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ماهنامه نوار اسالم در آغاز ورود به سال پنجم
فعاليت خود ،در كنار نشر الكترونيك (به روش
پيشين) ،نشر آمادهي چاپ خود را نيز ارائه ميدهد.
چاپ و نشر نشريه و كتاب از اهدافي است كه
اداره سايت نوار اسالم در چشمانداز كارهاي خود
دارد و در صورت آزادي بيان و حصول امكان چاپ
در كشورهاي فارسيزبان آن را پي خواهد گرفت.
نشر آماده چاپ ماهنامهي نوار اسالم ،براي آمادگي
در جهت چاپ و توزيع آن در كشورهاي فارسيزبان
انجام مي گيرد و چه بسا به ياري خداوند متعال با
برچيده شدن موانع ،اين مهم نيز به زودي فراهم گردد
و شاهد چاپ آن باشيم.
در صفحهبندي مطالب ماهنامه  -به علت فراواني
مقاالت و طوالني بودن آنها  ،-اندازهي روزنامهاي
انتخاب گرديد .خوانندگان گرامي ميتوانند آن را
در رايانه خود ،توسط برنامههاي «پي دي اف»خوان
(همچون «آكروبات ريدر») مطالعه كنند .ريزي
مطالب نيز با استفاده از بزرگنمايي برطرف ميگردد.
شماره  39ماهنامه نوار اسالم در  74صفحهي
روزنامهاي با چهار ويژهنامهي «دهه ذيحجه»« ،عيد
سعيد قربان»« ،امامت و حديث غدير» و «شهادت
عثمان ذيالنورين رضي اهلل عنه» و ديگر مطالب متنوع
اسالمي تقديم فارسيزبانان عزيز ميگردد.
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نقش وبالگها و نويسندگان وبالگ در دعوت اسالمي
خوشبختانه در دنياي امروز با گسترش امکانات و پيشرفت علوم،
روشهاي دعوت و تبليغ دين نيز گسترش يافته و بنظر ميرسد که هر
مسلمان متعهدي ميتواند با بکار بردن يکي از اين امکانات ،دين و پيام
توحيدي آنرا به انسانها برساند ،و يا ديگر مسلمانان را تذکر دهد.
يکي از اين امکانات با ارزش همان دنياي مجازي يا اينترنت ميباشد،
که امروزه بسياري از جوانان ما بهاين محيط مجازي دسترسي دارند ،از
اينرو فرصت خوبي است تا جوانان متعهد براي دعوت و تبليغ دين و توحيد
و نفي خرافات و شرک و مبارزه با بدعتهاي رايج در بين مسلمانان ،از اين
ابزار مفيد استفاده کنند ،و انشاءاهلل اگر نيت خالصانهاي در اين راه وجود
داشته باشد ،از اجر و پاداش بينصيب نخواهد ماند.
بنابراين راه اندازي يک وبالگ که هزينهاي جز صرف وقت دربر
ندارد ،ميتواند ايده و فکر خوبي باشد براي آن دسته از جواناني که
فرصت و امکانهاي بزرگتري را ندارند ،تا هرکس بتواند به اندازه توانايي
خويش در اين راه وقت صرف کند و به ترويج و نشر توحيد و مبارزه با
شبهات ديني و ملحدين بپردازد ،و عالوه بر آن توشهاي را براي آخرتش
ذخيره کرده باشد.
و ما اکنون شاهد اين امر هستيم و وبالگهاي بسياري را در اين راستا
مشاهده ميکنيم که بعضي از آنها به موفقيتهاي چشمگيري رسيده اند ،و
سود و منفعت آن وبالگها گاه از بسياري سايتها و يا حتي کانالها نيز بيشتر
است!
با اين وجود الزم است که چندين نکته مهم را متذکر شد ،تا با در نظر
گرفتن اين نکات ،مسير راه دچار انحراف نشود:
 -1نويسندگان وبالگهاي ديني بايد مراقب باشند مطالبي که منتشر
ميکنند ،مطالبي صحيح و سالم و بر اساس منهج اهل سنت و جماعت باشد،
تا مبادا نشر مطالب نادرست باعث مسمويت اذهان مخاطبين شود و بجاي
آنکه موجب روشنگري و هدايت ديگران شود ،سبب انحراف مخاطبان
شود ،پس الزمست که در انتخاب موضوعات و نوشتن مطالب نهايت دقت
و حوصله را بکار بست.
 -2الزمهي رعايت نکته اول اينست که نويسنده وبالگ از علم کافي
برخوردار باشد ،اگر صاحب وبالگ خودش مقاله مينويسد و مطالب
نوشته شده خود را منتشر ميکند ،بايد علم کافي داشته و عقيده صحيح
را آموخته باشد ،وگرنه اگر علم کافي نداشته باشد و يا عقيده درست و
صحيح نداند ،آن وقت ممکن است با نوشتن مقاالت اشتباه ،ديگران را نيز

به اشتباه عقيدتي سوق دهد.
و اگر از مقاالت ديگر سايتها استفاده ميکند ،الزمست تا مطالب و
مقاالت وبالگش را از سايتهايي با عقايد سالم و منهج درست تهيه کند.
متاسفانه بيشتر وبالگها مطالبي را منتشر ميکنند که بر خالف منهج اهل
سنت و جماعت هستند که اکثرا از ديگر سايتها و يا وبالگها اخذ کرده اند
و بدون آنکه مطالب آنرا سبک و سنگين کنند و تعهد ديني خود را لحاظ
کنند ،آنها را در وبالگ خود منتشر ميکنند ،و اين يا بخاطر آنست که او
عقيده صحيح را نياموخته و بنظر خودش آن مقاله درست است و يا به خاطر
عدم تعهد وي براي نشر عقيده صحيح است.
در آن صورت وبالگ او مکاني براي ترويج بدعت و گمراهي تبديل
خواهد شد.
 -3نکته بعد اينکه :نبايد وبالگها را مکاني براي مجادله تبديل نمود،
زيرا هيچ خيري در مجادله نيست ،بلکه مايه شر است! چنانکه پيامبر صلي
اهلل عليه وسلم ميفرمايند« :من طلب العلم؛ ليجاري به العلماء ،أو ليماري به
السفهاء ،أو يصرف به وجوه الناس إليه؛ أدخله اهلل النار» .ترمذي ()2654
وألباني آنرا در «صحيح الترمذي» ( )2654به مجموع طرق حسن دانسته
است.
يعني :كسي كه علم بياموزد تا به وسيلهي آن با علما مناقشه كند يا
بر افراد ساده و سفي ه بتازد ،و يا آنرا وسيله جلب نظر مردم به خويش قرار
دهد ،خداي تعالي او را به آتش دوزخ داخل ميكند.
هيثم بن جميل گويد« :قلت لمالك رحمه اهلل يا أبا عبد اهلل الرجل يكون
عالم ًا بالسننيجادل عنها ؟ قال :ال ،ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإال
سكت» «جامع العلوم والحكم» (ص )102 :.
يعني « :به مالک بن انس رحمه اهلل گفتم :اي ابا عبداهلل اگر مردي به
سنت آگاه باشد بوسيله آن با مردم مجادله ميکند؟ فرمود :خير ،بلکه سنت
را به مردم ميرساند ،اگر قبول کرد چه بهتر وگرنه ساکت شود».
و عبداهلل بن وهب فرمود« :سمعت مالك ًا رحمه اهلل يقول  :المراء في
العلم يقسي القلب،ويورث الضغن» «جامع العلوم والحكم» (ص )102 :.
يعني« :شنيدم که امام مالک رحمه اهلل ميفرمود :مجادله در علم
موجب قساوت قلب و ايجاد کينه ميشود».
بنابراين شايسته است که نويسندگان وبالگ وقت و انرژي خود را
صرف نوشتن يا يافتن مطالب صحيح و سالم کنند ،و اگر کساني سواالتي
داشتند در حد توان خود پاسخ دهند و اگر نتوانستند بهترين کار همان

سکوت است ،و نبايد وبالگ را محلي براي مجادله تبديل نمود چرا کهاين
کار خير را ميبرد و شر را جايگزين ميکند.
 -4گاه بعضي از مخاطبين مطالبي را در قسمت نظرات مينويسند که
يا نادرست است و يا موجب انحراف ديگران است ،و با اين وجود صاحب
وبالگ آن نظرات را حذف نمي کند و ميگذارند تا آن سخنان زشت يا
باطل همچنان در قسمت نظراتش باقي بماند!
و يا متاسفانه آدرس بعضي از سايتها و وبالگهاي منحرف – که حتي
ادعاي اهل سنت بودن را هم ميکنند -را در وبالگش لينک ميکنند که در
آنصورت وبالگش دروازهاي براي ورود مخاطبين به آن سايتهاي منحرف
تبديل ميشود ،و اين يعني همکاري در باطل و بدعت ،و قطع ًا کسي که در
ترويج باطل کمک کند او نيز سهمي از گناه باطل خواهد داشت.
للَهّ
ْ
اونُو ْا َع َلى ا ِإلث ِْم َوالْ ُع ْد َو ِان َوا َّتقُوا ا ِإنَّ
خداي متعال ميفرمايدَ « :و َال َت َع َ
يد الْ ِعق ِ
تعدى همکارى
اللَهّ شَ ِد ُ
َاب» (مائده  .)2يعني( :هرگز) در راه گناه و ّ
ننماييد! و از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد که مجازات خدا شديد است!
و يا گاه ديده شده که در بعضي از وبالگها موسيقي و يا تصاوير
موجودات زنده گذاشته ميشود ،درحاليکه شريعت اسالم موسيقي و
تصاوير موجودات ذيروح را حرام کرده است.
پس تنها ساختن يک وبالگ موجب دعوت و تبليغ صحيح و پاداش
نيست ،بلکه نحوه اداره وبالگ تعيين کننده است ،چه بسا کسي نيتي
صادقانه داشته باشد و به قصد اجر و ثواب در اين راه گام بر ميدارد ،اما
جز شر و گناه چيزي نصيبش نخواهد شد!
اميد است با در نظر داشت اين نکات مهم ،وبالگ را محلي براي نشر
اسالم و توحيد و نفي خرافات و بدعتها تبديل نمود ،و ضمن آن توشهي
مناسبي براي آخرت خويش مهيا ساخت ،هرکس در حد توانش..
وصلي اهلل وسلم علي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى
يوم الدين
سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com
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راديو و تلويزيون
•راديو قرآن كريم (شبكة اسالمية)
•راديو قرآن كريم (شيخ محمد جبريل)
•راديو كانال نور (پخش مستقيم)
•تلفزيون كانال نور (پخش مستقيم)

ويديو نوار اسالم

خواندن قرآن كريم
(متن)
شنيدن قرآن كريم (نوار)

نوار صوتي

•نوارهاى فارسى
•نوارهاى غير فارسى
•نوارهاى أذان  /أذكار  /دعاء
•اناشيد (سرود) فارسى و غيره

كتابخانه

•كتابخانه فارسى
•كتابخانه غير فارسى

شنیدن قرآن کریم با قرائت استاد سعد الغامدي با ترجمه كوردي از تفسير
آسان برهان محمد امین (كليك كنيد)

قرآنكريمباترجمهفارسيدري
شنیدن قرآن کریم با قرائت استاد محمد صديق المنشاوي
(با ترجمه فارسى درى) (كليك كنيد)

راديو قرآن كريم (پخش مستقيم)
شنيدن پخش مستقيم قرآن (كليك كنيد)

سايتهاي مفيد
•سایت نوار اسالم
•سایت فتاوى – پرسش و پاسخ
•سایت دائرة المعارف اسالمى
•سایت مهتدين (هدايت يافتگان)
•سایت اخبار جهان اسالم
•سایت تاريخ اسالم
•سایت خانواده خوشبخت
•سایت اسالم -قرآن و تفسیر
•سایت ويديو فردا

•نرم افزار اسالمى كامپيوتر
•نرم افزار مفيد و رايگان

خواندن متن قرآن کریم با فرمت فلش(كليك كنيد)
توجه :هنگامي كه رايانه شما به اينترنت وصل است ،روي گزينه موردنظر
كليك كنيد

قرآنكريمباترجمهكوردي

•خطبه های نماز جمعه (متن)

نرمافزار
ديدن و دانلود ويديوهاي سايت نوار اسالم (كليك كنيد)

ارائه قرائت بیش از  110قاری برجسته جهان اسالم به همراه دانلود آنها از
امکاناتی است که سایت نوار اسالم در اختیار مسلمین عزیز قرار می دهد.
(كليك كنيد)

خطبههاینمازجمعه

نشريات
•ماهنامه نوار اسالم

مسابقه
•مسابقه نوار اسالم
بخش مسابقه نوار اسالم براى آزمايش معلومات شما عزیزان
طراحی شده است.
براى مشاركت در اين مسابقه ،اول نوع مسابقه را انتخاب كنيد
و سپس نام و ايميلتان را بنويسيد تا بتوانيد با ديگران رقابت
كنيد .
بخش مسابقه نوار اسالم در سه مرحله ابتدایی ،متوسط و متقدم
تنظیم شده است.

مقاالت

•مقاله هاى فارسى

موبايل اسالمي
•موبايل اسالمى (كتاب)
•موبايل اسالمى (ماهنامه)
•موبايل اسالمى (نرم افزار)
•موبايل اسالمي (ویدیو )3gp -

کارت،فالش،پوستر،
بنروبروشور
•كارتهاى اسالمى
•فالشهاى اسالمى
•عکسها و بنرهاى اسالمى
•بروشورهاى اسالمى (آماده چاپ)
•پوسترهاى اسالمی (آماده چاپ)

دانلود كل
•دانلود كل فايلهاى قرآن
•دانلود كل موبايل اسالمى
•دانلود كل ماهنامه
•دانلود كل كتابخانه
•دانلود كل مقاالت
•فهرست كل دانلودها
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ستایش از آن اهلل است .از آن پروردگاری که شعائر اسالم را واال
داشته و آن را برای بندگان خود واضح و روشن گرداند ...او که
میان ماهها و روزها برتری قرار داد و حج را رکنی از ارکان این
دین بزرگ گرداند...
وی را سپاس میگویم ـ که او پاک و منزه است ـ و شکرش را به
جای میآورم و عفو زیبایش را میخواهم و برای گناهان و معاصی
از او آمرزش میخواهم و از وی هدایت و توفیق و داخل شدن در
زمرۀ کسانی را میخواهم که «گفتند پروردگار ما اهلل است سپس
استقامت ورزیدند»...
اما بعد:
نظر نَفْس َّما قَ َّد َم ْت ل ِ َغ ٍد َوات َّ ُقوا هَّ
هَّ
اللَ
{ يَا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
ين َ
آمنُوا ات َّ ُقوا اللَ َولْتَ ُ ْ ٌ
هَّ
ون} [حشر]18 :
ِير ب َِما تَ ْع َم ُل َ
إ َِّن اللَ َخب ٌ
(اى كسانى كه ايمان آوردهايد از اهلل پروا داريد و هر كسى بايد
بنگرد كه براى فردا[ى خود] از پيش چه فرستاده است و [باز] اهلل
خدا بترسيد در حقيقتاهلل به آنچه مىكنيد آگاه است)
َ
َ
وه } [بقره]235 :
َاحذَ ُر ُ
{ َوا ْع َل ُمواْ أ َّن اللَهّ يَ ْع َل ُم َما فِي أنف ُِس ُك ْم ف ْ
(و بدانيد كه اهلل آنچه را در دل داريد مىداند پس از [مخالفت]
او بترسيد)
اوقات خود را حفظ نمایید که این اوقات با قیمت قابل سنجش
نیستند و و کارها را با ترازوی شرع بسنجید و نیتها و اهداف خود
را درست گردانید و با اخالص فضیلت این اعمال را به دست آورید
و جهان غیب را در حال پنهان و آشکار به یاد داشته باشید که چه
خوب است مراقبت نفس و چه باارزش است!
روزهای باارزش خود را پیش از از دست رفتن آن غنیمت شمارید،
این روزهایی که خداوند آنها را شرف و فضیلت داده است.
ای مسلمانان :در این روزهای مبارک ،مکه به استقبال جمع
حاجیان میرود و مسجد الحرام مهمانان خداوند را در آغوش
میگیرد .حاجیانی که از هر بلندی و پستی و از هر دور و نزدیک
آمدهاند تا ندای پروردگار را لبیک گویند و تا دستور خلیل وی
(صلی اهلل علیه وعلی آله وسلم) را اجابت کنند:
وك ر َِجا ً
اس ب ِال ْ َح ِّج يَ ْأتُ َ
{ َوأَ ِّذن فِي النَّ ِ
ين ِمن
ال َو َع َلى ك ُِّل َضا ِم ٍر يَ ْأتِ َ
ِ
ِ
َ
ك ُِّل ف ٍَّج َع ِميقٍ (  )27ليَ ْش َه ُدوا َمنَاف َع ل ُه ْم } [حج]28-27 :
(و در ميان مردم براى حج بانگ برآور تا [زايران] پياده و [سوار]
بر هر شتر الغرى كه از هر راه دورى مىآيند به سوى تو روى
آورند ( )27تا شاهد منافع خويش باشند)
حاجیان مشتاقانه و آرزمندانه میآیند ...در حالی که در مسیر
خود بسوی بیت اهلل میروند ،شادی آنان را در برگرفته و امید
بخشیده شدن گناهان و دستیابی به بهشتهای خداوندی را دارند
رکن پنجم از ارکان دینشان را در مقدسترین نقطۀ روی زمین به
انجام میرساند.
این است مکۀ مکرمه ،تاریخ و خاطرات...
{ إ َِّن أَ َّو َل ب َ ْي ٍت ُو ِض َع لِلنَّ ِ
ين ()96
اس لَلَّ ِذي ب ِبَ َ
ارك ًا َو ُه ًدى ل ِّ ْل َعال َ ِم َ
كَّة ُمبَ َ
ِ
ِ
َ
ً
َان آمنا } [آل عمران:
ات بَيِّـنَ ٌ
فِي ِه آيَ ٌ
يم َو َمن َد َخل ُه ك َ
ات َّم َق ُ
ام إِبْ َراه َ
]97-96
(در حقيقت نخستين خانهاى كه براى [عبادت] مردم نهاده شده
همان است كه در مكه است و مبارک و براى جهانيان [مايۀ] هدايت
است ( )96در آن نشانههايى روشن است [از جمله] مقام ابراهيم ،و
هر كه در آن درآيد در امان است)
پیامبران به سوی این خانه حج کردهاند و امام حنفا (صلی اهلل علیه
وعلی آله وسلم) در آن نماز گزارده است ...از مکه نور هدایت
تابیدن گرفت و رسالت توحید آغاز گردید تا آنکه همۀ زمین را در
برگرفت و جهان را تغییر داد و زیباترین و بزرگترین تمدنی را که
جهان شناخت پایه گذارد...
مکه مرکز جهان و سمبل وحدت مسلمانان و منبع نور است
برای جهانیان ...بهترین سرزمینهاست نزد خداوند و محبوبترین
آنهاست نزد رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ
این مکه است (مادر شهرها) که زادگاه بهترین انسانهاست ...پیامبر
ما بر خاک آن رشد یافت و بر زمین آن راه رفت ...مکه در عرض
نیم قرن زندگی پیامبر خدا (صلی اهلل علیه وعلی آله وسلم) را بر
خاک خود مشاهده کرد .چه شرفی باالتر از این شرف است؟ اگر
این خاک سخت میگفت چه سیرتی را بیان میکرد و چه تاریخی
را بر میشمرد؟!
در این سرزمین جبرئیل امین ـ علیه السالم ـ با وحی نازل شد و
در این سرزمین رسول خدا (صلی اهلل علیه وعلی آله وسلم) کلمۀ
توحید را بر کوه صفا فریاد زد...
اگر کعبه لب میگشود و اگر زمزم و مقام ابراهیم سخن میگفتند
چنین بیان میکردند که روزی اینجا ابوبکر بود و عمر بود ،عثمان
بود و علی بود و دیگر اصحاب بودند ...آنان که دنیا را نورانی کردند
و زمین را پاک ساختند ...و در اینجا بود که توحید با بت پرستی به
نبرد پرداخت تا آنکه خداوند دین خود را پیروز ساخت...
اینجا بود که پیامبر (صلی اهلل علیه وعلی آله وسلم) در برابر کعبه
ایستاد تا آنکه مبادی این دین را بیان نماید و تا آنکه مترقیترین
برنامۀ انسانی را طرح بریزد ...طرحی که همۀ تمدنها تاکنون از
ترسیم آن ناتوان ماندهاند.
حجاج بیت اهلل الحرام :رسیدن شما به این خانۀ محترم خداوند
مبارک باد ...این شعائر و این احساس بر شما مبارک باد ...بر شما
مبارک باد این زمان شریف و این مکان شریف و این اعمال بس
عظیم ...خداوند را برای این نعمتهای حمد و شکر گوید که او
اعالم نموده برای شاکران افزون خواهد داد.
خوش آمدید ...شما مهمان خداوندید که گرامیداشت و احترامش
واجب است...
خداوند حجتان را آسان گرداند و شما را از هر گزندی محفوظ
بدارد و حجتان را مبرور و تالشتان را مشکور سازد و از ما و شما
اعمالمان را بپذیرد.
ای مسلمانان :قصد نمودن این سرزمین پاک باعث پاک شدن
گناهان و از بین رفتن آنان میشود و بلکه باالتر از این ،حج مبرور
پاداشی ندارد به جز بهشت ...و این سخن پیامبرتان (صلی اهلل علیه
وعلی آله وسلم) است.
چه اندازه درونها برای مکه مشتاق شده و چقدر قلبها برای
آن بیتاب گشته اند ...و چه انسانهایی که در شوق و سوز آن
گریستهاند ...چه انسانها که حسرت دیدن «وادی محسر» را
دارند ...آرزو دارند شبی در منا بمانند و ساعتی در عرفه توقف کنند

یا در شب مزدلفه شریک باشند و در ازدحام جمرات حضور داشته
باشند ...یا آنکه طواف خانه کنند و اشک بریزند...
و همچنان موکب حجاج از هر راه دور و نزدیک سرازیر است...
چه زیباست صدای لبیک که بر هواپیماها در آسمان و در کشتیها
در دریا و در اتوموبیلها در جادهها به گوش میرسد...
لبیک اللهم لبیک ...لبیک ال شریک لک لبیک ...إن الحمد و النعمة
لک والملک ...ال شریک لک.
مقصد یگانه و هدفی یگانه ...این قافلههای ایمان است ...این سفر
زندگی است که به جایی که دلها بدان گرایش دارند ...بسوی سمبل
اسالم و قبلۀ مسلمانان.
ای حجاج بیت اهلل الحرام ...منزلت حج نزد خداوند متعال بس
بزرگ است و این شعیره در دین جایگانی عظیم دارد ...خداوند این
شعیره را با این سخن خود واجب گردانده است که:
اع إِل َ ْي ِه َسبِي ً
{ َوللِِهّ َع َلى النَّ ِ
ال َو َمن َكف ََر فَإ َِّن
اس ِح ُّج الْبَ ْي ِت َمنِ ْاستَ َط َ
ين} [آل عمران]97 :
اهلل َغنِ ٌّي َعنِ ال ْ َعال َ ِم َ
(و براى اهلل حج آن خانه بر عهده مردم است كسى كه بتواند به
سوى آن راه يابد و هر كه كفر ورزد يقينا اهلل از جهانيان بىنياز
است)
اما در مورد فضل آن ابوهریره رضی اهلل عنه روایت کرده است
که رسول اهلل (صلی اهلل علیه وعلی آله وسلم) فرمودند« :عمره تا
عمره کفاره ای است برای بین آن دو و حج مبرور پاداشی ندارد جز
بهشت» [به روایت بخاری و مسلم]
همچنین در صحیح آمده است که از رسول خداوند (صلی اهلل علیه

نرفتهاند.
اینها بدانند که رکنی از ارکان اسالم را ترک گفتهاند ...عمر بن
خطاب رضی اهلل میگوید :هر که وضع مالی خوبی داشت و حج
را به جای نیاورد و مرد ،اگر خواست به مانند یهودیان و مسیحیان
بمیرد ».و به مانند این سخن از علی بن ابیاطلب رضی اهلل عنه نیز
روایت شده است.
پس باید که شخص توانگر تقوای خداوند را پیشه ساخته و پیش
از از دست دادن فرصت دست به کار شود و اگر ناتوانی یا مرگ او
را غافلگیر ساخت آنگاه عذر آوردن برای او سودی نخواهد داشت.
أعوذ باهلل من الشیطان الرجیم:
اع إِل َ ْي ِه َسبِي ً
{ َوللِِهّ َع َلى النَّ ِ
ال َو َمن َكف ََر فَإ َِّن
اس ِح ُّج الْبَ ْي ِت َمنِ ْاستَ َط َ
ين } [آل عمران]97 :
اهلل َغنِ ٌّي َعنِ ال ْ َعال َ ِم َ
(و براى اهلل حج آن خانه بر عهده مردم است [البته بر] كسى كه
بتواند به سوى آن راه يابد و هر كه كفر ورزد يقينا اهلل از جهانيان
بىنياز است)
خداوند ما و شما را به واسطۀ کتابش و سنت پیامبرش ،برکت و
سود رساند ،و برای خود و شما از خداوند متعال مغفرت میخواهم.
ای مومنان ...ای حجاج خانۀ خدا .اکنون که خداوند شما را به
خانهاش رسانده است شعائر او را پاس دارید تا تقوا و ایمانتان
افزون گردد:
ك َو َمن يُ َع ِّظم َش َعائِر هَّ
{ َذل ِ َ
الل ِ فَ ِإن َّ َها ِمن تَ ْق َوى ال ْ ُق ُل ِ
وب } [حج]32 :
ْ
َ
(اين است [فرايض خدا] و هر كس شعاير اهلل را بزرگ دارد در
حقيقت آن از تقوای دلهاست)

وعلی آله وسلم) پرسیده شد :کدام یک از اعمال بهتر است؟ ایشان
فرمودند« :ایمان به خداوند عزوجل» سپس پرسیدند :پس از آن
چه؟ ایشان فرمود« :جهاد در راه خداوند» باز پرسیده شد :سپس
چه عملی؟ فرمود« :حج مبرور».
حج مبرور تجارت دنیا آخرت و پیروزی در هر دوی آنها است.
از ابن مسعود رضی اهلل عنه روایت است که گفت :رسول اهلل (صلی
اهلل علیه وعلی آله وسلم) فرمودند« :حج و عمره را در پی هم انجام
دهید که آن دو فقر را از بین میبرند و گناهان را چنان پاک میکنند
که آتش ناپاکی آهن را پاک میسازد» [به روایت احمد و ترمذی
با سند صحیح]
و در صحیحین آمده است که رسول اهلل (صلی اهلل علیه وعلی آله
وسلم) فرمودند« :هر که حج این خانه را به جای آورد و بد دهانی
و گناه نکرد به مانند روزی که مادرش او را به دنیا آورد بر خواهد
گشت» یعنی به مانند روز تولد از گناهان پاک خواهد شد ...این به
همراه چند برابر شدند حسنات و باال رفتن درجات است.
از جابر رضی اهلل عنه از رسول اهلل (صلی اهلل علیه وعلی آله وسلم)
روایت است که ایشان فرمودند« :نماز در این مسجد من بافضیلتتر
است از هزار نماز در دیگر مساجد مگر مسجد الحرام ،و نماز
در مسجد الحرام صد هزار بار بافضیلتتر است از نماز در دیگر
مساجد» [به روایت احمد و ابن ماجه با سند صحیح و اصل این
حدیث در صحیح است]
این یعنی نماز در مسجد الجرام به اندازۀ نماز  54سال ارزش دارد.
آیا پس از این کسی برای اینکه دلش هوای حرم کرده است مالمت
خواهد شد؟ این جدای از مواقف رحمت در عرفات و مشعر الحرام
و منی و طواف خانۀ خدا و سعی بین صفا و مروه و رمی جمرات
است ،که همۀ اینها از مواقف رحمت و اجابت دعایند.
اما عرفات ...و تو چه میدانی که عرفات چیست! رسول اهلل (صلی
اهلل علیه وعلی آله وسلم) میفرماید« :هیچ روزی نیست که خداوند
در آن بیشتر از روز عرفات بندگانی را از آتش نجات داده باشد و
او در عرفات [به بندگانش] نزدیک میشود سپس بخاطر آنان بر
مالئکهاش فخر مباهات میکند و میگوید :اینها چه میخواهند؟»
[به روایت مسلم]
آنها رحمت پروردگار و بهشت او را میخواهند ...آنها مغفرت
گناهانشان و آزادی از آتش را میخواهند ...آنان از حاهای دور
دنیا آمدهاند ...خانواده و سرزمین خود را ترک گفتهاند و هر چه را
توانستهاند خرج کردهاند تا به به این مکانها شریفه برسند...
آن هم در زمانهای که میبینی برخی از ثروتمندان از ادای این
فریضه تنبلی میکنند و پول و وقت خود را در راه سفر و تفریح
و خوشگذرانی و غفلت هدر میدهند و حتی یک بار هم به حج

از پاسداشت شعائر خداوندی این است که :عمل را به نیکی انجاکم
داده و بر کامل انجام دادن آن حریص بوده و از روش رسول خدا
(صلی اهلل علیه وعلی آله وسلم) پیروی نماییم .ایشان میفرماید:
«مناسکتان را از من فراگیرید»
همچنانکه پی گرفتن رخصتها و سهل انگاری در انجام مناسک،
زیان است و نقص ..خداوند متعال میفرماید:
{ َوأَتِ ُّمواْ ال ْ َح َّج َوال ْ ُع ْم َر َة للِِهّ } [بقره]196 :
(و براى اهلل حج و عمره را به پايان رسانيد)
همچنین دوری از آنچه باعث نقصان در حج و عمره میشود و
استفاده از زمان و مکانی که خداوند آن را بزرگ داشته است،
ازجملۀ بزرگداشت شعائر الهی است.
همچنین دوری کردن از بحث و جدل و صر و صدا ،زیرا قبولی
حج و مغفرت گناهان ،وابسته به ترک این کارها است .خداوند
متعال میفرماید:
َ
ال َرف ََث َو َ
ض فِيه َِّن ال ْ َح َّج فَ َ
وق
ات ف ََمن ف ََر َ
وم ٌ
ال ف ُُس َ
{ ال ْ َح ُّج أ ْش ُه ٌر َّم ْع ُل َ
ِ
ْ
ال جِ َد َ
َو َ
ال في ال َح ِّج } [بقره]197 :
(حج در ماههاى معينى است پس هر كس در اين [ماه]ها حج را
[برخود] واجب گرداند [بداند كه] در اثناى حج همبسترى و گناه و
جدال [روا] نيست)
پیش از این سخن رسول اهلل (صلی اهلل علیه وعلی آله وسلم)
گذشت ،آنجا که میفرماید« :هر که حج کند و سخن ناروا نگفته
و گناه نورزد به مانند روزی که مادرش وی را به دنیا آورد باز
خواهد گشت»
پاکسازی درون و ازدیاد ایمان و به دست آوردن تقوا آنگاه خواهد
بود که مسلمان با ادب و خشوع به عبادت پروردگارش روی
آورد...
چنانکه الزم است پیش از آغاز کارهای حج دربارۀ احکام شرعی
آن پرسش شود .چه بسا حاجیانی که بر اساس نادانی به عبادت
خداوند میپردازند و نه سوال میکنند و نه فرا میگیرند و چه
بسا افرادی که اگر پیش از کار سوال کرده بودند در مشکل واقع
نمیشدند...
همچنین بر دوش مسئوالن و دست اندر کاران مسئولیتی بس
بزرگ نهاده شده و باید در این باره تقوای خداوند را در پیش گیرند
زیرا همه مسئولند و همه در مورد افراد تحت مسئولیت خود مورد
سوال قرار خواهند گرفت.
ای مومنان :همانا اصلی که این خانه بر آن بنا شده است توحید
پروردگار جهانیان است .او که در کتابش فرموده است:
ْ
ان الْبَ ْي ِت أَن لاَّ تُ ْشر ْ
ِك ب ِي َش ْيئ ًا } [حج]26 :
يم َم َك َ
{ َوإِ ْذ ب َ َّوأنَا إِلِبْ َرا ِه َ
(و چون براى ابراهيم جاى خانه را معين كرديم [بدو گفتيم] چيزى

را با من شريک مگردان)
و خداوند در خالل آیات خح چنین میفرماید:
س ِم َن أْ َ
()30حنَفَاء للِ هَّ ِ
اجتَنِبُوا ق َْو َل ال ُّزو ِر
َاجتَنِبُوا ِّ
ُ
ال ْوثَانِ َو ْ
{ف ْ
الر ْج َ
ِ
ين بِه } [حج]31-30 :
غ َْي َر ُم ْش ِر ِك َ
(پس از پليدى بتها دورى كنيد و از گفتار باطل اجتناب ورزيد
( )30در حالى كه گروندگان خالص به اهلل باشيد نه شريک
گيرندگان [براى] او)
پس اعمال خود را پاک سازید و در همۀ کارهای شرعیتان و
در همۀ زندگی به سنت پایبند باشید زیرا شرک ،اعمل انسان را
باطل میسازد و همیشه پایبند به یاد خداوند باشید این ویژگی
بارز حج است و این اعالم توحید است و سمبل حج ...خداوند
متعال میفرماید:
{ َوا ْذك ُُرواْ اللَهّ فِي أَيَّا ٍم َّم ْع ُدو َد ٍ
ات } [بقره]203 :
(و اهلل را در روزهايى معين ياد كنيد)
و میفرماید:
{ فَ ِإذَا أَف َْضتُم ِّم ْن َع َرف ٍ
ند ال ْ َم ْش َع ِر ال ْ َح َرا ِم } [بقره:
َات فَا ْذك ُُرواْ اللَهّ ِع َ
]198
(پس چون از عرفات كوچ نموديد اهلل را در مشعر الحرام ياد كنيد)
و همچنین میفرماید:
{ فَ ِإذَا ق ََض ْيتُم َّمنَ ِ
اس َك ُك ْم فَا ْذك ُُرواْ اللَهّ } [بقره]200 :
(و چون آداب ويژه حج خود را به جاى آورديد اهلل را یاد کنید)
و باز میفرماید:
َ
{ لِي ْش َه ُدوا َمنَافِ َع ل َ ُهم َويَذْ كُروا اسم هَّ
وم ٍ
ات } [حج:
الل ِ فِي أيَّا ٍم َّم ْع ُل َ
َ
ُ ْ َ
ْ
]28
(تا شاهد منافع خويش باشند و نام اهلل را در روزهاى معلومى به
یاد آورند)
و در پایان درود و سالم فرستید بر بهترین انسانها و پاکترین
آنان ،رسول خداوند محمد بن عبداهلل...
خداوندا درود و سالم و برکت فرست بر بنده و پیامبرت محمد و بر
اهل بیت پاکش و بر صحابۀ نیکوکارش .خداوندا راضی و خشنود
باش از امامان هدایتگر ،خلفای راشدین ،ـ ابوبکر و عمر و عثمان
و علی ـ و از دیگر صحابۀ پیامبرت و از همۀ کسانی که بر روش
آنان رفته و از سنت آنان پیروی نمودهاند .ای پروردگار جهانیان.
خداوندا حجاج و معتمرین را حفظ نما و نسک آنان را آسان
گردان و حجشان را کامل نما و از ما و آنان بپذیر ای پروردگار
جهانیان.
خداوندا اسالم و مسلمانان را عزت ده و شرک و مشرکان را خوار
بگردان و این سرزمین و دیگر سرزمینهای مسلمان را در امن و
امان بدار .خداوندا هر که را برای ما و دین ما ارادۀ بد دارد به خود
مشغول ساز و مکر او را در نابودی وی قرار ده.
خداوندا ما را در سرزمینهای ما ایمن بدار و مسئوالن و والیان
امر ما را اصالح نما.
خداوندا گرانی و وبا و ربا و زنا و زلزلهها و سختیها و فتنههای
بد آشکار و پنهان را از ما دور بدار.
خداوندا اوضاع مسلمانان را اصالح نما خداوندا اوضاع مسلمانان
را در هر جای جهان اصالح نما .خداوندا آنان را بر حق و هدایت
و کتاب و سنت جمع گردان .خداوندا جان آنان را حفظ نما و آنان
را در سرزمینشان در امان بدار و زندگی آنان را آسان نما و اوضاع
آنان را نیک گردان و دشمانشان را نابود ساز.
خدایا مستضعفان را در هر مکانی یاری ده .خدایا آنان را در
فلسطین یاری ده .خداوندا مجاهدان را در بیت المقدس یاری ده.
خدایا آنان را بر حق جمع گردان.
خداوندا ،دینت را و کتابت را و سنت پیامبرت و بندگان مومنت
را یاری ده.
خداوندا مسجد االقصی و همۀ آن سرزمین مقدس را از تجاوز
متجاوزان ناپاک ،پاک گردان .خداوندا ای زندۀ پایدار ،ای زندۀ
پایدار ،ای زندۀ پایدار ،پناه تو محکم است و ثنای تو جلیل ،ای
آنکه لشکرش شکست نمیپذیرد و وعدهاش خالف نمیشود .تو
پاک و منزهی...
خداوندا شب ستمگران به طول انجامید ...خداوندا صهیونیستها
در طغیان و تجاوز زیادهروی نمودند ...خداوندا دستی از حق برای
آنان مهیا ساز تا قدرت آنان را بشکند و آنان را نابود سازد .خداوندا
عذاب خود را بر آنان نازل ساز.
پروردگارا ما را در دنیا و آخرت نیکی عطا کن و از آتش دوزخ
دور بدار .خداوندا گناهان ما را بیامرز و عیبهای ما را بپوشان و
کارهای ما را آسان گردان و ما را به آنچه رضایت تو در آن است
برسان.
خداوندا تو را برای رحمتت و بارانت شکر میگوییم .خداوندا ما
باز از فضلت مسالت داریم .خداوندا از رحمت تو بینیاز نیستیم...
پروردگارا خیر و رحمت را بر دیگر سرزمینهای ما نیز فراگیر
گردان.
خداوندا تویی آن خدایی که معبودی به حق جز تو نیست .تویی
بینیاز و ما نیازمندیم ....باران را بر ما نازل نما و مار از از مایوسان
مگردان.خداوندا بندگان و سرزمینها در نیاز و حاجتی هستند که
جز تو کسی توانایی رفع آن را ندارد .خداوندا ما را عطا نما و
محروممان نگردان و ما افزون ده و از ما کم ننما.
بندگان خداوند:
{إ َِّن اللَهّ يَ ْأ ُم ُر ب ِال ْ َع ْد ِل َواإل ِْح َسانِ َوإِيتَاء ِذي ال ْ ُق ْربَى َويَ ْن َهى َعنِ
ون ( )90وأَوفُواْ ب ِع ْه ِد اللِهّ
نك ِر َوالْبَ ْغيِ يَ ِع ُظ ُك ْم ل َ َع ُ
الْف َْح َشاء َوال ْ ُم َ
لَّك ْم تَذَ كَّ ُر َ
َ
َ ْ
للَهّ
َ
ِ
ِ
ُ
َ
ْ
ْ
إِذَا َعا َهدتُّ ْم َو َ
ان ب َ ْع َد تَ ْوكيد َها َوق َْد َج َعلتُ ُم ا َعل ْيك ْم
ال تَن ُق ُضوا األيْ َم َ
َك ِفي ً
ون} [نحل]91-90 :
ال إ َِّن اللَهّ يَ ْع َل ُم َما تَف َْع ُل َ
(در حقيقت اهلل به دادگرى و نيكوكارى و بخشش به خويشاوندان
فرمان مىدهد و از كار زشت و ناپسند و ستم باز مىدارد به شما
اندرز مىدهد باشد كه پند گيريد ( )90و چون با اهلل پيمان بستيد
به پيمان خود وفا كنيد و سوگندهاى [خود را] پس از استوار كردن
آنها مشكنيد با اينكه اهلل را بر خود ضامن [و گواه] قرار دادهايد زيرا
اهلل آنچه را انجام مىدهيد مىداند)
برگرفته شده از خطبه حرم مکی
با تشکر از بزرگترین کتابخانه آنالین اسالمی فارسي «عقیده»
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الحمدهلل،
امام نووى در شرح صحيح مسلم اين چنين بيان
ميكند:
باب روزه ده روز (اول) ذي الحجة:
از عايشه رضي اهلل عنها روايت شده است كه گفت:
«هرگز نديدم كه پيامبر صلى اهلل عليه و سلم ده روز اول
ذي الحجة را روزه گرفته باشد» ،و در روايتى ديگر
ميگويد« :ده روز را روزه نگرفت» ،علماء در اين مورد
بيان داشته اند كه توهم ميشود كه روزه ده روز اول ذي
الحجة مكروه است ،و مقصود از اين ده روز 9 ،روز اول
ذي الحجة است ،و علماء گفتند « :در واقع روزه گرفتن
اين نه روز مكروه نيست بلكه شديدا ً مستحب است ،و
مخصوصا روز نهم كه روز عرفه باشد ،و در فضيلت اين
ده روز امام بخارى روايت كرده است كه پيامبر صلى
اهلل عليه و سلم فرمودند « :ما من أيام العمل الصالح فيها
أفضل منه في هذه « ،يعنى« :در هيچ روزى اعمال صالح
در آن بهتر از اين ايام (يعنى ده روز اول ذي الحجة)
نخواهد بود» ،و قول عايشه كه گفت« :پيامبر صلى اهلل
عليه و سلم اين ده روز را روزه نگرفت» منظور اين
است كه بعلت مرض ،سفر ،و يا اعذار ديگر باشد ،و يا
اينكه عايشه پيامبر صلى اهلل عليه و سلم را نديده كه اين
ده روز روزه باشد ،و اين دليل بر اين نيست كه پيامبر
صلى اهلل عليه و سلم آن روزها را روزه نميگرفته است،
و دليل اين تاويل روايتى است كه از هنيدة بن خالد
از زنش از بعضى از زنان پيامبر صلى اهلل عليه و سلم
وارد شده است كه گفت :پيامبر صلى اهلل عليه و سلم 9
روز اول ذي الحجة و روز عاشوراء و سه روز در ماه
كه اولين دوشنبه و پنج شنبه ماه را شامل باشد روزه
ميگرفت» (روايت أبو داود و أحمد النسائي ،و شيخ
البانى اين حديث را صحيح دانسته است).
بنابراين مستحب است كه  9روز اول ذي الحجة را
روزه گرفت ،و مخصوصا روز نهم ذي الحجة كه روز
عرفه باشد و روزه گرفتن آنروز گناهان يكسال گذشته
و يكسال آينده مغفرت خواهد شد ،و عالوه بر روزه،
اعمال صالح ديگر مانند اذكار ،قرائت قرآن ،قيام الليل،
صدقه ،قربانى ،و غيره ،بسيار پر فضيلت خواهد بود و از
ساير ايام ثوابش بيشتر است.
واهلل اعلم
وصلی اهلل وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی
یوم الدین
سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com

سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.

دهه
ذيالحجه
و فضايل
آن
برتري بخشيدن
بعضي ماهها و روزها
حامدخرمي
و شبها بر يکديگر و
تخصيص بيشتر اجور
بر اعمال و عبادات،
گوشه اي از عدل الهي است که نسبت به بندگانش
ارزاني فرموده است .از فوائد اين ايام و زمانها
اينست تا آن عده از بندگان که بعلت ضعف مالي
و ناتوانايي جسماني نميتوانند در بعضي عبادات که
داراي اجر و ثواب زياد ،اما مستلزم قوت و استعداد
بيشتر بدني يا مالي است ،شرکت کنند .اما با اعمال و
عباداتي ديگر مطابق توان و استعداد مادي ثوابي را
نصيب شوند که ديگران با قدرت جسماني و ثروت
مالي چون حج و جهاد و صدقه کسب ميکنند.
چنانچه حديثي از رسول اهلل (ص) روايت است
که عده اي از فقرا نزد آنحضرت (ص) آمدند و با
عرض شکوه آميزي گفتند «ثروتمندان به سبب مال
خويش به درجات بلند (ثواب) و نعمتهاي دايمي
رسيدند ،يعني آنها نماز ميگذارند چنانکه ما نماز
ميگذاريم و روزه ميگيرند چنانکه ما روزه ميگيريم
و آنان را مال فراواني است که با آن حج و عمره
ميکنند و جهاد ميکنند و صدقه ميدهند.
آنحضرت (ص) فرمود :آيا شما را چيزي نگويم
که اگر بدان عمل کنيد ،دريابيد کساني را که از شما
پيشي گرفته اند و پس از شما هيچکسي اين مرتبهء
شما را در نيابد و شما در ميان ايشان بهترين کسان
باشيد ،بجز کساني که مثل آن عمل کنند؟ پس در پي
هر نماز تسبيح و تحميد و تکبير بگوييد تا اينکه از
همه آنها سي و سه بار شود» ترجمه صحيح البخاري
حديث 841
مزيت بعضي زمانها و ايام نسبت به ساير اوقات
همچنان وسيله و کمکيست از فضل و رحمت الهي
نسبت به بندگانش و فراهم سازي امکاني براي

جبران ضعفها و تالفي کاستي ها و عوض بر آنچه که
در مسير بدست آوري فضايل در مواسم با فضيلت
ديگر از آنان فوت شده .و فرصتي که بندگان در آن
با رغبت و نشاط به طاعات پرداخته و اجر بيشتر
را کمايي نمايند و آمادگي براي سفر مرگ و روز
آخرت داشته باشند.
هيچکدام از اين فصول و ايام با فضيلت که در آن
سفارش و تشويق بر سبقت در عبادت اهلل صورت
گرفته چيزي نيست جز راه و وسيله اي براي تقرب
بندگان بر او تعالي ،و موهبتي از مواهب الهي(ج) که
به فضل و رحمتش شامل هرکه بخواهد ميسازد.
پس با سعادتست کسيکه اين فصول و ايام و ساعات
را غنيمت شمرده و بخاطر تقرب به اهلل(ج) و کسب
رضاي او جهد نمايد و با اين وسايل خود را از
آتش دوزخ ايمن ساخته و جنت فردوس را براي
خود تضمين کند.
بر هر مسلمان الزم است قدر و قيمت حيات
و وقت را شناخته و بر عبادت اهلل تا هنگام مرگ
غافل نشود .چنانچه اهلل سبحانه و تعالي ميفرمايد:
(واعبد ربک حتي يأتيک اليقين) الحجر .99مفسرين
ميگويند منظور از يقين در اين آيت مرگ است.
«يعني پروردگارت را تا هنگام مرگ عبادت کن»
از مواسم پر فيض وبرکت که اهلل سبحانه و
تعالي(ج) آنرا نسبت به ساير ايام فضيلت بخشيده و
در مقابل اعمال بندگان اجور عظيم تعيين کرده ،ده
روز اول ذي الحجه است .در حديث شريف ب ه روايت
ابنعباس رضياهلل عنهما آمده است« :هيچروزي
نيست كه عمل صالح بهسوي خداوند (ج) در آنها
از اين روزها ـ يعني از ده روز ذيالحجه ـ محبوبتر
باشد .اصحاب گفتند :حتي جهاد در را ه خدا؟ رسول
خدا فرمودند :حتي جهاد در راه خدا مگر شخصي
كه خود با مالش بهميدان جهاد برود و سپس چيزي
از آنها را برنگرداند» .سنن ابي داود
و در روايات ديگر هم در فضيلت اين ده روز
نسبت به ساير ايام سال آمده است .و فضايل اين
ده روز را در روشنايي قرآن و حديث ميتوان چنين
برشمرد:
 -1اهلل سبحانه و تعالي(ج) به آن قسم ياد کرده:
(والفجر و ليال عشر) ابن عباس و ابن زبير و مجاهد
و سايرين در بيان اين آيت ميگويند که «ليال عشر»
عبارت از همان ده روز ذي الحجه است .و قسم ياد
کردن اهلل (ج) دليلي است بر اينکه او تعالي(ج) در
آن اهميت و عظمت و نفع قرار داده.
 -2و پيامبر گرامي اسالم (ص) در فضيلت اين
ايام بيان داشته که آن افضلتر از همه روز هاي دنيا
است ،چنانچه در حديث فوق ذکر آن رفت.
 -3و رسول اهلل (ص) در اين روزها امت را به
انجام اعمال صالح و کثرت تسبيح و حمد و تکبير
توصيه کرده ،چنانچه در حديثي از عبداهلل بن عمر
(رض) روايت است که رسول اهلل (ص) فرمود « :ما
من أيام أعظم عند اهلل وال أحب إليه العمل فيهن من
هذه األيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير

والتحميد « .أخرجه احمد 224/7
 -4درين ايام روز عرفه است .روزيکه اهلل سبحانه
و تعالي(ج) دينش را تکميل کرد ،و روزهء آنروز بنا
بر حديثي از رسول اهلل (ص) گناهان دو سال را محو
ميسازد .و در اين ايام روز قرباني است که آنروز از
بزرگترين روز هاي سال است و همچنان حج اکبر
که در آن عبادات و طاعاتي جمع ميشود که در هيچ
جاي ديگري اين تجمع صورت نميگيرد.
عباداتي که براي مسلمان شايسته است در دهه
ذي الحجه بر انجام آن حريص باشد:
 -1روزه گرفتن
رسول اهلل (ص) بر انجام بيشتر اعمال نيک در
دهه اول تشويق و ترغيب فرموده اند .و گرفتن روزه
از بهترين عبادات است ،چنانچه خداوند(ج) اجر
روزه را فراتر از حدي که به ساير عبادات تعيين
فرموده آنرا بخود راجع ساخته .و در حديث قدسي
روايت است که رسول اهلل (ص) ميفرمايد :اجر و مزد
هر عمل بني آدم ده برابر اجر داده ميشود حتي تا
هفتصد برابر ميگرد ،اهلل سبحانه و تعالي(ج) ميفرمايد
بجز روزه که آن براي من است و من مزد و اجر آنرا
ميدهم .صحيح مسلم
و در حديث ديگري روايت است که رسول اهلل
(ص) روز نهم ذي الحجه ،و روز عاشوراء و سه روز
در هر ماه و همچنان دوشنبه و پنجشنبه را روزه
ميگرفتند .سنن ابي داود 2437
 -2تکبير
از سنن اين دهه تکرار تکبيرات تشريق است .و
در هرجا که ذکر اهلل جائز باشد ميتوان به جهر اين
تکبيرات را تکرار کرد ،اما خانمها به خفيه ميگويند.
و همچنان در اخير نماز هاي فرض پنجگانه اين
تکبيرات تکرار ميشود .شروع آن از نماز صبح روز
عرفه الي نماز عصر روز چهارم عيد ،و جمعا عقب
 23نماز تکرار ميشود.
اما تكرار اين تكبيرات مسنونه را در اين عصر،
اندک مسلماناني انجام ميدهند و اکثرا ً آنرا متروک و
مهجور ساخته اند .در حاليکه الزم است اين سنت
به جهر احياء شود تا کسانيکه فراموش کرده اند
بياد آورند.
 -3قرباني
عبادت ديگر و پر فضيلت در اين ايام که باعث
قرب الهي ميشود قرباني است .و وقت آن بعد از
نماز عيد الي قبل از غروب روز دوازدهم ذي الحجه
(سوم عيد) ادامه مييابد اما فضيلت روز اول بيشتر
است.
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الحمدهلل،
فضائل دهه ذو الحجه:
در فضيلت و بزرگي اين دهه مبارك ادله بسياري از
قرآن و سنت وارد شده است:
-1اهلل سبحانه و تعالي مي فرمايد:
{والفجر وليال عشر} [الفجر]1-2/
(قسم به سپيده دم و قسم به شب هاي دهگانه)
ابن كثير رحمه اهلل در تفسير خود مي گويد :منظور
از اين ده شب دهه ذي الحجه است همانطور كه ابن
عباس رضي اهلل عنهما و ابن زبير ـ رضي اهلل عنهما ـ
و مجاهد و ديگران گفته اند( .رواه البخاري)
-2و همچنين از ابن عباس رضي اهلل عنهما روايت
است كه فرمود :رسول اهلل ـ صلي اهلل عليه و سلم ـ
فرمود« :هيچ ايامي نيست كه نزد اهلل سبحانه و تعالي
عمل صالح محبوبتر از اين ايام باشد» گفتند :و نه
حتي جهاد در راه اهلل؟ فرمود« :ونه جهاد در راه اهلل
مگر شخصي كه با جان و مال خود خارج شود و
هيچ كدامشان را برنگرداند».
 -3و اهلل سبحانه و تعالي مي فرمايد:
{ويذكروا اسم اهلل في أيام معلومات} [الحج]28/
(ونام اهلل را ياد كنند در روزهاي مشخص)
ابن عباس رضي اهلل عنهما در تفسير آن مي فرمايد:
يعني روزهاي دهگانه ذي الحجه (تفسير ابن كثير)
 -4و از ابن عمر رضي اهلل عنهما روايت است كه
رسول اهلل ـ صلي اهلل عليه و سلم ـ فرمودند« :هيچ
ايامي نيست كه عمل صالح در آن محبوبتر از اين
ايام دهگانه باشد؛ پس در آنها بسيار تهليل (ال اله اال
اهلل) و تكبير (اهلل اكبر) و تحميد (الحمدهلل) بگوييد»
(رواه احمد)
-5سعيد بن جبير رحمه اهلل (راوي حديث دوم از
ابن عباس) وقتي كه دهه ذي الحجه داخل مي شد تا
جايي در عبادت تالش مي كرد كه توانش به پايان
مي رسيد( .رواه الدارمي)
-6و همچنين ابن حجر عسقالني در فتح الباري
(شرح صحيح بخاري) مي فرمايد :و آنچه در فضيلت
و برتري ايام ذي الحجه نمايان است جمع شدن تمام

عبادات در اين مناسبت است ،يعني :نماز و روزه
و صدقه و حج ،و در هيچ مناسبت ديگري چنين
نيست.
آنچه در اين دهه مستحب است
-1نماز :در اين ايام زود رفتن براي انجام فرائض در
مسجد و بسيار انجام دادن نوافل مستحب است زيرا
اين اعمال از بهترين قربات است .ثوبان ـ رضي اهلل
عنه ـ مي فرمايد :شنيدم رسول اهلل ـ صلي اهلل عليه
و سلم ـ فرمودند« :بر تو باد بسيار سجده بردن براي
اهلل كه تو سجده اي براي اهلل نمي بري مگر آنكه اهلل
تو را به خاطر آن درجه اي باال مي برد و گناهي از
گناهانت پاك مي كند» [رواه مسلم] و اين فضيلت
در تمام سال وجود دارد.
-2روزه :از هنيده بن خالد ـ رضي اهلل عنه ـ از
همسرش رضي اهلل عنها از برخي از همسران رسول
اهلل ـ صلي اهلل عليه و سلم ـ روايت مي كند كه
«رسول اهلل ـ صلي اهلل عليه و سلم ـ نهم ذي الحجه
و روز عاشورا و سه روز از هر ماه را روزه مي
گرفت»( .رواه االمام أحمد و أبوداود و النسائي)
امام نووي رحمه اهلل درباره روزه ايام ده گانه مي
فرمايد :روزه آن شديدا مستحب است.
-3تكبير و تهليل و تحميد :به دليل آنچه در حديث
ابن عمر رضي اهلل عنهما كه گذشت وارد شده است:
«پس در اين روزها (روزهاي دهگانه) بسيار تهليل
و تكبير و تحميد بگوييد».
و امام بخاري رحمه اهلل مي فرمايد« :ابن عمر و
ابوهريره رضي اهلل عنهما در روزهاي دهگانه وارد
بازار مي شدند و تكبير مي گفتند و مردم به تكبير
آنها تكبير مي گفتند» و همچنين امام بخاري مي
فرمايد« :و عمر ين الخطاب ـ رضي اهلل عنه ـ در قبه
اش در مني [منا] تكبير مي گفت و اهل مسجد تكبير
او را مي شنيدند و تكبير مي گفتند و مردم در بازار به
تكبير آنها تكبير مي گفتند چنانكه مني بر اثر تكبير
آنها به لرزه مي افتاد».
و عادت ابن عمر اين بود كه در اين ايام در منا و
قبل از نمازها و در رختخوابش و در خيمه اش و

در مجلسش و در حال راه رفتنش تكبير مي گفت
و مستحب اين است كه تكبير به صداي بلند باشد به
دليل فعل عمربن الخطاب و ابن عمر و ابي هريره
رضي اهلل عنهما.
شايسته است ما مسلمانان اين سنت فراموش شده
را كه متاسفانه حتي در بين اهل صالح و خير به
فراموشي سپرده شده است به مانند آنچه در ميان
سلف صالحمان بود زنده كنيم.
نحوه تكبير:
الف) اهلل اكبر ،اهلل اكبر ،اهلل اكبر كبيرا
ب) اهلل اكبر ،اهلل اكبر ،ال اله اال اهلل ،و اهلل اكبر ،اهلل
اكبر ،و هلل الحمد.
ج) اهلل اكبر ،اهلل اكبر ،اهلل اكبر ،ال اله اال اهلل ،و اهلل اكبر،
اهلل اكبر ،اهلل اكبر ،و هلل الحمد.
-4روزه روز عرفه :روزه عرفه به دليل آنچه از
رسول اهلل ـ صلي اهلل عليه و سلم ـ در مورد روزه
عرفه به ثبوت رسيده است مستحب است .رسول اهلل
ـ صلي اهلل عليه و سلم ـ مي فرمايد:
«(ثواب) آن را نزد اهلل اينگونه احتساب مي كنم كه
كفاره گناهان سال قبل و سال بعدش باشد»( .رواه
مسلم)
اما هر كس كه خود در صحراي عرفه حاضر باشد
(يعني خود حاجي باشد) روزه برايش مستحب
نيست زيرا رسول اهلل ـ صلي اهلل عليه و سلم ـ در
حالي كه روزه نبود در عرفه وقوف نمود.
-5فضيلت روز قرباني (نحر) :بسياري از مسلمانان
از عظمت و بزرگي اين روز غفلت مي ورزند حال
آنكه برخي از علما بر اين نظر هستند كه اين روز
مطلقا بهترين روز سال است حتي بهتر از روز عرفه.
ابن قيم رحمه اهلل مي فرمايد( :بهترين روزها نزد
خداوند روز نحر است كه همان روز حج اكبر است).
چنانكه در سنن ابي داود از رسول اهلل ـ صلي اهلل
عليه و سلم ـ روايت است كه فرمود« :بزرگترين
ايام نزد اهلل سبحانه و تعالي روز نحر است و پس از
آن روز ق َّر» و روز قر يعني روز استقرار در مني كه
روز  11ذي الحجه است و گفته شده است كه روز

عرفه بهتر است زيرا روزه اش كفاره گناهان دو سال
است و هيچ روزي نيست كه اهلل متعال به اندازه روز
عرفه انسانها را از آتش آزاد سازد ،به اين دليل كه
در اين روز اهلل متعال به بندگانش نزديك مي شود و
به خاطر اهل موقف (حجاجي كه در عرفات وقوف
كرده اند) به فرشتگان مباهات مي كند .البته قول
اول صحيح تر است زيرا حديثي كه درباره آن آمده
معارضي نداردو اهلل اعلم .و چه روز عرفه بافضيلت
تر باشد و يا روز نحر ،انسان مسلمان چه حاجي
باشد چه مقيم بايد در به دست آوردن اين فضايل و
استفاده از فرصت كوشا باشد...
چگونه به استقبال اين مواسم خير برويم؟
 -1شايسته است انسان مسلمان با توبه نصوح و
صادقانه و برگشتن از گناهان و ترك آنها به استقبال
اين مواسم خير برود زيرا اين گناهان است كه انسان
را از فضل پروردگار محروم مي سازد.
 -2و هنچنين بايد با عزم صادق و جدي براي اغتنام
اين فرصتها از اين مواسم مبارك استقبال كنيم و هر
كه با خداوند صدق ورزد ،خداوند نيز او را تصديق
خواهد كرد:
{والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اهلل لمع
المحسنين} [العنكبوت]69/
(و كساني كه در راه ما جهاد كردند ،قطعا آنها را به
راه هاي خويش هدايت خواهيم كرد)
پس برادر و خواهر مسلمان من! تا فرصت هست از
آن استفاده ببر .خداوند ما را بر قدرداني اين مواسم
موفق بدارد.
واهلل اعلم
وصلي اهلل وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي
يوم الدين
سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com
¬

روزه گرفتن
در چه
روزهايي از
ده روز اول
ذى الحجه
منزلت
دارد؟
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الحمدهلل،
روزه گرفتن روز عرفه يعنى نهم ذي الحجة بسيار
ثواب دارد ،بطوريكه گناهان يكسال گذشته و يكسال
آينده بخشيده ميشود ،و در واقع اعمال صالح در اين ده
روز داراى اجر و پاداش بزرگى است ،لذا مستحب است
كه خود را در اين ده روز مشغول عبادت كرد همچون
روزه ،صدقه ،ذكر ،قيام الليل و غيره.
روزه روز عرفه :روزه عرفه به دليل آنچه از رسول اهلل
ـ صلي اهلل عليه و سلم ـ در مورد روزه عرفه به ثبوت
رسيده است مستحب است .رسول اهلل ـ صلي اهلل عليه و
سلم ـ مي فرمايد:
«(ثواب) آن را نزد اهلل اينگونه احتساب مي كنم كه
كفاره گناهان سال قبل و سال بعدش باشد»( .رواه مسلم)
اما هر كس كه خود در صحراي عرفه حاضر باشد
(يعني خود حاجي باشد) روزه برايش مستحب نيست
زيرا رسول اهلل ـ صلي اهلل عليه و سلم ـ در حالي كه
روزه نبود در عرفه وقوف نمود.
و از ابن عمر رضي اهلل عنهما روايت است كه رسول
اهلل ـ صلي اهلل عليه و سلم ـ فرمودند« :هيچ ايامي نيست
كه عمل صالح در آن محبوبتر از اين ايام دهگانه باشد؛
پس در آنها بسيار تهليل (ال اله اال اهلل) و تكبير (اهلل اكبر)
و تحميد (الحمدهلل) بگوييد» (رواه احمد)
سعيد بن جبير رحمه اهلل (راوي حديث دوم از ابن
عباس) وقتي كه دهه ذي الحجه داخل مي شد تا جايي
در عبادت تالش مي كرد كه توانش به پايان مي رسيد.
(رواه الدارمي)
و همچنين ابن حجر عسقالني در فتح الباري (شرح
صحيح بخاري) مي فرمايد :و آنچه در فضيلت و برتري
ايام ذي الحجه نمايان است جمع شدن تمام عبادات در
اين مناسبت است ،يعني :نماز و روزه و صدقه و حج ،و
در هيچ مناسبت ديگري چنين نيست.
آنچه در اين دهه مستحب است:
-1نماز :در اين ايام زود رفتن براي انجام فرائض
در مسجد و بسيار انجام دادن نوافل مستحب است زيرا
اين اعمال از بهترين قربات است .ثوبان ـ رضي اهلل
عنه ـ مي فرمايد :شنيدم رسول اهلل ـ صلي اهلل عليه و
سلم ـ فرمودند« :بر تو باد بسيار سجده بردن براي اهلل
كه تو سجده اي براي اهلل نمي بري مگر آنكه اهلل تو را
به خاطر آن درجه اي باال مي برد و گناهي از گناهانت
پاك مي كند» [رواه مسلم] و اين فضيلت در تمام سال
وجود دارد.
-2روزه :از هنيده بن خالد ـ رضي اهلل عنه ـ از
همسرش رضي اهلل عنها از برخي از همسران رسول اهلل
ـ صلي اهلل عليه و سلم ـ روايت مي كند كه «رسول اهلل
ـ صلي اهلل عليه و سلم ـ نهم ذي الحجه و روز عاشورا
و سه روز از هر ماه را روزه مي گرفت»( .رواه االمام
أحمد و أبوداود و النسائي)
امام نووي رحمه اهلل درباره روزه ايام ده گانه مي
فرمايد :روزه آن شديدا مستحب است.
-3تكبير و تهليل و تحميد :به دليل آنچه در حديث
ابن عمر رضي اهلل عنهما وارد شده است كه پيامبر صلى
اهلل عليه و سلم فرمودند« :پس در اين روزها (روزهاي
دهگانه) بسيار تهليل و تكبير و تحميد بگوييد».
واهلل اعلم
وصلي اهلل وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي
يوم الدين
سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com
--------------------------------

با ثبت سواالت اسالمي خود در سايت
جامع فتاواي اهل سنت و جماعت،
جواب را در پست الكترونيك خود
دريافت داريد.

ماهنامه

نوار اسالم
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چگونگي تکبير
در عيد قربان و
وقت آن

شرایط قربانی
کردن در روز
عید قربان

شماره فتوى 1577

شماره فتوى 38

الحمدهلل،
در عيد قربان ،هم تکبير مطلق و هم تکبير مقيد مشروع است.
گفتن تکبير مطلق از ابتداي دخول ماه ذي الحجه تا آخرين روز
از روزهاي ايام تشريق در تمامي اوقات مشروعيت دارد .ولي
تکبيرات مقيد ،از نماز صبح روز عرفه شروع شده و تا آخرين
روز ايام ايام تشريق ادامه دارد؛ و بعد از نمازهاي فرض گفته مي
شود .اجماع و فعل صحابه ي کرام َر ِضي َُهّ
الل َع ْن ُهم بر مشروعت
َ
اين عمل داللت مي کند.

الحمدهلل،
قربانى براى كسى كه استطاعت مالى داشته باشد ،در نظر
برخى علماء واجب و برخى ديگر ميگويند سنت مؤكده است،
ولى قول راجح علماء آنست كه براى شخص مستطيع واجب
است ،و اگر كسى پول آنرا ندارد الزم نيست كه تكلف كند و
آنرا با قرض کردن تهيه كند زيرا فقط براى آنهايى كه ميتوانند
تاكيد شده ،پيامبر صلى اهلل عليه و سلم فرمودند« :من کان له
سعة و لم يضح فال يقربن مصالنا» (صحيح – ابن ماجة ،)2532
يعنى« :هر کس توانايي (مال) دارد و قرباني نکند به مصالي
ما نزديک نشود».
بنابراين اگر كسى فقير باشد و استطاعت قربانى نداشته باشد
لزومى نيست كه قرض كند و قربانى را انجام دهد.

و باهلل التوفيق ،وصلي اهلل علي نبينا محمد وآله و صحبه وسلم
فتواي انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا ()312/8
IslamPP.Com

وصلی اهلل وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین
سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com

چه حيواناتي
را مي توان
قرباني کرد؟

قرباني كردن حيوان اخته شده:
ي كردن حيوان اخته شده اشكالي ندارد .احمد از ابورافع
قربان 
ت كرده است كه پيامبر صلي اهلل عليه و سلم دو قوچ سياه و
رواي 
سفيد اخته شده را قرباني كرد و بعالوهگوشت اخته شده نيكوتر
و لذت بخشتر است.
حيواناتيكه براي قرباني درست نيستند:
يكي از شرايط حيوان قرباني ،خالي بودن آن از عيب است،
پس قربانيكردن حيوانيكه داراي عيب ظاهري باشد،كه موجب
الغر شدنشگردد ،نه عيب كوچك ،جايز نيست مانند عيوب زير:
 -1حيوان بيماري كه بيماريش آشكار باشد.
 -2حيوان كوري كه كوريش آشكار باشد.
-3حيوان لنگكه لنگي آن آشكار باشد.
  -4حيوانيكه از شدت الغري مغزش آسيب ديده باشد و
ديگر چاق نشود.
كه پيامبر صلي اهلل عليه و سلم در حديث زير بهر چهار
عيب آشكارا اشاره كرده است ":أربعة ال تجزئ في االضاحي:
العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها
والعجفاء التي ال تنقي [چهار حيوان براي قربانيكفايت نميكنند:
حيوانيكه كوريش و بيماريش و لنگيش و شدت الغريش كه
مغزش آسيب ديده و چاق نميشود آشكار باشد ]’’.
ترمذي آن را روايتكرده وگفته صحيح است.
 -5حيواني كه گوشش بريده شده يا شاخش شكسته باشد.
و حيواناتيكه داراي عيوب زير هستند همين حكم را دارند:
حيوانيكه دندانهاي بزرگ او افتاده باشد از ريشه وحيوانيكه
پوسته شاخش شكسته و حيوانيكه چشمش نميبيند و حيواني
كهگيج باشد و دور خود بگردد و نچرد و حيوان گر كه گري
آن فراوان باشد .و حيوان گنگ و بيدم و آبستن و حيواني
بدون گوش آفريده شده يا نيمهگوشش رفته باشد يا نشيمنگاهش
“دواليه”اش رفته باشد .اشكالي ندارد ولي اصح اقوال شافعيه
اينست كه حيوان كه دواليهاش و پستانش و دمش بريده شده
باشد چون يك قسمت خوردني را از دست داده است كفايت
نميكند .امام شافعي گفته است درباره دندانها چيزي از پيامبر
صلي اهلل عليه و سلم در خاطر نداريمكه روايت شده باشد.

شماره فتوى 3799

الحمدهلل،
 ...قرباني تنها از سه حيوان شتر و گاو (من جمله گاوميش)
و گوسفند (و بز) درست و جايزاست و از غير اين سه حيوان
كفايت نميكند خداوند ميفرمايد " :ليذكروا اسم اهلل على ما
رزقهم من بهيمة االنعام حج [ 34براي هر امتي قربانگاهي قرار
دادهايم تا نام خدا را به هنگام قرباني بر ذبح چهارپايان يادكنندكه
ما آنها را بدانان بخشيدهايم و روزي كردهايم."]...
ي كه شش ماه و بزيكه يك سال و گاو و گوسالهاي
گوسفند 
كه دو سال و شتري كه پنج سال داشته باشد ،خواه مذكر يا مونث
براي قرباني كفايت ميكنند.
 -1احمد و ترمذي از ابوهريره روايتكردهاند كهگفت :از
پيامبر صلي اهلل عليه و سلم شنيدم كه ميگفت ":نعمت االضحية
الجذع من الضأن [چه نيكو قرباني است،گوسفنديكه بنزد حنفيه
شش ماه و بنزد شافعيه يك سالكامل داشته باشد]".
-2عقبه بن عامرگويد :گفتم يا رسول اهللگوسفندي (جذعي)
به من رسيده است گفت :آن را قربانيكن .بروايت بخاري و
مسلم.
 -3بروايت مسلم از جابر آمده استكه پيامبر صلي اهلل عليه و
سلم گفت ":ال تذبحوا إال مسنة ،فإن تعسر عليكم فاذبحوا جدعة
من الضأن [براي قرباني ذبح مكنيد و سر مبريد مگر “مسنه“
را و اگر پيداكردن آن برايتان دشوار بود “جذعه“ گوسفند را
قربانيكنيد]".
“مسنه” يعني بزرگ سال از شتر كه پنج سال داشته باشد و
از گاو گوساله كه دو سال داشته باشد و از بزكه يك سال و
ازگوسفندكه بنا به اختالف پيشوايان فقهي شش ماه تا يك سال
داشته باشد“ .مسنه“ را "ثنيه“ نيز ميگويند.

واهلل اعلم
وصلي اهلل وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين
سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com

تعداد قربانی
حكم ذبح قرباني
برای یک خانواده در جايي كه قرباني
كننده ،آنجا نيست
شماره فتوى 1843

الحمدهلل،
پيامبرص َّلى َُهّ
الل َع َليْ ِه َوآل ِ ِه َو َس َّل َم حكايت از
سنت صحيح
َ
اين دارد كه يك عدد شتر و يا يك رأس گاو و گوسفند براي
شخص واحد و خانوادهاش اگر چه زياد باشند جايز است .و
اما درمورد جايز بودن يك هفتم شتر و گاو براي يك نفر و
خانوادهاش بين علما ترديد و اختالف وجود دارد ،ولي قول
راجح اين است كه جايز است؛ زيرا شخص با خانوادهاش در
حكم يك شخص است ،ليكن يك رأس گوسفند افضل است.
شيخ ابن باز -مجموع فتاوي و مقاالت متنوعة (.)44/18

شماره فتوى 1877
الحمدهلل،
 ...رسول اهلل َص َّلى َُهّ
الل َع َليْ ِه َو َس َّل َم قربانياش را در سرزمين خود
و در بين اصحابش ذبح ميكرد و حتي قربانيها را با خود به مص ّلي
ميبرد و به قصد آشكار كردن شعاير الهي آنها را آنجا قرباني
ميكرد .اما دعوت و تشويق براي اين كه پول مردم را بگيرند و در
جاهاي دور قرباني كنند ،دعوتي است براي نابود كردن اين شعاير و
مخفي نمودن آن از مردم است ،چرا كه اگر قرباني ها به جاي دوري
انتقال يابند .يكي از شعاير الهي ،كه قرباني است مخفي ميشود و
شهرها از نور قرباني محروم ميشوند و چند چيز از بين ميرود:
 -1ذبح مستقيم قرباني كننده در حالي كه اين كار افضل و سنت
است « رسول اهلل َص َّلى َُهّ
الل َع َليْ ِه َو َس َّل َم با دست خود قرباني

هايش را ذبح مينمود».
 -2سنت خوردن از گوشت قرباني از بين ميرود؛ رسول اهلل
َص َّلى َُهّ
الل َع َليْ ِه َو َس َّل َم به خوردن گوشت قرباني امر نموده ،و اهللتعالي
َ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
ْ
س
نيز به اين نكته اشاره فرموده استَ [ :فك ُلوا منْ َها َوأطع ُموا البَائ َ
ير]
ال ْ َفقِ َ
(پس خودتان از گوشت آنها بخوريد و بينوايان مستمند را نيز
بخورانيد)« .حج»28
در اين آيه به خوردن،از گوشت قرباني كه انسان به وسيله آن به
سوي اهلل تقرب ميجويد امرشده است( .پس خوردن از گوشت
قرباني عبادت است).
هنگامي كه رسول اهلل َص َّلى َُهّ
الل َع َليْ ِه َو َس َّل َم در حجۀ الوداع يكصد
شتر را براي ذبح با خود به مكه برد .شصت وسه تا از آنها را با
ض َي َُهّ
دست مبارك خود ذبح نمود و وكالت ذبح بقيه را به علي َر ِ
الل
َعنْ ُه سپرد .و نيز به ايشان نمايندگي تقسيم گوشتها را نيز واگذار
كرد ،و دستور داد كه از هر شتر تكهگوشتي را جدا كردند ،آنها را
در ديگي پختند و رسول اهلل َص َّلى َُهّ
الل َع َليْ ِه َو َس َّل َم از گوشت و آب
گوشت آنها ميل نمودند» (مسلم  1218به همين معنا) و اين دليلي
است بر تأكيد خوردن از گوشت قرباني وهدي است.
ما ميگوييم :وكالت دادن براي قرباني صحيح است ،آنهم به
اين صورت كه بايد اين قرباني در حضور شخص و در خانهاش و
يا حداقل در شهرش صورت گيرد و او شاهد برذبح قرباني باشد
و از گوشت آن بخورد .شعاير دين را به اين صورت آشكار نمايد
و بايد بداند كه مقصود ازذبح قرباني فقط گوشت قرباني نيست؛
َال ََهّ
چرا كه اهلل تعالي ميفرمايد [:ل َ ْن يَن َ
الل ل ُ ُحو ُم َها َوال دِ َما ُؤ َها َول َ ِك ْن

يَنَال ُ ُه التَّ ْق َوى مِن ُْك ْم]
(گوشتها و خونهاي قرباني هرگز به اهلل نميرسد [و
موجب رضاي او نميگردد] بلكه تقوا [و ورع اخالص] شما بدو
ميرسد)« .حج »37
رسول اهلل َص َّلى َُهّ
الل َع َليْ ِه َو َس َّل َم به كسي كه قبل از نماز عيد ذبح
كرده بود ،فرمودَ «:فإِن َّ َما ُه َو ل َ ْح ٌم َق َّد َم ُه أِ َل ْهل ِ ِه »( :اين گوشتي است كه
آن را براي خانوادهي خود تقديم كرده است) .بخاري ()5545،965
مسلم ()1961
ض َي َُهّ
[شات َ
به ابوبرده َر ِ
الل َعنْ ُه فرمودَ :
ُك َشا ُة ل َ ْح ٍم ] (گوسفندت
گوسفند گوشتي بوده است) .يعني :به هدف خوردن گوشت ذبح
شده است .بخاري( )5556،983،955مسلم()1961
لذا رسول اهلل َص َّلى َُهّ
الل َع َليْ ِه َو َس َّل َم بين قرباني و بين حيوان
گوشتي تفاوتي قايل شدهاند .علما ميگويند :اگر گوشت صد
شتر را صدقه بدهي باز هم با يك گوسفند قرباني از نظر پاداش
برابري نميكند .و اين خود بيانگر اين است كه قبل از آن كه به
منفعت گوشت قرباني توجه شود با ذبح قرباني ،به اهلل تقرب جسته
ميشود.
شيخ ابن عثيمين ،فقه العبادات (،ص)342،343-
IslamPP.Com

ماهنامه
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حکم نماز عيد فطر
و قربان در حق مردان
شماره فتوى 1579
الحمدهلل،
هر کدام از نمازهاي عيد فطر و قربان فرض کفايه است .برخي
از علما آن را همچون نماز جمعه فرض عين دانسته اند؛ لذا براي
مسلمان شايسته نيست که آن را ترک دهد.
و باهلل التوفيق ،وصلي اهلل علي نبينا محمد وآله و صحبه وسلم
فتواي انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا ()248/8
IslamPP.Com

حکم نماز عيد فطر و
قربان در حق زنان
شماره فتوى 1580
الحمدهلل،
نماز عيد در حق زن واجب نيست؛ بلکه سنت است و بايد آنرا
در عيدگاه همراه با امام بخواند ،و پيامبر َص َّلى َِهّ
الل َع َليْ ِه َوآل ِ ِه َو َس َّل َم
زنان را دستور داد تا نماز عيد را همراه با امام در عيدگاه بخوانند.
و باهلل التوفيق ،وصلي اهلل علي نبينا محمد وآله و صحبه وسلم
فتواي انجمن دايم پژوهشهاي علمي و افتا ()284/8
IslamPP.Com

سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.

رفتار با
حیوان قربانی
و دعا هنگام
ذبح
شماره فتوى 3112

شماره فتوى 3293

برخي از احكام قرباني:
اصل در قرباني آن است كه براي زنده ها مشروع است چنانكه
رسول اهلل ـ صلي اهلل عليه و سلم ـ و اصحابش براي خود و خانواده
شان قرباني مي كردند اما اينكه برخي از مردم گمان مي كنند قرباني
تنها براي مرده گان است ،صحيح نيست و اصل و اساسي ندارد .اما
قرباني براي اموات سه حالت دارد:
-1به همراه زندگان براي آنها نيز قرباني شود؛ مانند اينكه فرد
براي خود و خانواده اش قرباني كند و قصدش زندگان و اموات باشد
(خويشاوندانش كه فوت نموده اند) و دليل اين قول قرباني كردن
رسول اهلل ـ صلي اهلل عليه و سلم ـ براي خود و خانواده اش است در
حالي كه برخي از خانواده او فوت كرده بودند.
-2اينكه فرد بر اساس وصيت متوفي برايش قرباني كند.
-3اينكه فرد به عنوان صدقه براي اموات بطور مستقل قرباني
كند :و اين جايز است و فقهاي حنبلي تقرير نموده اند كه ثواب آن
به متوفي مي رسد (با قياس بر صدقه) اما آنچه مشخص است اين
نوع قرباني سنت و مستحب نيست به دليل آنكه رسول اهلل ـ صلي
اهلل عليه و سلم ـ براي هيچكدام از درگذشتگانش به طور خصوصي
قرباني ننموده است .نه براي حمزه سيد الشهداء ـ رضي اهلل عنه ـ و
نه براي فرزندانش كه قبل از او وفات كردند و نه براي همسرش ام
المومنين خديجه رضي اهلل عنها كه از محبوب ترين همسرانش بود .و
از هيچكدام از اصحاب پيامبر رضي اهلل عنهم اجمعين روايت نشده كه
براي يكي از بستگان متوفي خود بطور خصوصي قرباني كرده باشند.
همچنين كاري كه برخي از مردم انجام مي دهند و سال اول وفات
ميت برايش قرباني مي كنند و اعتقاد دارند كه در اين قرباني نبايد
هيچ كس را شريك نمود ،صحيح نيست .شايد اگر آنها مي دانستند
مي توان از طرف خود و خانواده خود چه زنده گان و چه رفتگان
قرباني نمود ،چنين نمي كردند.
آنچه نبايد شخص قرباني كننده انجام دهد:
اگر شخصي نيت قرباني كرد و ماه ذي الحجه (چه با رويت هالل
و چه با تكميل ماه ذي القعده) وارد شد؛ بر او حرام مي شود كه موي
خود را كوتاه كند و يا چيزي از آن كم كند و يا ناخن خود را بگيرد و
يا هر چيزي از پوست خود بگيرد تا اينكه قرباني را انجام دهد زيرا
در حديث ام السلمه رضي اهلل عنها از رسول اهلل ـ صلي اهلل عليه و
سلم ـ روايت شده كه ايشان فرمودند« :اگر ماه ذي الحجه وارد شد
و يكي از شما خواست قرباني كند ،مو و ناخن هايش را نگه دارد
[كوتاه نكند]» [رواه أحمد و مسلم] و در لفظ ديگر حديث« :پس
چيزي از مو و پوستش نگيرد تا قرباني كند» و اگر در وسط دهه ذي
الحجه نيت قرباني كرد از زمان نيت اين كارها بر او ممنوع مي شود و
اگر قبل از نيت مو و يا ناخن خود را كوتاه كرده بر او اشكالي نيست.
واهلل اعلم
وصلي اهلل وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين
سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com

واهلل اعلم
وصلي اهلل وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين
سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com

الحمدهلل،
 ...بايد با حيوان طورى رفتار كرد كه از كشتنش با خبر نباشد،
و از آلت برنده براى ذبح استفاده كند تا حيوان سريع بميرد و
زجر نكشد.
پيامبر صلى اهلل عليه و سلم فرمودند« :إن اهلل کتب اإلحسان
علي کل شي ،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،و إذا ذبحتم فأحسنوا
الذبح ،وليحد أحدکم شفرته فليرح ذبيحته» (صحيح مسلم :
 ،)3/1548/1955يعنى« :خداوند نيکي کردن ،بر هر چيز را
واجب کره است؛ پس هرگاه ميکشيد به بهترين شيوه بکشيد ،و
هرگاه ذبح ميکنيد به بهترين شيوه ذبح کنيد ،و هر کدام از شما
چاقويش را تيزو ذبيحهاش را راحت نمايد».
و در حديثى ديگر از ابن عباس رضي اهلل عنه وارد شده است
مر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على رجل واضع رجله على
كهَّ :
صفحة شاة وهو يحد شفرته ،فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم« :أفال
قبل هذا؟! أتريد أن تميتها موتتين؟!»
«پيامبر صلى اهلل عليه و سلم از كنار مردى رد شد كه پايش
را روى گردن گوسفندى (براى ذبح) گذاشته بود در حاليكه
چاقويش را تيز ميكرد ،پيامبر صلى اهلل عليه و سلم به او گفت:
«آيا بهتر بنود كه قبل از اين انجام ميدادى؟ مگر ميخواهى

احكام قربانى
نحوه توزيع

قربان
عيد
روز
در
گوشت قرباني
الحمدهلل،

آنرا دوبار بكشى؟!»
پس پيامبر صلى اهلل عليه و سلم او را نهى كرد كه در برابر
چشمان حيوان چاقويش را تيز كند ،و همچنين تا حد االمكان
بهتر است در برابر يكديگر حيوانات را ذبح نكند ،زيرا اين مسئله
موجب ترس و لرز آنها ميشود و مثل اينست كه آنها را چند بار
ميكشد.
و مستحب است که هنگام ذبح ،حيوان را رو به قبله قرار دهد و
دعاي مذکور در حديث زير را بخواند:
از جابر بن عبداهلل روايت است « :ذبح النبي صلى اهلل عليه و
سلم يوم الذبح کبشين أقرنين أملحين موجئين فلما وجههما قال :
إني وجهت وجهي للذي فطر السموات و األرض علي ملة إبراهيم
حنيفا و ما أنا من المشرکين ،إن صالتي و نسکي و محياي و مماتي
هلل رب العالمين الشريک له و بذلک أمرت و أنا من المسلمين،
اللهم منک ولک عن محمد و أمته ،بسم اهلل و اهلل أکبر ثم ذبح»
(صحيح – ابو داود  ،)2425 :يعنى« :پيامبر صلى اهلل عليه و سلم
در روز عيد قربان دو قوچ شاخدار و سياه مائل به سفيدي واخته
شده را ذبح کرد ،وقتي انها را رو به قبله کرد ،گفت ( :إني وجهت

وجهي للذي فطر السموات و األرض علي ملة إبراهيم حنيفا
و ما أنا من المشرکين ،إن صالتي و نسکي ومحياي و مماتي
هلل رب العالمين ال شريک له و بذلک أمرت و أنا من المسلمين،
اللهم منک و لک عن محمد و أمته ،بسم اهلل و اهلل أکبر) بيگمان
من رويم را به سوي ذاتي ميکنم که آسمانها و زمين را آفريده
است ،و من بر دين ابراهيم حنيف بوده و از مشرکين نيستم ،نمازم،
ذبيحه ام ،زندگي و مرگم براي اهلل پروردگار عالميان است که
هيچ شريکي ندارد و به اين امر شدهام و من از مسلمانان هستم،
خداوندا! (اين ذبحى است) از تو و براي تو ،از (طرف) محمد و
امتش بسم اهلل و اهلل اکبر ،سپس (حيوان را) ذبح کرد».

شماره فتوى 4391

الحمدهلل،
...
سنت است كه قربانيكننده خود از گوشت قرباني خود
بخورد و بخويشاوندان نيز هديه كند و بر فقيران و

امور مستحب
در روز عيد
قربان
شماره فتوى 4921

الحمدهلل،
 -1غسل:
از علي رضي اهلل عنه روايت است که درباره غسل از او
سؤال شد گفت ( :يوم الجمعة ،و يوم عرفة ،و يوم الفطر،
و يوم األضحي) «روز جمعه ،روز عرفه ،روز عيد فطر ،روز
عيدقربان».
 -2پوشيدن بهترين لباس :
از ابن عباس روايت است که ( :کان رسول اهلل صلي اهلل عليه
وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء) «پيامبر صلي اهلل عليه وسلم
روز عيد جامهاي سرخ رنگ ميپوشيد» .هيثمي در کتاب
«مجمع الزوائد» ( )2/201گفته است  :اين حديث را طبراني
در «األوسط» روايت کرده ،و راويان آن ثقه هستند.
 -3خوردن در روز عيد فطر قبل از خروج براي نماز :
از انس روايت است ( :کان رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم
ال يغدو و يوم الفطر حتي يأکل تمرات) «پيامبر صلي اهلل عليه
وسلم صبح روز عيد فطر تا چند خرما نميخورد (به نماز)
نميرفت».بخاري()953
 -4روز عيد قربان خوردن را به تأخير بياندازد تا از

همسايگان يا هرکسي غير آنها صدقه نمايد،
پيامبر صلي اهلل عليه و سلم گفت «:كلوا وأطعموا وادخروا»
[خود از آن بخوريد و بديگران بدهيد و ازآن ذخيرهكنيد]’’.
علماء گفتهاند بهتر آنست كه خود يك سوم را بخورد و
يك سوم را صدقه بدهد ويك سوم را ذخيره كند ونقل آن
بجاي ديگرحتي به شهرديگر هم جايزاست و فروشگوشت
قرباني و پوستش براي صاحبش جايز نيست و نبايد چيزي
از گوشت قرباني بعنون مزد و پاداش به قصاب داده شود و
او ميتواند برابر عملش برايش مزد قراردهد يا با عمل خود
آن را برابريكند .قربانيكننده فقط ميتواند پوست قرباني
را صدقهكند و خود نيز از آن بهره ببرد وبقول ابوحنيفه
فروختن پوستش و صدقه دادن بهاي آن يا به وسيله بهاي
پوستش چيزي بخرد و در خانهاش از آن سود ببرد جايز
است .و جگر و دل حيوان نيز حکم گوشت قرباني دارد يا

گوشت قربانياش بخورد :
از ابوبريده روايت است ( :أن رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم
کان اليخرج يوم الفطر حتي يطعم واليطعم يوم النحر حتي
يذبح) «پيامبر صلي اهلل عليه وسلم روز عيد فطر تا چيزي
نميخورد (براي نماز) خارج نميشد و روز عيد قربان
تا ذبح نميکرد چيزي نميخورد (از گوشت قربانياش
ميخورد)» .ابن خزيمه ()1426
 -5تغيير مسير رفت و برگشت :
از جابر روايت است ( :کان النبي صلي اهلل عليه وسلم إذا کان
يوم عيد خالف الطريق) «پيامبر صلي اهلل عليه وسلم روز عيد
از راهي غير از راه رفتن برميگشت» .بخاري ()986
 -6تکبير در روزهاي عيد :
خداوند ميفرمايد :
( َولِتُک ِملُواال ِع َّد َة َولِت ُ َکب ِّ ُروااهلل َ َعلَي َما َهدَا ُکم َول َ َعلَّ ُکمت ُ
َشک ُرونَ
)(بقره )185 :
«و تا تعداد (روزهاي رمضان) را کامل گردانيد و بخاطر
اينکه خدا شما را هدايت کرده ،اهلل اکبر بگوييد و تا اينکه
سپاسگذاريکنيد».
و درباره عيد قربان ميفرمايد :
( َو اذ ُک ُروا اهلل َ فِي أيَّا ٍم َمعد ٍ
ُودات ) (بقره )203 :
«و در روزهاي مشخصي (سه روز ايام التشريق) خدا را ياد
کنيد».
و همچنين ميفرمايد :
(کذل ِ َ
َ
ک َس َّخ َر َها ل َ ُکم لِت ُ َکب ِّ ُروا اهلل َ َعلَي َما َهدَا ُکم )(حج )37 :
«اينگونه که (ميبينيد) خداوند حيوانات را مسخر شما کرده
است تا بخاطر اينکه خدا شما را هدايت کرده است اهلل أکبر
بگوييد».
 -7سرگرمي و تفريح:
بخاري روايت کرده که :عايشهگفت :پيامبر صلي اهلل عليه و
سلم پيش ما آمد ،درحاليکه دو کنيز برايمان آواز مربوط
به واقعه«يوم بعاث» را ميخواندند ،پيامبر صلي اهلل عليه و

خود استفاده کند يا اينکه به ديگران ببخشد.
و اندازه وزن هر سهم مشخص نشده است ولي
بهتراست که اندازه آن به مقداري باشد که طرف گيرنده از
آن استفاده کند يا بيشتر از آن ميزان نيز جايز است.
و همانطور که گفته شد توزيع سهم قرباني فرق نمي کند و
مي توان به هرکسي داد از جمله همسايگان يا کسي که خود
به منزل مراجعه مي کند و ...
واهلل اعلم

وصلي اهلل وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين

سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com

سلم بر روي فرش به پهلو خوابيدند و روي خود را
برگرداندند .سپس ابوبکر وارد شد و مرا طرد کرد و
گفت :سرود شيطان پيش پيامبر؟ آنگاه پيامبر صلي اله عليه
و سلم به وي روي آورد و فرمود :آنان را بحال خود بگذار.
چون او غافل شد ،بدانان اشارهکردمکه بيرون رفتند ،آن
روزعيد بود و سياهان با سپر و نيزه بازي ميکردند .يا من
از پيامبر صلي اهلل عليه و سلم درخواستکردم و يا او خود
ي؟گفتم :آري ،مرا پشت سر
فرمود:دوست داري نگاه کن 
خويش نگاه داشت بگونهاي که گونه برگونهاش نهاده بودم،
ميفرمود«:مشغولکارخودباشيدايحبشيان«تااينکهخسته
ت؟گفتم :آري ،آنگاه فرمود:برو.
شدم ،فرمود :ترا بس اس 
حافظ در «الفتح«گفته و ابن السراج از طريق ابوالزناد از
عروه و او از عايشه روايت کردهکه پيامبر صلي اهلل عليه
و سلم آن روزفرمود« :تا يهوديان مدينه بدانندکه در دين ما
نيزگشايش است و بيگمان دين پاک و باگذشتي ،به من
داده شده است« (لتعلم يهود المدينة أن في ديننا فسحة ،إني
بعثتبحنيفيةسمحة).
احمد و مسلم از نبيشه روايت کردهاند که ،پيامبر صلي
اهلل عليه و سلم فرمود» :ايام التشريق -روزهاي يازدهـم
و دوازدهـم و سيزدهم ذي الحجه  -روزهاي خوردن و
نوشيدن و ياد خدا است».
-8تهنيت وتبريک عيد مستحب است:
جبر بن نفيرگفت :ياران پيامبر صلي اهلل عليه و سلم چون
درروزعيد بهم ميرسيدند ،به يکديگر ميگفتند«:تقبل منا
ظ گفته است:
ومنك»[خداوند از ما و از شما بپذيرد]» .حاف 
ن “ است.
اسناد اين روايت“حس 
واهلل اعلم
وصلي اهلل وسلم علي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين
لهم بإحسان إلى يوم الدين
سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com

ماهنامه

نوار اسالم

سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.
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امامت و حديث غدير

•تألیف:محموداشرفعثمانيغفراهللله

امامت در عقائد شیعه
اساس عقايد شيعه« ،امامت» است .آنان امامت را از اصول دين
بشمار ميآورند .بدون اعتقاد به امامت ايمان را ناقص ميپندارند .نزد
آنها اصول دين پنج است:
-1توحيد  -2عدل  -3نبوت  -4امامت  -5معاد[]1
و از نظر آنان «واليت» تعبيري از جنبه عملي «امامت» ميباشد .به
گفته شيعيان ،بنياد اسالم بر پنج چيز استوار است:
-1نماز  -2روزه  -3زكات  -4حج  -5واليت
از ميان اينها ،واليت افضل است .برخي از دانشمندان شيعه با افزودن
طهارت و جهاد ،بنياد اسالم را هفت چيز دانسته اند كه افضل و باالتر از
همه آنها «واليت» ميباشد]2[.

و سلطه او« ،امامت كبري و خالفت» گفته ميشود.
با توجه به اين حكم و هدف «امامت» به عقيده اهل سنت ،ظاهر بودن
و صاحب اقتدار بودن براي امام وقت ضروري است .و گرنه او چگونه
ميتواند به صورت فراگير احكام شريعت را به مرحله اجرا در آورد؟
در نقطه مقابل اين نظريه ،شيعه قرار دارد كه ظاهر بودن و صاحب
قدرت و تسلط بودن را براي امام ،شرط نمي داند .نزد آنان شخص
بياختيار و بيقدرت نيز ميتواند امام باشد ،حتي اگر در غاري پنهان
شده باشد.

خالصه گفتار شيعه درباره امامت اين است كه جهت ارشاد و هدايت
امت بر اهلل تعالي واجب است كه امام تعيين كند .بدين منظور ،تا قيام
قيامت ،دوازده امام تعيين كرده است .يازده امام رخت از جهان بربسته
اند .اولين امام ،حضرت علي رضی اهلل عنه ميباشد و امام دوازدهم ،امام
غايب است كه به او «امام منتظر» نيز گفته ميشود.
در حالي كه از نظر جمهور اهل سنت و جماعت امامت جزو عقايد
نيست ،بلكه حكمي مهم و اساسي از احكام شرعي ميباشد .از ديدگاه
اهل سنت براي به اجرا درآوردن شريعت اسالمي ،يكي از وظايف عامه
مسلمين اين است كه از ميان خود ،فردي را كه اهليت ،صالحيت و واجد
زیرنویسها:
ديگر شرايط رهبري باشد ،به عنوان رئيس و سرپرست انتخاب كنند.
[ -]1تحفه العوام مقبول ،ص  ،18چاپ شيعه جنرل بك ايجنسي
رئيسي كه احكام و قوانين شريعت را بطور فراگير در جامعه پياده نمايد.
[ ]3به اين رئيس و سرپرست ،امير المؤمنين و امام هم ميگويند .به قدرت الهور1974 ،م

[ - ]2براي پي بردن به اهميت «امامت» در مذهب شيعه به اين
كتب مراجعه فرماييد:
مقدمه االمامه البي نعيم االصبهاني بتحقيق الدكتور علي ناصر ،طبع
المدينه المنوره ص  ،25دعائم االسالم للقاضي نعمان بن محمد التميمي
ج  1ص  2و ص  ،14طبع دارالمعارف مصر – كتاب االصول من الكافي
للكليني ج  2ص  18طبع تهران  1388هـ ق – كشف االسرار للخميني
معرب ص  121تا  ،198طبع دار عمار ،عمان اردن – حق اليقين در
اصول دين از محمد باقر مجلسي باب پنجم ص  35تا  ،50طبع تهران
 1390هـ ق
[ -]3شرح العقائد للنسفي ص  152طبع خير كثير كراچي و الفرق
بين الفرق لالمام عبدالقادر طاهر البغدادي ص  349و كتب ديگر عقائد.

شيعه بر خالف جمهور امت ،از عقيدهاي پيروي ميكند كه در نتيجه
آن ،اختالفات دامنهداري به وجود آمده است .شايد نادرست نباشد اگر
گفته شود بنياد اختالفات سني و شيعه «مسئله امامت» است .در ذيل
نتايجي چند از اين اختالفات اساسي را متذكر ميشويم:
 _1نزد اهل سنت و جماعت بر عهده عامه مسلمين است كه از ميان
خود شخصي را كه اهليت و صالحيت داشته باشد به عنوان امام تعيين
كنند .نزد شيعه تعيين امام ،بر خدا واجب است .جزوي از همين عقيده
است كه اهل سنت قائل بر «ال يجب علي اهلل شئ» است يعني هيچ
چيز بر اهلل تعالي واجب نيست در حالي كه شيعه قائل بر وجوب علي
اهلل ميباشد( .در كتب علم كالم به تفصيل در اين مورد ،بحث ميشود).
 _2نزد اهل سنت ،امام «منصوص من اهلل» نيست .به نظر شيعه ،امام
منصوص من اهلل است .يعني امام از طرف اهلل تعالي تعيين ميشود.
 _3به نظر اهل سنت ،اهليت و صالحيت براي امام ضروري است؛
ولي عصمت الزم نميباشد .به نظر شيعه ،امام هميشه معصوم است.
 _4از ديدگاه اهل سنت ،امام بايد در جامعه ،خود را ظاهر كند تا
مردم بتوانند براي رفع مشكالت خود به او مراجعه نمايند .شيعه معتقد
است كه امام ميتواند خود را از ديد ديگران مخفي نگه دارد؛ حتي اگر
سالهاي سال طول بكشد و در غاري پنهان بماند.
 _5اهل سنت بر اين باور است كه بر امام الزم است كه صاحب اقتدار
و اختيار باشد و گر نه چگونه ميتواند به مسائل مردم رسيدگي كند؟
در حاليكه نزد شيعه براي امام جائز است كه بيقدرت و بياختيار باشد.
 _6از نظر اهل سنت ،از پيامبر گرفته تا قيامت ،تعداد امامان مشخص
نيست .و با توجه به موقعيت زماني و مكاني ،مسلمانان امامي براي خود
تعيين ميكنند و او وظايف امامت را انجام ميدهد .از نظر شيعه ،اهلل تعالي
از زمان رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم تا قيامت ،دوازده امام تعيين كرده
است كه غير از اينها كسي ديگر حق امامت ندارد( .بنا بر همين نظريه به
شيعه ،اماميه و اثنا عشريه نيز گفته ميشود).
 _7اهل سنت طبق تصريح و اشاره پيامبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم
از طرف امت اسالمي چهار امام بر حق را به اين ترتيب معرفي ميكند:

امام اول :سيدنا ابوبكر صديق رضی اهلل عنه
امام دوم :سيدنا عمر فاروق رضی اهلل عنه
امام سوم :سيدنا عثمان غني رضی اهلل عنه
امام چهارم :سيدنا علي مرتضي رضی اهلل عنه
پس از اينها نيز سلسله امامت جريان داشت و تا قيامت ادامه خواهد
داشت .هيچكدام از اينها معصوم نيستند .البته برخي عادل هستند و بعضي
ظالم خواهند بود.
نزد شيعه تعداد امامان تا آمدن قيامت دوازده نفر ميباشد كه اسامي
آنها پس از رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم بدين قرار است:
 _1حضرت علي مرتضي رضی اهلل عنه
 _2حضرت حسن رضی اهلل عنه
 _3حضرت حسين رضی اهلل عنه
 _4حضرت علي زين العابدين
 _5حضرت محمد باقر
_6حضرت جعفر صادق
 _7حضرت موسي كاظم
 _8حضرت علي رضا
 _9حضرت محمد تقي
 _10حضرت علي نقي
 _11حضرت حسن عسكري
 _12حضرت محمد مهدي[]4
و از ديدگاه شيعه امام دوازدهم به خاطر ظلم ظالمان و ستم ستمگران
به امر خداوندي در غيبت بسر ميبرد ،و در قيد حيات است ،و هر وقت
خدا مصلحت بداند ظهور خواهد كرد ]5[.اما يازده امام ديگر ،رحلت
كرده اند.
 _8اهل سنت اگر چه از دل و جان معترف به اهليت ،صالحيت و
فضايل حضرت علي رضی اهلل عنه هستند ولي ايشان را به عنوان خليفه
بالفصل رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم قبول ندارند؛ بلكه امامت ايشان
را طبق ترتيب خالفت ميدانند .و ايشان را رابع خلفاء الراشدين (يعني
چهارمين خليفه از خلفاي راشدين) قرار ميدهند .اما شيعه قائل به امامت

بالفصل حضرت علي رضی اهلل عنه است .يعني آنان بر اين اعتقاد هستند
كه حضرت علي رضی اهلل عنه پس از وفات رسول اهلل صلی اهلل علیه و
سلم ،خليفه بالفصل ميباشد.
 -9از نظر اهل سنت ،خالفت سيدنا علي رضی اهلل عنه در رتبة
خودش قرار گرفته است .لذا صحابه و تابعيني كه (به اجماع امت) با
سيدنا ابوبكر صديق رضی اهلل عنه ،و سيدنا عمر فاروق رضی اهلل عنه
مقصر و گناهكار
و سيدنا عثمان غني رضی اهلل عنه بيعت كرده بودند را ّ
نميدانند .اما شيعه ،خالفت و امامت بالفصل را حق حضرت علي رضی
اهلل عنه ميدانند و بيشتر صحابه و تابعين اين حق را به ايشان واگذار
نكردند .بنابراين ،آنان يا كافر هستند يا فاسق( ]6[.نعوذ با اهلل من ذلك)
 -10نزد اهل سنت ،بيعت حضرت علي رضی اهلل عنه با خلفاي ثالثه
پيش از خالفت خويش ،و بيعت حضرت حسن رضی اهلل عنه عالوه بر
خلفاي ثالثه با حضرت معاويه رضی اهلل عنه ،و بيعت نه امام ديگر با
خلفاي زمان خود ،بدور از مداهنت ،نفاق ،بزدلي ،كذب و تقيه بود .اهل
سنت عقيده دارند كه بيعت اين حضرات كه با آگاهي تمام صورت گرفته
بود ،كام ً
ال مطابق با احكام شريعت و موافق با مصلحت امت بود .قطع ًا بر
هيچ يك از آن بزرگان ،هيچ اتهامي وارد نميآيد .اما نزد شيعه بيعت يازده
امام با خلفاي زمان خويش از صميم قلب نبوده ،بلكه آنان تقيه (حفاظت
در پيش) كار گرفته بودند .بنابر همين ،شيعه «تقيه» را به عنوان مهمترين
جزو دين خود ميشناسد .چرا كه بدون اثبات تقيه ،تهمتزدائي از شأن
آن بزرگان ممكن نيست.
 -11همانطور كه گفته شد از ديدگاه اهل سنت ،تعيين ائمه بر اهلل تعالي
واجب نيست و نه تعداد آنان را تا ظهور قيامت مشخص كرده است .اما
شيعه بر اين اعتقاد است كه اهلل تعالي تا آمدن قيامت ،دوازده امام مقرر
كرده است كه يازده امام به رحمت حق پيوسته اند و امام دوازدهم محمد
مهدي ،امام منتظر ميباشد و معتقدند كه ايشان پس از تولد ،فع ً
ال غايب
هستند  -در وقتي معين ظهور خواهد كرد و جهان را پر از عدل و انصاف
خواهد نمود .شيعه بنابر همين عقيدة خود كه ائمه دوازده نفر هستند
مجبور گشت كه به زنده بودن امام دوازدهم قائل شود( .در سال  256هـ
تولد؛ و در سال  260هـ در چهار سالگي در غاري واقع در شهر «سر

من رأي» غايب شد).و تاكنون زنده است ،و از ظلم ظالمان پنهان
شده است .گويا عمرشان بطور غير طبيعي طوالني شده است( .عمر
طوالنياي كه ما براي آن نظير و همانندي نداريم).
زیرنویس ها:
[ - ]4تحفه العوام طبع نولكشور ص  5و  ،6عالوه بر دوازده امام ،شيعه
جناب رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم و حضرت فاطمه الزهرا (رضي اهلل
عنها) را هم معصوم ميدانند .به اين چهارده نفر «چهارده معصوم» گفته
ميشود .شيعيان ،تا امام ششم از اين دوازده امام اتفاق دارند .در تعيين
ائمه پس از او در ميان شيعه اختالف شديدي وجود دارد و به سبب تعيين
آنان ،فرقه هاي بيشماري در شيعه ،پديدار شد .الملل و النحل للشهرستاني
 ،361/1تحفه اثنا عشريه و غيره.
[ -]5ابوالحسن سيدنا علي بن ابيطالب المرتضي ( 40 _..هـ) ابو محمد
الحسن بن علي الزكي ( 50 _ 3هـ) ابو عبداهلل الحسين بن علي الشهيد (4
_  61هـ) ابو محمد علي بن الحسين زين العابدين ( 95 _ 38هـ) ابو جعفر
محند بن علي الباقر ( 114 _ 57هـ) ابو عبداهلل جعفر بن محمد الصادق
( 148 _ 83هـ) ابو ابراهيم موسي بن جعفر الكاظم ( 183 _ 128هـ)
ابوالحسن علي موسي الرضا ( 202 _ 148هـ) ابوجعفر محمد بن علي
الجواد التقي ( 220 _ 195هـ) ابوالحسن علي ابن محمد الهادي النقي
( 253 _ 212هـ) ابو محمد الحسن ابن علي العسكري ( 260 _ 232هـ)
ابوالقاسم محمد بن الحسن المهدي ( 260_ 256هـ) االمامت عند الجمهور
و الفرق المختلفه للدكتور علي احمد السالوس ص .25
[ - ]6حق اليقين عربي لعبداهلل بن شبر ،المبحث الخامس في ذكر المتاع
(علي الصحابه) و فصل في جواب من اعترض علي االماميه بتعرضهم
للصحابه من ص  177الي  195والمبحث السابع في بيان الفتن الواقعه بعد
النبي و في حقيقه امر الخالفه و في سبب ارتداد اكثر هذه االمت بعد نبيها
ص  213طبع دارالكتاب االسالمي – و حق اليقين فارسي از مولي محمد
باقر مجلسي از ص  155تا  278طبع انتشارات كتابفروشي اسالميه تهران و
كشف اسرار فارسي از خميني ،مخالفتهاي ابوبكر با نص قرآن از ص 144و
مخالفت عمر با قرآن خدا از ص  147و نتيجه سخن ص  150طبع ايران.

مسئله امامت در قرآن كریم مطرح ميشد صحابه حضرت رسول اكرم صلی
اهلل علیه و سلم شدیدا ً با ایشان مخالفت ميورزیدند )!(.برای همین ،قرآن
این عقیده را بطور واضح بیان نكرد .البته به وسیله بسیاری از آيات آن را
به اثبات رسانیده است .سپس خمینی ،آياتي را ذكر كرده كه ما در صفحات
آتی ،به نقل آنها خواهیم پرداخت.
در اینجا دو مطلب قابل توجه است :یكی آنكه از یك سو نزد شیعه
توضیع عقیده امامت و تعیین ائمه ،بر اهلل تعالی واجب است و از سوی دیگر،
طبق نظریه شیعه ،اهلل تعالی از ترس مخالفت مخلوق ،آن عقیده را صراحت ًا
ذكر نكرد .آيا طبق این نظریه ،بر اهلل تعالی اعتراض وارد نميشود كه نعوذ
باهلل ،اهلل تعالی در انجام واجبی ،كوتاهی ورزیده است؟ (تعالی اهلل عن ذلك
علوا ًكبیراً)
مطلب دوم كه بسیار اسفناك و دلخراش است یكی از بارزترین معایب
مذهب شیعه بشمار ميآید .یعنی بدگمانی ،بغض و نفرت نسبت به صحابه
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم .عقیده امامت مذهب شیعه ،چون كه از قرآن
به اثبات نميرسد آنها به جای اینكه بر خود تهمت بزنند ،طبق معمول،
همیشه تمام اعتراضات و اتهامات را بر سر صحابه كرام ميریزند و خیال
كردهاند كه با وارد ساختن تهمت بر صحابه كرام ،عقیده امامت خود به خود
ثابت خواهد شد)!(.
جناب خمینی در «كشف االسرار» و مال محمد باقر مجلسی در «حق
الیقین در اصول دین» برای اثبات امامت ،از آياتي استدالل جستهاند كه ما
آنها را همراه ترجمه ذكر ميكنیم .خوانندگان محترم ،منصفانه قضاوت كنند
كه آيا مانند توحید ،نبوت و معاد عقیده امامت نیز كه به سوی ایمان به آن
دعوت ميشود از این آيات ثابت ميشود؟
 -1خمینی در كشف االسرار صفحه  137مينویسد :اینك به ذكر بعضی
از آيات كه در موضوع امامت وارد شده ميپردازیم و از خرد كه فرستاده
نزدیك خداست داوری ميخواهیم .سپس در ابتدا ،این آي ه را نوشته است:
(وی بخش اول آي ه را نوشته؛ ما تمام آي ه را همراه ترجمه مينویسیم).
ول َوأُولِی َ
ین َآ َمنُوا أَ ِط ُیعوا اهللَ َوأَ ِط ُیعوا ا َّلر ُس َ
األ ْم ِر ِم ْن ُك ْم فَإ ِْن
[يا ايها ال َّ ِذ َ
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یر َوأَ ْح َس ُن تَ ْأوِیلاً ] {النساء}59:
ك َخ ٌ
«ای کسانی که ایمان آوردهاید! فرمانبرداری كنید خدا را و فرمانبرداری
كنید پیغمبر را و فرمانروایان را از جنس خویش ،و هرگاه در چیزی نزاع
داشتید آن را به خدا و پیامبر خدا بازگردانید اگر به خدا و روز آخرت ایمان
دارید! این (کار) برای شما بهتر ،و عاقبت و پایانش نیکوتر است»
خمینی ،پس از نقل بخش ابتدایی آيه ،با استفاده از قیاسهای عقلی و
دالیل ذهنی كوشیده است تا ثابت كند كه در این آي ه مراد از «اولی االمر»
دوازده امام است .سؤال این است كه آيا عقیده مذهبی را ميتوان با قیاسهای
عقلی به اثبات رسانید در حالی كه در تمام قرآن كریم ،ذكری از آن به
میان نیامده باشد .اگر چنین است هر شخصی در مورد هر آيهاي از قرآن
كریم ميتواند چنین ادعا كند كه به نظرم در این آي ه مراد از فالن لفظ ،فالن
شخص است .اگر فردی عامی نیز این آي ه را بخواند ،دوازده امام به فكر و
خیالش خطور نخواهد كرد .بالخصوص وقتی كه بخش دوم آي ه كه خمینی
آن را ذكر نكرده چنین ميفرماید كه« :پس هرگاه در چیزی نزاع داشتید آن

را به خدا و پیامبر خدا بازگردانید ».
از آن معلوم ميشود كه اگر بین حكام و مردم ،اختالف واقع شود ،فیصله
خدا و رسول خدا در این اختالف« ،حرف آخر» تلقی خواهد شد نه حرف
اولی االمر .اگر مراد از اولی االمر ،ائمه معصومین باشند پس مراجعه به قرآن
و سنت با ترك رای معصومین چطور؟ در حالیكه نزد شیعه ،رای معصومین
هم مثل خودشان ،همیشه معصوم ميباشد .آنان نميتوانند چیزی غیر از
قرآن و سنت بگویند .بنابراین ،اثبات عقیده امامت ،از این آي ه بدون تردید
بی اندازه غلط و نادرست است ]7[.بلكه تحت همین آيه ،عالمه سیوطی
(رح) در تفسیر خود «الدر المنثور» قولی از حضرت علی رضی اهلل عنه نقل
كرده كه با توجه به آن اعتقاد به «ائمه معصومین» نفی ميشود بلكه از آن،
مسلك اهل سنت و جماعت در مسئله امامت ،بطور كلی تایید ميگردد.
اخرج البیهقی عن علی بن ابیطالب قال ال یصلح الناس اال امیر برا و
فاجر قالوا هذا البر فكیف بالفاجر ،قال ان الفاجر یؤمن اهلل به السبل و یجاهد
به العدو ،و یجبی به الفئی و یقام به الحدود ،و یحج به البیت و یعبد اهلل فیه
آمنا حتی یأتیه اجله]8[.
ترجمه :بیهقی روایت ميكند كه حضرت علی بن ابیطالب فرمود :اصالح
مردم جز با امیر امكان پذیر نیست؛ گفتند اما امیر فاسق چگونه ممكن است
مردم را اصالح كند؟ (چه سودی برای مردم دارد؟) حضرت علی رضی
اهلل عنه فرمود :اهلل تعالی به وسیله حاكم بد نیز ،راهها را پر امن ميگرداند،
تحت قیادت و فرماندهی او ،جهاد با دشمنان كافر ادامه ميیابد ،مال غنیمت
بدست ميآید ،حدود به اجرا در ميآیند ،حج بیت اهلل برقرار ميماند ،و در
قلمرو او ،مسلمانان تا واپسین لحظات زندگی با احساس امنیت ،به عبادت
اهلل تعالی مشغول ميشوند]9[.
 -2خمینی برای اثبات عقیده امامت ،از این آي ه سوره مائده نیز استدالل
كرده است:
یك ِم ْن َرب ِّ َ
ول ب َ ِّل ْغ َما أُنْز َِل إِل َ َ
[يا ايها ا َّلر ُس ُ
ك َوإ ِْن ل َ ْم تَف َْع ْل ف ََما بَلَّ ْغ َت ر َِسالَتَ ُه
َواهللُ ْیع ِص ُم َ
ك ِم َن النَّ ِ
ِین] {المائدة}67:
اس إ َِّن اهللَ لاَ ی ْه ِدی ال َق ْو َم ا َلكافِر َ
اى پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است( ،به مردم)
برسان! واگر چنین نكردی،رسالت او را انجام ندادهای ،خداوند تو را از
مردمان نگاه ميدارد ،هر ایینه خداوند گروه كافران را هدایت نميكند.
خمینی بر این باور است كه در این آيه ،مراد از چیزی كه دستور به
رسانیدن آن شده ،شریعت نیست بلكه «عقیده امامت» ميباشد كه حضرت
رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم ،مأمور به تبلیغ و رسانیدن آن شده است.
در حالی كه برعكس ادعای جناب خمینی ،در این آي ه نام و نشانی از
امامت نميباشد .مصنفین شیعه ،بر «امامت بالفصل» حضرت علی رضی
اهلل عنه نیز ،از همین آي ه استدالل جستهاند كه ان شااهلل در نكته سوم به
تفصیل عرض خواهد شد.
عالوه بر این ،جناب خمینی از آيات ذیل نیز ،عقیده امامت را به اثبات
رسانیده است:
یو َم أَك َْم ْل ُت ل َ ُك ْم ِدینَ ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُت َع َل ُ
یت ل َ ُك ُم اإل ِْسال ََم)
یك ْم ن ِ ْع َمتِی َو َر ِض ُ
( ال ْ ْ
{ المائدة} 3:
امروز ،دین شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم
و دین اسالم را برای شما اختیار كردم.

[س َأ َل َسائ ِ ٌل ب َِع ٍ
یس ل َ ُه َدافِ ٌع [ِ ]2م َن اهلل ِ ِذی
ذَاب َواقِ ٍع[ ]1ل ِ ْل َكافِ َ
َ
رین ل َ َ
ا َلم َعار ِِج[{]]3المعارج}3-2-1-:
تقاضاکنندهای تقاضای عذابی کرد كه به وقوع ميپیوندد ،عذابی كه
مخصوص کافران است ،و هیچ کس نمىتواند آن را دفع کند ،از سوی
خداوند كه صاحب درجات و مقات عالی است.
[إِن ََّما َول ِ ُ
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ین ی ِق ُ َ
ین َآ َمنُوا ال َّ ِذ َ
یك ُم اهللُ َو َر ُسول ُ ُه َوال َّ ِذ َ
َ
ون] {المائدة}55:
َو ُه ْم َرا ِك ُع َ
جز این نیست كه دوست شما خداست و رسول او و مؤمنانی كه بر پا
ميدارند نماز را و ميدهند زكات را و ایشان پیوسته نمازگزارند.
[وا ْعتَ ِص ُموا ب َِح ْبلِ اهلل ِ َج ِم ًیعا َولاَ تَف ََّرقُوا] {آل عمران}103:
َ
و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید ،و پراکنده نشوید.
ین] {التوبة}119:
ین َآ َمنُوا ات َّ ُقوا اهللَ َوكُونُوا َم َع ا َّ
لصا ِدقِ َ
[يا ايها ال َّ ِذ َ
ای مسلمانان بترسید از خدا و با راستگویان باشید.
لصفات}24:
ون] {ا َّ
[وقِفُو ُه ْم إِن َّ ُه ْم َم ْسئُول ُ َ
َ
و باز دارید ایشان را هر ایینه از ایشان سؤال كرده خواهد شد.
َال إِن ِّی َجا ِع ُل َ
َال لاَ ینَ ُ
َال َو ِم ْن ُذ ِّریتِی ق َ
اما ق َ
[ق َ
ك لِلنَّ ِ
ال َع ْه ِدی
اس إ َِم ً
ین]{البقرة}124:
ال َّظال ِ ِم َ
خداوند فرمود ،هر آئینه من تو را پیشوای مردم قرار دادم ( ،ابراهیم
گفت) و از فرزندانم(امام و پیشوا قرار بده)( ،خداوند فرمود)عهد وپیمان من
به ستمكاران نميرسد.
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ون] {النحل}43 :
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[ف ْ
پس از آگاهان (ازکتابهای آسمانی ) سؤال كنید اگر نميدانید.
ین] {البقرة}43:
[و ْارك َُعوا َم َع ا َّلرا ِك ِع َ
َ
و نماز گزارید با نماز گزاران.
[إِن ََّما أَنْ َت ُم ْن ِذ ٌر َول ِ ُك ِّل ق َْو ٍم َها ٍد] {الرعد}7:
یا محمد جز این نیست كه تو بیم دهندهاي و هر قومی را هدایت
كنندهايميباشد.
با نگاهی به آيات و یا ترجمه شان كه در باال نوشته شد ،عقیده امامت
به ذهن و گمان خواننده خطور هم نميكند .اما به نظر خمینی ،در آي ه سوم
مراد از نعمت ،امامت ،در آي ه چهارم مراد از سال سائل درباره امامت ،در
آي ه پنجم مراد از اهل ایمان ،ائمه ،در آي ه ششم مراد از حبل اهلل «امامت»
و در آي ه هفتم مراد از صادقین ،ائمه ،در آي ه هشتم مراد از سؤال در قیامت
سؤال از امامت ميباشد .طبق خیال خمینی از آي ه نهم ،امامت دوازده امام
ثابت ميشود و در آي ه دهم مراد از اهل ذكر و در آي ه یازدهم مراد از راكعین،
حضرت علی رضی اهلل عنه و دیگر ائمه ميباشد و در آي ه دوازدهم مراد از
«هاد» نیز حضرت علی رضی اهلل عنه است.
شخصی كه از روی انصاف و بدون جانبداری ،این آيات از قرآن را
مطالعه كند چگونه ممكن است عقیده امامت را از این آيات به اثبات برساند
و زیر بنای ساختمان دین و مذهب خویش را ،بر عقیده امامت استوار
سازد؟ اما بسیار شگفت آور است كه مصنفین شیعه این آيات قرآن كریم
را با روایات مزعومه و خود ساخته خود تطبیق داده ،عقیده امامت را ثابت
ميكنند .آيا چنین كاری ،برابر با تحریف معنوی قرآن نیست؟

نتايج اين اختالف

سه نکته اساسی
اگر اختالفاتی كه در باال از مسئله امامت منشعب ميشد ،با دقت تمام
مورد بررسی قرار گیرند واضح خواهد شد كه بنیاد این همه اختالفات كه به
تفصیل بیان شدند فقط سه نكته اساسی ميباشد .اصل و اساس اختالفات،
همین سه نكته هستند .اگر با دالئل صحیح قرآن و سنت ،این سه نكته به
اثبات برسند مذهب شیعه را ميتوان ثابت كرد و گرنه اثبات مذهب شیعه
برابر با گره بستن هواست( .كنایه از محال بودنش ،مترجم) .به نظر ما سه
نكته اساسی مذهب شیعه از این قرار است:
« -1امامت» نیز مانند توحید ،نبوت ،معاد و غیره یكی از عقاید مهم
اسالمیميباشد.
 -2تعداد ائمه تا قیامت دوازده نفر ميباشد كه همگی از طرف اهلل تعالی
تعیین شده (یعنی منصوص من اهلل) هستند.
 -3حضرت علی رضی اهلل عنه ،امام بالفصل بودند.
اكنون باید به قرآن و سنت مراجعه كرد كه آيا این سه نكته با دالئل
صحیح قرآن و سنت ثابت ميشوند یا نه؟ اگر بطور كلی از مسئله مهم
و مشهور علم كالم «ال یجب علی اهلل شئ» و از اشكاالت بزرگی كه بر
دوازده امام خصوص ًا بر امام غائب – امام دوازدهم – مذهب شیعه عق ً
ال
و عم ً
ال وارد ميشوند قطع نظر شود باز هم سه نكته اساسی مذكور به
هیچ وجه ،به اثبات نميرسند .بیایید بنگرید شیعه برای اثبات این سه نكته
اساسی چقدر كوشیده است و دالئلی كه بر آنها اعتقاد دارد از چه حقیقت
وحیثیتیبرخوردارهستند؟

نكته اول :عقیده امامت

طبق ادعای شیعه ،عقیده «امامت» نیز بسان دیگر عقائد اسالمی :توحید،
نبوت ،معاد جزئی از ایمان ميباشد .بدون ایمان به امامت ،ایمان مؤمن كامل
نميگردد .برعكس این ادعای شیعه ،نه تنها در تمام قرآن مجید آيهاي كه
در آن دستور به ایمان به امامت داده شده باشد و یا عدم ایمان بر امامت را
كفر و شرك قرار داده باشد نميیابیم بلكه واقعیت تلختر از آن ،این است كه
در تمام قرآن مجید بطور كلی نام و نشانی از «امامت» نیست!
احكام شرعیه اگر چه با خبر واحد هم به اثبات ميرسند ولی برای
اثبات مسئله عقیدتی ،وجود نص متواتر الزم است .حاال سؤال این است
كه این مسئله عقیده امامت از كجا به اثبات رسید؟ در حالی كه در تمام قرآن
مجید ،ذكری از آن به میان نیامده است.
علمای شیعه بسیار كوشیدهاند تا این چیستان را حل نمایند .خمینی
 معروفترین عالم شیعه در عصر حاضر  -در كتاب مشهور خود «كشفاالسرار» كه به زبان فارسی نگاشته شده ،تحت عنوان «گفتار اول در
توحید»  131صفحه را به بحث توحید اختصاص داده است .پس از آن،
دوم در امامت» را از صفحه  132شروع كرده تا صفحه  223ادامه
«گفتار ّ
داده است .در آغاز همین بحث یعنی در صفحه  132خود این سؤال را
مطرح كرده كه وقتی «امامت» اصل چهارم از اصول بنیادی دین است چرا
قرآن كریم بطور صریح ذكری از این عقیده به میان نیاورده است؟
آقای خمینی به این سؤال چنین پاسخ ميدهد كه اگر بطور صریح،
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نكته دوم :دوازده امام
در رابطه با مسئله امامت ،دومین نكته مهم این است كه نزد شیعه
تعداد كل ائمه تا قیامت دوازده نفر است و همگی معصوم هستند و
از جانب اهلل تعالی به امامت برگزیده شده اند.
برای اثبات بخش دوم از عقیدة امامت ،شیعه آيهاي از قرآن
كریم سراغ ندارد كه بر این امر داللت كند .از سورة فاتحه تا سورة
ناس تمام قرآن را بخوانید؛ در هیچ آيهاي نام و نشانی از دوازده امام
نخواهید یافت كه اهلل تعالی آنان را  -بنابر قول شیعه – تا قیامت تعین
كرده باشد .وقتی كه در آيهاي از قرآن كریم یا در سنت متواتره
صراحتاً یا اشارتاً یادی از این دوازده امام نشده پس از كجا معلوم
كه اهلل تعالی تا قیام قیامت این دوازده نفر را به امامت منصوب كرده
است؟ در پاسخ به این پرسش ،شیعه ا ّدعا كرده كه هر امام سابق در
مورد امام بعد از خود خبر داده است .مال محمد باقر مجلسی در «حق
الیقین فی اصول الدین» مينویسد:
«وجه اول آنكه از همه ظاهرتر و آسانتر است و مناسب لطف
و مرحمت و حكمت الهی است آنست كه چنانچه دانستنی نص
حضرت محمد صلی اهلل علیه و سلم بر امامت احدی از امت و نص
امام سابق بر امام الحق چنانكه معلوم خواهد شد كه ائمه اثنی عشر
صلوات اهلل علیهم هم منصوصند به امامت از جانب خدا و رسول و
امام سابق»]10[.
یعنی هر امام سابق به امام الحق خود خبر داده بود كه به امامت
رسیده است .اگر این ادعای شیعه پذیرفته شود كه امامی ،دیگری
را به امامت برگزیده یا خبر به امامت رسیدنش را داده بود ،از كجا
ثابت ميشود كه اهلل تعالی تا قیامت فقط دوازده امام تعیین كرده
است .بسیار عجیب است كه شیعه از یك طرف امامت را جزو عقاید
ميداند (برای اثبات عقیده ،نص صریح قرآن یا احادیث متواتره
الزم است و از قول یك شخص خواه از بزرگترین اولیای خدا به
شمار اید ثابت نميشود) و از طرف دیگر این عقیده را فقط با گفتة
یك نفر ميپذیرد؟ آيا این ،از عجائب و شگفتیهای دنیای علمی
نیست؟
یقیناً دربارة دوازده امام ،هیچ آيهاي در قرآن كریم وجود
ندارد؛ ولی آيا در احادیث متواتره ،ذكری از این دوازده امام آمده
است؟ برای یافتن پاسخ این سؤال ،به بررسی كتب معتبر احادیث
ميپردازیم ،متأسفانه اینجا نیز در این باره حدیثی متواتر نميیابیم.
فراتر از این ،در تمام ذخیرة معتبر حدیث ،حدیثی كه در آن ذكری
از دوازده امام معصوم ،كه شیعه معتقد بر امامت آنهاست ،شده باشد
وجود ندارد .علمای شیعه از همین یك حدیث مجمل استدالل
ميكنند كه شما آن را در نامة گرامیتان نوشته اید .اما از هیچ روایت

بررسی اجمالی از دالئل شیعه در مورد امامت
بالفصل
دالیل شیعه برای اثبات امامت بالفصل علی رضی اهلل عنه را در
آینده نقل خواهیم كرد .هر خواننده بی طرفی پس از مطالعه آنها ،به
آسانی ميتواند نتایج ذیل را اخذ نماید:
 -1از تمام آياتي كه شیعه در این باره از قرآن كریم استدالل
ميكند یك آيه هم این معنی را ثابت نميكند .روش مؤلفین شیعه
این است كه آيهاي از قرآن مجید را ميگیرند كه در آن نه نامی از
امامت است و نه نشانی از علی رضی اهلل عنه  .پس از آن ،روایتی
از خود نقل ميكنند روایتی كه در هیچ یك از كتب معتبر حدیث
وجود ندارد .یا در كتب خودشان مذكور است یا روایت كرده راویان
خودشان ميباشد .پس از نقل روایت ،ادعا ميكنند كه ببینید از این
آيه ،این عقیده به اثبات رسید .چنانچه در هیچ یك از آياتي كه آنان
برای مسئله امامت بالفصل علی رضی اهلل عنه پیش كردهاند این
مسئله مذكور نیست ،و نه از سیاق و سباق آن آيه ،اشارهاي به این
طرف شده است .آری ،پس از نقل آن آيه ،با ذكر روآیات مزعومه و
خود ساخته خود ،ميكوشند تا حرف خود را به قرآن نسبت بدهند.
 -2روش استدالل شیعه از احادیث به دو صورت است:
الف – از احادیثی استدالل ميكنند كه در كتب متداول و معتبر
حدیث وجود ندارد؛ بلكه یا در كتب مصنفین شیعه یافت ميشود
یا اگر راوی سنی آن را نقل كرده باشد با استناد به راویان شیعه
نقل كرده است .بدیهی است كه استدالل شیعه از روآیات بی اعتبار
یكطرفه چگونه ممكن است كه درست باشد؟
ب – و یا از احادیثی استدالل ميكنند كه در كتب متداول حدیث
وجود دارد و به اعتبار سند ،نیز در درجه صحیح یا حسن قرار دارد.
اما اینها احادیثی هستند كه در آنها فضائل و مناقب علی رضی اهلل
عنه ،بیان شده است .و شیعه از این احادیث صحیح فضائل و مناقب
به این گونه استدالل ميكند كه وقتی به طور یقین علی رضی اهلل عنه
دارای چنین فضائلی هستند پس بطور حتم ایشان مستحق امامت
بالفصل ميباشند .اما این روش استدالل شیعه ،چیزی جز مغالطه
سطحی نیست .چرا كه تا جایی كه مربوط به فضائل و مناقب بیشمار
حضرت علی رضی اهلل عنه ميشود – خوارج را بگذار كه منكرش
باشند – خوشه چینی از اهل سنت و جماعت این فضائل علی رضی
اهلل عنه را انكار نميكند بلكه این فضائل را با دل و جان ميپذیرند،و
به نشر و تبلیغ آن ميپردازند ،آنها را ميخوانند و به دیگران تدریس
ميكنند و به نسلهای اینده ميرسانند .بنابراین هیچ اختالفی در ثبوت
فضائل برای علی رضی اهلل عنه وجود ندارد .اهل سنت از گروه شیعه
در مورد فضائل سیدنا حضرت علی رضی اهلل عنه دلیل نميطلبد بلكه
ذخیره صحیح و مستند فضائل را كه اهل سنت در مقابله با خوارج
جمع كرده شیعه از آنها بطور كلی تهی دامن است.
بلكه فراتر از آن ،اهل سنت منكر امامت به وقت خود علی رضی
اهلل عنه هم نیستند .آنها با جان و دل قبول دارند كه علی رضی اهلل عنه
شخصیت واال صفات ،مزین به تمام فضائلی هستند كه در احادیث
صحیح بیان شده است و اینكه علی رضی اهلل عنه از ابتدا اهلیت و
صالحیت برای این امامت داشتند كه باالخره مجبور شدند مسئولیت
آن را بطور خلیفه راشد چهارم به دوش بگیرند .این چیز دیگر است
كه در ابتداء ،كسانی بودند كه نسبت به ایشان ،از اهلیت و صالحیت
بیشتری برخوردار بودند .و به همین خاطر عم ً
ال آنان جلوتر از علی
رضی اهلل عنه خلیفه شدند .اهل سنت بر این باور است كه علی رضی
اهلل عنه ،زمانی كه در حیات طیبه حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه
و سلم خدمات بزرگ دینی انجام ميدادند اهلیت و صالحیت برای
این امامت داشتند و آن هنگام هم كه وقتی ایشان در دوران خالفت
ابوبكر صدیق رضی اهلل عنه ،و عمر فاروق رضی اهلل عنه و عثمان
رضی اهلل عنه با آنان بیعت كردند ،از علم ،فضل ،كرم و شجاعت
خویش ،امت را مستفیض ميگردانیدند.
به همین خاطر باید این مطلب به شدت در اذهان جا بیافتد
كه اهل سنت نه منكر فضائل علی رضی اهلل عنه هستند و نه منكر
صالحیت ایشان برای امامت و قیادت .آری ،اهل سنت عقیده

از روایاتی كه این حدیث مجمل در كتب حدیث آمده ،امامت
دوازده امام معصوم به اثبات نميرسد .در صحیح بخاری ،كتاب
االحكام ،باب استخالف ( )7222این حدیث با این الفاظ آمده است:
عن عبدالملك سمعت جابر بن سمره ،قال سمعت النبی یقول
یكون اثنا عشر امیرا ً  -فقال كلمة لم اسمعها  -فقال ابی انه قال كلهم
من قریش.
عبدالملك ميگوید :من از جابر بن سمره شنیدم كه ميگفت :من
از رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم شنیدم كه فرمودند :دوازده امیر
خواهند آمد  -پس از آن چیزی گفتند كه من نتوانستم بشنوم  -پدرم
به من گفت :حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم فرمودند:
تمامی این امیران از قریش خواهند بود]11[.
همین حدیث با روایتهای مختلف در كتاب االمارة صحیح مسلم
نیز آمده است .همچنین در كتاب الفتن جامع ترمذی ،در كتاب
الهدی ابو داود و در مسند امام احمد هم این روایت مذكور است.
راوی همة این روایات ،جابر بن سمره رضی اهلل عنه ميباشد .با توجه
به تمامی روایات در این زمینه ،جریان از این قرار بوده است (با اشاره
به فرقی كه در روایات هست)]12[:
حضرت جابر بن سمره رضی اهلل عنه ميفرماید :من و پدرم به
خدمت حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم حاضر شدیم.
روز جمعه بود .شامگاهان بود .این همان روزی بود كه در آن ماعز
اسلمی سنگسار شده بود (صحیح مسلم) زمان حجه الوداع بود.
سواری پدرم به سواری حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم
خیلی نزدیك بود( .مسند امام احمد) من از رسول اهلل صلی اهلل علیه
و سلم شنیدم كه ميفرمودند )1( :دوازده امیر خواهند آمد( .بخاری)
( )2این امر به انتها نخواهد رسید تا وقتی كه در میان آنان دوازده
خلیفه نگذرد( .مسلم) ( )3امور مردم ادامه خواهد داشت تا زمانی
كه دوازده مرد حاكم نشوند( .مسلم) ( )4اسالم همچنان غالب باقی
خواهد ماند تا دوازده خلیفه ( )5دین زنده و قائم خواهد ماند تا
آنكه قیامت وقوع پذیرد یا دوازده خلیفه بر شما حكم برانند (مسلم)
( )6دین همیشه پیروز باقی خواهد ماند تا زمان دوازده خلیفه (ابو
داود) .بر این سخن مردم تكبیر گفتند و شور و غوغایی بپاخاست.
در این هنگام رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم چیزی گفتند كه من
نفهمیدم .از پدرم جویا شدم كه حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه
و سلم چه فرمودند؟ پدرم گفت :ایشان فرمودند :همگی از قریش
خواهند بود]13[.
كل واقعه كه از مجموعة روایات بخاری ،مسلم ،ترمذی ،ابو داود
و احمد ثابت ميشود همین قدر است كه در باال تحریر شد .در
این واقعه ،جملهاي را كه حضرت جابر بن سمره رضی اهلل عنه از
حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم بیان ميكند راویان با شش
لفظ نقل كرده اند .ما این شش لفظ را با ذكر منابع در ضمن واقعه
بی بنیاد و بی اساس امامت بالفصل علی رضی اهلل عنه را غلط و
نادرست ميداند .عقیدهاي بی اساس كه شیعه قائل به آن است .چرا
كه عقیده امامت بالفصل علی رضی اهلل عنه نه تنها بی اساس است
بلكه بر خالف واقع ميباشد .شیعه در تایید موقف خود ،احادیث
معتبری را كه پیش ميكند در آنها یا ذكر فضائل و مناقب حضرت
علی رضی اهلل عنه است یا ذكر اهلیت و لیاقت ایشان؛ اما در هیچ یك
از آن احادیث ،نام و نشانی از امامت بالفصل نیست.
پس از بررسی كوتاه در دالیل شیعه ،اینك دالیلی را متذكر
ميشویم كه شیعه از آنها بر امامت بالفصل استدالل جسته است.
آیات قرآنی
آیاتی كه از آنها نویسندگان شیعه مث ً
ال عالم مشهورشان محمد باقر
مجلسی در تألیف فارسی خود «حق الیقین فی اصول الدین» ،السید
االكبر عبداهلل شبر در كتاب عربی خود «حق الیقین فی معرفه اصول
الدین» و خمینی در نوشته فارسی خود «كشف االسرار» ،بر امامت
بالفصل علی رضی اهلل عنه استدالل كردهاند همان آياتي هستند كه ما
در بیان نكته اول از منابع استداللی شیعه بازگو كردیم .نظری دوباره
به این آيات بیفكنید كه آيا در آيهاي سخن از امامت بالفصل علی
رضی اهلل عنه به میان آمده است؟ نویسندگان شیعه ،بیشتر توانایی
خود را بر سه آيه از آيات مذكوره صرف ميكنند .بدین دلیل ما
هم درباره این سه آيه ،مطالب واضحی را كه قابل فهم همگان باشد
یادآوری ميكنیم:
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این آيه و ترجمه آن پیشتر گذشت و درباره مصداق لفظ «اولی
االمر» در این آيه ،ضمن نكته اول ،شرح دادیم .اگر دوباره به آن
مراجعه كنید بهتر خواهد بود .خصوص ًا در تفسیر این ،فرموده علی
رضی اهلل عنه پایان دهنده تمامی مناقشات و جدلها است.
و اما روایتی كه نویسنده شیعه در ضمن این آيه نقل كرده و از
آن ثابت كرده كه مراد از «اولی االمر» دوازده امام معصومی هستند
كه شیعه قائل بر امامتشان تا قیام قیامت ميباشد ،در كتابی معتبر
با سندی معتبر مروی نیست .اگر نویسندهاي خیاالت و معتقدات
خویش را به شكل روایت در آورده به طرف آيهاي از قرآن مجید
منسوب كند كاری از دست ما بر نميآید؛ و این روش مخصوص
نویسندگان شیعه است كه ما آن را در صفحات گذشته متذكر شده ایم.
آیه دوم:
یو َم أَك َْم ْل ُت ل َ ُك ْم ِدینَ ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُت َع َل ُ
یت ل َ ُك ُم
یك ْم ن ِ ْع َمتِی َو َر ِض ُ
( ال ْ ْ
اإل ِْسال ََم){ المائدة} 3:
امروز ،دین شما را کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم
و دین اسالم را برای شما اختیار كردم.
در این آيه هم ذكری از امامت بالفصل علی رضی اهلل عنه نیست
در ضمن این آيه ،روایتی كه مصنفین و مؤلفین شیعه نقل كردهاند در
هیچ كتاب معتبری ذكر نشده است.
عالوه بر این ،ادعای نویسنده شیعه درباره این آي ه مبنی بر اینكه
در هنگام بازگشت از حجة الوداع در محلی به نام غدیر خم روز
هجدهم ذی الحجة پس از ایراد خطبه نازل شد كام ً
ال نادرست و بی
اساس است و وقوع چنین ادعاهایی از نویسندگان شیعه ،انسان را
حیرت زده ميگرداند .چون كه جمهور مفسرین بر این مطلب اتفاق
رای دارند كه این آيه كریمه در حجه الوداع در میدان عرفات روز
عرفه نهم ذی الحجه شامگاه روز جمعه نازل شد ]16[.علی رضی اهلل
عنه خود نیز ميفرماید كه این آيه روز عرفه به وقت شام (یعنی نهم
ذی الحجه) نازل شده بود ]17[.عالمه آلوسی (رح) در تفسیر خود
روح المعانی مينویسد:
«شیعه از حضرت ابو سعید خدری رضی اهلل عنه این روایت را
یو َم أَك َْم ْل ُت ل َ ُك ْم ِدینَ ُك ْم ( در غدیر خم
نقل كرده كه آيه مذكور ) :ال ْ ْ
هنگامی نازل شد كه حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم به
علی رضی اهلل عنه فرمود« :من كنت مواله فعلی مواله» پس از نزول
این آيه حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم فرمودند :اهلل اكبر

ماهنامه

نوار اسالم

سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.
آوردیم .پس از بررسی تمام این روایات ،چهار مطلب آشكارا معلوم
ميشود.
 -1در هیچیك از روایتها نه نامی از امامان است و نه نشانی از
امامت.
 -2در تمام روایات یا لفظ امیر آمده یا خلیفه و یا حاكم.
 -3چه كسی ميتواند انكار كند كه دوازده امام شیعه غیر از
سیدنا حضرت علی رضی اهلل عنه و سیدنا حضرت حسن رضی اهلل
عنه ،هیچ كدام از این بزرگان در زندگانی خویش نه امیر شدند و
نه خلیفه و نه حاكم.
بنابراین ،از این روایات چگونه ميتوان دوازده امام را مراد
گرفت كه شیعه آنان را ائمه معصوم قرار ميدهد.
 -4نزد شیعه ،دوازده امام معصوم ،از اهل بیت ميباشند .در
حالی كه طبق تمام روایات ،منظور از دوازده امیر یا خلیفهاي كه
در حدیث شریف مذكورند كسانی هستند كه متعلق به قبیلة قریش
ميباشند ]14[.در یك روایت هم لفظ اهل بیت وارد نشده است .در
نتیجه ،از هر سو كه به این حدیث نظر افكنده شود امامت دوازده
امام از آن به هیچ وجه به اثبات نميرسد .برای همین ،بسیار درست
و بجاست اگر بگوییم كه این دوازده امامی كه شیعه معتقد به امامت
آنهاست وجودشان نه از قرآن مجید ثابت است و نه از حدیثی
صحیح .كمترین طالب علم قرآن و حدیث هم ميتواند به آسانی
از عهده رد این عقیده برآید.

نکته سوم :امامت بالفصل سیدنا علی رضی اهلل عنه
شما در دو نكته پیشین عقیده امامت دیدید كه برای اثبات این
عقیده بزرگ ،شیعه به لحاظ دالیل ،چقدر به قحط زدگی مبتالست
و هیچ دلیل صحیحی از قرآن و سنت ،آنان را تایید نميكند.
نكته سوم شیعه این است كه حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه
و سلم پس از خود ،حضرت علی رضی اهلل عنه را امام بالفصل خود
قرار داده بودند .شیعه برای اثبات این نكته سوم ،خیلی پافشاری از
خود نشان داده است .چرا كه طبق خیالشان ،اگر پس از رسول اهلل
صلی اهلل علیه و سلم امامت بالفصل برای حضرت علی رضی اهلل
عنه ثابت شود امامت ائمه دیگر (دوازده امام) یكی پس از دیگری
خود به خود ثابت خواهد شد .چرا كه همگی آنها وابسته به اهل
بیت بودند .به همین خاطر ،شیعه به جای اینكه نكته اول و دوم –
عقیده امامت و دوازده امام – را از قرآن و سنت ثابت كند (یا به
عبارت دیگر پس از شكست خوردن و ناكام ماندن در این كوشش)
ميكوشد تا امامت بالفصل حضرت علی رضی اهلل عنه را به اثبات
برساند تا اینكه نكته اول – عقیده امامت – و نكته دوم – دوازده
امام – در ضمن این نكته سوم ،خود به خود ثابت گردد.
علی اكمال الدین و اتمام النعمه و رضاء الرب برسالتی و والیت علی
كرم اهلل وجهه بعدی؛ یعنی :اهلل اكبر بر كامل شدن دین ،بر اتمام نعمت،
بر رضایت پروردگار از رسالتم و بر والیت علی كرم اهلل وجهه»… ،
عالمه آلوسی (رح) پس از نقل این روایت ميفرماید :این روایت،
نمونهاي از افتراهای شیعه است و الفاظ ركیك این روایت (عالوه بر
سند) خود شاهدی بر این افتراء ميباشد]18[.
مفسر نامور عالمه ابن كثیر هم در تفسیر مستند و معتبر خود –
ابن كثیر – پس از نقل دو روایت شیعه ميفرماید:
«نه این روایت صحیح است و نه آن روایت ،سخن حق كه در آن
گنجایش كمترین شك و تردیدی وجود ندارد همان است كه این آيه
در روز عرفه (نهم ذی الحجه) روز جمعه نازل گشت .چنانچه از امیر
المؤمنین عمر فاروق رضی اهلل عنه و از سمره بن جندب رضی اهلل
عنه مروی است .نیز قول شعبی ،قتاده ،شهر بن حوشب و دیگر ائمه
و علماء همین است]19[.
همین عالمه ابن كثیر در كتاب معروف و مشهور خود «البدآیه و
النهایه» پس از نقل این روایت كه درباره آن گفته شد كه در غدیر
خم نازل شده مينویسد« :این حدیث نه تنها منكر در حد اعلی است
بلكه كذب است .چون كه مخالف با حدیث مستند صحیحین ميباشد
كه در آن از امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اهلل عنه ثابت شده كه این
آيه روز جمعه در عرفه نازل شده بود»[]20
امام فخر الدین رازی (رح) در تفسیر با عظمت خود – تفسیر
كبیر – از همین آيه بر بطالن مذهب شیعه استدالل جسته است .امام
رازی مينگارد:
ْ
یو َم أَك َْم ْل ُت ل َ ُك ْم ِدینَ ُك ْم) بر
ل
(ا

ه
آي
این
كه
فرمودند
ما
«علمای
ْ
بطالن قول روافض داللت ميكند .برای اینكه اهلل تعالی در ابتدای
ین َكف َُروا ِم ْن ِدینِ ُك ْم فَلاَ تَ ْخ َش ْو ُه ْم
این آيه فرموده
س ال َّ ِذ َ
ْ
است[:الیو َم یئِ َ
اخ َش ْونِ ] {المائدة« }3:امروز ناامید شدند كافران از دین شما پس
َو ْ
نترسید از ایشان و بترسید از من» به وضوح پیداست كه كافران از
بروز تغییر و تبدیل در دین ناامید شدهاند و نیز فرمود كه اینك از آنان
نترسید و از من بترسید .اگر امامت حضرت علی بن ابیطالب رضی
اهلل عنه از طرف اهلل تعالی و رسولش صلی اهلل علیه و سلم منصوص
ميبود یعنی نص واجب الطاعة ميبود طبق این آي ه كسی كه آن را
پنهان ميكرد و در آن تبدیل و تغییر ایجاد ميكرد باید ناامید شود.
یعنی یك نفر از صحابه نه ميتوانست این نص را انكار نماید و نه در
آن تغییر بوجود آورد و نه آن را مخفی نگه دارد .و وقتی كه هیچكدام
از اینها نشد بلكه نه ذكری از نص امامت شد و نه خبر آن ظاهر شد
و نه روایتی در این باره نقل شد دانستیم كه ادعای این نص ،كذب
محض است و دانستیم كه حضرت علی بن ابیطالب یقین ًا منصوص
باالمامت نبود]21[.
اگر بر این عبارت امام المتكلمین امام رازی (رح) با خونسردی
تمام غور شود ،خواننده محترم بدون تردید به این نتیجه خواهد رسید
یو َم أَك َْم ْل ُت ل َ ُك ْم ِدینَ ُك ْم( نه تنها به نفع شیعه نیست بلكه
كه این آيه )ال ْ ْ
دلیلی روشن و آشكار برای جمهور اهل سنت و جماعت ميباشد.
واهلل الموفق.
آیه سوم:
آي ه سوم كه نویسندگان شیعه خیلی از آن استدالل ميكنند این
است:
یك ِم ْن َرب ِّ َ
ول ب َ ِّل ْغ َما أُنْز َِل إِل َ َ
الر ُس ُ
ك َوإ ِْن ل َ ْم تَف َْع ْل ف ََما
ايها
[يا
َّ
اس إ َِّن اهللَ لاَ ی ْه ِدی ال َق ْو َم َ
بَلَّ ْغ َت ر َِسالَتَ ُه َواهللُ ْیع ِص ُم َ
ك ِم َن النَّ ِ
ِین]
الكافِر َ
{المائدة}67:
اى پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است،
(به مردم) برسان! واگر چنین نكردی،رسالت او را انجام ندادهای،
خداوند تو را از مردمان نگاه ميدارد ،هر ایینه خداوند گروه كافران
را هدایت نميكند.
شیعه ميگوید این آيه كمی پیش از خطبه غدیر خم ( 18ذی
الحجه سال دهم هجرت) نازل شد .پیش از این ،حكم امامت علی بر
حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم نازل شده بود ولی ایشان
بنا به دالیلی ،از رسانیدن آن حكم ميترسیدند تا اینكه این آي ه نازل
شد و به حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم دستور داده شدكه
حكم امامت علی را در بین مردم اعالم نمایید ما شما را حفاظت

از این كوشش با درك یا بی درك شیعه ،به این واقعیت
پی ميبریم كه اختالف شیعه با جمهور اهل سنت ،اختالف
علمی نیست بلكه اختالفی است سیاسی كه جنبه علمی به آن داده
شده است .و بنیانگذار این اختالف عبداهلل بن سبا ميباشد ]15[.او
برای نابودی نظام خالفت و برای فروپاشی همبستگی و یكپارچگی
مسلمین ،عقیده امامت را وضع كرد و اساس آن را ،محبت علی
رضی اهلل عنه و امامت بالفصل ایشان قرار داد .به همین جهت ،شیعه
اكنون هم ،دانسته یا ندانسته برای اثبات مذهب خود ،تمام كوشش
خود را صرف این امر ميكند كه به نحوی ،امامت بالفصل علی
رضی اهلل عنه ثابت شود .و چون امامت بالفصل علی رضی اهلل عنه
بدون انكار خالفت سه خلیفه راشد اول ابوبكر صدیق رضی اهلل عنه،
عمر فاروق رضی اهلل عنه ،عثمان رضی اهلل عنه ) ثابت نميگردد
شیعه با تمام قوا ميكوشد تا سه خلیفه راشد اول را بی لیاقت ،نااهل
و فاقد شرایط برای امر خالفت معرفی كند و تا ميتواند نسبت به
خلفای ثالثه (و یاران و پیروان ایشان) عیب بتراشد تا بدین وسیله
ادعای امامت بالفصل علی رضی اهلل عنه صحیح گردد .ببین تفاوت
ره از كجاست تا بكجا.
زیرنویسها:
[ -]7تفسير قرطبي ،تفسير مظهري و غيره.
[ -]8الدر المنثور للسيوطي 178/2
[ -]9نهج البالغه ص  107طبع دارلكتب العربيه مصر با اندكي
تغيير
[ -]10حق اليقين في معرفه اصول الدين ص  37طبع كتابفروشي
اسالميه تهران
[ -]11فتح الباري 211/13 :طبع الهور
[ -]12راجع تكمله فتح الملهم للشيخ محمد تقي العثماني حفظه
اهلل تعالي ص  183الي  287ج .3
[ -]13بخاري ،مسلم ،ابوداوود ،ترمذي ،مسند احمد
[ -]14علماء و شارحين حديث در تعيين مصداق اين دوازده
خليفه قريشي بسيار كالم كرده اند( .الف) نزد برخي از شارحين
مراد دوازده خليفه ابتداي اسالم بشمول خلفاي اربعه است( .ب)
نزد بعضي دوازده خليفه پس از خلفاي راشدين است( .ج) دوازده
خليفه قرب قيامت مراد است( .د) نزد بعضي از ابتداي اسالم تا
قيامت دوازده خليفه نامور و عادل مراد است .جهت تفصيل مراجعه
شود به :فتح الباري ج  13ص  211تا  215تكمله فتح الملهم ج 3
ص  283تا .287
[ -]15تاريخ مذهب شيعه ،تحفه اثنا عشريه ،منهاج السنه البن
تيميه و ديگر كتب در اين موضوع.

خواهیم كرد.
حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم مطابق با این آيه در
تاریخ  18ذی الحجه سال دهم هجری در محلی بنام غدیر خم امامت
حضرت علی رضی اهلل عنه را اعالم كردند و از مردمان حاضر در
آنجا به دست حضرت علی رضی اهلل عنه بیعت گرفتند .در نوشتهاي
كه شما (مستفتی و سؤال كننده) از نویسنده شیعه فرستاده بودید
نویسندگان دیگر شیعه هم همین موقف را دارند]22[.
ما بجای تفسیر و تشریح كامل آيه ،توجه شما را به چند نكته
جلب ميكنیم كه از آن ماهیت و حقیقت استدالل شیعه ان شاء اهلل
واضح خواهد شد:
 -1در این آي ه كریمه مطلبی كه قبل از هر چیز ،قابل توجه
ميباشد این است كه شیعه درصدد اثبات عقیده امامت بالفصل علی
رضی اهلل عنه از این آيه است ،در حالی كه در این آيه ،نه ذكری از
علی رضی اهلل عنه است و نه حرفی از امامت؛ بلكه به طور عام به
حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم حكم داده شده كه شما در
تبلیغ احكام خداوندی از هیچ كوششی دریغ نورزید .اهلل تعالی شما
را حفاظت خواهد كرد .كافران بپذیرند یا نپذیرند شأن تبلیغ شما از
آن متأثر نميگردد .چرا كه هدایت كافران در دست اهلل است نه به
دست شما.
این خالصه و مطلب این آيه .از الفاظ ،ترجمه ،سیاق و سباق این
آيه ،با احتماالت بسیار بعید هم ،نه عقیده امامت ثابت ميشود و نه
امامت بالفصل علی رضی اهلل عنه  .بنابراین اثبات عقیده امامت از
این آيه ،آيا افترای محض بر قرآن نیست؟
(اما درباره روایات غدیر خم ،ان شاء اهلل در صفحات بعد ،بحث
و گفتگو خواهیم كرد).
 -2طبق رای عالمه ابن تیمیه و جمهور مفسرین ،این آيه ،عقیده
امامت شیعه را رد ميكند .چرا كه در این آيه ،به حضرت رسول اكرم
صلی اهلل علیه و سلم دستور داده شده تمام احكام دین را برساند.
پس اگر عقیده امامت حكمی از احكام دین ميبود چگونه ممكن
است كه حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم ،آن حكم را در
مأل عام ،واضح و روشن به امت بیان نكرده باشند .به همین خاطر،
حضرت عائشه (رضی اهلل عنها) ميفرماید :شخصی كه گمان برد
حضرت محمد مصطفی صلی اهلل علیه و سلم چیزی از وحی را مخفی
نگهداشته دروغگوست .چرا كه اهلل تعالی به رسول اكرم صلی اهلل علیه
و سلم دستور داد ،تمام دین را به امت ابالغ كند.
و همچنین اگر حكم عقیدة امامت یا امامت بالفصل سیدنا علی
رضی اهلل عنه را رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم به امت رسانیده
باشند چگونه ممكن است كه امت بر آن حكم ،عمل نكنند یا حداقل
به هنگام اختالف ،از آن حكم استدالل نشود .در حالی كه پس از
وفات رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم صحابه كرام هم از مهاجرین
و انصار وقتی كه در سقیفة بنی ساعده گرد هم آمدند دالئل مختلفی
پیش كردند اما هیچ یك از ایشان این نص (عقیدة امامت) را پیش
نكرد .سپس خالفت عمر فاروق رضی اهلل عنه و عثمان غنی رضی
اهلل عنه و واقعات شوری روی داد ّاما كسی از صحابه كه علی رضی
اهلل عنه نیز یكی از آنها ميباشد چنین نصی پیش نكرد .حتی در دورة
خالفت علی رضی اهلل عنه اختالفاتی بروز كرد ولی در آن هنگام نیز،
كسی از اصحاب (بشمول اهل بیت) نص عقیدة امامت را اظهار نكرد.
آيا این همه دلیل روشنی بر عدم وجود چنین نصی نیست؟ و ادعای
شیعه ،ادعای محض بدون دلیل است؛ ادعایی كه از صحابه و اهل
بیت ،نه كسی قائل به آن بود و نه ناقل آن!
 -3شیعه مدعی است كه این آيه ،پس از حجه الوداع و پیش
از خطبة غدیر خم نازل گشت ،و پس از نزول همین آيه ،ایشان در
تاریخ  18ذی الحجه سال دهم هجری در محلی به نام غدیر خم
امامت علی رضی اهلل عنه را اعالم كردند .كسانی كه خطبه رسول
اهلل در حجه الوداع را كه در میدان عرفات در تاریخ  9ذی الحجه
در برابر هزاران صحابه رضی اهلل عنهم ایراد نمودند خواندهاند بخوبی
ميدانند كه در این خطبة تاریخی حجه الوداع وقتی كه رسول اكرم
صلی اهلل علیه و سلم حضار را از مسائل بنیادی و مهم دین اسالم
آگاه ميكردند در آخر رو به اصحاب فرمودند:
و قد تركت فیكم ما لم تضلو بعده ان اعصمتم به كتاب اهلل و
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سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.
انتم تسئلون عنی فما انتم قائلون قالوا و نشهد انك قد بلغت و
ادیت و نصحت فقال باصبعه السبابه یرفعها الی السماء و ینكتها الی
الناس و یقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثالث مرات.
و به تحقیق من در میان شما چیزی از خود بجا ميگذارم كه
اگر به آن چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد و آن كتاب اهلل است
و دربارة من از شما پرسیده خواهد شد ،آنگاه چه جواب خواهید
داد؟ حاضرین عرض كردند :ما گواهی ميدهیم كه شما به طور كامل
ابالغ كردید ،و حق آن را ادا نمودید و خیر خواه ما بودید .پس از
آن حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم در حالی كه انگشت
سبابه اش را به طرف آسمان بلند ميكردند و رو به مردم كردند و
فرمودند :پروردگارا! گواه باش ،پروردگارا! گواه باش ،پروردگارا!
گواه باش]23[.
حاال این چگونه ممكن است كه در نهم ذی الحجة حضرت
رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم با گواه ساختن اهلل تعالی ،از صحابه
كرام اقرار و اعتراف بگیرند كه من تمام عقائد و احكام دینی را به
شما ابالغ نمودم و در تاریخ  18ذی الحجة در محلی به نام خم
عقیدهاي را كه به قول شیعه مخفی نگه داشته بود اظهار كنند .آيا
این مطلب ،برای خوانندهاي كه انصاف داشته باشد قابل درك و فهم
ميباشد؟
 -4تمام روایات مستندی كه در شأن نزول این آيه كریمه[ :يا
الر ُس ُ
ول ب َ ِّل ْغ  ]....وارد شده ،همگی ادعای نویسندگان شیعه مبنی
ايها َّ
بر نزول این آيه در حجة الوداع را نفی ميكند .از روایاتی كه عالمه
ابن جریر طبری ،امام ثعالبی ،امام فخر الدین رازی ،عالمه قرطبی،
عالمه آلوسی و جمهور مفسرین از عبداهلل بن شفیق ،عائشهك و
عبداهلل بن عباس رضی اهلل عنهم ذكر كرده اند ،معلوم ميشود كه این
آيه خیلی قبل از حجة الوداع نازل شده بود .از بعضی از روایات
چنین برمی اید كه این آيه ّ
مكی است .ولی بیشتر مفسرین ،این آيه
را مدنی ميدانند .عالمه قرطبی (رح) مينویسد:
دلیل مدنی بودن این آيه روایتی است كه امام مسلم در صحیح

پاسخ به یك اشكال از اقوال اهل بیت
ممكن است این اشكال به ذهن كسی خطور كند كه حضرت
رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم در میان كل صحابه ،امامت علی
را اعالم نكرده باشند بلكه به چند تن از یاران مخصوص خویش و
اهل بیت ،درباره امامت و یا وصایت علی رضی اهلل عنه راهنمائی ها
كرده باشند( .نویسندگان شیعه در كتب خود چنین مينویسند ).باید
دانست كه به این اشكال ،خود علی رضی اهلل عنه و عبداهلل بن عباس
رضی اهلل عنه در حیات خویش بطور واضح پاسخ دادهاند .برای
اینكه عبداهلل بن سباء و گروهش ،در آن زمان نیز خرافاتی از قبیل
اینكه :علی رضی اهلل عنه وصی رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم است،
و او را به اموری وصیت كرده كه دیگران از آن بيخبرند ،در میان
مسلمانان شایع كرده بودند .اهلل تعالی بر اهل بیت نبوی ،رحمتهای
بیكران نازل فرماید كه آنان بالفاصله پرده از خرافات برداشتند و با
بانگ رسا اعالم كردند كه اینها حرفها بيسر و ته و به دور از حقیقت
هستند .ما در این مورد فقط سه روایت ميآوریم:
-1عن ابی جحیفة رضی اهلل عنه قال سالت علیا رضی اهلل عنه
هل عندكم شئ لیس فی القرآن فقال والذی خلق الحبة و برا النسمة
ما عندنا اال ما فی القرآن اال فهم ًا یعطی رجل فی كتابه و ما فی
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خویش از حضرت عائشه (رضی اهلل عنها) نقل كرده است .حضرت
عایشه (رضی اهلل عنها) ميفرماید :پس از آمدن به مدینه ،شبی رسول
اهلل صلی اهلل علیه و سلم بیدار بودند و فرمودند :كاش یكی از اصحابم،
از من نگهبانی ميكرد .حضرت عایشه (رضی اهلل عنها) ميفرماید :در
این هنگام صدای تصادم شمشیرها به گوش رسید .حضرت رسول
اكرم صلی اهلل علیه و سلم پرسیدند :كیستی؟ گفت :سعد بن ابی
وقاص هستم .حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم فرمودند:
برای چه آمدی؟ گفت :احساس كردم خطری متوجه شماست .برای
حفاظت و نگاهبانی از شما آمده ام .حضرت رسول اكرم صلی اهلل
علیه و سلم در حق وی دعا كردند و خوابیدند .عالوه بر صحیح
مسلم در روایات دیگری ميآید كه در این هنگام ،آواز شمشیرها را
شنیدیم .حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم پرسیدند :كیستی؟
پاسخ دادند :ما سعد و حذیفه هستیم .برای نگاهبانی از شما آمده
ایم .رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به خواب رفتند حتی كه ما آواز
الر ُس ُ
ول ب َ ِّل ْغ  ]....نازل
خواب ایشان را شنیدیم و این آيه )[يا ايها َّ
شد .حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم سر از خیمة پوستی
بیرون آورده فرمودند :ای مردم برگردید؛ چرا كه اهلل تعالی مرا خود
حفاظت ميكند]24[.
عالمه فخرالدین رازی (رح) در شأن نزول این آيه ،ده وجه
نوشته است .دهمین وجه این است كه طبق بعضی از روایات ،این آيه
در مورد فضلیت حضرت علی رضی اهلل عنه (نه امامت ایشان) نازل
شده بود .امام رازی پس از ذكر ده وجه مينویسد:
اگر چه تعداد این روایات ،مختلف و بسیار است اما در مورد
این آيه بهتر همین است كه بر حفاظت از مكر و فریب یهودیان و
مسیحیان ،حمل كرده شود و با بی پروایی از آنها دستور به تبلیغ داده
شده است .برای اینكه در قبل و بعد این آيه ،روی سخن با یهودیان
و مسیحیان است .برای همین قائل شدن به وجوهاتی كه این آيه را
از سیاق و سباق منفك و منقطع ميگرداند ممتنع به نظر ميرسد]25[.
عالمه آلوسی (رح) ،پس از بحثی طوالنی درباره خطبه غدیر خم

و روایات شیعه در ضمن این آيه ،در خاتمه مينویسد:
روایاتی از اهل سنت كه بیانگر نزول این آيه در فضیلت علی
رضی اهلل عنه است اگر پذیرفته شود كه درست و قابل استدالل
هستند باز هم از آنها فضیلت علی رضی اهلل عنه ثابت ميشود یا
كه طبق این روایات علی رضی اهلل عنه محبوب مؤمنین است و ما
هرگز این را انكار نميكنیم بلكه هركس (فضلیت علی رضی اهلل عنه
و محبوبیت ایشان را) انكار كند او را ملعون ميدانیم]26[.
[واهللُ ْیع ِص ُم َ
ك ِم َن النَّ ِ
اس إ َِّن اهللَ لاَ ی ْه ِدی ال َق ْو َم
 -5آخر این آيه َ
َ
ِین] {المائدة« }67:و خدا شما را از مردمان محفوظ نگه
الكافِر َ
خواهد داشت ،همانا خداوند كفّار را هدایت نميدهد» خود دلیلی
است بر اینكه مراد از این آيه ،ابالغ عقیدة امامت در حضور صحابة
كرام رضی اهلل عنهم نميتواند باشد .چونكه بنا به قول شیعه ،حضرت
رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم در ابالغ عقیدة امامت از مخالفت
صحابة كرام رضی اهلل عنهم بیمناك بودند؛ و در این آيه ذكری از
صحابة كرام نیست بلكه از كافران سخن به میان آمده است .بنابراین
چطور ميتوان صحابه كرام را از این آيه مراد گرفت .مگر اینكه
شخصی گستاخ ،و دریده دهن ،صحابة كرام را نعوذ باهلل كافر قرار
دهد (چنانكه از شیعیان منقول است) آنانی كه قرآن در مورد ایشان
[ر ِضی اهللُ َع ْن ُه ْم َو َر ُضوا َع ْن ُه] {المائدة ،}119:خدا از آنان
ميفرمایدَ :
خشنود و آنان از خدا خشنودند.
خالصه كالم آنكه ،از هر جهت به این آيه نظر افكنده شود ،و
به الفاظ و ترجمة آن نظر شود ،وسیاق و سباق آن بررسی شود ،و
روایات شأن نزولش مورد بررسی قرار گیرد به هیچ نحوی ،از این
آيه ،عقیدة امامت بالفصل علی رضی اهلل عنه به اثبات نميرسد و
اثبات این عقیده از آيات مذكور ،در واقع چیزی جز تحریف معنوی
قرآن مجید نیست.

الصحیفة قلت و ما فی الصحیفة قال العقل و فكاك االسیر و ان ال
یقتل مسلم بكافر.
از ابو جحیفه رضی اهلل عنه روایت است كه من از علی رضی اهلل
عنه پرسیدم :آيا نزد شما چیزی هست كه در قرآن وجود نداشته
باشد؟ فرمود :قسم به آن ذاتی كه دانه را شكافت و جان را آفرید،
نزد ما چیزی عالوه بر آنكه در قرآن نوشته شده وجود ندارد مگر
اینكه كسی درك و فهمی موهبی در كتاب اهلل داشته باشد و آنچه در
صحیفه نوشته شده .عرض كردم :در صحیفه چه نوشته شده؟ حضرت
علی رضی اهلل عنه فرمودند؟ دیه ،آزادی زندانیان ،احكام قتل نكردن
مسلمان در برابر كافر و غیره]27[.
-2عن ابی الطفیل رضی اهلل عنه قال سئل علی هل خصكم رسول
اهلل صلی اهلل علیه و سلم بشئ فقال ما خصنا بشئ لم یعم به الناس اال
ما فی قراب سیفی هذا فاخرج صحیفة فیها لعن اهلل من ذبح لغیر اهلل و
لعن اهلل من سرق منار االرض – و فی روایة من غیر منار االرض-
ولعن اهلل من لعن والدیه ولعن اهلل من آوى محدثا.
از حضرت ابو طفیل رضی اهلل عنه روایت است كه از حضرت علی
رضی اهلل عنه پرسیده شد :آيا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم چیزی
مخصوص ،به شما دادهاند؟ فرمود :ایشان به ما چیز مخصوصی كه به
عموم مردم نداده باشند ندادند جز آنچه در نیام شمشیرم است .سپس
صحیفه ای[ ]28از آن بیرون آورد كه نوشته بود :لعنت خداست بر

كسی كه برای غیر اهلل ذبح كند و لعنت خداست بر آن شخصی كه
نشانه های زمین را بدزدد – مطابق با روایت دیگر بر آن شخصی
كه نشانه های زمین را تغییر دهد – و خدا لعنت كندكسی را كه به
والدینش را لعنت فرستد و لعنت خدا بر آن كسی كه مجرمی را پناه
دهد]29[.
-3عن ابن عباس (رضی اهلل عنها) قال كان رسول اهلل صلی اهلل
علیه و سلم عبدا ً مأمورا ً ما اختصنا دون الناس بشئ اال بثالث امرنا
أن نسبغ الوضوء و اال ناكل الصدقه و ان ال نتری حمارا ً علی فرس.
از حضرت عبداهلل بن عباس (رضی اهلل عنهما) روایت است كه
رسول اهلل بندهاي بودند مأمور؛ به ایشان دستور داده شده بود (تمام
احكام دین را به مردم ابالغ نمایند) كه در هیچ چیزی نسبت به عموم
مردم قائل به خصوصیت ما (اهل بیت) نشوند مگر در سه مورد)1( :
به ما دستور داده شد كه بطور كامل و به نحو احسن وضو بگیریم.
( )2مال صدقه نخوریم )3( .خر را (برای جفتگیری) بر اسب ماده
سوار نكنیم]30[.

نزولي اصل خود نوشته شده بود) در حاليكه اين صحيفه علي
رضی اهلل عنه مجموعهاي از احاديث نبوي صلی اهلل علیه و سلم
بود .چنانكه ((الصحيفه الصادق)) عبداهلل بن عمرو بن العاص رضی
اهلل عنه(( ،صحيفه جابر)) جابر بن عبداهلل رضی اهلل عنه ((الصحيفه
الصحيحه)) ابوهريره رضی اهلل عنه ،مجموعه هايي از احاديث نبوي
بودند و در حضرت علي رضی اهلل عنه فديه ،قصاص ،حقوق ذميان،
والء و معاهدات درج شده بود .طبق رأي برخي از محققين ،علي
رضی اهلل عنه در اين صحيفه خويش ،دستور مدينه و خطبه حجة
الوداع را هم محفوظ نگه داشته بود.
شش جا در صحيح بخاري ذكر صحيفه علي رضی اهلل عنه به ميان
آمده است و در هر جا وضاحت شده كه اين ،مجموعهاي از احاديث
نبوي بود .مث ً
ال الفاظ روايت كتاب الجهاد  451/1اين است :ما عندنا
شئ اال كتاب اهلل و هذه الصحيفة عن النبي  .rيعني پيش ما هيچي
نيست جز كتاب اهلل (قرآن) و صحيفة اي كه از رسول اكرم صلی اهلل
علیه و سلم منقول است .جهت تفصيل مراجعه كنيد .كتابت حديث
در عهد رسالت و عهد صحابه از مفتي محمد رفيع عثماني (مد ظله
العالي) از ص  77تا  79طبع كراچي ،مقدمه صحيفه همام بن منبه از
جناب دكتر حميد اهلل ص  40طبع حيدرآباد دكن.
[ -]29صحيح مسلم به حواله مرقات شرح مشكوه 112/8
[ -]30ترمذي ،نسائي به حواله مرقات شرح مشكوه 323/7

اهلل علیه و سلم تحویل داد .در این سفر بعضی از یاران علی رضی اهلل
عنه ،از دست وی شكایتهایی داشتند.
پس از بازگشت از یمن ،این شکایات نزد رسول اكرم صلی اهلل
علیه و سلم مطرح شد .این شکایات چه بودند؟ در این باره ،روایتهای
مختلفی آمده است .ظاهرا ً چنین معلوم ميشود كه یاران مختلف،
شکایات جداگانهاي داشتهاند .در «البدایة و النهایة» حافظ ابن كثیر
(رح) در باب «بعث رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم علی ابن ابی
طالب و خالد بن الولید الی الیمن قبل حجه الوداع» آن روایات را
جمع كرده است .خالصه آن روایات این است:
 -1حضرت بریده اسلمی ميفرماید :كه در دلم نسبت به علی
رضی اهلل عنه كمی كدورت بود .اتفاق ًا در همان روزها قرار شد كه به
یمن برویم .علی رضی اهلل عنه از طرف حضرت رسول اكرم صلی اهلل
علیه و سلم مأمور وصول اموال خمس بود .وی كنیزكی را از خمس
برای خود برداشت.

اهلل صلی اهلل علیه و سلم را در حج ،حاصل كند .پس از انجام
مناسك حج ،رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم ،به علی رضی اهلل
عنه دستور داد كه پیش دوستان خود برود .علی رضی اهلل عنه خود
را به لشكر رسانید .پس از رفتن علی رضی اهلل عنه ،ما در یمن از
جانشین وی چیزی را كه از خود علی خواسته بودیم خواستیم .او
خواسته ما را قبول كرده ،شتران صدقه را به ما سپرد .علی رضی اهلل
عنه وقتی دید كه شتران صدقه ،نه تنها دارند استفاده ميشوند بلكه در
نتیجه سواری ،به تدریج ضعف نیز در آنها پدیدار ميشود ،بر جانشین
خویش ،خشمگین شد .ابو سعید خدری رضی اهلل عنه ميگوید :من
سوگند یاد كردم به مدینه (شهر) رسیده تمام پیشآمدها را به اطالع
رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم خواهم رسانید و از علی رضی اهلل
عنه شكایت خواهم كرد كه بر ما خیلی سخت گرفته و برای تكمیل
قسم خویش ،پس از آنكه به شهر داخل شدیم به خدمت رسول اكرم
صلی اهلل علیه و سلم رسیدمّ .اولین برخوردم با ابوبكر صدیق رضی
اهلل عنه بود كه از خدمت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم داشت
برمی گشت .وی از حال بنده جویا شد .به همراه من برگشته از رسول
اكرم صلی اهلل علیه و سلم اجازه ورود برای بنده خواست.
رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم اجازه ورود دادند .داخل شده،
به رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم سالم عرض كردم .جواب سالمم
را داده و در حقم دعا فرمودند .رو به طرف من كرده ،پیوسته احوال
من و خانواده ام را ميپرسیدند و از چیزهای دیگر جویا شدند تا
اینكه از علی شكایت كردم كه او در سفر با ما به سختی رفتار كرده.
رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم خاموش به حرفهایم گوش ميدادند.
نزدیكتر رفتم .به شکایاتم از دست علی ادامه دادم .در اثنای كالم،
ایشان دست مبارك خویش را بر رانم زده فرمودند :ای سعد بن
مالك! شکایات برادرت علی را بگذار .قسم به خدا! ميدانم كه او
فی سبیل اهلل ،بهترین كار را انجام داده است .سعد بن مالك ميگوید:
در دلم گفتم :مادرم بر من بگرید .به خدا قسم! پس از این ،هرگز علی
را به بدی یاد نخواهم كرد نه جهرا ً نه سراً]39[.
 -4روایتی از یزید بن طلحه است كه سبب خشم و ناراحتی
لشكریان علی رضی اهلل عنه ،این بود كه وی جانشینی برای خود
تعیین كرده و خود نزد رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم رفت .این
جانشین ،برای هر یك از افراد لشكر ،یك دست لباس داد .زمانی
كه حضرت علی رضی اهلل عنه ،به لشكر رسید دید كه هر كدام از
افراد لشكریك دست لباس پوشیدهاند علی رضی اهلل عنه فرمود :چرا
پیش از آنكه نزد رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم برسانیم این كار را
كردید؟ لباسها را از همه پس گرفت .هنگامی كه لشكریان ،به خدمت
حضرت رسول صلی اهلل علیه و سلم رسیدند شکایات خود را از
حضرت علی رضی اهلل عنه مطرح كردند]40[.
 -5طبق روایت ترمذی از عمران بن حصین رضی اهلل عنه ،رسول
اهلل صلی اهلل علیه و سلم لشكری به فرماندهی علی بن ابیطالب رضی
اهلل عنه روانه كرد .به آنجا كه رسید قصه جاریه پیش آمد .مردم
اعتراض كردند .چهار صحابی با هم تصمیم گرفتند وقتی نزد رسول
اهلل صلی اهلل علیه و سلم رفتیم به ایشان عرض خواهیم كرد كه علی
چكار كرده؟ مسلمانان ،پس از مراجعت از سفر ،قبل از هر چیز ،به
مالقات رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم ميشتافتند سپس به خانه
های خود ميرفتند .این قافله هم ،پس از بازگشت ،جهت عرض
سالم به خدمت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم حاضر شدند.

اعتراض كند یا با این قول كه در آن وقت علی رضی اهلل عنه در یمن
حدیث غدیر و سند آن
بود رد كند بياعتبار است .چرا كه بازگشت حضرت علی رضی اهلل
عنه از یمن و شركتش همراه رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در حجه
حدیث غدیر
الوداع ،به ثبوت رسیده است .حرف كسانی كه گفتهاند «اللهم وال من
اما حدیث غدیر« :من كنت مواله فعلی مواله» نویسندگان شیعی،
وااله» بر حدیث اضافهاي است موضوع ،پذیرفتنی نیست .برای اینكه
این حدیث را مهمترین دلیل برای اثبات مدعای خود ميدانند و تمام
این اضافه ،با چندین سند ،روایت شده است و امام ذهبی (رح) ،بیشتر
آيات قرآنی را كه درباره عقیده امامت ارائه ميدهند حول و حوش
سندها را صحیح قرار داده است]33[.
همین حدیث ذكر كرده ميكوشند تا به مقصود خود دست یابند .به
همین سبب مناسب ميدانیم كه در مورد این حدیث ،معلومات مستند،
محكم و دقیقی ارائه شود .اهلل تعالی توفیق دهد كه سخن حق را با زمان و مكان خطبه غدیر
طالب تاریخ و سیرت ،به خوبی ميدانند كه «حجة الوداع»
صدق و اخالص بیان نمائیم .آمین
آخرین و مهمترین سفر رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم بود .پس
ایت
اء ن َ ْص ُر اهلل ِ َوال َف ْت ُح[َ ]1و َر َ
از فتح مكه ،طبق بشارت قرآنی [إِذَا َج َ
سند حدیث غدیر
َ
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این حدیث ،اگر چه نه متواتر است و نه متفق علیه؛ حتی برخی النَّ َ
گروه مشرف به اسالم ميشدند؛ دین اسالم داشت به پآیه تكمیل
از محدثین بزرگوار در صحت آن ،كالم كردهاند و با دالئل قوی این
ميرسید تا اینكه در همین سفر ،در میدان عرفات ،نهم ذی الحجة این
حدیث را ضعیف قرار دادهاند؛[ ]31و لیكن طبق قول راجح ،حدیث
شد[:الیو َم أَك َْم ْل ُت ل َ ُك ْم ِدینَ ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُت َع َل ُ
یت
آيه نازل
یك ْم ن ِ ْع َمتِی َو َر ِض ُ
ْ
صحیح است و با طرق متعدد روایت شده است كه اصطالح ًا بعضی
ل َ ُك ُم اإل ِْسلاَ َم ِدینًا] {المائدة }3:جماعت بزرگی از صحابه جان نثار
از آنها در درجه «صحیح» و بعضی در درجه «حسن» قرار دارد.
در این سفر ،هم ركاب رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم بودند .به همین
بنابر روایت شدن با طرق متعدد ،این حدیث از زمره «مشهور» بشمار
خاطر رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم در جای جای این سفر خطبه
ميآید .شهادت و گواهی عالمه ابن حجر عسقالنی (رح) و عالمه
فرمودند .در این خطبه ها نبی اكرم صلی اهلل علیه و سلم بار بار به
ابن حجر هیثمی (رح) ،برای صحت سند این حدیث كافی ميباشد.
اصول بنیادی دین ،توصیه و تأ كید كردند .برای اینكه امت در اینده
عالمه ابن حجر عسقالنی (رح) در كتاب ارزنده و قابل افتخار
از گمراهی ها ،مصون و محفوظ بماند .نصایح مهم و باارزش ایراد
خویش «فتح الباری» مينگارد:
فرمودند و با یادآوری امور تنازعی و اختالفات از دور جاهلیت تا
«و اما حدیث من كنت مواله فعلی مواله فقد اخرجه الترمذی و
كنون ،قول فصل اظهار داشتند تا اینكه امت از اختالفات درونی،
النسائی و هو كثیر الطرق جداً ،و قد استوعبها ابن عقده فی كتاب
محفوظ مانده و بر «صراط مستقیم» گام بردارد]34[.
مفرد ،و كثیر من اسانیدها صحاح و حسان]32[».
رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم در خطبه تاریخی حجه الوداع كه
حدیث «من كنت مواله فعلی مواله» را ترمذی و نسائی بیان
در میدان عرفات ایراد نمودند امور سیاسی دین اسالم و نصایحی كه
كردهاند ،و با طرق مختلف ،روایت شده است .ابن عقده در كتابی
در آینده به كار امت آید را متذكر شدند و خصومتهای قدیمی را كه
مستقل ،همه طرق را جمع آوری كرده است .خیلی از اسانید این
در آینده احتمال داشت شعله ور شود حل و فصل نمودند.
حدیث در رتبه «صحیح» و «حسن» قرار دارند.
هنگام بازگشت از حجه الوداع ،كنار چشمهاي بین مكه و مدینه،
و عالمه ابن حجر هیثمی مكی (رح) ميفرماید:
نزدیك جحفه ،زیر سایه درختان اتراق كردند .این منطقه ،معروف به
«و بیانه أنه حدیث صحیح المریه فیه و قد اخرجه جماعة
«وادی خم» و «غدیر خم»[ ]35بود .اعالن شد كه نماز ظهر خوانده
كالترمذی والنسائی و احمد و طرقه كثیرة جدا ً و من ثم رواه سته
ميشود .ظهر را اول وقت خواندند .پس از آن ،رسول اكرم صلی اهلل
عشر صحابی ًا ،و فی روآیه الحمد أنه سمعه من النبی صلی اهلل علیه
علیه و سلم خطبه ایراد كردند .همین خطبه ،به نام «حدیث غدیر»
و سلم ثالثون صحابی ًا ،و شهدوا به لعلی لما نوزع ایام خالفه كم مر
مشهور گشت .آن روز یكشنبه هجدهم ذی الحجه بود در حالی كه
و سیأتی ،و كثیر من اسانیدها صحاح و حسان و ال التفات لمن قدح
روز چهارشنبه چهاردهم ذی الحجه ،از مكه مكرمه روانه شده بودند.
فی صحته و ال لمن رده بان علی ًا كان بالیمن لثبوت رجوعه منها و
[]36
ادراكه الحج مع النبی صلی اهلل علیه و سلم و قول بعضهم ان زیاده
اللهم و ال من وااله الخ موضوعه مردود فقط ورد ذلك من طرق
محرك و عوامل ایراد خطبه
صحح الذهبی كثیرا ً منها»
چه چیزی باعث شد تا در این محل ،خطبه ایراد شود و هدف
بدون تردید این حدیث ،صحیح است .جماعتی از محدثین مانند
ترمذی ،نسائی و احمد (رحمهم اهلل) این حدیث را تخریج كردهاند .اساسی از این خطبه چه بود؟
محرك و عامل ایراد این خطبه ،این بود كه وقتی رسول اهلل صلی
این حدیث اسانید بسیار دارد .شانزده صحابی ،این حدیث را روایت
كردهاند و مطابق با یك روایت مسند احمد سی صحابی ،این حدیث اهلل علیه و سلم ،چهاردهم ذی الحجه هنگام حجه الوداع به مكه
را از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم شنیدهاند .هنگامی كه در دوره مكرمه رسیدند؛ پس از ادای عمره ،تا چهار روز در مكه مكرمه
خالفت علی رضی اهلل عنه ،با وی مخالفت شد ،اصحاب به وسیله اقامت گزیدند .در همین مدت ،علی رضی اهلل عنه كه رمضان سال
همین حدیث گواهی دادند .بسیاری از اسانیدش ،به درجه «صحیح دهم هجری به یمن تشریف برده بود خود را به مكه رسانید و خمسی
و حسن» رسیدهاند .حرف شخصی كه بر صحت این حدیث 1/5( ،مال غنیمت) را كه حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم،
برای دریافت آن به یمن فرستاده بودند به حضرت رسول اكرم صلی

زیرنویسها:
[ -]27بخاري به حواله مشكوة ،مرقات المفاتيح  56 :7تا 57
[ -]28درباره اين صحيفه نيز (صحيفه علي  )tشيعيان ،حرفهاي
عجيب و بيسر و تهي مشهور كردهاند( .مثالً :قرآن در آن با ترتيب

خبر به حاكم یمن –خالد بن ولید رضی اهلل عنه – رسید .این خبر
باعث ناراحتی وی شد .شكایت نامهاي به نام رسول اهلل صلی اهلل
علیه و سلم نوشته فرستاد .نامه رسان من بودم .در حالیكه نامه را
به دست داشتم در خدمت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم حاضر
شدم .نامه را برای رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم داشتم ميخواندم و
تایید هم ميكردم كه در این اثناء حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه
و سلم دستم را گرفته و فرمودند :آيا كدورتی در دلت نسبت به علی
وجود دارد؟ عرض كردم :بله .فرمودند :با او كینه نداشته باش ،اگر به
او محبت ميورزی بیشترش كن .چون كه قسم به آن ذاتی كه جان
محمد به دست اوست سهم خانواده علی از اموال خمس بیش از یك
كنیز است .بریده ميگوید :پس از این فرمان حضرت رسول اكرم
صلی اهلل علیه و سلم هیچكس ،محبوبتر از علی برایم نبود]37[.
 -2عمرو بن شاس اسلمی رضی اهلل عنه ميفرماید( :وی اصحاب
حدیبیه ميباشد) من جزو لشكری بودم كه حضرت رسول اكرم صلی
اهلل علیه و سلم ،آن را به فرماندهی علی رضی اهلل عنه ،به یمن گسیل
داشت .علی رضی اهلل عنه با من رفتار نامناسبی كرد .رفتارش باعث
خشم و ناراحتی من شد .وقتی كه به مدینه برگشتم ،در مجالس
مختلف و برای اشخاص مختلف ،خشم و نفرت خویش را اظهار
كردم .روزی در مسجد بودم .رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم نشسته
بودند .وقتی متوجه نگاهم به سوی خود شدند ،ایشان نیز نگاه خود را
به طرف من كردند .از جا برخاسته ،نزدیك ایشان نشستم .فرمودند:
ای عمرو! به خدا! تو مرا آزار دادی .عرض كردم :انا هلل و انا الیه
راجعون .من از اینكه به رسول اهلل آزار برسانم ،به خدا پناه ميبرم،
فرمودند :هر كه علی را اذیت كند مرا اذیت كرده است]38[.
 -3ابوسعید خدری رضی اهلل عنه ميفرماید :رسول اهلل صلی اهلل
علیه و سلم ،علی رضی اهلل عنه را به یمن فرستاد .من هم در آن لشكر
بودم .زمانیكه شتران صدقه ،بدست ما افتاد از علی رضی اهلل عنه
خواستیم كه به ما اجازه دهد تا بر آنها سوار شویم .چرا كه شتران ما،
در وضعیت خوبی قرار نداشتند .اما وی اجازه نداد و فرمود :در این
شتران ،سهم شما بیش از سهم عامه مسلمین نیست .از یمن كه برمی
گشتیم در راه علی رضی اهلل عنه ،جانشینی برای خود تعیین كرد و
خود ،برای بدست آوردن همراهی رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم
با شتاب تمام رهسپار مكه شد و توانست سعادت همراهی رسول

[ -]16در اينجا نقل آن روايت مشهور كه تقريب ًا در تمام
كتابهاي سيرت ،حديث و تفسير آمده بيجا نيست كه يهوديي به
سيدنا حضرت عمر فاروق رضی اهلل عنه گفت :اي امير المومنين در
كتاب اهلل شما چنان آيهاي است كه اگر به ما يهيوديان نازل ميشد
روز نزول آن را عيد ميگرفتيم .سيدنا عمر فاروق رضی اهلل عنه
پرسيد :كدام آيه است؟ آن يهودي اين آيه را خواند ((اليوم اكملت
لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم االسالم دين ًا)) سيدنا
عمر فاروق رضی اهلل عنه فرمود :من ميدانم كه اين آيه چه روزي و
چه جايي نازل شد .روز عرفه روز جمعه در عرفه نازل شد هنگامي
كه حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم در ميدان عرفات وقوف
كرده بودند( .يعني نزولش در حجه الوداع جمعه بود .روز عرفه بود،
ميدان عرفات بود .عيدي بزرگتر از اين چه ميتواند باشد؟) (تفسير
قرطبي  61/6به حواله مسلم شريف ،نسائي و ديگر كتب حديث –
نيز مسلم شريف مترجم طبع قرآن محل كراچي )976/3
[ -]17تفسير ابن كثير 13/2
[ -]18روح المعاني  ،61 :6نصيحه الشيعه از موالنا احتشام
الحسن كاند هلوي ص  547تا .598
[ -]19تفسير ابن كثير 14 :2
[ -]20البدايه و النهايه 214 :5
[ -]21تفسير كبير :فخر الدين رازي 139/11
[ -]22كشف اسرار خميني ص  164تا  ،165حق اليقين فارسي
از مولي محمد باقر مجلسي بحث اثبات امامت علي و حق اليقين
عربي از عبداهلل شبر ص  139و غيره.
[ -]23مسلم شريف 397/1
[ -]24تفسير قرطبي 244/6
[ -]25امام رازي تفسير كبير 50/12
[ -]26عالمه آلوسي تفسير روح المعاني 197/6
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سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.

یكی از آن چهار صحابی بلند شد و عرض كرد :یا رسول اهلل!
شما علی را ندیدید چكارها كه نكرد؟ رسول اهلل صلی اهلل علیه
و سلم با شنیدن حرفش ،روی از او برگردانیدند .دومی بلند شد و
شكایت خود را مطرح كرد .رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم از این
هم اعراض كردند .سومی بلند شد .او هم از دست علی رضی اهلل عنه
شكایت كرد .رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم توجهی به حرفهایش
نكردند .آنگاه چهارمی بلند شد و حرفهایی مانند سه نفر قبلی زد.
پس از آن ،رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در حالی كه خشم بر
چهره مباركشان نمایان بود رو به طرف اینها كرده فرمود :شما از
علی چه ميخواهید؟ شما از علی چه ميخواهید؟ شما از علی چه
ميخواهید؟ همانا علی از من است و من از اویم .بعد از من ،او
محبوب هر مؤمن است]41[.
توجه :از روایت واقدی در كتاب المغازی ،چنین بر ميآید كه علی
رضی اهلل عنه ،هنگام بازگشت از یمن ،همراه تمام لشكر بود .البته
وقتی كه لشكر به جایی به نام «فتق» رسید (روستایی در نزدیكی
طائف) علی رضی اهلل عنه ابو رافع را جانشین خود قرار داده خود
با عجله به مكه رفت تا به خدمت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم
برسد .پس از مالقات و گفتگو با رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم،
علی رضی اهلل عنه ،دوباره خود را به لشكر رسانید .در این هنگام
لشكر داشت از سدره وارد مكه ميشد .همانجا علی رضی اهلل عنه
به خاطر سوار شدن بر شتران صدقه و پوشیدن لباسها ،شدیدا ً اظهار
ناراحتی و نارضایتی كرد و افراد را وادار كردكه لباسها را از تن
درآورند .این كار باعث شد تا لشكریان نزد رسول صلی اهلل علیه و
سلم از دست حضرت علی رضی اهلل عنه شكایت كنند]42[.
این توجیه بین روایت كتاب المغازی و روایات گذشته ،قطعی
ميگردد كه در روایات عربی ،هر جا كه لفظ «المدینه» آمده ،مراد
از آن مدینه منوره نميباشد بلكه شهر مكه مراد است .برای اینكه در
عربی« ،مدینه» به مطلق شهر گفته ميشود.

بود شرع ًا معذور بود ولی در حجه الوداع ،گفتگو علیه علی اوج
گرفت .برای همین (واهلل اعلم) رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم پس از
فراغت از حج و مناسك حج ،در راه بازگشت به مدینه در غدیر خم،
خطبهاي ایراد كردند كه در آن پاكی ،رفعت شأن و علو مرتبه علی را
متذكر شده ،مردم را از فضیلت وی آگاه كردند تا كه بدگمانی كه در
دل بسیاری از مردم ریشه دوانیده بود دور گردد]44[.
اگر در كنار عوامل واقعه غدیر خم ،و رویدادهای بعد از آن از
قبیل اینكه :امامت مسجد نبوی به ابوبكر صدیق رضی اهلل عنه واگذار
شد؛ دالیل و هدآیات واضح و روشن ،برای خالفت حضرت ابوبكر
صدیق رضی اهلل عنه وجود دارد؛ و بعد از آن طرف ،پس از رحلت
رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم به ترتیب :ابوبكر صدیق رضی اهلل
عنه ،عمر فاروق رضی اهلل عنه ،عثمان غنی رضی اهلل عنه به خالفت
رسیدند؛ همچنین حضرت علی رضی اهلل عنه در دور خالفت و امامت
خود با مخالفت های حضرت معاویه رضی اهلل عنه و همراهانش
مواجه خواهد شد .اگر همة این ها نیز مورد مطالعه و بررسی قرار
گیرد به این واقعیت پی خواهیم برد كه اعالم پاكی شأن علی ،محبت
و مهر ورزی با او از طرف رحمت عالم صلی اهلل علیه و سلم در
غدیر خم ،بسیار به موقع و بجاست( .صلی اهلل علیه و سلم و جزاه اهلل
تعالی عن امته بما هو اهله).
پس از این بحث طوالنی ،بحمد هلل ،این اشكال رفع ميشود كه چه
نیازی داشت حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم در غدیر خم،
درباره حضرت علی رضی اهلل عنه خطبهاي ایراد فرماید.

[ -]33الصواعق المحرقه البن حجر الهيثمي ص  42طبع ملتان
[ -]34خطبه حجه الوداع و خطبات كريمه ديگر اين سفر،
سيرت ابن كثير ،خطبات محمدي قسمت پنجم ،حجه الوداع الشيخ
محمد زكريا الكاندهلوي (رح)
[ -]35قال االصمعي :لم يولد بغدير خم احد الي ان يحتلم اال ان
يتحول منها ،و غدير خم موضع بالجحفه ،مرقات شرح مشكوه 21/6
[ -]36السيره النبويه البن كثير  414/4طبع دار احياء التراث
العربي ،نيز اصح السير و ديگر كتب سيرت و حجه الوداع الشيخ محمد
زكريا الكاند هلوي ص 193
[ -]37به حواله بخاري و البدايه و النهايه البن كثير  104/5جامع
ترمذي باب مناقب علي و مسند احمد به روايت عمران بن حصين
 356/5 ،351/5 ،350/5 ،347/5 ،437/4و  358به روايت بريده
االسلمي
[ -]38محمد بن اسحاق و بيهقي به نقل از البدايه و النهايه105 :5
[ -]39اسناد جيد علي شرط النسائي به حواله بيهقي – البدايه و
النهايه 105 :5
[ -]40البدايه و النهايه106/5 :
[ -]41ترمذي به حواله جامع االصول 652/8
[ -]42كتاب المغازي للقوادي  1080/3طبع موسسه االعلمي
بيروت
[ -]43بيجا نخواهد بود اگر در اينجا مقوله معروف امام مشهور
اهل سنت ابوحنيفه (رح) تكرار شود :ان تفضل الشيخين و تحب
الختنين ،يعني همراه با اعتقاد به فضيلت شيخين محبت با دو داماد
(عثمان و علي (رضي اهلل عنهما)) نيز ضروري است.
[ -]44البدايه و النهايه 106 :5

اكرم رضی اهلل عنه ارسال كرد .نامه را رساندم .هنگامی
كه شروع به خواندن نامه كردم چهرة حضرت رسول اكرم
خطبه غدیر خم و كتب حدیث
صلی اهلل علیه و سلم متغیر شد .آنگاه فرمودند:
«ما تری فی رجل یحب اهلل و رسوله و یحبه اهلل و
رسوله»
صحیحین:
یعنی نظر شما درباره كسی كه خدا و رسولش را دوست
در بخاری شریف ،این خطبه ،منقول نیست]45[.
دارد و خدا و رسولش ،او را دوست دارند چیست؟ براء
در صحیح مسلم ،در باب فضائل علی خطبه ،فقط با ميگوید عرض كردم :من از خشم و قهر خدا و رسولش،
این الفاظ آمده است:
به خدا پناه ميبرم .پس از آن ،حضرت رسول اكرم صلی
اما بعد اال آيها الناس فانما انا بشر یوشك ان یاتی اهلل علیه و سلم سكوت فرمودند]49[.
رسول ربی فاجیب و انا تارك فیكم الثقلین اولهما كتاب
اهلل ،فیه الهدی و النور فخذوا كتاب اهلل و استمسكوا به،
فحث على كتاب اهلل و رغب فیه ثم قال و اهل بیتی ،ابن ماجه
اذكركم اهلل فی اهل بیتی ،اذكركم اهلل فی اهل بیتی ،اذكركم در ابن ماجه ،حدیث غدیر خم ،از حضرت براء بن
اهلل فی اهل بیتی.
عازب رضی اهلل عنه روایت شده است .ميفرماید :ما
انسان
هم
من
مردم!
ای
هان
سالم؛
و
بعد از حمد
همراه رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم از حج بر ميگشتیم.
هستم .نزدیك است پیك پروردگارم از راه فرا رسد و در مسیر راه ،جایی فرود آمدند .دستور به نماز دادند.
من دعوتش را اجابت كنم دو چیز گرانبها در میان شما سپس دست حضرت علی رضی اهلل عنه را گرفته فرمودند:
ميگذارم .اولی كتاب اهلل است كه هدایت و نور در آن الست اولی با المؤمنین من انفسهم قالو بلی قال الست
است .آنگاه مردم را به اعتنا به قرآن تشویق و ترغیب اولی بكل مؤمن من نفسه قالوا بلی قال فهذا ولی من انا
كرد .سپس فرمود( :و دومی) اهل بیتم است .درباره اهل مواله ،اللهم وال من وااله ،اللهم عاد من عاداه( .فی الزوائد
بیتم ،خدا را یادآوری تان ميكنم ،درباره اهل بیتم ،خدا اسناده ضعیف ،لضعف علی بن زید بن جدعان)
را یادآوری تان ميكنم ،درباره اهل بیتم ،خدا را یادآوری ایا ارزش من برای مؤمنین ،بیش از جانشان نیست؟
تان ميكنم]46[.
حاضرین عرض كردند :بله؟ فرمودند :آيا من ،برای هر
حضار عرض كردند:
مؤمنی محبوبتر از جانش نیستم؟ ّ
ترمذی:
بله ؟ فرمودند :هر كه من محبوب اویم علی محبوب
در جامع ترمذی ،در باب مناقب علی ،چند روایت اوست .پروردگارا! هر كه با او محبت كند تو با او محبت
آمده است ولی ذكری از خطبة غدیر نیست .یك روایت فرما و هر كه از او نفرت داشته باشد تو از او متنفر باش.
از حضرت عمران بن حصین رضی اهلل عنه است كه در توجه :در الزوائد ،اسناد این حدیث ،ضعیف گفته شده
آن ،این واقعه مذكور است كه پس از بازگشت از سفر است .برای اینكه در این روایت ،علی بن زید بن جدعان،
یمن ،در خدمت حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم راوی ضعیفی است]50[.
حاضر شدیم و طبق برنامة قبلی ،چهار نفر از ما یكی پس
از دیگری ،شکایات خود را از حضرت علی رضی اهلل نسائی:
عنه در خدمت حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم در سنن مجتبی نسائی ،روایتی از مناقب وجود ندارد.
مطرح كردند .پس از استماع شکایات ،حضرت رسول البته چند روایت در السنن الكبری للنسائی هست .دو
اكرم صلی اهلل علیه و سلم فرمودند:
روایت از بریده رضی اهلل عنه است كه در آن ،همان قصه،
«ما تریدون من علی ،ما تریدون من علی ،ما تریدون مذكور است كه بریده رضی اهلل عنه وقتی از علی رضی
من علی – أن علی ًا منی و أنا منه و هو ولی كل مؤمن من اهلل عنه شكایت كرد و رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم
بعدی  -قال الترمذی هذا حدیث غریب ال نعرفه اال من طبق یك روایت در جواب فرمودند:
حدیث جعفر بن سلیمان»
من كنت ولیه فعلی ولیه :یعنی هركه من دوستش
چه
علی
از
شما
خواهید؟
ي
شما از علی چه م
ميباشم علی نیز دوست اوست.
ميخواهید؟ شما از علی چه ميخواهید؟ بدون تردید و طبق روایت دیگر فرمودند:
علی از من است و من از علی هستم و او پس از من یا بریده الست اولی با المؤمنین من انفسهم؟ قلت :بلی
ولی (محبوب) هر مؤمن است .ترمذی پس از بیان حدیث یا رسول اهلل قال من كنت مواله فعلی مواله.
ميفرماید :این حدیث ،غریب است و ما این حدیث را ای بریده ،آيا من برای مؤمنین ،دوستدارتر از جانشان
فقط با روایت جعفر بن سلیمان ميشناسیم]47[.
نیستم؟ عرض كردم :بله یا رسول اهلل! فرمودند :هر كه من
روایت دوم ترمذی ،از حضرت زید بن ارقم رضی اهلل محبوب اویم علی محبوب اوست.
عنه است كه رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمودند:
یك حدیث از عمران بن حصین رضی اهلل عنه روایت
من كنت مواله فعلی مواله قال الترمذی :هذا حدیث شده است كه طبق آن فرمودند:
حسن غریب .یعنی هركه مرا دوست دارد علی را دوست «إن علی ًا منی ،و أنا منه و هو ولی كل مؤمن من بعدی»
دارد .ترمذی پس از بیان حدیث ميفرماید :این حدیث ،همانا علی از من و من از اویم و او پس از من ،محبوب
حسن غریب است]48[.
هر مؤمن خواهد بود.
روایت سوم ترمذی ،از حضرت براء بن عازب رضی ولی در این سه روایت تصریح نشده كه این روایات،
اهلل عنه است كه رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم دو لشكر ،مربوط به «خطبة غدیر» هستند .دو روایت اولّی ،به طور
یكی به فرماندهی حضرت علی رضی اهلل عنه و دیگری به یقین مربوط به پیش از خطبة غدیر ،هنگامی كه حضرت
فرماندهی خالد بن ولید رضی اهلل عنه اعزام كرده فرمودند :بریده رضی اهلل عنه از دست حضرت علی رضی اهلل عنه
اگر جنگ شود امیر ،حضرت علی رضی اهلل عنه ،خواهد شكایت كرده بود هستند .البته روایتی از حضرت زید بن
بود .حضرت علی رضی اهلل عنه قلعه را فتح (تصرف) كرد ارقم رضی اهلل عنه در سنن كبری نسائی وجود دارد كه در
و كنیزی برای خود گرفت .حضرت خالد بن ولید رضی آن خطبه غدیر تصریح شده است.
اهلل عنه شكایت نامهاي نوشته و توسط من به رسول حضرت زید بن ارقم رضی اهلل عنه ميفرماید :زمانی

كه رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم از حجه الوداع بر
ميگشتند در غدیر خم فرود آمدند .طبق دستور ایشان،
زیر چند درخت بزرگ ،پاك و تمیز كرده شد .سپس
فرمودند:
«كانی قد دعیت فاجبت ،انی تركت فیكم الثقلین،
احدهما اكبر من االخر كتاب اهلل و عترتی اهل بیتی،
فانظرو كیف تخلفون فیها ،فانهما لن یتفرقا حتی یراد علی
الحوض ،ثم قال ان اهلل موالی ،و انا ولی كل مؤمن ثم اخذ
بید علی فقال من كنت ولیه فهذا ولیه ،اللهم وال من وااله
و عاد من عاداه».
مانند اینكه بسوی خدا فراخوانده شده ام و باید اجابت
كنم و در میان شما دو چیز گرانبها ميگذارم .یكی از
دیگری بزرگتر است .كتاب اهلل ،عترت و اهل بیتم؛ ببینید
پس از من ،شما با آنها چگونه برخورد ميكنید؟ چرا كه
این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آنكه كنار حوض
كوثر به من برسند .سپس فرمودند :همانا خدا موالی من
است و من محبوب هر مؤمن هستم .سپس دست علی را
گرفته فرمودند :هر كه را من محبوبش باشم علی محبوب
اوست .پروردگارا! هر كه با او محبت ورزد تو با او محبت
فرما و هركه با او دشمنی كند تو با او دشمن باش.
زید بن ارقم رضی اهلل عنه ميفرماید :در زیر درختان
كسی نبود كه تمام واقعات و بیانات رسول اكرم صلی اهلل
علیه و سلم را ندیده یا نشنیده باشد]51[.

جمعیت برخاست .راوی ابو نعیم ميگوید :تمام ایشان
به این امر گواهی دادند كه رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم
دست حضرت علی رضی اهلل عنه را گرفته فرمودند:
«اتعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسهم قالوا نعم یا
رسول اهلل قال من كنت مواله فهذا علی مواله اللهم وال
من وااله و عاد من عاداه».
یعنی :آيا ميدانید كه من برای مؤمنین ،محبوبتر از
جانشان هستم؟ مردم گفتند :بلی یا رسول اهلل صلی اهلل
علیه و سلم فرمودند :هر كه مرا دوست بدارد علی را
دوست ميدارد .خدایا با كسی كه با علی محبت داشته
باشد محبت فرما و دشمن كسی باش كه با علی دشمنی
كند]53[.
عالوه بر این دو روایت ،مفاهیم تمام روایاتی كه در
جلدهای مختلف مسند احمد آمده عین ًا همان است كه
در روایات صحاح سته وجود دارد و مطلبی تازه غیر از
مطالب روایات صحاح سته در آنها به چشم نميخورد.
روایات دیگر غیر از این دو روایت ،در این صفحات از
مسند احمد قرار دارند:
()4( – 372/4 )3( - 368/4 )2( – 367/4 )1
– 351/5 )7( – 350/5 )6( – 347/5 )5( – 437/4
(358/5 )9( – 356/5 )8
با حدیث غدیر و تفصیالت خطبه اش كه با اسانید
صحیح در كتب مشهور حدیث نقل شده آشنا شدید.

از جمع بندی روایاتی كه از «البدایة و النهایة» نقل كردیم و الفاظ
و اسناد مختلفی كه در كتب تفسیر ،حدیث و تاریخ آمده به خوبی
واضح ميشود كه در دل برخی از مردم ،خصوص ًا در دل كسانی كه
در سفر یمن ،همراه علی رضی اهلل عنه بودند نسبت به علی رضی
اهلل عنه ،بدگمانی و یا كدورت پیدا شده بود .رسول اكرم رحمت دو
عالم صلی اهلل علیه و سلم كه در سفر بزرگ و مهم حجه الوداع ،برای
برحذر داشتن امت از گمراهی و دو دستگی ،گام به گام با نصائح
و خطبه ها ،مردم را ارشاد و راهنمایی ميكردند چگونه ميتوانستند
تحمل كنند كه بطور جمعی ،در دل مردم نسبت به علی رضی اهلل عنه
بدگمانی پیدا شود؟ در حالی كه علی رضی اهلل عنه از بزرگان صحابه
و از السابقون االولون بشمار ميآید و در اینده ميباید در وقت خود،
وظایف و مسئولیت رهبری و امامت این امت را بر عهده بگیرد .به
همین جهت پیغمبر اكرم صلی اهلل علیه و سلم در غدیر خم ،نه تنها
برائت علی رضی اهلل عنه را آشكار ساختند بلكه به امت نیز دستور
دادند كه با علی رضی اهلل عنه محبت و ارادت داشته باشند]43[.
همین مطلب را ،امام و دانشمند مشهور جهان در تفسیر ،حدیث و
تاریخ چنین اظهار كردهاند:
و المقصود ان علیا لما كثر فیه القیل و القال من ذلك الجیش بسبب
منعه ایاهم استعمال ابل الصدقة و استرجاعه منهم الحلل التی اطلقها
لهم نائبه ،و علی معذور فیما فعل لكن اشتهر الكالم فیه فی الحجیج
فلذالك واهلل اعلم لما رجع رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم من حجة
و تفرغ من مناسكه و رجع الی المدینة فمر بغدیر خم قام فی الناس
خطیب ًا فبرأ ساحة علی ورفع من قدره ونبه على فضله لیزیل ما وقر
زیرنویسها:
فی نفوس كثیر من الناس.
[ -]31مث ً
ال عالمه ابن تيميه ،ابو داوود سجستاني ،ابو حاتم الرازي
و مقصود آنكه ،وقتی از طرف لشكر ،قیل و قال در شأن علی
فزونی گرفت – چرا كه لشكریان را از استفاده از شتران صدقه باز و غيره ،منهاج السنه البن تيميه  86/4والصواعق المحرقه البن حجر
داشته بود و لباس هایی كه جانشینش اجازه پوشیدن به آنها را داده هيثمي ص 42
[ -]32فتح الباري به شرح صحيح البخاري 74/7
بود پس گرفته بود – حضرت علی رضی اهلل عنه در آنچه كرده

مسند امام احمد بن حنبل
در مسند احمد ،چندین روایت در این رابطه به چشم
ميخورد .در بیشتر این روایات ،همان مضامین هستند كه
در روایات گذشته آمد .البته دو روایت را كه در آن كمی
اضافه وجود دارد در اینجا ميآوریم:
ّاولین روایت از حضرت براء بن عازب رضی اهلل عنه
مرویست ،ميفرمایند:
باری به همراه رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در سفر
بودیم كه در راه در محلی به نام غدیر خم توقف كردیم.
اعالم شد كه مردم برای نماز جمع شوند .زیر دو درخت،
بخاطر رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم پاك و تمیز كرده
شد .پس از اقامه نماز ظهر ،رسول اهلل در حالی كه دست
حضرت علی رضی اهلل عنه را گرفته بودند فرمودند:
«الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلی،
قال الستم تعلمون انی اولی بكل مومن من نفسه قالوا بلی،
قال فاخذ بید علی فقال من كنت مواله فعلی مواله اللهم
وال من وااله و عاد من عاداه ،قال فلقیه عمر بعد ذلك
فقال له هنیئا یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولی كل
مؤمن و مؤمنه»
ترجمه :آيا شما نميدانید كه من برای مومنین ،عزیزتر
از جانشان هستم؟ صحابه عرض كردند :بله یا رسول اهلل؟
فرمودند :آيا نميدانید كه من برای هر مؤمن ،محبوبتر
از جان او هستم؟ صحابه عرض كردند :بله؟ سپس دست
علی را گرفته فرمودند :هر كه مرا دوست ميدارد علی را
دوست ميدارد .خدایا هر كه با علی محبت ورزد تو با او
محبت فرما و دشمن كسی باش كه با علی عداوت داشته
باشد .حضرت براء بن عازب رضی اهلل عنه ميفرماید:
پس از آن ،حضرت عمر رضی اهلل عنه با حضرت علی
رضی اهلل عنه مالقات كرد و فرمود :ای علی! مباركت
باشد .اینك شما صبح و شام ،محبوب هر مرد و زن مؤمن
هستی]52[.
 -2روایت دوم از حضرت ابوالطفیل رضی اهلل عنه است
كه حضرت علی رضی اهلل عنه ،مردم را در مسجد جامع
كوفه جمع كرده فرمود :هر كس كه در غدیر خم سخنی
را كه رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در مورد من شنیده
باشد از جای خود برخیزد .سی نفر (صحابه) از میان

زیرنویسها:
[ -]45البته از يك روايت بخاري ،اشارهاي به طرف سبب
اين خطبه ،معلوم ميشود :حضرت بريده اسلمي رضی اهلل عنه
ميفرمايد :حضرت رسول اكرم  ،rحضرت علي رضی اهلل عنه
را به طرف خالد بن الوليد رضی اهلل عنه فرستاد تا كاال و سامان
خمس را بياورد .حضرت بريده ميگويد :من از حضرت علي
رضی اهلل عنه ناراحت بودم .در همين دوران ،او (با كنيز) غسل
هم كرد .من به خالد گفتم :اين آدم (حضرت علي  )tرا نميبيني
كه دارد چكار ميكند؟ بعد ما نزد رسول خدا صلی اهلل علیه
و سلم حاضر شديم .شكايت خود را از حضرت علي رضی
اهلل عنه ،نزد حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم مطرح
كردم .ايشان صلی اهلل علیه و سلم فرمودند :آيا تو با علي
كدورت داري؟ من عرض كردم :بله ،ايشان صلی اهلل علیه و
سلم فرمودند :با او كدورت نداشته باش .چرا كه حق او در مال
خمس ،بيشتر از اينها بود.
بخاري شريف ،باب بعث علي ابن ابيطالب و خالد بن الوليد
الي اليمن قبل الحجه الوداع (بخاري  632/2طبع نورمحمد
كراچي)
[ -]46صحيح مسلم مع اكمال المعلم  ،226/6صحيح مسلم
مترجم طبع قرآن محل 521/3
[ -]47جامع الترمذي طبع دارالفكر بيروت 296/5
[ -]48ايض َا297/5 :
[ -]49ايض َا303/5 :
[ -]50سنن ابن ماجه به تحقيق فواد عبدالباقي  43/1طبع
دار احياء التراث العربي
[ -]51السنن الكبري للنسائي  45/5طبع دارالكتب العلميه
بيروت .و بمثله عن ابي سعيد الخدري مسند احمد بن حنبل
 17/3و ص  126الي قوله عليه السالم حتي يردا علي الحوض
فقط و بدون ذكر غدير خم.
[ -]52مسند احمد  281/4المكتب االسالمي بيروت
[ -]53مسند احمد  370/4المكتب االسالمي بيروت

ماهنامه

نوار اسالم

سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.

خالصهاي از خطبه

با در نظر گرفتن تمام این روایات ،هر شخص به راحتی ميتواند نتیجه بگیرد
كه در این خطبه ،اساس ًا اهمیت دو چیز بیان شده است .یكی :فضیلت و عزت
اهل بیت ،دیگری :محبت با علی رضی اهلل عنه  .ابتدای خطبه به بیان فضیلت
اهل بیت اختصاص دارد و در بخش دوم آن ،به محبت ورزی با علی رضی
اهلل عنه حكم شده است .قسمت دوم خطبه ،مربوط به حدیث مواالت است
كه شیعه با استدالل از همین حدیث« ،عقیده امامت» و «خالفت بالفصل»
علی رضی اهلل عنه را به اثبات ميرساند .مناسب ميدانیم كه پیش از گفتگو
درباره حدیث مواالت كه در واقع هدف اصلی ماست بحثی درباره قسمت اول
خطبه – حدیث ثقلین – داشته باشیم .چرا كه این قسمت از خطبه نیز در جای
خود از اهمیت بسزایی برخوردار است و اگر با دقت تمام مطالعه شود گمراهی
خوارج و شیعه به خوبی واضح خواهد شد .به همین جهت ،نخست به تشریح
قسمت اول خطبه تحت عنوان «حدیث ثقلین» ميپردازیم؛ آنگاه به توضیح
و تبیین قسمت دوم خطبه «حدیث مواالت» ان شاء اهلل خواهیم پرداخت.

حدیثثقلین

حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم در ابتدای این خطبه چنین فرمودند:
اما بعد أال آيها الناس فانما انا بشر یوشك ان یاتی رسول ربی فاجیب و انا
تارك فیكم ثقلین – او لهما كتاب اهلل فیه الهدی و النور ،فخذوا كتاب اهلل و
استمسكوا به فحث على كتاب اهلل و رغب فیه ثم قال و اهل بیتی ،اذكركم اهلل
فی اهل بیتی ،اذكركم اهلل فی اهل بیتی ،اذكركم اهلل فی اهل بیتی.
«هان ای مردم! همانا من فردی از بشر هستم .نزدیك است كه پیك
پروردگارم (مرگ) به سراغم بیاید و من اجابتش كنم .در میان شما دو چیز
گرانبها ميگذارم .یكی كتاب اهلل است كه در آن هدایت و نور ميباشد .پس از
آن ،رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم ،مردم را تشویق به چنگ زدن به كتاب
اهلل كردند .سپس فرمودند :دیگری اهل بیت من است .درباره اهل بیتم ،خدا را
یاد آور شما ميشوم ،درباره اهل بیتم ،خدا را یاد آور شما ميشوم ،درباره اهل
بیتم ،خدا را یاد آور شما ميشوم]54[».
انی قد تركت فیكم الثقلین ،احدهما اكبر من اآلخر ،كتاب اهلل (حبل ممدود من
السما الی االرض) و عترتی اهل بیتی ،فانذروا كیف تخلفونی فیهما ،فانهما لن
یتفرقا حتی یردا على الحوض.
من در میان شما دو چیز گرانقدر كه یكی از دیگری بزرگتر است گذاشتم.
كتاب اهلل و خاندانم( اهل بیتم) اكنون ببینید پس از مرگ ،شما با آنان چگونه
رفتار ميكنید؟ چرا كه این دو از هم جدا نميشوند تا اینكه در حوض كوثر
نزد من بیایند]55[.
حدیث ثقلین و ترجمه آن ،پیش روی شماست .چنانكه شما هم ميبینید
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در این خطبه اش ،ثقلین یعنی دو چیز گرانبها
را ذكر فرمودند و خاطر نشان ساختند كه من دو چیز ،گذاشته و ميروم ،اولی
كتاب اهلل است .آنگاه توجه مردم را به چنگ زدن به كتاب اهلل و عمل بر آن
مبذول داشتند و فرمودند :مقام كتاب اهلل ،واالتر از هر چیز دیگر است ،پس از
بیان فضائل كتاب اهلل ،از اهل بیت ذكر به میان آورده فرمودند :درباره اهل بیتم
خدا را یادآور شما ميشوم.
تنها چیزی كه از روایت مسلم معلوم ميشود این است كه مقصود از ذكر اهل
بیت ،شناساندن حقوق اهل بیت و خوش رفتاری مردم با آنهاست .به همین
خاطر ،ایشان (طبق روایت مسلم) درباره آنها فرمودند :درباره اهل بیتم خدا را
یادآوری تان ميكنم ،اما روایت نسائی و مسند احمد ،آشكارا نشان ميدهد كه
ذكر اهل بیت به عنوان دومین چیز گرانبها از ثقلین ميباشد .بنابراین اولی كتاب
اهلل و دومی اهل بیت شد.
در اینجا ممكن است در ذهن خواننده گرامی ،این اشكال پیدا شود كه از آيات
بيشمار كتاب اهلل و از احادیث طیبه ،چنین معلوم ميشود كه بعد از كتاب اهلل،
مقام دوم از آن سنت رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم است .برای همین است
كه در جاهای متعدد با تعبیرات مختلف این مطلب عنوان شده است( :أَ ِط ُیعوا
اللهَّ َ َوأَ ِط ُیعوا ا َّلر ُس َ
ول & آ ِمنُوا ب ِاللهَّ ِ َو َر ُسول ِ ِه &َ ،و َمن ْیع ِ
ص اللَهّ َو َر ُسول َ ُه  )…....و
در اینجا پس از كتاب اهلل ،اهل بیت مطرح شده است .پاسخ چیست؟
پاسخ آن كام ً
ال واضح است .بدون تردید ،گرانبهاترین چیز بعد از كتاب اهلل،
سنت رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم ميباشد .در این ،جای هیچگونه شكی
وجود ندارد .اهل اسالم نیز در این باره اختالف نظر ندارند كه مقام دوم پس
از كتاب اهلل به چه چیزی اختصاص دارد .منظور از ذكر اهل بیت در حدیث
ثقلین ،سنت رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم ميباشد .سخن همین است و
بس .برای اینكه اهل بیت ،عاشقان راستین سنت نبوی بودند .همین ها بودند
كه با صدق دل بر آن عمل ميكردند .بنابراین ،ذكر اهل بیت در واقع ،قائم مقام
ذكر سنت نبوی است.
روایات موطای امام مالك و مستدرك حاكم نیز ،این مطلب را تایید ميكنند.
در موطای امام مالك (رح) چنین آمده است:
عن مالك انه بلغه ان رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم قال تركت فیكم امرین
لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب اهلل و سنة نبیه.
یعنی :به امام مالك ،این روایت رسیده است كه رسول اهلل صلی اهلل علیه و
سلم فرمودند :من در میان شما دو چیز ميگذارم تا زمانی كه به آن چنگ
خواهید زد هرگز گمراه نخواهید شد :كتاب اهلل و سنت پیغمبرش]56[.
در مستدرك حاكم ،روایتی از حضرت ابوهریره رضی اهلل عنه است كه رسول
اهلل صلی اهلل علیه و سلم در حالی كه در حجه الوداع خطبه ایراد ميكردند
فرمودند:
«انی قد تركت فیكم شیئین لن تضلوا بعد هما ،كتاب اهلل و سنتی ،و لن یتفرقا
حتی یردا علی الحوض».
همانا من در میان شما دو چیز گذاشته ام كه با وجود آن دو ،هرگز گمراه
نخواهید شد :كتاب اهلل و سنت من ،و آن دو هرگز از یكدیگر جدا نخواهند شد
تا اینكه در حوض كوثر نزد من بیایند]57[.
بسیاری از آيات و احادیث كه در آنها نام كتاب و سنت ،با هم ذكر شدهاند
و این دو روایت كه همینك نقل كردیم را نميتوان نادیده گرفت .پس باید
پذیرفته شود كه ذكر اهل بیت در حدیث ثقلین ،قائم مقام سنت نبوی است.
مراد بودن سنت نبوی از اهل بیت در اینجا ،چنان است كه در حدیثی دیگر،
حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم ،صریح ًا حكم داده است كه به سنت
خلفای راشدین رضی اهلل عنهم چنگ زنید.
«علیكم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی تمسكوا بها و
عضواعلیهابالنواجذ».
یعنی :بر شماست كه به سنت من و سنت خلفای راشدین هدایت یافتگان
پس از من عمل كنید .بر آن چنگ زنید و با دندان محكم بگیرید]58[.
گویا مقصود اصلی ،سنت رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم است و آشنایی
و شناخت سنت رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم ،از طریق آشنایی با سنت
خلفای راشدین و اهل بیت ِ
میسر ميگردد و عمل بر سنت اینان ،عمل بر سنت
آن حضرت صلی اهلل علیه و سلم محسوب ميشود .چرا كه خلفای راشدین
و اهل بیت از جمع صحابه كرام  ،yبه خاطر دارا بودن امتیازات نمایانی ،مالك
و معیاری برای عمل بر سنت آن حضرت صلی اهلل علیه و سلم ميباشند.
به هر حال؛ حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم در این بخش از خطبه
خود (حدیث ثقلین) ،امت را به چنگ زدن به قرآن ،تعظیم و بزرگداشت
اهل بیت و پیروی از اسوه حسنه آنان رهنمود كردند و فضائل اهل بیت را
برشمردند.
ترجمه حدیث ثقلین و آنچه ما در تشریح مفهوم آن گفتیم بسیار واضح است.
هر خواننده منصف بدون جانبداری (از فرقه ای) ،با خواندن آن به همین نتیجه
خواهد رسید ،اما شیعه معتقد است از حدیث ثقلین ،مسئله امامت و خالفت
اهل بیت به ثبوت ميرسد .طبق نظریه شیعه ،چیزی كه از خطبه حضرت

رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم به اثبات ميرسد این است كه حق امامت و
خالفت ،تنها و تنها از آن اهل بیت ميباشد.
در حالی كه این مفهوم و برداشت نه در حدیث بیان شده و نه ميتوان از
الفاظ حدیث ،آن را به اثبات رسانید .هر شخصی ميبیند كه در الفاظ حدیث
نه ذكری از ائمه به میان آمده و نه از امام و نه از خالفت و امامت .اگر حضرت
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم واقع ًا ميخواستند اعالم كنند كه خالفت و
امامت ،فقط و فقط در انحصار اهل بیت است هیچ نیرویی نميتوانست ایشان
را از این كار باز دارد .ولی هدف ایشان نه اعالم این مطلب بود و نه بیان آن.
ایشان صلی اهلل علیه و سلم بطور واضح ميخواستند امت را به محبت و اكرام
اهل بیت متوجه گردانند و همین مطلب را در خطبه خویش اظهار داشتند و در
حالی كه مردم را از خدا ميترسانیدند آنان را به محبت با اهل بیت برانگیختند.
بنابر همین ،امت اسالمی محبت با اهل بیت را جزئی از ایمان و وسیله نجات
خودميدانند.
آنچه ما عرض كردیم برای خواننده عدالت جو كافیست؛ اما بطور ضمنی در
اینجا با اشاره به چند نكته مناسب معلوم ،ميشود كه ان شاء اهلل فایده هایی
نیز در برخواهد داشت.
ّ -1اولین نكتهاي كه از حدیث ثقلین معلوم شد این است كه تنها كتاب برای
ارشاد و رهنمود انسان كافی نیست .همراه كتاب ،انسانی نیز باید باشد تا امر
هدایت حاصل گردد .باالتر از قرآن مجید ،چه چیزی ميتواند سرچشمه نور
و هدایت ،واقع شود؟ اما همراه همین قرآن مجید كه دولت تالوت و سرمآیه
كتاب و حكمت از آن نصیب آدمی ميگردد وجود انسانهای متقی و به حد
تكامل رسیده از لحاظ ظاهر و باطن ،حتمی ميباشد تا بتواند به هدف بزرگ
– تزكیه – نائل ایند ]59[.به گفته دیگر ،برای گام نهادن در مسیر هدایت الزم
است همراه كتاب اهلل ،رجال اهلل نیز باشندّ .اولین كسی كه كار مهم تزكیه را به
انجام رسانید رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم بودند .ایشان از صحابه كرام (به
شمول اهل بیت) چنان جماعتی تربیت كردند كه آنان دینی را كه رسول اكرم
صلی اهلل علیه و سلم آورده بودند به ظاهر و باطن خویش جذب نمودند .آنان
با استفاده از تعلیم و تزكیه ایشان ،درون و برون خود را تابناك كردند .سپس
پس از رحلت حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم برای نورانی ساختن
دنیا بپا خاستند .در نتیجه كوششهای بيدریغ آنان ،سر تا سر دنیا از انوار دین،
روشن گشت.
البته پس از رحلت حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم ،صحابه كرام
و اهل بیت (هر یك با استقامت تمام بر كل دین در زندگانی خویش) در راه
نشر و ترویج دین و فرهنگ اسالمی در ابعاد و شعبه های مختلف ،مشغول
به كار شدند .یكی جهاد را برگزید ،یكی راه تبلیغ را ،یكی روایت حدیث را
ميپسندید ،دیگری تفقه را ،یكی به امور خالفت اشتغال داشت و دیگری به
امر تزكیه قلب ،یكی ظاهر امت را درست ميكرد و دیگری باطن امت را .اهل
بیت[ ،]60چونكه عموم ًا از خالفت فاصله داشتند یا در این میدان ،كار گرفتن
از ایشان مقدور نبود (كه مبادا نبوت تبدیل به سلطنت وراثتی شود) بیشتر به
تفقه فی الدین ،حكمت ربانی و تزكیه نفس پرداختند .در میدانی كه بدون تردید،
آنان از امتیازات و ویژگی های بخصوصی برخوردار بودند( ]61[.رضی اهلل
عنهم و عن جمیع الصحابه و جزاهم اهلل عن األمتّه خیر الجزا)
 -2نكته دومی كه از حدیث ثقلین ،ثابت ميشود این است كه پس از ارتحال
حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم برای ارشاد و هدایت ،چنانكه چنگ
زدن به كتاب اهلل ضروری است محبت با اهل بیت ،تكریم و بزرگداشت آنان
نیز جهت هدایت یافتن ،الزم ميباشد .در این حدیث ،اگر چه ذكری از سنت
به میان نیامده ولی سنت ،چیزی جدا از كتاب اهلل نیست .چرا كه از یك طرف
اگر سنت ،تفسیر اجمالی كتاب اهلل و عبارت از تنفیذ و اجرای كتاب اهلل در
زندگانی باشد از طرف دیگر ،قرآن كریم مملو از[أَ ِط ُیعوا اهللَ َوا َّلر ُس َ
ول] ميباشد.
به همین دلیل ،احتیاجی به اثبات سنت وجود ندارد .برای اینكه اهمیت و
حجیت سنت ،از خود كتاب اهلل به ثبوت ميرسد .بسیاری از آيات قرآن
كریم و احادیث ،بطوریكه قبال عرض شد بیانگر همین مطلب هستند .البته به
چند وجه ،حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم در این محل ،محبت و
تكریم با اهل بیت را بطور خاص واضح فرمودند كه اینك به ذكر آن وجوه
ميپردازیم:
الف) درباره محبت با اهل بیت و اكرام آنان ،نص صحیح و واضحی در قرآن
مجید نازل نشده است]62[.
به همین دلیل ،حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم مطابق با مقتضای
حال ،مردم را به محبت با اهل بیت و تكریم آنان متوجه نموده فرمودند:
«اذكركم اهلل فی اهل بیتی» درباره اهل بیتم شما را توصیه ميكنم كه خدا را در
نظرداشتهباشید]63[.
ب) چون عدهاي از صحابه كرام از دست حضرت علی رضی اهلل عنه شكایت
داشتند (قب ً
ال ذكر شد) احتمال داشت امت نسبت به این طبقه قابل احترام از
جماعت مسلمین بدگمان شود .به همین سبب ،حضرت رسول اكرم صلی اهلل
علیه و سلم در این خطبه ،امت را متوجه عظمت و محبت اهل بیت گردانیدند.
ج) اگر این مطلب هم در نظر گرفته شود كه پس از ارتحال حضرت رسول
اكرم صلی اهلل علیه و سلم شرف قیادت امت باالجماع ،نصیب ابوبكر صدیق
رضی اهلل عنه ،عمر فاروق رضی اهلل عنه و عثمان غنی رضی اهلل عنه خواهد
شد و امت ،دیدگانش را فرش راه این صحابه كرام خواهد كرد و امت اسالمی،
بيپروا از مالمت مالمت گران ،بطور كامل و به نحو احسن بر دین عمل
خواهد نمود احتمال این خطر وجود داشت كه با سخت كوشی در مقاصد
عالی دین؛ این امت ،محبت و اكرام اهل بیت را به فراموشی سپارد .به همین
جهت ،مناسب بود كه رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم برای آوردن امت خود
به جاده اعتدال ،آنان را به طرف محبت و اكرام اهل بیت رضی اهلل عنهم سوق
دهد .شاید در نتیجه همین بود كه درباره باغ فدك و میراث مالی نبوی ،ابوبكر
صدیق رضی اهلل عنه اگر چه مطابق با عین تعلیمات رسول اهلل صلی اهلل علیه
و سلم موضعی واضح و موقفی آشكار داشت و امت اسالمی تاییدش كرد اما
باز هم سیدنا حضرت ابوبكر صدیق رضی اهلل عنه در راضی كردن خاتون
جنت ،سیده فاطمه (رضی اهلل عنها) ،هیچ نوع كوتاهی از خود نشان نداد و
برای جلب رضایت خاطر ایشان ،تمام راههای حسن سلوك و مدارات را
بكار گرفت( ]64[.رضی اهلل عنهما) .این همه به این خاطر بود كه به اكرام با
اهل بیت ،حكم شده بود.
 -3مطلب سوم كه از حدیث ثقلین به اثبات ميرسد این است كه قرآن و
سنت همیشه با هم هستند و هیچگاه از همدیگر جدا نميشوند .چرا كه رسول
اكرم صلی اهلل علیه و سلم در این خطبه فرمود:
«انهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض» این دو (قرآن و اهل بیت) هرگز از
همدیگر جدا نخواهند شد تا اینكه در حوض كوثر نزد من بیایند.
از این جمله ،به خوبی معلوم ميشود كه اهل حق ،كسانی هستند كه تا واپسین
لحظات زندگی ،به این دو چنگ زنند و در بین آن دو ،جدایی نیفكنند]65[.
اكنون بررسی شود كه آن كدام گروه است كه قرآن را به تمام معنی قبول دارد؛
هر حرفش را محفوظ ميداند؛ و تالوتش را باعث اجر و پاداش ميداند،
حفظش را برای خود سعادت ميداند؛ در خانه های افراد آن گروه ،حافظان
قرآن مجید به چشم ميخورد و عمل بر هر لفظ این قرآن مجید را نجات
خود ميداند.
ون ب ِ ِه َو َم ْن ْ
اب ی ْت ُلون َ ُه َح َّق تِلاَ َوتِ ِه أُولَئِ َ
یكف ُْر ب ِ ِه
ك ْ
یؤ ِمنُ َ
[ال َّ ِذ َ
ین َآتَینَا ُه ُم ا ِلكتَ َ
ِ
ف َُأولَئِ َ
ون]{البقرة}121:
ك ُه ُما َ
لخاس ُر َ
ترجمه :آنانكه دادیم ایشان را كتاب (یعنی تورات) آنانكه ميخوانند آن را حق
خواندن آن ،ایشان باور ميدارند هدایت خدا را و هر كه منكر وی باشد پس
ایشانندزیانكاران]66[.
و در طرف دیگر ،آن كدام گروه است كه قائل به تحریف در قرآن مجید
(نعوذ بااهلل) است؟ طبق رای آن گروه ،بعضی از سوره ها حذف كرده شده و از
بعضی ،آياتي كم شده است .در خانه های آن گروه ،تالوت قرآن كریم رواج
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ندارد و بچه هایشان را اهلل تعالی از نعمت حفظ قرآن كریم ،محروم كرده است.
شما خودتان بر ادا هایتان كمی غور و فكر كنید
ما اگر بـه عـرض برسانیم شكایت خواهید كرد
این حال قرآن است؛ اما در امر اهل بیت ،شیعیان خیلی ادعا ميكنندكه با اهل
بیت محبت ميورزند؛ ولی در عقاید و اعمال موقفی كام ً
ال مخالف با اهل بیت
اتخاذ ميكنند .شرح این مخالفت ،آدمی را حیرت زده ميسازد و كتابی مستقل
ميخواهد تا به تفصیل نوشته شود.
اهلل تعالی به شیخ عبدالعزیز محدث دهلوی (رح) جزای خیر دهد .وی در
كتاب مشهور خود «تحفة اثنا عشریه» ضمن شرح حدیث ثقلین ،خاطر نشان
ساخته كه نزد اهل تشیع ،كتاب اهلل چه مقامی دارد و با اهل بیت ،چگونه و به
چه صورت مخالف هستند؟
شیخ عبدالعزیز (رح)  22عقیده از الهیات 15 ،عقیده از نبوت 6 ،عقیده از
امامت و  7عقیده از معاد ذكر كرده كه شیعه در آنها ،صریح ًا با كتاب اهلل و اهل
بیت مخالفت كرده است .سپس او ،پس از بررسی تمام فقه ،اظهار داشته كه اهل
تشیع در تمام این مسایل فقهی ،بطور كلی با اهل بیت مخالفت كرده و مذهبی
جداگانه برای خود ساختهاند.
این بحث طویل مخالفت اهل تشیع با قرآن و اهل بیت ،در صفحات بيشمار
«تحفه اثنا عشریه» پراكنده است .در ترجمه اردوی آن ،این بحث از ص 247
شروع و تا ص  541ادامه دارد ]67[.مشتاقان این مبحث به آنجا مراجعه
نمایند.
به هر حال از این چند سطر ،خوانندگان عزیز شاید دانسته باشند كه گروه اهل
سنت تنها گروهی است كه قرآن را محفوظ ميداند؛ آن را تالوت ميكند؛ حفظ
آن را سعادت ميداند؛ با صدق دل بر آن عمل ميكند؛ محبت و تكریم اهل بیت
را نیز جزئی از ایمان خویش ميداند؛ از افعال و اقوال مستند ایشان ،صادقانه
پیروی ميكند؛ و همین طور متبع راستین «حدیث ثقلین» است .اما شیعه ،فقط
نام قرآن و اهل بیت را ميگیرد .بسیاری از عقاید و مسایل فقهیشان ،مخالف با
تعلیمات قرآن و اهل بیت هر دو است بلكه اهل تشیع ،همه اهل بیت را قبول
هم ندارند( .در این باره توضیحاتی عرض خواهد شد).
 -4چون ذكر اهل بیت در حدیث ثقلین ،بارها آمده است .مناسب است كه
معلوم ميشود كه در همین جا این مطلب هم روشن شود كه منظور از اهل بیت
چیست؟ و بر چه افرادی صدق میكند؟
در زبان عربی ،به اهل خانه اهل بیت گفته ميشود یعنی افرادی كه بطور
مستقل و دائمی در خانه سكونت دارند .چنانچه در عرف عام ،وقتی اهل خانه
گفته ميشود ،زن فرزندان نابالغ و غیره را شامل ميشود .فرزندانی كه ازدواج
كرده در خانهاي دیگر ،سكونت داشته باشند عموم ًا در اهل خانه خود بشمار
نميآیند .منظور از اهل بیت ،در لغت و عرف عام همین است .و اما با توجه
به قرآن و سنت ،عالوه از ازواج مطهرات رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در
اهل بیت و عترت ،دختران ایشان ،داماد ایشان حضرت علی رضی اهلل عنه ،نوه
های ایشان حضرت حسن رضی اهلل عنه و حضرت حسین رضی اهلل عنه (و
عموی ایشان حضرت عباس رضی اهلل عنه و فرزندان آنها و دیگر بستگان)
هم داخل هستند.
ازواج مطهرات در اهل بیت ،اوالً :به این دلیل داخل هستند كه بطور حتم
همسران در عرف از جمله اهل بیت (اهل خانه) به شمار ميآیند .ثانی ًا به این
دلیل كه شمولیت ازواج مطهرات (رضی اهلل عنهن) در اهل بیت ،از نص قطعی
قرآن كریم به اثبات ميرسد .قرآن كریم با صراحت ميفرماید:
لجا ِهلِی ِة ُ
ین ال َّزكَا َة
األولَى َوأَقِ ْم َن ا َّ
لصلاَ َة َو َآتِ َ
[وق َْر َن فِی بُیوتِ ُك َّن َولاَ تَبَ َّر ْج َن تَبَ ُّر َج ا َ
َ
َ
َ
ِ
س أ ْه َل البَیت َویط ِّه َرك ُْم
َوأَ ِط ْع َن اهللَ َو َر ُسول َ ُه إِن ََّما یر ُ
ِید اهللُ لِیذْ ِه َب َع ْن ُك ُم ا ِّلر ْج َ
ِیرا]{األحزاب}33:
تَ ْطه ً
ترجمه :و بمانید در خانه های خویش و اظهار تجمل نكنید مانند اظهار
تجمل كه در جاهلیت پیشین بود و بر پا دارید نماز را و فرمانبرداری خدا و
رسول او كنید .جز این نیست كه خداوند ميخواهد دور كند پلیدی را از شما
ای اهل بیت و پاك كند شما را پاك كردنی و یاد كنید آنچه خوانده ميشود
و در خانه های شما از ایتهای خدا و از حكمت .هر ایئنه خدا هست لطف
كننده و خبردار]68[.
این آي ه درباره اینكه ازواج مطهرات ،از جمله اهل بیت محسوب ميشوند
صریح ميباشد .چرا كه این آي ه از آيات آخری یك ركوع ميباشد – این
ركوع از آي ه  ) : 28يا ايها النَّبِی قُل لأِّ َ ْز َواجِ َ
ك ( شروع و در آي ه مذكور به اتمام
رسیده است .مخاطب تمام این آیات ،ازواج مطهرات هستند .در این ركوع ،از
اول گرفته تا آخر  26صیغه و ضمیر مونث آورده شده است كه همگی بدون
شك و تردید راجع به طرف ازواج مطهرات هستند ]69[.بنابراین ،از این نص
قطعی قرآن مجید به ثبوت رسید كه ازواج مطهرات در اهل بیت داخل هستند.
اما شامل بودن علی رضی اهلل عنه ،فاطمه رضی اهلل عنها ،حسن و حسین
رضی اهلل عنهما از احادیث صحیح به اثبات ميرسد .حدیثی در صحیح مسلم
است:
َ
اءنَا
عن سعد بن ابی وقاص قال لما انزلت هذا االیه[ :فَ ُق ْل تَ َعال َ ْوا ن َ ْد ُع أبْنَ َ
َ
اءك ُْم]{آل عمران }61:دعا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم علی ًا و فاطمه
َوأبْنَ َ
و حسن ًا و حسین ًا و قال اللهم هوالء اهل بیتی .رواه مسلم … و عن عائشه
(رضی اهلل عنها) قالت :خرج النبی صلی اهلل علیه و سلم غدات و علیه مرط
مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی فادخله ثم جاء الحسین فادخله
معه ،ثم جاءت فاطمه فادخلها ثم جاء علی فادخله ثم قال :انما یرید اهلل لیذهب
س أَ ْه َل
عنكم الرجس اهل البیت و یطهركم [إِن ََّما یر ُ
ِید اهللُ لِیذْ ِه َب َع ْن ُك ُم ا ِّلر ْج َ
یت َو َ
البَ ِ
ِیرا]
یط ِّه َرك ُْمتَ ْطه ً
ترجمه :از حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اهلل عنه روایت است كه وقتی
َ
َ
اءك ُْم] نازل شد ،رسول اهلل صلی اهلل علیه و
اءنَا َوأبْنَ َ
این آيه[:فَ ُق ْل تَ َعال َ ْوا ن َ ْد ُع أبْنَ َ
سلم ،علی ،فاطمه ،حسن و حسین رضی اهلل عنهم را فرا خوانده فرمودند :ای
اهلل! اینها اهل بیت من هستند .عائشه (رضی اهلل عنها) ميفرماید :باری صبح
هنگام ،رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم از خانه بیرون رفتند .چادری رنگین با
تارهای سیاه روی خود انداخته بودند .حسن بن علی آمد .او را در چادر داخل
كردند .سپس حسین آمد .او را هم به چادر داخل كردند .آنگاه فاطمه آمد .او
را نیز داخل كردند .قدری بعد علی آمد .او را هم داخل چادر كردند .سپس این
یت َو َ
س أَ ْه َل البَ ِ
ِیرا]
آي ه را خواندند[ :إِن ََّما یر ُ
ِید اهللُلِیذْ ِه َب َع ْن ُك ُم ا ِّلر ْج َ
یط ِّه َرك ُْم تَ ْطه ً
یعنی :اهلل تعالی ميخواهد پلیدی را از شما دور گرداند و شما را پاكیزه
نگهدارد]70[.
از این احادیث صحیحه ،واضح شد كه در اهل بیت ،نه تنها ازواج مطهرات
(آیه قرآن به این امر ،صراحت ًا داللت ميكند) بلكه علی ،فاطمه ،حسن و حسین
 yهم داخل ميباشند( .چرا كه تصریح آن در احادیث صحیحه آمده است).
بلكه فراتر از این ،بستگان نزدیك دیگر رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم
یعنی :عموی ایشان عباس رضی اهلل عنه و فرزندانش و دیگر پسر عموهای
ایشان ،در اهل بیتی كه حكم به تكریم و احترام آنها داده شده ،درجه به درجه
داخل هستند .به اینان «بنو هاشم» گفته ميشود و گرفتن زكات برای آنها شرع ًا
ناجایز است .از زید بن ارقم كه راوی حدیث ثقلین ميباشد پرسیده شد :آيا
ازواج مطهرات در اهل بیت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم داخل نیستند؟
حضرت زید بن ارقم فرمود:
«نساوه من اهل بیته و لكن اهل بیته من حرم الصدقه بعده قال و من هم قال
هم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس قال كل هوالء حرم الصدقه قال
نعم (مسلم) و فی االكمال شرح مسلم :قد جاء ذلك عن زید مفسرا فی غیر
هذا و قیل من آل محمد قال الذین ال تحل لهم الصدقه الخ».
یعنی :ازواج مطهرات از اهل بیت ایشان هستند (ولی در اینجا مراد از اهل بیت
كه دستور به اكرام آنها داده ميشود) كسانی هستند كه گرفتن صدقه (زكات) بر
آنان حرام است وآنها آل علی ،آل عقیل ،آل جعفر و آل عباس ميباشند]71[.
خالصه اینكه در اهل بیتی كه حقوقشان در حدیث ثقلین یادآوری شده،
محبت و اكرام آنان بر امت الزم گردانیده شده ،ازواج مطهرات رسول اهلل صلی

اهلل علیه و سلم ،دختران ایشان ،داماد ایشان ،نوه های ایشان ،عموی ایشان
و پسر عموهای ایشان مرتبه به مرتبه داخل هستند .اهل بیتی كه هر یك
بنا بر فضائل منصوص خود استحقاق احترام ،تعظیم ،عظمت و مرتبهاي را
داراست كه رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در احادیث صحیح برای آنان ثابت
كرده و به آنان دستور داده است.
البته به خاطر باید سپرد كه اگر چه تمام اهل بیت ،فی الجمله مستحق اكرام،
هستنداما در میان آنها فرق مراتب هم هست و این فرق مراتب
تعظیم و محبت
ّ
فقط از احادیث صحیح ثابت است( .اینجا مجال تفصیل آن نیست) .مث ً
ال برای
ما هر چهار دختر رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم ،قابل احترام ،قابل تعظیم و
اكرام هستند اما از میان این چهار مقامی كه سیده فاطمه (رضی اهلل عنها) دارد
بنات مكرمات دیگر ندارند .چرا كه رسول اكرم ،rبه فاطمه (رضی اهلل عنها)
لقب «سیده نساء اهل الجنه» (سرور زنان بهشت) دادند]72[.
 - 5در آخر ،این را نیز باید دانست كه حكم محبت و اكرام با اهل بیت تنها به
دلیل پیوند خویشاوندی نیست (و گر نه ابولهب و ابوجهل نیز از خویشاوندان
ایشان بودند) بلكه همراه پیوند خویشاوندی ،دلیل اصلی آن ،سرمآیه اصلی
ایمان است كه در نتیجه محبت و قربت رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم نصیب
اهل بیت شد .اهل بیت چونكه مستقیم ًا تحت تربیت و مراقبت رسول اهلل صلی
اهلل علیه و سلم بودند در تزكیه نفس ،بهرهاي وافر بردند و بدین گونه پیوند
خویشاوندی به همراه سرمآیه ایمانی به رونق و درخشندگی ایشان افزوده
است .این واقعیت را رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در یك حدیث بیان
فرمودهاند .حدیث متفق علیه است .عبارت بخاری نقل ميشود:
ان عمرو بن العاص قال سمت النبی صلی اهلل علیه و سلم – جهارا ً غیر سر –
یقول :ان آل ابی فالن لیسوا باولیائی ،انما ولیی اهلل و صالح المؤمنین … (و فی
روایه) و لكن لهم رحم ابلها بباللها.
عمرو بن العاص رضي اهلل عنه ميفرماید :از رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم
شنیدم ،در حالی كه به آواز بلند نه آهسته ميفرمودند :خانواده ابی فالن ،ولی
(محبوب) من نیستند؛ ولی (محبوب ،یار ،یاور ،دوست) من اهلل است و مؤمنین
نیكوكار هستند .بله ،پیوند و نسبت خویشاوندی ،با كسانی است كه آنان را با
تَری آن ،همیشهتر ميكنم( .یعنی به خاطر خویشاوندی ،كمكهای مالی به آنان
ميكنم]73[).
اینحدیثپاك،همانطوركهمرتبهخویشاوندیراواضحميگرداندهمینطور
در فهم ترجمه و مفهوم لفظ «ولی» نیز ما را یاری ميرساند .چرا كه همین لفظ
در قسمت دوم خطبه غدیر خم «مواالت علی» هم مذكور است كه اینك به
توفیق اهلل تعالی به بیان آن ميپردازیم.
زیرنویسها:
[ -]54مسلم شريف ،به حواله سابق
[ -]55نسائي  ،45/5مسند احمد  17/3و 26
[ -]56موطا امام مالك باب النهي عن القول في القدر ،موالنا محمد زكريا
در بحثي بر سند اين حديث و ديگر روايات ميفرمايد :قال الزرقاوي بالغه
صحيح كما قال ابن عيينه و قد اخرجه ابن عبدالبر من حديث كثير بن عبداهلل
بن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده و قال في التجويد هذا حديث محفوظ
مشهور عن النبي صلی اهلل علیه و سلم عند اهل العلم شهره يكاد يستغني بها
عن االسناد ،و قد ذكرناه مسندا ً في كتاب التمهيد قلت و ذكر الحديث صاحب
المشكوه عن مالك مرس ً
ال كما في الموطا اوجز المسالك ج  14ص 100
[ -]57قد رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس و عن ابي هريره و
أقره الذهبي باسناده عن ابي هريره راجع المستدرك  93/1طبع حيدرآباد
دكن 1334 ،هـ و الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير  240/3و اوجز
المسالك  100/14و حديث الثقلين و فقهه للدكتور علي احمد السالوس
ص .9
[ -]58ترمذي ،ابو داوود ،ابن ماجه به حواله مشكوه المصابيح ،مرقاه
المفاتيح 242/1
[ -]59اشاره به اين آيه قرآن كريم است:
ين إِ ْذ ب َ َع َث فِيه ِْم َر ُسولاً ِم ْن أَنْف ُِسه ِْم يَ ْتلُو َعل َْيه ِْم َآيَاتِ ِه
الم ْؤ ِمنِ َ
[ل َ َق ْد َم َّن اهللُ َعلَى ُ
اب َو ِ
َويُ َز ِّكيه ِْم َويُ َع ِّل ُم ُه ُم ِ
الح ْك َم َة َوإ ِْن كَانُوا ِم ْن ق َْبلُ ل َ ِفي َضلاَ ٍل ُمبِينٍ ] {آل
الكتَ َ
عمران }164:اهلل علي المومنين اذ بعث فيهم رسوال من انفسهم يتلوا عليهم
آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه و ان كانوا من قبل لفي ضالل
مبين ).ترجمه :به تحقيق اهلل منت نهاد بر مومنين كه رسولي از خودشان
را در ميان آنان فرستاد كه آيات قرآن را بر آنها تالوت ميكند و آنان را
تزكيه و تربيت ميكند و به آنان كتاب و حكمت ،تعليم ميدهد و بدون ترديد
اينان پيش از اين ،در گمراهي آشكاري بودند( .آل عمران) .از اين آيه،
واضح ميگردد كه بعثت رسول اهلل  ،rسه مقصد داشت )1( :تالوت قرآن ()2
تزكيه نفس ( )3تعليم كتاب و حكمت .مراد از كتاب ،قرآن است و مراد از
حكمت ،سخنان رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم ((سنت)) كه بر روي زمين،
سرچشمهاي بزرگتر از آن براي حكمت نيست.
[ -]60اين مطلب را بايد هميشه ،خيلي خوب به خاطر داشت كه اهل
بيت ،در صحابه كرام داخل هستند .از آنان جدا نيستند .هر جا ذكري از
صحابه ميشود بدون شك اهل بيت را نيز شامل ميشود .مثال اين ((خلفاي
راشدين))(( ،عشره مبشره)) و ((اصحاب بدر)) هستند كه طبقهاي جدا از
جماعت صحابه نيستند .در صحابه شامل هستند؛ اما به سبب بعضي از
امتيازات خصوصي به ايشان لقب جداگانهاي داده شد .اهل بيت نيز در
صحابه شامل هستند اما به سبب امتياز خاصشان ،به آنان لقب جداگانهاي
داده شده است .البته به آن دسته از اهل بيت كه رسول اهلل صلی اهلل علیه و
سلم را ديدار نكردهاند،تابعين و تبع تايعين گفته ميشود.
[ -]61چنانچه در فقه حنفي ،اقوال و افعال علي ،tعبداهلل بن مسعود tو
جعفر صادق و در سلسله هاي تزكيه ،مقام ،و ديگر اهل بيت از نگاه علماء
پوشيده نيست.
َ
َ َ
الم َو َّد َة فِي ال ُق ْربَى]
[ -]62آيه سوره شوري[قُلْ لاَ أ ْسأل ُُك ْم َعل َْي ِه أ ْج ًرا إِلاَّ َ
تفاسير مختلفي دارد كه اينجا جاي بيانش نيست.
[ -]63قال ابن العربي :و اما حديث ثقلين فقد قال النبي صلی اهلل علیه و
سلم اذكركم اهلل في اهل بيتي ،و هذا دليل علي انه ال حظ لهم في االمر ،و لو
كان لهم حظ فيه لما وصي بهم (عارضه االحوذي بشرح الترمذي )175/13
عالمه ابن العربي در شرح ترمذي مينويسد :فرمان رسول اهلل صلی اهلل علیه
و سلم در حديث ثقلين (در خطاب به صحابه كرام) ((من درباره اهل بيتم شما
را به خدا ترسي وصيت ميكنم)) خود دليلي است بر اينكه اهل بيت سهمي
در خالفت ندارند ،اگر سهمي در خالفت ميداشتند درباره ايشان به صحابه
كرام اين چنين وصيتي نمينمودند( .عارضه االحوذي).
[ -]64هديه الشيعه از حضرت نانوتوي (رح) ص  487طبع الهور
[ -]65يعني قرآن را محكم بگيرند .در پرتو سنت به آن عمل كنند و با
اهل بيت ،با محبت و اكرام رفتار نماييد .جهت تحقيق مفهوم مذكور حديث
ثقلين مراجعه كنيد :هدايات الرشيد از موالنا خليل احمد سهارنپوري ص 93
تا  95مطبوعه دهلي  1306هـ
[( -]66البقره )121 :شأن نزول اين آيه اگر چه درباره اهل كتاب است
اما اين آيه ،لفظ ًا و حكم ًا عام است( .مفتي محمد رفيع)
[ -]67تحفه اثنا عشريه مطبوعه نورمحمد اصح المطابع ليتو پرنتنگ
[ -]68سوره احزاب34 :
[ -]69تفسير معارف القرآن از محمد ادريس كاند هلوي ج  5ص 495
[ -]70مشكوه المصابيح ،باب مناقب اهل بيت النبي صلی اهلل علیه و سلم
(مرقات ج  11ص )370
[ -]71اكمال اكمال المعلم به شرح صحيح االمام مسلم  226 :6نيز تفسير
مظهري عربي 341/7
[ -]72جامع الترمذي به نقل از مشكوه (مرقات )407/11
[ -]73صحيح بخاري ،كتاب االدب ،باب تبل الرحم بباللها راجع لشرح
الحديث و تعيين لفظ فالن ،فتح الباري البن حجر ج  10ص 422 ،420
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اء ُه ْم فَإ ِْخ َوان ُ ُك ْم فِی الدِّینِ َو َم َوال ِ ُ
یك ْم] {األحزاب}5:
[فَإ ِْن ل َْم تَ ْعل َُموا َآب َ َ
یعنی :اگر پدرانشان را نميشناسید پس اینان برادران دینی و یاوران شما
هستند.
اینجا هم امكان ندارد معنای مولی ،خلیفه و حاكم گرفته شود بلكه به معنای
یاور بودنش مشخص است]82[.
معنای اولی در زبان عربی ،اقرب و احق است؛ یعنی ترجمه آن قریب تر،
حقدارتر ،الیقتر و سزاوارتر است .در قرآن حكیم ميفرماید:
[إ َِّن أَ ْول َى النَّ ِ
ین َآ َمنُوا َواهللُ َولِی
وه َو َهذَا النَّبِی َوال َّ ِذ َ
یم لَلَّ ِذ َ
ین ات َّبَ ُع ُ
اس بِإِبْ َرا ِه َ
ین] {آل عمران}68:
الم ْؤ ِمنِ َ
ُ
براستی به ابراهیم قریبتر كسانی هستند كه از ابراهیم تبعیت كردند و این
پیغامبر صلی اهلل علیه و سلم و ایمان آورندگان و اهلل یاور و مدد كننده مؤمنین
است.
در این آيه ،معنای اولی را حاكم یا خلیفه گرفتن اص ً
ال ممكن نیست .چرا كه
پیروان ابراهیم  uچگونه ميتوانند حاكم بر ابراهیم  uباشند؟آری بطور حتم
نزدیكترین بودند.
همچنین در قرآن كریم ميفرمایند:
َ
َ
َ
اج ُه أُ َّم َهاتُ ُه ْم َوأُول ُو َ
األ ْر َحا ِم ب َ ْع ُض ُه ْم أَ ْول َى
ِالم ْؤ ِمنِ َ
ین ِم ْن أنْف ُِسه ِْم َوأ ْز َو ُ
[النَّبِی أ ْول َى ب ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجِ
ِ
ب ِبَ ْع ٍ
ِین إِلاَّ أَ ْن تَف َْعلُوا إِل َى أَ ْولِیائ ِ ُك ْم َم ْع ُروفًا
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الم
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ؤ
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ورا] {األحزاب}6:
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ترجمه :پیغمبر از خود مؤمنان نسبت به آنان اولویت بیشتری دارد و همسران
پیغمبر ،مادران مؤمنان محسوب ميشوند و خویشاوندان نسبت به همدیگر (از
نظر ارث بردن بعضی از بعضی) از مؤمنان و مهاجران ،در كتاب اهلل از اولویت
بیشتری برخوردارند مگر اینكه بخواهید در حق دوستان خود كار نیكی انجام
دهید .این ،در كتاب مكتوب و مقدر است.
در این آي ه كریمه ،اولی در دو جا بكار برده شده است .مفهوم حاكم وخلیفه
اینجا هم مخالف با عقل و نقل است؛ بلكه مفاهیم قریب تر ،مرتبط تر ،حق
دارتر و سزاوارتر در اینجا هم متعین و مشخص است .حدیث صحیح بخاری
شرح این آي ه را بیشتر واضح نموده است .ایشان صلی اهلل علیه و سلم فرمودند:
«ما من مؤمن اال و انا اولی الناس به فی الدنیا و االخره ،اقروا ان شئتم ،النبی
اولی بالمؤمنین من انفسهم فایما مؤمن ترك ما ً
ال فلیرثه عصبته من كانوا فان
ترك دینا او ضیاعا فلیاتنی فانا مواله»]83[.
نیست هیچ مؤمنی مگر اینكه در دنیا و آخرت ،نسبت به دیگران من به او از
َ
ین
ِالم ْؤ ِمنِ َ
همه بیشتر نزدیكترم .اگر ميخواهید كه این آي ه را بخوانید[:النَّبِی أ ْول َى ب ُ
ِم ْن أَنْف ُِسه ِْم ] حال اگر مؤمنی مالی از خود به جای گذاشته بمیرد عصبات او
(بستگان نزدیكش) وارثش خواهند شد هر چه كه ميخواهد باشد .البته اگر
بدهكار شده از دنیا رفته یا چیزی از خود به جا گذاشته كه احتمال از بین
رفتنش است پیش من بیاید من یاورش خواهم بود.
این حدیث در حالی كه ترجمه و مفهوم «اولی» را تعیین ميكند معنای آيه
كریمه را واضح ميكند كه قرب و ارتباط عمیق و صمیمی كه نبی اكرم صلی
اهلل علیه و سلم با مسلمانان امت خود دارد و آن قدر كه ایشان به فكر صالح
و فالح دنیوی و اخروی آنان هستند خود مؤمنین این قدر به فكر و خیال
خود نیستند.
بنابراین با مراجعه به كتب لغت ،غلط بودن این ادعای شیعه كه مراد نبوی
از كلمات «ولی ،مولی ،اولی» در حدیث غدیر خم «امام یا خلیفه» ميباشد
كام ً
ال به اثبات رسید.

چون در روایات حدیث در بخش دیگر خطبه ،همین لفظ «مواالت» بارها
آمده است ،قسمت دیگر خطبه غدیر را با عنوان «حدیث المواالت» آغاز
ميكنیم.
پیش از آنكه توجه خوانندگان را به نكات اهم موجود در حدیث مواالت
جلب كنیم مناسب است تمام الفاظ مذكور در روایات ،یكجا جمع گردد تا
پی بردن به مفهوم آن آسان شود .با استحضار تمام احادیث مواالت كه پیشتر
نقل كردیم و با صرف نظر از اختالف محدثین در صحت و ضعف آنها ،باز هم
خالصه آن روایات درج ذیل است .در همه روایات ،مطلبی بیشتر از اینها
نیست .این را هم به خاطر داشته باشید درباره بعضی از كلمات كه در اینده
خواهند آمد در روایات تصریح شده كه به خطبه غدیر ،موبوط ميشوند و
درباره برخی دیگر تصریح نشده كه به خطبه غدیر ،متعلق ميشود یا نميشود
اما چون شیعه ،از این نوع كلمات نیز استدالل ميكند اینها نیز در اینجا آورده
ميشود تا موقف و موضع شیعه كام ً
ال مشخص گردد.
ان علیا منی و انا منه و هو ولی كل من بعدی[( ]74ترمذی و نسائی بدون
ذكر غدیر خم)
من كنت مواله فعلی مواله( .ترمذی)
الست اولی با لمؤمنین من انفسهم قالو بلی قال الست اولی بكل مؤمن من
نفسه قالو بلی قال فهذا ولی من انا مواله ،اللهم وال من وااله ،اللهم عاد من
عاداه( .ابن ماجه)
من كنت ولیه فعلی ولیه( .نسائی)
ان اهلل موالی و انا ولی كل مؤمن ثم اخذ بید علی فقال من كنت ولیه فهذا ولیه
اللهم وال من وااله و عاد من عاداه( .نسائی)
ترجمه روایات باال:
-1همانا علی از من است و من از علی هستم و او بعد[ ]75از من (ولی) و
محبوب هر مؤمن است( .ترمذی و نسائی)
 -2هر كه را من محبوب و (مولی) او باشم علی محبوب (موالی) اوست.
(ترمذی)
 -3آيا من برای مؤمنین بیشتر از جانهایشان ،محبوب (اولی) نیستم؟ عرض
كردند :بله یا رسول اهلل! ایشان فرمودند :آيا من برای هر فرد مؤمن بیشتر از
جانش محبوب (اولی) نیستم؟ حاضرین عرض كردند :بله! ایشان فرمودند :هر
كس را من محبوب (مولی) باشم علی محبوب (مولی) اوست .ای اهلل! هر كه
با علی محبت (مواالت) كند تو با او محبت (مواالت) بفرما و ای اهلل! هر كه از
علی نفرت (معاداة) كند تو از او نفرت (معاداة) كن( .ابن ماجه)
 -4هر كس را من محبوب (ولی) او باشم علی محبوب (ولی) اوست.
(نسائی)
 -5بدون تردید اهلل محبوب (موالی) من است و من محبوب (موالی) هر
مؤمن هستم .سپس دست علی رضی اهلل عنه را گرفته فرمودند :هر كه را
من (ولی) او باشم علی محبوب (ولی) اوست .ای اهلل! هر كه با علی محبت
(مواالت) كند با او محبت (مواالت) فرما و هر كه از علی نفرت (معاداة) داشته
باشد تو نیز از او نفرت(معاداة) داشته باش( .نسائی)
در تمام این روایات ،پنج لفظ بار ها استعمال شده است -1 :ولی  -2مولی
 -3اولی؛ ترجمه این هر سه لفظ ،محبوب نیز ميتواند باشد دوست ،و یاور و
مددكار نیز -4 .مواالت :ترجمه این كلمه محبت نیز ميتواند باشد دوستی نیز.
 -5معاداة :ترجمه اش دشمنی هم ميتواند باشد نفرت هم.
جهت رعایت تسلسل كالم برای مترجم مناسب است كه به ترتیب ،محبوب ،تسلسل كالم نبوی
محبت و نفرت را بكار ببرد یا دوست ،دوستی و دشمنی را و گر نه در كالم،
الفاظ عربی و ترجمه تمام روایات بحث خطبه غدیر را هر خواننده بيطرفی
توازن برقرار نخواهد ماند.
پیش روی خود گذاشته آن را مسلسل ترجمه كند ترجمه اش با ترجمه ما كه
جمهور امت آن را اتخاذ كرده ،فرقی نخواهد داشت.
اگر طبق گفته نویسندگان شیعی ،كلمات «اولی» و «مولی» در حدیث
استدالل شیعه:
الفاظ اصلی روایات با ترجمه شان پیش روی شماست .با یك نگاه به این مواالت به معنای «حاكم» گرفته شود پس ترجمه «مواالت» چه خواهد شد؟
روایات ميتوان فهمید كه نه ذكری از «عقیده امامت» به میان آمده و نه «امامت معنای مواالت چگونه ممكن است حكومت باشد؟ آنجا كه بطور قطع ترجمه
بالفصل» علی رضی اهلل عنه به اثبات رسیده است .لكن شیعه ميگوید مراد از اش محبت است.
در صفحات پیش به نقل از ابن ماجه ،احادیثی را نقل كردیم كه دوباره در
كلمات ولی ،مولی و اولی كه در تمام این روایات آمده ،والی یعنی حاكم شدن
است و والی هم «والی بالفصل» یعنی «امام بالفصل» مراد است .به همین دلیل اینجا تقدیم حضورتان ميشود:
( )1آيا من برای مؤمنین بیشتر از جان هایشان ،محبوب (اولی) نیستم؟ عرض
از مجموعه این روایات – بنا به گفته شیعه – خالفت بالفصل علی رضی اهلل
كردند :بله ،ایشان فرمودند )2( :آيا من برای هر فرد مؤمن بیشتر از جانش
عنه ثابت ميشود .این خالصه استدالل شیعه است.
اما این همه استدالل شیعه ،هم از لحاظ لغوی بیجاست و هم به اعتبار تسلسل محبوب (اولی) نیستم؟ حاضرین عرض كردند :بله ،ایشان فرمودند )3( :هر كس
ال وهم با توجه به اقوال اهل بیت ،را من محبوبش (مولی) باشم علی محبوب (ولی) اوست )4( .ای اهلل! هر كه با
كالم نبوی .استدالل شیعه غلط است هم عق ً
علی محبت (مواالت) كند تو با او محبت (مواالت) بفرما ( )5و ای اهلل! هر كه
نقالً ،به ترتیب به تفصیل اینها ميپردازیم!
از علی نفرت (معاداه) كند تو از او نفرت (معاداه) كن]84[.
هر شخص دانای بيطرفی با توجه به این روایت به راحتی ميتواند بفهمد كه
كتب لغت
اگر در جمالت اول و سوم معنای حاكم گرفته شود در جمله دوم چطور ممكن
والیت
معنای
اند.
ه
شد
گرفته
والیت
از
سه
هر
اولی؛
یا
مولی
لفظ ولی باشد یا
است ترجمه به حاكم مناسب باشد؟ در جمله چهارم ترجمه كردن مواالت به
به
تعلق
و
قرب
آن
خواه
است
چیز
دو
بین
ارتباط
و
تعلق
قرب،
در زبان عربی،
حكومت یا به لفظی مترادف آن چگونه درست خواهد بود؟ در جمله پنجم
دین]76[.
اعتبار
به
یا
نسبت
اعتبار
به
یا
باشد
اعتبار مكان
ترجمه معاداه به ضد حكومت و یا به كلمهاي هم معنا با آن چطور ممكن است؟
معنای ولی در زبان عربی :یاور ،دوست ،محب و محبوب است .جمعش
البته اگر شخصی از عوامل زمینه ساز خطبه ،موقعیت ،سیاق و سباق آن
اولیاء است( .مانند ولی اهلل ،اولیاء اهلل و غیره) .لفظ ولی در قرآن مجید برای اهلل قطع نظر كرده در یكی دو جمله خود خواهانه بخواهد حرف خود را به كرسی
تعالی نیز بكار رفته است:
بنشاند عالجش چیست؟
ین َآ َمنُوا] {البقرة}257:
[اهللُ َولِی ال َّ ِذ َ
افسوس كه نویسندگان شیعه با این خطبه ،این گونه برخورد كردهاند و به
است.
اند
ه
آورد
ایمان
كه
مردمانی
اهلل دوست
عوامل به وجود آورنده ،موقعیت ،سیاق و سباق خطبه ،به همه اینها بيتوجهی
است:
شده
مضاف
تعالی
اهلل
بطرف
و
شده
استعمال
نیز
مؤمنین
و برای
كرده و از تسلسل كالم نبوی كام ً
ال صرف نظر كرده در چند جمله ،خودخواهانه
َ
َ
ون] {یونس}62:
یح َزن ُ َ
یاء اهلل ِ لاَ َخ ْو ٌف َعلَیه ِْم َولاَ ُه ْم ْ
[ألاَ إ َِّن أ ْول ِ َ
خواستهاند بنیاد مذهب خود را بر آن بگذارند(.انا هلل و انا الیه راجعون) (هداهم
شوند.
ي
م
غمگین
نه
و
هست
ترسی
نه
را
اهلل
دوستان
آگاه!
اهلل تعالی و وقاهم من الضالل و الطغیان)
و همین لفظ در حق مؤمنین بكار رفته در حالی كه به طرف مؤمنین دیگر
استدالل شیعه در آینه عقل
نسبت داده شده است:
استدالل شیعه ،از لحاظ عقلی نیز غلط است برای اینكه:
َ
یاء ب َ ْع ٍ
ض] {التوبة}71:
الم ْؤ ِمنَ ُ
الم ْؤ ِمنُ َ
َ
ون َو ُ
[و ُ
ات ب َ ْع ُض ُه ْم أ ْول ِ ُ
 -1اگر حرف آقایان شیعه را بپذیریم كه هدف از خطبه غدیر ،تنها این بود
همدیگرند.
ودوست
یاور
ایمان
با
زنان
و
مردان
كه رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در حضور صحابه كرام رضی اهلل عنهم امامت
همین لفظ «ولی» چند صفحه پیش در آن حدیث بخاری شریف نیز گذشت و خالفت علی رضی اهلل عنه را اعالم بفرماید (به قول شیعه اظهارش بر اهلل
كه در آن حضرت رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم ميفرمایند« :ان آل ابی تعالی واجب بود و بر رسول اكرم صلی اهلل علیه و سلم نیز واجب گردانیده
فالن لیسوا لی باولیاء و انما ولی اهلل و صالح المؤمنین» یعنی خانواده ابی فالن ،شده بود) این سوال كام ً
ال بجاست كه درباره مهمترین مسئله (عقیده امامت و
ولی (یاور ،دوست ،محبوب) من نیستند ولی (مددكار ،دوست ،محبوب) من ،اهلل خالفت بالفصل) چرا كلماتی مبهم و غیر واضح به كار برده شده است؟ آخر
و مؤمنین صالح هستند]77[.
چه امری مانع از این بود كه پیغمبری عظیم المرتبت مانند رسول اكرم صلی اهلل
«والی»
معنای
به
را
«ولی»
لفظ
كه
فهمید
توان
ي
م
فقط از همین چند منابع،
علیه و سلم به جای الفاظ :ولی ،مولی و اولی ،كلماتی از قبیل :والی ،والت،
است.
نادرست
و
غلط
چقدر
كردن
پافشاری
منحصر دانستن یا بر آن
حاكم ،حكام ،امام ،ائمه و خلیفه بالفصل بكار ميبردند تا شك و شبههاي باقی
مختلف
معانی
به
مختلف
احادیث
در
معانی،
كثرت
سبب
لفظ «مولی» به
نميماند و این مسئله كام ً
ال واضح و آشكار ميشد .رحمت عالم رسول اكرم
استعمال شده است .عالمه ابن االثیر جزری در كتاب لغت مشهور خود «النهآیه صلی اهلل علیه و سلم مبعوث شده بودند تا تمام تعلیمات دینی را واضح و
فی غریب الحدیث» مينویسد:
آشكارا به امت بیان كنند تا كه امت به سهولت بتواند بر آن جامه عمل بپوشاند.
و
المنعم،
و
السید
و
المالك،
و
الرب،
فهو
كثیره
و هو اسم یقع علی جماعه
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم ،مسائل بسیار جزئی از قبیل :وضو ،غسل و
المعتق ،و الناصر ،و المحب ،و التابع ،و الجار ،و ابن العم ،و الحلیف ،و العقید ،تیمم را نیز صاف ،واضح و با الفاظ كام ً
ال روشن بیان فرمودهاند تا عمل بر آنها
الصهر ،و العبد ،و المعتق ،و المنعم علیه و اكثرها قد جاءت فی الحدیث فیضاف آسان گردد .این چگونه ممكن است كه در خطبهاي در مجمع صحابه كرام،
كل واحد الی ما یقتضیه الحدیث الوارد فیه … و منه الحدیث «من كنت مواله ایشان خواسته باشند خالفت بالفصل علی رضی اهلل عنه را اعالم نمایند به
فعلی مواله» یحمل علی اكثر االسماء المذكوره.
همین منظور هم صحابه را جمع كرده باشند و محبت علی را در مأل عام اعالم
شود.
ي
م
اطالق
معانی
از
بسیاری
و این لفظ «مولی» اسمی است كه بر
كنند اما به جای به كار بردن كلمات :والی ،حاكم ،خلیفه و امام ،الفاظی را
محبت
یاور،
كننده،
آزاد
محسن،
سردار،
پس معنای مولی :پروردگار ،مالك،
استعمال كنند كه فقط محبت علی از آن براید؟
غالم
غالم،
داماد،
كننده،
عقد
كننده،
عهد
كننده ،فرمانبردار ،همسایه ،پسر عمو،
واقعیت این است كه اگر رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم ميخواستند سه
آزاد شده و احسان شونده ،ميآید .بیشتر این معانی در احادیث بكار رفته است .ماه پیش از وفات خویش در موقعیت غدیر خم ،امامت بالفصل علی رضی اهلل
و مطابق با مقتضای هر حدیث ،معنای مرادی آن معلوم ميشود .همین لفظ در عنه را اعالم نمایند هیچ نیروی مادی نميتوانست سد راه ایشان واقع گردد.
حدیث «من كنت مواله فعلی مواله» هم استعمال شده است و این لفظ را در اما اعالم امامت علی نه هدف ایشان بود و نه در كالم مبارك خود آن را اظهار
اینجا ميتوان بر بیشتر معانی مذكور حمل كرد]78[.
فرمودند .ایشان ميخواستند امت را به محبت و اكرام با اهل بیت و علی رضی
لفظ
این
آنها
در
كه
كرده
نقل
بعد از آن ،عالمه جزری احادیث دیگری را نیز
اهلل عنه متوجه سازند .ایشان واضح و آشكار آن را اعالم فرمودند؛ محبت
«مولی»آمده است .مثالً:
با اهل بیت را بدین جهت كه مهمترین طبقه از طبقات صحابه كرام به شمار
«ایما امرأه نكحت بغیر اذن ولیها فنكاحها باطل»[]79
ميروند و محبت با علی را بدین سبب كه قرار بود در اینده ،بطور خلیفه راشد
نكاح هر زنی كه بدون اذن و اجازه ولیش باشد باطل است.
چهارم ،فریضه قیادت و هدایت امت را به عهده بگیرد.
[]80
رسوله»
و حدیث« مزینة و جهینة و اسلم و غفار موالی اهلل و
 -2اگر طبق گفته شیعه ،الفاظ حدیث المواالت به حاكم و امام ترجمه كرده
هستند.
رسولش
و
اهلل
قبیله مزینه و جهینه ،اسلم و غفار یاوران و دوستان
شود الزم ميآید كه در حیات رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم ،علی رضی اهلل
و حدیث :اسالك غنای و غنای موالی]81[.
عنه به امامت رسیده بود و امامت هر دو به یك وقت بر امت الزم شده بود؛ در
خواهم.
ي
م
را
موالیم
ای اهلل! من از تو بينیازی خود و بينیازی
حالی كه خود شیعه نیز قائل به چنین عقیدهاي نیست .شیعه برای این ادعای
معنای
به
را
موال
احادیث،
این
همه
خوانندگان ميتوانند پی ببرند كه در
خود كه حضرت علی رضی اهلل عنه خلیفه بالفصل است دلیل آورد كه علی
خلیفه و حاكم وقت گرفتن ممكن نیست .همچنین در سوره احزاب در قرآن رضی اهلل عنه خلیفه بالفصل نه ،بلكه در زندگی رسول اكرم صلی اهلل علیه و
كریم ،در ضمن احكام پسر خواندگی ،لفظ موال با صیغه جمع آمده است .سلم مثل خود ایشان ،امام واجب االتباع و اولی بالتصرف شده بود .آيا این
ميفرماید:
سخن ،شگفت آور نیست؟!

سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.
و اگر فرقه شیعه بگوید كه منظور و مراد رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم
این بود كه «بعد از من» خلیفه خواهد شد چنانكه در یك روایت آمده ،پاسخ
این است كه اهل سنت و جماعت نیز منكرش نیستند كه علی رضی اهلل عنه
بعد از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم (به نوبت خود در مرتبه چهارم) خلیفه
راشد بود .استدالل شیعه ،زمانی تام ميبود كه در روایت لفظ «فورا ً بعد از من»
ميآمد .عالوه بر این ،در حاشیه عربی و فارسی ضمن بیان تشریح آن روایات،
این حرف را با دالئل به اثبات رساندیم كه در روایت لفظ «بعد از من» (بعدی)
موهوم و موضوع است و از طرف راوی شیعه اضافه شده است .امام ترمذی
(رح) در كتاب خود این راوی را شناسایی كرده و شراح حدیث ،احوال او را
به تفصیل نوشتهاند]85[.
 -3اگر از حدیث المواالت ،واقعت ًا خالفت بالفصل علی رضی اهلل عنه ثابت
شود بطور طبیعی خود بخود این سوال پیدا ميشود كه پس از وفات رسول اهلل
صلی اهلل علیه و سلم هنگامی كه در سقیفه بنی ساعده ،امت اسالمی داشت بر
خالفت ابوبكر رضی اهلل عنه اجماع ميكرد چرا حتی یك نفر هم برای خالفت
علی رضی اهلل عنه از این حدیث مواالت استدالل نجست؟
مطرح شدن دیگر آراء و نظریات در سقیفه بنی ساعده از روایات ثابت است؛
اما این ثابت نیست كه فرد واحدی هم رای به خالفت علی رضی اهلل عنه داده
و از این حدیث مواالت ،استدالل كرده باشد .در حالی كه این حدیث مواالت
در مجمع عمومی صحابه كرام در موقعیت غدیر خم به طور خاص بیان شده
بود .این همه ،خود دلیلی واضح است بر اینكه حدیث المواالت اص ً
ال و قطع ًا
هیچ ربطی به مسئله خالفت نداشت بلكه به محبت و اكرام با اهل بیت و علی
رضی اهلل عنه مربوط ميشد كه در این امر ،صحابه كرام رضی اهلل عنهم هیچگاه
اختالفی نداشتند( .رضی اهلل عنهم اجمعین)
 -4اگر حدیث المواالت ربطی به مسئله خالفت ميداشت خود علی رضی
اهلل عنه در اثبات خالفت خویش ،از این حدیث ،استدالل ميجست .چرا كه
این حضرات ،در امور دینی نه تساهل پیشه شان بود و نه خموشی شیوه شان.
علی رضی اهلل عنه از اینكه در شورای سقیفه بنی ساعده از او مشورت گرفته
نشد رنجیده خاطر شد و آن را اظهار هم كرد .دیگر صحابه كرام با مالحظه
مرتبه و با اكرام و محبت به وی ،عذر اصلی[ ]86خود را بیان داشته رفع اشكال
كردند .اما این مطلب كه علی رضی اهلل عنه ادعای خلیفه بودن كرده باشد یا
برای اثبات خالفت خویش ،به عنوان دلیل ،حدیث المواالت و خطبه غدیر را
پیش كرده باشد در هیچ جا ثابت نشده است .این هم دلیل واضحی است كه
خطبه غدیر هیچ ربطی به مسئله خالفت ندارد.
سپس پس از وفات ابوبكر صدیق رضی اهلل عنه ،هنگام انعقاد خالفت عمر
فاروق رضی اهلل عنه ،بعد از آن در وقت انعقاد خالفت عثمان رضی اهلل عنه،
علی رضی اهلل عنه نه ادعای خالفت كرد و نه این خطبه را به عنوان دلیل ذكر
كرد .اگر حدیث المواالت ،دلیل بر خالفت ميبود یقین ًا از آن استدالل ميشد.
مهمتر از این ،هنگامی كه خالفت راشده علی رضی اهلل عنه منعقد شد و كار
به اختالف و قتال با معاویه رضی اهلل عنه انجامید و در مقابل فریق مخالف،
علی رضی اهلل عنه موقف راستین خود را با دالیل واضح پیش كرد در هیچ
جایی برای اثبات خالفت خود از این حدیث استدالل نگرفت .البته در مسجد
جامع كوفه از حضار درباره حدیث المواالت استفسار فرمود .اما به ظاهر آنجا
نیز مقصد همین بود كه خاطر نشان سازد كه محبت با من ،محبت با رسول اهلل
صلی اهلل علیه و سلم است .مقصود ،اثبات خالفت خود نبود .برای اینكه در آن
هنگام خلیفه بود؛ البته افتراق ،چند دستگی ها و فتنه ها ادامه داشت.
این همه ،بیانگر این است كه استدالل شیعه از حدیث غدیر بر خالفت
بالفصل علی چقدر غلط است .همچنین این هم واضح شد كه شیعه دوست
نادان یا دشمن دانای علی رضی اهلل عنه است كه آنچه را كه علی رضی اهلل عنه
هم نتوانست بفهمد و نه در حیات خویش گفته باشد شیعه بر اثبات آن ،اصرار
و پافشاری ميورزد( .هداهم اهلل تعالی)
 - 5حدیثی از بخاری شریف دلیل واضحی است بر اینكه «حدیث المواالت»
هیچ ربطی به مسئله خالفت ندارد.
ان عبداهلل بن عباس اخبره ان علی بن ابی طالب خرج من عند رسول اهلل
صلی اهلل علیه و سلم فی وجعه الذی توفی فیه فقال الناس یا ابا الحسن كیف
اصبح رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فقال اصبح بحمد اهلل بارئا ،فاخذ بیده
عباس بن عبد المطلب فقال له انت واهلل بعد ثالث عبدا لعصا و انی ألری الی
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم سوف یتوفی من وجعه هذا ،انی العرف وجوه
بنی عبدالمطلب عند الموت ،اذهب بنا الی رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فلسنا
له فیمن هذا االمر ان كان فینا علمنا ذالك و ان كان فی غیرنا علمناه فاوصی
بنا ،فقال علی انا واهلل لئن سالناها رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فمنعناها ال
یعطیناها الناس بعده ،و انی واهلل ال اسألها رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم.
عبداهلل بن عباس رضی اهلل عنه ميفرماید :در مرض الوفات رسول اهلل صلی
اهلل علیه و سلم ،علی رضی اهلل عنه از نزد رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم بیرون
آمد .مردم پرسیدند :ای ابوالحسن! حال رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم چطور
است؟ او جواب داد :بحمد اهلل؛ بهتر از قبل است .عباس بن عبدالمطلب دست
علی (رضی اهلل عنهما) را گرفته گفت :قسم به خدا! سه روز بعد ،تو تابع كسی
خواهی شد؛ بخدا! من دارم رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم را ميبینم ،به نظرم
در همین بیماری وفات خواهند یافت .چرا كه من چهره های بنو عبدالمطلب را
وقت مرگ ميشناسم .بیا نزد رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم برویم و از ایشان
بپرسیم كه این خالفت از آن چه كسی خواهد بود؟ اگر از آن ما شد معلوم
خواهد شد و اگر خالفت به دیگران برسد باز هم به ما معلوم خواهد شد و
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم درباره ما به آنها وصیت خواهند كرد.
علی رضی اهلل عنه جواب داد :قسم به خدا! اگر در نتیجه پرسش ما از رسول
اهلل صلی اهلل علیه و سلم در این باره ،ایشان ما را از آن منع كنند بعد از آن مردم،
این خالفت را هیچگاه به ما نخواهند داد .به این خاطر قسم به خدا در این باره
من از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم سوالی نخواهم كرد.
از حدیث صحیح بخاری پیداست كه گفتگوی عباس و علی (رضی اهلل
عنهما) سه روز پیش از ارتحال نبوی بوده است؛ در حالی كه خطبه غدیر سه
ماه قبل ایراد شده بود .اگر در خطبه غدیر ،خالفت بالفصل علی اعالم شده
بود عباس رضی اهلل عنه چرا گفت درباره خالفت از رسول اكرم صلی اهلل علیه
و سلم بپرس؟ و علی رضی اهلل عنه در پاسخ وی چرا نگفت چه نیازیست به
پرسیدن؟ خالفت من كه سه ماه پیش در غدیر خم اعالم شده است.
گفتگوی عباس و علی (رضی اهلل عنهما) عالوه بر واضح كردن بيارتباطی
خطبه غدیر با مسئله خالفت ،این را نیز روشن ميسازد كه اهل بیت هم در
فكر مسئله خالفت نبوی بودند .آنان ميخواستند مسئله خالفت و امامت هر
چه زودتر حل شود تا در میان امت ،افتراق ،تفرقه ،هرج و مرج پدید نیاید.
این گفتگو ،این اصل اهل سنت و جماعت را كه ما در آغاز مقاله خود بیان
كردیم نیز تایید ميكند كه تعیین امام و خلیفه بر عهده امت است( .بر اهلل تعالی
واجب نیست) .به همین خاطر ،این دو نماینده جلیل القدر امت اسالمی در این
فكر بودند كه پس از ارتحال نبوی ،مسئله امامت و رهبری چگونه حل خواهد
شد؟ رضی اهلل عنهما.

استدالل شیعه و اهل بیت

امید است از مطالعه مطالب گذشته ،شما به این واقعیت پی برده باشید كه طبق
روایات صحیح و صریح از خطبه غدیر ،علی رضی اهلل عنه و عباس رضی اهلل
عنه چه برداشت كردهاند و از این طرف ،شیعه چه ميگوید؟
آیا هر خواننده بيطرف و با انصافی ،بعد از آشنایی با این همه دالیل مذكور،
ميتواند قائل به این شود كه در غدیر خم خالفت بالفصل علی رضی اهلل عنه
اعالم شده بود؟ حق و حقیقت همان است كه با استناد به دالیل ،بحمد اهلل نوشته
شد كه چون بنا بر واقعات مختلف ،درباره ذات گرامی علی رضی اهلل عنه ،در
طبیعت بعضی از حضرات تكدر پیدا شده بود رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم
سه ماه قبل از تشریف بردن از این دنیا ،پس از حجه الوداع در غدیر خم امت
را به محبت با اهل بیت عموم ًا و به محبت با علی رضی اهلل عنه خصوص ًا متوجه
كردند تا این كه امت با انحراف از جاده مستقیم شكار افراط و تفریط نگردد؛
چنانكه شیعه و خوارج در همین مسئله ،به افراط و تفریط آشكاری مبتال گشته
و شكار دام گمراهی شدند .والعیاذ باهلل من ذلك.
به هر حال ،خطبه غدیر خم چه بخش ثقلین آن و چه بخش مواالت علی
رضی اهلل عنه ،هیچكدام ربطی به مسئله خالفت ندارد بلكه به محبت و اكرام
اهل بیت و علی رضی اهلل عنه مربوط ميشود .الحمد هلل شما با دالیل واضح
آن آشنا شدید.
در پایان ،این بحث را با سخنان حسن مثنی – نوه جلیل القدر علی رضی اهلل
عنه – خاتمه ميدهیم .به نظر ما با ارشاد این فرزند جلیل القدر خاندان اهل
بیت ،بحث خطبه غدیر خم به انتهای خود خواهد رسید طوری كه بعد از آن،

نیازی به اقامه دلیل نخواهد شد.
به حسن مثنی گفته شد كه آيا در حدیث «من كنت مواله فعلی مواله»
امامت (خالفت) علی رضی اهلل عنه تصریح نشده است؟ در پاسخ فرمود:
«اما واهلل لو یعنی النبی صلی اهلل علیه و سلم بذلك االماره و السلطان ال فصح
لهم به فان رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم كان انصح الناس للمسلمین ،و لقال
لهم ،يا ايها الناس هذا ولی امری والقائم علیكم بعدی فاسمعوا له و اطیعوا ما كان
من هذا شیئی فواهلل لئن كان اهلل و رسوله اختارا علی ًا لهذا االمر ثم ترك علی امر
اهلل و رسوله لكان علی اعظم الناس خطیئه».
هان! قسم به خدا ،اگر منظور رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم از این (جمله
یا خطبه) امارت یا حكومت ميبود ،صاف و واضح بیان ميكردند .چرا كه
خیرخواهتر از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم برای مسلمانان ،كسی نیست.
واضح به آنان ميفرمودند :ای مردم! این شخص بعد از من حاكم و سرپرست
شما خواهد بود .به حرفش گوش دهید و از او اطاعت كنید .اما چنین حرفی
زده نشد .قسم به اهلل! اگر علی رضی اهلل عنه برگزیده اهلل و رسولش برای امامت
(بالفصل) ميبود و آنگاه علی رضی اهلل عنه حكم اهلل و رسولش را نادیده
ميگرفت خطاكارترین مردم بشمار ميآمد]87[.
پس از آن گواهی سابق عباس و علی (رضی اهلل عنهما) از اهل بیت و ارشاد
واضح حسن مثنی (رح) ،هر خواننده بيطرفی به خوبی خواهد دانست كه اهل
بیت (رضی اهلل عهنم) از خطبه غدیر چه فهمیدهاند و اینكه استدالل فرقه شیعه
از خطبه غدیر خم بر عقیده امامت و خالفت بالفصل علی ،چقدر غلط است.
از مطالب گذشته ،بحمد اهلل این هم به اثبات رسید كه اگر درستی تمام روایات
خطبه غدیر كه در ذخیره حدیث ،محفوظ هستند ،پذیرفته شود باز هم استدالل
فرقه شیعه از این روایات به هیچ وجه درست نیست.
اگر به الفاظ خطبه غدیر نگاه شود یا به تسلسل كل خطبه نبوی یا به كتب
لغت مراجعه شود یا در آئینه عقل بررسی شود یا تمامی طرز عمل و اسوه
حسنه حضرات اهل بیت ملحوظ گردد؛ یقین این مطلب كه این خطبه به عقیده
امامت و خالفت بالفصل علی ،هیچ ربط وتعلقی ندارد پختهتر ميگردد .هر
شخصی كه بخواهد از این خطبه ،عقیده امامت و خالفت بالفصل علی را به
اثبات برساند در واقع هم بر علم و دیانت ،ستم روا داشته و هم خواهان نابودی
آخرت خودش شده .اعاذنا اهلل من ذلك.
خالصه گفتار
اگر به دالیلی كه در مورد عقیده امامت و خطبه غدیر ،در این تحریر ،بطور
اختصار تقدیم شد به دیده انصاف نگاه شود هیچ شك و تردیدی در این باره
باقی نميماند كه موقف شیعه ،با كتاب اهلل و سنت رسول اهلل صلی اهلل علیه و
سلم و اجماع صحابه و تعامل اهل بیت ،كام ً
ال مخالف است .شیعه برای اثبات
موقف خود ،از قرآن و سنت ،هیچ دلیل واضحی ندارد .مگر اینكه تكیه بر
روایتهای موضوعی بكنند كه خودشان در كتابهایشان جمع كردهاند و پآیه
گمراهی خود را بر آن نهادهاند.
ما در این نوشته خود ،از بنیاد و اساس گمراهی شیعه «عقیده امامت» به
اختصار بحث كردیم و حقیقت و ماهیت دالئل شیعه به ویژه نحوه استداللشان
را از حدیث غدیر برای اثبات این عقیده مزعومه را بحمد اهلل تعالی مختصرا ً به
حضورتان تقدیم كردیم .از رحمت اهلل تعالی امیدواریم كه برای یك خواننده
بيطرف ،این تحریر مختصر ،كافی باشد( .تقبله اهلل تعالی و نفع به).
اگر كسی بخواهد مفص ً
ال از اختالفات سنی و شیعه آگاه شود به كتابهایی كه
به تفصیل در این موضوع نوشته شده مراجعه كند .از آنها نام چند كتاب مهم
كه ما نیز به هنگام تحریر از این كتابهای قیمتی و پرارزش استفاده كرده ایم
در ذیل ميآید:
 )1منهاج السنه النبویه حافظ ابن تیمیه
 )2العواصم من القواصم قاضی ابوبكر بن العربی
 )3الصواعق المحرقه عالمه ابن حجر الهثیمی
 )4تحفة اثنا عشریة عبدالعزیز محدث دهلوی
 )5هدیة الشیعة رشید احمد گنگوهی
 )6هدایة الشیعة محمد قاسم نانوتوی
 )7هدایت الرشید خلیل احمد سهارنپوری
 )8مطرقه الكرامه مولوی خلیل احمد سهارنپوری
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باط ً
ال و ارزقنا اجتنابه ،و صلی
اهلل و سلم و بارك علی حبیبنا و شفیعنا سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین
محمود اشرف عثمانی غفر اهلل له
دار االفتاى جامعه دارالعلوم كراچى
 4ربیع االول  1414هـ
زيرنويسها:
[ -]74قال الترمذي هذا حديث غريب ال نعرفه اال من حديث جعفر بن سليمان و
قال عبدالرحمن المباركفوري في شرح الترمذي فان مداره (اي استدالل الشيعه) علي
صحه زياده لفظ بعدي و كونها صحيحه محفوظه قابله لالحتجاج ،و االمر ليس كذلك
فانها قد تفرد بها جعفر بن سليمان و هو شيعي بل هو غال في التشيع ،كان اذا ذكر معاويه
شتمه و اذا ذكر عليا قعد يبكي… فاذا هو رافضي مثل العمار… و اما كونه شيعيا فهو
باالتفاق… و الظاهر ان زياده بعدي في هذا الحديث من و هم هذين الشيعين و يويده
ان االمام احمد روي في مسنده هذا الحديث من عده طرق ليست محفوظه بل هي
مردوده… و قال الحافظ ابن تيميه في منهاج السنه :و كذلك قوله هو ولي كل مومن
بعدي كذب علي رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم بل هو في حياته و بعد مماته ولي
كل مومن وليه في المحيا و الممات فالواليه التي هي ضد العداوه ال تخص بزمان و اما
الواليه التي هي االماره فيقال فيها والي كل مومن بعدي كما يقال في صاله الجنازه اذا
اجتمع الولي و الوالي قدم الوالي في قول االكثر و قيل يقدم الولي ،و قول القائل علي ولي
كل مومن بعدي كالم يمتنع نسبته الي النبي صلی اهلل علیه و سلم فانه ان اراد المواالت
لم يحتج ان يقول بعدي و ان اراد االماره كان ينبغي ان يقول و آل علي ولي كل مومن
انتهي – تحفه االحوذي به شرح جامع الترمذي ج  4ص  – 327 ،325طبع بيروت
[ -]75در اين روايت لفظ ((بعد از من)) اضافه يك شيعه غالي است .امام ترمذي
(رح) بعد از بيان روايت ،اين راوي شيعه را معرفي كرده است( .ترمذي  296/5طبع
دار الفكر بيروت)و نيز امام ابن تيميه (رح) و ديگر تمام شراح حديث اضافه اين لفظ
((بعد از من)) را غلط و تصرف راوي شيعه قرار ميدهند .بنابراين ،الفاظ ابتدايي اين
روايت با توجه به روايات ديگر درست هم باشد باز هم در اين روايت ،اضافه ((بعد از
من)) نزد محدثين درست نيست( .به حاشيه عربي گذشته نگاه كنيد كه در آن داليل
نيز مذكور است) بنده به عرض ميرساندم كه اين اضافه درست باشد يا نه اما از اين
حديث استدالل شيعه بر عقيده امامت و خالفت بالفصل علي اص ً
ال به هيچ نحوي
درست نيست .چنانكه به خوانندگان ان شاء اهلل واضح خواهد شد .محمود عفي اهلل عنه.
[ -]76مفردات القرآن راغب ص  555عربي طبع نورمحمد كراچي
[ -]77صحيح بخاري ،كتاب االدب ،باب تبل الرحم لباللها ج  10ص 420
[ -]78النهايه في غريب الحديث و االثر  228 :5مطبوعه موسسه مطبوعاتي
اسماعيليان قم  -ايران
[ -]79حديث معروف به غير اذن وليها راجع مشكوه المصابيح ص  270و جمع
الفوائد377/1
[ -]80متفق عليه ،مشكوه المصابيح ص551
[ -]81مجمع الزوائد و منبع الفوائد  178/10و قد رواه الطبراني و احمد ،مناجات
مقبول.
[ -]82حديثي در صحيح بخاري هست كه رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم رو به
زيد بن حارثه رضی اهلل عنه فرمودند(( :انت اخونا موالنا)) يعني تو برادر ما و موالي ما
هستي .اينجا هم امكان ندارد كه ترجمه مولي به ((حاكم)) يا ((امام)) كرده شود .بخاري،
كتاب الصلح ص  372و مشكوه ص 293
[ -]83صحيح بخاري ،به نقل از روح المعاني 151/21
[ -]84ابن ماجه.
[ -]85نگاه كنيد به حاشيه صفحات پيش
[ -]86عذر واضح بود كه اگر مسئله انعقاد بيعت ،بيش از اين منتفی ميشد امكان
قوي داشت كه امت دچار هرج و مرج شود .در چنين حاالتي نصب في الفور خليفه
بر امت واجب ميگردد( .چنانچه قبل از تدفين آقاي خميني ،خامنهاي به عنوان رهبر
تعيينشد).
[ -]87ذكره العالمه ابن حجر الهيثمي الشافعي عن ابي نعيم ،في الصواعق المحرقه
(ص  ،)48و ذكره ايض ًا محب الدين الخطيب في حاشيه العواصم من القواصم (ص
 ،)168ناقل عن الحافظ البيهقي و الحافظ ابن عساكر ،و نقله العالمه آلوسي في روح
المعاني ( ،)195/6عن ابي نعيم قلت ذكر الحافظ ابن عساكر في التاريخ الكبير و قال رواه
البيهقي من طرق المتعدده في بعضها زياده و في بعضها نقصان و المعني واحد( .التاريخ
الكبير طبع روضه الشام.)166/4

ماهنامه

نوار اسالم

سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.

ضمیمه کتاب

عالمه سید ابوالحسن حسنی ندوی(رح) در اواخر كتاب خود
«المرتضى» كه در تاریخ زندگانی علی (رض) نوشته شده ،پیرامون
عقیده امامت اثنا عشریه مطالب بسیار جالب و خواندنی تحریر
فرمودهاند كه جهت استفاده عالقمندان بحث امامت به فارسی
برگردانده و با كسب اجازه از استاد محترم محمود اشرف عثمانی به
آخر كتاب «عقیده امامت و حدیث غدیر» ضمیمه ميشود.
مترجم

عقیده امامت فرقة اثنا عشریه

از صفحات گذشته كام ً
ال معلوم شد كه بزرگان اهل بیت ،به عقائد
پاكیزه اسالم اعتقاد جازم داشتند .عقائدی كه از پیغمبر صلی اهلل علیه
و سلم و جد امجدشان به آنها رسیده بود؛ یعنی توحید خالص و
عقیده واضح و بيغبار ختم نبوت .طبق عقیده اجماعی سواد اعظم
امت و اهل سنت ،بر این ایمان داشتند كه دروازه وحی بسته شده
است؛ دین به پآیه تكمیل رسیده است؛ سعادت دنیا و نجات آخرت
منوط به همین دین است و دین كامل همین است كه اهلل تعالی درباره
آن ميفرماید:
ت َعلَ ُ
یت ل َ ُك ُم
یك ْم ن ِ ْع َمتِی َو َر ِض ُ
ت ل َ ُك ْم ِدین َُك ْم َوأَت ْ َم ْم ُ
[الی ْو َم أَ ْك َمل ْ ُ
اإلِ ْسلاَ َم ِدینًا] { المائده}3:
امروز من برای شما دین را تكمیل ،و نعمت خودم را بر شما تمام و
دین اسالم را برای شما ،انتخاب و پسند كرده ام.
بعد از این نه نبوتی خواهد آمد و نه به طرزی جدید كار شریعت
سازی خواهد بود .در دین نه گنجایش كم كردن است و نه اجازه
اضافه كردن .این همان عقیدهاي بود كه از سیدنا علی رضی اهلل عنه
گرفته تا آن كسانی كه احوال زندگیشان در كتابهای تاریخ و تذكره
محفوظ هستند همگی به آن سختی معتقد بودند و ميتوان آنها را از
هر لحاظ بطور مثال و نمونه ارائه داد.
سفیان از مطرف و او از شعبی و شعبی از ابو جحیفه روایت ميكند
كه من از حضرت علی رضی اهلل عنه پرسیدم كه آيا به شما چیزی
عالوه از قرآن هم ،مستقیماً از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم رسیده
است؟ (دیگران بياطالع از آن باشند[ )]88فرمود« :قسم به ذاتی كه
دانه را شكافت و جاندار را آفرید نزد من چیزی نیست مگر اینكه
اهلل همان فهمی را كه برای فهم قرآن به كسی ميبخشد به من داده
است یا چیزهایی كه در صحیفه ام هستند ».پرسیدم در صحیفه
شما چیست؟ پاسخ داد« :دیه مسلمان[ ،]89آزادی زندانیان و اینكه
مسلمان در عوض كافر قتل كرده نشود»]90[.

عوامل روانی پذیرش عقیده امامت

از آنچه گفته شد مانند روز روشن به اثبات رسید كه اهل بیت كرام،
بر عقیده و مسلك اجماعی امت با تمام شدت پا برجا و دعوتگران
آن بودند .آنان خودشان را پایبند پیروی از كتاب و سنت و فردی
از امت محمدی باور ميكردند كه فقط بخاطر عمل ،تقوی ،علم و

تأثیرگذاری عقائد ایران قدیم

در واقع عقیده ظریف و نازك امامت كه حدود و مسافتش ،خاندان ها
و خانواده های بزرگ را به حدود تقدس و الوهیت ميرساند كُپی عقائد
ایران قدیم است .در ایران قدیم ،سیادت ،قیادت و حكومت دینی در دست
قبیله «میدیا» بود .سپس این رهبری زمانی به دست قبیله «المغان» افتاد
كه مذهب زردشت غلبه یافت و در ایران نفوذ پیدا كرد .نزد ایرانیان داعیان
مذهب ،از ذات باالیی برخوردار بودند كه به آن كُهنوت (PRIESTLY
 )CLASSگفته ميشد .بر این باور بودند كه آنان ،ظل الهی بر روی زمین
هستند و منظور از خلقت تمام مردم ،خدمت به این خدایان بود .حكمران
ميبایست فردی از همین قبیله باشد .برای اینكه خدا در آنها حلول كرده
به شكل جسم در آمده است و رهبری و تنظیم آتشكده فقط حق همین
قبیله است]99[.
آقای دوزی ( )DOZYمينویسند:
«اهل ایران پادشاه وقت را با خدا برابر ميدانستند و اهل خاندان پادشاه
را نیز به همین دید نگاه ميكردند .آنان ميگفتند كه اطاعت از امام ،فرض
است و اطاعتش عین ًا اطاعت از خداست»]100[.
انحصار دینی ،روحانی و سیاسی یك خاندان تا این حد ،پیروان مذاهب
قدیم را (كه در آنها نهضت های اصالح طلب نیز بپا خاست) مبتال به
بدترین نوع غالمیت فكری كرد .بجای خداپرستی گرفتار دام انسان پرستی
و خاندان پرستی شدند.در نتیجه ،صالحیتها و قابلیتهای فكری انسانها،
قوت تمییز و تشخیص و آزادی نقد و فكر (كه سرچشمه انقالب ها و
اصالحات فكری ،علمی و اخالقی است) شكار جمود و تعطل گشت.
بسا اوقات ،به همین وسیله ،توانائیهای انسانی و اسباب كسب معشیت
به طرز فجیعی به استثمار كشیده شده است .در قرون وسطی ،نوبت به
اینجا رسید كه پروانه مغفرت (تذاكر الغفران) و سند جواز ورود به بهشت
هم فروخته ميشد[ ]101و به سبب عقیدت و ارادت كوركورانه بین علم
و كلیسا ،كشكمش و جنگ و خونریزی رخ داد ]102[.این وضعیت ،اروپا
را به پذیرش نظریه جدایی دین از سیاست و باالخره به الحاد رسانید .قطع
نظر از حكومت الدینی (سكولر) این نظریه در بسیاری از ممالك اسالمی
هم (بطور عالج و راه چاره) اتخاذ ميشود؛ چیزی كه در این كشورها نه
نیازی به آن بود و نه جوازی داشت .از این سبب بین حكومتها و احزاب
دینی و مردم ساده دل و دین دوستی كه تنفیذ احكام اسالمی را در كشور
ميخواهند تنش ایجاد ميشود و نیروها ،منابع و وسائل این كشورها،
بيجا و بجای استفاده در برابر دشمنان پر قدرت اصلی ،در درگیری های
داخلی با یكدیگر از بین ميروند.
ٍ
امامت موازی با
نتائج پذیرش بيچون و چرای اقتدار مطلق ،كه از
نبوت پدید ميآید و وضع احكام شریعت ،منسوخ ساختن احكام ثابت
شده از نصوص قطیعه ،از اختیاراتش است تا به این حد به دنیا نمایان
گشت كه این اقتدار ،هر ركن دینی و هر حكم شرعی و فرضیه اسالمی
را كه بخواهد بخاطر مصالح حزبی و سیاسی ،بنا به اجتهاد امام مجتهد كه
مأمور من اهلل و معصوم است ميتواند از بین ببرد.
تازه ترین مثال برای این ،پیغام خمینی به خامنهاي است كه روزنامه
«كیهان لندن» در شماره  ،182تاریخ  23جمادی االولی سال  1408هـ
خود ،در تیتر خود نوشته است:
«حكومت ميتواند مساجد را تعطیل یا منهدم كند و حكومت بر نماز
و روزه مقدم است».
در این پیغام نوشته شده است:
«حكومت ،مستقیم ًا شاخهاي از والیت رسول اهلل و از ّاولین و بنیادی
ترین احكام دین است .بر تمام احكام فروعی ترجیح دارد؛ تا جایی كه بر
نماز ،روزه و حج نیز مقدم است .رهبر حكومت به وقت ضرورت اجازه
دارد مساجد را تعطیل نماید و برای او این هم رواست كه بطور كلی
مسجدی را منهدم سازد و آن دسته از احكام اسالمی را كه در حال حاظر،
مخالف با مفاد اسالم باشند ميتواند بر دارد و خواه در عبادت یا در چیزی
دیگر باشد .طبق مقتضای مفاد مملكت اسالمی ،حكومت ميتواند حج را
كه یكی از مهمترین فریضه از فرائض اسالم ميباشد بر دارد .چرا كه
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اخالقشان ميتوانستند مستحق امتیاز و احترام باشند [إ ِ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِعن ْدَ
اهلل ِ أَت ْ َقا ُك ْم] {الحجرات }13:اما بعدها مزاجی پدید آمد كه روح
جاهلیت قدیمه ،و ادیان محرفه ،زیر آن كار ميكرد و تمدنها و فلسفه
هایی كه در عهد قدیم ،در یونان ،ایران ،هندوستان و چین شكوفا
شده به اوج خود رسیده بودند بر آن تأثیر گذاشته بود .مزاج و طرز
تفكر ،اینطور بود كه خاندان حكمروا و افراد خاندانهایی كه از عهد
قدیم ،رهبری روحانی یا مذهبی داشتهاند و كسانی كه با ریاضتهای
سخت و مجاهدتهای بزرگ ،اعتبار اخالقی و روحانی خویش را
برتر و باالتر از سطح دیگران قبوالنیدهاند؛ معصوم شناخته شوند و
چشم بسته به آنان این حق و اختیار داده شود كه قوانین مذهبی را
ميتوانند تبدیل كنند ،تغییر دهند و بشكنند و در قانون سازی ،اختیار
كامل با آزادی تمام داشته باشند]91[.
در پذیرش و نشر این نظریه ،خواسته های روانی و انگیزه های
درونی نیز سهیم بودهاند:
 _1بوسیله این ،آدمی از دردسرهای پاسخگویی و مسئولیت فردی
راحت ميشود .در هر امر و معامله ای ،اعتماد به یك طبقه خاص
یا به فرد یا افراد خاندان مخصوص كه نمایندگی این قوم و ملت را
ميكنند كفایت ميكند.
 _2اعتماد ،احترام ،انقیاد و اطاعت كامل ،وابسته به یك خاندان
مخصوص یا به بعضی از افراد آن ميشود و این كار ،از اتباع شریعت
كامل و وسیع كه در هر قدمش احكام و پایبندی ها است ،اجتهادات
علماء هم هست ،ذخیره وسیع فقهی هم هست؛ آسان معلوم ميشود.
 _3بهره كشی از خاندان یا فردی یا چند فرد از آن ،آسان است.
با راضی نگهداشتن آن ،ميتوان سیادت و قیادت بدست آورد .برای
تكمیل خواهشات نفسی و غرایز جنسی فردی ،فرصتی مناسب است.
از بسیاری از مشكالت رهائی حاصل ميشود .با اندك كوششی به
آنها تقرب یافته آنچه كه بعد از سالهای سال ،تالش و جدیت و
پیمودن مسافتهای طوالنی حاصل ميشود به آسانی و زودتر بدست
ميآید .چرا كه در اذهان عمومی ،عقیده معصومیت این خانواده،
رسوخ یافته است .سیاستمداران چاالك و شاطر هر عصر و زمانه،
برای نیل به اهداف خود ،همین راه را برمی گزینند.
پرورش این عقیده (تقدس نسلی و ارثی و منصب امامت) در فرقه
اثنا عشری ،اغراض و مقاصد سیاسی ،خاندانی و شخصی را (در
رسیدن به تكامل به سهولت) كمك كرد .به عنوان عقیده مذهبی
پذیرفته شد و با پرده تقدس پوشانیده شد.
از باورهای این فرقه است كه تعیین ائمه و خلفای رسول اهلل از طرف
اهلل تعالی صورت ميگیرد و مانند پیغمبران ،معصوم هستند؛ اطاعتشان
بر تمام مسلمین فرض است؛ مرتبه شان با مرتبه رسول اهلل یكسان و
مساوی است؛ برتر و باالتر از دیگر انبیای كرام هستند؛ حجت اهلل
بر خلق خدا بدون امام نافذ نميشود؛ اتمام حجت خداوندی بدون
معرفت امام ،امكان پذیر نیست؛ پا برجایی دنیا به وجود امام بستگی
دارد؛ معرفت امام ،شرط ایمان است؛ اطاعت از امام ،مانند اطاعت
انبیا است؛ ائمه اختیار دارند حاللی را حرام و حرامی را حالل كنند؛
برای اینكه مانند پیغمبران معصوم هستند؛ گرویده ائمه معصوم ،جنتی

است اگر چه آن شخص ،ظالم ،فاسق و فاجر باشد؛ رتبه ائمه مساوی
با رسول اهلل و بلندتر از تمام مخلوقات است؛ اعمال مخلوقات شبانه
روز در دو وقت ،به ائمه ارائه ميشود؛ فرشتگان روز و شب به حضور
ائمه ميآیند؛ هر شب جمعه ،شب معراجشان است؛ در لیله القدر هر
سال ،از جانب اهلل ،كتاب به آنان نازل ميشود؛ مرگ و زندگی به
دست قدرت آنهاست؛ آنها مالك دنیا و آخرت هستند؛ به هر كس
هر قدر كه بخواهند ميدهند]92[.
در «كتاب الكافی» این هم آمده است:
«حسن بن عباس المعروفی به امام علی رضا نامه نوشت :جانم
فدایت! شما بفرمایید كه فرق بین رسول ،نبی و امام چیست؟ او
نوشت یا پاسخ داد :فرق در میان رسول ،نبی و امام این است كه
رسول كسی است كه جبرئیل پیش او ميآید ،رسول او را ميبیند،
حرفش را ميشنود ،نزد او وحی ميآورد ،گاهی او را در خواب
ميبیند ،چنانكه ابراهیم  uدیده بود و نبی بسا اوقات حرفش را
ميشنود و گاهی هم ميبیند ،و امام شخصی است كه سخن فرشته را
ميشنود اما او را نميبیند»]93[.
عالمه ابن خلدون با دیانتداری مورخانه با بررسی علمی مينویسد:
«نزد شیعیان« ،امامت» از نیازهای مردمی نیست كه مسئولیت آن به
بصیرت و آگاهی امت سپرده شود و (امام) صاحب اختیار ،شخص
برگزیده مسلمین باشد بلكه امامت نزد آنها ركنی از دین و ستونی
برای اسالم است .هیچ پیغمبری نميتواند از آن غفلت ورزد و نه
ميتواند آن را به امت بسپارد بلكه بر عهده پیغمبر فرض است كه
امامی را برای امت تعیین كند؛ امامی كه از هر نوع گناه – صغیره
و كبیره – معصوم باشد .حضرت علی رضی اهلل عنه تنها شخصیتی
هستند كه آن حضرت ایشان را (در پرتو نصوصی كه اینها خودشان
روایت ميكنند و با عقیده خود آن را تطبیق ميدهند) تعیین كرده
بودند»]94[.
عالمه ابن خلدون ميگویند:
«به گروهی از اینها ،غالی گفته ميشود .آنها برای اثبات الوهیت
ائمه از مرز عقل و ایمان هم تجاوز ميكنند .به گفته آنان ائمه بشر
بودند اما دارای صفات الوهیت بودند؛ یا كه خدا در لباس بشریت
بهاندروشان حلول كرده است .این «عقیده حلول» در اصل ،عقیده
نصرانی ها درباره عیسی عليه السالم است .حضرت علی رضی اهلل
عنه ،معتقدین به چنین عقیدهاي را در آتش سوزانیده بود .وقتی كه
محمد بن الحنیفه اطالع یافت كه مختار بن عبید چنین عقائدی دارد
با كلماتی واضح بر او لعنت فرستاد و بیزاری خویش را از او اعالم
كرد .جعفر صادق رضی اهلل عنه هم با این چنین افرادی همینطور
رفتار كرد».
در میان این طبقات ،كسانی هم هستند كه معتقدند كمالی كه در
درون امام هست انتقالش به دیگران ناممكن است؛ لذا وقتی امامی
فوت ميكند همین «كمال» به امام دیگر انتقال ميیابد .تناسخ به
همین ميگویند»]95[.
این عقیده در نسلهای پیاپی بطور استمرار در فرقه اثنا عشریه وجود
داشت و تاكنون بر همین عقیده هستند .چرا كه از جمله عقائد بنیادی

این حكومت بجای خود ،والیت آزاد الهی است»]103[.
و بدیهی است كه این عمل یعنی :تصرف آزادانه در احكام شریعت،
منسوخ یا از بین بردن حكم منصوص شرعی آن هم به اجتهاد یك فرد
یا بنابر مصالح سیاسی ،خطری ج ِدی برای دین (دینی كه برای همیشه
باید بماند و برای همیشه آمده است) ميباشد .دخالت آزادانه در دین
ميتواند به كناره گیری مسلمین و كشورهای اسالمی از اسالم و به
بدبختی آنان (ارتداد عملی ،اجتماعی) منجر شود .اطاعت كوركورانه از
این نوع حكومت ميتواند كل دین را بيتأثیر و نیست و نابود گرداند
و دچار بحرانهایی بسازد كه رهایی از آنها دشوار باشد .نمونه با ارزش
جنگ بيهدف و طوالنی بین ایران و عراق و ممالك حاشیه نشین خلیج
است كه به هر دو طرف ضررهای زیادی رسانیده است .آنها را به ساحل
تباهی و نابودی رسانید .بنابر متحمل شدن خسارات و تلفات شدید یك
طرف درگیر و به سبب مواجه شدن كشور با انواع مشكالت و نیز بدلیل
خطر بروز تشنجات و نامالیمات داخلی و باالخره با مداخلت برخی از
كشورهای پر قدرت ،در ماه اوت  1988م این جنگ پایان یافت.
این امامت مطلقه كه اطاعت و تقلید كوركورانه را ميطلبد نقش حاكم
استبدادی (حكمران مستبد) را بازی ميكندكه به سبب آن ،فساد روی
زمین رواج ميیابد و نسل انسانی ،زراعت ،تجارت ،امن و امان همگی با
خطر مواجه ميشوند .در زمان های پیشین نیز در دور حكومتهای افسار
گسیخته ،چنین تجربه هایی شده است و وقتی با این نوع استبداد و تقدس،
رنگ دینی هم آمیزش شود و عقیده معصومیت به آن راه یابد؛ مأمور من اهلل
و قائم مقام نبی قلمداد شود؛آنگاه چپاولگریش از كجا تا كجا خواهد رسید
و ممكن است برای تمام كشور ،تمام ملت و یا حداقل برای یك فرقه ،به
منزله خودكشی و خود سوزی اجتماعی باشد كه آن وقت ،رهایی از آن،
كار آسانی نخواهد بود .عالوه بر این (در نتیجه این اعتقاد تقدس و عظمت)
جماعتهایی از آدمهای بيفكر و انسانهای بيعمل ،بیكار ،بیهوده و كاهل
تشكیل ميشود كه با بازی با ثروت و منابع ملی ،آنها را به باد ميدهند
و سرمآیه های كشور كه نتیجه محنتها و زحمتهای بيدریغ و محصول
عرقهای غلیظ ملت است صرف خوشگذرانی های این طبقه شده ،ضایع
ميشود .بیكاری زیاد ميشود .در طبقات دینی و علمی ،كهنوتی و پاپی یا
در لباس امام معصوم و مطاع ،نظام بيرحمانه انحصار طلبی قرون وسطی
به وجود ميآید .از نتایج و فوائد كار و تالش ،اشتغال و شایستگی فقط
چند خاندان بهره ميبرند و حقوق مردم پایمال ميشود .طبقهاي به ظهور
ميرسدكه جهت امرار معاش خود و برای تربیت و پرورش فرزندان خود،
اندك حركتی حتی حركت دادن انگشت را هم الزم و ضروری نميدانند
و بدون ریختن یك قطره عرق از خود ،با ثروت حاصله از زحمات طبقه
كارگر به عیش و نوش ميپردازند.
اهلل تعالی راست گفته است:
ین َآ َمنُوا إ َِّن َكثِیرا ِم َن َ
ون أَ ْم َو َال النَّ ِ
اس
الر ْهبَانِ ل َ ْیأ ُك ُل َ
[يا ايها ال َّ ِذ َ
األ ْحبَا ِر َو ُّ
ً
ِ
ون َع ْن َسبِیلِ اهلل] {التوبة}34:
یص ُّد َ
ب ِالبَا ِطلِ َو ُ
ترجمه :ای مومنان! بسیاری از علماء و مشایخ (اهل كتاب) مال مردم
را به ناحق ميخورند و از راه خدا باز ميدارند.
این واقعیت ،در این زمان كامال آشكار شده است .شیعه ایران و دیگر
هم صداهایشان« ،لباس تقدسی» را كه در حیاتایت اهلل الخمینی به او
پوشانیدند و در تقدیس و تعظیمش ،جوش و خروشی را كه به نمایش
گذاشتند بیرون از حدود مقرركرده شریعت است و مخالف با مزاج دین
توحیدی كه با این وضاحت اعالم ميكند ميباشد:
یؤتِی ُه اهللُ ِ
الح ْك َم َوالنُّبُ َّو َة ثُ َّم ی ُق َ
ول لِلنَّ ِ
اس كُونُوا
َان لِبَ َش ٍر أَ ْن ْ
َ[ما ك َ
الكتَ َ
اب َو ُ
ِّ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
اب َوب َِما ك ْنتُ ْم
یین ب َِما ك ْنتُ ْم تُ َعل ُم َ
ِعبَا ًدا لِی ِم ْن ُدونِ اهلل ِ َولك ْن كُونُوا َربَّان َ
ون الكتَ َ
ِیین أَربابا ْ
َ
ْ
ایأ ُم ُرك ُْم ب ُ
ِالك ْف ِر ب َ ْع َد
تَ ْد ُر ُس َ
الملاَ ئ ِ َك َة َوالنَّب َ ْ َ ً
ون[] َولاَ یأ ُم َرك ُْم أ ْن تَتَّ ِخذُوا َ
ون]{آل عمران}80-79 :
إِ ْذ أَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُم َ
ترجمه« :براى هیچ بشرى سزاوار نیست که خداوند ،کتاب آسمانى
نبوت به او دهد سپس او به مردم بگوید« :غیر از خدا ،مرا
و حکم و ّ
پرستش کنید!» بلکه (سزاوار مقام او ،این است که بگوید) مردمى الهى
باشید ،آنگونه که کتاب خدا را مىآموختید و درس مىخواندید! و نه اینکه
به شما دستور دهد که فرشتگان و پیامبران را ،پروردگار خود انتخاب کنید.

آيا شما را ،پس از آنکه مسلمان شدید ،به کفر دعوت مىکند؟!»
روزنامه ها و آژانس های خبری بین المللی گزارش دادند كه هنگامی
كه خمینی در سوم ژوئن  1989م در شهر تهران وفات یافت نیروهای
امنیتی برای انتقال نعش وی ،به بهشت زهرا آمبوالنسی را تدارك دیدند.
مردم به نعش هجوم آوردند .با این وضعیت ،انتقال میت به وسیله آمبوالنس
ناممكن شد .لذا الش را به وسیله چرخبال به مقبره رسانیدند .جوش و
خروش مذهبی مردم در قبرستان ،آنچنان بود كه مجمع صدها هزار نفری
یكدفعه به طرف الش هجوم آورده كفن را به تكه های متبرك تبدیل كرد
طوری كه میت لخت و برهنه شد .مردم به اعالم ها ،هشدارها ،تیر اندازی
ها توجهی نكردند .الش برهنه به پایین افتاد .مسئولین نظام مجبور شدند
كار تدفین را به وقتی دیگر ملتوی كنند و باالخره بعد از ساعتها تأخیر
توانستند دفنش كنند.
خبر تازه این است كه حكومت ایران قصد دارد مقبرهاي برای او بسازد
كه از تمام آثار یادگاری دنیا برتر و باالتر باشد .نقشه اش ،نقشه كعبه
مشرفه و مشهد امام علی رضا خواهد بود .مسلم است كه میلیون ها میلیون
هزینه در برخواهد داشت .گفته ميشود مانند تاج محل آگره ،زیباترین
عمارت جهان خواهد شد.
این همه ،مظهر اعتقادی است كه تقدس الوهیت را به امامت داده است و
خلعتی از معصومیت و عظمت كه برای انسان روا نباشد به امامت پوشانیده
است و او را از مرتبه بشریت و عبدیت گذرانده و به منزل و مقام «ما فوق
البشر» همانجایی كه تعلیمات رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم برای همیشه
آن را از بین برده بود رسانیده است.
از صحیح ترین روایات ،احادیث و سیرت مطهره رسول اهلل صلی
اهلل علیه و سلم به ثبوت رسیده كه هیچ نوع امتیازی را برای ذات خود
نميپسندیدند و نه این را كه مردم در مدح و تعریفشان آن چنانكه امتهای
گذشته در حق انبیای خود روا ميداشتند غلو كنند و وجودشان را بلندتر
از مرتبه عبدیت و رسالت بدانند.
حضرت انس رضی اهلل عنه ميفرماید:
«برای ما هیچ چیز محبوبتر از ذات گرامی رسول اهلل صلی اهلل علیه و
سلم نبود؛ ا ِما باز هم ما برای ایشان بلند نميشدیم .برای اینكه ميدانستیم
كه ایشان دوست ندارند]104[».
«شخصی ،ایشان را با كلمه «یا خیر البریه» (افضل ترین فرد در
مخلوقات) مورد خطاب قرار دارد .ایشان فرمودند :این رتبه و مقام از آنِ
حضرت ابراهیم  uاست]105[».
از حضرت عمر بن خطاب رضی اهلل عنه روایت است كه رسول اهلل
صلی اهلل علیه و سلم فرمودند:
«ال تطرونی كما اطرت النصاری عیسی بن مریم فانما أنا عبد فقولوا
عبداهلل و رسوله»[]106
«در تعریف من ،آن چنانكه نصاری در مدیحه سرائی حضرت عیسی
بن مریم مبالغه كردند كلمات مبالغه آمیز بكار نبرید .من بندهاي بیش نیستم.
پس اینطور بگویید :بنده اهلل و پیغمبرش».
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم ،برای پیشگیری امت از ابتالء به غلو و
مبالغهاي كه امتهای پیشین گرفتارش شده بودند حتی المقدور سعی خود را
كردند .امتهای پیشین در تعظیم و تقدیس انبیای كرام و پیشوایان دینی ،پا
را فراتر از مرز اعتدال ميگذاشتند و عین ًا همین رفتار را با كسانی كه به نظر
خودشان ،ممتاز در خیر و صالح ،یكتا در علم و فضل و مشغول به دعوت
الی اهلل و جهاد فی سبیل اهلل بودند ميكردند .رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم
در اواخر حیات خویش فرموده بود:
«قاتل اهلل الیهود و النصاری اتخذوا من قبور انبیائهم مساجد»[]107
خدا هالك بگرداند یهود و نصاری را كه مقبره های انبیای خود را
عبادتگاهساختند.
از حضرت عایشه و ابن عباس (رضی اهلل عنهما) روایت است كه رسول
اهلل صلی اهلل علیه و سلم در آخرین ساعات حیات پر بركت خویش
چادری بر چهره مبارك خود انداخته بودند اما وقتی احساس تنگی نفس
كردندآن را بردا شته در همان حال فرمودند:
لعنه اهلل علی الیهود و النصاری اتخذوا من قبور انبیائهم مساجد (یحذّرما

و اساسی است و همین عقیده در عصر حاضر تا به آقای خمینی
رسیده است .ایشان در كتاب خود «الحكومه االسالمیه» تحت
عنوان والیت تكوینی مينویسند كه ما به عینه ترجمه آن را تقدیم
ميكنیم:
«امامان را ،مقام محمود ،درجه بلند و والیت تكوینی كه هر ذره
كاینات ،تابع والیت و سطوت آن است حاصل است .عقیده بنیادی
مذهب ماست كه ائمه ما در مقامی قرار دارند كه فرشته مقرب و نبی
مرسل نیز نميتوانند به آنجا برسند .طبق روایت و احادیثی كه ما
داریم رسول اعظم و ائمه (علیهم السالم) پیش از وجود این عالم ،در
حالی كه اطراف عرش خداوندی را گرفته بودند به شكل انوار وجود
داشتند .اهلل آنچنان منزلت و تقربی به آنان داده است كه كسی غیر از
خدا خبری از آن ندارد»]96[.
دانشوران غیر مسلم نیز دریافتند كه این عقیده ،چه تأثیرات سوئی
بر مجتمع بشری و گروههای مذهبی به جا ميگذارد .برخی آنها را
برشمردهاند:
 patrick Hugesميگوید:
«شیعه ،امامان را حامل صفات اهلل معرفی ميكند»]97[.
و  IVANOWمينویسد:
«اعتقاد به تسلسل امامت برای همیشه و دائمی جایگاهی ضمنی به
نبوت ميدهد»]98[.
زیرنویسها:
[ -]88بدين سبب اين سوال پرسيده شد كه برخي از مردم گمان
ميكردند كه بسياري از چيزها به حضرت علي رضی اهلل عنه گفته
شده كه به طور وصيت و راز در سينه اش پنهان بود.
[ -]89ديه مسلمانان مقتول (در عوض) چند شتر داده شود و تاوان
آن به ورثه اش چگونه پرداخت شود؟
[ -]90مسند علي بن ابي طالب رضی اهلل عنه و مسند االمام احمد
بن حنبل.
[ -]92ماخوذ از كتاب اصول الكافي ص  259 – 103و شرح اصول
الكافي الكليني (م  328هـ) 229/2
[ -]93كتاب اصول كافي ص 82 :طبع ايران  1281هـ
[ -]94مقدمه ابن خلدون ص 155 :طبع مصر ،دار الفكر
[ -]95مقدمه ابن خلدون  590/2تحقيق دكتر عبدالواحد وافي ،دار
نهضه ،مصر للطبع و النشر ،الفجاله ،القاهره
[ -]96الحكومه االسالميه ص ،52 :مطبوعه مكتبه بزرگ اسالميه،
طهران  -ايران
[Thomas patrick Huges, Dictionary of - ]97
574 .p 1885 ,islam, London
[H. A. R. Gibb & j.h KRAONER: SHORTER - ]98
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صنعوا)[]108
لعنت خدا بر یهود و نصاری كه قبرهای پیغمبران خود را عبادتگاه
درست كردند.
(منظور ایشان باز داشتن مسلمین از چیزهایی كه امتهای گذشته به آن
مبتال شده بودند بود).
از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به ثبوت رسیده كه از نوحه خوانی
و سینه زنی بر مردگان جلوگیری ميكردند ]109[.این عمل ایشان ،فقط
جهت تربیت مسلمین بود تا كه بر عقیده توحید ثابت قدم بمانند و عبادت
فقط از آن خدای واحد باشد؛ عمل ،قول و حال ،سرشار از این عقیده باشد.
زمانی كه ایشان صلی اهلل علیه و سلم وفات یافتند اثرات تعلیمات ،نحوه
تربیت و تعامل ایشان بیشتر آشكار شد .رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم،
برای صحابه كرام افضل و محبوبتر از تمام جهانیان بود .محبت ایشان صلی
اهلل علیه و سلم در اعماق دل و جانشان ،ریشه دوانیده بود .از جان ،مال و
فرزندان خود ،رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم را بیشتر دوست داشتند؛ اما
هنگام وفاتشان ،هیچكس غلو را آنچنان كه مقام تقدیس به تعظیم و محبت
بدهد به نمایش نگذاشت؛ از صحابه كرام بشمول حضرت علی ابن ابیطالب
و دو فرزند ایشان حضرات حسنین (رضی اهلل عنهم) نیز این امر به ثبوت
نرسیده است .این همه احتیاط در طرز عمل ،فقط به این خاطر بود كه افراد
آن عصر مبارك ،عقیده توحیدشان پخته و راسخ بود.
برعكس این ،شیعیان ایران كه رشد فكریشان بر عقیده امامت و
معصومیت بوده و در تعظیم رهنمایان خود تا سر حد تقدیس پیش رفتهاند
اینها همه نتیجه عقیده امامت ،غلو و افراط گری های ایران است كه از
عقائد جاهلی زردشتی فارس قدیم به ارث برده است.
«اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطال و ارزقنا اجتنابه».
«و صلی اهلل تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه و اهل
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در هشتم ماه ذیالحجه سال  35هجري

دکترصالحعبدالفتاحالخالدی
اشاره:
به مناسبت شهادت مظلومانه حضرت عثمان ذي النورين رضي اهلل عنه در هشتم ماه ذیالحجه سال 35
هجري ،مقالهاي را از كتاب ارزشمند دکتر صالح عبدالفتاح الخالدی بنام خلفای راشدین از خالفت تا شهادت
برگزيدهايم كه انشاءاهلل مورد پسند قرار خواهد گرفت.
خالفت عثمان بن عفان رضي اهلل عنه حدود دوازده سال ادامه داشت ،از ابتدای سال  24هـ شروع و در پایان
سال  35هجری پایان یافت.
امام زُهری میگوید :عثمان بن عفان مدت دوازده سال پیشوای مسلمانان بود ،و در شش سال اول خالفتش
سرآغاز فتنه و آشوب بزرگ

اکثریت قاطع مردم از او گالیه و شکایهای نداشتند ،و در میان مردم قریش محبوبیتش از عمر بن خطاب رضي
اهلل عنه بیشتر بود .زیرا عمر بن خطاب گاهی بر آنان سخت میگرفت .اما عثمان در برابر آنها از خود نرمش
نشان میداد ،و حقوق خویشاوندی آنان را پاس میداشت ،و پس از آن شش سال بود که کمکم اعتراضات و
مخالفتها و فتنهگریها آغاز گردید!

در سال سیام هجری و هفت سال پس از آغاز خالفت عثمان
بن عفان بود که آشوب و بال سر برآورد ،و جامعه دچار بیسر و
سامانی گردید و دامنه اختالف و تفرقه گسترش یافت و دشمنان
اسالم مخفیانه در بصره و کوفه و مصر سازماندهی شدند ،و
فعالیتهای خویش را آغاز نمودند.
آنان به وسیله تبلیغات خویش بر روی مردم عوام و افراد ناآگاه
و کمخرد مسلمانان اثر گذاشتند و در مصر و کوفه و بصره از
آنان دستههای بسیاری پدید آوردند ،و همه توان و امکانات
خود را برای گسترش دامنة تفرقه و اشاعه دروغ و افتراء به کار
گرفتند ،تا در نهایت به محاصره منزل عثمان بن عفان در مدینه
در دوازدهمین سال خدمت او انجامید!
در پی آن بود که به بدترین و زشتترین جنایت در تاریخ اسالم
دست زدند و سومین خلیفه از خلفای راشدین را به صورتی بسیار
ناجوانمردانه به قتل رسانیدند .از طرف دیگر فتنه و آشوبطلبی
در میان مسلمانان ریشه دوانید و در میان آنان اختالفات مذهبی
و سیاسی و دینی فراگیر شد .پس از به شهادت رسیدن عثمان
بن عفان در مورد خلیفه و امامی واحد اجماع و اتفاق نظر پیدا
نکردند و (چنانچه به قرآن و سنت رسول خدا صلي اهلل عليه و
سلم در اعتقاد و عمل متوسل نشوند) تا قیامت هم اتحاد و اتفاق
پیدا نخواهند کرد.
تاریخنگاران مسلمان بخش دوم از خالفت حضرت عثمان
را یعنی از سال  30تا  35را سالهای پیدایش و رشد آشوب
و فتنهگری نامیدهاند که در نهایت به شهادت حضرت عثمان

انجامید!
تاریخنویسان گزارشهای مربوط به آن فتنهها و آشوبها را
نوشتهاند ،و از ثبت و نوشتن پیامدهای آن مانند :جنگ میان
حضرت علی بن ابیطالب و طلحه و زبیر در بصره ،و جنگ صفین
میان حضرت علی و معاویه و به دنبال آن شورش خوارج و
شهادت حضرت علی غفلت نکردهاند!
اخبار و روایات مربوط به آن رویدادها را به تفصیل نوشته و گاهی
روایتهای تکراری و متضاد و متفاوت همراه با منابع و سندهای
صحیح و ناصحیح آورده و گفتههای باطل و دروغ و غیرقابل
قبول بسیاری را در کتابهای خود گنجانیده و معجونی عجیب
و غریب از راست و دروغ و حق و باطل را باهم درآمیختهاند!
همه مورخینی مانند :ابن سعد در کتاب «الطبقات الکبری» ،سیف
بن عمر در کتاب «الجمل» خلیفه بن خیاط در کتاب «الطبقات
الکبری» ،نصر بن مزاحم در کتاب «صفین» همچنین محمدبن
اسحاق و بالذری ،در مورد آن فتنه و آشوبها سخن گفته و
حوادث آن را نقل کردهاند!
بیش از همه آنها امام المورخین محمد بن جریر طبری ،از طریق
روایتهای همراه با اسناد رویدادها ،آن آشوب و فتنهها را در
کتاب «تاریخ األمم و الملوک» آورده و مورخین مسلمان دیگری
مانند :ابن اثیر در «الکامل» و ابن کثیر در «البدایه والنهایه» و ابن
الجوزی در «المنتظم» و ذهبی در «تاریخ اسالم» و ابن خلدون در
تاریخ خود ،از کتاب تاریخ امام ابن جریر طبری استفاده کردهاند!
برخی از مورخین در مورد رویدادهای آن فتن ه و آشوب کتابی
جداگانه نوشتهاند که میتوان از کتابهای «العواصم من القواصم»
نوشته ابن العربی مالکی ،که محبالدین خطیب کار تحقیق و

بررسی آن را انجام داده .و همچنین میتوان از کتاب «التمهید
و البیات فی مقتل الشهید عثمان» نوشته قاضی محمد االشعری،
نام برد.
بسیاری از نویسندگان معاصر نیز در مورد آن حوادث اظهار نظر
نموده اند ،که نظرات ایشان گاهی غرضآلود و تحت تأثیر القائات
دشمنان بوده است ،مانند کتاب «الفتنه الکبری» نوشته طه حسین!
عدهای برای مراعات حق و انصاف تالش کردهاند ،اما تحت
تأثیر روایتهای نادرست موجود در کتابهای تاریخ گذشته قرار
گرفته و به شیوهای غیر شایسته در مورد اصحاب رسول خدا
سخن گفتهاند :مانند استاد سعید األفغانی در کتاب «عائشه و
السیاسه».
بعضی دیگر از ایشان خالصهای از گفتههای برخی از گذشتگان
را گردآوری کردهاند مانند :استاد احمد راتب عرموش در کتاب
«الفتنه و وقعه الجمل» که روایات نقل شده توسط مورخ مشهور
«سیف بن عمر ضبی تمیمی» را در ارتباط با بلوای قتل عثمان
و واقعه جمل را از کتاب تاریخ طبری بیرون آورده است! استاد
عرموش در رابطه با نقل مطالب دقت و امانت را مراعات کرده و
به صورتی شایسته و امانتدارانه اخباری که سیف عمر در رابطه با
آن حوادث آورده نقل نموده و در کتاب او در این رابطه از بهترین
کتابهای شمرده میشود.
عدهای دیگر از ایشان تحقیقات و نوشتههای خود را به حادثهی
فتنه و آشوب علیه عثمان بن عفان و جمعآوری اخبار و روایتها
و داللتهای آنها اختصاص دادهاند! از این نمونه نویسندهها
میتوان از استاد محمد صادق ُعرجون رحمهاهلل در کتاب «عثمان
بن عفان الخلیفه المفتری علیه» نام برد!

من بر این باورم که کتاب او در مورد حضرت عثمان
عمیقترین ،دقیقترین و بهترین کتاب در دفاع از این شخصیت
مظلوم است.
من به همه مسلمانان اهل انصاف و تمام کسانی که میخواهند در
مورد ماجرای آشوب علیه حضرت عثمان تحقیق نمایند ،سفارش
میکنم کتاب استاد ُعرجون مطالعه نمایند و از تحقیقات منصفانه
آن استفاده کنند!
در این بخش تاریخی به آوردن برخی از روایتهای صحیحی
که امام مورخین طبری از سیف بن عمر ضبی و دیگر اخبار
و روایتها صحیحی که از نظر زمانی ترتیب داده به صورت
خالصه اکتفاء مینمایم و رویدادها را از ابتدای آشوب علیه
عثمان در سال  30هجری یعنی در هفتمین سال خالفت او تا
پایان رویداد در سال  35هجری یعنی سال شهادت او پیگیری
مینماییم!
رویدادها را به طور خالصه با هدف ارایه تصویری روشن
برای مشاهده خواننده مسلمان و محقق و جویای حقیقت که
میخواهند با واقعیت شورش و بلوایی که در عصر حضرت
عثمان پیش آمد آشنا گردد ،میآوریم!
اما کسانی که میخواهند با تفصیل بیشتری با این مرحله آشنایی
پیدا کنند و صبر و تحمل تحقیقات و ریزهکاریهای گسترده
را دارند و میخواهند حقیقت را از زیر آوار روایات متناقض
تاریخی بیرون بکشند! بهتر آن است به منابع خام و اولیه تاریخی
مانند :تاریخ طبری ،ابن جوزی ،ابن عساکر ،ابن خلدون و ابن
کثیر مراجعه کنند!!

رویدادهای مربوط به آشوب بزرگ در سال  30هجری یعنی
از هفتمین سال خالفت حضرت عثمان آغاز گردید ،اولین جرقه
آن آتش در شهر کوفه انجام گرفت ،شهری که در سرآغاز تاریخ
مسلمانان مرکز فتنه و آشوبگری به شمار میآمد!
زمانی که حضرت عثمان زمام امور خالفت را در دست گرفت
مغیره بن شعبه استاندار کوفه بود ،حضرت عثمان طی حکمی او
را از کار برکنار و صحابی بزرگوار سعدبن ابی وقاص را جانشین
او نمود ،و سعد بن ابیوقاص یک سال و نیم والی کوفه بود.
پس از آن یعنی در سال  25هجری حضرت عثمان ،ولید بن
عقبه بن معیط را که صحابی گرانقدر و مجاهد صادقی به شمار
میآمد که در زمان ابوبکر و عمر رضي اهلل عنهم استاندار بوده،
جانشین سعد بن ابیوقاص نمود.
ولید بن عقبه مدت پنج سال والی کوفه بود ،و در طول آن
ت بسیاری را در میان مردم کسب نمود ،زیرا او از
مدت محبوبی 
یک طرف انسانی بردبار و اهل تسامح و از طرف دیگر در موقع
مناسب بسیار قاطع بود ،هیچگاه در محل کار و منزل خود را بر
روی مردم نمیبست و با گشادهرویی به حل و فصل مشکالت
مردم میپرداخت!
در آن هنگام بود که آتش فتنه در شهر کوفه شعلهور شده ،و
آدمهای هرزه و خبیث و ماجراجو و شورشی برای بهرهبرداری
از فتنههای شوم خود تخم اختالف و تباهی را در زمین زندگی
اجتماعی پاشیدند و از تعدادی از جوانان هرزه و فاسد و کینهتوز
که مخفیانه با هم در ارتباط و هماهنگیهای الزم را به عمل آورده
بودند سوء استفاده میکردند!
در یکی از شبهای سال سیام هجری گروهی از جوانان دزد
و راهزن از جمله :مو ّرع بن مو ّرع اسدی ،زهیر بن جندب ازدی،
شبیل بن ابیأزدی به منزل «ابن الحیمان خزاعی» یورش بردند! او
در برابرشان به مقاومت پرداخت ،ولی آنان او را به قتل رسانیدند!
صحابی بزرگوار «ابوشریح خزاعی» با ابن الحیمان همسایه
بود ،و سر و صدای دزدان را که با ابن الحیمان درگیر بودند شنید
و شاهد بود که چگونه او را به قتل رسانیدند! او و پسرش نزد
والی شهر یعنی ولید بن عقبه رفتند و آنچه را که شنیده و دیده
بودند ،شهادت دادند.
دستور بازداشت و زندانی آن دزدان و هرزگان صادر شد و
آنها را دستگیر و زندانی نمودند ،ولید در مورد چگونگی برخورد
با آنان نامهای را برای حضرت عثمان ارسال کرده و کسب تکیف

نمود ،حضرت عثمان دستور اعدام آنها را صادر کرد و ولید نیز
آنها را در جلو قصر خویش اعدام کرد!
عمرو بن عاصم تمیمی اراده و قاطعیت حضرت عثمان و ولید
را به خاطر اعدام آن قاتالن و دزدان ضمن اشعاری ستود!
التأکلوا ابدا ً جیرانکم سرف ًا
اهل الزعارة فی ملک ابن ع ّفان
جربتم
انّ ابن ع ّفان الّذی ّ
فطم ال ّلصوص بمحکم القرآن
مازال یعمل بالکتاب مهیمن ًا
فی ّ
کل عنق منهم و بنان
«از این به بعد آدمهای هرزه و متجاوز در مملکت عثمان بن
عفان همسایگان شما را مورد تعرض قرار نخواهند داد ،عثمان
همان کسی است که او را تجربه کردهاید! که با احکام استوار
قرآن دست و دهان دزدها را بسته و همچنان با قوت و تسلط خود
ایشان را در محاصره گرفته است».
پس از آنکه ولید ُحکم خداوند را در مورد آن دزدان و
متجاوزان اجرا نمود و آنان را اعدام کرد ،خانوادههای آنها بر او
خشم گرفتند و به تحریک قبیله و عشیره خویش علیه او پرداختند
و برای گرفتن انتقام از ولید به دنبال فرصت مناسبی میگشتند.
همچنان که گفته شد :ولید در زمان عمر بن خطاب رضي اهلل
عنه والی منطقه «الجزیره» که در میان دو رود دجله و فرات در
بخش شمالی عراق واقع بود .در این منطقه تعدادی از مسیحیان
عرب بنی تغلب زندگی میکردند که عدهای از آنها نزد او مسلمان
شده بودند! یکی از کسانی که مسلمان شده از بزرگان آن طایفه
به نام ابوزبید بود ،که میان او و ولید بن عقبه دوستی و محبت
بسیاری وجود داشت!
پس از آنکه عثمان بن عفان ،ولید بن عقبه را از استانداری
الجزیره به کوفه فرستاد ،ابوزبید گاهی برای دیدار ولید به شهر
کوفه میرفت.
در یکی از این سفرها ابوزبید برای دیدار با ولید به منزل او
رفته بود ،آن سه خانواده که فرزندان آنها اعدام شده بود – یعنی
ابومو ّرع و ابوزهیر و ابوشبیل – از آمدن او مطلع شدند.
آنها نزد برخی از شخصیتهای شهر کوفه رفته و به آنان گفتند:
ولید بن عقبه والی شهر همراه با دوستش ابوزبید در منزل او به
شرابخواری مشغول هستند!؟
تعدادی از آنها برای آگاهی از موضوع همراه آنها در حالی به
طرف خانه ولید آمدند ،که او با دوستش ابوزبید با هم داشتند
صحبت میکردند!

ولید وقتی دید چند نفر وارد منزل او شدهاند ،چیزی را که جلو
دست او قرار داشت زیر تختی پنهان نمود ،آنان نیز که از گوشه
پنجره نگاه میکردند ،گمان بردند که آنچه را ولید مخفی کرده در
واقع شراب بوده است!؟
آنان داخل منزل شدند و بالفاصله یکی از آنها به طرف تخت
نزدیک ولید رفت تا به گمان خود شرابی را که او پنهان کرده بود،
به آنها نشان دهد! وقتی آن را بیرون آورد متوجه شدند که چند
خوشه انگور است که داخل سینی کوچکی قرار دارند!؟
زیرا ولید وقتی آمدن آنان را احساس کرد به خاطر کم بودن
آن ،شرم نمود که همچنان جلو دست آنها باقی بماند ،و در حالی
که انگوری باقی نمانده بود تا برای آنها بیاورد! اما آن کینهتوزان
شایع کردند که او ظرف شراب را از آنها پنهان کرده است!
اما آن چند نفر شخصیت شناخته شده ،کینهتوزان را به سختی
مورد مالمت قرار دادند و از ولید عذرخواهی کرده و گفتند :آنان
مردمی فتنهگر و دروغگو هستند ،و از اجرای حکم الهی در مورد
فرزندانشان ناراحت میباشند ،به همین خاطر در مورد تو اقدام
به شایعهپراکنی میکنند!
«ولید بن عقبه در ارتباط با این موضوع اقدامی ننمود و راه
صبر و تحمل را در پیش گرفت و حضرت عثمان بن عفان را در
جریان قرار نداد ،و با صبر و بردباری خود از آنها درگذشت![»]1
حقد و کینه آنان بر ولید بیشتر شد ،یکی از آنان به نام (جندب
ازدی ،ابوزهیر) همراه با تعدادی دیگر از آن کینهتوزان نزد عبداهلل
بن مسعود رضي اهلل عنه رفتند و به او گفتند :ولیدبن عقبه والی
آنها در منزل شرابخواری میکند!؟
ابن مسعود در پاسخ به آنان گفت :هر کس در پنهانی کاری
را انجام دهد ،ما اجازه تجسس در احوال شخصی او را نداریم و
حرمت او را زیر پا نمیگذاریم!؟
وقتی که ولید از شیوه پاسخ ابن مسعود به آن کینهتوزان اطالع
پیدا کرد ،او را مورد مالمت قرار داد و گفت :چرا به آن دشمنان
کینهتوز اینگونه پاسخ دادهای؟ من چه کار خالفی کردهام که آن
را پنهان کنم؟ این پاسخی است که در مورد متهمی سابقهدار
داده میشود! و من الحمدهلل به هیچوچه اهل شرابخواری نبوده
و نیستم!
به هر صورت در این رابطه میان ولید و ابن مسعود صحبت و
گفتگوی دوستانهای انجام گرفت و سوء تفاهم بر طرف گردید.
آن آدمهای کینهتوز همچنان در کوفه به شایعهپراکنیهای خود
در مورد شرابخواری ولید ادامه دادند و علیه او طرح و توطئه
میچیدند ،و هر روز آدمهای هرزه و فاسد و مخالف را که توسط

ولید مورد مجازات قرار میگرفتند را ،بیشتر به دور و بر خود
جمع میکردند.
روزی آدم جادوگری را نزد ولید آوردند ،ولید در مورد حکم
مجازات جادوگر از ابن مسعود سؤال کرد ،ابن مسعود گفت :از
کجا میدانید او جادوگر است؟
از جادوگر پرسیدند :چه کارهای ساحرانهای را انجام میدهی؟

دیدهاند! او بالفاصله راه مدینه رادر پیش گرفت ،تا قبل از آنان
یا همزمان با آنها وارد مدینه شود ،اما آنها زودتر از او وارد
مدینه شده بودند!
غوغاساالران و توطئهگران به رهبری ابومو ّرع اسدی و
ابوزینب ازدی – که ولید پسران آنها را به جرم قتل و سرقت
اعدام کرده بودند – به مالقات حضرت عثمان رفتند و به
شرابخواری ولید بن عقبه شهادت دادند.
حضرت عثمان خطاب به آنان گفت :چه چیزی را از او
مشاهده کردهاید!؟
آن دو به دروغ شهادت دادند و گفتند که :ما وارد منزل
ولید شدیم و او را مست مشاهده کردیم و داشت شراب باز
میآورد!؟ و محاسنش را با آن آلوده کرده بود!؟
بدین ترتیب در مورد شرب خمر ولید دو نفر به دروغ
گواهی دادند ،در حالی که حکم مجازات شرب خمر از طریق

شهادت دو نفر ثابت میشود!
وقتی ولید به مالقات عثمان بن عفان رفت ،به خداوند
سوگند یاد کرد که هیچگاه شراب ننوشیده و شهادت آن دو نفر
که از توطئهگران و دشمنان کینهتوز هستند دروغ محض است!
حضرت عثمان بن عفان به او گفت :ما بر اساس معیارهای
موجود عمل میکنیم و بر پایه شهادت شهود حکم را اجرا
مینماییم ،کسی که به دروغ چیزی را گواهی دهد و به دیگران
ستم ورزد ،آتش جهنم را برای خود مهیا کرده است ،و خداوند
از او انتقام میگیرد و مظلوم را مورد حمایت خویش قرار
میدهد و بهترین پاداش را به او عطا میفرماید.
برادر – الزم به تذکر است که ولید و عثمان بن عفان با هم
برادر شیری بودهاند – چارهای نیست ،حد شرعی شرابخواری
را بر تو اجرا مینمایم ،اما بردبار باش!
پس از آن حضرت عثمان دستور داد حد شرعی شرب خمر

سیر زمانی حوادث آشوب بزرگ

باند توطئهگران کوفه

آن دسته از کینهتوزان به همراهی تمامی آشوبطلبان ،و
کسانی که زندان رفته و آزاد شده بودند مجازاتشدهها و
مخالفان دست به دست هم داده و باندی را برای شورش
عصیان و براندازی دولت اسالمی تشکیل دادند و بر دامنه
ی و دروغپردازی علیه ولید و حضرت عثمان
شایعهپراکن 
افزودند.
آنان گام شیطانی بلندتری را برداشتند ،به این صورت که از
طریق توطئهای زشت و خبیثانه – که طبری آن را به تفصیل
نقل کرده – مهر حکومتی ولید بن مغیره را دزدیدند! و عدهای
از آنان همراه با آن مهر به مدینه رفتند ،تا علیه او به جرم ُشرب
خمر شهادت دهند!
وقتی ولید از گم شدن مهر و رفتن آنها به مدینه باخبر
شد ،متوجه گردید که توطئه خطرناکی را برای او تدراک

گفت :میتوانم وارد دهان االغی شوم و از عقب آن بیرون
بیایم!؟
ابن مسعود به ولید گفت :مجازات او اعدام است!
عدهای جلو منزل ولید تجمع نمودند که در میان آنها فرد
كينهتوزي به نام جندب ازدی وجود داشت!
او برای ایجاد آشوب و بلوا فرصت را مناسب دید ،و بدون
اجازه ولید و صدور حکم قطعی به سرعت طرف جادوگر رفت
و او را به قتل رسانید!
ولید و ابن مسعود کار او را اقدامی علیه اختیارات حکومتی
تلقی نموده و به همین خاطر حکم زندانی شدن او را صادر
نمودند .زیرا اقامه حدود شرعی جزو اختیارات مردم عادی نیست
بلکه جزو اختیارات امام و مسؤلین امور مربوطه میباشد.
در مورد نوع اقدام علیه جندب ،ولید نامهای برای حضرت
عثمان نوشت ،حضرت عثمان دستور داد او را تعزیر کنند و پس
از پایان تعزیر او را آزاد نمایند! و از مردم خواست بر پایه گمان
خویش اقدام نکنند و بدون اجازه اولیای امور حدود الهی را به
اجرا نگذارند.
جندب و گروه هواداران او بر دامنه کینهتوزی و توطئهگری
خود علیه ولید افزودند![]2
برخی از شورشیان که کینه ولید را بر دل داشتند ،برای مالقات
با حضرت عثمان به سوی مدینه حرکت کردند ،که جندب ازدی
نیز آنان را همراهی میکرد ،و از حضرت عثمان خواستند به سبب
آنکه مردم از ولید آزردهاند ،او را از استانداری کوفه برکنار کند!
حضرت عثمان چندان آنان را تحویل نگرفت و خطاب به آنها
گفت :شما دارید بر اساس ظن و گمان عمل و اقدام میکنید و
چنین چیزی از نظر اسالم پذیرفتنی نیست ،از طرفی بدون اجازه
از کوفه خارج شدهاید![]3
وقتی که به کوفه بازگشتند ،حقد و کینه آنها نسبت به ولید و
حضرت عثمان بیشتر گردید!

را – هر چند دو نفر به دروغ آن را گواهی کرده بودند –
اجرا کنند!
سپس متوجه شد که مصلحت در این است که او را از
استانداری کوفه برکنار کند ،و به پنج سال کار او در منطقه
پایان دهد! و سعیدبن عاص را بالفاصله بر جای او گمارد .این
عزل و نصب در سال سیام هجری روی داد»]4[.
غوغاساالران تهمتگر و کینهتوز پس از آن شهادت دروغ
علیه ولید ،برای ادامه توطئهگری علیه والی جدید به کوفه
بازگشتند!
پس از آنکه سعید بن عاص به کوفه رسید ،در جمع مردم
به سخنرانی پرداخت و پس از حمد و ثنای خداوند گفت:
«سوگند به خداوند علیرغم ناخشنودیم مرا به میان شما
فرستادهاند! اما زمانی که عثمان برای قبول این مسئولیت به
من امر فرمود ،به غیر از اطاعت چاره دیگر نداشتم! به شما

ماهنامه

نوار اسالم

سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.
هشدار میدهم که دیو فتنهگری و غوغاساالری در میانتان
سر بر آورده ،اما به خداوند سوگند یاد میکنم که به سختی
با آن به رویارویی خواهم پرداخت تا آن را سرکوب کنم یا
آنان بر من چیره شوند! اما من امروز تنها اختیار خویش را در
دست دارم![]5
پس از آن سعید بن عاص در مورد اوضاع و احوال کوفه
اطالعات الزم را کسب کرد و با گرایشها و گروههای مختلف
آشنایی پیدا نمود و به ریشهدار بودن فتنه و دست داشتن
عدهای از شورشیان ماجراجو و کینهتوز و دشمنان دین در
توطئهگری و فریبکاری و فتنهگری پی برد و متوجه شد
که عامه مردم عادی از غوغاگران و آدمهای جاهل و نادان
دنبالهروی مینمایند!
پس از مدتی سعید ضمن گزارشی کتبی حضرت عثمان را
از اوضاع نابسامان و غیرعادی کوفه باخبر نمود! در نامه او
آمده بود:
«اوضاع و احوال اجتماعی مردم کوفه بسیار نابسامان و
متشنج است .و آدمهای محترم و با کرامت و باسابقه خدمت
و دیانت منزوی گردیدهاند! زمام اوضاع در دست ماجراجویان
مزدور و مردم جاهل و ساده عربی است و متأسفانه امروز،
وضع به گونهای درآمده که برای اهل دین و شرف هیچگونه
احترامی قایل نمیشوند!؟»
عثمان بن عفان رضي اهلل عنه نامهای را برای سعید نوشت
و از او خواست که همه سعی و تالش خود را برای سر و
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سامان دادن به اوضاع و احوال اجتماعی و ترویج ارزشهای
دینی و جهادی و حرمت نهادن به دانش و درستکاری و جهاد
و در اولویت قرار دادن این امور بر دیگر امور به کار گیرد!
حضرت عثمان از جمله در نامهاش آورده است:
«افراد خوشنام و باسابقه را گرامی بدار! آنانی که ممالک
بسیاری را با جهاد و مقاومت خود فتح کردهاند ،و آنانی را که
پس از فتح آن ممالک وارد آن گردیدهاند تابع آن پیشگامان
و مجاهدان بگردان! مگر آنکه آن پیشگامان راه تنپروری و
حقناپذیری و ترک جهاد را در پیش گرفته باشند! و آنهایی
که پس از ایشان آمدهاند ،راه جهاد را در پیش گرفته باشند!
به هر انسانی در جای خود حرمت بگذار! و حق هر یک
را آنگونه که شایسته است به آنان عطا کن! زیرا به وسیله
شناخت صحیح مردم است که عدالت و دادگری در بین آنها
تحقق پیدا میکند!
سعید توجیهات عثمان بن عفان را به کار بست و مجاهدینی
مانند قعقاعبن عمر تمیمی را که در جنگ «قادسیه» مشارکت
داشته بودند ،فراخواند و خطاب به آنها گفت :شما بزرگان
و پیشگامانی هستید که مردم پشت سر شما قرار میگیرند ،و
سر و صورت همیشه مظهر و نماد جسم و پیکرند ،از شما
میخواهم که مرا به درستی از نیاز نیازمندانی که پشت سر
شمایند مطلع کنید و از سهلانگاری سهلانگاران باخبر نمایید.
[»]6
سعید اقدام به تشکیل هیئتی مجلس مانند متشکل از اهل حل

و عقد کوفه نمود که در آن اهل علم و اصحاب و مجاهدین
و اهل دین وتقوا و قاریان قرآن و اهل فضل وجود داشتند،
او آن مجلس را طرف مشورت خود نمود و جزو اطرافیان
خویش گردانید!
اما این اقدامات سعید به هیچوجه باب طبع آن کینهتوزان و
آدمهای جاهل و نادان نبود ،بالفاصله علیه سعید به شایعه و
دروغپراکنی و تهمت پرداختند و او را به گمراهی متهم کردند
عدهای از آدمهای کمخرد و سادهاندیش به دروغهای آنان باور
کرده و از آنها جانبداری میکردند!
سعیدبن عاص گزارش اقدامات خود را برای خلیفه مسلمانان
عثمان بن عفان فرستاد ،حضرت عثمان نیز برای بررسی اوضاع
کوفه صاحبنظران و بزرگان اصحاب را به نشستی فراخواند و
آنان را در جریان اقدامات سعید بن عاص و ریشه دوانیدن
فتنه و فتنهانگیزان و تالشهای توطئهآمیز کینهتوزان برای
شایعهپراکنی پرداخت!
آنان خطاب به حضرت عثمان گفتند :توجیهات تو و
اقدامات او بجا و حکیمانه بودهاند ،و به هیچوجه در برابر
فتنهگران کوتاه نیایید! آنها را بر مردم مقدم مدارید! و آنان را
به کارهایی که شایستگی آن را ندارند مگمارید! زیرا اگر زمام
امور در اختیار نااهالن قرار گیرد ،نه اینکه آن امور را به درستی
انجام نمیدهند بلکه آنها را دچار بیسر و سامانی مینمایند!
«عثمان بن عفان به مجلس مشورتی بزرگان مدینه فرمودند:
عدهای برای ایجاد آشوب و بلوا تالش میکنند ،خود را

برای مقابله با آن آماده کنید! و به حق متمسک شوید! من
گزارشهای مربوط به تحرکات آنان را بالفاصله به اطالع شما
میرسانم![»]7
آدمهای هرزه و اعراب جاهل و بیخرد از گماشته شدن
انسانهای شریف و خوش سابقه و اهل علم و جهاد و تقوا
در مجالس و پستهای اداری و اجتماعی خشمگین شده و به
خاطر آن اقدام به عیبجویی و شایعهپراکنی در مورد مسئولین
امور پرداختند ،زیرا آن اختیارات را نوعی ستم و تبعیض به
شمار میآوردند!
کینهتوزان توطئهگر و ماجراجویان و مخالفان ،آن اقدامها را
برای حق و کینهتوزی بیشتر علیه خلیفهي مسلمانان و اولیای
امور و عدم اطاعت از تصمیمات و دستورات سعیدبن عاص و
ترویج شایعات علیه او در میان مردم ،بهانه قرار دادند.
اکثریت مردم کوفه پذیرای دروغپردازیها و تهمتگریهای
آن کینهتوزان نبودند ،آنان مدتی راه سکوت را در پیش
گرفتند ،اما همچنان در پی توطئهگری و آشوبطلبی بودند و
به دنبال فرصت مناسبی میگشتند! و به خاطر مخالفت مردم
راه پنهانکاری را در پیش گرفتند! و با غوغاساالران و جاهالن
عرب و زندانرفتهها و مجازاتشدهها مخفیانه ارتباط پیدا
کردند!

دشمنان کینهتوز اسالم ،اعم از یهود و مسیحیان و مجوسیان
مرتب علیه اسالم و مسلمانان توطئهچینی میکردند و علیه
خلیفه و اولیای امور به دروغ و تهمتپراکنی میپرداختند! و از
اشتباهات اندک آنها برای تحریک مردم علیه آنان حداکثر استفاده
را میکردند ،و از جعل هیچ نوع افتراء و تهمتی علیه آنها کوتاهی
نمیورزیدند!
هدف آنان از این تالشها و اقدامات ،گسترش نابسامانی و
تقویت پایههای تفرقه در میان مسلمانان ،و شعلهور کردن آتش
کینه و حقدشان علیه اسالم بود که ادیان باطل آنان را منزوی
نموده و در واقع در پی براندازی نظام اسالمی که حکومتهای
آنان را سرنگون و ارتشهایشان را تار و مار نموده بود ،بودند!
آن دشمنان قسم خورده برای تحقق اهداف خود از آن آدمهای
کینهتوز گمراه و ساده و ابله استفاده کرده و همه کسانی را که
به سبب خالفکاری توسط خلیفه و مسؤلین امور مجازات شده
بودند ،بسیج نموده بودند!
سری تشکیل دادند و در
سازمانی
خود
آن دشمنان از هواداران
ّ
شهرهای بزرگ و مناطق مختلف هوادارانی را برای خود دست
و پا کرد ه و آنان را سازماندهی نموده و مرتب با آنها در ارتباط
بودند!
مهمترین هستههای این گروه خبیث در شهرهای :کوفه ،بصره
و مصر قرار داشتند و در شهرهای مدینه و شام نیز دارای اعضا و
هوادارانی – هر چند اندک – بودند!
در رأس این سازمان سری توطئهگر و برانداز ،آدمی
یهودیاالصل قرار داشت که در زمان خالفت حضرت عثمان
به مسلمان شدن تظاهر نموده و خود را جزو مسلمانان دانست!
او پنهانی به ممالک مختلف اسالمی سفر میکرد ،و اتباع و
هواداران خود را با یکدیگر هماهنگ مینمود ،و در آن مناطق
حزب و سازمانش را پنهانی تأسیس میکرد!
او «عبداهلل بن وهب بن سبأ» معروف به ابن سوداء بود ،زیرا
ظاهرا ً مادر او سیاهپوست بوده که کمکم اتباع او به نام «سبأیه»
شهرت یافتند ،و مهمترین نقش را در سازماندهی شورش علیه
عثمان بن عفان و به شهادت رسانیدن او و پس از آن قیام علیه
حضرت علی و شهید گردانیدنش ایفا نمودند!
امام ابن جریر طبری از طریق اسنادهای مورد قبول مورخین
روایت مینماید که:
«عبداهلل بن سبا یهودی و اهل مدینه و مادرش سیاهپوست
بود ،در زمان عثمان اسالم آورد ،پس از مدتی او ممالک و مناطق
مختلف مسلماننشین سفر میکرد و برای گمراه گردانیدن آنان
تالش مینمود .او کار خود را از حجاز آغاز کرد ،سپس به بصره
و کوفه ،و شام رفت! او در شام به اهداف خود دست نیافت و
مردم مسلمان او را از آن کشور بیرون کردند!
عبداهلل بن سبا به مصر رفت و در آنجا اقامت گزید و سخنان
او بر تعدادی از مردم اثر گذاشت ،و کمکم برای ترویج کفرگویی
و حرفهای گمراهکننده خویش جرأت بیشتر پیدا نمود!
او میگفت :من از باور آنهایی درشگفتم که گمان میبرند.
عیسی در آخر الزمان باز میگردد ،اما گویند :محمد در آخر
الزمان باز نمیگردد!؟ در حالی که خداوند در قرآن میفرماید:
ض َع َليْ َ
ك ال ْ ُق ْرآنَ ل َ َراد َ
إ ِ َّن ال َّ ِذي َف َر َ
ُّك إِلَى َم َعادٍ ُق ْل َرب ّ ِي أَ ْع َل ُم َم ْن
َجا َء بِال ْ ُهدَ ى َو َم ْن ُه َو فِي ضَ ال ٍل ُمب ِينٍ (القصص)85 :
«همان کسی که (تبلیغ) قرآن را بر تو واجب کرد ،تو را به
میعادگاه (قیامت) بازمیگرداند».
محمد برای ظهور و (رجعت = بازگشت مجدد) از عیسی
شایستهتر است ،زیرا محمد بر او فضل و برتری دارد!
او برای اتباع خود عقیده «رجعت» را اصلی مسلم قرارداد و
آنان نیز عقیده او پذیرفته و راجع به آن سخن میگفتند!
او پس از مدتی برای تحریک مردم علیه خلیفه گام دیگری
برداشت و خطاب به آنان گفت« :هزار پیامبر مبعوث شده و هر
یک از آنها دارای وصی و جانشینی بوده است ،علی بن ابیطالب

نیز وصی حضرت محمد است و از آنجا که آخرین پیامبر است،
علی نیز آخرین وصی است!
پس از مدتی در بین اتباع خود میگفت :چه کسی ستمکارتر
از آنی است که وصیت و سفارش رسول خدا را در مورد تعیین
علی بن ابیطالب به عنوان جانشینی عملى ننمود ،و حق او را
غصب ،و به جای او خود بر مردم فرمانروایی کرد؟!
او گفت :عثمان از روی ستم و ناروا خلیفه شده و این حق
علی بن ابیطالب است زیرا او از طرف رسول خدا به عنوان
جانشین تعیین گردیده و عثمان باید آن مقام را برای او رها کند؟!»
ابن سبأ پیروان جنایتپیشه و تبهکار خود را در سازمان سری
و خبیث خود در ممالک اسالمی توجیه میکرد و به آنان میگفت:
برای گسترش این عقیده به پاخیزید! و آن را در جامعه به حرکت
درآورید! و از ترور ،و تخریب شخصیت افراد و ایجاد تهمت و
افترا علیه مسؤلین امور حاکم بر خود که از طرف عثمان تعیین
شدهاند ،آغاز کنید! کار خود را در پوشش اندرز و اصالحات و
امر به معروف و نهی از منکر قرار دهید .تا مردم به شما روی
بیاورند و سپس آنان را بر این باور فرا بخوانید!
عبداهلل بن سبأ پیروان خود را در ممالک اسالمی به ویژه بصره،
کوفه و مدینه پراکنده نمود و خود او مصر را برای اقامت خویش
برگزید! او مرتب به اتباع فاسد و گمراه شده خود در ممالک
مختلف نامه مینوشت و ایشان را بیشتر به خود وابسته مینمود،
آنان نیز مرتب گزارش کار خود را برای او میفرستادند!
اتباع او در مناطق روز به روز بر دامنهي فعالیتهای خود
میافزودند و مخفیانه هواداران خود را به شورش علیه خلیفه و
اولیایی امور و عزل عثمان فراخواندند!
آنان در پوشش امر به معروف و نهی از منکر باورها و نظرات
خود را در میان مردم بیان میکردند ،تا بر روی آنها تأثیر گذاشته
و بیشتر آنان را به خود جذب کرده و فریبشان دهند!
اتباع او مدام به عیبجویی و ایراد تهمت از امرا و اولیای امور
میپرداختند و در جزوههایی که برای یکدیگر میفرستادند آنها
را منتشر میکردند! اتباع او در هر یک از شهرهای و مناطق
دروغها و تهمتهایی را در مورد مسؤلین امور سرهم میکردند
و به صورت مکتوب برای اتباع و هواداران خود در دیگر مناطق
میفرستادند ،و آنان نیز آن دروغ و افترائات را در میان مردم شایع
مینمودند!
مردم از زبان آنها عیب و نقص اولیای امور آن منطقه را
میشنیدند ،و به مردم میگفتند :ما در این منطقه شریک ظلم و
ستمی که بر سر مردم مسلمان فالن شهر و دیار آمده نیستیم .در
نتیجه آنچه را میشنیدند باور میکردند!
به این صورت باند سازمان یافته سبأیه ،به ایجاد و فساد و
تباهی در عرصههای مختلف پرداختند و همه تالش و توان
خود را برای گسترش اختالف و چنددستگی و بر هم زدن اصل
اخ ّوت اسالمی به کار گرفتند و مردم را علیه استانداران و اولیای
امور تحریک میکردند و علیه عثمان بن عفان رضي اهلل عنه به
دروغپراکنیو نشر اکاذیب میپرداختند!
از طریق این خالفکاریها و جرایم سازمان یافته خود بر
خالف ظاهر ،اهداف دیگری را دنبال میکردند و ظاهر و باطنشان
بسیار متفاوت بود و هدف اصلی خود را حذف عثمان بن عفان
و براندازی نظام اسالمی قرار داده بودند و با این کار میخواستند
به اهداف شیطانی پیشوای خود عبداهلل بن سبأ و یهودیان و
مجوسیان و مسیحیان حامی او جامه عمل بپوشانند![»]8
همچنان که گفته شد :عبداهلل بن سبأ مدتی پس از ادعاهای
مسلمان شدن با هدف ترویج گمراهی در میان مردم و تأثیرگذاری
بر روی آنها به شام رفت ،اما نتوانست به آن هدف شیطانی خود
دست پیدا کند!
امام ابن جریر طبری بر پایهي اسناد مورد قبول خود نقل
مینماید که« :وقتی عبداهلل بن سبأ به شام رفت ،با ابوذر غفاری
مالقات کرد ،و خطاب به او گفت:
«از این سخن معاویه والی شام تعجب نمیکنی که میگوید:
ثروت و داراییها از آن خداوند هستند! این صحیح است که همه

چیز از آن خداوند است ،اما او میخواهد مسلمانان را از ثروت
و دارایی که در اختیار دارد محروم کند و نام مسلمانان را از روی
آن بردارد!؟
حضرت ابوذر غفاری رضي اهلل عنه به خاطر حسن نیت
و خلوص قلبی و پاکی سیره خویش ،تحت تأثیر کالم او قرار
گرفت و گمان برد که سخن معاویه سخنی ناسره و اشتباه میکند!
ابوذر غفاری نزد معاویه رفت و او را مورد مالمت قرار داد
و گفت :بر اساس چه انگیزهای بیتالمال مسلمانان را ،دارایی
الهی نامیدهای؟!
معاویه در پاسخ به او گفت :ابوذر! خداوند تو را ببخشاید،
مگر همه ما بنده خدا نیستیم و دارایی و ثروت و آفرینش و امر
مگر از آن او نیست؟!
ابوذر گفت :مگو :این اموال خداوند است!
معاویه گفت :نمیگویم این اموال از آن خداوند نیست ،اما
میگویم که متعلق به مسلمانان است!
بدین ترتیب معاویه به مناقشه پایان داد و به درخواست ابوذر
پاسخ مثبت داد .در حالی کالم معاویه کالم نادرستی نبود .و این
ابوذر غفاری بود که بر اثر صداقت و دلسوزی خود تحت تأثیر
فریبکاری و توطئهگری ابن سبا قرار گرفته بود!
اما در ارتباط با اینگونه مسایل دامنه اختالف نظر میان معاویه
و ابوذر رضي اهلل عنه گسترش یافت ،تا جایی که عثمان را بر
آن داشت که طی نامهای محترمانه از ابوذر خواست که به مدینه
بازگردد!
پس از آمدن به مدینه ابوذر غفاری از این نگران بود که برخی
انسانهای سادهاندیش و کمخرد از نظرات انتقادی او سوء استفاده
کرده و از آنها برای اهداف خاص خود بهره بگیرند ،به همین
سبب و به خاطر پرهیز از بازیچه قرار گرفتن فتنهگران اقامت
در «ربذه» (که در حوالي مدینه بود) را ترجیح داد و تا سال 32
هجری و پایان عمر در آنجا ماند و قبل وقوع حوادث ناگوار و
گسترش آشوب و فتنه وفات یافت!
عبداهلل بن سبا نزد صحابی بزرگوار ابودرداء که در شام بود
رفت همان سخنانی را که با ابوذر در میان نهاده بود با او هم نهاد.
و خواست او تحت تأثیر القائات خویش قرار دهد و علیه معاویه
تحریک کند! اما ابودرداء سخنان او را با هوشیاری ذکاوت مؤمنانه
مورد تأمل قرار داد و بوی یهودیت و شیطنت را از آن استثشمام
نمود و خطاب به او گفت :ابن سوداء تو کیستی؟ سوگند به
خداوند یهودی کینهتوزی بیش نیستی!
پس از مدتی عبداهلل بن سبأ نزد عباده بن صامت رفت ،و همان
مسایلی را که با ابودرداء در میان گذاشته بود با او نیز در میان نهاد.
عباده بن صامت نیز خباثت و یهودیگری او را دریافت ،دستبند
به دستهای او زد و همراه با یک سرباز نزد معاویه رفتند ،هنگامی
که نزد معاویه رسیدند ،عباده بن صامت خطاب به او گفت :ای
معاویه! این آدم یهودی را بازخواست کن! و مواظب او باش! این
شخص بوده که ابوذر را علیه تو تحریک کرده است!
معاویه در ارتباط با قضیه عبداهلل بن سبأ و شیوه برخورد با او
نامهای را به حضرت عثمان نوشت و از او کسب تکلیف نمود.
حضرت عثمان در پاسخ به او نوشت :دیو فتنه چشم و بینی
خویش را بیرون آورده و سربلند کرده ،و تنها چیزی که باقی مانده
آن است که از جای برخیزد و حملهور شود! در زخم چرکین
نیشتر فرو مکن و خود و مردم را از زیان آن مصون بدار!»
در سال سیام هجری عبداهلل بن سبأ از شام به طرف بصره
حرکت کرد ،تا پیروان خود را که معجونی فاسد از مخالفان و
کینهتوزان و افراد جاهل و بیخرد بودند سازماندهی کند! در
آن زمان عبداهلل بن عامر کریز والی بصره بود ،او مردمی عادل و
پرهیزکار و در عین حال با اراده و قاطع به شمار میآمد!
ابن سبأ پس از ورود به بصره یکراست به منزل حکیم بن جبله
که آدمی خبیث و حرمتشکن به شمار میآمد ،رفت.
امام ابن جریر طبری میگوید :پس از ورود ابن سبأ به بصره
به عبداهلل بن عامر خبر دادند که مردی غریب و مرموز وارد شهر
شده و مهمان حکیم بن جبله است!

همچنان که گفته شد ،حکیم بن جبله دزد و راهزن مشهوری
بود ،و زمانی که سپاه اسالم و مجاهدین از ممالک اطراف بصره
به این شهر بازمیگشتند ،او مخفیانه از آمدن به بصره خودداری
میکرد تا به کار دزدی و راهزنی خود بپردازد و اموال و دارایی
اهل ذ ّمه و مسلمانان را مورد دستبرد قرار دهد! و به هر کار
خالفی دست زد.
مردم اهل کتاب و مسلمانان از او نزد عثمان بن عفان شکایت
بردند ،او نامهای را برای عبداهلل بن عامر نوشت و از او خواست
حکیم بن جبله را بازداشت و زندانی کند و تا زمانی که به خوبی
تنبیه نشده او را آزاد ننماید!
ابن عامر دستور داد او را در خانهاش زندانی کنند و اجازه
خروج از بصره را به او ندهند!
زمانی که او در خانهاش تحت نظر قرار داشت ،عبداهلل بن سبأ
یهودی مهمان او شد و خواست از خباثت و شرارت حکیم و
کینهتوزی او برای دستیابی به اهداف خود استفاده کند و عم ً
ال او
را نمایندة خویش در بصره بگرداند!
حکیم بن جبله تمامی آدمهای هرزه و کینهتوز هم کیش خود
را نزد ابن سبأ فرامیخواند و او با مهارت بسیار اندیشههای خود
را به آنان القاء میکرد و آنها را عم ً
ال در جماعت و سازمان سری
خود به کار میگرفت! هنگامی که عبداهلل بن عامر از این موضوع
مطلع شد – عبداهلل ابن سبأ را نزد خود احضار کرد و به او گفت
تو کی هستی؟
عبداهلل بن سبأ گفت :مردی از اهل کتابم! که به اسالم رغبت
پیدا کرده و مسلمان شده و اکنون دوست دارم که در پناه حمایت
والی در این شهر زندگی کنم!؟
ابن عامر گفت :در مورد تو گزارشهای زیادی به من رسیده
و فریب این سخنانت را نمیخوردم! هر چه زودتر از این
شهرخارج شو!
عبداهلل بن عامر استاندار بصره ،عبداهلل بن سبأ را از آن شهر
بیرون راند! اما او کار خود را کرد و بذر فساد و نفاق را در آن
شهر پاشیده و برای خود اتباع و هوادارانی را دست و پا نموده
و شاخهای از تشکیالت سبأی یهودی خود را در آن تشکیل
داده بود!
ابن سبأ به شهر کوفه رفت ،و متوجه آن شد که افراد فاسد و
شرارتپیشه بسیاری در آن شهر وجود دارند و آمادگی پذیرش
القائات او را دارند و مخفیانه با آنها تماس گرفت و پس از
توجیهات و القائات بسیار آنها را سازماندهی نمود و جزو حزب
خویش گردانید!
پس از آنکه سعید بن عاص والی کوفه از حضور چنان
شخصی مطلع شد ،او را از شهر کوفه اخراج نمود!
عبداهلل بن سبأ به طرف مصر رفت و در آنجا ساکن شد و در
آن سرزمین هم بذر فساد و تباهی پاشید و افراد ابله و فاسد و
کینهتوز و ماجراجوی بسیار را دور و بر خود جمع کرد!
متأسفانه در میان آنان دو نفر از فرزندان اصحاب وجود
داشتند ،یکی از آنان محمد بن ابوحذیفه بن عتبه ،پسر همسر
حضرت عثمان بود ،که در خانه او بزرگ شده بود.
دیگری محمدبن ابیبکر صدیق بود ،که خواهرش ا م المؤمنین
عایشه از او نگرانی بسیار داشت و به جای محمد (ستوده) او را
«مذ ّمم» «مذموم» مینامید!
عبداهلل بن سبأ به طور دایم و مرتب ارتباطش را از مرکز اصلی
خود در مصر با اتباع و شاخههای سازمان سری و برانداز خود
در مدینه و کوفه و بصره برقرار میکرد ،و افراد او در شهرها و
مناطق مختلف با هم در رفت و آمد بودند»]9[.
فعالیتهای زیرزمینی عبداهلل بن سبأ و دار دسته او شش سال
ادامه داشت که از سال سی هجری کار خود را آغاز کردند و
در پایان سال سی و پنجم هجری توانستند حضرت عثمان را به
شهادت برسانند و در طول خالفت حضرت علی رضي اهلل عنه
به جرم و جنایت و کارشکنی خود ادامه دهند!

اولین جرقه آشوب بزرگ
رهبران سازمان سری و برانداز سبأیه ،تصمیم گرفتند که کار
فتنهگری و آشوبطلبی خود را از شهر کوفه – که به شهر آشوب
و فتنه و توطئه – شهرت داشت – آغاز کنند! و سال سی و سه
هجری را برای روشن کردن اولین آتش آشوب و هرج و مرج در
ایام والیت سعید بن عاص انتخاب کردند که در آن زمان سعید
بن عاص والی کوفه بود.
در یکی از روزهای سال سی و سه هجری ،سعید بن عاص
در مجلسی عمومی نشسته و بسیاری از بزرگان و صاحبنظران و
مردم عادی حضور داشتند ،و در مورد مختلف به بحث و بررسی
پرداختند .افراد گروه «سبأئیه» مخفیانه به آن مجلس مشورتی
نفوذ کرده و برای برهم زدن آن و شعلهور نمودن آتش فتنه
تالش کردند!
بین سعیدبن عاص و یکی از حاضران در مجلس به نام
«خُ نیس بن ُحبیش اسدی» گفتگو و مناقشهای پیش آمد که در
مورد موضوعی با یکدیگر اختالف نظر پیدا کردند! و هفت نفر

از فتنهگران از جمله (جندب ازدی که پسر قاتل و سارق او قب ً
ال
اعدام شده بود و اشتر نخعی ابن الکواء و صعصعه بن صوحان)
در مجلس حضور داشتند!
فتنهگران فرصت را برای فتنهگری و شعلهور نمودن آتش
آشوب مناسب دیدند و برخاستند و به کتککاری خنیس اسدی
که با سعید بن عاص مناقشه میکرد ،پرداختند ،وقتی پدر او به
حمایت از پسرش برخاست او را نیز زير مشت و لگد گرفتند!
سعید تالش کرد که از نزاع و کتککاری آنان جلوگیری کند،
اما فتنهگران دست بردار نبودند و بر اثر شدت ضرب و جرح
خنیس اسدی و پدرش بیهوش نقش زمین شدند!
طایفه بنی اسد وقتی ماجرا باخبر شدند ،برای گرفتن انتقام
دست به شمشیر زدند و چیزی نمانده بود که آتش جنگ شعلهور
شود ،اما سعید توانست اوضاع را کنترل کند و به غائله پایان
دهد»]10[.
وقتی حضرت عثمان بن عفان را در جریان ماجرا قرار دادند،
از سعیدبن عاص خواست با حکمت و دوراندیشی با موضوع

برخورد کند و تا جایی که امکان دارد ،دست فتنهگران را برای
جلوگیری از فتنهگری ببندد!
شورشیان فریبخورده به منازل خود بازگشتند و از فردای
آن روز فتنهگری و شایعهپراکنی خود را علیه سعیدبن عاص و
حضرت عثمان و بزرگان کوفه بیشتر کردند!
بسیاری از مردم کوفه بر ایشان بیشتر خشم گرفتند و از سعید
بن عاص خواستند ،آنان را تنبیه کند!
سعید به آنان گفت :عثمان مرا از این کار برحذر داشته است،
اگر شما این چنین میخواهید ،خودتان او را باخبر کنید!
تعدادی از عالمان و بزرگان کوفه در مورد آن عده نامهای را
برای حضرت عثمان فرستادند و از او خواستند ،اجازه دهد ،آن
توطئهگران و مفسدان را از کوفه اخراج و به جایی دیگر تبعید
کنند!
حضرت عثمان به والی خود سعیدبن عاص اجازه داد آنها
را که ده دوازده نفر بیشتر نبودند ،از کوفه اخراج و به شام نزد
معاویه تبعید کند!

حضرت عثمان رضي اهلل عنه راجع به آن فتنهگران نامهائی
را برای معاویه نوشت و خطاب به او فرمود:
«کوفیان تعدادی آدم آشوبطلب و فتنهجو را به نزد تو تبعید
کردهاند! مراعات آنها را بکن! و با آنان سخت مگیر! در صورت
لزوم آنان را تنبیه کرده و حدود شرعی را بر آنان جاری نما ،اگر
دیدی سر راه آمدهاند به ما خبر بده!
برخی از آنهایی که به شام تبعید شدند عبارت بودند از اشتر
نخعی ،جندب ازدی ،صعصعه بن صوحان ،کمیلبن زیاد ،عمیر
بن ضابیء و ابن الکواء!
آنان چند روزی را نزد معاویه بودند ،که در میان آنها و معاویه
مناقشهها و گفتگوهای سختی انجام گرفت و با او به تندی بسیار
سخن گفتند ،آنان به هیچوجه کوتاه نمیآمدند و بر سر کارهای
خود اصرار میورزیدند!
تجدید نظرشان در کارها و اهداف خود به خاطر کینهتوزی و
اخاللگری ،بودن و عضویت در باند توطئهگر و برانداز عبداهلل بن
سبأ تقریب ًا بعید بود»]11[.
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معاویه در مورد آنان گزارشی را برای حضرت عثمان ارسال
نمود ،حضرت عثمان در پاسخ به او اجازه داد ،آنها را برای اقامت
در هر کجا که میخواهند آزاد بگذارد ،زیرا تعداد اندکی بودند و
خطری جدّ ی به شمار نمیآمدند!
از جمله مطالبی که معاویه در نامهای به عثمان راجع به آنان
نوشته بود ،این بود که:
«افرادی نزد من آمدند که نه دین درستی دارند و نه خردمندی
که بشود روی آن حساب کرد ،اسالم را باری بر دوش خویش
میشمارند ،و اجرای عدالت را برنمیتابند و به هیچوجه رضایت
خداوند را نمیجویند ،برای سخن خود دلیلی نمیآورند ،و همه
هم و غمشان فتنهجویی و چپاول اموال اهل ذمه بوده است،
ّ
به راستی خداوند آنان را در بوته آزمایش سختی قرار داده و
به بالی بزرگی گرفتار آمدهاند ،و در نهایت خوار و رسوایشان
خواهد نمود!
به گونهای نیستند که تحت تأثیر دیگران قرار گیرند ،و تنها
به پیوستن و هواداری دیگران ازخود راضی میشوند و بس! به
سعیدبن عاص یادآوری کن! که به شدت مواظب آنها باشد ،آنان
مشتی آشوبطلب بیش نیستند ،که بر روی دیگران تأثیر چندانی
ندارند و خطری جدّ ی به شمار نمیآیند!»
معاویه قبل از اینکه آنان را آزاد کند ،آنها را نزد خود فراخواند
و با آنان سخن گفت :و از در اندرز و نصیحت با آنها وارد شد،
از جمله به آنان گفت« :من شما را آزاد میگذارم هر کجا که
میخواهید بروید ،اما بدانید که سود و زیانی را برای هیچ کس
به همراه ندارید ،چون اهل منفعت و ضرر به شمار نمیآیید! و به
جز عدهای آشوبطلب هیچی نیستيد!
اگر میخواهید راه هدایت و نجات را در پیش گیرید! با
مسلمانان همراه شوید! و به آنچه که دیگران از آن خوشنودند،
خوشنود باشید ،و کثرت مال و ثروت مایه غفلت و گمراهی
شما نشود!
خداوند دارای قدرت و دست انتقام سختی است ،برای
توطئهگران دام خواهد نهاد! موضوعی را مطرح نکنید که خود
از خالف آنچه که به آن تظاهر میکنید ،آگاهی دارید! بدانید!
خداوند تا شما را نیازماید ،رها نخواهد فرمود ،و پنهانیهایتان
را برای مردم برمال خواهد کرد! زیرا خداوند متعال میفرماید:
َّاس أَنْ يُتْ َر ُكوا أَنْ يَ ُقولُوا آ َمنَّا َو ُه ْم ال يُ ْفتَنُونَ
الم ( )١أَ َح ِس َ
ب الن ُ
(( )٢العنکبوت)2 - 1 :
«آیا مردم گمان نمودهاند :همین که بگویند ،ایمان آوردهایم .به
حال خود رها میشوند و آنان آزمایش نمیشوند».
آن عده آشوبطلب وقتی از دمشق خارج شدند ،گفتند:

عراق و شام را ترک کنید و برای اینکه مورد شماتت و مالمت
قرار نگیرید به کوفه بازنگردید ،در نهایت تصمیم گرفتند به منطقه
«الجزیره» واقع در میان دو رود دجله و فرات در شمال عراق
بروند!
عبدالرحمن بن خالد بن ولید استاندار الجزیره و حمص بود،
وقتی از آمدن آنها باخبر شد ،آنان را فرا خواند .و با سخن تندی
با آنها برخورد کرد و از جمله به آنان گفت:
«ای آلت دست شده شیطان! قدومتان مبارک نباد و خوش
نیامدید! شیطان سرافکنده و خوار عقبنشینی نمود اما شما
همچنان در راه گمراهی تالش و تکاپو میکنید! خداوند مرگم
دهد اگر شما را تنبیه نکنم و خوار نگردانم! ای کسانی که نمیدانم
کی هستید ،عربید یا عجم؟ آنچه را که با سعید بن عاص و معاویه
گفتهاید ،با من در میان نگذارید!
من پسر خالد بن ولیدم ،من فرزند کسی هستم که در موارد
سخت سربلند بیرون آمد ،من پسر سرکوبکننده مرتدین هستم،
سوگند به خداوند خوارتان خواهم گردانید!»
عبدالرحمن بن خالد بن ولید ،یک ماه تمام آنان را تحت نظر
قرار داد و با منتهای عزم و اراده با آنها برخورد نمود و همچون
سعیدبن عاص و معاویه با ایشان به نرمی برخورد نکرد!
او هر کجا که میرفت آنان را همراه با خود میبرد ،و اگر
در جایی برای رویارویی با دشمنان میرفت آنان را نیز ناچار
به همراه خود میبرد و از هر بهانهای برای تحقیرشان استفاده
مینمود!
هر گاه با سردسته آنان صعصعه بن صوحان سخن میگفت:
او را خیانتکار مینامید! و به او میگفت :میدانی که هر کس از
راه خیر اصالح نشود ،شر و بدی او را تنبیه و اصالح میکنند! و
اگر کسی با تسامح و نرمی سرراه نیاید ،با تشدد و سختگیری او
را سر راه خواهند آورد!؟
به آنان میگفت :چرا در اینجا از بلبل زبانیهایی که در کوفه
با سعید و در شام با معاویه داشتید ،خبری نیست؟! چرا آنگونه
که به سخنان آنها پاسخ میدادید جواب سخنان مرا نمیدهید؟!
نوع برخورد عبدالرحمن با آنان مفید واقع شد ،و تندی و
ت او ،آنها را محدود نموده بود ،و پس از
سختگیری و قاطعی 
مدتی نزد او رفته و از گذشته خویش اظهار توبه و ندامت کردند!
گفتند :ما در پیشگاه خداوند توبه میکنیم و از او میخواهیم
ما را مورد بخشایش خویش قرار دهد ،بیش از این ما را آزار مده!
خداوند تو را آزار ندهد! و از ما درگذر که امیدواریم خداوند از
تو درگذرد!؟
آنان همچنان در الجزیره و نزد عبدالرحمن باقی ماندند ،او

تصمیم گرفت یکی از آنان را به نام اشتر نخعی نزد عثمان بن
عفان بفرستد تا او را از توبه و اصالح خود و دست برداشتن از
فتنهگریهای گذشته در جریان قرار دهد!
حضرت عثمان رضي اهلل عنه به اشتر نخعی گفت :تو و
دوستانت هر کجا که میخواهید بروید ،من شما را مورد عفو
قرار دادم!
اشتر گفت :قصد داریم نزد عبدالرحمن بن خالد بن ولید باقی
بمانیم .او انسان فاضل و بااراده و قاطعی است.
آنان مدتی را در الجزیره نزد عبدالرحمن ماندند ،و در ظاهر،
راه توبه و اصالح را در پیش گرفته بودند»]12[.
فتنهجویان و آشوبطلبان در کوفه برای مدتی مهر سکوت بر
لب نهادند ،زیرا سران آنها در ماههای سال سی و سه هجری به
شام نزد معاویه و سپس به نزد عبدالرحمن در «الجزیره» تبعید
شده بودند.
به همین خاطر بقیه خرابکاران و فتنهجویان تا فرارسیدن
فرصت مناسب مصلحت را در سکوت دیدند!
اما سازمان سری و باند عبداهلل بن سبا در بصره به سرکردگی
حکیم بن جبله ،همچنان علیه اهل علم و فضل به فتنهگری
مشغول بودند و اتهامات و ناروایی را به آنان نسبت میدادند!
یکی از شخصیتهای فاضل و پرهیزگار بصره شخصی بود
بنام اشبح عبدالقیس که نام دیگر او عاصربن عبدالقیس بود ،او
پیشوای عشیره بزرگ خویش به شمار میآمد ،و در زمان حیات
رسول خدا به نمایندگی از طرف عشیرهاش نزد رسول خدا رفت
و مسایلی را از او آموخت ،رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم او
را اینگونه مدح فرموده است:
«در تو دو صفت وجود دارند ،که خداوند و پیامبر آنها را
دوست میدارند ،بردباری و آرامش»
عاصربن قیس یکی از فرماندهان نظامی در جنگ قادسیه و
دیگر جنگها بود! در بصره اقامت داشت و انسان بسیار صالح و
پرهیزکاری به شمار میآمد!
مخالفان گرد آمده در باند عبداهلل بن سبأ دروغ و افتراهایی
را علیه او سرهم کردند! وقتی حضرت عثمان از موضوع اطالع
یافت ،او را نزد معاویه فرستاد ،وقتی معاویه با او سخن گفت و
مدتی او را نزد خود نگاه داشت و به برائت و صداقت او پی برد
و دریافت که مخالفان و فتنهگران بر او تهمت بستهاند!
«کسی که بیشتر علیه عامر بن عبدالقیس تهمت بسته بود،
ُحمران بن أبان بود ،او آدمی فاسد و مجرم به شمار میآمد و یکی
از کارهایش آن بود که قبل از پایان عده با زنی ازدواج کرده بود.
وقتی حضرت عثمان از موضوع آن ازدواج نامشروع او اطالع

یافت دستور جدایی آنان را صادر نمود ،و او را به خاطر آن
اقدام ناروا مجازات و به بصره تبعید کرده بود .و در آنجا بود که
با دزد و راهزن مشهور و سرکرده باند سبأيه در بصره حکیم بن
جبله آشنایی پیدا کرد![»]13
«در سال  34هجری – یعنی در یازدهمین سال از خالفت
حضرت عثمان ،عبداهلل بن سبا مراحل اقدامات خود را طراحی
نمود و توطئهاش را مرحلهبندی و کار شورش علیه خلیفه و
استانداران و کارگزاران او را برنامهریزی نمود!
عبداهلل بن سبا از مرکز شیطنت خود در مصر با شاخههای
سازمان سری خویش در بصره و کوفه و مدینه تماس و در مورد
جزئیات قیام علیه نظام اسالمی پس از چندین بار مکاتبات و
فرستادن افراد مورد اعتماد خود به توافق رسیدند.
از جمله افرادی که با ابن سبأ مکاتبه نمودهاند ،اعضای باند
او در کوفه بودند – که تعدادی از سران آن – همچنان که گفته
شد – به شام و سپس الجزیره تبعید شده بودند ،و پس از تبعید
آنان یزید بن قیس سرکردگی باند کینهتوز «سبأیه» را بر دوش
گرفته بود!
در یکی از ماههای سال سی و چهار هجری تقریب ًا همه
شخصیتها و بزرگان کوفه راهی جهاد در راه دین خداوند
شده و در شهر تنها آدمهای فرومایه که آشوبطلب ،متأثر از
اندیشههای انحرافی سبأیه و اهل فسق و فجور باقیمانده بودند،
که آنان را با افکار خبیث خود تغذیه کرده و علیه سعید بن عاص
والی عثمان در کوفه تحریک نموده بودند!
طبری در مورد اوضاع آن سال کوفه میگوید :سعیدبن عاص
در یازدهمین سال خالفت عثمان همراه با هیئتی برای مالقات با
او در مدینه رفته بودند!
سعید قبل از رفتن خود اشعث بن قیس را به آذربایجان،
سعیدبن قیس را به «ری» ،ن ُسیر عجلی را به همدان ،سائب بن
اقرع را به اصفهان ،مالک بن حبیب را به کرمان ،حکیم بن سالمه
را به موصل ،جریر بن عبداهلل را به قرقیزستان و سلمان بن ربیعه
را به باب «حلب» و عتبه بن نهاس را به «حلوان» (سرپل ذهاب
کرمانشاه) فرستاد!
او همچنان قعقاع بن عمرو تمیمی را فرمانده نظامی ،و عمرو
بن ُحریث را نایب خویش گردانیده بود.
بدین ترتیب کوفه از افراد برجسته و شایسته خالی شده و تنها
آدمهای فرومایه و یا افراد فریبخورده باقیمانده بودند![»]14

در چنان اوضاع و احوالی یزیدبن قیس سردسته باند سبأیه در
کوفه در مورد مناسب بودن زمان برای قیام و شورش با پیشوای
شیطانصفت خود عبداهلل بن سبا در مصر به توافق رسیدند ،و
تمامی کسانی که تحت تأثیر اندیشهها و تبلیغات سبأیه قرار گرفته
و همچنین آدمهای شرور و هرزه هوادار آنان ،شورش خویش
را آغاز کردند.
امام ابن جریر طبری در مورد اولین شورش سبأیان در سالی
سی و چهار هجری میگوید:
«یزیدبن قیس در کوفه با هدف خلع عثمان بن عفان قیام کرد،
او ابتدا به مسجد رفت و اتباع باند سبأیه که از طریق مکاتبات
با سرکرده خود در مصر در ارتباط بودند ،نیز به مسجد رفتند
و پس از آنکه همة آنها در مسجد جمع شدند ،قعقاع بن عمر
فرمانده نظامی کوفه از موضوع اطالع یافت و دستور محاصره

مسجد را داد و همه آنان از جمله سرکرده آنان یزیدبن قیس را
بازداشت نمود.
وقتی یزید هوشیاری و سرعت عمل و قاطعیت قعقاع بن عمرو
را دید ،جرأت نکرد در مورد قصد خود مبنی بر خلع عثمان بن
عفان چیزی بگوید و تنها این موضوع را برای قعقاع برمال نمود
که قیام و اعتراض ایشان صرف ًا علیه سعیدبن عاص والی کوفه
است و خواستار عزل و تعیین والی دیگری بر جای او میباشند!
این خواست خواست مهمی نبود ،زیرا پیش از آنها کسانی
دیگری هم همین موضوع را مطرح نموده و به درخواست آنان
توجه شده بود ،قعقاع سخنان او را باور کرد و دستور داد او و همه
کسانی را که در مسجد بازداشت شده بودند ،آزاد کنند!
قعقاع سپس به یزید گفت :برای این مقصد به مسجد مرو!
و اجازه مده افرادی شورشی و خرابکار ،گرد تو جمع شوند! و
در خانه خود بنشین! و هر خواستهای داری آن را با حضرت
عثمان بن عفان در میان بگذار! اگر حق و روا باشد آن را برآورده

مینماید![»]15
اما قعقاع بن عمرو فرمانده نظامی کوفه از وجود تشکیالت
سری خبیث و خطرناک سبأیه و اینکه آن عده در واقع اعضا
و اتباع عبداهلل بن سبا به شمار آمده و با هدف آغاز شورش
علیه خلیفه و خلع او در مسجد گرد آمده بودند ،اطالع نداشت!
چنانچه اگر او در جریان آن مسایل قرار میداشت ،به گونهای
دیگر به آنها نگاه میکرد و به سختی آنان را مجازاتشان مینمود!
یزیدبن قیس خانهنشین شد و ناچار گردید در مورد طرح قیام
و فتنهگری و شورش علیه خلیفه تجدیدنظر نمایند!
او آدمی را فراخواند و اسبی و مقداری درهم به او داد و به او
گفت :که بسیار مخفیانه نامهای را که برای پیروان سبأیه کوفه که
عثمان آنان را به شام و سپس الجزیره تبعید نموده و آن زمان نزد
عبدالرحمن بن خالد اقامت داشته و به توبه و ندامت تظاهر نموده
و حتی بزرگ ایشان اشتر نخعی – مالک بن حارث نخعی – نزد
عثمان رفته و توبه و ندامت خود و دوستانش را به او اطالع کرده،

به همراه ببرد و تحویل آنان دهد!
یزید به دوستان شیطنتپیشه خود نوشته بود که« :وقتی این
نامه من به دست شما رسید بالفاصله نزد من بیایید! با برادران
سبأی خود در مصر هم مکاتبه نمودهام و با آنها در مورد قیام علیه
خلیفه به توافق رسیدهام!
وقتی نامه یزید به دست اشتر رسید و از مضمون آن مطلع
گردید بالفاصله به همراه دوستانش مخفیانه به سوی کوفه
حرکت کردند!
وقتی عبدالرحمن متوجه شد که آنان مخفی شده و نیستند،
دستور داد که برای یافتن و پیدا کردن آنها تالش کنند اما مأمورین
نتوانستند آنان را پیدا کنند.

یزیدبن قیس سرکرده سبأییان کوفه بار دیگر با اتباع و هواداران
باند برانداز خود و افراد شرور و آشوبطلب در کوفه تماس
گرفت و آنان را به تجمع در مسجد فراخواند! اشتر نخعی و
همراهان نیز به آنها ملحق گردیده و آنان را به عصیان و شورش
و مخالفت ترغیب نمود!
او خطاب به اعضا و هواداران باند سبأیه که در مسجد کوفه
گرد هم آمده بودند ،به دروغ گفت:
«اکنون من از نزد عثمان بن عفان به میان شما آمدهام و سعیدبن
عاص را در حضور او برجای گذاشتهام! من خود آنجا بودم که هر
دوی آنان تصمیم گرفتهاند ،بودجه این منطقه و حقوق شما را کم
کنند و از دویست درهم به صد درهم کاهش دهند!»
در حالی که او دروغ میگفت :و از الجزیره آمده بود و عثمان
و سعید بن عاص در مورد کاهش بودجه و حقوق آنها هیچگونه
تصمیمی نگرفته بودند! اما اساس اهداف و برنامههای باند برانداز
و فتنهگر سبأیه بر دروغ و شایعهپراکنی قرار گرفته بود!
اشتر آنانی را که در مسجد گرد آمده بودند ،عدهای کودن و
بیخرد یافت ،و آنان را به سختی تحت تأثیر قرار داد .و به شدت
احساساتشان را تحریک کرد و غوغا و جنجال سختی در مسجد
پدید آمد!
وقتی بزرگان و اهل فضل و پرهیزکارانی مانند ابوموسی
اشعری و عبداهلل بن مسعود و قعقاع بن عمرو از موضوع مطلع
شدند ،با او وارد گفتگو شدند ،اما به اندرزهای آنها توجهی ننمود
و دست رد بر سینه آنان نهاد!
یزید بن قیس در میان فتنهگران و آشوبطلبان داخل و خارج
مسجد فریاد زده و گفت :من برای جلوگیری از وارد شدن سعید
بن عاص به کوفه از شهر خارج میشوم و راه را بر او میبندم! هر
کس میخواهد از بازگشت سعید جلوگیری کند ،و خواهان آمدن
والی جدید باشد ،مرا همراهی کند!
همه فتنهگران و آشوبطلبان و اتباع باند سبأیه حمایت
خود را از او اعالم کردند و حدود هزار نفر با او از شهر خارج
شدند![»]16
وقتی اشرار و فتنهگران با هدف شورش و آشوبگری از مسجد
خارج شدند تنها تعدادی از شخصیتهای جاافتاده و بزرگان اهل
علم و خرد باقی ماندند!
«عمروبن حریث» نائب والی بر روی منبر رفت و مسلمانان را
به وحدت و برادری فراخواند و آنان را از تفرقه و پراکندگی و
فتنه و آشوبطلبی برحذر داشت و از آنان خواست که از حمایت
شورشیان سرکش دست بردازند!
قعقاع بن عمرو به او گفت :تو نمیتواني اینگونه با آنها مقابله
کنی! زیرا جلو سیالب را به سادگی نمیتوان گرفت و هیچکس
نمیتواند رود فرات را از جریان بیندازد ،آنها آدمهای هرج و مرج
طلباند و تنها به وسیله گردن زدن و کشتن آنان میتوان فتنة

ایجاد شده را سرکوب کرد!
هر چند فتنه و خونریزی ،خونریزی را به دنبال خواهد داشت،
اما آنان باید بهای تمرد و شورش خود را بپردازند ،صبر کن تا
والی از راه برسد!
عمروبن حریث گفت :صبر میکنم تا سعید برسد و سپس به
منزل خود رفت!
یزیدبن قیس به همراهی هزار نفر از اشرار و سبأیان شورشی
به محلی به نام «جرعه» در خارج از شهر کوفه و بر سر راه مدینه
رفته و مدتی را منتظر رسیدن سعید بن عاص از مدینه بودند!
پس از مدتی سعید از رسید! آنان جلو او را گرفته و گفتند :از
همان راهی که آمدهای برگرد ما نیازی به تو نداریم و از ورود
تو به شهر جلوگیری میکنیم و برو به عثمان بگو! ما نمیخواهیم
کسی دیگر را به عنوان استاندار بفرستد ،و از او میخواهیم
ابوموسی اشعری را بر جای تو بنشاند!!
سعید خطاب به ایشان گفت :هزار نفر از شهر بیرون آمدهاید،
برای مطرح نمودن این موضوع؟! کافی بود یکی از خودتان را
نزد امیرالمؤمنین عثمان میفرستادید و این درخواست خود را
با او میان میگذاشتید! و یک نفر را هم برای جلوگیری از آمدن
من سر راهم قرار میدادید! تا مرا از این موضوع مطلع کند! مگر
میشود هزار نفر آدم با درک و شعور برای مقابله با یک نفر سر
راه بر او بگیرند؟![»]17
سعیدبن عاص خردمندانه حکمت و مصلحت در پرهیز از
درگیری با آنها را دید تا از شعلهور شدن بیشتر آتش فتنه ،و
خاموش کردن یا دست کم به تأخیر اندختن آن تالش شود! و این
درست همان اسلوبی بود که عمروبن حریث و ابوموسی اشعری
و قعقاع بن عمرو در کوفه در پی آن بودند!
سعیدبن عاص به مدینه بازگشت و حضرت عثمان را در
جریان قضیه تظاهرات و شورش مخالفان قرار داد!
عثمان رضي اهلل عنه به او گفت :چه خواستهای دارند؟ آیا
قصد شکستن پیمان اطاعت و التزام را دارند؟ آیا علیه خلیفه
شورش کردهاند؟ و اعالم کردهاند که حاضر به پیروی از او
نیستند؟!
سعید گفت :نه! اما در ظاهر با استانداری من مخالفند و
خواهان انتصاب کسی دیگری هستند!
عثمان گفت :چه کسی را برای والیت و استانداری کوفه در
نظر دارند؟
سعید گفت :میگویند :خواهان انتصاب ابوموسی اشعری
هستیم!
عثمان پس از مدتی تأمل گفت :مانعی ندارد ،ابوموسی اشعری
را به عنوان والی آنان تعیین میکنم! سوگند به خداوند هیچگونه
عذر و بهانهای برای کسی نخواهم گذاشت ،و همانگونه که
شایسته است با آنها مدارا میکنیم ،تا به اهدافی که میخواهند
پی ببریم!
پس ازآن عثمان حکم تعیین ابوموسی اشعری را به عنوان والی

کوفه نوشت و برای او فرستاد]18[.
پیش از آنکه ابوموسی حکم استانداری خود را دریافت کند،
تعدادی از اصحاب رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم همراه او
در مسجد کوفه جمع شده بودند و همه تالش خود را برای
آرام کردن اوضاع عمومی به کار گرفتند! اما نتوانستند به نتیجهای
برسند ،زیرا دار و دستة عبداهلل بن سبأ و اشرار و هرج و مرج
طلبان بر مردم تأثیر گذاشته و آنها را تحریک و به هیجان آورده
بودند و به هیچوجه به ندای عقل و منطق توجه نمیکردند!
در آن اوضاع و زمان شورش و تمرد دو نفر از اصحاب رسول
خدا صلي اهلل عليه و سلم یعنی حذیفه بن یمان و ابومسعود عقبه
بن عمرو انصاری که بدری بودند ،در بصره حضور داشتند!
ابومسعود از تمرد و شورش فرومایگان و خروجشان از شهر و
رفتن به جرعه و عزل سعید به شدت خشمگین بود ،و چنین تمرد
و شورشی را بدعتی زشت و خطرناک میدانست!
اما حذیفه با تأمل و دوراندیشی با موضوع برخورد میکرد!
«ج َرعه» سالم برنخواهند
ابومسعود به حذیفه گفت :آنان از َ
گشت ،زیرا خلیفه سپاهی را برای سرکوبی و تنبیه آنان خواهد
فرستاد و فکر میکنم خونهای زیادی بر زمین خواهد ریخت!
حذیفه ضمن رد دیدگاه او گفت :نه این چنین نخواهد شد و
سالم به کوفه باز خواهند گشت و درگیری و جنگ و خونریزی
هم در میان نخواهد بود.
آنچه را که از این فتنه و آشوبهاي امروزه برداشت میکنم
و میدانم ،همان چیزی است که در زمان حیات رسول از ایشان
در این موارد چیزهایی زیادی را آموختهام زیرا او قبل از وفات،
در مورد وقوع این گونه فتنهها و بلواها و آشوبها ما را مطلع
فرمودهاند!
رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم به ما میفرمود که« :گاهی
انسان مسلمانی روز را به مسلمانی میگذراند ،اما شب که فرا
میرسد ،چیزی از اسالم او باقی نمیماند ،سپس علیه مسلمانان
میجنگد و مرتد میشود ،قلبش تاریک میشود ،و در نهایت
خداوند او را هالک میگرداند! این وضع در آینده پیش خواهد
آمد![»]19
به درستی حذیفه بن یمان در شیوه برخورد شرعی و حکیمانه
با آشوب و فتنهگری استاد و متخصص بود ،و بر اساس آموزههای
خود از رسول خدا و احادیثی که از برداشت با پدیده شورش باند
سبأیه برخورد مینمود .و به خوبی میدانست که در دور و بر او
چه میگذرد ،و آن حوادث برای او دور از انتظار و عجیب نبود،
و در حد توان برای کنترل و خاموش کردن آن تالش میکرد.
ابوموسی اشعری رضي اهلل عنه نیز برای آرام کردن مردم و
برحذر داشتن آنها از عصیان و شورش ،همة سعی و تالش خود
را به کار گرفت و خطاب به مردم گفت:
«در اینگونه تجمعات مخالفان شرکت نکنید! و بار دیگر به
این گونه سرکشیها بازنگردید! همراهی با جماعت مسلمانان را
اساس کار خود قرار دهید! از اولیای امور خویش اطاعت نمایید و

از احساسات و شتابزدگی برحذر باشید! و راه صبر و بردباری
را در پیش گیرید!»
از آنجا که در ایام شورش و فتنه باند سبأیه و اشرار و
فریبخوردگان در کوفه استانداری وجود نداشت ،عدهای از
سرکردگان سبأیه نزد ابوموسی اشعری آمده و از او خواستند
برای اقامه و امامت نماز به مسجد بیاید!
ابوموسی به آنان گفت :تنها با این شرط امامت نماز را بر عهده
میگیرم که از عثمان بن عفان خلیفه مسلمانان اطاعت کنید و از
سرکشی دست برداید!
گفتند :ما با این شرط تو موافقت مینماییم از عثمان بن عفان
فرمانبرداری میکنیم! آنان در این مورد دروغ میگفتند ،اما روش
کارشان این بود که حقیقت اهداف خود را از دیگران پنهان دارند!
ابوموسی امامت نماز را بر عهده داشت تا اینکه حکم عثمان
مبنی بر تعیین او به عنوان والی کوفه به دست او رسید.
برای مدتی وضع کوفه که آرامش پیدا کرد ،در سال سی
و چهار هجری بود که حذیفه بن یمان به آذربایجان و حلب
بازگشت تا زمام فرماندهی سپاه اسالم را در آن منطقه به دست
گیرد و دیگر والیان و کارگزاران مناطق مختلف سرزمین ایران نیز
بر سر کار خود بازگشتند!
حضرت عثمان بن عفان نامهای را برای شورشیان کوفه نوشت
و در آن هدف خود از پذیرش درخواست آنان در مورد عزل
سعیدبن عاص و تعیین ابوموسی اشعری به عنوان والی کوفه
توضیح داد!
نامة او دارای پیام و اهداف مهمی بود ،و بیانگر روش حضرت
عثمان در رویارویی با فتنه و آشوبگری و تالش برای به تأخیر
انداختن هر چه بیشتر شعلهور شدن آن در حد امکان بود .در
حالی که او از رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم آموخته بود ،و
اطمینان داشت که آتش فتنه روشن خواهد گردید و او از خاموش
کردن آن ناتوان خواهد بود.
حضرت عثمان در نامهاش خطاب به آنان گفته بود:
« ...کسی را که میخواستید ،امیر شما نمودم ،و سعید را از
استانداری بر شما عزل کردم ،سوگند به خداوند ،آبروی خود را
برای شما گرو خواهم نهاد و به تمام معنی و در هر شرایطی در
برابر شما شکیبا خواهم بود و همة تالش خود را برای اصالح
امور شما به کار میگیرم! هر چه را که دوست دارید از من
بخواهید! به شرطی که موجب معصیت ناخشنودی خداوند
نباشد ،آن را برآورده مینمایم ،و بار آن را از دوشتان برمیدارم،
و در برابر هر چیزی که دوست دارید من کوتاه میآیم ،تا اینکه
شما را بر من حجتی نباشد!»
خداوند عثمان بن عفان را مشمول رحمت و رضایت خویش
فرماید که چقدر در راه اصالح و آرامش گام نهاده و از خود سعه
صدر نشان داد ،چقدر از دست باند برانداز سبأیه و شورشیان
کینهتوز مظلوم واقع شد و به او تهمت و افترا بسته شد!؟

اولین تحرکات باند عبداهلل بن سبا

دومین شورش سبأیان

ماهنامه

نوار اسالم

سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.
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نمایی ،و مدتهای طوالنی آنها را در مناطق دوردست و مرزهای
مملکت اسالمی نگاهداری! تا هیچ فرصت و وقتی غیر از
پرداختن به مسایل شخصی خود را نداشته باشند و یا اینکه تنها
در مورد سوارکاری و اسلحه و جنگ بیندیشند!؟
پس از پایان سخنان ابن عامر ،عثمان بن عفان به سعیدبن عاص
رو کرد و گفت :رأی تو چیست؟
سعید گفت :یا امیرالمؤمنین آن بیماری را ریشه َ
کن ُکن آن
چه را که در موردش هراس داری ریشهاش را قطع کرده و نابود
گردان! فکر میکنم اگر به نظر من عمل کنی راه صواب را در
پیش گرفتهای!
عثمان گفت :منظورت چیست؟
سعید گفت :هر دسته و گروهی و حزبی برای خود دارای
رئیس و رهبرانی است چنانچه رئیس و یا رهبران آنها از بین
بروند آن حزب و یا دسته و جماعت متالشی خواهد شد ،بنابراین
من نظرم این است که سر از تن سران شورشیان و فتنهگران
جدا کنی! زیرا چنانچه اگر رهبران آنان کشته شوند ،بقیه پراکنده
میگردند و پس از آن سر و سامان نمییابند!
عثمان بن عفان در مورد نظر سعیدبن عاص گفت :این هم
برای خود نظری است ،اما در این مورد آزادی عمل الزم را
نداریم.
منظور حضرت عثمان این بود که این رأی رأی صحیح و قاطع
و باعث ریشهکن نمودن فتنه است ،اما مشکل جدی و حساس
در مورد آن ،اقدام به کشتن کسانی است که در ظاهر مسلمانند! و
چگونه خلیفه مسلمانان به خود اجازه دهد که مردم و زیردستان
خود را به قتل برساند!؟

این پاسخ حضرت عثمان بن سعیدبن عاص مشابه پاسخی بود
که رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم به پیشنهاد حضرت عمر
فاروق داد؟ حضرت عمر رضي اهلل عنه به رسول خدا پیشنهاد
نمود که عبداهلل بن ابی را به خاطر ایجاد تفرقه در میان مسلمانان
در غزوه بنی المصطلق به قتل برساند!
حضرت عمر گفت :یا رسولاهلل اجازه بفرما گردن او را بزنم!
رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم در پاسخ به او فرمود :آن
وقت مردم میگویند :محمد اصحاب خود را به قتل میرساند!
حضرت عثمان نیز انگار میگفت :مردم خواهند گفت :خلیفه
اسالم ،مسلمانان زیر دست خود را میکشد!
پس از آن که حضرت عثمان رأی معاویه بن ابیسفیان را
جویا شد:
معاویه گفت :رأی من این است که همة والیان و کارگزاران،
پس از بازگشت به منطقة مسئولیت خود ،با قاطعیت تمام امور
را سر و سامان دهند! و من قول میدهم که در شام مشکلی پیش
نیاید و آرامش آنجا را تضمین میکنم!
عبداهللبن سعد ابیسرح گفت :بسیاری از مردم اهل طمعاند،
از بیتالمال هدایایی را به ایشان بدهید ،تا با خلیفه مسلمانان و
کارگزاران او الفت و محبت پیدا کنند!
اما عمروبن عاص پیشنهاد عجیبی را مطرح نمود او خطاب
به حضرت عثمان گفت :من بر این باورم که در مورد مردم
تصمیماتی را اتخاذ کردهای که برایشان ناخوشایند است! سعی
کن راه اعتدال را در پیش گیری! اگر چنین نمیکنی اراده کن
و استعفا ده! اگر نه ،با قوت و قاطعیت برخورد کن و استوار و
ثابت قدم باش!

حضرت عثمان از سخنان عمروبن عاص تعجب کرد،
نمیدانست که او در بیان آن سخنان جدی نیست بلکه بر اساس
زیرکی و هوشیاری خاصی آن را بیان نموده ،تا پیامی را به گوش
دیگران برساند!
به همین خاطر پس از پایان اجتماع و متفرق شدن
اجتماعکنندگان ،عمروبن عاص نزد حضرت عثمان آمد و به او
گفت:
«یا امیرالمؤمنین! تو خیلی بیشتر از اینها برایم گرامیتری!
اما میدانستم افرادی بسیاری سخنان و دیدگاههای ما را در
حضور تو میشنوند! و آن سخنان را به مردم میرسانند! دوست
داشتم سخنانی را که نسبت به تو گفته به آنان ابالغ نمایند! تا
اعتمادشان نسبت به من جلب شده ،و فکر کنند که من با تو سر
مخالفت دارم ،و اگر آنان به من اعتماد کنند ،به بسیاری از طرح
و توطئههای آنان پی خواهم برد ،و در نتیجه برای تو و مسلمانان
خیر و منافعی را جلب خواهم کرد و شر و مضاری را دفع خواهم
نمود![»]20
در اینجا به هوشیاری و دوراندیشی عمروعاص آفرین باید
گفت :و از خداوند برای او آرزوی رضایت و مغفرت نمود!
پس از پایان اجتماع حضرت عثمان والیان و کارگزاران و
استانداران خود را به محلهای مأموریتشان روانه گردانید ،و
دیدگاههای آنان را مورد مالحظه قرار داد .الزم به یادآوری است
آن اجتماع در سال  34هجری برگزار گردیده بود.

اما پیروان سازمان برانداز سبأیه همچنان به شایعهپراکنی و
بستن تهمت و دروغ به اولیای امور ادامه میدادند و از طریق نامه
و پیک با هم در ارتباط بودند.
همچنان که قب ً
ال نیز گفته شد :مراکز قدرت آنها در سه مملکت
مصر (که خود عبداهلل بن سبا در آن جا مستقر شده بود) و کوفه

که سرکردگی آن را یزیدبن قیس و اشتر نخعی برعهده داشتند و
شهر بصره که سرکرده آن حکیم بن جبله از دو راهزن مشهور بر
عهده گرفته بود.
در مورد کارشکنیها و فعالیتهای باند برانداز سبأیه شکایت و
گزارشهایی برای عثمان بن عفان فرستاده شد .او مشاوران خود
و اعضای شورای حل وعقد را در مدینه به اجتماعی دعوت کرد
و خطاب به آنها فرمود« :شما دوستان و شرکای من در اداره امور

نظام اسالمی و بزرگان اهل ایمان هستید و شما را به خاطر اطالع
از دیدگاههایتان به این اجتماع دعوت نمودهام.
برخی از آنان گفتند :نظر ما این است که تعدادی از افراد
مورد اعتماد خود را برای اطالع از اوضاع و احوال مردم مسلمان
به مناطق مختلف بفرستی! تا از نزدیک با وضع آنان آشنا شوند
و از حقیقت گزارشهایی که کارگزاران تو میفرستند و سخنان و
روایاتی که از مردم نقل میکنند ،اطالع پیدا کنند! و از صحت و

سقم آنها مطمئن شوند!
مشاوران حضرت عثمان هدفشان این بود که او به گزارشهایی
که از طرف استانداران و اولیای امور ارسال میشود ،اکتفا ننماید،
بلکه با عامة مردم مناطق مختلف از طریق ارسال افراد مورد
اعتماد برای تحقیق و بررسی اوضاع ،از نزدیک و به طور مستقیم
ارتباط پیدا کند!

عثمان این پیشنهاد و دیدگاه ِ موجه و خردمندانه را پذیرفت
و افراد مورد اعتمادی را به شهرها و مناطق مختلف در شام و
مصر و عراق و ایران گسیل داشت تا اطالعات الزم را برای او
جمعآوری نمایند و از نزدیک با اوضاع واحوال مردم آشنایی
پید کنند!
برخی از افرادی را که در رأس هیئتهایی به مناطق مختلف
برای این مأموریت تحقیقی ارسال شدند ،عبارت بودند از:
محمدبن مسلمه انصاری رضي اهلل عنه به کوفه!
اسامه بن زید رضي اهلل عنه به بصره!
عماربن یاسر رضي اهلل عنه به مصر!
عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنه به شام![]21
پس از پایان کار هیئتهای تجسس و تحقیق ،به غیر از عماربن
یاسر همه به مدینه بازگشتند و گزارش مأموریت خود را تقدیم
عثمان بن عفان و مشاوران او نمودند.
آنان در مجموع در گزارشهای خود گفته بودند که :ما چیز
ناپسندی را مشاهده ننمودیم و پس از مالقات با بزرگان و افراد
برجستة مردمی ،در آن ممالک از اظهار رضایت و خرسندی آنها
از والیان و کارگزاران اطالع پیدا نمودیم! والیان و کارگزاران
اکثرا ً افراد پرهیزکار و عادل هستند و به مسئولیتهای خود عمل
میکنند و در آن ممالک مسلمانان مشکلی جدی ندارند!
نتیجة تحقیق و بررسیهای که اصحاب بزرگوار فرستاده شده به
ممالک مختلف ارایه دادند ،شایعهپراکنیها و تهمت و افتراهای
ساخته و پرداختة باند سبأیه را تکذیب مینمود ،زیرا آنان به دروغ
شایعهپراکنی میکردند که کارگزاران عثمان بن عفان مردم ستم
میکنند و مرتکب جرم و معصیت میشوند و امور مردم را مورد
اهمال قرار میدهند!!
همة هیئتهای ارسالی به غیر از عماربن یاسر – همچنان که
گفته شد – به مدینه بازگشتند و تأخیر عمار نگرانی کشته شدن او
را در نزد حضرت عثمان و مشاوران او ایجاد نموده بود.
پس از مدتی از طرف عبداهلل بن سعد والی مصر نامهای به
دست عثمان بن عفان رسید و او را از این موضوع مطلع نموده
بود که گروهی از آشوبطلبان و مخالفان ،عمار را به خود متمایل
نموده و او را تحت تأثیر سخنان خود قرار دادهاند!
تعدادی از آنان عبارت بودند از :عبداهلل بن سبا – ابن سوداء
– خالدبن ملجم ،سودان بشر![»]22
حضرت عثمان و مشاورانش از کار عماربن یاسر و تحت تأثیر
شورشیان و مخالفان قرار گرفتن او بسیار متأثر شدند!
عمار به خاطر کار ناروایی که قب ً
ال انجام داده بود توسط
حضرت عثمان تأدیب شده بود و ظاهرا ً آن را فراموش نکرده،
اما عثمان اص ً
ال آن را به دست فراموشی سپرده و به همین خاطر
عمار را شخصی مورد اعتماد خود به شمار میآورد ،و او را به
آن مأموریت مهم و حساس به مصر فرستاده بود .اما باند سبأیه

او را تحت تأثیر قرار داده و آن نگرانی را که از حضرت عثمان
در دل داشت یادآور و زنده کرده و امور را بر او مشتبه نمودند و
به همین خاطر سخنان آنان در آن شخصیت بزرگوار مؤثر واقع
شده بود!
علت شالق خوردن عمار به دستور حضرت عثمان این بود
که میان او و عباس بن عتبه بر سر موضوعی مشاجرهای روی
داده بود و آنان به ضرب و شتم یکدیگر پرداخته و پس از آن
تهمتهایی را به یکدیگر نسبت دادند ،و همدیگر را به فساد
اخالقی متهم نموده بودند! به همین خاطر حضرت عثمان دستور
مجازات هر دوی آنها را داده بود!
آری حضرت عثمان رضي اهلل عنه دستور داد «حد قذف» بر
هر دوی آنها اجرا شود! پس از مدتی خود ،موضوع را به دست
فراموشی سپرد ،و با این تصور که عمار نیز آن را فراموش نموده
او را به عنوان شخصیت مورد اعتماد خود برای تحقیق به مصر
فرستاد!
باند توطئهگر سبأیه به سرکردگی عبداهلل بن سبا آمدن او را به
مصر غنمیت شمرده و ضمن مالقات با حضرت عماربن یاسر
رضي اهلل عنه  ،ماجرای شالق خوردنش را به دستور عثمان به او
یادآور شده و او را به خود جذب کردند!
حضرت عثمان رضي اهلل عنه برای عبداهلل بنسعد والی مصر
نامهای فرستاد و از او خواست که با اکرام و احترام عمار را به
مدینه بفرستد! او نیز دستور داد حضرت عمار رضي اهلل عنه را با
احترام به مدینه روانه کنند!
وقتی عماربن یاسر به مالقات حضرت عثمان رفت ،حضرت
عثمان او را به خاطر آنچه در مصر از او روی داده بود ،مورد
عتاب قرار داد و از جمله به او گفت« :ابویقظان! پس از آنکه
عباس بن عتبه تو را مورد اتهام (قذف) قرار داد تو نیز همان اتهام
را به او وارد نمودی ،من نیز دستور اجرای حد شرعی «قذف» را
بر هر دوی شما صادر کردم! آیا از اقدام من که حق تو را از او
گرفتم و حق او را از تو ایفاد نمودم ،ناراحت شده بودي؟!
پس از آن عثمان گفت :خداوندا! هر ستمی را که دیگران بر
من روا میدارند ،به خاطر تو آن را بر آنان میبخشم!
خداوندا! من به وسیله اقامة حدود شرعی به هر کسی که باشد
به تو تقرب میجویم! و به پیامدهای آن اهمیتی نمیدهم!
عمار! من کاری به کار تو ندارم ،میتواني از نزد من بروی![»]23
آیا میتوان به خاطر تأدیب اشخاصی از مسلمانان – هر چند
شخصیت بزرگوار و صحابی گرانقدری مانند عماربن یاسر باشد
– حضرت عثمان را مورد مالمت قرارداد؟
مگر حضرت عمر تعدادی از شخصیتها و اصحاب بزرگوار
را مانند عمروبن عاص و سعدبن ابی وقاص و ابیبن کعب را
تعزیر و تنبیه ننمود؟!
مگر ما از عمار و دیگراصحاب بزرگوار رسول خدا صلي اهلل
عليه و سلم انتظار داریم که از خطا و اشتباه مصون و مصمم
باشند ،در حالی که ما بر این باوریم تنها رسول خدا صلي اهلل عليه

و سلم از عصمت و مصونیت برخوردار است و بس!
ممکن است افرادی مانند عماربن یاسر و دیگر اصحاب
بزرگوار خطائی را مرتکب شوند و این حق امیرالمؤمنین است
که مخطی و خطاکار را بر اساس موازین شرعی مجازات نماید و
مخالفان را تأدیب کند و در این مورد عمر و عثمان با هم تفاوتی
ندارند.
اما تحت تأثیر قرار گرفتن عماربن یاسر رضي اهلل عنه به
سخنان دروغ و ادعاهای بیپایه باند سبأیه به این علت بوده که او
از ماهیت اهداف آنها اطالع نداشته و با تأمل و دوراندیشی و نگاه
درست به شبهافکنیها و ادعاهای کفرآمیز آنان برخورد نکرده،
بلکه با حسن ظن با سخنان آنها تعامل نموده بود.
همچنان که صحابی بزرگوار و مخلص ابوذر غفاری رضي اهلل
عنه در شام تحت تأثیر سخنان عبداهلل بن سبأ یهودی قرار گرفت،
و آن را با حسن ظن پذیرفت!
اصحاب بزرگوار رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم در زمینه
بصیرت و تعمق فکری و میزان وسعت نظر و فراست و هوشیاری
با هم متفاوت بودند ،و چنین چیزی به هیچوجه برای آنان عیب و
نقص به شمار نمیآید و از قدر و منزلت آنان نمیکاهد!
میان دیدگاه ابوذر غفاری و عمار یاسر از یک طرف و دیدگاه
و موضعگیری ابودرداء و عبادهبن صامت از طرف دیگر در رابطه
با سمپاشیهای عبداهلل بن سبای یهودی تفاوت از آسمان تا به
زمین است .در واقع آن دو صحابی اخیر به ماهیت یهودیگری
او به درستی پی برده بودند! اما از خداوند بزرگوار خواستاریم
که همة اصحاب رسول خدا را مورد رحمت و مشمول رضایت
خویش قرار دهد!
پس از آنکه حضرت عثمان از حقیقت اوضاع و احوال مناطق
و شهرهای مختلف اطالع پیدا نمود ،والیان و کارگزاران خود را
به شرکت در اجتماعی دیگر پس از مراسم حج سال  34هجری
دعوت نمود.
برخی از آنانی که در آن اجتماع حضور پیدا نمودند ،عبارت
بودند از :معاویهبن ابی سفیان والی شام ،عبداهلل بن عامر والی
بصره و عبداهلل بن سعد والی مصر و عدهای دیگر.
حضرت عثمان با آنانی که در آن اجتماع شرکت کرده بودند،
و همچنین عمروبن عاص والی سابق مصر و سعیدبن عاص والی
قبل کوفه مشاوره و تبادل نظر نمود.
پس از آغاز اجتماع حضرت عثمان خطاب به آنان گفت :شما
را چه شده است؟! چرا این همه علیه شما شکایت میشود؟ و این
همه سخن چیست که علیه شما شایع میگردد؟! من از این نگرانم
که نکند آنان راست بگویند و شما در مورد ادای مسئولیتهای
خود کوتاهی نموده باشید!
در پاسخ به او گفتند :مگر شما اشخاصی را برای تحقیق و
بررسی اوضاع به آن مناطق ارسال ننمودی؟ مگر مستقیم ًا با مردم
تماس نگرفتند و از آنان – بدون دخالت ما -پرسو جو نکردند؟
مگر آنان به شما گزارش ندادند که عامه مردم در آسایش و امنیت

قرار دارند و مردم از ما شکوایهای نداشتند؟!
آنان در ادامه گفتند :رهبران و بزرگان فتنه و آشوب هیچگاه
سخنی به صداقت نگفته و خیرخواه ما و مردم نبودهاند! سخنانشان
اصل و اساسی ندارد .تنها شایعهپراکنی و فتنهگری میکنند و بس
و بر پایة دروغ و افتراء که نمیتوان داوری نمود![»]24
پس از آن عثمان بن عفان رضي اهلل عنه به آنها گفت:
اکنون رأی شما چیست؟
سعیدبن عاص ضمن سخنانی سنجیده و حکیمانه گفت:
شکایات و تبلیغات آنها دروغ و افتراهایی بیش نیست که عدهای
آدم معلومالحال آنها را در پنهانی سرهم کرده و سپس به خورد
مردم داده و به تبلیغ و ترویج آن دروغها میپردازند که تنها
عدهای از آدمهای ساده دل و خوش باور آنها را میپذیرند،
کسانی که اهل درک و معرفت نیستند .آنها را تصدیق میکنند
و در مجالس و محافل مختلف آنها را بازگو میکنند و در نتیجه
دهان به دهان به همة مردم میرسند!
حضرت عثمان فرمود :چاره چیست؟ چگونه این مشکل را
باید حل کرد؟
سعید گفت :بهترین راه حل شناسایی سردسته و رهبران فتنه و
شایعهسازان و دروغپردازان و معرفی و محاکمه و اعدام آنهاست!
عبداهلل بن سعد نیز گفت :حق هر کسی را باید رعایت نمود و
او را در برابر اقداماتش نیز باید مورد مؤاخذه قرار داد!
معاویه بن ابیسفیان نیز گفت :شما اداره امور سرزمین شام
را به من سپردهای و از مردم آن در مورد من و دیگر کارگزارانت
جز اظهار رضایت چیزی به شما گزارش نشده است و در مورد
دیگر مناطق والیان و کارگزاران آنها ،خود ،بهتر از اوضاع و احوال
خبر دارند!
حضرت عثمان خطاب به عمروبن عاص فرمود :رأی تو
چیست؟
عمروبن عاص گفت :من بر این باورم که تو بیش از حد در
برابر سران فتنه از خود نرمش نشان دادهای و در مورد مجازاتشان
درنگ کردهای! آنگونه که عمر فاروق با آنها برخورد میکرد ،تو
برخورد نمیکنی ،و بیش از حد در مقابل آنان از خود نرمش و
سعةی صدر نشان دادهای!
من بر این باورم که بهتر این است ،تو همان راه و رسم ابوبکر
صدیق و عمر فاروق رضي اهلل عنهم را در پیش بگیری و در
جایی که شدت عمل الزم باشد با قاطعیت برخورد کرده و جایی
هم که نرمش و مدارا الزم است با عقل و منطق و خرد و اندیشه
و مهربانی و با حکمت برخورد کنی! با آنهایی که بدخواه مردماند
الزم است با شدت عمل برخورد کنی و با آنهایی که در امر به
معروف و نهی از منکر و نصیحت صداقت وخلوصی دارند ،با
عفو و تسامح برخورد نمایی!

چرخیدن است ،خوشا به سعادت عثمان اگر بتواند قبل از مرگ از
حرکت آن جلوگیری نماید!
با مردم مدارا کنید و حقوقشان را مراعات نمایید و با آنان از
در عفو و تسامح وارد شوید و با آنان مهربان باشید ،اما هر گاه به
حدود و احکام خداوند بیحرمتی شد ،در مورد آن از خود سستی
و کوتاهی نشان ندهید![»]25
حضرت عثمان در پایان اجتماع از استانداران و کارگزاران خود
خواست به محل خدمت و مأموریتشان بازگردند! و بر اساس
تصمیمات گرفته شده با فتنهگری و توطئهچینیهاي مخالفان
برخورد نمایند ،توطئهای که همة آنان بر این باور بودند که در راه
است و دیر یا زود خواهد رسید.
معاویهبن ابی سفیان قبل از آنکه به طرف شام حرکت کند بار
دیگر به خدمت حضرت عثمان رسید و خطاب به او گفت:
«یا امیرالمؤمنین! پیش از آنکه سیل فتنه و حوادث به سوی تو
حرکت کنند ،و برای رویارویی با آن کاری از تو ساخته نباشد،
همراه من به شام بیا! و محل خالفت را به آنجا منتقل کن!
حضرت عثمان فرمود :من همسایگی با رسول خدا را با هیچ
چیزی عوض نمیکنم ،اگر چه به قطع شاهرگ گردنم بیانجامد!
معاویه گفت :در این صورت من سپاهی از مردم شام را برای
مقابله با خطرهای احتمالی و دفاع از تو و مردم به مدینه ارسال
مینمایم!
حضرت عثمان فرمود :نه! این پیشنهاد را هم نمیپذیرم و

حاضر نیستم اسباب فشار و ایجاد کمبود را برای همسایگان
رسول خدا و مهاجرین انصار فراهم نمایم!
معاویه گفت :یا امیرالمؤمنین! سوگند به خداوند فتنهگران و
توطئهچینان یا تو را ترور میکند ،یا موقعیت و رهبری تو را مورد
تعرض قرار خواهند داد.
عثمان بن عفان رضي اهلل عنه گفت« :حسبیاهلل و نعم الوکیل.
[ »]26خداوند برایم کافی است و بهترین وکیل و محافظم است.
پس از آن بود که معاویهبن ابی سفیان راه شام را در پیش
گرفت.

پس از آن که مدتی در بصره و کوفه آرامش برقرار گردید،
عثمان بن عفان رضي اهلل عنه بارزترین استانداران و کارگزاران
خود را در مناطق مختلف برای نشستی مشورتی به مدینه
فراخواند! از جمله کسانی که در آن اجتماع حضور پیدا کردند
عبارت بودند از :عبداهلل بن عامر ،معاویه بن ابی سفیان ،عبداهلل
بن سعد ،سعید بن عاص و عمروبن عاص...
پس از آنکه اجتماع آنان نشست رسمی خود را آغازکرد،
حضرت عثمان خطاب به آنها گفت:
«هر انسانی را یاوران و خیرخواهانی است ،و شما وزرا و
خیرخواهان و ناصحان من هستید! کارهایی از عدهای سرزده
که خود شاهد آن بودهاید! آنان از من درخواست عزل بعضی از
کارگزارانم را نمودند ،و در پی آن هستند که همة آنچه را که برای
آنان نامطلوب است به امور مورد نظرشان تغییر دهم! اینک شما
را فراخواندهام که این امور را مورد بحث و بررسی قرار دهید و
با هم مشورت کنید و رأی خود را به من بگویید!
عبداهلل بن عامر والی بصره گفت :آنان به این دلیل که بیکار
و هیچگونه مشغولیتی نداشته و هیچ توجه و اهمیتی به جهاد و
خدمت در راه دین خدا و تأمین خیر و مصلحت مردم نداده اند،
آن هیاهو و سر و صداها را راه انداختهاند و همة توان و وقت
خود را برای شایعهپراکنی و فتنهانگیزی اختصاص داده ،و وقت
خود را با آن مسایل پر میکنند و خود را سرگرم مینمایند!
ای امیرالمؤمنین من بر این باورم که آنان را به جهاد در برابر
دشمنان اسالم دستور دهی و آنان را داخل سپاه اسالم پراکنده

تحرکات مجدد مخالفان

ارسال هیئتهای تحقیق به ممالک اسالمی

طرح مقابله با فتنهگران
پس از پایان سخنان آنها حضرت عثمان مطالبی را بیان داشت
و طرح خود را برای رویارویی با فتنهگران ،فتنهای که بدون تردید
در راه بود – تمام آنچه که او میتوانست انجام دهد به تأخیر
انداختن هر چه بیشتر آن فتنه بود – ارایه داد!
او از جمله گفت :من به همه نظرات و پیشنهادها و دیدگاههای
شما با دقت توجه کردم! اما این مطلب را باید یادآوری نمایم،
که برای هر مشکلی راه حلی وجود دارد که از آن باید وارد شد،
و فتنه و آشوبی را که درمورد آن نسبت به مردم احساس نگرانی
مینمایم ،بدون تردید روی خواهد داد ،اما ما باید همة تالش
خود را برای پیشگیری و به تأخیر انداختن و تعامل گامبهگام و
کنترل و محدود نمودن آن به کار گیریم.
ما با مردم از در گفتگو و با تسامح و مهربانی ،برخورد خواهیم
کرد مگر جایی که حدود الهی باشد ،که هیچ کس نمیتواند مانع
اجرای آن شده و یا نقد و اعتراض بر آن گرفته و یا اینکه ما را به
دلیل اجرای آن مورد مالمت و سرزنش قرار دهد!
در اجرای احکام الهی هیچکس را بر من حقی و حجتی
نیست ،و خداوند خود میداند که در ارتباط با تأمین خیر و
مصلحت مردم کوتاهی نکردهام!
سوگند به خداوند که چرخ آسیاب فتنه و آشوب آماده
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کوفه و بصره ،در ظاهر برای مالقات با عثمان و امر به معروف
و نهی از منکر و تالش برای ایجاد اصالحات و جلوگیری از
اشتباهات خلیفه و بازخواست او در رابطه با عملکردش به طرف
مدینه حرکت کردند!
آنان هم اعتراضات و شبهها و ایراد و انتقادهای خود را از
حضرت عثمان یادداشت کردند تا در حضور مردم او را مورد
بازخواست قرار دهند و خود او به آن اشتباهات و انحرافات
اعتراف کند و عدهای از مردم را شاهد بر قضیه بنمایند تا که آن
اعترافات را در مناطق مختلف منتشر کنند![»]27
بعد از آنکه عدهای از غوغاساالران باند عبداهلل بن سبأ یهودی
وارد مدینه شدند ،حضرت عثمان دو نفر مسلمان یکی از طایفه
«بنیمحزوم» و دیگری از طایفة «زُهر» را نزد آنان فرستاد ،و به آنها
گفت ببینید چه خواستههایی دارند و رهبر و سردستة آنان کیست.
حضرت عثمان بن عفان قب ً
ال آن دو مرد را به خاطر خطاهایی
که انجام داده بودند ،مجازات نموده و آنان به حق تن داده و
نسبت به حضرت عثمان کینهای در دل نداشتند!
باند توطئهگر سبأیه از این موضوع به خوبی اطالع داشتند –
که آن دو نفر از طرف حضرت عثمان مجازات شده بودند – و
میخواستند از آن موضوع سوء استفاده کنند و حمایت آنها را به
خود جلب نمایند!
سبأیان تازه به مدینه رسیده به خاطر طمعی که به آن دو نفر
داشتند ،آنان را به طور شفاف از قصد خود باخبر نمودند!
آن دو نفر به آنان گفتند :در شهر مدینه همکارانی دارید؟
گفتند :آری ،سه نفر را داریم!

به آنان گفتند :میخواهید چه کار کنید؟
گفتند :قبل از هر چیز میخواهیم در مورد کارهایی که عثمان
انجام داده با او صحبت کنیم! کارهایی که ما وقوع آنها را از او
تبلیغ نموده و در دل مردم مناطق مختلف جای دادهایم! و در همه
جا شایع نمودهایم! میخواهیم ،به میان آنان برگردیم و بگوییم که
عثمان به آن خطاهای خود اعتراف نموده است! اما حاضر به کنار
نهادن آنها و اظهار ندامت نشده است!
حجاج
در واقع میخواهیم در ایام حج سال آینده به عنوان ّ
خانه خدا وارد مدینه شویم و پس از آن عثمان و نزدیکان او را
محاصره و خلع کنیم ،اگر هم حاضر به کنارهگیری نگردید ،او را
به این کار ناچار میکنیم!
آن دو نفر نزد حضرت عثمان بازگشتند و او را در جریان
حقیقت مقصد و اهداف باند سبأیه قرار دادند ،و به او گفتند :که
هدف اصلی آنان برکناری و یا کشتن توست!؟
حضرت عثمان بر این باور بود که آنان ناتوانتر و کمتر از آنند
که بتوانند چنان کاری را انجام دهند ،و آن طرح آنان تنها افکار و
خیاالتی است که در سر دارند ،به همین خاطر وقتی از این طرح و
توطئ ه آنها باخبر گردید ،خندید و گفت :خداوندا آنان را هدایت
فرما! زیرا اگر آنان را هدایت نفرمایی ،بدبخت میشوند!»
حضرت عثمان رضي اهلل عنه کسی را دنبال آنانی که از مصر و
کوفه و بصره آمده بودند فرستاد تا در مسجد با آنها مالقات کند!
سپس مردم را به مسجد فراخواند!
اصحاب رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم به مسجد آمدند،
و اعضای باند سبأیه در دو طرف منبر نشستند و مسلمانان در

اطراف آنان قرار گرفته و حضرت عثمان رضي اهلل عنه بر
روی منبر رفت!
در آن اجتماع بزرگ که حضرت عثمان پس از حمد و ثنای
خداوند مردم را در جریان آمدن گروهی از سبأیه و اهداف آنها
قرار داد و گفت که آنان آمدهاند تا او را وادار به اعتراف و
اشتباهاتی که خود آنها آن را ساخته و پرداختهاند بنمایند تا زمینه
را برای خلع او از خالفت فراهم کنند! یا او را به قتل برسانند!
سپس آن دو نفر که با آنان مالقات کرده بودند ،از جای خود
برخاستند و به صحت سخنان حضرت عثمان شهادت دادند!
همة مردم حاضر در مسجد یکصدا از حضرت عثمان خواستند،
به خاطر قصد فتنهگری و شورش علیه خلیفه و ایجاد تفرقه در
میان مسلمانان آنان را محاکمه و مجازات کند!
اما حضرت عثمان رضي اهلل عنه به این دلیل که آنان در ظاهر
مسلمانند و جزو شهروند نظام اسالمی به شمار میآیند – با این
درخواست مردم موافقت ننمود ،همچنان که در مواردی مشابه از
این اقدام خودداری کرده بود! او حاضر نشد که دیگران در مورد
او بگویند :عثمان مسلمانان مخالفان خود را به قتل میرساند!
به همین خاطر حضرت عثمان با پیشنهاد مردم مخالفت نمود
و گفت :ما آنان را نمیکشیم ،بلکه آنها را مورد عفو و بخشش
قرار میدهیم و آنان را با خدمات و خیرخواهیهای خود آشنا
میگردانیم! ما هیچگاه مسلمانی را که مرتکب کاری که مستوجب
قتل باشد ،یا کفر و ارتداد آشکاری از او صورت نگرفته ،نخواهیم
کشت![»]28

بعد از آن حضرت عثمان آنها را به بیان اعتراضها و انتقاد و
شبهافکنیهای خود فراخواند و به آنان گفت :هر گونه اشتباهات
و زیر پانهادن احکام شرعی و تضییع حقوق دیگران را که از من
دیدهاید در حضور مردم بگویید!
در واقع آن اجتماع که در آن اصحاب رسول خدا و بسیاری از
مردم حضور داشتند داشت به مناظرهای صریح و گفتگویی آزاد
تبدیل میشد!
اعضای گروه سبأیه بلند میشدند و خطاها و اشتباهات حضرت
عثمان رامطرح میکردند و سپس حضرت عثمان برمیخاست و
در مورد آنها توضیح میداد و حقیقت موضوع را معلوم میکرد،
و مسلمانان اهل انصاف هم به این گفتگوهای صریح و بیپرده
و در واقع محاکمه و محاسبه توجه نموده و داوری میکردند!
حضرت عثمان به تک تک ایراد و انتقادهای آنان پاسخ میداد
و حقیقت موضوع را بیان مینمود و از عملکرد صحیح خویش
دفاع میکرد و اصحاب و مردم عادی را َح َک ْم شاهد و گواه قرار
میداد .اکنون ما همراه آن مردم مسلمان و مخالفین و موافقین
جهت شرکت در جلسه محاکمه علنی رئیس حکومت اسالمی
امیرالمؤمنین حضرت عثمان که به درخواست خود او برگزار
شده لبیک گفته و در شهر رسول خدا مدینه منوره به خانه خدا
مسجد پیامبر اکرم میرویم و در کنار شاهدان حاضر در جلسه
به عنوان یکی از شهود پای دفاعیات او مینشینیم تا به حقانیت
دفاعیاتش پی برده درس انتقادپذیری و احترام به آراء و نظر
دیگران و شفافیت و جوابگویی در برابر مردم را بیاموزیم .اینک
با هم پای دفاعیات آن شهید مظلوم که از زبان خود ایشان بیان
میشود مینشینیم:
 -1آنان از من در مورد کامل خواندن نماز به هنگام سفر از
مدینه به مکه ایراد میگیرند ،و میگویند :رسول خدا صلي اهلل
عليه و سلم وابوبکر و عمر رضي اهلل عنهم چنین نکردهاند!
من به این علت نماز را در سفر از مدینه به مکه کامل خوانده و
کوتاه نکردهام که مکه شهر محل سکونت من است و در میان اهل
و خانوادهام اقامت داشته و خود را مسافر نپنداشتهام!
ای اصحاب رسول خدا! ای مردم آیا چنین نیست؟
همه یکصدا پاسخ دادند ،آری خداوند شاهد است که چنین
است!
 -2میگویند :تو زمینهای بسیاری را در اختیار گرفتهای و
مسلمانان را در تنگنا قرار دادهای؟ و زمینهای وسیعی به چراگاه
اشترانت اختصاص دادهای؟!
الزم به توضیح است که آن محلها پیش از من به چراگاه
شترانی که از محل زکات جمعآوری شدهاند و همچنین شترانی
که مجاهدین برای جهاد از آنها استفاده میکردهاند ،اختصاص
داشتهاند! و این رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم و ابوبکر و عمر
بودهاند ،که در اصل آن زمینها را به این کار اختصاص دادهاند،
تنها کاری که من کردهام این بود که به خاطر بیشتر شدن شتران
مقداری را بر آن زمینها افزودهام! و ما چهارپایان مردم مستمند
را از چرانیدن در آن زمینها و چراگاهها جلوگیری نکردهایم،
و به هیچوجه چهارپایان خودم را برای چرا به آن زمینها وارد
ننمودهام!

زمانی که زمام امور خالفت را در دست گرفتم ،بیش از همه
مسلمانان شتر و گوسفند داشتم و همة آنها را در راه خیر و
مصلحت اسالم و مردم هزینه و انفاق نمودم ،و اکنون نه ثروتی
دارم و نه از شتر و گوسفند خبری هست و تنها دو شتر برای من
باقی مانده که از آنها برای رفتن به سفر حج استفاده مینمایم.
ای اصحاب رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم !ای مردم مدینه!
آیا این چنین نیست؟
اصحاب رسول خدا و مردم یکصدا گفتند :آری خدا شاهد
است که چنین است!
 -3آنان از من به خاطر سوزانیدن نسخههای متفرقه قرآن و
باقی گذاشتن یک نسخه از آن و مردم را بر حول محور یک نسخه
گرد آوردن انتقاد مینمایند!
بدانید که قرآن کالم خداوند است! و از جانب او فرود آمده
و یک قرآن بیش نبوده است! و من به غیر از گرد آوردن مردم بر
یک قرآن و برحذر داشتن آنان از تفرقه و پراکندگی ،کار دیگری
را انجام ندادهام ،و در این کارم از ابوبکر که قرآن را جمعآوی
نمود تبعیت کردهام!
آیا این چنین نیست؟
اصحاب رسول خدا و مردم گفتند :خداوند را شاهد میگیریم
که این چنین بوده است!
 -4آنان میگویند :رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم حکمبن
ابی العاص را به شهر طائف تبعید کرد ،اما تو او را به مدینه
بازگردانیدی!
الزم به یادآوری است که حکم بن ابیالعاص اهل مکه است
نه مدینه و رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم او را از مکه به
طائف تبعید فرمود و پس از آنکه از او راضی شد ،به شهر مکه
بازش گردانید در واقع این رسول خدا بود که او را از تبعیدگاه
بازگردانید!
ای اصحاب رسول خدا و ای مردم! آیا این چنین نبوده است؟
همه اصحاب و مردم گفتند :خدا را شاهد میگیریم که همین
گونه بوده است!
 -5اینان از من به خاطر دادن مسئولیت به افراد کم سن و سال
و سپردن مسئولیت استانداری به جوانان انتقاد میکنند!
اما من به غیر افراد فاضل و شایسته و مورد اعتماد کس دیگری
را به عنوان والی و کارگزار خود برنگزیدهام ،آنان همه در کار
خود دارای تجربه و پختگی هستند! اگر باور ندارید در موردشان
تحقیق کنید!
آنهایی که قبل از من بودهاند جوانتر و کم سن و سالتر از
کسانی را که من به کار گماردهام ،به کارها و مسئولیتهای مهم
مأموریت داده بودند ،به عنوان مثال رسول خدا صلي اهلل عليه و
سلم اسامهبن زید را – که از بسیاری از کارگزاران جوان من
جوانتر بوده فرماندة سپاه اسالم گردانید ،و عدهای تندتر از آنچه
را که امروزه به من میگویند ،آن روز به رسول خدا گفتند!
ای اصحاب رسول خدا و ای مردم آیا این چنین نبوده است؟
اصحاب و مردم گفتند :آری صحیح است! ظاهرا ً این عده
بدون دلیل و بدون توضیح از دیگران عیب و ایراد میگیرند!
 -6این عده در مورد بخششهایی که از غنایم به عبداهلل بن
ابیسرح دادهام ،بر من خرده میگیرند!

ِ
خمس خمس آن را که یکصد هزار درهم بوده ،به عنوان
اما من
پاداش جهاد و تالش برای فتح آفریقا به او دادهام!
من به او گفته بودم :اگر خداوند تو را به فتح آفریقا توفیق
ِ
خمس خمس غنیمت آنجا را به تو میدهم!
دهد،
قبل از من ابوبکر و عمر رضي اهلل عنهم نیز این چنین کرده
بودند!
ِ
خمس
با این وصف سربازان به من گفتنند :ما راضی نیستیم
خمس غنایم را به او بدهی! – در عین اینکه حق این اعتراض
و مخالفت را نداشتند – من آن مقداری را که به عبداهلل بن سعد
داده بودم از او پس گرفتم و در میان سربازان تقسیم نمودم! بدین
صورت عم ً
ال به عبداهلل بن سعد چیزی از آن غنایم داده نشد!
ای اصحاب رسول خدا و ای مردم! آیا این چنین نبوده است!
همه یکصدا گفتند :آری خداوند را شاهد میگیریم که این
چنین بوده است!
 -7همچنین این عده در مورد عشق و عالقهام به خویشاوندانم
و عطایایی که به آنان میدهم از من انتقاد مینمایند!
در این مورد الزم است توضیح دهم که :عشق و عالقهام به
خانواده و خویشاوندانم هیچگاه مرا بر آن نداشته که به دیگران
ستم کنم و به خاطر آنان حق مردم را پایمال نمایم ،بلکه همیشه
حق دیگران را از آنان گرفته و در برابر مسئولیتهایشان آنها
را بازخواست نموده و همچون دیگر مردم حقوق آنان را نیز
مراعاتکردهام!
اگر چیزی را به آنان بخشیدهام از اموال شخصی خودم بوده و
به هیچوجه از بیتالمال مسلمانان چیزی را به آنان ندادهام زیرا
من استفاده از اموال عمومی مسلمانان را نه برای خود و نه برای
هیچکس دیگر روا نمیشمارم!
من در زمان حیات رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم و ابوبکر
و عمر رضي اهلل عنهم از ثروت و دارایی خود بخششهای
بزرگی میکردم و بسیار دستم باز بود و در انجام احسان و نیکی
کوتاهی نمیکردم! اما اکنون که به سالهای پایانی عمرم نزدیک
شدهام ،اگر بیشتر به وضع خانواده و خویشاوندانم برسم و از
اموال و داراییام که در نهایت به ایشان داده میشود ،بذل و
بخشش نمایم! چرا حقناپذیران اینگونه داوری میکنند؟!
سوگند به خداوند از هیچ شهر و دیاری مسلماننشین ثروت
و زکاتی را گرد نیاوردهام مگر آنکه برای خود آنان خرج و هزینه
کردهایم و به غیر از خمس غنایم چیزی را به مدینه نفرستادهاند!
و خود مسلمانان و اصحاب کار تقسیم خمس غنایم را در میان
آنهایی که استحقاقش را داشتهاند ،بر عهده گرفتهاند!
سوگند به خداوند من یک فلس و بیشتر از آن را از غنایم برای
خود و خویشاوندانم برنداشتهام و به غیر از اموال و دارایی خودم
چیزی را از جایی دیگر نگرفتهام و به جز از اموال شخصی چیزی
را به خویشاوندانم ندادهام!
 -8این عده از من انتقاد میکنند که زمینهای فتح شده را در
میان اشخاص معینی تقسیم کردهام!
الزم به یادآوری است که مهاجرین و انصار و دیگر مجاهدین
در فتح آن زمینها مشارکت داشتهاند! زمانی که آن زمینها را
در میان فاتحین تقسیم نمودم ،تعدادی از آنان در آن مناطق باقی
ماندند و مستقر شدند و عدهای دیگر هم به مدینه و دیگر مناطق

بازگشتند ،و آن زمینها همچنان ملک آنان بود و عدهای از
آنها ،آن زمینها را به دیگران فروختند و خود از وجه آنها استفاده
نمودند!!
بدین صورت حضرت عثمان رضي اهلل عنه به مهمترین
ایرادها و انتقادهای افراد باند سبأیه – که علیه او شایع کرده
بودند ،پاسخ داد و حقیقت مطلب را برای همه روشن نمود»]29[.
سرکردگان باند عبداهلل بن سبا که در کنار منبر نشسته بودند
همچون دیگر اصحاب و مردم صالح و متدین ،به سخنان او
توجه میکردند!
همة مسلمانان تحت تأثیر توضیحات و بیانات حضرت عثمان
قرار گرفتند و تمامی توضیحات او را تصدیق کردند و بر میزان
محبتشان براو افزوده شد!
اما سرکردگان سازمان سبأیه و پرچمداران فتنه و آشوب
تحت تأثیر سخنان او قرار نگرفتند و کوتاه نیامدند ،زیرا در پی
کشف حق و حقیقت نبودند و در جهت خیر و مصلحت مردم
گام برنمیداشتند ،بلکه هدف اصلی آنان ایجاد آشوب و بلوا و
توطئهچینی علیه اسالم و مسلمانان بود و بس!
تعدادی از اصحاب و عدهای دیگر از مسلمانان به حضرت
عثمان پیشنهاد کردند که به خاطر دروغگویی و فریبکاری و
کینهتوزی و توطئهگری ،آن عده از سران سبأیه را به قتل برساند!
و اسالم و مسلمانان را از شر آنان در امان قرار دهد! تا مناطق و
ممالک مختلف اسالمی سر و سامان بیابند و در واقع آتش فتنه
و آشوبی که آنان و پیروانشان بر پا کرده بودند خاموش شود!
اما حضرت عثمان بر باور دیگری بود و تحلیل دیگری از
موضوع داشت ،او مجازات ننمودن و رها کردن آنان را ترجیح
میداد ،تا به این وسیله وقوع فتنه را هر چه بیشتر به تأخیر
بیندازد.
حضرت عثمان علیه آنانی که با مقاصد شوم و توطئهگرانه از
مصر و کوفه به بصره به مدینه آمده بودند ،علیرغم آگاهی از طرح
و توطئه و مقاصد آنها ،اقدامی را انجام نداد ،و آنان را برای ترک
مدینه و بازگشت به محل سکونت خود آزاد گذاشت!
اما باند سبأیه در مورد وارد شدن به اقدام عملی نهایی با هم
اتفاق نظر پیدا کردند و تصمیم گرفتند حضرت عثمان را مورد
تهاجم قرار داده و او را بر سر دو راهی استعفا و یا کشته شدن
قرار دهند!
طرح آنان این بود که در ایام حج از مناطق سهگانه مصر و
کوفه و بصره به همراه دیگر حجاج و در لباس حاجی به مدینه
بیایند .و باالتفاق بگویند که قصد حج و زیارت دارند .و هنگامی
که مردم شهر مدینه به قصد ادای مراسم حج در مکه حرکت
کردند و شهر نسبت ًا خلوت شد و مردم سرگرم ادای مناسک حج
در مکه شدند از این فضای خالی مناسب به وجود آمده استفاده
کرده و برای تحت فشار قرار دادن عثمان به استعفا یا کشتن ،خانة
او را محاصره نمایند![»]30
باند برانداز عبداهلل بن سبأ در پنهانی این نقشة شیطانی خود
را کشیدند اما با کمال تأسف مسلمانان از این توطئه شوم آنان
بیخبر بودند!

در ماه شوال سال سی و پنج هجری پیروان و هواداران این
گروه همراه با حجاج و در لباس حاجیان از مملکت مصر حرکت
کرده و به نزدیکی مدینه رسیده بودند!
آنها به چهار گروه تقسیم شده و برای هر گروه امیر و رئیسی را
تعیین نموده بودند و آن چهار امیر نیز دارای امیر بودند ،و عبداهلل
بن سبأ شیطان بزرگشان نیز آنان را همراهی میکرد.
چهار رئیس آنان عبارت بودند از عبدالرحمن بن عدیس
البلوی ،و کنانهبن بشر تجیبی ،سودان بن حمران سکونی و قتیره
بن فالنسکونی!
امیر همة آنان نیز غافقی بن حرب ّ
العکی بود!
تعداد افراد هر چهار گروه آنان یک هزار نفر بود!
باند عبداهلل بن سبأ در کوفه نیز در چهار گروه و در مجموع
در تعداد یک هزار نفر به طرف مدینه حرکت کردند و رؤسای
گروهها عبارت بودند از :زیدبن صوحان عبدی ،اشتر نخعی،
زیادبن نضرحادثی و عبداهلل بن اصم .و امیر همة آنها را عمربن
اصم بود.
سبأیان بصره نیز به چهار گروه تقسیم شده و آنان نیز یک
هزار نفر بودند و رؤسای گروهها عبارت بودند از حکیمبن جبله
المخرش
عبدی ،دریح بن عباد عبدی ،بشر بن شریح قیسی و ابن
ّ
ابن عبدحنفی.
ریاست همة آنها بر عهدة حرقوص بن زهیر سعدی بود.
بدین ترتیب توطئه برزگی توسط سبأیان تدارک دیده شده بود،
اما مسلمانان از حقیقت هدف آنان بیخبر بودند!
بیش از سه هزار نفر از اتباع و هواداران این گروه برانداز در
ظاهر برای ادای مناسک حج ،اما در واقع با هدف برکناری ویا
کشتن خلیفه روانة مدینه شدند!
عبداهلل بن سبأ برای نظارت بر اجرای طرحهای خود و

نزدیکی اجرای توطئ ه یهودی و ابلیسیاش آنها را همراهی میکرد
و از شادمانی در پوست نمیگنجید!
سبأیان مصر (در ظاهر) طرفدار خالفت حضرت علی ،کوفیان
میخواستند زبیربن عوام و سبأیان بصره میخواستند طلحه بن
عبیداهلل را در مقام خالفت ببینند![»]31
در حالی که آن سه صحابی بزرگوار – علی و طلحه و زبیر – با
آنان هیچ ارتباطی نداشتند و در مورد توطئة آنها علیه حضرت
عثمان و حقیقت اهداف آنان کام ً
ال بیاطالع بودند!
اما سران باند فریبکار سبأیه به آن بزرگواران دروغ بسته بودند
و هواداران ساده دل و بیخبر و آشوب طلب خود را فریب داده
و گفته بودند که ما با آنان در ارتباط قرار داریم و مکاتبه نموده و
به دستور آنان به این حرکت دست زدهایم!
سبأییهای مصر به دروغ به پیروان خود میگفتند :ما به دستور
علی این تالشها و تحرکات را انجام میدهیم!؟
سبأییهای کوفه نیز به پیروان خود میگفتند :ما با هماهنگی و
اطالح زبیربن عوام به این اقدامات دست زدهایم!
همچنین سبأیهای بصره به پیروان ساده دل خود گفته بودند:
ما این اقدام را به علم و اطالح طلحه بن عبیداهلل انجام میدهیم!
اما همچنان که گفته شد :دامن اصحاب بزرگوار رسول خدا
صلي اهلل عليه و سلم از این اتهامات پاک بوده است.
اتباع و هواداران گروه سبأیه در محلی به نام «ذالخشب»،
سبأیان کوفه در «األعوص» و سبأیان مصر در «ذالمروه» اردو زدند!
رهبران و امرای آنان از آنها خواستند که همة احتیاطهای الزم
را رعایت کنند و برای ورود به مدینه از خود شتاب به خرج
ندهند! تا مردم مدینه متوجه هدف آنها نشوند و دستشان رو
نشود!
رؤسا و امرای باند سبأیه دو نفر از رهبران شاخه کوفه را به
نامهای زیادبن نضر و عبداهلل بن اصم را مخفیانه به داخل مدینه

فرستادند ،تا از اوضاع و احوال داخل شهر اطالعات الزم را کسب
کنند ،و از آنچه که مردم مدینه در اختیار دارند ،مطلع شوند!
آنان وارد مدینه شدند و با برخی از مردم در لباس حجاج
تماس گرفتند و با حضرت علی و طلحه و زبیر رضي اهلل عنهم
و تعدادی از همسران رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم مالقات
نمودند!
آنان در مالقاتهای خود میگفتند :ما به قصد حج بیتاهلل
الحرام از کوفه و مصر و بصره آمدهایم و در فاصله سه شبانه
روزی مدینه مستقر شدهایم ،هدف ما از آمدن به مدینه چیزی به
غیر از مالقات با عثمان و اظهار شکایت از تعدادی از والیان و
کارگزاران و تقاضای عزل آنها نیست!
آنان از کسانی که با آنها مالقات کرده بودند ،برای ورود
دستهجمعی به مدینه اجازه میخواستند!
اما هیچیک از آنها به خاطر آنکه سرکردگان فتنه و آشوبشان
میدانستند ،با ورود آنان به مدینه موافقت نکردند! که برای چیدن
ثمر فتنهای که بر زمین پاشیده بودند ،آمده باشند! زیرا اگر آنان
قصد حج بیتاهلل الحرام دارند چرا به طرف مکه حرکت نمیکنند!
و در حالی که در ماه شوال قرار دارند ،چرا میخواهند وارد شهر
مدینه شوند!؟
در عین حال مردم مدینه از حقیقت اهداف آنان در بیاطالعی
به سرمیبردند!
آن دو نفر به میان جمع اتباع سبأیه در اطراف مدینه بازگشتند
و آنان را در جریان اقدامات خود قرار دادند و به آنها گفتند :که
اهل مدینه از حقیقت قصد و هدف آنها اطالعی ندارند ،اما در
مورد آنان دچار شک و تردید شده و مراقبشان هستند!
رهبران گروه عبداهلل بن سبای یهودی ،اوضاع و احوال جدید
را در نشستی مورد برسی قرار دادند و در نهایت تصمیمگرفتند ،از
هر یک از شهرهای کوفه ،بصره و مملکت مصر چند نفر را برای

تماس و هماهنگی با اصحابی که گمان میکردند ممکن است
با آنها همکاری کنند ،تماس بگیرند!
آن چند نفری که اهل مصر بودند به مالقات حضرت علی و
کوفیان به مالقات زبیر و بصریان به مالقات طلحه رفتند!
هر یک از آنها با خود میگفتند اگر اهل مدینه با فرد مورد
نظر ما بیعت کنند ،ما به هدف خود رسیده و کاری به کار آنان
نخواهیم داشت و در صورتی که از بیعت با او سرباز زدند ،طرح
و توطئههای خود را عملی مینماییم و در میان آنها تفرقه و
چنددستگی به وجود میآوریم وبه دنبال آن در فرصت مناسبی بر
آنها یورش میبریم و با آنان وارد جنگ میشویم!
هیئت مصری در حالی نزد حضرت علی رفتند که او در
«احجارالزیت» بود و عمامهای قرمز بر سر نموده و ردایی یمنی
پوشیده و شمشیرش را بر کمر بسته بود ،از طرف دیگر فرزندش
حسن را نزد حضرت عثمان فرستاده بود تا که او تنها نباشد!
هیئت سبأیان مصر با حضرت علی رضي اهلل عنه گفتگو کردند
و پیشنهاد خویش را با او در میان گذاشتند و از او خواستند که
مقام خالفت را بپذیرد!
حضرت علی رضي اهلل عنه بر سرشان فریاد کشید و خطاب
به آنان گفت :انسانهای پاک و پرهیزکار میدانند که لشکری
را که در «ذیخشب» و «ذیالمروه» و «اعوص» گرد آمدهاند ،از
طرف رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم مورد لعن و نفرین قرار
گرفتهاند ،برگردید که خداوند حافظتان نباشد و همراهیتان نکند!!
او سپس آنان را از خود راند!
هیئت متشکل از تعدادی از اتباع عبداهلل بن سبای یهودی به
مالقات طلحه رفتند ،که او نیز پسرش محمد را برای محافظت
از حضرت عثمان نزد او فرستاده بود ،آنان با او نیز سخن گفتند
و پیشنهادشان را مطرح نمودند! حضرت طلحه خطاب به آنان
گفت :همة پاکان و صالحان میدانند که سپاهی را که شما

سال سی و پنج هجری فرارسید ،سالی که در آن فتنهای
افسارگسیخته روی داد و باند توطئهگر و برانداز سبأیه توانستند،
توطئههای خود را علیه حضرت عثمان بن عفان و نظام اسالمی
خالفت عملی نمایند!
پس از بازگشت استانداران به مناطق محل خدمت خود گروه
عبداهلل بن سبای یهودی اوضاع و احوال جدید را مورد بررسی
قرار دادند ،و به ناچار در طرح خویش تجدیدنظر نمودند!
طرح قبلی آنان بر پایه آغاز شورش و فتنه در مناطق مختلف
علیه عثمان و جذب انسانهای ساده و بیخرد و ایجاد بلوا و
فساد ،قرار داشت!
اما آنان چند بار این طرح را عملی نموده و نتیجه مطلوبی را
از آن نگرفته بودند ،برای مثال شورشی را که در کوفه به رهبری
یزیدبن قیس آغاز کردند و سر راه را بر سعیدبن عاص سد نموده
و از بازگشت او به کوفه جلوگیری کردند! به اهداف اصلی آنها
جامة عمل نپوشانید! و تنها نتیجهای را که از آن حرکت گرفتند،
عزل سعیدبن عاص و تعیین ابوموسی اشعری توسط عثمان بن
عفان به عنوان والی و استاندار کوفه بود.
سرکردگان شیطنتپیشة باند سبأیه در مصر و کوفه و بصره به
این نتیجه رسیدند که برای رویارویی علنی و مناقشه و نزاع و
محاکمة عثمان بن عفان در حضور مسلمانان مستقیم ًا وارد عمل
شوند و به مدینه مرکز خالفت اسالمی بروند!
در سال سی و پنج هجری عدهای از آنان از ممالک مصر و

مناظرة حضرت عثمان با هیئت گروه سبأیه

آغاز عملیات اجرای توطئه

ماهنامه

نوار اسالم

سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.
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در «ذیخشب» و «ذیالمروه» و «األعوص» گرد آمدهاید ،از
زبان رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم مورد لعن و نفرین قرار
گرفتهاند ،و سپس او نیز آنان را از خود راند!
هیئت سبأیان کوفی نیز پس از مالقات با زبیر بن عوام پاسخی
مشابه سخنان حضرت علی و طلحه رضي اهلل عنهم را شنیدند.
[»]32
والی مصر عبدالرحمن بن سعد بن ابی اسرح بود ،سبأیانی
که در مصر بودند ،به رهبری محمدبن ابی حذیفه – پسر همسر
حضرت عثمان و کسی که در خانه او بزرگ شده بود – علیه او
شوریده و جار و جنجال راه انداخته که سرانجام والی مصر را از
شهر بیرون نمودند و محمد بن ابیحذیفه زمام امور مصر را در
دست گرفت و والی معزول راه مدینه را در پیش گرفت!

سرکردگان باند سبأیه در حضور تعدادی از اصحاب رسول
خدا صلي اهلل عليه و سلم با حضرت عایشه به مناقشه و منازعه
پرداختند و او به همه تهمتها و شبهافکنیهای آنان پاسخ داد و
بیپایگی همه اتهامات آنان را بر مال نمود!
هیئت سبأیان مصری خواستار برکناری عبداهلل بن سعدبن
ابیسرح و تعیین کسی دیگر بر جای او شدند!
حضرت عثمان فرمود :میخواهید چه کسی را جانشین او
کنم؟
گفتند :میخواهیم محمد بن ابیبکر را جانشین او نمایی!
حضرت عثمان با پیشنهاد آنها موافقت نمود ،و عبداهلل بن سعد
عزل و محمدبن ابیبکر را به جانشینی او تعیین نمود!
او درست همان کاری را انجام داد که قب ً
ال در ارتباط با

درخواست شورشیان و سبأیان کوفه مبنی برعزل سعیدبن عاص
و تعیین ابوموسی اشعری انجام داده بود.
هیئتهای سبأیه اینگونه وانمود کردند که با عزل عبداهلل بن
سعد و تعیین محمدبن ابیبکر به اهداف خویش دست یافته و
قصد دارند به ممالک خود بازگردند!
سبأیان مصر به همراهی محمدبن ابیبکر والی جدید – که
فریب تبلیغات و افکار آنها را خورده و از آنها حمایت میکرد –
به مصر بازگشتند و سبأیان کوفه و بصره نیز ظاهرا ً راهی عراق
گردیدند![]33
مسلمانان مدینه فکر میکردند قضیه فیصله پیدا نموده و
مشکل حل شده است! و خطر بحران پایان یافته! و هیچ وقت
فکر نمیکردند که این بازگشت در واقع بخشی از توطئه یهودی

و ابلیسی باند سبأیه به شمار میآید!
دو نفر از سرکردگان باند سبأیه به نامهای اشتر نخعی اهل
کوفه و حکیم بن جبله دزد و راهزن مشهور بصری پس از حرکت
اتباع و همفکران خود به سوی مصر وکوفه و بصر ،برای عملی
کردن بخشی از توطئه در مدینه باقی ماندند!
اتباع عبداهلل بن سبا در دو راه دور از هم راهی سرزمین خود
شدند ،مصریان از طرف شمال غربی به سوی مصر و عراقیها از
راه شمال غربی عراق گردیدند!

در شرایطی که مصریان سبأیه در ظاهر راه مصر را در پیش
گرفته و در فاصله سه شبانه روزی مدینه قرار داشتند ،ناگهان
جوان سیاهپوستی را دیدند که سوار بر شتر به سرعت طرف
آنان میآید!
وقتی نوجوان سیاهپوست سر رسید ،از او پرسید :چه شده؟ یا
با ما کار داری ،یا فراری هستی؟!

گفت :من پیشخدمت امیرالمؤمنین عثمان هستم و مرا برای
انجام کاری به سوی والی مصر فرستاده و اکنون عازم مصر
هستم!؟
گفتند :والی مصر محمد بن ابیبکر است و اینک همراه ماست!
جوان سیاهپوست گفت :من با او کاری ندارم ،نزد عبداهلل بن
سعد میروم و با او کار دارم!؟
محمدبن ابی بکر گفت :نامهای را که به همراه داری به من بده!
او در ظاهر از دادن نامه امتناع کرد ،ولی نهایت ًا نامه را که با مهر

حضرت عثمان برای عبداهلل بن سعد نوشته شده بود از او گرفتند
که در آن نوشته شده بود!
«هر گاه آن جماعت نزد تو آمدند ،محمدبن ابیبکر و فالن و
فالن را به قتل برسان! و بقیه آنان را زندانی کن! و نامهای را که
در مورد تعیین محمدبن ابیبکر نوشتهام پاره کرده و خود زمام
امور مصر را به دست بگیر! تا پیامهای بعدی من به تو میرسد!»
محمدبن ابیبکر دستور داد گروه سبأیه متوقف شوند ،و سپس
نامه را برای آنها خواند و آنان را علیه حضرت عثمان تحریک

نمود و به آنان گفت :چگونه میخواهید عثمان را اینگونه به
حال خود رها کنید و به مصر بازگردید؟! با او در مورد اموری
به توافق رسیدیم اما او آن توافقها را زیر پا گذاشته و به قتل
و زندانی نمودن ما دستور داده است؟! اکنون هیچ چارهای به
غیر از عزل او نداریم ،و اگر حاضر به استعفا نشد او را به قتل
خواهیم رسانید!

عثمان دلیل بازگشت و شورش آنان را مضمون آن نامه بیان کردند!
حضرت علیبن ابیطالب رضي اهلل عنه همراه با نامه و جوان
سیاهپوست و شتر به خانه حضرت عثمان رفت و خطاب به او
فرمود :آیا این جوان پیشخدمت توست؟
حضرت عثمان فرمود :آری!
حضرت علی فرمود :آیا این شتر متعلق به توست؟
حضرت عثمان فرمود :آری شتر هم مال من است!
حضرت علی فرمود :آیا این نامه را تو نوشتهای؟
حضرت عثمان پس از رؤیت نامه گفت :نه اص ً
ال من چنین
نامهای را ننوشتهام! و به خداوند متعال سوگند یاد نمود که نه خود
این نامه را نوشته و نه به کسی دستور داده که آنرا بنویسید و از
اعزام آن جوان و کسی که نامه را نوشته هیچگونه اطالعی ندارم!!
حضرت علی و دیگر اصحاب از آنجا که میدانستند حضرت
عثمان هیچگاه به دروغ به نام خداوند سوگند نمیخورد ،به
صحت سخنان او پی بردند! اما متوجه شدند که کسی آن نامه
را جعل نموده و از طرف عثمان آن را نوشته و با استفاده از

پیشخدمت و شتر حضرت عثمان آن را فرستاده و جوان بطور
عمدی دنبال مصریان سبأیه عازم مصر به راه افتاده تا با دیدن نامه
حضرت عثمان آنرا بهانه کنند و دست به شورش و طغیان بزنند!
در این جا قضیهای روی داده بود که توجه اصحاب رسول خدا
را به خود جلب نمود و آنان را ناچار نمود که در مقابل این توطئه
سبأی ابلیسی قرار بگیرند!
حضرت علی بن ابیطالب و محمد بن مسلمه انصاری و طلحه
و زبیر رضي اهلل عنهم با شورشان گروه سبأیه وارد گفتگو و
مذاکره شدند! و از ایشان پرسیدند چرا به مدینه بازگشتهاید؟شما
با رضایت به سوی ممالک خود حرکت کردید و مشکلی که به
خاطر آن ادعا میکردید حل و فصل شد ،چه چیزی باعث شد از
بازگشت به شهر و دیار خود منصرف شوید؟
مصریان سبأی گفتند :پیشخدمت عثمان را در راه سوار بر شتر
و در حالی که نامهای را از طرف عثمان به همراه داشت بازداشت
کردیم ،به همین دلیل اکنون برای خلع او باز گشتهایم!
اصحاب رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم به سبأیان کوفه

گفتند :شما چرا به مدینه برگشتهاید؟
گفتند برای یاری از برادران مصری خود و حمایت از آنان
برگشتهایم!
حضرت علی و محمدبن مسلمه خطاب به بصریان و کوفیان
گفتند :شما از کجا خبر پیدا کردید که مصریان چنین کسی را
همراه با آن نامه گرفتهاید؟ آنان که از جهت غرب به طرف مصر
و شما از طرف شرق به سوی عراق حرکت کرده بودید!؟ و میان
شما فاصلة بسیار زیادی بود چگونه از ماجرا مطلع شدید؟! این
قضیهای بوده که در مدینه پیش آمده و در پنهانی راجع به آن
تصمیمگیری شده است!
شورشیان سبأیه گفتند :در مورد موضوع هر گونه که
میخواهید فکر کنید و هر چه را که دوست دارید بگویید! ما
به هر صورت میخواهیم عثمان از خالفت برکنار شود! ما به
او نیازی نداریم دست از سر ما بردارد و مقام خالفت را رها
کند![»]34

فراست ایمانی خود آن توطئه ابلهانه را کشف کردند و دریافتند
که آن نامه جعلی هم بخشی از توطئه و طرح باند فریبکار و
خیانتپیشه سبأیان بوده و به دروغ آن را به عثمان نسبت داده و
سران خوارج بصره و کوفه را از آن باخبر کرده بودند!

در برابر ذکاوت و هوشیاری و دوراندیشی حضرت علی و
محمدبن مسلمه شورشیان سبأیه حرفی و پاسخی برای گفتن
نداشتند ،و به هیچوجه نتوانستند نمایشنامه موهوم خود را توجیه
کنند ،در واقع حقیقت اهداف و نیات آنان بیشتر کشف گردید!

فراموش نکنیم که دو نفر از سران باند سبأیه به نامهای اشتر
نخعی و حکیم بن جبله در مدینه باقی مانده بودند و نقش اساسی
را در جعل ماجرای نامه و بازگردانیدن سبأیان مصری و کوفی و
بصری در مدینه بر عهده گرفته بودند!

سپاهیان باند سبأی مدینه را محاصره و اشغال نموده بودند ،و مردم
نیز برای درگیر نشدن با آنان از خانههای خویش بیرون نمیآمدند!
تنها تعداد اندکی از مردان در شهر باقی مانده بودند ،زیرا بیشتر آنها
سربازان و مجاهدانی بودند که به مناطق مختلف اعزام شده یا برای
تبلیغ و دعوت به ممالک فتح شده رفته بودند و بسیاری دیگر برای
ادای مناسک حج در مکه به سر میبردند!
تعداد مردانی که در شهر باقی مانده بودند ،به مراتب از تعداد سه
هزار نفری عبداهلل بن سبأ کمتر بودند!
در اواخر ماه ذیالحجه حضرت عثمان نتوانست به عادت
همیشگی که سالیانه به حج میرفت از مدینه خارج شود زیرا اگر
سبأیه مدینه را اشغال و خانة او را محاصره کرده بودند!
حضرت عثمان رضي اهلل عنه هیچ چارهای به غیر از تغییر
سرپرستی و ریاست حجاج نداشت ،به همین خاطر کسی را دنبال
عبداهلل بن عباس فرستاد و او را مکلف نمود که سرپرستی حجاج آن
سال را بر عهده بگیرد!
ابن عباس رضي اهلل عنه گفت یا امیرالمؤمنین! اجازه بده! در کنار
تو باقی بمانم و برای رویارویی با شورشیان در مدینه باشم! سوگند
به خداوند جنگ با این خوارج و شورشیان را بر رفتن به حج ترجیح
میدهم!
اما حضرت عثمان فرمود :تصمیم گرفتهام که تو امسال سرپرستی
حجاج را بر عهده بگیری!
عبداهلل بن عباس چاره ای به غیر از اطاعت امیرالمؤمنین عثمان بن
عفان نداشت و سرپرستی حجاج را پذیرفت!
حضرت عثمان نامهای را خطاب به حجاج آن سال نوشت تا
عبداهلل بن عباس آن را با خود ببرد و در میان آنان قرائت کند! او
در آن نامه اوضاع و احوال پیش آمده از طرف خوارج باند سبأیه و
موضعگیری خود او در برابر آنان و خواستههایشان را توضیح داده
بود![]35
ماه ذیالحجه فرارسید و شورشیان طرفدار عبداهلل بن سبا همچنان
شهر مدینه را در اشغال خود داشته و خانة حضرت عثمان را در
محاصره گرفته بودند! اما در عین حال حضرت عثمان رضي اهلل عنه
امامت نماز آنان و دیگر مسلمانان را انجام میداد! و آن شورشیان نیز
پشت سر او به نماز میایستادند!؟
زمانی که حضرت عثمان متوجه گردید ،آنان قصد ندارند از اشغال
مدینه دست بردارند و شهر را ترک کنند! نامههایی را نوشت و به
ممالک مختلف شام و مصر و کوفه بصره فرستاد و از مردم برای
بیرون راندن سپاه سبأیان از مدینه کمک و یاری خواست! او در آن
نامهها نوشته بود که:
الرحیم
الرحمن ّ
بسماهلل ّ

اما بعد:
«خداوند پیامبرش محمد را بر اساس حق و راستی فرستاد تا
هشداردهنده و بشارتگر باشد ،هر چه را که خداوند بر او فرو فرستاده
تبلیغ نمود و به درستی به مسئولیت خود عمل کرده و سپس از این
جهان رفت ،و کتابی را که در آن حالل و حرام و اموری که الزم
بودهاند را از خود برجای نهاد ،و آنها را علیرغم خوشایند و ناخوشایند
بودن برای مردم به اجرا گذاشت!
پس از او ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضي اهلل عنهم زمام امور
مسلمانان را در دست گرفتند!
بعد از آن بدون آنکه خود بدانم و بدون پرسش از من و در
حضور مردم به عضویت شورای حل و عقد انتخاب شدم!سپس
بدون درخواست و عالقمندیم شورا در مورد خالفت من در حضور
مردم به اتفاق آرا رأی به خالفت من داد!
من به گونهای در میان مسلمانان عمل کردم که آن را معروف و
مورد پسند میدانستند و منکر و ناپسند نمیشمردند ،و روش من
روش تبعیت بود ،نه انحراف و اهل التزام بودم و از ابتداع پرهیز
مینمودم و بدون تکلف به آنان اقتداء میکردم!
وقتی قضیه به پایان رسید ،شرارة شر زبانه کشید و کینهتوزیهای
و کشمشهای ناروای نفسانی آغاز گردید ،و بدون آنکه جرمی و
خیانتی را مرتکب شوم ،عدهای از در دشمنی با من وارد شدند!
خواستهای و هدفی را دنبال مینمودند ،اما بدون دلیل و بهانه
چیز دیگری را اظهار میکردند ،به خاطر تهمتهایی که به من بسته
بودند مرا در حضور مردم مدینه مورد مالمت قرار دادند ،و در مورد
چیزهایی بر من خرده میگرفتند که غیر آن را به مصلحت نمیدانستم!
من در مورد آنان شکیبایی نمودم و سالهاست که با آنان مدارا
نمودهام و خود همه اقدامات و توطئههای آنها را دیده و شنیدهام ،و
در مورد زیر پا نهادن احکام شریعت خداوند اینک به خود جرأت و
جسارت بیشتری دادهاند!
کارشان به جایی کشیده شده که در جوار رسول خدا و حرم او
در سرزمین هجرت ما را مورد تهاجم قرار دادهاند! و عدهای از مردم
عادی عرب نیز از آنها حمایت میکنند! آنان درست همچون دستهها
و قبیلههای «روز احزاب» شدهاند ،یا همچون آنانی هستند که در غزوه
احد ما را مورد تهاجم قرار دادند ،و تنها تفاوتشان با آنها تظاهری
است که اینها دارند!
هر کس میتواند به ما ملحق شود ،از این کار کوتاهی ننماید»]36[.
وقتی نامة حضرت عثمان به مسلمانان مناطق مختلف رسید ،به
شدت تحت تأثیر آن قرار گرفتند و به سختی از جرأت و جسارت
شورشیان و خوارج سبأیه در شگفت شدند ،و برای حمایت از خلیفه
مسلمانان و رهایی او و اهل مدینه از محاصره و اشغالگری مهاجمان
بسیج شدند ،اما تقدیر الهی سریعتر از اقدام آنها صورت گرفت.
همچنان که از البهالی سیر حوادث آن را ذکر خواهیم نمود.

معاویهبن ابیسفیان سپاهی را به فرماندهی حبیب بن مسلمه فهری
برای حمایت نظام اسالمی به سوی مدینه فرستاد.
عبداهلل بن سعد نیز سپاهی را به فرماندهی معاویه بن خدیج
سکوتی از مصر به طرف مدینه گسیل داشت!
تعدادی از اصحاب رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم که در بصره
و کوفه سکونت داشتند مردم را برای حمایت از حضرت عثمان
و نظام خالفت و نجات مدینه از شورشیان و آشوبطلبان ترغیب
کردند ،برخی از آن اصحاب عبارت بودند از عقبهبن عمرو ،عبداهلل
بن ابیاوفی ،و حنظلهبن ربیع.
تعدادی از تابعینی که در کوفه همه سعی خود را برای بسیج مردم
به کار بردند ،دوستان حضرت عبداهلل بن مسعود بودند ،مانند مسروق
بن اجدع ،اسودبن یزید ،شریح بن الحارث و عبداهلل بن حکیم.
آن عده از اصحاب و تابعین در خیابانهای کوفه میگشتند و در
مجالس مختلف حضور پیدا میکردند و خطاب به مردم میگفتند:
«ای مردم! امروز روز اقدام است نه فردا ،و تصمیمگیری امروز
مطلوب است نه روزی دیگر! جنگ و رویارویی با آشوبگران امروز
روا و فردا نارواست ،برای نجات خلیفه مسلمین و مصون ماندن نظام
و امور خود قیام کنید!
عدهای از نیکمردان کوفه به ندای آنان پاسخ مثبت دادند ،و برای
حمایت از نظام خالفت و حضرت عثمان به فرماندهی قعقاع بن
عمرو تمیمی راهی مدینه شدند!
اصحابی مانند :عمرانبن حصین ،انسبن مالک ،هشامبن عامر ،و
تابعینی مانند :کعببن سور و هرم بن حیان عبدی نیز مردم بصره را
برای رفتن به مدینه تشویق میکردند!
همچنین اصحابی مانند :عبادهبن صامت ،ابوامامه باهلی ،ابودرداء،
و تابعینی همچون ابومسلم خوالنی و ُشریک نمیری و عبدالرحمن
بن غنم مردم شام را برای حمایت از نظام اسالمی و حضرت عثمان
تشویق میکردند![»]37
سپاهیان بسیاری از شام و مصر و کوفه و بصره برای حمایت
از حضرت عثمان و نظام خالفت اسالمی راهی مدینه شدند ،وقتی
پیروان عبداهلل بن سبای یهودی که مدینه را اشغال و خانه حضرت
عثمان را محاصره کرده بودند ،متوجه حرکت سپاهیان بسیاری شدند،
دچار هراس و دلهره گردیده و تصمیم گرفتند ،قبل از رسیدن آنها،
توطئ ه خود را عملی نمایند![]38
روز هشتم ماه ذیالقعده سال سی و پنج هجری بود که سپاه سبأیه
وارد مدینه شده و خانه حضرت عثمان را در محاصره گرفته بودند!
اولین روز جمعه پس از اشغال مدینه ،حضرت عثمان برای اقامه
نماز جمعه و سخن گفتن با مردم راهی مسجد شد!
او همراه با مردم نماز جمعه را اقامه نموده پس از پایان نماز بر
روی منبر رفت – شورشیان باند سبأیه و تعدادی از اصحاب و دیگر

مسلمانان در مسجد حضور داشتند!
حضرت عثمان بعد از آنکه بر روی منبر رفت ،گفت« :شما ای
دشمنان و توطئهگران! چرا خداوند را به دست فراموشی سپردهاید؟!
سوگند به خداوند مردم مدینه میدانند که شما از طرف رسول
خدا صلي اهلل عليه و سلم مورد لعن و نفرین قرار گرفتهاید! بیایید
خطاهای خود را با خوبی و اصالحگری پاک کنید! زیرا خداوند تنها
به وسیله نیکی بدی را پاک میگرداند!
محمدبن مسلمه رضي اهلل عنه برخاست و خطاب به شورشیان
گفت من شهادت میدهم که از رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم
شنیدم که شما خوارج و شورشیان را مورد لعن قرار میداد!
حکیم بن جبله دزد و قاتل مشهو و از سرکردگان باند سبأیه در
بصره برخاست و به طرف محمدبن مسلمه رفت و او را با زور بر
زمین نشانید!
پس از آن زیدبن ثابت رضي اهلل عنه برخاست و خطاب به آنها
گفت :نامهای را که فکر میکنید ،عثمان برای والی خود در مصر
نوشته به من نشان دهید!
یکی از قدارهبندان باند سبأیه برخاست و او را نیز با زور ساکت
نمود و بر زمین نشانید!
پس از آن همه سبأیان حاضر در مسجد به ایجاد جار و جنجال
پرداختند و اصحاب رسول خدا را مورد ضرب و شتم قرار دادند و
آنان همراه با حرفهای زشت و توهینآمیز از مسجد بیرون کردند!
سپس حضرت عثمان را که بر باالی منبر بود با سنگ و چوب
مورد حمله قرار دادند .او از روی منبر بر زمین افتاد و بیهوش گردید!؟
در همان حالت بیهوشی و بیماری او را بر دوش گرفته به منزل بردند!
تعدادی از اصحاب رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم خود را
برای جنگ با خوارج باند عبداهلل بن سبای یهودی – هر چند که
خود تعدادشان اندک بود ،آماده کردند! از جمله کسانی که خود را
آماده رویارویی با آنها نمودند! عبارت بودند از :سعدبن ابیوقاص،
ابوهریره ،محمدبن مسلمه ،زیدبن ثابت ،حسینبن علی و عبداهلل بن
زبیر و بسیاری دیگر.
وقتی حضرت عثمان از این موضوع اطالع پیدا کرد ،آنها را
فراخواند و به آنان امر فرمود که از جنگ با آنها خودداری کنند و
شمشیرهای خود را در نیام کنند و به خانههای خویش بازگردند! آنان
نیز علیرغم نارضایتی درونی ،دستور حضرت عثمان را عملی کردند!
حضرت علی بن ابیطالب و حضرت طلحه و زبیر رضي اهلل عنهم
برای عیادت حضرت عثمان به منزل او رفتند و از اوضاع و احوال
پیش آمده نزد او اندوه و نگرانی خود را ابراز نمودند! پس از آن به
خانههای خویش بازگشتند!

تعدادی از اتباع سازمان برانداز سبأیه مصر نزد حضرت علی رضي
اهلل عنه رفتند و به او گفتند :همراه ما بیا تا او را از مقام خالفت خلع
کنیم ،به راستی خداوند ریختن خون او را برای ما روا نموده است!؟
حضرت علی از این پیشنهاد آنها به سختی خشمگین شد و آنان
را مورد لعن و نفرین قرار داد و فرمود :سوگند به خداوند هیچگاه با
شما همراه نخواهم شد!
تعدادی از آنان به حضرت علی گفتند :اگر حاضر به این کار
نبودهای ،چرا پیشتر به ما نامه نوشته و ما را به آمدن به مدینه و شورش
علیه عثمان و مخالفت با او دعوت کردهای؟! ما فقط به خاطر نامة تو
بوده که به مدینه آمدهایم!
حضرت علی از این سخنان آنها تعجب کرد و فرمود :سوگند به
خداوند به هیچوجه نامهای را برایتان نفرستاده و شما را به شورش
علیه عثمان بن عفان فرا نخواندهام!
آنان با شگفتی و تعجب به یکدیگر نگاه کرده و گفتند :اگر به

خاطر علی بوده که آمدهایم ،چرا او میگوید :من از این کار بیخبرم؟!
این قضیه بیشتری ما را به طریقه کار و شیطنت اتباع عبداهلل بن
سبأ یهودی در به کارگیری و سوء استفاده از مسلمانان ساده دل و
جذب آنان به طرف خود و تأثیرگذاری بر روی آنها و جلب حمایت
و به کارگیریشان در ایجاد فساد در امور مسلمانان و براندازی نظام
خالفت ،آشنا میگرداند!
طریقه جعل پیام و نامه از زبان اصحاب بزرگوار و نسبت دادن آن
نامهها به آنها و ایجاد این گمان و ذهنیت در اتباع خود که آن اصحاب
بزرگوار بودهاند که مردم را به مخالفت و شورش و خلع عثمان و یا
به قتل رسانیدن او فراخواندهاند!؟
آری این اتباع عبداهلل بن سبای یهودی بودند که به جعل نامه از
طرف حضرت علی رضي اهلل عنه پرداخته و سادهدالن و ماجراجویان
خود را دچار گمان و توهم نمودهاند ،که آنان تنها پس از تماس و
دعوت حضرت علی بوده که علیه عثمان دست به شورش زدهاند ،به
همین خاطر بود که بسیاری از آنها وقتی سوگند خوردن حضرت علی
را مبنی بر بیاطالعی از چنان نامهای شنیدند ،دچار تعجب شدند!

طلحهبن عبیداهلل رضي اهلل عنه نیز نوشتن نامه به سبأیان بصره و
دعوت آنان به قیام علیه حضرت عثمان را به شدت تکذیب نمود.
و زبیربن عوام نیز در حضور سبأیان کوفه از نوشتن چنان نامهای و
دعوت ایشان به مدینه اظهار بیاطالعی نمود!
پس از کشته شدن حضرت عثمان مسروق تابعی در حضور ام
المؤمنین عایشه رضي اهلل عنه بود که عایشه در مورد حضرت عثمان
میگفت :عثمان را مظلومانه به شهادت رسانیدند ،خداوند قاتالن
او را لعنت کند! او همچون پارچهای نوپاک و بیغل و غش بود ،و
آنان او را بر روی زمین انداخته و همچون گوسفند سرش را از تن
جدا کردند!؟
مسروق خطاب به حضرت عایشه گفت :این نتیجه کار تو بود
مگر تو نبودی که برای مردم نامه نوشته و آنان را به شورش علیه
عثمان تحریک میکردی!
حضرت عایشه فرمود :سوگند به خداوندی که مؤمنان به او ایمان
میآورند و کافران به او کفر میورزند ،تاکنون که در اینجا نشستهام،
یک کلمه در این مورد برای کسی چیزی ننوشته و نفرستادهام!!

نامهي مرموز

بازگشت باند برانداز به مدینه

گروه سبأیه مصر در آغاز ماه ذیالقعده ،با دل پر از خشم و
کینه نسبت به حضرت عثمان به مدینه بازگشتند و عزم خود را
برای عزل او جزم نمودند!
شورشیان توطئهگر باند عبداهلل بن سبا که اهل کوفه و بصره
بودند ،به همان بهانه دوباره راه بازگشت به مدینه را در پیش
گرفته و همة آنان قصد داشتند کار را یکسره کنند و عثمان بن
عفان را به هر صورتی که شده از میان بردارند!
مردم مدینه با دیدن هزاران نفر از سپاهیان سبأیه که خیابانها و
راههای مدینه را بسته و اشغال نموده بودند ،یکه خوردند! و این
پرسش برای آنها مطرح شده بود که آنان چرا به مدینه بازگشتند!؟
مگر با حضرت عثمان به توافقهایی نرسیده و مشکل حل و فصل
نشده بود؟! آیا با رضایت از آن توافقها به سوی ممالک خود به
راه نیافتاده بودند؟! اکنون چرا برگشتهاند؟!
سرکردگان باند فریبکار سبأیه نامة منسوب به حضرت عثمان
را نزد بزرگان اصحاب برده و ضمن شکایت از اقدام حضرت

نامه مرموز را چه کسی نوشته بود؟!
حضرت علی بن ابیطالب و محمدبن مسلمه با هوشیاری و

محاصره و اشغال مدینه

برخورد حضرت علی با باند عبداهلل بن سبأ

اعمش که این روایت را از مسروق نقل میکند میگوید :برخی
گمان میبردند که از طرف حضرت عایشه نیز چنان نامهای نوشته
شده است![]39
جعل نامه از زبان اصحاب بزرگوار رسول خدا یکی از زشتترین
و خبیثترین وسایل شیطانی بود که سرکردگان باند عبداهلل بن
سبای یهودی ،برای تأثیرگذاری بر روی سادهدالن و تحریک آنان
علیه حضرت عثمان از آن استفاده میکردند! آنان نامههایی را از زبان
علیبن ابیطالب و ام المؤمنین عایشه و طلحه و زبیر و حتی از طرف
خود حضرت عثمان جعل کرده بودند!
پس از آن درگیر و ضرب و شتمی که در اواسط ماه ذیالقعده
روی داد و به افتادن حضرت عثمان از روی منبر و بیهوش شدنش
انجامید ،حضرت عثمان همچنان امامت نماز را در مسجد رسو ل اهلل
صلي اهلل عليه و سلم بر عهده داشت و مسلمانان مدینه و حتی خود
خوارج فریب خورده پشت سر او نماز میخواندند!
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محاصره منزل حضرت عثمان
چند روز پس از آن بود که خوارج او را در داخل
خانهاش محاصره و زندانی نموده و از خروج او برای
اقامه نماز جلوگیری کردند و حتی اجازه ندادند که
هیچیک از بزرگان اصحاب امامت نماز را بر عهده بگیرند!
آنان عم ً
ال زمام قدرت را در مدینه به دست گرفتند و
همة را هها و خیابا نهای آن را در کنترل خود درآورده و
از تجمع مسلمانان جلوگیری کرده و به حضرت عثمان
اجازه خروج از منزلش را نمیدادند!
سرکردة شورشیان سبأی مصر به نام غافقی بن حرب
عکی که در ایام محاصره عم ً
ال حاکم مدینه گردیده بود،
پیشنماز میشد و تنها اتباع عبداهلل بن سبأ که از مصر و
کوفه و بصره آمده بودند پشت سر او نماز میخواندند!
اما مردم مدینه در خانههای خود ماندند و هیچکس
از ترس آنان بدون همراه داشتن اسلحه خود از منزل
خارج نمیشد ،زیرا تعدادشان در مقایسه با آنها بسیار
کم بود»]40 [.
در روزهای آخر محاصرة مدینه تعدادی از بزرگان
اصحاب همچون علی ،طلحه ،زبیر و سعد و  ...از شهر
مدینه خارج شدند.
وقتی که باند برانداز عبداهلل بن سبای یهودی حضرت
عثمان را در منزل خود به وسیلة حدود هفتصد نفر در
محاصره گرفته بودند ،مجموعهای از اصحاب از جمله
عبداهلل بن عمر ،عبداهلل بن زبیر ،ابوهریره ،حسن و حسین
فرزندان حضرت علی ،و مروان بن حکم و عد های دیگر
در خانة حضرت عثمان بوده و کار محافظت از او را در
برعهده داشتند!
چنانچه حضرت عثمان به ایشان اجازه میداد ،آنان با
شورشیان برانداز به مقابله برمیخاستند ،اما او ترجیح
میداد که اصحاب با آنان وارد جنگ نشوند! و خطاب
به ایشان فرمود :تمامی شما را که با من تعهد اطاعت
بستهاید! سوگند میدهم که شمشیرهای خود را غالف
کنید و به منازل خویش بازگردید!
زیدبن ثابت نزد حضرت عثمان آمد و گفت :حدود
هفتصد نفر از اصحاب در شهر حضور دارند و میگویند:
اگر اجازه بدهی ،ما میخواهیم بار دیگر حامی دین
خداوند باشیم!
حضرت عثمان به او فرمود :مرا به جنگ نیازی نیست
و دست بردارید و جنگ نکنید!
حضرت ابوهریره نیز در حالی که شمشیرش را بر کمر
بسته بود نزد او آمده و گفت :یا امیرالمؤمنین امروزه در
حمایت از تو شمشیرزدن شیرین است!
حضرت عثمان گفت :من تصمیم دارم با آنان وارد
جنگ نشویم و هر چه زودتر به منزل خویش بازگرد! و
با کسی درگیر مشو!
عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنه نیز نزد حضرت عثمان
آمد و برای جنگ با خوارج خود را آماده کرده بود.
حضرت عثمان به او فرمود :برخیز و از طرف من به
مردم بگو :در خانههای خود بمانند و با این خوارج
شورشی درگیر نشوند!
ُس َلیط بن ابیسلیط رضي اهلل عنه میگوید :حضرت
عثمان رضي اهلل عنه ما را از درگیر شدن با اتباع ابن
سبا برحذر میداشت ،اگر او اجازه چنین کاری را میداد
با آنان رویارویی میکردیم و برای اخراج آنها از مدینه
تالش میکردیم.
عبداهلل بن عامربن ربیعه میگوید :در منزل حضرت
عثمان و در کنار او بودم ،او به ما فرمود :من در این
مورد عزم خویش را جزم کرد هام که به همة کسانی که
به من تعهد التزام و اطاعت سپرد هاند ،توصیه نمایم که با
آنان وارد جنگ نشوند! و گرامیترین و قهرما نترین شما
نزد من کسی است که امروز دست به اسلحه نبرد!
همچنان که گفته شد گروهی از فرزندان اصحاب از
جمله حسن و حسین فرزندان حضرت علی ،عبداهلل بن
زبیر ،محمدبن طلحه ،مروان بن حکم ،عبداهلل بن عمر
رضي اهلل عنهم در خانه حضرت عثمان و در کنار او
بودند!
حضرت عثمان به آنان فرمود :من به شما توصیه
میکنم که به خانههای خویش برگردید و اسلحههایتان را
بر زمین بگذارید و در خانه بمانید![ ]41
شورشیان باند عبداهلل بن سبا یکی از سرکردگان خود
را به نام اشتر نخعی – مالکبن الحارث – نزد حضرت
عثمان فرستادند تا او را برای استعفا از مقام خالفت
تحت فشار قرار دهد!
حضرت عثمان بن او فرمود :شما چی میخواهید؟
اشتر گفت :یکی از این سه راه را از تو میخواهیم و
جز قبول یکی از آنها چارة دیگری نداری!
حضرت عثمان گفت :آنها چیستند؟
اشتر نخعی گفت :اول اینکه از مقام خالفت استعفا
بدهی و به مردم بگویی ،این شما و این قضیه خالفت،
هر کسی را که میخواهید انتخاب کنید!
دوم :اگر چنین نمیکنی ،خود حکم مجازات و حد
شرعی را بر خویش صادر کن!؟
سوم :اگر این کار را هم نکنی ،بدون تردید ،ما با تو
برخورد میکنیم!
حضرت عثمان به او گفت من هیچگاه قضیه خالفت
را برای بازیچه قرار گرفتن آن به دست شما رها نخواهم
نمود ،و ردایی را که طبق احکام دین خداوند (اهل حل
و عقد) بر دوش من نهاد هاند ،از دوش خود برنخواهم
داشت و امت محمد را دچار تفرقه و نزاع نخواهم نمود!
اما در مورد اینکه حکم قصاص و مجازات خود را
صادر کنم! من کاری نکرد هام تا مستحق چنان مجازاتی
باشم و ابوبکر و عمر رضي اهلل عنهم چنان نکرد هاند! و
از طرف دیگری بدن من تحمل چنان مجازاتی را ندارد!
اگر مرا به قتل برسانید ،به خاطر آنکه کاری را که
سبب کشته شدنم باشد ،انجام نداد هام ،شما ظالم و من
مظلوم خواهم بود ،سوگند به خداوند اگر چنین کاری را
بکنید ،برای همیشه همة اهل ایمان از شما بدشان خواهد
آمد ،و خود شما هیچگاه با هم وحدت پیدا نخواهید
کرد و به هیچوجه در برابر دشمن صف واحدی نخواهید
داشت![ »]42
حضرت عثمان با تعدادی از بزرگان اصحاب در این

مورد مشورت نمود و از ایشان نظرخواهی کرد:
عبداهلل بن زبیر که قبل از دستور حضرت عثمان به
محافظان مبنی بر بازگشت به خانههای خود ،امیر آنهایی
بود که در منزل بودند ،خطاب به او گفت :من سه راه را
به تو پیشنهاد میکنم:
 یا اینکه برای حج عمره لباس احرام بپوشی ،زیرا درچنین حالتی کشتن تو حرام و ممنوع خواهد بود!
 یا اینکه از مدینه خارج شوی و به شام نزد معاویهبرویی!
 یا اینکه به ما اجاره بدهی که علیه آنها دست بهشمشیر ببریم و سرهایشان را از تن جدا کنیم ،و در
نهایت اینکه یا ما بر حق بود هایم و یا ایشان ،که خداوند
خود داوری خواهد فرمود:
حضرت عثمان فرمود :بستن احرام حج مانع از آن
نخواهد شد که آنان مرا به قتل برسانند! زیرا آنان چه
در حال احرام باشم یا نباشم ریختن خون مرا برای خود
حالل و روا میشمارند!
در مورد رفتن به شام نیز باید بگویم که :به چند
دلیل این کار را نخواهم کرد ،اول اینکه نمیخواهم بودن
در جوار رسول خدا را ترک کنم و دوم به خود اجازه
نمیدهم از ترس آنها از مدینه فرار کنم و پس از آن
کافران و دشمنان با شنیدن آن شادمان شوند! و مرا مورد
مالمت و تمسخر قرار دهند!
اما راجع به جنگ با ایشان ،امیدوارم در حالی به
حضور خداوند بروم که به خاطر من یک قطره خون از
کسی بر زمین ریخته نشده باشد!!؟ [ ]43
حضرت عثمان از عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنه در این
مورد نظرخواهی نمود و گفت :آنها از من میخواهند یا
استعفا بدهم ،یا خود رابرای کشته شدن آماده کنم!
عبداهلل بن عمر گفت :یا امیرالمؤمنین! آیا تو در این
دنیا برای همیشه زنده خواهی ماند؟
حضرت عثمان فرمود ،نه!
عبداهلل بن عمر گفت :به غیر از کشتن تو چکاری
میتوانند انجام دهند؟
حضرت عثمان فرمود :هیچ کاری دیگری از دستشان
ساخته نیست!
عبداهلل بن عمر گفت :بهشت و یا جهنم رفتن تو در
اختیار آنان است؟
حضرت عثمان فرمود :نه به دست آنها نیست!
عبداهلل بن عمر گفت :عبای خالفت را از دوش خویش
برمدار زیرا اگر چنین کنی! رسم و عادت بدی را از خود
برجای خواهی نهاد و هر گاه عد های از خلیفه ناراضی
باشند ،اقدام به خلع و یا قتل او خواهند کرد![ »]44
به حکمت و دوراندیشی حضرت عبداهلل بن عمر آفرین
باید گفت! او نمیخواست حضرت عثمان روش ناپسندی
را – برای خلفای بعد از خود برجای بگذارد – هر چند
محال بود او چنین کند – زیرا اگر حضرت عثمان تسلیم
خواستههای شورشیان پیرو عبداهلل بن یهودی میشد و
از مقام خالفت استعفا میداد ،مقام خالفت بازیچه دست
طمعورزان و کینهتوزان میگردید ،و در نظر مردم منزلت
و ابهت خود را از دست میداد!
حضرت عثمان رضي اهلل عنه پس از مشورت با ابن
عمر و دیگر اصحاب رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم
سنت دیگری را ترسیم نمود و راه صبر و شکیبایی را در
پیش گرفت که نه از مقام خالفت استعفا داد و نه کاری
کرد که قطرة خونی از مسلمانی بر زمین ریخته شود!
آخرین مالقات عمومی حضرت عثمان رضي اهلل عنه
چند هفته پس از محاصره منزل او بود ،او مردم و اصحاب
رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم را به اجتماعی عمومی
دعوت نمود ،که در پیشاپیش آنها حضرت علی و طلحه
و زبیر رضي اهلل عنهم قرار داشتند ،و همه مردم صلح
طلب مقیم مدینه و حتی سبأیانی که مدینه را در محاصره
و اشغال خود داشتند ،در آن شرکت نمودند.
وقتی همه جمع شده و بر روی زمین نشستند ،حضرت
عثمان رضي اهلل عنه برخاست و گفت« :خداوند به این
سبب دنیا را در اختیار شما قرار داده تا به وسیله آن
سعادت آخرت را بجویید! و آن را در اختیارتان ننهاده تا
دو دستی به آن بچسبید! زیرا به درستی این جهان رفتنی
و تمام شدنی است و جهان دیگر ماندنی و ابدی است،
دنیای فانی شما را فریب ندهد و خوار نکند! و آنگونه به
خود مشغول ندارد که دنیای دیگری را به دست فراموشی
بسپارید! آنچه را که ماندنی است بر آنچه که رفتنی است
برتری دهید! زیرا به راستی از دنیا خواهید بُرید و به
سوی خدای متعال خواهید رفت.
تقوا و پرهیزکاری را پیشة خویش کنید ،زیرا تقوا و
پرهیزکاری شما را از خشم و انتقام او مصون خواهد
داشت! با جماعت اهل ایمان همراه باشید و به صورت
دستههای پراکنده درنیایید! زیرا خداوند متعال میفرماید:
َ ...و ا ْذ كُر وا ن ِ ْعم َة هَّ
الل ِ َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ ُك ْنتُ ْم أَ ْع َد ًاء ف ََأ ل َّ َف ب َ ْي َن
َ
ُ
قُ ُلو ب ُِك ْم ف ََأ ْصبَ ْحتُ ْم بِنِ ْع َمتِ ِه إ ِْخ َو ا نًا َو ُك ْنتُ ْم َع َلى َشفَا ُحف َْر ٍة ِم َن
َ
ك يُبيِ ُن هَّ
ون
اللُ ل َ ُك ْم آيَا تِ ِه ل َ َعلَّ ُك ْم تَ ْهتَ ُد َ
النَّا ِر فَأ نْ َقذَ ك ُْم ِم ْن َها كَذَ ل ِ َ َ ّ
(آل عمران)103 :
« ...نعمت خداوند را بر خود به یاد آورید ،آنگاه که
دشمن یکدیگر بودید ،و خداوند د لهای شما را بهم
پیوند داد و الفت بخشید و در پرتو نعمت او به صورت
برادر هم درآمدید!».
حضرت عثمان در ادامه سخنان خود گفت:
«مردم مدینه! شما را به خداوند میسپارم و از او
میخواهم که خلیفة پس از من را توفیق عطا فرماید
که به بهترین وجه کار خود را انجام دهد! من از امروز
نزد کسی نخواهم رفت و در خانة خویش خواهم ماند،
تا خداوند خود سرنوشت مرا رقم بزند! و این خوارج
شورشی را همچنان در جلو منزل خود ناامید خواهم نمود
و هیچ خواستههای از خواستهای نامشروع آنها را برآورده
نخواهم کرد .خواستههایی که به ضرر دین و دنیای شما
تمام خواهند شد ،تا اینکه خداوند بر اساس آنچه که
دوست میدارد ،اراد هاش را عملی نماید![»]45
زمانی که شورشیان فریب خوردة پیرو عبداهلل بن سبای
یهودی متوجه شدند که عثمان به هیچوجه با آنها وارد
معامله نمیشود و کوتاه نمیآید ،محاصرة خانه او را
سختتر کردند ،و به هیچکس اجازة ورود به آنجا را
نمیدادند حتی از رسانیدن آب و غذا به منزل حضرت
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عثمان جلوگیری میکردند؟
خانوادة آل حزم در همسایگی حضرت عثمان بودند،
او کسی را به منزل ایشان فرستاد و گفت :پسرتان را نزد
علیبن ابیطالب و طلحه و زبیر و همسران رسول خدا
بفرستید و به آنها بگویید! خوارج شورشی اجازة آوردن
آب را به ما نمیدهند ،اگر میتوانید و برایتان ممکن است
مقداری آب برای ما بفرستید!
پس از نماز صبح حضرت علی رضي اهلل عنه به طرف
شورشیانی که منزل حضرت عثمان را محاصره کرده
بودند آمد و خطاب به آنها فرمود:
« ...به راستی کاری که شما انجام میدهید هیچ
شباهتی با کار اهل ایمان ندارد! و با عملکرد اهل کفر
هم نمیخواند! آب و غذا را از او قطع نکنید! ایرانیان و
رومیان وقتی دیگران را به اسارت در میآوردند ،به آنان
آب و غذا میدهند ،شما به چه دلیل محاصره و کشتن
عثمان را بر خود روا میشمارید!؟»
آنان با وقاحت و بیادبی تمام حضرت علی را از آنجا
دور کردند و گفتند :سوگند به خداوند ،اجازه ورود آب
و غذا را به داخل منزل او نمیدهیم!
حضرت علی وقتی متوجه شد که فریبخوردگان
عبداهلل بن سبای یهودی اجازه نمیدهند آب و غذا به
ساکنین منزل حضرت عثمان برسد ،بار دیگر به منزل
نزدیک شد و برای آنکه حضرت عثمان را متوجه تالش
بیسود خود بنماید ،عمامهاش را برداشت و آن را به
داخل حیاط منزل پرتاب کرد!
ام المؤمنین ام حبیبه (رمله بنت ابیسفیان) هم برای
کمک به ساکنین منزل حضرت عثمان و رسانیدن آب به
ایشان تالش نمود!
او سوار بر استری که بر آن مشک آبی قرار داشت ،به
طرف منزل حضرت عثمان آمد ،اما شورشیان آشو بطلب
سبأی جلوی او را گرفته و مانع از ورودش به منزل شدند!
به آنان گفته شد :این خانم ام حبیبه همسر رسول
خداست!
گفتند :به هیچوجه به او هم اجازه ورود به منزل را
نمید هیم !
سپس بر سر و روی استری که ام حبیبه بر آن سوار
بود زدند!
ام حبیبه گفت :من در مورد اموال و ودیعههای
خانوادگی که نزد حضرت عثمان است با او کار دارم و
به خاطر ضایع نشدن اموال بیو ه زنان و یتیمان الزم است
او را مالقات کنم!
گفتند :تو داری دروغ میگویی! فقط میخواهی برای
آنان آب ببری!
آنان بدون توجه به کاری که داشتند به همسر رسول
خدا صلي اهلل عليه و سلم انجام میدادند ،افسار استر او
را بریدند و چیزی نمانده بود که ام المؤمنین ام حبیبه
بر روی زمین بیافتد!؟ و اگر مسلمانانی که در نزدیکی او
بودند ،به کمک او نمیشتافتند ،او بر زمین میافتاد.
وقتی حضرت عایشه رضي اهلل عنه از برخوردی که
باند برانداز سبأیه با ام حبیبه نموده بودند ،باخبر شد ،به
شدت از خوارج سبأیه خشمگین شد و از آنجا که از او
هم کاری ساخته نبود و تحمل دیدن آن وضع را نداشت
تصمیم گرفت برای ادای مراسم حج به مکه برود.
مروان بن حکم با شتاب نزد او رفت و گفت :یا ام
المؤمنین! اگر در مدینه بمانی بهتر است! زیرا اشغالگران
سبأی ممکن است از تو حساب ببرند و برای حضرت
عثمان مشکلی را به وجود نیاورند!
حضرت عایشه فرمود :مروان! مگر میخواهی آن
رفتاری را که با ام حبیبه داشتند با من هم تکرار کنند!؟
کسی هم نباشد از من دفاع کند!؟ نه ،سوگند به خداوند
خود را به این خواری دچار نمیکنم! نمیدانم سرانجام
کار خوارج شورشی به کجا کشیده میشود؟ سوگند به
خداوند اگر برای ناامیدن نمودن آن عده جهت دستیابی
به اهدافشان کاری از من ساخته بوداز انجام به آن
کوتاهی نمیکردم!
حضرت عایشه از برادرش محمدبن ابیبکر که فریب
عبداهلل بن سبای یهودی را خورده و اکنون از سرکردگان
شورشیان به شمار میآمد – خواست برای رفتن به سفر
حج او را همراهی کند! اما محمد از همراهی با خواهرش
خودداری نمود و باقی ماندن در مدینه را برای همراهی
با شورشیان در محاصره منزل حضرت عثمان ترجیح داد!؟
وقتی حنظله بن ربیع کاتب رضي اهلل عنه از موضعگیری
محمدبن ابیبکر باخبر گردید ،خطاب به او گفت :ای
محمد! خواهرات از تو خواست برای رفتن به حج او را
همراهی کنی اما تو به او پاسخ منفی دادى! از طرف دیگر
گر گهای درندة عرب و ناپرهیزکاران ،تو را به اقدام
حرام و ناروای شورش علیه خلیفه مسلمین فراخواندند،
و تو به دعوت آنان پاسخ مثبت میدهی؟!
محمدبن ابیبکر بر او خشم گرفت و گفت :تو را
چکار به این کارها! تو حق دخالت در کار مرا نداری!
ابن حنظله در حالی که این اشعار را که در اوج حکمت
و خرد قرار دارند میخواند ،بازگشت:
عجبت لما یخوض الناس فیه
یرومون الخالفة أن تزوال
ولوزالت لزال الخیر عنهم
والقوا بعدها ذال ذلی ً
ال
وکانوا کالیهود أو النّصاری
السبیال[ ]46
ً
سواء ک ّلهم ض ّلوا ّ
«از کاری که این مردم به آن دست زد هاند ،در شگفتم،
آنان درصدند تا خالفترا براندازند .اگر خالفت از بین
برود ،مردم همة خیر و منافعشان را از دست خواهند داد
و پس از آن به خواری و درماندگی دچار خواهند شد و
به سان یهودیان و مسیحیان درخواهند آمد که همه راه
گمراهی را در پیش گرفتهاند».
همان چیزی را که حنظله با فراست ایمانی خود
پیشبینی کرد ،به وقوع پیوست و سقوط خالفت و تفرقه
میان مسلمانان به گمراهی و خواری مسلمانان انجامید!
حنظله با ژر فنگری و دوراندیشی خود به درستی
دریافته بود که هدف شورشیان پیرو عبداهلل بن سبای
یهودی شخص حضرت عثمان نیست ،بلکه مقصد نهایی
سرکردگان شیطنتپیشة آن باند ،براندازی نظام سیاسی
اسالم و از بین بردن نظام خالفت است!

لیلی دختر عمیس خواهر مادری محمدبن ابیبکر و
خواهر پدر و مادری محمدبن جعفربن ابیطالب – زیرا
اسماء بنت عمیس همسر جعفر بن ابوطالب بود که پس
از شهادت جعفر در جنگ «مؤته» حضرت ابوبکر با او
ازدواج نموده بود – لیلی به آنان گفت:
«شمع خود را میسوزاند ولی نور و روشنائیش برای
دیگران است ،در ارتباط با کسی که نسبت به شما جرمی
و ظلمی را مرتکب نشده خود را دچار معصیت نکنید».
کاری که امروزه برای آن تالش میکنید و میخواهید
عثمان را از میان بردارید ،سودش را دیگران خواهند
برد ،و حسرتش را شما خواهید خورد ،مواظب باشید
کاری که امروزه انجام میدهید مایة حسرت و شرمندگی
فردایتان نشود!
آنان از لیلی بنت عمیس خواهر خود خشمگین شدند
و گفتند :کاری را که عثمان بر سر ما آورده هیچگاه
فراموش نمیکنیم!
لیلی گفت :عثمان با شما چکارکرده بود؟ مگر به جز
این بوده که شما را به التزام به احکام شریعت فراخوانده
و به خاطر مخالفت با اوامر الهی شما را ادب نموده
بود؟[ ]47
بیش از یک ماه از محاصره منزل حضرت عثمان
میگذشت .زیرا این محاصره از روز هشتم ماه ذ یالقعده
آغاز شده بود.
از طرف دیگر سپاهیانی از مصر و شام و بصره و کوفه
برای حمایت از حضرت عثمان در برابر شورشیان پیرو
عبداهلل بن سبای یهودی راهی مدینه شده بودند .همچنان
که گفته شد :شورشیان از حرکت سپاهیان مسلمان به
سوی مدینه اطالع داشتند و میخواستند ،قبل از رسیدن
آنان با کشتن عثمان او را از میان بردارند ،و زمینه را
برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان و عدم اتفاق آنان علیه
ایشان فراهم سازند.
از طرف دیگر خوارج شورشی میدانستند که مراسم
حج به پایان رسیده و حجاج خانه خدا برای حمایت
از حضرت عثمان و سرکوب آنان راه مدینه را در پیش
گرفتهاند!
عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنه نامة حضرت عثمان را
خطاب به حجاج در جمع آنان خواند و به شدت تحت
تأثیر آن قرار گرفتند و گفتند :پس از پایان مناسک حج
برای جنگ با شورشیان مصری و همدستان آنان که مدینه
و خانه حضرت عثمان را محاصره کرد هاند راهی مدینه
میشویم و آن را عبادتی به شمار میآوریم و بر عبادت
حج میافزاییم!
عم ً
ال پیشقراوالن حجاج به مدینه نزدیک شده و
اولین کسی که وارد مدینه شد و بالفاصله به رویارویی
با محاصر هکنندگان منزل حضرت عثمان رفت مغیر هبن
اخنس بود.
میان شورشیان و ساکنین منزل – که مجموعهای از
فرزندان اصحاب مانند :حضرت حسن و حسین و
محمدبن طلحه و عبداهلل بن زبیر و عبداهلل بن عمر وابن
الحکم برای محافظت از او در منزل بودند ،درگیری و
کشمکشی مختصر روی داد .شورشیان برای وارد شدن به
داخل منزل و برخورد نهایی دنبال بهانه بودند!
چند روز قبل از به شهادت رسیدن حضرت عثمان،
عبداهلل بن سالم صحابی بزرگوار رسول خدا صلي اهلل
عليه و سلم  -که قبل از مسلمان شدن رئیس و بزرگ
همة علما و دانشمندان یهود بود -جلو منزل حضرت
عثمان رفت و خطاب به شورشیان فریبخورده گفت:
«شما ای شورشیان امام و خلیفه مسلمین را به قتل
نرسانید! و با این کار خود زمینه را برای آنکه خداوند بر
رویتان شمشیر بکشد فراهم نکنید! سوگند به خداوند اگر
کاری کنید که شمشیر الهی بر روی شما از نیام کشیده
شود ،هیچگاه در نیام نخواهد رفت .وای بر شما! امروزه
سلطة شما از طریق چماق و تازیانه است ،اما اگر او را به
قتل برسانید ،تنها از طریق نیزه و شمشیر میتوانید سلطه
خویش برپا دارید!
وای بر شما! امروزه شهر مدینه مملو از فرشتگان الهی
است و از طرف آنها محافظت میشود ،سوگند به خداوند
اگر او را بکشید ،آن مالیک شهر مدینه را ترک خواهند
کرد!»
شورشیان باند برانداز از سخنان عبداهلل بن سالم
برآشفتند و همراه با مالمت و سرزنش به او گفتند :ای
یهود یزاده ،تو و این حر فها! تو کجا و این حرفها
کجا؟[ »]48
سخنان عبداهلل بن سالم در اوج خردمندی و دوراندیشی
و زیبایی قرار داشت و با سخنان ابن حنظله که پیش از
او با شورشیان در میان نهاده بود بسیار شباهت داشت.
در واقع عم ً
ال آنچه که عبداهلل بن سالم ،شورشیان
فریبخورده را از آن برحذر داشته بود ،پس از آنکه
خون حضرت عثمان را بر زمین ریختند ،به وقوع پیوست!

ماهنامه

نوار اسالم
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همچنان که گفته شده :شورشیان سبأیه میدانستند که زمان
زیادی تا رسیدن سپاهیان اسالم که از مناطق مختلف راه مدینه
را در پیش گرفته باقی نمانده است! و در مورد خود دچار دلهره
شدند و تنها راه حل را در کشتن هر چه زودتر حضرت عثمان
میدانستند!
سرکردههایشان بر این باور بودند که تنها راه نجات آنان از آن
مخمصه کشتن عثمان است ،و اگر او را ُ
نکشتند ،آنان به دست
مردم مسلمان کشته خواهند شد ،اما اگر او را بکشند ،کشته شدن
او مردم را به خود مشغول خواهد داشت!
به همین سبب سرکردگان شیطنتپیشه باند برانداز عبداهلل
بن سبای یهودی در آخرین روزهای محاصره تصمیم گرفتند
حضرت عثمان را به قتل برسانند!
همچنان که گفته شد :مغیره بن اخنس برای حمایت از
حضرت عثمان بالفاصله پس از پایان مراسم حج و رسیدن به
مدینه به هر طریق بود خود را به داخل منزل رسانید و به دیگر
اصحاب مدافع عثمان بن عفان پیوست!
مغیره از درون منزل پشت در ایستاده و مراقب اوضاع بود ،وی
گفت :اگر امیرالمؤمنین عثمان را تنها بگذاریم ،جواب خداوند را
چگونه بدهیم؟ باید تا پای جان با آنان جنگید![»]49
در روزهای پایانی محاصره حضرت عثمان بیشتر اوقات خود
را به اقامه نماز و قرائت قرآن میگذارند ،تا میتوانست نماز
میخواند و وقتی خسته میشد به قرائت قرآن میپرداخت.
شورشیان تصمیم گرفتند :اولین حمله خود را به داخل منزل
آغاز کنند ،آنان اقدام به آتش زدن درب و قسمتی از سقف
نمودند ،مدافعین داخل برای خاموش کردن آن تالشی کردند،
اما درب و قسمتی از منزل به شدت آسیب دیدند و تعدادی از
چوبهای سقف منزل سوخته و شکستند!
مدافعین منزل که تعدادی از آنها عبارت بودند از مغیرهبن
اخنس ،حسن بنعلی ،محمدبن طلحه ،سعیدبن عاص ،مروان بن
حکم ،عبداهلل بن زبیر ،زیادبن نعیم فهری و نیازبن عبداهلل اسلمی
و ابوهریره با مهاجمان شورشی به رویارویی پرداختند!
ابوهریره در حالی که با آنان میجنگید ،خطاب به مدافعین
میگفت :در جنگ با اینان از من بیاموزید و مرا سرمشق خویش
نمایید! این روز روزی است که شمشیر زدن در آن لذتبخش و جنگیدن
در آن رواست! و در همان حال خطاب به خوارج سبأی میگفت:
َويَا َق ْومِ َما لِي أَ ْد ُعو ُك ْم إِلَى الن ََّجاة ِ َوتَدْ ُعونَنِي إِلَى النَّارِ (غافر)41 :
«ای قوم من! چرا؟ من شما را به سوی نجات و رستگاری
دعوت میکنم ،اما شما مرا به سوی آتش دوزخ فرا میخوانید».
در حالی که مدافعین با شورشیان میجنگیدند ،حضرت عثمان
همچنان به نماز مشغول بود ،و داشت سوره «طه» را در نمازش
قرائت میکرد! و به درستی متوجه نبود که در بیرون منزل چه
خبر است! او به هیچوجه در قرائتش دچار اضطراب و پریشانی
نگردید و نمازش را قطع ننمود و پس از پایان سوره «طه» به
رکوع و سجود رفت و پس از پایان نماز شروع به قرائت سوره
آل عمران نمود!
اولین کسی که در جلو منزل حضرت عثمان کشته شد مغیره
بن اخنس بود که به دست یکی از مردان شورشی از قبیلة ليث به
شهادت رسید و قاتل لحظاتی بعد از کار خود نادم شد و گفت:
«ان ّا هلل و ان ّا الیه راجعون».
عبدالرحمن بن عدیس یکی از سرکردگان خوارج سبأی به مرد
لیثی گفت :چی شده؟
گفت :من پیشتر در خواب یک نفر را دیده بودم که خطاب

به من گفت :ای قاتل مغیره! خود را برای آتش جهنم آماده کن!!
و اینک او را کشتم!؟
یکی از مردان طایفه کنانی نیز نیازبن عبداهلل بن اسلمی را در
کنار درب منزل حضرت عثمان رضي اهلل عنه کشت ،و او دومین
کسی بود که به شهادت رسید!
حضرت عثمان متوجه درگیری میان مدافعین و شورشیان شد
و به جلو منزل آمد وقتی با جنازه دو نفر از آنان روبرو گردید به
شدت اندوهگین شد و با تأکید بسیار از مدافعین خواست با آنان
درگیر نشوند و شمشیرهای خویش را در نیام کنند! و بار دیگر
دستور داد که از منزل خارج شده به منازل خود بازگردند!
آنان به جز اطاعت از امر او چاره دیگری نداشتند و همه آنان
منزل او را ترک کرده و به سوی خانههای خویش رفتند!
به این ترتیب درگیری میان مسلمانان مدافع و شورشیان باند
عبداهلل بن سبأی یهودی به دستور حضرت پایان پذیرفت!
آخرین کسی که منزل را ترک کرد ،عبداهلل بن زبیر رضي اهلل
عنه بود که حضرت عثمان وصیت نامه خود را در اختیار او
گذاشت تا به پدرش زبیربن عوام بدهد»]50[.
حضرت عثمان همراه با خانواده و چند پیش خدمت در داخل
منزل در محاصره صدها مرد سبأی باقی ماندند!
روز جمعه هشتم ماه ذیالحجه سال  35هجری فرارسید و تا
آن زمان چهل شبانهروز از محاصره منزل میگذشت!
آن روز را حضرت عثمان روزه بود ،و میدانست که به پایان
عمر او چیزی باقی نمانده است و این شورشیان او را خواهند
کشت! و همچون همیشه به نماز و قرائت قرآن مشغول شد!
سبأیان فریبخورده یهودی وارد منزل شده و به تخریب منزل
و ضرب و شتم ساکنین آن پرداختند!
یکی از سبأیان در حالی که شمشیرش را از نیام کشیده بود ،به
حضرت عثمان نزدیک شد و گفت :اگر از خالفت استعفا بدهی
کاری به کار تو نخواهیم داشت!
حضرت عثمان گفت :وای بر تو! سوگند به خداوند! نه در
زمان جاهلیت و نه در زمان مسلمان شدن ،مرتکب زنا نشده و
هیچگاه آرزوی آن را نداشته و در اندیشه آن نبودهام ،سوگند
به خداوند از زمانی که دست راست خود را در دست رسول
خدا گذاشته و با او بیعت کردهام آن دستم را بر روی عورتم
نگذاشتهام!
به هیچوچه ردایی را که (اهل حل و عقد بر اساس احکام)
خداوند بر من پوشانیدهاند از تن بیرون نخواهم آورد ،و تا خداوند
اهل سعادت را سعادتمند و اهل شقاوت را دچار شقاوت گرداند،
از این مسئولیت استعفا نخواهم داد!
آن مرد حضرت عثمان را تنها گذاشت و از منزل خارج شد
و به میان دوستان شورشی خود رفت ،آنان به او گفتند :چکار
کردى؟ او را کشتی؟
گفت :به خدا سوگند دچار مشکلی بزرگ و پیچیدهای شدهایم
و به خدا سوگند تنها راه نجات ما از دست مردم و سپاهیانی که
در راهند کشتن عثمان است که کشتن او هم برای ما روا نیست!
من نمیدانم چکار کنم؟
سرکردگان باند برانداز عبداهلل بن سبای یهودی مرد دیگری را
برای کشتن حضرت عثمان به اطاق او فرستادند!
حضرت عثمان فرمود :تو از کدام قبیلهای؟
گفت :من از طایفه لیث هستم!
حضرت عثمان گفت :بیرون برو! تو کسی نیستی که مرا به
قتل برسانی.
گفت :چرا؟
حضرت عثمان گفت :مگر تو فالنی نیستی که فالن روز با
چند نفر از دوستانت بودی ،رسول خدا برایت دعا فرمود؟

آن مرد داخل شد و گفت :ای عثمان امروز به دست من کشته
میشوی!
حضرت عثمان فرمود :خیر فالنی ،تو مرا نخواهی کشت!
گفت :چگونه تو را نخواهم کشت!؟
حضرت عثمان گفت :من خود شاهد بودم که فالن و فالن
روز رسول خدا برای تو از خداوند طلب مغفرت فرمود ،به همین
خاطر دست تو به خون کسی آلوده نمیشود!
آن مرد نیز به خود آمد و از اقدام خویش نادم شد ،از خداوند
آمرزش طلبید و از خانه خارج شد ،بعد از همکاری با شورشیان
خودداری کرد!
آخرین کسی که وارد اطاق حضرت عثمان شد ،محمدبن
ابیبکر بود ،او ریش حضرت عثمان را گرفت و به طرف خود
کشید!؟
حضرت عثمان گفت :محمد! ریشم را رها کن و از روی
سینهام برخیر! تو چیزی را گرفته و بر جایی نشستهای که اگر
پدرت ابوبکر صدیق تو را در این حال میدید به سختی تو را
مجازات میکرد!
برادرزاده! هیچ فکر کردهای که چکار داری میکنی؟ مگر تو بر
خداوند خشم گرفتهای؟ من با تو چکار کردهام؟ مگر غير از این
بوده که جرمی را مرتکب شدی و من نیز دستور دادم طبق احکام
الهی مجازات شوی؟!
محمدبن ابیبکر نیز به خود آمد و از روی سینة حضرت عثمان
برخاست و با حالت پشیمانی از منزل خارج شد![]51
سرکردگان خوارج از خودداری آن چهار نفر از کشتن حضرت
عثمان درشگفت شدند ،که چگونه آنان چهار نفر را مأمور کشتن
او کردند .اما عثمان با آنان سخن گفت و ایشان را منصرف نمود،
و با حالت ندامت از اطاق و منزل او خارج شدند!؟
در چنین اوضاع و احوالی سه نفر از سرکردگان باند عبداهلل بن
سبأی یهودی تصمیم گرفتند هر سه به اطاقش وارد شوند و با هم
او را به قتل برسانند!؟
عصر روز جمعه بود ،عثمان بر روی زمین نشسته و قرآنی پیش
روی او قرار داشت و در حالت روزه به قرائت آن مشغول بود.
غافقیبن حرب سرکرده خوارج و سودان بن حمران سکونی و
قتیرهبن فالن سکوتی وارد اطاق حضرت عثمان شدند!؟
غافقی با میله آهنی که در دست داشت ضربهای را بر سر
حضرت عثمان وارد کرد و بر قرآنی که پیش روی او بود لگد
زد!؟ قرآنی چرخی خورد و دوباره جلو حضرت عثمان قرار
گرفت ،و خون در سر و صورت حضرت عثمان جاری شد و
قطراتی از آن بر روی آیه زیر ریخته شد!
َ ...ف َسيَ ْكفِ َ
يم (البقره)137 :
الس ِم ُ
يك ُه ُم اللهَّ ُ َو ُه َو َّ
يع ال ْ َعل ِ ُ
«خداوند تو را در برابر آنان کفایت خواهد کرد و او شنوا و
آگاه است».
سودان بن حمران سکوتی به حضرت عثمان نزدیک شد و
شمشیرش را برای وارد کردن ضربهای کاری به او باال برد ،اما
همسرش «نائله بنت فرافصه» خود را در میان او و حضرت عثمان
رسانید و شمشیر سودان بر دست نائله فرود آمد و انگشتان دست
او را قطع کرد ،و در حالی که خون از انگشتانش فوران میکرد،

شورشیان پیرو عبداهلل بن سبای یهودی به هدف خود دست
یافتند و حضرت عثمان بن عفان خلیفه مسلمانان را به شهادت
رسانیدند :و بسیاری از فرومایگان و غوغاساالران پس از اقدام
به قتل او در این مورد دچار ندامت شدند زیرا گمان نمیبردند
که کار آنها به کشته حضرت عثمان میانجامد! در واقع این
سرکردگان شیطنتپیشة سازمان برانداز سبأیه بود که از جهل و
ناآگاهی و حماقت بسیاری از ایشان سوء استفاده نموده و آنان
را علیه عثمان به شورش تحریک کرده بودند! و از اینکه او را
به قتل رسانیده بودند ،برای بسیاری از آنها کاری زشت و شنیع
به شمار آمد!

اما این یک واقعیت بود که حضرت عثمان بر اثر شورش و
عصیان آن آشوبطلبان و جاهالن به شهادت رسید و از میان
برداشته شد ،و آنان به همان سرنوشت بنیاسراییلی که در غیاب
حضرت موسی بر پرستش گوساله پرداختند ،دچار شده ،و
بسیاری از آنها از کار خویش اظهار ندامت کردند!
همانگونه که خداوند متعال در مورد ایشان میفرماید:
وسى م ِ ْن ب َ ْع ِده ِ م ِ ْن ُحلِيّ ِهِ ْم ِع ْجال َج َسدً ا ل َ ُه
َواتَّخَ َذ َق ْو ُم ُم َ
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(األعراف)149 – 148 :

«بعد از (رفتن) موسی (به کوه طور) قوم او از زیورهایشان
گوسالهای ساختند و آن را معبود خود کردند ،پیکر (بیجانی)
بود و صدای گاو از آن برمیخاست ،مگر نمیدیدند که آن پیکر
گوساله مانند با ایشان سخن نمیگوید و ایشان را به راهی(درست)
راهنمایی نمیکنند؟! آنان گوساله را به خدایی گرفتند و بر خود
ستم کردند هنگامی که پشیمان شدند دریافتند که گمراه گشتهاند
و گفتند اگر پروردگارمان به ما رحم نکند ،و ما را نبخشاید،
بیگمان از زیانکاران خواهیم بود».
مردم مدینه از به شهادت رسیدن پیشوای خویش و ناتوانی
خود در دفاع از او و کم بودن تعدادشان در مقایسه با سبأیان
شورشی و اینکه حضرت عثمان به آنان اجازه جنگ با ایشان را

نداد ،به سختی اندوهگین بوده و گریه و زاری سر داده و اناهلل
و انا الیه راجعون میگفتند.
و این در حالی بود که سپاه سبأیان جنایتپیشه مدینه را در
اشغال خود گرفته و به قتل و غارت و چپاول پرداخته ،و مردم
شهر را از هر اقدامی بازداشته بودند!
غافقی بن حرب که مستقیم ًا در قتل حضرت عثمان شرکت
داشت خود عم ً
ال حاکم و فرمانروای مدینه شد! و سرکرده اصلی
ایشان عبداهلل بن سبأ شیطانصفت و طراح اصلی شورش علیه
حضرت عثمان به خاطر دستیابی به اهداف ابلیسی و یهودیگری
خود از شادمانی در پوست نمیگنجید!

من از خدای پروردگار جهانیان میهراسم .سرانجام کار هر دوی
آنها این است که هر دو در آتش دوزخ جاویدان میمانند و این
سزای ستمکاران است».
پس از آنکه سعدبن ابیوقاص از شهادت حضرت عثمان باخبر
گردید ،گفت :خداوند عثمان را رحمت کند! بعد این فرموده
خداوند را خواند که:
ين ضَ َّل َس ْعيُ ُه ْم
ِين أَ ْع َماال ( )١٠٣ال َّ ِذ َ
ُق ْل َه ْل نُنَبّ ِئ ُُك ْم بِاألخْ َسر َ
فِي ال ْ َحيَاة ِ الدُّ ن ْيَا َو ُه ْم يَ ْح َسبُونَ أَن َّ ُه ْم يُ ْح ِسنُونَ ُصنْ ًعا ( )١٠٤أُولَئ ِ َ
ك
ات َرب ّ ِهِم َول ِ َقائ ِ ِه َف َحب ِ َط ْ َ
ين َك َف ُروا بِآيَ ِ
يم ل َ ُه ْم يَ ْو َم
ال َّ ِذ َ
ت أ ْع َمال ُ ُه ْم َفال نُقِ ُ
ْ
ِ
الْقِيَا َمة َو ْزن ًا (( )١٠٥الکهف)105 - 103 :
«بگو :آیا شما را از زیانکارترین مردم باخبر کنم؟ آنان کسانی
هستند که تالش و تکاپویشان در زندگی دنیا هدر میرود و خود
گمان میبرند که به بهترین وجه کار نیک میکنند .آنان کسانی
هستند که به آیات پروردگارشان و مالقات او باور ندارند ،و در
نتیجه اعمالشان به هدر میرود».
سعدبن ابیوقاص در ادامه گفت :خداوندا! آنان را از کار
خویش نادم بفرما و خوارشان بگردان! و سپس به بدترین شکل
آنان را نابود کن!
دعای سعدبن ابی وقاص – از آنجا که مستجابالدعوه
بود – در پیشگاه خداوند پذیرفته شد ،زیرا همه آنهایی که در
کشتن حضرت عثمان مشارکت داشتند مانند :عبداهلل بن سبا،
غافقی ،مالك بن اشتر ،حکیم بن جبله و کنانه جبلی بعدا ً به قتل
رسیدند![]54
همه کسانی که علیه عثمان دست به شورش زده و او را به
شهادت رسانیدند ،دیر یا زود کشته شدند!
مستنربن یزید از برادرش قیسبن یزید نقل مینماید که:
سوگند به خداوند تا آنجا که من خبر دارم همة کسانی که علیه
حضرت عثمان توطئه چیدند و شورش کردند ،به مجازات اعمال
خود رسیده و کشته شدند!
قیس سپس میگوید :که چگونه همه کسانی که از کوفه
علیه حضرت عثمان دست به توطئه و شورش زدند ،و در میان
آنها :مالك بن اشتر نخعی و کمیل بن زیاد و عمیربن ضابی قرار
داشتند ،به غیر از ُعمیر و کمیل همه کشته شدند!

چهل سال پس از به شهادت رسیدند حضرت عثمان بود که
حجاج بن یوسف ثقفی زمام امور عراق را به دست گرفت ،و آن
دو نفر را نیز که علیه حضرت عثمان به شورش زده بودند ،از دم
تیغ گذرانید!؟[]55
همچنان که پیشتر نیز گفتیم :حضرت عثمان قبل از غروب
روز جمعه دوازدهم ماه ذیالحجه سال سی و پنج هجری به
شهادت رسید!
وقتی شب شد ،نائله دختر فرافصه ،نزد عبدالرحمن بن عدیس
بلوی – یکی از سرکردگان باند سبأیه رفت ،و از او خواست که
جنازهها را از منزل خارج کنند ،اما او را مورد ضرب و شتم و
توهین قرار داد!
َحکم مخفیانه وارد خانه حضرت عثمان شد و گفت :اگر
جنازه او تا صبح باقی بماند ،آنان او را مثله خواهد کرد.
تعدادی از اصحاب همچون :علی ،طلحه ،زبیر ،کعببن مالک،
زیدبن ثابت ،حکیم بن حزام ،جبیربن مطعم و زبیر بن عوام ،به
خانه حضرت عثمان رفته و پیکر او را بیرون آورده و غسل و کفن
بر آن نماز میّت خواندند!
پس از آن در بستان «حش کوکب» نزدیک «بقیع الغرقد» که
حضرت عثمان خود آن را برای قبرستان خریداری کرده و بر
زمینهای بقیع افزوده بود ،او را دفن کردند ،و او اولین کسی بود
که در آنجا دفن گردید!
صبح روز شنبه پیکر دو پیشخدمت خانة حضرت عثمان به
نامهای «نجیح و صبیح» را از خانه او بیرون آورده و پس از غسل
و کفن و خواندن نماز میت آنان را نیز در کنار حضرت عثمان
به خاک سپردند!
اما پیکر چند نفر از شورشیان کشته شده که عبارت بودند از:
سودان و قتیره و کلثوم را در باغهای اطراف مدینه انداختند که
ک سگهای ولگرد شدند!
خورا 
پس از شهادت حضرت عثمان و دفن او مروان بن حکم همراه
با افرادی از بنیامیه از ترس تعرض شورشیان سبأیه مدینه را ترک
و راهی مکه شدند .آنان در راه به ام المؤمنین عایشه رضي اهلل عنه
رسیدند که پس از ادای مناسک حج از مکه عازم مدینه بود ،او
را از کشته شدن حضرت عثمان باخبر کردند ،او از خداوند برای

حضرت عثمان طلب مغفرت نمود و بر قاتلین او لعن و نفرین
خداوند را خواستار شد! و از آمدن به مدینه منصرف گردید و
به مکه بازگشت!
تعدادی از بنیامیه از مدینه خارج شده و به طرف شام حرکت
کردند و در «وادیالقری» به سپاهی که از شام به فرماندهی حبیب
بن مسلمه برای حمایت از خالفت و حضرت عثمان راهی مدینه
بودند ،برخورد کردند ،آنان سپاهیان را از شهید شدن حضرت
عثمان باخبر نمودند ،حبيب همراه با سپاه خود از آمدن به مدينه
منصرف شد و دوباره راه شام را در پیش گرفت ,همچنان سپاهى
كه از كوفه به فرماندهي قعقعاع بن عمرو تميمي براي حمايت از
نظام خالفت راهي مدينه بودند ،پس از آنكه از شهادت حضرت
عثمان باخبر شدند ,از ميانه ي راه به شهر كوفه بازگشتند.
در اینجا برخی از گفتههای رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم و
اصحاب را ،در مورد کشته حضرت عثمان نقل مینماییم:
 -1نسایی از احنف بن قیس تمیمی رضي اهلل عنه نقل
مینماید که :به قصد حج به راه افتادیم و در جریان شورش
سبأیان علیه عثمان بود که وارد مدینه شدیم ،ما در منازلی که برای
استراحت در نظر گرفته بودیم وسایل خود را پایین میآوردیم
که ناگهان کسی آمد و گفت :مردم در مسجد جمع شدهاند ،و
آنان نگران به نظر میرسیدند ،ما هم به مسجد رقتیم دیدیم که
مردم در مسجد گرد هم آمدهاند! علیبن ابیطالب ،زبیربن عوام،
طلحهبن عبیداهلل و سعدبن ابیوقاص نیز در میان ایشان بودند.
ما هم به ایشان پیوستیم ،چیزی نگذشت که عثمان در حالی که
عمامة زردی را بر سر بسته بود ،وارد مسجد شد!
او بر روی منبر رفت و گفت :آیا علی و طلحه و زبیر و سعد
اینجا حضور دارند؟
گفتند :بله.
عثمان گفت :من شما را به خداوندی که هیچ معبودی
و مستعانی به غیر از او مشروعیت ندارد سوگند میدهم ،آیا
شما نشنیدهاید که رسول خدا فرمودند« :هر کسی محل اطراق
چهارپایان بنی فالن را خریداری کند و خداوند او را میبخشاید».
من نیز آن را با بیست و پنج هزار دینار خریدم! و خدمت رسول
خدا آمدم و او را از آن باخبر نمودم او فرمود« :آن را به مسجد

خونی که ناروا بر زمین ریخته شد

پس از شهادت حضرت عثمان

رأی اصحاب در مورد شهادت حضرت عثمان رضي اهلل

عنه
وقتی زبیر بن عوام از شهادت حضرت عثمان به دست باند
برانداز سبأیه مطلع گردید گفت« :خداوند او را مشمول رحمت
خویش گرداند ،همه ما به خداوند تعلق داریم و به سوی او باز
میگردیم!
به او گفتند :آنان از کشتن او نادم شدهاند!؟
گفت :توطئهچینی کردند و توطئه خود را تا پایان کار ادامه
دادند ،اما همانگونه که خداوند متعال میفرماید:
َو ِح َ
يل بَيْنَ ُه ْم َوبَيْ َن َما يَ ْشتَ ُهونَ ( ...سبأ)54 :
«اما میان ایشان و آنچه که دوست میداشتند ،مانع پدید آمد».
وقتی طلحه بن عبیداهلل رضي اهلل عنه از قضیه شهادت حضرت
عثمان باخبر شد گفت :خداوند عثمان را رحمت کند! ما همه از
آن خداوندیم و به سوی او باز میگردیم.
گفتند :آنها از کشتن او پشیمان شدهاند!؟
گفت :بدا به حال ایشان! و سپس این فرموده خداوند را
قرائت نموده که:
َما يَن ُْظ ُرونَ إِال َصيْ َح ًة َوا ِحدَ ًة ت َْأخُ ُذ ُه ْم َو ُه ْم يَ ِخ ّ ِ
ص ُمونَ (َ )٤٩فال
يَ ْستَ ِطي ُعونَ ت َْو ِ
صيَ ًة َوال إِلَى أَ ْهلِهِ ْم يَ ْر ِج ُعونَ (()٥٠یس)49 - 50 :
«تنهای صدای بلندی را انتظار میکشند که ایشان را در حالی
که با هم درگیرند ،در برمیگیرد ،به گونهای که فرصت وصیت و
مراجعه به سوی خانواده و فرزندانشان را نخواهند داشت».
پس از آنکه حضرت علی بن ابیطالب را از قضیه شهادت
حضرت عثمان مطلع کردند ،فرمود :خداوند عثمان را رحمت
کند! ما همه از آن خداییم و به سوی او باز خواهیم گشت!
به او گفتند :آنان از کار خود نادم شدهاند!
حضرت علی این آیه از قرآن را قرائت نمود که:
ال لِإلن َْسا ِن ا ْك ُف ْر َف َل َّما َك َف َر َق َ
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«همچون شیطان که به انسان میگوید :کافر شو! اما هنگامی که
کافر گردد ،شیطان میگوید :من از تو بیزار و گریزانم؛ زیرا که

گفت :آری من بودم!
حضرت عثمان فرمود :برادر عزیز! برو بیرون و دعای رسول
خدا را تباه مگردان و خود را از آن محروم مکن!
آن مرد به خود آمد و از کار خویش پشیمان شد و از اطاق
حضرت عثمان بیرون رفت ،سپس سبأیان را رها کرد و رفت.
سرکردگان باند برانداز مردی قریشی را برای کشتن حضرت
عثمان به داخل منزل فرستادند.

به اطاق دیگر رفت!
سودان با کلمات و رفتار بسیار زشت و جاهالنهای با نائله
برخورد نمود که تنها از آدمهای فاسد و هرزه ساخته بود!
پس از آن سودان چندین ضربة شمشیر را بر پیکر حضرت
عثمان وارد کرد و او را به شهادت رسانید!؟
یکی از پیشخدمتان حضرت عثمان به نام نجیح وقتی دید
که حضرت عثمان را به شهادت رسانیدند ،برآشفت و به طرف
سودان حمله برد و با یک ضربه او را از پای درآورد!
قتیر بن فالن سکوتی نیز وقتی کشته شدن سودان را دید بر
نجیح حمله برد و او را کشت!
یکی دیگر از پیشخدمتان حضرت عثمان به نام صبیح نیز قتیره
را مورد حمله قرار داد و او را از پای درآورد!
در این حال دو شهید و دو جانی پیکرشان در منزل حضرت
عثمان بر روی زمین افتاده بود!
اندکی پیش از غروب آفتاب روز جمعه بود که حضرت عثمان
به شهادت رسید! پس از آن یکی از سبأیان فریاد برآورد که وقتی
ریختن خون کسی برای ما روا باشد ،غارت اموال او نیز برایمان
روا خواهد بود ،بیایید هر چه را که در خانه اوست غارت کنید!
سبأیان هرزه و شیطنتپیشه در منزل به ضرب و شتم و غارت
پرداختند و حتی از ربودن وسایلی که زنان داشتند خودداری
نکردند!
یکی از افراد شورشی به نام کلثوم تجیبی به همسر مجروح
حضرت عثمان حمله کرد و چادری را که بر سر او بود از روی
او برداشت و به حرکات بسیار زشت و جاهالنهای دست زد و
حرفهای رکیکی را نثار او نمود!
صبیح از خدمتکاران خانه حضرت عثمان وقتی این هرزهگویی
را در حق همسر حضرت عثمان شنید بر کلثوم حمله کرد و او را
به قتل رسانید و یکی دیگر از سبأیان نیز بر صبیح حمله برد و او
را از پای درآورد! به این ترتیب پس از کشته شدن شش نفر درب
خانه حضرت عثمان بسته شد! و همچنان که پیشتر نیز گفته شد
در جلو منزل او سه نفر از مدافعین به نامهای مغیرهبن اخنس،
زیادبن نعیم فهری ،و نیازبن عبداهلل بن اسلمی به شهادت رسیدند!
پس از آنکه جنایتکاران سبأيی خانه حضرت عثمان را غارت
نمودند ،یکی از آنها فریاد زد و گفت :هر چه زودتر به طرف
بیتالمال بروید و سعی کنید پیش از دیگران به آنجا برسید و هر
آنچه را در آن مییابید بردارید!
وقتی محافظان بیتالمال تهاجم آنها را برای غارت بیتالمال
مشاهده نمودند ،و در آن تنها دو کیسه مواد خوراکی وجود
داشت تصمیم گرفتند که برای نجات جان خود از سبأیان مجرم
و غارتگر و دنیادوست کنار بکشند!
سبأیان راه گم کرده راهی بیتالمال شدند و هر آنچه را که در
آن بود چپاول کردند![»]52
همچنان که گفته شد :پیش از غروب آفتاب روز جمعه هشتم
ماه ذیالحجه سی و پنج هجری بود که حضرت عثمان توسط
جاهالن شورشی و اتباع عبداهلل بن سبای یهودی به شهادت
رسید!
شهادت او به دنبال چهل شبانهروز محاصره شدن توسط
سبأیان مصر و کوفه و بصره از هشتم ذیالقعده تا هجدهم
ذیالحجه صورت گرفت.
مدت خالفت حضرت عثمان دوازده سال منهای دوازده روز
به طول انجامید زیرا در آغاز ماه ربیعاألول سال بیست و چهار
هجری با او بیعت صورت گرفته بود!
او به هنگام شهادت هشتاد و سه سال داشت»]53[.
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اضافه کن و اجر آن به تو تعلق خواهد داشت.؟
گفتند :آری ما از این موضوع خبر داریم و آن را شهادت
میدهیم!
حضرت عثمان فرمود :شما را به خداوندی که هیچ معبود و
مستعانی به غیر از او مشروعیت ندارد ،سوگند میدهم ،شما خبر
ندارید که رسول خدا فرمود« :هر کس چاه رومه را خریداری
کند ،خداوند او را مورد مغفرت خویش قرار میدهد!»
من نیز رفتم و آن را به فالن مبلغ خریدم و به حضور رسول
خدا رفتم و خدمت او عرض کردم ،آن را به فالن مبلغ خریدهام!
فرمود :آن را برای استفاده عمومی مسلمانان وقف کن و اجرش
از آن تو خواهد بود؟»
گفتند :آری به خداوند سوگند ما از آن خبر داریم!
حضرت عثمان گفت :شما را به خداوندی که هیچ معبود
و مستعانی به غیر از او مشروعیت ندارد سوگند میدهم ،آیا
نمیدانید که رسول خدا رو به مردم نمود و فرمود« :هر کس سپاه
عسره را تجهیز و آماده کند خداوند او را میبخشاید؟
من نیز همة لوازم و اسلحه و امکانات آن سپاه را مهیا کردم
و حتی افسار و لگامی هم کم نداشتند؟ گفتند :آری ما از آن
خبر داریم!
حضرت عثمان گفت :خداوندا! تو نیز شاهد باش![»]56
 -2ترمذی از ابوعبدالرحمن و مس ّلمی روایت مینماید که:
«پس ازآنکه خانة حضرت عثمان در محاصره قرار گرفت ،او بر
باالی منزل رفت و گفت :شما را به خدا ،مگر نمیدانید وقتی
کوه «احد» لرزید ،رسول خدا فرمود :ای احد! استوار باش! این
پیامبری و صدّ یقی و شهیدی است که بر باالی تو هستند؟»
گفتند :آری! ما آن را شنیدهایم![]57
 -3امام بخاری و امام مسلم از انس بن مالک رضي اهلل عنه
روایت مینمایند که گفته است« :که کوه احد در حالی که رسول
خدا و ابوبکر و عمر و عثمان بر باالی آن بود لرزید ،رسول خدا
فرمود :ای احد استوار باش! این پیامبری و صدّ یقی و دو شهیدند
که بر باالی تو قرار دارند»]58[.
 -4بخاری و مسلم بن ابوموسی اشعری روایت مینمایند که:
گفته است« :همراه با رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم در یکی از
بستانهای مدینه بودیم ،رسول خدا به من فرمود که جلو دروازة
آن بایستم! مردی آمد و اجازه ورود خواست ،گفتم :تو کیستی؟
گفت :ابوبکر هستم!
رسول خدا فرمود :بگذار داخل شود و سپس رسول خدا
بهشتی بودنش را به او بشارت داد!
سپس عمر آمد و رسول خدا فرمود :بگذار وارد شود ،و به او
مژدة رفتن به بهشت را بشارت فرمود.
بعد عثمان آمد ،رسول خدا فرمود :به او اجازه بده وارد شود
و به خاطر آشوبی که برای او روی خواهد داد ،او را به بهشت
بشارت میدهم!
سپس حضرت عثمان وارد شد و گفت :خداوندا! از تو
اسباب همکاری برخی از مسلمانان با باند عبداهلل بن
سبأ
یحییبن سعید و عبدا هللبن سعیدبن ثابت میگویند :در
مورد علت همکاری و همراهی محمدبن حذیفه (پسر
همسر حضرت عثمان که در خانه او بزرگ شده بود) – با
گروه سبأیه از سعیدبن مسیب سؤال کرد.
سعید گفت :او یتیم بود و در خانه حضرت عثمان
بزرگ شد ،زیرا حضرت عثمان سرپرست ایتام خانواده و
عشریه خویش بود و همه مخارج زندگی آنان را بر عهده
داشت ،وقتی حضرت عثمان به مقام خالفت برگزیده شد،
محمدبن حذیفه از او خواست او را به مقامی بگمارد!
حضرت عثمان به او گفت :پسرم! اگر تو توانایی و
شایستگی کاری را میداشتی آن را به تو میسپردم ،اما
هنوز این اهلیت و شایستگی را پیدا نکرد های!؟
محمد گفت :در این صورت به من اجازه بده دنبال
کاری بروم و خود مخارج زندگی خویش را تأمین کنم!
حضرت عثمان گفت :هر کجا که دوست داری آزادی
میتوانی بروی!
حضرت عثمان همه امکانات و پول الزم را از اموال
شخصی خود در اختیار محمدبن حذیفه گذاشت و او در
حالی که از حضرت عثمان به خاطر اینکه او را در مقامی
قرار نداده بود ،بسیار دلخور بود راه مصر را در پیش
گرفت ،آنجا بود که اتباع عبداهلل بن سبای یهودی با اطالع
از آنچه که میان او و عثمان گذشته بود ،خود را به او
نزدیک نموده و او را به همکاری با خود دعوت نمودند!»
-9از سعیدبن مسیب در مورد مخالفت ع ّمار بن یاسر با
حضرت عثمان و در حالی که او سبأی نبود - ،تحت تأثیر
سبأیان قرار گرفته بود – سؤال کردند؟
سعیدبن مسیب گفت :میان عمار بن یاسر و عباس
بن عتبه نزاعی روی داد و یکدیگر را مورد اتهام ناروای
«قذف» قرار دادند ،حضرت عثمان بر اساس موازین شرعی
دستور مجازات هر دوی آنها را صادر نمود و همین
موضوع سبب ایجاد اختالف و نزاع میان خانوادة عمار
و خانوادة عبا سبن عتبه گردید و سبب دلخوری عمار از
حضرت عثمان نیز شده بود![]64
ّ -10
مبشر از سالم بن عبداهلل بن عمر در مورد اسباب
حمایت محمدبن ابیبکر از سبأیان در برابر حضرت عثمان
سؤال کرد.
سالم گفت :کینهتوزی و طمعورزی عامل اصلی آن بود.
ّ
مبشر گفت :چرا محمدبن ابیبکر دچار کینهتوزی و
طمعورزی بود؟!
سالم گفت :محمدبن ابیبکر به خاطر منزلت پدرش
حضرت ابوبکر ،از منزلت ویژ های برخوردار بود ،اما
عد های او را فریب داده و دچار غرور و خودسری نموده
بودند!
او کار خالفی را مرتکب گردید و حضرت عثمان او را
مورد بازخواست قرار داد و به خوردن شالق محکوم شد،
حضرت عثمان حاضر نشد حکم الهی را در مورد او به
اجرا نگذارد!
این قضیه باعث ایجاد کینه و در دل او شد و در مقابل
حضرت عثمان موضعگیری نمود ،حضرت عایشه او را
مذ ّمم یعنی مذموم نام میبردند![]65
 -11این سخنان را با پرسشی که مورخ بزرگ امام ابن
کثیر رحمهاهلل مطرح نموده و پاسخهای سنجید های که به
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میخواهم به من صبر عطا فرمایی و مرا یاری دهی![»]59
-5ترمذی و امام احمد از حضرت عایشه رضي اهلل عنه روایت
مینماید که گفته است :من در حضور رسول خدا بودم!
او فرمود :ای عایشه! چه خوب بود کسی دیگری اینجا میبود
و با هم صحبت میکردیم!
گفتم :یا رسولاهلل اجاز میدهی ،کسی را دنبال پدرم ابوبکر
بفرستم؟
او سکوت فرمود و پس از لحظاتی همان سؤال را تکرار فرمود.
گفتم :اجازه میدهی کسی را دنبال عمربن خطاب بفرستم؟
او چیزی نفرمود.
سپس «وصیف» را فراخواند و او را جایی فرستاد و او رفت.
چیزی نگذشت که عثمان آمد و اجازه ورود میخواست،
رسول خدا اجازه فرمود و او داخل منزل شد.
رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم مدت زمان زیادی را با او
سخن گفت.
پس از خطاب به او فرمود :ای عثمان! خداوند پیراهنی را –
یعنی پیراهن خالفت – بر تو خواهد پوشانید ،هر گاه منافقین
خواستند آن را از تن بیرون کنی! آن را از تن بیرون میاور ،و
کرامت احترام آن را حفظ کن!
دو یا سه بار رسول خدا این سخن را تکرار فرمود»]60[.
نعمان بن بشیر راوی این حدیث میگوید :از ام المؤمنین
عایشه پرسیدم :این حدیث را کی از تو نقل کردهاند؟
گفت :آن را به خاطر ندارم!
وقتی معاویه از این حدیث مطلع شد ،از حضرت عایشه
خواست ،آن را برای او بنویسد ،حضرت عایشه آن حدیث را
نوشت و برای معاویه در شام فرستاد]61[.
-6ترمذی از ابیاالشعث صنعانی روایت نموده که :پس از
شهادت حضرت عثمان خطبای شام – که تعدادی از اصحاب
رسول خدا در میان ایشان بودند – بر روی منابر رفتند! آخرین
مرهبن کعب ،او گفت :اگر به خاطر
نفر آنها مردی بود به نام ّ
حدیثی نبود که خود از رسول خدا شنیدم ،از جای برنمیخواستم!
«رسول خدا در مورد نزدیکی وقوع آشوب و فتنه سخن
میفرمود که مردی که نقاب بر چهره داشت سر رسید! رسول
خدا فرمود :آن روز این مرد است که بر راه هدایت قرار دارد!
من جلو رفتم و دیدم آن مرد عثمان بن عفان است!
به طرف رسول خدا روی برگردانیدم و گفتم :یا رسولاهلل
مقصود تو عثمان بن عفان است؟
فرمود ،آری منظورم اوست![»]62
این احادیث بیانگر این موضوع است که رسول خدا صلي
اهلل عليه و سلم حضرت عثمان را در جریان آنچه برای او پیش
میآمد ،قرار داد .و اینکه او بر راه هدایت و حق قرار دارد ،و از او
خواست که در برابر بال و مصیبت شکیبا باشد و از مقام خالفت
کنار نرود ،زیرا قرار است او به شهادت برسد!
حضرت عثمان در جریان حوادث شورش و فتنه اتباع

فریبخوردة عبداهلل بن سبای یهودی میدانست که برای او چه
حوادثی روی میدهد ،و سرانجام کار به کجا میانجامد! زیرا آن
را از رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم شنیده بود!
حضرت عثمان در این مورد که شورشیان پیرو عبداهلل بن سبا
همان فتنهگران هستند و راه و روش آنها باطل است و از کار
خود دست بردار نخواهد بود و در نهایت میتوانند او را به قتل
برسانند ،یقین داشت.
شاید همین علم و اطالع قبلی ایشان بود که باعث گردید به
هیچوجه از مقام خالفت کنارهگیری ننماید و توصیه رسول خدا
را در مورد عدم کنارهگیری از مقامی که خداوند (از طریق اهل
حل و عقد) او را به آن مفتخر فرموده ،مراعات کند! و به اصرار و
فشار سبأیان منافق و فریبخورده یهود تسلیم نشود!
شاید به همین علت بوده که حضرت عثمان اصرار میفرمود که
در مدینه با ایشان جنگ نکنند و به فرزندان اصحاب رسول خدا
اکیدا ً دستور داد اسلحههایشان را بر زمین بگذارند و به خانههای
خود بازگردند!
خداوند او را مورد رحمت و مغفرت خویش قرار دهد ،به
راستی او راه صبر و اجر و استعانت از خداوند را در پیش گرفت
و در برابر تقدیر الهی سر تسلیم فرود آورد و کشته شدن و
شهادت خود را انتظار میکشید و ترجیح داد که خود را قربانی
امت مسلمان کند و به خاطر او خونی بر زمین ریخته نشود!
-7امام بخاری و ترمذی از عثمان بن عبداهلل بن وهب نقل
مینمایند که گفته است« :مردی مصری به قصد حج خانه خدا
وارد (مدینه) شد و جمعی را دید که در جایی نشستهاند!
گفت :آنان کیستند؟
گفتند :آنان جمعی از قریشیان هستند!
گفت :بزرگ آنان کیست؟
گفتند :عبداهلل بن عمر
نزد ایشان رفت و گفت :ای ابن عمر! من از تو سؤالی دارم
میخواهم به آن پاسخ بدهی! آیا تو شنیدهای یا دیدهای که در روز
جنگ احد حضرت عثمان از میدان جنگ فرارکند؟
ابن عمر گفت :آری!
گفت :آیا میدانی که او در غزوة بدر حضور نداشته؟
ابن عمر گفت :آری خبر دارم!
گفت :میدانی که در جریان «بیعه الرضوان» حاضر نبود!
ابن عمر گفت :آری میدانم!
مرد گفت :اهللاکبر!
ابن عمر گفت :بیا همة آنها را برایت توضیح بدهم!
در مورد عقبنشینی در احد ،من شهادت میدهم که خداوند از
او درگذشت و مورد عفو قرار داده ،زیرا فرموده است:
استَ َزل َّ ُه ُم َّ
الشيْ َطانُ
إ ِ َّن ال َّ ِذ َ
ين ت ََول َّ ْوا مِن ُْك ْم يَ ْو َم الْتَ َقى ال ْ َج ْم َعا ِن إِن َّ َما ْ
بِبَ ْع ِ
يم (آل عمران:
ض َما َك َسبُوا َول َ َقدْ َع َفا اللهَّ ُ َعنْ ُه ْم إ ِ َّن اللهَّ َ َغ ُفو ٌر َحل ِ ٌ
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«آنان که در روز رویایی دو گروه فرار کردند بیگمان شیطان به

سبب برخی از آنچه که کرده بودند ،آنان را به لغزش انداخت،
اما خداوند آنان را مورد عفو قرار داد».
و به این علت در غزوه بدر حضور نداشت که رقیه همسر او
و دختر رسول خدا در آن روزها بیمار بود ،و رسول خدا به او
فرمود :تو نزد او بمان و به اندازة کسی که در بدر حضور داشته
اجر و ثواب خواهی داشت.
اما علت عدم حضور او در روز «بیعه الرضوان» به خاطر این
بود که رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم او را به مکه فرستاده
بود ،و اگر کسی گرامیتر از او در داخل مکه مییافت او را
نمیفرستاد ،رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم خطاب به دست
راست خود گفت :این هم دست عثمان است و سپس با آن
دست دیگر خود را گرفت و فرمود :این هم به جای عثمان!
ابن عمر گفت :آنچه را هم که من گفتم با خود هر کجا که
میخواهی ببر و بازگو کن![»]63
-8درمورد کشته شدن حضرت عثمان ،حذیفه بن یمان سخن
عجیبی دارد ،زید بن وهب از حذیفه بن یمان رضي اهلل عنه
روایت مینماید که گفته است« :اولین فتنه و بلوا در اسالم کشته
عثمان بن عفان و آخرین آن آمدن دجال است .سوگند به خداوند
که جان من در اختیار ارادة اوست ،هیچ آدمی نیست که در مورد
کشته شدن او یک ذ ّره شادمان باشد ،مگر اینکه اگر دجال را
دریابد از او تبعیت خواهد کرد ،و اگر او را درنیابد ،در قبر خود
به او ایمان میآورد!»
محمدبن سیرین از حذیفه بن یمان رضي اهلل عنه روایت
مینماید که :خداوندا! اگر خیری در کشته شدن عثمان بوده ،مرا
شری در آن وجود داشته من
در آن سهمی نبوده است ،و اگر هم ّ
از آن برائت مینمایم! سوگند به خداوند اگر در کشتن او خیری
وجود داشته ،خیر و برکت جامعه را فراخواهد گرفت و اگر کشته
شدن او بد بوده ،زمینه خونریزی خواهد گردید!
ابوعبداهلل حرانی میگوید :وقتی حذیفه رضي اهلل عنه در
بستر بیماری مرگ قرار داشت ،یکی از دوستانش در خانة او بود
و آهسته چیزی را به همسر حذیفه گفت:
حذیفه گفت :چیزی شده؟
گفتند :خیر است!
گفت :کدام خیر است که شما از من پنهان میکنید؟!
مرد گفت :حضرت عثمان را به شهادت رسانیدهاند!
حذیفه گفت« :ما از آن خداوندیم و به سوی او باز خواهیم
گشت! خداوندا! تو خود میدانی که من در این فتنه دستی
نداشتهام ،اگر در کشتن او خیری هست ،از آن کسانی است که
در آن حضور داشتهاند ،و من چیزی را از آن نمیخواهم و اگر
کشتن او بد و ناروا بوده است ،باز از آن کسانی است که درآن
دست داشتهاند! و مرا از آن سهمی نیست! ای عثمان! امروز دلها
دگرگون شدهاند ،خداوند را سپاسگزارم که فتنه از ما دور ماند،
آدمهای احمق در آن پیشگام شدند!»

آن داده ،خاتمه میدهیم.
او میگوید :اگر کسی بگوید :در حالی که جمع زیادی
از بزرگان اصحاب در مدینه بودند ،چگونه بود که از
حضرت عثمان حمایت نکردند تا سرانجام سبأیان شورشی
او را به قتل رسانیدند؟!
به این پرسش از چند جهت میتوان پاسخ داد:
یکم :هیچ یک از اصحاب فکر نمیکردند که خوارج
باند عبداهلل بن سبای یهودی ،کارشان در نهایت به کشتن
حضرت عثمان میانجامد! زیرا آنان در مورد کشتن او
چیزی بر زبان نیاورده و حتی بسیاری از آنان در آغاز
اساس ًا در اندیشة کشتن او نبودند!
آنان ابتدا او را بر سر یک سه راهی قرار دادند :یا استعفا
بدهد ،یا مروا نبن حکم را به ایشان تحویل بدهد! یا او را
خواهند کشت!
بسیاری از اصحاب انتظار داشتند که حضرت عثمان یا
مروان را تحویل آنها داده ،یا خود از مقام خالفت استعفا
بدهد! و بدین ترتیب آن بحران را پشت سر بگذارد.
در واقع – همچنان که گفته شد :اصحاب رسول خدا
فکر نمیکردند که کار به کشته شدن حضرت عثمان
بیانجامد و آن گروه یاغی تا به آن حد جرأت پیدا کنند که
خلیفه مسلمانان را از پای درآوردند!
دوم :اصحاب رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم از
حضرت عثمان دفاع کرده و در برابر مهاجمان آشوبگر
به سختی ایستادگی نموده و تعدادی از آنها در نهایت به
شهادت رسیدند!
اما وقتی سیر حوادث شکل دیگری پیدا کرد ،حضرت
عثمان به فرزندان اصحاب که برای محافظت از او در
منزلش مستقر شده بودند ،دستور داد به هیچوجه دست به
اسلحه نبرند و آنان را به سختی سوگند داد که به خانههای
خویش بازگردند ،آنان علیرغم میل باطنی به دفاع و از
روی نارضایتی دستور حضرت عثمان را اطاعت کردند،
زیرا اجرای امر امیر و خلیفه را عبادت میشمردند و
مخالفت با او را معصیت میدانستند!
سوم :سرکردگان و طراحان توطئه برای خود وقت
مناسبی را برای اشغال مدینه انتخاب کرده بودند ،زیرا
در آن وقت از سال بسیاری از اهل مدینه به حج رفته و
تنها تعداد کمی از کسانی که میتوانستند شمشیر به دست
بگیرند ،در مدینه باقی مانده بودند.
پس از آنکه شورشیان فریبخوردة عبداهلل بن سبای
یهودی متوجه حرکت سپاهیانی از مصر و شام و بصره
و کوفه برای حمایت از حضرت عثمان شدند ،و زمان
بازگشت حجاج را نزدیک دیدند ،هدف اصلی خود را
که کشتن حضرت عثمان بود به جلو انداختند! تا قبل از
رسیدن آنها کار را یکسره کنند!
چهارم :تعداد شورشیان در مقایسه با مردم مدینه بسیار
بود ،آنان سه هزار نفر بودند ،و به خاطر آنکه مجاهدین
مسلمان اهل مدینه در مرزهای مختلف مشغول پاسداری و
رویارویی با دشمنان بودند ،افراد کافی برای رویارویی با
آنها در مدینه وجود نداشت.
از طرف دیگر بسیاری از اصحاب خود را از درگیر شدن
با بحران کنار کشیده و در خانههای خویش ماندند ،هر
کس هم که به مسجد میآمد ،برای محافظت از جان خود
شمشیرش را به همراه میآورد.
چنانچه اگر آن عده از بزرگان اصحاب که در مدینه
بودند ،میخواستند ،شورشیان را از اطراف خانة حضرت
عثمان دور کنند از عهدة آن برنمیآمدند!

از طرفی بزرگانی مانند حضرت علی و طلحه و زبیر
رضي اهلل عنهم فرزندان جوان خود را برای دفاع از
حضرت عثمان به منزل او فرستاده بودند و آنان به بهترین
صورت به مسئولیت خویش عمل کردند و با خوارج
شورشی به رویارویی پرداختند ،تنها زمانی از مقابله با
آنها دست برداشتند که حضرت عثمان از ایشان خواست
شمشیرهایشان را در نیام کرده ،و به خانههای خویش
بازگردند!
این ادعا که برخی مطرح مینمایند که بعضی از اصحاب
مانند :حضرت علی و طلحه و زبیر ،حضرت عثمان را تنها
گذاشتند و به کشته شدن او راضی بودند ،ادعای دروغ و
باطلی بیش نیست!
رضایت هیچ یک از اصحاب به کشته شدن حضرت
عثمان نه اینکه صحت ندارد ،بلکه همة اصحاب از آن
به شدت ناراضی بوده و قاتلین او را مورد لعن و نفرین
قرار دادند!
اما کسانی همچون عمار یاسر آرزو میکرد که :کاش
حضرت عثمان از مقام خالفت استعفا میداد!
خداوند شهید بزرگوار حضرت عثمان و همه اصحاب
رسول خدا را مورد رحمت و مشمول رضایت خود فرماید.
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ازدواج علي رضي اهلل
عنه با فاطمه رضی اهلل
عنها
 1ذی الحجه سال  2هـ.ق.

مؤلف:علیمحمّ د اّ
صلبی

فاطمه دختر امام متقيان ،سردار فرزندان آدم و
رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم است .مادرش
خديجه دختر خويلد بود ،كنيهاش ام ابيها( )1(:مادر
پدرش) است .در سن سی و پنج سالگي رسول اهلل
صلی اهلل علیه و سلم و پيش از بعثت متولد شده
است )2(.پيامبر صلی اهلل علیه و سلم در سال د ّوم
هجرت بعد از جنگ بدر او را به عقد ازدواج علي
بن ابي طالب رضی اهلل عنه در آورد و خداوند سه
فرزند به نامهاي حسن و حسين و ام کلثوم به او
عنايت كرد.
 - 1مهريه و جهيزيه فاطمه رضی اهلل عنها
علي رضی اهلل عنه میگويد :از فاطمه دختر
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم خواستگاري
كردم ،یکی از کنیزهایم گفت :آيا خبر داري كه
به خواستگاري فاطمه دختر پيامبر رفتهاند؟ گفتم:
خير .گفت :از او خواستگاري كردهاند ،چرا به نزد
پيامبر نمیروي تا او را به عقد (ازدواج) تو در
آورد .گفتم :مگر من چيزي دارم كهاو را به همسری
به من بدهد؟ گفت:يقين دارم اگر پيش پيامبر صلی
اهلل علیه و سلم بروي و خواستگاري كني ،او را به
نكاح تو در ميآورد .گويد :سوگند به خدا ،همواره
مرا اميدوار ميكرد تا آنكه به خدمت پيامبر رفتم،
وقتي نشستم زبانم بند آمد و به خدا از هيبت او
نتوانستم چيزي بگويم .پرسيد :براي چه آمدي؟
نيازي داري؟ سكوت كردم ،باز فرمود« :شايد آمدي
از فاطمه خواستگاري كني؟» گفتم :آری ،فرمود:
«آیا چیزی برای مهریهاش داری؟» گفتم :سوگند
به خدا اي رسول خدا چيزي ندارم ،فرمود« :زره
را چکار کردی؟» آن زره با ارزش است و قيمتش
چهارصد درهم است ،گفتم :آن را دارم .فرمود« :آن
را به عنوان مهريه بده ،او را به نكاح تو در آوردم».
به اين ترتيب آن زره به عنوان مهريه دختر پيامبر
صلی اهلل علیه و سلم تعيين شد)3(.
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فاطمه را با
پارچهای مخملی ،یک ُمشک و یک بالش از پوست
كه داخل آن را با گياه اذخر پر كرده بودند ،آماده
فرمود .اينها جهيزيه سيده فاطمه بوده است)4(.
در روايات شيعهآمده كه علي گفتهاست :زرهام
را برداشتم و به بازار رفتم و آن را به چهارصد
درهم به عثمان بن عفان (خليفه سوم) فروختم،
وقتي درهمها را تحويل گرفتم و او زره را از من
تحویل گرفت ،گفت :ای اباالحسن آیا من بیش از
تو سزاوار این زره نیستم و تو بیشتر سزاوار داشتن
این درهمها نیستی؟ گفتم :البته ،گفت :حال كه
چنين است اين زر ه از طرف من هديه است و به تو
تقديم ميكنم .لذا زره و درهمها را گرفتم و آمدم
آنها را جلوي پيامبر صلی اهلل علیه و سلم گذاشتم
و ماجرا را برايش تعريف كردم ،پيامبر براي عثمان
دعاي خير كرد)5(.
 -2زفاف سيده فاطمه رضی اهلل عنها
اسماء دختر عميس گويد :من در آماده كردن
فاطمه براي زفاف حضور داشتم ،وقتی صبح شد
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به در خانه آمد
و گفت« :اي ام ايمن برادرم را صدا كن .ام ايمن
گفت :برادر توست و حال آنکه دخترت را به
نكاحش درمیآوری؟ گفت :آري .ام ايمن گويد:
علي را صدا زديم و آمد – پيامبر صلی اهلل علیه
و سلم رويش آب پاشيد و برايش دعاي خير
كرد .سپس گفت :فاطمه را برايم صدا كنيد .اسما
میگويد :فاطمه را صدا زدند در حالي كه از شدّ ت
شرم و حيا آمدن برايش مشكل بود ،خطاب به او
گفت« :سكوت كن كه تو را به محبوبترين اهل
بيتم به نكاح دادم ».روي فاطمه هم آب پاشيد و
برايش دعاي خير كرد ،پیامبر برگشت كه برود که
چشم مباركش به خانمی افتاد ،گويا صورت خانم
پوشيده بود – پرسيد كيستي؟ گفتم :منم ،گفت:
أسمايي؟ گفتم :آري ،گفت :دختر عميس؟ گفتم:
آري ،گفت :آمدي به احترام دختر رسول اهلل صلی
اهلل علیه و سلم او را براي زفاف آماده كني ،گفتم:
آري و ایشان برايم دعای خير كرد)6(.
 -3ولیمهی عروسی
از بريده َر ِ
ض َی اَهللُ َعن ْ َها روايت است :وقتي علي
از فاطمه خواستگاري كرد رسول اهلل صلی اهلل
علیه و سلم فرمود« :انه البد للعرس من وليمة»:
(براي عروسي وليمه الزم و اجتناب ناپذير است)،
وی میگويد :سعد گفت :یک قوچ به عهدهی
من ،گروهي از انصار برايش چند پیمانه ذ ّرت
جمعآوري كردند ،شب زفاف كه فرا رسيد رسول
اهلل صلی اهلل علیه و سلم به علي فرمود« :تا وقتی
که با من مالقات میكني چیزی نگو» ،آن وقت
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم درخواست آب
کرد ،وضو گرفت و روي علي پاشيد و اين گونه
هم بارك فيهما و بارك عليهما و بارك
دعا كرد« :ال ّل ّ
في شلبهما»([(: )]7پروردگارا در زندگي اين دو
بركت بده و بركت نصيبشان كن و به فرزندانشان
بركت عنايت فرما).
 -4شيوه زندگي علي و فاطمه رضی اهلل عنها
زندگي علي و فاطمه كه مجبوبترين افراد در
نزد رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم بودند ،زندگي

زاهدانه ،سخت و همراه صبر و تح ّمل سختيها بود.
هناد از عطا روايت ميكند كه به من خبر دادهاند
علي گفت ه است :روزهاي متوالي بر ما میگذشت
كه نه در خانهی ما و نه در خانهی رسول اهلل صلی
اهلل علیه و سلم چيزي براي خوردنيافت نميشد.
از خانه بيرون شدم ،ديدميك دينار سر راه افتاده،
لحظاتي صبر كردم ،در تردید بودم که آیا آن را
بردارميا نه و باالخره تنگدستي شديد باعث شد كه
آن را بردارم و با آن از ح ّمالها یا آرد فروش آرد
خريدم و به خانهآوردم و به فاطمه گفتم :خمير كن
و نان بپز ،شروع به خمير كردن نمود .ا ّما از شدّ ت
گرسنگي نزديك بود روي لبه تشت بيافتد ،سپس
نان پخت ،من خدمت پيامبر صلی اهلل علیه و سلم
رفتم .او را در جريان گذاشتم ،فرمود« :كلوه فانه
رزق رزقكموهاهلل عزوجل»(( :)8بخوريد آن رزقي
بوده كه خداوند نصيب شما كردهاست).
از شعبي روايت كه علي میگفت :با فاطمه دختر
مح ّمد صلی اهلل علیه و سلم ازدواج كردم در حاليكه
من و او بستر و رختخوابي جر پوست قوچي كه
شب براي خواب نداشتيم ،روز كه ميشد روي
همان پوست براي شتر آبكش مان علف میداديم و
غير از آن شتر كاري نداشتيم)9(.
از مجاهد روايت است که علي ميگفت:يك بار
در مدينه بشدّ ت گرسنه شدم .لذا براي یافتن كار
به اطراف مدينه رفتم .در آنجا با زني برخوردم كه
مقداري خاک و كلوخ جمع كرده بود و میخواست
گل درست كند ،پيش آن زن رفتم و به توافق
رسيديم كهاز چاه برايش آب بكشم و در برابر هر
سطل آب يك خرما به من بدهد .شانزده سطل آب
باال كشيدم تا اينكه دستهايم تاول زد .پيش آن زن
آمدم ،برايم شانزده خرما شمرد .خرماها را گرفتم و
خدمت پيامبر آمدم وماجرا را برايش تعريف كردم.
پيامبر صلی اهلل علیه و سلم از همان خرماها با من
خورد)10(.
اين روايت از شدّ ت تنگدستي امير مؤمنان علي
در مدينه حكايت دارد و از اين روايت راه صحيح
مقابله با مشكالت و سختيها را میآموزيم .چون
علي براي مقابله با فقر و تنگدستي بدنبال كسب
رزق حالل از راه مشروع بيرون ميرود و به انتظار
كمك وياري نيكوكاران و اهل خير ننشست .نكته
ديگر اين كه علي در حاليكهاز شدّ ت گرسنگي رنج
ميبرد ،سختي طاقت فرساي كار را تحمل كرد.
مورد ديگري كه در اين روايت قابل مالحضه است،
ايثار و گذشتی است در این ك ه اميرالمؤمنين مزد
كارش را نگهداشت و علي رغم گرسنگي شديد
باز هم تا خدمت پيامبر رسید صبر كرد و آن را با
رسولاهلل صلی اهلل علیه و سلم خورد)11(.
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حجة

الوداع

سال دهم هجری

مؤلف:علیمحمّ د اّ
صلبی

حج ،یکی از ارکان پنج گانة اسالم است که
براساس آنچه ابن قیم ترجیح میدهد ،در سال دهم
هجرت ،فرض گردید[ .]1و میتوان یکی از وجوه
ترجیح این قول را ،حج پیامبر در این سال بیان نمود؛
چرا که پیامبر براساس آیة ذیل فرضی را به تاخیر
نمیانداخت.
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«و حق خداوند بر مردم است که هر کس توانایی
دارد ،خانة کعبه را حج نماید».
این آیه در اواخر سال نهم هجری نازل شد]2[.
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم از مدینه تنها
این حج را درسال دهم انجام داد این حج به حج
بالغ ،حج اسالم و حجهالوداع نام گرفت زیرا پیامبر
اکرم صلی اهلل علیه و سلم در این حج با مردم الوداع
گفت و این آخرین حج ایشان بود .همچنین آخرین
دستورات خدا را به صورت گفتار و عمل ابالغ نمود؛
چنانکه در روز عرفه همان سال این آیه نازل گردید:
ت َعلَي ْ ُك ْم ن ِ ْع َمتِي
ت ل َ ُك ْم ِدين َُك ْم َوأَت ْ َم ْم ُ
{ الْيَ ْو َم أَ ْك َمل ْ ُ
يت ل َ ُك ُم اإل ْسال َم ِدينًا } (مائده]3[)3 ،
َو َر ِض ُ
«امروز ،دینتان را برای شما کامل و نعمت خود را
بر شما مکمل ساختم و اسالم را به عنوان دین شما
پسندیدم».
با شنیدن این آیه ،بعضی از صحابه به گریه افتادند؛
چرا که این آیه به گونهای از پایان عمر پیامبر خبر
میداد .عمر نیز به گریه افتاد؛ وقتی از او پرسیدند که

چرا گریه میکنی؟ گفت :همیشه بعد از این کمال،
نقصان خواهد بود[ .]4و تعداد کسانی که در این حج
شرکت داشتند ،بیش از صد هزار نفر بود]5[.
کیفیت حج پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم
پیامبر قصد ادای حج نمود و مردم را نیز از این امر
مطلع ساخت بنابراین ،تمامی مردم در دهم ذیقعده
سال دهم هجری در رکاب رسول خدا عازم حج
شدند .مردم اطراف مدینه نیز وقتی از این امر مطلع
شدند ،به ایشان پیوستند و در مسیر راه مکه نیز تعداد
زیادی از مردم به ایشان ملحق شدند و از طرف راست
و چپ و پشت سر ایشان جمعیت موج میزد .پیامبر
اکرم صلی اهلل علیه و سلم در روز شنبه  25ذیقعده
پس از ادای نماز ظهر ،مدینه را به قصد مکه ترک
نمود]6[.
پیامبر قبل از خروج از مدینه به تشریح مسائل
احرام و واجبات و سنن آن برای مردم پرداخت؛
سپس در حالی که این گونه تلبیه میگفت به راه
افتاد« :لبیک اللهم لبیک .لبیک ال شریک لک ان
الحمد و النعمتة لک و الملک ال شریک لک]7[».
کاروان پیامبر لبیکگویان پیش میرفت تا در مکانی
به نام «عرج» اردو زد؛ سپس به ترتیب در ابواء ،وادی
عسفان و ذی طوی اردو زد .پیامبر شب را در ذی
طوی سپری نمود و صبح بعد از نماز فجر ،غسل نمود
و راهی مکه شد و هنگام چاشتگاه از قسمت باالی
مکه وارد شهر شد تا اینکه وارد مسجد الحرام گردید
و حجر االسود را دست زد و بوسید[ .]8و هفت دور
کعبه را طواف نمود که در سه دور نخست دوید و
در چهار دور آخر ،فقط راه میرفت؛ سپس به مقام
ابراهیم آمد و در آنجا این آیه را تالوت نمود:
ت َمثَاب َ ًة لِلن ِ
َّاس َوأَمْنًا َوات َِّخ ُذوا مِ ْن
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(بقره)125 ،
«و به یاد آور آن گاه را که خانه کعبه را جایگاه
اجر و ثواب و پناهگاه مردم قرار دادیم (و دستور
دادیم که) از مقام ابراهیم جایگاه نمازی برای خود
بر گیرید و به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم که
خانه ما را برای طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان
و رکوع و سجده کنندگان پاک و پاکیزه کنید».
آن حضرت در حالی که «مقام» را بین خود و کعبه
قرار داده بود ،دو رکعت نماز گزارد که در رکعت
اول سوره اخالص و در رکعت دوم سوره کافرون
را قرائت نمود؛ پس نزد حجراالسود رفت و دست
بر آن گذاشت و آن را بوسید و بعد از آن به سوی
«صفا» رفت و چون به آن نزدیک شد ،این آیه را
تالوت کرد:
ت
الص َفا َوال ْ َم ْر َو َة مِ ْن َش َعائ ِ ِر اللهَّ ِ فَ َم ْن َح َّج الْبَي ْ َ
{ إ ِ َّن َّ
َاح َعلَي ْ ِه أَ ْن يَ َّط َّو َ
ف ب ِ ِه َما َو َم ْن ت ََط َّو َع
ن
ج
ال
أَ ِو ا ْعتَ َم َر فَ ُ َ
ِ
ل
ع
يم ((})١٥٨بقره)158 ،
خَ ي ْ ًرا فَإِ َّن اللهَّ َ شَا ِك ٌر َ ٌ
«بیگمان (دو کوه) صفا و مروه (و سعی میان آنها)
از نشانههای خدا هستند؛ پس هر کس حج بیت اهلل و
یا عمره را انجام دهد ،بر او گناهی نیست که آن دو
را طواف نماید و هر کس به دلخواه خود کار نیکی
را انجام دهد ،بیگمان خدا سپاسگذار و آگاه است».
براساس این آیه ،که نخست نام صفا در آن ذکر
گردیده است ،سعی را از صفا آغاز نمود و باالی آن
رفت و رو به کعبه کرد و گفت« :ال اله اال اهلل وحده
ال شریک له ،له الملک و له الحمد و هو علی کل
شئ قدیر ال اله اال اهلل وحده ،انجز وعده و نصر عبده
و هزم االحزاب وحده» این را گفت و سپس دعا نمود
و تا سه مرتبه چنین کرد .آن گاه از صفا پایین آمد
و به سوی مروه به راه افتاد بعد از اینکه به آخر دره
رسید ،چند قدم دوید؛ سپس بر مروه باال رفت و در
آنجا نیز همان کاری را که بر صفا کرده بود ،تکرار
نمود تا اینکه سعی را بر مروه به پایان رسانید و در
پایان فرمود :کاش با خود قربانی نمیآوردم تا این
را عمره قرار میدادم و از شما هر کسی که با خود
قربانی نیاورده است ،از این احرام بیرون شود و آن را
عمره بشمارد]9[.
سراقه بن مالک پرسید :ای رسول خدا! انگشتان
دستانش را در هم فرو برد و فرمود :عمره برای همیشه
با حج چنین در آمیخت]10[.
آن گاه چهار روز در مکه اقامت گزید (شنبه
تا چهارشنبه) و چاشت گاه روز پنجم (پنجشنبه) با
تمامی مسلمانانی که در رکاب ایشان بودند ،به سوی
(منی) به راه افتاد و در آنجا اردو زد و نماز ظهر،
عصر ،مغرب ،عشاء و فجر روز بعد را در همانجا
برگزار نمود .و بعد از طلوع خورشید ،دستور داد
برای او خیمهای در «نمره» بزنند و به راه افتاد .قریش
فکر میکرد که آن حضرت کنار «معشر الحرام»[]11
توقف خواهد کرد ،اما پیامبر از آن گذشت تا اینکه
به عرفه رسید و به خیمهای که برای ایشان در نمره
تدارک دیده بودند ،فرود آمد .سپس وقتی که
خورشید رو به زوال گذاشت ،دستور داد تا شترش
(قصوا) را آماده سازند .آن گاه به آخر درة عرفه
آمد و به موعظة مردم پرداخت و فرمود :خونها و
مالهایتان بر یکدیگر مانند حرمت این روز در این
ماه و در این شهر ،حرام و محترم هستند و فرمود:
خونهایی که در زمان جاهلیت ریخته شده است،
بخشیده میشوند و اولین این خونها ،خون ابن ربیعه
بن حارث است که شیرخواری در میان بنی سعد بود
و بدست طایفة هذیل کشته شد .من آن را میبخشم؛
همچنین ربای زمان جاهلیت پرداخت نمیشود و
اولین ربایی که بخشیده میشود ،ربای مالهای عباس
بن عبدالمطلب است و از خدا در مورد زنان بترسید؛
چون شما آنان را به امان خدا در اختیار گرفته و با نام
خدا آنها را برای خود حالل نمودهاید و شما نیز بر
آنان حقوقی دارید .نباید به خانه شما کسی را اجازه
بدهند که شما دوست ندارید .اگر چنین کردند ،آنها
را تنبیه نمایید ولی تنبیهی مالیم و خوراک و پوشاک
آنها براساس عرف بر عهدة شماست.

من در میان شما چیزی را میگذارم که تا بدان
چنگ زدهاید ،گمراه نخواهید شد و آن کتاب
خداست؛ پس فرمود :از شما در مورد من پرسیده
میشود ،شما چگونه پاسخ میدهید؟ گفتند :ما
گواهی میدهیم که شما تبلیغ نمودید و نصیحت
کردید و رسالت خود را ادا نمودید .آن گاه انگشت
سبابة خود را به سوی آسمان بلند کرد و گفت :خدایا!
گواه باش و این جمله را سه مرتبه تکرار نمود]12[.
سپس اذان و اقامه گفت و نماز ظهر را اقامه کرد
و بعد از اتمام نماز ظهر ،اقامه گفت و بدون فاصله
بین دو نماز ،نماز عصر را برگزار نمود؛ سپس سوار
بر ناقة خود ،به موقف آمد و رو به قبله ایستاد و تا
اینکه خورشید غروب کرد دعا نمود و در حالی
که دستهایش را تا برابر سینهاش بلند کرده بود،
میگفت :بار الها! تو سخنان مرا میشنوی و جایگاه
مرا میبینی و از ظاهر و باطن من خبر داری ،هیچ
چیزی از امر من بر تو پوشیده نیست .من بیچاره و
فقیر هستم .کمکم کن و پناهم ده به گناهانم اعتراف
میکنم و از تو مانند یک مسکین سوال مینمایم و
مانند یک مجرم زبون ،فریاد بر میآورم و مانند یک
ورشکستة ترسنده ،تو را میخوانم .تسلیم تو هستم و
چشمانم از ترس تو اشک میریزند و جسم من در
مقابل تو کرنش میکند و بینی من در مقابل تو به
خاک مینشیند .بارالها! مرا از دعایت محروم مکن و
با من مهربان و بخشنده باش ای بهترین کسی که از او
خواسته میشود و ای بهترین عطا کننده![]13
الزم به یادآوری است که در همین مکان این آیه
بر پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم نازل گردید:
ت َعلَي ْ ُك ْم ن ِ ْع َمتِي
ت ل َ ُك ْم ِدين َُك ْم َوأَت ْ َم ْم ُ
{ الْيَ ْو َم أَ ْك َمل ْ ُ
يت ل َ ُك ُم اإل ْسال َم ِدينًا } (مائده)3 ،
َو َر ِض ُ
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم پس از غروب
خورشید ،در حالی که اسامه بن زید را پشت سر
خود سوار کرده بود ،به آرامی به راه افتاد .افسار
شترش را میکشید و سرعت آن را کنترل مینمود
تا جایی که سر شتر به کجاوه میخورد و به مردم نیز
میگفت :آرامش خود را حفظ نمایید[ ]14و در مسیر
راه تلبیه میگفت تا اینکه به مزدلفه رسید .دستور داد
تا اذان بگویند؛ سپس اقامه گفته شد و نماز مغرب
را قبل از اینکه مردم بارهایشان را پایین آوردند و
دوباره اقامه گفته شد و نماز عشاء برگزار گردید؛
سپس خوابیدند و صبح روز بعد ،نماز فجر را در اول
وقت اقامه نمودند و حرکت نمودند تا اینکه به «مشعر
الحرام» رسیدند .در آنجا رو به قبله ایستاد و شروع
به دعا،تکبیر ،تهلیل و ذکر کردن نمود تا اینکه هوا
کام ً
ال روشن شد و نزدیک بود که خورشید طلوع
نماید .آن گاه در حالی که فضل بن عباس را پشت
سر خود سوار نموده بود ،لبیک گویان به راه افتاد .در
مسیر راه به ابن عباس گفت :هفت عدد سنگ ریزه
برای من بردار .در اثنای مسیر هنگامی که به وادی
«محسر» رسید ،ناقهاش را با سرعت بیشتری به حرکت
در آورد[]15؛ چون این مکانی بود که در آنجا لشکر
فیلها هالک شده بود .به راهش ادامه داد تا اینکه به
«منی» رسید .نخست به جمرة عقبه آمد و آن را بعد
از طلوع خورشید در حالی که سوار بود ،زد و در
این موقع گفتن تلبیه را قطع نمود[]16؛ سپس به میدان
منی برگشت و در آنجا برای مردم خطبة بسیار رسایی
ایراد نمود که در آن به بیان فضیلت و حرمت روز
دهم پرداخت و همچنین در مورد فضیلت و حرمت
مکه نسبت به سایر شهرهای دیگر سخن گفت و نیز
مردم را به پیروی و اطاعت امیری که براساس کتاب
خدا رهبری نماید ،دستور داد و فرمود :بعد از من
کافر نشوید که برخی از شما گردن برخی از شما
گردن برخی را بزند و نیز آنها را موظف ساخت که
هر چه از او شنیدهاند ،آن را تبلیغ نمایند]17[.
در بخشی از این خطبه آمده است که پیامبر از آنها
پرسید :آیا میدانید که امروز چه روزی است .گفتند:
خدا و رسولش بهتر میدانند؟ فرمود :مگر ذیحجه
نیست؟ گفتند :بلی ،سپس پرسید :آیا میدانید این
کدام سرزمین است؟ آنها فکر کردند شاید میخواهد
نام آن را عوض نماید بنابراین ،چیزی نگفتند .پیامبر
صلی اهلل علیه و سلم فرمود :مگر حرم خدا این است؟
گفتند :بلی فرمود :آگاه باشید که خونها ،مالها و
آبروی شما بر یکدیگر مانند حرمت این روز در
این ماه و در این سرزمین ،تا روزی که به مالقات
پروردگارتان میآیید ،حرام و محترم است؛ سپس
فرمود :آیا من پیام خدا را رسانیدم؟ مردم گفتند :بلی.
فرمود بار الها! تو گواه باش و افزود که حاضران به
غائبان برسانند؛ زیرا چه بسا کسی که به واسطة مبلغی
سخنی را میشنود و بهتر از او آن را میفهمد]18[.
سپس به کشتارگاه منی رفت و در آنجا شصت
و سه شتر را با دست خود نحر (ذبح مخصوص
شتر) کرد .این تعداد به اندازه سالهای عمر ایشان
بود؛ سپس به علی دستور داد تا باقیمانده صد شتر را
ذبح نماید بعد از آن حالقی طلبید تا موهای سرش را
بتراشد و موها را به کسانی که در اطرافش بودند ،داد؛
سپس سوار بر شتر به مکه رفت و طواف اضافه به جا
آورد[ .]19و بعد از خواندن نماز ظهر در مکه ،نزد
فرزندان عبدالمطلب که آب زمزم تقسیم میکردند،
آمد و گفت :ای بنی عبدالمطلب! آب بکشید و اگر
نمیترسیدم که مردم بر شما هجوم میآورند و آب
دادن را از شما میگیرند ،خودم نیز آب میکشیدم.
آن گاه آنها دلوی از آب زمزم را به ایشان دادند ،آن
حضرت از آن نوشید]20[.
سپس در همان روز به منی برگشت و زدن سنگها
را از جمرة اول آغاز نمود؛ سپس به جمرة دوم و بعد
از آن به جمرة سوم آمد .در منی نیز دو خطبه ایراد
نمود :یکی در روز نحر (دهم) و دیگری در روز بعد
(یازدهم) که این خطبه نیز تاکیدی بر مفاد خطبههای
سابق ایشان در عرفه و منی بود؛ چون تکرار مطالب
در چند خطبه الزامی به نظر میرسید؛ زیرا این اولین
و آخرین حج پیامبر بود و این حج نمادی از قدرت و
هیبت اسالم و بیانگر نفوذ قدرت اسالم در شبه جزیرة

عربستان بود .بنابراین ،پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و
سلم میبایست این جمع عظیم مسلمانان را به آنچه
مهم میدانست ،تذکر و توصیه مینمود و موضوع
یادگیری بهتر و حفظ مطالب و همچنین شنواندن آنها
به گوش کلیة مسلمانان به ویژه فهماندن این مطالب
که آنها موظف به تبلیغ مسائلی هستند که از پیامبر
شنیدهاند ،تکرار مطالب را الزامی میساخت]21[.
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم با تأنی ،رمی
هر سه روز تشریق را تکمیل ساخت؛ سپس به مکه
آمد و شب هنگام به وقت سحر ،طواف وداع نمود
و اعالم بازگشت کرد و مکه را به قصد مدینه ترک
نمود[ ]22و در راه بازگشت از حجه الوداع ،روز
هجدهم ذیحجه در مکانی به نام (غدیر خم) نزدیک
(جحفه) خطبهای ایراد نمود و در بخشی از سخنانش
فرمود :ای مردم! من بشری بیش نیستم به زودی من
دنیا را ترک خواهم نمود و در میان شمان دو چیز را
باقی میگذارم :یکی کتاب خدا و دیگری اهل بیتم.
شما را به خدا سوگند ،رعایت اهل بیت مرا داشته
باشید و این را تا دو بار تکرار فرمود]23[.
در روایتی دیگر آمده است که دست علی را
گرفت و فرمود :هر کس مرا دوست دارد ،علی را
دوست بدارد ،خدایا هر که او را دوست میدارد ،تو
نیز او را دوست بدار و هر کس با او دشمنی میورزد،
تو نیز با او دشمنی کن]24[.
پیامبر به راهش ادامه داد تا اینکه به ذوالحلیفه
رسید .شب را همانجا سپری نمود و هنگامی که
چشمش به مدینه افتاد ،سه بار تکبیر گفت و چنین
خواند« :ال اله اال اهلل وحده ،الشریک له ،له الملک
و له الحمد و هو علی کل شئ قدیر آیبون ،تائبون،
عابدون ،ساجدون ،لربنا حامدون ،صدق اهلل وعده ،و
نصر عبده و هزم االحزاب وحده»
و بعد از طلوع خورشید ،وارد شهر مدینه شد]25[.
درسها و عبرتها و فوائد
 -1تکامل دینی اسالمی است
امت اسالمی در سال دهم هجری به بلوغ دینی و
اجتماعی پیشرفتهای رسید و زمینة این تکامل در سال
نهم با آمد و شد دستههای مردم از هر سو و اکنون
با سفر حج فراهم گردیده بود و امت بزرگی فراهم
آمد که تعالیم اسالم را مستقیم از پیامبر فرا میگرفت
و دعوت و تبلیغ اسالم را بر عهده داشت و این امر
باعث میشد تا دعوت اسالمی برای تمامی ادوار
ادامه یابد[ ]26و عالوه بر آن حجه الوداع نیز زمینه
بسیار مناسبی برای تربیت افراد و شکلگیری جامعه
اسالمی براساس کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم صلی
اهلل علیه و سلم بود.
 -2تربیت افراد براساس قطع رابطه با جاهلیت و
دوری از گناه
الف  -پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم در سخنان
خود در حجه الوداع به اهمیت قطع رابطة انسان
مسلمان با جاهلیت ،با بتها ،انتقامها ،ربا و  ....اشاره
مینمود و این را فقط به عنوان قانونی کلی برای
مخاطبان و برای نسلهای بعدی به صورت تأکید بیان
داشت چنانکه فرمود :بدانید که تمام امور جاهلی زیر
قدمهای من است ،خونهای زمان جاهلی ،ربا و ...
بخشیده و هدر اعالم میشوند[]27؛ چرا که زندگی
جدید هیچ ارتباطی با زندگی گذشتهاش که مملو از
چرک و آلودگی بوده است ،ندارد]28[.
ب – پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم خود را از
ارتکاب گناهان و معاصی بر حذر داشته است چه
گناهان ظاهری و چه گناهان باطنی؛ زیرا اثر گناه و
معصیت ،از دشمنی دشمنان انسان بیشتر خواهد بود
و گناه باعث مصائب زیادی برای انسان حتی در این
دنیا میشود؛ چنانکه خداوند میفرماید:
ت أَي ْ ِد ُ
يك ْم
{ َو َما أَ َصاب َ ُك ْم مِ ْن مُ ِصيبَ ٍة فَب ِ َما َك َسبَ ْ
َويَ ْع ُفو َع ْن َكثِي ٍر }(شوری)30 ،
«آنچه از مصائب به شما میرسد ،به خاطر
کارهایی است که خود کردهاید و این در حالی است
که خدا بسیاری از گناهان شما را میبخشد».
همچنین باعث ورود انسان به آتش دوزخ خواهد
بود و آثار تخریبی گناه و معصیت بر یک جامعه و
ملت ،از آثار یورش نظامی بر آنها ،ویرانگرتر خواهد
بود]29[.
 -3تربیت جامعه براساس مبادی اصلی
الف – اخوت و برادری فقط برای رضای خدا،
ریسمان محکم و ناگسستنیای است که مسلمانان
را با همدیگر مرتبط مینماید؛ چنانکه خداوند
میفرماید ) :انما المومنون اخوه ( و پیامبر نیز فرموده
است :ای مردم! سخن مرا بشنوید و آن را خوب
بفهمید .بدانید که مسلمان ،برادر مسلمان است و
تمامی مسلمانان ،برادرند؛ پس برای هیچ برادری
خوردن مال برادر مسلمان روا نیست؛ مگر درصورتی
که با رضایت خاطر باشد؛ پس بر خویشتن ظلم روا
مدارید و افزود که ریختن خونها ،مالها و آبروی
شما ،بر همدیگر حرام است .همان طور که زیر پا
گذاشتن حرمت این روز در این شهر حرام است ،تا
اینکه به مالقات پروردگارتان بیایید .آن گاه او شما
را از اعمالتان خواهد پرسید .آگاه باشید ،بعد از من
گمراه نشوید که گردن یکدیگر را بزنید]30[.
ب – رعایت حال ضعیفان جامعه تا آنان تضعیف
بنای محکم جامعه را فراهم نسازند[ ]31بنابراین،
پیامبر در سخنانش به رعایت حال زنان که نمونهای
از قشر ضعیف جامعه هستند ،سفارش و تاکید نمود.
به ویژه در حق زنان که در زمان جاهلیت بر آنان ستم
زیادی روا داشته میشد ،سفارش کرد]32[.
ج – تعاون و همکاری با دولت اسالمی در راستای
تطبیق احکام اسالم ،حتی اگر حاکم بردهای حبشی
باشد ،مورد دیگری از سفارشات پیامبر در خطبههای
حجه الوداع بود .و این امر خیر و صالح راعی و
رعیت در دنیا و آخرت را در بر دارد.
همچنین آن حضرت با بیان قاعدهای ،میزانی
پیروی از حاکم و فرماندهی جامعه اسالمی را تعیین
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کرد و فرمود :تا مادامی که حاکم بر اساس کتاب
خدا و سنت پیامبر سخن میگوید ،حرف شنوی از او
واجب است و در غیر این صورت فرمانبرداری از او
جائز نیست؛ پس حاکم ،از جانب مسلمانان نمایندة
تنفیذ اوامر الهی است]33[.
د – مساوات و برابری :پیامبر اکرم صلی اهلل علیه
و سلم در این راستا فرمود هیچ عربی بر عجمی و یا
عجمی بر عربی و هیچ سفیدی بر سیاهی و بالعکس،
فضل وبرتریای ندارد مگرباداشتن تقوا و افزود
که تمام مردم از آدم متولد شدهاند و آدم از خاک
آفریده شده است[ .]34بدین صورت پیامبر مشخص
ساخت که نژاد و ملیت و رنگ معیار برتری نیست؛
بلکه اساس فضیلت و برتری ،ارزشهای اخالقی
واالیی است که موجبات رشد و ترقی انسان را فراهم
میسازد]35[.
ه  -مشخص کردن منابع شریعت :پیامبر دو منبع را
به عنوان منابع اصلی جهت حل مشکالتی که دامنگیر
مسلمانان خواهند گردید ،بیان نمود که اگر امت به
آنها چنگ زند گمراه نخواهند شد که عبارتاند
از :کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و
سلم وبه نسلها تضمین نمود که اگر به این دو منبع
تمسک جستند تحت هیچ شرایطی گمراه نخواهند
شد .بنابراین ،نباید صالحیت استفاده از این منبع را
فقط به زمان و مکان و عرف خاص و افراد خاصی
منحصر بدانیم]36[.
عالوه بر موارد ذکر شده ،پیامبر هم به ذکرمعضالت
جوامع و هم به ذکر دوای آنها پرداخت و دوای آنرا
التزام کامل به دستورات کتاب خدا و سنت پیامبر
دانست و فرمود« :ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن
تضلوا بعدی ابدا کتاب اهلل و سنتی» «در میان شما
چیزی میگذارم که تا مادامی که بدان تمسک
جویید ،گمراه نخواهید شد و آن عبارت است از:
کتاب خدا و سنتم» این عالج دائمی تمام بیماریهای
بشر است و این ندای پیامبر در تمام زمانها و مکانها
تکرار میشود و جامعة بشری در مشکالتی که با آنها
روبرو خواهد شد ،چارهای جز رجوع به کتاب خدا
و سنت پیامبر نخواهد داشت و تنها اعتصام و چنگ
زدن به این دو منبع زالل شریعت است که مردم را از
گمراهی نجات میبخشد و آنها را به راهی که بهتر و
با دوامتر است ،رهنمود میگردد.
به مرور زمان ،تعالیم حیات بخش پیامبر از حدود
شبه جزیره عربستان ،فراتر رفت و از مرزهای زمان
گذشت و خطابی عام است که منحصر به زمان و
مکان ویژهای نیست؛ چون ایشان به عنوان رحمتی
برای جهانیان فرستاده شدهاند]37[.
شیوة آموزشی در خطبههای حجه الوداع
الف – آموزش عملی :پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و
سلم به تشریح احکام و مناسک حج به صورت عملی
پرداخت و به آنها فرمود « :خذوا عنی مناسککم»[]38
یعنی مناسک حجتان را از من فرا گیرید بنابراین
باید داعیان اسالم ،دستورات احکام اسالم را به طور
عملی به مردم آموزش دهند .حتی احکامی مثل
وضو ،نماز و قرائت قرآن را نیز به صورت عملی باید
آموزش داد]39[.
ب – تکرار خطبهها :پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و
سلم در ایام حج خطبههای متعددی ایراد فرمود،
خطبهای در روز عرفه و دو خطبه در منی و برخی
موضوعات مورد بحث در خطبهها نیز تکراری بود.
بنابراین ،باید داعیان از روش ایراد سخن آن حضرت
الگو بگیرند.تا درصورت ضرورت ،خطبههای
متعددی ایراد نمایند تا مخاطبان آنچه را میشنوند
به خاطر بسپارند؛ زیرا هدف از سخنرانی ،افاده ی
مخاطبان است و اگر افاده بدون سخن و تکرار
مطالب حاصل نمیشد ،چارهای جز این وجود ندارد
که باید مطالب چند بار تکرار شود؛ پس در چنین
مواقعی نباید ،سخنران سعی نماید تا هر بار مسائل
جدیدی را مطرح نماید؛ زیرا هدف فهمانیدن مطالب
مورد نیاز به مخاطبان است نه نشان دادن استعداد و
توانایی سخنران]40[.
ج – حاضران به غایبان برسانند :این ارشاد پیامبر
اکرم صلی اهلل علیه و سلم به خاطر آن بود تا مطالب
مورد بحث ،توسط حاضران هر چه بهتر ثبت و ضبط
گردد و به گوش غایبان و نسلهای بعدی برسد تا
باعث بهرهوری بیشتر باشد و نیز خاطر نشان ساخت
که ممکن است گاهی غایبان ،مطالب را از حاضران
بهتر درک نمایند و به خاطر بسپارند بنابراین ،شایسته
است که علما و داعیان پس از ایراد سخن و خطابه،
به مخاطبان خود بگویند :شما حاضران به غایبان
برسانید]41[.
د – جلب توجه بیشتر مخاطبان :پیامبر با ایراد طرح
پرسشهایی دربارة روز ،ماه و شهری که در آن به سر
میبردند ،توجه بیشتر همگان را به سوی مطلب مهمی
که میخواست مطرح نماید ،جلب نمود؛ چنانکه همه
با دقت به سخنان ایشان گوش سپردند تا آن مطلب
مهم را بشنوند .قرطبی میگوید :آن حضرت برای
آنان سه سؤال مطرح نمود :نخست نام روز ،سپس
نام ماه و بعد نام شهر را پرسید و پس از هر سوالی،
اندکی مکث مینمود تا آنها به اهمیت موضوع پی
ببرند و آمادة شنیدن مطلب گردند؛ پس شایسته
است که داعیان و علما نیز به پیروی از این سنت آن
حضرت ،قبل از بیان مطالب مهم ،سواالتی مربوط به
مطالب مورد بحث ،مطرح نمایند و توجه مخاطبان
خود را بیشتر جلب نمایند]42[.
 -5برخی احکام فقهی برگرفته شده از حجه
الوداع
الف – افطار نمودن حجاج در عرفه
میمونه دختر حارث (همسر رسول خدا) میگوید:
مردم در روز عرفه ،به پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و
سلم از سختی روزه شکایت کردند ،آن حضرت
برای افطاری آنان ،ظرف شیری طلبید و نوشید]43[.
ب – کیفیت تدفین میتی که در حالت احرام مرده
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است
ابن عباس میگوید :مردی با پیامبر اکرم صلی اهلل
علیه و سلم در «موقف» (عرفه) سوار بر شترش ایستاده
بود که ناگهان از روی شتر افتاد و در گذشت .پیامبر
در جریان تدفین ایشان فرمود :او را با آب و سدر
غسل دهید و در دو پارچه کفن نمائید و در تدفین او
از مواد خوشبو ،استفاده نکرده و سرش را نپوشانید؛
زیرا او روز قیامت لبیک گویان بر میخیزد]44[.
ج – حج گزاردن به جای دیگران
ابن عباس میگوید :در حالی که فضل بن عباس،
پشت سر پیامبر سوار بر مرکب ایشان بود ،زنی
(جوان) از طایفة خثعم نزد پیامبر آمد .فضل به او و
او به فضل نگاه میکرد پیامبر چهرة فضل را به طرف
دیگر برگردانید .آن زن از پیامبر پرسید :آیا از طرف
پدر پیرش که نمیتواند مناسک حج را انجام دهد،
میتواند حج نماید؟ پیامبر فرمود :بلی و این موضوع
در حجه الوداع رخ داد]45[.
د – آسانگیری در مناسک حج
عبداهلل بن عمر بن عاص میگوید :پیامبر اکرم
صلی اهلل علیه و سلم در حالی که بر مرکبش سوار
بود ،مردم به ایشان مراجعه نمودند و مسائل حج را
میپرسیدند .یکی از آنان گفت :من قبل از رمی
(زدن شیطان) قربانی ذبح کردهام؟ ایشان فرمود
اشکالی ندارد .راوی میگوید :به پرسشهای همه
دربارة جابجایی احکام یا فراموش نمودن آنان فرمود:
اشکالی ندارد]46[.
این موارد بخشی از احکام مختصر و برگرفته شده
از حجه الوداع است .برای تفصیل بیشتر به آنچه شیخ
آلبانی در مورد حجه الوداع نوشته است مراجعه شود.
ایشان مسائل حجه الوداع را در هفتاد و دو مسئله
شرح نموده است[ .]47همچنین دکتر فاروق حماده
در کتابی به نام الوصیه النبویه اسالمیه از کتابهای
ادبی ،حدیثی و سیره ،حدود هشتاد و سه مطلب و
وصیت از حجه الوداع گردآوری نموده است و به
بررسی صحت و سقم و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته
است و در این راستا خدمات ارزشمندی ارائه نموده
است]48[.
فواید نامگذاری ایام حج
روز هفتم ذیحجه را «یوم الزینه» نامیدند؛ زیرا در
این روز به زینت و آرایش شتران قربانی پرداختند و
روز هشتم را روز «ترویه» یعنی آب دادن یا سیراب
نمودن نامیدند؛ چرا که آنان شتران خود را سیراب
میکردند و برای خودشان نیز آب حمل مینمودند؛
چون در آن روزگار در عرفه و دیگر اماکن ،آبی
وجود نداشت و روز نهم را به دلیل حضور در میدان
عرفه ،روز عرفه میگفتند و روز یازدهم را روز «قر»
یعنی قرار و ثبات مینامیدند؛ زیرا در آن روز از
نقل و حرکت باز میایستادند .همچنین آن روز را
به خاطر اینکه سر حیوانهای ذبح شده را میپختند
و میخوردند روز رءوس مینامیدند روز دوم ایام
تشریق را «یوم النفراالول» یعنی روز حرکت به مکه و
روز سوم ایام تشریق را «یوم النفرالثانی» نامیدند]49[.
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ضربت خوردن عمر
فاروق رضي اهلل عنه

بامداد روز چهارشنبه بیست و ششم
ماه ذیالحجه سال  23هجری
تألیف:دکترصالحعبدالفتاحالخالدی

در بامداد روز چهارشنبه بیست و ششم ماه
ذیالحجه سال  23هجری ابولؤلؤ با خنجر دو سر
مسموم با توطئهای از پیش طراحی شده ضربهای
کاری را بر حضرت عمر رضي اهلل عنه در محراب
مسجد پیامبر وارد کرد.
به پای صحبت یکی از شاهدان ماجرا مینشینیم تا
با تفصیل بیشتر ماجرای ضربت خوردن حضرت عمر
را برای ما بازگو نماید :
عمرو بن میمون اودی رضي اهلل عنه میگوید :
من شاهد ضربت خوردن حضرت عمر بودم .تنها
چیزی که مانع از آن میشد همیشه در صف اول نماز
بایستم ابهت شخصیت حضرت عمر بود! او به راستی
مردی بسیار باهیبت و پرابهت بود!
من در صف دوم بودم و ابن عباس میان من و
عمر بن خطاب قرار داشت (یعنی ابن عباس در صف
اول و من در صف دوم) او پشت سر امیرالمؤمنین
ایستاده بود ،هنگام نماز صبح بود ،عمر در محراب
نماز ایستاده بود!
او در ادامه میگوید  :عمر گاهی به میان صفوف
نمازگزاران میآمد و روبروی آنها میایستاد و به
آنان نگاه میکرد و میفرمود  :درست و راست
بایستید ،اگر کسی را میدید که عقب یا جلو ایستاده
او را در جای صحیح قرار میداد و سپس به محراب
میرفت و نماز را با گفتن اهلل اکبر آغاز میکرد.
او عادت داشت که در رکعت اول نماز صبح برای
آنکه مردم بیشتری به نماز جماعت برسند ،تمامی
سوره یوسف یا نحل را قرائت مینمود!
در روز حادثه اقامه نماز خوانده شد و عمر نگاهی
به صف نمازگزاران کرد آنها را به درست کردن
صف خود فراخواند و همچنان که گفته شد  :عبداهلل
بن عباس و عبدالرحمن بن عوف درست پشت سر او
ایستاده بودند ،و در آن وقت بود که ابولؤلؤ همراه با
خنجر مسمومش وارد مسجد گردید!
حضرت عمر فاروق تکبیره االحرام نماز را گفت :
و به دنبال آن نمازگزاران نیز تکبیره االحرام را گفتند
و نماز عم ً
ال آغاز شد.
اما قبل از آنکه شروع به قرائت سورة فاتحه کند،
ابولؤلؤ در میان صفوف نمازگزاران عبور کرد و خود
را به حضرت عمر رسانید و سه ضربه عمیق و کاری
بر شانه و لگن و شکم او وارد کرد اما ضربهای که
بر شکم او وارد کرده بود بسیار عمیق و کاری بود!
حضرت عمر گفت  :این سگ مرا کشت یا این
سگ مرا خورد!!
حضرت عمر بر روی زمین محراب افتاد و بر اثر
ضربهای که بر پیکر او وارد شده بود ،خون به شدت
از بدن او خارج میگردید! اما در آن حال این آیه از
قرآن را میخواند که :
َكانَ أَمْ ُر اللهَّ ِ قَدَ ًرا َم ْقدُو ًرا (االحزاب )38 :
«فرمان خداوند تقدیری انجام شدنی است».
ابولؤلؤ پس از آنکه آن ضربهها را به پیکر حضرت
عمر فاروق زد ،به صف نمازگزاران حملهور شد و در
چپ و راست خود سیزده نفر را به شدت زخمی کرد
که هفت نفر آنها در دم به شهادت رسیدند!
وقتی عبدالرحمن بن عوف این صحنه هولناک
را دید ،اقدامی هوشیارانه را انجام داد و پتویی را
برداشت و آن را بر روی ابولؤلؤ انداخت تا امکان
دستگیری او وجود داشته باشد.
ابولؤلؤ وقتی خود را در زیر پتو گرفتار دید دست
به خودکشی زد و بالفاصله جان داد!

بيعت با عثمان رضی اهلل
عنه و آغاز خالفت وی

آخرين روز ماه ذي الحجه سال 23هـ.
تألیف:دكترعليمحمدمحمدصالبی

هنوز کام ً
ال از دفن عمر بن الخطاب رضی اهلل عنه
فارغ نشده بودند ک ه اعضای شورا و رجال مجلس

اعالی دولت در خانهي ام المؤمنين عائشه رضی اهلل
عنها تشکیل جلسه دادند .گفتهاند :در خانهي فاطمه
دختر قيس فهري خواهر ضحاك بن قيس گرد
آمدند تا در بزرگترين قضيهاي كه بعد از وفات عمر
بن خطاب رضی اهلل عنه در زندگي مسلمانان پيش
آمده بود ،تصميمگيري كنند ،در آن رایزنی هم آراء
خود را ابراز کردند و هم بحثهاي مفصلي بیان شد،
در نتيجه به توفيق خداوند به نقطهاي مشترك دست
يافتند كه رضايت خداوند به طور خاص و مسلمانان
به طور عام در آن بود)]1[(.
برنامهي شورا زير نظر عبدالرحمن بن عوف رضی
اهلل عنه آغاز شد ،تا خليفه را انتخاب كنند ،اولين
چشم انداز و مظهر شورا را به صورت سازمان يافته
عملي كنند و خليفه را برگزينند تا اعمال سخت و
طاقتفرساي خالفت و رهبري امور مسلمانان را بر
عهده گيرد .عبدالرحمان چنان با آرامش و شكيبایی
و با ارادهي استوار و محکم و حسن تدبير و اجراي
نيكو عمل كرد كه موفقيتش را در اداي آن امر بسيار
مهم و عظيم ،تضمين نمود([ )]2و شورا را با مهارت و
آزادي كامل چنان دستهبندي كرد كه واقعاً شايستهي
بزرگترين قدرداني است([.)]3
ذهبی گفت :از افضلترين كارهاي عبدالرحمن
در امر شورا اين بود كه ا ّول خودش را از خليفه
شدن عزل كرد و گفت هر كس از شوراي حل
و عقد خلیفهای براي امّت برگزيند ،من هم قبول
دارم و با اين كارش توانست به كاملترين شكل،
امّت را بر بيعت با عثمان رضی اهلل عنه جمع و متحد
گرداند و اگر خودش دوستدار خالفت و حاكميّت
ميبود ،ميتوانست و اگر براي خودش نميخواست
ميتوانست براي پسر عمويش و نزديكترين فرد آن
گروه به خود يعني :سعد بن ابي وقاص تالش كند تا
خليفه شود )]4[(.در نتيجه همه به توافق رسيدند كه با
عثمان بن عفان بيعت كنند و بعد از نماز صبح آخرين
روز ماه ذي الحجه سال  23هجري برابر با  6نوامبر
 644ميالدي بيعت با عثمان صورت گرفت.
به اين صورت كه در آن روز امام جماعت صهيب
رومی بود ،در حالی که عمامهای پوشیده بود که
رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم بر سرش پیچید و
عبدالرحمن در حالي آمد که اعضاي شش نفرهي
شورا در اطراف منبر جمع شده بودند ،عبدالرحمن
كساني را فرستاد تا تمام مهاجران ،انصار و اميران و
فرماندهان لشكر اسالم كه در مدينه بودند ،بيايند ،از
جمله معاويه امير شام ،عمير بن سعد امير حمص،
عمرو بن عاص امير مصر كه هم ه ايشان در آن سال
آمده بودند تا با عمر مراسم حج را به جاي آورند،
بعد از حج نیز همه تا مدينه عمر را همراهي كرده
بودند)]5[(.
در روايت بخاري آمده که بعد از اقامهی نماز
صبح ،اعضاي شورا در كنار منبر جمع شدند و
عبدالرحمن دنبال افراد حاضر در مدينه از مهاجران
و انصار و فرماندهان لشكر فرستاد كه به حج آمده
بودند ،بعد از اين كه همه جمع شدند ،عبدالرحمن
كلمهي شهادت را خواند و گفت :اي علي من
نظر مردم را جويا شدم ،هيچ كس را با عثمان برابر
نميدانند ،به دل خودت چيزي راه مده و خطاب به
عثمان گفت :با تو بر سن ّت خدا و پیامبر او و سن ّت و
روش دو خليفهاش بيعت ميكنم ،بعد از عبدالرحمن،
مهاجران ،انصار ،فرماندهان لشكر و عموم مسلمانان با
عثمان بيعت كردند)]6[(.
در روايت صاحب التمهيد آمده :علي بن ابي
طالب بعد از عبدالرحمن ،ا ّولين كسي بوده كه با
عثمان بيعت كرد)]7[(.
زيرنويسها:
[ - ]1عثمان بن عفان ،صادق عرجون .63-62/
[ - ]2عثمان بن عفان ،صادق عرجون.71-70/
[ - ]3مجلهالبحوت االسالمية ،ش 10/ص .255
[ - ]4سيراعالم النبالء.86/1 ،
[ - ]5شهيد الدار .37/
[ - ]6بخاري كتاب االحكام.7207/
[ - ]7التمهيد و البيان .26/

شهادت حضرت عثمان
ذي النورين رضي اهلل
عنه

هشتم ماه ذیالحجه سال  35هـ.

براي اطالع از جريان شهادت خليفه سوم مسلمين
حضرت عثمان رضي اهلل عنه« ،ويژهنامه شهادت
حضرت عثمان ذي النورين رضي اهلل عنه» در همين
شماره را مطالعه فرماييد.

والدت حضرت امام
ابوحنیفه رحمه اهلل
 1ذی الحجه  80ق.

امام ابوحنیفه به عنوان شخصیتی که یکی از نخستین
مذاهب اهل سنت را پیریزی کرد ،جایگاه مهمی در
تاریخ مذاهب اسالمی دارد.
براي اطالع از زندگي امام ابوحنيفه رحمه اهلل به مقاله
«امام ابوحنیفه -رحمه اهلل -بنیانگذار مذهب حنفی»
در بخش «بزرگمردان جهان اسالم» رجوع شود.

وفات ابوجعفر منصور
دومين خليفه عباسي
زمان 6 :ذي الحجه  158هـ

مؤسس واقعي حكومت عباسيان و دومين و
قدرتمندترين خليفه عباسي ،ظالمي در لباس عابدان
و پادشاهي در هيأت زاهدان ،ابو جعفر عبداهلل بن
محمد بن علي بن عبداهلل بن عباس بن عبدالمطلب
هاشمي ملقب به منصوردر صفر سال  95ه ق در
حميمه از بالد شام به دنيا آمد .تربيتي نيكو يافت،
مالزم قرآن بود ،علوم شرعي آموخت و به مجالس
علما رفت و آمد داشت .حديث هم ميآموخت و
روايت ميكرد .كارش به جايي رسيد كه از افاضل
علماء شام گرديد .از زماني كه خانوادهاش فعاليتهاي
آشكار و پنهان خود را براي دستيابي به قدرت و
برانداختن حكومت بني اميه بطور جدي آغاز كرد
منصور نيز به تكاپو پرداخت و بيوقفه براي رسيدن
آل عباس به حكومت تالش ميكرد و پايههاي قيام
و سپس حكومت بني عباس را تحكيم كرد و پس از
برادرش سفاح به خالفت رسيد .و از برجسته گان اين
منصب شد .شكوه و هيبت وي در دل همه مردمان
افتاده بود .گفتهاند در سلوك خود مثل شير ژياني
بود كه دو چشم خونفشانش به مثابه دو زبان گويا
مي نمود.
منصور تفريح و سرگرمي و استراحت و خوشي را
نميشناخت .انساني سخت كوش و مصمم و با اراده
بود .در برخورداري از دنيا بسيار زاهد بود و بسيار
كم خرج مي كرد آنچنانكه به وي دوانيقي گفتند.
اين سلوك وي،حكايت از دين داري و صحت
اعتقاد او دارد .اوقات شبانه روز خود را تقسيم كرده
بود .اول روز تا به ظهر به امور مملكت رسيدگي
مي كرد چنانكه به كارهاي شايسته دستور مي داد
و از كارهاي ناشايست جلوگيري مي كرد و به امور
واليات و عزل و نصب ها رسيدگي ميكرد و براي
مصالح عمومي كشور چاره انديشي مي نمود .پس
از اداي نماز ظهر به خانه اش مي رفت و تا عصر
استراحت مي كرد .پس از اداي نماز عصر به امور
خانواده اش و بني عباس رسيدگي مي كرد .پس از
نماز عشاء تا پاسي از شب اخبار و نامه هاي وارده از
اقصي نقاط كشور را مطالعه و پاسخ مي گفت .آنگاه
دو ثلث ديگر شب را تا قبل از نماز صبح مي خوابيد
سپس براي نماز شب بر مي خاست و تا وقت نماز
صبح به تهجد مشغول مي شد .پس از اداي نماز صبح
در مسجد به همراه مردم ،به دارالحكومه ميرفت.
منصور در دوران خالفت خود با معضالت و
آشوبهاي بزرگي روبرو شد و با درايت و قاطعيت
تمام آنها را از سر راه برداشت تا جايي كه به نظر مي
رسيد او هيچ گونه گذشتي ندارد .چنانكه در قضيه
شورش عمويش عبداهلل بن علي در اوائل خالفتش،
به وسيله ابومسلم او را سركوب كرد و خود ابومسلم
خراساني را هم كه براي خالفت بني عباس تالشها
كرده بود بازيركي از بين برد .اين ابومسلم در دوران
خالفت سفاح ،منصور را تحقير فراوان روا داشته بود
و منصور هرگز آن رفتارهاي ابومسلم را فراموش
نكرده بود .قيام النفس الزكيه «محمدبن عبداهلل بن
حسن» علوي را با قساوت سركوب كرد .شهر بغداد
را كه در عصر خودش از عجايب دنيا بود،بنا كرد .و
نيز عليرغم آشوبها و قيامهاي متعدد داخلي در ايام
وي كه پيوسته اتفاق مي افتاد بازهم جهاد و جنگ
با دشمنان خارجي برقرار بود .سرانجام منصور در راه
حج در  6ذي الحجه سال  158ه درگذشت و در مكه
به خاك سپرده شد.
قابل ذكر است كه منصور پيوسته مترصد زنديقان
و ملحدان و دهريون بود آنها را ميجست و به قتل
ميرساند و كشور را از وجود آنها پاك ميكرد
و به جانشين خود يعني فرزندش مهدي هم به اين
امر وصيت كرد و او هم همان سيره پدرش را دنبال
كرد .گمان ميرود كه اين كار از بزرگترين اقدامات
منصور بوده باشد.

ماهنامه

نوار اسالم
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وفات جاراهلل زمخشری
 9ذی الحجه  538هـ.ق

خوارزمي زمخشري ،جار اهلل ،ابو القاسم (رجب
محمود بن عمر بن محمد بن احمد َ
 467هـ  1074 /م  -ليلة عرفة  538هـ  1143 /م) :از ائمه علم به دين و تفسير و لغت

و آداب .در َز َم َ
خشر (از قراى خُ َوارزم) متولد شد و چندی مجاورت کعبه گزید و از آن
روی او را لقب جاراﷲ داده اند .وفات وی به جرجانیه عاصمه خوارزم بسال َ 538ه  .ق
 .بود ..مشهورترین کتابهای او عبارتند از « :الكشاف ـ چاپ» در تفسير قرآن ،و «اساس
البالغة ـ چاپ» و «المفصل ـ چاپ» و « المقامات ـ چاپ» و «الجبال و االمكنة و المياه ـ
چاپ» و « المقدمة ـ چاپ» معجم عر بي فارسي ،در دو جلد ،و «مقدمة االدب ـ چاپ»
در لغت ،و» الفائق ـ چاپ» در غريب الحديث ،و» المستقصى ـ چاپ» در امثال ،در دو
جلد ،و «رؤوس المسائل الخالفية بين االحناف والشافعية ـ خ» و «نوابغ الكلم ـ چاپ»

قتل عام بخارا
 4ذوالحجه سال  616هـ

شهر بخارا از زيباترين شهرهاي جهان اسالم در قلب قاره آسيا به شمار مي رفت .اين
شهر ،مركز علوم و فنون و زادگاه بسياري از علماي اسالم بوده و طالبان علم و محدثين
از اقصي نقاط عالم اسالمي به آنجا مي آمده اند .اين شهر را «قتيبه بن مسلم» در سال 90
هـ فتح كرد و از همان زمان به يكي از بزرگترين شهرهاي اسالمي تبديل شد .انحطاط
و ويراني اين شهر از حمله چنگيز خان مغول به آغازشد .چنگيزخان يك اختالف ساده
با سلطان محمد خوارزم شاه داشت كه آن اختالف را بهانه قرار داده به جهان اسالم
يورش آورد .اوضاع زماني بدتر شد كه خوارزم شاه در اقدامي بي برنامه و بي حساب و
كتاب به دولت تركان قره خانيان حمله كرد و آنها را از ميان برد ولي در بازگشت با سپاه
كوچكي از مغوالن برخورد كرد كه عليرغم فراواني لشكر خود از سپاه كوچك مغول
شكست خورد .اين شكست به كابوسي وحشتناك براي خوارزمشاه تبديل گشت .او با
خود مي انديشيد حال كه از يك لشكر كوچك مغول شكست خورده چگونه مي خواهد
در برابر سپاه انبوه مغوالن بجنگد.
سلطان محمد خوازمشاه به سرعت به پايتخت خود خوارزم در آسياي مركزي
بازگشت .او بسيار پريشان شده و روحيه خود را باخته بود .او كه از حركت چنگيز خان
به سمت مملكت خود آگاه شده بود ،از جلوي سپاه خون آشام مغول گريخت اما بيست
هزار سرباز در شهر بخارا و پنجاه هزار سرباز ديگر در سمر قند براي دفاع باقي گذاشت.
بخارا و سمرقند از نخستين شهرهايي بودند كه در مسير سپاه مغول قرار داشتند .اكنون
بخارا و سمرقند همچون طعمهاي در برابر مغوالن رها شده بود.
چنگيز خان مغول با سپاه جرار خودش در سرزمينهاي اسالمي به حركت در آمد و
شهر بخارا نخستين شهر بزرگ و مهمي بود كه مغوالن به آن رسيدند و پس از يك نبرد
سخت كه فقط سه روز طول كشيد ،مدافعان شهر را شكست دادند و سربازان خوارزمي
گريختند .حاال شهر و مردم آن بي دفاع ،طعمه اي آماده براي سپاه وحشي مغول بود.
بعد از فرار شرم آور و ننگين مدافعان شهر ،مردم بخارا تصميم گرفتند كه شهر را به
مغوالن تسليم كنند و از آنها براي جان و مال خود امان بخواهند .چنگيز خان در جواب
آنها تظاهر كرد كه شروط آنها را پذيرفته ولي باطن خبيث و مكار وي هواي ديگري در
سر داشت .متعاقب آن در تاريخ  4ذي الحجه سال  616ه .ق مغوالن با وعده امان مردم
شهر وارد بخارا شدند .هنوز به وسط شهر نرسيده بودند كه ناگهان بر سر مردم ريخته
و كشتار هولناكي به راه انداختند و چه زنان و كودكاني كه اسير مغوالن شدند .روزي
بسيار وحشتناك و براي امت اسالم فاجعه اي بزرگ و فراموش نشدني ،دهها هزار نفر
قتل عام شدند ،مساجد به آتش كشيده شد (حتي مغوالن جامع بخارا را به اصطبل اسبان
خود تبديل كردند) مدارس ويران شد و به زنان در مقابل ديدگان شوهرانشان تجاوز
شد .چه مصيبت بزرگي!
كودكان در دامن مادرانشان سربريده شدند .اين كشتار عمومي ،سرآغاز مخوفي براي
قتل عامهايي بود كه مغوالن در تمام شهرهاي اسالمي كه به دست آنها افتاد مرتكب
شدند.
مترجم :ابو يحيي

جنگ دريايي سبيزا
 19ذي الحجه  904هـ ق

همزمان با سقوط غرناطه در سال  897ه ق سلطان بايزيد دوم عثماني از بزرگترين فرمانروايان جهان اسالم به حساب مي آمد و همتاي
وي در مصر سلطان اشرف قايتباي بود .مسلمانان اندلس از هر دو سلطان درخواست كمك و حمايت كردند .اين نامه هايي كه فرستاده
بودند مملو از درد و اندوه بود و شرح بيدادگري ها و مظالم اسپانيايي ها و ستم دادگاههاي تفتيش عقايد .سلطان با يزيد بسيار متاثر شد
و تصميم گرفت كه به هر وسيله ممكن به مسلمانان اندلس ياري رساند .در آن هنگام سلطان بايزيد گرفتار مشكالت داخلي و خارجي
بسياري بود كه نمي توانست نيروي كمكي به اندلس بفرستد .بعالوه برادرش امير «جم» بر سر تصاحب تخت و تاج با وي منازعه داشت
و در جبهه اروپا و مقر پاپ هم گرفتار مشكالت عديده بود چنانكه ملتهاي اروپاي شرقي و مركزي بويژه روماني و مجارستان عليه
عثماني با هم متحد شده بودند .از اين رو بايزيد تصميم گرفت از راه دريا به مسلمانان اندلس كمك برساند .لذا ناوگان عثماني را مأمور
كرد كه از راه درياي مديترانه به سمت اندلس حركت كند .در آن زمان ناوگان دريايي ونيز بر منطقه شرق درياي مديترانه مسلط بود.
بنابراين ناوگان عثماني مجبور بودند براي باز كردن راه خود به سوي اندلس نخست با ناوگان ونيزي درگير شوند .جزيره صقليه
(سيسيل) نخستين هدف ناوگان دريايي عثماني بود .در آن زمان سيسيل از متصرفات پادشاه صليبي اسپانيا به شمار مي رفت و حمله به
اين جزيره مي توانست از فشار بر مسلمانان اندلس بكاهد .لذا در روز  19ذي الحجه سال  904ه ق در خليج لپانتو و در نزديكي جزيره
سبيزا در حدود سواحل يونان ،ناوگان عثماني به فرماندهي «كمال رئيس» با ناوگان ونيزي كه متشكل از  400كشتي بود وارد جنگ
شدند .عثماني ها به پيروزي درخشاني دست يافتند وراه را براي پيشروي ناوگان عثماني به سوي سواحل اسپانيا بازكردند و راه براي
جنگهاي دريايي آينده مسلمانان كه طي آن بر درياي مديترانه سيطره يافتند؛ باز كرد و نيروي دريايي مسلمانان ،غرب را در معرض
تهديد قرار داد.

بدعت عيد غدير خم
 18ذي الحجه  352هـ.

اين بدعت نامبارك بوسيله امير معزالدوله بويهي
شيعي رافضي گذاشته شد .سه برادر فرزندان بويه كه
اهل ديلم در گيالن -شمال ايران -بودند به نامهاي
علي و حسن و احمد از اوضاع پريشان ايران در
اوائل قرن چهارم استفاده كرده و ايران را مسخر خود
كردند .احمد به بغداد لشكر كشيد و خليفه عباسي را
تحت فرمان خود آورد و از خليفه براي خود لقب
معزالدوله گرفت .از آن پس خالفت عباسي بازيچه
دست آل بويه شدو خليفه هيچ گونه اختياري از خود
نداشت .در روز  18ذي الحجه سال  352امير معز
الدوله دستور داد كه خيابانهاي بغداد را آذين بندي
كنند و جشن گرفته و پايكوبي كنند .مثل ساير اعياد
شب ،بازار باز باشد و به دروازه هاي بغداد آتش
برافروزند و آواز دهل از هر كوي و برزن بغداد
برخاست.
داستان غدير خم كه در مسند امام احمد و ساير
مسانيد مذكور است .مخلص آن اين است كه
رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم در بازگشت از حجه
الوداع مردم را در وادي خم جمع كرده و در جمع
آنها فرمود« :هر كس كه من موالي اويم علي هم
موالي اوست ».اين حديث با اين روايت به نقل از
براء بن عازب و زيدبن ارقم و بريده اسلمي صحيح
است .اين حديث از طرق زيادي روايت شده ولي
بسياري از رواياتي كه در اين خصوص وارد شده،
كذب است .از جمله آن روايت كذبي كه خطيب
بغدادي در تاريخ خود آورده كه« :كسي كه روز 18
ذي الحجه را روزه بگيرد ،روزه  60ماه در نامه اعمال
وي نوشته مي شود».
تا كنون اين بدعت ناپسند در عراق و ساير مناطق
شيعهنشين جشن گرفته مي شود.
مترجم :ابو يحيي

رساله ،و «ربيع االبرار ـ چاپ» ،و «المنتقى من شرح شعر المتنبي ،از واحدي ـ خ»
و «القسطاطس ـ خ» در َعروض ،و» نكت االعراب في غريب االعراب ـ خ» رساله ،و
«االنموذج ـ چاپ « و» اطواق الذهب ـ چاپ» و «اعجب العجب في شرح المية العرب
ـ چاپ «و «ديوان شعر ـ خ»
او معتزلي بود و مذهب حنفي داشت ،و شديدا ً متصوفه را رد می کرد.
ترجمه از :المرجع االکبر للتراث االسالمی

فرمان پاكسازي
(گرانادا) از مسلمانان
 24ذي الحجه  907ه.ق
غرناطه؛ عروس اندلس آخرين پايگاه مسلمانان در
اندلس در سال  897ه.ق سقوط كرد .به دنبال سقوط
اين شهر مسيحيان اسپانيا ،شديدترين شكنجه ها را
در حق مسلمانان اعمال كردند چنانكه مسلمانان را
حبس و تحقير نموده و بدتر از آن مجازات كرده
و تبعيد كردند و بسياري را هم مجبور كردند كه
مسيحي شوند فرناندو پادشاه اسپانيا و همسرش ايزابال
فرمانهايي را با هدف پاكسازي اسپانيا و بويژه شهر
غرناطه از وجود مسلمانان و آثار اسالمي صادر
كردند .و به كاردينال «خمينس» اجازه دادند كه
محكمه مخوف تفتيش عقايد برپا نمايد تا مسلمانان
را مجبور نمايند مسيحي شوند .در اين برنامه ،كليسا

نقش بزرگي داشت.
در راستاي مسيحي كردن مسلمانان ،فرناندو
نخست دستور داد كه دادگاه تفتيش عقايد برپا شود
ولي مسلمانان به شدت مقاومت كردند و بر دين خود
پايداري نشان دادند .پس دستور داد كه كتب عربي
و اسالمي سوزانده شود .در مرحله بعد دستور داد كه
به هر كس مسيحي شود كمك مالي شود .در ادامه
اين سياست ،دستور داد كه مسلمانان يا بايد مسيحي
شوند و يا اسپانيا را ترك كنند .علي رغم همه اين
دستورات مسلمانان بر دين خود استواري نشان دادند
و نهايتا فرناندو در  24ذي الحجه  907ه ق دستور
داد كه مملكت غرناطه از وجود كفار يعني مسلمانان
پاكسازي شود زيرا او نگران بود كساني كه بر اسالم
باقي مانده اند ،بر مسلمانان مسيحي شده تاثير بگذارند
و دوباره آنها را به اسالم برگردانند يا احيانا مسيحي
شدن ديگران را به تاخير بياندازند .در اين فرمان تاكيد
شده بود كسي كه با اين فرمان مخالفت نمايد كشته و
اموالش مصادره خواهد شد.
مترجم :ابويحيي
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نوار اسالم

تازههاينواراسالم

توجه:
در اين قسمت به معرفي تازههاي سايت نوار اسالم خواهيم پرداخت .لطفا
جهت استفاده ازتازهها ،به سايت نوار اسالم مراجعه فرماييد و يا هنگامي كه
رايانه شما به اينترنت وصل است بر روي كادر مورد نظر كليك كنيد.

نوارهاى جديد

موضوع نوار
 -213تبعیت از قسمتی از قرآن یا کل قرآن
 -212تفسیر عقلی قرآن توسط خود قرآن
 -211مطالعه علمی قرآن و تفسیر سوره حمد
 -210مفهوم قدرت مطلق خداوند
 -005مقدمه توحید
 -85میزگرد اخالق بد (( -)1مهمان برنامه :شیخ عقیل هاشمی)
 -83ضوابط و اصول عمل صالح و اخالص در عمل()2
 -82تداوم طاعات و عبادات()1
 -81شکلهای مختلف نافع بودن
 -45آموزش نور -احکام تجوید -مهمترین صفات حروف( -)8صفت

تاريخ اضافه
2011/10/20
2011/10/20
2011/10/20
2011/10/20
2011/10/20
2011/10/20
2011/10/20
2011/10/20
2011/10/20
2011/10/20
استطالت
 -310 2011/10/20نظام اسالمی حق ملکیت فردی را محترم می شمارد واجازه تصرف
در مال را به شخص می دهد

موضوعات جديد
تاريخ اضافه
2011/09/22
2011/06/23
2011/04/14
2011/04/14
2011/01/13
2010/12/17
2010/12/16

ماهنامه

عنوان
مولوی محمد عالم حکیمی(بلوچی)
سوره اعراف
تفسیر قرآن
فهم قرآن
اسرار نهج البالغه
پرسش و پاسخ
تاریخ اسالم

كتابهاى جديد
موضوع
تاريخ اضافه
 -1031 2011/10/13امام شافعي و شاگردان مکتب بغداد و مصر
 -1030 2011/10/13سيري در کتاب «الکافي» معتبرترين کتاب شيعه
 -1029 2011/10/13شمشير بران بر گردن ساحران اشرار
 -1028 2011/10/13فاطمه در پندارها
 -1027 2011/10/13آخرین سرخاب و سفیداب
 -1026 2011/09/29خاطره هايي از موالنا عبدالعزيز
 -1025 2011/09/29نامگذاري فرزندان در اسالم
 -1024 2011/09/26زکات
 -1023 2011/09/26وضو و نماز
 -1022 2011/09/22زندگاني امير معاويه (رضي اهلل عنه)
 -1021 2011/09/22سخني با جوانان (مباحثي پيرامون کنترل غرايز جنسي)
 -1020 2011/09/22پاسخ به شبهات معترضین بر تحریم آهنگ
 -1019 2011/09/08گامي واقعي به سوي وحدت اسالمي
 -1018 2011/09/08عطر ياسمين در بيان فضايل امهات المومنين
 -1017 2011/09/08گزيده هايي از ميراث آل و ا صحاب
 -1016 2011/09/08تاريخ آل و اصحاب را چگونه بخوانيم

كتابهاى موبايل جديد
تاريخ اضافه موضوع موبايل
 -244 2011/10/21قرآن و تحریف (موبايل اسالمى)
 -243 2011/10/21مختصر روش نماز پیامبر (صلى اهلل عليه و سلم) (موبايل
اسالمى)
 -242 2011/10/21شيعه و تصحیح (موبايل اسالمى)
 -241 2011/10/21صحابه (رضی اهلل عنهم) از ديدگاه قرآن و اهل بيت (عليهم
السالم) (موبايل اسالمى)
 -240 2011/10/21زيارت از ديدگاه ائمه (عليهم السالم) (موبايل اسالمى)
 -239 2011/10/21زندگی شبانه روزی خلفاء راشدين (رضی اهلل عنهم) (موبايل
اسالمى)
 -238 2011/10/21شرح ارکان اسالم (موبايل اسالمى)
 -237 2011/10/21مختصری از زندگينامه شيخ مح ّمد ناصرالدين آلبانی (رحمة
اهلل عليه) (موبايل اسالمى)
 -236 2011/10/21گزيده ای از خصلت ذاتی حضرت استاد مح ّمدبن صالح
العثيمين (رحمة اهلل عليه) (موبايل اسالمى)
 -235 2011/10/13عصمت حضرت زهرا (رضی اهلل عنها) از ديدگاه اهل سنت
(موبايل اسالمى)

مقالههاى جديد
عنوان
تاريخ اضافه
 -968 09:31:00 20-10-2011اسباب انحراف و گمراهي جوانان
 -967 04:40:00 20-10-2011دهه ذي الحجه و فضايل آن
-966 00:34:00 18-10-2011هديه به ميهن
 -965 02:35:00 06-10-2011مسلم بن عقيل رضي اهلل عنه
َ -964 02:26:00 06-10-2011ح َّجه الوداع
 -963 02:23:00 06-10-2011امام ابوحنيفه -رحمه اهلل -بنيانگذار مذهب حنفي
 -962 10:23:00 01-10-2011نقش وبالگها و نويسندگان وبالگ در دعوت اسالمي
 -961 14:04:00 22-09-2011اسم اعظم خداوند چيست و چه فضايلي دارد؟
 -960 13:46:00 21-09-2011يا نيک گوي يا ساکت باش
 -959 13:43:00 21-09-2011آرامش زندگي در سايه توكل

سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.
2011/10/13
2011/10/13
2011/10/13
2011/10/13
2011/10/13
2011/10/13
2011/10/13
2011/10/13
2011/10/13
2011/10/13
2011/10/13
2011/10/13
2011/10/13
2011/10/13
2011/10/13
2011/10/13
2011/10/13
2011/10/13
2011/10/13
2011/10/13
2011/10/13
2011/10/13

 -013مختصری درباره فرقه پریلویت
 -209دالیل عقلی روز قیامت و وصف رستاخیز
 -208قوانین و سنتهای خدا و گذر مرگ
 -207نظر قرآن درباره سکوالریسم و اخالق
 -012آیا زهد همین تصوف است؟
 -011حکم کسی که منکر احادیث پیامبر(صلی اهلل علیه وسلم) می شود
 -010فضیلت ماه رجب
 -009اثبات هشت رکعت تراویح از قرآن و سنت
 -008مرشد
 -007جایگاه حلقات ذکر(تصوف) در اسالم
 -006جواب سلفی ها درباره قبول داشتن ائمه چهارگانه
 -005آیا سلفی ها به ائمه اربعه اعتقادی ندارند؟
 -004آیا سلفیت ریشه در استعمار انگلیس دارد؟
 -003اختالف در نماز
 -019نصیحت به جوانان
 -018اسباب ورود به جهنم
 -017وفات فاطمه
 -016تحریم تلویزیون و سریالهایش
-015تحریم بانک صادرات
 -014فتنه و عذاب قبر
 -013نصیحت به جوانان
 -012معیار حق

 -309 2011/10/20حق دولت در معادن
 -195 2011/10/20مقدمه سوره انعام
 -108 2011/10/20آیات  190و  191سوره آل عمران و ستایش بندگان توسط خداوند
متعال
 -107 2011/10/20دین حق( – )10سوره نحل :متوجه کردن مشرکیان به جهان
آفرینش و توحید(( -)2آیه  65تا )85
 -106 2011/10/20دین حق( – )9سوره نحل :متوجه کردن مشرکان به جهان آفرینش
و توحید()1
 -12 2011/10/20کانال کلمه :نقش جوان در قرآن کریم( :)2حضرت ابراهیم خلیل و
لوط(علیهم السالم)
 -11 2011/10/20کانال کلمه :اعجاز علمی قرآن و تأثیر آن بر جوامع
 -10 2011/10/20کانال کلمه :نقش جوان در قرآن کریم و متون دینی()1
 -383 2011/10/20اهمیت رفیق و همنشین
 -382 2011/10/20شناخت دوران جاهلیت برای حفظ دین و احکامش
 -381 2011/10/20اعمال صالح به نفع خود انسان است نه نفع دین خدا
 -24 2011/10/19هنگام نيرنگ( :)1/3مختار ثقفي ،مومن مجاهد يا ّ
کذاب مدعي نب ّوت
 -23 2011/10/19هنگام نيرنگ( :)1/2روايت تاريخ با اهانت به پيشگامان نخستين
امت اسالمي
 -22 2011/10/19هنگام نيرنگ( :)1/1نشر فساد و توهين به مقدسات از صدا و سيماي
ايران
 -004 2011/10/13شهادت حضرت عمر(رضی اهلل عنه)
 -003 2011/10/13ذکر
 -002 2011/10/13ماه مبارک رمضان
رمضان مبارک
سلسله برنامه های رمضان ماه تزکیه
سلسله برنامه های اسرار و فضایل حج
موضوعات متفرقة (عبدالمجيد ظهرابي)
نوارهاى متفرقه (ناصر سبحانى)
شيخ محمد على اسماعيل زهى
شيخ مجيب الرحمن انصارى
شيخ محمد رسول رخشانى
شيخ عبدالمجيد كناركى
شيخ عبدالكريم ريگى
شيخ محمد حسين گرگيج
شيخ حسن امينى
شيخ محمد خضر نژاد
شيخ احمد نارويى

2010/09/27
2010/09/27
2010/09/25
2010/09/25
2010/09/17
2010/09/17
2010/04/18
2010/04/05
2010/03/25
2010/03/22
2010/01/15
2009/10/23
2009/10/23

شيخ محمد كريم صالح
شيخ عمر بازماندگان
نوارهاى متفرقة (محمود ويسى)
تفسير قرآن كريم (ناصر سبحانى)
شرح اسماء اهلل الحسنى (ناصر سبحانى)
برنامه هاى تلفزيونى متفرقة (دكتر مالزاده)
 -113سعد الغامدي (با ترجمه كوردي از تفسير آسان برهان محمد امین)
 -112ابراهيم محمد يوسف كشيدان ()Mohammad Kashidan
شيخ محمد قاسم قاسمي
دكتر سيد احمد هاشمي
شيخ محمد زارع
سورة الزمر
سورة ص

 -1015حقيقت زندگي حسين شهيد
 -1014احترام و تقدير متبادل بين صحابه و اهل بيت
 -1013احکام و آداب ازدواج در پرتو قرآن و سنت
 -1012مذهب شيعه از ديدگاه علماي بزرگ ازهر
 -1011نقد كتاب « فضایل اعمال »
 -1010ترجمه لغات قرآن کریم برحسب ترتیب سوره های قرآن
 -1009اصول عقايد اهل سنت در پرتو كتاب و سنت
 -1008درسهايي از مدرسه رسول اهلل (صلي اهلل عليه و سلم)
 -1008درسهايي از مدرسه رسول اهلل (صلي اهلل عليه و سلم)
 -1007فاطمه الزهرا (رضي اهلل عنها) وفات يا شهادت!؟
 -4د قرآن کریم د وروستانی الزام بارخی ترجومه (30-28به زبان

2011/09/08
2011/09/08
2011/06/23
2011/06/02
2011/05/14
2011/04/23
2011/04/23
2011/04/23
2011/04/23
2011/04/15
2011/04/15
پشتو)
 -3 2011/04/14ترجمه و تفسیر قرآن کریم به زبان پشتو (جلد اول از جزء()1
الی(( ، )15جلد دوم از جزء ( )16الی ()30
 -1006 2011/04/13اصولی که حسن البنا اخوان المسلمین را بر اساس آن تأسیس
کرد
 -1005 2011/04/13تأثیر همنشینی اهل بدعت بر اهل سنت و جماعت
 -1004 2011/04/13رد علمای اهل سنت و جماعت در مورد حزب اخوان
المسلمین
 -1003 2011/04/13تحقیقی در عقیده اهل سنت و جماعت و بررسی موقف

حرکات اسالمی معاصر در مورد آن
 900 -1002 2011/04/13سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسالم محمد
مصطفی
 -1001 2011/04/13القرآن الکریم ( با تجوید و مواضیع )
 -1000 2011/04/11القرآن الکریم و ترجمه معانیه الی اللغه الفارسیه (با ترجمه
فارسی)
 -999 2011/04/07جنگ جمل
 -998 2011/03/17راهنمای تصویری آشنایی با دین اسالم
 -997 2011/03/09مبادي اسالم
 -996 2011/03/09مي خواهم توبه کنم اما !
 -995 2011/03/09نشانه هاي قيامت در پرتو روايات صحيح
 -994 2011/03/03حبل اهلل
 -993 2011/03/03االتقان فی علوم القرآن (دو جلد)
 -992 2011/03/03قهرمانانی از عصر پیامبر
 -991 2011/02/17نامه سرگشاده به برادران قرآني نام !
 -990 2011/02/17تدبّر در قرآن
 -989 2011/02/17مسلمان از ديدگاه آيات و روايات
 58 -988 2011/02/17اعتراض به قانون ازدواج موقت
 -987 2011/02/13دين الهي  :اسالم  ،ثابت و جهاني است
-986 2011/02/13حجاب

 -234 2011/10/13عقيده اهل بيت عليهم السالم (موبايل اسالمى)
 -233 2011/10/12يادی از وداع حجاج (موبايل اسالمى)
 -232 2011/10/12درس های عقيدتی برگرفته از حج (موبايل اسالمى)
 -231 2011/10/12بيان چند درس عقيدتی برگرفته از حج (بهمراه راهنمای حج
و عمره) (موبايل اسالمى)
 -230 2011/10/12چگونگی حج و عمره و زيارت با دعا (موبايل اسالمى)
 -229 2011/10/12حج با خرافيون (موبايل اسالمى)
 -228 2011/10/05مختصری از مناسک و راهنمای حج (موبايل اسالمى)
 -227 2011/10/05راهنمای حج و عمره درپرتو کتاب و سنت و آثار سلف
(موبايل اسالمى)
 -226 2011/10/05آموزش تصويری حج و عمره (آندرويد) (موبايل اسالمى)
 -225 2011/10/05آموزش تصويری حج و عمره (موبايل اسالمى)
 13 -224 2011/10/05مقاله سودمند (موبايل اسالمى)
 3 -223 2011/10/05اصل بزرگ اسالم (موبايل اسالمى)
 -222 2011/10/05زنان کرد در تاريخ اسالمی (موبايل اسالمى)
 -221 2011/09/18توحيد (فوزان) (موبايل اسالمى)
 -220 2011/09/18تضاد در عقيده (موبايل اسالمى)
 -219 2011/09/18توسل (موبايل اسالمى)
 -218 2011/09/18تشيع و معتقدات آن (موبايل اسالمى)
 -217 2011/09/18تعليقاتی بر عقيده واسطيه (موبايل اسالمى)
 -216 2011/09/18نقد کتب حديث (شيعه) (موبايل اسالمى)
 -215 2011/09/18لباس و آرايش زنان (موبايل اسالمى)

 -214 2011/09/18خلفاء راشدين (رض) از ديدگاه علی (رض) (موبايل
اسالمى)
 -213 2011/09/18خانواده خوشبخت و اختالف زوجين (موبايل اسالمى)
 -212 2011/09/18ايمان به روز قيامت (موبايل اسالمى)
 -211 2011/09/18حقارت سلمان رشدی! (موبايل اسالمى)
 -210 2011/09/18حقيقت توحيد از ديدگاه ائمه(رض) (موبايل اسالمى)
 -209 2011/09/18اعترافات يک قبرپرست (موبايل اسالمى)
 -208 2011/09/18دعای ندبه و خرافات آن (موبايل اسالمى)
 -207 2011/09/18ديدگاه منصفان درباره معاويه(رض) (موبايل اسالمى)
 -206 2011/09/18ديدگاه اهل سنت در مورد اصحاب(رض) (موبايل اسالمى)
 -205 2011/09/10دفاع از آل و اصحاب پيامبر (صلى اهلل عليه و سلم) در مقابل
افتراهای تيجانی گمراه و فتنه گر (موبايل اسالمى)
 -204 2011/09/10بسوی نور (بطامی) (موبايل اسالمى)
 -203 2011/09/06از قرآن و حديث عقيده ات را بياموز (موبايل اسالمى)
 -202 2011/09/06ای خواهر مسلمان! چه کسی تو را به حجاب امر نموده؟
(موبايل اسالمى)
 -201 2011/09/06اهل مدينه و منافقان از ديدگاه قرآن و سنت و گفتار اهل بيت
(موبايل اسالمى)
 -200 2011/09/06احکامی که هرشخص مسلمان بايد بداند (موبايل اسالمى)
 -199 2011/09/06اهل بيت و حقوق شرعی آنها (موبايل اسالمى)
 -198 2011/09/02کليد فهم قرآن (موبايل اسالمى)
 – 197 2011/07/26ترجمه ی لغات قرآن کريم (موبايل اسالمى)

 -958 07:13:00 19-09-2011خطبه :مسجد نبوي شريف :جمعه  12شوال 1432
برابر با  18شهريور 1390
 -957 05:23:00 19-09-2011اعمال ويژه ده روز اول ذي الحجه و مخصوصا روز
و شب عرفه
 -956 05:21:00 19-09-2011حج اکبر و حج اصغر
 -955 05:18:00 19-09-2011حج
 -954 09:50:00 18-09-2011نا اميد مباش
 -953 00:38:00 18-09-2011دعا ،اسلح ه مؤمن
 -952 02:55:00 15-09-2011نورالدين محمود زنگي و تالش در راه وحدت اسالمي
 -951 06:17:00 13-09-2011غزوه احد
 -950 06:11:00 29-08-2011خطبه مسجد الحرام:جمعه  19رمضان  1432برابر با
 28مرداد 1432
 -949 05:34:00 25-08-2011عقيده من مسلمان
 -948 07:30:00 19-08-2011خطبه مسجدالحرام :جمعه  12رمضان  1432برابر با
 21مرداد 1390
 -947 14:58:00 14-08-2011گسترش دين اسالم در جهان

 -946 06:58:00 14-08-2011ازدواج پيغمبر با خديجه
 -945 06:55:00 14-08-2011غزوه حنين و طائف(8ه)
 -944 06:52:00 14-08-2011زندگي امام بخاري
 -943 06:50:00 14-08-2011نخستين عيد فطر مسلمين
 -942 06:48:00 14-08-2011تولد شيخ ابن عثيمين رحمة اهلل عليه
 -941 06:45:00 14-08-2011حکم نماز عيد شخصي که روز اول ماه رمضان و عيد
فطرش را بر اساس کشور ديگري قرار داده است
 -940 06:43:00 14-08-2011بعثت پيامبر(صلي اهلل عليه و سلم)
 -939 23:57:00 12-08-2011خطبه مسجدالحرام :جمعه  5رمضان  1432برابر با
 14مرداد 1390
 -938 03:36:00 08-08-2011خطبه مسجد الحرام :جمعه  28شعبان  1432برابر با
 7مرداد 1390
-937 02:15:00 04-08-2011احکام برپايي جشن ها و عيدها
 -936 02:13:00 04-08-2011روز عاشورا را چگونه بگذرانيم؟
-935 07:10:00 03-08-2011آداب و سنن عيد فطر
 -934 08:52:00 30-07-2011فقط برای جوانان در رمضان

2010/12/16
2010/12/11
2010/12/11
2010/11/09
2010/10/02
2010/09/28
2010/09/28
2010/09/28
2010/09/28
2010/09/28
2010/09/28
2010/09/27
2010/09/27
2010/09/27

ماهنامه

نوار اسالم

اخبار 27

سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.

قذافی ،دیکتاتور لیبی ،و فرزندش کشته شدند
جمعه 29 ,مهر 1390
معمر قذافی ،دیکتاتور لیبی ،پس از سالها حکومت ظالمانه و دیکتاتورانه ،و یکی از
فرزندانش ،به نام معتصم ،کشته شدند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنی آنالین ،در پى خبرهاى ضد و نقيضى كه از سوی
فرماندهان و انقالبيون ليبى در مورد سرنوشت دیکتاتور لیبی و فرزندانش به جهانيان
مخابره شد ،باالخره پس از انتشار خبر قطعى ،همراه با تصاوير صحنه به همه ،همگان
دانستند كه رهبر  42سال حكومت بالمنازع ،به جسدى خاموش در دست مخالفانش
تبديل شده است ،و او و یکی از فرزندانش ،به نام معتصم ،توسط انقالبیون و مبارزان
لیبی کشته شدند.
نخستين خبرها حاكى از آن بود كه قذافى در درگيرى كشته شد .بعد تصاوير ويديويى

آغازنخستینانتخاباتتونسبعدازسقوطبنعلی

الجزایر از همسر و دختر قذافی خواست خاک
کشور را ترک کنند
شنبه  22اکتبر  30 - 2011مهر 1390
سنى نيوز :الجزایر از صفیه فرکاش همسر قذافی و عایشه دختر وی خواست
خاک این کشور را ترک کنند.
بر اساس گزارشی که روز شنبه  2011 – 10 – 22در روزنامه الجزایری
الشروق منتشر شده است خانواده قذافی قرار است « به یک کشور خلیجی «
منتقل شوند.
در این گزارش نام کشوری که قرار است همسر و دختر قذافی به آن منتقل
شوند ذکر نشده است.
کشوری که قرار است صفیه و عایشه به آن پناهنده شوند از پذیرش محمد

نشان داد كه او اسير شده و در اختيار مبارزان است.
طبق گفته بعضى از انقالبیون به خبرنگاران ،قذافی از ماشين خارج شده و كلماتى از قبيل
«چه خبره؟ چه شده؟» بر زبان رانده است .همچنین یکی از مقامات بلندپایه دولت جديد
ليبى گفته است که قذافی را از سوراخ فاضالب درآوردند.
«محمود شمام» ،وزیر اطالع رسانی دولت انتقالی لیبی در مورد کیفیت کشته شدن قذافی
گفته است :قذافى پس از دستگيرى ،به دليل هجوم طرفدارانش و درگيرى مسلحانه دو
طرف ،تير خورده و كشته شده است.
طبق گزارش برخی خبرگزاریها جسد قذافی قرار است در نقطه اى نامعلوم دفن شود تا
براى حكومت انقالبى جديد دردسرهاى امنيتى به وجود نياید.
در همین حال «جمعه القماطی» ،عضو شورای ملی انتقالی لیبی ،اعالم کرده است 17« :تن
از شخصیتهای بلندپایه نظام قذافی در شهر سرت دستگیر شدند که مهمترین آنها «ابوبکر
یونس» ،وزیر دفاع قذافی ،و «عبداهلل السنوسی» ،رئیس سازمان اطالعات ،او بودند».
این درحالی است که مردم طرابلس با شنیدن خبر دستگیری و کشته شدن معمر قذافی
به شادمانی پرداخته و در گفتگو با منابع خبری بیان کردند :امیدوارند همانطور که قذافی
سقوط کرد همه طاغوتها از بین بروند.
بنابر گزارشها ،مردم لیبی نماز شکر به جا می آورند و به پایکوبی مشغول هستند.
يكشنبه 01 ,آبان 1390
 ۹ماه پس از سقوط حكومت زين العابدين بن على ،شهروندان تونس امروز (يكشنبه) براى تعيين
نمايندگان مجلس مؤسسان به پاى صندوقهاى رأى رفتهاند.
قرار است در انتخابات امروز  ۲۱۷نماينده مجلس مؤسسان برگزيده شوند تا ظرف يک سال آینده
قانون اساسى جديد اين كشور را تدوين كنند.
بیش از هفت ميليون شهروند تونسی واجد شرايط شركت در رأىگيرى امروز هستند که برای
انتخاب اعضای شورای تنظیم قانون اساسی رأی خود را به صندوق میریزند .این شورای  ۲۰۰نفره
در یک سال آینده وظیفه دارد قانون اساسی جدید تونس را تنظیم کند و مقدمات برگزاری انتخابات
ت جمهوری در این کشور را فراهم آورد.
پارلمانی و ریاس 
بنابر نظرسنجیها ،حزب اسالمى «النهضه» از بخت بیشتری برای پیروزی در این انتخابات برخوردار
است.
رأی گیری قرار است امشب ساعت  19به پایان برسد و نتایج آن هم روز دوشنبه اعالم خواهد شد.
دولت اعالم کرده است که  40هزار نیروی امنیتی و پلیس ،امنیت این انتخابات را برقرار می کنند.
تونس نخستین کشور در منطقه بود که در ماه ژانویه سال جاری اعتراضات مردمی در آن منجر به
سقوط دولت خودکامه این کشور شد و موج تازهی دمکراسیخواهی در کشورهای عربی را به
راه انداخت.
و هانیبال دو فرزند دیگر قذافی که نیز به الجزایر پناهنده شده اند خودداری
کرده است.
بر اساس این منبع مساله انتقال همسر و دختر قذافی قرار بود پیش از پایان
ماه آینده انجام شود اما کشته شدن قذافی باعث شد انتقال آنها به تعویق بیفتد.
این گزارش می افزاید الجزایر از گفتگوی تلفنی عایشه با تلویزیون « الرای «
به آسانی نگذشته است و مساله انتقال آنها به یک کشور دیگر به دلیل مصاحبه
اخیر وی صورت گرفته است.
تلویزیون « الرای « که از سوریه پخش می شود از شبکههای هوادار قذافی بود
و عایشه قذافی در مصاحبه با این تلویزیون علیه انقالبیون صحبت کرد.
خانواده قذافی پیش از این از شرایط خود در الجزایر اظهار نارضایتی کرده
بودند.
دولت الجزایر به خانواده قذافی اعالم کرده بود حق ندارند با خارج از الجزایر
یا شبکه های تلویزیونی تماس برقرار کنند.
منبع :العربيه

جمعه 29 ,مهر 1390
محمد رضا سجادیان ،نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسالمی ،طی
نطقی که دیروز چهارشنبه در صحن علنی مجلس داشت ،خواستار رفع مشکالت موجود
در مورد نمازهای یومیه و دیگر مسایل مذهبی اهل سنت تهران شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنی آنالین ،محمد رضا سجادیان ،طی نطق میان دستور
در صحن علنی مجلس که روز چهارشنبه  27/7/90ارائه نمود ،با استناد به اصل  12قانون
اساسی کشور ،خواستار رفع مشکل چندین ساله جامعه اهل سنت در تهران در برگزاری
نمازهای یومیه از سوی دولت شده و اظهار داشت« :دولت از دخالت در تعیین هیات
امنای اهل سنت و انتصاب امامان جمعه و جماعات مساجد ،که مغایر با اصل  ۱۲قانون
اساسی و عملی کشور است ،پرهیز کند و اجازه دهد تا حوزهها و مراکز علوم دینی،
همچون طول تاریخ اسالم استقالل خود را حفظ کنند».

شنبه  22اکتبر  30 - 2011مهر 1390
سنى نيوز :رامین مهمانپرست ،سخنگوی وزارت خارجه ایران ،روز جمعه-10-21
 2011با استقبال از کشته شدن معمر قذافی ،رهبر پیشین لیبی ،گفت « مستبدان و
ظالمان تاریخ ،فرجامی جز نابودی ندارند».
به گزارش خبرگزاری فارس ،سخنگوی وزارت خارجه ایران در رابطه با کشته شدن
قذافی اظهار داشت « اکنون دیگر بهانه ای برای ادامه دخالت نیروهای خارجی در
لیبی وجود ندارد».
مهمان پرست همچنین افزود «این وعده الهی و سرنوشت محتوم همه مستبدان
و ظالمان تاریخ است که با نادیده انگاشتن حق ملتها در اعمال حاکمیت خود
سرانجامی جز نیستی و نابودی ندارند».
رامین مهمانپرست افزود :این امیدواری وجود دارد که با پایان دیکتاتوری سیاه
قذافی در لیبی و ورود این کشور به مرحله نوینی از حیات سیاسی ،راه برای اعمال
حاکمیت ملی توسط مردم این کشور هموار شود و شاهد حرکت لیبی در جهت
پایان یافتن جنگ داخلی ،استقرار امنیت و ثبات و به روی کار آمدن یک نظام مردم
ساالر و تحقق خواست و اراده مردم این کشور باشیم.
از آغاز اعتراضات درلیبی ایران با انتشار بیانیههای مختلفی از حضور نیروهای ناتو
دراین کشور انتقاد کرده است و برخالف همه کشورهای اسالمی حاضر نشد تا

پایان جنگ داخلی در لیبی
ی شود
امروز اعالم م 
يكشنبه 01 ,آبان 1390
دولت جدید لیبی قرار است امروز یکشنبه  2011-10-23پایان هشت ماه جنگ
داخلی در این کشور را رسما اعالم کند.
«محمود جبرئیل» ،نخست وزیر شورای ملی انتقالی ،روز یکشنبه در این زمینه اظهار
داشت« :دولت موقت لیبی پایان هشت ماه جنگ داخلی و آزاد سازی کامل این

شنبه  22اکتبر  30 - 2011مهر 1390
سنی نیوز :بیش از دوهزار نفر از مسلمانان مالزی در اعتراض به تالشهای
مسیحیان این کشور برای تغییر مذهب مسلمانان ،در نزدیکی کواالالمپور پایتخت،
تظاهرات کرد هاند.
بر اساس قانون اساسی مالزی ،مسلمانان که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل
میدهند ،حق تغییر مذهب خود را ندارند.
به تازگی تنش میان مسلمانان و مسیحیان در مالزی شدت گرفته است.

اپوزیسیون سوریه :بعد از قذافی
نوبت اسد است
جمعه  21اکتبر  29 - 2011مهر 1390
سنى نيوز :مخالفان رژیم سوریه با استقبال از مرگ معمر قذافی دیکتاتور لیبی آرزو کردند
که بعد از او نوبت به بشار اسد ،حاکم خودکامه سوریه برسد .سایت «انقالب ۲۰۱۱
سوریه» نوشت« :قذافی رفت ،حاال نوبت تو است بشار!»
سایت اینترنتی اپوزیسیون سوریه ،عکسهایی از حسنی مبارک ،زینالعابدین بنعلی و
معمر قذافی را در کنار پرترههای اسد و علی عبداهلل صالح روسای جمهوری سوریه و
یمن منتشر کرده است .روی تصاویر سه دیکتاتور ساقط شده خط قرمز کشیده شده،
اما تصاویر اسد و صالح هنوز خط نخوردهاند .سایت مخالفان اسد ،عنوان «این پایان
خودکامگان است» را برای مطلبی که در این مورد نوشته برگزیده است.
مردم سوریه از ماه مارس سال جاری میالدی تا امروز علیه رژیم بشار اسد مبارزه
میکنند .این مبارزات ،به گزارش سازمان ملل متحد تاکنون حدود  ۳هزار قربانی داده
است.
سجادیان در بخشی دیگر از سخنان خود به خیزشهای موجود در منطقه و جهان
اشاره کرد و خاطرنشان نمود« :امروزه خیزشهای عظیم سطح منطقه حصار نظام
دیکتاتوری و استکباری را در هم شکسته است و مردم ملتهای مظلوم و مسلمان به
دنبال عدالتخواهی ،قانونمداری ،آزادیخواهی ،استقاللخواهی و دموکراسی هستند».
نماینده مردم خواف و رشتخوار همچنین به بیان برخی مشکالت حوزه انتخابیه خود
پرداخت .وی با اشاره به مشکل پدیده خشکسالی و تبعات آن در این منطقه ،گفت« :يکی
از مشکالت اساسی منطقه خشکسالی است که بارها در جلسات حضوری ،مکاتبات،
تذکرات و نطقها به رييس جمهور و وزرای جهاد کشاورزی ،کشور ،نيرو و مسئولين
ذيربط گوشزد کرده ام ،اما امسال نيز وضعيت برای کشاورزان و دامداران اسفبار و
پرمخاطره است و تاکنون نیز اقدام و توجه خاصی به آن نشده است».
وی ضمن درخواست از دولت برای تسریع در اجرای مصوبات سفرهای استانی تاکيد
کرد« :به عنوان نمونه در حوزه انتخابيه اينجانب هنوز عمده مصوبات سفر اول از جمله
احداث کارخانه ،فعال شدن بازارچه مرزی ،احداث مسير رشتخوار ،چخماق و فريمان و
ديگر مصوبات ،که مربوط به فروردين سال  85است ،اجرايی نگرديده است».

دولت از دخالت در انتصاب
ائمه مساجد اهل سنت بپرهیزد

ایران از کشته شدن قذافی استقبال كرد

تظاهرات مسلمانان مالزی
در اعتراض به مسیحیان

شورای انتقالی لیبی را به عنوان نماینده مخالفان حکومت قذافی به رسمیت بشناسد.
دوگانگی در گفتمان و عملکرد دولت ایران باعث شد که هم درخارج و هم در داخل
کشور انتقادهای شدیدی متوجه دولت ایران شود.
ی تهاجم
پس از آغاز جنگ ايران و عراق ،معمر قذافی 20 ،روز پس از آغاز رسم 
عراق علیه ایران در سبتامیر  ،1980پیامی را برای حکام کشورهای عربی فرستاد.
معمر قذافی در این پیام به طور آشکار از کشورهای عربی خواست تا به جای اینکه
در کنار ایاالت متحده آمریکا علیه «برادران مسلمان ایرانی» وارد جنگ شوند ،در
کنار ایران و علیه صدام باشند.
این پیام که از جمله برای پادشاه سعودی نیز فرستاده شده بود و در همان روز،
عراق رابطه خود را با لیبی قطع کرد و صدام ،رئیس جمهورسابق عراق علیه تصمیم
لیبی موضع گرفت .در اکتبر 1980روزنامه رسمی دولت وقت عراق «الجمهوریه» این
اقدام لیبی را با انتشار پیام قذافی مبنی بر همراهی با ایران را «خائنانه» توصیف کرد.
لیبی در زمان جنگ موشک های ساخت روسیه در اختیار ایران قرار داد.
همچنین بزرگترین بخش فعالیت صنایع نفتی شاخه بهره برداری که زیر نظر شرکت
ملی حفاری ایران است تا روزهای آغاز اعتراضات در لیبی فعالیت می کرد.
شایان ذکر است که انقالبیون لیبی هنگام آزاد سازی مهمانسرای قذافی در شهر سرت
تقدیر نامه های متعددی را پیدا کردند که توسط فرماندهان سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ایران به قذافی اهداء شده بود که تلویزیون العربیه در گزارش های خود آنها
را برای بینندگان خود نشان داد.
منبع :العربيه
کشور را رسما اعالم خواهد کرد».
ساعاتی دیگر قرار است در شهر «بنغازی» ،اولین شهری که از کنترل رژیم قذافی
آزاد شد ،مراسمی برگزار شود که در آن پایان جنگ داخلی و رهایی کامل لیبی از
دیکتاتوری  42ساله قذافی ،رسما اعالم شود.
انتظار می رود هزاران نفر از مردم لیبی در این مراسم شرکت کنند.
محمود جبرئیل همچنین گفته است« :شورای ملی انتقالی لیبی ،یک ماه پس از مراسم
آزادی لیبی با انتخاب کنگره ملی موقت استعفا خواهد داد و کنگره ملی ،که به وسیله
مردم انتخاب خواهد شد ،مسئولیت تدوین قانون اساسی و انتخابات برای تشکیل
پارلمان و دیگر موسسات کشور را ظرف  8ماه بر عهده خواهد گرفت».
جبرئیل همچنین افزود او قصد دارد پس از اعالم آزادی ،از مقام خود استعفا کند.
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نوار اسالم

اخبار
سلطان بن عبدالعزیز،
ولیعهد عربستان درگذشت

شنبه  22اکتبر  30 - 2011مهر 1390

سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.

وی از  ۲هفته قبل برای درمان به آمریکا منتقل شده بود صبح شبنه در
این کشور درگذشت.
سلطان بن عبدالعزیز آل سعود متولد  ۵ژانویه  ۱۹۳۱است .وی ولیعهد،
معاون نخست وزیر ،وزیر دفاع و نیروی هوایی ،و بازرس کل عربستان
سعودی بود .سلطان بن عبدالعزیز ،پانزدهمین فرزند ملک عبدالعزیز
بود.

سنى نيوز :شاهزاده “سلطان بن عبدالعزیز” ولیعهد عربستان بدنبال ابتال
به سرطان روده در سن  ۸۵سالگی درگذشت.

حکم زندان برای اهانت به اسالم در مصر
شنبه  22اکتبر  30 - 2011مهر 1390
سنى نيوز :دادگاهی در مصر فردی را به جرم اهانت به اسالم در صفحه
فیسبوکش به سه سال زندان محکوم کرده است.
بر اساس حکم قاضی دادگاه ،ایمن یوسف در نوشته خود عمدا ً اسالم
را به سخره گرفته و برای توصیف قرآن از عباراتی زشت و اهانتآمیز
استفاده کرده است.

ورود درس اسالمی به مدارس فنالند

پنجشنبه 28 ,مهر  1390ساعت 12:50
کشور فنالند با هدف ارتقاء و آگاهی نسل جوانتر درباره اسالم ،کتابهای درسی را درباره
دین اسالم و سنتهای مسلمانان وارد مدارس دولتی این کشور کرده است.
این کتاب جدید با عنوان «سالم -راه اسالم» به کودکان درباره تقویم اسالم و سنتهای
مسلمانان مطالبی می آموزد .این کتاب همچنین به جوانان فنالندی درباره ادیان دیگر و
اهمیت تساهل نسبت به دیگران مطالبی را ارائه می کند.
«سعود اونیسلکا» ،نویسنده این کتابهای درسی گفت :فضای داستانهای ارائه شده در این کتاب
مطابق کشور فنالند در نظر گرفته شده تا کودکان با این داستانها احساس نزدیکی کنند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان :دوران استبداد و
دیکتاتوری به پایان رسیده است
شنبه 30 ,مهر  1390ساعت 18:36
امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخش دوم سخنان خود در مراسم نماز جمعه این
هفته اهل سنت زاهدان ،به تحوالت جاری در خاورمیانه و منطقه اشاره کرد و گفت:
مسلمانان دوره ای را سپری کردند که دوره استبداد و دیکتاتوریت بود و دور
کسانی بود که یا با کوتا بر سر کار آمدند ،یا با انتخابات ساختگی و نمایشی .در
طول این دوران مسلمانان مشقات و ذلتهایی را متحمل شدند و سران این حکومتها
حاضر نبودند حرف ملت را بشنوند و با آنها گفتمان
داشته باشند ،شرایط برای آنها به حدی بسته بود که
نتوانستند این شرایط را تحمل کنند ،اما الحمدهلل اکنون
مسلمانان به بیداری اسالمی و اجتماعی و رشد سیاسی
دست یافته اند.
ایشان در ادامه به کشته شدن معمر قذافی دیکتاتور
لیبی ،اشاره کرد و گفت :قذافی که با کودتا بر سر کار
آمد 42 ،سال حکومت کرد و در طول این مدت حاضر
نشد حرف مردم را بشنود ،او خود را «ملک الملوک»
و «رهبر امت اسالمی» نامید ،اما باالخره پس از سالها
قتل و کشتار ،کشته شد و مردم لیبی با کشته شدن او،
بسیار خوشحال شدند.
ایشان خاطرنشان کرد :اکنون مردم لیبی در یک امتحان
جدید قرار گرفته اند .با کشته شدن قذافی ،مردم لیبی
این فرصت را پیدا کردند که حرف خودشان را بزنند
و سرنوشت خود را به دست خودشان ،رقم بزنند،
که آرزوی ما آن است که با انسجام و وحدت کلمه
بتوانند در جهت آزادی و دموکراسی اسالمی گام
بردارند .همچنین ما امیدورایم که دیگر مردم دنیا که
با دیکتاتورها و مستبدانی مواجه اند که حرف ملت
خودشان را گوش نمی کنند و جواب آنها را با گلوله
و تانک در خیابانها می دهند ،روزی به آزادی کامل
برسند.
موالنا عبدالحمید وضعیتی که حکام ظالم و زورگو با آن دچاراند را یک «عذاب
الهی» دانست و گفت :برداشت بنده این است که کسانی که حرف ملت خودشان را
گوش نمی کنند و به مطالبات آنها توجهی ندارند ،به عذاب الهی دچار هستند ،زیرا
کسی که به عذاب الهی دچار باشد ،چشم و گوش او کار نمی کند و این دیکتاتورها
نیز تا آخرین لحظه حرف مردم را گوش نکردند .دیکتاتورهایی مانند بن علی و
مبارک و قذافی و نیز دیگر دیکتاتورهایی که تا هنوز حرف ملتهای خود را گوش
نمی کنند ،به عذاب الهی دچار هستند.
شرایط گذشته شرایط دیکتاتوریت و استبداد بوده ،اما اکنون این دوران به پایان
رسیده است ،و ما امیدواریم شاهد شرایط جدیدی در جهان باشیم که مسلمانان
احساس سربلندی و بالندگی کنند.

کتابهایهنراسالمیدرنمایشگاهفرانکفورتمعرفیمیشوند مسلمانانکانادابانگرشمنفیجامعهمواجههستند
نمایشگاه کتاب فرانکفورت به عنوان بزرگترین نمایشگاه کتاب و رسانه در جهان با بیش از
 7500هزار غرفه از بیش از  110کشور جهان امسال ابتکار عمل ویژهای در عرصه هنرهای
اسالمی ارائه کرده است.
سازمان میراث و فرهنگ ابوظبی امارات پروژه کلمه ابتکار عمل «هنرهای اسالمی» را در حاشیه
این نمایشگاه راه اندازی و به ارائه ترجمه های آثار مهم در عرصه هنر اسالمی پرداخته است.
این ابتکار عمل دربرگیرنده یک مجموعه غنی از کتابهای تخصصی درباره هنر اسالمی است
و کتابهایی چون معماری مساجد ،هنر اسالمی باغ ،تاریخچه لباس عربی از صدر اسالم تا
دوران مدرن ،منسوجات اسالمی :تکنیکها ،سنت و نوآوری در این مجموعه را شامل می شود.

نتایجیکتحقیقاتملیدرکانادانشانمیدهداقلیتمسلماناناینکشورهنوزباگذشتیکدهه
ازحمالتیازدهمسپتامبرباباورهایمنفیروبهروهستندکهاینامرتأکیدیبررویکردمنفیغرب
نسبتبهمسلماناناست.
«جکجدواب»،مدیراجراییانجمنمطالعاتکانادایی،اظهارداشت:بیشتراینباورهاونگرشهای
منفیتصویرهاییهستندکهدرسطحجهانعلیهمسلمانانایجادودرکانادانیزرواجیافتهاست.
میزاننگرشمنفیبهمسلماناندرجامعهکاناداحتیبیشترازنگرشافراداینجامعهبهملحداناست،
چرا که 60درصد از شرکت کنندگان در این تحقیقات دیدگاه بسیار مثبتی به این افراد داشته و یا61
درصدبومیانکانادارابسیارمثبتدرنظرگرفتهاند.

موافقت مشروط صالح با امضای «طرح همکاری خلیج»
پنجشنبه 28 ,مهر 1390
علی عبداهلل صالح روز پنجشنبه  2011-10-20اعالم
کرد در صورتی که اروپا  ،آمریکا و کشورهای خلیج
عدم انتقام گیری مخالفان را تضمین کنند ،وی آماده
است پیشنهاد کشورهای همکاری خلیج برای پایان دادن
به بحران داخلی یمن را امضا کند.
علی عبداهلل صالح در نشست رهبران حزب حاکم یمن
در صنعا اعالم کرد که آمادهامضای این پیمان است ،به
شرط آنکه در درجه اول کشورهای عرب حوزه خلیج
فارس ،در درجه دوم اروپاییها و در درجه سوم آمریکا
ضمانت کنند که این پیمان را اجرا خواهند کرد.
از سوی دیگر «مارک تونر» ،سخنگوی وزارت خارجه
آمریکا ،در واکنش به این اظهارات اعالم کرد که
آمریکا هیچگونه ضمانتی جهت امضای طرح پیشنهادی
کشورهای خلیجی را به علی عبداهلل صالح نمی دهد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت« :مشکل اصلی
عدم قبول طرح پیشنهادی كشورهای همکاری خلیج از
سوی علی عبداهلل صالح است ».وی از رئیس جمهور
یمن خواست تا به وعده خود وفا کند و از قدرت کناره
گیری نماید.
کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس طرحی
ارائه دادهاند که طی آن صالح میتواند در مقابل
مصونيت از پيگرد قضايی طی  ۳۰روز از قدرت کناره
گيری کند.
همچنین قرار شد کميسيونی مرکب از نمايندگان موافقان
و مخالفان و هم چنين اياالت متحده ،اتحاديه اروپا و
سازمان ملل بر اجرای اين طرح نظارت داشته باشد.
ضعف ایمان و اعتقاد ،علت ضعف در عمل به احکام الهی است
موالنا عبدالحمید ،بخش نخست خطبه های جمعه را با تالوت آیه «ا ْع َل ُموا أَن َّ َما ال ْ َحيَا ُة
ل َغيْ ٍ
ُّ
ب َول َ ْه ٌو َوزِينَ ٌة َوتَ َفاخُ ٌر بَيْن َُك ْم َوت ََكاثُ ٌر فِي الَأْ ْم َوا ِل َوالَأْ ْولاَ دِ َك َمثَ ِ
ب
ث أَ ْع َج َ
الدن ْيَا لَعِ ٌ
آْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يج َفت ََرا ُه ُم ْص َف ًّرا ثُ َّم يَ ُك ُ
اب َشديدٌ َو َمغْف َر ٌة
ون ُح َطا ًما َوفي الخ َرة َع َذ ٌ
ال ْ ُك َّفا َر ن َبَاتُ ُه ثُ َّم يَهِ ُ
ِّم َن اللهَّ ِ َورِ ْض َوانٌ َو َما ال ْ َحيَا ُة ُّ
َاع الْغ ُُرورِ» [الحدید ]20:آغاز کرد و با تشریح
الدن ْيَا إِلاَّ َمت ُ
بخشی از ارکان اسالم و نیز کم توجهی مسلمانان به فرائض و احکام دینی ،ضعف
ایمانی و اعتقادی مسلمانان را علت ضعف عملی آنان به احکام الهی عنوان کرد.
ایشان در این مورد خاطرنشان کرد :عصری که ما زندگی می کنیم ،عصر مادیات
و مادیگرایی است ،انسانهای این عصر و زمان با دنیا محبت داشته و آن را لذیذ و
شیرین می دانند .این عصر ،عصر تفاخر است و مردم در مورد مادیات و وسایل
دنیوی با یکدیگر رقابت کرده و تفاخر می کنند.
موالنا عبدالحمید در ادامه «معنویت» را یکی از بزرگترین نعمتهای الهی عنوان کرد

و گفت :مادیات و وسایل دنیوی از نعمتهای الهی است که به انسانها ارزانی داشته و
استفاده از این نعمتها نیز خوب است ،اما یک نعمت بزرگ وجود دارد که مسلمانان
کمتر به آن توجه می کنند و آن نعمت« ،معنویت» است .امروزه انسانها نسبت به
ایمان و اعتقاد کمتر توجه می کنند ،ایمانها سست و اعتقادات ضعیف شده است،
اراده و همت در زمینه اعمال نیک پایین آمده است ،خوف خدا و هولناکی قبر و
قیامت از دلها برداشته شده است .فکر آخرت ضعیف شده و فکر انسانها منحصر
در معاش و خوراک و مسایل دنیوی شده است .امروزه انسانها در زمینه مادیات و
دنیا به پیشرفت و ترقی رسیده اند ،اما باید فکر کرد که در عرصه معنویت و تقویت
ایمان و عمل صالح و اخالق نیک و رسالتهای انسانی چه اندازه پیشرفت و ترقی
حاصل کرده است؟

امام جمعه اهل سنت زاهدان ادامه داد :اگر وضعیت معنوی و عملی مسلمانان
این عصر و زمان مورد بررسی قرار گیرد ،می بینیم که بسیاری احکام الهی در بین
مسلمانان ضایع می شوند .ارکان پنجگانه اسالم که در حدیث به آنها تصریح شده
است؛ (گواهی دادن به ال إله إال اهلل و محمد رسول اهلل ،نماز ،روزه ،حج و زکات)
مورد بی توجهی قرار می گیرند .در این حدیث بعد از ایمان به وحدانیت الهی و
اقرار به حقانیت رسالت آنحضرت صلی اهلل علیه وسلم ،نسبت به اقامه نماز تاکید
شده است و اقامه نماز به معنای ادای نماز با جماعت و در مساجد است .زیرا پس
از فرضیت نماز ،اولین نماز به صورت جماعت (جبرئیل امین ،امام و رسول اهلل صلی
اللله علیه وسلم ،مقتدی) ادا شد .قرآن عظیم الشأن نیز به همین مطلب تصریح دارد
و می فرماید« :وارکعوا مع الراکعین».
موالنا عبدالحمید در ادامه با انتقاد شدید از قضا شدن نمازهای پنجگانه ،مخصوصا
نماز صبح ،در میان مسلمانان ،خاطرنشان کرد :متاسفانه امروزه مسلمانان در ادای
نماز کوتاهی می کنند .نماز صبح قضا می شود و خانه ها
تبدیل به قبرستان شده اند؛ در خانه ای که کسی برای نماز
صبح بلند نمی شود ،این خانه در واقع قبرستان است .ما باید
به حال خود و فرزندان و متعلقین خودمان که نماز قضا می
کنند ،گریه کنیم.
ایشان در ادامۀ تشریح ارکان اسالم به مسأله «زکات» پرداخته
و تاکید کرد :یکی از مهمترین ارکان اسالم« ،زکات» است که
متاسفانه این رکن اسالم نیز مورد کم توجهی مسلمانان قرار
می گیرد .کسانی که مال و دارایی دارند که زکات به آنها تعلق
می گیرد ،باید زکات آنها را پرداخت نمایند ،در غیر اینصورت
در قبر و قیامت به عذاب الهی گرفتار می شوند.
خطیب جمعه زاهدان به بیان رکن مهم «حج» در اسالم اشاره
کرد و گفت :حج نیز یکی از ارکان مهم است که کسانی که
واجد شرایط حج هستند بر آنها فرض است که حداقل یکبار
در عمر آن را ادا نمایند .متاسفانه بسیاری از ثروتمندان هستند
که حج بر آنها فرض شده است ،اما در فکر اینکه این رکن
مهم را انجام دهند ،نیستند ،در حالی که در حدیث تهدید آمده
است که اگر حج بر کسی فرض شد و او آن را ادا نکرد ،هر
طور که دوست دارد بمیرد؛ یهودی بمیرد یا نصرانی.
موالنا عبدالحمید در ادامه علت تمام ضعفهای عملی به احکام
اسالم را ،ضعف ایمان و اعتقاد دانست و خاطرنشان کرد :علت
تمام این بی توجهی نسبت به ارکان اسالم و احکام دینی ،این
است که ما حساب و کتاب و قیامت و رضای الهی را دست
کم گرفته ایم؛ آن برنامه ریزی و توجهی که به مسایل مادی و دنیوی داریم ،آن توجه
را نسبت به مسایل دینی و معنوی نداریم .نمازهای ما بدون روح ادا می شوند ،توجه
الی اهلل در آنها وجود ندارد ،در حالی که نماز در واقع راز و نیاز کردن با اهلل تعالی
است ،نماز یعنی اظهار عاجزی در مقابل اهلل تعالی ،و فلسفه بستن دستها در نماز
نیز ،که در احادیث آمده است ،همین اظهار عاجزی و اقرار به تسلیم شدن در مقابل
اهلل تعالی است.
ایشان در ادامه خاطر نشان کرد :وابستگی مسلمانان به رب العالمین ،ضعیف و به
مادیات ،قوی شده است ،در حالی که مسلمان باید طوری زندگی کند که قرآن و
نماز و دیگر عبادات دینی در روز قیامت از او شاکی نباشند.
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چرا محمد صلی اهلل علیه و سلم
 11همسر داشتند؟()5
نویسنده:
محمد باقر سجودى

برادر مسلمانی میگوید :گاهی شیطان مرا بوسوسه و
شک میاندازد! و جوابی برای این سوال ندارم که چرا
پیغمبر امتش را به داشتن  4زن (در یک زمان) محدود
کرد ولی برای خودش امتیازی ویژه یعنی دوبرابر و
یکی بیشتر قایل شد؟!

پاسخ ما:
برادر گرامی برای عالج شک شما این جوابها را داریم:
-1تعدد ازدواج المحدود از زمان جاهلیت بین مردم رواج داشت ،رسول اهلل صلی اهلل علیه
وسلم اگر اصالح طلب نمیبود میتوانست آن را اصال محدود نکند و باعث بدنامی خود نشود.
-2پادشاهان و رهبران در همه جای دنیا امتیازات ویژه ای دارند االن در مهد دمکراسی (بقول
خودشان یعنی فرانسه) رییس جمهور هر لحظه  83آشپز آماده به خدمت دارد و هر وقت
بخواهد غذایش آماده است او روزانه  600یورو از پول دولت برای زنش فقط گل میخرد و این
حق خرید را قانون به او داده است .اکثر رهبران دنیا ،هواپیمای شخصی دارند اما همانها وقتی
که هواپیمای اختصاصی اوباما ( شاه شاهان این عصر ) را میبنند انگشت به دهن میمانند ،با این
حساب چرا رهبر رهبران همه عصور و تاریخ نباید امتیازویژه ای داشته باشد ؟
-3میدانم که ابرو خم میکنید و میگویید ولی او پیامبر بود ! درست است اما این را هم در نظر
بگیرید که او به خاطر همین پیامبر بودن ،از خیلی از حقوق و مزایای طبیعی خود محروم شد،
یعنی اگر یکجا از امت بیشتر گرفت در دو جا از امت کمتر گرفت مثال اگر  5یا  4زن از امت
زیادتر گرفت در عوض در برخورداری از مال و زینت دنیا سهم خیلی کمتری بلکه تقریبا هیچ
نگرفت .و چون مال نمک هرچیز است پس قبول کنید که زنها را برای عشرت نگرفت تصور
کنید لباس زنانش را که مثال چی بود ،زنی که لباس نو نپوشد که عیش کامل نمی شود ،خانه
عالیشان نباشد که عیشی هم درکار نیست.
-4بعد بیوه بودن همه زنان ،غیر از یکی ( و اوالد دار بودن بعضی هایشان) را در نظر بگیرید
در حالیکه فرصت انتخاب بکر بود چرا چنین عمل نمودند؟
 -5باال بودن عمر بعضی این زنان را درنظر بگیر
-6کنیز نگرفتن و صیغه ای نگرفتن را در نظر بگیر
-7طالق ندادن را در نظر بگیر ،در مورد طالق ندادن این نکته را بگوییم و خوب دقت کنید:
اگر ما مجموع زنان بعضی از اصحاب را نگاه کنیم خیلی بیشتر از مجموع زنان پیامبر بود زیرا
آنها از حق طالق استفاده میکردند و رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم نمیکرد .اینهم دلیل دیگر
که او دنبال امتیاز بیشتر از امت نبود.
-8حتی افرادی مثل خلفای راشدین همگی نیز بیشتر از رسول اهلل زن دیدند یعنی این درست
که مثال حضرت عمر رضی اهلل عنه در طول زندگی  8زن گرفت ،اما کنیزهایش بیشتر از رسول
اهلل صلی اهلل علیه وسلم بود تنها فرق این بود که رسول الها همزمان داشت ،و آنها همان تعداد
زن و بیشتر را در اوقات مختلف داشتند .نیک بنگری این امتیاز بزرگی نیست.
-9تعدد همیشه امتیاز نیست بودن زنها ،گاهی دست و پا گیر هم هست زیرا اختیار آدم ( عادل)
در شبها بدست خودش نیست باید بین محبوب و غیر محبوب بین جوان و پیر بین مریض و
سالم بین حیض و غیر حیض عدالت برقرار کند یعنی مثال شب نوبت زنی باشد که در عادت
ماهانه است مرد ناچار است نوبت شب او را رعایت کند ،پس هرچند که  9زن دارد اما آنشب
که چیزی ندارد و شبش میسوزد! پس دقت کنید که مرد پایبند عدالت و قانون ،حالتش فرق
دارد با بی بند و بار.
-10بعد فراموش نکنید که رسول اهلل شبها به عیش و نوش مشغول نبودند آنقدر عبادت
میکردند که پایشان ورم میکرد.
-11تقریبا در همین ده سال  100روز هم اعتکاف کردند و از زنان دور بودند.
-12آدمی که دنبال عیاشی باشد مثل فتحعلی خان قاجار از حرم سرا بیرون نمیاید در حالیکه
رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم هرگز آرام نگرفتند جنگی تمام نشده جنگ دیگری در راه بود
این نشانه عیاشی نیست.
-13رسول اهلل دو کنیز خود را آزاد کردند و به آندو درجه همسری دادند اگر چنین نمیکردند
همچنان رسمآ فقط صاحب  7زن میبودند ولی در عمل  9تا میداشتند و ایضا اگر از حق طالق
استفاده میکردند ،هم به مرادش میرسیدند هم متهم نمیشدند .اینها را در نظر بگیرید.
-14همه این عوامل باعث شد تا ایشان متهم به هوسرانی نشوند یعنی دشمنان خونی رسول
اهلل صلی اهلل علیه وسلم در زمان خودش چنین تهمتی را به ایشان نزدند .این تهمت مد امروز!!
است.
-15شما تصور کنید اگر یک ملحد امروزی ،فرصت میداشت و میرفت و درمجلس سران
قریش و قبایل عرب و بزرگان یهود و منافقان آن روزگار شرکت میکرد یعنی جلسه ای که نقشه
حمله مثال به مدینه را ( جنگ خندق ) را داشت و بنظرم این سخنان بین ایشان ردو بدل میشد:
بزرگان کفر به او میگفتند :ای هم مرام قرن بیست ,سخنی بگو تا بدانیم چه روشی برای شکست
محمد داری ؟
ملحد قرن ما :بهترین راه این است که او را رسوا کنیم که چرا اینقدر زن گرفته؟
ابو سفیان :مگر کم زن داشتن عیب است که بر محمد عیب بگیریم!!!!
ملحد :نه او زیاد دارد او  9زن دارد ،این عیب است.
ابوسفیان :برو بابا تو دیگه چی میگی!! همه ما از او بیشتر زن و کنیز و صیغه ای داریم و یا
گرفتیم و یا در آینده میگیریم.
حرف آخر
میدانم که کافر امروزی میگوید ما کی کفار آندوره را قبول دارم آنها هم مثل شما وحشی بودند.
ای ملحدان کدام یک از شما به یک زن اکتفاء میکنید؟ کدام یک از شما اگر بتواند ده یا بیشتر
زن بگیرد تقوی پیشه میکند .سخن من با کسانی نیست که دستشان به گوشت نمیرسد و
میگویند بو میده بیشک تقوای گربه درباره گوشت پذیرفتنی نیست.
من میگویم ای کفار امروزی اگر کفار دیروزی را قبول ندارید ،خودتان را که دیگر قبول دارید.
سازمان ملل را که قبول دارید؟ طبق قانون امروزی بشر متمدن ،هر انسانی میتواند در طول
عمرش هر چقدر که میخواهد زن بگیرد و عیش عشرت کند!
اسراییل متمدن را که قبول دارید؟ در این کشور کوچک به گفته پارلمانش 10000 ،فاحشه
پرکار هستند ,که در  400فاحشه خانه رسمی ،روزانه  12کار میکنند! هر فاحشه که  10نفر را
سرویس دهد میشود صدهزار نفر در روز! یعنی میشود تقریبا  36میلیون بار در سال یک مرد
متمدن در اسراییل که بتنهایی نمیتواند سالی سی وشش میلون بار زناکاری کند پس مشتریان
این  10هزار نفر ،یک نفر نیستند! آنها هر روز به ده نفر زنا میدهند فرض کنید که هر مردی
هفته ای یکبار پیش آنها بیاید ،با این حساب هر زن در هفته هفتاد مرد را میبیند! ضرب در ده
هزار کن میشود هفتصد هزار نفر!! (یعنی تقریبا معادل عدد تمام مردان بالغ اسرائیل) و طبیعی
است که زناکار نیز زن فاحشه را عوض میکند یعنی همیشه با یک زن نیست پس هر زنا کار
شاید در طول سال با ده زن بخوابد و در طول عمر با  200زن پس  700هزار اسراییلی عالوه
بر دوستان دختر و زن عقدی در عمر  200زن را هم میبیند (حداقل را حساب کردم ) پس شما
که از ابولهب هم بدترید.
هان فقط کشیش میتواند بگوید مرا ببین تا آخر عمر زن نمیگیریم میگوییم تو و مرتاض هندی
درست است که با هوس طبیعی خود جنگ میکنید اما این جنگ باعث میشود تا هرگز انسان
مفیدی نشوید! و همیشه در غم و هم هستید!
اما اسالم نه افراط است نه تفریط  ....اسالم در حالت عادی یک زن را مقابل یک مرد قرار داده
زن زیاد نباشد تعدد هم نیست ،زن زیاد شد ،اسالم مردها را بین زنها (با رعایت عفت کامل)
تقسیم میکند ،زن زیاد نبود که هیچ!
اما شما زنها را بین خود تقسیم میکنید و ای کاش تقسیم کنید که از این بدتر ،چون توپ
فوتبال به هم پاس میدهید!! و هرکدام  200زن میگیرید!!
اما بعد بما که میرسید یا جانماز آب میکشید و یا سر سجاده مینشینید!! و برای حقوق از دست
رفته زنان افسوس میخورید!
***

ائمه  12گانه شيعه
باالتر و افضل هستند
يا خلفاي راشدين؟

و خشنود شد؛ خدا آنچه را در درون دلهايشان (از ايمان و صداقت) نهفته بود
مىدانست؛ از اين رو آرامش را بر دلهايشان نازل کرد و پيروزى نزديکى بعنوان پاداش
نصيب آنها فرمود.
و خلفاي راشدين جزو مهاجرين و جزو کساني بودند که زير درخت با پيامبر صلي اهلل
عليه وسلم بيعت دادند .البته چون بنا به دستور پيامبر صلي اهلل عليه وسلم عثمان رضي
اهلل عنه به ماموريت رفته بود؛ لذا پيامبر صلي اهلل عليه وسلم خود شخصا دست خود را
بجاي دست عثمان به نشانهي بيعت جلو آورد.
و پيامبر صلي اهلل عليه وسلم مي فرمايد « :ابُو ب َ ْك ٍر فِي ال ْ َجنَّ ِة َو ُع َم ُر فِي ال ْ َجنَّ ِة َو ُعثْ َمانُ
الر ْح َمنِ ب ْ ُن َع ْو ٍ
ف فِي
فِي ال ْ َجنَّ ِة َو َعل ِ ٌّي فِي ال ْ َجنَّ ِة َو َط ْل َح ُة فِي ال ْ َجنَّ ِة َوال ُّزبَيْ ُر فِي ال ْ َجنَّ ِة َو َعبْدُ َّ
اح فِي ال ْ َجنَّ ِة » (.إمام أحمد،
ال ْ َجنَّ ِة َو َس ْعدٌ فِي ال ْ َجنَّ ِة َو َسعِيدٌ فِي ال ْ َجنَّ ِة َوأَبُو ُعبَيْدَ َة ب ْ ُن ال ْ َج َّر ِ
أبوداود ،ترمذي  ،3680وابن ماجه وغيره ).
يعني :ابوبکر در بهشت خواهد بود ،و عمر در بهشت خواهد بود ،و عثمان در بهشت
خواهد بود و علي در بهشت خواهد بود و ...
و اين سند گواهي رسول خدا صلي اهلل عليه وسلم مبني بر بهشتي بودن خلفاي راشدين
رضي اهلل عنهم است ،و گواهي اين صداقت توسط پيامبري داده شده که خداوند متعال
وحى » (نجم)
در بارهي او مي فرمايدَ « :و َما يَن ِطقُ َعنِ ال ْ َه َوى * إ ِنْ ُه َو إ ِ َاّل َو ْح ٌي يُ َ
يعني :و (محمد) هرگز از روى هواى نفس سخن نمىگويد! آنچه مىگويد چيزى جز
وحى که بر او نازل شده نيست.
درحاليکه اين نصوص در خصوص ائمه ي يازدگانه رضي اهلل عنهم اجمعين وارد نشده
است؛ و بيشتر آنها جزو تابعين هستند و قطعا درجهي صحابي از تابعي بيشتر است.
البته اين به معناي تنقيص شخصيت واالي اهل بيت نيست ،بلکه اهل سنت و جماعت
مومنان اهل بيت را دوست مي دارند و محبت آنها را نشانه ي ايمان دانسته و از خداوند
متعال اميد و رجا دارند که همگي آنها را به بهشت خود داخل فرمايند.
و بهمانند شيعه نيستند که در حق آن عزيزان ظلم کنند و صفات الوهيت و خدايي به
آنها بدهند و در حقشان غلو و زياده روي نمايند .بلکه آنها را در جايگاهي قرار مي
دهند که شايستهي آنرا دارند نه بيشتر نه کمتر...
در خصوص عقيده اهل سنت پيرامون محبت اهل بيت به فتواي ( )5437مراجعه کنيد.

مقام فاطمه بيشتر
است يا عايشه رضي
اهلل عنهما ،کدام
افضلتر است؟

بياموزيم و پند بگيريم ،و زنان مسلمان آن دو عزيز را الگوي خود در عفت و حجاب
و حياء و اخالق و دينداري قرار دهند ،و اگر احيانا در زندگي روزمره دچار خطاهايي
شده اند نبايد آن خطاها را مدام ذکر و يادآوري کنيم ،زيرا هيچکدام از آنها معصوم
نبودند ،بلکه بايستي براي آنها دعاي رحمت کنيم همانطور که خداوند متعال به ما ياد
مي دهد که اينگونه در مورد سلف صالح خود عمل کنيم:
ين َسبَ ُقون َا ب ِ إْال ِي َما ِن اَ
وَل
ين َجا ُؤوا مِن ب َ ْع ِد ِه ْم يَ ُقولُونَ َربَّنَا ا ْغفِ ْر لَنَا َولإِ ِخْ َوانِنَا ال َّ ِذ َ
« َوال َّ ِذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
كَ
ّ
ُ
َ
ّ
اّ
ً
ين آ َمنُوا َربَّنَا إِن َّ َر ُؤ ٌ
يم»(حشر )10
ت َْج َع ْل فِي ُقلوبِنَا غل للذ َ
وف َّرح ٌ
يعني( :همچنين) کسانى که بعد از آنها آمدند و مىگويند« :پروردگارا! ما و برادرانمان را
که در ايمان بر ما پيشى گرفتند بيامرز ،و در دلهايمان حسد و کينهاى نسبت به مؤمنان
قرار مده! پروردگارا ،تو مهربان و رحيمى!»
ت َو ُ
لَكم َّما كَ َسبْتُ ْم َو َال ت ُْس َألُونَ َع َّما كَ ان ُوا
ت ل َ َها َما كَ َسبَ ْ
و مي فرمايد « :تِلْكَ أُ َّم ٌة َقدْ خَ َل ْ
يَ ْع َم ُلونَ »(بقره .)134
يعني :آنها امتى بودند که درگذشتند .اعمال آنان ،مربوط به خودشان بود و اعمال شما
نيز مربوط به خود شماست؛ و شما هيچگاه مسئول اعمال آنها نخواهيد بود.
پس ما نيز به اين فرمايش پروردگار خود لبيک ميگوييم و در مورد گذشتگان خود به
نيکي ياد ميکنيم و براي آنها دعاي رحمت ميکنيم ،و سعي ميکنيم تا ما نيز مانند آن
بزرگواران تقواي الهي را رعايت کنيم تا ما نيز به جايگاه آنها نزديک شويم.
خالصه اينکه:
ما انسانها مامور به تعيين جايگاه و رتبهبندي انسانها نيستيم ،فقط اين را مي دانيم که
پيامبران الهي از ديگر انسانها افضلتر هستند و در ميان پيامبران هم محمد مصطفي صلي
اهلل عليه وسلم از همهي آنها بافضيلتتر است و سپس پيامبران اولوالعزم ديگر...و اينکه
کدام يک از دو بانوي اسالم يعني عايشه رضي اهلل عنه يا فاطمه رضي اهلل عنه افضلتر
هستند ،علما هر کدام چيزي را گفته اند که مي توانيد در فتواي ( )5736مشاهده نماييد
ولي حقيقت آنست که پرداختن به اين مسائل غير ضروري است.

آيا امامان اربعه
از همه ي احاديث
پيامبر مطلع بودند؟

بزرگ مانند علي بن ابيطالب با او مخالفت کرده و فتوايش را ابطال نمودند علي
رضي اهلل عنه به او گفت« :إنك رجل تائة نهانا رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم عن
متعة النساء يوم خيبر»( .مسلم با شرح نووي .)189/9
«شما مرد پريشانحالي هستي ،پيامبر صلي اهلل عليه وسلم در روز خيبر ما را از
نکاح متعه منع کرد».
پس اگر صحابه ي رسول خدا صلي اهلل عليه وسلم بعضي از احاديث را نشنيده
باشند ،چرا بايد مطمئن باشيم که امام ابوحنيفه و يا شافعي و ديگران تمامي احاديث
را شنيده بودند؟!!
و شايد حديثي را شنيده باشند ولي نزد ايشان مورد اعتماد و صحيح نبوده باشد ،و
لذا به آن عمل نکرده باشند.
از سويي بايد بدانيم که گاهي آنها (امامان اربعه) احاديثي را ديده و شنيده اند اما
برداشت آنها از حديث کامال صحيح نيست ،و يا تفسير آنها از آيات قرآن ممکن
است اشتباه باشد ،زيرا آنها معصوم نيستند که هرگز دچار اشتباه در دين نشوند،
فقط پيامبر صلي اهلل عليه وسلم است که در ابالغ دين معصوم است ،و لذا امام
مالک رحمه اهلل بر سر قبر رسول خدا صلي اهلل عليه وسلم حاضر شدند و فرمودند:
«ما منا من أحد إال رد ورد عليه إال صاحب هذا القبر وأشار إلي قبره صلي اهلل عليه
وسلم» يعني« :سخن هر کس از ما ،قابل پذيرفتن و رد کردن است مگر سخنان
صاحب اين قبر (يعني پيامبرصلي اهلل عليه وسلم)»
پس اگر امام مالک خود اقرار مي کنند که سخن هيچکس بجز پيامبر صلي اهلل عليه
وسلم صد درصد درست نيست ،چرا ما بايد فکر کنيم که امام ابوحنيفه يا مالک و
ديگران همه ي اينها را مي دانستند.
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خلفاي راشدين يعني ابوبکر و عمر و عثمان و علي رضي اهلل عنهم اجمعين بعد
از پيامبران الهي افضلترين انسانها بر روي زمين هستند؛ از اينرو از تمامي ائمه ي
يازدهگانهاي که شيعه ادعاي پيروي از آنها را دارد برتر و افضلتر هستند و جايگاه و
مقام آنها نزد خداوند متعال رفيعتر مي باشد.
زيرا آنها از دو جهت مورد رضايت و خشنودي خداوند متعال قرار گرفته اند:
األولُونَ م ِ َن الْم َها ِجر َ َ
َ
ين اتَّبَ ُعو ُهم
نصارِ َوال َّ ِذ َ
ِين َواأل َ
السابِقُونَ َّ
ُ
خداوند متعال مي فرمايدَ « :و َّ
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يم» (توبه .)100
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ك ال ْ ْ ُ َ ُ
يعني :پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار ،و کسانى که به نيکى از آنها پيروى
کردند ،خداوند از آنها خشنود گشت ،و آنها (نيز) از او خشنود شدند؛ و باغهايى از
بهشت براى آنان فراهم ساخته ،که نهرها از زير درختانش جارى است؛ جاودانه در آن
خواهند ماند؛ و اين است پيروزى بزرگ!
ض َي َُهّ
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و مي فرمايد « :ل َ َقدْ َر ِ
ْ
ِ
ِ
ت َّ
الش َج َرة ِ َف َعل ِ َم َما فِي
َح
ت
َك
ن
و
ع
ي
ا
ب
ي
ذ
إ
ين
ن
م
ْ َ
الل َعنِ ال ْ ُمؤْ َ
َُ ُ
َ
الس ِكينَ َة َع َليْهِ ْم َوأَثَاب َ ُه ْم َفتْ ًحا َقرِيبًا» (فتح .)18
ُق ُلوبِهِ ْم َفأن َز َل َّ
يعني :خداوند از مؤمنان -هنگامى که در زير آن درخت با تو بيعت کردند -راضى سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com
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ما مامور نيستيم تا ديگران را از نظر فضيلت رتبه و درجه بندي کنيم ،پس چرا ما بايد
اين رتبه بندي را انجام دهيم؟ درحاليکه خدا ما را به اين کار امر نکرده است و اين
خداوند متعال است که (بجاي ما) در سراي آخرت بنا به ميزان ايمان و تقواي انسانها
آنها را رتبه بندي مي کند و مراتب آنها را در بهشت متفاوت مي گرداند ،و هرکس که
لياقت بيشتري داشته باشد جايگاه او در بهشت رفيعتر خواهد بود.
و کشف اين ترتيب بندي براي ما انسانها در حقيقت پرداختن به چيزهاي بي اهميت
است ،زيرا فرقي به حال ما ندارد که مثال فاطمه افضلتر باشد يا عايشه رضي اهلل عنهما،
بلکه ما موظفيم تا هر دوي آنها را دوست داشته باشيم و از اخالق حسنه ي آنها سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com
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در جواب بايد بگوييم :شايد واقعا آن حديث به اين امامان نرسيده باشد ،زيرا
تمامي احاديث در زمان آنها جمع نشده بود که همه ي آنها را بدانند ،بلکه بعد از
وفات امام ابوحنيفه و مالک و شافعي تمامي احاديث جمع آوري شدند ،هرچند
در زمان آنها هم احاديثي زيادي جمع آوري شده بودند ولي شامل تمامي احاديث
نمي شدند.
حتي بعضي از اصحاب پيامبر صلي اهلل عليه وسلم بودند که بعضي از احاديث را
نشنيده بودند ،مثال در ماجراي تحريم ازدواج موقت ،بعضي از صحابه گمان مي
کردند که صيغه جايز است و خبر نداشتند که پيامبر صلي اهلل عليه وسلم در جنگ
خيبر آنرا حرام اعالم نمود بودند و لذا هنگامي که بعضي از صحابه حکم به تحريم سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com
آن دادند ،بعضي از صحابه آنرا نمي دانستند..
مثال به نظر ابن عباس رخصت آن (متعه) در زمان اضطرار باقي بود ولي اصحاب

سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
به زبان فارسي
به سواالت شما از طريق ايميل جواب داده ميشود

www.IslamPP.Com
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سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.

نقدیبردیدگاهتیجانیدایربراینكهعمررضیاهللعنهباپیامبرصلیاهللعلیهوآلهوسلم
نوشته :خالدعسقالنی
مخالفتكردهاست
ترجمه :اسد اهلل موسوی
تیجانی می گوید« :هر كس در این گونه
روایات دقت كند ،خواهد دید كه صحابه خود
را برتر از رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم
میدانستند و معتقد بودند كه پیامبر صلی اهلل
علیه و آله و سلم خطا ميكند ولی خود آنان
خطا نمیكنند ،در نتیجه بعضی از مورخان
اقدامات صحابه را صحیح قرار دادهاند هر چند
كه اقدامات آنان مخالف با اقدامات رسول اهلل
صلی اهلل علیه و آله و سلم بوده اند .یا اینكه
مورخین بعضی از صحابه را در علم و تقوی
باالتر از رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم
دانسته اند .بطور مثال در جریان زندانیان و اسیر
شدگان جنگ بدر گفته شده است كه رسول اكرم
صلی اهلل علیه و آله و سلم خطا كرده و عمر بن
خطاب درست گفته است و در این باره روایات
دروغینی را نقل كرده می گویند :رسول اهلل صلی
اهلل علیه و آله و سلم چنین فرموده است« :اگر
خداوند ما را به مصیبتی گرفتار می كرد ،غیر از
عمر بن خطاب كسی دیگر نجات حاصل نمی
كرد.»]1[.
می گویم:
 -1در روایات صحیح به سند صحیح آمده
است كه پروردگار عالم در بیش از یك جریان
با عمر بن خطاب موافقت كرده است .بخاری
در صحیح خود از حضرت انس چنین روایت
می كند :عمر رضی اهلل عنه گفت :در سه مساله
زاویه نگرش و دید من مورد تایید حضرت حق
قرار گرفته است.
یك :از رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم
خواستم اگر مقام ابراهیم را محل نماز قرار می
دادیم ،چقدر خوب بود؟ به دنبال این خواست
یم
و مشوره من ،این آیه ( َواتَّ ِخ ُذوا م ِ ْن َم َقامِ إِب ْ َراهِ َ
ُم َص ّل ًى) مقام ابراهیم را محل نماز خود قرار دهید
ـ نازل شدـ.
دو :عرض كردم ،ای رسول خدا صلی اهلل
علیه و آله و سلم چقدر خوب بود اگر شما به
همسرانت امر می كردی تا حجاب كنند زیرا هر
انسان خوب و خراب با آنان حرف می زند؟
بدنبال این مشوره ،آیه حجاب نازل شد.
سه :همسران اكرم صلی اهلل علیه و آله و سلم
علیه رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم اتفاق
كرده بودند ،خطاب به آنان گفتم :اگر رسول اهلل
صلی اهلل علیه و آله و سلم شما را طالق دهد،
پروردگار همسران بهتری از شما به پیامبر خواهد
داد .بدنبال آن ،این آیه ) َع َسى َرب ُّ ُه إ ِنْ َط َّل َق ُكنَّ
أَنْ یبْ ِدل َ ُه أَ ْز َواج ًا خَ یراً مِن ُْك ّن) نازل شد ]2[.امام
بخاری حدیث مذكور را با این الفاظ در جای
دیگر آورده است :عمر رضی اهلل عنه گفت :در
سه مساله دیدگاه من موافق با خواست پروردگار
بود یا پروردگار در سه مساله با من موافقت
فرمود :یك :عرض كردم :ای رسول خدا صلی
اهلل علیه و آله و سلم  ،انسانهای خوب و خراب
در محضر شما می آیند ،بهتر است شما مادران
مومنان را امر كنید تا حجاب كنند .خداوند آیه
حجاب را نازل كرد.
دو :حضرت عمر رضی اهلل عنه می گوید :به
من خبر رسیده بود كه رسول اكرم صلی اهلل علیه
و آله و سلم در حق بعضی از ازواج مطهرات
خشم كرده است ،نزد آنان رفته ،گفتم :اگر باز
نیامدید ،خداوند پیامبرش را همسرانی بهتر از
شما خواهد داد .عمر رضی اهلل عنه می گوید :نزد
یكی از همسران رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و
سلم آمدم ،او گفت :ای عمر ،رسول اهلل خودش
به همسران چیزی نمی گوید تو آنان را نصیحت
می كنی؟ به دنبال آن ،خداوند آیه ) َع َسى َرب ُّ ُه إ ِنْ
َط َّل َق ُكنَّ  . . .الخ) را نازل كرد و همین روایت در
صحیح مسلم نیز با اندك تفاوتی در الفاظ آمده
است .برای اطالعات بیشتر به این منابع مراجعه
شود:
 -1صحیح بخاری كتاب التفسیر سوره بقره
برقم (.)3213
 -2صحیح مسلم مع الشرح كتاب فضایل
الصحابه ،باب فی فضایل عمر ،برقم (.)2399
همچنین در حدیث طوالنی دیگری به نقل از
عمر رضی اهلل عنه چنین آمده است . . . :ابن
عباس می گوید :بعد از اینكه ـ در جنگ بدر
ـ اسیر گرفتند ،رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و
سلم به ابوبكر و عمر گفت :رای شما در مورد
این اسیران چیست؟ ابوبكر گفت :ای پیامبر خدا،
آنها پسر عموها و خویشاوندان ما هستند ،به نظر
من از آنها فدیه بگیرید تا باعث تقویت ما در
برابر كفار شود .چه بسا خداوند آنها را به اسالم
هدایت نماید .رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و
سلم فرمود :ای پسر خطاب ،رای تو چیست؟
گفتم :نه ،ای رسول اهلل ،سوگند به خدا ،رای من
مثل رای ابوبكر نیست ،به نظر من اجازه دهید تا
گردنهایشان را بزنیم ،به علی اجازه دهید تا گردن
عقیل را بزند و به من اجازه دهید تا گردن فالنی
(یكی از خویشاوندان عمر) را بزنم زیرا اینها
بزرگان و ائمه كفر هستند .رسول اهلل صلی اهلل
علیه و آله و سلم به رای ابوبكر تمایل پیدا كرد
و به رای من عالقه ای نشان نداد ،فردای آن روز
آمدم ،دیدم رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم
و ابوبكر نشسته اند و گریه می كنند .گفتم :ای

رسول خدا ،به من بگو شما و رفیقت چرا گریه
می كنید؟ اگر گریه ام آمد ،گریه می كنم و اگر
گریه ام نیامد بخاطر گریه شما ،تظاهر به گریه می
كنم .رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمود:
پیشنهاد فدیه گرفتن از طرف دوستانت باعث
گریه من شده است زیرا عذاب آنها نزدیكتر از
این درخت (اشاره به درختی نزدیك رسول اهلل
صلی اهلل علیه و آله و سلم ) به من عرضه شد
و خداوند این آیه را نازل كردَ ) :ما َكانَ لِنَبِی أَنْ
ُ
یكونَ ل َ ُه أَ ْس َرى َحتَّى یث ِْخ َن فِی الَأْ ْر ِ
ض ـ تا ـ
َف ُك ُلوا م ِ َّما َغن ِ ْمت ُْم َحال ً
ال َطیب ًا) پس خداوند غنیمت
را برای آنها حالل كرد.
 -3صحیح مسلم مع الشرح كتاب الجهاد و
السیر باب االمداد بالمالئكه غزوه بدر و اباحه
الغنائم ـ رقم (.)1763
خواننده محترم ،همه این روایات همان طور
كه مشاهده می كنی ثابت و از لحاظ روایت و
درایت صحیح هستند ،اگر تیجانی آنها را روایات
دروغین می گوید ،باید با دلیل روشن نه با
جهالت شرم آور و رسوا كننده ،و عقل فاسدش
مدعایش را ثابت كند .این روایات هرگز به این
معنی نیستند كه بعضی صحابه از لحاظ علم و
تقوی از رسول اكرم صلی اهلل علیه و آله و سلم
فایق و برتر بودند ـ رسول اكرم صلی اهلل علیه و
آله و سلم در بعضی موارد اجتهاد می كرد ،در
مسائلی كه وحی دربارهي آنها نازل نشده بود.
هر آنچه كه از پیامبر انجام می گیرد ،الزم نیست
كه همه اش وحی باشد بلكه پیامبر بر اساس
مصلحت در غیر مورد وحی اجتهاد نیز می كند
ـ مث ً
ال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم
نماز میت رئیس منافقین ،عبداهلل بن ابی را خواند،
حضرت عمر رضی اهلل عنه به وی گفت :یا رسول
خدا ،تو بر او نماز می خوانی و خداوند تو را از
این نماز منع كرده است؟ رسول اكرم صلی اهلل
علیه و آله و سلم فرمود :خداوند به من اختیار
)استَغْف ِ ْر ل َ ُه ْم أَ ْو ال ت َْستَغْف ِ ْر ل َ ُه ْم
داده فرموده استْ :
ین َم َّر ًة) ای پیامبر شما خواه
إ ِنْ ت َْستَغْف ِ ْر ل َ ُه ْم َسبْعِ َ
برای منافقین طلب آمرزش كنی یا نكنی خداوند
آنان را نمی بخشد حتی اگر شما هفتاد بار برای
آنان طلب آمرزش كنی ،خداوند آنان را مورد
مغفرت قرار نخواهد داد .حضرت عمر رضی اهلل
عنه عرض كرد :او منافق است ،رسول اكرم صلی
اهلل علیه و آله و سلم بر وی نماز خواند ،خداوند
ات أَبَدا ً َوال
این آیهَ ( :وال ت َُص ِّل َع َلى أَ َح ٍد مِنْ ُه ْم َم َ
تَ ُق ْم َع َلى َقبْرِهِ) را نازل فرمود .ترجمه آیه چنین
است :اگر از منافقان كسی بمیرد هرگز بر او نماز
مخوان و بر قبر وی (برای دعا) توقف نكن]3[.
و این امر كه رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و
سلم اجتهاد كرده است ،از كتاب اهلل ثابت است
و ثابت است كه رسول اكرم صلی اهلل علیه و آله
و سلم درباره سوق هدی ،در حجه الوداع فرمود:
«لو استقبلت من امری ما استدبرت ما اهدیت،
ولوال أن معی الهدی ألحللت» اگر از قبل می
دانستم آنچه را كه بعداً برایش پیش آمد ،هدی
را با خود نمی بردم ،اگر هدی با من همراه نبود،
از احرام بیرون می آمد( .صحیح بخاری كتاب
الحج برقم ( ) )1568همچنین در جریان تحریم
عسل ،وقتی از خانه همسرش ،زینب بنت جحش
نزد دو همسر دیگرش ،عایشه و حفصه تشریف
آورد ،سوگند یاد كرد كه دیگر در خانه زینب
بنت جحش عسل نمی خورد ،خداوند این آیه )یا
أَی َها النَّبِی ل ِ َم ت َُح ِّر ُم َما أَ َح َّل اللهَّ ُ ل َ َ
ات
ك تَبْتَغِی َم ْر َض َ
أَ ْزوا ِج َ للهَّ
یم)[ ]4را نازل كرد ـ ای
َ
ك َوا ُ َغ ُفو ٌر َر ِح ٌ
پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم چرا حالل خدا
را بر خود حرام می كنی ،شما در صدد ارضاء
همسران خود هستی ،خداوند بخشنده و مهربان
است ،اگر همه آنچه كه پیامبر صلی اهلل علیه و آله
و سلم می گفت و انجام می داد ،وحی می بود
یا از طریق وحی می بود ،خداوند در قرآن ،این
امور را برای او بیان نمی كرد .موافقت خداوند
با صحابه در یك جریان یا بیش از یك جریان،
نقصی برای پیامبر رضی اهلل عنه محسوب نمی
شود ،و به این معنی نیست كه صحابه از رسول
اكرم صلی اهلل علیه و آله و سلم علم بیشتری
دارند .هیچ كسی چنین نمی اندیشد به جز كسی
كه دربارهي اعمال و اقوال رسول اهلل صلی اهلل
علیه و آله و سلم اص ً
ال آگاهی نداشته باشد .از
روایات مستند و معتبر ثابت است كه رسول اكرم
صلی اهلل علیه و آله و سلم در مواردی كه وحی
نازل نشده بود به اصحابی مشوره می كرد .مانند
جریان اسیران جنگی در غزوه بدر.
اگر این روایات باطل و دروغ هستند ،چرا
برادران شیعی تو (تیجانی) از آنها استدالل می
كنند .دكتر عالءالدین قزوینی در كتاب خود
«الشیعه و التصحیح» علیه دكتر موسی موسوی
با استناد به روایت حضرت انس استناد كرده می
گوید :از انس بن مالك روایت شده است .و این
همان روایت است كه حضرت عمر رضی اهلل
عنه در آن می گوید :در سه مساله با پروردگارم
موافقت شده است ـ كه عمر فرمود« :به من خبر
رسیده بود كه بعضی از همسران رسول اهلل صلی
اهلل علیه و آله و سلم  ،رسول اهلل صلی اهلل علیه
و آله و سلم را اذیت كردند ،نزد آنان رفته ،آنان
را پند و نصیحت كردم و در ضمن به آنان گفتم:

از این حركتها باز بیایید و گر نه خداوند در
عوض بهتر از شما به پیامبر صلی اهلل علیه و آله
و سلم خواهد داد .حتی نزد زینب آمدم ،زینب
گفت :ای عمر ،درباره رسول اهلل صلی اهلل علیه
و آله و سلم چنین مساله ای پیش نیامده است
كه او همسرانش را نصیحت كند .تو آمده ای ما
را نصیحت می كنی ،خداوند این آیه ) َع َسى َرب ُّ ُه
إ ِنْ َط َّل َق ُكنَّ  ). . .را نازل كرد ]5[.بعد چند روایت
دیگر را از حضرت عمر رضی اهلل عنه نقل كرده
می گوید« :اینها مجموعه ای از روایات صحیحه
هستند]6[».
آنچه كه از این روافض مایه حیرت و شگفتی
است این است كه این آقایان هرگاه از روایاتی،
علیه اهل سنت استدالل می كنند بر سیاست یك
بام و دو هوا عمل می كنند .یك حدیث در عین
حال كه به صحت آن اعتراف دارند ،در همان
لحظه آن را ضعیف نیز تلقی می كنند ،اگر بدانند
كه فالن حدیث مشتمل بر مدح و تعریف یك
صحابی است ،بالفاصله به ضعیف بودن آن حكم
می كنند .شاید همین روش ،سیاست یك بام دو
هوای تیجانی را توجیه می كند ،تیجانی از حدیثی
كه در منابع اهل سنت وارد شده ،اگر بداند كه در
آن نقص و عیبی متوجه یكی از اصحاب رسول
اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم است ،بالفاصله
به صحت آن فتوا می دهد و در غیر این صورت
همین حدیث را ضعیف تلقی نموده ،موضع اهل
سنت را بخاطر همین حدیث مورد نقص و عیب
قرار می دهد ـ هر حدیثی را كه در آن مدح و
ستایشی در حق صحابه مشاهده كند ،آن را كذب
و از لحاظ عقل و شرع غیر مقبول تلقی می كند!
طبق تجربه خودم این گونه تلون و تغییر پذیری
را مرهون كارگاه تحلیل گری حدیث كه تابع
تحلیل گر تیجانی می باشد می پندارم.
چنین بر می آید كه تیجانی بسیار مضطرب
و پریشان است از گمراهی كه اهل سنت آن را
میان مردم رواج می دهند! به عقیده تیجانی ،اهل
سنت بعضی از اعمال و اقدامات صحابه را بهتر
از اعمال و اقدامات رسول اهلل صلی اهلل علیه و
آله و سلم می دانند و اینكه بعضی از اصحاب در
علم و تقوی از رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و
سلم مقدم هستند .تیجانی در این ادعا از حدیثی
استدالل می كند ،هیچ معلوم نیست كه او این
حدیث را از كجا آورده است؟ و آن حدیث ،این
است كه رسول اكرم صلی اهلل علیه و آله و سلم
فرمود« :لو أصابنا اهلل بمصیبه لو یكن ینج منها إال
ابن الخطاب» اگر خداوند آفتی را برای ما می
آورد به جز عمر بن خطاب دیگر هیچ كسی از
آن نجات پیدا نمی كرد!؟ چون این حدیث پیامبر
صلی اهلل علیه و آله و سلم نیست ،طبیعت ًا او آن
را به هیچ منبعی ارجاع نداده و حواله ای برایش
ذكر نكرده است .این حدیث چون از لحاظ
درایت و متن باطل است ،نیازی نیست كه سند
آن مورد ارزیابی قرار گیرد چگونه ممكن است
كه خداوند پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم و
اصحابش را در مصیبتی گرفتار كند كه تنها عمر
از آن نجات پیدا كند!؟ ال حول و ال قوه إال باهلل.
بعد تیجانی می گوید( :العیاذ باهلل) اهل سنت با
زبان حال خود می گویند :اگر عمر نمی بود،
پیامبر هالك می شد (اعاذنا اهلل) ـ خداوند از این
اعتقاد فاسد و معیوب كه عیبی باالتر از آن نیست
ما را نجات دهد ـ سوگند به جان خودم او كه
چنین اعتقادی دارد ،به اندازهي فاصلهي مشرق و
مغرب از اسالم بدور است و بر وی واجب است
كه به عقل خود برگردد و شیطانی كه در دل او
كمین كرده است آن را از خود براند .خداوند می
فرماید :كسی كه هوایش را معبود خود قرار داده
و خداوند با وجود عالم بودنش او را گمراه كرده
بر گوش و قلب او مهر غفلت زده است و در جلو
چشمهای او پرده انداخته است ،به جز خدا چه
كسی می تواند او را به راه راست هدایت كند]7[.
می گویم:
فتوای تیجانی درباره كسی كه چنین اعتقادی
دارد( ،یعنی بعضی صحابه را در علم و تقوی و
صحت اعمال و كردار بهتر از رسول اهلل صلی
اهلل علیه و آله و سلم بداند) برایتان روشن شد
ـ بخاطر اینكه جناب تیجانی بهره بیشتری از
هدایت برده باشد ،ناچارم پرده از چهره كسانی
كه بعضی صحابه را بهتر از رسول اهلل صلی اهلل
علیه و آله و سلم می دانند و در علم و تقوی
مرتبهي واالتری از مرتبه رسول اهلل صلی اهلل علیه
و آله و سلم برای آنان قایل هستند ،بردارم .گوش
كن تیجانی ،كلینی كه از مراجع بزرگ روافض
است ،در كتابش «األصول من الكافی» كه در
دیدگاه شیعه همان منزلت را دارد كه صحیح
بخاری در دیدگاه اهل سنت دارد .می نویسد:
علی بن ابی طالب بارها گفته است :من میان
بهشت و دوزخ قسیم خداوند هستم ،من فاروق
اكبر هستم ،من صاحب عصا و میسم هستم ـ
تمام فرشتگان ،جبرییل و رسوالن برای من اقرار
كردند ،تمام آنچه را كه برای محمد صلی اهلل
علیه و آله و سلم اقرار كرده اند .و حمل كردم
آنچه را كه محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم
حمل كرده است و آن محموله پروردگار است.
خصلتهایی به من عطا شده كه قبل از من به

هیچ كس عطا نشده است .علم منایا ـ (موت و
مرگ) بالیا (آفتها) ،انساب (نسب نامه و شجره)
و خطاب فامیل میان حق و باطل به من داده
شده است .از دست نمی دهم آنچه را كه گذشته
است .آنچه كه پنهان است ،از من پنهان نیست.
همه اینها از جانب اهلل است .خداوند مرا بر علم
خود تمكین كرده است]8[.
شیعه در این حد اكتفا نكرده بلكه فرزندان
و اوالد حضرت علی رضی اهلل عنه را بزرگتر
از پیامبران می دانند!؟ اما شیعه محمد فروخ
الصفار در كتاب خود بنام «فضایل اهل البیت»
از عبداهلل بن ولید چنین روایت می كند« :ابی
عبداهلل از من پرسید :شیعه درباره عیسی ،موسی و
امیرالمومنین ،چه می گوید؟ گفتم :می گویند كه
عیسی و موسی از امیرالمومنین بهتر هستند .ابی
عبداهلل (ع) گفت :آیا شیعه می گویند ،آنچه را
كه رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم دانسته،
امیرالمومنین می داند ،گفتم :آری ،ولی آنان هیچ
كس را از پیامبران اولوالعزم ،بهتر نمی دانند.
ابو عبداهلل فرمود :بوسیله قرآن با آنان (شیعه)
خصومت كن .عرض كردم :بوسیله كدام آیه های
قرآن با آنان خصومت و بحث كنم؟ ابو عبداهلل
(ع) فرمود :خداوند ،درباره حضرت موسی می
اح م ِ ْن ُك ِّل َشیءٍ علما)
فرمایدَ ) :و َكتَبْنَا ل َ ُه فِی الَأْل ْ َو ِ
و علم هر چیز در الواح برای موسی نوشته نبود.
درباره حضرت عیسی خداوند می فرماید):
ُ
ین ل َ ُك ْم ب َ ْع َ
ض ال َّ ِذی تَخْ تَل ِ ُفونَ فِیهِ) و خداوند
َو أِلب َ َ
درباره حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم
فرموده است) َو ِجئْنَا ب ِ َ
ك َع َلى َهؤُ الءِ َشهِیدا ً َون َ َّزلْنَا
َع َل َ
َاب تِبْیان ًا ل ِ ُك ِّل َشیءٍ)[]9
یك ال ْ ِكت َ
روایت دیگری از ابی عبداهلل ،جعفر بن محمد
بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ،را چنین
نقل می كند( :خداوند پیامبران اولوالعزم را آفرید
و آنان را بوسیله علم ،فضیلت داد .و ما را وارث
علم و فضل آنان قرار داد .و در علم آنان ،ما را
بر آنان فضیلت داد .و در علم رسول اهلل صلی
اهلل علیه و آله و سلم نیز ما را فضیلت داد ـ علم
رسول اهلل و علم سایر پیامبران اولو العزم را به ما
داد ،آنچه كه به آنان نداده بود]10[».
بعد از این دالیل ،ناچارم كه گرم ترین تعزیت
و تسلیت را به دكتر تیجانی به خاطر راه یافتن او
بسوی باطل ،تقدیم دارم. .
تیجانی عدالت حضرت عمر رضی اهلل عنه
را زیر سوال برده می گوید« :هر چند كه عمر
به عدالت شهرت دارد ،لیكن تاریخ حكایت از
آن دارد كه او در تقسیم عطاء و مستمری قصد
تبعیت از سنت رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و
سلم را نداشته و پای بند آن نبوده است .زیرا
رسول اكرم صلی اهلل علیه و آله و سلم مساوات
و برابری را در تقسیم عطا و مستمری میان تمام
مسلمانان رعایت فرموده است .تبعیضی میان آنان
قایل نبوده است .ابوبكر در تمام مدت خالفتش
نیز از این سنت رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله
و سلم تبعیت كرده است .اما عمر بن خطاب
شیوه نوینی را اختراع نموده .سابقین را در برابر
غیر سابقین ترجیح داده است .مهاجرین قریش را
در برابر مهاجرین غیر قریش و ك ً
ال مهاجرین را
در برابر انصار و اعراب را در برابر غیر اعراب
ترجیح داده است .هم چنین مضر ،را در برابر
ربیعه ترجیح داده است .به گونه ای كه برای مضر
سیصد و برای ربیعه دویست درهم در نظر گرفته
است .اوس را در برابر خزرج ترجیح داده است.
این تبعیض و ترجیح چه نسبتی با عدل و عدالت
دارد ،ای عاقالن اندكی بیندیشید؟»[]11
 -1آری ،عمر رضی اهلل عنه در تقسیم عطایا
و مستمری بیت المال بعضی را در برابر بعضی
ترجیح می داد و این ترجیح به هیچ وجه قابل
نكوهش نیست زیرا هیچ دلیلی بر وجوب برابری
وجود ندارد .و هیچ یك از علمای معتقد به
وجوب برابری نبوده و نیست و از روایات مستند
ثابت است كه رسول اكرم صلی اهلل علیه و آله
و سلم در برخی موارد ،بعضی را در برابر بعضی
ترجیح داده است .بخاری در صحیح خود از
نافع از ابن عمر چنین روایت می كند :رسول
اكرم صلی اهلل علیه و آله و سلم روز خیبر اموال
غنیمت را تقسیم كرده به مجاهدینی كه سوار
بودند ،یعنی اسب جنگی همراه داشتند دو سهم
و به مجاهدینی كه پیاده نظام بودند یك سهم
می داد .نافع در تفسیر این حدیث می گوید:
كسی كه اسب همراه داشت و به او سه سهم
و به كسی كه اسب همراه نداشت ،یك سهم می
داد]12[.
 . . .-2معتقدین به جواز تفضیل و ترجیح می
گویند :اصل همان تسویه و برابری است ولی
رسول اكرم صلی اهلل علیه و آله و سلم گهگاهی
به تفضیل و ترجیح عمل می كرد ،این روش
رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم دال بر
جواز تفضیل است .این قول و دیدگاه كه
اصل همان تسویه است ولی تفضیل و ترجیح
نیز بخاطر مصلحت جایز است ،صحیح ترین
دیدگاه تلقی شده است .واضح است كه عمر
رضی اهلل عنه بر اساس هوسهای نفسانی و منافع
شخصی به تبعیض و ترجیح عمل نكرده است
بلكه عامل اساسی در این ترجیح همان فضایل

دینی بوده اند .مثال سابقین اولین از مهاجرین
را در برابر غیر سابقین مقدم كرده است .و بعد
به همین ترتیب عمل كرده است و سهم خود
و خویشاوندان را از سهم دیگران كمتر كرده
است .البته كسی كه اساس ترجیح اش هوسهای
نفسانی باشد مستحق نكوهش است .لیكن كسی
كه هدفش خشنودی خداوند ،تبعیت از رسول
اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم و تعظیم كسی
كه خداوند او را معظم كرده است ،باشد ،هیچ
اشكالی متوجه او نمی شود .بلكه چنین اقدامی
شایان مدح و ستایش است ،نه نكوهش و مذمت.
روی همین اصل حضرت عمر رضی اهلل عنه به
علی ،حسن و حسین ،بیش از دیگران می داد.
هم چنین به سایر خویشاوندان رسول اكرم صلی
اهلل علیه و آله و سلم بیش از دیگران می داد .اگر
او به تسویه عمل می كرد ،به خاندان رسول اهلل
صلی اهلل علیه و آله و سلم كمتر از آنچه كه می
داد ،می رسید]13[.
 -3حضرت عمر رضی اهلل عنه مستمری بگیران
از بیت المال را به دسته های متعددی تقسیم كرده
بود .دسته اول عبارت بود از مهاجرینی كه در
غزوه بدر شریك بودند ـ دسته دوم انصار كه در
غزوه بدر شركت داشتند .دسته سوم مهاجرینی
كه توفیق شركت در غزوه بدر را نداشتند ،دسته
چهارم انصار كه این توفیق را نیافته بودند ولی
در بقیه غزوات شركت جسته بودند ـ بعد یعنی
دسته پنجم ،كسانی بودند كه توفیق شركت در
غزوه واحد و فتح مكه را داشتند .دسته ششم آن
عده از صحابه كه در قادسیه و یرموك حضور
داشتند .بعد برای افراد بخصوص مستمری
خاصی در نظر گرفته بود ،مانند حضرت حسن
و حضرت حسین .حضرت عمر رضی اهلل عنه
میان عرب و غیر عرب تبعیضی قایل نبود ،گفته
تیجانی دایر بر اعمال تبعیض میان اعراب و غیر
اعراب صحت ندارد .به تمام اهل بدر چه عرب
و غیر عرب یكسان می داد .حتی به فرماندهان
لشكر دستور كتبی می داد و می فرمود :هر كدام
از موالی را كه آزاد كردید ،آنان را در حكم
اعراب و آزاد شدگان قرار دهید و مانند آزادگان
با آنان رفتار شود .و اگر مایل هستید كه آنان را
یك قبیله مستقل قرار بدهید ،آنگاه در بخش مزایا
و مستمری و احسان با آنان مانند افراد خودتان
رفتار نموده ،هیچ گونه تبعیضی علیه آنان اعمال
نكنید ]14[.تقسیماتی كه تیجانی از كتب شیعه
نقل كرده است ،هیچ سند معتبری برای آنها ذكر
نشده لذا فاقد اعتبارند.
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دنیا از دیدگاه قرآن
سیدسابق(رحمهاهلل)
ترجمه:ابوعامر

جاهای
در
قرآن
بسیاری توجه انسان را
به زیباییهای موجود
در جهان و طبیعت
و اشیای دور و بر او

جلب میکند:
ِ
ْ
ي
ف
َا
ن
ل
{ َول َ َقدْ َج َع
وجا َو َزيَّنَّا َها
الس َماءِ ب ُ ُر ً
َّ
لِلنَ ِ
ين} [حجر]16 :
ّاظرِ َ
(بیتردید ما در آسمان برجهایی قرار دادیم و
آن را برای تماشاگران آراستیم)
َ
الس َم َو ِ
ات َوالَأْ ْر َ
ض َوأَن ْ َز َل ل َ ُك ْم م ِ َن
{أ َّم ْن خَ َلقَ َّ
َ
ات ب َ ْه َجةٍ َما َكانَ
الس َماءِ َما ًء َفأن ْبَتْنَا بِهِ َحدَ ائِقَ َذ َ
َّ
ل َ ُكم أَنْ تُنْبِتُوا َش َجر َها أَإِل َ ٌه َم َع َِهّ
الل ب َ ْل ُه ْم َق ْو ٌم
ْ
َ
يَ ْع ِدلُونَ } [نمل]60 :
([آیا آنان که برای خداوند شریک قرار
دادهاند بهترند] یا آنکه آسمانها و زمین را
آفرید و برای شما از آسمان آبی فرو ریزاند
پس با آن باغهایی بهجتانگیز رویاندیم ،شما
نمیتوانستید که درختان آن را برویانید .آیا
معبودی [به حق] با اهلل است؟ [خیر] بلکه آنان
گروهی منحرفند)
{أَ َف َل ْم يَن ُْظ ُروا إِل َ
الس َماءِ َف ْو َق ُه ْم َكيْ َ
ف بَنَيْنَا َها
ى
َّ
وج (َ )6والَأْ ْر َ
ض َمدَ ْدن َا َها
َو َزيَّنَّا َها َو َما ل َ َها م ِ ْن ُف ُر ٍ
َوأَل ْ َقيْنَا فِي َها َر َو ِ
اس َي َوأَن ْبَتْنَا فِي َها م ِ ْن ُك ّ ِ
ج
ل َز ْو ٍ
يج} [ق]7-6 :
بَهِ ٍ
(مگر به آسمان باالی سر خود ننگریستهاند [که]
چگونه آن را بنا نمودیم و زینت دادیم در حالی
که در آن هیچ شکافتگی نیست؟ ( )6و زمین را
گستراندیم و در آن کوههای پابرجا نهادیم و در
آن از هر زوج شادیآوری رویاندیم)
خداوند متعال زیبایی را در همه چیز دوست
دارد :زیبایی در گفتار ،زیبایی در کردار ،زیبایی
در صفات و زیبایی در نامها و حتی زیبایی
لباس زیرا از مالک بن عوف روایت است که
گفت :نزد رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وآله
وسلم ـ آمدم در حالی که لباس و ظاهرم بسیار
ساده و فقیرانه بود ،پس پیامبر خدا ـ صلی اهلل
علیه وآله وسلم ـ فرمودند« :آیا مال و منالی
داری؟» گفتم :آری .فرمود« :اگر خداوند تو
را مالی داده است [شایسته است] اثر نعمت
خداوند و بزرگواریاش بر تو دیده شود»]1[.
و در حدیثی دیگر فرمودهاند« :اگر خداوند به
تو مالی عطا کرد [باید اثر آن] بر تو نمایان
شود ،زیرا خداوند دوست دارد اثر نعمت او
بر بندهاش به نیکی نمایان گردد ،و بدبختی و
بدبختنمایی را دوست ندارد»]2[.
و به سند صحیح از رسول خدا ـ صلی اهلل علیه
وآله وسلم ـ روایت است که فرمودند« :لباس
زیبا بپوشید و مرکب نیک برگیرید تا آنکه در
میان مردم شناخته شده گردید»]3[.
حدیث فوق اشاره به این دارد که انسان مسلمان
دارای شخصیتی ویژه است ،پس همانگونه که
خداوند از او خواسته است با ایمان ،درون
خود را پاک سازد ،همانطور نیز از او خواسته
است در ظاهر خود کامل و برازنده باشد تا
توجه مردم را در مورد لباس و وسیله سواری و
وسائل خانهاش جلب کند تا آنکه در میان آنها
شناخته شده گردد.
علمای امت این توجیه خداوندی را درک
نموده و بر این اساس رفتار میکردند ،از
ابییعفور روایت است که گفت :شنیدم مردی
از ابن عمر درباره چگونه لباس پوشیدن سوال
کرد و او در پاسخ گفت« :لباسی بپوش که نه
نادانان تو را کوچک شمارند و نه حکیمان از تو
عیب گیرند»[ ]4[.به روایت طبرانی]
حسن بصری لباسی میپوشید که چهارصد
سکه قیمت داشت و فرقد سنجی لباس خشن
میپوشید ،فرقد حسن را مالقات کرد و به او
گفت :لباست چه نرم است! حسن گفت« :ای
فرقد ،نه لباس نرم من مرا از خداوند دور
میکند و نه لباس خشن تو تو را به خداوند
نزدیک میسازد».
روایت است که یکی از سختگیرها بر زیبایی
ظاهر و لباس علی بن حسن شاذلی ایراد
گرفت ،پس ابوالحسن به او گفت« :این ظاهر
من میگوید :الحمدهلل ،اما قیافه تو میگوید :از
دنیای خود به من هم بدهید!»
این بهره بردن از دنیا در بحث دوست داشتن
دنیا که در حدیث نبوی «حب دنیا سر هر اشتباه
است»[[ ]5به روایت بیهقی] به آن اشاره شده
است وارد نمیشود .زیرا منظور از دوست
داشتن دنیا که اساس هر اشتباه است دوست
داشتن فخر و رئاستطلبی و دوست داشتن مال
دنیا به هدف فخرفروشی و زیادهطلبی و باال
دانستن خود بر مردم است ،بیآنکه هدف از
مال دنیا یاری رساندن به حق یا به قصد زیبایی
در میان مردم باشد .خداوند متعال میفرماید:
ِ
ين َ
{ت ِ ْل َ
ال يُرِيدُ ونَ
الدا ُر
ك َّ
اآلخ َر ُة ن َْج َع ُل َها ل ِ َّل ِذ َ
ُع ُلوا فِي َ
ض َو َ
األ ْر ِ
ين}
ال َف َسا ًدا َوال ْ َعاقِبَ ُة ل ِ ْل ُمتَّق ِ َ
ًّ
[قصص]83 :
(آن خانه آخرت را برای کسانی قرار میدهیم
که در زمین خواهان برتری و فساد نیستند و

فرجام [نیک] از آن متقیان است)
از کعب بن مالک روایت است که رسول خدا ـ
صلی اهلل علیه وآله وسلم ـ فرمودند« :دو گرگ
گرسنه که در گلهای از گوسفندان رها شوند بر
آن گله خطرناکتر از حرص انسان بر مال و
فخرفروشی بر دین او نیستند»[ ]6[.به روایت
ترمذی]
اما اگر انسان مال و شرف را برای یاری حق
بخواهد یا برای رسیدن به جایگاهی که شایسته
آن است ،در این صورت حب مال و مکانت
و جستجوی آن خوب و مطلوب است چنانکه
یوسف پیامبر ،خطاب به پادشاه مصر فرمود:
ض إِن ِّي َحف ِ ٌ
{ َق َ
اج َع ْلنِي َع َلى خَ َزائِنِ الَأْ ْر ِ
يظ
ال ْ
يم} [یوسف]55 :
َعل ِ ٌ
(گفت :مرا بر خزانههای این سرزمین قرار ده،
که من نگهبانی دانا هستم)
و یکی از اصحاب از رسول خدا ـ صلی اهلل
علیه وآله وسلم ـ درخواست نمود که امام قوم
خود باشد؛ رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وآله
وسلم ـ فرمودند« :تو امام قوم خود هستی»]7[.
اما با این وجود ،شایسته است انسان از آنچه
او را نسبت به هدف اساسیاش مشغول و دور
میدارد و او را از معانی خیر به سوی رذائل
اخالقی و صفات زشت منحرف میسازد دوری
گزیند:
ين آ َمنُوا لاَ تُ ْلهِ ُك ْم أَ ْم َوال ُ ُك ْم َولاَ
{يَا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
أَ ْولاَ ُد ُكم َع ْن ذِ ْكرِ َِهّ
ك َف ُأولَئ ِ َ
الل َو َم ْن يَ ْف َع ْل َذل ِ َ
ك ُه ُم
ْ
ِ
ِ
ِ
الْخَ ِ
ُ
ُ
َ
ْ
اس ُرونَ (َ )9وأَن ْفقوا م ْن َما َر َزقنَاك ْم م ْن قبْلِ
َ
َ
ِ
ِ
لاَ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ِ
َ
ب ل ْو أ ّخ ْرتَني
أَنْ يَ ْأت َي أ َحدَ ك ُم ال َم ْو ُ
ت فيَقول َر ّ
َ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ل َقرِ ٍ
إِلَى أَ َج ٍ
ين
الصالح َ
يب َف َأ َّص َّدق َوأك ْن م َن َّ
اللُهّ
( )10ول َ ْن يؤَ ّ ِخر َُهّ
الل ن َ ْف ًسا إ ِ َذا َجا َء أَ َج ُل َها َو َ
َ
ُ َ
ير ب ِ َما تَ ْع َم ُلونَ } [منافقون]11-9 :
خَ ب ِ ٌ
(ای کسانی که ایمان آوردهاید مالها و
فرزندانتان شما را از یاد اهلل مشغول ندارد و هر
که این کار را کند آنان از زیانکاران هستند ()9
و از آنچه به شما روزی دادهایم انفاق کنید پیش
از آن که مرگ یکی از شما در رسد و بگوید
پروردگارا چرا تا مدتی نزدیک [مرگ] مرا به
تاخیر نینداختی تا صدقه دهم و از نیکوکاران
باشم ( )10و اهلل هیچ نفسی را هنگامی که
اجلش فرا رسد به تاخیر نخواهد انداخت و اهلل
به آنچه میکنید آگاه است)
اینگونه دنیاخواهی منافاتی با زهد ندارد ،زیرا
معنای زهد تحریم زینت خداوندی که برای مردم
قرار داده است ،و ترک روزیهای پاک ،نیست،
بلکه زهدی که اسالم میخواهد ،دوری از حرام
و زهد نسبت به شبهات و زهد در زیادهروی در
لذتها و شهوتها است ،به طوری که انسان را
از وظائف شخصی و اجتماعی دور گردانده و
التزامات او را نسبت به پروردگارش و خودش
و خانواده و دیگر انسانها از یاد او ببرد.
اسالم حد و مرزی برای زهد قرار داده است
که در روایت ترمذی و ابن ماجه از حدیث
ابوذر ـ رضی اهلل عنه ـ چنین تعریف شده است
که رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وآله وسلم ـ
فرمودند« :زهد در دنیا نه با حرام دانستن حالل
است و نه با حیف و میل کردن مال ،بلکه زهد
در دنیا این است که به آنچه در دست خود
داری بیش از آنچه نزد خداوند است اطمینان
نداشته باشی و اینکه ثواب مصیبت و از دست
دادن چیزی را بیشتر از آن دوست داشته باشی
که اگر آن چیز هنوز برایت باقی مانده بود»]8[.
زهد به این معنا ،قلب و بدن را آسوده ساخته
و باعث به دست آمدن محبت خداوند و محبت
مردم است .از سهل بن سعد روایت است که
مردی نزد پیامبر آمد و گفت :ای رسول خداوند،
مرا به کاری راهنمایی کن که اگر آن را انجام
دهم خداوند مرا دوست بدارد و مردم [نیز] من
را دوست بدارند .رسول خدا ـ صلی اهلل علیه
وآله وسلم ـ فرمودند« :در دنیا زهد بورز تا
خداوند تو را دوست بدارد ،و در مورد آنچه
نزد مردم است زهد پیشه کن تا مردم تو را
دوست بدارند»[ ]9[.به روایت ابن ماجه]

زيرنويسها:
[ – ]1صحیح ابن حبان ( /234 /12شماره:
 )5416شعیب ارناووط میگوید :إسناد آن بر
اساس شرط مسلم صحیح است.
[ – ]2به روایت بخاری در تاریخ کبیر ()426 /3
و طبرانی ( /273 /5شماره .)5308 :هیثمی در
مجمع الزوائد ( )132 /5میگوید :رجال آن
همه ثقه هستند .همچنین أبونعیم اصفهانی در
حلیة األولیاء ( )118 /7و در معرفة الصحابة
( 226 /3شماره 1071 :حدیث )3075 :آن را
تخریج نموده است.
[ – ]3حاکم نیشابوری ( ،203 /4شماره:
 .)7371عالمه آلبانی آن را ضعیف دانسته است.
نگا :ضعیف الجامع (.)206
[ – ]4آلبانی در «غایة المرام فی تخریج
أحادیث الحالل والحرام» میگوید :طبرانی آن
را تخریج کرده است .در متن کتاب لفظ حکماء
(حکیمان) آمده است که لفظ درست آن حلماء
(حلمیان ـ بردباران) است.
[ – ]5شیخ آلبانی در «سلسة الضعیفة» (،370 /3
شماره )1226 :آن را موضوع (ساختگی) دانسته
است.
[ – ]6به روایت احمد ( ،456 /3شماره:
 )15822و ترمذی ( ،588 /4شماره )2376 :که
آن را حسن و صحیح دانسته است ،و دارمی
( ،394 /2شماره )2730 :و طبرانی (،96 /19
شماره .)189 :شیخ آلبانی آن را صحیح دانسته
است.
[ – ]7به روایت ابوداوود (شماره )531 :و
نسائی (شماره .)671 :حافظ ابن حجر در فتح
الباری ( )199 /2میگوید :إسناد آن حسن است
و اصل آن در صحیح مسلم روایت شده است.
شیخ آلبانی آن را صحیح دانسته است.
[ – ]8به روایت ترمذی ( ،571 /4شماره:
 )2340و آن را غریب دانسته است ،و ابن
ماجه ( ،1373 /2شماره )4100 :و همچنین
دیلمی ( ،403 /3شماره .)5228 :شیخ آلبانی
آن را ضعیف دانسته است .نگا :حدیث شماره
( )3194در ضعیف الجامع.
[ – ]9به روایت ابن ماجه ( ،1373 /2شماره:
 .)4102بوصیری میگوید :این إسناد ضعیف
است .همچنین طبرانی ( ،193 /6شماره)5972 :
و حاکم نیشابوری ( ،348 /4شماره )7873 :و
آن را صحیح اإلسناد دانسته است و بیهقی در
ُش َعب اإلیمان ( ،344 /7شماره )10522 :و گفته
است :خالد بن عمرو ضعیف است .همچنین
ُقضاعی ( ،373 /1شماره )1815 :و ابن جوزی
در علل المتناهیة ( ،808 /2شماره)1352 :
و ابن أبی حاتم در «عِلل» ( ،107 /2شماره:
 )1815و گفته است :پدرم میگوید :این حدیثی
است باطل؛ یعنی با این إسناد .منذری ()74 /4
میگوید :ابن ماجه آن را روایت کرده است و
برخی از مشایخ ما إسناد آن را حسن دانستهاند
که این بعید است زیرا از روایت خالد بن عمرو
قریشی اموی سعیدی است و این خالد متروک
است و [به دروغگویی] متهم شده است و
ندیدهام کسی او را ثقه (مورد اطمینان) دانسته
باشد ،اما برقی از نور نبوت در آن میبینم و
اینکه یک راوی ضعیف آن را روایت کرده
است مانع آن نیست که رسول خدا ـ صلی اهلل
علیه وآله وسلم ـ آن را گفته باشد ،همچنین
محمد بن کثیر صنعانی نیز آن را متابعه کرده
است و این محمد با وجود ضعفی که دارد
ثقه دانسته شده است و وضعیتش از خالد بهتر
است .آلبانی آن را حسن دانسته است.
منبع :سایت آلوکه برگرفته از :مجله توحید ـ
شماره ربیع األول سال 1395هـجری قمری،
صفحه  /16تحقیق و تخریج روایات :سایت
آلوکه.

«الش َج َرة الْ َم ْل ُعونَة» در قرآن
منظور از َّ
«الش َج َرة الْ َم ْل ُعونَة» که در قرآن از آن سخن گفته شده است ،در حقيقت
منظور از َّ
ت كه
ي اس 
ت زقو م درخت 
درختي است بنام «زقوم» که در قعر جهنم مي رويد .درخ 
ي
خ ب ه تناو ل آ ن مجبور ساخت ه شده و بهسخت 
ل دوز 
خ و بسيار بدمزه دارد و اه 
ي تل 
ميوها 
ت آنا ن است.
ي و ضياف 
ن هما ن ميهمان 
آ ن را ميخورند و اي 
ك إ َِّن َربَّ َ
«و ِإ ْذ ُق ْل َنا لَ َ
ك َأ َح َ
اط بِال َّن ِ
الرؤ َيا
خداوند متعال مي فرمايدَ :
اس َو َما َج َع ْل َنا ُّ
ُ
ِ
الَّ ِتي َأ َر ْي َن َ
ْ
ْ
َ
ّ
ِ
اك ِإ َّال ِف ْت َنةً لِّل َّن ِ
يد ُه ْم ِإال طغ َْيانًا
اس َو َّ
الش َج َر َة ال َمل ُعونَةَ في الق ُْرآن َونُخَ ِّو ُف ُه ْم َف َما َي ِز ُ
يرا» (اسراء .)60
َك ِب ً
ت هم ه مرد م را
ي پروردگار 
ي را ك ه بهتو گفتيم :ب ه راست 
ن هنگام 
يعني« :و ياد ك 
ش مرد م قرار
ي آزماي 
ي را ك ه ب ه تو نمايانديم ،جز برا 
ت و آ ن رؤياي 
احاط ه كرده اس 
نداديم» مراد از آ ن رؤيا :چشمديد عينيرسو ل خدا صلي اهلل عليه وسلم در سفر شبانه
ي داد .مراد از آزمايش
ب رو 
«اسراء» بود وخداوند آنرا «رؤيا» ناميد ،زيرا در ش 
ي ك ه رسو ل خدا صلي
ي هنگام 
ي بود ك ه قبال اسال م آورده بودند ول 
(فتنه) :ارتداد گروه 
ش ناكا م شده و
ن آزماي 
ش خبر دادند ،آنها در اي 
ي خوي 
اهلل عليه وسلم آنهارا از سفر اسرا 
ت
ش در بدر را ب ه آ ن حضر 
ي سبحا ن كشتار قري 
ي ديگر :خدا 
ب ه ارتداد گراييدند .بهقول 
ت لعنتشده در قرآ ن را»
ب نشا ن داد« .و» نيز «آ ن درخ 
صلي اهلل عليه وسلم در خوا 
ق
تح 
ن مكا ن از رحم 
ت ك ه در دورتري 
ن درخ 
ي مرد م قرار نداديم ،اي 
ي برا 
جز آزمايش 
ش در آن
ت از :درخت«زقوم» ،و آزماي 
ت اس 
خ قرار دارد عبار 
تعالي ،يعنيدر قعر دوز 
ت
ن پنداراس 
ق شما ب ه اي 
ي ب ه مسلمانا ن گفتند« :رفي 
ل و غير و 
ت ك ه ابوجه 
ن قرار اس 
از اي 
ت ميرويد،
ن حا ل ميگويد :در جهنمدرخ 
گ را ميسوزاند اما در عي 
ش جهن م سن 
ك ه آت 
ي جز بر طغيا ن
ن است؟»« .و ما آنا ن را بي م ميدهي م ول 
ي ممك 
ن چيز 
آخر چگون ه چني 
ت
ي فرستاد ن آيا 
ت آنا ن را بي م ميدهي م ول 
شديد آنها نميافزايد» يعني :ما با نزو ل آيا 
ي ب ه حالشا ن نميكند( .انواراقرآن).
چ فايدها 
جز افزود ن بر كفرشا ن هي 
عالمه عبدالرحمن سعدي در تفسير خود مي نويسد « :بيشتر مفسرين بر اين باورند
که منظور شب اسرا است  .يعني ما ديداي را که در شب معراج براي تو ميسر و ممکن
کرديم ،و [نيز] درخت نفرين شده (زقوم) که در ته دوزخ مي رويد و در قرآن ذکر شده
است ،را جز وسيلۀ آزمايش مردم قرار نداده ايم.
اين دو چيز مايۀ فتنۀ مردم قرار گرفتند تا جياي که کافران بر کفر خود پافشاري
کردند و شر آنان بيشتر شد ،و برخي از افرادي که ايمانشان ضعيف بود از ايمان خود
برگشتند ،زيرا اموري که پيامبر آنها را خبر داده بود مبني بر اين که در يک شب از
مسجد االقصي به سوي آسمانها رفته است ،حسب ظاهر و با توجه به امکانات مادي غير
ممکن بود .و نيز پيامبر از وجود درختي خبر داده بود که در اعماق جهنم مي رويد ،اين
نيز از چيزهاي خالف عادت بود و باعث شد تا آنها پيامبر را تکذيب کنند .پس چطور
بود اگر آيات و امور خارق العادۀ بزرگ را مشاهده مي کردند؟ آيا [در چنين شرايطي]
نياوردن معجزات بهتر نيست؟ البته که بهتر است  ،زيرا آوردن معجزات بزرگ سبب
مي شود که شر و بدي آنان بشتر شود .بنابراين خداوند بر آنها رحم نمود و معجزات
بزرگ را براي آنها نياورد.
و از اينجا مي توان دريافت که عدم تصريح به چيزهاي بزرگ در قرآن و سنت که
در زمان هاي اخير پديدار شده است ،بسي بهتر است ،زيرا ممکن بود که مردم آن زمان
چنين چيزهايي را نپذيرند ،و اين باعث مي شد تا دلهاي برخي از مومنان دچار ترديد
شود و نيز مانعي مي شد تا کساني که اسالم نياورده اند آنها را از ورود به اسالم باز
دارد و از اسالم گريزان شوند  .خداوند کلمات عام و فراگيري را بيان نموده که تمام
آنچه را که رخ مي دهد دربر مي گيرد».
َ
َ
َ
ِ
الز ُقّو ِم *
و در جاي ديگري خداوند متعال مي فرمايد« :أ َذلك خَ ْي ٌر نُ ُّزلاً أ ْم شَ َج َر ُة َّ
َ
ِإنَّا َج َع ْل َنا َها ِف ْت َنةً لِّ َّ
ؤُوس
ر
ين * ِإنَّ َها شَ َج َر ٌة َتخْ ُر ُج ِفي َأ ْصلِ الْ َج ِح ِ
لظالِ ِم َ
يم * َط ْل ُع َها َكأنَ ُّه ُ ُ
الش َي ِ
اطينِ * َف ِإنَّ ُه ْم ل ِ
ون * ث َُّم إ َِّن لَ ُه ْم َع َل ْي َها لَشَ ْوبًا ِّم ْن َح ِميمٍ
َّ
ون ِم ْن َها الْ ُب ُط َ
ون ِم ْن َها َف َمالِؤُ َ
آَك ُل َ
ِ
َ
ْ
إَ
ِ
يم» (صافات .)68-62
* ث َُّم إ َِّن َم ْرج َع ُه ْم ِللى ال َجح ِ
ترجمه و تفسيرَ «« :أ َذلِ َ
ك خَ ْي ٌر نُ ُّزلاً » آيا نعمت هايي که بيان نموديم براي بهشتيان
بهتر است يا انواع عذابي که در جه ّنم مي باشد؟ پس ،از اين دو غذا کداميک بهتر
است؛ خوراکي که در بهشت است؟ يا خوراک اهل جهنم؟ و خوراک اهل جه ّنم« شَ َج َر ُة
الز ُقّو ِم ِإنَّا َج َع ْل َنا َها ِف ْت َنةً لِّ َّ
ين» درخت زقّوم است که آن را مايه عذاب و شکنجه
َّ
لظالِ ِم َ
کساني قرار داده ايم که با کفر ورزيدن و ارتکاب گناهان بر خود ستم کرده اندِ « .إنَّ َها
يم» زقّوم درختي است که در وسط جه ّنم مي رويد .پس
شَ َج َر ٌة َتخْ ُر ُج ِفي َأ ْصلِ الْ َج ِح ِ
محل برآمدن و محل روئيدن را دارد .و بد بودن محل کاشته شدن آن مبين بد و زشت
بودن نهالي است که در آن جا کاشته شده است .بنابراين خداوند ما را با بيان جايي که
در آن مي رويد از بد بودن آن آگاه نموده است .نيز با بيان حالت ميوه آن زشتي آن را
به ما گوشزد مي نمايد.
َ
الش َي ِ
اطينِ » شکوفه و ميوه آن انگار ک ّله هاي شيطان است ،و بي
ؤُوس َّ
« َط ْل ُع َها َكأنَ ُّه ُر ُ
نهايت بد مزه است و شکم هاي مجرمين را قطعه قطعه مي کند ،چاره اي از آن ندارند
و نمي توانند به جاي آن چيزي ديگر را انتخاب کنند .بنابراين فرمودَ «:ف ِإنَّ ُه ْم ل ِ
ون
آَك ُل َ
ون» آنان از آن مي خورند و شکم هايشان را ُپر مي کنند .پس
ون ِم ْن َها الْ ُب ُط َ
ِم ْن َها َف َمالِؤُ َ
اين خوراک اهل دوزخ است و چه بد خوراکي است خوراک آنها!
سپس نوشيدني دوزخيان را بيان مي کند و مي فرمايد «:ث َُّم إ َِّن لَ ُه ْم َع َل ْي َها» سپس آنان
بعد از خوردن اين خوراک « ،لَشَ ْوبًا ِّم ْن َح ِميمٍ » آب بسيار داغي را مي نوشند .همان
ِ
المهلِ
الو ُجو ِه
گونه که خداوند متعال مي فرمايدَ «:وإِن يس َت ِغيثُوا يغَاثُوا بِ َمآ ِء َک ُ
يشوي ُ
راب َو َسآ َءت ُمر َت َف َق َا» واگر طلب کمک کنند با آب داغي که چهره ها را کباب
بِئس َّ
الش ُ
مي کند به فريادشان رسيده مي شود .بدنوشيدني و بد جايگاهي است و همان طور که
يم َا َفق ََّط َع َأم َعآ َء ُهم » و آب داغي نوشانيده مي شوند ،پس
فرموده استَ «:و ُسقُوا َمآ َء َح ِم َ
روده هايشان را تکه تکه مي کند.
يم» سپس سرانجام و جايگاهشان به سوي دوزخ است و به
« ث َُّم إ َِّن َم ْر ِج َع ُه ْم إَ ِللَى الْ َج ِح ِ
سوي آن بر مي گردند تا عذاب سخت آن و گرماي بزرگش را بچشند که هيچ بدبختي
باالتر از اين برايشان نيست( ».تفسير عالمه سعدي).
واهلل اعلم
وصلي اهلل وسلم علي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com
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جنزدگی یا مساس روحی

توجه و اهتمام بشر به حفظ و حراست حیاتش ،قضیهیی است كه در
ّ
خاصی را باز كرده است و حتی
استاد عبدالرؤوف ذهن و روان هر انسان برای خود جای ّ
مخلص هروی انسان ّاولیه نیز از این سودا ،آسودهخاطر نبوده است .به كارگیری
مغارهها و دخمهها توسط انسان اولیه ،تنها به جهت حمایت و حراست
حیاتش در برابر آفتهای طبیعی و آسیب حیوانات درنده بود .سپس در عصرهای بعدی،
توجه خویش را فقط به دفع آفات معطوف
انسان
متطور از این حد پا فراتر نهاده ،تالش و ّ
ّ
نساخت بلكه برای پاسداری از سالمتی خویش ،با امراض نیز به پیكار برخواست.
عالمه «جورج سارتون» در كتاب «تاریخ علم» میگوید« :در هر تمدنی از تمدنها اولین
تطور در علم طب رونما میشود؛ زیرا نیاز به طب ،هم عام و همگانی و هم بسیار شدید
ّ
است به نحوی كه هیچگاه نمیتوان از آن غفلت كرد .گیاهان و حبههای دارویی ،در عصر
ما قبلالتاریخ شناخته شده بودند اما شواهد زیاد غیر قابل انكاری بر امر نیز وجود دارد
كه یك نوع عملیات شجاعانه جراحی را در ما قبل التاریخ به ثبت میرساند؛ زیرا در
جمجمههای به دست آمده فوسیلی آثار جراحی به مشاهده رسیده است».
اما نكته بسیار مهم كه مورد بحث ما نیز میباشد ،كشف این واقعیت است كه در
قدیمیترین آثار طبی تاریخ ،برای معالجه مرض شیاطین «جن زدگی» جای مخصوصی
باز شده است  .به طور مثال ،قدیمیترین و هم مشهورترین كتاب طبی تاریخ كه به دست
ما رسیده است ،كتاب «ایبرز» است كه حدود  2000سال قبل از میالد نوشته شده .طول
آن ( )20/23متر و عرض آن ( )30سانتی متر و مشتمل بر ( )877نسخه طبی است كه
( )12نسخه آن به مرض «مساس روحی شیاطین» اختصاص یافته است.
بعد از این دوره« ،فیثاغورث» فیلسوف یونانی ( 580ـ  510ق م) میآید و سپس
«بقراط» كه به نام پدر طب معروف گردیده .و باز «جالینوس»« ،اریستوتل»« ،یالتو»،
«هیروفیلیس» و «ایراستوتس» ...و همه اینان به وجود امراض ناشناخته در انسان قایل
اند كه این امراض را به سحر یا قداست وابسته دانسته و حتی مرض «صرع» را به نام
مرض مقدس یاد كردهاند .بعد از اینان نیز ّ
تفکر «امراض شیاطین» رواج پیدا كرد تا بدانجا
كه مرتاضان و متعبدان آلمانی همچون «وامر» و «اسیرتجر» ادعا كردند كه  72سرلشكر
شیاطین را به قتل رساند ه و ( )7045926شیطان عادی را نیز نابود كردهاند.
از سوی دیگر نظریات متعددی در ارتباط به بعضی از بیماریهایی كه اعراض آنها با
اعراض امراض عضوی شناخته شده منطبق نیست ارائه گردید و سپس با پیشرفتهای علم
طب ،كشف بیماریهای روانیی كه ریشه آنها در درون روان انسان است نیز ممكن گردید.
البته این امراض ،عالوه بر امراض عصبیی است كه در نتیجه بیماری عارض بر دستگاه
عصبی انسان رونما میشوند و نیز عالوه بر امراض عقلیی است كه به علت ناراحتی
عقلی پدید میآیند .گفتنی است با تمام پیشرفتهای عظیمی كه در عصر حاضر بشر در
میدان طبابت به آن دست یافته است ،باز هم علم طب با بیماریهای ناشناخته و پیچیده
یی رو به رو میشود كه ظاهراً هیچگونه اعراض و عالیم عضوی نداشته و اگر هم در
مواردی اعراضی مشابه اعراض امراض عضوی را از خود بروز میدهند ،اما با آزمایشهای
البراتواری مشخص میگردد كه در واقع عامل این بیماریها چیزهای مجهول دیگری است.
از قبیل سردردهایی كه هیچگونه علت خاصی برای آن پیدا نكردهاند و امثال آن.
اما علم طب اخیراً به نتایج قاطعی در باره این گونه امراض دست یافته و نام «مساس
روحی» را بر آن نهاده است و آن عبارت از تهاجم یك روح نا پیدا بر یك انسان است
كه مسبب امراض عقلی ،یا عصبی ،یا عضوی برای وی میشود و این روح مهاجم گاهی
انسان را به ارتكاب جرایم علیه دیگران یا علیه خودش واداشته و جز آنچه كه اسباب

تج ّلی حکمت در
فلسفه پزشکی
احکام روزه

با استناد به امر خداوند در آیهی:
ِين آ َم ُنوا ُكت َِب َعلَ ْي ُك ُم ّ ِ
الص َيا ُم }(بقره
{ يَا أَي ُّ َها الَّذ َ
)183/
«بر شما روزه واجب شده است».
و اخبار صحیح روایت شده از پیامبر اکرم صلی اهلل
علیه و آله و سلم  و همچنین اجماع علمای اسالم
روزهی ماه مبارک رمضان واجب است.
در میان شرایط وجوب روزه که در مبحث بهداشت
و سالمت بشر قابل توجه است ،میتوان به شروط
بلوغ و توانایی بدنی اشاره کرد.
***
روزه عبادتی مشترک میان تمام شریعتهای الهی
است که ابعاد روحی و جسمی آدمی را تحت
تأثیر قرار میدهد؛ درک عملی گرسنگی و به یاد
محرومان افتادن ،مهمترین تأثیر روحی روزه در
شخصیت اجتماعی فرد است.
تقویت اراده و توانایی فرد در کنترل شهوتها از
جمله ویژگیهای روحی این عبادت است که به
عنوان یک روش روان درمانی از نوع رفتار درمانی،
میتواند به کار گرفته شود؛ شواهد و قراین موجود
نشان میدهد که روزه در بهبود بیماران مبتال به
افسردگی ماژور مؤثر بوده و درمان آنها را تسریع
بخشیده است [مالک ،ایوب؛ از مقاالت همایش
مسایل پزشکی در روزهداری؛ 1377؛ ص .]42
گرچه بافتهای بدن برای تأمین انرژی از
کربوهیدراتها به طور ارجح نسبت به چربیها و
پروتیینها ،استفاده میکنند؛ مقدار کربوهیدرات
به طور طبیعی در سراسر بدن فقط چند صد گرم
است و این مقدار میتواند انرژی موردنیاز اعمال
بدن را برای شاید یک نصف روز تأمین کند؛
بنابراین به استثنای چند ساعت اول بیغذایی،
اثرات عمدهی بیغذایی عبارتند از :کاهش پیش
روندهی پروتیینها و چربیهای بافتی [گایتون،
آرتور؛ 1375؛ ج 2؛ ص .]1323
روزهداری از طرفی با هضم تدریجی قندها و
چربیهای زاید که مانع فعالیت طبیعی بدن
هستند ،بار اعضا را کاسته و بر اثر مصرف ذخایر
بدن در طول ماه رمضان اعضا و نسوج با مقابله با
فقر موادغذایی به عکسالعملهای حیاتی وادار شده
و به یک سلسله تحریکات انعکاسی خودبهخودی
دست میزنند.

تباهی وی است ،چیز دیگری را به وی القا نمیكند.
دكتور «كارنگتون» سایكولوژیست معروف ،در كتاب «پدیدههای جدید روح» میگوید:
«حالت مساس روحی امروزه یك حالت واقعیی است كه علم دیگر نمیتواند آن را نادیده
انگارد؛ زیرا صدها و بلكه هزاران تن هم اكنون به آن مبتال میباشند» .دكتور «وبستر»
متخصص بخش عقلی جامعه اطبای امریكا نیز میگوید« :من از دیرزمانی است كه ارواح
مبتال به جنون را میبینم ،بلكه حتی بعضی اوقات از این ارواح چیزهایی را هم میشنوم.
اما من در ارتباط با آن دیوانگانی كه در بارهشان میگویند :هیچ امیدی به هوشیاری آنان
نیست؛ بر این باورم كه غالب ًا یك روح مهاجم سركش و قوی ،سلطه جابرانه خود را بر
آنان قایم نموده است» .دكتور «هاسیلوب» در تعریف «مساس روحی» میگوید« :مساس
روحی یا جنزدگی تاثیر خارق العاده یی است كه یك شخص آگاه خارجی بر عقل و جسم
یك شخص حساس وارد میكند» .اما دكتور «ویكالنه» عقیده دارد كه كه « :چنانچه
حاالت مساس روحی مورد معالجه قرار گیرد ،بدون تردید نیمی از بیماران بستری شده
در شفاخانههای عقلی و عصبی ،شفاخانهها را ترك خواهند كرد».

از طرف دیگر بر اثر نرسیدن آب به بدن به تدریج
آب ذخیره شده در بافتهای عصبی دفع شده و
این خود به رفع تشنجات و اختالالت عصبی
کمک کرده و حساسیت سلولها و نسوج عصبی
را نسبت به تحریکات خارجی افزایش میدهد و بر
اثر بازیافتن حساسیت طبیعی نسوج عصبی ،اعصاب
از ضعف و رخوت و شبه فلجیها نجات مییابند.
همچنین با هضم تدریجی قندها و چربیها سموم
فلزی در بافتهای بدن از طرق مختلف دفع
میگردد.
در لحظات افطار که به طور ناگهانی قدرت حیاتی
سلولهای بدن افزایش مییابد ،ازدیاد ضربان قلب،
شدت تنفسی و درجه حرارت بدن کام ً
ال مشهود
است و عکسالعملهای سمپاتیکی این مکانیسمها
را در سراسر بدن به وضوح دیده میشود .چنین
فعل و انفعاالت منظم و منطبق بر مقتضیات طبیعی
و بیولوژیکی بدن از عهدة محرکهای مصنوعی
برنمیآید چون مختص به یک عضو نبوده بلکه تمام
اندامهای بدن را در برمیگیرد [صبور اردوبادی،
احمد؛ بیتاریخ؛ ص .]222
نابودی چربیهای اضافی بدن در دوران روزهداری
که هیچ ماده شیمیایی قادر به حل آنها نیست از
شاهکارهای روزه است ،که مورد توجه علم پزشکی
واقع شده است زیرا چاقی و اضافه وزن از مشکالت
زندگی در جوامع صنعتی است .در آمریکا ساالنه
بین  30تا  50بیلیون دالر خرج برنامههای کاهش
وزن و تهیهی فراوردههای رژیمی میشود [آندرولی
و همکاران؛ 1379؛ ص .])6(10
تأثیر مثبت روزه بر بیماریهای مختلف امروزه در
رشتههای گوناگون علوم پزشکی به اثبات رسیده
است؛ از آن جمله میتوان به بیماریهای زیر اشاره
کرد:
-1امراض دستگاه گوارشی مانند التهاب حاد معده.
-2چاقی.
-3آسم.
-4التهاب مزمن کلیه.
-5تصلب شرایین.
-6فشار خون [دیاب و قرقوز؛ 1374؛ ص .]214
گرسنگی و تشنگی حاصل از روزهداری در طول ماه
رمضان اثرات ویژهای بر سیستم ایمنی بدن دارد،
که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
در طی مدت روزهداری ،فرد عم ً
ال کالری کمتری
نسبت به روزهای معمولی دریافت میکند؛ این
رژیم کم کالری باعث افزایش فعالیت T-CELL
ها نسبت به محرکهای بیگانه و به تأخیر انداختن
پیری دستگاه ایمنی بدن میگردد؛ نتایج حاصل از
آزمایشهای افزایش یا کاهش کالری مصرفی در
بروز بیماریهای مختلف نشان میدهد که درصد
بروز بیماریهای عفونی ،خود ایمنی ،رماتیسمی،
سرطانی و در نتیجه مرگ ،در یک رژیم پر کالری

بیشتر از یک رژیم کم کالری است و نتایج ثمربخش
یک رژیم کم کالری در پیشگیری از امراض و به
تأخیر انداختن پیری ،توأم با سالمت عمومی ،در
برخی از تحقیقات به اثبات رسیده است [محمدی
شیرمحله ،ناصر؛ 1376؛ ص .]73
سرعت ترشح هورمون رشد[ ]1در روند بیغذایی[]2
افزایش مییابد؛ این هورمون که از بخش قدامی غدة
هیپوفیز ترشح میشود با افزایش رسوب پروتیین و
افزایش رشد ،تقریباً تمام بافتهای بدن را تحریک
میکند که آشکارترین آن در رشد استخوانهاست
[گایتون ،آرتور؛ 1375؛ ج 2؛ ص .]1391
رخصتهای روزه
افراد مسافر ،مریض و زنان باردار یا شیرده که
توانایی روزه گرفتن را ندارند ،میتوانند روزه نگرفته
و در فرصت مناسبی آن را قضا نمایند.
برای کسانی که توانایی جسمی کافی ندارند و یا
حقوق همسر و اوالد بر آنان واجب است ،روزهی
صیامالدهر (تمام سال را روزه گرفتن) مکروه است.
***
رخصتهای شرعی در روزه نگرفتن افراد مذکور
دالیل متعددی ممکن است داشته باشد؛ احتمال
بروز مشکالت جسمی و روحی در مسافرتها
همواره وجود دارد و تغییر شرایط آب و هوایی غالباً
بیماریهایی به همراه دارد .افراد مریض عالوه بر
ضرورت تغذیة مناسب و تقویت بدنشان در برابر
بیماری ،گاهی به دارو نیازمند میشوند و همین امر
سبب رخصت آنان در روزه است.
تغییرات جسمی مادر ،در هنگام حاملگی شامل
افزایش اندازهی رحم ،جفت ،مایع آمنیوتیک[]3
و حجم خون است که برای رشد جنین در حال
تکامل صورت میگیرد؛ پستانها برای تهیهی شیر
بزرگ شده و پیش اندوختهی چربی و پروتیین برای
زمان زایمان و شیردهی فراهم میشود؛ هرگونه
کمبود تغذیهای در این دوران بحرانی ممکن است
به عدم تکامل اندامهای جنین یا ایجاد آسیبهای
پایدار در آنها منجر شود [رابینسون و همکاران؛
1378؛ ص .]197
افزایش وزن در زنان باردار  8تا  12کیلوگرم است
و در اواخر ماههای بارداری مقدار متابولیسم پایه تا
 20درصد افزایش مییابد؛ بنابراین الزم است در
این دوران مقداری انرژی اضافی برای رشد جنین،
جفت و نسوج ضمیمه فراهم شود [محمدیها،
حسن؛ 1368؛ ص .]23
مقدار کل انرژی الزم در دوران حاملگی برابر
نیاز طبیعی به اضافهی مقداری است که افزایش
متابولیسم پایه و رشد جنین ،جفت و غدد پستانی
را بپوشاند؛ به طور کلی براساس توصیههای انجام
شده ،انرژی مصرفی در دوران بارداری نباید کمتر از
 36کیلوکالری به ازای هر کیلوگرم وزن بدن باشد

با كشف بیماری «مساس روحی» یا جن زدگی ،یافتن راههای درمان آن نیز از نظر علم
جدید ممكن گردید كه برای آن نام «درمان روحی» را اطالق كردند .و هرچند معالجه
روحی در مجامع علمی هنوز هم گامها و مراحل ابتدایی خود را پشت سر میگذارد ،اما
روشهای این معالجه بیشتر از حد انتظار علمای طب ،در حال پیشرفت و توسعه است و
مد نظر قرار داده شده است
در دانشگاههای بزرگ برای آن مضامین و كرسیهای ویژهیی ّ
و از آن جمله در دانشگاه «اكسفورد» و «كمبریج» .همزمان در تمام كشورهای دنیا،
معاینهخانههای درمان روحی باز گردیده ،كتب ،نشرات ،روزنامهها و مجالت خاصی نیز
در این عرصه فعالیت مینمایند .همچنان دكتوران و پروفیسران معروف جهانی كه دنیا
به توانایی و شایستگی علمی آنان اعتراف دارد ،به این نوع درمان فراخواندهاند .از آن
جمله دكتور «الكسیس كاریل» برنده جایزه نوبل در جراحی كه میگوید« :گاهی بعضی
از فعالیتها و جهشهای روحی ،تعدیالت و تحوالت مشخص وظیفوی و تشریحی را
در بافتها و اعصاب جسم با همدیگر ایجاد مینمایند كه این فعالیتها ،حقیقت بعضی از
ارتباطات هنوز ناشناخته در زنجیره عملیات سایكولوژی و عضوی را نمودار میسازند.
و جود این ارتباطات ،اهمیت ملموس آزمایشها و پژوهش های روحی را كه هنوز هم
دانشمندان علوم صحی و همچنین مربیان و جامعهشناسان به آن بیاعتنا هستند ،به اثبات
میرساند .در حالی كه این پژوهشها میتواند دنیای جدیدی را به روی انسان بگشاید».
دكتور «ادوین فریدریك پاور» استاد امراض عصبی در دانشگاههای امریكا كه مؤلف
چندین كتاب در باره «درمان روحی» است میگوید« :دانشمندان علوم مادی طبیعت ًا از
این امر بخشوده بودند كه به وجود هر گونه نیروی معالج خارج از حوزه وسایل س ّنتی
طبی تسلیم شوند و یا تأثیرگذاری و تأثیر پذیری شخصیتی و روحی را بپذیرند .اما عدم
باورمندی دانشمندان فوق الذكر به این حقیقت ،نمیتواند صحت هزاران مواردی را ابطال
نماید كه درمان روحی در آنها به طور قطع به اثبات رسیده است».
همه این حاالت و موارد ،درمان به وسیله روح غیر مرئی را كه قدرت آن مافوق بشری
است گواهی میدهند تا جایی كه اخیراً این مشاهدات حتی شكاكترین دانشمندان علوم
مادی را نیز ،به امكان وجود نیروی معالج خارج از جسم كه هیچگونه رابطه شناخته شدهیی
با هیچگونه عملیه طبی و یا عقلی ندارد ،قانع و معترف ساخته است.
بنابراین ،علم جدید فقط در همین اواخر به بیماری یی كه بر آن نام «مساس روحی» را
متوجه گردیده است ،در حالی كه قرآن كریم چهارده قرن قبل در
گذاشته اند ،معترف و
ّ
آیه  275سوره بقره میگوید:
ون ِإ َّال َك َما یقُو ُم الَّ ِذی ی َتخَ َّب ُط ُه الشَّ َ
ان ِم ْن الْ َم ِّس}
الربَا ال یقُو ُم َ
ین ْیأ ُك ُل َ
یط ُ
{الَّ ِذ َ
ون ِّ
«آن كسانی كه رباخوار اند ،در روز قیامت برنخیزند جز به مانند آنانی كه در اثر مساس
و وسوسه شیطان دیوانه شدهاند»
آری؛ چهارده قرن است كه مؤمنان به این دین مبین ،به بیماریهای جنونزدگی معترف بوده
و از طریق دم و دعا و التجا به آیات شفابخش قرآن كریم ،به درمان آنها میپردازند و
توسل به
شعار همه مؤمنان در همه امراض جسمی و روحییی كه به سراغ آنان میآیدّ ،
دعا قبل از توسل به دواست و ما در این زمینه كتابها و مؤلفات مستقل و فراوانی داریم
كه مورد استفاده خواص و عوام مسلمین قرار دارد.
به نقل از :تجلی قرآن در عصر علم (نگاهی تطبیقی به اعجاز
علمی قرآن کریم در پرتو علوم جدید) ،عبدالرؤوف مخلص
هروی استاد دانشکده شرعیات دانشگاه هرات افغانستان

[گتری ،ه؛ 1376؛ ص .]142
با توجه به مطالب مذکور و با اشاره به عوارض
گوارشی ناشی از حاملگی در ماههای اول که به شکل
استفراغ و سوزش معده دیده میشود و همچنین دو
برابر شدن وزن جنین در دو ماه آخر حاملگی که
موجب کاهش ظرفیت معده و کند شدن فعالیت
رودهها میشود ،میتوان دالیلی علمی برای رخصت
شرعی ترک روزهی زنان باردار ارائه نمود.
برای ترشح شیر در چهار ماه اول شیردهی به 600
کیلوکالری انرژی نیاز است و برای تولید شیر250 ،
کیلوکالری اضافی الزم است [گتری ،ه؛ 1376؛ ص
]143؛ این میزان انرژی برای تولید روزانه 870
میلیلیتر شیر که میتواند تمام احتیاجات بدنی
کودک پنج کیلوگرمی را فراهم کند ،از موادغذایی
مصرفی مادر تهیه میشود [محمدیها ،حسن؛
1368؛ ص .]174
صحت روزه
خروج منی از بدن به طور عمدی و نزدیکی جنسی
از مفطرات روزه هستند.
***
خروج خون در حیض و نفاس بدن زن را در معرض
کمبود موادغذایی و اکسیژن قرار میدهد و الزم
است که تغذیهی کاملی در این دوران وجود داشته
باشد؛ به ویژه پس از زایمان که بدن در تشکیل
بافتهای مختلف جنین و فرآیند زایمان در فقر
شدید موادغذایی و ضعف قرار گرفته است ،لزوم
جبران این کمبودها ،روزه را برای این افراد غیرقابل
تحمل میسازد.
فعالیت شدید بدنی برای انجام عمل جنسی و خروج
منی از بدن باعث ضعف شدید قوای بدنی شده ،بدن
را با کمبود موادغذایی مواجه میسازد.
مکروهات روزه
حجامت و چشیدن غذا و همچنین تماسهای
شهوتآلود برای روزهدار مکروه است.
***
انجام حجامت[ ]4که باعث خروج مقدار زیادی خون
از بدن است ،بدن را با فقر مواد غذایی روبرو میکند
و الزم است که شخص به خوردن موادغذایی پس از
انجام این عمل مبادرت ورزد.
در مرحله مغزی ترشح معدی قبل از ورود غذا به
معده یا شروع به جویدن 20 ،درصد از مقدار ترشح
معده که به طور طبیعی بر اثر خوردن یک وعده غذا
به وجود میآید در اثر نگاه کردن به غذا ،بو کردن
و مزه کردن آن تولید میشود [گایتون ،آرتور؛
1375؛ ج 2؛ ص ]1213؛ بنابراین شخص روزهدار
با چشیدن غذا و در نتیجه ترشح اسید معده خود
را در معرض ابتال به انواع زخمهای دستگاه گوارش
قرار میدهد.

تحریکات جنسی ناشی از تماسهای شهوتآلود
که غالباً به مجامعت و نزدیکی جنسی منتهی
میشود ،نه تنها یک فعالیت بدنی خسته کننده را
به دنبال دارد بلکه با خروج ترشحات و منی ،بدن
با فقر موادغذایی روبرو میشود؛ زیرا هر مقدار منی
که از بدن دفع می گردد ،تحریکی برای تولید منی
در بیضهها و استفاده از موادغذایی موجود در خون
است که نتیجهی آن کمبود موادغذایی در خون
خواهد بود.
مستحبات روزه
تأخیر در خوردن سحری ،تعجیل در افطار و افطار
با خرما از مستحبات روزه است.
***
تأخیر در خوردن سحری عالوه بر این که شخص
را از خوابیدن با شکم پر باز میدارد ،بالفاصله نماز
صبح که یک فعالیت بدنی سبک و بسیار مفید است
را به دنبال دارد؛ بنابراین این عمل در تأمین شادابی
و هضم غذا مؤثر است.
هنگام افطار پختن غذا و انتشار بوی آن عامل مهمی
در ترشح مقداری اسید معدی است و الزم است که
شخص به سرعت مبادرت به افطار نماید.
ارزش غذایی خرما در مقایسه با سایر میوهها بسیار
زیاد است؛ خرما از نظر اقتصادی ارزان و در تمام
فصول سال در دسترس است و برخالف سایر میوهها
میکروبها قادر به فاسد نمودن آن نیستند .خرما
عالوه بر داشتن ویتامینهای E, A, D ,B1 ,B2
دارای امالحی مانند کلسیم ،گوگرد ،سدیم ،پتاسیم
و منیزیم است و  70تا  78درصد از ترکیبات آن
را مواد قندی تشکیل میدهد [پاکنژاد ،سیدرضا؛
1349؛ ج 4؛ ص .]192
نسبت پروتیین و چربی موجود در خرما بیشتر از
سایر میوههاست به طوری که  2درصد وزن آن را
مواد پروتیینی و  2تا  3درصد آن را چربی تشکیل
میدهد [سالم ،مختار؛ 1988؛ ص .]395
پانويسها:
[Growth Hormone -]1
[Starvation -]2
[amniotic -]3
[Cupping -]4
به نقل از :تجلّی حکمت در فسلفهی پزشکی
احکام ،تألیف  :محمد عزیز حسامی ،پایاننامه
کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق
اسالمی (فقه شافعی)

ماهنامه

نوار اسالم

شعیب علیه السالم

سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.

مؤلف:شیخعلیصابونی،
مترجم:محمدمالزاده
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ین (( ]1[ })٨٥اعراف.)85 :
ُمؤْ ِم ِن َ
ذکر شعیب در قرآن:
در قرآن ده بار سخن از شعیب آمده است.
در مواطن متفرقهای از سورههای اعراف،
هود ،شعراء و عنکبوت ...خداوند او را به
سوی مردم مدین مبعوث فرمود .مردم مدین
به «اصحاب األیکة» نیز شهرت دارند{.
َّ
ِ
ین (ِ )١٧٦إ ْذ
اب
کذ َب َأ ْص َح ُ
األیکة الْ ُم ْر َس ِل َ
َ
ق َ
ُون (( ]2[})١٧٧شعراء:
یب أال َت َّتق َ
َال لَ ُه ْم شُ َع ٌ
.)176 -177
بعضی از مفسران عقیده دارند «اصحاب
األیکة» قوم دیگری غیر از مردم مدین
بودهاند خداوند بعد از هالک مردم مدین
شعیب را به سوی آنها فرستاد آنها نیز او
را تکذیب کردند در نتیجه خداوند آنها را
به عذاب موسوم به «یوم الظلة» روز سایه
(روز ابری) گرفتار کرد .اما قول صحیح
این است که اهل مدین همان قوم موسوم
به «اصحاب األیکة» هستند .چون خداوند
در تبیین صفات آنها در سورهی شعراء
میفرماید آنها در پیمانه و سنجش خیانت
میورزیدند و این صفت اهل مدین بود از
این رو آنها را «اصحاب األیکة» مینامند
چون أیکه یعنی کشتزار و مزرعهای که مملو
از درخت و میوه های گوناگون است ،آنها
دارای باغها و بستانهای فراوان بودند از این
رو «اصحاب األیکة» نامیده میشوند.
نسب شعیب:
شعیب پسر میکیل پسر یشجر پسر مدین
یکی از فرزندان ابراهیم خلیل علیه السالم
است .مادرش دختر لوط بود .بعد از لوط
مبعوث گردید .خداوند در داستان قومش
میفرمایدَ {:و َما ق َْو ُم لُ ٍ
کم بِ َب ِع ٍ
ید (})٨٩
وط ِم ْن ْ
[( ]3هود.)89 :
رسالت شعیب قبل از رسالت موسی بوده
است .چون خداوند بعد از ذکر نوح و هود و
صالح و لوط و شعیب بحث از موسی به میان
وسى بِآیا ِت َنا
میآورد {.ث َُّم بَ َع ْث َنا ِم ْن بَ ْع ِد ِه ْم ُم َ
ِإلَى ِف ْر َع ْو َن َو َم َل ِئ ِه (( ]4[})١٠٣اعراف:
.)103
این آیه داللت دارد بر اینکه شعیب قبل
از موسی و هارون زیسته است .اما بعضی
از تاریخ نویسان به خطا رفتهاند و گفتهاند:
شعیب چند قرن بعد از موسی مبعوث شده
است .اما این سخن با نص سابق منافات دارد.
این عده به اشتباه (شعیا) را که یکی از انبیای
غیرمذکور در قرآن است شعیب گرفتهاند
و خطا از اینجا ناشی شده است ،برخی از
محققین روی این مسئله تحقیق کرده و بیان
کافی نمودهاند.
محل سکونت اهل مدین:
مردم مدین یک ملت عرب بودند که در
سرزمین حجاز درجهت شمالی آن نزدیک
بندر عقبه (جهت شمالی آن) میزیستند.
طبری گوید :فاصلهی میان سرزمین مصر
و مدین هشت شبانه روز راه است و در
سرزمینی واقع شده بودند که هم اکنون
عمان نامیده میشود و در جنوب فلسطین
واقع شده ،نسب مردم مدین ،به مدین یکی
از فرزندان ابراهیم منتهی میشود .در تورات
مدیان نامیده شده است؛ از اینرو این قوم
مدین نامیده شدهاند .چون مدین پسر ابراهیم
به میان آنها رفت[ ]5و از ایشان زن گرفت و
در میان آنها صاحب خانواده شد و به خاطر

آن اهل مدین نام گرفتند.
دعوت شعیب از قومش:
مردم مدین اهل تجارت و کشاورزی
بودند ،در رفاهیت و نعمت بسر میبردند و
پیرو دینی بودند که از ابراهیم به ارث گرفته
بودند .اما دیری نپایید که عهد شکنی کردند،
دین را تغییر دادند و به کفر روی آوردند و
از صراط مستقیم منحرف شدند و منکرات
عدیده از جمله «تطفیف» در توزین و پیمانه
میان آنها رواج پیدا کرد .کاالی خود را گران
به مردم میفروختند و کالی آنها به قیمت
ناچیز از آنان میگرفتند و فساد در روی
زمین براه میانداختند.
خداوند حضرت شعیب را در میان آنها
مبعوث کرد .آنها را به توحید فراخواند و از
عذاب خدا بیم داد و از تطفیف در پیمانه و
توزین باز داشت و آنها را به صالح و عدم
فساد امر نمود .قسمت کمی از مردم به او
ایمان آوردند و بقیه او را تکذیب کردند.
تکذیب کنندگان در نهایت گمراهی و انکار
بسر میبردند .سر راه مردم میایستادند
و آنها را از رفتن به نزد شعیب و ایمان
آوردن باز میداشتند و کسانی را که ایمان
میآوردند به شدت تهدید میکردند .چنانکه
قرآن کریم از زبان شعیب نقل میکند{ َوال
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َت ْق ُع ُدوا بِ ِّ
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[( ]6اعراف .)86 :و چون شعیب بر دعوت و
موعظهی آنها اصرار میورزند دشمنی خود
را با وی آشکار کردند و ادعا کردند که کالم
وی را نمیفهمند و هدف وی نمیدانند و
او را تهدید کردند ،اگر از این دعوت دست
یب َما نَ ْفق َُه
بکشد او را میکشند {.قَالُوا یا شُ َع ُ
یرا ِم َّما َتق ُ
ُول َو ِإنَّا لَ َن َراک ِفی َنا َض ِعی ًفا َولَ ْوال
ک ِث ً
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َر ْه ُطک ل َر َج ْم َناک َو َما أن َْت َعلی َنا بِ َع ِزیز (})٩١
[( ]7هود.)91 :
بعد او را به اخراج از روستا تهدید کردند
و گفتند :اگر او و پیروانش از دین جدید
دست برندارند و به ملت آنها برنگردند،
اخراجشان نمایند {.ق َ
کب ُروا
َال الْ َمأل الَّ ِذ َ
ین ْاس َت َ
ین آ َم ُنوا
یب َوالَّ ِذ َ
ِم ْن ق َْو ِم ِه لَ ُنخْ ِر َج َّنک یا شُ َع ُ
َ
َّ
ِ
ِ
َم َعک ِم ْن ق َْری ِت َنا َأ ْو لَ َت ُعو ُدنَّ ِفی ملت َنا ق َ
َال أ َولَ ْو
کنَّا ِ
ین (( ]8[})٨٨اعراف.)88 :
کار ِه َ
درس عبرت از داستان شعیب:
عملکرد این قوم جای تعجب است! پیغمبر
خدا آنها را به سوی دعوتی انسانی کریم و
واضح همچو خورشید در وسط آسمان فرا
میخواند ولی در جواب او میگویندَ {:ما
یرا ِم َّما َتق ُ
ُول َو ِإنَّا لَ َن َراک ِفی َنا َض ِعی ًفا
نَ ْفق َُه ک ِث ً
(( ]9[})٩١هود .)91 :با اینکه دعوت او در
نهایت ظهور و وضوح بود زیرا آنها را به
ترک عبادت غیر خدا دعوت میکرد ،ولی
آنها او را به اخراج از روستا تهدید میکردند
او آنها را به ترک منکر قبیح (تطفیف در پیمانه
و میزان) دعوت میکرد ولی مسخرهکنان او
را به سخیفترین کلمات جواب میدادند و
نماز و عبادت او را مسخره مینمودند {.قَالُوا
یب َأ َصالتُک ت َْأ ُم ُرک َأ ْن نَ ْت ُرک َما ی ْع ُب ُد
یا شُ َع ُ
َ
َ
ِ
ِ
َ
آبَاؤُ نَا َأ ْو أ ْن نَ ْف َعل فی أ ْم َوال َنا َما نَشَ ا ُء ِإنَّک
ید (( ]10[})٨٧هود.)87 :
الر ِش ُ
ألن َْت الْ َح ِل ُ
یم َّ
به راستی جای تعجب است که عالم و
دانشمند از سوی جاهل نادان مورد تمسخر
واقع شود و دیوانهی عاقل را به مسخره
بگیرد و فرد سفیه خود را صاحب حجت و
برهان عنوان کند و بخواهد با استفاده از حجت
واهیش بر خصمی که به سوی طهارت و عفت
و پاکی فرا میخواند اقامهی حجت نماید ،چه
زمانی استقامت و پاکدامنی و فضیلت نقص
و عیب تلقی شده اما منطق بغی و عدوان
فضیلت و شرافت میباشد؟! چنانکه قوم
لوط به پیغمبر و پیروان مؤمنش میگفتند{:
َ
ُ
ون}
َاس ی َت َط َّه ُر َ
کم ِإنَّ ُه ْم أن ٌ
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_ موقف قوم شعیب نیز با پیغمبرشان چنین
بود و میگفتندَ {:وق َ
ین ک َف ُروا ِم ْن
َال الْ َمأل الَّ ِذ َ
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ق َْو ِم ِه لَ ِئنِ ات ََّب ْع ُت ْم شُ َع ًیبا ِإن ْ
(( ]11[})٩٠اعراف.)90 :
هالک قوم مدین:
آنها از فرط حماقت از شعیب خواستند
قطعهای از آسمان بر آنها بباراند اگر در
دعوتش صادق است ،عذاب روز ابری
(الظلة) بر آنها فرود آمد خداوند به مدت
 7روز سرمای شدیدی بر آنها مسلط کرد
طوری که آبهایشان به غلیان درآمد بعد
ابری به سوی منطقهی آنها آمد جهت فرار از
گرما زیر سایهی آن جمع شدند چون همگی
زیر سایه جمع شدند؛ زمین زیر پاهایشان به
لرزه درآمد صدای شدیدی آنها را فرا گرفت
و آتشی از آسمان فرود آمد و آنها را در کام
خود فرو بردَ { .ف َّ
یو ِم
کذبُو ُه َف َأخَ َذ ُه ْم َع َذ ُ
اب ْ
ُّ
یو ٍم َع ِظیمٍ (]12[})١٨٩
الظ َّل ِة ِإنَّ ُه َ
کان َع َذ َ
اب ْ
(شعراء.)189 :
شعیب بعد از نابودی قومش مدتی زندگی
کرد بعد در مقطعی از زمان (فاصلهی میان
وفات یوسف و تولد و نشأت موسی) از
دنیا رفت .ظن غالب بر این است که حوادث
نابودی قومش بعد از انتقال بنی اسرائیل به
سوی مصر بوده است .واهلل أعلم.
زیرنویس:
[ )]1شعيب را هم به سوي اهل مدين كه
خود از آنان بود فرستاديم بديشان گفت :اي
قوم من خدا را بپرستيد كه جز او معبودي
نداريد .معجزهاي از سوي پروردگارتان
برايتان آمده است .ترازو و پيمانه را به تمام
و كمال بكشيد و بپردازيد و از حقوق مردم
چيزي نكاهيد و در زمين بعد از اصالح آن
فساد و تباهي مكنيد .اين كار به سوي شما
است اگر ايمان داريد.
[ )]2ساكنان أيكه پيغمبران را دروغگو
ناميدند* هنگامي كه شعيب بديشان گفت:
هان پرهيزگاري كنيد.
[ )]3قوم لوط از شما چندان دور نيست.
[ )]4سپس به دنبال آنان موسي را همراه با
داليل روشن و معجزات متقن خود به سوي
فرعون و اطرافيان او فرستاديم.
[ )]5شايان ذكر است كه ابراهيم فقط دو
پسر داشته (اسماعيل و اسحاق) احتمال دارد
كه مدين نوهي ابراهيم باشد( .مترجم).
[ )]6شما بر سر راهها منشينيد تا مؤمنان
به خدا را بترسانيد و از راه اهلل باز داريد و
آن را كج بنماييد.
[ )]7گفتند :اي شعيب بسياري از چيزهايي
را كه ميگويي نميفهميم و ما شما را در
ميان خود ضعيف ميبينيم اگر قبيلهي اندك
تو نبود ما تو را سنگباران ميكرديم و تو در
پيش ما قدر و ارزش نداري.
[ )]8اشراف و سران متكبر قوم شعيب
گفتند :اي شعيب حتم ًا تو و كساني را كه
با تو ايمان آوردهاند از شهر و آبادي خود
بيرون ميكنيم مگر اينكه به آئين ما درآئيد.
ن شما در ميآييم
شعيب گفت :آيا ما به آئي 
در حالي كه دوست نميداريم و نميپسنديم.
[ )]9بسياري از چيزهايي را كه ميگويي
نميفهميم و ما شما را در ميان خود ضعيف
ميبينيم.
[ )]10گفتند :اي شعيب آيا نمازهايت به
تو دستور ميدهد كه ما چيزهايي را ترك
كنيم كه پدرانمان آنها را پرستيدهاند و ما
نميتوانيم به دلخواه خود در اصول خويش
تصرف كنيم تو كه مرد شكيبا و خردمندي
هستي.
[ )]11اشراف و سران كافر قوم او گفتند:
اگر از شعيب پيروي كنيد در اين صورت
شما زيانكار ميگرديد.
[ )]12پس او را دروغزن انگاشتند و
عذاب روز ابر سايهگستر آنان را فرو گرفت
كه آن عذاب روزى سهمگين بود.
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ماجراي طالوت در قرآن
خداوند متعال در سوره بقره داستاني از قوم موسي عليه السالم را براي تشويق وترغي 
ب
مؤمنانبر جهاد و براي بيان اين حقيقت كه جهاد در امتهاي پيشين هممطلوب و مشروع بوده
است ،ذکرمي کند.
بعد از وفات موسي و هارون عليهما السالم ،يكي از پيغمبران بني اسرائيل به نام يوشع بن
نونسرپرستي بني اسرائيل را بعهده گرفت .يوشع آنها را وارد فلسطين (سرزمين مقدس) نمود
زيراقب ً
ال در زمان موسي بدان وعده داده شده بودند .او سرزمين را ميان آنها تقسيم نمود و تا
وفاتكرد مسئوليت رهبري آنها را بعهده داشت .بعد از وفات يوشع مسئوليت رهبري آنها به
مدت  356سال به قضاتي از آنها واگذار گرديد .اين مقطع زماني را دوران حكومت ُقضات
مينامند.
در اين مقطع ضعف و سستي به بني اسرائيل روي آورد و معاصي و منكرات در ميانشان
رواج پيدا كرد .از شريعت روگردان شدند .بتپرستي وارد صفوف ايشان گرديد .در نتيجه
خداوند اقوام و ملتهاي پيرامون را بر آنها مسلط گردانيد .عمالقه و آراميون و فلسطينيها بر آنها
تاختند و در هر جنگي كه ميان آنها و دشمنانشان درميگرفت بيشتر گرفتار شكست ميشدند
تاپيروزي.
در جنگي كه ميان بني اسرائيل و مردم غزه و عسقالن درگرفت مغلوب واقع شدند و
تابوتشان به غنيمت رفت و پادشاهشان ُمرد .آنگاه بني اسرائيل چون گلهي بدون چوپاني
بيسرپرست ماندند .خداوند پيغمبري در ميان آنها مبعوث كرد كه اهل كتاب او را صموئيل
مينامند ،از اودرخواست كردند اميري بر آنها بگمارد كه در ركاب او با دشمنان خود بجنگند.
خداوند متعالاين داستان را چنين تعريف ميكند « :أَل َ ْم ت ََر إِلَى ال ْ َمإل ِ مِن بَنِي إ ِ ْس َرائ ِ َ
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يعني :آيا تا به [حال] به بزرگان بنى اسرائيل پس از موسى نينديشيدهاى؟ چون به پيامبرشان
گفتند :پادشاهى براى ما بگمار تا در راه خدا جنگ كنيم[ .پيامبر] گفت :اين انتظار از شما
مىرود كه -اگر جهاد بر شما مقرر گردد -پيكار نكنيد .گفتند :دليلى نداريم كه در راه خدا
جنگنكنيم حال آنكه از ديار خود رانده و از [زن و] فرزندانمان به دور افتادهايم .پس آن گاه
كه كارزار بر آنان مقرر گشت -جز اندكى از آنان -روى گرداندند و خداوند به ستمكاران
آگاه است. پيغمبرشان طالوت را به عنوان پادشاه و امير بر آنها گماشت .البته اين امر به وحي
از جانب خدا صورت گرفت .طالوت از قوت و توان جسمي و علمي برخوردار بود ،]نقل
است كهطالوت ،نهاز نسل نبوت بود و نه از نسل پادشاهي ،بلكه چوپان يا دباغي بود فقير،
و دربنياسرائيل سنت بر آن بود كه پيامبران از سبط «الوي» و پادشاها ن از سبط «يهودا»
برميخاستند و چون طالوت از تبار هيچيك از اين دو سبط نبود  -انوارالقرآن[بني اسرائيل از
ون ل َ ُه ال ْ ُم ْل ُ
پذيرش توليت و امارت وي سر باز زدند و گفتندَ « :قال ُ َواْ أَن َّى يَ ُك ُ
ك َع َليْنَا َون َْح ُن أَ َح ُّق
ال إ ِ َّن َهّ
بِال ْ ُم ْل ِ
ت َس َع ًة ّم ِ َن ال ْ َما ِل َق َ
اص َط َفا ُه َع َليْ ُك ْم َوزَا َد ُه ب َ ْس َط ًة فِي الْعِ ْل ِم َوال ْ ِج ْس ِم
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يعني :چگونه او را به حكومت داشته باشد با اينكه ما از او براي زمامداري سزاوارتريم و او
كه مال و دارايي زيادي ندارد و گفت :خدا او را بر شما برگزيده است و دانش و جسم او را
وسعت بخشيده است ،خداوند ،ملکش را به هر کس بخواهد ،مىبخشد.
طالوت به عنوان پادشاه بني اسرائيل تعيين گرديد ،خداوند او را تاييد كرد و تابوتي را كه
از آنهاستانده بودند به وي بازگردانيد .لشكرياني قوي و شديد برگزيد و آنها را جهت جنگ
با دشمن ازشهر خارج كرد .در وسط راه زماني كه مسير فراواني طي كرده و به شدت تشنه
بودند ،گذرشانبر رودخانهاي افتاد .طالوت آنها را امتحان كرد و گفت :كسي حق ندارد از اين
آب بنوشد مگربه مقدار يك مشت .اين عمل امتحاني بود تا اندازهي اراده و توان آنها را دريابد.
ال إ ِ َّن َهّ
الل ُمبْتَل ِ ُ
وت بِال ْ ُجنُودِ َق َ
س مِنِّي َو َمن ل َّ ْم يَ ْط َع ْم ُه
« َف َل َّما َف َص َل َطال ُ ُ
يكم بِنَ َهرٍ َف َمن َشرِ َ
ب مِنْ ُه َف َليْ َ
ف ُغ ْر َف ًة بِيَ ِده ِ َف َشرِبُواْ مِنْ ُه إ ِ َّ
َفإِن َّ ُهمِنِّي إ ِ َّ
ال َقلِي ً
ال َمنِ ا ْغت ََر َ
ال ّم ِنْ ُه ْم» (بقره)249 :.
يعني :و هنگامي كه طالوت و سپاهان را با خود بيرون برد بديشان گفت :خداوند شما را به
وسيلهي رودخانهاي آزمايش ميكند .آنان كه از آن بنوشند از من نيستند و آنان كه جز مشتي
از آن ننوشند از من هستند .همگي جز عدهي كمي از آن نوشيدند.
جز تعداد قليلي از اين لشكر عظيم (كه بنا به قولي كه سدي نقل كرده  8هزار نفر بودند) با
اوماندند ،همگي از آب مذكور نوشيدند 319 .نفر با او باقي ماندند و بقيه را كه فاقد ارادهي
قويبودند با خود نبُرد و از لشكر اخراج كرد .با اين عدهي قليل به جنگ با بتپرستان فلسطيني
رفت .فرمانده لشكر دشمن ،شخصي بنام جالوت بود كه بسيار خشن و شديد به نظر ميآمد
ومردم از او ميترسيدند بني اسرائيل ترسيدند و گفتند :توان رويارويي با جالوت را نداريم.
ال ُقو ِهّ
الل َكم ّم ِن فِئَةٍ َقلِي َلةٍ
« َقالُواْ َ
وت َو ُجنودِه ِ َق َ
ين يَ ُظنُّونَ أَن َّ ُهم ُّم َ
ال َطا َق َة لَنَا الْيَ ْو َم ب ِ َجال ُ َ
ال ال َّ ِذ َ
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يعني :گفتند :امروز ما توانايي مقابله با جالوت و سپاهان او را نداريم .اما آنان كه يقين داشتند
كه با خداي خويش مالقات خواهند كرد گفتند :چه بسيارند گروههاي اندكي كه به فرمان خدا
برگروههاي فراواني چيره شدهاند و خداوند با بردباران است.
طالوت مبارزه طلبي كرد .جوان كوچكي بنام داود به جنگ او رفت .داود از سبط يهودا بود
وچون كم سن بود ،اص ً
ال به نظر نميرسيد كه فرد كم سن و سالي همچو او در ميان جنگجويان
وجود داشته باشد .چون رودرروي جالوت قرار گرفت ،او را مورد تمسخر قرار داد و گفت:
بر گرد من نميخواهم تو را بكشم.داود در جواب گفت :ولي من قصد دارم تو را بكشم .بعد
مبارزه ميان آنها شروع شد و داود جالوت را كشت .بدنبال آن لشكريانش شديدترين شكست
وت وآتَا ُه ُهّ
راخوردند و داود پيروز گشتَ « .ف َه َز ُمو ُهم بِإ ِ ْذ ِن ِهّ
الل ال ْ ُم ْل َ
ك َوال ْ ِح ْك َم َة
الل َو َقت ََل َدا ُو ُد َجال ُ َ َ
 َو َع َّل َم ُه م ِ َّما يَ َشاء»(بقره.)251 :
يعني :سپس به فرمان خدا ايشان را شكست دادند و داود جالوت را كشت و خداوند
حكومت وحكمت بدو بخشيد و از آنچه مي خواست بدو ياد داد.
بعد از اين رويداد ،نام داود در ميان بني اسرائيل درخشيدن گرفت و پيروزيهاي پي در پي
توسط وي نصيب بني اسرائيليان گشت و خداوند بني اسرائيل را بعد از ذلت و پستي دوباره
عزت بخشيد.
بعد از وفات طالوت بني اسرائيل بر بيعت با اين جوان (داود) اتفاق حاصل كردند و او
را بعنوان پادشاه خود برگزيدند .در آن هنگام عمرش از  30سال تجاوز نميكرد با عدل و
دادگريبر قوم خود حكمراني ميكرد و سياست اعمال مساوات را ميان ايشان در پيش گرفت
و احكام تورات را بر آنها تطبيق فرمود .تا اينكه خداوند زبور را بر وي فرستاد كه يكي از
كتب چهارگانهي آسماني است( .منبع :پيغمبري و پيغمبران در قرآن کريم؛ مؤلف :شيخ علي
صابوني ،مترجم:محمد مالزاده).
و خداوند متعال در انتهاي اين داستان چنين پيامبر صلي اهلل عليه وسلم را خطاب قرار مي
دهد:
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«و اگر خداوند ،بعضى از مردم را به وسيله بعضى ديگر دفع نمىکرد ،زمين را فساد
فرامىگرفت ،ولى خداوند نسبت به جهانيان ،لطف و احسان دارد .اينها ،آيات خداست که به
حق ،بر تو مىخوانيم؛ و تو از رسوالن (ما) هستى».
خداوند اين داستان را براي امت اسالم بيان مي دارد تا عبرت بگيرند ،و به جهاد عالقمند
شوند و از آن امتناع نورزند ،زيرا صبرکنندگان نتيجه پسنديده اي در دنيا و آخرت کسب
خواهند کرد،و کساني که از جهاد امتناع ورزند هر دو سرا را از دست مي دهند.
و طالوت پيامبر برگزيده خداوند نبود ،بلکه فرد صالحي بود که خداوند متعال بواسطه ي
پيامبرش به مردم خبر داد که طالوت را بعنوان فرمانده لشکر خود پذيرا شوند ،يعني خداوند
متعال او را بعنوان فرمانده برگزيد ولي وي را پيامبر نکرده بودند .و پيامبرشان ،طالوت را از
طرف خداوند به عنوان فرمانرواي آنها تعيين کرد تا در اين کار آنها را فرماندهي نمايد ،کسي
که فرماندهي و رهبري را خوب انجام مي دهد.
سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com
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سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.

سیر تکاملی تألیف کتب و علم الحدیث

تألیف:استادفاضلحاجمالعبداهللاحمدیان

مرحله سیر تکاملی ضبط و ثبت و صیانت احادیث
صحیح که از لحاظ کمیت زمانی و کمیت کتب و تنوع
مطالب و کیفیت مباحث از همة مراحل مفصلتر بوده و از
اوایل قرن چهارم آغاز گشته و تا عصر حاضر امتداد یافته
است ک ً
ال در دو نوع ظهور نموده است یکی تألیف کتب
در متون احادیث و دیگری تألیف کتب در علمالحدیث و
نوع اول نیز مشتمل بر دو بخش بوده ،یکی تألیف کتب
مستقل حدیث به شکل جامع فراگیر و کتب غیر فراگیر
و دیگر متعلق به کتابهای اصلی و قدیمی مانند نوشتن
شرحها بر موطای ابن مالک و بر صحاح سته ،و نوشتن
کتابهای اطراف و معاجم و تخریج و مستخرجات و
اجزاء و زوایدنویسی و نوشتن کتب موضوعات ،و نوع
دوم نیز یعنی تألیف کتب علم الحدیث در بخشهای (علل
حدیث و مختلف الحدیث و ناسخ و منسوخ و رجال و
جرح و تعدیل راویان و غیره تحقق یافته است.
و اینک توضیحات مناسب دربارة فرآوردهای مستقل و
متعلق و وابستة این مرحله «یعنی نوع اول» که دارای ده
بخش است.
تألیفکتبجدید
بخش یکم از نوع اول تألیف کتابهای جدید است و
عبارتند از :الف -مسند ابوعوانه[ ،]1که به شیوة صحیح
مسلم به اضافة زیاداتی ،تنظیم گردیده و به صحیح نیز
معروف است این کتاب تألیف یعقوب بن اسحاق معروف
به ابوعوانه اسفرائینی (م ـ  )313و ابوعوانه نخستین
شخصیتی است که پس از اخذ و استماع کتب و مذهب
امام شافعی از ربیع و مزنی آنها را[ ]2به اسفرایین آورد،
در سال  316در اسفرایین متوفی و به خاک سپرده شد.
بُ -مسند صحیح محمد ابن حبان بُستی (م ـ ]3[)354در
این کتاب احادیث به ترتیب جدیدی مغایر با ترتیب همة
مسندها و سننها تنظیم گردیده به این صورت که احادیث
در پنج موضوع کلی یعنی «اوامر ،نواهی ،اخبار ،اباحات
و افعال پیامبر صلی اهلل علیه و سلم طبقهبندی شدهاند ،و
در ذیل هر یک از این موضوعات طبقهبندی کوچکتری
نیز صورت گرفته است ،از این رو این کتاب به «االنواع
و التقاسیم» شهرت یافته و چون استفاده از این کتاب برای
مراجعهکنندگان دشوار بود ،عالءالدین بن علیبن بلبالن
فارسی (م ـ  )739آن را بر پایة ابواب فقهی تدوین نمود
و «االحسان فی تقریب صحیح ابن حبان»[ ]4نامید و در
نه جلد آن را تنظیم نمود.
ج -معجمهای طبرانی[ ( ]5م ـ  )360معجم در اصطالح
محدثین به کتابی گویند که در آن روایتها به ترتیب
اسامی صحابه و یا مشایخ حدیثی و یا شهر و دیار
محدثین طبقهبندی شده و مبنای این طبقهبندی نیز ترتیب
الفبایی باشد ،و طبرانی دارای سه معجم حدیثی میباشد،
معجم کبیر و معجم صغیر و معجم متوسط ،و طبرانی
در معجم کبیر تمام مسندهای اصحاب را ـ جز مسند
ابوهریره که گویا او را تنها تدوین کرده است ـ به ترتیب
حروف[ ]6الفبا جمعآوری کرده است ،و در معجم متوسط
روایات را به ترتیب اسامی اساتید خود مرتب نموده ،و
از هر استادی در حدود پنجاه حدیث روایت کرده و این
معجم دارای سی هزار حدیث بوده و در شش جلد قطور
جم ع گردیده ،و طبرانی به علت زحمات بسیاری که در
راه جمعآوری احادیث این معجم متحمل شده میگفت
«هذا روحی» این کتاب جان من است ،و این کتاب نظیر
کتاب افراد دارقطنی است؛ و در معجم صغیر که بر حسب
نام استادانش آن را تنظیم نموده ،و بعد از ذکر هر استادی
یک حدیث از آن روایت کرده است و این کتاب در یک
جلد تنظیم شده و دارای یک هزار و پانصد حدیث است.
دُ -سنن[ ]7دارقطنی (م ـ  )385که قب ً
ال در مبحث سننها
از آن بحث کردیم و کتابهای دیگر دارقطنی در زمینة
حدیث عبارتست از «العلل» و «االفراد».
ه -کتابهای «العلل و االمالی و فواید الشیوخ[ ]8و امالی
العشیات» تألیف محمدبن عبداهلل حاکم نیشابوری (م ـ
 )405معروف به ابن البیع[ ]9حاکم نیشابوری کتابهای
مهم دیگری را در زمینة حدیث تألیف نمود مانند« :معرفه
علم الحدیث و المستدرک علی الصحیحین» که در بحث
کتابهای متعلق و ملحق به کتب اصلی و در مبحث علم
الحدیث از آنها بحث میکنیم.
وُ -سنن بیهقی[( ]10م ـ  )458قب ً
ال دربارة بیهقی بحث
کردهایم و اما سنن بیهقی این محدث و مؤلف نامور
نخست «السنن الکبری» را تألیف نمود که روایت 74
کتاب[ ]11حدیث در آن جمع شده است بعد همین کتاب
را تلخیص نمود و آن را «السنن الصغری» نامید ،و غیر از
مؤلف عدة دیگری نیز کتاب «السنن الکبری» را اختصار
نمودهاند که از جمله میتوان از ابن عبدالحق دمشقی (م
ـ  )744و حافظ شمسالدین ذهبی (م ـ  )748و شیخ
عبدالوهاب شعرانی[( ]12م ـ  )974نام برد.
از اواخر قرن پنجم به بعد کتاب مستقلی در متون احادیث
و مشتمل بر احادیثی که قب ً
ال روایت نشده بودند تألیف
نگردید و هر کتابی که از آن به بعد در زمینة حدیث
نوشته شده است جزو متعلقات و ملحقات به کتب اصلی
و قدیمی بود که بعداً از آنها بحث میکنیم ،و به قول یکی
از کارشناسان احادیث ،قرن پنجم هجری انتهای مرحله
طالیی تدوین کتب مستقل حدیث بوده و تا اواخر این
قرن جمع کردن تمام مصادری که مشخصه آنها سندهای
متصل از مؤلف تا رسولاهلل صلی اهلل علیه و سلم است
تکمیل گردید ،دیگر[ ]13پیشوایان و کارشناسان حدیث
از قبول حدیث که نزد محدثان سابق نبود خودداری
میکردند .از جمله بزرگترین کارشناس احادیث ابن
الصالح شهرزوری (م ـ  )624در عبارتی گفت« :اگر
امروز کسی[ ]14حدیثی بیاورد که نزد محدثان سابق
نباشد ،از او پذیرفته نمیشود» (علم فهرست الحدیث،
ص .)17

 -1شرحنویسی بر جوامع و کتب اولیه
بخش دوم از نوع اول کتابهای غیر مستقل احادیث اول
شرحنویسی بر جوامع و کتب اولیة احادیث است در این
زمینه شرحهای زیادی نوشته شد ،و کتاب موطا و صحیح
بخاری بیشترین شرح خود را به خود اختصاص دادهاند ،و
پس از آنها صحیح مسلم است که شرحهای مفصلی بر آن
نوشته شده است اینک توضیح مناسب دربارة آن شرحها :
بر کتاب موطا شرحهای زیادی نوشته شده است که بر
حسب دورههای مختلف عبارتند از ]15[ :
الف -شرحهای کتب موطا
 -1شرح عبدالملک بن خبیب مالکی (م ـ .)230
 2و  -3دو شرح به وسیلة ابن عبدالبر (م ـ  )463اول بنام
(التقصی به حدیث[ ]16الموطا) و دوم بنام (التمهید[]17
لما فی الموطا من المعانی و االسانید).
 4و  -5دو شرح به وسیلة ابوالولید باجی (م ـ  )474اول
بنام (المنتقی) و دوم بنام (االستیفاء)]18[.
 -6شرح عبداهلل بن محمد بطلمیوسی (م ـ  )521به نام
المقتبس]19[.
 -7شرح قاضی ابوبکر ابن العربی مغربی یا المعافری (م ـ
 )949به نام القبس]20[.
 -8و  9و  -10سه شرح شیخ سیوطی (م ـ  )911به
نامهای اول کشف الغطا فی شرح[ ]21الموطا ،دوم تنویر
الحوالک[ ]22فی شرح موطا مالک سوم اسعاف المبطا
فی رجال الموطا.
 -11شرح زرقانی مصری (م ـ  )1122که از
شرحهای[ ]23دیگر مشهورتر است.
ب -شرحهای صحیح بخاری
بر کتاب صحیح بخاری نزدیک به چهل شرح مفصل
نوشته شده است که برخی از آنها عبارتند از :
 -1اعالم[ ]24السنن فی شرح صحیح البخاریْ ،تألیف
ابوسلیمان احمدبن محمد خطابی (م ـ.)338
 -2الکواکب الدراری[ ،]25تألیف شمسالدینمحمدبن
یوسف کرمانی (م ـ .)786
 -3التلویح تألیف عالءالدین مغلطایی حنفی (م ـ.)796
 -4فتحالباری[ ]26فی شرح صحیح البخاریْ ،تألیف
زینالدین ابوالفرج شهابالدین بغدادی مشهور به ابن
رجب حنبلی (م ـ .)795
 -5ال ّ
المع الصبیح ،تألیف شمسالدین ابوعبداهلل محمدبن
عبدالدایم متوفی( ،م ـ .)831
 -6فتح الباری فی شرح صحیح[ ]27البخاری ،تألیف ابن
حجر عسقالنی متوفی ،852این شرح ـ به گفت ه حاج خلیفه
ـ از بزرگترین شروح صحیح بخاری به شمار میرود ،این
کتاب دارای مقدمه مفصل و مهمی در باب تاریخ و علوم
حدیث است که «هدی الساری» نام دارد.
 -7عمده القاری فی شرح صحیح البخاریْ ،تألیف
بدرالدین ابومحمد محمودبن احمد عینی (م ـ.)855
 -8التوشیخ فی شرح الجامع الصحیح ،تألیف جاللالدین
سیوطی (م ـ .)911
 -9ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری[ ]28تألیف
احمدبن محمد شافعی قسطالنی (م ـ.)923
 -10المع الدراری علی جامع البخاری ،فقیه محدث
کنکوهیقرنسیزدهم.
ج -شرحهای صحیح مسلم
ج -بر کتاب صحیح مسلم شرحهای متعددی نوشته شده
است که مهمترین آنها عبارتند از :
 -1االکمال فی شرح[ ]29مسلم بن الحجاج ،تألیف قاضی
عیاض (م ـ .)544
 -2المنهاج فی شرح صحیح مسلم[ ]30بن الحجاج،
تألیف یحییبن شرفالدین (نووی) ملقب به محیالدین
(م ـ )676که بهترین شرح بر کتاب صحیح مسلم به شمار
آمده است.
 -3الدیباج علی صحیح مسلم بن الحجاج[ ،]31تألیف
جاللالدین سیوطی (م ـ .)923
-4منهاجاالبتهاج[]32فیشرحصحیحمسلمبنالحجاج،
تألیف احمدبن محمد الخطیب القسطالنی (م.)923
 -5فتح الملهم فی شرح صحیح مسلم[ ]33تألیف محمد
تقی عثمانی از علمای کراچی.
د -شرحهای ُسنن ابوداود
د -بر کتاب سنن ابوداود نیز شرحهای متعددی نوشته شده
است که مهمترین آنها عبارتند از :
 -1معالم السنن[ ،]34تألیف ابوسلیمان خطابی (م ـ.)388
 2و  -3مرقاه الصعود[ ]35الی سنن ابیداود ،تألیف شیخ
سیوطی و عون المعبود فی شرح سنن ابیداود ،نیز تألیف
شیخسیوطی.
 -4عون المعبود[ ]36علی سنن ابیداود ،تألیف شرف
الحق محمد اشرف صدیقی.
 -5عون المعبود[ ]37شرح سنن ابیداود ،تألیف حافظ
شمسالدین ابن قیم جوزیه (م ـ .)751
 -6بذل المجهود[ ]38فی ّ
حل ابیداود ،تألیف شیخ خلیل
احمد بهارنفوری (م ـ .)1346
ه -شرحهای سنن ترمذی
ه -بر کتاب سنن ترمذی نیز شرحهایی نوشتهاند که
عبارتند از]39[ :
 -1عارضه االحوذی فی شرح صحیح الترمذی تألیف
ابوبکر محمدبن عبداهلل[ ]40معروف به ابن العربی مالکی
(م ـ .)543
 -2العرف[ ]41الشذی علی جامع الترمذی ،تألیف سراج
الدین بن عمر رسالن یلقینی (م ـ .)805

 -3قوت[ ]42المغتذی علی جامع الترمذی ،تألیف
جاللالدین سیوطی (م ـ .)911
 -4تحفه االحوذی فی شرح جامع الترمذی ،تألیف
ابوالعالء محمدبن عبدالرحمن مبارکفوری (م ـ.)1353
و -شرحهای ُسنن نسائی
و-برکتابسنننسائینیزشرحهاینوشتهاندولینسبت
به شرح بقیة صحاح تعدادشان کمتر است و مهمترین آنها
عبارتنداز:
 -1شرح شیخ سراجالدین عمربن علیبن الملقن[]43
الشافعی (م ـ .)804
 -2زهر الربی[ ]44علی المجتبی ،تألیف جاللالدین
سیوطی (م ـ .)911
 -3حاشیه سندیْ ،تألیف محمدبن عبدالهادی سندی (م
ـ .)1138
ز -شرحهای سنن ابن ماجه
ز -بر سنن ابن ماجه نیز شرحهای نوشتهاند که مهمترین
آنها عبارتند از :
 -1الدیباجه[ ]45شرح سنن ابن ماجه ،تألیف محمدبن
موسی الدمیری (م ـ .)808
 -2شرح ابراهیم[ ]46بن محمد چلبی (م ـ .)841
ی سنن ابن ماجه ،تألیف
 -3مصباح الزجاجه[ ]47عل 
جاللالدینسیوطی.
-4کفایهالحاجه[]48فیشرحابنماجه،تألیفابوالحسن
محمدبن عبدالهادی بندی (م ـ .)1138
 -2تدوین کتب جوامع حدیث
دومین بخش از کتابهای غیر مستقل تدوین جوامع
حدیثی است ،جوامع ،جمع جامع که در اصطالح محدثین
به دو معنی استعمال میگردد ،اول کتابهایی که مستق ً
ال
تألیف میگردند و مشتمل بر تمام[ ]49ابواب هشتگانة
حدیث هستند یعنی« :عقاید ،احکام ،رقاق ،آداب طعام،
تفسیر ،تاریخ و سیر ،سفر و قیام و قعود (که شمایل هم
نامیده میشود) و مناقب و مثالب و هر کتاب حدیثی
مشتمل بر ابواب هشتگانه باشد آن را جامع مینامند ،زیرا
در یکایک این ابواب و موضوعات کتابهایی تألیف
شدهاند مانند« :کتاب توحید[ ]50ابن خزیمه در عقاید ،و
سنن اربعه در احکام ،و کتاب زهد امام احمد در رقاق ،و
کتاب ادب مفرد بخاری در آداب ،و کتاب ابن مردویه
و ابن جریر در تفسیر ،و کتاب شمایل ترمذی در سفر
و قیام ،و کتاب نعیم بن حماد در متن و  »...و هر کتاب
حدیثی مشتمل بر تمام ابواب هشتگانه باشد چون آنها را
در خود جمع کرده است آن را «جامع» مینامند مانند
جامع بخاری و جامع ترمذی]51[.
دوم «جامع» به معنی کتابی است که مستق ً
ال تألیف نشده
است بلکه از جمع کردن روایات کتب اصلی (صحاح سته
و موطا و مسندها و  )...به وجود آمده است و این جامعها
دونوع هستند یکی جامع تنها روایات صحیحین و دیگری
جامع روایات صحاح سته و غیره.
الف -جامع تنها روایات صحیحین که به چهار شکل
صورت گرفته است.
اولباجمعکردنتمامروایاتصحیحینبدونهیچتغییری
در نظم و بدون هیچگونه تعبیر و تفسیر عبارات آنها و اکثر
جوامع به این شکل صورت گرفته است که به وسیلة این
دانشمندان جمعآوری شدهاند« :جوزقی نیشابوری (م
ـ  )388ابومسعود دمشقی ابراهیمبن عبید (م ـ ،)401
اسماعیلبن احمد معروف به ابن فرات سرخسی (م ـ
 ،)414ابوبکر احمدبن محمد برقانی (م ـ  ،)425محمدبن
نصر فتوح حمیدی (م ـ  )488حسین بن مسعود مشهور
به فراء بغوی (م ـ  )516محمدبن عبدالحق اشبیلی (م ـ
 )581احمدبن محمد قرطبی (م ـ  ،)642صاعانی[( ]52م
ـ  )650که جامعش به نام «مشارق االنوار[ ]53النبویه،
من صحاح االخبار المصطفویه» شهرت یافته است.
دوم ،با جمع روایات صحیحین و تغییر ترتیب آنها و مرتب
کردن آنها به ترتیب مسندها مانند جامع ابراهیم بن عبید
و حمیدی.
سوم ،بعد از جمع روایات صحیحین کلمات و مشکل
و عبارات معضل آنها را نیز توضیح دادهاند مانند جامع
ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزی به نام «کشف المشکل
من[]54حدیثالصحیحین».
چهارم ،تمام روایات صحیحین را جمعآوری نکردهاند،
بلکه مشترکات و آنچه در بین مسلم و بخاری مورد اتفاق
بودهجمعآوریکردهاندمانندکتاب«زادالمسلمفیماالتفق
علیه البخاری و مسلم ،تألیف محمد حبیب اهلل شنقیطی (م ـ
 )1363و کتاب اللؤللؤ و المرجان فیما اتفق علیه الشیخان
تدوین محمد فؤاد عبدالباقی از معاصرین.
جوامع صحاح سته و غیره
ب -جوامع صحاح سته و غیره ،تألیف جوامعی مشتمل
بر احادیث صحاح سته و  ...از نیمه اول قرن ششم آغاز
گردیده و تا عصر حاضر ادامه داشته است ،و اینک معرفی
اهم آنها :
 -1نخستین جامع از کتب حدیث که با استفاده از کتب
متقدمین به وجود آمد ،کتاب «التجرید الصحیح للصحاح
السته» تألیف احمدبن[ ]55رزین بن معاویه (م ـ )535
است ،این مؤلف همانگونه که از نام کتابش پیداست
به جمع روایات کتب ششگانه پرداخته است اما با این
تفاوت که به جای «سنن ابن ماجه»« ،موطای ابن مالک»
را در نظر گرفته است و از طرف دیگر تنها منتخباتی از
آن صحاح را جمعآوری کرده ،و موفق به تبویب دقیق
روایتها و تنظیم کامل کتابش هم نگشته است ،ولی
چون در این اقدام پیشتاز بوده و قدم اول را برداشته همراه
تحسین در تدوین جوامع سرمشق محدثین بعدی گردیده

است.
 -2دومین جامع حدیثی کتاب «مصابیح السنه»[]56
ن بن مسعود شافعی مشهور به فراء
است که تألیف حسی 
بغوی[( ]57م ـ  )516میباشد بغوی در (مصابیح السنه)
روایات کتب هفتگانه حدیث یعنی صحاح سته و موطا
ک بن انس را جمعآوری کرده ،و پس از حذف سند،
مال 
آنها را با تبویب جدید تنظیم نموده است ،بغوی روایات
صحیحین (مسلم و بخاری) را صحیح شمرده است و
احادیث آنها را با تعبیر (من الصحاح) بیان کرده است و
احادیث بقیه سنن و احادیث موطا را ،حدیث حسن شمرده
است[ ]58و با تعبیر «من الحسان» آنها را ذکر نموده
است.
«مصابیح السنه» بغوی با همه محسناتی که داشت به علت
حذف سند و حتی حذف نام راوی اصلی روایتها ،دچار
نقص فنی شده بود به همین جهت بعدها توسط دانشمند
معروف به خطیب تبریزی (م ـ  )730مورد اصلح و
تهذیب قرار گرفت ،و در مورد هر حدیثی به ذکر راوی
و به ذکر کتابی که حدیث از آن نقل شده بود ،پرداخت و
در اکثر بابها پس از دو فصل «صحاح و حسان»[]59
فصل سومی را هم اضافه کرد که مشتمل بر احادیث
ضعاف بود ،و خطیب تبریزی کتابش را که ـ مصابیح
السنه اصالح شده بود« ،مشکاه المصابیح»[ ]60نامید و
این کتاب به گونهای مورد توجه دانشمندان قرار گرفت
که عدة زیادی به شرح آن مبادرت نمودند ،از جمله قاضی
ناصرالدین[ ]61عبداهلل بن عمر بیضاوی (م ـ  )685شرح
مفید و مهمی را بر مشکاه المصابیح نوشت.
 -3یک کتاب جامع حدیثی دیگری که در قرن ششم
هجری جلب توجه کتاب «جامع االصول الحادیث
الرسول»[ ]62تألیف ابوالسعادات مبارک بن محمد[]63
معروف به ابن اثیر جزری (م ـ  )606است ،وی همان
کتاب رزین «التجرید الصحیح للصحاح السته» را اصل و
مبنای کار خود قرار داده و آن را مهذب و مرتب ساخت
و عالوه بر منتخبات رزین سایر روایات صحاح سته را
که رزین کنار گذارده بود در کتاب خود وارد ساخت،
ابن اثیر در این تألیف اسناد روایات را حذف کرد و تنها
به ذکر نام آخرین راوی از صحابه یا تابعین اکتفا نمود و
همچنین احادیث را بر مبنای حروف الفبا ،فصلبندی کرد،
و در ذیل پارهای از لغات و تعبیرهای دشوار روایتها،
توضیحاتی اضافه کرد ،به همین جهت کتاب «جامع
ل التناول به
االصول» برای مراجعهکنندگانی کتابی سه 
شمار میآمد و عدهای در صدد اختصار آن برآمده و
جمعی نیز به نگارش شروحی بر آن مبادرت نمودهاند ،و
ازجملهاختصارکنندگانابوجعفرمحمدمروزی(مـ)682
و بقیهاهلل بن رحیم[ ]64حموی (م ـ  )738و عبدالرحمن
بن علی مشهور به ابن الربیع شیبانی (م ـ  )944بودهاند،
و مختصر اخیر به عنوان بهترین مختصر و بنام «تیسیر
الوصول»[ ]65مکرر چاپ شده است ،و از جملة شارحان
جامع االصول میتوان از شیخ عبدربه مشهور به قیلوبی
از علمای معاصر نام برد که به نگارش شرحی موسوم به
«جامع المعقول و المنقول شرح جامع االصول» مبادرت
کرد ،اما ناتمام مانده است.
 -4جامع حدیثی دیگر «جامع المسانید و األلقاب»
است که به وسیله ابوالفرج عبدبن علی خوزی معروف
به ابن جوزی[( ]66م ـ  )597تألیف گردیده است ،وی
در این کتاب روایات صحیحین و مسند و ابن حنبل و
جامع ترمذی را جمعآوری نموده است ،و بعدها به وسیلة
ابوالعباس احمدبن عبداهلل مکی معروف به محبالدین
طبری[( ]67م ـ  )694به گونة جدیدی مرتب و مهذب
گردید.
 -5بزرگترین کتاب جامع حدیثی «جامع[ ]68المسانید
و السنن الهادی القوم السنن» تألیف محدث بزرگ و
معروف ،اسماعیلبن عمربن کثیر معروف به ابن کثیر
دمشقی (م ـ  )694است ،در این کتاب در حدود یکصد
هزار روایت از صحاح سته و مسند احمدبن حنبل و مسند
ابوبکر بزاز و مسند ابویعلی موصلی و معجم کبیر طبرانی
آورده شده است و در آن هر نوع حدیثی اعم از صحیح،
حسن ،ضعیف ،دیده میشود .ابن کثیر کتاب مسانید
الحدیث را به ترتیب مسانید حدیثی تنظیم کرده است وی
در آغاز در مورد هر کدام از اصحاب شرح حالی نوشته
و سپس مجموع روایاتی که از آن صحابی در دست[]69
داشته نقل کرده است ،این کتاب در عصر حاضر بعد از
آنکه به وسیله دو دانشمند صالح احمد و مصلح ابوعیل
در مدینة منوره تحقیق گردیده در سی و شش جلد به
طبع رسیده است.
 -6بزرگترین کتاب جامع حدیثی دورة متأخرین کتاب
«جمع الجوامع»[ ]70جاللالدین سیوطی (م ـ )911
است.
جاللالدینسیوطیاینکتابرا(کهبهجامعکبیرسیوطی
مشهور است) به منظور جمع کردن تمام احادیث پیامبر
صلی اهلل علیه و سلم تألیف نموده ،و روایات صحاح
سته ،مسند ابن حنبل و موطای مالکبن انس و سایر
کتابهای حدیث را که تا بیش از هفتاد کتاب و مجموعة
احادیث برآورد شدهاند ،در آن کتاب جمع کرده است و
دربارة جامع کبیر سیوطی دو نکته قابل توجه است :نکتة
اول اینکه سیوطی این کتاب را در دو بخش تدوین نموده
است ،نخست بخش اقوال ،در این بخش سخنان منسوب
به پیامبر صلی اهلل علیه و سلم بر پایة حروف ابجد مرتب
شده است و اگر کسی جویای حدیثی باشد و نخستین
کلمة آن حدیث را بداند ،به آسانی میتواند به متن کامل
آن حدیث و رتبة آن از حیث صحت و حسن و ضعف
دست[ ]71یابد ،دوم بخش افعال این بخش بر پایة مسانید
اصحاب تنظیم شده است و کسی که به این بخش مینگرد
آنچه را که یک صحابی از افعال پیامبر صلی اهلل علیه و
سلم روایت کرده یا خود آن صحابی گفته و یا گفتار و

کرداری که به وی نسبت دادهاند به طور یکجا در
مسندی که بنام همان صحابی نامگذاری شده خواهد
یافت[ ]72و سیوطی روایات را با حذف سندهای آن
آورده و تنها به ذکر منابع اصلی و مخرج آنها اکتفا کرده
است.
نکته دوم اینکه سیوطی بعد از تدوین جامعالکبیر که
مشتملبراحادیثصحیحوحسنوضعیفوبیانیکایک
آنها بود .کتاب جامع دیگری را تدوین نمود که فقط شامل
احادیث صحیح و حسن بود و احادیث ساختگی و موضوع
و ضعیف[ ]73در آن وجود نداشت و این کتاب دارای
ده هزار و سی و یک حدیث ( )10031و این دو کتاب
سیوطی چون بر حسب حروف الفبا مرتب شده و خواننده
را با رمز منابع آن احادیث رهنمون ساخته است در حکم
فهرستهایی برای کتابهای اصلی حدیث است.
کتاب جامع الصغیر به وسیله محمد عبدالرئوف
مناوی[ ]74با عنوان «فیض القدیر شرح جامع الصغیر» و
نیز به وسیله شیخ علیبن احمد شافعی با عنوان «السراج
المنیر» شرحی بر آن نوشته شده است.
 -7عالءالدین علیبن حسام مشهور به متقی هندی (م ـ
 )975کتاب جمع الجوامع سیوطی را مبنای کار خود قرار
داده و روایات آن را بر مبنای حروف الفبا و همچنین نظم
و موضوعات فقهی مرتب ساخته و آن را «کنزل العمال
فی سنن[ ]75االقوال و االفعال» نام نهاده است و متقی
هندی به همین ترتیب احادیث جامع صغیر سیوطی[]76
را مرتب کرده و آن را «منهج العمال فی سنن االقوال»
نام نهاده است.
متقی هندی کتب دیگری را نیز مانند «االکمال فی سنن
االقوال» و «غایه العمال فی سنن االقوال» تألیف نموده
است و همچنین کنزالعمال را مختصر نموده و آن را
«منتخبکنزالعمال»نامیدهاست.
 -8از دیگر جوامعی که به کوشش یکی از دانشمندان
معاصر صورت پذیرفته است کتاب «التاج الجامع
لألصول فی احادیث الرسول» تألیف شیخ منصور علی
ناصف از علمای االزهر مصر است در این کتاب احادیث
(بخاری و مسلم و ابوداود و ترمذی و نسائی) جمعآوری
شده و در بین صحاح سته فقط از ابن ماجه حدیث روایت
نشده است ،روش تدوین این کتاب بر حسب ابواب فقهی
است و برای اهل تحقیق به ویژه فقها مرجع مفیدی است،
و در این کتاب احادیث مکرر و سلسلة اسناد روایات
حذف شده اما نام آخرین راوی و مرجع اصلی روایت
معین شده است.
 -9آخرین کتابی که در این قسمت باید معرفی شود
کتابی است با نام و عنوان «المسند الجامع الحادیث
الکتب السته و مؤلفات اصحابها االخری و موطا
مالک و مسانید الحمیدی و احمدبن حنبل» .این کتاب
 -1احادیثش بر محور صحابه مرتب شده -2 .و احادیث
هر صحابی به ابوابی مرتب گشته -3 .احادیث مقطوع و
مرسل و معلق در این کتاب وجود ندارد -4 .این کتاب
دارای هفده هزار و هشتصد و دو روایت ( )17802که از
یک هزار و دویست و سی و هفت تن صحابی نقل شده
است -5.این کتاب توسط هیئتی (سید ابوالمعاطی ،محمد
نوری احمد عبدالرزاق عبدابن ابراهیم زاملی و محمود
محمد خلیل) و به سرپرستی بشار عواد عراقی تنظیم شده
و در بغداد به طبع رسیده است.
جوامعاحادیثفقهی
جوامعی که تا حال از آن بحث میکردیم جوامع حدیثی
عام و شامل احادیث فقهی و اخالقی و اعتقادی و غیره
بودند و اینک بحث از جوامعی که فقط احادیث فقهی را
در خود جمع کردهاند.
 -1کتاب «السنن الکبری»[ ]77تدوین احمدبن حسین
بیهقی (م ـ )458که به تأیید بزرگترین حدیثشناس ،ابن
الصالح شهرزوری ،این کتاب جامعترین کتابی است که
در موضوع احادیث فقهی تألیف شده است .بیهقی کتاب
«السنن الصغری» را[ ]78نیز تدوین کرده که در نوع خود
بینظیراست.
« -2االحکام الکبری»[ ]79تدوین ابومحمد عبدالحق
شبیلی معروف به ابن خراط (م ـ  )82این کتاب[ ]80در
بردارندة احادیث فقهی صحاح سته و موطا مالکبنانس
و برخی دیگر از کتابهای حدیث است.
-3عمدهاالحکام[]81تألیفحافظبنعبدالواحدمقدسی
(م ـ  )600در این کتاب روایات فقهی مورد اتفاق بخاری
و مسلم جمعآوری شده ،و ابن دقیق العید (م ـ  )702بر
این کتاب شرحی نوشته که در مصر به چاپ رسیده است.
 -4منتفی االخبار[ ]82فی احکام ـ تألیف عبدالسالم بن
حرانی معروف به ابن تیمیه (م ـ )652
عبداهلل بن قاسم ّ
[ ]83در این کتاب روایات احکام از کتابهای صحاح
سته و مسند احمدبن حنبل استخراج شدهاند و اسناد آنها
حذف گردیدهاند ،و محمدبن علیبن محمد عینی معروف
به شوکانی (م ـ  )1250شرحی را بر آن نوشته و آن را
(نیل األوطار) نامیده است.
 -5الترغیب و الترهیب ،تألیف عبدالعظیم بن عبدالقوی
منذری (م ـ  )656و جمعی از محققین گفتهاند این کتاب
از بهترین کتب حدیثی است که به جمع بین روایات و
بیان درجة آنها پرداخته است.
 -6االمام فی احادیث[ ]84االحکام ،تألیف ابن دقیق العید
(م ـ  )702مؤلف در این کتاب تنها به جمع متون روایات
فقهی پرداخته و اسناد آنها را حذف کرده ،و سپس به شرح
آن پرداخته و آن را (المام) نامیده[ ]85اما به تکمیل آن
موفقنگشتهاست.
 -7تقریب االسانید و ترتیب المسانید[ ]86ـ تألیف
زینالدین ابوالفضل عبدالرحیم بن حسین عراقی (م
ـ  )806است مؤلف این کتاب را ـ که مجموعهای از
احادیث بود ـ برای فرزند خود ابوزرعه تألیف نمود و
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سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.
سپس به شرح آن پرداخت و آن را «طرح التثریب
فی شرح التقریب» نامید ،اما قبل از آنکه آن را به پایان
برساند چشم از جهان فروبست ،و پس از مرگ او این
شرح توسط فرزندش[ ]87ابوزرعه (م ـ  )826تکمیل
گردید.
 -8بلوغ المرام من[ ]88احادیث االحکام ـ تألیف ابن
حجر عسقالنی (م ـ  )852مؤلف در این کتاب نزدیک
به یک هزار و چهار صد حدیث فقهی را جمعآوری کرده
است و این کتاب مکرر به چاپ رسیده است و عدهای
از دانشمندان بر آن شرح نوشتهاند ،که از جمله میتوان
از شرحهای قاضی شرفالدین حسینبن حمد مغربی،
«سبل
محمدبن اسماعیل صنعانی (م ـ  )1182با عنوان ُ :
السالم» و فاضل صدیق خان با عنوان «فتح العالم» نام
برد.
 -3کتب زواید حدیث
سومینبخشازکتابهایغیرمستقلحدیث،کتبزواید
حدیث است ،و مقصود از زواید ،احادیثی است که در
صحاح سته یا دیگر کتب مهم حدیث نیامدهاند ،و به سه
صورت تحقق مییابند اول به این صورت ،احادیثی که
لفظ ًا و معنا ،به هیچوجه ـ نه به وسیله راویان صحابی
همین زواید و نه به وسیله صحابیان دیگر در کتب صحاح
سته و دیگر کتب نیامده باشند ،دوم احادیثی که لفظ ًا یا
معن ًا در کتب اصلی حدیث وارد شدهاند اما نه به وسیله
صحابیهای روایتکنندة زواید ،سوم احادیثی که اگرچه
با همان لفظ یا معنی در کتب اصلی حدیث وارد شده ،اما
متن حدیث در کتب زاید ـ در مقایسه با متن حدیث در
کتب اصلی ـ از نکات اضافی و جدیدی برخوردار باشد
به طوری که این نکات در بردارندة حکم جدیدی بوده و
یا مطلبی را قید زده ،یا عامی را تخصیص کرده یا مشتمل
بر بیان و تفصیل حدیث مجملی باشد ،و قابل توجه اینکه
احادیث موجود در کتب زواید از حیث اعتبار از منابع
درجه دوم به شمار میآیند ،و کتب زوایدنویسی بیش
از بیست کتاب و معروفترین زوایدنویسان عبارتند از:
ابوالعباس شهابالدین بوصیری (م ـ  )840و ابن حجر
عسقالنی (م ـ  )852و نورالدین هیثمی (م ـ  )807و
اینک معرفی کتابهای آنان :
اول مجمعالزواید[ ]89از نورالدین هیثمی ،که نسبت به
صحیح ابن حبان با نام «موارد الضمان» و نسبت به معاجم
متوسط و صغیر طبرانی با نام «مجمع البحرین» و نسبت
به معجم کبیر طبرانی با نام «البدر المنیر» و نسبت به
مسند امام احمد با نام «غایه المقصد» کتابهای تألیف
نموده ،و هثیمی بعد از تألیف این کتابهای زواید ،اسناد
روایتها را حذف و همة احادیث آنها را بر حسب موضوع
تبویب نموده و تمام آن کتابها را در یک کتاب جمع
نمود و آن را «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نامید و این
کتاب جامعترین کتاب در رشته زواید و جامع همة ابواب
و مطالب فقهی و اعتقادی و اخالقی به شمار میآید.
« -2اتحاف الخیره[ ]90بزواید المسانید العشره» تألیف
ابوالعباس بوصیری است و مؤلف در این کتاب دربارة
صحاح سته و نیز ده[ ]91کتاب مسانید حدیث «مسند
ابوداود طیالسی ،حمیدی ،ابویعلی موصلی ،و حارثبن
محمدبن ابیاسامه و  »...دست به تحقیق زده و روایاتی
را که در این کتاب وارد نشده یا احیان ًا متضمن نکته و
عبارت جدیدی است جمعآوری نموده است.
«-3المطالبالعالیه[]92بزوایدالمسانیدالثمانیه»تألیف
ابن حجر عسقالنی است و مؤلف در این کتاب نسبت به
صحاح سته و هشت کتاب از مسانید حدیث «مسند ابن
عمر عدنی و ابیبکر حمیدی و مسدد بن سرهد و طیالسی
و ابن منبع و ابن ابیشیبه و عبدبن حمید و حارثبن
ابیسامه» دست به تحقیق زده[ ]93و زوایدی را تألیف
کردهاند .چهارمین بخش از کتابهای غیر مستقل حدیث
«مستدرکات»است.
-4مستدرکات
مستدرکات جمع مستدرک است و آن یادآوری احادیثی
است که مؤلف کتابی بر حسب شرایطش آنها را از دست
داده و در کتابش نیاورده است مانند مستدرک حاکم[]94
نیشابوری ،وی در این کتاب که ( )8864هشت هزار و
هشتصد و شصت و چهار حدیث است به جمعآروی سه
نوع حدیث به شرح زیر پرداخته است:
 -1احادیثی که مطابق با همان شرایط بخاری و مسلم
صحیح بوده با این حال در آن دو کتاب صحیح نیامدهاند.
 -2روایاتی که بر طبق شرایط یکی از این دو محدث
یعنیبخاریومسلمصحیحبودهودرصحیحیننیامدهاند.
 -3روایاتی که به تشخیص حاکم صحیح بوده گرچه
واحد هیچ یک از شرایط بخاری و مسلم نبوده است.
روش حاکم در همان کتاب به این صورت است که
پس از نقل هر حدیثی به نوع آن طبق توضیح فوق
اشاره میکند مث ًَ
ال میگوید« :این حدیث واجد شرط
بخاری و مسلم است و آنان این حدیث را نیاوردهاند».
شمسالدین[ ]95ذهبی حاکم در تألیف این مستدرک
متساهل و کمتوجه[ ]96شمرده و او را نیز متمایل به اهل
تشیع دانسته و دکتر صبحی صالح نیز روش حاکم را نقد
کرده و گفته حاکم صحیح بودن احادیثی را بر شیخین الزم
دانسته که به هیچوجه الزم نیست آنها را صحیح بدانند
زیرا راویان آنها ضعفهایی دارند و بر اکثر احادیثی که
حاکم یادآور شده[ ]97نقدهایی وارد است.
-5مستخرجات
پنجمین بخش از کتابهای غیر مستقل کتابهای
مستخرجات است ،و مستخرجات جمع مستخرج بوده ،و
آن عبارت از کتابی است که در آن مؤلف احادیث یک
کتاب حدیث را به غیر اسناد صاحب آن کتاب بلکه با
سندی که خود فراهم نموده است روایت کند و معلوم
است که در طبقات باال (صحابیها یا تابعین) این دو
طریق[( ]98طریق اصلی و طریق مستخرج) به هم پیوند
میخورند.
تألیف مستخرجات فواید زیادی دارد ،از جمله تقویت سند
احادیث با توجه به طرق متعاضد ،و کم شدن واسطههای
روایت با توجه به علو اسناد مستخرج و ترمیم سندهای
مقطوع و معلق و مرسل به سندهای متصل و اشتمال

احادیث کتابهای مستخرج بر نکات اضافه و جدید ،زیرا
مؤلف کتاب مستخرج ملزم نیست که احادیث را با همان
عبارات موجود در کتب اصلی بیاورد.
محور اصلی مستخرجات صحیحین و کتابهای سنن و
تعداد آنها زیاد است و مهمترین آنها عبارتند از:
الف -نسبت به صحیح بخاری ،مستخرج ابوبکر[]99
اسماعیلی جرجانی (م ـ  )371و مستخرج ابوبکر برقانی
(م ـ  )425و مستخرج ابوبکر بن مردویه (م ـ  )416و
مستخرج ابواحمد غطریقی (م ـ  )377و مستخرج ابن
ابیذهل هروی (م ـ .)378
ب -نسبت به صحیح مسلم ،مستخرج ابوعوانه[]100
اسفرائینی (م ـ )316و مستخرج محمدبن رجاء نیشابوری
(م ـ )286و مستخرج محمدبن عبداهلل جوزقی نیشابوری
(م ـ )388و مستخرج احمدبن سلمه نیشابوری (م ـ.)286
ج-نسبتبهصحیحین،مستخرجمحمدبنیعقوبشیبانی
معروف به ابن االحزم (م ـ  )344و مستخرج ابوذر هروی
(م ـ  )434و مستخرج ابومحمد بغدادی معروف به خالل
(م ـ  )439و مستخرج ابونعیم اصفهانی (م ـ .)430
د -نسبت به سایر کتب ـ مستخرج محمدبن عبدالملک
بنامین نسبت به سنن ابوداود ،و مستخرج ابونعیم نسبت
به کتاب توحید ابن خزیمه و مستخرج ابوعلی طوسی بر
سننترمذی.
 -6کتب اطراف
ششمینبخشاز کتابهایغیرمستقل ،کتابهایاطراف
است ،که مؤلف در آن کتابها به ذکر جزئی از حدیث
که بر بقیه داللت دارد ،اکتفا کرده است و طرف و اسناد
آن حدیث به نقل از ماخذی که حدیث در آن وجود دارد
بیان نموده است و کتابهای اطراف حکم فهرست راهنما
یا فرهنگ حدیث را دارند و دو فایدة بسیار مهم دارند
اول اینکه آگاهی بر اساتید حدیثها را آسان میکنند
زیرا تمام طرف در یک جا فراهم آمده است دوم اینکه
نشان میدهند از صاحبان منابع و مجموعههای حدیثی
چه کسانی آن حدیث را نقل کردهاند و در چه بابی از
کتابهای خود آوردهاند.
مهمترین کتابهای اطراف به ترتیب تاریخ تألیف آنها
عبارتنداز:
 -1اطراف الصحیحین ،تألیف ابراهیمبن محمدبن[]101
عبید دمشقی (م ـ .)400
 -2اطراف الصحیحین ،تألیف ابومحمد خلفبن[]102
محمد واسطی (م ـ .)401
 -3اطراف الصحیحین ،تألیف ابونعیم[ ]103اصفهانی (م
ـ .)430
 -4اطراف الکتب[ ]104السته ،تألیف محمدبن طاهر
مقدسی (م ـ .)507
 -5اطراف السنن االربعه ،تألیف ابوالقاسم علیبن حسن
معروف به ابن عساکر (م ـ .)571
 -6تحفه االشراف بمعرفه االطراف ،تألیف یوسف بن
عبدالرحمن مزی[( ]105م ـ .)742
 -7اتحاف المهره باطراف العشره[ ،]106تألیف ابن حجر
عسقالنی (م ـ .)852
 -8اطراف المسانید العشره ،تألیف احمدبن ابیبکر
بوصیری( ،م ـ .)840
 -9موسوعه اطراف الحدیث النبوی الشریف در یازده
جلد تألیف و تنظیم و تحریر دانشمندان معاصر (محمد
سعیدبسیونیزغلولودکترعبدالغفاروسلیمانعبدالغفار
بنداری).
 -7کتب تخریج
هفتمین بخش از کتابهای غیر مستقل ،کتابهای تخریج
است ،بسیاری از مؤلفان در تألیفات خود به عنوان استشهاد
یا استدالل احادیثی را ذکر کردهاند و چون مرجع و مأخذ
و اسناد آنها را بیان نکردهاند به همین جهت وضعیت آن
احادیث از حیث صحت و حسن و ضعف معلوم نیست
و مؤلفین کتب تخریج به منبعشناسی اینگونه روایات
پرداخته و وضعیت آنها را معلوم کردهاند ،بسیاری از
مؤلفین به تألیف کتب تخریج اقدام نمودهاند ،و کوشاترین
آنان[]107جمالالدینابومحمدسبکیوزینالدین[]108
عراقی بودهاند ،زینالدین کتابی را با عنوان «المغنی عن
حمل االسفاد فی االسفار[ ]109فی تخریج ما فی االحیاء
من االخبار» تألیف و در آن احادیث موجود در احیاء
علومالدین غزالی را تخریج کرد و سپس توضیح داده
است که چه کسی آن حدیث را در کتاب خود آورده و
کدام صحابی آن را روایت کرده است و بعد بیان میکند
که آن حدیث صحیح است یا حسن یا ضعیف این اثر مهم
اخیراً همراه کتاب احیاء علومالدین به چاپ رسیده است.
از موارد مهم کتب تخریج ،تعیین وضعیت روایاتی است
که به صورت پند و مثل در بین مردم رایج گشتهاند و
شهرت و معروفیت یافتهاند و چون در میان آن روایات
صحیحوسقیمبههمآمیختهاندعدهایازمحدثان،باتألیف
کتبی به تحقیق در منابع آن روایات و ارزش و اعتبار
آنها پرداختهاند و معروفترین این نوع کتابهای تخریج
کتابهایزیرمیباشند:
 -1المقاصد الحسنه[ ]110فی بیان کثیر من االحادیث
المشتهره علی االلسنه» تألیف شمسالدین محمدبن
عبدالرحمن سخاوی (م ـ  )902مؤلف در این کتاب
به ریشهیابی روایتهای مشهور پرداخته و با عبارت
«الاصل له و الاعرفه» اصل و منشأ بسیاری از آنها زیر
سؤال برده است ،و این کتاب به وسیله یکی از شاگردان
سخاوی ،عبدالرحمن بن الدبیع شیبانی تلخیص و تکمیل
گردیده ،بنام «تمییز الطیب من الخبیث فیما یدور[]111
علی االلسنه من الحدیث» و اسماعیلبن محمد عجلونی
(م ـ  )1162پس از تلخیص کتاب مقاصد سخاوی و نقل
گزیدهای از مطالب آن ،مطالب و احادیث فراوانی به نقل
از کتب دیگر به آن ضمیمه نمود و آن را «کشف الخفاء و
ُمزیل االلتباس عما اشتهر من االحادیث علی ألسنه الناس»
نامید.
« -2تسهیل السبل الی کشف االلتباس ،عما اشتهر من
االحادیث علی السنه الناس» تألیف عزالدین محمدبن
احمد خلیلی (م ـ .)1057
 -8کتب معاجم

هشتمینبخشازکتابهایغیرمستقل،کتبمعاجماست.
معاجم جمع ُمعجم که عبارت از کتابی است که احادیث آن
بر حسب ترتیب صحابیها یا شهرها یا اساتید یا بر اساس
تاریخ وفات اساتید و همچنین بر مبنای فضیلت و تقدم و
تأخر آنان در دانش و پرهیزگاری طبقهبندی شده و تنظیم
شده باشند ،معجمها غالب ًا به ترتیب حروف الفبا هم تنظیم
شدهاند ،به این صورت که مؤلف در میان اساتید خود اول
از احادیث (ابان) و بعد (ابراهیم) و  ...به همین ترتیب پیش
میرود ،معروفترین معجمنویسان عبارتند از ابوالقاسم
سلیما ن بن احمد[ ]112طبرانی (م ـ  )360و ابوعبداهلل
محمدبن[ ]113احمد ذهبی (م ـ  )748و ابن جمیع و ابن
قانعوابوبکراحمدبنابراهیماسماعیلی.
سلیمانبن احمد طبرانی دارای سه معجم حدیثی است که
به معجمهای «صغیر و متوسط و کبیر»[ ]114موسوم
میباشند ،و همانگونه که از مطالعة آنها پیداست «معجم
صغیر و معجم متوسط» بر اساس نام استادانش و «معجم
کبیر» به ترتیب نام صحابیها طبقهبندی و تنظیم گردیده
است ،و این کتب در بردارندهی ( *)25000بیست و پنج
هزار حدیث و در قرن هشتم توسط امیر عالءالدین علی
بن بلبان[( ]115م ـ  )731با ترتیب جدیدی بازنویسی
گردیده است.
 -9اجزاء
نهمین بخش از نوشتههای غیر مستقل اجزاء است .اجزاء
جمع جزء که به چندین معنی به کار برده میشود:
 -1مجموعهای از احادیث که تنها از یک تن نقل شده
باشد ،خواه آن شخص از طبقة صحابیها باشد[ ]116یا
از طبقة بعدی مانند «جزء حدیث ابوبکر صدیق رضی اهلل
عنه » و «جزء حدیث مالک» به این معنی هر یک از
مسندهای صحابیها یک جزء به شمار میآید.
 -2مجموعه احادیثی که عموم ًا[ ]117متعلق به موضوع
واحدی باشند مانند جزء فضایل القرآن امام شافعی (م ـ
 )204و جزء جهاد و زهد عبداهلل بن مبارک (م ـ .)181
 -3نوشتهای که به بررسی اسناد یک حدیث بپردازد
مانند جزء «اختیار االولی فی حدیث اختصام المأل االعلی»
تألیف ابن رجب حنبلی.
( -4اربعینات) در حدیث که طبق توضیح کشف الظنون
تعدادشان از پنجاه بیشتر است و این اربعیننویسی نیز
که از روزگاران پیشین رایج گردیده است ،شکلی از
جزءنویسی است و کاتب چلبی[ ]118در کتاب کشف
الظنون ،در توضیح «اربعین نووی» نوشته است« :برخی
از علما در اصول دین چهل حدیث گرد آورده و شرح
نمودهاند و برخی در فروع دین و جمعی در جهاد و بعضی
در زهد و پارهای در ادب و دستهای در خطب «اربعین»
نوشتهاند.
اربعیننویسی[ ]119به استناد حدیثی است که از پیامبر
صلی اهلل علیه و سلم نقل گردیده است« .من حفظ علی
ا ّمتی اربعین[ ]120حدیثا مما یحتاجون فی امر دینهم ،بعثه
اهلل یوم القیامة فقیها عالم ًا» که نووی صاحب شرح مسلم
فرموده به اتفاق تمام حفاظ حدیث مزبور گرچه به طرق
زیادی نقل شده ولی ک ً
ال ضعیف[ ]121هستند ولی علما
متفق هستند که در فضایل اعمال عمل به حدیث ضعیف
رواست ،و صاحب مشکوه نیز از ابن حنبل امام و محدث
بزرگ و دارای مسند معروف ،نقل کرده که حدیث اربعین
هر چند در بین مردم مشهور است ولی سند صحیحی
ندارد.
 -10کتب موضوعات
دهمین بخش از کتابهای غیرمستقل کتب موضوعات
است و موضوعات جمع موضوع به معنی جعلی و
ساختگی است و محدثین برای جدا کردن احادیث صحیح
و اصلی و شناسایی و استخراج احادیث جعلی و ساختگی
کتابهای را تألیف کردهاند که «کتب موضوعات» نامیده
میشوند و در طی قرون و اعصار نزدیک به چهل کتاب
در نشان دادن احادیث جعلی و ساختگی و طبقهبندی آن
روایتها تألیف شدهاند که مهمترین آنها عبارتند از:
 -1نخستین کتابی که در این زمینه تألیف گردیده
«الموضوعات» تألیف ابوسعید محمدبن علیبن[]122
عمر النقاش الحنبلی (م ـ  )414و ذهبی در میزان
االعتدال[ ]123و ابن حجر در کتابهای «تهذیب
التهذیب و لسان المیزان» مطالب زیادی را از آن نقل
کردهاند.
«-2تذکرهالموضوعات»تألیفابوالفضلمحمدبنطاهر
مقدسی[( ]124م ـ  )507مؤلف در این کتاب روایتها
را به ترتیب حروف الفبا تنظیم کرده تا پیدا کرده احادیث
جعلی و موضوع آسان گردد و بعد از نوشتن هر روایتی
دیدگاه علمای متخصص رجالشناسی را در طعن و جرح
راویان بدنام آن روایت بیان کرده است.
 -3کتاب «االباطیل والمناکیر و الصحاح و
المشاهیر»[]125تألیفحسنبنابراهیمجوزقی(مـ)543
و ذهبی دربارة آن گفته است« :جوزقی (یا جوزکانی) در
این کتاب هر حدیثی را که معارض با روایت صحیحی
دیده به عنوان حدیث موضوع و مجعول[ ]126از آن نام
برده است.
« -4الموضوعات[ ]127الکبری» یا «الموضوعات من
االحادیث المرفوعات» تألیف ابوالفرج عبدالرحمن بن
علیبن[ ]128جوزی (م ـ  )597این کتاب که بیشتر
مطالب آن از کتاب «االباطیل و  »...اخذ شده است
معروفترین کتاب در زمینة احادیث موضوعه و جعلی
است ،اما به علت اینکه چند نمونه از روایتهای صحاح
سته و مسند احمدبن حنبل را نیز جزء احادیث موضوعه
به شمار آورده است ،اعتراض جمعی از محدثین و
کارشناسان امور احادیث را علیه خود برانگیخته است از
جمله ذهبی درباره او گفته است« :ابن جوزی بسیاری از
احادیث حسن یاقوی را در کتاب موضوعات خود آورده
است»]129[.
و ابن حجر عسقالنی نیز بعد از تأیید جعلی بودن اکثر
روایاتی که او در کتاب موضوعات خود آورده است،
شخصیت ابن جوزی را با شخصیت حاکم نیشابوری
مقایسه کرده و هر دو را به تساهل و مسامحه متهم ساخته
است[ ]130با این تفاوت که حاکم بسیاری از روایات
غیر صحیح را صحیح پنداشته و ابن جوزی به عکس

وی در مورد بسیاری از روایات صحیح یا حسن حکم
به جعل آنها کرده است ،و ابن حجر کتابی[ ]131را به
نام «القول المسدد فی الذب عن مسند االمام احمد» در
دفاع از بیست و چهار حدیثی که ابن جوزی آنها را در
ردیف موضوعات و جعلیات به شمار آورده و یکی از
آن روایات در صحیح مسلم نیز وارد شده ،تألیف نموده
است .همچنین شیخ سیوطی[ ]132کتابی را به نام« :القول
الحسن فی الذب[ ]133عن السنن» در دفاع از یکصد
و بیست و چند حدیثی که ابن جوزی آنها را در شمار
موضوعات آورده است تألیف نموده است.
« -5الباعث علی الخالص[ ]134من حوادث القصاص»
تألیف زینالدین عبدالرحیم عراقی (م ـ  )806و سیوطی
این کتاب را اختصار کرده و آن را «تحذیر الخواص من
اکاذیب القصاص» نامیده و در مصر اخیراً به چاپ رسیده
است.
 -6الأللی المصنوعه[ ]135فی االحادیث الموضوعه»
تألیف جاللالدین سیوطی (م ـ  )911این کتاب اختصار
کتاب موضوعات ابن جوزی که انتقادات وارد بر اصل
را در برندارد.
سیوطی در این کتاب سند روایات را حذف نموده و به
جای آن نظرات کارشناسان حدیث از جمله ابن جوزی و
عسقالنی را نسبت به روایات انتخابی ضمیمه کرده است،
در جوامع اسالمی غالب ًا از این کتاب استقبال به عمل
آمده[ ]136و مکرر چاپ شده است.
« -7تنزیه الشریعه[ ]137المرفوعه عن االخبار الشنیعه
الموضوعه» تألیف ابوالحسن علیبن محمد کتانی (م
ـ )963این را میتوان مستدرکی بر کتاب (الأللی
المصنوعه) سیوطی به شمار آورد و در باب موضوعات
جامعترینکتابها[]138است.
« -8تذکره الموضوعات» تألیف جمالالدین فتنی ملقب
به ملک المحدثین (م ـ .)986
« -9الفواید المجموعه[ ]139فی االحادیث الموضوعه»
تألیف محمدبن[ ]140علی شوکانی (م ـ )1250به اعتقاد
برخی از کارشناسان حدیث ،شوکانی در این کتاب به
تقلید از ابن جوزی ،بسیاری از احادیث صحیح و حسن
را در شمار احادیث موضوعه ذکر کرده ،و سید عبدالحی
با تألیف کتاب «ظفر االمانی» به نقد کار شوکانی مبادرت
نموده است (اصول الحدیث ،علومه و مصطلحه ،محمد
عجاج ،ص .)438
« -10تحذیر المسلمین من االحادیث الموضوعه علی
سید المرسلین» تألیف محمد بشیر ظافرایی عبداهلل مالکی
ازهری.
 -11کتابهای «الموضوعات الکبری» و «الموضوعات
الصغری» یا «المصنوع» تألیف مالعلی قاری.
زيرنويسها:
[ -]1تذکرة الحفاظ ،ذهبی ،ج ،3ص 779و 780و کشف الظنون،
ج ،2حاجی خلیفه ،ص.1679
[-]2همان.
[ -]3اسماء المؤلفین ،کشف الظنون ،ج ،6ص 44و.45
[ -]4ایضاح المکنون فی الذیل علی کشف الظنون ،اسماعیل باشا،
ص .32
[ -]5کشف الظنون ،ج ،2کاتب چلبی ضمن شرح معجمها نوشته:
«امیر عالءالدین علی بن بلبالن (م ـ )731معجم کبیر را به شیوه
زیباییمرتبکردهاست.
[-]6همان.
[ -]7کشف الظنون ،ج ،2ص.1007
[-]8هدیةالعارفین،اسماعیلباشا،ج،6ص.59
[-]9همان.
[ -]10هدیة العارفین ،ج ،5ص.68
[ -]11علم الحدیث ،ص.61
[-]12همان.
[-]13علمفهرستالحدیث،ص.17
[-]14علمفهرستالحدیث،ص.17
[-]15کشفالظنون،کاتبچلبی،حاجخلیفه،ج،2ص.1907
[-]16همان.
[-]17همان.
[-]18همان.
[-]19همان.
[-]20همان.
[-]21همان.
[-]22همان.
[-]23همان.
[ -]24کشف الظنون ،کاتب چلبی ،حاج خلیفه ،ج  ،1ص  545و
 546تا.554
[-]25همان.
[-]26همان.
[-]27همان.
[-]28همان.
[ -]29کشف الظنون ،کاتب چلبی ،حاج خلیفه ،ج  ،1ص  557و
.558
[-]30همان.
[-]31همان.
[-]32همان.
[-]33همان.
[ -]34کشف الظنون ،ج ،2ص.1004
[-]35همان.
[-]36همان.
[-]37همان.
[-]38همان.
[ -]39کشف الظنون ،ج ،1ص.559
[ -]40کشف الظنون ،کاتب چلبی ،ج ،1ص.559
[-]41همان.
[-]42همان.
[ -]43کشف الظنون ،حاج خلیفه ،ج ،2ص.1006
[-]44همان.
[ -]45کشف الظنون ،کاتب چلبی ،ج ،2ص.1004
[-]46همان.
[-]47همان.
[-]48همان.
[-]49علومالحدیثومصطلحه،صبحیصالح،ص 305وذیلآن
بهنقلازتوضیحاالفکار،محمدبناسماعیل،ص.260
[-]50همان.
[-]51همان.
[ -]52کشف الظنون ،کاتب چلبی ،ج ،2ص 1495و.1988
[-]53همان.
[-]54همان.
[ -]55کشف الظنون ،کاتب چلبی ،ج ،1ص.345

[ -]56کشف الظنون ،کاتب چلبی ،ج 1698( ،2تا.)1702
[-]57همان.
[-]58همان.
[-]59همان.
[-]60همان.
[ -]61کشف الظنون ،کاتب چلبی ،ج ،2ص.1698
[ -]62کشف الظنون ،کاتب چلبی ،ج ،1ص 536و 537و البدایه
و النهایه ،ابن کثیر ،ج ،13ص 59و.60
[-]63همان.
[-]64همان.
[-]65همان.
[-]66کشفالظنون،حاجخلیفه،ج،1ص 573والبدایهوالنهایه،
ابن کثیر ،ج ،13ص 31و 32دارای ششصد تألیف بود و با دست
خوددویستجلدرانوشتهاست.
[ -]67البدایه و النهایه ،ج ،13ص.361
[ -]68کشف الظنون ،کاتب چلبی ،ج ،1ص 573و.597
[-]69همان.
[-]70همان.
[ -]71کشف الظنون ،کاتب چلبی ،ج ،1ص.597
[-]72همان.
[ -]73کشف الظنون ،حاج خلیفه ،ج  ،1ص  560و  561و ص
 597و  598توجه شماره احادیث آن کتاب ( )10031فقط در
تاریخعمومیحدیثدیدهمیشود.
[-]74همان.
[-]75همان.
[-]76همان.
[ -]77کشف الظنون ،کاتب چلبی ،ج ،2ص.1007
[-]78همان.
[ -]79کشف الظنون ،حاج خلیفه ،ج ،1ص.20
[-]80همان.
[ -]81کشف الظنون ،ج ،2ص.1164
[ -]82البدایه و النهایه ،ابنکثیر ،ج ،3ص 198و هدیة العارفین،
اسماعیل باشا ،ج  ،5ص  570و تذکرة الحفاظ ،ذهبی ،ج  ،4ص
.149
[-]83همان.
[ -]84کشف الظنون ،کاتب چلبی ،ج ،1ص.158
[ -]85هدیة العارفین ،اسماعیل باشا ،ج ،5ص 562همین مرجع
او را و پسرش را ابوذرعه از دانشمندان بزرگ ُکرد به شمار آورده
است.
[-]86همان.
[-]87همان.
[ -]88کشف الظنون ،ج ،1ص.254
[-]89ایضاحالمکنون،اسماعیلباشا،ج،4ص.566
[ -]90کشف الظنون ،کاتب چلبی ،ج ،1ص.6
[-]91همان.
[ -]92کشف الظنون ،حاج خلیفه ،ج ،2ص.1714
[-]93همان.
[ -]94کشف الظنون ،ج  ،2ص  1672بعد از توصیف مؤلف و
کتابشنوشته«قالالسمعانیوکانفیهتشیع»وعددروایتهاتنها
درتاریخحدیثفارسیدیدهمیشود.
[ -]95اختصار علومالحدیث ،ابن کثیر ،ص 26و تدریب الراوی،
سیوطی،ص 140بهنقلعلومالحدیثومصطلحه،صبحیصالح،
ص .307
[-]96همان.
[-]97همان.
[ -]98تدریب الراوی ،سیوطی ،ص 33به نقل صبحی ،ص.308
[ -]99اختصار علوم الحدیث ،ابن کثیر ،ص 27و علوم الحدیث
و مصطلحه ،صبحی صالح ،ص  308و کشف الظنون ،ج  ،2ص
.1671
[-]100همان.
[ -]101کشف الظنون ،کاتب چلبی ،ج ،1ص 116و.117
[-]102همان.
[-]103همان.
[-]104همان.
[-]105همان.
[ -]106کشف الظنون ،حاج خلیفه ،ج ،1ص.7
ف الظنون ،کاتب چلبی ،ج ،1ص« 24احیاء العلوم»
[ -]107کش 
زینالدین بن حسین عراقی دو کتاب را (یکی بزرگ و دیگری
کوچک) در این مورد نوشت و کتاب کوچکش با همان عنوان
«المغنیعنحمل»...بهوسیلهشاگردشابنحجرعسقالنیتکمیل
گردید.
[-]108همان.
[-]109همان.
[ -]110کشف الظنون ،ج ،2ص 1779و.1780
[-]111همان.
[ -]112کشف الظنون ،کاتب چلبی ،ج ،2ص 1737و.1736
[-]113همان.
[-]114همان.
*-توجه:آماراحادیث()25000نیزدرهمینمرجعاست.
[-]115همان.
[-]116علومالحدیثومصطلحه،صبحیصالح،ص.308
[-]117همان.
[ -]118کشف الظنون ،کاتب چلبی ،ج  ،1ص  52و  59توجه
روایت از نووی و مشکوة در علم الحدیث ،ص 145دیده میشود.
[-]119همان.
[-]120همان.
[-]121همان.
[-]122هدیةالعارفین،اسماعیلباشا،ج،6ص.62
[-]123کشفالظنون،ج،2ص 1917وابنحجر،میزاناالعتدال
مختصرنموده،لسانالمیزاننامیدهاست.
[-]124تذکرةالحفاظ،ذهبی،ص.1442
[ -]125تذکرة الحفاظ ،ذهبی ،ج ،4ص.1308
[-]126همان.
[ -]127کشف الظنون ،ج ،2ص.1906
[-]128همان.
[ -]129تدریب الراوی ،سیوطی ،ج ،1ص.236
[-]130همان.
[ -]131کشف الظنون ،کاتب چلبی ،ج ،2ص 1263و.1265
[-]132همان.
[-]133همان.
[ -]134کشف الظنون ،حاج خلیفه ،ج ،1ص 218و.355
[ -]135کشف الظنون ،ج ،2ص.1534
[-]136همان.
[ -]137کشف الظنون ،کاتب چلبی ،ج ،1ص.494
[-]138همان.
[ -]139هدیة العارفین ،اسماعیل باشا ،ج  ،6ص  265و ،266
شوکان یکی از روستاهای قبایل حوالن در فاصله یک روز راه از
شهر صنعا است ،او دارای بیش از نود و شش تألیف بوده که ارشاد
الفحولونیلاالوطارازمشهورترینآنهاست.
[-]140همان.
بهنقلاز:تاریخحدیثوضبطوثبتاحادیث،تألیف:استادفاضل
حاجمالعبداهللاحمدیان
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نوار اسالم

 36آشناييباعلمحديث
احاديث
مشهورى كه ضعيف
هستند ()31
« -161السالم قبل الكالم ،وال تدعوا أحداً إلى

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين
(قسمت سي و يكم)
حافظزينالدينعراقي(متوفاي806هـ).

شرح حال مؤلف:
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ،أبو
الفضل ،زين الدين ،معروف بـه (الحافظ العراقي)
 :دانشمند بسيار دقيق و از بزرگان حفاظ حديث
بود .اصليت وي كرد است ،و زادگاهش از
رازنان (از توابع إربل) است .در خردسالي با
پدرش به مصر تغيير مكان داد ،و به تحصيل
علم پرداخت و از نوابغ روزگار شد .به حجاز و
شام و فلسطين سفر كرد و به مصر برگشت ،و
در قاهرة در دوم شعبان سال  806هـ .درگذشت.
حافظ ابن حجر عسقالني قصيدهاي غرائي در
رثاء وي سروده است .پيشتاز علم حديث
بود و حتي شيوخ عصرش – همچون عالئي
وسبكي  -در ستايش او سخن گفتهاند .در إمالء
حديث شروع نمود و به توسط وي اهلل تعالى
سنت امالء را بعد از آنكه نابود شده بود زنده
گردانيد .وي بيشتر از چهارصد مجلس امالء
حديث داشته است .او شخصي صالح و متواضع
بود و زندگياش به سختي ميگذشت .مؤلفات
وي عبارتند از« :المغني عن حمل األسفار في
األسفار (چاپ شده است)» در تخريج أحاديث
اإلحياء ,و «نكت منهاج البيضاوي» در أصول،
و «ذيل على الميزان» ،و «األلفية ـ (چاپ شده
است)» در مصطلح الحديث ،و شرح آن «فتح
المغيث ـ (چاپ شده است)» و «التحرير ـ خ «
در أصول فقه ،و «نظم الدرر السنية» در سيرهي
نبوي ،و»األلفية ـ (چاپ شده است)» در غريب
القرآن ،و «القرب في محبة العرب ـ (چاپ شده
است)» رسالة ،و «تقريب األسانيد و ترتيب
المسانيد ـ (چاپ شده است)» ،و «ذيل على ذيل
العبر للذهبي» و «معجم» ترجمه حال جماعتي
از أهل قرن هشتم هجري ،و «التقييد واإليضاح
ـ (چاپ شده است)» در مصطلح الحديث ,و
«طرح التثريب في شرح التقريب ـ (چاپ شده
است)» و «شرح الترمذي ـ خ» ,و غير آن .آثار
وي زياد است.
***

سلسله مقاالت «تخريج احاديث احياء علوم
الدين امام محمد غزالي رحمه اهلل» از كتاب
«المغني عن حمل األسفار في األسفار» اثر
دانشمند بزرگ علم حديث حافظ زين الدين
عراقي رحمه اهلل آورده خواهد شد .ترجمهي
احاديث بيشتر از ترجمهي فارسي مؤ ّيدالدين
محمد خوارزمي رحمه اهلل اخذ گرديده است.

*
وظيفتهاي قرائت سه است
 - 485حديث الجهر « بسم اهلل الرحمن الرحيم »
** أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه من
حديث ابن عباس .
حديث جهر (بلند گفتن) « :بسم اهلل الرحمن
الرحيم»
(آن را دارقطني و حاكم روايت كردهاند و آن را
از حديث ابن عباس صحيح ميداند).
 - 486حديث « ترك الجهر بها »
** أخرجه مسلم من حديث أنس « صليت خلف
النبي صلى اهلل عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم
أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم اهلل الرحمن الرحيم «
وللنسائي يجهر له « ببسم اهلل الرحمن الرحيم « .

حديث :ترك جهری خواندن «بسم اهلل الرحمن
الرحيم»
(مسلم از حديث أنس روايت ميكند كه:
«صليت خلف النبي صلى اهلل عليه وسلم وأبي
بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم اهلل
الرحمن الرحيم» [پشت سر پيامبر اكرم صلي
اهلل عليه و سلم و ابو بكر و عمر نماز گذاردم
و نشنيدم يكي از آنها قرائت را با «بسم اهلل
الرحمن الرحيم» آغاز كند] و نسائي روايت
ميكند كه :يجهر له «ببسم اهلل الرحمن الرحيم»
[ نشنیدم که یکی از آنها «بسم اهلل الرحمن
الرحيم » را به جهر بخوانند].
 - 487حديث سمرة بن جندب وعمران بن
حصين « في سكتات اإلمام »
** رواه اإلمام أحمد من حديث سمرة قال «
كانت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سكتات
في صالته  .وقال عمران  :أنا أحفظها عن
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بشناسد ،و بر راهش استقامت بورزد» .این حدیث
دروغ است.

است» .این حدیث دروغ است.

« -162اجر و ثواب نیکی ها و اعمال خوب در
الطعام حتى يسلم» موضوع (.)1736
« -161سالم کردن باید قبل از سخن گفتن باشد ،روز جمعه چند برابر می شود».
ٍ
« -165لن تقوم الساعة حتى يسو َد َ
قبيلة
كل
و کسی را برای غذا خوردن دعوت نکنید تا آنکه این حدیث دروغ است.
« -163رحم اهلل من حفظ لسانه ،وعرف زمانه ،« -164اتقوا البول ،فإنه أول ما ُيحاسب به العبد في منافقوها» ضعيف جداً (.)1791
سالم می کند» .این حدیث دروغ است.
« -165قیامت برپا نمی شود تا آنکه منافقین هر
القبر» موضوع (.)1782
واستقامت طريقته» موضوع ()1771.
« -162تُضاعف الحسنات يوم الجمعة» موضوع « -163خداوند رحمت کند آنکه زبانش را (از « -164از ادرار پرهیز کنید ،چرا که اولین چیزی قبیله ای به آقایی و رهبری برسند».
ادامه دارد
بدگویی و غیبت) حفظ کند ،و زمان و عصر خود را که انسان در قبر از آن محاسبه می شود ،ادرار
(.)1765

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فكتبوا في ذلك
إلى أبي بن كعب فكتب أن سمرة قد حفظ «
هكذا وجدته في غير نسخة صحيحة من المسند
والمعروف أن عمران أنكر ذلك على سمرة
هكذا في غير موضع من المسند رواه أبو داود
وابن ماجة وابن حبان  ،وروى الترمذي « فأنكر
ذلك عمران وقال حفظنا سكتة وقال حديث
حسن انتهى وليس في حديث سمرة إال سكتتان
 :ولكن اختلف عنه في محل الثانية  .فروى عنه
بعد الفاتحة وروى عنه بعد السورة وللدارقطني
من حديث أبي هريرة وضعفه « من صلى صالة
مكتوبة مع اإلمام فليقرأ بفاتحة الكتاب في
سكتاته» .
حدیث سمره بن جندب و عمران بن حصین
«درباره تعداد و مواضع سکوتهای امام در
قیام».
امام احمد از حدیث سمره بن جندب روایت
کرده که او گفته« :رسول خدا صلی اهلل علیه
وسلم در نمازش (دو بار) سکوت می نمود .و
عمران می گوید :من آنرا (یکبار) از رسول خدا
صلی اهلل علیه وسلم بیاد دارم ،آنها در این باره
برای اُبَی بن کعب نامه ای نوشتند و اُبَی نیز
برای آنها نوشت که حق با سمره است» .همچنین
این روایت را در چند نسخه صحیح از مسند
احمد یافتم و معروف آنست که عمران گفته ی
سمره را انکار کرده ،همچنین در چند مکان دیگر
غیر از مسند احمد توسط ابوداود و ابن ماجه و
ابن حبان نیز آمده است ،و ترمذی روایت کرده:
«عمران بن حصین سخن سمره را انکار نموده
و اظهار داشته که تنها یک بار سکوت را از
پیامبر صلی اهلل علیه وسلم بیاد دارند» و ترمذی
گفته این روایت حسن است .ولی در حدیث
سمره دو بار سکوت آمده( ،یکبار بعد از گفتن
تکبیرة االحرام) اما در محل سکوت دوم اختالف
وارد شده ،یکبار از سمره روایت شده که محل
سکوت دوم بعد از فراغت از قرائت فاتحه است،
و یکبار نیز از وی روایت شده که محل سکوت
دوم بعد از فراغت از سوره بعد از فاتحه است.
همچنین دارقطنی از حدیث ابوهریره نیز روایت
کرده « :هرکس همراه امام نماز فرض خواند
سوره فاتحه را در وقت سکوت امام بخواند»
و دارقطنی این حدیث را ضعیف دانسته است.
 - 488حديث « قرأ بعض سورة يونس  ،فلما
انتهى إلى ذكر موسى وفرعون قطع وركع «
** أخرجه مسلم من حديث عبد اهلل بن السائب
وقال  :سورة المؤمنين وقال موسى وهارون
وعلقه البخاري .
آمده است كه پيغامبر بعضي از سورت يونس
بخواند ،و چون به ذكر موسي و فرعون رسيد
قطع كرد و در ركوع شد.
آن را مسلم از حديث عبد اهلل بن سائب روايت
كرده است ولی او گفته :که آن سورة مؤمنون
بوده و وقتی که به ذکر موسی و هارون رسیده
رکوع برده ؛ و بخاري آنرا بصورت تعليق (يعنى
بدون سند كامل) بيان كرده است.
 - 489حديث « قرأ في الفجر {قولوا آمنا باهلل}
اآلية  ،وفي الثانية {ربنا آمنا بما أنزلت} »
** أخرجه مسلم من حديث ابن عباس كان يقرأ
في ركعتي الفجر في األولى منها {قولوا آمنا باهلل
وما أنزل إلينا} اآلية التي في البقرة وفي اآلخرة
منها {آمنا باهلل واشهد بأنا مسلمون} رواه أبو
داود من حديث أبي هريرة { قل آمنا باهلل وما
أنزل علينا  . . .اآلية} وفي الركعة اآلخرة {ربنا
آمنا بما أنزلت} أو {إنا أرسلناك بالحق }.
آمده است كه در نماز بامداد آيتي از سورة
البقره بخواند و آن{ :قولوا آمنا باهلل}است ،و در
ركعت دوم { :ربنا آمنا بما أنزلت }.
مسلم از حديث ابن عباس روايت ميكند كه در
دو ركعت نماز صبح در ركعت اول آيه {قولوا
آمنا باهلل وما أنزل إلينا} را از سوره بقره و در
ركعت آخر {آمنا باهلل واشهد بأنا مسلمون} را
ميخواند .أبو داود از حديث أبي هريرة روايت
ميكند كه {قل آمنا باهلل وما أنزل علينا . . .
اآلية} و در ركعت آخر {ربنا آمنا بما أنزلت}
يا {إنا أرسلناك بالحق} را ميخواند.
 - 490حديث « سمع بالال يقرأ من ههنا ومن
ههنا ،فسأله عن ذلك فقال أخلط الطيب بالطيب
فقال أحسنت»

** أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة بإسناد
صحيح نحوه .
و از بالل شنيد كه آيتهاي متفرق از هر جايي
ميخواند ،وي را از آن بپرسيد ،گفت :پاكي را
به پاكي ميآميزم .فرمود :احسنت.
(آن را أبو داود از حديث أبي هريرة به إسناد
صحيح مانند آن روايت كرده است).
 - 491حديث « قراءته في المغرب بالمرسالت
وفي آخر صالة صالها ».
** متفق عليه من حديث أم الفضل.
و آخر نمازي كه پيغمبر – عليه السالم – گزارد
نماز شام بود .در آن سورت «والمرسالت»
خواند ،و پس از آن نماز نگزارد تا به رحمت
حق پيوست.
(متفق عليه از حديث أم فضل ).
 - 492حديث « إذا صلى أحدكم بالناس
فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة
وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ».
** متفق عليه من حديث أبي هريرة .
چون يكي از شما امامت كند بايد كه سبك
گزارد ،چه مقتديان ضعيف و پير و صاحب
حاجت باشد و چون تنها نماز گزارد گو دراز
كن ،چندانكه خواسته است.
(متفق عليه از حديث أبي هريرة ).
 - 493حديث « صلى معاذ بقوم العشاء فقرأ
البقرة فخرج رجل من الصالة وأتم لنفسه  ،فقالوا
نافق الرجل  ،فتشاكيا إلى رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم فزجر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
معاذا فقال  :أفتان أنت يا معاذ اقرأ سورة سبح
والسماء والطارق والشمس وضحاها ».
** متفق عليه من حديث جابر وليس فيه ذكر «
والسماء والطارق « وهي عند البيهقي .
معاذ جبل در نماز خفتن امامت ميكرد ،سورت
بقره در آن بخواند .مردي از نماز وي بيرون آمد،
و براي خود نماز به اتمام رسانيد .مردمان گفتند:
اين مرد منافق شد .اين شكايت به حضرت نبوت
رسانيدند .معاذ را بازداشت و گفت« :اي معاذ
مگر تو فتنهگر هستي؟ سورههاي «سبح» « ،

الس َما ِء َو َّ
الط ِ
ارقِ » و « َوالشَّ ْم ِ
س َو ُض َحا َها »
َو َّ
را بخوان.
(متفق عليه از حديث جابر و در آن ذكري از
«والسماء والطارق» نيست و اين عبارت نزد
بيهقي است).
 - 494حديث أنس « ما رأيت أخف صالة من
رسول اهلل صلى اله عليه وسلم في تمام «
** متفق عليه .
سبك نمازتري از پيغامبر صلى اله عليه وسلم،
با اتمام آن نديدم.
(متفق عليه)
 - 495حديث أنس « أنه صلى خلف عمر بن
عبد العزيز  -وكان أميرا بالمدينة  -فقال  :ما
صليت وراء أحد أشبه صالة بصالة رسول اله
صلى اهلل عليه وسلم من هذا الشاب قال  :وكنا
نسبح وراءه عشرا عشرا »
** أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد جيد
وضعفه ابن القطان .
از انس آمده است گه چون پس ِ عمر بن عبد
العزيز – در وقتي كه او امير مدينه بود – نماز
گزارد ،گفت :پس ِ هيچ كس كه نماز او به نماز
بود از اين جوان نماز نگزاردهام،
پيغامبر مانندهتر َ
و ما پس ِ او دهگان دهگان باز تسبيح گفتيمي.
(آن را أبو داود و نسائي به إسناد جيد روايت
كردهاند و ابن قطان آن را ضعيف دانسته است).
 - 496حديث « كنا نسبح وراء رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم في الركوع والسجود عشرا «
** لم أجد له أصال في الحديث الذي قبله
وفيه « فخررنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي
سجوده عشر تسبيحات» .
ما در پشت سر رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم
در رکوع و سجود ده بار تسبیح می گفتیم»
اصلي براي آن نيافتم در حديثي كه پيش از آن
بود و در آن آمده است« :ما در رکوع با پیامبر
صلی اهلل علیه وسلم ده بار تسبیح و در سجودش
نیز ده بار تسبیح می گفتیم».
 - 497حديث «كان الصحابة ال يهوون للسجود
إال إذا وصلت جبهة النبي صلى اهلل عليه وسلم

إلى األرض».
** متفق عليه من حديث البراء بن عازب .
حدیث« :صحابه برای سجده نمی رفتند تا آنکه
پیشانی پیامبر صلی اهلل علیه وسلم بر زمین می
رسيد».
(این حدیث متفق علیه است و از براء بن عازب
روایت شده است).
 - 498حديث « عن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم يقول  :نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب
القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن
فتنة المسيح الدجال وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا
إليك غير مفتونين».
** تقدم وزاد فيه الغزالي هنا و « وإذا أردت
بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين « ولم أجده
مقيدا بآخر الصالة وللترمذي من حديث ابن
عباس « وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك
غير مفتون « روى الحاكم نحوه من حديث ثوبان
وعبد الرحمن بن عايش وصححهما وسيأتي في
الدعاء .
از رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم روايت است
كه ميفرمود« :پروردگارا ! از عذاب جهنم و
عذاب قبر به تو پناه مي برم و نیز از فتنه زندگي
و مرگ و از فتنه مسيح دجال به تو پناه مي برم،
س ما
يپ 
ي را اراده داشت 
ي فتنها 
و هرگاه ب ه قوم 
ي خويش ببر ك ه ب ه آ ن فتن ه در
ي بهسو 
رادرحال 
نيفتاده باشیم»
(قبال آمد و غزالی بر آن افزوده « :وإذا أردت
بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين  :و هرگاه
س ما را
ي پ 
ي را اراده داشت 
ي فتنها 
ب ه قوم 
ي خويش ببر ك ه ب ه آ ن فتن ه در
ي بهسو 
درحال 
نيفتاده باشیم».
و من نيافتم كه اين دعا مقید به آخر نماز باشد،
و ترمذی از حدیث ابن عباس آورده« :وإذا
أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون :
ي پس
ي را اراده داشت 
و هرگاه ب ه بنده ات فتنها 
ي خويش ببر ك ه ب ه آ ن فتن ه در
ي بهسو 
مرادرحال 
نيفتاده باشم» و حاکم نیز همانند آنرا از حدیث
ثوبان و عبدالرحمن بن عایش روایت کرده و
هر دو روایت را صحیح دانسته که بزودی در
قسمت دعا خواهد آمد).
ادامه دارد

ماهنامه

نوار اسالم
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انقطاع در سند

[:]1

مؤلف:عالمهمحمدبنصالحالعثيمين،
ترجمهوتعليقواضافات:محمدعبداللطيف
الف) تعریف:
هرگاه سند حدیث متصل نباشدگویند سند آن انقطاع
دارد .یادآوری می شود که یکی از شروط حدیث
صحیح و حسن آنست که سند آن متصل باشد.
ب) انقطاع در سند شامل چهار نوع است:
مرسل و معلق و معضل و منقطع.
 -1مرسل:
حدیثی که یک صحابی یا یک تابعی آنرا از پیامبر
صلی اهلل علیه وسلم نقل می کند در حالیکه خود
آنرا از ایشان نشنیده است]2[.
 -2معلق:
حدیثی که اول سند آن حذف شده باشد ]3[.و
گاهی نیز به حدیثی گویند که تمامی سند آن حذف
شده باشد ،مانند این قول بخاری (که مستقیما و
بدون ذکر سند از پیامبر صلی اهلل علیه وسلم نقل
می کند)« :كان النبي ص ّلى اهلل عليه وس ّلم يذكر
اهلل في كل أحيانه» ]4[.یعنی :پیامبر صلی اهلل علیه
وسلم در تمامی اوقات خویش ذکر و یاد اهلل می
نمود]5[.
اما (باید توجه داشت) احادیثی را که برخی از
مولفین مانند صاحب کتاب «العمدة» بدون ذکر
سند  -ولی با ارجاع به اصل آنها نقل می کنند،
شامل احادیث معلق نیستند و حکم بر تعلیق آنها
داده نمی شود ،تا آنکه به اصلی که ارجاع داده شده
اند نظر می شود]6[.
 -3معضل:
حدیثی که در اثناء سند آن دو راوی یا بیشتر
بصورت متوالی و پشت سرهم حذف شده باشد،
عضل گویند]7[.
ُم َ
 -4منقطع:
حدیثی که در اثناء سند آن فقط یک راوی حذف
شده باشد ،یا اگر بیشتر از یک راوی محذوف
است ،بصورت متوالی و پشت سرهم نیست.
و گاهی منظور از منقطع آنست که :هر حدیثی
که سند آن متصل نباشد ،بر این اساس هر چهار
نوعحدیث فوق داخل در معنی حدیث منقطع
خواهند شد]8[.
مثال (برای چهار نوع حدیث فوق):
بخاری در صحیح خود آورده :گفته :حدثنا الحميدي
عبد اهلل بن الزبير قال :حدثنا سفيان ،قال :حدثنا
يحيى بن سعيد األنصاري قال :أخبرني محمد بن
إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي
يقول :سمعت عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه على
المنبر قال :سمعت رسول اهلل ص ّلى اهلل عليه وس ّلم
يقول« :إنما األعمال بالنيات  ]9[»...إلخ.
 حال اگر در سند این حدیث ،عمر ابن خطابرضی اهلل عنه حذف شود؛ حدیث را مرسل گویند.
 و اگر حمیدی حذف شود؛ حدیث را معلق گویند. و اگر سفیان و یحیی بن سعید حذف شوند؛حدیث را معضل می نامند.
 و اگر فقط سفیان حذف شود و یا عالوه بر اوتیمی نیز حذف گردد؛ حدیث را منقطع گویند.
ج) حکم انقطاع در سند:
احادیثی که در سند خود انقطاع دارند ،با تمامی
اقسام آن مردود هستند؛ زیرا نسبت به حال راوی
محذوف جهل وجود دارد[ ،]10البته بجز موارد زیر
(که مردود نیستند):
 -1مرسل صحابی]11[.
 -2مرسل بزرگان تابعین ،بسیاری از اهل علم
مرسل بزرگان تابعین را مقبول می دانند ،البته به
شرطی که حدیث مرسل دیگری و یا عمل صحابی
ویا قیاس ،حدیث مرسل وی را تقویت کند]12[.
 -3حدیث معلق ،هرگاه با صیغه ی جزم و در کتابی
که ملتزم به (گردآوری) حدیث صحیح است آمده
باشد ،مانند احادیث معلق صحیح بخاری.
 -4هرگاه حدیث (که دارای انقطاع سند است) از
طریق دیگری بصورت متصل آمده باشد ،و بقیه
شروط قبول نیز در آن پدید آمده باشد]13[.
زيرنويسها:
[ - ]1وجود انقطاع در سند ،به معنای نبود یکی
از شروط صحت حدیث ،یعنی اتصال سند است.
بنابراین نبود این شرط به معنای ضعف حدیث
است ،از این رو تمامی احادیثی که در این باب می
آیند از انواع احادیث ضعیف هستند ،زیرا احادیث
ضعیف با توجه به علت ضعفشان به انواع مختلفی
تقسیم می شوند که از اینجا به بعد مورد بررسی
قرار می گیرند.
[ - ]2بعبارت دیگر :حدیثی که در انتهای سند
آن  -از بعد از تابعی –یک یا چند راوی محذوف
باشد ،حدیث را مرسل گویند .این راوی حذف شده
همان کسی است که حدیث را از پیامبر صلی اهلل
علیه وسلم نقل کرده است و او یا صحابی است یا
جزو تابعین یا ممکن است از هر دو طبقه حذف
شده باشند.
بعنوان مثال :حدیثی را که امام مسلم رحمه اهلل در
صحیح خود در کتاب البیوع آورده است« :حدثنی
محمد بن رافع ثنا ُح َجین ثنا اللیث عن ُعقَیل عن ابن
شهاب عن سعید بن المسیب أن رسول اهلل صلی
الم َزابَ َنة» .در این حدیث
اهلل علیه وسلم نهی عن ُ
مشاهده می شود که سعید بن مسیب رحمه اهلل
حدیث را از پیامبر صلی اهلل علیه وسلم نقل می
کند در حالیکه وی هرگز پیامبر صلی اهلل علیه
وسلم را ندیده ،زیرا او جزو تابعین است .بنابراین
او حدیث را از یک صحابی شنیده است ولی نام

صحابی را ذکر نکرده و معلوم نیست کدام صحابی
آنرا از پیامبر صلی اهلل علیه وسلم شنیده است ،و
یا ممکن است سعید حدیث را از یک تابعی دیگر
شنیده باشد و آن تابعی از صحابی شنیده است .به
هرحال در انتهای سند این حدیث انقطاعی وجود
دارد و چون انقطاع در آخر سند است به آن مرسل
گویند ،یعنی کسی که مستقیما حدیث را نقل می
کند (سعید) در حقیقت آنرا به پیامبر صلی اهلل علیه
وسلم ارسال کرده است بدون ذکر نام صحابی که
ناقل اصلی فرموده یا فعل رسول اهلل صلی اهلل علیه
وسلم به دیگران است.
اما اگر صحابی حدیث را از پیامبر صلی اهلل علیه
وسلم نقل کند در حالیکه خود آنرا از یک صحابی
دیگر شنیده است نه شخص رسول اهلل صلی اهلل علیه
وسلم ،در آنصورت به آن مرسل صحابی گویند .و
علت آنهم می تواند به دلیل :کم بودن سن وی باشد
(مانند ابن عباس رضی اهلل عنه) ،یا غیبت وی در
هنگامی که پیامبر صلی اهلل علیه وسلم آنرا فرموده
یا انجام داده ،یا اصال زمانی که پیامبر صلی اهلل
علیه وسلم چنین فرموده یا عملی را انجام داده او
مسلمان نبوده و به عبارتی در اسالم آوردنش تأخیر
داشته است.
و اگر تابعی حدیثی را از پیامبر صلی اهلل علیه وسلم
نقل کند و مستقیما بگوید« :رسول اهلل صلی اهلل
علیه وسلم فرمود»  ،حدیث را مرسل تابعی گویند
(مانند مثال فوق)؛ در حقیقت او حدیث را از یک
صحابی یا از یک تابعی دیگر شنیده است ،و در هر
دو حالت می توان گفت که حتما یک صحابی از
سند حدیث افتاده است ،زیرا این صحابه هستند که
فرموده های پیامبر صلی اهلل علیه وسلم را به تابعین
می رسانند.
بنابراین در اینجا دو نوع مرسل ذکر شد :مرسل
صحابی و مرسل تابعی.
مرسل صحابی :صحابی حدیث را از پیامبر صلی اهلل
علیه وسلم نقل می کند در حالیکه بین آن صحابی و
پیامبر صلی اهلل علیه وسلم یک صحابی دیگر وجود
داشته است و در سند ذکر نشده است.
مرسل تابعی :تابعی حدیث را از پیامبر صلی اهلل
علیه وسلم نقل می کند ،در حالیکه بین آن تابعی و
پیامبر صلی اهلل علیه وسلم ممکن است یا فقط یک
صحابی باشد یا هم تابعی باشد و هم صحابی.
حکم مرسل صحابی:
حدیث مرسل مردود است ،زیرا همانطور که قبال
بیان گردید یکی از شروط حدیث مقبول آنست
که سند آن باید متصل باشد در حالیکه در حدیث
مرسل انقطاعی وجود دارد و از راوی حذف شده
هیچ اطالعی موجود نیست؛ ممکن است آن راوی
حذف شده تابعی و بعد صحابی باشد .اما هر نوع
حدیث مرسلی مردود نیست ،جمهور بر این هستند
که مرسل صحابی مقبول است ،زیرا در این نوع
مرسل ،راوی حذف شده در حقیقت یک صحابی
دیگر است و چون تمامی صحابه عادل هستند
بنابراین حذف صحابی ضرری به حدیث وارد نمی
سازد.
اما در مورد حکم مرسل تابعین سه قول وجود دارد:
 -1نزد جمهور محدثین و بسیاری از اصحاب
اصول و فقها ،حدیث مرسل ضعیف و مردود می
باشد ،و دلیل آنها؛ جهل به حال راوی محذوف
است و احتمال دارد راوی حذف شده صحابی نباشد
(بلکه تابعی باشد).
 -2امام ابوحنیفه و مالک و قول مشهور امام احمد
رحمهم اهلل تعالی بر این هستند که حدیث مرسل
صحیح است؛ به شرطیکه کسی که حدیث را ارسال
می کند ثقه باشد و جز از ثقه ارسال نکند ،و دلیل
آنها اینست؛ مادامیکه تابعی ثقه باشد محال است
بگوید :قال رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم ،مگر
آنکه حدیث را از فرد ثقه ای شنیده باشد.
 -3حدیث مرسل بنا به شروطی مقبول است ،و
این قول شافعی و برخی از اهل علم رحمهم اهلل
است .و این شروط چهار تا هستند که سه شرط آن
متعلق به راوی ارسال کننده و یک شرط مربوط به
حدیث مرسل است:
 .1فرد ارسال کننده باید جزو بزرگان تابعین باشد.
.2هنگامی از کسی که از وی ارسال کرده نام برد،
وی را ثقه نام ببرد ،یعنی فرد مجهول یا مجروح
نباشد بگونه ایکه حدیثوی غیر مقبول باشد.
 .3حدیثی که ارسال کننده روایت می کند با
روایت حفاظ مخالفت نداشته باشد.
 .4همچنین حداقل یکی از شروط زیر به سه شرط
فوق منضم شود:
الف) حدیث از طریق دیگری بصورت متصل
روایت شده باشد.
ب) موافق قول صحابی باشد.
ج) حدیث از طریق دیگری بصورت مرسل روایت
شده باشد ،و شیوخ سند حدیث مرسل دومی با
مرسلاولی متفاوت باشد.
د) بیشتر اهل علم به مقتضای آن فتوا دهند.
هرگاه این شروط محقق یافت ،مشخص می شود که
حدیث مرسل صحیح است( .الرسالة؛ امام شافعی،
ص .)416
و این فقط چند قول در مورد حکم احادیث مرسل
بود که از بقیه مشهورتر بودند.
مرسل نزد فقها و اصولیون:
فقها و اصولیون مرسل را تعمیم داده اند و گفته اند:
هر روایتی را که غیر صحابی (تابعی یا غیر تابعی
فرق ندارد) به پیامبر صلی اهلل علیه وسلم رفع دهد،
مرسل است.
بر این اساس اگر شخصی غیر از تابعین بگوید:
«قال رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم کذا  »..بدون
آنکه ذکر کند که حدیث را از چه کسی اخذ کرده،
باز نزد فقها و اصولیون بعنوان مرسل تلقی می شود.
مثال روایت امام مالک از قاسم بن محمد بن ابوبکر

صدیق رضی اهلل عنه ،و روایت سفیان ثوری از
جابر ابن عبداهلل ..و این تعریف را بعضی دیگر از
محدثین از جمله خطیب بغدادی نیز پذیرفته است.
پس مرسل در نزد این عده بمعنی منقطع است ،بجز
آنکه خطیب بغدادی اشاره کرده که وصف مرسل
اکثرا برای روایت تابعی از پیامبر صلی اهلل علیه
وسلم بکار برده می شود.
(نگاه کنید به :تیسیر مصطلح الحدیث؛ دکتر محمود
طحان ،ص  ، 61-60لمحات في أصول الحدیث؛
محمد ادیب صالح ،ص .)226-225
[ - ]3یعنی حدیثی که در یک یا چند راوی
(بصورت متوالی) از ابتدای سند آن محذوف باشد.
منظور از ابتدای سند؛ طرف مصنف است ،و منظور
از انتهای سند؛ طرف صحابی است.
[ - ]4بخاری آنرا بصورت معلق آورده است ،در
كتاب حيض -7 ،باب حائض تمامی مناسک را بجا
می آورد بجز طواف بیت اهلل ،وكتاب أذان ،و امام
مسلم حدیث را وصل کرده و سند آنرا بصورت
متصل آورده است؛ ( )373كتاب حيض -30 ،باب
ذكر اهلل تعالى در حال جنابت و غیر آن.
[ - ]5در حدیث معلق ،انقطاع سند در مبدأ یا
ابتدای آن است .و ممکن است بیشتر از یک راوی
(از ابتدای آن) حذف شده باشد بگونه ایکه حتی
تمامی سند آن محذوف باشد و مثال گفته شود:
«قال رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم :کذا» .مثال
بخاری در صحیح خود آورده« :و قال ابوموسی:
غطی النبی صلی اهلل علیه وسلم رکبتیه حین دخل
عثمان» این حدیث معلق است ،زیرا بخاری تمامی
سند آنرا حذف کرده بجز یک صحابی و او نیز
ابوموسی اشعری رضی اهلل عنه است.
حکم احادیث معلق :حدیث معلق مردود است ،زیرا
چنین احادیثی فاقد یکی از شروط صحت حدیث –
یعنی اتصال سند –هستند و ممکن است یک راوی
یا بیشتر از آن نیز در سند حذف شده باشند در
حالیکه ما اطالعی از آنها نداریم و احوالشان برای
ما مجهول می باشد.
البته برای حکم کردن بر حدیث معلق – و یا هر نوع
حدیث دیگری – الزمست تا تمامی طرقآنرا جمع
کرد و در اسانید آن به بحث و بررسی پرداخت ،در
آنصورت حکم حدیث خارج از یکی از دو حالت
زیر نخواهد بود:
 -1اگر برای حدیث هیچ سندی در هیچ کتابی یافت
نشد؛ در این حالت حکم به ضعف حدیث داده می
شود ،زیرا نسبت به راویان محذوف جهل وجود
خواهد داشت چه بسا بعضی از آنها راویانضعیف
و حتی کذاب باشند.
مثالی برای این حالت :حدیثی را که حافظ ابن
عبدالبر در «اإلستذکار» بصورت معلق از پیامبر
صلی اهلل علیه وسلم راویت کرده که ایشان فرمود:
« َما ِمن ُمس ِلمٍ َي ُم ُّر َع َلى قَبرِ َأ ِخ ِ
ان َيعرِ ف ُُه ِفي الدُّ َنيا
يه َك َ
وح ُه َحتَّى َي ُر َّد َع َل ِ
يه  ،إِال َر َّد اللهَّ ُ َع َل ِ
 ،ف َُي َس ِّل ُم َع َل ِ
يه
يه ُر َ
السال َم» .یعنی :هیچ مسلمانی نیستکه از کنار قبر
َّ
برادرش که در دنیا وی را می شناخته عبور می
کند و بر او سالم می دهد ،مگرآنکه خداوند متعال
روح وی را (به جسدش) باز می گرداند تا جواب
سالم وی را بدهد. علما در مورد این حدیث معلق
جستجو و بررسی کرده اند و برای آن هیچ سندی را
در هیچکتابی نیافته اند و هرکس که این حدیث را
ذکر کرده آنرا بصورت تعلیق از حافظ ابن عبدالبر
نقل کرده است ،پس این حدیث در حقیقت ضعیف
است و حتی حافظ ابن رجب آنرا منکر میداند.
 -2اگر برای حدیث سند موصول (متصلی) در
کتاب دیگری از کتابهای سنت یافتیم ،در اینهنگام
به سند نظر می کنیم و سپس بر حسب قواعد اهل
علم در نقد احادیث به آن حکم می کنیم.
حکم احادیث معلق در صحیح بخاری و مسلم:
تعداد معلقات (احادیث معلق) بخاری بسیارند،
حافظ ابن حجر رحمه اهلل در مقدمه ی فتح الباری
می گوید« :تعداد معلقاتی که در کتاب بخاری
وجود دارند؛ هزار و سیصد و چهل و یک()1341
حدیث می باشند ،که البته اکثر آنها تکراری هستند
]و اسناد متصل آنها در مواضع دیگر آمده[ و در
ضمن ،خارج از اصل متن کتاب هستند،و جز 160
صد و شصت ]یا  [159حدیث معلق در متون کتاب
وجود ندارند ]و اسناد متصل آن نیز در مواضع
دیگر نیامده[ ،که اسناد متصل آنها را در کتابی
لطیف آورده ام» .و آنچه که علما در مورد معلقات
بخاری تکلم کرده اند ،در مورد همان  159حدیثی
است که بخاری اسناد متصل آنرا در جای دیگری
نیاورده است.
اما تعداد احادیث معلق مسلم در کتابش فقط هفده
( )17حدیث است نه بیشتر ،که شانزده ()16حدیث
آنرا در جای دیگری از کتاب خود بصورت متصل
روایت کرده است ،به جز یک حدیثکه آنرا وصل
نکرده است] .البته برخی مانند حافظ أبو علی
غسانی اندلسی گفته اند که احادیث معلق مسلم
فقط  14حدیث است [.امام سیوطی می گوید:
«(احادیث معلق) در صحیح مسلم در یک مکان
واحد در قسمت تیمم ،و در دو مکان دیگر در کتاب
حدود و بیوع بعد از آنکه آندو را بصورت متصل
روایت کرده ،بصورت تعلیق از لیث روایت کرده
است .و بعد از آن  14حدیث معلق دیگر وجود
دارد که هر یک از آنها را بصورت متصل روایت
کرده است .اما تنها حدیث معلق مسلم که آنرا
وصل نکرده ،حدیثی است که در کتاب الحیض با
این لفظ آمده :«و روی اللیث بن سعد عن جعفر
بن ربیعة ،عن عبدالرحمن بن ُهر ُمز ،عن ُع َمیر مولی
أقبلت أنا و عبدالرحمن
ابن عباس :انَّه سمعه یقول:
ُ
بن َی َسار مولی میمونة زوج النبی صلی اهلل علیه
الجهم بن الحارث بن
وسلم حتی َدخَ لنا علی ابی َ
اقب َل رسول اهلل
الجهم:
الص ّمة األنصاری ،فقال أبو
َّ
َ
صلی اهلل علیه وسلم ِمن نحو بئر جمل ،فلقیه ٌ
رجل،

فس ّل َم علیه ،فلم یر ّد رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم
َ
أقب َل علی الجدار ،فمسح وجهه ،ویدیه ثم ر ّد
ح ّتی َ
علیه السالم ».
یعنی :ابو جهم بن حارث انصاری می گوید« :رسول
اهلل صلی اهلل علیه وسلم از طرف چاه جمل می آمد
كه شخصی بهایشان رسید و سالم گفت .رسول خدا
صلی اهلل علیه وسلم سالم او را پاسخ ندادتا آنكه
به دیواری رسید .آنگاه ،بر آن دست زد و دستهایش
را بر چهره و دستهایش مالید ،سپس سالم آن
شخص را پاسخ داد» .شماره ی حدیث در صحیح
مسلم ( )369است که همین یک حدیث معلق را
نیز امام بخاری در کتاب خود با شماره ی ( )337و
ابوداود در سنن ( )339بصورت متصل آورده اند.
در مجموع می توان گفت؛ چون امام بخاری و
مسلم رحمهما اهلل خود را ملتزم نموده اند که جز
احادیث صحیح در کتاب خود نیاورند ،لذا احادیث
معلق کتاب آنها احکام خاصی دارند؛ و باید توجه
داشت احادیث معلق بخاری اکثرا در شرح ابواب و
مقدمات آنها  -که هدف نهایی و موضوع اصلی
کتاب نبوده است  -ذکر شده اند نه در متن اصلی
کتاب ،و احادیث معلق مسلم نیز همینگونه است
بجز یک حدیث که در باب تیمم آمده است که
دیگران سند متصل آنرا آورده اند.
و علما در مورد احادیث معلق صحیحین فرموده
اند:
الف) احادیثی را که با صیغه ی جزم و قطع مانند:
«حکی» آورده اند ،حکم به
«قال» و « َذ َک َر» و َ
صحت آنها داده می شود( .تمامی معلقات مسلم با
صیغه ی جزم آمده اند).
ابن صالح در علوم الحدیث می گوید« :مواردی
از احادیث معلق در صحیحین که با لفظ جزم و
قطعی به کسی نسبت داده شده استبیانگر صحت
آن حدیث معلق است ،مث ً
ال بدون ذکر سند گفته
شده« :قال رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم کذا و
کذا» ،و یا «قال مجاهد کذا»« ،قال عفان کذا»،
«قال القعنبی کذا»« ،روی ابوهریرة کذا و کذا»،
و عباراتی شبیه اینها دلیل بر صحت حدیث معلق
میباشد ،به کار بردن این الفاظ بیانگراطمینان آنها
از فالن گفته میباشد و به کار بردن این الفاظ،
تنها در صورتی جایز است که آنگفته در نزد آنها
صحیح بوده باشد».
ب) احادیثی را که با صیغه ی تمریض (سست -
غیرقطعی) مانند« :یروی» و « ُیذ َکر» و « ِقیل» و
«ح ِک َی» آورده اند،
« ُذ ِک َر – فعل مجهول است» و ُ
حکم به صحتشان داده نمی شود ،ولی ممکن است
صحیح یا حسن یا ضعیف باشند.
البته برخی از علما احادیث معلق بخاری را تعقیب
کرده اند و سند متصل آنها را یافته اند ،مثال حافظ
ابن حجر رحمه اهلل کتابی را با نام «تغلیق التعلیق»
دارد که در آن سند احادیث معلق بخاری را ذکر
کرده است( .نگاه کنید به :تیسیر مصطلح الحدیث،
دکتر محمود طحان ،ص . )58-57
پس همانطور که اشاره شد احادیث معلق بخاری و
مسلم دو نوع هستند:
-1دسته ای که اسناد آنها در دیگر مواضع کتاب
بصورت متصل آمده اند .این احادیث مورد مناقشه
نیستند و تکلیف آنها مشخص است و ما آنها را
بعنوان موصول پذیرا هستیم.
-2احادیث معلقی که اسناد متصل آنها در دیگر
مواضع کتاب صحیحین وارد نشده است ،که این
نوع از احادیث در کتاب بخاری فقط ( )160یا
( )159و در مسلم ( )1حدیث است .تنها حدیث
مسلم توسط دیگران (بخاری و ابوداود) با سند
متصل روایت شده و لذا مشکل انقطاع آن حل شده
است .اما احادیث بخاری؛ هرچند در خود صحیحش
بصورت متصل نیامده ،اما توسط دیگران تعقیب
شده و علما اسناد متصل آنها را ذکر کرده اند ،از
جمله ی این اشخاص حافظ ابن حجر – آگاه ترین
شخص به صحیح بخاری بعد از مؤلفش -است که
اسانید متصل آن  160حدیث معلق بخاری را در
کتاب مفیدش «تغلیق التعلیق» آورده است.
[ - ]6منظور ،کتاب «عمدة األحكام من كالم
خير األنام» است که تألیف حافظ أبی محمد عبد
المق ِْد ِسی است .در این کتاب،
الغنی بن عبد الواحد َ
احادیث بدون ذکر سند ذکر شده اند ،اما همانطور
که ان شاءاهلل در فصل بعد به آن پرداخته می شود
این نوع کتابها که در آنها احادیث بدون ذکر سند
آورده می شوند بر اساس فروع تصنیف شده اند،
یعنی مصنف احادیث را از کتب اصول مانند صحیح
بخاری و مسلم و سنن ها نقل می کند ولی از ذکر
سند آنها خودداری می کند .کتاب «بلوغ المرام»
ابن حجر مثال دیگری از این نوع تصنیفات است.
عضل بودن آنست که
[ - ]7پس یکی از شروط ُم َ
حداقل دو راوی محذوف باشند و این دو راوی
حذف شده باید پشت سر هم (در هر جای سند)
باشند .بعنوان مثال حدیثی که حاکم در «معرفة
علوم الحدیث» با سند خود از قعنبی از مالک
آورده است که ابوهریره رضی اهلل عنه گفت :رسول
اهلل صلی اهلل علیه وسلم فرمود« :للمملوک طعامه
و کسوته بالمعروف ،و الیکلف من العمل اال ما
عضل از مالک
یطیق» حاکم می گوید :این حدیث َم َ
است که در موطأ نیز آنرا معضل نموده است.
این حدیث معضل است ،زیرا سند موصول آن در
غیر موطأ آمده که در سند آن بین مالک و ابوهریره
دو راوی بصورت پشت سرهم حذف شده اند و در
حقیقت سند بصورت...( :عن مالک عن محمد بن
َعجالن عن أبیه عن أبوهریرة) بوده است.
اجتماع معضل با برخی از صورتهای حدیث معلق:
همانطور که سابقا گفته شد؛ هرگاه در سند حدیث
از ابتدای آن یک راوی یا بیشتر حذف شده باشد،
حدیث را معلق گویند .بنابراین اگر حدیثی یافت
شود که:

در ابتدای سند آن دو راوی بصورت پشت سرهم حذف شده باشند ،این حدیث هم معلق است
و هم معضل.
 اما اگر در وسط سند دو راوی بصورت پشتسر هم محذوف باشند ،آنگاه حدیث فقط معضل
است نه معلق.
 اگر در ابتدای سند فقط یک راوی محذوفباشد ،حدیث معلق است نه معضل.
حکم حدیث معضل :حدیث معضل ضعیف است ،و
وضعیت آن از مرسل و منقطع نیز بدتر است ،زیرا
حذف شده ی بیشتری در اسناد آن است ،و این
حکم مورد اتفاق علما است( .نگاه کنید به :تیسیر
مصطلح الحدیث ،دکتر محمود طحان ،ص .)63-62
[ - ]8یعنی هرگاه سند حدیث در هر جای آن
انقطاعی داشته باشد منقطع گویند ،و فرقی نمی
کند اول سند قطع باشد یا وسط و یا آخرآن ،بر این
مبنا؛ هم حدیث مرسل و هم معلق و هم معضل داخل
در معنای حدیث منقطع می شوند.
این تعریف متقدمین مانند فقها و خطیب بغدادی
و ابن عبدالبر بود ،البته با این وجود آنها اکثرا
ِ
راوی پایین تر از تابعی از
منقطع را در جایی که
صحابه نقل کند ،بکار می برند؛ مثال روایت مالک
از عبداهلل ابن عمر ،که ما بین مالک و ابن عمر یک
تابعی (نافع) ذکر نشده است .و اکثرا روایتهایی را
که تابعی از رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم نقل می
کند را مرسل توصیف می کنند.
اما علمای متأخر از جمله حافظ عراقی و ابن حجر
گفته اند منقطع عبارتست از؛ هر حدیثی که سند آن
متصل نیست و شامل مرسل و معلق و معضل نباشد.
گویا منقطع اسم عامی است برای هر حدیثی که
سند آن انقطاع دارد بشرطیکه شامل سه نوع حدیث
(مرسل و معلق و معضل) نباشد ،یعنی انقطاع در
اول سند یا آخر آن و یا دو حذف متوالی و پشت
سر هم در هرمکانی از سند ،نباشد .و این چیزی
است که حافظ ابن حجر رحمه اهلل بر آن در «النخبة
الفکر» و شرح آن رفته است( .و این تعریف مشهور
تر است ،و همچنین ذکر شده که اگر راوی مبهمی
در سند باشد باز در حکم منقطع خواهد بود).
مثال حدیثی که عبدالرزاق از ثوری از ابو اسحاق
از زید بن ُیثَیع از حذیفه بصورت مرفوع روایت
کرده است که «:ان َولَّیتموها ابابکر فقوی امین».
در وسط سند این حدیث مابین ثوری و ابواسحاق
مردی بنام «شُ َریک» حذف شده است ،زیرا ثوری
مستقیما از ابواسحاق نشنیده است بلکه او از
شریک شنیده و شریک نیز از ابواسحاق شنیده
است .حال این انقطاعی که در سند حدیث وجود
دارد بر هیچیک از اسمهای مرسل و معلق و معضل
منطبق نیست ،بلکه حدیث اسم منقطع را می گیرد.
اما قول دیگری در شناخت منقطع وجود دارد و
آن انطباق آن بر مقطوع است؛ یعنی قول و فعل
تابعی را بعنوان منقطع توصیف کرده اند ،در
حالیکه قول و فعل تابعی بعنوان مقطوع وصف می
شود ،بنابراین این قول اخیر چنانکه امام نووی در
«التقریب» گفته :غریب و ضعیف است.
حکم منقطع:
حدیث منقطع به اتفاق علما ضعیف است ،و علت
ضعیف شمردن آن نیز به سبب جهل به حال راوی
محذوف است.
(نگاه کنید به :تیسیر مصطلح الحدیث ،دکتر محمود
طحان ،ص . )64-63
[ - ]9روایت بخاری ( )01كتاب آغاز وحی-1 ،
باب چگونگی آغاز وحی به سوی رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم .ومسلم ( )1907كتاب اإلمارة-45 ،
باب فرموده ی پیامبر صلى اهلل عليه وسلم« :إنما
األعمال بالنية».
[ - ]10توجه :حدیث معضل ضعیفتر از منقطع و
منقطع ضعیفتر از مرسل است .حدیث منقطع نیز در
صورتی که فقط در یک جای سند انقطاع داشته
باشد ،از معضل بهتر است وگرنه اگر در چندین
جای سند قطع باشد ،در اینصورت از نظر ضعف
سند با معضل برابر است( .علوم الحدیث دکتر
صبحی صالح).
[ - ]11همانطور که قبال گفته شد :چون در
مرسل صحابی ،راوی محذف یک صحابی است،
و از طرفی تمامی اصحاب ثقه و عادل هستند ،پس
حذف یک راوی ثقه و عادل ضرری به حدیث
نمی رساند ،بنابراین مرسل صحابی (اگر در مورد
دیگری مشکل نداشته باشد) نزد جمهور علما
صحیح است.
[ - ]12بزرگان تابعین ،بیشتر روایتهایشان از
صحابه رضی اهلل عنهم است (و هم خود آنها و هم
صحابه همگی ثقه و عادل هستند) پس با توجه به
گفته ی بسیاری از اهل علم چون بزرگان تابعین
اکثرا از اصحاب رضی اهلل عنهم روایت کرده اند،
لذا حذف صحابی در سند حدیث ضرری وارد نمی
سازد .سعید بن مسیب و عروه بن زبیر رحمهما اهلل
دو تن از بزرگان تابعین هستند.
[ - ]13زیرا حدیث دیگر ،که بصورت متصل
آمده ،حدیث منقطع السند را تقویت می کند .مانند
احادیث معلق بخاری که دیگران سند متصل آنها را
در کتابهای خود ذکر کرده اند.
از کتاب:
مصطلح الحدیث ،مؤلف :عالمه محمد بن صالح
العثيمين ،ترجمه و تعليق و اضافات :محمد
عبداللطيف
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 38ياداهللجلشأنه
امروزه زبان به یکی از راه های عمده گناه تبدیل شده
است ،و مردم با آن گناهان زیادی را انجام می دهند.
احادیث فراوانی از رسول اهلل (صلی اهلل علیه وسلم) در
ارتباط با خودداری از آفات زبان ،نقل شده است ،از
ان يُ ْؤ ِم ُن ب ِ هَّ
الل ِ َوالْيَ ْو ِم ِ
اآلخ ِر فَ ْليَ ُق ْل َخ ْي ًرا أَ ْو
«م ْن َك َ
جملهَ :
لِيَ ْص ُم ْت» (متفق عليه) «کسی که به خدا و روز قیامت
ایمان دارد ،سخن به خیر گوید یا خاموش بماند».
پر حرفی باعث می شود که انسان دچار اشتبهات زیاد
شود .زبان از آفات زیادی برخوردار است .امام غزالی
بیست مورد آن را بیان نموده است از جمله :دروغ،
غیبت ،سخن چینی ،شهادت دادن به دروغ ،قسم به
ناحق خوردن ،اسرار مردم را افشا کردن ،سخن گفتن در
مواردی که مقصود و منظوری در آن نباشد ،استهزاء و
مسخره کردن دیگران.
وقتی که انسان زیاد سخن بگوید ،در معرض خطا و
لغزش و لطمه زدن به آبرو و ناموس دیگران و خوردن
گوشت مردم به وسیله غیبت کردن درباره آنان قرار
خواهد گرفت؛ بنابراین ،سالمتی در گرو سکوت کردن
است ...و این بدان معنی نیست که لب فرو بسته و حرفی
نگوید ...خیر ،بلکه منظور آن است که انسان جز به خیر
توکل و اعتماد به خدا در امور زندگی ویژگیای
سودمند و اثربخش در مقابله با مشکالت ،مقاومت در
برابر یأس و نومیدی و مهار اضطراب و افسردگی است؛
که جايگاه بزرگي در دين دارد و یکی از بزرگترین
لوازم ایمان بهشمار میآید.
توكل در لغت به معنی واگذار كردن امري به شخص
معتمد است ،از اين جهت كه واگذار كننده خود را در
انجام آن كار عاجز و ناتوان میببيند( .راغباصفهانی،
مفردات)531 :
به تعبیری دیگر توکل یعنی فرد با درك ضعف و ناداری
خویش ،به یك كاردان الیق اعتماد ورزد و امر خود را
به او بسپارد.
نگارنده قاموس قرآن ،درباره معناي توکل به نکته جالبي
اشاره ميکند؛ او مينويسد :هر کاري که بهوجود ميآيد و
هر بهرهاي که از چيزي عايد ميشود ،مشروط به شرايط
بيشمار و خارج از حصر است ،حتي بدون اغراق ،تهيه
يک لقمه نان بستگي به تمام اجزاي اين جهان دارد.
تنظيم اين همه شرايط و مقدمات ،از عهده بشر خارج
است و اگر خداوند آن شرايط و اسباب را فراهم نياورد،
هيچ نفعي عايد ما نخواهد شد و هيچ مقدمهاي به نتيجه
نخواهد رسيد .پس خدا واقعا بر هر چيز وکيل است ،و
همه کس و همه چيز را کارساز و مدبر ،خداست .توکل
به این معنا نيست که از کار و تالش بازمانيم ،بلکه بايد
پيوسته تالش کنيم و در عين حال از خداوند بخواهيم
که کارسازي کند و شرايط و اسباب را موافق مرام و
مصلحت ما فراهم آورد( .قریشی ،قاموس قرآن)40 :
توکل یعنی انسان هميشه به آن چه مقتضاي حق است،
عمل کند ،و در اين راه به خدا اعتماد کند ،چون خداوند
حامي و پشتيبان کساني است که حامي و پشتيبان حق
هستند .توکل تضمين الهي است براي کسي که هميشه
حامي و پشتيبان حق است.
جایگاه توکل
توكل ،منزل و مقامى است كه سالك طريق حق براى
رسيدن به يقين و بار يافتن به پيشگاه محبوب حقیقی
بايد آن را بپيمايد .بزرگان عرفان ،توكل را نشأت گرفته
از ايمان مىدانند و معتقدند شخص متوكل با پيمودن مقام
توكل مىتواند به منزل «يقين» راه يابد و نهايتا از مقام
«يقين» بگذرد و به مقام «توحيد» نايل شود.
ن قیم گفته است :توکل نیمی از دین و انابت نیم
عالمه اب 
دیگر آن است .کمک خواستن از خدا و عبادت در دین
بسیار مهم است؛ توکل کمکخواستن ،و انابـت هـمـان
عـبـادت اسـت( .مدارجالسالکین)113/2 :
منزل توکل ،گسترد ه ترین و جامع ترین منازل و پیوسته
آباد و پرتردد است .به خاطر گستردگی متعلقات توکل
و فراوانی نیازهای عالمیان ،ناگزیر باید توکل داشته
باشیم .وقتی کاری برای بندگان راستین خدا پیش بیاید
با بازگشت و توکل بر او ،خود را به خداوند متعال می

در مورد دعاي بين دو سجده
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یا نیک گوی یا ساکت باش

و در مسیر رضای خداوند متعال لب به سخن نگشاید.
و در ارتباط با همین موضوع است که از قدیم گفته اند:
اگر سخن گفتن نقره باشد ،سکوت کردن طال است .و
همچنین گفته اند :تو مالک سخن و سخن برده توست
ولی اگر سخن از دهان تو بیرون آید تو مملوک و برده
آن خواهی شد؛ به این ترتیب انسان نباید پرحرف و یاوه
گو باشد...
بیشتر مردمانی که پرحرف هستند ،لغزش زیاد دارند ،و
بر سر زبان مردم می افتند؛ بنابراین ،هر انسان مومنی
باید مواظب دستورات خداوند باشد ،و فقط از او بیم
داشته باشد ،و بداند که سخنانش چه نیک و چه بد جزو

اعمال او به حساب می آید ،زیرا که هر چه از دهان او
خارج شود قلم الهی آن را نوشته و در لوح محفوظ ثبت
خواهد شد.
ِ
(ول َ َق ْد َخ َل ْقنَا إْ ِ
ِس بِه ن َ ْف ُس ُه َون َ ْح ُن
النْ َس َ
َ
ان َون َ ْع َل ُم َما تُ َو ْسو ُ
أَ ْق َر ُب إِل َ ْي ِه ِم ْن َح ْبلِ ال ْ َو ِري ِد  ...إِ ْذ يَتَ َلقَّى ال ْ ُمتَ َلقِّيَ ِ
ان َعنِ
الْيَ ِمينِ َو َعنِ الشِّ َم ِ
ال قَ ِعي ٌد َ ...ما يَ ْل ِف ُظ ِم ْن قَ ْو ٍل إ اَِّل ل َ َد ْي ِه
يب َعتِي ٌد) (سوره ق آیه )16-18
َرقِ ٌ
«و ما انسان را آفریده ایم و می دانیم که نفس او چه
وسوسه ای به او می کند و ما از شاهرگش به او نزدیک
تریم .آن گاه که دو (فرشته) دریافت کننده از راست و از
چپ مراقب نشسته اند آدمی هیچ سخنی را به زبان نمی

آرامش زندگي در سايه توكل
سپارند؛ در نتيجه خداوند سختیها و دشواریها را ساده
و خواست ه های بنده را برایش محقق میسازد و اين
درحالی است كه شخص متوكل با اطمینان خاطر به هر
چه خداوند برایش مقدر كرده ،خشنود است.
انسان مسلمان نه تنها توکل بر خدا را در تمام کارها و
امور بر خود واجب میداند ،بلکه آن را فریضه ای دینی
میشمارد که نه تنها امور دنیوی را شامل میشود ،بلكه
در امور ديني و عبادات نیز توکل الزم است.
فضلیت توکل در آیات قرآن
واژه توکل در قرآن کریم با صیغه های مفرد ،جمع،
ل و دو بار و همه به معنای
ماضی ،مضارع و امر ،چه 
تکیه و اعتماد به خدا و تفویض امور به او آمده است.
از این ریشه ،واژه «تکالن» در حدیث نیز آمده است:
الجهد وعلیک التکالن»؛ این تالش ما بود و
«و هذا
ُ
بر تو توکل میکنیم [سننترمذی .]3419 :همچنین« :اهلل
المستعان ،اللهم صبرا ً وعلی اهلل التکالن»؛ خداست یاری
گر ،خدایا شکیبایی به ما ارزانی دار و بر تو توکل میکنیم
[مسنداحمد .19146 :صحيحبخاری.]3693 :
از جمله آیه هایی که بر فضلیت و مقام واالی توکل
داللت دارد ،این فرموده الهی است« :ولئِن سألْتهم من
السماوات أْ
ِ
وال ْرض ليقولن اهلل قل أفرأيتم ما تدعون
خلق
ِ
ِ
ِ
ِمن ِ
إن أرادني اهلل بِضر هل هن كاشفات ضره أو
دون اهلل ْ
ممسكات رحمت ِه قل حسبي اهلل
أرادني برحمه هل هن ْ
عليه يتوكل المتو ِكلون»؛ و اگر از آنان بپرسي آسمانها
و زمين را چه كسي آفريده است؟ به يقين گويند :خدا.
بگو :بنگريد آن چه را كه به جاي خداوند ميپرستيدـ
اگر خدا در [حق] من زياني بخواهدـ آيا آن ها (بتان)
خواهند توانست زيان او را دفع كنند؟ يا [اگر] درباره من
بخشايشي بخواهد ،آيا آن ها خواهند توانست رحمتش
را بازدارند؟ بگو :خدا مرا بس است .توكل كنندگان [تنها]
بر او توكل ميكنند [زمر.]38 :
خداوند در آیات بسیار دیگری نیز به توکل سفارش و
تشویق کرده است ،از جمله:
ـ «وعلى اهلل ِ فليتوكّلِ المؤمنون»؛ و مومنان بايد تنها بر
خدا توكل كنند [آلعمران.]122 :
ـ «فتو ّكل على اهلل ِ إنّك على الحق المبين»؛ پس بر
خداوند توكل كن؛ بيگمان تو بر [آيين] حق [و] روشن
هستی [نمل.]79 :
ـ «فاعبده وتو ّكل عليه»؛ پس او را بپرست و بر او تكيه
است در بين سجدتين خوانده شود و ميتوان هر دو را
تكرار كرد .بروايت :نسائي و ابن ماجه از حذيفه آمده
است كه :پيامبر صلي اهلل عليه و سلم در بين سجدتين
ميگفت«:رب اغفر لي ،رب اغفر لي» و به روايت
ابوداود از ابن عباس :پيامبر صلي اهلل عليه و سلم در بين
سجدتين ميفرمود « :اللهم اغفر لي و ارحمني و عافني
و اهدني و ارزقني [خداوندا مرا بيامرز و به من رحم
كن و به من سالمتي ده ،و مرا هدايت كن ،و مرا روزي
ده]» .در روايت ترمذي بجاي “و عافني“ “،و اجبرني
“ آمده است.

در مورد [دعاي بين دو سجده] به روش نماز پيامبرمان
محمد صلي اهلل عليه وسلم مي نگريم و فرق نميکند که
ما جزو کدام مذهب فقهي هستيم زيرا همه امامان مذاهب
از ابوحنيفه و مالک و شافعي و احمد [رحمهم اهلل] تابع
کتاب و سنت بودهاند و هرگز به ديگران نگفتهاند که از ما
تقليد کنيد ،زيرا تقليد حرام است .و لذا براي يک حنفي
ايرادي ندارد که بر خالف مذهب خود رفتار نمايد زيرا
در قيامت از او نمي پرسند که چرا مذهب خودت را ترک
کردي و به مذهب ديگري اعتماد کردي،مهم اينست که واهلل اعلم
آيا به دستور و روش پيامبرت چسپيدي يا به مذهب يا وصلي اهلل وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين
اقوال شاذ علما.
سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
يكي از اين دو دعا كه در زير ميآيد ،مستحب IslamPP.Com

كن [هود.]123 :
الحي ال ّ ِذي اليموت وسبّح بحمده وكفى
ـ «وتو ّكل على
ّ
ِ
بذنوب عباده خبيراً»؛ و بر زندهاي كه نميميرد ،توكل
به
كن ،و با ستايشش [او را] به پاكي ياد كن و او به گناهان
بندگانش [بهعنوان] آگاه بس است [فرقان.]58 :
ـ «فبما رحمة ِمن اهلل ِ لنت لهم ولو كنت ّ
فظ ًا غليظ القلبِ
النفضوا من حولِك فاعف عنهم واستغ ِفر لهم وشا ِورهم
ّ
ِ
فِي األمر فإذا عزمت فتو ّكل على اهلل إن اهلل يحب
المتو ّكلِين»؛ پس به [لطف] رحمتي از [سوي] خدا با آنان
نرم خو شدي و اگر درشت خوي سخت دل بودي ،به
يقين از پيرامونت پراكنده مي شدند .پس از آنان درگذر
و برایشان آمرزش بخواه و در [اين] كار با آنان مشورت
كن و آن گاه كه قصد [قطعي انجام كاري را] كردي ،بر
خداوند توكل كن ،كه خداوند توكل كنندگان را دوست
ميدارد [آلعمران.]159 :
مشورت در آیه فوق در راستای تامین سبب ها شمرده
شده است؛ نظرها و پیشنهادها سبب هایی هستند که
انسان را در رسیدن به نظر درست و تصمیم صحیح یاری
میدهند ،اما نباید فراموش کرد که انسان در این هنگام
هر چند بزرگ ترین مشاوران را در اختیار داشته باشد،
از توکل بر خدا بینیاز نیست .اشتباه برخیها در همین
جاست که گمان می کنند با برخورداری از مشاوران و
استفاده از راهنمایی های آن ها نیازی به توکل نیست،
چون بزرگ ترین و داناترین کارشناسان و مشاوران را
دارند .باید گفت :اینان هر چند ممکن است به یک مورد
درست اشاره کنند ،اما در معرض انحراف و اتخاذ تصمیم
های نادرست هستند و چهبسا در اجرا مشكالتي پيش
بيايد؛ بنابراین حتی در تصمیمگیری و مشورت نیز باید
به خدای قادر و دانای کل توکل کرد.
همچنین توکل وسیلهای برای رسیدن به دوستی خدا و
صفتی است که مومنان را از دیگران متمایز می سازد؛
بهعالوه توکل شرط ایمان نیز هست ،با توجه به آیه
«وعلى اهلل ِ فتوكلوا إن كنتم مؤمنين»؛ اگر مومن هستيد،
[بايد كه] بر خدا توكل كنيد [مائده.]23:
فضیلت توکل در احادیث نبوی
از ابوهریره رضياهللعنه روایت شده است که رسولاهلل
صلياهللعليهو سلم فرمود« :يدخل الجنّه أقوام أفئدتهم
مثل أفئده الطير»؛ اقوام و گروههایی داخل بهشت میشوند
كه دلهايشان مانند دل های پرندگان است (یعنی متوکل

آورد مگر این که آن ها مراقب ،آماده نزد او می باشند
(گفتار و رفتار او را ضبط کند)».
بنابراین ،هر کسی علم و آگاهی داشته باشد که همه
اعمال او نوشته می شود ،و به حساب و کتاب او
رسیدگی می گردد ،گفتارش را جز در موارد مقصود
و منظور ،به حداقل خواهد رساند ،که چنین شیوه ای
متضمن سالمتی او است.
بر انسان خردمند الزم است که سخن نیک گوید تا
بهره مند شود ،و از گفتار بد و ناپسند اجتناب ورزد تا
سالمت بماند.
هستند یا دلهایشان نازک و اثرپذیر است).
عمر فاروق رضياهلل عنه روایت میکند که من از پیامبر
خدا صلياهللعليهو سلم شنیدم که می گفت« :لو أنّكم
تتو ّكلون على اهلل ِ حق تو ّكلِ ِه لرزقكم كما يرزق ّ
الطير ،تغدو
ِخماص ًا وتروح بطان ًا»؛ اگر شما آ ن گونه که حق توکل
است بر خدا توکل کنید ،حتما به شما مانند پرندگان
روزي می دهد؛ آن ها صبح گرسنه از النه بیرون می
آیند و شب سیر برمی گردند [سننترمذی .]2345:در
این حدیث ،آنحضرت دو ویژگی را برای کسانی که بر
خدا توکل میکنند ،ذکر کرده است:
 .1خارج شدن از خانه و تالش برای پیدا کردن روزی
 .2با وجود حرکت و تالش ،تکیه و توکل بر مسبب
االسباب.
امام مسلم روایت کرده است که هرگاه انسان مومن از
خانه بیرون شود و «بسماهلل تو ّکلت علیاهلل ،الحول و
ال قوه إال باهلل العلی العظیم» بگويد ،فرشتهاي از جانب
خداوند به او میگوید :کفایت شدی ،هدایتشدی ،از بال
دورماندی و از هر گونه بدی و شر نجاتیافتی [صحیح
مسلم.]220 :
از ابوبکر صدیق رضي اهلل عنه روایت شده است که گفت:
نظرت إلى أقدام المش ِر ِكين و نحن في الغا ِر و هم على
ِ
أن أحدهم نظر تحت قدمي ِه
رؤوسنا فقلت :يا رسولاهلل! لو ّ
ألبصرنا .فقال« :ما ظنّك يا أبابكر بإثنينِ اهلل ثالِثهما»؛ [در
ي اهللعليهو
سفر هجرت] آن هنگام که با رسو ل خدا صل 
سلم در غار بودیم[ ،مشرکان در پی یافتن ما تا دهانه غار
آمدند و چنان به ما نزدیک شدند که] باالی سر ما قرار
گرفتند و من پاهایشان را میدیدم؛ در چنین وضعیتی
به رسولخدا گفتم :اگر یکی از مشرکان زیر پای خود
را نگاه کند ،ما را میبیند .پیامبرخدا [با اطمینان خاطر]
گفت :ای ابوبکر! گمان تو نسبت به دو نفری که سومین
آن ها خداوندست چیست (یعنی وقتی خدا همراه ماست
و ما به او توکل داریم و خود را به او سپردهایم ،مطمئن
باش که هیچ گزندی به ما نمیرسد ولو اینکه خطر تا
باالی سر ما آمده باشد) [متفق عليه].
منابع:
محمد؛ مدارج
ابوعبداهلل
الدین
س
شم
ه،
الجوزی
م
قی
ن
ّ
ّ
 .1اب ّ
السالکین؛ الطبعه األولی ،بیروت :دارالکتب العربیه،
1990م.
محمد بن اسماعیل؛ صحیح بخاری؛ بیروت:
.2بخاری،
ّ
دارالقلم1407 ،ق.
 .3راغباصفهانی ،ابوالقاسم حسینبن علی؛ مفردات
الفاظالقرآن؛ الطبعه األولی ،دمشق :دارالقلم1412 ،ق.
 .4قریشی ،علیاکبر؛ قاموس قرآن؛ چاپ سوم ،تهران:
دارالکتب اإلسالمیه1361 ،ش.
اشنویه :حمزه خان بیگی کارشناس ارشد علوم قران و
حدیث دانشگاه تربیت معلم تبریز

ماهنامه

نوار اسالم

برگيازتاريخ 39

سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.

فاجعه چالدیران و پیامدهای آن()1

نویسنده :امیر حسین خنجی

گفتارنخست
تحریکاتقزلباشانصفویدرکشورعثمانی

زمانی که دولت قزلباشان تشکیل شد سلطنت عثمانی در دست بایزید دوم
– یکی از دو پسر سلطان محمد فاتح – بود که پس از درگذشت پدرش در
«جم» پس از وفات پدر با
سال  860خ به سلطنت رسیده بود ،تنها برادر او َ
برادرش به رقابت برخاست ،ولی شکست یافته به جزیره رودس گریخته و
به شوالیههای رودس پناه برد.
بایزید و جم در ادبیات فارسی تحصیالت عالیه داشتند ،به تاریخ و فرهنگ
ایران دلبسته بودند ،و هردو به زبان فارسی شعر میسرودند؛ و از آنها
سرودههای بسیاری به جا مانده است ،بایزید با تخلص «عادلی» شعر
میگفت ،و تخلص جم نام خودش (جم) بود ،بایزید دوم پادشاهی عارف
مسلک و پابند احکام شرعی بود ،اسماعیل حقی اوزون – مورخ ترک –
مینویسد که سفیر ونیز در دربار عثمانی در زمان سلطان بایزید دوم در
یکی از گزارشهایش اخالقیات بایزید را چنین بیان میدارد:
مطلقا شراب نمینوشد ،غذا اندک میخورد ،در اجرای هیچیک از فرایض
دینی اهمال نمیکند ،و صدقه بسیار میدهد ،از این که از فلسفه بهره و
معلوماتی دارد به خود میبالید ،و زیاده از حد با هیئت و نجوم مشغول
میشود([.)]1
بایزید به بزرگان فرهنگ و ادب ایران احترام مینهاد ،و با شخصیتهائی
که در قید حیات بودند مکاتبه میکرد ،او با شخصیتهائی چون جالل
الدین دوانی ،نورالدین جامی ،و موالنا تفتازانی مکاتبه و روابط دوستانه
داشته است .او شاهنامه فردوسی را زیاد مطالعه میکرد ،و به همین سبب
به شدت تحت تأثیر داستانهای شاهنامه بود و ایران را کشوری نیرومند و
تسخیرناپذیر میپنداشت ،او میگفت که ایرانیان ملت آزادهئی هستند که
هیچگاه زیربار حاکم غیر ایرانی نرفته اند ،و تا پادشاه از میان خودشان نباشد
در برابرش تسلیم نمیشوند ،و از حاکم بیگانه فرمان نمیبرند([.)]2
چون قزلباشان در ایران دست تعدی گشودند ،و علما و فقها و مدرسان
و بزرگان را قتل عام کردند ،شماری از علما و بزرگان ایران به عثمانی
گریختند ،و از سلطان تقاضا کردند که برای متوقفکردن جنایتهای
قزلباشان اقدامی انجام دهد ،بایزید کوشید که با مکاتبههای دوستانه با
شاه اسماعیل رفتار ایرانستیزانه قزلباشان را تعدیل کند؛ ولی در این راه
توفیقی نیافت ،شاه اسماعیل که خودش را تنها نماینده خدا بر روی زمین
میپنداشت ،به جای آن که نسبت به عثمانی رفتار سیاسی متقابل درپیش
گیرد ،خلیفههایش را که عموم ًا از قبایل آناتولی بودند به طور مرتب به
عثمانی میفرستاد ،و توسط آنها عناصر تاتار را به ایران جلب میکرد تا
ارتش قزلباش را نیرومند نگاه دارد .از اوایل سلطنت شاه اسماعیل تا سال
 890خ چندده هزار خانوار از چهارده قبیله تاتار از نواحی مختلف آناتولی
به ایران کوچانده شدند ،و دهها هزار تن از عناصر جوان این قبایل به ارتش
قزلباش پیوستند .شاه اسماعیل در عین حال توسط خلیفههایش در خاک
عثمانی برای خودش تبليغ میکرد تا بر تعداد مریدانش در میان تاتارها
افزوده سازد ،و بازهم شمار بیشتری از تاتارها را به ایران بکوچاند ،چونکه
همه ملت ایران با شاه اسماعیل و قزلباشانش دشمن بودند ،او میکوشید که
با واردکردن عناصر تاتار به ایران نیرویش را افزایش دهد.
بایزید در سال  888بر بستر بیماری افتاد ،و پسرانش برای دستیابی به مقام
ولیعهدی او به تالش و رقابت افتادند ،بایزید چهار پسر داشت که هرکدام
در منطقهئی از آناتولی حکومت میکرد ،بزرگترین پسرش شهنشاه بود که
حاکمیت قونیه را در دست داشت .احمد دومین پسرش بود و بر آماسیه در
شرق آناتولی – در همسایگی ایران – حاکم بود ،قورقود حاکم مانیسه در
منتهاالیه غرب آناتولی بود ،و کوچکترین پسرش سلیم حکومت ترابزون
را در دست داشت که از جهت جنوب شرق در شمالغرب ارزنجان با ایران
همسایه بود ،هرچهار پسر بایزید نزد معلمان ایرانی تحصیل کرده بودند ،و
به زبان فارسی آشنائی کامل داشتند ،بایزید به علت عالقهاش به تمدن و
فرهنگ ایرانی برای تعلیم فرزندانش معلمان و مدرسان ایرانی استخدام
کرده بود ،تا زبان فارسی را خوب بیاموزند و با فرهنگ ایرانی آراسته
شوند ،شهنشاه و احمد و سلیم چنان در ادبیات فارسی تبحر داشتند که
زبان ادبیشان به طور کلی زبان فارسی بود ،و عموم ًا در کتابهای فارسی
مطالعه میکردند ،سلیم در دوران حاکمیتش همه شب متون ادبی و تاریخی
فارسی را مطالعه میکرد ،و به دست خودش بر این متون به فارسی تفسیر
و حاشیه مینگاشت( ،برخی از این کتابها با حاشیهنویسیهای سلیم است،
اکنون در موزه استانبول نگهداری میشود).
سلیم که کهترین پسر بایزید بود از همهشان بلندپروازتر و باتدبیرتر بود،
و از نظر شخصیتی شباهت زیادی به جدش سلطان محمد فاتح داشت ،در
مقابل او احمد از همه مسالمتجوتر بود ،بایزید عالقه داشت که احمد را
ولیعهد سازد ،ولی سه پسر دیگرش هرکدام به نوبه خود سلطنت را برای
خودشان میخواستند ،چونکه مانیسه مرکز حاکمیت قورقود به پایتخت
(اسالمبول) نزدیک بود ،سلطان برآن شد که قورقود را از آن محل دور
سازد ،تا هرگاه احمد را به عنوان ولیعهد اعالم کند ،این برادر مشکلی برای
احمد ایجاد نکند ،او حاکمیت آنتالیه در جنوب مرکزی آناتولی را به وی
داد ،و از او خواست که فوراً از مانیسه به آنتالیه نقل مکان کند ،قورقود از
این مسئله ناراضی شد و به بهانه سفر عمره با یک کشتی و شماری خدم و
حشم راهی مصر شد ،بایزید چند ماه بعد وسائلی انگیخت و رضایت او را
جلب کرده به آناتولی بازآورد ،و با وعده این که به زودی مانیسه را به او
بازخواهد داد او را روانه آنتالیه کرد.
در سال 889بایزید با جلب موافقت وزیر اعظم و دیگر بلندپایگان کشوری
و لشکری احمد را رسم ًا ولیعهد کرد ،سلیم از این امر به شدت ناراضی شد
و شماری از افسران ارشد ارتش عثمانی را با خود همنوا ساخته لشکری
آراست ،و از ترابزون به قصد پایتخت حرکت کرد تا پدرش را به انصراف
از این تصمیم وادارد ،او با این برنامه در روملی شرقی (شرق بالکان) مستقر
شد ،در همین وقت شهنشاه بیمار شد و پس از چند روزی درگذشت،
قورقود که در آنتاليه بود به بهانه در دستگرفتن حاکمیت مانیسه از آنتاليه
حرکت کرد و در مانیسه مستقر شد ،احمد نیز برای تحویلگرفتن حکم
ولیعهدی از آماسیه به طرف اسالمبول به راه افتاد ،پیش از آن که احمد
به اسالمبول برسد سلطان بایزید با وجود پیری و بیماری در رأس یک
سپاه بزرگ به مقابله سلیم شتافت ،و با او وارد مذاکره شده وعده داد که تا
زنده است حکم ولیعهدی به هیچکدام از پسرانش ندهد ،او از سلیم خواست
که به ترابزون برگردد ،سلیم به پدرش اعتماد نداشت ،و چون خبر حرکت
احمد به طرف اسالمبول را نیز شنیده بود در روملی ماند ،و پدرش به ادرنه
برگشت ،و همینکه احمد وارد اسالمبول شد حکم والیتعهدی را برایش
فرستاد ،سلیم به محض شنیدن این خبر به طرف اردوی پدرش به راه افتاد
و آماده جنگ شد.
در تیرماه  890میان پسر و پدر جنگ درگرفت ،و سلیم شکست یافته

به سواحل غربی دریای سیاه گریخت ،چون احمد در اسالمبول مستقر
شد ،امرای هوادار سلیم ارتش را به شورش کشاندند ،و با تصمیم سلطان
دائر بر اعالم والیتعهدی احمد مخالفت نمودند ،احمد به مشورت پدرش
به آماسیه برگشت ،و بایزید کوشید که شورش ارتش (ینیچری) را با
تدبیر فرونشاند ،در این زمان امرای هوادار قورقود وی را به اسالمبول
فرا خواندند ،و این امر به شکاف بیشتر ارتش کمک کرد ،و دامنه شورش
ینیچری باال گرفته شیرازه امور سیاسی را در معرض از همپاشیدن قرار داد،
آشوب چند ماه ادامه یافت ،سرانجام بایزید تسلیم ینیچری شده سلیم را به
پایتخت فرا خواند ،و سلطنت را به او تفویض کرده خود کناره گرفت ،تا بقیه
عمرش را دور از پایتخت بگذراند ،او به اراده خود یا به خواست سلیم – که
اینک سلطان شده بود – با عدهئی از خدمتکاران و ندیمانش راهی دیمهتوقه
در بالکان شد ،ولی پیش از آن که به محل برسد ،در اثر تشدید بیماری یا در
اثر خوردن زهر درگذشت (بهار  891خ).
خلیفههای شاه اسماعیل در زمان بایزید دوم به عناوین گوناگون در آناتولی
فعالیت میکردند ،و قزلباشان را به ایران کوچ میدادند ،نورعلی خلیفه (از
تاتارهای آناتولی) حاکم ارزنجان و یکی از خلفای برجسته شاه اسماعیل
بود ،و این فعالیتها را رهبری میکرد ،چونکه ارزنجان در همسایگی
ترابزون – محل حاکمیت سلیم در زمان بایزید دوم – قرار داشت ،اقدامات
تحریکانگیز نورعلی خلیفه باعث خشم سلیم شد ،سلیم به ارزنجان لشکر
کشیده آن ناحیه را گرفت و کارگزاران قزلباش را از منطقه بیرون کرد،
و به پسرش سلیم فرمان داد که زمینهای ایران را تخلیه کند([ .)]3وقتی
اوضاع سیاسی عثمانی در اثر رقابت قدرت پسران بایزید آشفته گردید ،شاه
اسماعیل به وسیله خلفایش بکتاشیهای آناتولی را تشویق به شورش کرد.
حسن خلیفه – رئیس خانقاه بکتاشی آنتاليه در جنوب آناتولی – از خلفای
شیخ حیدر و شاه اسماعیل بود ،و در روستائی نزدیکی آنتاليه میزیست،
و در میان بکتاشیهای آناتولی نفوذ بسیار داشت ،او طریقت صوفیگری
درپیش گرفته بود ،و بیشتر اوقاتش را در غاری در نزدیکی روستایش
میگذراند ،این غار خانه اسرار و محل تجمع مریدان شاه اسماعیل بود،
زهد و ریاضت ظاهری حسن خلیفه توجه بایزید دوم را به خود جلب کرد،
و باعث شد که سلطان هدایائی را برای او بفرستد ،حسن خلیفه در آناتولی
خلیفههای بسیار داشت که در میان قبایل تاتار برایش تبلیغ میکردند ،و
در عمل برای شاه اسماعیل پیرو به دست میآوردند ،او پسری داشت که
نامش را شاهقُلی نهاده بود ،شاهقلی همیشه در کنار پدرش بود ،و منصب
خلیفه اول او را داشت.
در اوایل سال  889و در اوج رقابت سیاسی پسران بایزید دوم که قورقود
از آنتاليه خارج شد ،شاهقلی مریدان پدرش را به آنتاليه فرا خواند ،و به روال
کار قزلباشان صفوی قیام کرد تا قدرت را در عثمانی قبضه کند ،او آنتاليه
را گرفت و همانگونه که قزلباشان در ایران میکردند ،علما و بزرگان شهر
را گرفته کشتار کرد و بسیاری از خانهها را نذر آتش کرد و دست به تاراج
اموال مردم گشود ،او همچنین کاروان حامل خزائن و اموال قورقود را که
به سوی مانیسه حرکت میکرد مورد دستبرد قرار داد ،و کلیه اموال قورقود
را تاراج کرده میان مریدانش تقسیم کرد و کاروانیان را به قتل آورد ،او
سپس راهی کوتاهیه در غرب آناتولی شد ،و آبادیهای سر راه را مورد
تعرض و تجاوز قرار داده دست به چپاول و کشتار و انهدام گشود ،یک
لشکر عثمانی در نزدیکی کوتاهیه به مقابله او شتافت ،ولی از او شکست
یافت و فرماندهش به دست شاهقلی کشته شد ،شاهقلی در اردیبهشت890
کوتاهیه را به محاصره گرفت ،ولی متوجه شد که دفاع شهر مستحکم است،
و او ابزار کافی برای شهرگشائی در اختیار ندارد ،لذا از محاصره دست
کشید و راهی بورسا در منتهاالیه غرب آناتولی شد ،لشکر دیگری که

برای متوقفساختن او گسیل شده بود نیز مغلوب و متواری گردید ،در این
زمان صدر اعظم عثمانی شخص ًا در رأس یک سپاه عظیم به مقابله شاهقلی
حرکت کرد ،شاهقلی از برابر این سپاه عقب نشسته به کوتاهیه برگشت ،و
از آنجا روانه قرهمان شد ،و حاکم قونیه را که با نیروئی به مقابله وی بیرون
شده بود شکست داده کشت و قونیه را تاراج و مردم شهر را کشتار کرد و
دست به تخریب و آتشسوزی زد ،او سپس راهی سیواس شد و بسیاری
از آبادیهای شرق آناتولی که بر سر راهش بودند را تخریب کرد ،و شمار
بسیاری از کارگزاران دولت عثمانی را از میان برداشت ،در تیرماه 890
وزیر اعظم در نقطهئی بین قیصریه و سیواس با شاهقلی درگیر شد ،در
نبرد سختی که میان دو طرف درگرفت تلفات سنگینی بر سپاه صدر اعظم
وارد شد ،ولی سرانجام در قزلباشان شکست افتاد ،و شاهقلی با افرادش فرار
کردند ،وزیر اعظم به هنگام تعقیب قزلباشان به دام آنها افتاد و کشته شد،
شاهقلی نیز کشته گردید ،ولی قزلباشان به فرارشان ادامه داده وارد ایران
شدند ،آنان در نزدیکی ارزنجان به یک کاروان تجارتی برخوردند که از
تبریز راهی آناتولی بود( ،به احتمال زیاد حامل اموال تاراجشده ایران بود که
توسط ونیزیها به اروپا برده میشد) ،آنها این کاروان را مورد حمله قرار
داده تاراج کردند ،و بازرگان را که پانصد تن بودند با تمامی بارکشها و
نوکرهاکشتند.
این قزلباشان میخواستند به خدمت ولی امرشان شاه اسماعیل برسند ،در آن
هنگامشاهاسماعیلهنوزدرخراسانبود،اینهامدتیدرآذربایجانسرگردان
ماندند ،تا شاه اسماعیل از خراسان برگشت و در شهریار (نزدیک شهر ری)
به حضور او رسیدند ،شاه اسماعیل در این زمان با کولهباری از نخوت و
غرور و با کاسه جمجمه شیبک خان به ایران مرکزی برگشته بود تا مراسم
پیروزیش را جشن بگیرد ،او امیدوار بود که خلیفههایش در آناتولی نیز به
پیروزیهای مشابهی دست یافته باشند ،ولی وقتی از آنها شنید که از برابر
دشمن «سنی» شکست یافته گریختهاند ،نسبت به آنها با خشونت رفتار
کرد؛ دو نفر از رهبرانشان به دستور او در دیگ جوشاب افکنده شدند ،و
چند تن دیگر را گردن زدند ،او بقیه اینها را میان امرای قزلباش تقسیم کرد
تا به عنوان خدمتگزار و نه سرباز در ارتش قزلباش به خدمت ادامه دهند.
شاه اسماعیل سپس به نورعلی خلیفه – والی ارزنجان – فرمان فرستاد
که قزلباشان آناتولی را بشوراند و آناتولی را بگیرد ،نورعلی خلیفه یکی
از خلفای شاه اسماعیل که عیسا خلیفه نام داشت را برای رهبری شورش
مورد نظر انتخاب کرد ،این شورش در اوج اختالف سلیم با پدرش به نحو
دامنهداری با شرکت شمار بسیاری از جنگندگان قبایل آناتولی (افشار،
وارساق ،قرهمان ،تکهلو ،حمیدلو ،بوزوقلو ،و طورقود) در مناطق سیواس
و چوروم و طوقات آغاز شد.
در این میان سلطان سلیم به سلطنت نشست ،برادرش احمد دو پسر خویش
– مراد و قاسم – را به ایران فرستاد ،و از شاه اسماعیل تقاضای کمک
کرد تا سلطنت را از سلیم بستاند ،ظاهراً مراد در این سفر به شاه اسماعیل
قول داد که شیعه شود ،زیرا شاه اسماعیل در پاسخ به درخواست احمد به
نورعلی خلیفه فرمان فرستاد که از مراد پسر احمد حمایت کند و او را به
عنوان سلطان عثمانی به رسمیت بشناسد ،مراد که به یاوری شاه اسماعیل
گر م ُپشت بود همینکه به آناتولی برگشت خودش را سلطان خواند ،و پدرش
را تشویق کرد که به مالطیه منتقل شود ،عیسی خلیفه با قزلباشانش به
دستور شاه اسماعیل به مراد پیوستند ،و به بهان ه مبارزه با سلیم در شهرهای
شرق آناتولی دست به کشتار و تاراج زدند ،اسماعیل حقی اوزون به نقل
از یک سند آرشیو توپ قاپی (ترکیه) مینویسد که در این هنگام بیش از
ده هزار تن به دور ملحدی به نام صوفی عیسی خلیفه گرد آمدند ...،چندین
روستا را تاراج کردند ،مردم بسیاری را کشتند و اسبها و اموال مردم را به

یغما بردند ،مراد در میان این فتنه تاج بر سر نهاد ،و اینها را که قزلباش
خوانده میشدند وارد ارتش خود کرد ،به زودی بیست هزار صوفی در
آماسیه گرد آمدند و مسلمانان بسیاری را کشتند و سلطان مراد را با خود
به گولدوگون بردند و در آنجا فساد عظیم به راه انداختند ،علما و بزرگان را
فراری دادند و وارد شهر شده نوشیروان قاضی چوروم را کشتند ،و مردم
از برابرشان گریخته شهر را به آنها واگذاشتند([.)]4
شاه اسماعیل چونکه یقین داشت که خلیفههایش در آناتولی به پیروزی
دست خواهند یافت ،تا دین او را که دین خدائی میپنداشت برقرار بدارند،
وقتی سلیم به سلطنت نشست نه پیام تبریک برای سلطان سلیم فرستاد و نه
سلطنت او را به رسمیت شناخت ،تنها کسی که در این زمان از طرف شاه
اسماعیلبهرسمیتشناختهمیشدسلطانمراد– رقیبسلطانسلیم– بود،
شرق آناتولی  9ماه در دست سلطان مراد بود ،سلطان سلیم که میدانست
مراد بدون حمایت والیان دیاربکر و ارزنجان (خان محمد استاجلو و نورعلی
خلیفه) قادر به ادامه سلطنتش نخواهد بود ،مرتب به این دو تن پیغام میداد
که دست از تحریک و آشوب بکشند و در خاک عثمانی فتنه و فساد به
راه نیندازند ،ولی اینها که تاتارهای آناتولی را با خودشان داشتند متقابال
نامههایتوهینآمیزیبهسلطانسلیممینوشتند،ومیکوشیدندکهاورابه
جنگ بکشانند ،حتی یکبار برای او رخت زنانه فرستادند ،و او را به جنگ
دعوت کردند ،و تهدید نمودند که به زودی او را شکست خواهند داد ،و از
سلطنتبرکنارخواهندکرد([.)]5
در آن زمان بخش اعظم جمعیت آناتولی شرقی را تاتارها و ترکان شیعه
مذهب تشکیل میدادند ،و تاتارها عموم ًا شیعیان بکتاشی و مرید شاه
اسماعیل بودند ،شاه اسماعیل امیدوار بود که اگر جنگی میان او و عثمانی
در بگیرد ،او به یاری این جمعیت عظیم شیعه بر عثمانی دست خواهد یافت،
و دولت سنی عثمانی را برخواهد انداخت ،تا مثل کاری که در ایران کرده
است ،به مذهب قزلباش در آناتولی رسمیت بخشد ،با همین توهم بود که
او به خلیفههایش در ارزنجان و دیاربکر رهنمود داده بود که در آناتولی
آشوب به راه اندازند ،شاه اسماعیل قب ً
ال نیز وقتی شیبک خان را کشت
پوست سرش را با کاه انباشته برای سلطان بایزید فرستاده بود ،تا قدرتش
را به رخ سلطان بکشد و سلطان را مرعوب سازد ،بایزید این عمل شاه
اسماعیل را یک اقدام ابلهانه تلقی کرده هردو فرستاده وی را گرفته کشته،
و برای شاه اسماعیل هیچ پاسخی نفرستاده بود.
سلطان سلیم تا وقتی که گرفتار رقابت برادرانش بود نتوانست برای
فرونشاندن فتنه بکتاشیها اقدامی به عمل آورد ،او در اواسط سال  891خ
برادرش قورقود را در مانیسه شکست داد ،قورقود با لباس مبدل گریخته
در غاری نهان شد ،به زودی جاسوسان سلطان سلیم او را یافتند و دستگیر
و خفه کردند ،سلطان سلیم برای از میانبرداشتن برادرش احمد و پسران او
نیز تدبیری اندیشید ،او به چند تن از امرای ارتش رهنمود داد که احمد را به
بورسا دعوت کنند ،و به او قول بدهند که برای تصرف پایتخت به او کمک
خواهند کرد ،احمد فریب آنها را خورده از مالطیه به آماسیه رفته سپاهش را
برداشته از راه قونیه به طرف بورسا حرکت کرد ،او در راه بورسا به دام سپاه
آماده سلطان سلیم افتاد و دستگیر شده به قتل رسید ،بعد از آن سپاه سلطان
سلیم به آماسیه حمله کرد و مراد و قاسم – فرزندان احمد – را شکست داد،
قاسم به مصر گریخت ،و احمد به ایران گریخته به شاه اسماعیل پناهنده شد
(زمستان  .)891قزلباشان بکتاشی که در سپاه مراد بودند ،نیز پس از این
قضایا به میان قبایل خودشان در نواحی مختلف آناتولی برگشتند.
این وقایع زمانی اتفاق افتاد که شاه اسماعیل بخشی از قزلباشانش را با
نجم ثانی به جنگ عبیداهلل خان فرستاده بود ،و آنان شکست یافته بودند و
نجم ثانی به قتل رسیده بود ،وقتی سپاه سلطان سلیم به جنگ مراد و قاسم
فرستاده شد ،شاه اسماعیل در وضعی نبود که بتواند نیرو به مدد آنها بفرستد
و به وعدههائی که به آنها داده بود عمل کند ،سپس وقتی مراد به ایران
گریخت شاه اسماعیل در صدد آمادگی برای حمله به خراسان و گرفتن
انتقام خون نجم ثانی از عبیداهلل خان و گرفتن مشهد از دست او بود ،او مراد
را مورد احترام قرار داده به او قول داد که به جای ملک پدرش که از دست
داده فارس را به او خواهد بخشید ،او به این وعده وفا کرد ،و مراد به عنوان
تیولدار فارس که شاه اسماعیل به او بخشیده بود حرکت کرد ،ولی دیگر
تیولداران قزلباش که از این شریک تازهوارد خوششان نمیآمد ،وی را در
راه سربه نیست کردند.
سلطان سلیم پس از پرداختن به امر رقیبان خاندانش برآن شد که
بکتاشیهای گوش به فرمان شاه اسماعیل را به جای خودشان بنشاند و برای
همیشه به فتنههایشان خاتمه دهد ،او برای این منظور یک هیئت بازرسی
ویژه که ریاستش را شخص خودش در دست داشت به شرق آناتولی فرستاد
و به آن مأموریت داد ،تا در منطقه از مریدان شاه اسماعیل یک آمارگیری
دقیق به عمل آورد ،او به حکام منطقهئی دستور داد که با این هیئت همکاری
الزم را انجام دهند ،و هرگونه وسائلی را که الزم داشته باشد در اختیارش
بگذارند ،این هیئت مأموریت داشت که اسامی کلیه قزلباشان را از هفت
ساله تا هفتاد ساله در دفتر مخصوصی ثبت کند ،هدف او از این اقدام آن
بود که سران فتنههای اخیر را به درستی شناسائی کرده از میان بردارد،
در پی این آمارگیری حدود چهل هزار تن از قزلباشان در شرق آناتولی
بازداشت شدند؛ چندین هزارشان کشتار گردیدند و بقیه با خانوادههایشان به
نواحی اروپائی کشور عثمانی کوچانده شدند ،تا از مناطق نفوذ خلیفههای
شاه اسماعیل به دور باشند.
در این میان شاه اسماعیل پیروزمندانه از خراسان برگشت ،و به نورعلی
خلیفه فرمان فرستاد که برای کوچاندن قزلباشان به ایران دست به کار شود،
اکنون قدرت سلطان سلیم در آناتولی تثبیت شده بود ،و آن عده از تاتارهای
بکتاشی که از تیغ و تبعید رهیده بودند به شدت مرعوب شده ،در مناطق
کوهستانی پراکنده شده بودند؛ و خلیفههای شاه اسماعیل جرأت نداشتند در
منطقه دست به فعالیت جدی بزنند ،نورعلی خلیفه به دنبال دریافت فرمان
شاه اسماعیل چند ده هزار خانوار تاتارهای بکتاشی بیابانهای آناتولی را به
ایران کوچاند ،تا به خیل عظیم قزلباشان درون ایران بپیوندند.
زيرنويسها:
([ -)]1اسماعیل حقی اوزون.264 / 2 :
([ -)]2پارسا دوست ،815 :از نامة سلطان بایزید دوم به شاه اسماعیل
صفوی.
([ -)]3اسماعیل حقی اوزون.279 :
([ -)]4همان ،276 / 2 :زیرنویس .6
([ -)]5احسن التواریخ.343 – 342 / 12 :
از کتاب :تاریخ شاه اسماعیل صفوی ،نویسنده :امیر حسین خنجی
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خودخواهی و ازخودگذشتگی

دکتر مصطفی سباعی ،مترجم :عبدالعزیز سلیمی

آیا انسان موجودی خودخواه است و خود را بیش از هر کس و هر چیز
دیگری دوست میدارد و خیر و مصلحت خود را بر خیر و مصلحت دیگران
ترجیحمیدهد؟
یا اینکه مخلوقی است که در برابر دیگران شدیداً احساس مسئولیت
مینماید و خیر و مصلحت آنان را بر خیر و مصلحت خویش برتری میدهد؟
این موضوع ،موضوع بسیار مفصلی است و صفحات زیادی از کتابهای
دانش روانشناسی و علم اخالق و جامعهشناسی را به خود اختصاص داده
است.
بسیاری از دانشمندان تقریب ًا در این مورد اتفاقنظر دارند که انانیت و
خودخواهی تا حدود زیادی در نهاد و طبیعت انسان وجود دارد! برخی
در این مورد راه مبالغه را در پیش گرفته و میگویند  :حتی پارهای از
فداکاریها و ازخودگذشتگیهایی که از برخی انسانها مشاهده میشود ،به
نوعی همان انانیت و خودخواهی است که بر چهرة آن نقاب از خودگذشتگی
نهاده شده است!
برای مثال کسی که برای دفاع از باورها و میهن خویش وارد میدان مبارزه
میشود ،این کار را یا برای به دست آوردن اجر الهی و یا تعریف و تمجید
شدن از جانب مردم یا حفظ امنیت و کرامت و رفاه میهنی که در آن زندگی
میکنند انجام میدهد ،تا از امنیت و رفاه آن خود نیز سودمند گردد.
به هر صورت این حقیقت را نیز نمیتوان انکار کرد که انسان طبیعت ًا
موجودی اجتماعی است ،مدام به همکاری با دیگران تمایل دارد و زندگی
اجتماعی را بر گوشهگیری ترجیح میدهد .الزمة چنین چیزی این است که
به خاطر دیگران از برخی از حقوق خود صرفنظر کند .تا در ضمن همکاری
با ایشان بتواند از وجود و کرامت و مصالح خویش نیز پاسداری کند!
بر همین اساس است که پارهای فداکاریها و از خودگذشتگیها مزد
ضرورتهای زندگی اجتماعی به شمار میآیند که بدون آنها زندگی سالم
و همراه با سعادت و بهروزی ممکن نیست.
برای مثال اگر در ارتباط با رفتوآمد انسان آزادی خود را محدود نکند
و به مقررات موجود پایبند نباشد ،نمیتواند امنیت جسمی و جانی خود را
هنگام حرکت د خیابانها و جادهها تضمین کند.
همچنین اگر در میدان معامالت اقتصادی انسان خود را تابع حد و حدود و
قوانین نگرداند و از دستاندازی به اموال مردم خوددای ننماید ،به هیچوجه
نمیتواند در معامالت با دیگران سودی را کسب کند و در مورد ثروت و
دارایی خویش احساس امنیت نماید.
به این صورت است که روح قوانین و احکام شریعت از یک نظر
تضمینکننده حقوق افراد است و از جهت دیگر آزادی ایشان را محدود
مینمایند ،و التزام و پایبندی به آن قوانین و احکام خود نوعی ایثار و
فداکاری به شمار میآید .هرچند ممکن استاز نگاه شریعت دارای اجر و
پاداش اخروی چندانی نباشد و از نظر اهل اخالق کار او تعریفی نداشته
باشد .اما به هر صورت التزام به آن احکام و قوانین تضمینکننده نظام
اجتماعی سالم و سعادتمند است.
اما برتری دادن مصالح مردم بر مصالح شخصی و از خودگذشتگی در برابر
آنها از نظر همه ادیان و شرایع بسیار مطلوب و ممدوح است و اهل اخالق
برای آن ارزش بسیاری قابل هستند.
زیرا ایثار منشی اختیاری است و تحت سلطه قانون و مقررات نمیباشد و
به خاطر تحقق مصلحتی کوتاه یا درازمدت نیست که انجام میگیرد و لذتی
زودگذر زمینهساز آن نمیباشد .بلکه گاهی شخص ایثارکننده خود را از
نعمت و لذت و آسودگی محروم مینماید و به خاطر آسایش دیگران خود
را دچار گرسنگی و سختی و حتی نیستی و مرگ میگرداند!
اما امید به پاداش الهی و ثنا و تمجید دیگران ،جمال و زیبایی ایثار و
فداکاری را از بین نمیبرد ،زیرا اجر و پاداش و نام نیک در میان مردم امور
معنوی هستند که از ضمیر و درون انسان سرچشمه میگیرند!
کسی که به خاطر امری معنوی اموری مادی و محسوس را فدای خیر و
مصلحت مردم مینماید ،نشان داده که دارای نفس و شخصیتی است که
بیش از آنچه که در اندیشه گرفتن و منفعتطلبی باشد در فکر ایثار و
فداکاری است .چنین روش و منشی به راستی بیانگر باالترین مرتبهها و
قویترین انگیزههای خیرخواهی و مردمدوستی است.
ما در برابر استفاده از همه نعمتهای مادی و معنوی زندگی مدیون کسانی
هستیم که از هیچگونه تالش و فداکاری کوتاهی ننمودهاند ما به خاطر
استفاده از برق ،اتومبیل ،هواپیما ،رادیو و تلویزیون و  ...مدیون رادمردانی
هستیم که خود را سالها در چهار دیواری آزمایشگاهها و کارگاهها و
خانههای خود زندانی کرده و شبانهروز به تحقیق و بررسی سخت و

اسباب انحراف
و گمراهي جوانان
برادر جوانم! به خودت بنگر ،و اعمالت را بررسي كن و سپس
خود قاضي باش و بر نفس خود قضاوت كن كه از كدام يك از
اين دو گروهي؟
آيا از جوانان هدايت يافته و مؤمن هستي؟ كساني كه به خدا و
روز قيامت و مالئكه و كتابهاي آسماني و پيامبران ايمان دارند؛
ايماني كه آنها را به انجام اعمال نيك هدايت كند و از منكرات
باز دارد؟.
آيا از جواناني هستي كه تنها خدا را ميپرستند و براي او شريكي
نميگيرند؟
آيا از جواناني هستي كه تابع دستور پيامبر صلي اهلل عليه و سلم
در گفتار و كردار هستند؟
آيا از جواناني هستي كه نماز را بر پا ميدارند و زكات مال خود
را ميپردازند و روزه ماه رمضان را مي گيرند ،و حج بيت اهلل
الحرام را به بهترين نحو انجام ميدهند؟
آيا از جواناني هستي كه پايبند نصيحت اند و خير خواه اوامر الهي
و سنت رسول و همه تن مسلمان اند؟
آيا از جواناني هستي كه مردم را با حكمت و پند حكيمانه به سوي
خدا دعوت ميدهند .
آيا از جواناني هستي كه امر به معروف و نهي از منكر ميكنند و
صادقانه حرف ميزنند و حق را قبول ميكنند؟
آيا از جواناني هستي كه داراي اخالق نيك و نفس كريم و

طاقتفرسا پرداختهاند ،تا موفق شدهاند به بهای رنج و زحمت خویش
آسایش و راحتی و دانش و سالمتی را برای میلیونها نفر انسان در سرتاسر
جهانفراهمنمایند.

را سست گردانیده است .آن هم در شرایطی که ما برای حل مشکالت
و ناهنجاریهای زندگی بیش از هرچیز به همکاری و احساس مسئولیت
متقابلنیازمندیم.

ما به خاطر استفاده از نور معرفت و دانش مدیون نویسندگان ،ادیبان،
دانشمندان ،محدثان و مفسران و اندیشمندانی هستیم که با قلم خویش
صفحههای کتاب خویش را از حکمت و دانش و رهنمود پر کرده و هنگامی
که دیگران در خواب و غفلت و لذت قرار داشتند ،آنان با تحمل سختی و
شببیداری کار و تالش میکردهاند!
همچنین ما به خاطر استفاده از زمین و خیر و منافع مؤسسهها و سازمانهای
و ادارات میهن خویش مدیون پدران و اجداد خویش هستیم که با تالش
و جانفشانی آن را آباد کرده و مورد حمایت قرار دادهاند و آن را همراه با
افتخار و سربلندی تحویل ما دادهاند.
بدین صورت ما فرزندان این نسل به خاطر استفاده از همه دستآوردها
و فداکاریهای نسلهای گذشته مدیون ایشان هستیم .حق این است که
ما نیز به خاطر خود و نسلهای آینده راه پرخیر و برکت نسلهای گذشته
را در پیش بگیریم.
آیا نسل کنونی به راستی خواهد توانست روح و مفهوم فداکاری و
ایثارگری را درک نماید؟ و آیا خواهید توانست خود را به آن اخالق و
منش موردپسند شریعتهای الهی و قوانین اخالقی مزین کند؟
اما به راستی زندگی کنونی و جامعههایی که ما در آنها زندگی میکنیم
تا حدود زیادی با آن ارزشهای زیبای اخالقی و احساس مسئولیت در
برابر دیگران بیگانه گردیده است! شما هر کجا که بروی و در هر گوشهای
از جامعههای کنونی جستجو نمایی با خودخواهی و انانیتی زشت روبهرو
خواهی شد.
این خودخواهی است که اعتماد متقابل میان انسانها را از بین برده،
رشتههای روابط خویشاوندی را قطع کرده و همسایه را با همسایه و
دوست را با دوست بیگانه نموده و در کل روابط اجتماعی میان انسانها

با این وصف در جامعههای ما همچنان مظاهری از ایثار و فداکاری وجود
دارد که ما را در راستای مقابله با تاریکی خودخواهی بسیار امیدوار
میگرداند.
جوانانی که در سرزمین فلسطین به شهادت میرسند و در میدانهای
مبارزة آزادیبخش در تاریخ معاصر به پیشواز شهادت میروند ،کسانی
که با سخاوتمندی خویش مؤسسههای خیریه را یاری میدهند و از هیچ
تالشی برای خدمت به مردم دریغ نمیورزند.
کسانی که در میان جمعی فرو رفته در خواب غفلت به اصالح و تربیت
مشغولند و کمتر کسی به تالش و دعوت آنان اهمیت میدهد.
همه آنان پرچمداران ایثار و فداکاری هستند و امیدواریم که با مرور زمان
رشد و قوتشان بیشتر و بیشتر بگردد.
بیایید با هم به بررسی اصول و مبانی ایثار در اندیشهها و باورهایمان
بپردازیم و به اثار و پیامدهای آن در تاریخ خویش نگاه کنیم و از عطر
ارزشهای انسانی گمگشته در تاریکی هوی و هوسهای دنیای معاصر،
مشام جان خویش را شادمان گردانیم.
وقتی که رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم همراه با اصحاب از مکه به
مدینه مهاجرت نمود ،میان مهاجرین و انصار پیمان برادری را بست ،به
این صورت که هر یک از مسلمانان مهاجر را با مسلمانی از انصار برادر
و شریک گردانید.
هر انصاری دست برادر مهاجر خویش را میگرفت و به منزل خویش
میبرد .و همه دارایی خود را اعم از لباس و خوراک و پول و چهارپا
با او تقسیم میکرد و همچون دوستی بسیار عزیز و گرامی از او پذیرایی
مینمود ،از هیچ نوع همکاری با او دریغ نمیورزید .و در زمینه راهنمایی
و خیرخواهی او از هیچ تالشی کوتاهی نمینمود .به گونهای که مهاجرین
قلوب پاك اند؟
اگر از اين گروه هستي ،همانا اين گروه افتخار امت ،و رمز حيات
و سنبل زندگي خوشبخت اند ،آنان از خداوند اميدوارند كه كجي
و فساد مسلمين بوسيلهي آنها اصالح شود و راه سالكين بوسيلهي
آنها بازگشايي و منور گردد و سنت پيامبران بوسيلهي آنان زنده
شود .اگر از اين گروه هستي بشارت باد به تو پيروزي و كاميابي
در دنيا و آخرت.
اما گروه دوم جوانان :جواناني كه عقيدهي انحرافي دارند و راه و
روش آنان ناصحيح و غرورشان آنها را نابود كرده و شهوات بر
آنها غالب شده است.
جواناني كه ،سركش اند و حق را نميپذيرند و دامان خود را از
باطل بيرون نميكشند.
جواناني كه ،به ضايع شدن حقوق الهي و بندگان او پروايي ندارند.
جواناني كه توازن فكري و قدرت تصميم گيري را ندارند.
جواناني كه ،نه راه مسجد را ميدانند و نه روزه و نه زكات دادن و
نه راه حج را ،مگر بنا بر حسب عادت و رسم چيزي انجام ميدهند.
جواناني كه ،نصيحت قبول نميكنند و بر حق متقاعد نميشوند و
رأي بجز رأي خود نميشناسند و جواناني كه بر اخالق بد و خوي
نامتعارف خود ثابت اند و آن را خوب ميپندارند .آنان در واقع
بدترين اعمال را انجام مي دهند و همت و سعي خود را در تالطم
زندگي طوفاني گم كرده اند ،بد انجام ميدهند و گمان ميكنند كه
كار آنها نيك است.
ِ
گرامي! اگر از اين گروه هستي يا بعضي از صفات اين
دوست
جوانان را داري قسم به خدا كه در راه خطرناكي قدم گذاشتهاي و
بيم آن ميرود چون بميري از گروه جهنميها قرار گيري.
اسباب انحراف و گمراهي جوانان
 -1اوقات فراغت (بيكاري) :زهر كشندهاي است كه فكر و عقل و

غربت و دوری از خانواده و شهر و ثروت و دارایی خویش را به دست
فراموشی سپردند و به صورتی که قرآن آن پدیدة بسیار درخشان از ایثار
و فداکاری را به تصویر کشیده تا برای نسلهای بعد از آنان درس و
رهنمودی سرنوشتساز باشد .خداوند متعال میفرماید :
ون
اج َر ِإلَ ْي ِه ْم َوال َي ِج ُد َ
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ون (( })٩الحشر )9 /
َو َم ْن ُيوقَ شُ َّح نَفْسه فَأولئك ُه ُم ال ُمفل ُح َ
«آنانی که پیش از آمدن مهاجران خانه و کاشانة خود (آیین اسالمی) را
آماده کردند و ایمان را (در دل خود استوار نمودند) کسانی را دوست
میداشتند که به نزد ایشان مهاجرت کردهاند ،و در درون خود به آنچه که
به مهاجران دادهاند احساس رغبت و نیاز نمیکنند و ایشان را بر خود ترجیح
میدهند ،هرچند که خود سخت نیازمند باشند .کسانی که از (بالی) بخل
خودمصونبمانندایشانقطع ًارستگارند».
همچنین خداوند در مورد کسانی که در راه حق و حقیقت و خیرخواهی جان
خود را فدا میکنند میفرماید :
ُون
ين ُق ِت ُلوا ِفي َسبِيلِ اللهَّ ِ َأ ْم َواتًا بَ ْل َأ ْح َيا ٌء ِع ْن َد َربِّ ِه ْم ُي ْرزَ ق َ
{ َوال ت َْح َس َب َّن الَّ ِذ َ
(( })١٦٩آل عمران )169 /
«آنهایی را که در راه خداوند کشته شدهاند مرده مپندارید ،بلکه آنان
زندهاند نزد و پروردگارشان روزی داده میشوند».
و در رابطه با آن دسته از انسانها که بدون کمترین توجه و چشمداشت به
تعریف و تمجید و پاداش دیگران راه خیر و نیکوکاری را در پیش میگیرند
میفرماید:
الط َعا َم َع َلى ُح ِب ِه ِمس ِكي ًناو َي ِت َ
ون َّ
يرا(ِ )٨إن ََّمان ُْط ِع ُم ُك ْملِ َو ْج ِهاللهَّ ِ
{ َو ُي ْط ِع ُم َ
َ ً
ّ ْ
يما َوأ ِس ً
ورا ((})٩االنسان )9-8 /
ال ن ُ
ُرِيد ِم ْن ُك ْم َج َزا ًء َوال شُ ُك ً
«به خاطر دوست داشتن (خداوند) به مستمند و یتیم و اسیر غذا میدهند( ،و
با زبان حال) به ایشان میگویند  :ما تنها به خاطر خدا به شما غذا میدهیم و
از شما پاداش و سپاسگزاری نمیخواهیم».
زمانی که رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم تصمیم گرفت به مدینه هجرت
نماید مشرکین خانهاش را محاصره نموده و قصد کشتن او را داشتند ،رسول
خدا صلی اهلل علیه و سلم پسرعموی خود حضرت علی را در جای خود قرار
داد .حضرت علی با این ایثار و جان فدایی به خاطر رسول خدا صلی اهلل
علیه و سلم خود را در معرض شمشیر مشرکین و کشته شدن و به منظور
حفظ رسالت اسالم و سالمت پیامبر هدایت ،جان خود را در معرض خطر
قرار داد!
وقتی که در زمان عمر بن خطاب خشکسالی پیش آمد او شبها را کمتر
میخوابید و استراحت خویش را به حداقل رسانیده بود .و همه دلمشغولی
او آن بود که مردم خشکسالی را از سر بگذرانند .او در آن مدت چنان
خواب و استراحت خویش را کم کرده بود ،و آنچنان خسته و ضعیف شده
بود که هرکس او را میدید میگفت  :اگر قحطی چند ماه دیگر ادامه پیدا
کند عمر از اندوه و نگرانی به خاطر مردم خواهد مرد!
روزی قافلهای که بار آن گندم و روغن و پارچه بود از مصر رسید،
حضرت عمر همه آن را میان مردم تقسیم کرد .اما چیزی را برای خود باقی
نگذاشت ،رئیس کاروان را به منزل خود دعوت کرد او فکر میکرد باید در
منزل خلیفه غذای خوبی تهیه شده باشد .و غذایی که در خانه خلیفه تهیه
میشود ،باید از غذای مردم عادی بهتر باشد.
هر دو خسته و گرسنه به منزل رفتند و حضرت عمر از اهل منزل خواست
غذای آنها را بیاورند .رئیس کاروان فکر میکرد که غذای خلیفه همیشه
کباب و نان گندم و شیرینی و  ...است .اما وقتی غذا را آوردند ،و جلو
آنها نهادند و دید که چند قطعه نان خشک با مقداری روغن بیش نیست.
بسیار متعجب گردید .آن مرد از کار امیرامؤمنین عمر بن خطاب رضی اهلل
عنه تعجب نموده و پرسید چرا اجازه ندادی همراه با مردم از گوشت و نان
گندمی که ما به همراه آوردهایم استفاده کنیم؟! آخر غذایی را در منزل دارید
که اص ً
ال اشتهاآور نیست!؟
حضرت عمر فرمود  :من از همان غذایی که خود میخورم شما را مهمان
کردهام!
رئیس کاروان گفت  :چرا از همان غذایی که مردم میخورند نمیخوری؟!
مگر همین امروز گوشت و آرد گندم و  ...را میان آنان توزیع نکردهای؟!
حضرت عمر فرمود  :عهد کردهام تا قحطی و گرسنگی برطرف نشود ،و
همه مردم غذای کافی در اختیار نداشته باشند لب به گوشتو نان گندم نزنم!؟
آیا ایثاری از این زیباتر و باالتر را سراغ دارید و در جهان کنونی چنین
فداکاری را از کسی دیدهاید؟!
نيروي جسماني را نابود ميكند و عالج اين معضل اين است كه
جوانان در تالش كاري باشند ،مطالعه ،نوشتن ،تجارت و هر كاري
كه مناسب با شخصيت آنها باشد و اوقات فراغت آنها را پر كند.
 -2استفاده نكردن از تجربهي بزرگان :عالج اين مشكل پر كردن
خالء و فرجه مابين قشر جوان و مردان سالخورده است ،وهمه باور
كنند كه پيران و جوانان پيكرهي يك اجتماع هستند اگر عضوي از
آن فاسد شود به همه اعضاء سرايت ميكند.
 -3ارتباط با گروه منحرفين و دوستي با آنها :عالج اين است كه
كه جوانان افرادي را براي دوستي انتخاب كنند كه متدين و صالح
و عاقل باشند.
 -4خواندن كتابها و مجالت فاسد :كه جوان را نسبت به دين
و عقيدهاش دچار ترديد و شك ميكند و عالج آن اين است كه
از خواندن چنين كتابهايي پرهيز كند و به مطالعه كتابهاي ديني
روي آورد.
 -5بدگماني به دين اسالم :جوانان چنين فكر ميكنند كه اسالم
مانع آزادي بوده ،و به تهجر و عقبگرايي دعوت ميدهد و مانع
بين اجتماع و پيشرفت است اين طرز فكر نتيجهي عدم آگاهي و
جهالت نسبت به دين اسالم است.
عالج آن اين است كه جوان حقيقت اسالم را فرا گيرد و مزايا و
محاسن آن را بشناسد.
گرفته شده از کتاب :جوان و جوانی
مترجم :محمد جمالزهی
تهیه وترتیب :حجت اهلل جسیمی
سايت نوار اسالم
IslamTape.Com
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مهمترینثمراتواثراتپیمانزناشویی

الحمداهلل رب العالمين ،والعاقبه للمتقين ،والعدوان اال علي
الظالمين ،والصاله والسالم علي محمد الذي ارسله ربه رحمه
للعالمين و علي آله و صحبه اجمعين.
 -1حفظ و بقای نوع نسل بشر
بدیهی است که بقای نوع و نسل بشر بوسیله ازدواج است و
پیوند زناشویی بین انسانها راهی است برای تداوم نسل بشر
تا پایان زندگی او بر این کره خاکی .در قرآن کریم نیز به این
حکمت اجتماعی چنین اشارهای شده:
َ
َّاس ا َّتقُوا َربَّ ُك ُم الَّ ِذي خَ َلق َُك ْم ِم ْن نَف ٍ
ْس َو ِاح َد ٍة َوخَ َل َق ِم ْن َها
« َياأيُّ َها الن ُ
يرا َو ِن َسا ًء »
زَ ْو َج َها َوبَ َّث ِم ْن ُه َما ِر َجالاً َك ِث ً
«ای مردمان! از (خشم) پروردگاتان بپرهیزید .پروردگاری که
شما را از یک انسان بیافرید و (سپس) همسرش را از نوع او
آفرید ،و از آن دو نفر مردان و زنان فراوانی (بر روی زمین)
منتشر ساخت»( نساء)1 :
« َواللهَّ ُ َج َع َل لَ ُك ْم ِم ْن َأ ْنف ُِس ُك ْم َأزْ َو ًاجا َو َج َع َل لَ ُك ْم ِم ْن َأزْ َو ِاج ُك ْم
ين َو َحف ََد ًة »
بَ ِن َ
«خدا از جنس خودتان همسرانی برای شما قرار داد (تا در کنار
آنان بیاسائید) و از همسرانتان پسران و نوادگانی به شما داد».
(نحل)72 :
همچنین پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وسلم در روایتی ،به حکمت
زاد و ولد و افزایش و پیدایش انسانها اشاره میکند ،آنجا که
میفرماید« :ازدواج کنید ،تا جمعیت شما افزایش یابد ،زیرا من
در روز قیامت در بین سایر ا ّمتها ،به فراوانی شما افتخار خواهم
کرد( ».روایت بیهقی و عبدالرزاق)
 -2حفظ روابط نسبی
فایده دیگر ازدواج که خداوند به آن امر کرده ،افتخار کردن
فرزندان به نسبهایشان است .زیر اصل و نسبدار بودن باعث
اعتبار ،ارزش ،کرامت و خوشبختی است و چنانچه ازدواج
نمیبود جامعه از فرزندان نامشروع که هیچ اصل و نسب و
کرامتی نداشتند ،پر میشد و در چنین جامعهای ارزشهای اخالقی
لطمة اساسی میخورد و فساد و بیبند و باری در جامعه گسترش
مییابد.

ریوی ،کلیوی و عصبی و غیره میشود.
· شانکر یا آتشک  :Chancroidبه علت روابط نامشروع
و عمل زنا غدههای لنفاوی ورم کرده که در نهایت منجر به
ترشحات مزمن چرکین خواهد شد ،دردهای مفصلی و التهابات
تورم اعضاء از اثرات این بیماری میباشد.
مجاری ادرار و ّ
· ضایعات پوستی نرم بر عضو تناسلی :بر اثر زنا زخمهای نرم
و دردناکی بر دستگاه تناسلی بیمار ظاهر میگردد ،این زخمها
انتشار پیدا کرده و باعث تخریب پوست میشود.
· بلوغ زودرس (نابهنگام) :این بیماری بر اثر تحریکات مداوم
عصبی قبل از زمان طبیعی خود ،ایجاد میشود و قبل از آنکه
غدد مولّد هورمونهای جنسی شروع به فعالیت کنند ،احساسات
غریزی تحریک میشود ،نتیجه این تحریکات بصورت امراض
عصبی ،روانی و ناهنجاریهای عضوی بروز میکند.
عالوه بر امراضی که بیان کردیم ،بیماریهای زیاد دیگری نیز
هستند که در اثر شیوع فحشاء به تندرستی به انسان صدمه
میزنند .که پرشکان در باره آنها به تفصیل بحث کردهاند و
نسبت به خطرات آن هشدار دادهاند.
 -6آرامش روحی و روانی
بوسیله پیوند زناشویی بین زن و شوهر رابطه دوستی و مهربانی
برقرار میشود و هر یک بر اثر انس گرفتن با دیگری به سعادت
و خوشبختی نایل میآیند.
هنگام غروب که شوهر ،کار روزانهاش را به پایان میرساند
و به خانه برمیگردد و در جمع صمیمی زن و فرزندانش قرار
میگيرد ،تمام غم ،اندوه و مشکالتی که در طول روز با آنها
مواجه شده ،فراموش میکند و خستگی و رنج ناشی از تالش
و زحمت کار زیادی که باعث آزردگیاش شده از بین میرود.

قلبی و آسایش روحی و دوستی پایدار در خانواده دانسته است.
بنابراین اگر ازدواجی این ویژگی را در برنداشته باشد ،نمیتواند
ازدواج موافق با فلسفه آن و معقول باشد و در واقع ،مباین با
فلسفه زناشویی است.
 -7برانگیختن عاطفه پدر و مادر نسبت به فرزند
محبت و احساسات نسبت به
پیوند زناشویی باعث میشود که ّ
فرزند ،از قلب پدر و مادر فوران کند و شعلههای گرم احساسات
محبت خود را به جگرگوشههایشان هدیه کنند .بدیهی
و
ّ
است که اینگونه احساسات عمیق ،تأثیر مفیدی در مراقبت از
فرزند و نتیجه چشمگیری در توجه به حال فرزندان و تربیت
جگرگوشههایشان را دارد که بهخاطر مصالح زندگی فرزندان
خویش ،شببیداری بکشند و برای فراهم نمودن آیندهای بهتر و
واالتر و زندگی سعادتمندانه آنان کوشش نمایند .چه زیباست
محبت خالصانه والدین نسبت به
این سخن شاعر در ارتباط با ّ
فرزندانشان.
ِ
ُ
طن ِمن بعض الی بعض
ط
ح
ُضا
ق
ال
ب
غ
کز
ات
بنی
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و لوال ّ
واسع فیاالرض ذاتالطول و العرض
مضطرب
لکان لی
ّ
ّ
و اِنّما أوالدنا بیننا اکبادنا تمشی علی االرض
هبتالریح علی بعضهم ال منتعث عینی عن الغ ِ
ّمض
لو ّ
اگر کودکان ما به مانند جوجههای بلدرچین ،جستوخیز (و
بازی) نکنند ،در زمین پریشانی و دردسر بزرگی برایمان خواهد
بود.
فرزندانمان جگرگوشههای ما هستند که بر روی زمین راه
میروند و اگر بادی بوزد و به انان برخورد کند ما چشمهایمان
را باز نگه میداریم تا مبادا گزندی به آنها برسد.

 -3مسئولیت جامعه از انحرافات و بیبندوباریهای اخالقی
یکی دیگر از اثرات ازدواج ،مصون ماندن جامعه از هرج و
مرج و بیبندوباری اخالقی و محفوظ ماندن افراد آن از مفاسد
اجتماعی است زیرا غریزه جنسی و تمایل به جنس مخالف تنها
از طریق ازدواج اشباع میشود و از این جهت میبینیم که رسول
گرامی اسالم صلی اهلل علیه وسلم خطاب به جوانان با شیوهای
جالب و زیبا فلسفه اخالقی ازدواج را اینگونه بیان میفرماید:
«ای گروه جوانان! هر کس از شما استطاعت (قدرت جنسی و
هزینه زندگی را) دارد ،ازدواج کند ،زیرا که ازدواج چشم را بهتر
کنترل میکند و ناموس را محفوظ میدارد .اما کسی که نتواند
هزینه ازدواج را تأمین کند باید روزه بگیرد ،زیرا روزه باعث کم
شدن شهوت و غریزه جنسی است[ ».رواه الجماعه]
 -4تعاون و همکاری زوجین در تشکیل خانواده
بوسیله ازدواج است که زن و شوهر برای بقای خانواده با
یکدیگر همکاری مینمایند تا بتوانند فرزندانشان را تربیت کنند
و مسؤولیتهای زندگیشان را به انجام رسانند .در پرتو نظام
مکمل همدیگرند و هریک دیگری
خانواده است که زن و مرد ّ
را کامل میکند :در این میان زن به تناسب سرشت و طبیعتش
خاص خود را ایفا میکند،
عهدهدار تواناییهای ویژهاش ،نقش
ّ
تالش و کوشش برای تأمین نیازهای خانواده ،حل مشکالت
و مسائل جانبی خارج از خانه ،حمایت و نگهداری از خانواده
در برابر کوران حوادث و مصیبتهای روزگار ،از عمدهترین
روحیه همکاری بین زوجین تکامل یافته و به باالترین مرتبه
خود میرسد و در پرتو چنین روحیهای ،کانون خانواده بر پایهی
محبت و
مستحکم و تربیت و پرورش کامل بنا شده و از نعمت ّ
دوستی که در سایه حقوقی که اسالم آن را برای سعادت جامعه
مقرر کرده بهرهمند میشوند.
 -5مصونیت جامعه از امراض
یکی دیگر از حکمتهای خداوند از امر به تشکیل خانواده ،سالم
ماندن جامعه از امراض است .امراض مسری و کشنده که نتیجه
روابط نامشروع و گسترش زنا در جامعه میباشد .در ذیل به
نمونههایی از این بیماریها که پیامد روابط آزاد جنسی و زنا در
جامعه میباشد ،اشاره میکنیم.
· سوزاک  :Gonorrheolاز جمله امراضی است که در اثر
زناکاری انتقال مییابد .این بیماری در زنان باعث التهاب شدید
در رحم و مردان موجب ملتهب شدن مثانه و بیضهها میشود.
این بیماری گاهی اوقات باعث عقیم شدن مرد یا زن میگردد
و بعضی وقتها باعث التهاب در مفاصل شده و گاه ًا روی جنین
تأثیرات سوء میگذارد که باعث التهاباتی در چشم طفل شده و
خطر کوری بهدنبال دارد.
· سفلیس  :Syphilisعلت اصلی انتقال این بیماری بدون شک
از طریق تماسهای جنسی نامشروع (زنا و  )...میباشد که باعث
التهابات شدید پوستی و مفصلی ،استخوانی ،عضالنی و قلبی،

زن هم در چنین شرایطی ،زحماتش را فراموش کرده و در محیط
باصفای خانواده احساس آرامش و سکون میکند .این چنین است
که زن و شوهر با هم و در کنار همدیگر ،لحظات خوشی را در
سایه آرامش و سعادت زندگی زناشویی را تجربه میکنند.
جدیت ،نشاط و اراده به
و به این ترتیب هر یک از آنها با ّ
استقبال روز جدید میروند تا بتوانند برای ادای وظیفه و تکلیف
مخصوص خویش آماده باشند.
واضح است که در پرتو چنین آرامش روحی روانی ،هریک از
زوجین میتواند بطور کامل به مسؤولیت و وظایف خود عمل
کرده و در راه خوشبختی خانواده و همسر و فرزندان خویش
گام بردارد.
چه راست گفته پروردگار بزرگ در قرآن عظیم؛ آنجا که فرموده:
«و از نشانههای خداوند آن است که همسرانی از خودتان برایتان
محبت و الفتی
آفرید تا در کنار آنان آرام گیرید و بین شما ّ
پایدار و استوار قرار داده و در آن نشانههایی است برای اهل
ّ
تفکر و اندیشه» [روم]21 :
در این آیه شریفه ،خداوند ،فلسفه ازدواج را سکون و آرامش

آنچه ذکر شد ،پرتوی از حکمتها و مصالح اجتماعی ازدواج بود،
پس تعجبی ندارد اینکه میبینیم اسالم تا این اندازه به ازدواج
اهتمام ورزیده و افراد را بر انجام آن تشویق و ترغیب مینماید.
همچنانکه خداوند در قرآن میفرماید« :با زنان دیگری که برای
شما حاللند و دوست دارید ،با دو یا سه یا چهار تا ازدواج کنید.
اگر هم میترسید که نتوانید میان زنانتان دادگری را مراعات
دارید ،به یک زن اکتفا کنید( ».نساء)3 :
بنابر فرموده خداوند در این آیه شریفه در مسائل ازدواج و
خانوادگی اساس بر تکهمسری است و بهتر آن است که بخاطر
فراهم نگردیدن زمینه و مشکالت مادی و اجتماعی دنیوی
و عذاب و مجازات اخروی از ازدواج مجدد پرهیز شود .اما
نباید فراموش کرد که پارهای از اسباب و اعتبارات فردی و
انسانی و اجتماعی وجود دارند که زمینه تعدد زوجات را فراهم
مینمایند .زیرا اسالم دین سازگار با فطرت و ساختار زندگی
فردی و اجتماعی است و با مشکالت ملموس و واقعی به گونهای
واقعبینانه برخورد میکند و مردم را دچار سردرگمی و پریشانی
نمیکند.

«مردان و زنان مجرد خود را و غالمان و کنیزان شایستة
(زادواج) خویش را (با تهیة نفقه و پرداخت مهریه) به ازدواج
یکدیگر درآورید (و به فقر و تنگدستی ایشان ننگرید و نگران
آینده آنان نباشید ،چرا که) اگر فقیر و تنگدست باشند (و
ازدواجشان برای حفظ عفّت و دوری از گناه انجام گیرد) خداوند
آنان را در پرتو فضل خود توانا و بینیاز میگرداند ،بیگمان
خداوند دارای نعمت فراخ (بوده و) آگاه (از نیات همگان است).
( نور)32 :
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وسلم نیز در این رابطه رهنمودهای
زیبا و پرمعنايي را برای ما بیان فرمودهاند که به گوش جان آن
را میشنویم .ایشان میفرمایند:
«یا معشرالشباب مناستطاع منکم الباءة فلیتزوج « » ...ای گروه
جوان! هر کس از شما که توانایی ازدواج دارد ،ازدواج کند»...
که قب ً
ال به طور کامل آوردیم.
«دنیا کاال است و بهترین متاع آن زن نیکوکار است» [روایت
مسلم ،ابنماجه و نسائی]
«چهار چیز جزء سنتهای پیامبران است :حناء ،استفاده از بوی
خوش ،مسواک و ازدواج نمودن»[ .ترمذی]
«ازدواج کنید و (بچه بیاورید) تا جمعیت شما افزایش یابد ،زیرا
من در روز قیامت در مقابل امتهای دیگر به کثرت شما افتخار
میکنم»[ .روایت عبدالرزاق از بیهقی]
«سه چیز عامل سعادت بنیآدم است -1 :زن نیکوکار -2 .خانه
وسیع و نیکو -3 .مرکب مناسب[ ».روایت احمد]
«هر کس که خداوند به او زن نیکوکاری عطا فرماید ،او را در
نیمی از دینش یاری فرموده است .و باید جهت حفظ در نیمه
دیگرش تقوای خدا را داشته باشد[ ».روایت طبرانی]
من از دنیای شما سه چیز را دوست دارم :زن ،بوی خوش و
روشنی چشم من در نماز قرار داده شده است»
از آنجایی که دین اسالم ازدواج را تشریع و به انجام آن دستور
داده و مردم را نسبت به آن ترغیب و تشویق کرده است لذا نه
تنها جایز نیست که مسلمان از آن شانه خالی کند بلکه خودداری
از آن را به قصد و نیت فراغت بیشتر برای عبادت و تقرب به
خداوند حرام دانسته ،خصوص ًا زمانی که فرد توانایی ازدواج
داشته باشد و شرایط و امکانات آن را نیز برای او فراهم باشد،
برای همین میبینیم که شریعت اسالمی با تمام توانش با این
افکار که به رهبانیت و گوشهنشینی دعوت میکنند ،شدیداً
تجرد عملی ناپسند و ناخوشایند است
مبارزه میکند ،چرا که ّ
که با فطرت انسانی همخوانی ندارد و با میل و غریزه انسان
ناسازگار است.
اکنون اگر در مواضع رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم نسبت به
پرورش روح و عالج مشکالت جامعه تأ ّمل نماییم ،یقین ًا اعتراف
خواهیم کرد که این تربیت و راهحلها براساس فطرت انسان و
برآوردن امیال و خواستههای انسان ،استوار گردیده است تا به
این وسیله هیچ فردی در جامعه اسالمی از محدوده مجاز خودش
که مطابق با فطرت سلیم اوست تجاوز نکند و نیز پا به راهی
نگذارد که انحراف یابد یا با غریزهاش منافات داشته باشد ،بلکه
بر مبنای قانون و برنامهای استوار و متعادلی زندگی کند که
اسالم برایش ترسیم کرده است و برای حرکت در زندگی روال
طبیعی و متعادل ،مناسب است ،نه اینکه او بایستد و مردم حرکت
کنند و به جلو گام بردارند و او عقب بیفتد حال آنکه قافله
بشریت به پیش بتازد و او در ضعف و ترس روزگار سپری کند
و سایرین در کمال و قوت.
لذا الزم است که جهتگیری ما براساس تعالیم پیامبران باشد،
درست و معتدل .از جمله موضعگیریهای آن حضرت صلی
اهلل علیه وسلم در رابطه با رهبانیت ،حدیثی است که «بخاری
و مسلم» از قول انس روایت کردهاند که گفت« :سه گروه به
خانههای زنان پیامبر صلی اهلل علیه وسلم رفتند تا در باره میزان
عبادت پیامبر صلی اهلل علیه وسلم از آنان سؤال نمایند ،وقتی که
زنان پیامبر مقدار عبادت آن حضرت را به ایشان گفتند ،چنین
پیدا بود که این افراد این میزان عبادت را برای خود کم می
دیدند ،بنابراین گفتند :ما کجا و پیامبر خدا صلی اهلل علیه وسلم
کجا؟! خداوند گناه اول و آخر او را بخشیده است ،یکی از ایشان
گفت :من همیشه تمام شب نماز میخوانم ،یکی دیگر گفت :من
تمام سال را بدون فاصله روزه میگیرم و سومی گفت :من از
زنان دوری میکنم و برای همیشه ترک ازدواج مینمایم .در
این اثنا پیامبر صلی اهلل علیه وسلم تشریف آورد و فرمود« :شما
این سخنان را گفتهاید؟! ا ّما (باید بدانید) قسم بخدا من از همه
شما بیشتر از خدا میترسم و از همه شما پرهیزگارترم ولی با
مدتی هم روزه نمیگیرم ،شبها
مدتی روزه میگیرم ،و ّ
این حالّ ،
مدتی هم میخوابم ،با زنان ازدواج
مدتی نماز میخوانم و ّ
هم ّ
میکنم ،کسی که از شیوة رفتار و س ّنت من دوری کند (و به آن
عقیده نداشته باشد) از ا ّمت من نیست».
این موضعگیری رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم بزرگترین دلیل
است بر اینکه اسالم دین فطرت است ،راه زندگیست و رسالتی
است که جاودانه خواهد ماند ،تا زمانی که هیچکس جز خدا ،در
جهان باقی نماند.
وصلی اهلل وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.
وآخر دعوانا أن الحمدهلل رب العالیمن.
blestfamily.com
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ریشهیابی مسأله حجاب
تألیف:س ّیدابواألعلیمودودی از جمله مسائل پیچیده و مشکل تمدن بشری دو مسأله
ترجمه:نعمتاهللشهرانی
است که سعادت و ترقی بشریت با حل آنها رابطه
مستقیم دارد و علماء و دانشمندان از زمانهای قدیم تا
امروز در حل آنها فرو مانده اند ،یکی از آن دو مسأله رابطه بین زن و مرد در زندگی
اجتماعی و کیفیت این رابطه است .این رابطه اساس و پایهی تمدن شمرده میشود و اگر
اندکی کج باشد و از راه راست منحرف شود ،تمدنی که بر پایهی آن استوار میگردد روی
خیر و سعادت را نخواهد دید.
مسألهی دوم مربوط به رابطهی فرد و جامعه میباشد .اگر خللی در این رابطه پیدا شود
و توازن و انسجام آن را مختل سازد و مسؤولیتها و روابط متقابل آنها را برهم زند،
جهان بشریت تلخی و مرارت آن را قرنهای متمادی خواهد چشید .از یک طرف به علت
اهمیت و ارزش این دو مسأله ،و از طرف دیگر پیچیدگی و سنگینی آنها ،هیچ کسی قادر
به حل این دو معضل اجتماعی نخواهد بود مگر کسانی که به حقیقت فطرت و خمیرمایهی
بشری آگاهی و علم یافته باشند .چه زیبا گفته اند که انسان خود جهانی کوچک است؛ زیرا
ترکیب ،شکل ،نیروها ،مواهب ،امیال ،احتیاجات ،عواطف ،احساسات ،ادراکات ،اثرگذاری
و اثرپذیری انسان و مسائل و روابط بین این خصوصیات ،خود جهانی بس عظیم است که
عجایب آن بیانتها میباشد و درک حقیقت آن به سادگی میسر نخواهد شد .بنابراین ،امکان
ندارد که شخصی بدون آگاهی و شناخت به زیر و بم این جهان کوچک ،حقیقت انسان را
درک کند ،و بدون درک و شناخت انسان ،ممکن نیست کسی بتواند مسائل اساسی حیات
بشری را حل کند.
این است مشکلی که عقل و حکمت با همه سعی و تالش تا به حال از درک حقیقت آن
عاجز و ناتوان مانده است؛ زیرا انسان تا این دم نتوانسته است همه حقایق را درک نماید
و هیچ علمی از علوم بشری به نهایت کمال و پیشرفت خود نرسیده تا گفته شود که این
علم به تمام حقایق مربوط به موضوع خودش پی برده است ،به عالوه حقایقی که تا به حال
مشخص شده اند به اندازهای دارای دقت ،وسعت و عمق است که امکان ندارد هیچ فردی
یا حتی گروهی در ِ
آن واحد به تمام جوانب و زوایای آن احاطه داشته باشند .اگر قسمتی
از مطلب شناخته شود ،پارهای دیگر از آن مخفی و ناشناخته باقی خواهد ماند ،زمانی چشم
بینا نیز از ادراک آن باز خواهد ماند و زمانی امیال و هواهای نفسانی مانع ادراک و شناخت
آن خواهند شد ،با توجه به این ناتوانی و عجز بزرگ انسان ،همه تدابیری که او به منظور
حل دو مسألهی مذکور در زندگی ،برای خود اتخاذ میکند ،بدون نتیجه میماند و سرانجام
اشکاالت و معایب این برخوردها و تجارب آشکار میگردد .راه حل صحیح آن است که
انسان راه وسط و مسیر اعتدال وقتی میسر میشود که اندک ،اندک تمام جوانب حقایق
معلوم و درک شده ،به طور کامل و واضح به حضور مردم عرضه گردد و عرضهی آنها
هم با ترتیب و نظم خاص باشد .شما را به خداوند سوگند! بگویید چگونه بشری که قدرت
احاطه و رسیدن به این افقهای دور دست و پهناور را ندارد و امیال و هواهای نفسانی،
طرز تفکر او را تحت تأثیر قرار میدهند و مانع درک حقایق واضح و آشکار میشوند،
میتواند راه وسط و مسیر اعتدال را پیدا کند؟ تازه اگر تمامی حقایق برای او آشکار شود
با این امیال و هواها حتم ًا راه افراط و تفریط را خواهد پیمود.
از بین دو مسألهی مذکور ،مسألهی اول مورد بحث ما میباشد ...اگر ما تمام صفحات
تاریخ گذشته را مطالعه کنیم ،با نهایت شگفتی و تعجب میبینیم که در تمام ادوار تاریخ و
بین همه ملل در رابطه با این موضوع راه افراط و تفریط طی شده است ،مث ً
ال از یک طرف
میبینیم که زن به عنوان مادر ،فرزندش را به دنیا میآورد ،او را شیر میدهد و تربیت
میکند و به عنوان همسر در زندگی ،شریک شوهرش میباشد و در کارهای سخت و
مشکالت زندگی او را یاری میکند ،ولی سرانجام با این زن فداکار مانند یک خدمتکار و
کنیز رفتار میشود ،در بازار مانند کاال خرید و فروش میشود ،از تمام حقوق انسانی مانند
مالکیت وارث محروم میگردد و با او چنان رفتار میشود که گویا او مجسمهای از ذلت،
گناه و خواری میباشد ،و به این ترتیب برای شکوفایی و پرورش شخصیت و استعداد او
هیچ زمینه و موقعیتی وجود ندارد .از طرف دیگر دیده میشود که همین زن آنقدر مورد
احترام و اکرام قرار میگیرد که به واسطهی آن یک سلسله بیبند و باری ،انحطاط اخالقی
و انحراف روابط اجتماعی پیدا میشود که مردان از آنها به عنوان وسائل ارضای امیال و
هواهای خود استفاده میکنند و در واقع از آنها دام نیرنگ و فتنه میسازند .بنابراین ،هر
چند زن از این جهت ترقی و پیشرفت کند ،در مقابل بشریت به سقوط در گودال بدبختی
و انحراف نزدیکتر میشود .این دو روش متناقض را نه تنها از نظر تئوری ،افراط و تفریط
مینامیم ،بلکه اگر تجارب وخیم آن را به طور یکجا به ما عرضه کنند از جهت اخالق
نیز یک طرف آن را افراط و طرف دیگرش را تفریط مینامیم ،جریان تاریخ نیز نشان
میدهد که هرگاه ملتی از تاریکیهای جهل و بربریت نجات یافته و به صحنهی تمدن پای
گذاشته است ،زنان این ملت به عنوان خدمتکار و زیردست با مردان همراهی و همکاری
میکنند .در مرحلهی اول این اوضاع مانع پیشرفت و حرکت نمیگردد؛ زیرا در این مرحله
قوای فطری اولیه در ایشان قوی و فعال است ،ولی بعد از طی کردن این مرحله از ترقی
و تمدن ،ملت مذکور نمیتواند پیش برود و حالت سستی و جمود بر آنان چیره خواهد شد
و مشکالتی در پیش روی آنان پدیدار میگردد .این ملت برای این که با کاروان تمدن
همراهی کند و مراحل بعدی تمدن را طی نماید ،ضرورت شدیدی احساس میکند و به
علت اختالط زن و مرد ،فحشا و زشتیها جامعه را فرا میگیرد و به جایی میرسد که این
بیبند و باری و انحطاط اخالقی ،بنای اخالقی این ملت را از اساس خراب و نابود میسازد
و قطعی است که این انحطاط اخالقی منجر به ضعف قوای جسمی ،فکری و مادی میگردد
و سرنوشت ملتی که به این مرتبه از پستی و انحطاط برسد هالکت و نابودی است.
با نهایت تأسیف در این مقال فرصت کافی برای مثالها و نمونههای گوناگون تاریخی
وجود ندارد ،به این علت به ذکر چند مثال برای توضیح مطلب بسنده میکنم.
یونان:
متمدنترین مردم جهان در طول تاریخ ملت یونان است ،زنان این قوم در مراحل اولیهی
تمدن خود در نهایت ذلت و بدبختی زندگی میکردند و این ذلت و بدبختی آنها تمام
جوانب اخالق ،قانون ،حقوق و روابط اجتماعی آنان را دربر گرفته بود .به عبارت دیگر از
حیث اخالق ،حقوق ،قانون و سلوک اجتماعی زنان در بدترین حالت زندگی میکردند و در
جامعه از هیچ مقام و منزلتی برخوردار نبودند و در افسانهها و اساطیر ()Mythology
یونانی از زن به عنوان پاندورا ( )Pyndoraیاد میکردند که مصدر و منبع تمام مصائب
و آالم و دردهای انسانی بود ،همانطوری که افسانههای یهودی حواء همسر آدم عليه
السالم را سرچشمهی تمام آالم و شداید و مشکالت بشری میداند و کسی توجه نداشت
که افسانههای ناپسند و جعلی یهودی در بارۀ حضرت حوا چه تأثیر بد و ناگواری در
برخورد یهودیان و مسیحیان با زنان بوجود آورد و موجب شد آنان برای زن هیچ ارزش
اخالقی ،قانونی و اجتماعی قائل نباشند .تأثیر اساطیر یونانی و زن خیالی آن (پاندورا)
کمتر از تأثیر افسانههای یهودی در عقل و ذهن یونانیان نبود ،زن نزد آنان موجودی
دوزخی و پست و حقیر بود و این اوصاف تمام اعاد زندگی او را فرا میگرفت و همه
مقامات عالی ،عزت ،کرامت و شخصیت اجتماعی به مردان اختصاص داشت.
در مراحل اولیهی تمدن و نهضت یونان این وضع و حال زنان جامعه بود و اگر بعضی
تغییرات جزئی در آن نمایان میگردید به دلیل اشاعهی علم و انتشار انوار تمدن بود که
موجب میگردید مقام زن نسبت به سابق بهتر و واالتر شود ،ولی به هرحال ارزش قانونی
و حقوقی او به همان طریق باقی مانده و تغییری نکرده بود .زن به عنوان مربی خانه
محسوب میشد و وظیفهاش نیز در چهار چوب خانه محدود میگردید ،او در داخل خانه
قدرت و تسلط کامل داشت و عفت و پاکی وی پرارزشترین مایملک او محسوب میشد و
این طهارت و عفت به چشم احترام و اکرام دیده میشد .در خانوادههای اشرف و ثروتمندان
حجاب نیز رواج داشت و خانههایشان را به دو قسمت میساختند.
یک قسمت مخصوص زنان بود و قسمت دیگر به مردان اختصاص داشت ،زنان اشرف نه

در مجالس و محافل شرکت میکردند و نه در محالت عمومی ظاهر میشدند ،ازدواج و
وفاداری زن به مرد عالمت نجابت و شرف و اصالت شمرده میشد و این زنان در اجتماع
دارای منزلت و مقامی واال بودند .در مقابل ،فحشا ،فسق و فجور با چشم نفرت و حقارت
دیده میشد و این وضع در عصری بود که یونان در ابتدای مجد و عنفوان جوانی و قدرت
خود قرار داشت و به سوی ترقی و کمال قدم بر میداشت ،البته شکی نیست که در این
عصر مفاسد اخالقی نیز وجود داشت ولی در یک چهارچوب بسیار محدود و تنگ قرار
داشت و آن قدر که عفت و پاکدامنی از زنان انتظار میرفت از مردان انتظار نمیرفت و
به اندازهی زنان مورد مواخذه و کیفر قرار نمیگرفتند .مردان از تخلق به این اخالق حسنه
مستثنی بودند و از آنان انتظار نمیرفت که با عفت و پاکدامنی و پاکی معنوی تمام و
کمال زندگی کنند ،از این رو داشتن کنیز و ازدواج با وی جزئی از عادات اصلی این جامعه
به شمار میرفت و از آن جدا ناشدنی بود و هیچ کس این کار را بد و ناپسند نمیدانست.
پس از مدتی شهوات و امیال نفسانی بر یونان غالب شد و غرائز حیوانی و هوا و هوس
آنان را تحت تأثیر قرار داد ،تا آنجا که زنان زناکار و کنیزکان در آن اجتماع چنان منزلت
بلندی بدست آوردند که مانند آن در تاریخ بشریت دیده نمیشود .فاحشه خانهها مرکز
رفت و آمد همه طبقات اجتماع قرار گرفت ،حتی نویسندگان ،شعرا و فالسفه به این مکانها
رفت و آمد داشتند و این خانهها مانند خورشید در آسمان علم ،ادب و فلسفه میدرخشیدند
و سیارات فلسفه ،علم و ادب ،شعر ،تاریخ و علوم دیگر بدور آن گردش میکردند ،زنان
محوری گشتند که ملت یونان در اطراف آن طواف میکرد ،نه تنها مجالس علم و ادب
تحت ریاست و نظر آنان بر پا میگردید ،بلکه مشکالت سیاسی نیز در حضور و تحت
نظر آنان حل و فصل میگشت ،و کار آن قدر باال گرفت که در مسائل مهم و حیاتی که
سرنوشت یونان را رقم میزد به زنانی مراجعه میکردند که حاضر نبودند با یک مرد بیش
از یک یا دو شب معاشرت داشته باشند .مردم یونان به صفت زشت دیگری نیز آلوده
شدند و آن این که به شدت فریفته و دلباخته زیبایی و جمال گردیدند و در گودال رذالت
و گمراهی افتادند و در دلهایشان آنچنان آتش شهوت زبانه میکشید که هیچ خاموشی
نداشت ،به همین علت آنان مجسمههایی عریان به عنوان هنر میتراشیدند و تمام تالش و
سلیقهی خود را در ساختن این مجسمهها به کار میبردند .این مجسمههای شهوتانگیز هر
لحظه آنان را تحریک میکرد و آنان هیچ فکر نمیکردند که تسلیم شهواتشدن و پیروی
از آن از دیدگاه اخالق عملی زشت و ناپسند محسوب میگردد .بدینترتیب معیارهای
اخالقی نزد آنان شروع به تغییر کرد ،تا آنجا که علمای اخالق و فیلسوفان بزرگ آنان،
ارتکاب زنا و فحشا را عیب و گناه نمیدانستند و کسی را به علت ارتکاب آن مورد
مالمت قرار نمیدادند ،و به ازدواج و زناشویی به عنوان یک مسألۀ بیارزش و غیر مهم
مینگریستند و ضرورتی برای انجام آن احساس نمیکردند ،و اگر مردی با زن بیگانهای
علن ًا معاشرت میکرد آن را نیز عیب و گناهی قابل توجه نمیدانستند .بنابراین ،سرنوشت
آنها چنین شد که دینشان نیز تابع غرائز شهوانی و حیوانیشان گشت و در بین یونانیان
عبادت افرودیت ( )Aphroditteکه از جمله زنان افسانهای یونان است رواج یافت .در
افسانهها آمده است که افرودیت با آن که همسر یک الهه بود با سه الهه دیگر به طور
سری رفاقت و معاشرت داشت و عالوه بر آنان با مرد دیگری از عوام الناس
خصوصی و ّ
نیز رفیق بود و از شکم زن مذکور است که کیوپید ( )Kupidالهه حب و دوستی متولد
شد و این تولد نتیجهی رفاقت و معاشرت وی با فردی از افراد بشر بود.
ملتی که دارای چنان اخالق و فقر معنوی و انحطاط روحی باشد که این صفات ناپسند و
زشت را به عنوان رمز کمال و ترقی بداند ،و حتی فراتر از آن ،به عنوان معبود قبول نماید
و تمام آداب عبودیت و ذلت را در برابر آن انجام دهد ،در بارۀ اخالق اجتماعی آن چه فکر
میکنید؟ بدون شک این ،درجهای از پستی و انحطاط اخالقی است که اگر ملتی یک بار
در گرداب آن بیفتد ،دوباره قدرت برخاستن پیدا نخواهد کرد .مقارن این عصر انحطاط
اخالقی در یونان ،بام مارک در هند و مزدک در ایران بوجود آمدند و در بابل نیز فحشا و
زنا به چشم تقدیس و احترام دیده میشد .از این وضع دیری نگذشته بود که تمدن یونان
رو به انقراض گذارد و کارش به جایی رسید که گویا هیچ وجود نداشت .وقتی که عبادت
افرودیت در یونان رواج یافت ،فاحشهخانهها و محالت فسق و فجور به عنوان مراکز
عبادت تعیین شدند ،کنیزکان زناکار خدمتکار معابد گردیدند و کار زنا به اندازهای باال
گرفت که جزء اعمال دینی و مذهبی قرار گرفت.
پس از مدتی ارضای غریزهی جنسی در یونان شکل دیگری به خود گرفت و کار ناشایست
قوم لوط یعنی لواط بین آنان رواج یافت و در میان همه افراد شایع گردید و دیانت و
اخالق نیز آن را با روی باز استقبال کرد .قابل ذکر است که این کار ناشایست در زمان
هومیروس و هسیود وجود نداشت و کسی آن را نمیشناخت ،ولی وقتی تمدن یونان
پیشرفت و ترقی کرد و مردم فریفته و دلباختهی زیبایی و زینت و پیروی شهوات گردیدند
و آتش غریزه شهوت در آنها شعلهور گردید ،راه اصلی و مسیر اعتدال را گم کردند و
برای اشباع و ارضای این غریزه طریقی را پیش گرفتند که فطرت و طبیعت سلیم از آن
نفرت دارد ،در این هنگام نقاشان ماهر و مجسمهسازان در تصاویر و مجسمههایشان به
تحریک این غریزه پرداختند و علمای اخالق چنین شهادت دادند که لواط ،عهد و پیمان
دوستی و صداقت بین دو مرد میباشد.
هرمودیس و ارستوجیتن اولین اهالی یونان بودند که در مجسمههایشان برای ملت یونان
این رابطهی خالف فطرت و ناپسند را به تصویر کشیدند و به گمان خود ،به این ترتیب
بین آن دو مرد رابطه دوستی و محبت را استوار ساختند.
تاریخ گواهی میدهد که بعد از این ،ترقی و پیشرفت و عظمت و مجد نصیب یونان نشد.

روم:
ملتی که بعد از یونان به اوج عظمت و تمدن رسید روم بود و همان صعود و سقوطی را
که قب ً
ال در ملت یونان مشاهده کردیم ،عین آن را در مورد ملت روم نیز میتوانیم ببینیم.
وقتی یونانیها از دوران تاریکی و خشونت و جهل خارج شدند و در صحنهی تاریخ قرار
گرفتند ،مرد رئیس و سرپرست خانواده بود ،او مالک مطلق خانواده و فرزندانش بود و
قدرتش گاهی تا اندازهای بود که میتوانست زنش را به قتل برساند و انجام این کار
برایش مجاز بود .هنگامی که این خشونت رو به خاموشی گرایید و آنان گامهایی در راه
تمدن و پیشرفت برداشتند ،شدت این تسلط و حکومت مرد کاهش یافت و کفهی ترازو
آهسته ،آهسته به اعتدال نزدیک شد .البته آن طوری که حجاب بین یونانیها معمول بود
بین رومیها رواج نداشت ،ولی نظام اصیل خانواده در آغاز تمدن و عظمت جمهوری روم
برقرار بود .مث ً
ال عفت و پاکدامنی مخصوص ًا در بین زنان بسیار به دیدهی احترام نگریسته
میشد و معیار شرف و بزرگی محسوب میگردید و سطح ارزشهای اخالقی بسیار عالی
و بلند بود .به عنوان مثال وقتی یکی از اعضای مجلس پیش روی دخترش همسر خود را
بوسیده بود مردم بر او غضب کرده و حکم نمودند که این کار توهین به اخالق ملی است،
حتی اعضای مجلس سنا این عمل او را با رأیگیری تقبیح و محکوم کردند ،آنان معاشرت
و مراودهی زن و مرد را بدون عقد ،مباح و جائز نمیدانستند و این عمل را نمیپسندیدند
و زنانی در اجتماع دارای قدر و منزلت بودند که مادر خانواده و پاکدامن باشند .اگرچه
زنان ناپاک در آن اجتماع وجود داشتند و در روابط نامشروع با مردان دارای نوعی آزادی
بودند ،ولی عموم ملت روم به زنانی که این اعمال ناشایست را انجام میدادند به دیدهی
حقارت مینگریستند ،و نه تنها به این زنان ،بلکه به مردانی نیز که این اعمال را انجام
میدادند به دیدهی پستی و حقارت نگاه میکردند.
با پیشرفت به سوی تمدن و ترقی ،دیدگاه رومیها در بارهی زن تغییر کرد و این تغییرات
تا جایی پیشرفت کرد که به قوانین مربوط به ازدواج و طالق و دیگر حقوق خانواده نیز
سرایت کرد ،کار به جایی کشید که همه چیز معکوس و وارونه گردید و عقد ازدواج معنایی
جز این نداشت که زن و شوهر قانون ًا همسر یکدیگر میباشند ( .)Civil Contyactآنان
برای مفهوم اصلی ازدواج و اصل و هدف این رابطه هیچ ارزش و اهمیتی قائل نشدند و
اگر توجه کمی هم به آن میشد ،هیچ به حساب میآمد .بنابراین ،زن صاحب تمامی حقوق
از جمله مالکیت و ارث گردید و برایش چنان آزادی و بیبند و باری قائل شدند که پدر
و شوهر بر او تسلط نداشت و زنان رومی نه تنها در معاشرت و روابط اجتماعی دارای
آزادی کامل بودند ،بلکه از نظر مالکیت نیز به مرور زمان قسمت اعظمی از ثروت ملی
را بدست آوردند ،تا آنجا که به مردان وام با بهره میدادند .به این ترتیب مردان غالم
زنان سرمایهدار خود شدند و اثرات این وضع در میدان عمل و واقعیت کام ً
ال آشکار شد،
لذا طالق به اندازهای آسان و سهل گردید که با کوچکترین بهانهای رابطه بین زن و مرد
قطع میگردید.
چنانچه فیلسوف معروف رومی بنام سینکا ( 4قبل از میالد –  56بعد از میالد) کثرت طالق
را بد و ناشایست شمرده و از سرکشی زنان قبیلهی خود شکایت نموده و میگوید« :در
قلمرو روم امروز طالق چیزی نیست که کسی از آن پشیمان شود و یا از آن شرم و حیا
داشته باشد و به اندازهای فراوان شده که زنان عمرشان را با تعداد شوهرانشان میسنجند».
و یک زن بدون شرم و حیا چندین بار شوهر میکرد و این کار عیب شمرده نمیشد.
چنانکه مارچل ( 104 – 43م) میگوید که یک زن ده بار ازدواج مینمود .گوونیل (60
–  140م) مینویسد :زنی در مدت پنج سال هشت بار ازدواج کرد و عجیبتر از همه این
که اسقف گروم ( 420 – 340م) میگوید که او زنی را به یاد میآورد که بیست و سه
بار ازدواج نموده و آخرین ازدواجش با مردی بود که بیست و یک بار ازدواج کرده بود
و آن زن ،بیست و دومین زن او به شمار میآمد.
سپس کم کم نظرشان به روابط نامشروع بین زن و مرد جلب شد و کار به جایی رسید
که علمای اخالق هم زنا را یک موضوع عادی و ساده شمردند و آن را عیب و گناه
نمیدانستند .مث ً
ال کاتو ( )Catoکه از علمای اخالق سال  84قبل از میالد میباشد
با صدای بلند اظهار میکرد که ارتکاب زنا در هنگام جوانی جایز است و سیسرون
( )Cisronمصلح مشهور رومی به این معتقد بود که باید جوانان به قیود سنگین اخالقی
پایبند نباشند و آزاد و بدون قید و بند زندگی کنند ،این نوع نظریات و اعتقادات به این
دو شخص محدود نماند و بعد از آنان نوبت به اپیکتتیس ( )Epictetuseمیرسد که از
جمله فالسفه رواقیون ( )Stoiesبه شمار میآید و در رابطه با اخالق ،سختگیر و جدی
میباشد ،او به شاگردانش به عنوان معلم ،مرشد و راهنما چنین میگوید« :اگر میتوانید،
پیش از ازدواج از معاشرت و مراوده با زنان اجتناب کنید و اگر کسی نتوانست از شهوت
خود جلوگیری کند ،بعد از ارتکاب فحشا او را مالمت نکنید» .وقتی که آداب اخالقی
و اجتماعی تا این حد در جامعهی روم سقوط کرد ،فحشا و انحطاط اخالقی سر تا سر
جامعه را فرا گرفت و زینت و آرایش و برهنگی در آنجا حکمفرما گردید ،دیوار خانهها
از تصاویری پر شد که انسان را به ارتکاب فحشا و پستی دعوت مینمود .این وضع به
رواج فحشا و زنا منجر شد و زنان خانهدار نیز به این کار جلب شدند ،این جریان همچنان
ادامه داشت تا این که رومیان مجبور شدند در عصر قیصر تایی بیریس ( 37 – 4م)
قانونی را تصویب کنند مبنی بر این که زنان خانهدار حق ارتکاب فحشا و زنا را ندارند.
نمایشنامهی فلورا ( )Feloraگام بزرگ و موثری در سوقدادن زنان به سمت برهنگی
بود و همینطور استحمام زنان و مردان در یکجا و در پیش چشم مردم رواج یافت .نوشتن
مقاالت عشقی و داستانهای جنسی و نقاشی زنان عریان از جمله سرگرمیها پسندیده و
مقبول شمرده میشد و حتی فراتر ،تعلیمات و آدابی که مردم در آن روز میپسندیدند
عبارت بود از مسائل مربوط به برهنگی و روابط جنسی که در طی آن حاالت عشق،
دوستی ،معانقه ،بوسه و دیگر روابط بین زن و مرد تعلیم داده میشد ،این اعمال ظاهر و
آشکار انجام میشد و هیچ مجاز و کنایه و پرده و حجابی وجود نداشت.
نتیجهی نهایی این غرقشدن در شهوات حیوانی و تجاوز از حدود مسائل جنسی باعث شد
که دولت مقتدر و پهناور روم از هم پاشید و از بین رفت.
اروپای مسیحی:
بعد از آن ،دوران مسیحیت در اروپا آغاز گردید و تصمیم گرفت که با این بیبند و باری
اخالقی در جهان غرب به صورت سالم و معقول برخوردار نماید .بدون شک در اوایل امر
خدمات بزرگ و قابل توجهی در این مورد انجام داد ،راه فحشا را بست و به بیبند و باری
و لجام گسیختگی پایان داد ،تمام جوانب زندگی را مورد توجه قرار داد ،وسائل مختلف و
مؤثری را برای از بینبردن ریشهی فحشا بکار گرفت ،زنان رقاصه و بدکار را از این کار
منع کرد و موجب توبه و بازگشت آنان از ارتکاب چنین اعمال فتنه و فسادانگیز شد و
تمام کوشش خود را برای ترویج و نشر اخالق نیک و آداب حسنه و پسندیده بذل نمود،
ولی تفکر پدران مسیحی راجع به رابطهی زن و مرد از یک طرف از مسیر اعتدال خارج
بود و از سوی دیگر ،در صف مقابل فطرت بشری قرار داشت .از جمله نظرات اصلی و
اساسی آنان این بود که زن سرچشمهی همه گناهها و ریشه و اساس پلیدیها و زشتیها
است و وجود او موجب تحریک مرد به گناه است .بنابراین ،زن برای مرد دری از درهای
دوزخ و آتش است و تمام گناهان از او منشأ میگیرد و این گناه و شرمندگی برای او
کافی است که زن میباشد و باید از زیبایی و جمال خود نیز شرم داشته باشد که آن هم
سالحی است از اسلحهی ابلیس که هیچ سالحی با آن نمیتواند برابری کند .بنابراین ،بر
زن الزم و واجب است که همیشه بخاطر این گناه کفاره بدهد؛ زیرا او کسی است که باعث
شقاوت و بدبختی در روی زمین گردیده است.
چنانچه ترتولیان ( )Tertullionکه از بزرگان و صاحبنظران مسیحیت در بارهی زن
است چنین میگوید« :زن راه دخول شیطان در وجود انسان است ،زن بود که مرد را به
خوردن از درخت ممنوعه وادار کرد و اوست که قوانین الهی را میشکند و تغییر میدهد
و چهرهی مرد را بد جلوه میدهد».
و همچنین کرای سوستیم ( )Chry Sostemکه از علمای بزرگ دین مسیحی است در
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سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.
بارهی زن چنین میگوید« :زن بشری است که انسان گریزی از آن ندارد ،او وسوسه
ی کشنده و مصیب و آتش
فطرت ،آفت مورد پسند ،خطر خانه و خانواده ،معشوقه 
برافروخته شده است».
خالصه این که نظریهی دوم آنان در بارۀ زن این است که رابطه بین زن و مرد اگرچه از
طریق عقد رسمی و مشروع باشد باز هم پلید و ناشایست است و باید از آن دوری شود.
این طرز فکر اخالقی که قب ً
ال به واسطهی فلسفة اشراق ( )Neo- Platonismدر اروپا
ریشة عمیقی دوانیده بود به وسیلة مسیحیت به آخرین درجة شدت خود رسید و به این
ترتیب تجرد و عدم ازدواج معیار بزرگی و شرف گردید و زندگی خانوادگی و ازدواج
نشانة عدم اخالق و پستی فطرت و طبیعت شمرده میشد و تجرد و عدم ازدواج و عدم
سروکار با زن ،از عالئم تقوی و بلندی فطرت و پاکی طبیعت به حساب میآمد .هرکس
میخواست که زندگی آبرومندانه و پاکی داشته باشد باید هیچ وقت ازدواج نمیکرد و یا
حداقل با زن خود روابط جنسی برقرار نمیکرد ،همچنین در کنفرانسها و مجالس عمومی
دینی ،قوانینی وضع کردند که راهبان کلیسا نباید با زنانشان در محل خلوت بنشینند ،اگر
زن و شوهری بخواهند همدیگر را ببینند باید در حضور مردم باشد و یا حد اقل دو مرد
بیگانه حضور داشته باشند و در تقبیح و محکومکردن رابطهی جنسی بین زن و مرد از هیچ
کوششی دریغ نکردند ،بطور مثال یادآور میشویم که در بین آنان چنین مرسوم بود که
اگر زن و شوهر در شب یکی از اعیاد و جشنها با هم همبستر میشدند الزم بود که برای
شرکت در جشن یا عید اجازه بگیرند ،گویا آنان گناهی را مرتکب شده بودند که بخاطر آن
حق شرکت در مراسم مقدس دینی از آنان سلب میشد ،تأثیر این رهبانیت به حدی رسید
که رابطه بین افراد خانوادهها تیره گردید و حتی رابطهی مادر و پسر را نیز تحت تأثیر
قرار داد و هر رابطه و خویشاوندی که به علت ازدواج ایجاد شده بود ،گناه و پلید شمرده
میشد .این دو نظریه نه تنها از دیدگاه اخالق و اجتماع قدر و منزلت زن را پایین آورده
بود بلکه در وضع قوانین مدنی تا اندازهای تأثیر گذارد که از یک طرف زندگی زناشویی
برای زن و مرد تیره و تار گردید و از طرف دیگر زن در تمام جوانب زندگی منزلت و قدر
خود را از دست داد ،نتیجه این وضع این شد که هر قانونی که در جهان غرب تحت تأثیر
مسیحیت وضع گردید خصوصیات زیر را دارا بود:
 -1از نظر اقتصاد ،زن را کام ً
ال تحت تسلط مرد قرار داده ،حقوق او را از نظر ارث محدود
گردانیده است ،حق مالکیت زن بسیار اندک است تا حدی که همه در آمدهای کسب و کار
او و همه ثروت و دارائی او جزء دارایی شوهر به حساب میآید.
 -2اگر اختالفی بین زن و شوهر به هر شکل و اندازهای ایجاد شود ،در هیچ حالت طالق
بین زن و شوهر جائز نیست و اگر زندگی بین زن و شوهر مجسمهی عذاب و تنفر هم بود،
دین و قانون ،هردو حکم میکردند که آنان باید به زندگی زناشویی ادامه میدادند ،در
بعضی حالتهای استثنائی و هنگامی که تنفر و دشمنی به نهایت میرسید طالق اجازه داده
میشد ،البته به شرطی که در آینده برای خود همسری انتخاب نکنند و زندگی زناشویی
جدیدی تشکیل ندهند .حقیقت این است که این طرز برخورد ضرر بیشتری داشت؛ زیرا
این زن و شوهر در آینده بیش از دو راه نداشتند ،یا رهبانیت را باید اختیار میکردند و یا
این که تا آخر زندگی به فسق و فجور مشغول میشدند.
 -3همچنین اگر زن و مردی بعد از وفات همسرشان دوباره ازدواج میکردند ،بزرگترین
ننگ و عار برای آنان به شمار میرفت و این کار از جمله گناهان کبیره بود .این ازدواج
نزد علمای مسیحی گردننهادن به شهوات حیوانی و ارتکاب فحشا محسوب میشد و از
ازدواج دوم به عنوان زنای مهذب یاد میکردند ،ولی راهبران کلیسا طبق قانون کلیسا حق
ازدواج نداشتند و قانون مدنی عام نیز در بعضی شهرها به آنان اجازه ازدواج نمیداد و
شهرهایی که قانون مدنی به آنان اجازه ازدواج میداد شهرهایی بودند که افکار عمومی
تحت تأثیر فکر دینی قرار نداشت.
اروپای نوین:
وقتی که فالسفه و دانشمندان اروپایی در قرن هجدهم به دفاع از حقوق فرد پرداختند
و دروازههای حریت و آزادی فردی را به روی افراد گشودند ،در جامعه اروپایی تمدن
فاسدی حکومت میکرد ،این حکومت از اتحاد و ترکیب نظام اخالقی ،فلسفهی زندگی
مسیحیت و نظام فئودالیزم ( )Feudal Systemتشکیل شده بود ،این سه عامل خارجی
روح بشریت را به قیود سنگین و غیر طبیعی محدود ساخته و تمام راههای پیشرفت و
ترقی را به رویش بسته بودند .نظریاتی را که علمای نوین اروپا و صاحبان تفکر جدید
این قاره برای از بینبردن این نظام فاسد و ایجاد نظام جدید پیشنهاد کرده بودند ،به شکل
انقالب کبیر فرانسه عرض اندام کرد ،بعد از آن چرخ تمدن و فرهنگ مذکور مطابق
نظریات و ارشادات این علما و صاحبان تفکر حرکت میکرد ،تا آن که بعد از گذشت زمان
و گردش روزگار به شکل موجود فعلی درآمد ،تمام کارهایی که در ابتدای این تمدن و
نهضت جدید برای نجات زن از گرداب ذلت و پستی انجام میدادند ،در زندگی اجتماعی
دارای اثرات مثبت و پسندیدهای بود ،در نتیجه از شدت و سختی قوانین طالق کاسته
میشد و حقوق اقتصادی و مالی سلب شده زنان به آنان برگردانده میشد و افکاری که
قائل به ذلت و خواری زنان بود ،کم کم اصالح میگردید .قوانین زندگی خانوادگی که
در حقیقت زنان را در مرتبهی کنیزان قرار داده بود تغییر یافت و بدین ترتیب دروازههای
تعلیم و تربیت برای زنان مانند مردان گشوده شد و حق تعلیمات عالی به ایشان اعطاء
گردید .استعداد و لیاقت زنان که در گذشته در اثر قوانین جاهلیت در زیر پردههای ظلمت
و تاریکی پنهان شده بود دوباره شکوفا و نمایان گشت و امور خانه و خانواده و سر و
سامان دادن به زندگی و سرپرستی خانواده و بهبود وضع آن به آنان سپرده شد ،پیشرفت
بهداشت عمومی ،تربیت نسل جدید ،پرستاری مریضان ،شکوفایی نظام خانواده و روابط و
مسائل خانوادگی ،همه و همه از نتایج اولیهی این نهضت بود که به علت تمدن جدید اروپا
در بین زنان پیدا شد ،ولی نظریات و افکاری که این حرکت از آنجا سرچشمه میگرفت
از اول افراطی و دور از اعتدال بود .این روحیه در قرن نوزدهم شدت یافت و هنوز قرن
بیستم فرا نرسیده بود که نظام اجتماعی غرب به نهایت و آخرین درجهی افراط رسید و از
اعتدال کام ً
ال بدور ماند .نظرات اساسی و اصولی که بنیان اجتماعی تمدن جدید اروپایی
را تشکیل میدهند تحت سه عنوان مطالعه میکنیم:
 -1مساوات بین زن و مرد.
 -2آزادی زنان در امور زندگی (.)Economic Independence
 -3اختالط و آمیزش مطلق بین زن و مرد.
نتیجه پایهگذاری اجتماع بر طبق این نظریات سهگانه این شد که:
 -1آنان از معنی مساوات چنین فهمیدند که باید زن و مرد در حقوق بشری و ارزش
اخالقی مساوی باشند و زن در زندگی اجتماعی همان اعمالی را انجام دهد که مرد انجام
میدهد و همانطور که در سابق مردان از قیود اخالقی آزاد بودند ،زنان نیز از همان بیبند

به نعمتهايي كه خدا
به تو داده توجه كن
مؤلف  :دکترعائض القرنی
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بگير و از شكرگزاران باش.
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أري بجميل ّ
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و باری برخوردار گردیدند.
این برداشت غلط از مساوات بود که زن را از ادای وظیفهی فطری و طبیعیاش که بقا و
ادامهی نسل بشر است نه تنها غافل بلکه منحرف ساخت و تمام ابعاد وجودی او را حرکات
و اعمال سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی به خود مشغول ساخت و شخصیت فطری او را از
بین برد .موضوع انتخابات ،وظایف رسمی ،رقابت با مردان در امور تجارت و صنایع آزاد،
شرکت در مسابقات ورزشی ،تئاتر ،مجالس رقص و لهو و لعب و دیگر اسباب تفریح که
دستاوردهای این تمدن ظاهر فریب میباشند و حیا مانع ذکر آنها میگردد ،بر احساسات،
عواطف و اداراکات او غلبه کرد و او را از وظیفهی اصلی و طبیعیش باز داشت و او را از
انجام برنامه زندگیش که قبول تکالیف زندگی زناشویی ،تربیت اطفال ،سر و ساماندادن
و خدمت به خانواده بود به طور کلی باز داشت و حتی فراتر از آن ،این وظایف را که
وظایف اصلی و فطریش بودند در نظرش بد و دگرگون جلوه داد ،نتیجهی این وضع چنین
شد که نظام خانواده که اساس و پایهی تمدن شمرده میشد ،در تمدن غرب از بین رفت
و این نظام که مایهی قدرت علمی ،نشاط و آرامش روحی انسان بود چنان از بین رفت
که نام و اثری از آن باقی نماند ،ازدواج که یگانه راه صحیح و سالم تعاون و همکاری
زن و مرد در خدمت به اجتماع و تمدن محسوب میشد ،از تار عنکبوت هم سستتر و
ضعیفتر گردیده و از طرف دیگر مسألۀ تنظیم خانواده و جلوگیری از بارداری هم با کشتن
فرزندان و سقط جنین شروع شد .تفکر غلط مساوات بین زن و مرد ،مساوات اخالق فاسد
و انحرافی را نیز بین آنان ایجاد کرد و زنان به چنان اعمال فاسد و پلیدی دست زدند که
مردان قب ً
ال از ارتکاب آنها خودداری مینمودند ،ولی زنان و دختران تمدن جدید غرب از
انجام آن حیا و شرم نداشتند.
 -2استقالل زنان در امور زندگی و مسائل اقتصادی باعث بینیازی آنان از مردان گردید،
قاعده و رسم قدیم این طور بود که مرد در بیرون خانه کار میکرد و زن مشغول تدبیر
امور منزل میگردید ،ولی این نظریه در عصر جدید تغییر کرد و زن و مرد هردو به کار
پرداختند ،و هتلها و شرکتها جای خانه را گرفتند .بنابراین ،بعد از انقالب دیگر رابطه و
نیازی به جز ارضای غریزهی حیوانی و شهوت بین زن و شوهر باقی نمانده بود تا باعث
شود آنان زندگی خانوادگی و زناشویی داشته باشند و کام ً
ال ظاهر و آشکار است که فقط
ارضای شهوت حیوانی ،زن و مرد را مجبور نمیسازد که در یک خانه زندگی نمایند و
زندگی زناشویی مستمر و همیشگی دارا باشند؛ زیرا زنی که خودش کار میکند و همه
کارهای خودش را انجام میدهد در زندگی روزمرهاش به سرپرست و ّقیم نیاز ندارد و
هیچ وقت حاضر نمیشود که فقط به خاطر ارضاء شهوت از مردی فرمان ببرد و با او در
زندگی همراه باشد ،او به خود میگوید :برای چه با چنین مردی زندگی کند؟ و چرا خود
را بیخود و بیفایده به تحمل قیدهای اخالقی و بار سنگین قانون مجبور سازد؟ و چرا
مسئولیت خانواده و منزل به دوش او باشد؟
وقتی مساوات اخالقی تمام مشکالت و موانع را برداشته است و راه فسق و فجور را
هموار ساخته است ،چرا راه آسان و کوتاه لذت و سرور و آزادی را رها کند و راه کهنه
و قدیمی را که مملو از مسئولیتها ،مشقات و قربانیها است بپیماید؟ در ضمن ،تفکر
معصیت و گناه نیز با از بینرفتن دین در اذهان رنگ باخته است و از طرف اجتماع هیچ
خطری احساس نمیشود؛ زیرا به جای این که فاجر و فاسق را توبیخ کند از او بخاطر این
کارش با آغوش باز استقبال میکند .آخرین چیزی که این نوع زنان از آن خوف دارند،
فرزندی است که از این طریق به وجود میآید ،ولی وسایل و ابزاری که در این اواخر
ابداع شده است این خوف و هراس را نیز از بین برده است .ابتدا از وسائل جلوگیری از
بارداری استفاده میشود و اگر موثر واقع نشد سقط جنین انجام خواهد شد و باز اگر ممکن
نگردید در نهایت ،کشتن آن نوزاد در تاریکی شب و یا انداختن او به آن طرف دیوار،
آخرین راه خواهد بود و اگر عاطفه و مهر مادری – چه عاطفهی زشت و پلیدی – او را
از این کار باز دارد ،برای آن زن هیچ اشکالی ندارد که مادر یک فرزند غیر قانونی باشد؛
زیرا جامعه به علت ارضای شهوانی خود این احترام را برای آن مادر باکره و فرزند غیر
قانونیش قائل هستند که آنان را با کلمات شرمآور از رده خارج نسازند و محیط نیز چنان
در دلها تأثیر کرده که اگر کسی آنان را به خاطر این اعمال سرزنش کند ،او را مرتجع،
عقب مانده و ضدتمدن میدانند.
این وضع بود که بنیان اجتماعی غرب را از اساس و پایه متزلزل ساخت و در هر مملکت
غربی صدها هزار زن و دختر بیشوهر ،بدون حیا و شرم دست به فحشا میزنند ،تعدادی
از آنها بر اساس محبت و عاطفه زودگذر ازدواج میکنند و چون بین زن و شوهر به
جز رابطهی جنسی هیچ رابطه و پیوند دیگری وجود ندارد که آنان را وادار به پذیرش
زندگی خانوادگی و مسئولیتهای زناشویی نماید ،این نوع ازدواجها بسیار سست و
ضعیف میباشند؛ زیرا زن و شوهری که به یکدیگر احتیاج نداشته باشند راضی نمیشوند
که یکدیگر را رعایت کنند و در مقابل یکدیگر کوتاه بیایند ،تا زمانی که محبت و شیفتگی
بین آنان شدید است ،اختالف بین آنان بسیار کم و اندک میباشد ،ولی با خاموششدن
شدت غریزهی جنسی و ظهور مشکالت زندگی زناشویی ،زن و شوهر از یکدیگر سرد
میشوند و طالق بین آنان جدایی میافکند .این مسائل موجب شد که مفاسدی چون
جلوگیری از بارداری ،سقط جنین ،کشتن فرزندان ،کمی فرزندان شرعی و ازدیاد فرزندان
زنازاده بوجود آید و گسترش و کثرت فحشا ،فرهنگی و شیوع امراض مسری و خطرناک
و انواع و اقسام دردها و مشکالت اجتماعی دیگر از این رهگذر عرض اندام نمود.
 -3فراوانی اختالط و آمیزش بدون قید و شرط بین زن و مرد سبب شد تا آرایش ،نمایش
زینتها و بیبند و باری در زنان زیاد شود ،زیرا جاذبهی جنسی ()Sexual Attraction
بین زن و مرد دارای قدرت و کشش غیر قابل انکاری است و اختالط دو جنس و دستیابی
آسان به جنس مخالف بدون پذیرش مسئولیتها و مشکالت ،این قدرت و کشش را شدت
بسیار بخشیده است .به این ترتیب این محیط مختلف ،غریزهی نو و جدیدی در هردو جنس
تبرج است ،توضیح این که یکی از طرفین خود را
ایجاد میکند که غریزهی خودآرایی و ّ
تا آخرین حد ممکن میآراید و تزیین میکند تا جنس مقابل را به سوی خود جلب کند و
جذب سازد ،چون طبق تفکر اخالقی حاکم بر اجتماع تجمل و آرایش نه تنها عیب و گناه
شمرده نمیشود بلکه خوب و پسندیده به حساب میآید .بنابراین ،آرایش ،تجمل و تزیین
به آخرین حد لجام گسیختگی و بیبند و باری رسید ،تا این که حالت و وضع موجود تمدن
غرب بوجود آمد و هم اکنون نیز غریزهی تجمل و آرایش به صور مختلف در زنان رو به
گسترش و توسعه است ،تا اندازهای که زنان به لباسهای چسبان و جذاب ،وسایل زینت و
آرایش ،زیور آالت ،عطر و پودر و استعمال رنگهای مختلف قناعت نکرده پای را فراتر
از آن میگذارند و میخواهند که جسمشان را کام ً
ال برهنه و بدون هیچ پوشش و لباس به
دیگران نشان دهند و این وضع زنان در غرب است ،مردان در مقابل این برهنگی و آرایش
و تجمل زنان شوق و عالقهی تازهای در خود احساس میکنند و شهوت و غریزهی حیوانی
آنان با دیدن این مناظر تحریکآمیز جدیدتر و قویتر میباشند ،آنان مانند شخص مسمومی

هستند؛ تو آزادي و هزاران زن ،اسير هستند .تو
به هزاران زن مصيبت زده بينديش كه فرزندشان
را از دست دادهاند؛ چه بسيارند ،زناني كه اشك
بر گونههايشان سرازير ميباشد ،و چه بسيارند
مادراني كه قلبشان به تپش و سوزش افتاده است؛
چه بسيارند كودكاني كه از حنجرهي كوچك آنها
فرياد رنج و گرسنگي و… بر ميآيد و حال آنكه
تو خوشحال و آسوده خاطر هستي؛ پس خدا را به
خاطر لطف و كرمش ستايش كن.
خواهرم! بنشين و بنگر كه از این همه دارايي و
نعمت و زيبايي برخورداري؛ زيبايي ،ثروت ،فرزند،
خانه ،زندگي در وطن ،نعمتها ،روشنايي ،هوا ،آب
غذا و… نعمتهايي هستند كه تو از آن برخورداري،
پس شاد و خوشبخت و راحت باش.
تابش نور :با دادن يك ريال به فقرا و
مستمندان ،دعا و محبت آنها را خريداري كن.
به نقل از :خوشبخت ترین زن دنیا ،مؤلف :
دکترعائض القرنی ،مترجم  :محمد گل گمشادزهی

میباشند که هرلحظه عطش و تشنگیشان رو به افزایش است و هراندازه آب میخورند
بیشتر تشنه میشوند .بنابراین ،آنان همیشه در فکر اسباب و لوازم جدیدی هستند که آتش
شهوت و تمایالت حیوانی را خاموش سازند ولی هیچ وقت به آرامش و آسودگی دست
نمییابند ،این همه عکسهای لخت و برهنه ،ادبیات بیعفت ،داستانهای فتنهانگیز جنسی،
رقاص خانهها ،نمایشهای سرشار از احساسات و فیلمهای بیبند و بار نمونهای بارز از
سعی و کوشش آنها برای خاموش ساختن آتش شهوت است ،ولی در حقیقت این ابزار
و محیط و زندگی اجتماعی ،آتش این غریزه را شعلهورتر و تیزتر میسازد ،این مرض
کشنده – غلبهی شهوت – در بنیان اجتماع غرب رخنه کرده است و با سرعت هرچه بیشتر
حیات و زندگی اجتماعی آنها را به هالکت و نابودی تهدید میکند .تاریخ گواهی میدهد
که این مرض در هر جامعهای که سرایت کرده و در بینشان انتشار یافته ،آن جامعه به
هالکت رسیده است؛ زیرا این مرض تمام قوای عقلی و جسمی را از بین میبرد و مانع
پیشرفت و ترقی انسان میگردد ،او به آرامش روحی و فکری که تنها راه دستیابی به
اعمال نیک است دست نمییابد و تا وقتی که محیط را شهوت و غرایز حیوانی احاطه
کرده باشد و در هر طرف وسائل تحریک و فریفتگی فراهم باشد و در اثر عکسهای برهنه،
موسیقیهای هیجانانگیز ،فیلمهای تحریکانگیز ،رقصهای فریبنده ،منظرههای جذاب و
آرایشهای دلفریب ،اختالط و آمیزش بدون قید و شرط بین دو جنس مخالف موجود باشد،
خود آنان و نسل آینده نمیتوانند در میان این تحریک و هیجانات به فضایی آرام ،متعادل
و سالم که برای تربیت و تقویت قوای عقلی و فکری ضروری است ،دست یابند .آنان هنوز
به کمال بلوغ و جوانی نرسیده اند که غول شهوت و دیو سیاه غریزهی شیطانی بر ایشان
غلبه میکند و آنان را مانند برده و غالم تحت تأثیر خود قرار میدهد و آنان ناخود آگاه
به پای غول میافتند و هرگز قدرت رهایی از چنگال او را نمییابند.
کوتاهی فکر بشری:
این بیان مختصر که در بردارندهی واقعیات سه هزار ساله است در قسمت بزرگی از این
کرهی خاکی بوقوع پیوسته است که در گذشته زادگاه دو تمدن بزرگ تاریخ بشریت
بشمار میرفت و ستارهی آنها بار دیگر در آسمان دنیای تمدن درخشید ،نظیر این
تحوالت و حوادث تاریخی در مصر ،بابل و فارس نیز بوقوع پیوسته است و وطن ما یعنی
نیم قارهی هند نیز در رابطه با زن از افراط و تفریط بینصیب نمانده است؛ زیرا از یک
طرف دیده میشود که زن نزد شوهر مانند یک کنیز و برده میباشد و شوهر نقش مالک
و معبود را بازی میکند (در هنگام دختر بودن مانند بردهی پدر و هنگام ازدواج مانند کنیز
و برده با او رفتار میشود) و هنگامی که شوهرش میمیرد در آتش مرگ وی میسوزد
و از حقوق مالکیت و ارث محروم میگردد و طبق قوانین ازدواج ،با وجود این که خود
رضایت ندارد ،مجبور است عنان زندگی خود را به یکی از مردان تسلیم کند و بعد از آن تا
پایان زندگی نمیتواند از دست آن مرد خالص شود ،زن خود را سر تا پا گناه و سرچشمه
پستی و انحطاط روحی و اخالقی میداند و به عنوان یک موجود مستقل و آزاد شناخته
نمیشود و اگر از سوی مردان به او توجه میشود ،این توجه و دلسوزیشان فقط برای این
است که او را وسیلهی ارضای شهوات حیوانی میشمارند ،مرد هوسران و شهوتپرست
طوری او را رهبری میکند که او از میدان زندگی به بیراهه میرود و چنان راه را گم
میکند که تا آخر زندگی نمیتواند راه نجاتی بیابد و چون زن گمراه میگردد ،ملت هم
همراه او گمراه میشود.
به طور مثال روشهای دینی هندوها از قبیل تقدیس آلت تناسلی زن و مرد (لنگ و بونی)
و عبادت مجسمههای عریان در حال اجرای عمل جنسی ،احترام به خدمتکاران زناکار
معابد ( ،)Religious Prostitesاختالط زن و مرد در جشن هولی و غسلدادن مردم
در آبهای مقدس که کم مانده است برهنه صورت بگیرد ،این اعمال چیست؟ دالیل آن
کدامند؟ و چه چیز را به مردم یاد میدهند؟ تمام این سنتهای غلط در حقیقت آثار سوء
حرکت بام مارکی است که در هند مانند وبا انتشار یافته است ،همانطور که پیش از آن
در بابل ،فارس ،روم و یونان شیوع یافته بود و این طرز فکر هند را چندین قرن در عقب
ماندگی و انحطاط نگهداشت.
اگر شما در این توضیحات تاریخی مختصر دقت و تفکر نمایید بوضوح در مییابید که
انسان در بارهی زن از یافتن راه وسط و مسیر صحیح و پیمودن آن عاجز و ناتوان مانده
است.
مسیر صحیح در مورد زن تنها این نیست که زمینه برایش آماده گردد تا همه لیاقت و
استعدادش را در راه ترقی و پیشرفت تمدن بکار اندازد و به او اجازه داده نشود که با
فساد و انحطاط اخالقی موجب نابودی جهان انسانیت گردد ،بلکه در کنار آن الزم است
که برای تعاون و همکاری زن و مرد برنامهی صحیحی ریخته شود تا زن در صحنهی
زندگی و کارهای سودمند و مفید برای پیشبرد تمدن حضور داشته باشد ،ولی بشر این
مسیر صحیح را از قرنها پیش گم کرده و از یافتن آن ناکام مانده است ،گاهی چنان
طریق تفریط در پیش گرفته که این نصف جامعه را ندیده انگاشته است و گاهی چنان
افراط کرده که پارهای از انسانیت را با تمام وقاحت و بیشرمی به بیبند و باری و فجور
میکشاند و آن را در گرداب گمراهی و ضاللت میاندازد .مسیر صحیح ،امروز کام ً
ال از
بین نرفته است و اگر کسی طالب آن باشد میتواند آن را بیابد ،ولی مردم به دلیل این
که از هزاران سال این افراط و تفریط را دیده و شنیده اند و دچار سرگردانی و حیرت
گردیده اند اگر حقیقت را با چشم سر نیز ببینند آن را نخواهند شناخت ،در حالی که فطرت
و طبیعتشان آن را خواهان است .عجیبتر این که ممکن است بعضی افراد به جای این که
این روشهای زشت را مورد سوال قرار دهند برعکس ،فطرتشان را بد و ناهنجار شمرده
و تمسخر و استهزاء نمایند و مورد سوال قرار دهند و کسی را که به بازگشت به فطرت
و طبیعت بشری دعوت کند مورد استهزاء و تمسخر قرار میدهند ،برای روشنشدن مطلب
مثالی میآوریم ،فرض کنید کودکی در معدن ذغال سنگ متولد شده است و در آنجا به
سن جوانی رسیده باشد ،فضای تنگ و تاریک معدن در نظر او روشن و هوای آنجا سالم
و آزاد به نظر میرسد ،حال اگر این شخص را از محیط تنگ معدن به فضای وسیع روی
زمین بیاورید ،در برخورد اول با ترس و وحشت به اطراف مینگرد ،ولی انسان هرچند
دارای محیط و تربیت فاسد باشد باز هم انسان است و تا کی میتواند بین سقف سیاه و
آسمان پر از ستارههای درخشان فرق نگذارد؟ و تا کی میتواند بین هوای محبوس معدن
و هوای طبیعی آزاد روی زمین تفاوت نگذارد؟
سید ابواألعلی مودودی ،ترجمه :نعمت اهلل شهرانی
از كتاب :حجاب ،تألیفّ :
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ماهنامه

نوار اسالم

سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.

مهر و شفقت پیامبر صلی اهلل علیه و سلم به امتش
پیامبر خدا صلی
بقلم:دکترعادلبنعلیالشدی
اهلل علیه و سلم برای
ترجمهونگارش:دکترنورمحمدجمعه
بشریت چون پدری
مهربان و نرمخو بودند،
و هرگاه فرصت اختیار بین دو یا چند چیز برای امت را میداشتند
همیشه آنچه را برای آنها آسانتر و راحتتر بود را انتخاب
میکردند .تا مبادا بر پیروانش سخت آید ،و یا اینکه احساس
مشقت کنند .و همیشه میفرمودند :خداوند مرا فردی یک دنده
و سختگیر بسوی انسانها نفرستاد ،بلکه مرا معلمی آسانگیر و
نرمخو قرار داد([.)]1
و میفرمودند :خداوند آسانگیر است و از آسانی و نرمی خوشش
میآید ،و اجر و پاداشی که بر آن میدهد بر سختگیری و مشقت
نمیدهد.
و میفرمودند :رفق و نرمی در هیچ چیزی نبود مگر اینکه آنرا
زینت بخشید ،و از هیچ چیزی دور نشد مگر اینکه آنرا زشت و
ناگوار ساخت([.)]2
و خداوند صفات مهربانی و شفقت را در پیامبرش ستوده است،
آنجا که میفرماید:
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وف َر ِح ٌ
«هر آينه پيامبرى از خود شما بر شما مبعوث شد ،هر آنچه شما
را رنج مىدهد بر او گران مىآيد .سخت به شما دلبسته است و با
مؤمنان رئوف و مهربان است».
تصاویر مهر و شفقت پیامبر را اگر بخواهیم از صفات زندگی
ایشان جمع کنیم ،مثنوی هزار و یک من میشود .از جمله این
تصاویر:
روزی مردی خدمت آن حضرت رسیده ،پریشان و غمگین گفتند:
یا رسول اهلل! من هالک و نابود شدم!
آن حضرت با نرمی او را نوازش داده فرمودند :چه چیزی تو را
نابود کرده؟
آن مرد شرمسار و پریشان گفت :با دهان روزه ،در رمضان با
همسرم همبستر شدم.
پیامبر با کمال مهر و شفقت پدری غم را از دل او کنار زده ،به
او گفتند :آیا میتوانی غالمی را خریده ،بعنوان کفاره گناهت،
آزاد کنی؟
آن مرد فقیر و بینوا گفت :خیر.
پیامبر مهر و عطوفت فرمودند :آیا میتوانی دو ماه کامل روزه
بگیری؟
آن مرد ضعیف گفت :خیر.
پیامبر مهربانیها فرمودند :آیا میتوانی شصت فقیر را غذا بدهی.
آن مرد فقیر گفت :خیر.
مرد بینوا شرمسار در گوشهای نشست .برای پیامبر خوشهای از
درخت خرما آوردند .آن حضرت به آن مرد پریشان گفت :اینرا
بگیر و در راه خدا خیرات کن.
مرد گرسنه و فقیر و شرمسار گفت :چه کسی در این شهر از ما
فقیرتر است .در این شهر کسی به این خرما از ما نیازمندتر نیست!
پیامبر از سخن شیرین و صراحت مرد پریشان به خنده افتاده ،به او
گفت :این را بگیر ،بده خانوادهات نوش جان کنند([.)]3
بنازم رحمت و شفقت و مهر و عطوفتت را ای پیامبر خدا صلی
اهلل علیه و سلم ...
بنازم پدری و محبت و نرم خوئیت را...
مردی پشیمان و شرمنده از گناهی که بر دوشش سنگینی میکرد،
و وجدان و ضمیرش را آزرده کرده بود خدمت آن حضرت
میرسد .و پیامبر با کمال رأفت و رحمت با او به نرمی برخورد
میکند ،و از کفارهی سخت به کفارهی نرمتر و آسانتر با او کنار
میآید .تا جائیکه کفاره گناهش را بدو میبخشد تا در راه خدا
خیرات دهد .و چون مرد پرده از نیاز و فقرش میدرد ،پیامبر صلی
اهلل علیه و سلم کفاره را بدو هدیه میکند تا همراه خانوادهاش
میل فرماید...
اهلل اکبر!...
چه آقائی ،و سروری و پدری و مهر و محبتی در سینه مبارک شما
بود ای سرور من؛ رسول پاک پروردگارم ...جان و مال و خویش
و تبارم فدای تو بادا...
به تصویری دیگر از آقایی و سروری این معلم نمونه بشریت
بنگرید:
ابن حکم سلمی میگوید :با پیامبر خدا صلی اهلل علیه و سلم در
حال نماز بودیم که مردی عطسه کرد .من گفتم :خداوند تو را
رحمت فرماید!
سایر نماز گزاران در نماز با عصبانیت به من چشم سرخ نشان
دادند .با تعجب به آنها گفتم :وای! چرا اینطوری به من نگاه
میکنید؟!

آنها دستهایشان را به ران پاهایشان زدند .وقتی دیدم میخواهند
مرا ساکت کنند ،ساکت شده دیگر حرفی نزدم.
چه بزرگ بود و آقا؛ سرورم رسول خدا ،که نه پیش از او و نه بعد
از او هرگز معلمی به مهربانی و خوبی او ندیدهام ،پس از پایان
نماز ،بخدا سوگند که نه بر من خشم گرفت ،و نه مرا زد ،و نه
به من اهانت کرد ،با کمال نرم خوئی و لطافت و مهر پدری آرام
فرمودند :در نماز چیزی از سخنهای مردم روا نباشد ،نماز عبارت
است از ثنا و مدح گفتن پروردگار و بزرگی و عظمت او را بیان
کردن ،و تالوت قرآن نمودن([.)]4
امام نووی در شرح این حدیث میفرمایند :در این حدیث تصویری
است از اخالق بزرگ و نمونه پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم
 ،آن اخالقی که خداوند متعال پیامبرش را بدان ستوده است .و
تصویری است از مهر و شفقت او به کسی که از احکام دین بیگانه
است ،و در آن درسهایی است از چگونگی برخورد با جاهالن ،و
روش آموزش آنها ،و مهر و شفقت ورزیدن به آنها ،همراه با شیوه
نمونه رساندن مفاهیم درست به آنها.
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم احیان ًا روزهای متوالی را پیاپی
روزه میگرفت ،ولی از مهر و عطوفت و شفقتی که بر امتش
داشت آنها را از روزه گرفتن چند روز متوالی منع میکرد ،تا
مبادا بر آنها فرض شود.
بنازم مهر و شفقت پیامبر صلی اهلل علیه و سلم را بر امتش!..
پیامبر خدا صلی اهلل علیه و سلم سه شب یا بیشتر را در رمضان
بر مردم نماز شب خواندند ،پس از آن افراد بسیاری از هر سوی
شهر برای خواندن نماز شب با آن حضرت ،به طرف مسجد سرازیر
گشتند .ولی پیامبر صلی اهلل علیه و سلم برای ادای نماز با آنها از
خانه خود بیرون نشد ،تا مبادا نماز شب در شبهای مبارک رمضان
از سوی خداوند بر امت فرض گردد.
و از تصاویر شفقت و رحمت او؛ روزی وارد مسجد شدند ،متوجه
شدند طنابی بین دو ستون مسجد بسته شده است.
پرسیدند :این طناب برای چیست؟
گفتند :این طناب از آن مادر مؤمنان؛ زینب ،است .در اینجا به نماز
میایستد ،و چون خسته میشود بر آن تکیه میدهد .پیامبر مهر
و عطوفت فرمودند :طناب را باز کنید ،وقتی سر حال هستید نماز
بخوانید ،و چون خسته شدید استراحت کنید([.)]5
اقیانوس مهر و عطوفت و رأفت آقا و سرورم؛ رسول پاک صلی
اهلل علیه و سلم را ساحلی نیست ،و بتصویر کشیدن این شفقت
پدری مثنوی هزار و یک من میطلبد که ما از آن عاجزیم .در
اینجا به تصاویری دیگر از باب نمونه اشاره میکنیم که آن خود
خبر از خرمن میدهد.
انس بن مالک یار و همراه پیامبر صلی اهلل علیه و سلم روایت
میکند :روزی همراه با رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم در
مسجد بودیم .مردی روستائی از راه رسید ،و در گوشهای از
مسجد شروع کرد به ادرار کردن! یاران پیامبر اکرم صلی اهلل
علیه و سلم از دیدن این صحنه مات و مبهوت شده ،داد زدند:
وای ..وای؟..
پیامبر خدا صلی اهلل علیه و سلم فرمودند :رهایش کنید ،وحشت
زدهاش نکنید!
همه ساکت شدند تا روستائی بیفرهنگ کارش را تمام کرد.
سپس پیامبر خدا صلی اهلل علیه و سلم به نرمی او را صدا زده ،با
لطافت و مهربانی بدو گفت :این مسجد و خانه خداست ،و در آن
شاشیدن و یا آشغال ریختن روا نباشد ،مسجد جای عبادت و ذکر

داخل خانه رسول اكرم
صلي اهلل عليه و سلم
مؤلف:عبدالملکالقاسم،
مترجم:عبدالقادرترشابی
رسول اكرم صلي اهلل عليه و سلم به ما اجازه ورود داد؛ لذا وارد خانه نبي اين امت
شديم تا نگاهي به آن بيندازيم.
صحابه صلي اهلل عليه و سلم حقيقت محتويات اين خانه از قبيل اثاث ،رختخواب و
ساير وسايل آن را براي ما روايت ميكنند .ما ميدانيم كه نگاه كردن به داخل خانهها و

و نیایش پروردگار و تالوت قرآن است.
سپس یکی را فرستاد تا سطل آبی آورده ،بر جایی که پلید شده
بود بریزد([.)]6
از تصاویر مهر و سروری آقایمان به این حکایت گوش فرا دهید:
جوانی پریشان و مست بادهی جوانی خدمت آن حضرت صلی اهلل
علیه و سلم رسیده گفت :یا رسول اهلل! به من اجازه بده زنا کنم!!
افرادی که در آنجا بودند بسیار خشمگین شده سرش داد کشیدند:
خفه شو ،این چه حرفی است و...
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم در کمال آرامش و مهر و
عطوفت به جوان حیران گفت :بیا نزدیک من بنشین.
آن جوان به پیامبر خدا صلی اهلل علیه و سلم نزدیک شد.
آن حضرت به آرامی به او فرمودند :آیا زنا را برای مادرت
میپسندی؟
جوان شرمسار و پریشان گفت :قربانت گردم سرورم ،نه بخدا
قسم!
پیامبر خدا صلی اهلل علیه و سلم به آرامی فرمودند :و همچنین
دیگران آنرا برای مادرانشان نمیپسندند .آیا فاحشه را برای
دخترت میپسندی؟
جوان حیرتزده گفت :فدایت شوم سرورم ،نه بخدا سوگند.
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم در کمال آرامش به او فرمودند:
و همچنین سایر مردم آنرا برای دخترانشان نمیپسندند .آیا زنا را
برای خواهرت روا میدانی؟
جوان با شرمندگی گفت :قربانت روم سرورم ،نه به بخدا سوگند.
پیامبر خدا صلی اهلل علیه و سلم فرمودند :و همچنین دیگران
آنرا برای خواهرانشان روا نمیدارند .آیا فاحشه را برای عمهات
میپسندی؟
جوان پریشان گفت :نه بخدا سوگند ،فدایت شوم.
پیامبر فرمودند :و همچنین دیگر مردم آنرا برای عمههایشان قبول
نمیکنند .آیا آنرا برای خالهات روا میداری؟
جوان سرشکسته گفت :نه قسم به پروردگارم ،الهی فدایت شوم.
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمودند :و همچنین دیگران آنرا
برای خالههایشان روا نمیدارند.
سپس در کمال مهر و شفقت پدری دستان مبارکشان را بر سر
جوان گذاشته به درگاه پروردگار عالمیان دعا کردند :بارالها!
گناهان این مرد را بیامرز ،و قلبش را پاک گردان ،و شرمگاهش
را حفاظت کن.
از آنروز به بعد آن جوان بسیار نیکوکار و پرهیزکار گشته هرگز
با چشم بد به دخترهای مردم نگاه نکرد([.)]7
این است روش آقا و سرورم؛ رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم ...
با این اسلوب زیبا ،و با مهر و شفقت پدری ،پیامبر اکرم صلی اهلل
علیه و سلم به قلب آن جوان راه پیدا کرده ،زشتی و قباحت آنچه
در پی آن بود را برای او روشن نمود .و این باعث شد او جوانی
پرهیزکار و پاک دامن و خدا ترس شود.
و از تصاویر رحمت و شفقت آن پیامبر آن حکایتی است که پسر
عموی آن حضرت؛ عبد اهلل بن عباس رضی اهلل عنه روایت کرده
است :پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم داشت خطبه میگفت ،که
متوجه شد شخصی در آفتاب ایستاده است .درباره او پرسید .گفتند:
این ابو اسرائیل است ،نذر کرده؛ در آفتاب بایستد ،و ننشیند ،و زیر
سایه نرود ،و با کسی حرف نزند ،و همیشه روزه باشد!
پیامبر رحمت و شفقت و مهر فرمودند :به او دستور دهید تا
سخن گوید ،و زیر سایه رود ،و راحت بنشیند ،و روزهاش را

اتاقهاي مردم و جستجو در اين مورد ،درست نيست .اما به خاطر تأسي و الگوپذيري،
نگاهي به اين خانه مياندازيم تا از محتويات آن مطلع شويم .اين ،خانهاي است كه بر
اساس تواضع و فروتني بنيانگذاري شده و سرمايهاش ،ايمان است .مگر نميبينيد كه بر
ديوارهايش هيچگونه عكس و تصوير جانداري مثل بسياري از خانه هاي امروزي ،آويزان
الئِ َكةُ بَ ْي ًتا ِف ِ
نشده است .زيرا رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم فرموده استَ « :ال ت َْدخُ ُل الْ َم َ
يه
َك ْل ٌب َو َال ت ََص ِ
ير»[ .بخاری و مسلم]
او ُ
«فرشتگان به خانهاي كه در آن سگ و يا تصوير باشد ،وارد نميشوند».
نگاه دیگری به خانه پیامبر صلي اهلل عليه و سلم بيندازيد تا برخي از وسايلي را مشاهده
كنيد كه آن حضرت صلي اهلل عليه و سلم در زندگي روزانهاش از آنها استفاده مينمود.
ثابت رضي اهلل عنه ميگويد :انس بن مالك رضي اهلل عنه ليواني ضخیم را كه از چوب
ساخته شده و با قطعهاي فلزي بسته شده بود ،به ما نشان داد و گفت« :اي ثابت! اين ،ليوان
رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم است»[ .روايت ترمذي]
پيامبر اكرم صلي اهلل عليه و سلم در اين ليوان ،آب ،شيره خرما ،عسل و شير مينوشيد.
[روايت ترمذي]
انس رضي اهلل عنه ميگويد :رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم هنگام نوشيدن آب ،سه بار
تنفس ميكرد[.روايت ترمذي]
و نبي اكرم صلي اهلل عليه و سلم از تنفس كردن داخل ظرف ،منع فرمود[ .روايت
ترمذي]
اما شايد زرهي كه رسول خدا صلي اهلل عليه و سلم در روزهاي سخت جهاد و مبارزه

بخورد([.)]8
و از این تصاویر رحمت و شفقت حکایت عبداهلل بن عمرو بن
العاص رضی اهلل عنه است .او میگوید :به گوش پیامبر خدا صلی
اهلل علیه و سلم رسیده بود که من گفتهام :سوگند بخدا که تمام
عمرم روزه میگیرم ،و تمام شبها را تا صبح به نماز میایستم.
پیامبر خدا صلی اهلل علیه و سلم به آرامی به من فرمودند :آیا تو
این حرف را زدهای؟ گفتم :پدر و مادرم فدایت ،یا رسول اهلل! بله
من چنین تصمیم گرفتهام.
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمودند :چنین کاری از تو
برنمیآید ،هم روزه بگیر و هم افطار کن ،هم بخواب و هم نماز
شب بخوان ،و سه روز در ماه روزه بگیر ،هر نیکی در نزد
پروردگار ده برابر میشود ،اگر چنین کنی؛ گویا تمام عمرت را
روزه گرفتهای.
و در روایتی دیگر آمده است :به من خبر رسیده که تو تمام روزها
روزه میگیری ،و شبها را تا صبح نماز میخوانی؟ گفتم :چنین
است ای رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم !
ایشان فرمودند :دوباره چنین نکن؛ هم روزه بگیر ،و هم افطار
کن ،هم بخواب و هم نماز بجای آر ،بدنت را بر تو حقی است،
چشمانت را بر تو حقی است ،همسرت را بر تو حقی است ،مهمانت
را بر تو حقی است.
اگر سه روز در ماه را روزه بگیری برایت کافی است .برای هر
نیکی خداوند ده برابر اجر و پاداش میدهد ،و این برابر است با
روزه تمام عمر.
عبداهلل میگوید :وقتی بر خودم فشار آوردم ،بر من فشار آورده
شد!
گفتم :ای رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم ! من قدرت و توان بیش
از این دارم .فرمودند :پس چون پیامبر خدا؛ داوود روزه بگیر ،و از
آن بیشتر نه! گفتم :روزه حضرت داود چگونه بود؟ فرمودند :یک
روز در میان روزه میگرفتند.
عبد اهلل پس از اینکه پیر و فرسوده و افتاده شد ،میگفت :ای کاش
به نصیحت پیامبر خدا صلی اهلل علیه و سلم عمل میکردم([.)]9
زيرنويسها:
([ )]1به روایت امام مسلم.
([ )]2به روایت امام مسلم.
([ )]3به روایت امام بخاری و امام مسلم.
([ )]4به روایت امام مسلم.
([ )]5به روایت امام بخاری و امام مسلم.
([ )]6به روایت امام بخاری و امام مسلم.
([ )]7به روایت امام احمد.
([ )]8به روایت امام بخاری.
([ )]9به روایت امام بخاری وامام مسلم.
به نقل از:
درسهایی از مدرسه رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم ،بقلم :دکتر
عادل بن علی الشدی (استاد تفسیر و علوم قرآن دانشگاه ملک
سعود) ،ترجمه و نگارش :دکتر نور محمد جمعه (استاد ادبیات
عرب دانشگاه بین المللی اسالمی ـ اسالم آباد)

در ميدانهاي نبرد از آن استفاده مينمود ،داخل خانه نباشد .زيرا طبق گفته عايشه صديقه
رضی اهلل عنها ،آن حضرت صلي اهلل عليه و سلم آن را در برابر سي صاع جو كه از يك
يهودي قرض گرفته بود ،در رهن گذاشت] .بخاری و مسلم[ و هنگام وفات پیامبر صلي
اهلل عليه و سلم  ،آن زره ،همچنان نزد همان يهودي بود.
رسول اكرم صلي اهلل عليه و سلم سرزده و ناگهاني نزد خانوادهاش نميرفت تا مبادا
غافلگير شوند .بلكه با اعالن قبلي وارد خانه ميشد و هنگام ورود ،سالم ميكرد.
[زادالمعاد]2/381:
با چشمي جستجوگر و قلبي آگاه به اين حديث رسول اكرم صلي اهلل عليه و سلم فكر
كنيد كه فرمودُ :
«طوبَى لِ َم ْن ُه ِد َى ِإلَى اإل ِْس َ
ان َع ْيشُ ُه َكفَاف ًا َو َق َن َع»[ .روایت ترمذی]
ال ِم َو َك َ
يعني« :خوشا به حال كسي كه به سوي اسالم هدايت شده و زندگيش ،به اندازه كفاف
بوده و به همين ،قانع باشد».
به حديث ديگري گوش بسپار كه نبي اكرم صلي اهلل عليه و سلم فرمودَ « :م ْن َأ ْص َب َح
يز ْت لَ ُه الدُّ ن َْيا بِ َح َذا ِفيرِ َها».
ِم ْن ُك ْم آ ِم ًنا ِفى ِس ْربِ ِهُ ،م َعافًى ِفى َج َس ِد ِهِ ،ع ْن َد ُه ق ُ
ُوت َي ْو ِم ِه ،ف ََك َأن ََّما ِح َ
[روایت ترمذی]
يعني « :هر كس صبح كند در حالي كه از درونش ،احساس امنيت ميكند و بيمار نيست
و ِ
قوت آن روزش را دارد ،گويا همه دنيا برايش فراهم شده است».
از كتاب :یک روز در خانه پیامبر صلي اهلل عليه و سلم ،مؤلف  :عبدالملک القاسم ،مترجم
 :عبدالقادر ترشابی

ماهنامه

نوار اسالم
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سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.

سنت و آداب برخاستن از مجلس
دعاي کفارهي مجلس بگوئي و آن عبارت است از
«س ْب َحان َ
َك ال َّل ُه َّم َوبِ َح ْم ِد َكَ ،أشْ َه ُد َأ ْن َال ِإلَ َه ِإ َّال َأن َْت،
ُ
َ
َ
َأ ْس َت ْغ ِف ُر َك َوأت ُْو ُب ِإلَ ْيك»(.رواه أصحاب السنن).
در شبانهروز چقدر مجالس وجود دارد که مسلمان
در آنجا حاضر ميگردد و مينشيند سپس بر ميخيزد،
ما در اينجا برخي از اين مجالس را ذکر ميکنيم:
 -1همگام صرف غذا (در سه وعده) ،بدون شک که
شما با کساني که سر سفره با شما نشستهاند صحبت
ميکنيد ....
 -2وقتي که فردي از دوستانت يا همسايهات را
ميبيني و با او صحبت ميکني هرچند که ايستاده باشي
...
 -3هنگامي که با همکارانت و دوستانت در محل کار
يا در کالس درس مينشينيد.
 -4هنگامي که با زن و فرزندانت مينشيني و با

و يگانگي در الوهيت و يگانگي در اسماء و صفاتش،
يکديگر صحبت ميکنيد.
 -5وقتي که در ماشين سواري و همسر يا دوست وقتي که ميگوييَ :
«أشْ َه ُد َأ ْن َال ِإلَ َه ِإ َّال َأن َْت».
پس بدينگونه در تمام شبانهروزت توحيد و يکتاي
همراه شما در ماشين نشسته است.
 -6وقتي که به مجلس درس يا سخنراني حاضر خداوند را ميگويي و او را به پاکي ياد ميکني ،و از
آنچه مرتکب شدهاي توبه و استغفار مينمايي.
ميشوي.
خداوند تو را حفظ کند ،بنگر چند مرتبه در شبانهروز
اين دعا و ذکر را تکرار نمودهاي در اين صورت ارتباط
فايده عمل نمودن به اين سنت
شما هميشه با پروردگار است ،پس چند مرتبه ستايش
سبب کفاره و بخشش گناهان و بديهايي که در آن
پروردگارت را گفتهاي ،و از آنچه که شايسته عظمت
و جاللش نيست او را پاک و منزه داشتهاي ،هنگامي که مجلس مرتکب شده ميگردد.
«س ْب َحان َ
َك ال َّل ُه َّم َوبِ َح ْم ِد َك» .و چند بار در
ميگوييُ :
نکته:
شبانهروزت از آنچه که مرتکب شدهاي بواسطه توبه
امام ابن قيم ميفرمايد :نشستن و جمع شدن با
و استغفار با پروردگارت تجديد عهد نمودهاي هنگامي
که ميگوييَ :
«أ ْس َت ْغ ِف ُر َك َو َأت ُْو ُب ِإلَ ْي َ
ك»و چند بار به دوستان و برادران و دو نوع است:
يکي :جمعشدن براي خوش نمودن نفس و گذراندن
يگانگي خداوند اقرار نمودهاي ،يگانگي در ربوبيت،

وقت ،پس اينگونه زيانش راجحتر از فايدهاش
ميباشد ،و کمترين زيانش اينست که قلب را فاسد
ويران ميگرداند و وقت را تلف ميکند.
دوم :جمع شدن و نشستن با دوستان و برادران براي
همکاري در اموري که سبب نجات است ،يکديگر را
به حق سفارش نمودن ،پس اينگونه مجالس بزرگترين
غنيمت و سودمندترين مجالس بشمار ميآيد

به نقل از:
quran-m.com
سايت دائرة المعارف اعجاز علمي در قرآن و سنت
فرستنده :أحمد محمود

روایتی در بیان بدعت حلقات ذکر جمعی
و گمراهی اصحاب آن
عن عمر بن يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني قال
 :حدثني أبي قال  :حدثني أبي قال  ” :كنا نجلس على
باب عبد اهلل بن مسعود قبل صالة الغداة  ،فإذا خرج
مشينا معه إلى المسجد  ،فجاءنا أبو موسى األشعري ،
فقال :أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد ؟ قلنا  :ال  ،فجلس
معنا حتى خرج  ،فلما خرج قمنا إليه جميعا  ،فقال له أبو
موسى  :يا أبا عبد الرحمن ! إنى رأيت في المسجد آنفا
أمرا أنكرته  ،و لم أر والحمدهلل إال خيرا  ،قال  :فما هو
؟ فقال :إن عشت فستراه  ،قال  :رأيت في المسجد قوما
حلقا جلوسا  ،ينتظرون الصالة  ،في كل حلقة رجل  ،و
في أيديهم حصى  ،فيقول  :كبروا مائة  ،فيكبرون مائة
 ،فيقول هللوا مائة  ،فيهللون مائة  ،و يقول سبحوا مائة
 ،فيسبحون مائة  ،قال  :فماذا قلت لهم؟ قال  :ما قلت
لهم شيئا انتظار رأيك  ،قال  :أفال أمرتهم أن يعدوا
سيئاتهم ،و ضمنت لهم أن ال يضيع من حسناتهم شيء ؟
ثم مضى و مضينا معه  ،حتى أتى حلقة من تلك الحلق ،
فوقف عليهم  ،فقال  :ما هذا الذي أراكم تصنعون ؟ قالوا
 :يا أباعبدالرحمن! حصى نعد به التكبير و التهليل و دروازه منزل عبداهلل بن مسعود رضی اهلل عنه (صحابی
التسبيح  ،قال  :فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن ال يضيع من گرانقدر پیامبر صلی اهلل علیه وسلم) می نشستیم تا اینکه
حسناتكم شيء  ،ويحكم يا أمة محمد ! ما أسرع هلكتكم او بیرون می آمد و همراه با او به مسجد می رفتیم ،در
!هؤالء صحابة نبيكم صلى اهلل عليه وسلم متوافرون  ،و یکی از روزها که کنار دروازه ایشان به انتظار نشسته
هذه ثيابه لم تبل  ،و آنيته لم تكسر  ،والذي نفسي بيده بودیم ،ابو موسی اشعری به نزد ما آمد و پرسید :ابو
إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد  ،أو مفتتحوا باب عبدالرحمان تاکنون بیرون نیامده است؟ گفتم :خیر ،او
ضاللة ؟ ! قالوا واهلل  :يا أبا عبد الرحمن ! ما أردنا إال نیز با ما منتظر ماند تا اینکه عبداهلل بن مسعود رضی اهلل
الخير  ،قال  :و كم من مريد للخير لن يصيبه  ،إن رسول عنه خارج شد و همه برخاستیم و نزدش رفتیم ،ابوموسی
اهلل صلى اهلل عليه وسلم حدثنا ( :إن قوما يقرءون القرآن رضی اهلل عنه به او گفت :ای ابوعبدالرحمان ،اندکی
 ،ال يجاوز تراقيهم )  ،وايم اهلل ما أدري لعل أكثرهم پیش در مسجد امری ناآشنا مشاهده کردم و البته بحمد
منكم ! ثم تولى عنهم ،فقال عمرو بن سلمة  :فرأينا عامة اهلل چیزی جز خیر ندیدم.
أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج ” .
ابن مسعود رضی اهلل عنه :چه دیدی؟
ابو موسی رضی اهلل عنه :اگر زنده ماندی خود نیز آن
عمرو بن یحیی می گوید:از پدرم شنیدم که از جدم را خواهی دید ،مردمی را دیدم که در مسجد حلقه زده و
حکایت می کرد که او گفت :ما قبل از نماز صبح بر به انتظار نماز نشسته بودند و سنگریزه هایی در دست

داشتند و در هر حلقه ای مردی با صدای بلند می گفت:
صد مرتبه الاله اال اهلل بگویید و آنها نیز می گفتند ،و
سپس می گفت :صد مرتبه سبحان اهلل بگویید و آنها نیز
می گفتند.
ابن مسعود رضی اهلل عنه:تو به آنها چه گفتی؟
ابوموسی رضی اهلل عنه :چیزی نگفتم ،به انتظار نظر
و امر تو ماندم.
ابن مسعود رضی اهلل عنه :چرا به آنها نگفتی تا
بدیهای خود را بشمارند؟ و به آنها ضمانت ندادی که
از خوبی هایشان چیزی گم نمیشود؟
عبد اهلل بن مسعودرضی اهلل عنه به راه افتاد و ما نیز
همراه او حرکت کردیم تا اینکه نزد یکی از آن حلقهها
آمد و کنار آنان ایستاد و پرسید :دارید چه کار می
کنید؟
-ای ابو عبدالرحمان ،با این سنگریزهها اذکار و

تسبیحات را می شماریم.
ابن مسعود رضی اهلل عنه :بهتر است بدیهای خود رابشمارید من ضامن هستم که از نیکی های شما چیزی
گم نشود ،وای بر شما ،ای امت محمد ،چه زود دارید
هالک می شوید ،یاران پیامبر شما در همه وجود دارند،
لباسهای پیامبر صلی اهلل علیه وسلم تا کنون کهنه نشده
و ظرفهایشان هنوز نشکستهاند ،سوگند به خدایی که
جانم در دست اوست ،یا شما بر دینی برتر از دین محمد
هستید و يا اینکه گشایندگان دروازه ضاللت و گمراهی
هستید.
ای ابوعبدالرحمان ،واهلل ،ما ارادهای جز خیر نداشتیم.ابن مسعود رضی اهلل عنه :چه بسیارند افرادی کهاراده خیر دارند اما به آن نمی رسند ،رسول اهلل صلی اهلل
علیه وسلم به ما فرمودند :گروهی قرآن را می خوانند
ولی قرائتشان از ترقوه (استخوان باالی سینه و زیر
گردن) آنان نمی گذرد ،سوگند به خداوند ،نمیدانم
شاید اکثر آن افراد از شما باشند.
سپس از آنان روی گردانید.
عمرو بن سلمه می گوید :بیشتر افراد آن حلقهها را
دیدم که در جنگ نهروان همراه با خوارج ،با ما می
جنگیدند.
[حدیث صحیح؛ منبع :سنن دارمی حدیث شماره،210
مجمع الزوائد هیثمی ج/1ص ،181السلسلة الصحیحة
لاللبانی ،حدیث شماره ]2005
(نقل ترجمه با اندکی اصالح از :کتاب “شیوه های
نبوی در برابر اشتباهات مردم” ص ،37انتشارات شیخ
االسالم احمد جام)
به نقل از سايت :راه جهاد
rahejehad.com

آيا قرباني واجب است يا سنت؟

قربانيكردن سنت موكدهاي استكه پيامبر صلي اهلل عليه و سلم روي
انجام آن تاكيد داشته و آن را ترك نكردهاند ،براي كسي كه برآن قدرت
داشته باشد ترك آن مكروه است .چون بخاري و مسلم بروايت انس
آوردهاند كه پيامبر صلي اهلل عليه و سلم دو قوچ سياه و سفيد شاخدار را با
دست خود سر بريد و قرباني كرد و بسم اهلل و اهلل اكبر گفت.
مسلم بروايت ام سلمه آورده استكه پيامبر صلي اهلل عليه و سلم گفت»:
إذا رأيتم هالل ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره
وأظفاره [هرگاه هالل ماه ذيالحجه را مشاهدهكرديد و يكي از شما خواست
قربانيكند پس از موي و ناخنگرفتن خودداريكند تا بعد از انجام قرباني]».
اينكه فرمود هركس خواستكه قربانيكند دليل برآنستكه قرباني سنت
است نه واجب و اال ميگفت بايد قربانيكنيد و ...از ابوبكر و عمر روايت
شده است كه آنان بجاي خانواده خود قرباني نميكردند و برايشان حيوان
سر نميبريدند مبادا مردم گمان كنند كه قرباني كردن واجب ا ست .

ن كرده است تا آن را نذركند ،برايش انجام دهد.
معي 
 -2بگويد »:هذه هلل ،أو :هذه أضحية [اين حيوان از آن خدا است يا اين
ت]« .پس واجب ميشود آن را قربانيكند .امام مالك
حيوان قرباني او اس 
ميگويد :هرگاه حيواني را به قصد و نيت قرباني خريد ،قربانيكردن آن
واجب ميشود.

ابن حزم گفت :بطور صحيح از هيچ يك از اصحاب روايت نشده استكه
قرباني كردن واجب باشد و ابوحنيفه ميگويد بر ثروتمندان و كساني كه
قدرت آن را دارند و در سفر نيستند و دارائيشان بحد نصاب ميرسد
واجب است ،چون پيامبرصلي اهلل عليه وسلم گفت:كسيكه قدرت دارد و
توان مالي دارد و قرباني نميكند به مصالي عيد ما نزديك نشود .احمد و
ح دانسته و امامان ترجيح
ابن ماجه آن را روايتكرده و حاكم آن را صحي 
دادهاند كه موقوف است .بنابراين حجت نيست و راي ابوحنيفه در مورد واهلل اعلم
وصلي اهلل وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين
وجوب خالف راي جمهور که راي راجح است مي باشد.
جز در دو مورد قرباني واجب نميگردد:
-1كسيكه قرباني را بر خود نذر كند واجب ميشود چون پيامبر صلي سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
اهلل عليه و سلم گفت « :من نذر أن يطيع اهلل فليطعه [هركس بر خود نذر IslamPP.Com
كند كه اطاعت خدا نمايد بايد آن را انجام دهد و اطاعت كند]« .حتي اگر
نذر كننده بميرد براي نايب او درست است كه چيزي را كه پيش از مرگش
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ماهنامه

نوار اسالم

سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.

قلمروهای دولت اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب رضي اهلل عنه()1
تألیف:دكترعليمحمدمحمدصالبی را میفرستاد تا شورشهایی را که در عمان علیه علی رضی
اهلل عنه بپاخاسته بودند خاموش کنند )]19[(،همچنین فرمانداری
در یمامه بود که شاید او تحت اشراف والی و فرماندار بحرین
نخست م ّکهی مکرمه
وقتی عثمان رضی اهلل عنه وفات یافت ،فرماندار م ّکه خالد بن قرار داشت)]20[(.
سعید بن عاص بود ،سپس علی رضی اهلل عنه او را عزل نمود
و ابو قتادهی انصاری را به عنوان والی و فرماندار مکه تعیین چهارم :یمن
کرد )]1[(،چنین به نظر میآید کهابوقتاده م ّدت کوتاهی فرماندار وقتی عثمان رضی اهلل عنه به شهادت رسید و مردم با علی
م ّکه بوده ،چون وقتی علی رضی اهلل عنه خواست به سوی عراق رضی اهلل عنه بیعت کردند ،علی رضی اهلل عنه عبید اهلل بن عباس
حرکت کند ،قثم بن عباس ([ )]2را به عنوان فرماندار مکه به رضی اهلل عنه را به فرمانداری یمن منصوب کرد )]21[(،و قبل
آن جا فرستاد و ابوقتادهی انصاری را عزل نمود )]3[(،بر این از رسیدن عبیداهلل بن عباس به یمن ،فرمانداران عثمان رضی
اساس مدت فرمانداری ابا قتاده دو ماه طول کشید و از دوران اهلل عنه از آنجا بیرون آمدند و بعضی از آنها همراه لشکر جمل
کوتاه فرمانداری او سخنان و اخبار قابل ذکری نقل نشده و با طلحه و زبیر رضی اهلل عنه همراه شدند و در مج ّهز کردن
بیشتر منابعی که از فرمانداری قثم بن عباس بر مکه سخن لشکر نقش به سزایی داشتند )]22[(،عبیداهلل بن عباس فرماندار
گفتهاند ،بیان کردهاند که علی رضی اهلل عنه او را به عنوان صنعاء و توابع آن بود و سعید بن سعد بن عباد ه انصاری با او
فرماندار همزمان مکه و طائف مقرر کرد )]4[(،و اخبار مکه در فرمانداری کمک میکرد و فرمانده لشکر بود )]23[(،شهادت
در دوران خالفت علی رضی اهلل عنه جز آن قسمت که مربوط عثمان رضی اهلل عنه تاثیر شگرفی بر مسلمین یمن گذاشته بود
بوده به موسم حج و کسانی ک ه امیر حج قرار گرفتهاند نقل و آنها از این جنایت ناراحت و متنفر بودند ،بنابراین بعضی از
شدهاند و علی بن ابی طالب رضی اهلل عنه در دوران خالفت اهالی یمن بیعت نکردند و دوست داشتند قاتالن عثمان رضی
خود در حج حضور نیافت ،چون با فتنههایی درگیر بود که در اهلل عنه را بکشند و چون امر کشتن قاتالن عثمان رضی اهلل
گوشههای دولت اسالمیسر بلند کرده بودند و اوضاع هنوز در عنه به تأخیر افتاد ،آنها بعد از واقعهی حکمیت به معاویه نامه
آن مناطق آرام نبود و علی رضی اهلل عنه در موسم حج کسی نوشتند ،بنابراین معاویه بسر بن ارطاه را فرستاد و او توانست
حجاج را رهبری کند ،ظاهراً قثم بن عباس فقط با همکاری این دستهاز مردم برای مدت کوتاهی([ )]24بر یمن
را میفرستاد که ّ
در موسم حج سال  37هـ امیر حج بوده و در سال 36هـ علی چیره شود ،بعد از آن علی توانست یمن را از لشکر معاویه باز
رضی اهلل عنه عبداهلل بن عباس را به عنوان امیر حج فرستاد و پس بگیرد و باری دیگر عبیداهلل بن عباس را به عنوان فرماندار
در سال 38هـ .عبیداهلل بن عباس را به امیر حج منصوب کرد و یمن منصوب کرد و تا وقتی که علی رضی اهلل عنه به شهادت
به مکه فرستاد .با وجود اینکه منابع در بیان سالی که هر یک رسید عبیداهلل والی یمن بود)]25[(.
از اینها به حج رفتهاند اختالف دارند و در سال 39هـ معاویه روایت شده که بسربن ارطاه دو پسر عبیداهلل بن عباس و برخی
رضی اهلل عنه یکی از فرماندهان شام را همراه حجاج شام به از طرفداران علی را در آن جا به قتل رسانید ،سپس به سوی
مکه فرستاد تا حج را اقامه نماید ،وقتی به م ّکه رسید با قثم بن شام بازگشت و امیرالمؤمنین علی رضی اهلل عنه جاریه بن قدامه
عباس درگیر شد و اگر صحابه برای برقراری صلح و توافق بر سعدی را به یمن فرستاد و او همان کاری را کرد که بسر
این ک ه یکی از افراد بنی شیبه حج را اقامه نماید اقدام نمیکردند ،کرده بود و او بعضی از دوستداران عثمان را در یمن به قتل
نزدیک بود میان آنها جنگ بپا گردد ،ا ّما با دخالت صحابه حج رسانید([ .)]26ابن کثیر میگوید :این خبر نزد سیره نویسان
مشهور است ،ا ّما از دیدگاهاینجانب صحت آن قابل تأمل است
با امنیت بر قرار شد و جنگی در نگرفت([.)]5
قثم بن عباس همچنان فرماندار مکه بود تا اینکه لشکر معاویه ([ )]27و تردیدی نیست که در این برهه افراد بی گناه کشته
رضی اهلل عنه به فرماندهی بسر بن ارطاه وارد مکه شد و قثم از نشدهاند ،حتی در بصره و صفین وقتی دو طرف با هم جنگیدند
آن جا که برای خود احساس خطر کرد پا به فرار گذاشت و از افراد بی گناه را نمیکشتند ،پس چگونه در دوران آتش بس
مکه بیرون رفت و اینگونه دوران فرمانداری او بر مکه به پایان کودکان و بی گناهان را میکشتهاند ،بنابراین نمیتوان این
رسید و مک ه از قلمرو حکومت علی بن ابی طالب رضی اهلل عنه حرفهای متضاد با عرف و ارزشها و دین مسلمین را قبول
بیرون آمد و علی رضی اهلل عنه یکی از لشکرهایش را فرستاد کرد([.)]28
تا مکه را باز پس بگیرند ا ّما به شهادت رسیدن علی رضی اهلل
پنجم :والیت شام
عنه سبب شد تا این مهم انجام نگیرد)]6[(.
در دوران خالفت عمر و عثمان رضی اهلل عنهما معاویه رضی اهلل
عنه فرماندار شام بود ،وقتی علی رضی اهلل عنه زمام خالفت را
دوم :مدینه نبوی
ّ
در دوران پیامبر صلی اهلل علیه و سلم و سه خلیفهی بعد از به دست گرفت خواست معاویه را عزل کند و عبداهلل بن عمر را
او ،مدینه پایتخت دولت اسالمیبود و خلیفه در آن ساکن بود به فرمانداري شام منصوب نماید ،ا ّما عبداهلل بن عمر از پذیرفتن
و مدینه را در زمان حضورش در آن ،خودش اداره میکرد و فرمانداری شام امتناع ورزید و در این مورد پوزش خواست
وقتی خلیفه به سفر میرفت کسی را به عنوان جانشین خود و خویشاوندی بین آنها را یادآور شد )]29[(،و امیر المؤمنین
مقرر میکرد ک ه آن را اداره کند .بعد از بیعت مردم با علی درخواست عبداهلل بن عمر را در خصوص نرفتن به شام
بر آن ّ
علی رضی اهلل عنه اوضاع دگرگون شد ،چون وضعیت کلّی پذیرفت و او را مجبور نکرد .ا ّما روایاتی کهادعا میکنند که علی
و درگیری که بعد از کشته شدن عثمان رضی اهلل عنه پیش بر عبداهلل بن عمر به خاطر این کهاو کناره گیری کرد و در کنار
آمد او را وادار به ترک مدینه کرد ،به خصوص بعد از آن علی نایستاد پرخاش کرد ،تحریف حقیقت و دروغ است )]30[(،و
که طلحه و زبیر و عایشه رضی اهلل عنه قبل از واقعه جنگ نهایت امر در مورد قضیه عبداهلل بن عمر و فرمانداری شام این
جمل به سوی عراق رهسپار شدند )]7[(،و چنان که بعضی از بود که ذهبی از طریق سفیان بن عیینه و او از عمر بن نافع و او
روایات میگویند در این وقت سهل بن حنیف انصاری به عنوان از پدرش و او از ابن عمر روایت میکند که گفت :علی کسی را
الرحمن تو کسی هستی که در
نزد من فرستاد و گفت :ای ابا عبد ّ
جانشین خلیفه در مدینه مقرر گردید)]8[(.
مدت فرمانداری سهل بن حنیف بر مدینه برای ما معلوم نیست ،شام از تو اطاعت میکنند ،به شام برو تو را به عنوان امیر آن
ا ّما ظاهراً دوران فرمانداری او در مدینه بیش از یک سال بوده ،جا مقرر کردهام ،گفتم :به یاد خداوند و خویشاوندی و همراهی
چون روایت است که او در سال 37هـ فرماندار مدینه بوده با رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم میافتم ،این مسئولیت را به
است )]9[(،سپس علی رضی اهلل عنه بعد از آن که سهل بن حنیف من واگذار مکن ،ا ّما علی رضی اهلل عنه نپذیرفت ،آنگاهاز حفصه
را عزل کرد ،تمام بن عباس را به عنوان والی و فرماندار مدینه کمک گرفتم باز هم نپذیرفت ،بنابراین شب هنگام به سوی مکه
منصوب نمود و بعد از او ابو ایوب انصاری را به فرماندار رفتم )]31[(.این دلیل قاطعی است بر اینکه عبداهلل بن عمر با علی
مدین ه انتخاب کرد ،که تا سال 40هـ ایشان فرماندار مدینه باقی رضی اهلل عنه بیعت کرده بود ،زیرا اگر عبداهلل بیعت نکرده بود
ماند .در این سال لشکر شام از سوی معاویه به فرماندهی بسر چگونه میخواست او را به عنوان فرماندار منصوب نماید؟ در
بن ارطاه([ )]10وارد مدینه شد ،پس ابوایوب از مدینه فرار کرد االستیعاب ابن عبدالبر از ابی بکر بن ابی جهم و او از ابن عمر
و بسوی علی در کوفه نزد وي رفت )]11[(،و اینجا بود که مدینه روایت میکند که به هنگام مرگ گفت :بر هیچ چیزی تأسف
از قلمرو حکومت علی رضی اهلل عنه بیرون آمد و جزو قلمرو نمیخورم جز اینکه جنگیدن با گروه شورشیان را همراه علی
حکومت معاویه رضی اهلل عنه گردید و اینگونه در دوران علی ترک کردم ([ )]32این نیز نشانگر آن است کهابن عمر با علی
رضی اهلل عنه مدینهاز پایگاه خالفت به والیتی از والیتها تبدیل بیعت کرده بود ،چون از اینکه همراه علی به جنگ شورشیان
شد و حوادث سیاسی دور از آن رخ میدادند ،بنابراین میبینیم نرفته بود پشیمان بود ،چرا که عبداهلل بن عمر از زمره کسانی
که منابع تاریخی تقریبا در این برهه مدینه را فراموش کردهاند ،بود کهاز فتنه کناره گیری کرد و با کسی نجنگید و اگر او با علی
بیعت نکرده بود بیشتر پشیمان میشد و آن را نیز به صراحت
تا آن که لشکر معاویه توانست بر آن غالب آید)]12[(.
بیان میکرد ،چون بیعت کردن و در آمدن در آنچه مردم وارد
آن شدهاند واجب است و بیعت نکردن امری است که خود ابن
سوم :والیت بحرین و عمان
بحرین در زمانی که عثمان رضی اهلل عنه وفات یافت تابع امارت عمر از پیامبر صلی اهلل علیه و سلم روایت میکند که فرمود« :من
جاهلیة» ([ )]33هر کسی بمیرد
بصره بود و ابن عامر یکی از فرمانداران خود را امیر آن جا مات و لیس فی عنقه بیعة مات میتة
ّ
مقرر میکرد و علی رضی اهلل عنه در دوران خود مجموعهای بدون آن که بیعتی به گردن داشته باشد با مرگ جاهلی مرده
از أمراء خود را که مهمترین آنها عمر بن ابی سلمه([ )]13بود را است .ولی بیعت با بیرون آمدن همراه علی رضی اهلل عنه برای
به عنوان امیر بحرین مقرر کرد ،عمربن ابی سلمه در اثنای سفر جنگ فرق داشت ،چون این قضیه مورد اختالف صحابه بود و
علی رضی اهلل عنه به عراق او را همراهی کرد ،سپس علی او را بعضی از آن کناره گیری کرده بودند .پس چگونه ممکن است
برای مدت زمانی به عنوان فرماندار بحرین منصوب کرد([ )]14ابن عمر به خاطر عدم حضور در این جنگ پشیمان شود ولی
متأسف نباشد ،در صورتی که برای عدم
و سپس او را به عراق فراخواند تا در کنارش باشد ،همچنین به خاطر عدم بیعت
ّ
قدامه بن عجالن انصاری ([ )]15و نعمان([ )]16بن عجالن بیعت وعید سخت آمد ه است و اینگونه باطل بودن ادعای بخشی
انصاری از فرمانداران علی رضی اهلل عنه در بحرین بودند از مورخین مبنی بر اینکهابن عمر با علی بیعت نکردهآشکار
و گفتهاند که عبیداهلل بن عباس([ )]17نیز از جمله کسانی بوده میشود ،چون ثابت شد کهابن عمر از زمرهی کسانی بود که
است که علی آنها را به فرمانداری بحرین منصوب کردهاست و با علی رضی اهلل عنه بیعت کردند و بلکهابن عمر رضی اهلل عنه
مقربان علی رضی اهلل عنه بود که علی رضی اهلل عنه دوست
عبیداهلل بن عباس فرماندار یمن بود ،شاید بحرین و نجد در آن از ّ
زمان تابع یمن بودهاند ،همانگونه کهاز تعبیر طبرانی بر میآید ،داشت آنها را به عنوان فرماندار منصوب نماید و از آنها کمک
همچنان که تعبیر خلیفه بن خیاط به این نکته اشاره میکند بگیرد ،چون علی میدید کهابن عمر رضی اهلل عنه صادقانه او
که ترتیب مشخصی برای این فرمانداران را سراغ نداشته را دوست دارد و خیرخواهاوست)]34[(.
است )]18[( ،منابع تاریخی اسامی بعضی از فرماندارانی را بعد از آن کهابن عمر رضی اهلل عنه از پذیرفتن فرمانداری شام
ذکر کردهاند که علی به عمان میفرستاد ،ک ه یکی فرماندار و عذر خواهی کرد ،امیرالمؤمنین علی رضی اهلل عنه سهل بن
دیگری فرمانده لشکر بود ،ایشان رضی اهلل عنه این فرماندهان حنیف را به جای او فرستاد ،اما همین کهاو به شام نزدیک شد،

اسب سواران معاویه رضی اهلل عنه او را گرفتند و به او گفتند :جنگها مانع ادامهی سلطه معاویه رضی اهلل عنه بر شام نگردید.
اگر عثمان رضی اهلل عنه تو را فرستاده خوش آمدی و اگر کسی ([)]42
دیگر تو را فرستاده برگرد([ .)]35اهالی شام به خاطر شهادت
مظلومانهی عثمان رضی اهلل عنه به شدت خشمگین بودند و ششم :والیت جزیره
پیراهن خونین عثمان همراه با انگشتان قطع شدهی دست نائله در ایام حکومت عثمان رضی اهلل عنه جزیر ه یکی از والیتهای
همسر عثمان به هنگام دفاع از عثمان رضی اهلل عنه به شام تابع شام بود و بعد از شهادت عثمان رضی اهلل عنه شام در
آورده شده بودند و داستان شهادت عثمان رضی اهلل عنه بسیار دست معاویه رضی اهلل عنه و عراق در دست علی رضی اهلل عنه
دردناک بود و احساسات مردم تحریک و قلبها جریحه دار و بود ،از این رو جزیره با توجه به موقعیت جغرافیایی که داشت
چشمها اشکبار بودند .همچنین خبر تسلط شورشیان بر مدینه و یک طرف آن به عراق و طرف دیگرش به شام متصل بود،
و فرار بنی امیه به م ّکه و دیگر رخدادها اهل شام و در رأس آنها همواره محل کشمکش دو گروه بود )]43[(،و از سویی دیگر
معاویه رضی اهلل عنه را متاثر کرده بود ،از این رو ایشان فکر تسلط بر آن برای هر دو گروه آسان بود ،لذا جنگهای زیادی
میکرد که وظیفهی اوست که برای گرفتن خون عثمان رضی بین لشکریان معاویه و لشکریان علی در جزیره در گرفت و هر
اهلل عنه از قاتالنش به پاخیزد ،چون ولی و صاحب خون عثمان گروه میکوشید بر جزیره مسلط شود و چنین به نظر میآید
رضی اهلل عنه است و خداوند عزوجل میفرماید:
که علی رضی اهلل عنه توانست برای مدت زمانی بر آن چیره
{ َو َمنْ ُقت ِ َل َم ْظ ُلو ًما َف َق ْد َج َعلْنَا ل ِ َول ِ ّي ِهِ ُسلْ َطانًا َفال ُي ْسر ْ
ِف فِي الْ َق ْت ِل شود([ )]44و در این مدت ایشان« ،اشتر» را به عنوان فرماندار
ورا (( } )٣٣اسراء .)33/یعنی :هر کس که مظلومانه جزیره مقرر کرد ،او یکی از معروفترین فرمانداران علی در
إ ِ َّن ُه َكانَ َمن ُ
ْص ً
کشته شود ،به صاحب خون او این قدرت را دادهایم (که قاتل جزیر ه است )]45[( ،علی چند بار او را به عنوان فرماندار جزیره
را به مجازات برساند) ولی نباید او هم در کشتن اسراف کند منصوب نمود و او توانست امور جزیره را سامان دهد ،سپس
بیگمان صاحب خون یاری شوندهاست.
علی رضی اهلل عنه در سال سی و هشت هجری به ناچار اشتر
از این رو معاویه رضی اهلل عنه مردم را جمع کرد و در مورد را به عنوان فرماندار به مصر فرستاد ،با رفتن اشتر بار دیگر
عثمان رضی اهلل عنه و اینکه او مظلومانه به دست بیخردان نابسامانی به جزیره برگشت و معاویه برای سیطره بر آن به پا
منافقی که از ریختن خون ناحق باکی نداشتهاند به شهادت خاست و جنگهایی در جزیره در گرفت([ )]46معاویه توانست
رسیدهاست ،سخن گفت و متذ ّکر شد ک ه آنها عثمان را در ماه در اواخر سال سی و نُه تا حدودی بر جزیره مسلط شود)]47[(،
حرام و در شهر حرام کشته بودند ،آنگاه مردم شوریدند و این و جزیره پناهگاهی برای بعضی از کسانی بود ک ه از جنگ در
کار را زشت شمردند و صداها بلند شد و در میان این جمع بین علی و معاویه کناره گیری کرده بودند )]48[(،و شاید چون
تعدادی از اصحاب رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم حضور جزیره در میان قلمرو دو طرف قرار داشت ،آنها آن را برای
مره بن کعب سکونت برگزیده بودند .اسامیبعضی از کسانی کهاز سوی
داشتند ،یکی از اصحاب حاضر در جمع به نام ّ
بلند شد و گفت :اگر حدیثی نبود ک ه از پیامبر شنیدهام سخن علی رضی اهلل عنه به عنوان فرماندار جزیره تعیین شدهاند ذکر
نمیگفتم ،پیامبر صلی اهلل علیه و سلم روزی فتنهها را یاد شد و شدهاست ،از آن جملهیکی شبیب ([ )]49بن عامر و کمیل بن
متذکر شد که فتنهها نزدیکند ،در آن موقع مردی از نزدیک ما زیاد بود ،این دو در مقابله با لشکریان شام که به جزیره حمله
عبور کرد که خود را با پارچهای پوشانیده بود ،پیامبر صلی اهلل میکردند نقش به سزایی داشتند ،چراکهاینها توانستند از طرف
علیه و سلم فرمود« :این مرد در آن روز بر هدایت است» من جزیره به شام حمله کنند)]50[( .
آن مرد را دنبال کردم ،رفتم ناگهان دیدم کهاو عثمان بن عفان
رضی اهلل عنه است ،چهرهاش را به سوی پیامبر برگرداندم و زيرنويسها:
گفتم :آیا همین است ؟ فرمود :بله ([ )]36و حدیثی دیگر هست [ - ]1الوالیة علی البلدان  ،3/2تاریخ ابن خیاط ص 201
که
محرک و انگیزهی قوی برای معاویه رضی اهلل عنه بود که [ - ]2سیر اعالم النبالء 440/3
ّ
خون عثمان رضی اهلل عنه را بخواهد ،این حدیث را نعمان بن [ - ]3تاریخ یعقوبی 179/2
بشیر از عایشه رضی اهلل عنها روایت میکند که گفت :پیامبر [ - ]4الکامل فی التاریخ  ،398/3الوالیة علی البلدان 4/2
خدا صلی اهلل علیه و سلم کسی را دنبال عثمان بن عفان رضی [ - ]5الوالیة علی البلدان  4/2تاریخ طبری 79/6
اهلل عنه فرستاد ،سپس عثمان آمد و پیامبر صلی اهلل علیه و سلم [ - ]6تاریخ طبری  ،80/6الوالیة علی البلدان 5/2
رو به او کرد به شانهاش دست زد و آخرین سخنی که به او [ - ]7تاریخ خلیفهابن خیاط ص ،181الوالیه علی البلدان 2/2
گفت این بود که فرمود« :ای عثمان به زودی خداوند لباسی [- ]8منبع سابق.
را به تو میپوشاند ،اگر منافقان از تو خواستند آن را از تن [ - ]9تاریخ طبری  ،53/6الوالیه علی البلدان 2/2
در آوری آن را در نیاور تا به دیدارم بیایی» .سه بار پیامبر [ - ]10سیر اعالم النبالء  ،409/3الوالیه علی البلدان 2/2
صلی اهلل علیه و سلم چنین گفت ،عرض کردم :ای ام المؤمنین [ - ]11تاریخ طبری  ،80/6الکامل 373/3
چرا تا کنون این حدیث را نمیگفتی؟ گفت :سوگند به خدا آن را [ - ]12الوالیه علی البلدان 3/2
فراموش کرده بودم و به یادم نمیآمد ،من معاویه رضی اهلل [ - ]13تهذیب التهذیب 456/7
عنه را از این حدیث با خبر کردم ،او قبول نکرد تا آن که نامهای [ - ]14الکامل  ،222/3الوالیة علی البلدان 5/2
به ام المؤمنین نوشت و از او خواست ک ه این حدیث را برای [ - ]15الوالیة علی البلدان 5/2
او بنویسد ،آنگاه عایشه رضی اهلل عنه در نامهای این حدیث را [ - ]16االصابة  ،562/3الوالیه علی البلدان 5/2
برای او نوشت)]37[(.
[ - ]17تاریخ طبری 90/6
از آنجا کهاهل شام به رهبری معاویه بن ابی سفیان به شدت [ - ]18الوالیه علی البلدان 6/2
بر اجرای فرمان خداوند در مورد قاتالن عثمان رضی اهلل عنه [ - ]19تاریخ یعقوبی  ،95/2الوالیه علی البلدان 6/2
حریص بودند ،علّت اصلی بیعت نکردن آنها با علی بن ابی طالب [ - ]20الوالیه علی البلدان 6/2
رضی اهلل عنه این بود ،نه به خاطر اینکه معاویه رضی اهلل عنه بر [ - ]21تاریخ خلیفة بن خیاط ص 6
فرمانداری شام باقی بماند ،یا به خاطر چشم دوختن به خالفت - ]22[ ،مروج الذهب مسعودی  ،357/2الوالیة علی البلدان 6/2
چون کام ً
ال میدانست ک ه امر خالفت مربوط به شش نفری است [ - ]23االستبصار ابن قدامه مقدسی ص  ،99الوالیة علی البلدان 6/2
که عمربن خطاب رضی اهلل عنه به عنوان شورای انتخاب خلیفه [ - ]24خالفة علی بن ابی طالب ،عبدالحمید علی ص 109
بعد از خودش تعیین کرده بود و کامال میدانست که علی رضی [ - ]25تاریخ طبری  ،81 ،80/6الوالیة علی البلدان 7/2
اهلل عنه از او برتر و به خالفت سزاوارتر است )]38[(،به دلیل [ - ]26تاریخ طبری 55/6
روایتی ک ه یحیی بن سلیمان جعفی با سند ج ّید از ابی مسلم [ - ]27البدایة و ال ّنهایة 334/7
خوالنی روایت میکند کهاو به معاویه رضی اهلل عنه گفت :شما [ - ]28االنصاف دکتر حامد خلیفة ص 575
با علی رضی اهلل عنه همانند و همطراز هستی که با او درگیری [ - ]29المصنف ابن ابی شیبه 472/7
؟ معاویه رضی اهلل عنه گفت :نه سوگند به خدا من میدانم کهاو [ - ]30استشهاد عثمان و وقعة الجمل ،خالد الغیث ص 160
از من برتر است و از من به امر خالفت سزاوارتر است ،ولی آیا [ - ]31سیر اعالم النبالء 224/3
شما نمیدانید که عثمان مظلومانه کشته شد ه است و من پسر [ - ]32االستیعاب 326/6
عموی او هستم و خون او را میخواهم ،پس نزد علی رضی [ - ]33مسلم ،کتاب االمارة 851
اهلل عنه بروید و به او بگوئید :قاتالن عثمان را به من تحویل [ - ]34االنتصار للصحب و اآلل ص 507
دهد تا تسلیم او شوم ،آنگاه نزد علی آمدند و با او سخن گفتند [ - ]35تهذیب تاریخ دمشق  ،39/4خالفة علی بن ابی طالب عبدالحمید
ولی علی رضی اهلل عنه قاتالن را به معاویه تحویل نداد([ .)]39علی 110
در روایتی دیگر آمدهاست :نزد علی رضی اهلل عنه آمدند و با [ - ]36صحیح سنن ابن ماجه 24/1
او صحبت کردند ،علی رضی اهلل عنه گفت :معاویه با من بیعت [ - ]37مسند احمد ،باقی سند االنصارش 24045
کند و همراهآنان برای داوری نزد من بیاید ،ا ّما معاویه رضی [ - ]38خالفة علی بن ابی طالب ،عبدالحمید علی ص 112
اهلل عنه امتناع ورزید و نپذیرفت )]40[(،ا ّما روایتی که میگویند [ - ]39فتح الباری  ،92/13البدایة و ال ّنهایة 129/8
معاویه به خاطر اعتراض شخصی و طمعهای دنیوی و به علت [ - ]40فتح الباری  92/13استشهاد عثمان ص 160
دشمنی و رقابتی که در دوران جاهلیت بین بنیهاشم و بنی [ - ]41خالفة علی عبدالحمید علی ص 112
امیه بود از بیعت کردن با علی رضی اهلل عنه اباء ورزید و دیگر [ - ]42الوالیه علی البلدان 8/2
تهمتهایی که به اصحاب پیامبر میزنند و نویسندگان معاصر [ - ]43معجم البلدان 135/2
همچون ع ّباس محمود عقاد در کتاب «عبقریة علی» و عبدالعزیز [ - ]44االخبار الطوال دینوری ص  ،154الوالیه علی البلدان 8/2
الدوری در کتاب «مقدمة فی تاریخ صدر االسالم» بر اساس این [ - ]45تاریخ خلیفه بن خیاط ص 200
روایت خیالپردازیهای پوچ و باطل خود را ارائه دادهاند ،باید [ - ]46تاریخ طبری 54/6
دانست کهاینها روایاتی غیر قابل قبول و متروک میباشند که [ - ]47الفتوح ابن اعثم کوفی  ،45/4الکامل 379/3
راویان آن از نظر عدالت و حفظ دارای ضعف و عیب هستند - ]48[ .الکامل 380/3
([)]41
[ - ]49الوالیة علی البلدان 9/2
در تمام دوران خالفت علی رضی اهلل عنه شام در سلطهی [ - ]50الفتوح ابن اعثم کوفی  52 -50/4تاریخ طبری 19/6
معاویه بن ابی سفیان رضی اهلل عنه قرار داشت و علی رضی
اهلل عنه نتوانست بر آن چیره شود و یا افرادی را در آن جا
به عنوان امیر و فرماندار مستقر کند ،در شرق سرزمین شام
درگیریهایی بین لشکر علی رضی اهلل عنه و لشکر معاویه به نقل از :سيره أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه
رضی اهلل عنه رخ داد که مهم ترین آن جنگ صفین بود که و شخصيت و عصر او ،تألیف :دكترعلي محمد محمد صالبی
علی رضی اهلل عنه و معاویه رضی اهلل عنه هر دو در این جنگ
شرکت داشتند و این جنگ در سال 37هـ اتفاق افتاد ،ا ّما این

ماهنامه

نوار اسالم

شناختصحابهكرامرضياهللعنهم 47

سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.

حال حضرت عمر فاروق
رضی اهلل عنه در خوف و
خشیت از اهلل تعالی
تألیف:شیخالحدیثموالنامحمدزکریارحمهاهلل
ترجمه:ابوالحسینعبدالمجیدمرادزهیخاشی
بعضی اوقات حضرت عمر فاروق رضی اهلل عنه خسی در دست میگرفت و میفرمود:
«کاش من این خس میبودم» و گاهی میفرمود« :کاش من از مادر متولد نمیشدم» یک
بار مشغول کاری بود که شخصی آمد و اظهار داشت :فالن شخص بر من ظلم کرده است،
شما با من بیایید و از وی انتقام بگیرید .ایشان به او یک شالق زد و اظهار داشت« :وقتی
که برای این کار تعیین شده تو در آن وقت مراجعه نمیکنی ،حاال که من مشغول کاری
دیگر شدهام نزد من آمدهای تا انتقام تو را از او بگیرم؟» آن شخص از آنجا رفت .ایشان
فردی را به دنبال وی فرستادند و او را احضار کردند و شالق را به دست او داد و فرمود:
حاال از من انتقام بگیر .او عرض کرد :من برای رضای اهلل تعالی تو را بخشیدم .حضرت
عمررضی اهلل عنه به خانه آمد و دو رکعت نماز خواند و پس از آن چنین به خود خطاب
کرد :ای عمر! تو بیارزش بودی ،خداوند به تو مقام و منزلت داد .تو گمراه بودی ،خداوند
تو را هدایت کرد .تو ذلیل و پست بودی ،خداوند به تو عزت و شرف بخشید ،و بر مردم

حاکم قرار داد .حاال شخصی نزد تو آمده و از تو دادخواهی میکند و تو او را میزنی،
فردای قیامت به بارگاه پروردگار خود چه جوابی خواهي داشت؟ تا مدت زیادی اینچنین
خود را مالمت و نکوهش میکرد([.)]1
اسلم غالم وی میگوید :یک بار با ایشان به سوی حره([ )]2میرفتیم .از دور آتشی دیدیم
که در بیابان روشن بود ،حضرت عمر گفت :شاید کاروانی است که با فرا رسیدن شب
وارد شهر نشده و بیرون از شهر توقف کرده است ،برویم از آن خبری بگیریم و اگر نیاز
و مشکلی داشتند ،رفع کنیم .به آنجا رفتیم دیدیم چند کودک در اطراف یک زن گریه و
زاری میکنند و دیگی پر از آب روی آتش گذاشته شده است .آن حضرت به وی سالم
کرد و اجازه گرفت و نزدیک او رفت و پرسید :این کودکان برای چه گریه میکنند؟ آن
زن گفت :بر اثر گرسنگی دارند گریه میکنند ،پرسید :در این دیگ چه چیزی است؟ گفت:
آن را پر از آب کرده و روی آتش گذاشتهام و به کودکان نوید آماده شدن غذا را میدهم
و میخواهم بدین طریق آنها را ساکت کنم و بخوابانم .خداوند میان من و امیرالمؤمنین
قضاوت خواهد کرد ،زیرا از تنگی عیش و زندگی من ،خبر و سراغی نمیگیرد .حضرت عمر
شروع به گریه کرد و فرمود :اهلل تو را مورد رحم قرار دهد! عمر از حال تو چه خبر دارد؟
او گفت :عمر امیر ماست ،سپس از حال ما خبر ندارد؟ اسلم گفت :آن حضرت مرا با خود
برگرداند و به انبار بیت المال آمدیم ،کیسهای را پر از مواد غذایی از جمله :آرد ،خرما و
روغن با مقداری لباس و مقداری پول کردیم .ایشان به من گفت :این کیسه را بر پشت من
قرار بده ،عرض کردم :من خودم میبرم .فرمود :خیر ،بر پشت من قرار بده ،وقتی دوسه بار
اصرار کردم فرمود :آیا روز قیامت هم بار مرا تو حمل میکنی؟ این را من بر دوش حمل
میکنم ،زیرا که در روز قیامت از من در این مورد سؤال خواهد شد .من ناگزیر آن کیسه را
بر پشت ایشان گذاشتم ،ایشان با شتاب نزد آن زن رفت و من هم همراه ایشان بودم .مقداری
آرد ،روغن و خرما در آن دیگ قرار داد و آنها را به هم زد و روی آتش گذاشت ،آتش را
خوب پف کرد تا روشن شود .اسلم میگوید :از ریش انبوه آن حضرت بر اثر پفکردن آتش
دود بیرون میشد ،تا این که نوعی حلوا آماده شد ،و با دست مبارک خویش آن را از دیگ
بیرون آورد و به آنها داد ،تا بخورند .کودکان خوب خوردند و سیر شدند و مشغول خنده و
بازی شدند .باقيمانده را نیز به آنان تحویل داد تا بعداً بخورند ،آن زن اظهار داشت :خداوند

به شما جزای خیر دهد ،شما شایستۀ این بودی که به جای حضرت عمر خلیفه میشدی.
حضرت عمر او را تسلی داد و فرمود :وقتی نزد خلیفه آمدی مرا در آنجا مییابی .چند
دقیقه در آنجا نشست و سپس به خانه بازگشت و فرمود :برای این نشستم تا او را شاد و
خندان ببینم ،زیرا او را اندوهگین و گریان دیده بودم([.)]3
تذکر :آن حضرت رضی اهلل عنه در نماز صبح اغلب سورههای کهف ،طه و دیگر سورههای
بزرگ را میخواند و گریه میکرد ،به طوری که تا چندین صف صدای گریه ایشان به
گوش میرسید .یک بار در نماز صبح سوره یوسف را میخواند ،وقتی به این آیه رسید{ :
الل َو َأ ْع َل ُم ِم َن هَّ ِ
َال ِإنَّ َما َأشْ ُكو بَ ِثّي َو ُح ْز ِني ِإلَى هَّ ِ
ق َ
ون ((})٨٦يوسف« .) 86 :گفت:
الل َما ال َت ْع َل ُم َ
از غم و اندوهم تنها به پروردگار شکایت میبرم و از سوی پروردگار چیزی میدانم که
شما نمیدانید» .چنان گریه کرد که صدای ایشان در سینه حبس شد.
در نماز تهجد گاهی به قدری گریه میکرد که بیهوش میشد و بر زمین میافتاد .این است
حال آن شخصی که از شنیدن نام وی ،لرزه بر اندام پادشاهان و فرمانروایان بزرگ جهان
میافتاد .امروز نیز بعد از حدود چهارده قرن شوکت و عظمت ایشان بر سر زبانها جاری
است .امروز هیچ حاکم و پادشاهی نیست که با یک فرد معمولی از رعایای خود اینگونه
رفتار و برخورد کند.
زيرنويسها:
([ -)]1أسد الغابۀ.
([ -)]2نام محلی نزدیک مدینه است.
([ -)]3اشهر مشاهیر منتخب کنز العمال.

به نقل از :حکایات صحابه يا حماسه سازان تاریخ ،تألیف :شیخ الحدیث
موالنا محمد زکریا رحمه اهلل ،ترجمه :ابوالحسین عبدالمجید مرادزهی خاشی

داستانمسلمانشدنسلمانفارسيرضياهللعنه()1
نویسنده:
دكترعبداهللبنعبدالعزيزالجبرينرحمهاهلل
عبداهلل ابن عباس رضي اهلل عنهما ميگويد :سلمان فارسي
شرح حال خودش را اينچنين براي من تعريف كرد:
من يك مرد ايراني از اهالي اصفهان ،ساكن يكي از روستاهاي
آن به نام « جي »[ ]1بودم .پدرم كدخداي آن روستا بود و
مرا از همه كس بيشتر دوست داشت ،تا جاييكه اين عشق و
عالقه او را وادار كرده بود كه مرا در خانهاش ـ همچون يك
كنيز ـ زنداني و حبس نمايد .من بر سر آئين مجوسيت بودم
و بدان خيلي اهتمام ورزيدم تا جاييكه به عنوان خدمتكار و
خازن آن آتشي كه معبود مردم بود در آمدم و پيوسته مالزم
آن بودم و از آن جدا نميشدم .سلمان گويد :پدرم يك مزرعه
بزرگ داشت ،وي يك روز كه سرگرم ساخت و ساز بود،
نتوانست كه سري به مزرعه بزند ،لذا به من گفت :پسرم! من
امروز سرگرم اين ساخت و ساز هستم و نميتوانم به مزرعهام
بروم و به شئونات آن بپردازم ،تو برو و به آن نگاهي بيانداز!
(سلمان گويد) پدرم در عين حال ،كارهايي را در رابطه با
آن مزرعه از من خواست كه آنها را انجام دهم .من هم به
قصد سركشي به مزرعهاش از خانه بيرون آمدم ،در راه از
يكي از كليساهاي مسيحيان عبور كردم ،صداهاي آنها را
شنيدم ،آنها داشتند در آنجا نماز ميخواندند .چون پدرم مرا
در خانهاش زنداني كرده بود ،من قب ً
ال هيچ اطالعي از شئون
مسيحيان نداشتم .لذا ،همين كه از كنار آنها عبور كردم و
صداهاي آنها را شنيدم ،پيش آنها رفتم و كارهاي آنها را
مالحظه نمودم .سلمان گويد :وقتي كه آنها را ديدم ،نماز
آنها مورد پسندم واقع شد و اشتياق پيدا كردم كه كار آنها
را انجام دهم.
گفتم :بخدا اين بهتر از ديني است كه ما داريم .به خدا تا
غروب آفتاب آنها را ترك نكردم و مزرعه پدرم را فراموش
نمودم و به سراغ آن نرفتم ،به آنها گفتم :اصل و منشأ اين
دين در كجاست؟ گفتند :در شام.
سلمان گويد :سپس پيش پدرم بازگشتم ،حال آنكه كسي را
دنبال من فرستاده بود و بخاطر من اص ً
ال به كارش توجهي
نكرده بود .حضرت سلمان گويد :هنگامي كه پيش او آمدم،
گفت :پسرم ،كجا بودي؟ مگر قرار نبود كه به مزرعه بروي و
آن كارهايي را كه به تو گفته بودم انجام دهي؟
سلمان گويد :گفتم :پدر جان ،سر راه با مردمي برخورد كردم
كه در يكي از كليساهاي خودشان نماز ميخواندند (و دعا و
نيايش ميكردند) دين آنها در نظرم خوشايند آمد ،به خدا تا
غروب آفتاب همچنان در نزد آنها بودم.
گفت :پسرم ،در اين دين هيچ خيري نيست و دين تو و دين
نياكانت از آن بهتر است! سلمان گويد :گفتم :نه بخدا ،اين
دين از دين ما بهتر است ،حضرت سلمان گويد :پدرم ترسيد
كه من دينم را ترك گويم ،به همين خاطر آمد و زنجيري به
پايم كشيد و مرا در خانهاش حبس و زنداني كرد.
سلمان گويد :من هم كسي را دنبال مسيحيان فرستادم (و
آنها آمدند) و من ب ه آنها گفتم :اگر يكي از كاروانهاي بازرگانان
شام به اينجا آمد ،به آنها خبر دهيد كه من ميخواهم با آنها
بروم.
سلمان گويد :يكي از كاروانهاي بازرگانان شام پيش آنها آمد
و آنها مسئله مرا براي آن بازرگانان بازگو كردند .سلمان گويد:
به بازرگانان گفتم :اگر كارهايتان تمام شد و خواستيد به

شام بازگرديد ،به من هم اطالع دهيد.
ي كه تصميم گرفتند به سرزمينشان
سلمان گويد :وقت 
بازگردند ،به من خبر دادند ،من هم زنجير پايم را باز كرده ،با
آنها همراه شدم .تا اينكه سرانجام به شام رسيدم .هنگامي كه
وارد آن شدم ،پرسيدم :برترين و بهترين مسيحي چه كسي
است؟ گفتند( :فالن) اسقف كه در كليسا است.
سلمان گويد :پيش او آمدم و گفتم :من به اين دين عالقه
پيدا كردهام و ميخواهم در اين كليسا همراه با تو باشم و به
تو خدمت نمايم و مسايلي را از تو ياد بگيرم و همراه با تو نماز
بخوانم و نيايش كنم.
گفت :بيا تو ،من هم همراه او وارد شدم .سلمان گويد :او مرد
بدي بود ،مردم را به صدقه دستور ميداد و آنها را تشويق مي
كرد كه خيرات كنند ،هنگامي كه مردم (تحت تأثير سخنان
وي) چيزهايي را براي او ميآوردند ،او آنها را براي خود نگه
ميداشت و ذخيره مينمود و به مسكينان و فقيران نميداد ،تا
جايي كه توانست هفت كوزه طال و نقره جمع آوري نمايد.
سلمان گويد :وقتي كه ميديدم چنين كاري را ميكند ،بشدت
از او بيزار شدم باالخره ُمرد و مسيحيان براي دفن كردن او
جمع شدند .من به آنها گفتم :او مرد خوبي نبود ،به شما
دستور ميداد كه صدقه بياوريد و شما را (شديداً) به اين
كار تشويق ميكرد ،حال آنكه صدقات جمع آوري شده شما
را براي خودش ذخيره ميكرد و چيزي از آنها را به فقرا و
مسكينان نميداد ،گفتند :تو از كجا اين را ميداني؟
سلمان گويد :گفتم :من جاي گنج او را به شما ميگويم.
گفتند:بگو!
سلمان گويد :جاي آن گنج را به آنها نشان دادم ،سلمان
گويد :آنها هفت كوزه پر از طال و نقره را از آنجا بيرون
كشيدند ،سلمان گويد :هنگامي كه آن را ديدند ،گفتند :به
خدا هرگز او را دفن نميكنيم ،آنگاه او را به دار آويختند و
سنگباران نمودند ،سپس شخص ديگري را آوردند و بجاي
او قرار دادند.
سلمان گويد :به خدا فردي را نديدم كه نماز پنج گانه را
بخواند[ ]2از او بهتر و برتر باشد و بيشتر از او به زهد و دوري
از دنيا عالقمند باشد و بيشتر از او به آخرت اشتياق داشته
باشد و در شب و روز بيشتر از او عبادت نمايد!
سلمان گويد :به همين خاطر ،وي را طوري دوست داشتم
كه در گذشته كسي را آنطور دوست نداشتهام .زماني را با او
سپري کردم ،سپس در شرف مرگ قرار گرفت .به او گفتم:
اي فالني ،من با تو بودم و تو را به گونهاي دوست داشتهام
كه قبل از تو ،كسي را آنطور دوست نداشتهام.
ميبيني كه هم اكنون در شرف مرگ قرار گرفتهاي ،پس مرا
به چه كسي سفارش ميكني و چه فرماني به من ميدهي؟
او گفت :پسرم! مردم هالك شدهاند و بيشتر دينشان را
تغيير و تحريف كردند ،به همين خاطر ،بخدا تنها يك نفر بر
سر دين من مانده ،كه او فالن شخص در موصل[ ]3است.
او درست بر سر دين و عملي است كه من بر سر آن بودم،
پس به او ملحق شو!
سلمان گويد :پس از درگذشت و دفن وي ،پيش دوست
او در موصل رفتم و به او گفتم :اي فالني ،فالن شخص به
هنگام مرگش به من وصيت نموده كه پيش تو بيايم و به تو
ملحق شوم و به من خبر داده كه تو هم بر سر دين و عمل
او هستي.
سلمان گويد :او به من گفت :پيش من بمان! من هم در كنار

او ماندم .به خدا ديدم كه او بهترين مردي است كه بر روش و
سيرت دوستش گام بر ميدارد (و مانند او زياد عبادت ميكند
و در دنيا زاهد است).
ديري نپائيد كه او هم درگذشت .هنگامي كه در آستانه مرگ
قرار گرفت ،به او گفتم :اي فالني ،فالن شخص مرا سفارش
كرد تا به سوي شما بيايم و به من دستور داد كه به شما
ملحق شوم ،حال ميبيني كه به فرمان اهلل تعالي وقت مرگت
فرا رسيده است ،پس مرا به چه كسي سفارش ميكني كه
پيش او بروم و چه فرماني به من ميدهي؟ گفت :پسرم! به
خدا ميدانم كه از ميان مردم ،تنها مردي در نصيبين[ ]4بر
سر دين ماست و او فالن شخص است ،پس پيش او برو!
سلمان گويد :پس از وفات و دفن وي ،پيش دوست وي در
نصيبين رفتم ،جريان خودم و گفته دوستم را برايش بازگو
كردم .او گفت :در كنارم بمان!
در كنار او ماندم .ديدم مردي است كه بر طريق و روش دو
دوست سابقش گام بر ميدارد ،لذا بايد بگويم كه در كنار
بهترين مرد ماندگار شدم ،به اهلل قسم ديري نپائيد كه مرگ
او را درنورديد .هنگامي كه در آستانه مرگ قرار گرفت ،به او
گفتم :اي فالني ،فالن شخص به من سفارش كرد كه پيش
فالن شخص بروم ،فالن شخص هم به من سفارش كرد كه
پيش شما بيايم ،حال شما مرا به چه كسي سفارش ميكني
كه پيش او بروم و چه فرماني به من ميدهي؟ گفت :پسرم!
بخدا تنها يك نفر بر سر راه و روش ما باقي مانده است ،او در
عموريه[ ]5است ،به تو دستور ميدهم كه پيش او بروي؛ زيرا
او تفاوتي با ما ندارد ،اگر ميخواهي پيش او برو! زيرا او هم بر
سر روش و طريق ماست!
سلمان گويد :پس از مرگ و دفنش ،پيش آن دوستش در
عموريه رفتم ،جريان خودم را برايش تعريف نمودم ،او گفت:
پيشم بمان! به اين ترتيب پيش مردي ماندم كه هدايت و
روش دوستان سابقش را داشت.
سلمان گويد :البته به كسب و كار هم مشغول شدم تا اينكه
صاحب چند گاو و گوسفند شدم.
سلمان گويد :سپس به فرمان اهلل مرگ او را احاطه كرد،
هنگامي كه در آستانه مرگ قرار گرفت ،به او گفتم :اي
فالني ،من پيش فالني بودم ،به من سفارش كرد كه پيش
فالني بروم ،او هم به من سفارش كرد كه پيش فالن شخص
بروم ،او هم من را سفارش كرد كه پيش شما بياييم ،حال
شما سفارش ميكنيد كه پيش چه كسي بروم ،و به بنده
چه دستور ميدهي؟ گفت :پسرم! بخدا تا جاييكه من ميدانم
ديگر كسي از ميان مردم باقي نمانده كه بر سر دين و عمل
ما باشد و من بخواهم تو را پيش او بفرستم .ولي زمان بعثت
پيامبري نزديك شده است ]6[.او به دين ابراهيم مبعوث
خواهد شد ،او از سرزمين عرب (مكه) هجرت ميكند و به
سرزميني ميرود كه در بين دو حره[ ]7قرار دارد و ميان آن
دو حره ،نخلستان است .او داراي نشانههايي است كه واضح
هستند ،هديه را ميپذيرد و از آن ميخورد و مالي را كه از
طريق صدقه (زكات) آمده باشد ،نميپذيرد و نميخورد ،در
بين شان ه هايش مهر نبوت بچشم ميخورد ]8[.اگر توانستي
به آن سرزمين بروي ،حتماً برو!
سلمان گويد :پس از مرگ و دفن وي ،به اندازهاي كه اهلل
تعالي مقدر كرده بود ،در عموريه ماندم ،سپس جماعتي
بازرگان از قبيله كلب از كنار من گذشتند ،به آنها گفتم :آيا
حاضريد در ازاي اين گاوها و گوسفندها كه آنها را به شما

بدهم ،مرا با خود به سرزمين عربها ببريد؟ گفتند :آري.
من آن گاوها و گوسفندها را به آنها دادم و آنها مرا با خود
بردند ،همين كه به وادي القري[ ]9رسيديدم ،به من ستم
كردند و به عنوان برده به يك نفر يهودي فروختند .من در
نزد او بودم كه درختهاي خرما را مشاهده كردم و آرزو كردم
كه آن همان شهري باشد كه دوستم برايم توصيف كرده.
ولي مطمئن نشدم كه خودش باشد .در حاليكه من در نزد
او بودم ،يكي از پسر عموهايش از قبيله بني قريظه ،از ناحيه
مدينه ،پيش او آمد و من را از او خريد و مرا با خود به مدينه
برد ،به اهلل قسم همين كه مدينه را ديدم ،با توجه به تعريفي
كه دوستم برايم كرده بود ،آن را شناختم ،در آنجا ماندگار
شدم و اهلل تعالی پيامبرش را مبعوث فرمود ،ايشان در مكه
اقامت داشت ،جايي كه من در آنجا نبودم و چيزي درباره او
نميشنيدم ،گذشته از اين ،كار و بار بردگي هم مانع آن شده
بود كه من بتوانم خبري درباره او كسب كنم .و اين بود كه
دست آخر به مدينه هجرت نمود....
ادامه در شماره بعد
زيرنويسها:
[ )]1در سال  21هجري مسلمانان اين روستا را در زمان
حضرت عمر بن خطاب فتح نمودند .نگا :فتوح البلدان ص
 ،308و البداية و النهاية .114/7
[ )]2كسي نمازهاي پنجگانه را نميخواند ،مسلمان نيست.
زيرا نمازهاي پنجگانه تنها در شريعت حضرت احمد صلي
اهلل عليه و سلم مشروع و تدوين شده است و منظور وي اين
است كه او شخص غير مسلماني را بهتر از او نديده است.
[ )]3موصل شهري در عراق است كه در اطراف دجله قرار
دارد .معجم البلدان  ،339 /5بلوغ االماني .263/22
[ )]4نصيبين شهري در عراق است كه بر روي ساحل فرات
قرار دارد ،معجم البلدان  ،223/5بلوغ االماني .263/22
[ )]5عموریة :شهري در سرزمین شام است .به دست خليفه
عباسي « معتصم » در سال  223هجري فتح شد .معجم
البلدان .158/4
[ )]6بلوغ االمانی .264/22
[ )]7حرة :زميني داراي سنگهاي سياه است ،گويي با آتش
سوزانده شدهاند و مدينه منوره در بين دو حره قرار دارد و
داراي درخت خرما است .بلوغ االماني .264/22
[ )]8مهر نبوت :بخش كوچكي و واضحي به اندازه تخم كبوتر
يا بزرگتر است .رنگ آن ،به رنگ بدن آن حضرت صلي اهلل
عليه و سلم است و كمي مايل به سرخي است ،موهايي بر
روي آن قرار دارد و در باالي پشت مبارك است ،در كنار
استخوان نازك سر كتف چپ است ،نگا :الفتح  562/6ـ.563
[ )]9وادیای میان خیبر و مدینه که روستاهای بسیاری در
آن قرار دارد که به همین دلیل وادی القری نامیده شده است
معجم البلدان .338/4
از كتاب :داستان اسالم صحابه ،نویسنده :دكتر
عبداهلل بن عبدالعزيز الجبرين رحمه اهلل
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حقوق زندانیان در اسالم
الحمدهلل رب العالمین و الصالة و السالم علی رسول اهلل
و علی آله و اصحابه الی یومالدین و اما بع د:
 -1معنی حبس و مشروعیت آن و انواع آن:
حبس مترادف زندان است .زندان از حصر کردن مشتق
«و َج َع ْل َنا َج َهن ََّم
شده است .خداوند متعال می فرمایدَ :
يرا » (اسرا.)8 /
لِ ْل َكا ِف ِر َ
ين َح ِص ً
« و جهنم را زندانى براى كافران ميسازيم».
یعنی همچنان که طرابلسی حنفی می گوید :حصیر به
معنای زندان و حبس است( .الطرابلسی ،1392 ،ص.)196
زندانی کردن از عقوبتهای سخت است .چون خداوند
متعال آن را همراه عذاب دردناک آورده است .یوسف
علیه السالم رهایی از زندان را نیکی به حساب آورده
است .خداوند متعال می فرماید:
َ
َ
الس ْجنِ »(یوسف.)100 /
َ
«وق َْد أ ْح َس َن بَي ِإ ْذ أخْ َر َج ِني ِم َن ِّ
«براستی خدا در حق من نیکیها کرده است ،چرا که از
زندان رهایم نموده است».
ابن قیم می گوید :بدان که حبس شرعی ،زندانی کردن در
مکانی تنگ نیست ،بلکه به تأخیر انداختن شخص است،
و او را از تصرف آزادانه منع می کند خواه در خانه باشد
یا مسجد یا با ضمانت خود شخص یا وکالت و ضمانت
دیگری یا همراه کردن کسی با او باشد ،به همین دلیل
پیامبر صلی اهلل علیه وسلم زندانی را اسیر نموده است.
زندانی شخصی است که اهلیت کامل برای اجرای انواع
مبادالت و بخشش ها و اقرار به حقوق را دارد غیر از
زندانی که به قتل محکوم شده است که تصرفات وی در
حکم تصرفات مریضی است که در حال مرگ می باشد.
(أحمد ،1403 ،ص.)346
دالیل مشروعیت حبس از قرآن ،سنت و اجماع
قرآن کریم :خداوند متعال در سوره مائده هنگامی که از
جزای حرابه می گوید:
َ
«أ ْو ُين َف ْو ْا ِم َن َ
األ ْر ِ
ض »(مائده.)33 /
«از جایی به جایی دیگر تبعید گردند و یا زندانی شوند».
علماء گفته اند که :منظور از نفی ،زندانی کردن می باشد.
سنت نبوی :از پیامبر صلی اهلل علیه وسلم روایت شده
است که ایشان «مردی متهمی را یک شبانه روز زندانی
کردند» .و حاکم از ابوهریره رضی اهلل عنه روایت کرده
است که پیامبر صلی اهلل علیه وسلم «مرد متهم را یک
شبانه روز زندانی می کرد»( .ابوداود 314 /3 ،شماره
.)263
اجماع :صحابه پیامبر صلی اهلل علیه وسلم بر زندانی
کردن اجماع داشته اند و این کار را در مسجد یا
کاروانسراها می کردند و عمر بن خطاب رضی اهلل عنه
حطیئۀ را زندانی کرد .و علی بن ابی طالب رضی اهلل
عنه زندانی را برای این کار ساخت .ولی بعضی از فقهاء
مشروعیت حبس را به دلیل عدم وجود نص قرآنی صریح
رد کرده اند .و آنچه که از پیامبر صلی اهلل علیه وسلم
روایت شده است فقط به خاطر احتیاط بوده است که یک
شبانه روز کسی را زندانی کرده است ،و حبسی نبوده که
بتوان از آن حکمی را استنتاج کرد( .ابن فرحون،1202 ،
ص ،225الطرابلسی ،1392 ،ص ،196ابوالمعاطی ،د .ت،
ص.)502
 -2انواع حبس در شریعت اسالمی:
حبس و زندان گاهی به عنوان عقوبت در نظر گرفته می
شود .در این حالت یا مدتی معینی دارد یا غیر معین.
گاهی حبس کردن به صورت احتیاطی (بازداشت) می
باشد تا وقتی که متهم یا بری می شود یا اتهام وی ثابت
می شود.
حبسهایی با مدت معین:
حبسی است که برای آن در حکم قاضی مدت معینی
در نظر گرفته شده است .مث ً
ال حبس مسلمانی که در ماه
رمضان بدون علت روز خواری می کند ،یا مسلمانی که
شراب می فروشد یا ربا خواری می کند یا فحش و ناسزا
می گوید .علماء در مورد بیشترین مدت حبس اختالف
نظر دارند .شافعیه می گویند :بیشترین مدت حبس به
یکسال نمی رسد ،یعنی کمتر از یکسال است هر چند که
یک روز باشد .ولی جمهور حدی برای بیشترین مدت
حبس مقرر نکرده اند ولی بر کمترین مدت آن اتفاق نظر
دارند که یک روز است( .الماوردی ،د .ت ،ص ،236ابن
فرحون ،1202 ،ج ،2ص.)25
حبسهایی با مدت نامعین:
این حبسها در جرایم بزرگ و حجیم و مجرمان معتاد به
جرم وجود دارد ،و یا به مرگ منتهی می شوند یا به توبه

مانند ،سرقت و دزدی برای بار سوم یا کسی که بدعتی
می گزارد و به آن دعوت می کند( .البهوتی،1402 ،
ج.)75 ،3

شفای وی به زودی وجود داشته باشد ،اقامه حد علیه او
به تأخیر می افتد ،چون در حال شفا و سالم بودن ،قوی
می شود .اما حالت دیگری وجود دارد وقتی که محکوم
مریض باشد و امید شفای وی وجود نداشته باشد یا امید
شفای وی بعد از مدت طوالنی وجود نداشته باشد ،قول
راجح این است که با ابزار مناسب با حال وی حد را بر
او اجرا می کنند همچنانکه در سنت آمده است که پیامبر
صلی اهلل علیه وسلم امر به زدن شخص بیمار ناقصی کرد
که وی را با صد شاخه نرم درخت خرما یک بار زدند
و این عقوبت وی برای جرم زنا بود( .الشوکانی ،ج،7
ص.)283

حبسهای احتیاطی (بازداشت):
منظور از این حبسها ،نگهداشتن متهم است تا زمانی که
جرم وی معلوم یا بری می شود .زندانی کردن کسی است
که قراین احتمال ارتکاب جرم توسط او وجود دارد و تا
زمانی که صحت اتهام یا عدم آن روشن می شود ،زندانی
می شود.
به عبارتی دیگر عملیاتی است که متهم را از مواجهه با
آن حفظ می کند تا در اثنای تحقیق فرار نکند یا در اثنای
عملیات تحقیق بر شاهدان تأثیر نگذارد.
اجرای حد مست:
فقهاء در مورد اجرای حد بر فرد مست در حال مستی
 -3منع شکنجه زندانیان:
اش اختالف دارند .بعضی از آنها حد زدن وی را در
احترام به کرامت فرد و انسانیت وی هنگام اجرای عقوبت همان حال مستی واجب می دانند ،چون از پیامبر صلی
و منع شکنجه وی:
اهلل علیه وسلم روایت شده است که ایشان امر به زدن
جمهور معتقدند که مرد را در حالت ایستاده سنگسار می شراب خورنده ای کردند که در حال مستی بود و منتظر
کنند و می زنند و زن را در حالت نشسته ،تا عورت نشدند تا از حال مستی بیرون بیاید .در حالی که عده ای
وی آشکار نشود .و در مورد لخت کردن زندانی دو قول دیگر معتقدند که حد زدن را باید تا زمان سرحال آمدن
وجود دارد .و کسانی که قائل به لخت کردن زندانی شخص مست ،به تأخیر انداخت تا احساس شکنجه بکند
هستند بیان کرده اند که ،درآوردن شلوار زندانی جایز و برای دیگران نیز عامل بازدارنده ای باشد( .ابویوسف،
نیست تا عورت وی پوشیده بماند.
د .ت ،ص.)165
و نسبت به حد قذف علماء می گویند که :متهم را با
لباسش شالق می زنند ولی لباسهای ضخیم و پشمینه را تأثیر جنون ایجاد شده در اجرای حکم بر شخص محکوم:
از بدن او در می آورند( .ابن نجیم ،ج.)31 /5
شافعی و احمد معتقد به وجوب اجرای حکم بر وی
در مورد ابزار مورد استفاده در شالق زدن یعنی تازیانه ،هستند ،چون مالک حالتی است که مکلف در آن مرتکب
باید از تازیانه متوسط و مناسبی استفاده شود که نه خیلی جرم شده است و قبل و بعد آن مالک نیست .مگر اینکه
تازه و سفت باشد و نه خیلی نرم و کهنه باشد .و از این جرم از جرایم حدود نباشد و تنها دلیل اثبات آن اقرار
استعمال چوب یا عصا منع شده است .چون در زدن با آن مجرم باشد .چون جنون وی مانع از رجوع به اقرارش می
استخوانها می شکند و بدن زخمی می شود.
شود .و اجرای حکم را تا زمان به هوش آمدن و سر حال
و در عقوبت قصاص قتل یا حد غیر از جرم زنا و تعزیر ،شدن وی متوقف می کنند .و مالکیه معتقدند که اجرای
از شمشیر استفاده می شود چون شمشیر سرعت برندگی حکم را تا زمان به هوش آمدن وی متوقف می کنند .و
بیشتری دارد .بنابراین استعمال چیزهایی که این هدف را ابوحنیفه معتقد است که اجرای حکم متوقف می شود .ولی
محقق کند ،جایز است .چون پیامبر صلی اهلل علیه وسلم وقتی که اجرای حکم شروع شد .جنون عارضی تأثیری
می فرماید« :وقتی خواستید کسی را (به قصاص) بکشید در ادامه تکمیل اجرای حد ندارد .و از طرف دیگر اگر
به نیکی بکشید و هنگامی که می خواهید حیوانی را عقوبت ،قصاص بود بنابر استحسان از او دیه گرفته می
ذبح کنید آن را به نیکی سر ببرید»( .العسقالنی ،د .ت ،شود( .عودۀ ،د .ت ،ج ،1ص.)597 -599
ص.)336
در مورد اجرای قصاص غیر نفس (غیر از قتل) رعایت رعایت وضعیت هوا هنگام اجرای حکم:
تماثل و عدم ظلم و تجاوز واجب است .همراه با اینکه از جمله ضمانتهایی که وسعت و گستردگی اسالم را
در اجرای قصاص قتل باید اجازه اولیای دم رعایت شود ،آشکار می سازد و بیان می کند این است که عقوبت
اگر از میان اولیای دم کسانی باشد که بتوانند این کار برای شفا یافتن نیست ،بلکه برای بازداشتن و شکنجه
را بکنند تحت قدرت ولی امر این کار را می کنند ،ولی است .اسالم هنگام اجرای حکم وضعیت هوا را رعایت
در قصاص غیر از قتل (اعضای بدن) ولی امر بدون اجازه کرده است.
اولیای دم یا مجنی علیه می تواند عمل کند( .ابن فرحون ،بنابراین عقوبات حدود و قصاص اگر با تازیانه یا قطع
ج ،2ص ،270ابوزهرۀ ،د .ت ،ص.)583
عضو باشد ،هنگام سرما و گرمای شدید به تأخیر می افتد،
بعد از قتل محکوم جسد وی به خانواده اش سپرده می چون هدف از بین بردن محکوم نیست ،بنابراین تا زمانی
شود .چون پیامبر صلی اهلل علیه وسلم فرموده است« :با که ضرر دفع می شود ،بازداشت می شود( .األنصاری،
آنها همان کاری را بکنید که با مرده های خود می کنید» ،1212 .ج ،4ص.)133
(الشوکانی .)282 /7 ،اما کسی که محکوم به مرگ
باشد و بعد از مرگ ولی یا فامیلی نداشته باشد که او را  -5رعایت حقوق دینی و اجتماعی محکومین به زندان:
بشویند و کفن و دفن کنند ،از بیت المال مسلمانان هزینه هدف از زندانی کردن از بین بردن شخص محکوم نیست
کفن و دفن وی پرداخته می شود و بر او نماز گزارده می و یا هدف خارج کردن وی از دایره بشریت نیست.
شود و او را دفن می کنند( .الشوکانی ،ج ،7ص -285بنابراین شخص زندانی حقوقی دارد از جمله:
 ،282ابن قدامۀ ،ج ،10ص  ،336 -338عودۀ ،د .ت،
ج ،1ص.)765
انجام مناسک و عبادتهای دینی در زندان
زندانی حق دارد که تمام عبادتهای دینی خود از جمله
 -4رعایت حال محکوم علیه:
نماز ،روزه و زکات را انجام دهد .امام احمد بن حنبل
رعایت حال محکوم علیه از اینکه مرد باشد یا زن ،واجب به علت آشوب و فتنه خلق قرآن کریم ،بیش از دو سال
است ،همچنین رعایت حالت سالمتی عقلی وی واجب در زندان بود .و می گوید« :من در حالی که بسته شده
است .بنابراین سنگسار زن باردار در عقوبت زنا به تأخیر بودم با زندانیان نماز می خواندم»( .األحمد،1403 ،
می افتد ،و همچنین عقوبت شالق زدن او در شرب خمر یا ص.)2238
قذف به تأخیر می افتد تا وقتی که بچه اش را به دنیا می در نامه خلیفه عمر بن عبدالعزیز رضي اهلل عنه به امرایش
آورد .و حتی بعضی از علماء معتقدند که سنگسار زن را آمده است که« :در زندانهای خود مسلمانان را در زنجیر
تا پایان دوران شیردهی به تأخیر بیندازند .بلکه این علماء و بندی قرار ندهید که نتوانند ایستاده نماز بخوانند .و آنها
همچنین به وضعیت زن محکوم نیز بعد از والدت توجه را در بند و زنجیر تحقیر نکنید مگر کسی که قرار است
داشته اند ،پس اگر زن قوی بود حکم قطع یا تازیانه در اعدام بشود»( .ابویوسف ،د .ت ،ص.)162
مورد او اجرا می شود و اگر در اثر بچه آوردن ضعیف
شده بود ،جمهور معتقدند که عقوبت را به تأخیر بیندازند نیازهای ضروری زندانی:
تا زمانی که آن زن قوی بشود مانند حالت مریضی که مسلمانان بنابر نص قرآن کریم حق خوردن و نوشیدن
امید شفای وی وجود داشته باشد.
ون
«و ُي ْط ِع ُم َ
و پوشیدن دارند .خداوند متعال می فرمایدَ :
َ
َّ
به خاطر دلیلی که از سنت در این مورد آمده است،
يرا » (انسان.)8 /
الط َعا َم َع َلى ُح ِّب ِه ِم ْس ِكي ًنا َو َي ِت ً
يما َوأ ِس ً
(الشوکانی ،ج ،7ص.)280-285
«و خوراك را -به رغم دوست داشتنش -به بينوا و يتيم
نسبت به محکومی که مریض است- .خواه مرد خواه زن و اسير ميبخشند».
(غیر حامل) -جمهور معتقدند که اقامه حد علیه وی به اسیر شخص مبارزی است که در حال جنگ با مسلمانان
تأخیر می افتد اگر شخص در حالت بیماری باشد که امید اسیر شده است ،یا مسلمانی است که به حق زندانی شده

است .علی بن ابوطالب رضی اهلل عنه در مورد قاتل خود
ابن ملجم می گوید« :به او غذا و آب بدهید و به نیکی
وی را اسیر کنید»( .عودة ،د .ت ،ص.)101
هزینه این نیازمندیهای زندانیان از مال مخصوص زندانی
پرداخت می شود و بر عهده خود وی است ،و اگر مالی
نداشت از بیت المال پرداخت می شود و این امر نسبت
به زندانی تعزیری است .چون جرم وی مهم و خطرناک
است .ولی در هزینه زندانیان باید حد وسط را رعایت
کرد( .الماوردی ،د .ت ،ص.)220
زن زندانی حق دارد که فرزند کوچکش را شیر بدهد.
(ابویحیی ،ج ،2ص.)189
زندانی حق دارد که با زن خود در زندان خلوت کند تا
نیازش را برآورده کند ،او را مجبور به این کار نمی کنند.
آموزش دادن به زندانیان:
این امر شرعی است که در سوره یوسف آمده است که
زندانیان همراه وی وجوب عبادت خداوند یگانه را یاد
می گرفتند .خداوند متعال می فلرماید:
َ
ُهّ
ِ
« َيا َص ِ
ْ
ُون خَ ْي ٌر أ ِم الل ال َواح ُد
اب ُّم َت َف ِّرق َ
الس ْجنِ َأ َأ ْربَ ٌ
اح َب ِي ِّ
الْ َق َّها ُر »(یوسف.)39 /
«ای دوستان زندانی من! آیا خدایان پراگنده بهترند یا
خدای یگانه چیره».
زندانیان حق دارند که در زندان کار کنند به گونه ای که
بعضی از علماء گفته اند :زندانی را از کاری که در زندان
انجام می دهد منع نمی کنند تا از این طریق ثمره پاکی به
دست بیاورد ،مانند :نفقه خودش یا پرداخت بدهی هایش.
در حالی که بعضی از علماء قائل به عدم جواز این کار
هستند .چون منع کردن وی از این کار ،او را دل شکسته
و ناراحت می کند( .ابویوسف ،د .ت ،ص.)193
اجرای هیچ عقوبتی جایز نیست مگر اینکه یک حکم
قضایی محکم صادر شود.
هیچ جرم و عقوبت جز با نص شرعی ثابت نیست:
شریعت اسالمی یک اصل اساسی را گذاشته است که
آن برائت ذمه می باشد –خواه ذمه مالی باشد یا جنایی-
بنابراین هیچ جرم و عقوبتی جز در مقابل نص شرعی
ين َح َّتى
«و َما ُكنَّا ُم َع ِّذبِ َ
نیست .خداوند متعال می فرمایدَ :
ن َْب َع َث َر ُسو ًال» (اسراء.)15 /
«ما (هیچ شخص و قومی را) مجازات نخواهیم کرد ،مگر
اینکه پیامبری روان سازیم».
آیات قرآنی و احادیث شریف نبوی بر این امر اجماع
دارند که قبل از اجرای عقاب و عذاب ضرورت ًا واجب
است که گناه (جرم) و عقاب آن را برای افراد به طور
عمومی اعالم کرده باشند.
از جمله خداوند متعال می فرماید:
بُّك ُم ْه ِل َ
ان َر َ
ك الْق َُرى َح َّتى َي ْب َع َث ِفي ُأ ِّم َها َر ُسولاً
«و َما َك َ
َ
َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َيا ِت َنا »(قصص.)59 /
«و پروردگارت هرگز نابود كننده شهرها نيست مگر
آنكه در كانون آن [ديار] رسولى بفرستد كه آيات ما را
بر آنان بخواند».
هنگام تقسیم جرایم به حدود و قصاص اثبات تعیین جرم
و عقوبت آن را بیان کردیم.
نسبت به جرایم تعزیری نیز اصل این است که هیچ جرمی
جز با نص شرعی جرم شناخته نمی شود .چون شریعت
از بعضی از ممنوعات به طور عمومی نهی کرده است،
مانند رشوه ،رباخواری و دشنام دادن .با وجود اینکه
ولی امر مسلمانان بر حسب شرایط مکانی و زمانی می
تواند بعضی کارها را جرم اعالم کند .بنابراین شریعت
اسالمی چهارچوب عقوبات تعزیری را به صورت اجمالی
مشخص کرده است .به گونه ای که قاضی آن چه را که
متناسب با شرایط جرم و مجرم بوده است بر می گزیند،
و این در ضمن چارچوب ضوابط است.
عقوبت تعزیرات با تفاوت گناهان در زشتی و مؤذی بودن
آنها تفاوت پیدا می کنند ،و شامل تهدید به عقاب می
شوند .پیامبر صلی اهلل علیه وسلم فرمود« :خداوند به بنده
ای که در خانه اش تازیانه ای را آویخته که خانواده اش
را با آن ادب کند ،رحم می کند»( .ابن عدی،1404 ،
شماره .)1642 /4همچنین پند دادن و تبعید کردن از
عقوبتهای تعزیری است .مانند تبعید آن سه نفری که به
غزوه تبوک پشت کردند و از جنگ خودداری کردند.
همچنین تبعید کردن به جایی غیر از آن شهر ،نیز عقوبت
تعزیری است .روایت شده است که پیامبر صلی اهلل علیه
وسلم دو نفر مخنث (دو جنسه) را از مدینه تبعید کرد.
همچنان که تحت مراقبت داشتن افراد تبعید شده نیز
جایز است .همچنین حبس کردن نیز از عقوبتهای تعزیری
هستند همچنان که بیان کردیم ،خداوند متعال می فرماید:
َ
وت َح َّتى َي َتو َّفا ُه َّن الْمو ُت َأ ْو َي ْج َع َل ُهّ
الل
« َفأ ْم ِس ُكو ُه َّن ِفي الْ ُب ُي ِ َ َ
َْ
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لَ ُه َّن َس ِبي ً
ال »(نساء.)15 /
«آنان را در خانه های خود نگاه دارید تا مرگشان فرا می
رسد یا اینکه خداوند راهی را برای آنان باز می کند».
همچنین به جواز حبس احتیاطی (بازداشت) متهمان جرایم
تا بری شدن معلوم شدن وضعیت آنان ،اشاره کردیم.
از جمله عقوبتهای تعزیری پرداخت غرامت و مصادره
است ،و در جرمهای سیاسی اعدام است و شالق تعزیری
و به تیرک بستن تا سه روز جزء جرمهای تعزیری است
که در این مدت نباید مجرم را از غذا خوردن و نماز
خواندن ممنوع کرد ،چون این کار به قصد تأدیب وی
است( .الماوردی ،د .ت ،ص ،238عودۀ ،د .ت ،ج،1
ص ،690-699عامر ،1396 ،ص.)353
قاضی باید در این عقوبتها معین از باالترین حد آن بنا بر
تعزیر ،تجاوز نکند.
مث ً
ال در عقوبت زنا اشاره به جرم تجاوز به آبروی
انسانهاست ،و در جرم قذف اشاره به عقوبت فحش و
دشنام است.
پیامبر صلی اهلل علیه وسلم می فرماید« :کسی که در حق رعایت اجتماعی محکومان:
جرم غیر حدی از حد آن تجاوز کند ،از متجاوزان است» .شخص زندانی هنگام بیماری در اثنای اجرای عقوبت
زندان حق درمان دارد .درمان وی باید در داخل زندان
(البهقی ،1353 ،شماره .)328 /8
باشد اگر ممکن بود و اگر ممکن نبود باید برای درمان به
اختصاص مؤسسهها و سازمانها به عقاب مجرمان در خارج از زندان منتقل شود( .ابویحیی ،1313 ،ص.)188
همچنین مالقات زندانی از طرف خویشان و دوستان
اسالم:
برای مدت کوتاهی جایز است .تا خوگرفتن به آنها و
فقها ضرورت گردآوری زندانیان را بیان داشته اند.
بنابراین اصل در زندانیان این است که به صورت جمعی مهربانی آنها برای وی محقق نشود و وجود خود را در
باشند نه فردی .مگر در حاالتی استثنایی که بر اساس زندان دردناک احساس کند .تا وی را از بازگشت به
مصلحت و حالت مجرم باشد .مث ً
ال شخص مرتد در جرمی که علت و ورود وی به زندان بوده است باز دارد.
ایامی که می خواهد به اسالم باز گردد حبس می شود خروج محکوم از زندان برای مالقات والدین و فرزندانش
و در جایی که می خواهند وی را زندانی کنند (خواه با در حالت بیماری شدید جایز است ،و همچنین حاضر شدن
زندانیان باشد یا تنها باشد) باید تنها باشد( .ابن فرحون ،بر جنازه یکی از والدینش با ضمانت جایز است تا مانع
فرار وی شود( .ابویحیی ،1313 ،ص.)188
 ،1202ج ،2ص.)329
زندانی کردن اشخاص همجنس خواه جایز است بخاطر
شری که برای جامعه دارند .و هنگامی که ترس آمیزش
زندانیان با او وجود داشته باشد ،او را انفرادی زندانی
می کنند.
زندانی کرن مردان و زنان در یک جای واحد جایز نیست
بلکه هر کدام باید جای مناسب و مخصوص خود را داشته
باشند .و اگر احتمال مساحقه (هم جنس بازی زنان با هم)
وجود داشته باشد ،بعضی از آنها را از همدیگر جدا می
کنند( .ابن القیم ،ج ،4ص.)277
برای ولی امر جایز است که زندانی را مخصوص دزدها و
مجرمان قرار بدهد ،و زندان دیگری را برای بدهکاران و
کسانی که بدهی خود را به تأخیر می اندازند ،قرار بدهد
تا این افراد از تصرفات افکار مجرمان تأثیر نپذیرند.
اصل در شریعت اسالمی رعایت حال تمامی محکومان
و شرایط شخصیتی آنها مثل جنس و سن و اندازه جرم
و سبب زندانی کردن آنها است( .األحمد،14013 ،
ص.)322

حق آزاد سازی زندانی بعد از پایان مدت عقوبت وی:
عقوبت در شریعت اسالمی جز با نص شرعی ثابت نمی
شود .و از طرف دیگر نیز عقوبت شخصی می باشد
چون شخص محکوم ،خود را در آن کاری که مستوجب
عقوبت است ،انداخته است و عقوبت بر دیگری نیست.
خداوند متعال می فرماید:
«ولاَ ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِوزْ َر ُأخْ َرى »(فاطر.)18 /
َ
«هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد».
عقوبت در اصل به منظور حمایت از مصالح معتبر در
اسالم آمده است که حفظ دین ،حفظ نفس ،حفظ عقل،
حفظ نسل و حفظ مال.
بنابراین ،آزاد کردن شخص محکوم بعد از پایان مدت
زندانی وی واجب است ،و گرنه بعد از این باقی گذاشتن
وی در زندان تجاوز به آزادی شخص وی و اذیت کردن
وی به ناحق می باشد.
بلکه وظیفه ولی امر و قاضی است که هر روز به حال
زندانیان رسیدگی کند و کسانی که استحقاق باقی
ماندن در زندان را ندارند ،آزاد کنند( .ابویوسف ،د .ت،
ص.)163
بنابر این ادب کردن زندانی جایز است ،چون جرمی
مرتکب شده است که وی را از بعضی از این حقوق مثل
همبستری یا خلوت با همسر ،منع کرده است( .األحمد،
 ،1403ص.)167
حقوق بچه های گناهکار:
اصل در اسالم این است که حال بچه ها رعایت شود
یعنی از آغاز والدت وی باید حفظ و حضانت و رعایت
وی تا زمان بالغ شدن وی در نظر گرفته شود .و در این
امور پیامبر صلی اهلل علیه وسلم برای ما الگوی نمونه
ای بود و از ابن عباس ب روایت شده که گفت :من
پشت سر پیامبر صلی اهلل علیه وسلم می رفتم .و پیامبر
صلی اهلل علیه وسلم فرمود« :ای پسر ،به یاد داشته باش

که خداوند تو را حفظ می کند ،به یاد داشته باش که
خداوند تو را به وجود آورده است و تو را مقام می
دهد ،هرگاه درخواستی داشتی از خدا بخواه ،و هرگاه
مدد جستی از خداوند مدد جوی»( .الترمذی677 /4 ،
شماره .)2516
بعضی از فقهاء می گویند که :کودک مادامی که عاقل
است باید به انجام فرایض و عبادات امر شود .هر چند
که به سن تکلیف نرسیده باشد .و این بنابر وجه تعلیم و
تأدیب می باشد .پیامبر صلی اهلل علیه وسلم می فرماید:
«فرزندانتان را به نماز خواندن امر کنید هر چند که هفت
ساله باشند»( .ابوداود ،495 ،احمد ،ج.)187 /2
امام یا قاضی می تواند بچه ای را که به سن تمییز رسیده
است و جرمی انجام داده است ،ادب کنند ،یا او را بزنند و
یا وی را در جایی برای تعلیم و تربیت قرار دهد.
ادب کردن بچه توسط قاضی باید تا حدود مشروعی
باشد و اگر از آن حد تجاوز کند و بچه تلف شد قاضی
مسؤول آن است( .الکاسانی ،ج ،8ص  ،305ابن قدامه،
ج ،10ص .)249
پس روشن شد که هدف اصلی از معاقبه بچه های
گناهکار ،تأدیب و تعلیم آنها است ،با این هدف که
شهروند صالحی برای جامعه اسالمی بشوند.
وصلی اهلل وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه
أجمعین.
وآخر دعوانا أن الحمدهلل رب العالیمن.
سایت مهتدین
Mohtadeen.Com

آزادی فکر و اندیشه

الحمدهلل رب العالمین و الصالة و السالم علی رسول اهلل و علی آله و
اصحابه الی یومالدین و اما بعد:
آزادی فکر یکی از مهمترین آزادیهای اساسی به شمار ميرود که واجب
است انسان از آن برخوردار باشد .چون فکر گرانبهاترین موهبتهای انسانی
است و ابزاری برای کسب علم و دانش و معرفت و حکمت ميباشد.
همچنین ابزاری است که از آن به آزادی اراده انسان تعبیر ميشود و شخص
را قادر ميسازد که میان فضیلت و رذیلت ،خیر و شر تمییز قائل شود.
بنابراین آزادی فکر «بر طبق ضوابط» در هر عصری نشان مدنیت آن عصر
و تمدن و رشد و تعالی افراد ميباشد .در همان حال مقید و منحصر کردن
این آزادی سبب انحطاط آن عصر و رواج جهل و نادانی در آن عصر و افراد
آن عصر ميشود( .الفار ،1989 ،ج  ،3ص .)61
فکر ثمره و نتیجه عقل است .و اصالح نظر همان ثمره ای است که فکر
و سپس عقل سالم به دست ميآورد .فکر سالم مبتنی بر بینش درست و
استدالل محکم به نظر روشنفکرانه منتج ميشود .و این همان چیزی است
که اعالم و اظهار آن ممکن است .و این نظر تا زمانی که با دلیل قطعی
نشده باشد درخشان و روشنفگر نیست و در آن فایده ای برای مردم وجود
ندارد .کسی که در آیات قرآن کریم دقت ميکند بسیاری از آیات را
ميیابد که به کلمات یعقلون ،یعلمون ،یتفکرون ،یتدبرون منتهی ميشوند.
و همچنین آیاتی را ميیابد که به نگریستن در ملکوت آسمانها و زمین و
تدبر و تفکر در آنها دعوت ميکند .خداوند متعال ميفرماید:
او ِ
« َأ َولَ ْم َي ْن ُظ ُروا ِفي َم َل ُك ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ض َو َما خَ َل َق اللهَّ ُ ِم ْن شَ ْي ٍء»
الس َم َ
وت َّ
(اعراف.)185 /
«آیا آنان به ملک آسمانها و زمین و به هر آنچه که خدا آفریده است نمی
نگرند؟».
تنها چیزی که اسالم فکر کردن در مورد آن را منع کرده است ،تأمل در ذات
خداوند ميباشد .چون عقلهای کوتاه انسانها به ذات خداوند نمی رسد .هر
نوع توجیهی از طرف نیروهای فکری در مورد امثال چنین موضوعی ضایع
کردن نیروهای انسانی در چیزی بی فایده به شمار ميرود .آثار خداوند
بر روی هستی عقل را بی نیاز از فکر کردن در مورد ذات خداوند ميکند.
(عثمان ،د .ت ،ص.)64
اسالم ،غیر از این مورد ،عقل را به تفکر و تأمل بدون مرز دعوت ميکند
که این کالم خداوند آن را تأیید ميکند که ميفرماید:
ك ُي َب ِّي ُن اللهَّ ُ لَ ُك ُم آْ َ
« َك َذلِ َ
ِ
ال َي ِ
الدن َْيا
ون ( )219في ُّ
ات لَ َع َّل ُك ْم َت َت َف َّك ُر َ
َو آْ َ
ال ِخ َر ِة»(بقره« )219-220/این چنین خداوند آیات را برای شما روشن
ميسازد ،شاید بیندیشید در دنیا و آخرت».
وقتی اسالم به آزادی فکر دعوت ميکند ،آزادی اندیشه و انواع مختلف
آزادی مثل آزادی بیان و آزادی عمل نیز تابع آن است .چیزی که اسالم آن
را حرام کرده است ،دعوت بر ضد دین و اخالق ميباشد .مانند دعوت به
کفر و الحاد و زندیقی یا خوب جلوه دادن گناهان و پستیها.
در این مورد شیخ محمد طاهر بن عاشور ميگوید« :آزادی بیان عبارت
است از بیان کردن نظر و اعتقاد تا حدودی که شریعت به آن اجازه داده
است»( .ابن عاشور ،د .ت ،ص.)133
اسالم بر این نکته تأکید ميکند که جامعه ای به دور از پلیدی وجود داشته

باشد .بلکه باید پلیدی از انظار مردم پنهان بماند بنابراین تشویق کرده است
که رذیلت ها و پستی ها اعالم نشود بلکه پنهان بماند ،ولی فضیلت ها باید
اعالم بشود و مخفی نماند .پوشیدنیهای یک جرم نباید برای مردم آشکار
شود و هیچ جرمی جز همراه عقوبت آن نباید ظاهر شود .چون اعالم جرم
به تنهایی و بدون ذکر عقاب آن فضای جامعه را فاسد ميکند و انسانهای
شرور را جری ميکند بسیاری از جرمهایی که اتفاق ميافتند ،از جرمهایی
است که اعالم شده اند پس جرم دومی تابع جرم اولی است .و بسیاری از
مجرمان تازه کار جرمی را که انجام داده اند بیان ميکنند که چگونه یاد
گرفته اند و از یک نشریه یا رادیوی معلوم یا نامعلوم آن را اعالم ميکند.
(ابوزهرة ،د .ت ،ص.)102-103
پیامبر صلی اهلل علیه وسلم بیان حق در هر شرایطی را تشویق کرده است.
و انسان به خاطر خدا نباید از سرزنش هیچ مالمتگری بهراسد .چون پیامبر
صلی اهلل علیه وسلم فرموده است« :از جمله بزرگترین جهادها بیان حق در
پیش سلطان و حاکم ظالم است»( .ابن ماجه ،1384 ،شماره .)367 /2
در غزوه بدر کبری و درآغاز درگیری میان اسالم و کفر ،پیامبر صلی اهلل
علیه وسلم مکانی را برای محل جنگ انتخاب کرد و فکر کرد که جای
مناسبی است .با وجود اینکه پیامبر صلی اهلل علیه وسلم در میان امت خود از
احترام و ارزش خاصی برخوردار بود و او متصل به وحی بود ،اسالم زمینه
نظرخواهی و مناقشه را گشوده است .به گونه ای که یکی از اصحاب به نام
حباب بن منذر بن جموع رضی اهلل عنه در نهایت ادب و احترام و با میل
شدید به مصلحت عالی اسالم ،بلند شد و گفت :آیا این جایی که برگزیده
ای از طرف خداوند انتخاب شده است که ما حق تغییر آن را نداشته باشیم
یا رأی و نظر خود و حیله جنگی است؟ پیامبر صلی اهلل علیه وسلم فرمود:
«آری نظر خودم و استراتژی جنگی ميباشد».
حباب گفت :ای رسول خدا! اینجا مکان مناسبی نیست .مردم را بردار تا
نزدیک چاههای بدر برسیم .سپس منبع آب پشت سر ما قرار ميگیرد پس
ما از آب مينوشیم و کافران نمی توانند بنوشند ،و پیامبر صلی اهلل علیه
وسلم به این صحابی سرباز قهرمان و مخلص جواب مثبت داد( .ابن قیم،
 ،1399ج  ،3ص .)175
در غزوه احزاب پیامبر صلی اهلل علیه وسلم به رأی سلمان فارسی  tدر حفر
خندق عمل کرد( .ابن قیم ،1399 ،ج  ،3ص .)271
شخص مجتهد وقتی نظرش موافق حقیقت در آمد دو اجر دارد و اگر موافق
نبود یک اجر ميبرد.
در غزوه بنی قریظه پیامبر صلی اهلل علیه وسلم فرمود« :کسی که به خدا و
روز قیامت ایمان داشته باشد ،نماز عصر را جز در بنی قریظه نمی خواند».
(البخاری ،1388 ،ج .)321 /1
بعضی از آنها گفتند :نماز را باید در بنی قریظه بخوانیم هر چند که وقت
نماز عصر سپری شده باشد و بعضی دیگر گفتند :منظور پیامبر صلی اهلل
علیه وسلم سرعت و عجله کردن بوده است و در راه نماز خواندند .و عمل
این دو گروه به پیامبر صلی اهلل علیه وسلم رسید و پیامبر هر کدام از اینها
را بر اساس اجتهاد و رأی خودشان و دانست و آن را صحیح دانست.
آزادی اندیشه در اسالم تنها به معنای مباح بودن نشر و پخش این اندیشه
نیست بلکه فراتر از این به معنای فرض ميباشد که این نظر را در چارچوب

امر به معروف و نهی از منکر انتشار بدهد .و این امر اصلی است که اسالم
آن را بیان داشته است و آن را یکی از ویژگیهای امت قرار داده است و
توسط آن جای برتری را اشغال ميکند .خداوند متعال ميفرماید:
ون بِالْ َم ْع ُر ِ
« ُك ْن ُت ْم خَ ْي َر ُأ َّم ٍة ُأخْ ِر َج ْت لِلن ِ
وف َو َت ْن َه ْو َن َعنِ الْ ُم ْن َك ِر
َّاس ت َْأ ُم ُر َ
ون بِاللهَّ ِ »(آل عمران.)110 /
َوتُؤْ ِم ُن َ
«شما بهترین امتی هستید که به سود انسانها آفریده شده اید امر به معروف
و نهی از منکر مينماید و به خدا ایمان دارید».
در اصل واجب بودن رأی نوعی مسؤولیت اجتماعی است و مادامی که نفع
عمومی داشته باشد و منجر به مفسده بزرگتری نشود واجبی اسالمی است.
صاحب رأی و اندیشه قدرتی دارد که ميتواند به تنهایی آن را فرض کند.
«کسی از شما اگر امر منکری را دید با دستش آن را تغییر بدهد و اگر
نتوانست با زبانش آن را تغییر بدهد و اگر نتوانست با قلبش آن را تغییر
بدهد ،و این ضعیف ترین مرحله ایمان است»( .مسلم ،الصحیح ،ج.)69 /1
رأی و نظر خود را محکم اعالم کردن یکی از صفات جامعه مسلمانان است.
خداوند متعال ميفرماید:
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ون َوالْ ُمؤْ ِم َن ُ
ات َ ْ ُ ْ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ
« َوالْ ُمؤْ ِم ُن َ
الْ ُم ْن َك ِر» (توبه« .)71 /مردان و زنان مؤمن ،برخی دوستان و یاوران برخی
دیگرند .همدیگر را به کار نیک ميخوانند و از کار بد باز ميدارند».
بلکه عدم اعتراض به منکر یعنی بی احساس بودن نسبت به آن و بدتر شدن
فساد و رواج آن .و این نشانه هالک امتها و نابودی ملتها و دوری از رحمت
ين َك َف ُروا ِم ْن بَ ِني إ ِْس َرائِ َ
يل
خداوند است .خداوند متعال ميفرماید « :لُ ِع َن الَّ ِذ َ
يسى ا ْبنِ َم ْر َي َم َذلِ َ
َع َلى لِ َس ِ
ون ()78
ك بِ َما َع َص ْوا َو َكانُوا َي ْع َت ُد َ
ان َد ُاوو َد َو ِع َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ٍ
ِ
َ
ْ
ون »(مائده.)78 -79 /
ْس َما كانُوا َيف َعل َ
َكانُوا لاَ َي َت َنا َه ْو َن َع ْن ُم ْنكر ف َعلو ُه لبئ َ
«کافران بنی اسرائیل بر زبان داود و عیسی پسر مریم لعن و نفرین شده اند.
این بدان خاطر بود که آنان پیوسته سرکشی ميکردند و از حد ميگذشتند.
آنان از اعمال زشتی که انجام ميدادند دست نمی کشیدند و همدیگر را از
زشت کاریها نهی نمی کردند و پند نمی دادند .و چه کار بدی ميکردند!».
حال آنکه واجب است که آزادی اندیشه را به عنوان وسیله ای برای
دعوتهای مخرب و مذاهب منحرف بر نگزینیم و عقلهای مردم را تباه نکنیم
به گونه ای که هر چیز باطل و چرندی را به بهانه اینکه آزادی بیان است
میان آنها رواج بدهیم .بلکه واجب است که در ایجاد رأی عمومی و بهتر
و روشنگر که اساس آن علم و مسؤولیت کلمه باشد بکوشیم .تا این کالم
خداوند را محقق کنیم که ميفرماید:
الس ْم َع َوالْ َب َص َر َوالْ ُفؤَ ا َد ُك ُّل ُأولَ ِئ َ
س لَ َ
« َولاَ َتق ُ
ان
ك َك َ
ك بِ ِه ِع ْل ٌم ِإنَّ َّ
ْف َما لَ ْي َ
لاً
َع ْن ُه َم ْس ُئو » (اسراء« .)36 /از چیزی دنباله روی مکن که از آن ناآگاهی.
بی گمان چشم و گوش و دل همه مورد پرس و جویی از آن قرار ميگیرد».
وصلی اهلل وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.
وآخر دعوانا أن الحمدهلل رب العالیمن.
سایت مهتدین
Mohtadeen.Com

ماهنامه

نوار اسالم

 50اسالمودشمنان

سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.

صلیب شکسته
نوشته:عبدالقدیرصالحی
نوشته که در دست دارید در حقیقت جوابی است به آن عده جوانان افغان
که در خارج مرزها به خاطر عدم آگاهی درست از اساسات و ارزشهای
دینی و فرهنگی خود به مسیحیت گرویده و با ارسال نامهها دیگران
را نیز به سوی بیدینی «سهگانهپرستی» دعوت میکنند و از خالل
نوشتههایشان معلوم میشود که در بارهای اسالم هیچ نمیدانند به طور
نمونه در همین نامه مینویسند:
«آیا میتوانید از قرآن آیهای را بیاورید که حیات ابدی (زندگی جاوید
و همیشگی در بهشت) را تضمین کند؟» روشن است که این سوال ناشی
از ناآگاهی نسبت به حقیقت اسالم است.
آغاز سخن
بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل حمداًَ كثيراً طيب ًا مبارك ًا فيه ،والصالة والسالم على محمد
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
{ لَق َْد َم َّن هَّ ُ
ين ِإ ْذ بَ َع َث ِفي ِه ْم َر ُسوال ِم ْن َأ ْنف ُِس ِه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم
الل َع َلى الْ ُمؤْ ِم ِن َ
ِ
ِ
اب َوالْ ِح ْك َمةَ َوإ ِْن َكانُوا ِم ْن ق َْب ُل لَ ِفي َض ٍ
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آ َيا ِت ِه َو ُي َز ِّكي ِه ْم َ ُ َ ُ ُ ُ َ َ
ُم ِب ٍ
ين (« )]1[(})١٦٤یقین ًا خداوند بر مؤمنان منت نهاد ،و کرامت بخشید،
چون در میانشان پیامبری از جنس خودشان برانگیخت که برآنان آیات
او را میخواند ،و ایشان را پاکیزه میداشت و بدیشان قرآن و حکمت
(اسرار سنت و احکام شریعت) میآموخت ،در حالی که آنان پیش از این
در گمراهی آشکاری غوطهور بودند».
خداوند در این آیه و آیات دیگری در سورههای بقره و جمعه ،تالوت
آیات ،تعلیم قرآن و بیان حکمت و اسرار شریعت ،و پاککردن نفسها
را از اهداف مهم بعثت پیامبر صلي اهلل عليه و سلم برمیشمارد ،و در
حقیقت به انجام رسیدن اهداف چهارگانه فوق توسط محمد صلي اهلل
عليه و سلم همان شد تا نسلی در مکتب اسالم تربیه شوند که فرشتگان
بر ایشان رشک برند! نسلی با ایمان قوی ،فهم دقیق و رسالت روشن که
تاریخ نظیر ایشان را در خود سراغ نداشته و ندارد ،اما با دریغ و درد که
امروز به این اهداف چهارگانه به ویژه حکمت عملی سیره نبوی و تزکیه
قرآن پسندانه توجه صورت نمیگیرد ،همان است که بیداری اسالمی به
ضعف و سستی گرایده و نتیجه همان است که نسل جوان امت اسالمی
هویت خود را میبازند و گرفتار افکار و اندیشههای وارداتی و تبلیغات
میان تهی ادیان تحریف شده میگردند .نوشتهی که در دست دارید در
حقیقت جوابی است به آن عده جوانان افغان که در خارج مرزها به خاطر
عدم آگاهی درست از اساسات و ارزشهای دینی و فرهنگی خود به
مسیحیت گرویده و با ارسال نامهها دیگران را نیز به سوی بیدینی
«سهگانهپرستی» دعوت میکنند و از خالل نوشتههایشان معلوم
میشود که در بارهای اسالم هیچ نمیدانند .به طور نمونه ،در همین نامه
مینویسند:
«آیا میتوانید از قرآن آیهای را بیاورید که حیات ابدی (زندگی
جاوید و همیشگی در بهشت) را تضمن کند؟».
روشن است که این سوال ناشی از ناآگاهی نسبت به حقیقت اسالم
است! هرچند بنده تالش نمودم حسب توان خویش به این نامه پاسخ
ارائه کنم ،اما حقیقت امر این است که تالش و کوشش ما در مقابل
این سیل خروشان ،تهاجم فکری فرهنگی ،بسیار اندک است و نا کافی.
بناء وضعیت کنونی جامعهما از همه علما ،دانشمندان ،قلمبه دستان
و روشنفکران با ایمان و رسالت مند خواستار آن است که تا اهداف
چهارگانه رسالت محمدی صلي اهلل عليه و سلم را مورد غور و بررسی
بیشتر قرار داده و در این راستا به روشنگری بپردازند ،و از جوانان عزیز
میخواهد که با الهام از این شعر عالمه اقبال الهوری رحمه اهلل که
میفرماید:
به منزل کوش مانند مه نو
درین نیلی فضا هردم فزون شو
مقام خویش اگر خواهی در این دیر
بحق دل بند و راه مصطفی رو
برون از سینه کن تکبیر خود را
به جان خویش زن اکسیر خود را
خودی را گیر و محکم گیر و خوش زی
بدست کس مده تقدیر خود را
پا در رکاب شوند و با کار و تالش پیوسته و پیوند مستحکم به حق و
روش مصطفی صلي اهلل عليه و سلم هویت و اصالت خود را باز یابند و
به دست خود بکارند و با سرانگشتان خویش حاصل بگیرند.
وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت و إليه أنيب
عبدالقدیرصالحی
چاپ دوم حمل 1386
یادآوری:
این نبشته شامل دو قسمت میباشد :قسمت اول آن ایمیلی است از
جانب مسیحیان افغان مقیم امریکا و قسمت دوم ،پاسخ آن.
قسمتنخست
ایمیل رسیده از امریکا
سالمهای گرم به خدمت دوست عزیز و گرامی عبید جان!
از ایمیل شما بینهایت تشکر .امید است که جور و صحتمند باشید.
عبید جان عزیز! خودتان آیه  88سورة االسراء را با آقای اندریاس مورد
بحث قرار دادید! هدف ما رهنمائی و کمک به شما و دیگر هموطنان
گرامیمان میباشد تا با عیسی و نجات از طریق او آشنا شوید ،بازهم
خدمتتان عرض مینمایم که هدف ما مبارزه با انسانها و یا عقاید
آنها نیست ،بلکه فقط آشنا نمودن آنان با محبت خدا و مسیحیت است،
و این که میگوئیم خدا محبت است و شما و همه ما را دوست دارد
و این دوستی را از طریق عیسی ثابت نمود ،بیائید و کمی عمیقتر به
مسائل نگاه کنیم .آیا انجیل را دقیق مطالعه کرده اید؟ آیا به خداوند
گفته اید که حقیقت را برایتان آشکار نماید؟ دوست عزیز ،همانطور که
قب ً
ال هم خدمتتان عرض نمودم نمیخواهم در باره قرآن برایتان نوشته
کنم ،اما مثل اینکه شما عالقه زیادی دارید تا این موضوع را دنبال کنید!
آیا میتوانید از قرآن آیهای بیاورید که حیات ابدی (زندگی جاوید و
همیشگی در بهشت) را تضمین کند؟ البته به غیر از جهاد و قتل و قتال!
عبید جان ،شما نمیتوانید آیهای را پیدا کنید که حیات ابدی شما را در
آخرت تضمین کند! مگر در انجیل که بارها و بارها گفته شده که وقتی
فیض خدا را که مفت و رایگان که از طریق عیسی به ما عطا شده،
میپذیریم و به عیسی مسیح که نجاتدهنده همه انسانها از گناهان

است ،ایمان میآوریم ،زندگی ابدیمان تضمین میشود ،زیرا خدا به
عهد و پیمان خود وفادار است ،یکی از این آیات ،انجیل یوحنا فصل
 3آیه  16میباشد .همچنان کالم خدا میفرماید« :بچشید و ببینید که
خداوند نکوست» .در ضمن شما میتوانید از مالهای مسلمان پرسان
کنید که سرنوشت آنان پس از مرگ چه خواهد شد؟ مسلما خواهند
گفت :نمیدانیم! اگر کار خوب انجام داده باشیم به جنت و اگر کار بد
انجام داده باشیم به دوزخ میرویم! اما خدائی که نامش محبت است،
کارش دقیق است و آخرت ما را از طریق ایمان به مسیح ،تضمین میکند.
آخرین باری که کار خوب انجام دادید چی وقت بود؟ آیا شما قبول
دارید که نزد خدای قدوس و پاک ،گناهکار هستید و عمل نیکوی شما
روی گناهان دیگر شما را پوشانده نمیتواند؟ بار گناه و ترس و وحشت
از روبروشدن با خدا ،شما را آزار نمیدهد؟ در شبانه روز چند بار نماز
میخوانید؟ به خداوند چه میگوئید؟ آیا خدا هم با شما حرف میزند؟
شاید بگوئید ،مگر امکان دارد؟ بلی ،ارتباط یک جانبه که ارتباط نیست!
به طور مثال :اگر من به شما تیلفون کنم و بگویم :سالم عبید جان ......و
سپس بدون اینکه به صحبت شما گوش کنم ،فوراً تیلفون را قطع کنم ،آیا
این ارتباط درست است؟ هدف خدا از آفرینش انسان چه بود؟ آیا انسان
را فقط برای گناهکردن آفرید؟ آیا شما از فرزندتان انتظار دارید که گمراه
شود و شما را برای همیشه ترک کند؟ البته که ِنی! شما میخواهید به او
محبت کنید و با او رابطه نزدیک داشته باشید .خدا هم میخواهد که ما با
او ارتباط نزدیک داشته باشیم و به لسان مادریمان با او حرف بزنیم و
تمام نیازهای خود را نزد او بیاوریم .به همین دلیل بود که عیسی مسیح
را فرستاد تا از طریق او خود را که خدای واقعی و یکتا است و نامش
محبت است به ما بشناساند.
رابطه ما عیسویان با خداوند ،رابطه فرزند با پدر است ،خداوند پدر
آسمانی ماست و ما فرزند خواندگان او هستیم ،آیا پدر دستور قتل
فرزندش را صادر میکند؟ البته هر چقدر پسرش بد باشد ،او چنین فرمانی
را هرگز صادر نخواهد کرد ،اگر چنین کرد ،آیا میتوان نام او را محبت
گذاشت؟ عبید جان! به نام خدای واحد و آفریننده جهان به شما میگویم:
اگر میخواهید زندگی جاوید داشته باشید ،اندکی تعصباتی را که ما هم
یک روز مانند شما داشتیم ،کنار گذاشته و به مطالعه انجیل پرداخته و
فیض خدا را از طریق عیسی مسیح دریافت کنید ،آیا قبول دارید که
عیسی زنده است؟ اگر عیسی زنده نبود ،مسیحیتی وجود نداشت و ما
نمیتوانستیم به حیات ابدی امیدوار باشیم ،اما چون عیسی بر مرگ پیروز
شد ،پس ما هم که پیروان او هستیم ،بر مرگ پیروز خواهیم شد و دارای
زندگی دائمی و جاوید خواهیم شد .از طریق کسی که زنده است ،به
خدای واحد و واقعی برسید ،عیسی مسیح میفرماید :من راه و راستی
هستم .هیچ کس به پدر آسمانی نخواهد رسید ،جز به وسیله من.
لطف نموده نظری هم به قرآن ،سورة آل عمران ،آیة  55بیندازید
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ترجمه« :به یاد آورید هنگامی را که خدا به عیسی فرمود :من تو را
برمیگیرم و به سوی خود باال میبرم و تو را از کسانی که کافر شدند،
پاک میسازم و کسانی را که از تو پیروی کردند ،تا روز رستاخیز
(قیامت) برتر (باالتر) از کسانی که کافر شدند ،قرار میدهم ،سپس
بازگشت شما به سوی من است و در میان شما در آنچه بر سر آن اختالف
داشتید ،داوری میکنم».
دوست عزیز ،روز رستاخیز چی وقت است؟ در اینجا خدا میگوید
تا روز رستاخیز باالتر از کسانی که کافر شدند ،قرار میدهم! کافر چه
کسانی هستند؟ خودتان با دقت بخوانید و صحیح قضاوت کنید.
امید است به سواالت بنده پاسخ دهید و اگر پاسخی نداشتید ،بدانید که
حقیقت در عیسی مسیح است .عیسی که اکنون دروازه قلبتان را میکوبد
و میگوید :عبید جان ،تو را دوست دارم و جانم را به خاطر تو بر روی
صلیب فدا کردم تا تو از گناهانت رهایی یابی .دریچه قلبت را باز کن و
مرا بپذیر .ای گرانباران و زحمتکشان نزد من آئید و من به شما آرامش
خواهم داد.
همچنین عیسی میگوید :حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را
آزاد خواهد ساخت( .یوحنا فصل  8آیة .)32
آیا با خود فکر کرده اید که چرا اجازه نمیدهند تا کسی در کشورهای
اسالمی انجیل بخواند؟ اگر مردم انجیل را بخوانند ،دیگر حاضر نخواهند
شد فریب ...را بخورند و مسلما به عیسی (نجات دهنده) ایمان خواهند
آورد! ترس علمای دینی اسالم و سیاستمداران هم از همین است! خداوند
انسان را آزاد و صاحب االختیار آفریده است .دوست عزیز! دیگر وقت
ایکه شما بر وی و من هم بدون این که فکر کنم ،پشت سرتان بیایم
تفحص دقیق در باره حقایق است و اطمینان داشته
نیست! وقت مطالعه و ُ
باشید که حقانیت در عیسی مسیح است ،روح خدا به شما ثابت خواهد

نمود .آمین.
عبید جان عزیز! برایتان دعا میکنیم تا حقیقت را شناخته و نجات پیدا
کنید ،مرا برادر خود حساب کنید ،و همچنان به من اطمینان کنید و اطمینان
کنید که بدون مطالعه مسیحی نشدیم.
در انتظار ایمیلهای محبتآمیز شما هستم و امید است خبر خوشی
را از شما دریافت کنم ،شما را از صمیم قلب دوست داریم و برایتان دعا
میکنیم ،حتی اگر به ما جواب منفی بدهید.
فیض و آرامش خداوند با شما باد
دوست و خادم شما مسیح ،فهیم
21 / 05 / 2006
قسمت دوم
جواب ایمیل
دوست عزیز سالم!
از ایمیلتان نهایت خورسندم ،به راستی لحن دوستانه و محبتآمیزتان
وادارم کرد تا متقاب ً
ال با شما ابراز دوستی و محبت کنم و همانگونه که
شما ابراز خیرخواهی کردید ،بنده نیز به نوبه خود در مقابل شما و سایر
دوستانی که دور از وطن در جستجوی حقیقت میباشند ادای رسالت
نمایم.
قبل از این که به پاسخ سواالت شما بپردازم باید یادآور شوم که من
از اولین ابراز نظر تان نسبت به اسالم ،دانستم که شما در بارة این دین
بزرگ معلومات کافی ندارید.
· ببینید این سخن شماست:
«شما غیر از جهاد و قتل و قتال نمیتوانید در قرآن آیهای را پیدا کنید
که حیات ابدیتان را در آخرت تضمین کند».
این ابراز نظرتان مرا به تعجب واداشت ،و دریافتم که شما در بارة
قرآن کریم از معلومات کافی برخوردار نیستید و آنچه میگوئید ،سخن
خودتان نیست ،و دارید سخن دیگران را بر زبان میآورید ،بناء به عنوان
یک جوان مسلمان و متعهد به اساسات دینم وظیفه خود دانستم شما را
به واقعیت امر آگاه ساخته تا شاید در مقابلتان به عنوان یک دوست و
هموطن ادای رسالت کرده باشم.
· دوست عزیز ،شما فرمودید که:
«آیا میتوانید از قرآن آیهای را بیاورید که حیات ابدی (زندگی
جاوید و همیشگی در بهشت) را تضمین کند؟
در جوابتان باید گفت :بله ،یک آیت چه که دهها آیه را میتوانم
به سوی قلبتان رهسپار سازم ،بدین امید که پروردگار یگانه شما را
در شاهراه هدایت رهنمون فرماید .پس گوش دهید به خالق هستی جل
َ
زْو ِاج ِه ْم َو ُذ ِّريَّا ِت ِه ْم
شأنهَ { :جن ُ
َّات َع ْد ٍن َي ْدخُ ُلونَ َها َو َم ْن َص َل َح ِم ْن آبَائِ ِه ْم َوأ َ
ون َع َل ْي ِه ْم ِم ْن ُك ِّل بَ ٍ
اب (« )]2[( )٢٣باغهای بهشت که
َوالْ َمالئِ َكةُ َي ْدخُ ُل َ
جای ماندگار است ،و آنان همراه کسانی از پدران و فرزندان و همسران
خود که صالح باشند بدانجا وارد میشوند ،و فرشتگان نیز از هر سوی بر
ایشان وارد میگردند».
ون
{ َجن ُ
َّات َع ْد ٍن َي ْدخُ ُلونَ َها ت َْجرِي ِم ْن ت َْح ِت َها األ ْن َها ُر لَ ُه ْم ِفي َها َما َيشَ ا ُء َ
ك َي ْجزِي هَّ
َك َذلِ َ
ين (« )]3[(} )٣١باغهای است جهت اقامت دائمی
اللُ الْ ُم َّت ِق َ
که بدان وارد میگردند و رود بارها ،در زیر کاخها و درختان آن روان
است ،در آنجا هر چه بخواهند دارند ،خداوند اینچنین به پرهیزگاران
پاداش میدهد».
{ ُأولَ ِئ َ
ات َع ْد ٍن ت َْجرِي ِم ْن ت َْح ِت ِه ُم األ ْن َها ُر ُي َح َّل ْو َن ِفي َها ِم ْن
ك لَ ُه ْم َج َّن ُ
ون ِث َيابًا خُ ْض ًرا ِم ْن ُس ْن ُد ٍ
َأ َس ِ
ين ِفي َها
او َر ِم ْن َذ َه ٍب َو َي ْل َب ُس َ
س َوإ ِْس َت ْب َر ٍق ُم َّت ِك ِئ َ
األرائِ ِ
اب َو َح ُس َن ْت ُم ْر َت َفقًا (« )]4[(} )٣١آنان کسانی
ك ِن ْع َم الث ََّو ُ
َع َلى َ
هستند که بهشت جاویدان از آن ایشان است ،بهشتی که در زیر «کاخها و
درختان» آن جویبارها روان است .آنان در آنجا با دستبندهای طال آراسته
میشوند ،و جامههای سبز از حریر نازک و ضخیم میپوشند ،در حالی
که بر تختها تکیه زده اند ،چه پاداش خوبی است! و چه مقر زیبایی!».
الصالِ َح ِ
َّات الْ ِف ْر َد ْو ِس ن ُُزال
ات َكان َْت لَ ُه ْم َجن ُ
ين آ َم ُنوا َو َع ِم ُلوا َّ
{ ِإنَّ الَّ ِذ َ
(« )]5[(})١٠٧بیگمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کرده
اند ،باغهای بهشت جایگاه پذیرائی از ایشان است».
این بود قطرة از بحر بیکران قرآن در باره بهشت ،و حاال چند قطره از
این باران ملکوتی و گوارا را به شما نشانی میدهم تا اگر خدای بزرگ
خواسته باشد خودتان از نزدیک قلبتان را با این باران رحمت الهی
آبیاری فرمائید .لطف ًا اگر طالب بهشتی میباشید که به تعبیر قرآن کریم
پهنای آن به اندازه آسمانها و زمین است به این آدرسها مراجعه فرمائید:
قرآن کریم :سورة طه آیة  ،76سورة سجده آیة  ،19سورة فاطر آیة
 ،33سورة بینه آیة  ،8سورة آل عمران آیات  ،198 ،136 ،15سورة
مائده آیة .119
خالصه دوست عزیز در قرآن کریم اضافه از « »140مرتبه کلمه
جنت و مشتقات آن بکار رفته که اوال نیاز به آگاهی دارد و در ثانی نیاز

به تفکر و اندیشه ،و باز قرآن کریم یکی است و شما هیچ وقت دچار
تشویش نخواهید شد که کدام یک از قرآنها را مورد مطالعه قرار بدهم
لطف ًا یک مرتبه هم که شده دروازههای دلت را به سوی قرآن باز کن!!!
· باز فرموده بودید که:
«اگر شما از مالهای مسلمان پرسان کنید که سرنوشت آنان پس از
مرگ چه خواهد شد ،میگویند :نمیدانیم».
باید گفت که باز شما دوست عزیز به اشتباه رفتهاید ،شما باید بدانید
که در اسالم مثل مسیحیت ،پدران روحانی و رجال مقدس وجود ندارد
که هرچه آنان بگویند مردم با چشمان بسته بپذیرند ،باید به آگاهیتان
برسانم که «توحید ،نبوت و معاد» از اصول اساسی عقاید اسالمی
میباشد ،و در بارة هریک از این اصول سهگانه هر مسلمان مکلف است
که آگاهی کامل حاصل نموده ،بعد از قناعت و باور درونی اعالن و اقرار
نماید که خدا یک است و محمد صلي اهلل عليه و سلم آخرین پیامرسان
الهی میباشد ،زندهشدن پس از مرگ و جنت و دوزخ ،حساب و ...حق
اند ،ایمان به این حقایق از نظر اسالم وقتی پذیرفتنی است که از روی
آگاهی کامل ،قناعت و رغبت قلبی باشد در غیر آن باورها و عقاید
تقلیدی و کورکورانه پذیرفته نمیشود .از جانب دیگر ،گامهايی که باید
جهت نایلآمدن به جنت و دورشدن از دوزخ برداشته شود ،چنان در
قرآن کریم و سنت نبوی صلي اهلل عليه و سلم شفاف و روشن بیان شده
که هیچ ضرورت نمیافتد ،به پرسش از اهل جنت و اهل دوزخ! زیرا که
در روشنائی اصول سهگانه فوق« ،توحید ،نبوت و معاد» تعالیم اسالمی
برای یک مسلمان وظیفه اش را مشخص میکند که تو جهت رسیدن به
عبودیت خالص پروردگار ،گامهايی را باید برداری :رابطه میان تو و خدا،
چگونه باشد ،در ارتباط با خود چه رسالت داری ،در مقابل همنوعانت چه
باید بکنی و نگرش تو به سایر هستی چگونه باید باشد تا مورد قبول
پروردگار یگانه قرار گیری ،و اگر نظر به ضعف و سستی انسانی در امر
بندگی کوتاهی کردی حق نداری از رحمت خدا ناامید شوی باید تالش
کنی و تا حد امکان در جهت رضای خالق خود قدم برداری ،طالب مغفرت
باشی و امید را از دست ندهی که ناامیدی از رحمت الهی در فرهنگ
اسالمی معادل کفر است.
حاال شما دوست عزیز بفرمایید که وقتی گامهای رسیدن به خدا
مشخص باشد و لغزشها هم قابل بخشش و امیدوار بودن به رحمت خدا
هم شرط ایمان ،جايی برای سوال از اهل دوزخ و جنت و انگیزهای برای
تشویش باقی میماند؟!
· شما پرسیدید که:
«در شبانه روز چند بار نماز میخوانید؟ به خداوند چه میگوئید؟ آیا
خدا با شما حرف میزند؟».
دوست عزیز ،ما به عنوان مسلمان در یک شب و روز پنج مرتبه
به حضور رب خود شرفیاب میشویم ،و اگر بخواهیم بیشتر از این
میتوانیم در برابرش به عبادت بپردازیم ،اما کلماتی که باید در مقابلش
بگوییم مشخص و دارای معناست – مانند ناقوس و زنگ کلیسا نیست –
ُهّ
ِهّ
الر ِح ْي ُمَ ،مالِ ُ
ك،
الر ْح ِم ُنَّ ،
تکامل بخش و اثرگزار است« .الل ْأك َب ْر ،الْ َح ْم ُد للِ َّ ،
ُس ْب َحان» هرکدام از این کلمات رشد دهنده قلب و پاککننده جوارح و
رهگشای انسان میباشد که اگر ترس از طوالنی شدن سخن نمیداشتم
راز هریک را برای شما میشکافتم.
و در باره حرفزدن خدا ،قابل ذکر است که خدا حرفهای خود را
در قالب یک معجزه بزرگ «قرآن کریم» به اکمال و اتمام رسانیده
و ما به قول محبوب دلهایمان محمد مصطفی صلي اهلل عليه و سلم
هنگامی که نماز میخوانیم با خدای خود سخن میگوئیم و هنگامی که
به تالوت قرآن کریم مشرف میشویم پروردگار با ما سخن میگوید.
اما شما در مثال خود که گفتگو با خدا را تشبیه به مکالمه تلفنی میان دو
انسان کردید ،مرا به تعجب وا داشت و وحشت! تعجب بدین خاطر که
خدای شبیه انسان و با منزلت پائین و ناتوان قابل پرستش نیست که شما
در برابرش کرنش کنید!! اما وحشت بدین خاطر که شما چگونه به خود
جرأت و اجازه دادید که خدا را تا حد یک مخلوق پائین بیاورید و ارتباط
با او را به نوعی از ارتباطات زمینی ،میان انسانها مانند کنید؟!
· و همین گونه چند سطر پائینتر گفتید:
«رابطه ما عیسویان با خدا رابطه فرزند با پدر است ،خداوند پدر
آسمانی ماست و ما فرزند خواندگان او».
دوست عزیز! اگر کمی دقت کنید این سخن بسیار تکاندهنده است،
چرا که باز مثل سخن قبلیتان خدا را نیازمند و ناتوان معرفی میکند ،زیرا
که رابطه میان پدر و فرزند رابطه نیاز متقابل است ،بدین معنا که پسر به
پدر نیاز دارد و پدر به پسر ،و یک موجود نیازمند هرگز نمیتواند خدا
باشد .و عقل سلیم حکم میکند که ذاتی سزاوار خدایی و پرستش است
که بینیاز مطلق باشد ،و بسیاری از پدراناند که نمیتوانند نیاز فرزندان
خویش را برآورده سازند و همین گونه بسیاری از فرزنداناند که به
پدران خویش کاری نمیتوانند انجام دهند.
یک مطالبه جالب!
· شما در قسمتی از نوشته خود گفته بودید:
«بنام خداوند واحد و آفریننده جهان به شما میگویم ،اگر میخواهید
زندگی جاوید داشته باشید اندکی تعصبات را کنار بگزارید».
من هم بدون تعصب و به نام خدای یگانه از شما میطلبم تا بر این
اقرار خود که خدا یگانه است و حضرت مسیح عليه السالم فرستاده
اوست باقی بمانید و مانند ما مسلمانان میان هیچیک از پیامبران الهی
فرقی قایل نباشید ،همه را دوست داشته باشید و مانند ما که انکار وجود
رسالت حضرت مسیح عليه السالم را کفر میدانیم انکار رسالت محمد
صلي اهلل عليه و سلم را شما نیز کفر بدانید و از معمای حلناشدنی تثلیث
«سهگانهپرستی» خود را نجات بخشید.
همچنین شما آیهای را از سورة مبارکة آل عمران به زعم خود شاهد
بر مدعا آورده اید ،معلوم میشود که این آیه مورد قبولتان قرار گرفته
است ،پس لطف نموده به این آیه مبارکه دقت بیشتر فرموده و به تمام
آیات قرآن کریم که در بارة حضرت مسیح عليه السالم آمده است به
دقت نظر انداخته و حقیقت این پیامبر برحق الهی را از زبان قرآن بشنوید
و به آن ایمان بیاورید در غیر آن معلوم میشود که به این آیت هم باور
ندارید و استدالل شما هم به چیزی که شما به آن باور ندارید درست
نیست.
· و نیز در نامهتان آمده است که
«عیسی اکنون دروازه قلبتان را میکوبد و میگوید :ترا دوست
دارم ،و جانم را روی صلیب فدا کردم تا تو از گناهانت رهایی یابی».
در این باره هم همان آش است و همان کاسه! شما باز خدای خود را
آنقدر ضعیف معرفی میکنید که میرود روی صلیب و از خود دفاع
کرده نمیتواند و فدا میشود و چنین خدايی که از خود دفاع کرده
نمیتواند چگونه میتواند به دیگری کمک کند! و باز اگر او خدا بود و
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سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.
میخواست گناهان بندگان را ببخشد ،ضرور نبود روی صلیب برود،
اگر توانائی داشت بدون آن هم میتوانست گناهان را مغفرت کند و سبب
نجات شود!!!
· و باز شما فرمودید:
«آیا با خود فکر کردید که چرا اجازه نمیدهند انجیل در کشورهای
اسالمی خوانده شود؟»
من از شما میپرسم کدام انجیل؟!!!
انجیل متی ،انجیل لوقا ،انجیل ُمرقُس و یا انجیل یوحنا ،کدامیک از این
چهار انجیل که به دست انسانها نوشته شده و در بسا موارد باهم اختالف
دارند و انسان در چنگال تناقض گوئیهای آنها خود را گم میکند؟!!!
اگر گفتم تناقضگویی تعجب نکنید و ناراحت هم نشوید و اگر تا حاال
شما متوجه نشدید ،پس توجه فرمایید به گوشهای از این تناقض گوئیها:
انجیلهای متی و لوقا که به خدای شما نسب نامه نوشتند ،در قسمت
این نسب نامه و مصلوبشدن مسیح عليه السالم باهم کام ً
ال در تناقض
قرار دارند:
* متی میگوید« :عیسی پسر یوسف پسر یعقوب است».
* لوقا میگوید« :عیسی پسر یوسف پسر هالی است».
*متی از یوسف پدر عیسی تا ابراهیم  40نفر را میشمارد ،لوقا 55
جد برایش قایل است.
* متی نسب مسیح را به سلیمان بن داود میرساند ،اما لوقا او را از
«ناتان» بن داود میداند.
و همچنین انجیلها عموم ًا عیسی را خدا و پسر خدا میخوانند ،ولی
خدابودن و پسر خدابودن که نسب نامه نمیخواهد ،پس چرا مسیح را
پسر یوسف نجار معرفی میکنند و نسب نامه برایش درست میکند؟!!
اگر او پسر یوسف نجار است ،پس چرا لوقا در فصل اول بند 35 – 34
میگوید که «روح القدس در شکم مریم دیده شده؟ و همچنان در انجیل
متی فصل  27بند  63و لوقا فصل  24بند  21آمده است که مسیح بعد از
سه شبانه روز از قبر برمیخیزد ،اما انجیل مرقس میگوید مدت درنگ
مسیح در قبر ،یک روز بوده است ،مینویسد «شام روز جمعه دفن شد و
صبح روز یکشنبه وقتی مریم مجدلیه بر سر قبر آمد دید پیش از آن که
بر سر قبر آید مسیح از قبر برخاسته است»([.)]6
و حاال من از شما میپرسم که آیا اگر شما به جای مسئولین کشورهای
اسالمی میبودید چنین حرفهای بیاساس و تهمتهای ناروا را که به
خداوند جل جالله که از شریک بینیاز است و به مسیح عليه السالم
نسبت داده شده است اجازه میدادید که در میان جوانان و نوجوانان
پخش شود و اذهانشان را مخدوش کند؟!! بناء ما مسلمانان به خاطر
حفظ اندیشههای پاک جوانان ،وظیفه خود میدانیم که از چنین حرفهای
سخیف جلوگیری نموده و نگذاریم اندیشههای پاک نو باوگان ما مملو

از خرافات و اوهام شود.
· و در اخیر شما فرموده بودید:
«به من اطمینان کنید که بدون مطالعه مسیحی نشدم»
بلی ،من مطمئن هستم که شما قبل از این که اسالم را مطالعه فرمائید
به انجیل روی آورده و بدون این که به اختالفات و تناقضات اناجیل
متعدد – که قب ً
ال به شمه از آن اشاره رفت – توجه و فکر کرده باشید
آن را قبول نمودید! دوست عزیز فراموش نکنید که تنها مطالعهکردن کار
ساز نیست ،اندکی بکار انداختن فکر و اندیشه و داور قراردادن عقل و
قلب هم ضرور است ،شما میشود مطالعه را از «روژه گارودی» دانشمند
بزرگ فرانسوی و «اشوک کولن یانگ» منشی اسبق اتحادیه جهانی
کلیسا و یوسف اسالم آوازخوان معروف انگلیسی و دهها دانشمند غربی
دیگر که بعد از مطالعه درست اسالم مسلمان شدند یاد بگیرید ،درست
است که شما انجیل را مطالعه فرمودید ،ولی من نمیدانم به کدامیک از
اناجیل ایمان آوردید؟! آیا فکر نکردید که چگونه میشود کتاب از خدا
باشد و مولفش انسان ،و باز این انجیلها چندین انجیل باشد و از میان همه
فقط چهار آن مشهور؟!!
آیا شما هنگام مطالعه در باره تثلیث «عقیده سه خدائی» (پدر  +پسر
 +روح القدس» اندیشه نکردید که چگونه میشود «یک مساوی به سه
باشد و سه مساوی به یک؟!!!» ایا این معمای عجیب و مجهول که شکل
جدیدی از سهگانهپرستی رومیها (ژوپی تر ،ژونون و می نرو) میباشد
و اگر از پدران روحانی هم پرسان شود میگویند« :تثلیث رمز مسیحیت
است و کسی حق هیچگونه پرسشی را در این مورد ندارد» شما را به
اندیشه وا نداشت؟!!! شما چگونه به دینی ایمان آوردید که هنوز نتوانسته
است خدایش را به مردم بشناساند و برای شناساندن آن از اشکال هندسی
کار گرفته و خدا را به مثلث تشبیه میکند و خدا را مرکب از اجزا
میداند بیخبر از این که خداوند مرکب نیست اگر مرکب باشد محتاج به
اجزاء خواهد بود و آن که نیازمند باشد خدا نخواهد بود!! .دوست عزیز،
هیچ عاقلی این سخن را نمیتواند بپذیرد که سه خدا باهم یکی گردد در
حالی که هم سه است و هم یک! من حیرانم که شما چگونه به این معما
قناعتکردید!!!؟
«چه خدای عجیبی!
بدنش نان فطیر!
خون او جام شراب! مولدش سایه کاج! نام نازش بابا نوئل!»([.)]7
آیا دوست عزیز ،هنگام مطالعه انجیل قصه عشای ربانی در شب
کرسمس و عقیدهداشتن به این که شراب خون مسیح است و از نوش
جانکردن نان فطیر با شراب و دعاخواندن پاپ این نان و این شراب
به بدن عیسی تبدیل میشود ،چون به قول انجیل مرقس فصل  14بند
 24 – 22مسیح پیش از مرگ خود جام شرابی را به حواریون میدهد

به بردگی کشیدن مردان دین از طرف کلیسا
از چیزهایی که باید بر آن گریست این است که کلیسا سلطه و قدرت عجیبی را بر
مردان آن حاکم کرده است به طوری که با بدترین شیوه آنها را به بردگی گرفته است .و
برای درست بودن و شرعی جلوه دادن این سلطه و قدرت به بعضی از نصوص انجیلهای
تحریف شده استدالل میکنند ،برای مثال در انجیل متی اصالح شده هیجدهم شماره 18
آمده است( :آن چه حق است به شما میگویم ،هر چه را روی زمین نگه دارید در آسمانها
نیز نگه داشته میشود .و هر چه را در روی زمین رها و آزاد کنید ،در آسمانها نیز آزاد
میشود]1[).
* مسئلهای مهم که نکاتی از آن برداشت میشود:
ی در اعتقادات خویش آزاد نیست ،به طوری که در معارف و دانش خود
 -1فرد مسیح 
همان طور که عقلش او را راهنمایی میکند دخل و تصرف کند ،بلکه چشم و قلب او به
دو لب و دهان رئیسش که همان کاهن باشد بسته شدهاند .هر زمانی کاهن به فردی بگوید
مسیحی نیست در جا همان میشود که گفته است .و اگر به او بگوید مسیحی است فوراً
مسیحی میشود.
 -2حتی انسان دارای فهم و شعور صحیح نصوص کتاب مقدس را نمیفهمد ،بلکه باید
فهم و معنی آن را از رؤسای کلیساها یاد بگیرد ،تا از منحرف شدن از ایمان صحیح و
سالم محفوظ بماند و شنونده جز اطاعت وظیفهی دیگری ندارد .پاپ در کشور روم در
سال  1864میالدی نامهی سرگشادهای را منتشر کرد که در آن آمده بود :هر کس نظر
و عقیدهاش این باشد و بگوید درست است که کلیسا مطیع و فرمانبردار قدرت کشوری
باشد خدا او را لعنت می کند .همین طور تمام کسانی را که کتاب مقدس را برخالف رأی
و نظر کلیسا تفسیر میکنند لعنت کرده بودند .وهمچنین هر کس که معتقد باشد نسبت به
عقیده و عبادت پروردگارش آزاد است مورد لعن و نفرین قرار داده است .در سال 1868
پاپ نامهی سرگشادهی دیگری را منتشر کرد که در آن به مسلمانان اعالم کرد که بهای
رهایی از نفوذ کلیسا فقط با جان و مالشان خواهد بود .لذا بر مسلمانان الزم است نظرات
خود را نسبت به کلیسا تغییر دهند و کوتاه بیایند]2[.
پس چه بردگی از این بدتر؟

ترویج مسیحیت در افغانستان تحت
پوشش فعالیتهای اجتماعی
نوشتهتوسطعلیسعیدی

سه شنبه  18اکتبر  26 - 2011مهر 1390
دموکراسی به سبک غربی که ارمغان حضور اشغالگران غربی در افغانستان است تبعات
ناگواری را بر پیکرهای این کشور که بیش از  99در صد ساکنان آن مسلمان میباشد،
گذاشته است.
یکی از تبعات خطرناک این نوع دموکراسی حضور و فعالیت مبلغین مسیحی است که
تحت پوشش فعالیتهای پزشکی و پیشبرد برنامههای اجتماعی وارد افغانستان شدهاند که
با پشتیبانی نیروهای اشغالگر خارجی بدون هراس به تبلیغ از مسیحیت میپردازند .طوری
که دامنه فعالیت آنها در والیات کابل ،بامیان ،پکتیا ،نورستان ،قندز ،غزنی ،بدخشان و
مزار شریف گسترش چشمگیری داشته است.
در این والیات تا کنون کلیسای سنتی و رسمی تاسیس نشده است و رسومات مذهبی
آنان داخل خانههای کرائی انجام میشود.
امنیت این خانهها توسط پولیس افغانستان تامین میشود و آنها از طریق این خانههای
امن انجیل مقدس را که به زبانهای دری و پشتو ترجمه شده است را بین مردم رایگان
توزیع میکنند و با این روش تالش دارند تا این دین منسوخ و تحریف شده را مانند برخی
کشور های اسالمی به افغانستان نیز گسترش دهند.
مسالهی ترویج مسیحیت در ده سال گذشته در افغانستان مسالهای حساسیت برانگیز و
پیچیدهای شده است.
در گذشته مردم افغانستان با ایمان به اینکه همزمان با ظهور دین مقدس اسالم

و میگوید« :بنوشید که این خون من است» آیا این افسانه را با نیروی
خدادادی عقل خود به داوری نگذاشتید؟!!!
و شما حتم ًا در شبهای کرسمس به کلیسا رفته اید و یک کشیش
آمده و در حال دعاخواندن نان فطیر را پاره پاره کرده به شما تقسیم نموده
است و کشیش دیگر با جام شراب آمده و شما پاره نان و جرعه از شراب
را گرفته در شکم خود فرو بردید و نان را نجویدید تا مبادا بدن نازنین
مسیح زیر دندانهایتان اذیت شود ،آیا از خود و از کشیش نپرسیدید که
قب ً
ال از آن با پارچه پارچهکردن بدن مسیح تا این که در دهنتان جور
بیاید ،چرا سبب اذیت مسیح شدید؟!!!
و دیگر از خود نپرسیدید :این نان و این شراب که به عقیده پاپهای
کلیسا تبدیل به بدن و خون مسیح شده و شما آن را نوش جان کردید ،اگر
مانند دیگر غذاها هضم شود و مراحل خود را طی کند توهین بزرگی به
مسیح نموده اید و اگر بگوئید :خیر ،این نان و این شراب هضم نمیشود
و تبدیل به یک مسیح میگردد ،از این رو باید در شکم آن مسیحی که
 50بار در مراسم عشای ربانی شرکت کرده است پنجاه مسیح ذخیره
شده باشد!!!
دوست عزیز ،سالهاست که دانشمندان علم طب در سراسر جهان
تاکید میکنند که شراب ماده خطرناکیست که موجب امراض مختلف
گردیده ،جسم و روح را فاسد میسازد ،آیا از خود سوال نکردید که
چگونه کلیسا آن را به یک نوشابه مقدس تبدیل کرده که از نوشیدن
آن با نان فطیر انسان به فرزندی خدا میرسد و سعادتمند میشود،
راستی چه نسبتی است میان نان فطیر و شراب و جسم مسیح؟!! و با کدام
روش علمی میتوان ثابت ساخت که نان و شراب تبدیل به جسم مسیح
میشود ،آیا خجالتآور نیست در قرن بیست و یکم که همه امور زندگی
بر پایههای علم استوار است ،ما تن به این خرافات بدهیم و انسان قرن 21
را به سوی خرافات دعوت کنیم!!! آیا به نظر شما جشن کرسمس پیش از
این که یک عمل مذهبی و روحانی باشد مجموعهیی از اعمال ناشایسته،
بازار عیاشی ،شهوترانی ،بادهنوشی ،لجام گسیختگی و فحشا نیست؟!!
بیا دوست عزیز ،دست از این کارها بکش خود را از چنگال اوهام و
گمانهای نارسا رهایی بخش و به این پیام خدای یگانه گوش کن که
میفرماید:
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مکنید ،و در باره خدا جز حق مگویید ،بیگمان عیسی مسیح پسر مریم
فرستاده خداست ،او کلمه خدا است که خدا آن را به مریم رساند و

تمام راهبان اموال مردم را به ناحق و باطل با روشهای گوناگون میخورند ،از جمله
به وسیلهی ضرب سکههای خندهآور بخشش گناهان .شاید خیلی مناسب باشد که در اینجا
بحثی در مورد این سکههای مضحک و خندهآور داشته باشیم:
محتوای واقعی سکههای بخشش گناهان به صورت زیر است:
(پروردگار ما یسوع مسیحی به شما رحم کند ای ( ...نام آن شخص که سکه را برای
بخشش گناهان میخرد نوشته میشود)! به خاطر تمام ناراحتیهایی که یسوع کشیده است
شما را حالل میکند .من بوسیلهی قدرت فرستادگی که به من داده شده است از تمام
قصاصها ،احکام و کارهای کلیسا که بر شما واجب بود و انجام ندادهای گذشت میکنم.
همچنین از تمام افراطها و گناهان و خطاها هر چند بزرگ باشند با هر دلیلی که صورت
گرفته باشند و مرتکب آنها شدهای شما را حالل میکنم با اینکه ارتکاب این گناهان برای
پدر مقدس ما پاپ معلوم و مشخص هم باشد.
تمام کثافت کاریهای گناهان وتمام کارهایی که باعث توبیخ و مالمت شما میشود و
آنها را انجام دادهای در این فرصت همه آنها را محو و نابود میکنم .تمام قصاصهایی
که ظاهراً ملزم به تحمل رنج و مشقت آن بودی از شما بر میدارم .دوباره شما را در اسرار
کلیسا شرکت میدهم و شما را به قدسیان نزدیک میکنم .دوباره شما را وارد طهارت،
پاکی و نیکی مینمایم ،آن پاکی و نیکویی که هنگام غسل دادن با شما خواهد بود .به
طوری که هنگام مرگ آن دری که به خاطر گناهان به محل عذاب و انتقام منتهی میشود
بر روی شما بسته خواهد شد .و دری که منتهی به فردوس و بهشت اعال و شادی میباشد
برای شما باز میشود.
و اگر چنان چه سالهای طوالنی در این دنیا زنده باشی ،این خوشیها و بهرهها بدون
اینکه تغییر کنند تا آخرین لحظات زندگیت با نام پدر و پسر و روح القدس برای شما
ماندگار خواهد شد]3[.
راستی چه کار زشت و بیهودهای از این زشتتر؟ چه چپاول و غارتی از این بدتر و
زشتتر است؟ که به نام دین این چنین کاالهای خود را به مردم میفروشند و دنیا را
کسب میکنند!! با این کارها به عقلهای ساده و غافل و ناآگاه مردم میخندند! کجایند
عقلهای ناراضی که هرگز زیر بار پستی نمیروند؟ کرامت و شأن انسانی کجاست؟
کجاست آزادی؟ آیا جز اهلل که تنها و بیشریک و حاکم و حسابرس است ،کسی دیگر
حق بخشش گناهان را دارد؟!!
زمانی که از نتیجهی این بردگی از جانب راهبان نسبت به مسیحیها پرسش کنیم جواب
دین مسیحیت منسوخ شده است ،هیچ یک از آنان به مسیحیت روی نیاوردهاند ،اما با
درنظرداشت شرائط فعلی مردم افغانستان که کشورشان تحت اشغال قرار دارد ،و خود آنها
در آتش فقر میسوزند ،و نیز فعالیتهای مؤثر اسالمی هم وجود ندارد ،مبلغین مسیحی
تالش دارند تا از این شرایط و مجبوریت تعدادی از مردم بخصوص طبقهی جوان سوء
استفاده نمایند و آنها را تشویق به روی آوردن به مسیحیت کنند.
آنها در مسیحی کردن افغانها ،ترفندهای مختلفی را بکار میبرند .گرفتن پناهندگی
تاثیر گزارترین ترفندی است که آنان جوانان را ترغیب به مسیحی شدن میکنند.
آنها به جوانان وعده میدهند که بعد از مسیحی شدن میتوانند در کشورهای غربی
براحتی پناهندگی بدست آورند که این باعث شده است تا عده افراد جاهل دین خود را
بفروشند و جان خود را به خطر انداخته و بسختی خود را به کشور های غربی برسانند
چه بسا افرادی که هیجگاه به مقصد نرسیدند و در آبهای یونان و استرالیا غرق شدند و
خسره الدنیا واالخره شدند.
عدم قاطعیت قوهی قضائیه ادارهی کابل در مجازات افراد مرتد و منحرف باعث شده
است تا عدهی بیشتری به مسیحیت روی آورند.
در فبروری 2006بعد از اینکه شخصی بنام عبد الرحمان مسیحی بودنش افشا شد و بعد
توسط پلیس دستگیر شد ،وی از دولت ایتالیا تقاضای پناهندگی کرده عازم ایتالیا شد که
این امر باعث شد تا افراد بیشتری تشویق به مسیحی شدن شوند.
در جوالی  2008بیست و سه نفر از مبلغان مسیحی که تبعهی کشور کوریای جنوبی
بودند از سوی عناصر وابسته به طالبان دستگیر شدند که دو نفر از آنان قبل از مذاکره با
این کشور کشته شدند و متباقی آنان در بدل پول آزاد شدند.
در سپتامبر  2008علمای جاغوری شخصی بنام امین موسوی را که با سوء استفاده از
نام روحانیت در لیسه/دبیرستان علیاتوی این ولسوالی/شهرستان به صفت معلم دینیات
ایفائی وظیفه میکرد و در لیسه/دبیرستان بجای اسالم از مسیحیت تبلیغ میکرد را حین
تبلیغ گرفتار و بجرم ارتداد محکوم به مرگ کردند .اما شخص مذکور توسط پرداخت
رشوه به عناصر ضعیف االیمان موفق به فرار شد.
در مارچ  2009تلویزیون نورین تصاویری را پخش نمود که در آن تعدادی از جوانان
در حال دعا و نیایش برای مسیح بودند .احمد شاه رجا هم که سابقه روحانیت داشه نیز در
بین این افراد دیده میشد اما ایشان بعدا ادعا نمود که بخاطر افشای مراکز تبلیغ مسیحیت
اقدام به چنین کاری کرده است و نمونههای دیگری که در این مختصر مجال ذکر شان
نیست.
ایات و احادیث همه گواهی میدهند که دین مقدس اسالم یگانه دینی است که با گذشت
 14قرن از آن تا حال هیجگونه تحریفی و تغییری در آن راه نیافته و امکان مداخله و تغییر

او دارای روحی است از جانب خدا ،پس به خدا و پیغمبرانش ایمان
بیاورید و مگویید خدا سهتا است (از این سخن پوچ) دست بردارید که
به سود شماست ،خدا یکی بیش نیست که اهلل است و حاشا که فرزندی
داشته باشد ،و از آن اوست آنچه که در آسمانها و زمین است و کافی
است که خدا مدبر و کارساز باشد».
و این سخن پروردگار:
{ ق ُْل َيا َأ ْه َل الْ ِك َت ِ
اب َت َعالَ ْوا ِإلَى َك ِل َم ٍة َس َو ٍاء بَ ْي َن َنا َوبَ ْي َن ُك ْم َأال نَ ْع ُب َد إِال
َ
هَّ
هَّ َ
ون ِ
الل َوال نُشْ َ
رِك بِ ِه شَ ْيئًا َوال َي َّت ِخ َذ بَ ْع ُض َنا بَ ْع ًضا أ ْربَابًا ِم ْن ُد ِ
الل )]9[( }...
«بگو :ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخن دادگرانهای که میان ما و
شما مشترک است ،تا جز خداوند یگانه را نپرستیم ،و چیزی را شریک
او نکنیم ،و برخی از ما برخی دیگر را به جای خداوند یگانه به خدایی
نپذیرد.»...
در اخیر یک بار دیگر به عنوان یک دوست تاکید میکنم که دروازه
دلتان را به سوی حق باز کنید و اسالم را دور از تعصب مطالعه نمایید
که به یقین میدانم ،اگر فطرت سلیم باشد ،به حق دست خواهید یافت .و
من هم اگر در قسمت تعالیم ارزشمند اسالمی توضیح الزم باشد مثل یک
دوست در خدمت شما میباشم.
از خداوند بزرگ و یگانه تمنا دارم تا شما و همه جوانان را به
پسندیدهترین روش زندگی هدایت فرماید ،و در پرتو توحید خالص همه
ما را به رشد برساند.
زيرنويسها:
([ -)]1سورة آل عمران ،آیة .164
([ -)]2سورة رعد ،آیة .23
([ -)]3سورة نحل ،آیة .31
([ -)]4سورة کهف ،آیة .31
([ -)]5سورة کهف ،آیة .107
([ -)]6انجیل مرقص ،فصل  ،15بند  42و فصل  16بند .5 – 1
([« -)]7کدامیک اسالم یا مسیحیت» نوشته سید علی موسوی .در
باره تفصیل افسانه بابا نوئل و عشای ربانی میشود به این کتاب مراجعه
فرمائید.
([ -)]8سورة نساء ،آیة .171
([ -)]9سورة آل عمران ،آیة .64

َ
ار ُه ْم َو ُر ْه َبانَ ُه ْم َأ ْربَابًا ِّمن ُد ِ
ون
را از آیهی  31سورهی توبه خواهیم شنید « :اتَّخَ ُذو ْا أ ْح َب َ
ِهّ
َّ
َّ
ون»
يح ا ْب َن َم ْر َي َم َو َما ُأ ِم ُرو ْا ِإ َّال لِ َي ْع ُب ُدو ْا ِإلَ ًها َو ِاح ًدا ال ِإلَ َه ِإال ُه َو ُس ْب َحان َُه َع َّما ُيشْ رِ ُك َ
الل َوالْ َم ِس َ
«(یهودیان و راهبان عالوه بر خدا) ،علماء دینی و راهبان خود را هم به خدایی پذیرفتهاند
(چراکه علما و راهبان حالل خدا را حرام و حرام خدا را حالل میکنند و خودسرانه
قانونگذاری مینمایند و دیگران هم از ایشان فرمان میبرند سخنان آنان را دین میدانند
و کورکورانه به دنبالشان روان میگردند راهبان مسیحی افزون بر آن) مسیح پسر مریم
را نیز خدا میشمارند( .در صورتی که در همهی کتابهای آسمانی و از سوی همهی
پیغمبران الهی) بدیشان جز این دستور داده نشده است که تنها خدای یگانه را بپرستند،
منزه از شرک ورزی و چیزهایی است که ایشان آنها
جز خدا معبودی نیست و او پاک و ّ
را انباز قرار میدهند.
مسیحیها خدایان و شریکهایی را با خدا قرار میدهند وآن چه را برای آنها حالل یا
حرام کنند از آنها اطاعت میکنند.
پس نتیجه میگیریم تسلط روحانیهای مسیحی و راهبان بر مردم و به بردگی کشیدن
آنها با واجب کردن روشها و مراسم معین و تقدیم کردن شعارهای دینی و حرام کردن
حاللها و حالل کردن حرامها ،و اطاعت و پیروی بدون چون و چرا و کورکورانه و بدون
اندیشه و  ...همهی اینها بدون شک از طرف خدا نبوده و خودشان آن را به وجود
آوردهاند .این اطاعت و پیروی و یا هر اطاعت دیگری که منجر به معصیت خدا شود،
درست همان شریک قراردادنی است برای خدا که در آیهی شریفهی گذشته معین شده
است.
زيرنويسها:
([ )]1العهد الجدید ،ص .42
([ )]2النصرانیة واإلسالم ،ص .147
([ )]3مقارنة األدیان – دکتر احمد شبلی.)254/2( ،
سایت مهتدین
Mohtadeen.Com

در آن از سوی بشریت نیست .بر اساس همین آیات ،اگر مسلمانی دین بر حق خود را به
دین باطلی تغییر دهد ،حکم ارتداد باالیش جاری میشود.
از نظر شرع مقدس اسالم کسی که تغییر دین میدهد مرتد است و مجازاتش مرگ
است.
ارتداد کلمهای عربی است که در لغت به معنی تحول و برگشت از مسیری که در آن
حرکت کرده است میباشد و در اصطالح شریعت اسالمی به معنی بازگشت از اسالم به
کفر در گفتار و کردار است.
(و َم ْن َي ْرت َِد ْد ِم ْن ُك ْم
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ون)( .کسی از شما که از آئین خود بر گردد و درحال کفر بمیرد چنین کسانی
ُه ْم ِفي َها خَ الِ ُد َ
اعمال شان در دنیا و آخرت بر باد میرود) .و در آیه شریفه  75سوره توبه هم اشاره به
ُون بِ هَّ ِ
الل َما قَالُوا َولَق َْد قَالُوا َك ِل َمةَ الْ ُكفْرِ َو َكف َُروا بَ ْع َد إ ِْسلاَ ِم ِه ْم َو َه ُّموا
ارتداد شده استَ ( :ي ْح ِلف َ
بِ َما لَ ْم َي َنالُوا)( .منافقان به خدا سوگند میخورند که سخنان زنندهای نگفتهاند در حالی که
قطعا سخنان کفر آمیز گفتهاند و پس از ایمان آوردن به کفر بر گشته اند و قصد انجام
کاری کردند که به آن نرسیدند).
در صدر اسالم ارتداد یکی از نیرنگهای منافقین و یهود بود که با این شیوه به صفوف
مسلمانان داخل میشدند و در میان مسلمانان نسبت به دین بیاعتمادی بوجود میآوردند
و در اتحاد مسلمانان خلل ایجاد میکردند ،بنا بر این قتل مرتد بخاطر رعایت مصلحت
عامهای مسلمین و جلوگیری از پخش و نشر فتنه در جامعه اسالمی و حفظ وحدت و
یکپارچگی امت که بر مبنای اعتماد ایمانی استوار است میباشد.
شریعت اسالمی برای قاضی این صالحیت را داده است تا از باب حفظ استحکام اسالمی
باالی مرتکبین گناه کبیره که عمل زشت آنان عامهای مسلمین را تهدید مینماید احکام
مرگ را صادر کند.
براستی اگر این احکام باالی افراد چون عبد الرحمان و امین موسوی و ...تطبیق میشد
دیگر کسی هوای مسیحی شدن بسرش نمیزد.
با اندک تصرف
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سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.

برداشت اشتباه و فهم نادرست از حديث صعب بن جثامه(رض)
تأمالتی در باب جهاد و ثمرات آن

شیخابومحمدمقدسی بسم اهللالرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین و الصالة و السالم
حفظهاهلل
علی أفضل االنبیاء و المرسلین و علی
آله و صحبهاجمعین..اما بعد..
سلسله مقالههاي «تأمالتی چند در باب جهاد و ثمرات آن» ترجمه
کتاب ارزشمند «وقفات مع ثمرات جهاد» تالیف شیخ ابو محمد
مقدسی حفظهاهللاست که در مجموع  19تامل و وقفه ،به نصائح و
بازنگريهايي در مورد جهاد (این قله ی بزرگ اسالم) پرداخته و
نصیحتهایی برای مجاهدان بویژه جوانان مجاهد عرضه داشتهاست.
«برداشت اشتباه و فهم نادرست از حديث صعب بن جثامه رضی اهلل
عنه» ،نام تأمل اول از این سلسله تأمالت است.....
مقدمهای قبل از نوشتن تأمالت:
اين نوشته ،حاصل حركات بي اختيار قلم ،و حزن و اندوههاي اسارت
ميباشد ،كه دلسوزي و شفقتم نسبت به برادرانم و همچنين پشتيباني
و ياري از دعوت و جهاد و مجاهدان ،موجب نوشتن آن گرديد و
تمامي داعيان و مجاهدان را به خواندن اين نوشته و تدبر و تأمل
در آن و استفادهاز تجارب مذكور و مثالهايي كه مطرح و تشريح
شدهاند ،توصيه مينمايم.
توصيه ديگرم اين است كه براي استفادهي بهينهاز اين كتاب و عدم
تشويش و تشتت آراء و افكار و همچنين عدم تضييع و از بين
رفتن ثمراتش ،از مباحث جانبي (مانند اين كه منظور شيخ از اين
كالم ،فالن شيخ يا حزب و يا گروه و  ...است) پرهيز شود زيرا
حقيقت ًا موضوع بزرگتر و فراتر از اين مباحث است و حجم مباحث
از اين نوع سخنان و جهتگيريهاي كوتهبينانه ،عظيمتر است  ...ما
به عقولي نيازمنديم كهاز اين سطحينگري و جمودفكري فراتر رفته
و افكارشان را در اشخاص و اسامی معين ،محصور نكرده باشند.
امروز دین خداوند مورد حمله گسترده و شبیخونی طوالنی و همه
جانبه قرار گرفتهاست ،و دشمنان با تمسک به وسایل مختلف و
شرکت در جلسات و نشستهاي روزافزون خود ،مکرهای عظیم
و گردنههاي صعب العبوری را بر سر راه جهاد این امت بوجود
آوردهاند.
ناگزير بايد تأمالت و بازنگريهايي به مسير طي شدهانداخت زیرا
در چنین شرایطی توجهات و هشدارهایی قاطع براي غيورمردان اين
دين ضروري ميباشد ،تا بهاين طريق فكر و فهم و اعمال و جهادمان
را تا حدي ارتقاء بخشيم كه توان تحدي و مبارزهطلبي با كفر و
یارانش را بدست آوريم .اين كتاب تالش و كوششي براي رسيدن
بهاين هدف و حركت و تكاپو در چنين طريق و جهتي است .از
خداوند متعال خواستارم كهاين عمل را از من پذيرفته و به وسيلهي
اين كتاب به من و برادرانم نفع برساند و اين نوشته را خالصانه براي
خود قرار دهد.
و صلى اهلل و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين
*
تأمل اول :برداشت اشتباه و فهم نادرست از حديث صعب بن جثامه
رضی اهلل عنه
هنگامي كه در مورد مشروعيت عمليات جهاديي كه در آن مجاهدان
خود را در ميان تجمع كافران ميانداختند و خود را منفجر مينمودند
تا به دشمن آسيب رسانده و آنها را به هالكت برسانند ،مينوشتم،
اصرار ورزيدم تا اين عمليات را به ضوابط شرعي منضبط و مقید
نمایم و اين روش را همانند ساير اسباب جنگ به طور مطلق تجويز
نکنم ،و به ضوابطي ملتزم هستم كه علماي محقق اسالم به آنها
پايبند بودهاند ،اين علما اجازه کشتن اُسراي مسلمانان را هنگامی
که کافران ،آنها را جهت دفاع از خود سپر نمودند ،دادهاند ،زيرا اگر
اين فعل صورت نپذيرد مفسدهاي عظيمتر از قتل مسلمين به همراه
خواهد داشت و آن مفسده ،شكست سپاهاسالم است .برخي از طالبان
علم در مورد اين ضوابط و قیدها به من مراجعه ميكردند و بنده
همچنان ُم ّصر بر اين ضوابط ميباشم ،خاصت ًا بعضي اوقات ميشنوم
و ميبينم كه کسی خود را براي قتل يك یا دو کافر منفجر مينمايد
در حالي كه قتل اين افراد به وسيلهي هفت تير و يا مسلسل نیز
امکان پذیر بود.
بارها تكرار كردهايم كه عمليات استشهادي به هنگام عجز و ناتوانی
مجاهد ،شرعي ميباشد به طوري كهاگر چنين عملياتي صورت
نگيرد جهاد تعطيل شده و كفر و كفار بر اسالم و مسلمين چيره
گردند ،اما مخالفان ما اصرار دارند كهاين عمليات نيز به مثابهي
ساير اسباب جنگ است و اگر هم ضرورت و يا مصلحتي بزرگ
و همچنين خونريزي عظيمي از كفار در ورای آن نباشد ،باز هم اين
اسباب شرعي و جايز باشد.
اين در حالي است كه علت چنين قیدها و ضوابطي از طرف ما
در مورد عمليات استشهادي ،تعظيم و بزرگداشت حرمت خون
مسلمان و همچنین حرص در جهت تحقق مقاصد جهاد ،به نحوي
كه پروردگارمان به آن راضي است و آن را دوست دارد ،ميباشد.
ي و تشديدی در مورد حالتی است كه فرد
این چنين سختگير 
مسلمان فقط خود را فدا می کند ،حال چه برسد به حالتی که فرد
مسلمان عالوه بر خود ،سبب کشته شدن ساير مسلمانان نیز بشود
کهاین امر ناشی از بي نظمي و هرج و مرجی است كه ميادين جنگ
را در برگرفته و همچنین عدم التزام مجاهدان به ضوابط شرعي در
مورد اين عملياتها است.
بسياري از جوانان ،شيفته و شيداي عمليات استشهادي شدهاند ،حال
ضرورت باشد يا نباشد! و تصوری برایشان ایجاد گشته كه فکر
میکنند جهاد بدون اين نوع عمليات صحيح نيست يا اينكه اين
جوانان غير از اين نوع عمليات را نميپسندند ،چنان كه گويا هنگام
آموزش و تمرين نیز خود را ملزم به چنین عملیاتی میکنند تا بدون
اين عمليات ،جهاد نكنند (يعني در تصور آنها جهاد بدون عملیات
استشهادي معني ندارد) تا جايي كه دشمنان دين به راحتي بوي طرح
ها و نقشههاي اين جوانان را استشمام می کنند ،بطوریکه آنها در
تحقیقات اولیه خود بهاین نتیجه می رسند که هرجا انفجاری از این
نوع و بدون ضرورت روی داد ،این جوانان در پشت قضیه هستند
و حتی نوع مواد منفجره را نیز تشخیص میدهند زیرا بعضي از اين
جوانان فقط اين نوع از مواد منفجره را ميپسندند و بکار می برند.

چه بسا اين جوانان عملياتهای دقیق و محاسبه شدهاي را در چچن
و يا عملیاتهای القاعده و همانند آن را كه بر مبنای مهارات و
تجربیات بودهاست ،مشاهده نموده و يا شنيدهاند ،از این رو سعي
ميكنند كه حركات شبيه به آنان و به تقليد از چنين مجاهدان
خبرهاي را انجام دهند بدون اينكه تجربيات و مهارتهاي آنان را
اكتساب نموده باشند و بدين وسيله (تقليدي ظاهري بدون داشتن
علم و تجربه و تمرين) ،زود هنگام با شکست فجیعانه مواجه می
شوند و در واقع مرتکب اشتباهاتی فاحش می شوند كه موحدان را
محزون و ناراحت ساخته و موجبات چشم روشني و تسكين خاطر
كفار را فراهم ميآورند ،اين جوانان از مالمت و پاسخگويي مبرا
نمي شوند ،زيرا ماشينهاي مملوء از مهمات و يا بمب و يا مينهاي
كوبندهي خود را در خيابان يا بازار و يا ميداني در برابر سفارت
دشمن يا خانهاش متوقف كرده و سپس عمليات را انجام داده و
مردم زيادي را از بين ميبرند در حالي كه ميشد دشمن را به
طريقي غیر از اين نوع انفجار از بين برد ،همچنين از انتقاد و مالمت
دور نميشوند مادامي كه تكفير مسلمانان را همانند افراطیون،
عمومیت بخشیده و مسلمانان را كافر قلمداد میکنند.
كدامين شرع و كدامين عقل ،اين اعمال را مباح دانسته و ميداند و
آيا اين همان جهادي است كه پروردگارمان بدان راضي است؟!!!
چه بسيار نتايج عملياتي را شنيدهايم كه كشتهشدگان آن جمع
زيادي از مسلمانان بيگناه بوده و چه بسا حتي يك نفر از دشمنان
خداوند به قتل نرسيده است!!
اين شكستها حاصل اصرار و پافشاری برای انجام اين نوع
عمليات است ،در حالي كه ريشهكن كردن دشمن با چند عمليات
باز ميسر بود ،و هنگامي كهاين جوانان را مالمت ميكنيم و يا
ايشان را مورد عتاب قرار داده و نصیحت میکنیم و امور انجام
شده آنها را مردود اعالم میکنیم و آنها را در مورد مسلمانان و
جهاد و  ...به تقواي خداوند دعوت مينماييم و متذكر ميشويم كه
اي جوانان آگاه باشيد كه خون مسلمان حرام است هر چند كهاين
مسلمان عاصي و فاجر باشد ،بدين هنگام آنان را خواهي ديد كه
جهت اثبات صحت افعال خويش و تثبيت افكارشان به حديث صعب
بن جثامه رضی اهلل عنه روي آورده و استدالل ميكنند و كار خود
اي برادرانم؛ در مورد مسلمانان و جهاد ،تقواي خدا را از ياد نبرده و
را تبييت كفار مينامند.
هوشيار باشيد ،استدالل مجاهدين را به هنگام يورش بر اماكن نظامي
حال كه چنين است بياييد حديث صعب بن جثامه رضی اهلل عنه را
و يا محل اجتماع مخصوص كفار و سكونتگاههايشان ،به طور كامل
بنگريم و داللت و فقه و كالم علما را در مورد اين حديث ،واضح
و درست درك نماييم ،زیرا در چنين هجومي (به مناطق و پايگاههاي
نماييم.
كافران) اگر هم افرادي از مسلمانان در آنجا وجود داشته باشد،
در صحيح بخاري و مسلم حديث صعب بن جثامه رضی اهلل عنه
مجاهدان دست از هجوم برنداشته و مشكل و جرمي نيز نميبينند
روايت ميشود :ك ه از پیامبر صلی اهلل علیه و سلم در مورد اهل
زيرا اين اماكن (اماکن نظامی) محل امنيت و آسايش هيچ احدي
خانهاي پرسيده شد كه در آن خانه ،زنان و بچههاي مشركان با خود
نيست ،و اگر چنانچه مسلماني هم در آنجا باشد و آنان را ياري دهد
آنان (مردان مشرك) شب را به روز ميرسانند؟ پیامبر صلی اهلل علیه
و يا حتي سياهي لشكر آنها را افزايش دهد ،از آنان خواهد بود و
و سلم فرمود « :زنان و بچه ها نيز از مشركان محسوب ميشوند» ،و
خونش حالل خواهد بود اگر چه مدعي اسالم هم باشد ،و اگر اين
از پیامبر صلی اهلل علیه و سلم شنيدم كه فرمود « :از هيچ احدي جز
نفر مسلمان با اجبار و كراهت بهاين سپاه ملحق شده باشد ،باز در
براي خدا و رسولش دفاع نمي شود».
صورت آسيب رسيدن به وي مشكلي نخواهد بود ،و مؤيد اين امر
در اين حديث ،پیامبر صلی اهلل علیه و سلم حمله به كفار و مشركين
حديث «سپاه غزو كعبه» است.
را در شب هنگام جايز ميشمارد اگر چه زنان و بچههاي مشركان
حديث سپاهي كه تصميم به حمله و از بين بردن كعبه دارند اين امر
نيز مورد اصابت قرار گيرند ،اين در حالي است كه كشتن زنان و
را تصديق ميكند؛ سپاهي كه خداوند اول و آخرش را در زمين فرو
بچههاي كفار به طور عام نهي و حرام اعالم شده است ،اما در اين
ميبرد و اين در حالي است كه كساني در اين سپاهند كه به ميل خود،
حديث حرج و سختي از مجاهدان رفع شده است به طوري كه كشتن
آن را همراهي نمي كنند بلكه بهاجبار و به زور شمشير بهاين سپاه
زن و بچهي كافر در چنين حالتي (شب هنگام) و به غير عمد جايز
ملحق شدهاند اما خداوند تمامي آنها را (كافر و مؤمن و خوب و بد)
است زيرا در چنين زمان و مكاني تشخيص مردان از زنان و بچهها
در دنيا از بين ميبرد و آنها روز قيامت بر اساس نياتشان مبعوث و
امري سخت و دشوار است.
مورد محاسبه و سزا و جزا قرار ميگيرند .مادامي كهاين سپاه (سپاه
علما پرتاب با منجنيق را نیز در چهارچوب اين حديث داخل کردهاند
غزو كعبه) پرچم مشخص دارد و وجود و وجهاي شركي دارد و
(که عملکرد آن مشابه برخی از سالحها و مواد منفجرهی امروزی
ميخواهد كعبه را ويران نموده و دين و اهلش را از بين ببرد ،قتال
است).
با او به هيچ وجه مانعي ندارد و حتي اگر مسلمانان با كراهت در آن
گلولهي منجنيقي كه بر قلعههاي كفار فرود ميآيد که در اين حالت
سپاه جمع شده باشند ،چه برسد بهاينكه نفراتي مدعي اسالم در اين
نيز تشخيص و تمييز مردان از زنان و بچه هايشان غیر ممکن است.
سپاه بوده و آنان را ياري دهند ،جنگ و کشتار اين نوع سپاه مانعي
حال اين جوانان با استناد بهاين حديث جواز عمليات انفجاري در
ندارد و ما نيز در مورد اين گونه قتال ،كسي را نهی نمی کنیم ،بلكه
خيابانهاي مسلمانان را صادر نمودهاند ،در حالي كهاز سخن پیامبر
از جهاد مجاهدان دفاع كرده و داليلي به دالئلشان اضافه ميكنيم و
صلی اهلل علیه و سلم كه فرمودند« :از هيچ احدي جز براي خدا و
از آنان حمايت مينماييم.
رسولش دفاع نمي شود» ،دليلي عليه افكار و اعمال آنها پديدار
اما آنچه كه ما منكر آن هستيم اين است كه عقول ،عكس اين
ميشود .بنابراين ،اين حديث نه تنها دليلي براي اثبات اعمالشان
مطلب را درك نمايند و امور برعكس شود ،به طوري ك ه انفجارها و
نيست بلكهّ ،ردي شافي بر امورشان است زيرا همانطور كه مشخص
عمليات در خيابانها و اجتماعات مسلمانان صورت پذيرد و آن هم به
است اين حديث داللت بر حرمت خون مسلمان دارد و داللت ميكند
خاطر اين كه سفارت و يا خانهاي و  ...از مشركان در آن منطقهاست
كه خدا و رسولش پشتيبان شخص مسلماناند و اين مشركان هستند
و با اجراي چنين عملياتي خون دهها مسلمان زن و مرد و بچهي بي
كه حامي و پشتيباني ندارند نه مسلمانان و بچه هايشان!!!
گناه ريخته شده در حالي كه به دشمن كمترين آسيبي نرسد ،در حالي
عالوه بر اين متذكر ميشوم كه نفي پشتيبانی از بچه ها و زنان
كهامكان ريشهكن كردن دشمن به روش و شيوهاي ديگر نيز ميسر
مشرك در اين حديث نيز به هنگام تبييت (شب را به روز رساندن)
بود ،ما اين عمليات را محکوم و مردود اعالم ميكنيم.
است و همچنين در حالتي كه در آن مجاهدان نمي توانند زن و بچه
اي برادرانم؛ شما را به حديث مصطفي صلی اهلل علیه و سلم متذكر
ها را از مردان تشخيص دهند و در غير اين صورت ريختن خون زن
ميشوم آنجايي كه فرمودند« :اگر كسي از امتم بر امتم خروج كرد و
و بچهي كافر نيز جايز نخواهد بود.
خوب و بد را از بين برد و مؤمنان را نيز مستثني ننمود و به معاهدان
امام ابن حجر عسقالني در فتح الباري شرح صحيح بخاري
مسلمان نيز وفا نكرد و همگي را از بين برد ،از من نيست» و در
ميفرمايد« :و هم منهم» منظور (حالل بودن خون زن و بچهي كفار)
روايت ديگر «من از او نيستم» (امام مسلم از ابو هريره رضی اهلل
تنها هنگامي است كه تيراندازي به پدران ميسر نباشد مگر اين كه
عنه روايت ميكند).
فرزندان آنها نيز مورد هدف قرار گيرند ،زيرا آنها مختلط و مخلوط
مجاهد را از جهادش چه سود هنگامي كه وعيد پیامبر صلی اهلل علیه
شدهاند ،پس اگر در چنين حالتي آسيبي به زنان و بچهها رسيد ،حرج
و سلم شامل حالش شود و جزو افرادي شود كه پیامبر صلی اهلل علیه
و مشكلي نخواهد بود.
و سلم از او برائت جست ه است .از این رو شما را در مورد مسلمانان و
امام نووي رحمهاهلل نيز در شرح خود بر صحيح مسلم ميفرمايد:
حرمت و خونشان به خداوند متذكر ميشوم و شما را در مورد جهاد
«معناي «البيات» اين است كه شب هنگام بر آنها يورش برده و در
و ثمراتش به ياد خداوند متذكر ميشوم.
اين صورت مردان از زنان و بچهها تشخيص داده نمي شوند».
آيا نميدانيد اگر كسي در راه و کوچه و خيابان مسلمانان چاهي
جاي تأمل بسيار دارد ،زمانی کهاين احتياط در مورد زنان و بچههاي
حفر كند و مسلماني به سبب اين چاه جان خود را از دست دهد ،بر
مشركان وجود دارد ،پس رعایت احتياط شديد در هنگام مخالطه
حفر ُكنندهي اين چاه ،پرداخت ديه و كفاره واجب ميشود ،و هر چيز
كفار با مسلمانان ،به مراتب ،اوليتر و شايستهتر است.
ديگري كه موجب و سبب تلف شدن مسلمين شود نيز همانند چاه
اجتماع
محل
حال چه رسد به آن كه هدف از اين انفجارها منازل و
است و حكمش مانند حفر ُكنندهي چاه است .جمعي از فقهاء به هنگام
مخصوص كفار و يا مواقع نظامي آنها نباشد ،بلكه هدفشان خيابانها
شرح اين حديث« :العجماء جرحها جبار و البئر جبار = خون زخمي
و بازارها و مجالس و اماكن اجتماع مسلمانان باشد!! و تنها دليل و
كه به وسيلهي شنزار و يا چاه به وجود آيد هدر است» (بخاري)،
عذر موجهاين عمل نيز اين باشد كه در اين خيابانها و اجتماعات
اين حكم را صادر نمودهاند كه چاه هايي كه در زمين خود شخص
و يا بازارها ،سفارتي و يا خانهاي مربوط به دشمن موجود است كه
موات (زمينهاي مرده و بي صاحب و بدون استفاده و
در پایان اين گونه عمليات ،دهها بيگناهاز مردان و زنان و بچههاي يا زمينهاي ّ
بهره برداري) يا زمينهايي كه در بيابان دور دست از مسلمانان حفر
مسلمان قرباني شده و به دشمن آسيب نميرسد  ...و سپس عامالن
شدهاست ،فاقد ديهاند اما در غير از اين صورتها حفركننده چاه بايد
اين انفجار دست به دامن اين حديث ميشوند (حديث صعب بن
ديه را بپردازد.
جثامه رضی اهلل عنه) ،و يا به نصب منجنيق بر طائف توسط پیامبر
امام شافعي رحمهاهلل ميفرمايد« :اگر كسي سنگي را در زميني قرار
صلی اهلل علیه و سلم روي آورده و کارهای خود را توجیه می کنند.
دهد كه ملك او نيست ،ضامن آن خواهد بود» ،حتي علما فتوي

دادهاند كهاگر حيواني مسيرش را به سبب اذيت شخصي تغيير دهد
و حيوان به نفري آسيب رساند ،شخصي كه موجب تغيير مسير حيوان
شده ،ضامن است كه ديه را پرداخت نمايد.
(سستي) كند
همچنين اگر شخصي در استحكام ديوار منزلش اهمال ُ
و سپس اين ديوار بر مسلماني سقوط نمايد و او را بكشد صاحب
خانه مسئول پرداخت ديه خواهد بود ،همچنين اگر تختهاي يا همانند
آن از حدود منزل شخصی خارج شده باشد و ب ه انساني اصابت كند،
صاحب اين منزل ضامن خواهد بود ،تا به آنجا كها گر مسلماني وضو
بگيرد و آب وضويش بر سر راه افتد و موجب لغزش مسلماني شود،
او نيز ضامن ميباشد.
اي برادرانم؛ مسأله ،مساله خون انسان مسلمان است ،مسألهاي مزاح
و لهو و لعب و کم اهمیت نيست  ...اي برادرانم؛ بايد بدانيد كه خون
انسان مسلمان گرانبهاست و حرمت عظيمي دارد و مباح دانستن
خون مسلمان خطري بزرگ است و بايد دانست كه ترك قتل هزار
كافر آسانتر از ريختن مقداري از خون مسلمان به طور عمد است
(همچنان كه علما تبيين نمودهاند) ،و همانا پیامبر صلی اهلل علیه و سلم
در ميان اُمت ،در سرزمين حرام و در ماه حرام و در روز حج بزرگ
ندا داد و فرمود« :به راستي كه خون و اموال شما بر يكديگر حرام
است به مانند حرام بودن اين روز ،در اين ماه و در اين سرزمين،
و اين ادامه خواهد داشت تا روزي كه پروردگار را مالقات خواهيد
كرد ،و سپس از مردم پرسيد :آيا من رسالتم را ابالغ نمودم؟ گفتند:
بله .پیامبر صلی اهلل علیه و سلم فرمود :خداوندا شاهد باش ،و به مردم
فرمود :كساني كه حاضرند اين سخنان را به غائبان برسانند ،چه بسا
غائبان از حاضران (سامعين) شنواتر باشند ،و بعد از من به وسيلهي
كشتن يكديگر كافر نشويد و به دوران كفر برنگرديد» (بخاري).
و اين «تأمل» را با بيان آيهي  25سورهي فتح به پايان ميرسانم.
خداوند منان ميفرمايد:
« َولَ ْولاَ ِر َج ٌ
ات لَّ ْم َت ْع َل ُمو ُه ْم َأن ت ََطؤُ و ُه ْم
ون َو ِن َساء ُّمؤْ ِم َن ٌ
ال ُّمؤْ ِم ُن َ
َف ُت ِص َيب ُكم ِّم ْن ُهم َّم َع َّر ٌة بِغ َْيرِ ِع ْلمٍ لِ ُي ْد ِخ َل اللهَّ ُ ِفي َر ْح َم ِت ِه َمن َيشَ ا ُء لَ ْو ت ََز َّي ُلوا
ين َكف َُروا ِم ْن ُه ْم َع َذاب ًا َألِيم ًا» فتح 25
لَ َع َّذ ْب َنا الَّ ِذ َ
« اگر مردان و زنان مؤمن را لگدمال نمي كرديد (كه در ميان آنها
هستند و) شما ايشان را نمي شناسيد و از اين راه عيب و عار و زيان
و ضرري به شما نمي رسيد (خداوند هرگز مانع اين جنگ نمي شد
و دست شما را از ايشان كوتاه ميكرد) ،تا خدا هر كه را بخواهد
غرق رحمت خود سازد (و نعمت اسالم را بهاو دهد) اگر (كافران و
مؤمنان ضعيفي كه در مكه پنهاني ايمان آوردهاند) از يكديگر جدا
ِ
كافران ايشان را (با غلبهي شما بر آنان) به عذاب دردناكي
بودند،
گرفتار ميكرديم».
اين آيه جهت هشدار نسبت به خون عدهي كمي از مسلمانان
مستضعف كه در مكه بودند و ايمان خود را بين مشركان نهان كرده
بودند ،نازل شد كه خداوند ميفرمايد « :لَّ ْم َت ْع َل ُمو ُه ْم َأن ت ََطؤُ و ُه ْم
َف ُت ِص َيب ُكم ِّم ْن ُهم َّم َع َّر ٌة بِغ َْيرِ ِع ْلمٍ » ،يعني شما دچار ضرر و گناه ميشديد.
و اين به هنگامي است كه شما آنها را از بين برده و لگدمال ميكنيد
در حالي كه آنها را نمي شناسيد .پس به هنگامي كه آنها را شناخته
و يقين داريد ك ه اكثر عبوركنندگان از اين خيابان و يا ازدحام جمع
شده در اين ميدان مسلمان هستند ،به آن هنگام چطور؟!!! آيا دچار
ضرر و زيان و گناه نمي شويد؟؟؟
مفسران در مورد « َّم َع َّر ٌة » ميفرمايند:
الشدة » :گناه و غم و غصه و سختی فراوان است.
الغم و ّ
« اإلِثم و ّ
بأن المسلمين يقتلون أهل
و گفتهاند كه« :هي مفسد ُة ّ
تحد ِث المشركين ّ
دينهم» « :مفسدهاي است كه در آن مشركان ميگويند «مسلمانان
اهل دين خود را ميكشند».
و همچنين گفتهاند كه « هي كفارة القتل الخطأ » :كفارهي قتل خطا
و غير عمد است.
به نقل از:
www.tammkeen.com

ماهنامه

نوار اسالم

قرآن و شمشیر

سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل مالك الملك ،المنزه عن
مؤلف:وسیمفتحاهلل
الجور ،المتكبر عن الظلم ،المنفرد
مترجم:محمدانصاری
بالبقاء ،السامع لكل الشكوى
والكاشف لكل بلوى و الصالة
و السالم على من بعث بالدالئل
بشيرا و نذيراً و داعي ًا إلى اهلل بإذنه و سراج ًا منيراً و على آله و
الواضحة و الحجج القاطعة ً
صحبه اجمعين  ...أما بعد:
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ِ
اب َوالمي َز َان ل َيقُو َم
خداوند متعال مى فرمايد«:لق َْد أ ْر َسل َنا ُر ُسل َنا بال َب ِّي َنات َوأن َزل َنا َم َع ُه ُم الك َت َ
يد َو َم َنا ِف ُع لِلن ِ
نص ُر ُه َو ُر ُس َل ُه
ي
ن
َّاس بِالْ ِق ْس ِط َو َأن َزلْ َنا الْ َح ِد َ
يد ِف ِيه بَ ْأ ٌس شَ ِد ٌ
َّاس َولِ َي ْع َل َم اللهَّ ُ َم َ ُ
الن ُ
للهَّ
َ
بِالْغ َْي ِب ِإنَّ ا ق َِو ٌّي َع ِزي ٌز» حديد« :25/ما پيامبران خود را همراه با دالیل متقن و معجزات
روشن (به ميان مردم) روانه كردهايم ،و با آنان كتابهاي (آسماني و قوانين) و موازين
(شناسائي حق و عدالت) نازل نمودهايم تا مردمان (برابر آن در ميان خود) دادگرانه رفتار
كنند .و آهن را نازل كردهايم كه داراي نيروي زياد و سودهاي فراواني براي مردمان است.
هدف (از ارسال انبياء و نزول كتب آسماني و همچنين آفرينش وسائلي چون آهن) اين است
كه خداوند معلوم سازد چه كساني او و فرستادگانش را در حالی که آنها را ندیدهاند ،ياري
ميكنند .خداوند نيرومند و چيره است».
للهَّ
ُ
نص ُر ُه َو ُر ُس َل ُه بِالْغ َْي ِب» تدبر کند ،در
و هر که در معنی این فرمودهي خداوند « َولِ َي ْع َل َم ا َمن َي ُ
ميیابد که خطاب خداوند شامل تکلیفی است برای قیام به این یاری و نصرت همانگونه که
آیهي 31سوره محمد آن را تفسیر ميکند آنجایی که خداوند متعال ميفرمایدَ « :ولَ َن ْب ُل َون َُّك ْم
ين ِم ُ
ين َون َْب ُل َو َأخْ َبا َر ُك ْم» محمد« :31/ما همه شما را (با وجود
نك ْم َو َّ
الصابِ ِر َ
َح َّتى نَ ْع َل َم الْ ُم َجا ِه ِد َ
آگاهي از اعمالتان) قطع ًا آزمايش ميكنيم ،تا معلوم شود مجاهدان (واقعي) و صابران شما
چه کسانی هستند (و مجاهدنماها و ناشكيبايان سستعنصر چه کسانی هستند ).و اخبار
شما را بيازمائيم».
گویا آیه با زبانی ناطق این مسئله را در جلوی چشم قرار ميدهد و این را بیان ميکند که
مجرد تحکیم قرآن و تحاکم به سوی آن بدون قدرتی که به آن شوکت ببخشد و از آن
حمایت کند کافی نیست و گویا به کوتاهی افرادی اشاره دارد که فقط به این مسئله اکتفا
ميکنند چون اگر وضع بدین منوال باشد مجرد هدایت محض یا همان هدایت راهنمایی و
ارشاد با فرستادن پیامبران و نازل کردن کتابها و تحکیم آن دو متحقق ميشود (و دیگر نیاز
به شمشیر و ذکر حدید و قتال و جهاد نیست).
ولی باید دانست که در محقق کردن مراد خداوند متعال که همان قهر و غلبهي بر مردم
زیر تسلط و رهبری قرآن ،تنها تحکیم و تحاکم به قرآن کفایت نمی کند .خداوند متعال
ميفرماید:
للُهّ
للِهّ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ون
ون َما َح َّر َم ا َو َر ُسول ُه َوال َيدي ُن َ
ون با َوال بال َي ْو ِم اآلخر َوال ُي َح ِّر ُم َ
ين ال ُيؤْ م ُن َ
«قَا ِت ُلو ْا الَّ ِذ َ
ُ
ٍ
ون » توبه:29/«با
اب َح َّتى ُي ْع ُطو ْا الْ ِج ْز َي َة َعن َيد َو ُه ْم َصا ِغ ُر َ
ين أوتُو ْا الْ ِك َت َ
ين الْ َح ِّق ِم َن الَّ ِذ َ
ِد َ
كساني از اهل كتاب كه نه به خدا ،و نه به روز جزا (چنان كه شايد و بايد) ايمان دارند ،و
نه چيزي را كه خدا (در قرآن) و فرستادهاش (در س ّنت خود) تحريم كردهاند حرام ميدانند،
و نه آئين حق را ميپذيرند ،پيكار و كارزار كنيد تا زماني كه (اسالم را گردن مينهند ،و
يا اين كه) خاضعانه به اندازه توانائي ،جزيه را ميپردازند.»
و این آیه با آیهي  256سورهي بقره تضاد و مخالفتی ندارد که خداوند متعال ميفرماید:
الدينِ » .یعنی «اجبار و اكراهي در (قبول) دين اسالم نيست ».چون آخر آیهي
« َال ِإ ْك َرا َه ِفي ِّ
جزیه به این اشاره دارد که قتال و جهاد با کافران بدین خاطر است که مردم چه دین اسالم
را با اختیار قبول کنند و چه قبول نکنند برای حکم خداوند متعال و برای قرآن و حکم شرع،
خاضع و فروتن شوند .حکم خداوند متعال در اینجا جزیه است و مراد از آن این ميباشد
که گردن بندگان برای پروردگارشان فرود آورده شود البته به صورت شرعی همانگونه که
از لحاظ قدری گردنها برای او و حکمش خاضع و فروتن بوده است.
بین مجبورکردن مردم به قبول دین اسالم که به دو صورت از آن نهی شده (اول شر ًعا
ممتنع است چون از آن نهی شده است .دوم عق ً
ال چنین چیزی محال است چون اصل دین،
ایمان و عقیده است و محل عقیده قلب است و در توانایی احدی از بشر نیست که کسی
را که اختیاراً دین اسالم را برنگزیده به التزام دین اسالم مجبور کند ).و بین اجبار مردم
برگردن نهادن برای حکم اهلل فرق وجود دارد ،چون در اولی برای مسلمان کردن شخص
اجباری وجود ندارد ولی در دومی منظور این است شخص چه مسلمان باشد و چه کافر
باید برای حکم خدا و شرع خاضع باشد و بر آن گردن نهد اگر چه برایش ناپسند و
ناخوشایند باشد .و از آنچه که گفته شد این مسئله برداشت ميشود که قرآن کریم ناسخ
کنندهي تمام کتابهای ما قبل و کامل شدهي آنان شامل احکامی است که مخصوص امت
و ملت اجابت و قبول است که این امت همان مسلمانان هستند و همچنین شامل احکامی
است که مخصوص امت دعوت است که همان کافران و غیرمسلمانان هستند.
هیچ راهی برای تطبیق این احکام وجود ندارد جز با به کارگیری شمشیر و آهنی که خداوند
متعال آن را برای خدمت کتابش قرآن مسخر کرده ،همان کتابی که هدایت دهنده و راهنما
است و باید بر طبق شرع آن حکم شود .و همان شمشیر و آهنی که حامی و پشتیبان اجرای
احکام این کتاب هدایت دهنده است و با اجتماع این دو یعنی قرآن و شمشیر است که دین
اقامه ميشود و با کوتاهی کردن در هر دو یا یکی از آنهاست که دین ضایع ميشود.
امام ابن تیمیه رحمه اهلل ميفرماید( :مقصود از فرستادن پیامبران و نازل کردن کتابها این
است که در حقوق خدا و حقوق خلقش قسط و داد را رعایت کنند ،پس خداوند متعال
يد َو َم َنا ِف ُع لِلن ِ
نص ُر ُه َو ُر ُس َل ُه
ميفرمایدَ « :و َأن َزلْ َنا الْ َح ِد َ
يد ِف ِيه بَ ْأ ٌس شَ ِد ٌ
َّاس َولِ َي ْع َل َم اللهَّ ُ َمن َي ُ
بِالْغ َْي ِب» حدید« :25/و آهن را نازل كردهايم كه داراي نيروي زياد و سودهاي فراواني
براي مردمان است .هدف (از ارسال انبياء و نزول كتب آسماني و همچنين آفرينش وسائلي
چون آهن) اين است كه خداوند معلوم سازد چه كساني او و فرستادگانش را در حالی که
آنها را ندیدهاند ،ياري ميكنند ».و بنابراین کسی که از این کتاب کج و منحرف شود با این
شمشیر راست و هدایت ميشود .پس قوام دین به کتاب و شمشیر بستگی دارد.
از جابر بن عبداهلل انصاری رضی اهلل عنهما روایت است که فرمودند( :پیامبر خدا صلی
اهلل علیه وسلم به ما امر کردهاست که با این شمشیر کسی را که از این منحرف ميشود،
گردن بزنیم) [سیاسة الشرعیة]؛ و باید گفت که این همان معنی قول خداوند متعال است که
ين ُكلُّ ُه للِهّ » انفال« :39/و با آنان پيكار
ون ِّ
ون ِف ْت َن ٌة َو َي ُك َ
ميفرمایدَ « :وقَا ِت ُلو ُه ْم َح َّتى َال ت َُك َ
الد ُ
كنيد تا فتنهاي باقي نماند (و نيرویي نداشته باشند كه با آن بتوانند شما را از دينتان

برگردانند) و دين خالصانه از آن خدا گردد ».و معلوم است که یکی از معانی کلمهي دین
همان حکم و دستور و امر است.
برای این معنی از کلمهي دین این آیهي سورهي یوسف شاهد خوبی است ،آنجایی که
ان لِ َي ْأخ َُذ َأخَ ا ُه ِفي ِدينِ الْ َم ِل ِ
ك ِإ َّال َأن َيشَ ا َء اللُهّ » یوسف:76/
خداوند متعال ميفرمایدَ « :ما َك َ
«چرا كه يوسف طبق آئين شاه مصر نميتوانست برادرش را بگيرد ،مگر اين كه خدا مي
خواست ».و هنگامی که این معنی از کلمهي دین با معنی متبادر به ذهن آن که همان ملت
به معنای ملت توحیدی است را در جلوی چشم و ذهن خود حاضر ميکنیم برایمان هدف و
غایت از جنگ و کارزار روشن وآشکار ميشود وآن یکسره کردن کار فتنه است تا دیگر
بین اسالم و بین کسی که ميخواهد وارد آن شود مانع و یا سدی نباشد و این سد در اینجا
همان فتنه است (و فتنه همان شرک و کفر است) و شخص بدون هیچ خوف و تردیدی وارد
دین شود و با این کار خون و مالش معصوم و در امان باشد.
و البته این یک هدف از اهداف قتال و هدف دیگر آن این است که حکم کلی بر روی این
کرهي خاکی برای اهلل و قانون و شرعش باشد و این مسئله به نسبت کفار قبول کردن یکی
از این سه است :اسالم ،جزیه و یا جنگ و کارزار و اگر هر کدام از اینها را قبول کنند به
حکم خداوند گردن نهادهاند و برای دستورات خداوند خاضع و فروتن ميشوند و بدین
صورت توحید حاکمیت اهلل به عرصهي ظهور ميرسد هم شرعی و هم قدری بدون اینکه
کسی هم بر اسالم آوردن مورد اکراه و اجبار قرار گیرد و قول رسول اهلل صلی اهلل علیه
وسلم نیز بر این امر گواه است آن جایی که ميفرماید« :من قاتل لتکون کلمة اهلل هي العليا
فهو فى سبيل اهلل» [صحیح البخاری؛ الجهاد و السیر] یعنی «کسی که برای اعالی کلمهي
اهلل كارزار کند ،جهادش واقعا در راه خداست».
در قرآن کریم بحث علو و بلند مرتبگی کلمهي اهلل در مقابل کلمه پست و پایین برای
الس ْف َلى
کافران ذکر شده است آنجایی که اهلل تعالی ميفرمایدَ « :و َج َع َل َك ِل َم َة الَّ ِذ َ
ين َك َف ُرو ْا ُّ
َو َك ِل َم ُة اللِهّ ِه َي الْ ُع ْل َيا» توبه« :40/خداوند متعال سخن كافران را فروكشيد (و شوكت و آئين
آنان را از هم گسيخت) و سخن الهي پيوسته برتر و غالب است ».و پست کردن کلمهي
کفار با شکستن شوکتشان و ملزم کردنشان به گردن نهادن به حکم اهلل است و با این وصف
دین تمام ًا برای اهلل ميشود و کلمهي خدا سربلند و بلند مرتبه.
و البته که غفلت افراد بسیاری در این زمینه این شبهه را به وجود آورده که اسالم مردم
را به اجبار مسلمان ميکند و این به خاطر عدم قائل بودن تفاوت بین مسائلی است که
ذکر شد.
با علم و معرفت نسبت به آنچه که گفته شد روشن ميشود که منصب امامت و خالفت
برای این قرار داده شده تا به وسیلهي آن شوکت و هیبت دین برپا شود و تا مسئولیت
اظهار شعایر دین و حفظ حریمش به آن سپرده شود .و از بزرگترین مظاهر و نشانه های این
شوکت و هیبت و اظهار شعایر در چند چیز نهفته است:
تحکیم شریعت و اقامهي حدود
برقراری امنیت راهها و برافراشتن پرچم و بیرق حج
حفظ امنیت مرزهای کشور
ارسال نامه ها و مکاتبه ها و فرستادن سفیران و فرستادگان به سایر دول
پراکنده کردن چشم های نظارتی حکومت در نقاط مختلف
راه اندازی و منظم کردن ارتش نظامی برای جهاد طلب
نشر رسالت قرآن
و فراخواندن مسلمانان به جهاد دشمن هنگام حمله و تجاوز دشمن
این موارد از بارزترین نشانه های شوکت و هیبت و آشکار بودن شعایر دینی است که
صالح مجتمع را دربر دارد و حتی برای تحصیل این صالح ،امر به اطاعت از امام در غیر
معصیت شده است و امر شده تا در برابر ظلم و جور امام صبر شود هر چند مال را به ناحق
بگیرد و افراد را به ناحق شکنجه دهد و دیگر مواردی که در شروط امامتش (بعد از آنکه
بصورت صحیحی منعقد شده است) خلل وارد کند .و همهي این تحمل مصیبت ها و صبرها
به خاطر تحقق یافتن و حاصل شدن این منافع بزرگ است که آن را ذکر کردیم .و اینکار
نوعی دفع ضرر بزرگ با تحمل ضرری خاص و کوچکتر است و چشم پوشی از مصلحتی
خاص برای طلب مصلحتی عام است و چشم پوشی از مکمالت عدالت امام برای بقای
اصل موضوع که همان وجود او و رسوخ پایه های امنیت و استقرار در امت اسالمی است،
ميباشد.
و بیایید همراه هم کمی در این سخن امام ماوردی در تعریف امامت تأمل كنيم« :امامت
همان موضوع جانشينى نبوت است ،البته در حراست و حفاظت دین و سیاست و ادارهي
دنیا توسط آن» [احکام السلطانیه]؛
سوگند به خداوند که این همان مصلحت مبارکی است که باید به خاطر آن شالق خوردن
و سلب مال را تحمل کرد و همان مصلحتی است که باید به خاطر آن پایبند به بیعت امام
شده و خواسته های نفس خود را کنار گذاشته و آن را فراموش کنم و همهي اینها به خاطر
بزرگی مسئلهي امامت و خالفت است در حفظ دين و اين همان معنى سخن معروف است
که( :خداوند متعال به وسيله سلطان و قهر و خالفت مانع چيزهايی ميشود و چیزهای
دیگری را تثبیت ميکند که قرآن کریم به تنهایی آنها را انجام نمی دهد).
و این همان چیزی است که واقع امر و زمان به آن گواهی ميدهد .بنگر که چه تعداد از
مردم به خاطر فتوای عالمی نسبت به حرام بودن چیزی ،از آن دست ميکشند و چندین برابر
از همان مردم با دستور سلطان به حرام بودن همان چیز به حرمت آن ملتزم ميشوند و البته
که التزام بسیاری از آنان جز به سبب هیبت و قدرت حاکم و امام نیست و این همان چیزی
است که برای حفظ دین در سطح و مستوای ملت مطلوب و مورد نظر است ،و اینکه این
مساله موجب نقص و کمبود در عمل فرد از جهت نبود اخالص ميگردد ،مسئلهي فردی
است که مسائل سیاست شرعی ارتباطی به آن ندارد.
مراد از امام و حاکم اظهار حق با شكوت و هیبت است و پس از آن همانگونه است
كه خداوند متعال ميفرمایدَ « :وقُلِ الْ َح ُّق ِمن َّر ِّب ُك ْم َف َمن شَ اء َف ْل ُيؤْ ِمن َو َمن شَ اء َف ْل َي ْك ُف ْر»
كهف« 29/بگو :حق (همان چیزی است كه) از سوی پروردگارتان (آمده) است (و من
آن را با خود آوردهام و برنامه من و همه مؤمنان است) پس هركس كه میخواهد (به آن)
ایمان بیاورد و هركس میخواهد (به آن) كافر شود ».خطاب آیه رو به افراد و به صورت
تهدید است تا افرادی که حق را ميپزیرند و افرادی که باطل را انتخاب ميکنند از روی
ك َم ْن َه َل َ
آگاهی و دلیل باشد و خداوند متعال ميفرمایدِّ « :ل َي ْه ِل َ
ك َعن بَ ِّي َن ٍة َو َي ْح َيى َم ْن َح َّي
حجت بوده و آنان كه راه حق را
َعن بَ ِّي َن ٍة» انفال« :42/تا آنان كه گمراه ميشوند با اتمام ّ
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ميپذيرند با آگاهي و دليل آشكار باشد».
اما اگر حاکم دچار گناه ،معصیت و ظلم و یا چه بسا کفر شود سپس او مسائلی مانند حفظ
دین و اظهار هیبت و شوکت دین که از وظایف اوست را ضایع کند به گونهای که پرچم
حج و جهاد را برافراشته نکند ،و از مرزها و حدود مسلمانان پاسداری نکند و قرآن را مانند
یک منهج و برنامه منتشر نکند .پس چه علت و دلیلی برای تحمل آزار و اذیت او و تحمل
از بین رفتن عدالت و پایه های امامتش باقی ميماند؟ و چه مصلحت ارجحی امت را ملزم
به حفظ بیعت و اطاعت از او و ابراز محبت نسبت به او ميکند؟
پس با هم تأملی ميکنیم در این سخن شیخ االسالم ابن تیمیه رحمه اهلل که ميفرماید( :پس
به همین خاطر علي بن أبی طالب رضی اهلل عنه ميفرماید :برای مسلمانان امارت الزم
است حال چه حاکمی متقی باشد چه فاجر .پس گفته شد :ای امیرالمومنین این که حاکم
متقی الزم است را ميدانیم ولی چرا حتی اگر فاجر باشد؟ پس فرمودند :زیرا به وسیلهي او
حدود و احکام بر پا ميشود و راه ها امن ميگردد و با دشمنان جهاد ميشود و فئ تقسیم
ميگردد[ ).السیاسة شرعیة].
بی شک فاجعهي بزرگتر و مصیبت عظیم تر هنگامی است که عالوه بر تعطیلی این وظایف
بزرگ که مربوط به امام است ،امام و حاکم خود با دین محاربه کند و حدود و احکام دین
را تعطیل کرده و تحاکم به دین را کنار گذارد و با امر پیامبر خدا صلی اهلل عیله وسلم مبنی
بر برپا داشتن جهاد تا روز قیامت مخالفت کند .و با مسلمانان واهل حق به مبارزه برخیزد
و با اهل باطل صلح کند.
و عجیب تر از همهي اینها این است که کسی بیاید و بیان کند که از حاکمانی این چنینی
باید اطاعت کرد و بر لزوم بیعت با آنها بر اساس نصوص شرعی استدالل کند .نصوص
شرعی که امامت برای حمایت این نصوص برپا گشته ،حال آنکه این چنین امامی خود کمر
به سست نمودن ارکان این نصوص بسته است.
پس آیا شرع و عقل این را قبول ميکند که قرآن به دیواری محافظ تبدیل شود برای
حمایت کسی که خود در پی از بین بردن و تعطیل آن است؟ و آیا شرع و عقل قبول
ميکند که حاکمی که برای جهاد با کفار قرار داده شده ،خود به نگهبان آنان تبدیل شود
که شب و روز در پی فراهم آوردن آسایش آنان و تالش برای از بین بردن داعیان توحید
و مجاهدانی باشد که آرامش و آسایش را از کافران گرفتهاند .سبحانك هذا بهتان عظیم
(سبحاناهلل! اين بهتان بزرگي است!) .پس ای مسلمان بر حذر باش و فریب اظهار بعضی از
مظاهر علم از جانب برخی از این حکام را مخور تا به سبب آن قانع شده و از طلب صفت
مطلوببازایستی.
خداوند متعال قرآن و شمشیر را الزم و ملزوم یکدیگر قرار داده است .همانگونه که در آیه
 25سورهي حدید بیان کرده است و در اینجا باید در سخنان زیبای شیخ االسالم ابن تیمیه
رحمه اهلل در این مورد تأمل کنیم آنجایی که ميفرماید( :و در اینجا دو راه و طریق فاسد
و باطل وجود دارد :راه کسانی که به دین منتسب هستند و خود را به دین منتسب ميکنند
ولی به نیازهای ضروری که آن را کامل کند مانند امام و جهاد و مال اهمیت نمی دهند و
همچنین راه کسانی که رو به سمت امام و مال و جنگ کردهاند ولی قصد و منظورشان
اقامهي دین نیست و هر دوی این راه ها ،راه کسانی هستند که مورد غضب و خشم خداوند
متعال قرار گرفتند که همان یهود هستند و همچنین راه دوم راه گمراهان است که همان
نصاری ميباشند[ ).سیاسة الشرعیة].
و باید بگویم که :صورت مسئله به این شرح است که اولی راهی برای ضایع کردن و به
تباهی دادن قرآن است و این باعث جهل و گمراهی هایی ميشود که همان صفت نصاری
است و دومی راهی است که در آن اتخاذ راه موصله به مرکبی است برای اغراض دنیایی
و شهوات آن و این همان صفت یهود است و لعنت خدا تا روز قیامت بر همهي آنان باد.
پس به تمام صاحبان سلطه ميگوییم :تا چه حد به این فرمودهي خداوند متعال جامهي
اب لَ ْس ُت ْم َع َلى شَ ْي ٍء َح َّت َى ُت ِق ُيمو ْا ال َّت ْو َرا َة َواإل ِِنج َ
عمل پوشاندهاید که« :ق ُْل َيا َأ ْه َل الْ ِك َت ِ
يل َو َما
ُأ ِنز َل ِإلَ ْي ُكم ِّمن َّر ِّب ُك ْم» مائده« : 68/بگو :اي اهل كتاب! شما بر هيچ (دين صحيحي از اديان
آسماني پايبند) نخواهيد بود ،مگر آن كه (ا ّدعا را كنار بگذاريد و عم ً
ال احكام) تورات و
انجيل و آنچه از سوي پروردگارتان (به نام قرآن) برايتان نازل شده است را برپا داريد».
وهمچنین خطاب به تمام صاحبان علم ميگوییم :تا چه حد به این فرمودهي خداوند متعال
انس َلخَ َ
ين َح ْي ُث َو َجدت ُُّمو ُه ْم
األشْ ُه ُر الْ ُح ُر ُم َفا ْق ُت ُلو ْا الْ ُمشْ ِر ِك َ
جامهي عمل پوشاندهاید کهَ « :ف ِإ َذا َ
َ
ٍ
َّ
ال َة َوآت َُو ْا ال َّز َكا َة َفخَ لُّواْ
ْ
ْ
الص َ
َوخ ُُذو ُه ْم َو ْاح ُص ُرو ُه ْم َوا ْق ُع ُدو ْا لَ ُه ْم ُكل َم ْر َصد َفإِن تَابُوا َوأقَا ُموا َّ
للَهّ
مدت چهار ماهه امان
يم»توبه« :5/هنگامي كه ماههاي حرام (كه ّ
َس ِبي َل ُه ْم ِإنَّ ا َغ ُفو ٌر َّر ِح ٌ
است) پايان گرفت ،مشركان را هركجا بيابيد بكشيد و بگيريد و محاصره كنيد و در همه
كمينگاه ها براي (به دام انداختن) آنان بنشينيد .اگر توبه كردند و (از كفر برگشتند و به
اسالم گرويدند و براي نشان دادن آن) نماز خواندند و زكات دادند( ،ديگر از زمره شمايند
و ايشان را رها سازيد و) راه را بر آنان باز گذاريد .بيگمان خداوند داراي مغفرت فراوان
(براي توبهكنندگان از گناهان )،و رحمت گسترده (براي همه بندگان) است».
و به تمامی امت ميگوییم که :بر تمامی افرادی که به این امت بزرگ منتسب هستند و
در قلبشان این عقیدهي پاک و این گوهر گرانبها را حمل ميکنند ،واجب است که در حد
توانایی و سعیشان بکوشند تا اینکه قرآن و شمشیر با هم متفق و یکی شوند و نور حق
و برق شمشیر همراه هم در یک صف قرار بگیرند تا اولی حجاب تاریکی را پاره کند و
دومی شوکت و هیبت کفر و اهل کفر را بشکند و بدانید که مردان امروز یا مجاهدان با
قرآن و شمشیر هستند و یا تجهیز کنندهي مجاهدان و یا جانشینان مناسب برای خانوادهي
مجاهدانند و یا در دل نیت و عزم صادقانهي جهاد دارند و در حال آماده کردن شرایط و
امکانات آنند و جدای از این چنین مردانی ،مردی یافت نمی شود.
بار اللهی! ما را به خدمت گذاری دینت مشرف بگردان و ما را در جایی قرار ده که خود از
آن خشنودی؛ سربازی از سربازان حق یا شمشیری از شمشیرهای حق.
اللهم و اکفناهم بما شئت أنت موالنا وال مولى لهم
وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين
به نقل از سايت تمكين:
www.tammkeen.com
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نوار اسالم

سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.

آيا بداء جزو عقايد اهل سنت است؟
بدا جزو عقايد اهل ضاللت است و هيچ اصلي در اسالم ندارد.
دليل اعتقاد ب ه بداء:
قويترين آيهاي ک ه در اين زمين ه بدان استدالل مينمايند عبارت از آيهي:
« َيم ُحو ُهّ
ند ُه ُأ ُّم الْ ِك َت ِ
اب» (الرعد)39/
الل َما َيشَ ا ُء َو ُي ْث ِب ُت َو ِع َ
ْ
«خداوند هرچه را كه بخواهد (و مصلحت بداند ،از نشانههاي كتاب ديدني جهاني و
از آيههاي كتاب خواندني آسماني) از ميان برميدارد ،و هرچه را (از قوانين هستي و از
شرائع الهي كه حكمتش اقتضاء كند و مناسب با زمان باشد) برجاي ميدارد و (جايگزين
مقرر است».
ميسازد .و همه اينها) در علم خدا ثابت و ّ
ابطال آن عقيده:
بايد اذعان داشت که آيه راجع ب ه نسخ احکام شرعي ن ه تغيير در اخبار اعتقادي بحث
راند ه است؛ زيرا محو و تغيير در احکام شرعي جايز است ،همانگونه که خداوند ميفرمايد:
َنسخْ ِم ْن آ َي ٍة َأ ْو ن ِ
ُنس َها ن َْأ ِت بِخَ ْي ٍر ِّم ْن َها َأ ْو ِم ْث ِل َها » (البقرة)106/
« َما ن َ
«هر آيهاي را كه رها سازيم (و به دست فراموشي سپاريم) ،و يا اين كه (اثر معجزهاي
را از آئينه دل مردمان بزدائيم و) فراموشش گردانيم ،بهتر از آن يا همسان آن را ميآوريم
و جايگزينش ميسازيم».
از آن جمله ،نسخ ِ مباح بودن خمر ميباشد ک ه به آي ه زير نسخ شد ه است:
اب َو َ
ين آ َم ُنو ْا ِإنَ َّما الْخَ ْم ُر َوالْ َم ْي ِس ُر َو َ
الش ْي َط ِ
ان
س ِّم ْن َع َملِ َّ
نص ُ
األ َ
« َيا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
األزْ َال ُم ِر ْج ٌ
ون» (المائدة)90/
َاج َت ِن ُبو ُه لَ َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُح َ
ف ْ
«اي مؤمنان! ميخوارگي و قماربازي و بتان (سنگي كه در كنار آنها قرباني ميكنيد)
و تيرها (و سنگها و اوراقي كه براي بختآزمائي و غيبگوئي به كار ميبريد ،همه و همه
از لحاظ معنوي) پليدند و (ناشي از تزيين و تلقين) عمل شيطان ميباشند .پس از (اين
كارهاي) پليد دوري كنيد تا اين كه رستگار شويد».
ک ه بعد از اين آي ه نازل ميشود ك ه خداوند ميفرمايد:
الص َ َ
ون» (النساء)43/
ارى َح َّت َى َت ْع َل ُمو ْا َما َتقُولُ َ
« َيا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
ين آ َم ُنو ْا َال َتق َْربُو ْا َّ
ال َة َوأن ُت ْم ُس َك َ
«اي كساني كه ايمان آوردهايد! در حالي كه مست هستيد به نماز نايستيد تا آن گاه
كه ميدانيد چه ميگوئيد».
و از جمله ،نسخ رويي نمودن ب ه بيت المقدس در نماز است که با فرمان رويي آوردن ب ه
مسجد الحرام نسخ شد ،اين همان احکامي هستند که در معرض نسخ ميباشند؛ و همه اينها
مقرر است که همان محکماتي ميباشند ک ه نسخ ناپذير هستند و
در لوح المحفوظ ثابت و ّ
منسوخات را بدانها ارجاع ميدهيم ،زيرا منسوخات از زير مجموعهي متشابهات ميباشد،
همانگون ه ک ه خداوند ميفرمايد:
ات ُه َّن ُأ ُّم الْ ِك َت ِ
ات» (آل عمران)7/
ات ُّم ْح َك َم ٌ
« ِم ْن ُه آ َي ٌ
اب َو ُأخَ ُر ُم َتشَ ابِ َه ٌ
«بخشي از آن ،آيههاي « ُم ْح َك َمات » است (و معاني مشخّ ص و اهداف روشني دارند
ت » است( ،و
و) آنها اصل و اساس اين كتاب هستند ،و بخشي از آن آيههاي « ُم َتشَ ابِ َها 
معاني دقيقي دارند و احتماالت مختلفي در آنها ميرود)».
پس اعتقاد ب ه بداء باطل و بياساس ،بلکه کفر نيز ميباشد ،زيرا مساوي است با اينک ه
محو و تغيير در اخباريات الهي جايز باشد و خالف وعده و اخبار رسيد ه از جانب خداوند
واقع شوند ،بنابر اين ب ه دلخواه خود پارهاي از اخبار و وعدههايش را محو مينمايد و
پارهاي ديگر را نيز باقي ميگذارد ،چنين رفتاري شايست ه انسان راستگو نيز نميباشد چه
رسد ب ه خداوند که صادقترين گويند ه است! با توج ه ب ه اينک ه خالف وعد ه از صفات
منافقين ميباشد ،چگون ه جايز است ک ه پروردگار جهانيان بدان توصيف شود؟ مگر او
چنين نفرمود ه است:

« إ َِّن َهّ
الل َال ُيخْ ِل ُف الْ ِمي َعا َد» (آل عمران)9/
«بيگمان خدا خالف وعده نميكند».
و فرموده استَ « :وت ََّم ْت َك ِل َم ُت َربِّ َ
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» (األنعام)115/
«فرمان پروردگار تو صادقانه و دادگرانه انجام ميپذيرد .هيچ كسي نميتواند فرمانهاي
او را دگرگونه كند (و جلو دستورات او را بگيرد) .خدا شنوا (ي سخن آنان) و دانا (ي
كردار ايشان) است».
و فرمود ه استَ «:ما ُي َب َّد ُل الْق َْو ُل لَ َد َّي» (ق)29/
«سخن من (مبني بر عذاب دادن كافران و نعمت رساندن به مؤمنان) تغييرناپذير است
و دگرگون نميشود».
و فرمود ه استَ « :ي ْع َل ُم َما بَ ْي َن َأ ْي ِدي ِه ْم َو َما خَ ْل َف ُه ْم » (البقرة)255/
«ميداند آنچه را كه در پيش روي مردمان است و آنچه را كه در پشت سر آنان است».
الش َها َد ِة» (الحشر)22/
و فرمود ه استَ « :الِ ُم الْغ َْي ِب َو َّ
«آگاه از جهان نهان و آشكار است (و ناپيدا و پيدا در برابر دانشش يكسان است)».
چگونه خداوند خبري دروغ را اعالم ميدارد؟! و وعدهاي ميدهد و سپس خالف آن
ون ُع ُل ّواً َك ِبيراً »
س ْب َحان َُه َو َت َعالَى َع َّما َيقُولُ َ
عمل مينمايد؟« ُ
اعتقاد به اينکه آيهي فوق بر بداء داللت ميکند تفاوتي با سخن مجوسيان ندارد که
ميگفتند آيهي:
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«خدا آن كسي است كه در آسمان معبود است و در زمين معبود ،و او حكيم و عليم
است».
بر وجود دو خداوند داللت دارد؛ زيرا هر کدام از اين دو استدالل ،روي مواردي واقع
شدهاند ک ه از نظر دين و قرآن فاسد ميباشند و هر انسان مسلماني اعم از دانا و نادان به
طور ضروري از چنين چيزي اطالع دارد.
بايد گفت که چنين استداللي بيشتر از بازي به قرآن آسماني و استهزاء ب ه آيات آن
نميباشد ،از اينرو تبري از آن بر هر کسي واجب است که برخوردار از ذرهاي از ايمان
باشد.
ممکن است کسي بپرسد :چه چيزي انسان را ب ه آن درجه رسانده که به چنين سخنان
و استداللهايي دهان بگشايد؟ پاسخ اينک ه اماميه در تاريخ خود بيش از چندين مرتبه در
مقابل تنگناهاي اعتقادي قرار گرفتهاند و ب ه ناچار بدان رويي آوردهاند.
آنان در آغاز امر ميگفتند :واجب است که فرزند بزرگ به عنوان امام قرار داده شود،
بنابر اين امامت اسماعيل بن جعفر را اعالم داشتند ،چون ايشان فرزند ارشد پدرشان بودند،
اما ناگهان در قيد حيات پدرش جان به جان آفرين تسليم کرد!
پس چهکار بايد انجام دهند؟ آنان –چنانکه بيان داشتيم -به چند دسته تقسيم شدند؛
فرقهي کيساني ه که به امامت محمد بن حنفي ه ايمان آورده بودند ،مبدأ و اصل «بداء» را
بيان داشتند ک ه مختار بن ابيعبيد ثقفي جهت نجات آنان از تنگناهايي ب ه وجود آمده،
اختراع کرد ه بود ،سپس ساير فرقههاي امامي ه نيز همين مبدأ را از کيسانيه دريافت نمودند
و براي نجات از باتالقهاي سرنوشت ،بدان رويي ميآوردند ،تا بدين وسيله امامت را از
اسماعيل دوم به برادرش عبداهلل افطح انتقال دهند ،اما عبداهلل نيز قبل از التيام يافتن مصيبت
نخست و بعد از گذشت هفتاد روز از فوت پدرش دار فاني را وداع گفت بدون اينکه
فرزندي را جا بگذارد! پس با باتالقي ديگر روبرو گشتند ک ه کمتر از قبلي نبود! از اينرو
ب ه همان وسيلهي قبلي (بداء) روي آوردند و براي بار سوم امامت را به برادر کوچکش
موسي بن جعفر منتقل نمودند!
گفتني است که همين باتالق براي حسن عسکري و برادرش محمد تکرار شد و نمايش

با تمام جزئياتش براي بار ديگر به صحنه درآمد! محمد بن علي هادي فرزند ارشد
خانواده محسوب ميشد ،از اينرو اماميه ،امامت وي را اعالم داشتند ،اما متأسفانه در قيد
حيات پدرش جان سپارد ،پس با استفاد ه از مبدأ «بداء» امامت را ب ه برادر دومش (حسن
عسکري) انتقال دادند؛ پس از مدتي حسن نيز بدون فرزندي جان ميسپارد ،پس برخي از
اماميه امامت را به برادر کوچکش (جعفر) منتقل نمودند و برخي ديگر نيز همان عمل فطحيه
با عبداهلل افطح را تکرار کردند ،زيرا مدعي شدند که حسن عسکري فرزندي ب ه نام محمد
را دارد ک ه غيب شد ه و ايشان امام و جانشين پدرشان ميباشد!
کليني به سند خويش از ابوالحسن (علي هادي) روايت کرد ه ک ه گفت :خداوند بعد از ابو
جعفر (محمد فرزند ارشد خانواده) در خصوص ابومحمد (حسن عسکري) ب ه مسايلي اطالع
پيدا کرد که قبال چنين آگاهياي نداشت ،همانگونه ک ه خداوند بعد از گذشت اسماعيل ب ه
مسايلي در خصوص موسي پي برد که از حال وي خبر ميداد .اين را گفتم اگر چ ه باطل
گرايان را ناخوش آيد (.أصول الكافي.)327/1
سپس ب ه تعظيم و بزرگداشت اين عقيد ه پرداختند و آنرا ب ه ائم ه نسبت دادند تا بدون
انکار و مناقش ه پذيرفته شود؛ کليني به سند خود از ابو عبداهلل روايت کرد ه که گفت:
خدواند هيچ چيزي را ب ه مانند «بداء» بزرگ نداشت ه است.
و از ابوجعفر روايت کرده که گفت :هرگاه سخني را براي شما نقل کرديم و مطابق
سخنان گزارش شدهي قبلي بود ،بگوييد :خداوند راست گفت ه است .و در صورتي که خالف
سخنان قبلي ،سخني را براي شما نقل کرديم ،باز بگوييد :خداوند راست گفته است ،زيرا در
اين صورت ب ه دو پاداش نايل ميآييد.
در اين سخن بيانديش که ميگويد( :خالف سخنان قبلي ،سخني را براي شما نقل کرديم)
يعني خداوند سبحان در اخبار و گزارشهايش دروغ راند ه است! خدا بس باالتر از آن است
ک ه آنان ميگويند! آيا اينگونه خداوند را بزرگ ميداريد؟! براستي ک ه اين بزرگداشتي
نمونه است!! آيا با کفران وي و نسبت دروغ ب ه ايشان ،چگون ه ميتوان پروردگار را
بزرگداشت!!
ديگر اينک ه چنين اعتقادي غير از نجات و رهايي از تنگناها و رويي آوردن ب ه تنگنايي
ِ
دروغدروغگو نمايان
سختتر چه فايدهي ديگري را در بر دارد؟! يعني ب ه خاطر اينک ه
نگردد ،دروغ و خبر را ب ه خداوند متعال نسبت ميدهند! و در هر حال بگو( :خداوند راست
گفته است ،زيرا در اين صورت ب ه دو پاداش نايل ميآييد).
اعطاي دو پاداش جز قرار دادن رشوهاي پيشاپيش عقل چيز ديگري نيست ،زيرا
ميخواهند با اين عمل خود ،عقل را جامد و ميرا قرار بدهند تا هرگز اعتراض نگيرد و
فکري مخالف را ارائ ه ندهد.
ن چه عقلي
بعد از اين گفته ميشود :اصول دين به وسيلهي عقل ثابت ميگردد! اما اي 
است که چنين چيزي را ثابت ميکند؟! (پناه بر خدا از ناهمواري و بيثباتياي ک ه دچار
عقلها ميگردد).
بايد اذعان داشت که عقيده ،تونل و گذرگاههايي نيست ک ه به هر قيمتي براي نجات از
تنگناها و باتالقها از آن استفاده شود!
واهلل اعلم
وصلي اهلل وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين
سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com

آيامذاهباهلسنتبرايدستبستهنمازخواندنباهماختالفدارند؟
اهل سنت و جماعت ،اصول و فروع دين را از قرآن
و سنت پيامبر صلي اهلل عليه وسلم اخذ مي کند .و قول
و گفته ي احدي بجز قول اهلل و رسولش معتبر نيست و
حکم شريعت را ندارد.حال آن اقوال از يک صحابي باشد
يا امامان اربع همانند ابوحنيفه و مالک و شافعي و احمد
رحمهم اهلل و يا عالم ديگري غير از آنها باشد.بنابراين ابتدا
مالک و معيار احکام شرعي مهم هستند و آن کتاب اهلل و
سنت رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم هستند.
بعد از آن هرکسي که ادعايي يا فتوايي داشته باشد،آن
ادعا و فتوا قبول نيست تا زمانيکه براي فتواي خود از
کتاب و سنت دليل داشته باشد.بنابراين اقوال فقها حجت
نيستند حال ابن حزم باشد يا ابن تيميه يا ابوحنيفه و يا
غير آنها.
بعد از اين مقدمه ،نگاهي مي اندازيم به روش نماز
پيامبر صلي اهلل عليه وسلم و ببينيم که ايشان چگونه
نماز خوانده اند.زيرا بر مسلمانان واجب است که بر طبق
روش و ارشاد پيامبر صلي اهلل عليه وسلم نماز بخوانند(نه
اينکه فالن کتاب چنين نوشته يا فالن عالم مي گويد
چنين باشد)
حديث صحيح پيامبر صلي اهلل عليه وسلم چنين است:
(صلوا کما رأيتموني أصلي)صحيح بخاري
يعني«:نماز بخوانيد همانطور که مرا ديديد نماز
ميخوانم».
بنابراين مالک و سخن آخر در مورد دست بسته نماز
خواندن و باقي امورات ديگر نيز،روش نماز پيامبر صلي اهلل
عليه وسلم است و اقوال فرق مذهبي را رها نماييم زيرا
هيچکدام حجت نيستند.
پيامبر صلي اهلل عليه وسلم در نماز دست راست را روي
دست چپشان مي نهادند .در اين باره بيست حديث از
طريق هيجده نفر صحابي و تابعي از پيامبر صلي اهلل عليه
و سلم روايت شده است .
از سهل ابن اسعد روايت شدهکهگفته است“ :به مردم
دستور داده ميشد که در نماز دست راست را روي دست

چپ بگذارن د“ .و ابوحازم ميگويد “ :او اين عمل را به
پيامبر صلي اهلل عليه و سلم نسبت ميدا د“ .بخاري و احمد
و مالک در موطا آن را روايتکردهاند.
حافظ ابن حجر ميگويد :حکمت“رفع“ حديث در آن
استکه دستور دهنده بدين عمل پيامبر صلي اهلل عليه و
سلم بوده باشد{ .پس حکمت دست بستن بر خالف راي
بعضي ،قبل از هر چيزي دستور پيامبر خدا است و مهم
نيز دستور رسول خداست نه آنطور که گمان مي شود
بخاطر خون سر انگشتان!! يا خضوع است}.
و از پيامبر صلي اهلل عليه و سلم روايت شده استکه
ميفرمود( ’’ :إنا معشر االنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير
سحورنا ،ووضع أيماننا على شمائلنا في الصالة) [به ما
پيامبران امر شدهکه ذر افطار تعجيلکنيم و سحري خود
را به تاخير بيندازيم و در نماز دست راست را روي دست
چپ بگذاريم]».
و از جابر روايت شده است که گفته “ :پيامبر صلي اهلل
عليه و سلم از کنار مردي ميگذشتکه نماز ميخواند
ت گذاشته بود،
و دست چپ خود را بر روي دست راس 
پيامبر صلي اهلل عليه و سلم دست راست او را بيرونکشيد
ت“ .احمد و ديگران آن
ش گذاش 
و آن را روي دست چپ 
را روايت کردهاند .و نوويگفته است :اسناد آن“صحيح“
است.
ابن عبدالبر گويد :در اين باره از پيامبر صلي اهلل عليه و
ل گفته جمهور
سلم خالف آن روايت نشده است و اين عم 
اصحاب و تابعين است .و مالک نيز آن را در موطا ذکر
نموده است و گفته :مالک تا اينکه به لقاء اهلل پيوست،
همواره در نماز با دست راست ،دست چـپ را ميگرفت».
{بنابراين خود امام مالک رحمه اهلل نيز از دستور پيامبر
صلي اهلل عليه وسلم پيروي مي کردند}
محل نهادن دستها در نماز:
کمال ابن الهمامگفته است :حديث صحيحي به ثبوت
ت که بموجب آن دستها را پايين سينه يا زير
نرسيده اس 

ت که آنها را زير ناف
ناف نهاد .به نزد حنفيها معهود آنس 
نهاد و به نزد شافعيها زير سينه .احمد دو قول دارد و به
ت که هر دو
هر دو مذهب راي داده است .حقيقت آنس 
مساوي هستند.
ت“:راي اهل علم از اصحاب و تابعين و
ترمذيگفته اس 
بعد از آنها ،آنست که در نماز دست راست را ،روي دست
پ گذاشت .بعضيگويند روي ناف ،و بعضيگويند زبر
چ 
است“ .وليکن رواياتي نقل
ناف و هر دوي آنها وقوع يافته 
شده استکه بموجب آنها ،پيامبر صلي اهلل عليه و سلم هر
دو دست خود را روي سينه مينهاد .از هلب طائي روايت
شدهکهگفته است“ :من پيامبر صلي اهلل عليه و سلم را
ديدهامکه دست راست را باالي مفصل دست چپ مينهاد
ش“ .احمد آن را روايت کرده است و ترمذي آن را
بر سينها 
“حسن“ دانسته است.
از وائل بن حجر روايت شدهکهگفته است“:با پيامبر
صلي اهلل عليه و سلم نماز ميخواندمکه او دست راست
خود را روي دست چپ و بر سينهاش نهاده بود“ .ابن
خزيمه آن را روايت کرده و صحيح دانسته است .و ابوداود
و نسائي آن را بدين گونه روايت کردهاند“:سپس دست
ت کف دست چپ و مچ و بازوي آن نهاد“.
راست را بر پش 
پس دليل اختالف در محل بستن دستها ،چيزي جز
اشاره نکردن احاديث در مورد دست بستن ،به محل آن
نيست .نه اينکه اصال احاديثي در مورد دست بستن موجود
نباشد و آنچه که مهم است ،بستن دست در نماز است .
خوب ،اين دستور پيامبر صلي اهلل عليه وسلم در مورد
دست بستن نماز بود و حال بستگي به مسلمانان دارد که
آيا از روش نماز پيامبر صلي اهلل عليه وسلم پيروي نمايند
يا اينکه از اقوال يا کتابها پيروي کنند.
واهلل اعلم
وصلي اهلل وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين
سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com
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در تعصبات شيعه
نوشتهي :شاه ولى اهلل دهلوى هندى رحمه اهلل
بدان كه معني تعصب آنست که انکار کنند بر
مخالف چيزي را که نزد خود ثابت است بدليل قطعي
و الزام دهند مخالف را بر چيزي که نزد خود نيز
منکر است بدليل قطعي و مخالف نيز در نفي و اثبات
موافق خود باشد و اال دليل الزامي باشد نه تعصب
و چون حقيقت غلو نيز همين است که اثبات منفي
و نفي ثابت نمايند بجهت افراط محبت پس داخل
در تعصب است و در همين فصل مذکور کرده شد و
عنوان کالم در هر دو قسم تعصب است فقط.
تعصب اول آنکه براهين روشن مثل آفتاب از کتاب
و سنت پيغمبر صلي اهلل عليه و سلم که بطريق تواتر
از طريق اهل سنت مروي شده از حضرات اهل بيت
و جناب مستطاب پيغمبر چون بر ايشان عرض کرده
شود انکار مطلق نمايند و روايات ضعيفه واهيه را
که از رجال مجروح و مطعون و غير معتبر نزد خود
هم موافق طريق قوم از راه اماميه رسيده قبول کنند
و گويند که آنچه امامي او را روايت کند موجب
علم و عمل است که در اسناد او مجاهيل و ضعفا
و وضاعين و کذابين واقع شوند و آنچه اهل سنت
روايت کنند که بواسطه رجال سقات آنها رسيده
باشد واجب الرد و االنکار است حال آنكه درباب
اخبار از جميع علماء ايشان منقول شد که موثق
مقدم و بهتر و معتبرتر امت از ضعيف و اخبار ثقات
اهل سنت بال شبهه نزد ايشان موثق اند و نيز آيات
خفيه را که هرگز موافق قواعد اصول و عربيت بر
مدعاي ايشان داللت نمي کند نص و صريح انگارند
و نصوص صريحه را که بر مذهب اهل سنت داللت
واضح دارند متشابه مفاد کنند حال آنكه طريق
امتحان بارها با علماء ايشان مسلوک شده باين وضع
که بعض کافران ذمي را که غرضي بهيچ و عالقه
با اهل آن ندارند بعد از تعليم لغت عرب يا ترجمه
تحت اللفظ آن آيات شنوانيده استفسار واقع که شما
ازين کالم چه فهميديد گواهي بر مدعاي اهل سنت
داده اند و مدعاي شيعه را هرگز باور نكرده و از
آيهنفهميده.
تعصب دوم آنکه پيغمبر خاتم المرسلين و حضرت
امير را برابر دانند حال آنكه افضليت پيغمبر بر جميع
مخلوقات نزد ايشان هم متواتر است .
تعصب سوم آنکه هر که محبت علي در دل دارد ولو
يهودي و نصراني و هندو باشد داخل بهشت است و
هرکه دوستي صحابه در دل دارد گو متقي و عابد و
محب اهل بيت هم باشد داخل دوزخ است چنانچه
رضي الدين لغوي از جمله شيعه حکم کرده است به
بهشتي بودن زنينا بن اسحاق نصراني برين چند بيت
که گفته است حال آنكه ابوبکر و عمر رضي اهلل
عنهما را بد نگفته.شعر:
عدي و تيم ال احاول ذکرهم *
بسوء ولکني محب لهاشم
وما يعتريني في علي و اهله *
اذا ذکروا في اهلل لومه الئم
يقولون ما بال النصاري بحبهم *
و اهل النهي من اعرب و اعاجم
فقلت لهم اني ال حسب حبهم *
سري في قلوب الخلق حتي البهائم
و ابن فضلون يهودي را جميع علماء اين فرقه بخوبي
ياد کنند براي دو سه بيتي که گفته است .شعر:
رب هب لي من المعيشه سؤلي *
واعف عني بحق آل الرسول
واسقني شربه بکف علي *
سيد االولياء بعل بتول
حال آنكه حب حضرت علي و اهل بيت و مدح گوئي
و منقبت خواني اين بزرگواران باالجماع عبادت است
و قبول جميع عبادات را ايمان شرط است قوله تعالي
الصالِ َح ِ
ات َو ُه َو ُمؤْ ِم ٌن فَلاَ ُكف َْر َان
« َف َم ْن َي ْع َم ْل ِم َن َّ
ون «« »94االنباء» چون محبت
لِ َس ْع ِي ِه َو ِإنَّا لَ ُه َكا ِت ُب َ
پيغمبر صلي اهلل عليه و سلم بدون ايمان بما جاء به

تأثير در کافران نكرده باشد محبت حضرت امير و
اهل بيت که بالشبهه تابع آنجناب اند در وجوب
محبت و تعظيم در حق کافر چه خواهد کرد و نيز
نجات کفار از دوزخ و دخول آنها در بهشت نزد
خود شيعه در عقايد باطل و محال است هر چند اعمال
خير بجا آرند و دخول اهل ايمان اگر چه معاصي و
سيئات داشته باشند نزد ايشان هم در بهشت قطعي
است و دوستي صحابه نهايت کار معصيت و گناه
کبيره خواهد بود اهل سنت بسبب دوستي آنها چرا
محروم از بهشت باشند حال آنكه بالشبهه محبت
اهل بيت دارند و چون محبت اهل بيت کافران را از
دوزخ خالص کند و در بهشت درآرد اهل سنت را
که بسبب دوستي صحابه مرتكب گناه اند و بس
چرا از دوزخ خالص نکند و در بهشت داخل نسازد.
تعصب چهارم آنکه گويند با محبت علي هيچ
معصيت ضرر نمي کند حال آنكه نصوص قرآن
بخالف آن ناطق است «من يعمل سوءاً يجز به»
اآليه .و اخبار صحيحه از حضرات ائمه نيز بر خالف
مر مرارا.
آن شاهد کما ّ
تعصب پنجم آنکه بسبب فرط بغض صحابه تمام
امت محمديه را امت ملعونه نامند و نص قرآني را
ون بِالْ َم ْع ُر ِ
رِج ْت لِلن ِ
وف
َّاس ت َْأ ُم ُر َ
که « ُك ْن ُت ْم خَ ْي َر ُأ َّم ٍة ُأخْ َ
َ
للهَّ
ون بِا ِ َولَ ْو َآ َم َن أ ْه ُل
َو َت ْن َه ْو َن َعنِ الْ ُم ْن َكرِ َوتُؤْ ِم ُن َ
َ
ِ
ْ
ْ
الْ ِك َت ِ
ون َوأكث َُر ُه ُم
ان خَ ْي ًرا لَ ُه ْم ِم ْن ُه ُم ال ُمؤْ م ُن َ
اب لَ َك َ
الْ َف ِ
ُون ««»110آل عمران» است مطروح سازند
اسق َ
و روايت حضرت امام حسن عسکري در تفسيري
که ابن بابويه به سند صحيح از آنجناب روايت کرده
فراموش نمايند و لفظ آن روايت اينست که «اما
علمت ان فضل امه محمد علي سائر االمم کفضلي
«و َك َذلِ َ
ك َج َع ْل َنا ُك ْم ُأ َّمةً َو َس ًطا
علي خلقي» و نيز آيه َ

ائمه او را تفسير کرده اند و در کالم خود استشهاد
باآيات و الفاظ آن مي آوردند تبرا نمايند و گويند
که اين قرآن منزل نيست محرف عثمان است بجهت
آنکه خدمت جمع و ترويج آن عثمان رضي اهلل عنه
بجا آورده سبحان اهلل اين چه مرتبه از بغض و عناد
است که بکجا رسانيده.
تعصب هفتم لعن عمر رضي اهلل عنه را ترجيح دهند
بر ذکر الهي و تالوت قرآن مجيد حال آنكه در هيچ
شريعت بد گفتن بَدان ثواب ندارد چه جاي آنکه از
ذکر خدا که بااجماع ملل و نحل افضل اشغال و اعمال
وح َي ِإلَ ْي َ
است بهتر باشد قوله تعالي «ات ُْل َما ُأ ِ
ك ِم َن
الْ ِك َت ِ
الصلاَ َة َت ْن َهى َعنِ الْ َف ْحشَ ا ِء
الصلاَ َة ِإنَّ َّ
اب َو َأ ِق ِم َّ
َ
للهَّ
للهَّ
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َوالْ ُم ْن َ َ ُ
«العنکبوت».
تعصب هشتم لعن کبراء صحابه و ازواج مطهرات
رسول عليه و عليهم الصلوات و التسليمات را
عبادت عظمي دانند و مثل صلوات خمس مداومت
و مواظبت بر آن فرض انگارند و ابوجهل و فرعون
و نمرود را که بالشبهه اعداء خدا و دشمنان پيغمبران
خدا بوده اند گاهي سب نکنند و بد نگويند و در
کتب ايشان مسطور است که لعن شيخين رضي
اهلل عنهما هر صبح برابر هفتاد حسنه است و لعن
ابوجهل و فرعون و نمرود را برابر نيم دانگ حسنه
همنشمارند.
تعصب نهم حضرت رقيه و حضرت ام کلثوم را به
جهت ازدواج ايشان با عثمان رضي اهلل عنه از اوالد
پيغمبر صلي اهلل عليه و سلم خارج نمايند و گويند که
اينها دختران آن حضرت نبودهاند بلکه بعضي ايشان
گويند که دختران حضرت خديجه نيز نبودهاند تا
مشارکت مادري هم با حضرت زهرا رضي اهلل عنهما
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َّاس لَ َر ُء ٌ
ِإنَّ اللهَّ َ بِالن ِ
يم ««»143البقره» را گوش
وف َرح ٌ
ننهند.
تعصب ششم آنکه از قرآن مجيد که بالشبهه از
حضرت ائمه نزد ايشان منقول بالتواتر است و هميشه
آنحضرات او را به نيت عبادت در نماز و خارج نماز
تالوت مي فرمودند و امام حسن عسکري و ديگر

حاصل نشود حال آنكه صريح خالف نص قرآني
َ
ك َوبَ َنا ِت َ
زْو ِاج َ
ك
است قوله تعالي « َيا أيُّ َها ال َّن ِب ُّي ق ُْل أِ َل َ
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««»59االحزاب» و در نهج البالغه مذکور است که
حضرت امير در مقام عتاب بر تغير سيرت شيخين
عثمان رضي اهلل عنه را گفت :قد بلغت من صهره ما
لميناال يعني الشيخين و شيخ الطايفه ابو جعفر طوسي
در تهذيب از امام جعفر صادق رضي اهلل عنه روايت
ميکند که کان يقول في دعائه اللهم صل علي رقيه
بنت نبيک اللهم صل علي امکلثوم بنت نبيک و
کليني نيز روايت کرده است که تزويج رسول اهلل
صلي عليه و سلم خديجه و هو ابن بضع و عشرين
سنه فولد له منها قبل مبعثه عليه السالم القاسم و رقيه
و زينب و ام کلثوم و ولد له بعد المبعث الطيب و
الطاهر و فاطمه و در روايت ديگر آورده :انه لم يولد
له بعد المبعث اال فاطمه عليها السالم و ان الطيب و
الطاهر ولدا قبل المبعث انتهي و مال خليل قزويني در
شرح تفصيل اين ماجرا نموده.
تعصب دهم آنکه گويند ابوبکر و عمر و عثمان رضي
اهلل عنهم از منافقان بوده اند حال آنكه نزد خود ايشان
ثابت است که آنجناب در آخر حيات خود که منافق
ان
از مؤمن متميز شده بود بموجب نص قرآني « َما َك َ
يث
يز الْخَ ِب َ
ين َع َلى َما َأ ْن ُت ْم َع َل ْي ِه َح َّتى َي ِم َ
اللهَّ ُ لِ َي َذ َر الْ ُمؤْ ِم ِن َ
ان اللهَّ ُ لِي ْط ِل َع ُك ْم َع َلى الْغَي ِب َولَ ِك َّن اللهَّ َ
ِم َن َّ
الط ِّي ِب َو َما َك َ ُ
ْ
للهَّ
َ
َي ْج َت ِبي ِم ْن ُر ُس ِل ِه َم ْن َيشَ ا ُء َفآ ِم ُنوا بِا ِ َو ُر ُس ِل ِه َوإ ِْن
َ
يم ««»179آل عمران»
تُؤْ ِم ُنوا َو َت َّتقُوا َف َل ُك ْم أ ْج ٌر َع ِظ ٌ

ابوبکر رضي اهلل عنه را امام نماز فرمود و منافق را
باالجماع امام نماز کردن جايز نيست و حضرت امير
به او و عمر و عثمان رضي اهلل عنهم هميشه اقتدا
نماز ميکرد و ابوذر و سلمان و مقداد و عمار همه
نيز به اين هر سه اقتدا مي نمودند.
تعصب يازدهم آنکه تيمي و عدوي يعني ابوبکر و

عمر رضي اهلل عنهما را دو بت بود که پنهان در
خانهي خود داشتند و عبادت آن بتان ميکردند حال
آنكه نزد خود ايشان ثابت است که محمد بي ابي
بکر را حضرت امير متبني فرمود و اراده انکاح دختر
خود با او داشت پس درين صورت که ابوبکر مشرک
بود نکاح اسماء بنت عميس که بالشبهه مومنه بود با
وي صحيح نشد و محمد بن ابي بکر ولد الزنا برآمد
و اراده نکاح دختر خود با او نمودن چه قسم صحيح
شود و نيز عمر رضي اهلل عنه را دختر خود نکاح
فرمود اگر مشرک بود اين نکاح چه قسم درست
شد و با بت پرستان اين معامالت از معصوم چگونه
«ولاَ َت ْن ِك ُحوا الْ ُمشْ رِ َك ِ
ات َح َّتى
راست آمد قوله تعالي َ
يُؤْ ِم َّن َو أَ َل َمةٌ ُمؤْ ِم َنةٌ خَ ْي ٌر ِم ْن ُمشْ رِ َك ٍة َولَ ْو َأ ْع َج َب ْت ُك ْم َولاَ
ُت ْن ِك ُحوا الْ ُمشْ ِ
ين َح َّتى يُؤْ ِم ُنوا َولَ َع ْب ٌد ُمؤْ ِم ٌن خَ ْي ٌر ِم ْن
رِك َ
ُ
َّار َواللهَّ ُ
ُمشْ ٍ
رِك َولَ ْو َأ ْع َج َب ُك ْم أولَ ِئ َ
ون ِإلَى الن ِ
ك َي ْد ُع َ
َي ْد ُعو ِإلَى الْ َجن َِّة َوالْ َم ْغ ِف َر ِة بِ ِإ ْذ ِن ِه َويُ َب ِّي ُن َآ َيا ِت ِه لِلن ِ
َّاس
ون ««»221االيه .البقره».
لَ َع َّل ُه ْم َي َت َذ َّك ُر َ
تعصب دوازدهم آنکه گويند که آيات وارده در
فضايل اصحاب از مهاجر و انصار خصوص ًا در حق
ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبير و عائشه
رضي اهلل عنهم همه متشابهات اند غير مفهوم المعني
ذکره ابن شهر آشوب السروي المازندراني و غيره
منعلمائهم.
تعصب سيزدهم گويند که اهل سنت افراط ميکنند
در بغض حضرت علي و ذريت طاهره او رضي اهلل
عنهم ذکره ابن شهر آشوب ،و به همين سبب ايشان
را به نواصب ملقب کنند حال آنكه خود ايشان در

کتب خود از کتب اهل سنت خصوص ًا از بيهقي و
ابوالشيخ و ديلمي نقل کرده اند قال رسول اهلل صلي
عليه و سلم «اليومن احدکم حتي اکون احب اليه
من نفسه و يکون عترتي احب اليه من نفسه» و عن
ابن عباس قال قال رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم
«احبوا اهلل لما يغذوکم من نعمه و احبوني لحب اهلل و
احبوا اهل بيتي لحبي» الي غير ذلک و نيز ميدانند
که اهل سنت حب امير و ذريه طاهره او را از فرايض
ايمان ميشمارند حضرت شيخ فريد الدين احمد بن
محمد نيشابوري معروف به عطار در اشعار عربي
ميفرمايند:
فال تعدل باهل البيت خلقا *
فاهل البيت هم اهل السعادة
فبغضهم من االنسان خسر *
حقيقي و حبهم عباده
اين اشعار را شيخ بهاء الدين آملي در کشکول خود
نقل نموده باز از شيخ موصوف نقل ميکنند که مي
فرمود :من آمن بمحمد و لم يومن باهل بيته فليس
بمومن.
و محبت ابوحنيفه و پرخاش او با اعمش وقتي که
قصه خطبه بنت ابوجهل را که از حضرت امير بوقوع
آمده بود و آنجناب صلي اهلل عليه و سلم بر وي
عتاب فرموده بود روايت ميکرد مشهور و معروف
است ،ابوحنيفه با او گفت که هر چند اين قصه صحيح
است ليکن ترا چه اليق است که اين قصه را بيادبانه
بحضور مردم روايت کني مسئله ديني بران قصه
موقوف نيست و شريک بن عبداهلل و ابن شبرمه و
ابن ابي ليلي همه با ابوحنيفه متفق شده بخانه اعمش
رفتند و او را بر روايت اين قصه مالمت کردند.
اعمش گفت که من از شما پيش قدمم در محبت
علي ليکن حديث را چنانچه شنيدهام روايت کردم
کارم همين است .باز دفتري از مناقب امير المومنين
روايت کرد تا آنکه همه ازو خوش شدند و به
خانههاي خود مراجعت کردند و صحبت و تلمذ و
اخذ علم و طريقه که ابوحنيفه را با امام محمد باقر
و با امام جعفر صادق عليهما السالم و با زيد ابن
علي بن الحسين رضي اهلل عنه ثابت است مستغني
است از بيان و پدر ابوحنيفه که ثابت نام داشت
در صغر سن همراه پدر خود زيارت امير المومنين
حاصل نموده و حضرت امير رضي اهلل عنه در حق او
دعاي برکت اوالد فرمود و بموجب برکت دعاي او
ابوحنيفه فقيه عاليقدر به بارآمد.
و محبت امام شافعي خود با اين خاندان و اشعار
ايشان در اين باب در کتب شيعه مسطور و مشهور
است آنچه اشعار به نام ايشان در کتب شيعه ديده شد
ثبت ميافتد مع ذلک.شعر:
يا اهل بيت رسول اهلل حبکم *
فرض من اهلل في القرآن انزله
يکفيکم من عظيم الفخر انکم *
من لم يصل عليکم الصلوة له
مذهب شافعي همين است که درود را در نماز فرض
ميدانند و صيغه صلوة البته مشتمل بر ذکر آل مي
باشد و ايضا له .شعر:
االم االم و حتي متي *
اعاتب في حب هذا الفتي
فهل زوجت فاطم غيره *
و في غيره هل اتي
شعر:
قالو ترفضت قلت کال *
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ما الرفض ديني و ال اعتقادي
لکن تواليت من غير شک *
خير امام و خير هادي
ان کان حب الوصي رفضا *
فانني ارفض العبادي
و ايضا له .شعر:
يا رب بالقدم التي او طأتها *
من قاب قوسين المحل االعظما
و بحرمه القدم التي جعلت له *
کتف المويد بالرساله سلما
ثبت علي متن الصراط تکرما *
قدمي و کن لي محسنا و مکرما
و اجعلهما زخرا فمن کانا له *
امن العذاب و ال يخاف جهنما
و ايض ًا له .شعر:
و اذا ذکروا عليا او بنيه *
و جاؤا بالروايات العليه
يقال تجاوزوا يا قوم عنه *
فهذا من حديث الرافضيه
برئت الي الميهمن من اناس *
يرون الرفض حب الفاطميه
و ايضا له .شعر:
اذا فتشوا قلبي اصابوا به *
سطرين قد خطا بال کاتب
العلم و التوحيد في جانب *
و حب اهل البيت في جانب
اين همه اشعار در کتب معتبره شيعه بنام امام شافعي
موجود است لهذا بر اين قدر اکتفا رفت.
و امام مالک خود از ياران خاص حضرت صادق
عليه السالم بود و طول العمر با وي صحبت داشت و
اخذ علم نمود و از شاگردان عمده اوست باالجماع و
چون حضرت امام علي رضا در نيشابور داخل شد بر
استري سوار بود و شقيق بلخي که از اعاظم صوفيه
اهل سنت است پيش امام ميرفت و جلوداري ميکرد و
جماعه ديگر از صوفيه اهل سنت به چادرهاي خود بر
امام سايه کرده بودند و حافظ ابوذرعه رازي و محمد
بن اسلم طوسي با جميع طلبه علم و کتاب حديث از
مدارس و رباطاب خود براي زيارت امام بر آمدند و
غوغاي عظيم در شهر برخاست و مردم براي ديدار
مبارکش هجوم آوردند محدثين اهل سنت عرض
داشتند که اگر يک دو حديث بسند آباي خود که
سلسله الذهب است اين وقت که مجمع خلق اهلل است
روايت فرمائي کمال منت خواهي نهاد .امام بسند آباء
خود روايت اين حديث فرمود «ال اله اال اهلل حصني
فمن قالها دخل حصني و من دخل حصني امن من
عذابي» در آن وقت از محدثين اهل سنت و طلبه
علم ايشان بيست هزار کس ارباب محابر شمرده
شدند و امام احمد ابن حنبل چون اين سند را ذکر
ميکرد ميگفت لو قرا هذا علي مجنون الفاق او علي
مريض لبرا کذا ذکره ابن االثير في الکامل و ذکره
صاحب الفصول من االماميه ايضا في تاريخ االئمه.
و از سعيد بن المسيب روايت مشهور است که کان
عنده رجل من قريش فاتاه علي بن الحسين رضي اهلل
عنه فقال له الرجل القرشي يا ابا عبداهلل من هذا قال
سعيد هذا الذي ال يسع مسلما ان يجهله هو علي بن
حسين بن علي بن ابي طالب رضي اهلل عنهم اجمعين
و جميع سالسل صوفيه اهل سنت در طريقت منتهي
مي شوند به ائمه پس اينها پيران جميع طوايف اهل

سنت اند و معلوم است که نزد اهل سنت عظمت و
مقدار پير در چه مرتبه است و بچه حد محبت پيران
مي کند و بغض و اهانت او را ارتداد طريقت ميدانند
و حاال به نظر انصاف بايد ديد که مدار اهل سنت
نيست اال بر شريعت و طريقت و همين دو امر را
موقع رياست و بزرگي مي شمارند و کبراء شريعت
فقها اربعه اند و کبراء طريقت اصحاب خانوادههاي
صوفيه و هر فرقه را رجوع به اهل بيت است و ذله
برداري از خوان فيض ايشان پس بغض اهل سنت را
نسبت به اهل سنت نمودن مثل انکار محسوسات و
دعواي اجتماع اضداد است که هيچ عاقل آن را باور
نميکند و اينها را نواصب لقب دادن از آن باب است
که نور را ظلمت و آفتاب را تاريك گويند بالقطع
از روي تاريخ معلوم است که اهل سنت هميشه با
نواصب مقابله نمودهاند و جواب هزيانات آن اشقيا
داده و پرخاشها نموده کثير غره که شاعر مشهور
است در مقابله آن مالعين به تنگ آمده از مضامين
شعريه در گذشت نوبت به لعن بر دعاي بد رسانيده
شعر او مشهور است .شعر:
لعن اهلل من يسب حسينا *
و اخاه من سوقه و امام
و رمي اهلل يسب عليا *
بصدام و اولق و جذام
و في الواقع محبت اهل سنت را شيعه نميتوانند
دانست مگر چندي براي امتحان مذهب نواصب را
اختيار کنند باز ببينند که اينها در مقابله چه ميکنند:
بنگر که دست من بگريبان چه ميکند
تعصب چهاردهم گويند اهل سنت قتل علي رضي اهلل
عنه را فسق نميدانند و از قاتل او که ابن ملجم است
عليه اللعنة بخاري در صحيح خود روايت کرده است
و او را تعديل و توثيق نموده و اين کذبي است که
نهايت ندارد و افترائي است مبني بر فرط وقاحت و
بيحيائي زيرا که بخاري کتابي نيست که نادر الوجود
و عزيز و کمياب باشد هزاران نسخه در شهر اسالم
يافته ميشود و رجال وي معدود و مضبوط اند و
اهل سنت قتل نفس مومنه را اکبر الکبائر بعد الشرک
باهلل در عقايد خود مي نويسند علي الخصوص قتل
اين نفس مقدسه را بموجب حديث نبوي صلي اهلل
عليه وسلم کفر ميدانند و حديث اشقي االخرين در
حق آن ملعون در جميع کتب اهل سنت مروي است
چه امکان که در کتابي از کتب اهل سنت از وي
روايتي ماخوذ باشد چه جاي بخاري روي الطبراني
عن ابن عمر رضي اهلل عنه عن النبي صلي اهلل عليه
و شلم قال «اشقي الناس ثالثه عاقر ناقه ثمود و ابن
آدم الذي قتل اخاه و قاتل علي بن ابي طالب» و اين
افترا را هم ابن شهرآشوب در مثالب خود بر بخاري
ذکر نموده و ازين جا قياس بايد کرد که روايات اين
صاحبان و اقوال اينها در حق اهل سنت در چه مرتبه
بيصرفهگي دارد.
تعصب پانزدهم آنکه از راه کمال بغض و عناد اهل
سنت که خود را به سنت پيغمبر صلي اهلل عليه و سلم
نسبت نمودهاند علماء ايشان سنت پيغمبر صلي اهلل
عليه و سلم را لعنت کنند و کافر شوند و گويند که
ما را کفر قبول و خوب گفتن سنت پيغمبر صلي اهلل
عليه و سلم قبول نيست و در اينجا مثل مشهور است
آمد که غارت علي الضره و قتلت بعلها معاذ اهلل من
ذلک صاحب ابن عباد که از وزراي سالطين ديالمه
بود و در اين فرقه مثل او داعي نگذشته در شعر خود

ميگويد.شعر:
حب علي بن ابي طالب *
هو الذي يهدي الي الجنه
ان کان تفضيلي له بدعه *
فلعنه اهلل علي السنه
تعصب شانزدهم آنکه بر اهل سنت بابت بعضي
روايات مثل روايت سهو از پيغمبر صلي اهلل عليه
وسلم و قضا شدن نماز در ليلة التعريس زبان طعن
برگشايند و سقط و ناسزا گويند چنانچه ابن مطهر
حلي در روايت اين دو حديث خيلي بر اهل سنت
زبان درازي کرده حال آنكه خود اين فرقه در کتب
صحيحه خود همان احاديث را روايت کرده اند و
تصحيح نموده من ذلک خبر ذي اليدين ان رسول اهلل
صلي اهلل عليه و سلم صلي الظهر او العصر رکعتين
فقال ذواليدين اقصرت الصلوه ام نسيت يا رسول اهلل
صلي اهلل عليه و سلم فسال رسول اهلل صلي اهلل عليه
و سلم من خلفه اصدق ذواليدين قالوا نعم صليت
رکعتين فبنا علي صلوته و اتم اربعا و سجد للسهو
سجدتين ثم تشهد و ثم و خبر ليله التعريس و هو
انه صلي اهلل عليه وسلم عرس في منصرفه من خيبر
فنزل قبل طلوع الصبح فرقد فغلبت عياه فلم يستيقظ
حتي وقع عليه حر الشمس ثم استيقظ وتوضأ و صلي
قضاء الصبح و قال هذا وادي الشيطان .ابن مطهر گويد
که خبر اول داللت ميکند بر سهو پيغمبر صلي اهلل
عليه وسلم درعبادات و خبر ثاني بر تسلط شيطان بر
آنجناب و هر دو قادح در نبوت اند .پس اهل سنت
اين افترا کرده اند حال آنكه خبر اول را ابوجعفر
طوسي در تهذيب از حسين بن سعيد عن ابي عبداهلل
عليه السالم باسناد صحيح روايت کرده و کليني نيز
از سماعه از ابي عبداهلل عليه السالم روايت نموده و
بااسناد ديگر نيز از سعيد اعرج عن ابي عبداهلل عليه
السالم روايت کرده و قال الي آخره ان ربکم عز و
جل هو الذي ان شاء رحمته لالمه اال تري ان رجال
يوضع مثل العير و قيل ما تقبل صلوتک فمن دخل
عليه اليوم مثل هذا قال قد سن رسول اهلل صلي اهلل
عليه وسلم و صارت اسوه و خبر ثاني را طوسي در
تهذيب از حسين بن سعيد  ..ابي عبداهلل عليه السالم
روايت نموده و کليني در کافي از حمزه ابن طيار عن
ابي عبداهلل روايت کرده و زاد في آخره قال اهلل تعالي
انا انمتک و انا ايقظتک فاذا قمت فصل ليعلموا اذا
اصابهم كيف يصنعون ليس كما يقولون اذا نام عنها
هلك و آنچه گفته است كه هر دو امر قادح در نبوت
اند صريح غلط است زيرا كه سهو مثل نسيان و نوم
از نوع احكام بشريه است آري سهو در امور تبليغيه
بر انبيا عليهم السالم روا نيست كه بجاي امر نهي
و بجاي نهي امر تبليغ نمايد قوله تعالي حكاية عن
َال لاَ ت ِ
موسي عليه السالم «ق َ
يت َولاَ
ُؤَاخ ْذ ِني بِ َما ن َِس ُ
ت ُْر ِه ْق ِني ِم ْن َأ ْمرِي ُع ْس ًرا ««»73الكهف» و قوله تعالي
«ولَق َْد َع ِه ْدنَا ِإلَى َآ َد َم ِم ْن
في حق آدم عليه السالم َ
ق َْب ُل َف َن ِس َي َولَ ْم ن َِج ْد لَ ُه َع ْز ًما ««»115طه» و قوله
تعالي في حق نبينا صلي اهلل عليه و سلم « ِإلاَّ َأ ْن َيشَ ا َء
اللهَّ ُ َوا ْذ ُك ْر َربَّ َ
يت َوق ُْل َع َسى َأ ْن َي ْه ِد َينِ َر ِّبي
ك ِإ َذا ن َِس َ
أِ َلق َْر َب ِم ْن َه َذا َرشَ ًدا ««»24الكهف» و تسلط شيطان
هرگز بر حضرت صلي اهلل عليه و سلم در آن وادي
واقع نشده بلكه بر بالل واقع شده زيرا كه آنجناب
بالل را داروغه محافظت وقت نموده خود بااطمينان
تمام بخواب رفتند در اين وقت شيطان قاپو يافت و
بالل را مغلوب كرد تا به اين بهانه نماز پيغمبر صلي
اهلل عليه وسلم و ديگر مسلمين نيز قضا كند و اگر بر
گماشته يا بر وكيل شخصي غاصب يا ظالم مسلط
شود نمي توان گفت بر آن شخص مسلط شد اگرچه
نقصاني به او هم برسيد.
تعصب هفدهم آنكه گويند كه اگر شخصي «و تعالي
جدك» در نماز گويد نمازش فاسد شود حال آنكه
«و َأن َُّه َت َعالَى َجدُّ َر ِّب َنا َما اتَّخَ َذ َص ِ
اح َبةً
در قرآن مجيد َ
َولاَ َولَ ًدا ««»3الجن» واقع شده و اين سوره را در
نماز هم نزد ايشان توان خواند از سور ممنوعه نيست
بعضي از علماء شيعه كه با ايشان مطارحه اين مسئله
شد در جواب گفتند كه تعالي قول جن نقل نموده
است چنانچه ديگر كلمات كفر هم در آن قرآن از
«وقَالَ ِت الْ َي ُهو ُد ُع َز ْي ٌر ا ْب ُن اللهَّ ِ
زبان كافران نقل فرموده َ
َ
للهَّ
َ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ِ
ِ
يح ا ْب ُن ا ذلك ق َْول ُه ْم بأف َْواهه ْم
ارى الْ َم ِس ُ
َوقَالَ ِت الن ََّص َ
َ
للهَّ
ُ
َّ
ِ
ِ
َ
ين ك َف ُروا م ْن ق َْب ُل قَا َت َل ُه ُم ا أنَّى
يُ َضا ِهئ َ
ُون ق َْو َل الذ َ
ون ««»30التوبه» گفته شد كه هر جا نقل قول
يُؤْ َف ُك َ
كفره واقع شده تكذيب و رد آن قول نيز در عقب آن
پيوسته آمده چنانچه بعد از تتبع قرآن مجيد واضح
ميشود و اينجا اصال رد و تكذيب اين قول مذكور
نيست مع هذا اگر از تمسك باين آيه دست بردار
شويم قول امير المومنين رضي اهلل عنه را چه خواهند
گفت كه در نهج البالغه در خطبه آنجناب رضي اهلل
عنه مذكور است الحمد هلل الفاشي حمده و الغالب
جنده المتعالي جده الي آخر الخطبه.
تعصب هژدهم گويند اهل سنت بدترند از يهود و
نصاري ذکره ابن المعلم و غيره سبحان اهلل ايمان
ايشان بخدا و رسول و ماليکه و قرآن و جميع کتب
الهيه و روز آخرت و محبت ايشان با رسول و خاندان
رسول صلي اهلل عليه وسلم و جميع عبادات ايشان
از بدنيات و ماليات و فاتحه و درودي که بنام اين
بزرگواران ميکنند همه بر بادرفته و مردود است و
کفر و عناد يهود و نصاري و انکار و عداوت ايشان
با پيغمبر و بد گفتن آنها در حق مالئکه خصوصا
جبرائيل عليه السالم همه مقبول اين طايفه شد .آري
هر گنده پزي را گنده خوري است و اين حرف ايشان
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چه بسيار ماناست بقول همين فرقه يعني يهوديان که
در عهد آنجناب کفار بتپرست را بهتر از صحابه
رسول ميدانستند گويا شيعه به اين طعن ايشان در
حق صحابه خشنود شده در جلد وي اين خدمت عمده
اين ترجيح و تفضيل به آنها ارزاني فرمودهاند .آري
قدر سگ را سگبان مي شناسند .قوله تعالي َ
«ألَ ْم
ين ُأوتُوا ن َِص ًيبا ِم َن الْ ِك َت ِ
ون بِالْ ِج ْب ِت
اب يُؤْ ِم ُن َ
ت ََر ِإلَى الَّ ِذ َ
َ
َو َّ
َّ
ِ
ِ
الطا ُغ ِ
ُ
ين َك َف ُروا َهؤُ لاَ ِء أ ْه َدى ِم َن
ذ
ل
ل
ون
ل
ُو
ق
ي
و
َ
َ
وت َ َ
َ
لاً
ِ
ين آ َم ُنوا َسبي «« »51النساء».
الَّ ِذ َ
تعصب نُزدهمآنکه گويند غالة و کيسانيه و اسماعيليه
و ديگر فرق رفضه تکذيب ائمه نموده و منکر امامت
آنها بودهاند و در حق آنها بد گفته آخر کار همه آنها
به محبت علي در بهشت درآيند و اهل سنت با آنکه
همه را دوست دارند و امام خود از شريعت و طريقت
شمارند و هيچ کس را از ميانشان تحقير نکنند بلکه
همه را تعظيم پيش آيند به سبب دوستي چند شخص
در دوزخ جاويد باشند خدا داند در حق اهل سنت
محبت علي چرا تاثير نميکند و در حق کيسانيه و
اسماعيليه انکار و تکذيب امامان چرا تاثير نکرد.

كه آنچه مختص بالذات باشد اقوي است از آنچه
بالعرض مختص گردد.
تعصب بيست و سوم لعن حفصه را نيز همراه لعن
عائشه رضي اهلل عنهما از عبادات بلكه از فرايض
پنج وقت شمارند و بعد از صلوات مكتوبات بجاي
وظيفه و تسبيح همين ورد را بهترين اوراد انگارند.
حال آنكه حفصه رضي اهلل عنها گاهي مصدر امري
نشده كه موجب بدگوئي او باشد نزد ايشان نيز و
گناهي ندارد غير از دختر بودن عمر رضي اهلل عنه
«ق ُْل َأ َغ ْي َر اللهَّ ِ َأ ْب ِغي َر ًّبا َو ُه َو َر ُّب ُك ِّل شَ ْي ٍء َولاَ ت َْك ِس ُب
ُك ُّل نَف ٍ
زْر ُأخْ َرى» ث َُّم
ْس ِإلاَّ َع َل ْي َه« َولاَ َتزِ ُر َو ِاز َر ٌة ِو َ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
ِ
َ
ُ
َخْ
ون
ِإلَى َر ِّب ُك ْم َم ْرج ُعك ْم ف ُي َن ِّبئُك ْم ب َما ك ْن ُت ْم فيه ت َتلف َ
««»164االنعام» و اگر اين انتساب به عمر رضي
اهلل عنه موجب وجوب لعن او باشد محمد بن ابي
بكر را چرا از دست بايد داد و زير لعن نبايد گرفت
و اگر رفاقت و صحبت حضرت امير در حق او مانع
لعن است زوجيت و صحبت پيغمبر چرا در حق حفصه
رضي اهلل عنها مانع نميشود.
تعصب بيست و چهارم مقداد شيخ اين فرقه گفته

تعصب بيستم بر اخبار صحيحه که نزد شيعه به
طريق صحيحه ثابت است و از راه شامت تحت آن
روايات مضمون آنها موافق مذهب اهل سنت واقع
شده عمل جايز ندارند و واجب الطرح و االسقاط
انگارند زيرا که موافقت با اهل سنت الزم خواهد آمد
مثل روايات نجاست مني و مذي و نقص وضو به
خرج آن و روايات سجده سهو که ابو جعفر طوسي و
غيره تصحيح آن نمودهاند و روايات غسل در غدير
كبير كما ذكره و ابن المعلم و استنجا به كلوخ بعد از
قضاء حاجت كبري كه به اعترافشان سنت پيغمبر
است بالشبهه نص عليه صاحب الجامع و شيخ الطايفه
قاعده مقرر كرده كه بعضي روايات صحيحه كه در
كليني است يا شيخ او محمد بن نعمان آورده يا شيخ
الشيخ از محمد بن بابويه قمي آورده يا خود آن شيخ
الطايفه روايت كرده و تصحيح آن نموده هرگاه عامه
بدان روايات عمل كردن گيرند آنها را متروك العمل
بايد ساخت .الهي تا كجا از خست الشركاء اهل سنت
تحاشي خواهند كرد هر چند دست و پا بزنند آخر
بعض اجزاء كلمه و بعض الفاظ قرآن خود مشترك
بين الفريقين خواهد ماند و اين قاعده ديگر اجماعي
علماء ايشان است كه چون در مسئله دو روايت وارد
شود بايد ديد هر چه موافق مذهب اهل سنت باشد بر
نقيض آن عمل بايد كرد كه زيرا كه رشد و هدايت
در همانست.
تعصب بيست و يكم در بسياري از كتب ايشان واقع
است كه اهل سنت نجسترند از يهود و نصاري ،اگر
به بدن ايشان چيزي برسد آنرا بايد شست حال آنكه
آلودگي به گوه انسان را منجس نميدانند ،شايد اهل
سنت را از دايره انسانيت بلكه فضاء بودن انسان نيز
خارج كردند .آري المرء يقيس علي نفسه.
تعصب بيست و دوم آنكه به جاي بسم اهلل شروع
كردن هر كاري از خوردن و آشاميدن و پوشيدن و
سوار شدن و نشستن و برخاستن به لعن ابوبكر و
عمر رضي اهلل عنهما ميمون و مبارك دانند و نيز
گويند كه اگر لعن ابوبكر و عمر رضي اهلل عنهما
را در تعويذي نوشته بسوزند و دود آن به صاحب
تب برسد شفا يابد .ظريفي از اهل سنت اين مسايل
را شنيده گفت كه في الواقع نام ابوبكر و عمر رضي
اهلل عنهما همين تاثير دارد در ضمن لعن مذكور شود
كه اين بركات از وي حاصل شوند و اال نه فرعون
و هامان را چرا اين خاصيت نباشد و نيز گويند كه
هر گاه بر طعامي هفتاد بار لعن ابوبكر و عمر رضي
اهلل عنهما دم كنند بركت بسيار در آن پيدا شود و در
كافي كليني موجود است كه مبغوض ترين نامهاي
زنان نزد خدا حميراست زيرا كه لقب ام المومنين
عائشه صديقه است كه حضرت پيغمبر صلي اهلل و
سلم او را باين لقب ياد فرموده حال آنكه نام زن
ابولهب را كه حق تعالي در نص قرآني نكوهش او
نازل فرموده بد كمالند و نيز روايت كنند كه حضرت
امير پسران خود را ابوبكر و عمر و عثمان نام نهاده
بود و باليقين معلومست كه بر ذمه پدر حق پسر است
كه نام نيك براي او مقرر نمايد ولي چون نام ابوبكر
و عمر و عثمان رضي اهلل عنهم بدي نداشته باشد
لقب عائشه رضي اهلل عنها چرا بد باشد كه عائشه در
بغض و عداوت حضرت امير زياده بران سه كس بوده
است و رتبه لقب در اختصاص كمتر از رتبه نام است
زيرا كه تعين و تشخيص در وضع اصلي علم معتبر
است و لقب در اصل از صفات مي باشد و به طريق
غلبه استعمال اختصاصي پيدا ميكند و بديهي است

است كه عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه زنا كرده
بود با مادر معاويه ،حال آنكه شريف مرتضي در
تنزيه االنبيا و االئمه و ديگر علماء اماميه بالقطع حكم
كردهاند به آنكه عمر و ديگر خلفا پاسداري ظواهر
شريعت و ترويج شعاير دين و تقوي و زهد را خيلي
رعايت ميكردند تا در نظر مردم از لياقت منصب
امامت نيفتند و علي الخصوص عمر را رضي اهلل عنه
درين باب كدوكاوش و احتياط و پرهيز تمام بود.
تعصب بيست و پنجم آنكه گويند كه آن حضرت
صلي اهلل عليه و سلم طالق عائشه رضي اهلل عنها
بلكه جميع ازواج خود را به حضرت علي تفويض
فرموده بود كه هر گاه خواهد طالق دهد هر كرا خواهد
حال آنكه خداي تعالي پيغمبر را مالك طالق اين
ازواج نداشته بود تا به تفويض ديگري چه رسد .قوله
تعالي« :لاَ َي ِح ُّل لَ َ
ك الن َِّسا ُء ِم ْن بَ ْع ُد َولاَ َأ ْن ت ََب َ
دَّل بِ ِه َّن
َ
ك ُح ْس ُن ُه َّن ِإلاَّ َما َم َل َك ْت َي ِمي ُنكَ
زْواجٍ َولَ ْو َأ ْع َج َب َ
ِم ْن أ َ
للهَّ
ُ
ان ا َع َلى ُك ِّل شَ ْي ٍء َر ِق ًيبا ««»52االحزاب» و اين
َو َك َ
فضيلت ازواج را از آن حاصل شد كه دنيا را طالق
داده آخرت را اختيار نمودند و صحبت پيغمبر را بر
متاع زندگاني و عيش و كامراني ايثار فرمودند حق
تعالي خواست كه ايشان را از پيغمبر در دنيا و آخرت
جدا نسازد و مراره و تلخي طالق نچشاند ،چنانچه
در شرح آيت تخيير به تفصيل در كتب و تفاسير شيعه
نيز ثابت قدمي اينها مذكور و مسطور است و پيش
قدم همه ازواج در اين ايثار و اختيار عائشه بود رضي
اهلل عنها باالجماع ،پس ممكن نيست كه آن حضرت
صلي اهلل عليه وسلم او را طالق ميداد تا به تفويض
طالق او بدست ديگري چه برسد و اگر بالفرض
تفويض طالق هم واقع ميشد باز شيعه را چه فايده
زيرا كه تا حين حيات آنجناب ايقاع طالق رو نداد و
بعد از وفات تفويض و توكيل باطل شد ،اذ الوكاله
تبطل بموت الموكل باالجماع .در وقتي كه عائشه
رضي اهلل عنها را با حضرت امير رضي اهلل عنه مقابله
و مقاتله واقع شد حضرت امير مالك طالق او نبود
و نيز بديهي است كه ايقاع طالق بعد از موت معني
ندارد و چون تعصبات اين فرقه روزبروز در تجدد و
تزايد است هرگز استيعاب و احاطه آنها امكان ندارد
ال جرم بنابر نمونه اين قدر را مذكور كرده اقتصار
نموده آمديم و درين باب مقصود در هرسه فصل
همين عرض نمونه است نه احاطه و استيعاب و اهلل
الملهم للحق و الصواب.
به نقل از کتاب ارزشمند:
نصيحة المؤمنين و فضيحة الشياطين معروف به تحفه
اثنا عشریه ،نوشتهي :شاه ولى اهلل دهلوى هندى
رحمه اهلل ،سال تأليف :سنه  1366هجري

ماهنامه

نوار اسالم
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عقيده شيعه درباره حلول خداوند
در کالبد امامان
روایاتی دارند که مدعی هستند بخشی از نور خدا در علی حلول کرده
است:
ابو عبداهلل میگوید :سپس با دستش مرا لمس کرد ،نورش در ما حلول
کرد )]1[(...در روایت دیگر آمده ،خداوند عز و جل ما را با خودش قاطی
کرد )]2[(.....البته ائمه قبل از آفریدن مخلوقات نور بودند.
این نور الهی همانطور که میگویند منشأ همان قدرت خیالی و اسطورهای
آنها است چون هر کس مقداری از روایات ـ که خیلی فراوان هستند ـ
مربوط ب ه معجزات ـ بر اساس گمان خودشان ـ را ببیند متوجه میشود
که صفات خداوند را برای ائمه قرار دادهاند ،مثال در مورد زنده کردن،
نابود کردن ،آفریدن ،رزق دادن و غیره چنین کردهاند )]3[(.ولی روایات
شیعه که اینرا ب ه خداوند عز و جل ربط میدهد ،حاوی نوعی گول زدن
و فریب دادن است.
مث ً
ال علی میتواند مرده را زنده کند .در اصول کافی از ابی عبداهلل روایت
شده که گفته :امیر المؤمنین خاله کوچکی از بنی مخزوم داشته و یکی از
جوانان بنی مخزوم آنجا آمد و گفت :ای دایی! برادرم مرد در حالی که
مادرش خیلی ناراحت است ،گفت :میخواهی آنرا ببینید؟
گفت :بله
گفت :قبرش را به من نشان بده.
راوی گفت :علی با عبای رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم بیرون رفت،
وقتی به سر قبرش رسیدند ،دو طرف قبر را جمع کرد و با پا به آن زد ،از
قبرش بیرون آمد و با زبان فارسی سخن میگفت.
امیر المؤمنین به او گفت :مگر تو عرب نبودی و دنیا را جا نگذاشتی؟
گفت :بله ،اما ما چون در دوران ابوبکر و عمر مردهایم ،زبان ما تغییر کرده
است)]4[(.
حتی گمان میکنند که علی میتواند همه مردگان را زندهکند)]5[(.
یا میگویند :ضربهای را به سنگی وارد کرد که صد شتر از آن بیرون آمدند.
([)]6
سلیمان میگوید :اگر ابو حسین سوگند یاد کند که همهی مردم زنده
شوند ،آنها را زنده میکند)]7[(.
این غلو و افراط دقیق ًا از شرک مذاهب بتپرست و وثنی بزرگتر است
که افعال و صفات خدا را به بتها نسبت میدهند ،فقط تصورش برای باطل
بودن چنین تفکراتی کافی است ،چون مخالف عقل و نقل و سنت الهی در

جهان هستی است ،همانطور که مخالف زندگی واقعی ائمه عظام و پیامبر در آن رساله همان روش ابن عربی و غیره را گرفته و مثل آنها به سخن
گفتن پرداخته و ابن عربی را یکی از عارفان بزرگ قلمداد نمود ه است.
اکرم صلی اهلل علیه و سلم میباشد ،خداوند میفرماید:
ك لِنَ ْف ِسي ن َ ْف ًعا َوال ضَ ًّرا إِال َما َشا َء هَّ
{ ُق ْل ال أَ ْمل ِ ُ
([)]12
اللُ  }...األعراف١٨٨ :
(بگو :من مالك سودي و زياني براي خود نيستم ،مگر آن مقداري كه خدا گرایش تصوف افراطی ب ه ساختار مذهب اثنی عشری راه پیدا کرده و
عقول بزرگان متأخر آنها را فرا گرفته است ،براستی که بین افکار افراطی
بخواهد).
شگفت این است که کتب شیعه با این همه غلو و افراط در مورد ائمه ،تصوف و شیعه تشابه زیادی وجود دارد)]13[(.
چیزهای مخالف و متناقضی را روایت میکنند ،تا تناقض عادتی و فطری
آنها را در دروغ و باطل گوی ثابت گرداند ،در «رجال الکشی» از جعفر زيرنويس:
بن محمد روایت شده که گفته :سوگند به خدا ما جز بندگانی نیستیم که ([)]1ـ اصول کافی ،ج ،1ص ،440بحار االنوار ،ج ،1ص441و.442
انتخاب شدهایم ،نمیتوانیم به کسی نفع و زیان برسانیم ،اگر به ما رحم ([)]2ـ اصول کافی ،ج ،1ص.435
کند بر اساس رحمت خودش میباشد و اگر ما را عذاب دهد بر اثر ([)]3ـ بحار االنوار باب «جوامع المعجزات» ،ج ،42ص17و 50و باب
گناهانمان است ،سوگند به خدا ما بر خداوند دلیلی نداریم ،و از جانب «غرائب معجزه» ،ج ،42ص50و.56
خدا به هیچگون ه برائتی دست نیافتهایم ،ما میمیریم ،دفن میشویم ،زنده ([)]4ـ اصول کافی ،ج ،1ص ،457بحار االنوار ،ج ،41ص ،192بصائر
میگردیم و در بارگاه پروردگار میایستیم و مورد محاسبه قرار میگیریم ،الدرجات ،ص.76
وای به حال شما!!! نفرین خدا بر کسانی که رسول خدا صلی اهلل علیه و ([)]5ـ بحار االنوار ،ج ،41ص ،194او هم آن را به کتاب «الخراج و
سلم را در قبر اذیت میکنند و علی و فاطمه و حسن و حسین و علی بن الجرائح» نسبت داده است اما در نسخه چاپی آن وجود ندارد.
حسین و محمد بن علی را آزار میدهند ،....شما را به شهادت میگیرم ([)]6ـ بحار االنوار ،ج ،41ص.198
من انسانی هستم که رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم مرا به دنیا آورده ،از ([)]7ـ بحار االنوار ،ج ،41ص ،201الخرائج و الجرائح ،ص.82
طرف خداوند ضمانت و برائتی نگرفتهام ،اگر اطاعت کنم پاداش میبینم و ([)]8ـ رجال الکشی ،ص225و.226
([)]9ـ رجال الکشی ،ص ،151باب تقیه.
اگر نافرمانی کنم سزا داده میشوم)]8[(.
([)]10ـ مجموع فتاوای ابن تیمیه ،ج ،1ص.140
اما شیوخ شیعه این نوع اقرارات را تقیه میدانند)]9[(.
قوم خود را گمراه کردهاند ،و شیعه را به مذهب شیوخ تبدیل کردهاند نه ([)]11ـ مهدی ابن ابی ذر کاشانی/الزریعه ،ج ،5ص ،58جامع السادات،
ص132و.133
مذهب ائمه.
این بعضی از شواهدی بود که در کتب آنها وجود داشت و ما هم در ([)]12ـ لؤلؤة البحرین ،ص.121
بحث حلول خدا در جسد ائمه نزد شیعه آنها را ذکر کردیم ولی انحرافات ([)]13ـ الصله بین تصوف و التشیع/کامل شیبی ،الفكر الشیعى و النزعات
شیعه اینجا هم متوقف نشده ،بلکه سر از «وحدت وجود {یعنی همه الصوفیة ،از همین نویسنده ،الفكر الصوفى/عبدالرحمن عبدالخالق ،ص،389
کائنات خدا هستند}» بیرون آوردند و معتقد به این شرک خانمانسوز این حقیقت بعضی از شیعیان مانند هاشم معروف حسینی را به سخن گفتن
واداشت و آن را در کتابی به نام «بین التصوف والتشیع» رد کرد.
هستند و دائره شرک را وسیعتر کردهاند)]10[(.
ضمن ًا چنین کفری را بزرگترین توحید میدانند ،حتی شیخ نراقی میگوید:
به نقل از كتاب :نقد و بررسى اصول و پايههاى مذهب شيعه دوازده
این غایت توحید است)]11[(.
همچنین کاشانی ـ نویسنده الوافی یکی از کتابهای اصولی متأخر شیعه ـ امامى ،ناصر القفاری
عقیده وحدة الوجود را بحث کرده و در این مورد رسالهای را گماشته ،و

در قیامت حساب در
ِف َرق شيعه
دست کیست؟
پس از
امام باقر عليه السالم

تألیف :عبدالرحمن بن سعد الشثری
مترجم :اسحاق دبیری

س -به عقیده علمای شیعه چه کسی روز قیامت از مردم حساب
میگیرد؟
ج -ائمه شیعه .از ابی عبداهلل رحمه اهلل روایت کردهاند که (حاشا
از او) گفت« :پل صراط و ترازو و حساب شیعیان ما مربوط به
ماست»]1[.
سپس سهم خود را افزودهاند و ُحر عاملی شیخ و مرجع شیعه
میگوید ...« :همانا روز قیامت حساب همه مردم با ائمه است»[.]2
توضیح:
ابو عبداهلل میگوید« :صراط به دست ماست و ترازو به ما بر
میگردد و حساب گرفتن از شیعیان ما با ماست»[. ]3ا ّما خداوند
می فرماید:
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 :)26مسلّماً بازگشت آنان (پس از مرگ و رستاخیز) به سوی ما
خواهد بود .آن گاه حساب (و كتاب و سروكار) ایشان با ما خواهد
بود.
زيرنويس:
[ - ]1رجال الكشي ج 283/4رقم  155ح.2
[ - ]2الفصول المهمة فی اصول االئمه  ،عاملی  ،ص . 171
[ - ]3رجال کشی  ،ص . 337
به نقل از :سؤال و جوابهایی در مورد شیعیان اثنا عشری ،تألیف:
عبدالرحمن بن سعد الشثری ،مترجم :اسحاق دبیري

نوشتهي :ناصر القفاری

تأليف :حيدرعلي قلمداران

پس از وفات امام باقر عليه السالم پيروانش به دو دسته تقسيم
شدند:
 – 1گروهي به امامت «محمد بن عبد اهلل بن حسن بن حسن
المجتبى» عليه السالم معروف به «نفس زكيه» گرديدند .وي در
مدينه قيام كرد و در همانجا شهيد شد .ولي اين گروه معتقدند
كه او زنده و مقيم كوهي در راه مكه است و بزودي خروج
خواهدكرد!
 – 2فرقه اي ديگر به امامت «ابو عبد اهلل جعفر بن محمد» معتقد
شدند و بر اين عقيده باقي بودند تا اينكه آن حضرت اسماعيل
را به عنوان امام پس از خويش معرفي كرد اما اسماعيل در زمان
حيات آن حضرت دار فاني را وداع گفت! و امام پس از مرگ
فرزندش فرمود :همانا در مورد امامت اسماعيل براي خداوند
بدا حاصل شده است! از اين رو عده اي از پيروان آن حضرت از
اعتقاد به امامتش عدول كرده و مسألة «بدا» را نيز نپذيرفتند و
گفتند آن حضرت به ما سخن نا درست گفته و معلوم مي شود
كه وي امام نبوده و به فرقة «بتريه» پيوسته و سخن «سليمان بن
جرير» را در مورد شيعيان پذيرفتند.
«سليمان بن جرير» مي گفت :ائمة شيعه براي پيروان خويش دو
عقيده وضع كرده اند كه با اين دو عقيده هيچ وقت كذب و

خطاي امامشان آشكار نمي شود ،اين دو عقيده عبارت اند از:
مسألة «بدا» و ديگر مسألة «تقيه»:
الف) مسألة بدا :چون ائمة شيعه از نظر پيروانشان در امر توضيح
و تبيين احكام و معارف دين ،همچون انبياء داراي منصبي إلهي
هستند و در علم به آنچه بوده و خواهد بود و در خبر دادن از
آينده ،گويي قائم مقام انبياء مي باشند ،پس اگر چيزي كه گفته
اند واقع شد ،مي گويند :آيا از قبل نگفتيم كه چنين خواهد شد؟
زيرا ما از جانب خداوند همچون پيامبران تعليم گرفته ايم! و اگر
چيزي كه گفته اند واقع نشد ،مي گويند :براي خداوند بدا حاصل
شده و آنچه را گفتيم محقق نفرمود!!
ب) مسألة تقيه :چون سؤاالت شيعيان از ائمه در معارف و احكام
شرع و مسائل حالل و حرام و ديگر امور دين بسيار شد و آنان
نيز به اين سؤاالت پاسخ گفتند ،پيروانشان اين جوابها را نوشته و
تدوين كردند و ائمه نيز اين پاسخها را به سبب طول زمان و
تفاوت اوقات حفظ نكردند ،زيرا اين مسائل در يك زمان واحد
گفته نشده بود ,بلكه در سالهاي متعدد و ماهها و اوقات گوناگون
بيان گرديده بود ،در نتيجه در يك مسأله چندين جواب مختلف
و متباين گرد آمد و پيروان در مورد اين اختالف و تخليط در
پاسخها ,از ائمه سؤال كردند و اين كار را نادرست شمردند ،اما
ائمه پاسخ دادند كه ما اين جوابها را به عنوان «تقيه» گفته ايم و
ماييم كه بايد پاسخ گوييم زيرا پاسخ گويي بر عهدة ماست و ما به
مصلحت و اينكه براي بقاي ما و شما و محافظت خودمان و شما از
دشمن ،چه بايد كرد ،آگاه تريم!!
بدين ترتيب درچه صورت خطاي آنان آشكار مي شود و چگونه
مي توان درست را از نا درست تشخيص داد?!!
سخنان «سليمان بن جرير» را عده اي از شيعيان پذيرفتند و از
قول به امامت «جعفر بن محمد» عدول كردند.
به نقل از :شاهراه اتّحاد (بررسي نصوص امامت) ،تأليف :حيدر
علي قلمداران رحمه اهلل ،با مقدمه و حواشي ع ّ
المه سيد أبو الفضل
برقعي رحمه اهلل

سايت مهتدين

www.Mohtadeen.com
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نوار اسالم

نزول عیسی بن مریم علیه السالم

سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمدهلل رب العالمین و الصالة و السالم علی رسول اهلل و علی
آله و اصحابه الی یومالدین واما بع د:
یکی دیگر از نشانه های قیامت ،بازگشت عیسی علیه السالم
به زمین است.
خداوندمیفرماید:
ول ِهّ
يسى ا ْب َن َم ْر َي َم َر ُس َ
الل َو َما َق َت ُلو ُه
« َوق َْولِ ِه ْم ِإنَّا َق َت ْل َنا الْ َم ِس َ
يح ِع َ
ٍّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
ُ
ين اخْ َتلفوا فيه لفي شَ ك ِّم ْن ُه َما
َو َما َص َل ُبو ُه َولَ ِكن شُ ِّب َه لَ ُه ْم َو ِإنَّ الذ َ
ُهّ
اع َّ
الظ ِّن َو َما َق َت ُلو ُه َي ِقي ًنا * بَل َّر َف َع ُه الل ِإلَ ْي ِه
لَ ُهم بِ ِه ِم ْن ِع ْلمٍ ِإ َّال ات َِّب َ
َ
ان ُهّ
يما * َوإِن ِّم ْن أ ْهلِ الْ ِك َت ِ
اب ِإ َّال لَ ُيؤْ ِم َن َّن بِ ِه ق َْب َل
َو َك َ
الل َع ً
زِيزا َح ِك ً
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«و گفتارشان به اینکه ما عیسی پسر مریم پیغمبر خدا
را کشتهایم در حالی که نه او را کشتند و نه به دار آویختند
ولیکن بر آنها مشتبه شد (یعنی نفهمیدند که آیا حضرت مسیح
را کشتهاند یا کس دیگری) و کسانی که درباره او اختالف پیدا
کردند همگی راجع به او در شک و گمانند .آنها آگاهی بدان
ندارند و تنها از حدس و گمان پیروی میکنند و بدانید که یقین ًا و
قطع ًا او را نکشتهاند * بلکه خداوند او را به سوی خود باال برده
است و خداوند چیره و حکیم است * و کسی از اهل کتاب نیست
مگر اینکه پیش از مرگش به او ایمان آورده و روز رستاخیز بر
آنها گواه خواهد بود».
ابن جریر طبری در تفسیر خود از ابن عباس رضی اهلل عنه نقل
کرده است که «قبل موته» به معنای :قبل از وفات حضرت عیسی
علیه السالم میباشد (.سند این روایت صحیح بوده و از طریق
عوفی نیز از ابن عباس روایت شده است)
لیؤمنن به»،
ابومالک میگوید« :و ان من أهل الکتاب ا ّال
ّ
«تمامی اهل کتاب به او ایمان میآورند» .مربوط به هنگام نزول
عیسی علیه السالم است که همه اهل کتاب بدون استثناء به او
ایمان میآورند.
حسن بصری نیز «قبل موته» را به معنای قبل از مرگ حضرت
عیسی علیه السالم دانسته و میفرماید:
به خدا سوگند ،او حاال زنده و نزد خداوند است و همه اهل
کتاب هنگام نزولش به او ایمان میآورند (.به روایت ابن جریر
طبری رحمهاهلل)
ابن ابیحاتم روایت میکند که مردی این آیه را از حسن
بصری سؤال نمود .ایشان فرمودند :منظور قبل از مرگ عیسی
علیه السالم است .خداوند عیسی را به سوی خود باالبرده و وی
را قبل از قیامت به صورتی مبعوث میکند که نیکوکار و بدکار
به وی ایمان میآورند.

دجال» به علت کور بودن یکی از چشمهای وی است و شاید
تقابل این دو مسیح قبل از قیامت ،به مظهری از تقابل کفر و ایمان
و خیر و شر باشد .واهلل اعلم.
پس بنا بر روایات گذشته و آنچه خواهد آمد ،بر خالف اعتقاد
باطل اهل کتاب در به دار آویختن (صلیب) حضرت عیسی یقین
ما بر این است که نه او را کشتهاند و نه به دار آویختهاند ،بلکه
خداوند او را به سوی خود باال برده و قبل از قیامت از آسمان
فرود میآید.
مسلم از یعقوب بن عاصم بن عروه بن مسعود ثقفی روایت
میکند که مردی نزد عبداهلل بن عمرو رضی اهلل عنه آمد و گفت:
این چه حدیثی است که روایت میکنی و میگویی که قیامت
با این و آن برپا میشود .فرمود :الالهاالاهلل یا فرمود :سبحاناهلل
(یا چیزی شبیه این دو کلمه) کاری میکنید که دیگر حدیثی را
برایتان روایت نکنم .فقط من گفتهام که بعد از مدتی حوادثی
عظیم همچون سوزاندن کعبه و غیره رخ خواهد داد .سپس فرمود:
رسو ل خدا صلی اهلل علیه وسلم فرمودند :دجال در امتم خارج
خواهد شد و چهل (نمیدانم روز یا ماه و یا سال) میماند و
خداوند عیسی بن مریم را ،که شبیه عروه بن مسعود است،
فرستاده و او را میکشد .بعد از آن مردم هفت سال به خوشی
زندگی میکنند که هیچ اختالفی بین آنها وجود ندارد و سپس
خداوند نسیم سردی را از طرف شام فرستاده و هر کسی که در
قلبش ذرهای از ایمان یا خیر وجود داشته باشد را میمیراند .حتی
اگر کسی در دل کوهها پنهان باشد .عبداهلل گوید :این را از رسول
خدا صلی اهلل علیه وسلم شنیدهام و فرمود« :و فقط مردمانی پست
به سبکی و خفت پرندگان و درندگی درندگان که نه معروفی را
شناخته و نه منکری را انکار میکنند خواهند ماند( .در ظلم و
طغیان و سرکشی همچون حیوانات درنده میباشند) شیطان به
نزدشان آمده میگوید :آیا مرا قبول میکنید؟ میگویند :فرمانت
چیست؟ شیطان آنها را به پرستش بتها دستور میدهد و مدتی
بدون هیچ مشکلی و با خوشی و خوبی زندگی میکنند .سپس در
صور دمیده میشود و همه نگاهها به سوی آن منعطف میگردد و
مردی که مشغول پالستر حوض شترانش است ،اولین کسی است
که میشنود و بیهودش شده ،میمیرد و بعد از او بقیه مردم نیز
میمیرند .سپس خداوند بارانی غلیظ را مي فرستد و به وسیلة
آن جسدها را ترمیم میکند و با دمیدن صور دوم همه مردگان از
جا برخاسته و به اطراف نگاه میکنند و ندا میآید :ای مردم! به
سوی پروردگارتان بشتابید:
ون» (الصافات )24 /
« َو ِق ُفو ُه ْم ِإنَّ ُهم َّم ْسئُولُ َ
«آنها را نگه دارید که باید در مورد اعمالشان در دنیا پرسیده
شوند».
سپس ندا زده میشود :اهل جهنم را جدا سازید .گویند :چگونه؟
گفته میشود :از هر هزار نفر 999 ،نفر را جدا کنید .این همان:
ُون إِن َك َف ْرت ُْم َي ْو ًما َي ْج َع ُل الْ ِولْ َد َان ِش ًيبا» (المزمل
« َف َك ْي َف َت َّتق َ
)17 /
«چگونه خود را نجات میدهید از عذاب روزی که (ترس و
هراس آن) کودکان را پیر میسازد».
و همان:
ْ
ِ
ِ
َ
ٍ
َلاَ
ُ
ون»
الس ُجود ف َي ْس َتطي ُع َ
« َي ْو َم ُيكشَ ف َعن َساق َو ُي ْد َع ْو َن ِإلى ُّ

(القلم )42 /
« روز كه از ساق جامه برداشته شود و ايشان را بسوى سجده
خوانده شوند پس نتوانند ».
میباشد.
بخاری از ابوهریره رضی اهلل عنه روایت میکند که رسول خدا
صلی اهلل علیه وسلم فرمودند:
«نزدیک است که عیسیبن مریم به عنوان حاکمی عادل در
میانتان فرود آید و صلیب را شکسته و خوک را کشته و جزیه
را از میان بردارد(یعنی دیگر از کسی جزیه قبول نمیکند یا باید
مسلمان شده و یا به جنگ او خواهد رفت و او را میکشد ) و
آنقدر اموال زیاد شود که کسی آن را نپذیرد تا جایی که یک
سجده از همه دنیا و آنچه در آن است ،بهتر باشد».
بخاری از ابوهریره روایت میکند که رسول خدا صلی اهلل علیه
وسلم فرمودند:
«چه میگویید آن زمانی که ابن مریم درمیانتان فرودآمده در
حالی که امامتان از خودتان است».
امام احمد از ابوهریره رضی اهلل عنه نقل میکند که رسول خدا
صلی اهلل علیه وسلم فرمودند:
«پیامبران برادران پدری یکدیگرند که مادرانشان متفاوتند،
دینشان یکی است ،و من سزاوارترین مردم نسبت به عیسیبن
مریم هستم .چون بین من و او هیچ پیامبری وجود ندارد .او خواهد
آمد .اگر او را دیدید ،او را بشناسید؛ مردی چهارشانه با چهرهای
بین سفیدی و قرمزی که دو جامه مایل به قرمز (لباسش به رنگ
ورس و زعفران مصبوغ است) پوشیده ،مثل این است که از سرش
آب چکه میکند .هر چند که سرش خیس نباشد ،او صلیب را
شکسته و خوک را میکشد و جزیه را از میان برمیدارد و مردم
را به اسالم دعوت مینماید و خداوند در زمان او دجال را از
بین میبرد .سپس چنان امنیتی در زمین حاکم میگردد که شیرها
با شتران و پلنگها با گاوان و گرگها با گوسفندان میچرند
و بچهها بدون هیچ مشکلی با مارها بازی میکنند .چهل سال
در زمین میماند .سپس وفات کرده و مسلمانان بر وی نماز
میگزارند» .به روایت ابوداود.
ی در زمین را چهل
در این حدیث زمان ماندن حضرت عیس 
سال و در حدیث عبداهلل بن عمرو ،در صحیح مسلم ،هفت سال
ذکر شده است که ظاهراًَ متعارضند و جهت جمع بین دو حدیث
باید گفت :حضرت بعد از نزول هفت سال در زمین میمانند که
اگر با سن ایشان هنگام باال رفتن به آسمانها جمع شود ،همان
چهل سال خواهد شد .چون مشهور است که ایشان در آن هنگام،
سی و سه ساله بودهاند واهلل اعلم.
در صحیح ثابت شده است که یأجوج و مأجوج در زمان او
میآیند و خداوند به برکت دعایش آنها را هالک میگرداند.
همچنین ثابت گردیده که او در مدت زمان اقامتش در زمین ،به
حج خانه خدا نیز مشرف میگردد (.این روایت در صحیح مسلم و
مسند احمد روایت شده است)
ترمذی از عبدالرحمن بن یزید انصاری نقل میکند که
میگوید :از عمویم مجمعبن حارثه انصاری شنیدم که رسول خدا
صلی اهلل علیه وسلم فرموده است:
«ابن مریم دجال را بر در ّلد به قتل میرساند».

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمدهلل رب العالمین و الصالة و السالم علی رسول اهلل و
علی آله و اصحابه الی یومالدین واما بعد:
بعد از اینک مردم از موقف قیامت خالص میشوند ،وارد
تاریکی قبل از صراط میگردند .صراط پلی است که بر
باالی جهنم زده شده است .چنانکه در حدیث عایشه آمده
است که از رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم پرسیده شد :وقتی
زمین وآسمانها دگرگون میشوند ،مردم کجایند؟ فرمود:
«در تاریکی قبل از پل».
در اینجاست که منافقان از مؤمنان خدا میگردند و مؤمنان
پیشی گرفته و آنها باز میمانند و دیواری زده میشود که
مانع رسیدن آنها به مؤمنان میگردد.
خداوند تعالی میفرماید:
َ
ِ
ِ
ِ
ين َوالْ ُمؤْ م َنات َي ْس َعى نُو ُر ُه ْم بَ ْي َن أ ْيدي ِه ْم
« َي ْو َم ت ََرى الْ ُمؤْ ِم ِن َ
َ
أْ
َّات ت َْجرِ ي ِم ْن ت َْح ِت َها ال ْن َها ُر
جن ٌ
َوبِ َأ ْي َما ِن ِه ْم بُشْ َرا ُك ُم الْ َي ْو َم َ
ين ِفي َها َذلِ َ
يم (َ )12ي ْو َم َيق ُ
ُون
ُول الْ ُم َنا ِفق َ
خَ الِ ِد َ
ك ُه َو الْ َف ْو ُز الْ َع ِظ ُ
َ
َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
س م ْن نُورك ْم قيل ْارج ُعوا
َوالْ ُم َنا ِفق ُ
َات للذ َ
ين آ َم ُنوا انْظ ُرونَا نَ ْق َتب ْ
اط ُن ُه ِف ِ
اب بَ ِ
ُورا َف ُضرِ َب بَ ْي َن ُه ْم بِ ُس ٍ
يه
ور لَ ُه بَ ٌ
َو َرا َء ُك ْم  َفالْ َت ِم ُسوا ن ً
ِ
ِ
َ
ْ
اب (ُ )13ي َنا ُدونَ ُه ْم َألَ ْم ن َُك ْن َم َع ُك ْم
ذ
ع
ل
ا
ه
ل
الر ْح َمةُ َو َظا ِه ُر ُه ِم ْن ِق َب َ ُ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
وغ َّرتْك ُم
قَالُوا بَ َلى َولَ ِكن َُّك ْم َف َت ْن ُت ْم أ ْن ُف َسك ْم َوت ََربَّ ْص ُت ْم َو ْارت َْب ُت ْم َ
أْ َ
ال َما ِن ُّي َح َّتى َجا َء َأ ْم ُر اللهَّ ِ َو َغ َّر ُك ْم بِاللهَّ ِ الْغ َُرو ُر (َ )14فالْ َي ْو َم لاَ
ْ
ين َك َف ُروا َمأ َوا ُك ُم النَّا ُر ِه َي َم ْولاَ ُك ْم
ُيؤْ خَ ُذ ِم ْن ُك ْم ِف ْد َيةٌ َولاَ ِم َن الَّ ِذ َ
ير (( »)15الحدید /)15-12
َوبِئ َ
ْس الْ َم ِص ُ
«روزی که مردان و زنان مؤمن را خواهی دید که نورشان
پیشاپیش آنان و در سمت راستشان در تأللؤ و درخشش
است ،مژده باد که امروز به بهشتی واردمیشوید که در زیر
آن رودبارها جاری است و جاودانه در آن به سر میبرند و

میمانید و این پیروزی بزرگ است * روزی که مردان و
زنان منافق به مؤمنانمیگویند کمی صبر کنید تا از نورتان
استفاده کنیم .بدیشان گفته میشود :به عقببرگردید و نوری
بیابید در این حال ناگهان دیواری میان آنان زده میشود که
دریدارد .داخل آن رو به رحمت است و خارج رو به عذاب
است * منافقان بر مؤمنان فریاد میزنند :مگر ما در دنیا
با شما نبودیم مىگويند« :چرا ،ولى شما خودتان را در بال
افكنديد و (امروز و فردا كرديد) و ترديد آورديد و آرزوها
ِ
[شيطان] مغروركننده،
غره كرد تا فرمان خدا آمد و
شما را ّ
شما را درباره خدا بفريفت* پس امرورز نه از شما و نه از
کافران هیچ غرامتی پذیرفته نخواهد شد ،جایگاهشماها آتش
دوزخ است ،دوزخ پناهگاهتان است و چه بد سرنوشتی و چه
بدجایگاهی است».
للهَّ
ُ
ِ
َ
وحا َع َسى َربُّك ْم
« َيا َأيُّ َها الَّ ِذ َ
ين َآ َم ُنوا تُوبُوا ِإلى ا ت َْوبَةً ن َُص ً
َ
ٍ
و ُي ْد ِخ َل ُك ْم َجنَّات ت َْجرِ ي ِم ْن ت َْح ِت َها
أ ْن ُي َك ِّف َر َع ْن ُك ْم َس ِّيئَا ِت ُك ْم َ
للهَّ
أْ َ
ين َآ َم ُنوا َم َع ُهنُو ُر ُه ْم َي ْس َعى
ال ْن َها ُر َي ْو َم لاَ ُيخْ زِ ي ا ُ ال َّن ِب َّي َوالَّ ِذ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ُورنَا َو ْاغ ِف ْر ل َناَ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
بَ ْي َن أ ْيديه ْم َوبأ ْي َمانه ْم َيقُول َ
ون َربَّ َنا أ ْتم ْم ل َنا ن َ
ِإن َ
ير »(التحریم )8 /
َّك َع َلى ُك ِّلشَ ْي ٍء ق َِد ٌ
«ای مؤمنان ،به درگاه خدا برگردید و توبه خالصانهای
بکنید شاید پروردگارتانگناهانتان را محو نماید و بزداید و
شما را به باغهای بهشتی داخل نماید که از زیرآن رودبارها
روان است ،این کار در روزی خواهد بود که خداوند پیغمبر و
کسانی که با او ایمان آوردهاند را خوار و ذلیل نمیدارد ،نور
ایشان در پیشاپیش ودر طرف راستشان قرار دارد ،میگویند:
خداوندا! نو ما را کامل گردان و ما راببخشای؛ چرا که تو بر
هر چیزی بس توانایی».
« َف َو َر ِّب َ
ِ
ِ
َ
َ
ين ث َُّم ل ُن ْحض َرنَّ ُه ْم َح ْول َج َهن ََّم
ك لَ َن ْحشُ َرنَّ ُه ْم َوالشَّ َياط َ

َ َ
الر ْح َمنِ ِع ِت ًّيا
ِج ِث ًّيا ( )68ث َُّم لَ َن ْنزِ َع َّن ِم ْن ُك ِّل ِشي َع ٍة أيُّ ُه ْم أشَ دُّ َع َلى َّ
ين ُه ْم َأ ْولَى بِ َها ِص ِل ًّيا(َ )70وإ ِْن ِم ْن ُك ْم
( )69ث َُّم لَ َن ْح ُن َأ ْع َل ُم بِالَّ ِذ َ
ان َع َلى َر ِّب َ
ين
ِإلاَّ َو ِار ُد َها َك َ
ك َح ْت ًما َمق ِْض ًّيا ( )71ث َُّم نُ َن ِّجي الَّ ِذ َ
ون ََذ ُر َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين في َها ِجث ًّيا (( »)72مریم )72-68 /
الظالم َ
ا َّتق َْوا َ
«سوگند به پروردگارت هر آینه کافران را همراه با
شیاطین گرد میآوریم و سپس ایشان را گردا گرد دوزخ
به زانو اندخته و ذلیالنه حاضر میشویم * سپس ازمیان هر
گروهی افرادی را بیرون میکشیم که سرکشتر از همه در
برابر خداوندمهربان بودهاند * سپس ما بهتر میدانیم که چه
کسانی برای سوختن در آتشاولویت دارند * همه شما بدون
استثناء وارد دوزخ میشوید این امری است حتمیو فرمانی
قطعی از طرف پروردگارتان است سپس پرهیزگاران را نجات
میدهیمو ستمگران را ذلیالنه در آن رها میسازیم».
خداوند به خودش سوگند یاد کرده است که بنیآدم و
آن شیاطینی که از آنها اطاعت میکردهاند و آنها را مورد
پرستش قرار میدادهاند همگی را با خواری و ذلت وبر زانو
نشسته حول جهنم گرد میآورد و تا به سزای اعمالشان
برسند .چنانکهمیفرماید:
« َوت ََرى ُك َّل ُأ َّم ٍة َجا ِث َيةً ُك ُّل ُأ َّم ٍة ت ُْد َعى ِإلَى ِك َتابِ َها الْ َي ْو َم
ون »(الجاثیه )28 /
ت ُْج َز ْو َن َما ُك ْن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
«هر ملتی را میبینی که متواضعانه بر زانوها نشستهاند ،هر
ملتی به سوی نامهاعمالش خوانده میشود».
از ابن عباس روایت شده که «منظور از جاثیه این است که
آنها ایستاده و شاهدمنظره وحشتناک جهنم بوده ،در حالی که
مطمئن شدهاند که به آن وارد خواهندشد» .چنان که خداوند
میفرماید:
َ
َ
ِ
َ
ْ
ِ
َ
رِ
َّار فظنُّوا أنَّ ُه ْم ُم َواق ُعو َها َول ْم َيج ُدوا
« َو َر َأى ال ُم ْج ُم َ
ون الن َ

قتاده بن دعامه ،عبدالرحمن بن زید اسلم و دیگران نیز این
مسئله را روایت کردهاند هر چند در صحیحین نیز از حدیث ابوهره
رضی اهلل عنه به صورت موقوف و مرفوع وارد شده است.
وصف عیسی علیه السالم به «عیسی مسیح» به این علت است
که این پیامبر خدا با مسح کردن دیگران بیماران را شفا داده و
مردگان را زنده میکرد و این عمل به عنوان یکی از معجزات وی
از طرف خدا به وی عطا شده بود و وصف دجال ،به «مسیح

پل صراط بر فراز جهنم

ّلد شهری است در فلسطین اشغالی .احمد نیز این حدیث را
روایت کرده و ترمذی میگوید  :حدیث حسن صحیح و گوید
 :در این باره احادیثی از عمرانبن حصین ،نافعبن عقبه ،ابوبرزه،
حذیفهبن اسید ،ابوهریره ،کیسان ،عثما ن بن ابوالعاص ،جابر،
ابوامامه ،ابن مسعود ،عبداهلل بن عمر ،سمرة بن جندب ،نواسبن
سمعان ،عمروبن عوف ،حذیفهبن یمان نیز روایت شده است.
همچنان که در حدیث نواسبن سمعان گذشت« :او در دو
لباس زرد رنگ مایل به قرمز در حالی که دو دستش را بر بال
دو فرشته قرار داده در نزدیکی مناره البیضاء در شرق دمشق
فرودمیآید و وقتی سرش را پایین میآورد از آن آب چکه
میکند و وقتی باال میبرد از آن دانههای نقرهای رنگی همچون
مروارید سرازیر میشود ،بوی نفسش به هر کافری برسد ،او را
میکشد و بوی نفس تا منتهیالیه دیدش میرسد.
قول مشهور در موضع نزول عیسی علیه السالم این است
که وی بر مناره سفید شرقی در دمشق فرودمیآید و در بعضی
از کتب مالحظه نمودم که وی بر مناره سفید در شرق مسجد
جامع دمشق میآید که شاید این درستتر باشد؛ زیرا در دمشق
منارهای که معروف به مناره شرقی باشد ،وجود ندارد .مگر همان
منارهای که در کنار مسجد جامع اموی است و نزولش بر همین
مناره مناسبتر است .چون ثابت است که هنگام نزولش نماز اقامه
شده و امام مسلمین احترام ًا ایشان را به امامت فرامیخواند که
ایشان میگوید:
خودت امامت کن .چون نماز جهت امامت تو اقامه شده است».
و در روایتی میگوید:
«خداوند این امت را گرامی داشته است .بعضی از شما بر
بعضی دیگر امیرید».
در زمان ما (یعنی :زمان مؤلف امام ابن کثیر رحمهاهلل سال
 741هجری) ،چون مسیحیان منارهای را تخریب کرده بودند ما با
اموال خود آنها منارهای را با سنگهایی سفیدرنگ بنا نمودهایم.
شاید این از دالیل صدق نبوت و یکی از معجزات پیامبر اکرم
صلی اهلل علیه وسلم باشد که مخارج ساخت این مناره از اموال
نصاری تأمین شود تا عیسیبن مریم بر آن فرود آید و خوک
را کشته و صلیب را شکسته و جزیه را از آنها نپذیرد (یا باید
مسلمان شده و یا کشته خواهند شد) و حکم سایر کفار نیز در
آن زمان چنین خواهد بود؛ زیرا حضرت مسیح به مقتضای این
شریعت مطهر حکم خواهد کرد.
در بعضی از روایات وارد شده است حضرت مسیح علیه
السالم در بیتالمقدس فرود میآید ،در روایتی دیگر در اردن،
و در روایتی در اردوگاه مسلمانان فرود میآید که خداوند بهتر
میداند و اهلل اعلم.
وصلی اهلل وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.
وآخر دعوانا أن الحمدهلل رب العالیمن.
سایت عصر اسالم
www.IslamAge.Com

َع ْن َها َم ْصرِ ًفا»(الکهف /53)
«گناهکاران آتش دوزخ را میبینند و میدانند که ایشان
بدان میافتند لیکنپناهگاهی نمییابند که از آن فرار کنند».
ان َع َلى َر ِّب َ
ك َح ْت ًما َمق ِْض ًّيا » (مریم
« َوإ ِْن ِم ْن ُك ْم ِإلاَّ َو ِار ُد َها َك َ
)71 /
ابن مسعود گوید :این سوگندی واجب از طرف خداوند
است.
در صحیحین از حدیث زهری از سعیدبن المسیب از
ابوهریره روایت شده که رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم
فرمودند:
«کسی که سه تن از فرزندانش وفات یابند ،آتشی به او
نخواهد رسید؛ مگر بهاندازه رفع سوگند».
مفسرین در بیان معنوی حقیقی این ورود اختالف دارند که
قول راجح چنانچه در تفسیر نیز مقرر ساختهایم ،همان عبور
از صراط است.
چون در ادامه آیه خداوند میفرماید :سپس پرهیزگاران را
نجات داده و ستمگرانرا ذلیالنه در آن رها میسازیم.
مجاهد میگوید :تب ،پناه مؤمن از جهنم خواهد بود .سپس
آیة:
َ
ُ
ِ
ِ
لاَّ
َ
َ
ِ
ِ
ان َعلى َر ِّبك َح ْت ًما َمقْض ًّيا » (مریم
« َوإ ِْن م ْنك ْم إ َوار ُد َها ك َ
)71 /
را تالوت نمود .ابن جریر در تفسیرش حدیثی شبیه به این
را از ابوهریره روایتمیکند که فرمود:
رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم به عیادت یکی از اصحابش
که تب کرده بود رفتهو من نیز با او بودم سپس فرمود:
«خداوند میفرماید :این آتش من است که من آن را به
بنده مؤمنم میچشانم تا جایی آتش آخرت را بگیرد».سند

ماهنامه

نوار اسالم

سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.

آن حسن است.
امام احمد از عبداهلل بن مسعود روایت میکند:
ان َع َلى َر ِّب َ
ك َح ْت ًما َمق ِْض ًّيا » (مریم
« َوإ ِْن ِم ْن ُك ْم ِإلاَّ َو ِار ُد َها َك َ
)71 /
رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم فرمودند« :مردم همگی
وارد جهنم میشوند سپس بر حسب اعمالشان از آن بیرون
میآیند».
امام احمد از اممبشر ،همسر زید بن حارثه ،روایت
میکند که گفت :رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم در منزل
حفصه(حفصه دختر عمربن الخطاب امالمؤمنینرضی اهلل عنهما
) فرمودند:
«کسی که در غزوه بدر و صلح حدیبیه حضور داشته ،وارد
جهنم نخواهد شد.حفصه گفت :مگر نه اینکه خداوند فرموده:
ان َع َلى َر ِّب َ
ك َح ْت ًما َمق ِْض ًّيا » (مریم
« َوإ ِْن ِم ْن ُك ْم ِإلاَّ َو ِار ُد َها َك َ
)71 /
رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم در جواب فرمودند :اجازه
بده ،مگر نه بعدشمیفرماید:
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين في َها جث ًّيا» (مریم /
ين ا َّتق َْوا َون ََذ ُر الظالم َ
«ث َُّم نُ َن ِّجي الَّ ِذ َ
)72
امام بخاری در حدیث شفاعت از ابوهریره روایت میکند
که فرمود :پل جهنم بر پا میشود .رسول خدا صلی اهلل علیه
وسلم فرمودند :من اولین کسی هستم که ازآن عبور میکند.
پیامبران دعا میکنند :خداوندان نجات ده ،خداوندا نجات ده،
در آن اره یا خارهایی همچون خار سعدان وجود دارد ،آیا
خار سعدان (سعدان :گیاهی است که خارش در بین عرب آن
زمان معروف بوده است) را دیدهاید؟ گفتند :آری یا رسول
خدا صلی اهلل علیه وسلم  .فرمود :آن همچون خار سعدان
است ،ولی اندازهاش و بزرگیش را فقط خدا میداند ،هر کس
به اندازه اعمالش گرفتار میشود .گروهی با اعمالشان

هالک میگردند و گروهی بعد از خدشهخوردن خود را نجام
میدهند.
بخاری بار دیگر در حدیث شفاعت از ابوسعید خدری
سخنان رسول خدا صلی اهللعلیه وسلم را روایت میکند که
فرمودند :سپس جسر آورده شده و در دو طرف جهنم قرار
میگیرد .گفتیم :ای رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم ! جسر
چیست؟فرمود :لغزشگاهی که قدم بر آن استوار نشود ،آهنها
و میخهای نوکتیز ،ارههای برنده و درخت خَ سک که در
منطقه نجد به نام سعدان معروف است و خاری سه طرفه با
نوی کج دارد که عابر از آن درامان نمیماند ،بر آن گذراده
شده است ،مؤمن در یک چشم به هم زدن (طرفه العین) یا
همچون برق و یا مانند باد و یامثل اسبان تیزرو و یا همچون
شترسوار از آن عبور میکند ،گروه به راحتی عبور کرده و
گروهی با کمی سختی و زخم برداشتن از آن عبور میکنند
و گروهی نیز با جهنم دست و پنجه نرم کرده و تا اینکه
آخرین نفر کشان کشان از آن عبور مینماید (.هر کس به
اندازه اعمالش در آنجا مورد احترام یا اهانت قرارمیگیرد و
آنجاست که انسانها قدر لحظات از دست رفته دنیا را خواهند
دانست،ولی چه سود که کار از کار گذشته است)
مسلم از ابوهریره و حذیفهبن الیمان روایت میکند که
رسول خدا صلی اهلل علیهوسلم فرمودند:
«خداوند مردم را جمع میکند ،وقتی بهشت به مؤمنان
نزدیک میگردد و آنها نزد آدم رفته و میگویند :ای پدر،
در بهشت را برایمان بگشا .در جواب میگوید مگر نه گناه
پدرتان بود که شما را از بهشت بیرون رانده است .این کار،
کار من نیستنزد فرزندم ابراهیم خلیلاهلل بروید .ابراهیم نیز
میگوید :این کار من نیست من بعد از بعد ،خلیل الرحمن
شدهام .نزد موسی بروید که خداوند با او سخن گفته است.
نزد موسی آمده و او میگوید :این کار من نیست عیسی کلمه
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خدا و روحش بروید.عیسی نیز میگوید :این کار من نیست.
نزد محمد آمده او برخاسته و به او اجازهداده میشود و امانت
و خویشاوندی نیز فرستاده شده و در دو طرف صراط سمت
چپ و راست قرار میگیرند (.اشارهای است به اهمیت ادای
امانت و صلهرحم و خویشاوندی) و نخستین نفرتان همچون
برق میگذرد .گفتم :پدر و مادرم فدایت بادیا رسولاهلل صلی
اهلل علیه وسلم ! عبور همچون برق چگونه است؟ فرمود:
آیا برق را ندیدهاید که در یک چشم به هم زدن میآید و
میرود ،سپس همانند باد و همچون پرندگان و مردان تیزرو
و سریع عبور میکنند ،اعمالشان آنها را حرکت میدهد.
پیامبرتان بر صراط ایستاده و دعا میکند :خداوندا! سالمت
بدار ،سالمت بدار ،و وقتی اعمال کم میشود ،قدرت عبور
نیز ضعیف میگردد و کسانی کشانکشان عبور میکنند و در
دو لبه صراط ارهها و خارهایی مأمور شدهاند که طبقدستور
مانع عبور گردند .خالصه گروهی با خراش و زخم و همه
مشقات عبورکرده و گروهی نیز به جهنم سرازیر میگردند».
ابوهریره میگوید« :قسم به کسی که جان ابوهریره در
دست اوست ،تا قعر جهنمهفتاد سال فاصله وجود دارد».
در صحیح بخاری ثابت گشته است:
«هر کس در راه خدا دو صنف را از هر چیزی انفاق نماید
(در روایات دیگر توضیح آن چنین آمده است  :دو صنف از
هر کاالیی یا از هر حیوانی یا از هر چیز دیگری که باشد )،
نگهبانان بهشت او را صدا میزنند :ای بنده خدا! این دربهتر
است .کسی که اهل نماز است ،از باب الصاله دعوت میشود
و کسی که اهل زکات است ،از باب الزکات دعوت میشود
الریان دعوت میشود.
و کسی که اهل روزه است ،از باب ّ
ابوبکر صدیق فرمود :به خدا سوگند یا رسولاهلل صلیاهلل علیه
وسلم ! انسان از هر دری از این درها دعوت شود ،مشکلی
نخواهدداشت ،آیا کسی هست که از همه درها دعوت شود؟

فرمود :آری و امیدوارم که تو ای ابوبکر از آن جمله
باشی ،و وقتی وارد بهشت میشوند به سوی منازلشان
راهنمایی میگردند آنها خانههایشان را بهتر از خانههای دنیا
میشناسند (.طبق احادیث نبوی ،بهشت هشت در دارد که
عبارتند از  :باب الصالة ،باب الریان،باب الزکات ،باب الحج،
باب الذکر ،باب الجهاد ،باب الکاظمین الغیض و العافین عن
الناس)
در صحیح بخاری از طریق قتاده از ابومتوکل ناجی از
سعید خدری رضی اهلل عنه روایت شده است که رسول خدا
صلی اهلل علیه وسلم فرمودند« :وقتیمؤمنان از جهنم رهایی
مییابند ،روی پلی بین بهشت و جهنم نگه داشته شده تا
حقوق یکدیگر را پرداخت نمایند و با همدیگر تسویه حساب
نمایند ،و بعد از پاک شدن و مهذب گشتن ،اجازه ورود
به بهشت را میگیرند ،آنها منازلشان در بهشت را بهتر از
خانههای دنیویشان میشناسند».
قرطبی رحمهاهلل در تذکره ،در این حدیث سخن رانده و این
پل را صراطی دوم جهت مؤمنان دانسته که کسی از آن به
جهنم سقوط نمیکند.
باید گفت :این مطلب بعد از گذشتن از جهنم است و
احتما ًال این پل بر وحشتی دیگر که از علم ما خارج بوده و
فقط خداوند آن را میداند استوار باشد واهلل اعلم.
وصلی اهلل وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.
وآخر دعوانا أن الحمدهلل رب العالیمن.
سایت عصر اسالم
IslamAge.Com

بلندی و وسعت بهشت
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمدهلل رب العالمین و الصالة و السالم علی رسول اهلل و علی آله و
اصحابه الی یومالدین واما بعد:
خداوند میفرماید:
ام َرب ِّ ِه َجنَّتَانِ ( )46فَب َِأ ِّي َآ اَل ِء َرب ِّ ُك َما تُ َك ِّذبَانِ ()47
« َول ِ َم ْن َخ َ
اف َم َق َ
ذ ََواتَا أَ ْفنَانٍ ( )48فَب َِأ ِّي َآ اَل ِء َرب ِّ ُك َما تُ َك ِّذبَانِ ( )49فِيه َِما َع ْينَانِ تَ ْجرِيَانِ
( )50فَب َِأ ِّي َآ اَل ِء َرب ِّ ُك َما تُ َك ِّذبَانِ ( )51فِيه َِما ِم ْن ك ُِّل فَا ِك َه ٍة َز ْو َجانِ
ين َع َلى ف ُُر ٍ
ش ب َ َطائِنُ َها ِم ْن
( )52فَب َِأ ِّي َآ اَل ِء َرب ِّ ُك َما تُ َك ِّذبَانِ (ُ )53متَّ ِكئِ َ
إ ِْستَ ْب َرقٍ َو َجنَى ال ْ َجنَّتَ ْينِ َدانٍ ( )54فَب َِأ ِّي َآ اَل ِء َرب ِّ ُك َما تُ َك ِّذبَانِ ( )55فِيه َِّن
ق ِ
س ق َْب َل ُه ْم َو اَل َجا ٌّن ( )56فَب َِأ ِّي َآ اَل ِء
َاص َر ُ
ات ال َّط ْر ِف ل َ ْم يَ ْط ِم ْث ُه َّن إِنْ ٌ
َ
َ
ان ( )58فَبِأ ِّي آ اَل ِء َرب ِّ ُك َما
َرب ِّ ُك َما تُ َك ِّذبَانِ ( )57ك ََأن َّ ُه َّن الْيَاق ُ
ُوت َوال ْ َم ْر َج ُ
ان ( )60فَب َِأ ِّي َآ اَل ِء َرب ِّ ُك َما
تُ َك ِّذبَانِ (َ )59ه ْل َج َز ُاء إْال ِْح َسانِ إ اَِّل إْال ِْح َس ُ
تُ َك ِّذبَانِ (َ )61و ِم ْن ُدونِه َِما َجنَّتَانِ ( )62فَب َِأ ِّي َآ اَل ِء َرب ِّ ُك َما تُ َك ِّذبَانِ
(ُ )63م ْد َها َّمتَانِ ( )64فَب َِأ ِّي َآ اَل ِء َرب ِّ ُك َما تُ َك ِّذبَانِ ( )65فِيه َِما َع ْينَانِ
اختَانِ ( )66فَب َِأ ِّي َآ اَل ِء َرب ِّ ُك َما تُ َك ِّذبَانِ ( )67فِيه َِما فَا ِك َه ٌة َون َ ْخ ٌل
نَضَّ َ
ان
ان ( )68فَب َِأ ِّي َآ اَل ِء َرب ِّ ُك َما تُ َك ِّذبَانِ ( )69فِيه َِّن َخ ْي َر ٌ
ات ِح َس ٌ
َو ُر َّم ٌ
َ
ات فِي ال ْ ِخيَا ِم ()72
ور ٌ
( )70فَبِأ ِّي َآ اَل ِء َرب ِّ ُك َما تُ َك ِّذبَانِ (ُ )71ح ٌ
ور َم ْق ُص َ
َ َ
س ق َْب َل ُه ْم َو اَل َجا ٌّن ()74
فَبِأ ِّي آ اَل ِء َرب ِّ ُك َما تُ َك ِّذبَانِ ( )73ل َ ْم يَ ْط ِم ْث ُه َّن إِنْ ٌ
َ
ِي
ين َع َلى َرف َْر ٍف ُخ ْض ٍر َو َع ْب َقر ٍّ
فَب َِأ ِّي آ اَل ِء َرب ِّ ُك َما تُ َك ِّذبَانِ (ُ )75متَّ ِكئِ َ
َ
ار َك ْاس ُم َرب ِّ َ
ك ِذي
ِح َسانٍ ( )76فَبِأ ِّي َآ اَل ِء َرب ِّ ُك َما تُ َك ِّذبَانِ ( )77تَبَ َ
ال ْ َجلاَ ِل َو إْ ِ
الك َْرا ِم (( »)78الرحمن )78-46 /
«هر کسی که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ در بهشت خواهد
داشت * پس کدامیک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید
* باغهایی که دارای انواع درختان میوه با شاخههای ترد و شاداب
است * پس کدامیک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید *
در آن باغها چشمهسارانی جاری است * پس کدامیک از نعمتهای
پروردگارتان را انکار میکنید * در آنجا از هر میوهای زوجی وجود
دارد * پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب میکنید
* بهشتیان بر فرشهایی تکیه زده و میلمند که آسترهای آن از
ابریشم ضخیم است و میوههای رسیده باغهای بهشت در دسترس
و نزدیک است * پس کدامیک از نعمتهای پروردگارتان را انکار
میکنید * در آنجا زنانی وجود دارند که جز به همسران خود عشق
نمیورزند و پیش از آنان کسی از آدمیان و جنیان با ایشان نزدیکی
نکرده است * پس کدامیک از آیات پروردگارتان را انکار میکنید
آن حوریان بهشتی انگار که از یاقوت و مرجانند * پس کدامیک
از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید * آیا پاداش نیکی جز
نیکی خواهد بود؟ * پس کدامیک از نعمتهای پروردگارتان را
انکار میکنید * جدای از این ،دو باغ دیگر وجود دارد * پس
کدامیک از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید * هر دو کام ً
ال
سبز و خرم هستند * پس کدامیک از نعمتهای پروردگارتان را
انکار میکنید * در آن باغها چشمههایی است که قلقلکنان از
زمین میجوشند * پس کدامیک از نعمتهای پروردگارتان را انکار
میکنید * در آن باغها انواع میوه و از جمله خرما و انار است
* پس کدامیک از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید * در
آنها زنان خوب و زیبا وجود دارند * پس کدامیک از نعمتهای
پروردگارتان را انکار میکنید * سیاه چشمانی که هرگز از خیم ه
بیرون نمیروند * پس کدامیک از نعمتهای پروردگارتان را

انکار میکنید * پیش از آنان کسی از انسانها و پریها با آنان
نزدیکی نکرده است * پس کدامیک از نعمتهای پروردگارتان را
انکار میکنید * بهشتیان بر بالشهای گرانبهای سبز رنگ تکیه زده
و بر فرشهای منقش بینظیر بسیار زیبا میلمند * پس کدامیک از
نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید * نام پروردگار بزرگوار و
گرامی تو ،چه مبارک نامی است».
در صحیحین از ابوموسی اشعری روایت شده که رسول خدا صلی
اهلل علیه وسلم فرمودند:
«دو بهشت طالیی وجود دارد که ظروف آن و تمام امکاناتش از
طالست و دو بهشت از نقره وجود دارد که تمام ظروف و امکاناتش
از نقره است و هیچ چیز مانع دیدن روی خداوند نمیشود مگر همان
ردای کبریا و ابهت و جالل و شکوهی که باریتعالی در بهشت برین
بر چهره دارد».
بیهقی از ابوبکر بن ابوموسی اشعری از پدرش روایت میکند که
رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم فرمودند:
«دو بهشت از طال وجود دارد که مختص سابقین است ،و دو بهشت
از نقره که متعلق به اصحاب یمین است».
بخاری از انسبن مالک رضی اهلل عنه روایت میکند:
وقتی حارثه در جنگ بدر به شهادت رسید ،مادرش به خدمت
رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم آمد و گفت :یا رسولاهلل صلی اهلل
علیه وسلم ،از جایگاه حارثه در قلب من اطالع داری ،اگر او در
بهشت است هرگز بر او نخواهم گریست و گرنه میبینی چه خواهم
کرد .رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم گفت :مگر عقلت را از دست
دادهای؟ مگر آنجا فقط یک بهشت است؟ آنجا بهشتهای فراوانی
وجود دارد و او در فردوس اعلی منزل میکند.
خداوند میفرماید:
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ين» (آلعمران )133 /
أُ ِع َّد ْت ل ِ ْل ُمتَّ ِق َ

و شتاب کنيد براى رسيدن به آمرزش پروردگارتان؛ و بهشتى که
وسعت آن ،آسمانها و زمين است؛ و براى پرهيزگاران آماده شده
است.
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ك ف َْض ُل اللهَّ ِ يُ ْؤتِي ِه َمن يَ َشاء َواللهَّ ُ ذُو
أُ ِع َّد ْ
َ َ
الْف َْضلِ ال ْ َع ِظي ِم» (الحدید )21 /
به پيش تازيد براى رسيدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتى که
پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمين است و براى کسانى که به خدا و
رسوالنش ايمان آوردهاند؛ آماده شده است ،اين فضل خداوند است
که به هر کس بخواهد مىدهد؛ و خداوند صاحب فضل عظيم است!
« ف َُأ ْولَئِ َ
ات ال ْ ُع َلى» (طه )75 /
ك ل َ ُه ُم ال َّد َر َج ُ
«چنین کسانی دارای مراتب باال و منازل واال هستند».
امام احمد از ابوهریره نقل میکند که رسول خدا صلی اهلل علیه
وسلم فرمودند:
«کسی که به خدا و رسولش ایمان بیاورد ،و نماز به پا دارد و رمضان
را روزه بگیرد ،خداوند خود را ملزم میداند که او را به بهشت وارد
سازد ،چه هجرت کند و چه در سرزمین خودش باقی بماند .گفتند:
یا رسولاهلل صلی اهلل علیه وسلم ! آیا این را به مردم اطالع دهیم؟
فرمود در بهشت صد درجه وجود دارد که خداوند آن را جهت
مجاهدین در راهش آماده ساخته و بین هر دو درجه فاصله بین
زمین و آسمان است ،اگر خواستید دعا کنید .از خداوند فردوس را
بخواهید؛ زیرا آن وسط بهشت و باالترین درجه آن است که عرش
خدا بر آن قرار دارد و رودهای بهشتی از آن سرچشمه میگیرند»(.
بخاری ،ترمذی طبرانی نیز روایت کردهاند)
از موسی کلیم اهلل علیه السالم روایت شده که گفت:
خداوندا! مرا از پایینترین مقام بهشتیان مطلع ساز .فرمود :آری،
وقتی بهشتیان در منازلشان فرودآمده و به پاداشهایشان میرسند،
مردی از راه میرسد ،به او گفته میشود :داخل بهشت شو .میگوید:

خداوندا! چگونه داخل شوم در حالی که مردم در منازل خود
فرود آمده و به پاداششان رسیدهاند .خداوند میفرماید :آیا اگر به
اندازه ملک یکی از پادشاهان دنیا به تو برسد ،راضی خواهی شد؟
میگوید :خداوندا راضی شدم .میفرماید :پس این برای تو و همانند
آن ،و پنج انگشت دستش را نشان داد (.یعنی  :پنج برابر آن برای تو
خواهد بود) میگوید :خداوندا! راضی شدم .میفرماید این برای تو
و اضافه بر این چه دلت بخواهد و چشمانت از آن لذت میبرد نیز
مال تو است .میگوید :خداوندا! راضی هستم .موسی گفت :خداوندا
پس مرا از باالترین مقام بهشتیان مطلع ساز .خداوند میفرماید:
آنها کسانیند که من آنها را خواستهام و به تو خبر میدهم .کرامت و
بزرگی آنها را با دستان خودم کاشتهام و بر آن ُمهر زدهام .کسی آن
را ندیده است و کسی آن را نشنیده است و بر قلب هیچ کسی خطور
نکرده است و مصداق آن در سخنان خداوند است که فرمود:
ون
ْس َما أُ ْخ ِف َي ل َ ُه ْم ِم ْن ق َُّر ِة أَ ْعيُنٍ َج َز ًاء ب َِما كَانُوا يَ ْع َم ُل َ
« فَلاَ تَ ْع َل ُم نَف ٌ
» (السجده )17 /
«هیچ کسی نمیداند در برابر کارهایی که مؤمنان انجام میدهند
چه چیزهایی شادیآفرین و مسرتبخشی برای ایشان پنهان شده
است».
در صحیحین از ابوهریره روایت شده که رسول خدا صلی اهلل علیه
وسلم فرمودند:
خداوند فرمود« :برای بندگان صالحم آن چیزی را آماده ساختهام که
هیچ چشمی آن را ندیده و هیچ گوشی آن را نشنیده و بر قلب هیچ
بشری نیز گذر نکرده است .مصداق آن در کتاب خدا چنین است:
ون »
ْس َما أُ ْخ ِف َي ل َ ُه ْم ِم ْن ق َُّر ِة أَ ْعيُنٍ َج َز ًاء ب َِما كَانُوا يَ ْع َم ُل َ
«فَلاَ تَ ْع َل ُم نَف ٌ
(السجده )17 /
امام احمد از سهلبن ساعدی روایت میکند که میگوید:
در یکی از مجالس رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم حاضر بودم
که ایشان بهشت را به طور کامل برایمان وصف نمود سپس فرمود:
«در آن چیزهایی است که هیچ چشمی آن را ندیده و هیچ گوشی
آن را نشنیده و بر قلب هیچ بشری خطور نکرده است» و این آیه
را تالوت فرمود:
ون َرب َّ ُه ْم َخ ْوفًا َو َط َم ًعا َو ِم َّما
«تَتَ َجافَى ُجنُوب ُ ُه ْم َعنِ ال ْ َم َضاجِ ِع يَ ْد ُع َ
ْس َما أُ ْخ ِف َي ل َ ُه ْم ِم ْن ق َُّر ِة أَ ْعيُنٍ َج َز ًاء
َر َز ْقنَا ُه ْم يُ ْن ِف ُق َ
ون ( )16فَلاَ تَ ْع َل ُم نَف ٌ
ون» (السجده )17-16 /
ب َِما كَانُوا يَ ْع َم ُل َ
پهلوهايشان از بسترها در دل شب دور مىشود (و بپا مىخيزند و رو
به درگاه خدا مى آورند) و پروردگار خود را با بيم و اميد مىخوانند،
و از آنچه به آنان روزى دادهايم انفاق مىکنند!
مهمى که مايه روشنى چشمهاست
هيچ کس نمىداند چه پاداش هاى ّ
براى آنها نهفته شده ،اين پاداش کارهائى است که انجام مىدادند!
وصلی اهلل وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.
وآخر دعوانا أن الحمدهلل رب العالیمن.
سایت عصر اسالم
IslamAge.Com

 60سياست

ماهنامه

نوار اسالم

سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.

مقایسه ای کوتاه در مورد وضعیت اهل سنت ایران و شیعیان عربستان
اشاره:
اخیراً برخی از سایتها ،با انتشار مطلبی وضعیت اهل سنت ایران را با
وضعیت شیعیان عربستان مقایسه کرده و مدعی شده بودند که اهل سنت
ایران از آزادی و مزایای بسیار باالیی نسبت به شیعیان عربستان برخوردار
هستند .در مطلب زیر مقایسه کوتاهی در این زمینه عرضه می شود تا
خوانندگان بخوانند و قضاوت کنند.

*
اصطالح «جمهوری» و «پادشاهی» دو نوع سیستم حکومتی هستند که
از دیرباز در دنیا جریان دارند.
آنچه از تعریف جمهوریت بر می آید ،در حکومت جمهوری ،مالک
در اداره کشور و انتخاب مسئولین کشوری رأی مردم است ،به عبارت
دیگر در یک کشور جمهوری ،نظر جمهور برای تصمیم گیری مالک
کار و سیاست قرار می گیرد .در این نوع حکومت ،تمام اقشار مختلف
جامعه ،صرفنظر از قوم و قبیله و مذهب و نژاد ،در اداره و مدیریت
کشور از طریق رأی سهیم بوده و نقش خود را ایفا می نمایند.
حال اگر این جمهوریت اصطالح دیگری با عنوان «اسالمی» را به
همراه داشته باشد ،به این معناست که با وجود اینکه در تعیین سرنوشت
کشور رأی و نظر جمهور ملت مالک است ،اما دین رسمی کشور
«اسالم» و مبنای اداره کشور بر قوانین اسالمی است ،که در قوانین و
مقررات اسالمی ،توجه به حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی بسیار مورد
تاکید قرار گرفته و از تضییع حقوق مس ّلم آنان و ظلم و اجحاف در حق
آنان به شدت برحذر داشته شده است.
نوعی دیگر از حکومت« ،حکومت پادشاهی و موروثی» است ،که در
این نوع از حکومت ،مسئولیت و مدیریت در انحصار یک خانواده و
خاندان می باشد؛ در این نوع حکومت رؤسای اصلی حکومت را افراد
یک خانواده و خاندان تشکیل می دهند و همه چیز در اختیار آنها قرار
دارد.
نظام جمهوری اسالمی ایران ،از جمله مواردی است که از همان
ابتدای تشکیل انقالب و فروپاشی نظام شاهنشاهی پهلوی در بهمن سال
1357هـ.ش .با شعار «جمهوری اسالمی» علیه نظام سابق قیام کرد و در
پرتو همین شعار ،که از مهمترین مواردی بود که سبب همراهی مردم
ایران -اعم از شیعه و سنی -با این انقالب شد ،به پیروزی دست یافت.
همچنین روش حکومت در عربستان سعودی را می توان از نوع
«حکومت پادشاهی» (نقطه مقابل حکومت جمهوری) عنوان کرد که در
این نوع حکومت ،اداره کشور دراختیار خانواده و خاندان خاصی است،
نه رأی و نظر جمهور.
کوتاه سخن اینکه «پادشاهی» یعنی حکومت خانواده ،و «جمهوری»
یعنی حکومت ملت؛ در حکومت پادشاهی همه مقامات و مسئولین
انتصابی هستنند ،اما در حکومت جمهوری ،مسئولین با رأی ملت انتخاب
می شوند.
لذا با توجه به موارد فوق الذکر بسیار جای تعجب است که «جمهوری
اسالمی ایران» را با «حکومت پادشاهی عربستان» مقایسه نمود ،و از آن
عجیب تر اینکه وضعیت اهل سنت ایران با شیعیان عربستان مقایسه شود.
در حالی در سیستم حکومتی عربستان ،با وجود خاندانی بودن اداره
حکومت ،فقط مسئولین رده باال اکثرا ً از خانواده ملک عبدالعزیز هستند،
اما در واگذاری پستها و مسئولیتهای رده پائینتر فقط وطن مطرح است
و بحث شیعه و سنی مطرح نیست ،در فرمهای استخدامی از مذهب سوال هستند ،در فرمهای استخدامی ،در پرونده های دادگستری ،در پرونده وجود اینکه حکومت عربستان سعودی حکومتی جمهوری نبوده و یک
نمی شود ،از این رو شیعیان عربستان در کنار اهل سنت این کشور در های بیمارستانی در ایران شیعه و سنی مطرح است ،اهل سنت ایران در حکومت پادشاهی است ،اما وضعیت برادران شیعه در این کشور به
سطح ادارات کل عربستان ،در رده های مختلف برای کشورشان کار شورای نگهبان و مجمع تشخیص هیچ گونه مشارکتی ،حتی در حد یک مراتب بهتر از وضعیت اهل سنت در ایران می باشد.
می کنند و موقعیت خوبی دارند ،شیعه و سنی در تمام نیروهای مسلح نفر هم ،ندارند.
اما در کنار همه این موارد به این نکته باید توجه داشت که اگر قرار
عالوه بر محرومیت استخدامی اهل سنت در ایران ،این اکثریت دوم در است دو چیز با یکدیگر مقایسه شوند ،آن دو چیز باید مشابهتها و نقاط
استخدام می شوند ،به طوری که تا همین اواخر ،رئیس پلیس مدینه
منوره ،شیعه بود ،سفیر عربستان در تهران و سرکونسل عربستان در مشهد نظام جمهوری اسالمی ،حتی در زمینه های مذهبی خود نیز با مشکالت اشتراکی با یکدیگر داشته باشند تا مقایسه کردن آنها اقدامی مناسب و
شیعه بود .در مجلس انتصابی عربستان ،که به «مجلس مشورتی» مشهور عدیده ای مواجه هستند؛ عدم آزادیهای مشروع و قانونی ،دخالت در معقول باشد.
است ،از مجموع  150نماینده این مجلس 5 ،نماینده آن از برادران شیعه امور مذهبی و تعلیمی اهل سنت ،نداشتن حتی یک مسجد در تهران،
در موضوع مورد بحث نیز اگر قرار است مقایسه ای بین دو حکومت
پایتخت جمهوری اسالمی ایران که جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر اهل انجام گیرد ،باید وضعیت دو ملت که نظام حاکم در آنها بر مبنای
است.
بر خالف جمهوری اسالمی ایران ،که با وجود اینکه مالک اداره کشور سنت را در خود جای داده است ،تعطیلی نمازهای عیدین و جمعه اهل «جمهوریت» است ،این مقایسه صورت گیرد ،نه اینکه یک «حکومت
نیز بر جمهوریت بنا شده است ،اما بحث «مذهب» در واگذاری مسئولیتها سنت در برخی کالن شهرها مانند تهران ،اصفهان ،یزد ،کرمان ،قم و جمهوری» را با یک «حکومت پادشاهی» مقایسه کرد.
و پستها ،حتی در رده های پایین ،بسیار و به شکل پررنگ و برجسته ای کاشان ،ممانعت از برگزاری نماز جماعت در برخی شهرها و مناطق
به عنوان مثال اگر قرار است حکومت جمهوری اسالمی ایران ،وضعیت
سنی نشین ،مخالفت با ساخت مساجد در برخی کالن شهرها که جمعیت ملت خود را با وضعیت ملت کشور دیگری مقایسه کند ،بهتر است که
مطرح است.
در نظام جمهوری اسالمی ایران اهل سنت در این کشور اکثریت دوم قابل توجهی از اهل سنت در آنها ساکن هستند ،و ...از جمله موارد و با یک حکومت جمهوری مقایسه نماید ،که در این مورد بهترین گزینه
آن را تشکیل می دهند و در پیروزی و به ثمر نشستن انقالب اسالمی مشکالتی است که اهل سنت ایران با آن دست و پنجه نرم می کند.
ها همسایگان نزدیک ایران ،یعنی افغانستان و پاکستان ،که حکومت آنها
در حالی که برادران شیعه در ریاض ،پایتخت عربستان ،مسجد جامع نیز بر اساس جمهوری است ،می باشند.
ایران نقش مهم و مستقیمی داشته اند و نه تنها هیچ خیانتی علیه نظام
و کشور از آنها سرنزده است بلکه همواره از نظام جمهوری اسالمی دارند و نماز جمعه برگزار می کنند ،در تمام شهرهایی که شیعه موجود
پس از نگاهی گذرا به واگذاری مسئولیتها و مشارکت مذاهب در
حمایت کرده اند ،به طوری که وقتی یکی از مقامات کشوری به مناطق است ،مسجد دارند و هیچ ممانعتی در ساخت مسجد وجود ندارد ،این دو کشور می بینیم که در جمهوری افغانستان برادران شیعه در
سنی نشین سفر می کند مورد استقبال گرم اهل سنت آن منطقه قرار می در مدینه منوره حسینیه دارند که چند سال قبل توسط جناب آقای پستهایی مانند معاون ریاست جمهوری ،استاندار ،سفیر و چند وزیر
گیرد ،که حقیقتا اگر برادران شیعه عربستان از مسئولین خود اینگونه رفسنجانی افتتاح گردید.
مشارکت دارند ،همچنین در جمهوری پاکستان نیز رئیس جمهور از
نکته دیگری که بیانگر نامناسب بودن مقایسه وضعیت اهل سنت شیعیان این کشور بوده و برادران شیعه در بسیاری دیگر از مسئولیتهای
حمایت و استقبال کنند ،مقامات عربستان آنان را تاج سر خود قرار می
دهند ،اما با وجود همه اینها متاسفانه اهل سنت در مسئولیتهای کالن جمهوری اسالمی ایران با شیعیان نظام پادشاهی عربستان می باشد ،این دولتی مشغول فعالیت هستند .همچنین شیعیان این کشورها از آزادی
کشوری هیچ سهمی ندارند و تا کنون یک سفیر ،کاردار ،وزیر ،معاون است که؛ اهل سنت ایران که اکثرا در قسمتهای مرزی کشور سکونت مذهبی برخوردار بوده و در اقامه نماز ،برگزاری مراسم مذهبی و ساخت
وزیر ،معاون رئیس جمهور و استاندار از اهل سنت تعیین نشده است ،دارند ،در فقر و تنگدستی به سر می برند و هیوالی فقر و بیکاری ،بیش مساجد با هیچ مشکلی مواجه نیستند ،به طوری که مساجد فراوانی از
نیروهای مسلح اهل سنت را استخدام نمی کند ،و در حال حاضر در از دیگر مناطق کشور ،بر سر اهل سنت ایران سایه افکنده است ،در حالی برادران شیعه در پایتخت این کشورها به چشم می خورد.
نیروهای مسلح به جز چند سرباز ،دیگر خبری از اهل سنت در این که وضعیت اقتصادی شیعیان در عربستان در حد مطلوبی قرار دارد و
در پایان باید گفت که نه تنها نیازی نیست که وضعیت جمهوری
بزرگترین شرکتهای تجاری و اقتصادی در اختیار شیعیان این کشور بوده اسالمی ایران با حکومت پادشاهی عربستان مقایسه شود ،بلکه انتظار
ارگان نیست.
به عنوان نمونه در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان ،که اهل سنت و توسط آنان اداره می شوند و هیچ گونه حساسیتی در این موارد نسبت جامعه اهل سنت ایران این بوده و هست که نظام جمهوری اسالمی ایران
در اکثریت قرار دارند ،از مجموع  100پست مدیریتی ،فقط  5نفر از به آنها وجود ندارد.
در راستای برقراری انصاف و اجرای عدالت و برابری بین اقوام و پیروان
خالصه اینکه اگر مقداری با دیده انصاف به این موضوع (وضعیت مذاهب برای دیگر ممالک و کشورها الگو باشد.
اهل سنت مشارکت دارند ،در شورای تامین استان ،حتی یک نفر از اهل
سنت نیست ،در جلسه شورای اداری از  170نفر ،فقط  13نفر اهل سنت اهل سنت ایران و شیعیان عربستان) نگریسته شود ،باید اذعان نمود؛ با

ماهنامه

نوار اسالم

بهسوينور

سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.

61

الل ع ْنه:
وس َّلم َقا َل ل ِ َعلي ،رضي هَّ
َع ْن َس ْه ِل بن سعد ،رضي هَّ
أن النبي َص ّلى ا ُ
الل ع ْنهَّ ،
هلل َع َل ْيهِ َ
متفق عليهِ.
لك من ُح ْم ِر ال َّنعم »
رج ً
ال وا ِحداً َخ ْي ٌر َ
ألن ْيه ِد َي اهلل ب ِ َك ُ
« فو اهلل ْ
ٌ
از سهل بن سعد رضي اهلل عنه روايت است که پيامبر صلي اهلل عليه وسلم به علي رضي اهلل عنه فرمود:
« سوگند به خدا که اگر خداوند به دست تو يکمرد را هدايت کند ،برايت از شترهاي سرخ بهتر است».

اینترنت در خدمت تبلیغ دین

کسانی که سایت ،وبالگ یا صفحهای
شیخابراهیمبن
اسالمی را بر شبکهی اینترنت ایجاد
میکنند خبر ندارند چه تعداد افراد و چه
محمدحقیل
اندازه بسیار از آن سود می برند .خیلی ها
به خاطر معلومات ارائه شده در آن سایت
اسالم می آورند ،درحالیکه نویسندهی
مطلب ،خود از تاثیر این دانسته ها در قلب فرد کافر و بی دین
به خداوند متعال ،بی اطالع بوده است .اما خداوند متعال پرده های
کفر را به سبب آن کنار زده و او را هدایت کرده و دین را برای وی
دوست داشتنی نموده و باعث گردیده شهادتین را بر زبان جاری
سازد .در حالی که دلیل این کار او ،بعد از توفیق خداوند متعال،
چیزی جز این سایت اینترنتی نبوده و مسئول سایت نیز خود از این
قضیه آگاهی ندارد .پس خوشا به حال آنان که در گسترش خیر و
نیکی به هر وسیله ای تالش کرده و به هر طریقی مردم را به سوی
دین خداوند دعوت می کنند.
در شهر کوچکی در کشور نیوزلند که هیچ مسلمانی در آن زندگی
نمی کرد ،جوانی بریتانیایی تبار به نام زیین سکونت داشت .داستان
نهادن این نام توسط پدرش هم شنیدنی است؛ وقتی خبر تولد او
را به پدرش دادند در مقابل او یک نقشه قرار داشت و او چشمش
را بست و انگشتش را بر نقشه گذاشت .بعد پرسید اسم این شهر
چیست؟ گفتند :زیین ،که یکی از شهرهای چین بود .او هم گفت اسم
پسرم همین خواهد بود...
وقتی زیین بزرگ شد مانند همه ی جوانان آن دیار ،وقتش را به
بیهودگی می گذراند ،شراب می نوشید ،زنا می کرد و به دین خود
پایبند نبود .او مردانگی و شجاعت را در سرپیچی از قوانین جامعه
می دانست .برای همین به دزدی و خرید و فروش مواد مخدر
پرداخته و با همساالنش دعوا کرده و همسایگان را می آزرد...
زندگی او اینگونه بی هدف و بیهوده سپری می شد و گمان داشت
که خوشبختی همین است.
در حین دعوا و جنجال با یکی از همساالنش ،جوان مذکور که از
او بزرگ تر بود وارد خانه شده و با چاقو به او حمله ور شده و او
رازخمی کرد و چیزی نمانده بود او را بکشد .زیین از خودش دفاع
کرده و پای آن جوان را شکست .آن ها علیه زیین به پلیس شکایت
کردند که به پسرشان حمله نموده و پایش را شکسته است .با آنکه
زیین از خود دفاع کرده بود به دو ماه حبس محکوم شد .در جریان
تحقیق او قسم خورد که از خود دفاع کرده است اما به دلیل عدم
وجود دالیل و شواهد گفته ی فرد متجاوز پذیرفته شد .محاکمه ی
طوالنی او یک سال به طول انجامید .در این مدت زیین مجبور بود
در منزل پدربزرگش بماند.
ظلمی که بر او وارد آمد برایش به مایه ی خیر و نقطه عطفی در
زندگی اش تبدیل گشت .وقتی کم کم تلخی و ناراحتی این ظلم
فروکش کرد ،طی اقامت اجباری در منزل پدر بزرگش به تحقیق و
مطالعه ی موضوع دفاع از خود در ادیان و قوانین مختلف پرداخت.
وی این پرسش را مستقیم ًا در اینترنت مطرح ساخت و توضیح
درست این مطلب را فقط در یکی از سایت های اسالمی پیدا نمود.
او متوجه شد که دین اسالم این مسأله را به خوبی حل کرده و بیان
می کند که هر کس در دفاع از خود کشته شود شهید است و آنکه در
دفاع از مال و دارائیش کشته شود شهید می باشد و هر کس در دفاع
از ناموسش به قتل برسد شهید محسوب می شود .دین اسالم هیچ
ادعایی را بدون مدرک و دلیل نمی پذیرد و در صورت عدم وجود
دلیل حق با کسی است که مورد ادعا قرار گرفته است .عدالت ،دقت
و حق مداری موجود در این احکام او را شگفت زده کرد.
وی در اینترنت به جستجو درباره ی دین اسالم پرداخته و سخنرانی
دکتر بالل فیلیپس را پیدا کرد که درباره ی اهلل تعالی و اسماء و
صفات او سخن می گفت .او یقین پیدا کرد که این خدا حقیقی است
و دارای صفات کمال می باشد .این حدیث که پیامبر خدا صلی اهلل
علیه و سلم از جاریه ای پرسید« :خدا کجاست؟» و آن دختر پاسخ
داد« :در آسمان است ».او را متاثر ساخت و این عقیده ی راسخ و

استوار که مرتبه ی بلند خداوند در برابر مخلوقاتش را نشان داده
و علم و قدرت او را آشکار می ساخت در وجودش رخنه کرد .در
مسیحیت آموخته بود که خدا با ذات خود همه جا هست بر خالف
آنچه اسالم می گفت او را قانع نمی ساخت .او تا آن زمان مسلمانی
را ندیده و نمی دانست چگونه اسالم بیارورد.
با آنکه هنوز اسالم نیاورده بود به سایت های قرآن کریم سر زده
و از گوش سپردن به آن ها لذت می برد و به شنیدن صوت قاریان
معروف عادت کرده بود .او آیات قرآن را بعد از آن ها تکرار می
کرد .تاجاییکه سوره های لقمان و الرحمن را حفظ نمود .هنوز
مسلمان نشده و معنی این آیه ها را نیز نمی دانست و به ترجمه ی
قرآن کریم دسترسی نداشت.
او مستق ً
ال اسالم را پذیرفت و هیچ مسلمانی را ،جز در کودکی که
در بحرین بود ،ندیده و سخنانش را نشنیده بود .کسی او را به اسالم
دعوت ننموده بود .خاطرات دوران کودکی اش زنده شده و احساس
کرد که شدیدا ً به دین اسالم عالقمند شده است .اما اکنون که مجبور
بود در این منزل اقامت کند شماره تلفن چند تن از مسلمانان در
شهر هامیلتون را پیدا کرده و به آن ها تلفن نموده و سؤاالتی درباره
ی اسالم پرسید که یقین او به این دین بیشتر گردید .بعد از آن او با
آن فرد دیدار نموده و توانست شهادتین را اعالم دارد .وی نام داود
را برای خود برگزید برای آنکه از ابتدای آشنایی اش با دین اسالم
امتحان و بالهایی را تجربه کرد؛ پدربزرگ و مادربزرگش که به دین
مسیحیت پایبند بودند برآشفته شدند و برادر کوچکترش با او قطع
رابطه نمود و دیگر هرگز با او حرف نزد برادر دیگرش به تشویق
پدربزرگش با او مجادله می نمود تا بلکه تردید و شک در دلش
بیفکند .کشیش هایی به منزل پدربزرگش آمده و با او مجادله نموده
و سفارش می کردند که دست از دین اسالم بردارد .اما او همچنان
بر تصمیم خود استوار بود ،چون دین اسالم را بعد از قناعت کامل
قلبی و فکری انتخاب نموده بود.
سپس در مدت اقامت اجباری به او اجازه ی خروج محدود در

افتتاح یکی از مساجد اروپا در سوئد
مسلمانان در سوئد افتتاح یکی از مساجد اروپا « ،مسجد بزرگ گوتنبرگ» را
که هزینهی ساخت آن  11ملیون دالر بوده است جشن گرفتند.
جشن افتتاح این مسجد با حضور برخی نمایندگان مجلس سوئد ،رئیس پلیس
شهر گوتنبرگ  ،سفیر عربستان سعودی در سوئد  ،نمایندگان وزیر اقتصاد و
وزیر اوقاف اسالمی در سوئد و برخی میهمانان مسلمان و سوئدی برگزار شد.
در همین راستا ساکنین شهر گوتنبرگ ،در این مراسم خوشنودی خود را از
ساختن این مسجد که با هزینه ی دولت سعودی ساخته شده بود ابراز داشتند.
این مسجد از دو قسمت تشکیل شده است  ،یک قسمت که برای 650
نمازگزار مرد و  250نمازگزار زن جا دارد و قسمت دوم آن یک مرکز اسالمی
دو طبقه برای فعالیتهای دینی اسالمی میباشد.

ساعات معینی داده می شد که نمی بایست زیاد طول بکشد .در
طول جریان محاکمه توانست به شهر دیگری که حدود یک ساعت
و نیم از آن جا فاصله داشت سفر کند .او شش جمعه ی متوالی در
نماز جمعه شرکت کرد که هر بار دو ساعت به طول می انجامید و
سپس به شهر خود بازمی گشت .وقتی حکم صادر شد که منزل
پدربزرگش را ترک کرده و از آن منطقه برود دیگر نمی توانست در
نمازهای جمعه شرکت کند .ماه رمضان فرا رسید و او در شهر خود
بوده و به شدت عالقه داشت روزه بگیرد .مسلمانان به او خبر دادند
که رمضان فرا رسیده و چگونه باید روزه گیرد .او نماز را به خوبی
فرا گرفته بود و شروع به مطالعه ی مطالب زیادی درباره ی روزه در
اینترنت کرده و مطابق مطالبی که می آموخت عمل می کرد .اکنون
برای سحر از خواب بیدار می شد و در دعاهایش طلب برکت و
پاداش از خداوند می کرد .وقتی خوشید غروب می کرد به تنهایی
افطار کرده و اذان مغرب گفته نماز را به جای آورده و نمازهای
تراویح را نیز خود به تنهایی می خواند.
دکتر محمد انور به من اطالع داد که یک روز داود با او تماس گرفت
و دلش به خاطر دعوایی که با پدربزرگش داشت گرفته بود .دلیل
این مشاجره آن بود که پدربزرگ و مادربزرگش قبل از غذا خوردن
بنا به رسم مسیحیان دعای شکر می خواندن و او از ترس غضب
خداوند هنگام دعا سفره اش را از آن ها جدا می کرد و تا پایان آن
به حیاط می رفت .یک مرتبه این کار پدربزرگش را به خشم آورد
و از ناراحتی میز غذا و منزل را ترک کرد .داود در دو راهی سختی
گرفتار مانده بود :خوشرفتاری با پدربزرگ و راضی نگه داشتن او
که قیمت آن مشارکت در رسم کفار بود یا جداشدن از آن ها در
موقع دعا کردن که باعث خشم و رنجش آنان می گردید .وقتی این
موضوع او را درمانده کرد با دکتر داعی ،محمد انور تماس گرفته و
درد دل نمود .دکتر انو نیز به او گفت می تواند بماند و در دعا شرکت
نکرده و تنها ساکت باقی بماند و این کار معصیتی ندارد .این خبر او
را خوشحال کرد و انگار کوهی از دوشش برداشته ی شد.

داود هر روز از طریق اینترنت چیز تازه ای از دین اسالم می
آموخت .به شنیدن قرآن عادت کرده بود ،خصوص ًا بعد از آنکه
فهمید رمضان ماه قرآن است .بعد از اتمام مدت محکومیت اقامت
اجباری در منزل به شهری منتقل شد که در آن جا تعدادی مسلمان
زندگی می کردند .او در همسایگی مرکز اسالمی اقامت کرد تا بتواند
نمازهای پنجگانه را محافظت نموده و مسائل دینی را بیاموزد.
الحمدهلل که خداوند او را هدایت بخشید و از خداوند متعال می
خواهم همه ی ما و او را تا پایان عمر ثابت قدم نگاه دارد و در راه
عبادت خویش به کار گیرد .آمین.
در این جهان چه تعداد اشخاص مانند داود مسلمان شده و داستان
خود را بازگو نکرده اند؟! چقدر افراد گمراه هستند که نیازمند هدایت
و راهنمایی به دین اسالم می باشند؟! حال که چنین است هیچ عملی
را که در راه دین خدا انجام می گردد را کوچک نشمارید .کسی
چه می داند ،شاید کسی را که فکرش را نمی کردید منفعت رساند.
هرقل درباره ی پیامبر خدا صلی اهلل علیه و سلم به ابوسفیان چنین
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آیا بزرگان و اشراف قوم از وی تبعیت کردند یا ضعفای آن و گفتی
که ضعفای قوم از او پیروی کردند ،که پیروان پیامبرانند .پرسیدم که
آیا زیاد می شوند یا کاسته می گردند؟ و گفتی که آن ها افزوده می
گردند .مسأله ی ایمان همین گونه است تا وقتی که کامل گردد .از
تو پرسیدم که آیا کسی بعد از ورود به این دین به دلیل دشمنی با
دین از آن برمی گردد که پاسخ دادی خیر .وقتی روشنی ایمان با دل
ها عجین می گرد همین گونه است».
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چرا می خواهم سنی شوم؟
داستان زندگی من آنقدر
ساده و معمولی است که فکر
عبدالرحمن
نمیکنم برای کسی جذابیت
تائب
داشته باشد ولی تصمیم گرفتم
خالصهاي از آنرا که در نهایت
منجر به آن شد که من مصمم
شوم از مذهب تشیع تغییر مذهب داده و به دین واقعی
اسالم که همانا مذهب اهل تسنن است در بیایم را
برایتان بفرستم.
من  31سال پیش در خانوادهاي معمولی ولی مقید به
مذهب تشیع در یکی از شهرهای ایران به دنیا آمدم.
وقتی شما در جامعهاي شیعی به دنیا میآیید از همان
ابتدای تولد رابطه تنگاتنگی بین شما و مذهب برقرار
میشود هنوز یک سالگیتان تمام نشده شما را به کنار یا
جلوی دستههای عزاداری امام حسین میبرند و احتماالً
برایتان لباس یا دستبند سبز رنگ که نشانه ابوالفضل
است نیز تهیه ميکنند.وقتی 4یا 5ساله ميشوید زنجیر
به دست و یا سینه زنان قاطی همان دسته ها ميشوید
بی آنکه بدانید چه ميکنید.یک کودک شیعه قبل از
آشنایی با مفهوم خدا و گاها حتی قبل از شناختن
اطرافیانش با مفهوم محرم و صفر آشنا ميشود و مي
آموزد که ظلمی که به امام حسین و اطرافیانش شده در
کل تاریخ بی همتاست و وظیفه همه است که تا قیام
قیامت در سوگ او بگریند و جالب اینکه این گریه و
زاری را کاری واجب و مملو از ثواب ميدانند.راستی
در کدامین دین یا مذهب به جز شیعه سیاه پوشیدن و
گریه کردن آنهم چندین ماه اینقدر رایج است؟
کمی که بزرگتر ميشوید بهتان مي آموزند که دنیا بین
دو نوع انسان تقسیم شده است شیعه و غیر شیعه که
اولی اهل بهشت و دومی ساکن دوزخ خواهد بود .البته
ممکن است این را کسی اینقدر رک نگوید ولی اگر
منصفانه نگاه کنید خواهید دید که با نوعی فاشیسم
پنهان شیعی رشد یافته اید.
هر نوع مکتبی درون پیروان خود عدهاي شکاک به
وجود مياورد که به اصول یا اصل وجود آن مکتب
شک ميکنند که از این عده تعدادی به هر نحوی قانع
شده و ازشک خارج ميشوند عدهاي دیگر تا آخر
عمر در شک ميمانند ولی جرات ابراز یا تبلیغ آنرا
ندارند وعده قلیلی نیز در نهایت از آن مکتب خارج
ميشوند که آنها را تلفات عقیدتی مينامیم .بسته به
تعداد پیروان هر دین و مکتب و نیز قدرت پاسخگویی
آن به سواالت بی انتهای بشری تعداد تلفات عقیدتی
هر مکتبی با مکتب دیگر متفاوت است ولی مذهب
تشیع به علت سیستم بسته و خفقانی آن که با حضور
آخوندها و مراجع تقلید که حتی حق تفکر آزادانه
را نیز از مردم گرفته اند دارای تلفات عقیدتی کمی
ميباشد ولی من از همان دوران کودکی به دیده شک

موافقت با ساختن اولین
مسجد در آتن پایتخت یونان
پارلمان یونان با ساختن اولین مسجد در آتن پایتخت این
کشور موافقت کرد.
ساختن مسجد در آتن با موفقت  198نماینده از 300
نمایندهي پارلمان یونان تصویب شد و فقط  16نماینده بر
علیه ساخت مسجد رای دادند.
این مسجد در محلهي ایالیوناس ،در زمین یک پایگاه
نظامی سابق ساخته خواهد شد و نقشهي ساخت آن بر
عهدهي وزارت محیط زیست خواهد بود.
مسلمانان یونان بدلیل فشارهای دولتی در ساختن مساجد
و مقبرهها دچار مشکالت میباشند بطوری که مسلمانان
ترک تبار که در مناطق یونانی زندگی میکنند از مسجد یا
مقبره محرومند .
یونان در  10سالهي اخیر شاهد رشد مهاجرت مسلمانان
در این کشور بوده است و مسلمانان ساختمانهای قدیمی
یا اماکن دور افتاده را برای برگزاری نمازها استفاده
میکردند که اغلب اوقات نیز با حملهي متعصبین مسیحی
به این اماکن و مسلمانان مواجه میشدند.
آتن علیرغم داشتن بیش از  200هزار مسلمان تنها پایتخت
اروپایی است که بدلیل مخالفت کلیسای ارتودکسی از
ساختن مسجد در این شهر جلوگیری میشده است .
در آتن مساجدی از عهد عثمانی و همچنین مسجدی که
تاریخ ساخت آن به سال  1458میالدی بازمیگردد موجود
است ولی دولت یونان این مساجد را به اماکن سياحتی و
تاریخی تبدیل کرده است.

و تردید به بسیاری از اصول این مذهب مينگریسته
ام و آنرا پاسخگوی ذهن کنجکاو خود نمیدانستم.
یادم میآید سال سوم ابتدایی کالس نقاشی صحنه
عاشورا را نقاشی کرده بودم,یک نقاشی شلوغ و پر
از شخصیتهای مختلف,معلم که همچون دیگر شیعیان
جرات شک در مورد عاشورا را هم نداشت و آنرا یکی
از بزرگترین رویدادهای تاریخ بشر ميدانست نگاهی
خشم آلود به نقاشی من کرد و پرسید :این کیست؟
گفتم :حضرت ابوالفضل ,پرسید :چرا اسب او سیاه و
کوچکتر است؟پاسخ دادم:چون آن اسب نیست بلکه
قاطر است و ادامه دادم ما که آنجا نبودیم شاید چون
اسب سفید و بلند قامت یکی بیشتر نبوده به حضرت
ابوالفضل قاطر رسیده .به هر حال سر آن نقاشی و آن
حرفها کتک مفصلی از معلم و پدر خوردم به نحوی که
تا مدتها خیال فکر کردن در مورد آنها را کنار گذاشتم.
برای یک نوجوان شیعه که در یک جامعه شیعی زندگی
ميکند فرقی بین سه خلیفه اول با ابی لهب که قرآن او
را لعن و نفرین کرده وجود ندارد آنها به راحتی آب
خوردن به اصحاب و یاران و حتی همسر پیامبر دشنام
ميدهند .یادم مياید وقتی نوجوان بودم در مورد دم
حضرت عمر جک و لطیفه ميشنیدم هنوز هم مثلی
بین آذری های ایران رواج دارد که ميگوید(عمر باشان
دوالنمارام اما حیف مجبورام)یعنیاي عمر دورسرت
نمیگشتم(از تو خوشم نمیاید)اما افسوس که مجبورم.
که اشاره به این است که محل دفن حضرت عمر کنار
حضرت محمد(ص) ميباشد .و یا بعضا دختران و زنان
بدکاره را عایشه لقب ميدهند .کینه و نفرت از بسیاری
از یاران پیامبر آنچنان میان شیعیان به خصوص شیعیان
مقیدتر (پایبندتر به مذهب) ریشه دوانده و آنچنان دچار
انواع بدعتها شده اند و تنها خود را مسلمان واقعی
ميدانند که گاه از خودم ميپرسم :وحدت میان شیعه
و سنی امکانپذیر است؟ وقتی از آخوندها در مورد
سنی ها ميپرسم علنا ميگویند :سنی ها کافرند ولی
برای جلوگیری از خون و خونریزی باید این را آشکار
نکنیم .واقعا نمیفهمم در این حوزه های به ظاهر علمیه
به این آخوندها چه چیزی یاد ميدهند؟اسالم و اصول
آنرا یا اسالم و بدعتهای آنرا؟ خرافه پرستی آنچنان در
میان تشیع رواج یافته که انسان حیران می ماند  ،این
حکومت خرافه پرست است که آنرا (خرافات رو) میان
مردم ترویج ميدهد یا مردم خرافه پرست حکومت
خرافه پرست را سر کار میاورند؟
14یا 15ساله بودم که در شمال غرب ایران شایع شد
که در مسجدی در شهر سلماس از شهرهای آذربایجان
غربی امام زمان دیده شده و شروع کرده به شفای
مریضان.والدین خرافه پرست من هم مادربزرگ
مریض مارا برداشتند و به همراه بچه ها راهی سلماس
شدند تا به خیال خود شفای مادر بزرگ را از امام زمان

خیالی خود بگیرند و همین مسئله باعث شد من به
عمق فاجعهاي به نام امام زمان در میان شیعیان آشنا
شوم .وضعیت عجیبی بود شهر کوچک سلماس پر
شده بود از کور و شل و دیوانه و خالصه هر مرضی
که شفای خود را از امام زمان میخواستند .یادم است
هر موی آن اسبی را که ميگفتند به دستور امام زمان
از خوی به سلماس برگشته هزار تومان ميفروختند و
چون جمعیت زیاد بود و نمیتوانستند به مسجد امام
زمان دسترسی داشته باشند از این مسجد به طول
صدها متر طناب کشیده بودند تا مردم به آن آویزان
شده و یا دست بزنند و به قول خودشان شفا بگیرند به
هر حال مادر بزرگ ما شفا پیدا نکرد و ما به شهر خود
برگشتیم ولی این مسئله باعث شد من مدتها در مورد
امام زمان تحقیق و مطالعه کنم و در آخر به این نتیجه
برسم که وجود امام زمان (انگونه که شیعیان ميگویند)
غیر ممکن است .پس چگونه ممکن است مذهبی که
بیش از نصف آن بر افسانهاي به نام مهدی استوار است
حق و راستین باشد؟ از همین جا شک و تردید من به
مذهب آبا و اجدادیم قویتر شد.
سوال دیگری که بارها مرا در دانشگاه به دردسر
انداخت این بود که چرا جانشین پیامبر باید حضرت
علی بوده باشد و چرا چیزی به نام امامت باید وجود
داشته باشد؟ اگر پیامبر اسالم خاتم انبیا و پایان بخش
خط نبوت است چرا اسرار داریم آنرا با اختراع دوازده
حلقه و رابط دیگر تا قیامت ادامه دهیم؟ واقعا اگر
مسئله امامت اینقدر مهم است که از اصول دین به
حساب مياید پس چرا حتی یکبار نیز صریحا در
قرآن از آن یادی نشده است؟ وقتی چهل بار نام
حضرت نوح مياید چگونه است که حتی یکبار هم نام
حضرت علی نیامده و اگر انگونه که شیعیان ميگویند
نام حضرت علی با اشاره و ایهام آمده چرا خداوند
متعال آنرا صریحا نفرموده تا این همه اختالف بین
مسلمانان به وجود نیاید مگر با کسی رودربایستی
داشته است؟حال فرض کنیم حضرت علی جانشین
پیامبر بوده است آیا این مسئله ميتواند ثابت کننده
وجود و حقانیت 11نسل پس از او باشد که حکومت
مسلمین را حق خود ميدانسته اند؟ امامی که 200سال
یا بیشتر از پیامبر به دنیا امده چگونه خود را امام
معصوم و ولی امر مسلمین ميدانسته؟ صرفا از نسل
پیامبر بودن برای این امر کافیست؟ اگر کافیست چرا
در نسل دوازدهم قطع شد؟ آیا افراد سیدی که خود را
از نسل پیامبر ميدانند حاال ميتوانند خود را صاحبان
اصلی حکومت معرفی کنند؟ اصال12نسل با 120نسل
چه فرقی دارد؟اگر حکومت یا والیت موروثی باشد
هیچ فرقی بین  12با 120وجودندارد .ادعای عجیب
دیگری که شیعیان دارند اینست که (:خداوند جهان
را به خاطر حضرت فاطمه آفریده است)هر فرد عاقلی

ميتواند به غیرمنطقی بودن این سخن پی ببرد.
پیامبر برای مبارزه با بتهایی برانگیخته شد که مردم
آنها را شریک خداوند ميدانستند و سنگها را پرستش
ميکردند ولی حاال شیعیان چه ميکنند؟ مگر قبرها و
سنگها و ساختمانهای روی آنها را پرستش نمیکنند؟
مطمئننا خواهند گفت نه ما به امامان توسل ميکنیم تا
شفاعت ما را نزد خداوند بکنند .خوب اوال چه کسی
گفته آنها ميتوانند شفاعت بکنند؟ثانیا داستان شیعیان
داستان آن شخصی است که برای عبور از رودخانه
قایقی ساخت وقتی به آن سوی رودخانه رسید به قایق
چیسبید و ساحل را از دست داد,ثالثا نفس کار مهم
است نه ظاهر آن,هر چیزی که میان انسان و خداوند
حایل و میانه شود بت محسوب ميشود حال چه یک
بت سنگی باشد یا قبر یک امام.
راستی چند درصد مردم ایران نماز ميخوانند؟ و
چند درصد به زیارت امامان ميروند یا به آنها توسل
ميکنند؟ مردم بیشتر در مورد خداوند و رضایت او
سخن ميگویند و عمل ميکنند یا در مورد امامان؟
همسایهاي داریم که هر کار زشتی را انجام ميدهد ولی
در ایام محرم جلوتر از همه در دسته های عزاداری
به خود کتک ميزند ,آیا عزاداری برای افرادی که
1400سال پیش به رحمت خدا رفته اند نوعی بیماری
روانی یا خودآزاری نیست؟ اصال چه اهمیتی دارد که
سالها و قرنها قبل چه اتفاقاتی افتاده؟در حال حاضر
ما چقدر به دستورات قرآن و پیامبر عمل ميکنیم که
بهشت را حق خود ميدانیم؟ آنچه آخوندها به ما معرفی
ميکنند اسالم است یا تاریخ اسالم؟ اسالم مهمتر است
یا تاریخ؟ آنهم این تاریخ نیمه جعلی .فاشیسم شیعی
آنچنان با پان ایرانیسم آمیخته است که نمیدانیم ایران
بر اساس تشیع شکل گرقته یا تشیع به شکل ایرانی
درآمده ,روزی در جلسهاي پیشنهاد دادم به جای کلمه
خلیج فارس و یا خلیج عربی از لغت خلیج اسالمی
استفاده شود ولی روحانی اداره قبل از همه چنان
اعتراضی کرد که گویی به امامی یا کسی دشنام داده
ام .ميتوانم بگویم تا وقتی در ایران تقکر شیعی غالب
است همان سلطانیسم برپاست .محمدرضا شاه ميرود
و خمینی یا خامنهاي شاه به جایش مينشیند,تنها راه
چاره بازگشت مردم به اسالم واقعی و از بین رفتن
فاشیسم خرافه پرست شیعی است .البته این کاری بس
سخت و جانفرساست چون من که یک نفرم و به این
مسئله ایمان دارم  ،مدتهاست قصد تغییر مذهب دارم
هنوز موفق به اینکار نشده ام .ولی ميدانم هر چقدر
دور هم باشد روزی پرچم واقعی اسالم و بیرق مقدس
پیامبر در ایران نیز به احتزاز در خواهد آمد چون
خداوند فرموده است پایان جهان متعلق به مستضعفین
و صالحین است.
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رحمهاهلل-بنیانگذارمذهبحنفی
امامابوحنیفه -
نویسنده:محمدیوسفارباب

امام ابوحنیفه به عنوان شخصیتی که یکی از نخستین مذاهب اهل سنت را
پیریزی کرد ،جایگاه مهمی در تاریخ مذاهب اسالمی دارد .شناخت نسب ،جایگاه
رشد و پرورش ،طبقه اجتماعی ،اساتید ،سبک اجتهاد ،روش تدریس فقه و تربیت
شاگردان ،ما را به فهم مذهب حنفی و ویژگیهای آن نزدیک میسازد .در زیر به
طور مختصر به موارد باال میپردازیم:
امام ابوحنیفه و طبقه اجتماعی او
بیشتر منابع نام امام ابوحنیفه و اجداد او را چنین ذکر کردهاند :نعمان بن ثابت
بن زوطی[ ،]1میتوان گفت که منابع در نام امام ابوحنیفه اتفاق نظر دارند ،به
جز روایتی که خطیب[ ]2بغدادی آن را آورده است[ ]3اما در مورد جد او بیشتر
منابع از آن به نام زوطی یاد میکنند ،صاحب[« ]4الجواهر المضیئة» سلسله نسب
امام ابوحنیفه را چنین آورده است« :نعمان بن ثابت بن کاوس بن هرمز بن مرزبان
بن بهرام بن مهرکز بن ماحین»]5[.
و برخی دیگر از منابع پدر زوطی را «ماه»[ ]6ثبت کردهاند[ .]7بیشتر منابع
میپذیرند که اصل ابوحنیفه از کابل بوده است و فتح کابل بوسیله مسلمانان
احتما ًال در زمان جد او صورت گرفته است ،که در نتیجه آن او اسیر و مملوک بنی
تیم اهلل بن ثعلبه میشود و سپس آزاد و موالی آنها میگردد[ .]8اما برخی دیگر
اصل او را از نساء ،ترمذ ،و انبار نیز گفتهاند[.]9
این اختالف روایات ،سراج هندی[ ]10را واداشت تا به روش زیر میان روایات
متعدد هماهنگی ایجاد کند ،وی مینویسد »:جد امام ابوحنیفه از کابل بوده است و
سپس به نساء و ترمذ نقل مکان میکند و ثابت در ترمذ به دنیا می آید و در انبار
پرورش مییابد[ .]11اما نوه امام ابوحنیفه ،اسماعیل بن حماد اسارت جد امام را
رد میکند و اعالم داشته است که این امر هرگز بر اجداد ما نیامده است[،]12
نوشتهاند که پدر ثابت در مهرگان نزد امام علی بن ابیطالب (رض) فالوده به رسم
هدیه برد و امام علی به او گفت »:مهرگان و جشن ما هر روز است « ]13[.و گفته
میشود که امام علی در حق او و فرزندانش دعای خیر کرد که امام ابوحنیفه اثر
آن دعا قلمداد میشود[.]14
به هر حال ،امام ابوحنیفه از جهت نژادی ایرانی و اجداد او در شرق این سرزمین
ساکن بودهاند ،منابع برای امام ابوحنیفه جز حماد فرزند دیگری ثبت نکردهاند و
به علت انتخاب کینه» ابوحنیفه» اشارهای نشده است ،بیشتر منابع اتفاق دارند که
امام ابوحنیفه در سال  80هجری قمری[ ]15در کوفه[ ]16به دنیا آمد و در سال
 150هـ در بغداد در گذشت [767ـ 700م] [.]17
امام ابوحنیفه از جهت اقتصادی وضع خوبی داشت ،از پیشه و تجارت امام
ابوحنیفه یعنی فروش خز[ ]18میتوان منابع تاریخی و رجالی را که امام ابوحنیفه
را صاحب مکنت ،ثروت و سخاوت دانستهاند تصدیق نمود .و در مورد اجداد او
با توجه به خبری که درباره پدر بزرگ او روایت شده است ـ هدیه دادن فالوده
به امام علی (رض)[ ]19میتوان چنین استنباط کرد که آنها نیز از جهت مالی در
وضعیتی باالتر از طبقه متوسط جامعه بودهاند.
آموزش و اساتید امام ابوحنیفه
با توجه به توانایی مالی خوب خانواده پدری[ ]20امام ابوحنیفه طبیعی بود
که کسب دانش از خواستهها و آرزوهای نعمان قرار بگیرد اما با توجه به اینکه
کسب دانش در خانواده آنان پیشینهیی نداشت ،برای محقق شدن این امر اسبابی
الزم بود .ابوحنیفه نعمان بن ثابت در ابتدای زندگی گاهگاهی در حلقههای علم و
دانش که در مساجد تشکیل میشد ،شرکت میجست ،و در همین حلقهها بود که
متوجه استعداد خود شد .و علماء نیز که متوجه هوش و زیرکی او شده بودند ،او
را به فراگیری دانش تشویق کردند .در حقیقت میل قلبی او با تشویق دانشمندانی
چون شعبی[ ]21هماهنگ شد .پس ابوحنیفه روی به سوی فراگیری دانش آورد.
در آن عصر ،حلقههای دانش و آموزش در سه شاخه فعال بود:
 .1در بحث اصول عقاید ،که درباره باور فرقهها ومذاهب مختلف در جامعه
بحث وگفتگو میشد.
 .2حلقههای علمای حدیث ،که احادیث رسول خدا (ص) را بدون توجه به فقه
آنها روایت میکردند و احتما ًالاین نوع حلقهها در کوفه زیاد نبودهاند.
 .3حلقههای فقه و استنباط مسائل فقهی از کتاب و سنت[.]22
ابوحنیفه در ابتدا تا مدتی مشغول رفتو آمد در حلقههای اصول عقاید ـ علم
کالمـ گشت .جو سیاسی و فرقهگرایی آن عصر بینالنهرین ،جاذبه قابل توجهی به
علم کالم داده بود اما او به اسباب[ ]23گوناگون ،بعد از مدتی علم کالم را رها
کرد ،و با پیش آمدن زمینهای رو به سوی فقه آورد ،خطیب بغدادی با ارایه سند
این تحول را چنین گزارش میکند:
«پس من در پی علم کالم رفتم تا جایی که از افراد معروف در این شاخه از
علم شدم ،حلقه درس ما نزدیک مجلس علم حماد بن حسن ابی سلیمان[ ]24بود.
روزی زنی آمد و از من پرسشی فقهی در زمینه طالق نمود .که من از پاسخ
ناتوان ماندم .و او را پیش حماد فرستادم ،تا چون برگردد ،مرا نیز از پاسخ آن
خبر دهد.
و او چنین کرد .پس با خود گفتم دیگر مرا علم کالم بس است .و شاگردی حماد
اختیار نمودم ،و بعد از چندی از بهترین شاگران او گشتم .زیرا درس را بخوبی فرا
گرفته و تکرار میکردم پس ده سال همراه و شاگرد او بودم[»...]25
صاحب[« ]26المنتظم فی التواریخ الملوک و االمم» درباره چگونگی رویآوری
امام ابوحنیفه به فقه روایت دیگری را ذکر میکند و در آن سبب روی آوری او،
بیشتر به اهمیت فقه در جامعه و احترام به فقهاء در جوانی و پیری نسبت داده
شده است[»]27منابع تاریخی ابوحنیفه را تابعی شمردهاند ـ کسی که صحابه را
دیده است ـ اما درباره روایت او از صحابه اختالف نظر وجود دارد ،از قاضی
ابویوسف[ ]28روایت شده است ،که از امام ابوحنیفه چنین شنیدم:
«من در سال هشتاد هجری به دنیا آمدم و در سال  96به همراه پدرم حج
گذاردم .و چون داخل مسجد حرام شدم ،حلقه بزرگی از مردم را دیدم .از پدرم
پرسیدم ،این حلقه علم از آن کیست؟ گفت :از عبداهلل بن جزء زبیدی صحابه رسول
خدا (ص) جلو رفتم و از او شنیدم که از رسول خدا (ص) نقل نمود :من تفقه فی
دین اهلل کفاه اهلل همه و رزقه من حیث الیحتسب[.»]29
اگر چه حماد بن ابی سلیمان از مهمترین اساتید ابوحنیفه به شمار میرود ،اما
ابوحنیفه از علمای دیگری نیز کسب دانش و حدیث نمود .جمالالدین یوسف[]30
مزی صاحب تهذیب الکمال فی أسماء الرجال اسامی اساتید امام ابوحنیفه را به
تفصیل آورده است که در میان آنها افراد مشهوری چون طاووس بن کیسان[،]31

عاصم بن أبی النجود[ ،]32عکرمه مولی ابن عباس[ ،]33محمد بن مسلم بن
شهاب زهری[ ]34و همچنین از میان ائمه شیعه ،أبی جعفر محمد بن علی بن
حسین[ ]35و زید بن علی بن حسین[ ]36قرار دارند[.]37
ابوجعفر منصور ،خلیفه عباسی از امام ابوحنیفه پرسید«:علم را از چه کسی فرا
گرفتهای؟ امام پاسخ داد:
از حماد بن أبی سلیمان و از شاگردان عمر بن خطاب ،علی ابن ابیطالب ،عبداهلل
بن مسعود و عبداهلل بن عباس[ .»]38همانطور که پیش از این گفته شد مهمترین
و مشهورترین استاد و شیخ ابوحنیفه ،حماد بن ابیسلیمان بود .حماد فقه و دانش را
از ابراهیم نخعی[ ]39فرا گرفت .ابراهیم داناترین مردم به رأی در زمان خود بود.
وی در سال  120هـ = 738م درگذشت ،ابوحنیفه همچنین از شعبی نیز فقه آموخت
ابراهیم و شعبی دانش خود را از شریح[ ،]40علقمه بن قیس[ ]41و سروق بن
اجدع[ ]42فرا گرفتند و اینان شاگردان عبداهلل بن مسعود[ ]43وعلی بن ابیطالب
رضی اهلل عنهم بودند .و این دو صحابه با اقامت خود در کوفه ستون فقه کوفه را
بوجود آوردند[ .]44البته ،عبداهلل بن مسعود با اقامت طوالنیتر خود در این میان
نقش بیش تری داشت[.]45
در مجموع میتوان ادعا نمود ،که مبنای فقه کوفی با مشخصاتی که بعد از این
پیدا نمود ،توسط عبداهلل بن مسعود پیریزی شد .همانطور که اشاره شد از جمله
اساتید ابوحنیفه زید بن علی زینالعابدین بود .وی فرزند امام چهارم شیعه اثنی
عشری یعنی علی بن حسین (رض) بود ،زید که پیشوای مذهب زیدیه به شمار
میرود در بسیاری از دانشها ،صاحب نام بود او در علم قراءات قرآن ،فقه و باورها
از علمای مهم زمان خود بود و معتزله او را از شیوخ خود میشمارند[ .]46و در
افکار و اندیشهها از معتزلی تأثیر پذیرفته است ،با توجه به این اتصال علمی شاید
بتوان در میان ریشههای فقه حنفی و اندیشههای عقالیی معتزله رابطهای یافت.
روایت شده است که امام ابوحنیفه به مدت دو سال نزد زید بن علی شاگردی
نموده است ،همچنین ابوحنیفه با امام ششم شیعه اثنی عشری جعفر صادق نیز
ارتباطات علمی داشت[ ]47و با رفتن ابوحنیفه از کوفه به مکه مکرمه ـ به سبب
فشار ابن هبیره[ ]48والی امویان بر او ـ توانست از فقه ابن عباس نیز بهرهمند
شود .زیرا شاگردان ابنعباس در مکه صاحب حلقههای درس بودند[ .]49گفته
میشود که امام ابوحنیفه در طول زندگی علمی خود توانست حدود شصت هزار
مسأله و به روایتی سیصد هزار مسأله فقهی بسازد[ ]50ابوحنیفه در طول زندگی
خود به جز پرورش شاگردان مشهور و مدون ساختن فقه که بیشتر در کتابهای
شاگرد او محمد بن حسن شیبانی متبلور شد[ ،]51کتابهایی نیز نوشته است ـ
یا به او نسبت داده شده است ـ به عنوان نمونه :کتاب الصالة که به آن «کتاب
العروس» نیز گفتهاند« .کتاب المناسک»« ،کتاب الرهن»« ،کتاب الشروط» که
ظاهراً این کتاب در موضوعی بیسابقه طرح شده بود« ،کتاب الفرائض»« ،الرد
علی القدریة» «رسالة الی البستی»« ،کتاب العالم و المتعلم» و کتاب «فقه األکبر»
این دو کتاب آخر درباره عقاید ،بارورها و علم کالم هستند[.]52
عوامل مؤثر بر اندیشه فقهی امام ابوحنیفه
مهمترین عواملی که در اندیشه فقهی امام ابوحنیفه تأثیر گذاشت ،عبارتند از:
الف :ابوحنیفه از محیطی که در آن میزیست تأثیر پذیرفت ،تأثیر محیط
و همچنین زمان و مکان در فقه و فتوا بسیار مهم است به طوری که ابنقیم
جوزی[ ]53در کتاب پرارزش خود «اعالم الموقعین» که در موضوع اصول فقه و
اجتهاد است ،فصل اول از جلد سوم را به عنوان زیر اختصاص داده است» در تغییر
فتوا و تفاوت آن برابر با زمان ،مکان ،حاالت ،نیات و نتائج آن[ .»]54از این جهت
توجه به محیط میان دو رود وبه ویژه کوفه در زمان رشد و شکوفایی فقه اهل
رأی[ ]55از اهمیت خاص برخوردار است .زیرا تأثیر محیط تنها بر اندیشههای
سیاسی ،فلسفی و ادبی منحصر نمیشود بلکه در زندگی فقیه نیز نقشی فعال برجای
میگذارد .چرا که او با محیط خود ارتباطی تنگاتنگ دارد و میخواهد و به وسیله
تبیین احکام فقهی ،راهحلی برای مشکالت آن ارایه کند .سرزمین گسترده اسالمی
که آمیختهای از ملتهای مختلف با فرهنگ ،نژاد ،آداب و عادتهای متفاوت بود
و فشردگی همه این موارد در میان دو رود به سبب درآمیختگی اقوام و نژادهای
کهن ،ناگزیر بر گرایش و دیدگاه فقهی ابوحنیفه تأثیر میگذاشت.
ب :ابوحنیفه تحت تأثیر دورهای از زندگی خود قرار داشت که در حلقههای علم
کالم صاحبنام بود .در این حلقهها پیرامون قضا و قدر ،ایمان و عملکرد صحابه،
بحث میشد .عقل و اندیشههای عقالیی در علم کالم جایگاه مهمی داشت.
ظهور معتزله از بطن مناظرههای مربوط به علم کالم بیدلیل نبوده است و
نمیتوان انکار کرد که اگر چه ابوحنیفه در باورها به خالف معتزله معتقد بود اما
تأثیر اندیشه اتکا به عقل و توجه زیاد به قرآن و ق ّلت توجه به حدیث میتوان
تحت تأثیر حلقههای علم کالم باشد .همانطور که بعدها در قرن چهارم با وجود
اختالف نظر اساسی میان اشاعره و معتزله ،شاهد تأثیر محتوایی اندیشه اعتزال
در میان اهل سنت و تلطیف و تعدیل دیدگاهها در میان خود اهل سنت هستیم ،و
این تأثیر به سبب استفاده از سبکهایی بود که معتزله در علم کالم وارد ساخته
بود[.]56
ج :ابوحنیفه حدود هیجده سال ـ بنابر روایتی ـ در مکتب کوفه در کنار استاد
خود حماد بن ابی سلیمان بود و فقه را از او فرا گرفت ،این مکتب رنگ و حالت
ویژه خود را داشت و صحابی چون ابن مسعود در ابتدای آن قرار داشت او استاد
نخست عراق بود که دانش خلیفه دوم عمر بن خطاب وهم چنین آزاد اندیش ودقت
نظر خاص خود را داشت وبعد از او سلسله شاگردان واساتید تا ابوحنیفه هر کدام
در راستای تقویت و تغذیه این مکتب تالش کردند؛ هر فرد در جایگاه خود تالش
کرد تا از جهت حدیث و رأی این مکتب را یاری کند و سرانجام حماد وارث
حقیقی اهل رأی در کفه همه این اندیشهها و دانشها را گرد آورد؛ و در اختیار
ابوحنیفه قرار داد .و ابوحنیفه نیز آنها را در قالب مذهبی ریخت که با شناسهای
مستقل و گرایشی ممتاز در جهان اسالم نمودار شد[.]57
برخی این جریان را چنین ترسیم کردهاند »:فقه را عبداهلل بن مسعود کاشت و
علقمة بن قیس نخعی آن را آبیاری نمود و ابراهیم نخعی آن را برداشت کرد و
حماد بن أبی سلیمان آن را آرد و ابوحنیفه آن را پخت ـ یعنی اصول و فروع آن
را گسترده ساخت و راههای رسیدن به آن را بیان و ابواب و فصول آن را مدون
ساخت ـ و همه مردم از آن تناول کردند[« .]58
د :آشنایی و ارتباط نزدیک ابوحنیفه با بازار ،تأثیر مستقیمی در دیدگاه فقهی او
گذاشت .فتاوا و نظرات ابوحنیفه در فقه معامالت از واقعگرایی خوبی برخوردار
بود ]59[،و میتوان گفت این دیدگاه بیشتر در بازار و در حین معامالت آب دیده
شده و صیقل خورده بود .تا در جلسات علمی صرف ،با توجه به اینکه شهرهای
جنوبی و مرکزی میان دو رود از زمان ساسانیان از رونق تجاری خوبی برخوردار

بود و با ورود مسلمانان به این سرزمین و از بین رفتن مرزهای سیاسی این ناحیه
و ورود ایرانیان از شهرهای دیگر چون اصفهان و خراسان که با جاده ابریشم
نزدیک بود و همچنین مهاجرت گسترده عربهای مسلمان که در تجارت سابقه
طوالنی داشتند ،به سرزمین میان دو رود سبب افزایش رونق تجاری شد .و این
رونق تجاری فقهای مسلمان را با پرسشها و مسایل جدید و بیسابقهای روبرو
ساخت .و توجه به این نکته جایز اهمیت است که ابوحنیفه حتی بعد از اینکه به
طور جدی به آموزش و تدریس فقه پرداخت رابطه خود با بازار را قطع نکرد و
تجارت خود را با شراکت ادامه داد[.]60
روش و ویژگیهای فقه حنفی یا فقه اهل رأی
همانطور که پیش از این آمد ،امام ابوحنیفه در نظرات فقهی خود پیروی
مدرسهایی بود که عبداهلل بن مسعود در کوفه پیریزی نمود .و شاگردان او این
مدرسه را بارور ساختند .شاگردان عبداهلل بن مسعود به مانند خود او هر جا نصی
از کتاب و یا روایت صحیحی از رسول خدا(ص) نمییافتند ،به رأی و نظر خود
اجتهاد میکردند ،و این روش ادامه یافت تا اینکه امام ابوحنیفه و شاگردان او،
قواعد این روش را منضبط ساختند .امام ابوحنیفه پیرامون انی قضیه چنین گفته
است:
«من به کتاب خدا عمل میکنم اگر امری را در کتاب ندیدم به سنت رسول
خدا (ص) مراجعه میکنم و اگر در سنت نیافتم به سخن صحابه ـ به هر کدام که
خواستم ـ عمل میکنم و کالم و دیگران را بر سخنان آنان ترجیح نمیدهم اما
هنگامی که سخن به ابراهیم ،شعبی ،ابن سیرین[ ،]61حسن بصری[ ]62عطاء بن
ابیرباح[ ]63و سعید بن مسیب[ ]64رسید پس آنها علمایی بودند که اجتهاد
نمودند و من نیز به مانند آنان اجتهاد میکنم[.»]65
مدرسه فقهی کوفه به مدرسه اهل رأی شهرت دارد ،اما رأی به چه معنی
است؟ آیا مراد از آن همان قیاس فقهی به معنی ملحق ساختن امری که حکم آن
اشاره نشده ،به امری که حکم آن واضح است بخاطر اشتراک در علت حکم ،است
و یا اینکه معنی رأی کلیتر و فراگیرتر از آن است .وقتی به معنی این واژه در
عصر صحابه و تابعین نگاه میکنیم ،آن را کلیتر از قیاس میبینیم .و این معنی
تا زمان تشکیل مذاهب ادامه دارد ،و بعد از شکلگیری مذاهب آرام آرام تفسیر
هر مذهب از رأی متفاوت میشود و این تفاوت تا رد نمود دیدگاه مذهب دیگر
به عنوان» رأی ناجایز» گسترش مییابد .ابنقیم جوزی رأی را در زمان صحابه
و تابعین چنین تعریف میکند»:رأی عبارت از امری بود که انسان بعد از فکر و
تأمل و کسب معرفت به آن میرسد ،از اموری که مالمت درستی و صحت آن
هویدا است[ .»]66به هر حال رأی در نزد صحابه و تابعین ،قیاس ،استحسان[]67
و مصالح[ ]68مرسله را در برمیگیرد .پس برابر با این نظر ،رأی شامل هر فتوایی
میشود که یک فقیه آن را با استفاده از فهم کلی خود از دین صادر نموده است،
بدون آن که در کتاب و سنت به آن اشاره شده باشد ،و همچنین شامل ملحق کردن
حکم یک واقعه به واقعه شبیه آن به دلیل تشابه علت در هر دو میشود[.]69
و بدین ترتیب فقهای مذهب اهل رأی با استفاده از این سیستم در برابر هیچ
پرسشی بیپاسخ نماندند .و این ،از جمله ایراداتی است که مخالفان ابوحنیفه بر او
وارد میدانند ،ابوحنیفه در پاسخ دادن به پرسشها از شهامت کمنظیری برخوردار
بود[.]70
فقه و اجتهاد ابوحنیفه یک تالش فردی نبود و شاید دوام بسیاری از دیدگاههای
فقهی به ویژه در مسایل غیر عبادی ـ فقه معامالت ـ در نتیجه این نوع از اجتهاد
بود .در تأسیس نظریات و اجتهادات بنیادی که فقه حنفی را شکل دادند ،شاگردان
امام ابوحنیفه از همان ابتدا به شکل دقیق و عمیق با او همراه بودند .شاگردان
ابوحنیفه به ویژه افراد معروفی چون ابویوسف و زفر[ ]71از چنان استعدادی
در زمینه فقه برخوردار بودند که به خوبی استاد خود را در فتاوایش به چالش
میکشیدند و چه بسا در یک مسأله ساعتها بحث و گفتگو میشد ،و سرانجام
نتیجه تمام بحثها را به عنوان «قول راجح» مینوشتند[ .]72اگر چه این مانع از
بازگشت آنان از این قول در طول زمان نمیشد ،زیرا امام ابوحنیفه و شاگردان
او ،با واقف شدن به دیدگاههای محکمتر ،از بسیاری از فتاوا و اجتهادات خود
برگشتند .و این را عالمت پختگی و توانمندی خود میدانستند[.]73
دکتر مصطفی ابراهیم زلمی در کتاب «خاستگاههای اختالف در فقه مذاهب»
ویژگیهای عمومی فقه ابوحنیفه را در موارد ذیل خالصه نموده است:
الف :آسان گرفتن در عبادات ومعامالت فقیهان دیگر هم به این اصل پایبندی
نشان دادند؛ اما نه به اندازه امام ابوحنیفه موارد ذیل از نمونههایی است که او در
آنها «آسان گرفتن» را مراعات کرده است:
1ـ هنگامی که نجاستی به بدن یا لباس برسد از میان بردن آن با هر وسیلهای
جایز است.
2ـ هم کسی که سفرش معصیت است و هم کسی که سفرش معصیت نیست
میتواند نماز را شکسته بخواند.
3ـ اگر کسی هزار دینار بدهکاری ،هزار دینار بستانکاری و هزار دینار در دست
داشته باشد زکاتی بر او واجب نیست.
4ـ در زکات میتوان به جای جنس ،قیمت آن را پرداخت کرد .مث ً
ال شخصی
میتواند به جای گوسفند بهای آن را به عنوان زکات بدهد.
ب :مراعات تهیدستان ،ضعیفان وجانبداری از آنها ،چنانکه قرآن به آن فرمان
داده است .این مسأله به خوبی در آرا ،فتواها و داوریهای او دیده میشود ،موارد
زیر از این نمونهاند:
1ـ وجوب زکات ،از هر آنچه از زمین بیرون آید[.]74
2ـ وجوب زکات در زیور آالت طال و نقره[.]75
3ـ در صدقه فطر ،دادن پول به فقیر بر جنس تقدم دارد[.]76
ج :حکم به صحت کارها و تصرفات انسانها در حد امکان ،نمونههای زیر از
این قسماند:
1ـ جواز تجارت وصی ،با اموای یتیمانی که تحت وصایت او هستند[.]77
2ـ چنانچه کسی کاالیی بخرد و سپس در شکست شود ،معامله آن کاال فسخ
نمیشود و فروشنده در ردیف دیگر طلبکاران قرار میگیرد.
د :احترام نهادن به آزادی و انسانیت انسانها.
نمونههای ذیل از این نوع هستند:
1ـ زن بالغ عاقل در مسأله ازدواج ،صاحب اختیار خود است و میتواند با هر
کس که خیر و صالح خویش را در همسری او میبیند ،ازدواج کند[.]78
2ـ ازدواج با حضور [گواهی] یک مرد و دو زن صحیح است[.]79
3ـ حجر ،تنها به سبب دیوانگی وصغیر بودن جایز است[ ،]80اما حجر به دلیل
سفاهت ،جایز نیست[.]81
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از جمله مسائلی که در فقه حنفی از همان ابتدا به شکل گسترده توجه شد« ،فقه
احتمالی»یا «فقه فرضی و تخمینی» بود[ .]82در این نوع از فقه ،فقیه احتماالت
ذهنی را طرح و پاسخ میداد .یکی دیگر از مباحث طرح شده در فقه حنفی،
بحث»حیلههای فقهی» بود .حیله فقهی را بر چند نوع تقسیم کردهاند :حیلهای
که سبب حالل شدن امری حرام میشود و نوعی دیگر که سبب رسیدن به حق و
دوری از گناه و سختی در دین میگردد ،فقهاء نوع نخست را حرام و نوع دوم
را جایز میدانند .و دلیل این جواز را کالم خداوند متعال به حضرت ایوب(ع)
میدانند[ ،]83آنگاه که سوگند یاد کرد تا زنش را صد ضربه شالق بزند .زیرا در
هنگام بیماری و رنج ایوب ،به راهحل پیشنهادی شیطان گرایش یافته بود .و چون
ایوب از بیماری شفا یافت خداوند به او گفت»:به خاطر صبر و استقامت همسرت و
نیز برای آن که بر سوگندت وفادار بمانی یک دستهی علفمانند را یک بار به او
بزن[ .»]84بحث حیلههای فقهی و کتاب «الحیل» محمد بن حسن شیبانی در اصل
برای رفع سختی و ایجاد گشایش در گرههای کور فقهی بود اما نمیتوان انکار
کرد که این بحث فقط در راستای این هدف باقی نماند و آرام آرام در بسیاری از
مسائل وارد حیطهای شد که بسیاری از فقهاء آن را از نوع «حیلههای نامشروع و
حرام» شمردهاند[.]85
منابع مورد استفاده امام ابوحنیفه در استنباط مسایل فقهی را موارد زیر
شمردهاند:
«الف :قرآن کریم؛ ابوحنیفه از نخستین کسانی به شمار میرود که وجوه داللت
قرآن را تبیین کرد .از جمله مهمترین مسایلی که وی در آنها با اکثریت مخالفت
کرده ،قطعی بودن داللت[ ]86عام وحجت نبودن مفهوم مخالف است.
ب :سنت
ج :اجماع[]87؛ در صورتی که نقل اجماع ثابت شده باشد ابوحنیفه به طور
مطلق به آن استناد میکرد.
د :گفته صحابه :ابوحنیفه گفته صحابه را بر قیاس مقدم میداشت.
ذ :قیاس؛ ابوحنیفه به سبب دقت نظر و سرعت انتقالی که در پی بردن به نقاط
همانندی و تفاوت میان موضوع های گوناگون داشت ،قیاس را به صورتی گسترده
و بیش از همه پیشینیان به کار گرفت.
س :استحسان؛ اگر چه او تنها کسی نبود که استحسان را یکی از منابع استنباط
گرفت اما بیش از دیگر پیشوایان مذاهب به آن استناد کرد.
ش :عرف[]88؛ او عرف صحیح را در بنا کردن احکام بر آن مورد توجه قرار
میداد و در صورت تعارض آن را با قیاس ،عرف را مقدم میداشت.
ر :مصالح مرسله[]89
ز :استصحاب[.»]90
باور و عقیدهی امام ابوحنیفه
مسلمانان در عصر ابوحنیفه در باورهای اساسی با هم تفاوت چندانی نداشتند،
مباحثی چون توحید ،نبوت و معاد مورد پذیرش همه دستهها و فرقهها بود .فقط
میتوان این احتمال را به طور طبیعی در نظر گرفت که شاید پیرامون برخی
تفسیرها از جزئیات این مباحث اختالف نظر وجود داشته است .آنچه سبب ایجاد
دستهها و فرقههای مختلف گشت ،مسایلی چون ،خالفت و امامت ،جبر و اختیار،
وضعیت ایمانی مرتکبین گناهان کبیره و ...بود .بیشتر این مباحث به طریقی با
رویدادهای سیاسی مربوط میشد از این جهت در اینجا به باور امام ابوحنیفه
پیرامون این موضوعات میپردازیم ،اما پیش از این نگاهی کوتاه به دو سده
نخست هجری قمری و فرقههای شکل گرفته در آن میاندازیم.
دو قرن نخست هجری قمری ابتدای طرح و رواج افکار و اندیشههای
خوارج[ ،]91شیعه[ ،]92معتزله[ ،]93قدریه[ ،]94مرجئه[ ،]95جهمیه[ ]96و
سایر فرقهها بود .که در روند تحوالت سیاسی ،مذهبی و اجتماعی جامعه اسالمی
شکل گرفتند .و با موضعگیری در برابر هم ،و چه بسا دست به سالح بردن برای
مقابله با فرقه رقیب ،اوضاع بسیار حساس و شکنندهای را بوجود آوردند .یکی از
علتهای بوجود آمدن این فرقهها موضعگیری سیاسی آنها نسبت به حکومت و
مشروعیت آن بود .پس ظهور و سقوط حکومتهای موافق یا مخالف ،آنها را دچار
تغییرات بنیادی در اصول و مبانی میساخت و این تحول چه بسا سبب سردرگمی
و حیرت دانشپژوهان حوزه علم کالم شده است ،زیرا تشتت و پراکندگی آراء
و دیدگاهها آن چنان زیاد است ،که جمع نمودن همه این آرا و ساختن یک قاعده
ثابت برای بسیاری از این فرقهها ،به ویژه مرجئه بسیار مشکل است .بسیاری از
منابع امام ابوحنیفه را مرجئی میدانند .اندیشه ارجاء از زمانی که توسط حسن بن
محمد حنیفه[[ ]97متوفای 99هـ =718م] مطرح شد ،تا زمان پایانی دوره اموی
دچار تحوالت متعددی گشت ،اندیشه ارجاء با خودداری از داوری درباره مرتکبان
کبیره و از آن جمله طرفهای درگیر در فتنههای دوره پسین خالفت عثمان (رض)
آغاز شد و در اوج فعالیت خود به مسایلی چون ،پیوند ایمان و عمل ،کاهش و
افزایش ایمان ،مسأله استثناء در ایمان و عدم خلود در آتش برای گناهکاران نیز
پرداخت[ ،]98آبشخور باورهای مرجئه رویدادهای سیاسی بود .پررنگ شدن آنان
در یک زمان و رنگ باختن آنان در زمانی دیگر به ویژه بعد از سقوط امویان
این نظر را تأیید میکند .به احتمال زیاد بسیاری از اندیشههای مرجئه در تقابل
با فرقههای رقیب شکل نهایی خود را پیدا نموده است ،زمانی که حد و مرز باور
فرقههای رقیب مرجئه پررنگ شد و شروع به جدا نمودن نیروهای خودی از غیر
خودی نمودند ،به طور طبیعی مرجئه نیز به مقابله به مثل پرداخت و چه بسا در
این میدان دچار افراط شد ،دلیل این سخن سبقت زمانی فرقههای رقیب مرجئه
یعنی خوارج و شیعه ،نسبت به آن است .از این جهت شاید بیمناسبت نباشد که
کیفیت باورهای امام ابوحنیفه را در تقابل با سایر فرقهها سنجید ،گفته میشود که
امام ابوحنیفه از سویی با خوارج و اندیشههای آنان مخالفت میورزید ،از سویی
دیگر از علویان و زیدیان حمایت میکرد و پیشنهاد همکاری با دستگاه حاکم را
ـ خواه در دوره اموی و خواه در دوره عباسیـ نمیپذیرفت و از سویی هم با
نظریه شیعیان در باب امامت مخالف بود[ .]99از این جهت نمیتوان معنی باوری
مانند «عدم خلود مرتکبان به گناه کبیره» را در زمانی که خوارج مسلمانان را به
بهانه گناه کبیره و پذیرش حاکمی که بر باور خوارج نیست تکفیر کرده و به قتل
میرسانند .را با زمانی که اندیشه خوارج از جامعه اسالمی رخت بربسته یا ضعیف
شده است یکسان دانست .مطمئن ًا در دوره نخست بسیار پررنگ و افراطی و در
دوره دوم در معنی واقعی خود قرار دارد.
ارجاء به دو معنی آمده است :تأخیر انداختن و امید دادن ،تأخیر انداختن داوری
نسبت به مرتکبان گناه کبیره و امید دادن به آنان به غفران خدایی در روز باز
پسین ،ارجاء با معنی اول آغاز شد و با معنی دوم اوج گرفت و در درگیریهای
سیاسی مشارکت جست ،در اندیشههای ارجاء نوعی مساوات میان همه مسلمانان،
عرب و عجم وجود داشت و این امر سبب رویآوری مسلمانان غیرعرب به سوی
این مکتب گشت[ .]100شاید بتوان گفت که ارجاء و در معنی نخست بیشتر در
تقابل با شیعه است و در معنی دوم در تقابل با معتزله ،زیرا معنی دوم به این مفهوم
است که با وجود ایمان هیچ گناهی زیان نمیرساند و با کفر هیچ طاعتی سودمند
نیست .این دیدگاه بیشتر در برابر معتزله مطرح بود زیرا آنان بر این باور بودند که
مرتکبین گناه کبیره برای همیشه در جهنماند.
شهرستانی[ ]101در ملل و نحل در یک تفسیر ،شیعه و مرجئه را در برابر هم
میداند .زیرا مرجئه معتقد است که امام علی (رض) در میان صحابه در جایگاه
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چهارم قرار دارد بر خالف شیعه که او را مقدم بر دیگر صحابه میدانند[.]102
شهرستانی در نسبت امام ابوحنیفه به مرجئه چنین آورده است:
«و از عجیب حال او [غسان کوفی مرجئی] آن که حکایت کند از (امام االئمه)
ابوحنیفه کوفی ـ رضی اهلل عنه ـ مانند مذهب خود ،و او را از مرجئه شمرده و این
افترا است از وی بر امام که مذهب (مزخرف) خود را بروی میبندد برای رواج
سخنان خود و امام ابوحنیفه و اصحاب او را ـ رضی اهلل عنه ـ از «مرجئه سنت»
شمردهاند .و بسیاری از اصحاب مقاالت او را از مرجئه میشمارند ،و گویا سبب
این نام بردهام آن است که امام فرماید :ایمان تصدیق دل است و آن زیاد و کم
نمیشود .مرجئه گمان بردند که قایل است به تأخیر عمل از ایمان .و این توهم
فاسد در حق آن مسندنشین محفل عبادت و طاعت چگونه درست آید که با آن
همه سعی و کوشش در اصناف عبادتها به ترک عمل فتوی دهد.
و سبب دیگر در این توهم غسان آن است که امام ابوحنیفه ـ رضی اهلل عنهـ
مخالف قدریه ومعتزلهیی است که در «صدر اول» بودند[و] ومعتزله (که تابع
ایشان بودند) مخالفان خود را در «قدر»« ،مرجئه» گفتند ،و همچنین وعیدیه از
«خوارج»پس دور نیست که این لقب امام را از معتزله  ،و خوارج پیدا آمده
است[.»]103
امام ابوحنیفه در سایر موارد اختالفی ذکر شده با مقداری تفاوت به مانند دیگر
اهل سنت معتقد است به درستی جانشینی خلفای راشدین به ترتیب آنچه روی داده
و در قضیه جبر و اختیار بر این باور است که «انسان دارای اعمال اختیاری است
که به سبب آنها پاداش یا مجازات میبیند ،با وجود تقدیر کلی او»[ ]104و امام
ابوحنیفه مرتکبین گناه کبیره را از دایره ایمان خارج نمیبیند .و بر این باور است
که اعمال صالح سبب توانمندی و پرنور شدن ایمان ،و گناه و کارهای خالف سبب
ضعف و سستی ایمان میگردند[.]105
موضعگیری و باورهای سیاسی امام ابوحنیفه
امام ابوحنیفه در عصر حکومت عبدالملک بن مروان[86[ ]106ـ 26هـ
=705ـ646م] دومین خلیفه مروانی به دنیا آمد در حالی که حکومت تا هنوز
از تبعات انتقال حکومت و قیام عبداهلل بن زبیر[73[ ]107ـ1هـ  692ـ 622م]
نرسته بود .پس عبدالملک به حجاج بن یوسف ثقفی[95[ ]108ـ 40هـ = 714ـ
660م] بعد از سرکوب کردن قیام زبیریان حکومت بصره و کوفه و حجاز را داد.
در آن موقع ابوحنیفه دوران کودکی را میگذراند .و شاهد فجایعی بود ،که حجاج
در عراق مرتکب میشد .و سختگیریهای حجاج بر مردم و فقهای بزرگ ،سبب
رویگردانی او از همان کودکی از امویان شد.
عالوه بر این ،ابوحنیفه دوستی اهل بیت رسول خدا(ص) را از پدر و مادر به
ارث برده بود .فشار امویان بر غیرعربها و موالی بر آنان نیز اعمال میشد]109[.
و موضعگیری اهل بیت نسبت به موالی ،محبت آنان به اهل بیت را سبب شد .ذهبی
در سیر اعالم النبالء تبلور این محبت را چنین حکایت کرده است:
«ابوحنیفه در حال پاسخ دادن به سؤاالت مردم مدینه بود و برخی از مردم در
اهداف او نشسته و برخی دیگر ایستاده بودند در این موقع امام جعفر صادق را
در میان مردم ایستاده مشاهده کرد پس خطاب به او گفت :شایسته نیست که من
نشسته باشم در حالی که شما ایستادهاید»]110[.
امام ابوحنیفه از قیام زید بن علی [122ـ 80هـ =740ـ 699م] در زمان خالفت
هشام بن عبدالملک[122[ ]111ـ 71هـ =740ـ 690م] حمایت کرد حتی برخی
از منابع از میل او برای پیوستن به قیام زید میگویند و با مال و ثروت خود او
را یاری داد و مردم را به پیوستن به زید تشویق نمود .این حمایت از زید در
زمانی صورت پذیرفت ،که ابوحنیفه فقط چهلو دو سال داشت و به تازگی بعد
از مرگ استادش ،حماد بن ابی سلیمان به ریاست مدرسه اهل رأی در کوفه
رسیده بود ]112[.امویان از جانبداری ابوحنیفه از قیام زید بن علی باخبر شدند
و درصدد برآمدند تا مقدار دوستی او با اهل بیت را بیازمایند .و همچنین در ایام
ضعف و سستی دولت اموی از فقهای بزرگ یاری بگیرند .پس یزید بن عمر
ابن هبیره[ ]113والی کوفه قضاوت را به ابوحنیفه پیشنهاد داد و چون آن را
نپذیرفت او را  110شالق ـ هر روز ده شالق ـ زد .و این سبب شد تا ابوحنیفه
مدتی کوفه را رها کند و به مکه بگریزد ،اقامت او در مکه تا سال 132هجری
=750م که دولت عباسی استقرار پیدا کرد ادامه یافت ]114[.ابوحنیفه در ابتدا از
دولت عباسی حمایت نمود و چون دید آنها نیز روش امویان را در پی گرفتهاند
از جانبداری دست کشید .امام ابوحنیفه در برابر قیام محمد بن عبداهلل[]115
[نفس زکیه] و برادرش ابراهیم بن عبداهلل[ ]116ـ از فرزندان امام حسن مجتبی ـ
موضعگیری صریح نمود و این سبب خشم ابوجعفر منصور[ ]117شد .نفس زکیه
در مدینه قیام کرد و برادرش را به بصره فرستاد و او توانست بر بصره ،اهواز،
فارس و واسط چیره شود .و به کوفه حمله برد ،عباسیان تالش بسیار کردند تا
با نیرنگ این قیام را سرکوب کنند ،اما نتوانستند .و بعد از درگیریهای متعدد
سرانجام عباسیان بر این قیام چیره شدند[ .]118امام ابوحنیفه مبلغ چهار هزار
درهم برای ابراهیم به بصره فرستاد ]119[.و فرمانده نظامی ابوجعفر منصور ،حسن
بن قحطبه[ ]120را از جنگ با عبداهلل (نفس زکیه) باز داشت ،امری که بر ابوجعفر
پنهان نماند و شاید همین دیدگاه امام سبب شد تا ابوجعفر منصور به فکر تسویه
حساب با او برآید و برای این کار کمهزینهترین راه را برگزید ،از این جهت او
را به کار قضاوت خواست ـ و با اختالف روایاتی که در این زمینه هستـ نوع
گفتوگوی بین امام ابوحنیفه و منصور عباسی و پاسخ امام به او ،همه حکایت از
شهامت ابوحنیفه و نارضایتی شدید او از کارهای منصور عباسی داشت ،به روایتی
امام ابوحنیفه قضاوت را نپذیرفت و در نتیجه به زندان و شالق محکوم شد ،و
امام در زندان درگذشت.
در مجموع با توجه به مباحث گذشته و روایات کتابهای مناقب [مناقب اإلمام
األعظم :کردری و مناقب اإلمام أعظم إبیحنیفة :موفق مکی] و کتابهایی مانند
أحکام القرآن جصاص و ...میتوان باورهای سیاسی امام ابوحنیفه را در موارد زیر
خالصه نمود:
1ـ مسأله حاکمیت :امام ابوحنیفه بر این باور بود که حاکم حقیقی خداوند است
و پیامبر به عنوان فرستاده او باید پیروی شود و شریعت و قانون خداوند و پیامبر
او (ص) برترین قانون است و هیچ مسلمانی اجازه ندارد در برابر این قانون ،حکم
دیگری اختیار نماید[.]121
2ـ روش درست انعقاد خالفت :امام ابوحنیفه بر این باور بود که خالفت با اعمال
زور و قدرت منعقد نمیشود .و خالفت درست آن است که از طریق شوری و
اجتماع اهل رأی جامعه اسالمی ،تشکیل شده باشد.
3ـ امامت و خالفت فاسق و ستمگر جایز نیست :عدالت برای خالفت شرط
الزمی است اما بعد از سیطره فرد ستمگر بر امور مسلمانان امور اجتماعی و
قضایی شرعی زیر نظر او درست هستند.
4ـ ابوحنیفه به قریشیبودن خلیفه باور داشت ،زیرا تا آن عصر تا هنوز قریشیها
بیش از همه در بسیج مردم توانا بودند و پیروی مردم از آنان بیش از دیگران بود.
5ـ امام به استقالل قضات از حاکمان باور داشت ،در یکی از آخرین سخنانش به
شاگردانش چنین گفت »:اگر خلیفه مرتکب جرمی شود که با حقوق انسانی ارتباط
داشته باشد ،بزرگترین قاضی یا قاضیالقضاة باید در حق او داوری ،و حکم را بر
او اجرا کند»[ .]122و علت نپذیرفتن پست قضاوت توسط او این باور او بود زیرا
حاکمان وقت استقالل قضات را به رسمیت نمیشناختند.

6ـ امام بر قیام ضد حاکم ستمگر باور داشت ،از این جهت به یاری کسانی
پرداخت که علیه حاکمان قیام کردند و شرط عدالت و تقوا را نیز دارا بودند.
[]123
ابوحنیفه در جایگاه جرح و تعدیل
ابوحنیفه به خاطر پاسخ دادن به یک سری سؤاالت که در دایره فقه تقدیری
یا همان فقه احتماالت قرار میگیرند ،هرگز بوسیله مخالفان اهل رأی بخشیده
نشد .در بین علمای طراز اول جرح و تعدیل ،درباره احادیث روایت شده از امام
ابوحنیفه اختالف نظر وجود دارد .اما هیچ دستهای او را به کذب و دروغ متهم
نساختهاند.
با تأمل در پیرامون دیدگاه هر دو دسته و فاصله زمانی هر یک از آنان از عصر
امام ابوحنیفه و همچنین دیدگاه آنان نسبت به فقه و فقها ،میتوان به این جمعبندی
رسید که امام ابوحنیفه در روایت حدیث ،قابل اطمینان و از اهل صدق و راستی
است ]124[.اما با وجود اینکه یحیی بن معین[233[ ]125ـ 158هـ =848ـ
 ]775که از پیشوایان حدیثشناس در عصر خود بود ،بر باور فوق است و یحیی
بن سعید[[ ]126وفات143 :هـ =760م] پیشوای اهل حدیث در زمان ،خود فتوای
امام ابوحنیفه را میپذیرد و امام محمد بن ادریس شافعی[204[ ]127ـ 150هـ
=820ـ 767م] بر این باور است که« :هر کس در پی کسب فقه باشد وامدار امام
ابوحنیفه میشود ».و سفیان ثوری[ ]128و عبداهلل بن مبارک[ ]129میگویند:
«ابوحنیفه فقیهترین فرد زمان خود بود» .افرادی چون احمدبن شعیب نسایی[]130
و عبداهلل بن عدی[ ]131که از پیشوایان و حدیث بودند ،امام ابوحنیفه را در حدیث
صاحبنظر نمیدانند[ .]132و ابنعدی او را از اهل حدیث نمیشمارد[ ]133و
برخی دیگر پا را از این فراتر نهاده و ابوحنیفه را به سبب تردید در درستی برخی
از احادیث ،شدیداً تقبیح کردهاند.
همه این اختالفات به سبب روشی بود که امام ابوحنیفه در استنباط احکام از
قواعد فقهی اختیار نموده بود .از این جهت آن دسته از علمای جرح و تعدیل که
صبغه فقهی آنها قوی است ،جایگاه بزرگ امام ابوحنیفه را باور دارند به ایرادات
مخالفان او ارزش زیادی قایل نیستند[ .]134روایاتی از پیشوایان اهل حدیث که
از فقهای عصر خود بودند موجود است که نشاندهنده جایگاه بس بزرگ امام
ابوحنیفه و شاگردان اوست]135[.
در این میان نکتهایی چند بر جای مانده است ،از جمله آن که وجود کسانی
که با جعل و وضع حدیث تالش کردهاند تا با کسب وجه ،جایگاه افراد موجه
جامعه را مخدوش سازند ،سبب شده است تا افراد زیادی در این میان قربانی این
دروغپردازی میشوند ،وجود روایات ساختگی و چه بسا متضاد در مورد امام
ابوحنیفه ـ که تاریخ بغداد مملو از آنهاست ـ نشاندهنده چنین موضوعی است.
[ ]136و نباید از حسادت حسودان که با ایجاد شایعه ،قلب بیمار خود را ـ به
گمان خود ـ آرامش میدهند ]137[،غافل ماند .و اگر این دسته بهانه و سوژهای
برای ایجاد تشکیک نسبت به علم و دانش کسی بدست آورند ،با شاخ و برگ
دادن و بزرگ کردن و واقعی جلوه دادن آن هر غیر محققی را به شک و تردید
میاندازند[.]138
امام ابوحنیفه در چند جمله
ابوحنیفه انسانی متین و آرام بود ،درکی قوی داشت .فقه ،عبادت ،تقوا و
سخاوت را یک جا با هم داشت ،بخشش و عطای حکومتی را نمیپذیرفت[،]139
در برابر دشمنان و مخالفان از تحمل و سعه صدر بینظیری برخوردار بود.
گفتههای ناخوشایند و پرسشهای جاهالنه او را برنمیانگیخت[ ،]140در تحلیل
مسایل ژرفاندیش و ژرفکار بود و به بررسی ظاهر متون دینی بسنده نمیکرد،
بلکه به هدفی که در پشت این ظاهر بود مینگریست ،همین ویژگیها و مانند
اینها بود که او را جایگاهی بلند بخشید ،دلش را نورانی ساخت و بینشی روشن
به وی ارزانی داشت[.]141
پاورقیها و ارجاعات
[]1ـ Zota

[ ]2ـ خطیب بغدادی ،احمد بن علی بن ثابت بغدادی [463ـ 392هـ =1072ـ 1002م] از
مؤرخین قرن پنجم به شهرهای متعدد برای جمع اخبار سفر کرد.
[]3ـ خطیب بغدادی ،ابی بکر احمد بن علی ،تاریخ بغداد او مدینة السالم ،ج13ص.325 ،6
[ ]4ـ عبدالقادر بن ابی الوفاء قریشی متوفی 775هـ = 1375م کتاب او در طبقات حنفیه
است.
[]5ـ عبدالقادر ابن ابی الوفاء الجواهر المضیئة ،جزء اول ص.85
[]6ـ Mah
[]7ـ ابن خلکان ،ابی العباس شمس الدین احمدبن محمد ،وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان
ج5ص.405
[ ]8ـ بالذری ،احمد بن یحیی بن جابر ،فتوح البلدان ج 2ص.489
[ ]9ـ ابن خلکان ،وفیات االعیان ترجمه ،احمد بن محمد سنجری ،ج3ص.359
[ ]10ـ عمر بن اسحاق بن احمد غزنوی سراج الدین ابوحفص هندی وسپس مصری فقیه
حنفی [773ـ 704هـ = 1372ـ 1305م] تصانیف زیادی بر جای گذاشته است از آن جمله،
تفسیر القرآن ،مجموعه فتاوی ،شرح هدایه فی الفقه مرغینانی و...
[]11ـ تقیالدین التمیمی ،الطبقات السنیة فی تراجم الحنفیة ،جزء اول ص.86
[ ]12ـ ابن خلکان ،همان ج 5ص.405
[ ]13ـ همان ص.405
[ ]14ـ خطیب بغدادی ،تاریخ بغداد ،ج13ص.326
[ ]15ـ محمد ابوزهره ،ابوحنیفة حیاته و عصره ـ آراؤه و فقهه  ،ص.12
[ ]16ـ اسماعیل پاشا بغدادی ،هدیة العارفین ،اسماء المؤلفین و آثار المصنفین ج 2ص.495
[]17ـ محمد بن اسحاق الندیم معروف بأبی یعقوب وراق ،کتاب الفهرست ،تحقیق ،رضا
تجدد ص،255
[ ]18ـ خطیب بغدادی ،تاریخ بغداد ،ج13ص.325
[ ]19ـ ابن خلکان ،وفیات االعیان ،جلد پنجم ص.405
[ ]20ـ منابع در مورد خانواده مادری ابوحنیفه ووضع مالی وطبقه اجتماعی آنها اشارهای
نکردهاند.
[]21ـ عامر بن شراحیل الشعبی [103ـ 19هـ = 721ـ 640م] از راویان حدیث واز تابعین
بود ،در حفظ ضربالمثل بود .در کوفه متولد ،و در همانجا در گذشت با عبدالملک بن
مروان خلیفه اموی تماس گرفت ،و دوست و ندیم او شد .و قاضی عمر بن عبدالعزیز بود.
او فقیه ،محدث و شاعر بود.
[]22ـ محمد ابوزهره ،همان ص.18
[ ]23ـ شاید مخالفت علمای دیگر شاخههای دانش ،در آن عصر با علم کالم و همچنین
ویژگیهای خاص این علم که در آن معنویت کم و جدال فراوان است و اینکه این دانش
فقط نیاز افرادی خاص در جامعه است ،از جمله این اسباب بوده است.
[ ]24ـ حماد بن ابی سلیمان ،عالمه ،فقیه و امام عراق از شاگردان ابراهیم نخعی در سال
 120هـ 738م درگذشت .او صاحب مال و تجمل بود[ .سیر اعالم النبالء ج  5ص .]231
[ ]25ـ خطیب بغدادی ،تاریخ بغداد ،ج 13ص.333
[ ]26ـ ابن الجوزی ،عبدالرحمن بن علی597 [ ،ـ 508هـ = 1201ـ 1114م] صاحب
تصانیف فراوان .
[ ]27ـ ابن الجوزی ،أبو الفرج ،عبدالرحمن بن علی ،المنتظم فی تواریخ الملوک واالمم
ص.2293
[ ]28ـ یعقوب بن ابراهیم ،ابویوسف182[ ،ـ 113هـ = 798ـ 731م] قاضی القضاة هارون
رشید و معروفترین شاگرد امام ابوحنیفه.
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سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.
[ ]29ـ ترجمه»:هرکسی که در دین خدا دانش حاصل کند خداوند او را کفایت میکند
واز جایی که گمان نمی برد او را روزی میرساند» .ابن الدبیثی ،ذیل تاریخ بغداد .ج1
ص.49
[ ]30ـ جمالالدین یوسف مزی [742ـ 654هـ =1341ـ 1256م] محدث ،در حلب به دنیا
آمد در راه کسب دانش بسیار سفر کرد ودر دمشق سکونت گزید وپنجاه سال حدیث گفت.
[ ]31ـ طاوس بن کیسان [106ـ 33هـ = 724ـ 653م] از بزرگان تابعیین در فقه و
حدیث ،بسیار پرجرأت و از اهل فارس بود و در یمن پرورش یافت.
[ ]32ـ عاصم بن أبی النجود ،یکی از قراء هفتگانه متوفای 128هـ= 745م تابعی بود ،و
در قراءات و حدیث قابل اعتماد بود.
[ ]33ـ عکرمه مولی ابن عباس ،بربر بود .متوفای 107هـ = 726م از دانشمندان تابعی و
قابل اعتماد در تفسیر بود.
[]34ـ محمد بن مسلم بن عبداهلل ابن شهاب زهری [124ـ 58هـ = 742ـ 678م] اولین
کسی که حدیث را تدوین کرد و از بزرگان فقه وحدیث از تابعین مدینه که در شام
سکونت گزید عمر بن عبدالعزیز خلیفه عادل اموی به او توجه خاص داشت.
[ ]35ـ محمد بن علی مشهور به باقر امام پنجم شیعه اثنی عشر[114ـ 57هـ =73ـ
677م].
[ ]36ـ زید بن علی 120ـ 80هـ = 738ـ 699م پیشوای مذهب زیدی و از علمای
معروف زمان خود.
[ ]37ـ مزی ،تهذیب الکمال فی أسماء الرجال ،ج 29ص19ـ .418
[ ]38ـ خطیب بغدادی ،تاریخ بغداد .ج13ص.330
[ ]39ـ ابراهیم بن یزید نخعی [ 96ـ 46هـ = 715ـ 666م] از بزرگان تابعی ،وی فقیه
عراق در زمان خود بود.
[ ]40ـ شریح بن حارث کندی وفات 78هـ = 697م از مشهورترین قضات صدر اسالم.
[ ]41ـ علقمه بن قیس نخعی همدانی وفات در 62هـ = 681م فقیه عراق و شاگرد ابن
مسعود بود.
[ ]42ـ مسروق بن اجدع همدانی و ادعی تابعی ثقه از اهل یمن وساکن کوفه شد .در
نبردهای امام علی شرکت جست.
[ ]43ـ عبداهلل بن مسعود وفات 32هـ = 653م در فضل وعقل ونزدیکی به رسول خدا از
سر رسول بود.
بزرگان صحابه بود از اهل مکه و سابقین به اسالم بود .صاحب ّ
[ ]44ـ محمد ابوزهره ،ابوحنیفة ،حیاته و عصره ،ص.66
[ ]45ـ الذهبی ،شمسالدین محمد بن احمد بن عثمان ،سیر اعالم النبالء ج اول ص.461
[ ]46ـ حسین صابری ،تاریخ فرق اسالمی ج 2ص.65
[ ]47ـ محمد ابوزهره ،همان ص.68
[ ]48ـ یزید بن عمر بن هبیره [132ـ 87هـ =750ـ  ]706از جمله کار گزاران دولت
اموی در بین النهرین.
[ ]49ـ همان ص.34
[ ]50ـ ـ شمس الدین ابو عبداهلل محمد بن أبی بکر دمشقی751 ،ـ 691هـ = 1350ـ
1292م فقیه حنبلی معروف به ابن قیم جوزی ،مفسر ،محدث ،حافط ،نحوی ،اصولی،
متکلم و....
[ ]51ـ محمد بن حسن بن فرقد شیبانی (189ـ131هـ = 804ـ 748م) از شاگردان مهم
امام ابوحنیفة و امام ابویوسف و صاحب تألیفات فراوان.
[ ]52ـ هدیة العارفین اسماء المؤلفین و آثار المصنفین ،اسماعیل پاشا بغدادی ج 2ص.495
[ ]53ـ أعالم الموقعین ،ابنقیم جوزی.
[ ]54ـ شمسالدین ابو عبداهلل محمد بن ابوبکر معروف به ابن قیم جوزیه ،اعالم الموقعین
عن رب العالمین .ج .3ص.3
[ ]55ـ اهل رأی به کسانی گفته میشود که در پذیرش حدیث سختگیری میکنند و از
قیاس و اسحسان به شکل گسترده استفاده میکنند.
[ ]56ـ حسین صابری ،تاریخ فرق اسالمی ج 1ص .146
[]57ـ مصطفی ابراهیم الزلمی ،خاستگاههای اختالف در فقه مذاهب ،ترجمه :حسین صابری
ص.46
[ ]58ـ المعلم پطرس بستانی ،بستانی  ،دایرة المعارف عربی ،جلد دوم ص.456
[ ]59ـ برتولد اشیولر ،تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمی ،ترجمه :مریم میراحمدی
ج 2ص.220
[]60ـ خطیب بغدادی ،تاریخ بغداد ،ج13ص6ـ  .325وابن حجر عقالنی ،تهذیب التهذیب
ج 10ص.401
[ ]61ـ محمد بن سیرین بصری [110ـ 33هـ = 653ـ 729م] فقیه و محدث در ابتدا بزاز
بود به تقوا و تعبیر خواب مشهور بود.
[ ]62ـ حسن بن یسار بصری [110ـ 21هـ = 642ـ 728م] تابعی ،امام اهل بصره فقیه ،
محدث و از عبادت گذاران و افراد شجاع بود .در بصره درگذشت.
[]63ـ عطاء بن اسلم بن اسلم بن صفوان [114ـ 27هـ = 647ـ 732م] فقیه ومفسر
ومحدث اهالی مکه.
[ ]64ـ سعید بن مسیب بن حزن [94ـ 13هـ = 634ـ 713م] سید تابعین و از فقهای
هفتگانه در مدینه محدث ،فقیه و صاحب ورع و تقوا بود.
[ ]65ـ مزی ،تهذیب الکمال ج29ص.443
[]66ـ محمد ابوزهره ،همان ص.102
[]67ـ عدول از آنچه یک قیاس ایجاب میکند به آنچه قیاس قویتر از ایجاب میکند
(استحسان).
[ ]68ـ مصالحه مرسله آن است که هیچ دلیلی ناظر بر اعتبار یا عدم اعتبار آن درشرع
نرسیده باشد.

[]69ـ محمد ابوزهره همان ص.102
[ ]70ـ بطور مثال میتوان به فتوای ایشان درباره نماز خواندن به فارسی برای فارسیزبانان
اشاره کرد ،او فتوا داد که آنان میتوانند معنای قرآن را به فارسی در نماز به جای عبارات
عربی بخوانند .ابتدا این فتوا عام بود اما بعد محدود به این شد که آنها عربی ندانند ،اما به
هر حال ذات این فتوا سبب طرح مباحث جدیدی شد و آن اینکه آیا قرآن لفظ و معنا است
و یا اینکه تنها معنا میباشد .سرخی در کتاب مشهور خود «المبسوط» بحث مفصلی در
این زمینه نموده است(.محمد ابوزهره ،همان ،ص.)237
[]71ـ محمد مطلوب ،ابویوسف حیاته و آثاره و آراؤه الفقهیه ،ص.139
[]72ـ ابوالمحاسن الدمشقی  ،ذیل تذکرة الحفاظ ،ص.211
[ ]73ـ زفر بن هذیل بن قیس [158ـ 110هـ =776ـ 729م] فقیهی بزرگ و قاضی بصره.
[]74ـ یوسف قرضاوی ،فقه الزکاة ،جزء اول ،ص.353
[ ]75وهبة الزحیلی ،الفقه االسالمی و أدلته ج1و2ص .111 ،112
[ ]76ـ مرغینانی ،الهدایه فی الفقه ،ج1و 2ص.103
[ ]77ـ همان ج3و 4ص.582
[ ]78ـ مرغینانی ،الهدایة شرح بدایة المبتدی ج1و 2ص.213
[]79ـ همان ص.206
[ ]80همان ص.315
[ ]81ـ مصطفی ابراهیم زلمی ،خاستگاههای اختالف در فقه مذاهب ،ترجمه حسین صابری
ص.
[]82ـ محمد ابوزهره ،ابوحنیفة ،حیاته وعصره  ....ص.270
[]83ـ دلیلهای دیگر نیز در این زمینه مطرح شده است چون :حیلهی یوسف(ع) برای نگه
داشتن برادرش نزد خود [ سوره آیات 69ـ ،]76جواز کنایه در خواستگاری زن شوهر مرده
[سوره بقره آیه  ،]235دوستی ظاهری با کافران [سوره آل عمران آیه .]28
[ ]84ـ ابی الفرج جوزی ،جمالالدین عبدالرحمن ،زاد المسیر فی علم التفسیر ج6ص.341
[ ]85ـ برای نمونه میتوان به فتوای عدم حرمت نکاح تحلیل و عدم حرمت اسقاط زکات
نزد برخی از فقهای حنفی اشاره کرد[ .محمد عبدالوهاب بحیری ،حیلههای شرعی ناسازگار
با فلسفه فقه ،ترجمه حسین صابری .ص 266وص.]154
[ ]86ـ عام لفظی است در برگیرنده همه آنچه میتواند آن را به وضع واحد در برگیرد،
بدون آن که حصری در کار باشد( .خاستگاههای اختالف در فقر مذاهب ،همان ،ص.)145
[]87ـ اجماع عبارت است از :اتفاق مجتهدان امت محمدی (ص)
[ ]88ـ عرف عبارت است از :گفته یا کردهای که غالب ًا مردم با آن آشنایند و آن را در
پیش میگیرند.
[ ]89ـ ثبوت امری در زمان دوم بنا بر ثبوت آن در زمان اول به دلیل نبودن عامل تغییر
دهنده.
[ ]90ـ مصطفی ابراهیم زلمی ،همان ص .46
[ ]91ـ خوارج دستهای بودند که بعد از پذیرش حکمیت توسط امام علی (رض) از او جدا
شده و مخالف او گشتند خوارج را در طول تاریخ با نامهای متعدد چون ،شراة ،حروامه،
مارقه .....میشناسند.
[ ]92ـ شیعه در لغت به معنای یاران و پیروان است ،و در عرف فقیهان و متکلمان
دورههای پیشین و پسین بر پیروان امام علی(رض) و فرزندان او اطالق میشود.
[ ]93ـ معتزله مکتبی کالمی بود که بوسیله واصل بن عطاء [وفات 131هـ = 749م]
بوجود آمد معتزله رویکردی خردگرایانه داشت و مباحث جدیدی را در کالم مطرح کردند.
[ ]94ـ قدریه :فرقهای بود که اعتقاد به عدم وجود تقدیر از پیش معین شده است و بر این
باور بود که انسان در افعال و اعمال خود راهی از پیش تعیین شده را نمیپیماید.
[ ]95ـ مرجئه :ارجاء به یک نوع بی طرفی سیاسی گفته شده است که نسبت به درگیرهای
میان مسلمانان در سده نخست هیچ گونه موضعگیری نمیکنند ،ارجاء سبب ایجاد یک نوع
تسامح مذهبی نیز شد.
[ ]96ـ جهمیه :پیروان جهم بن صفوان که دو اندیشه بنیادین خلق قرآن و جبر را با هم
مطرح ساخت و از این رو سلف دو اندیشه یاد و مکتب متعارض اعتزال و نیز جبر گردید.
[تعاریف برگرفته از کتاب :تاریخ فرق اسالمی ،تألیف :دکتر حسین صابری].
[ ]97ـ حسن بن محمد حنفیه ،ابومحمد ،یکی از دو فرزند محمد حنفیه فرزند امام علی
(رض) بود او در مسایل اختالفی بسیار دانا بود.
[ ]98ـ حسین صابری ،تاریخ فرق اسالمی ج1ص.102.103
[ ]99ـ حسین صابری ،تاریخ فرق اسالمی ج 1ص.111
[ ]100ـ حسین صابری ،تاریخ فرق اسالمی ج 1ص.111
[ ]101ـ مصطفی خالقداد هاشمی ،همان ص.179
[ ]102ـ محمد بن ابوالقاسم عبدالکریم بن ابوبکر احمد شهرستانی ،شافعی ،اشعری [545ـ
467هـ =1153ـ 1075م] یکی از دانشمندان بزرگ در «شهرستان» خراسان به دنیا آمد،
فقه از ابوالمظفر ،احمد خوافی فرا گرفت و به نیشابور رفت و در آنجا از اساتید نظامیه
نیشابور سود برد و علوم عقلی نیز مشغول شد .او با سلطان سنجر بسیار نزدیک بود.
[]103ـ مصطفی خالقداد هاشمی ،توضیح الملل ،ترجمهی الملل والنحل ،جلد اول ص 4ـ
.183
[ ]104ـ عبدالملک سعدی ،شرح عقاید اهل سنت ،ترجمه امیر صادق تبریزی ،ص.122
[ ]105ـ همان ،ص.202
[ ]106ـ عبدالملک بن مروان بن حکم دومین خلیفه بنی مروان ،عبدالملک از خلفای
قوی و سیاستمدار بود قبل از رسیدن به خالفت مدینه بود ،عبدالمک در زمان معاویة بن
ابیسفیان والی مدینه بود .او در مقابل مخالفان بسیار سختگیر بود .عبدالملک را دومین
بنیانگذار خالفت اموی دانستهاند[ .حسن ابراهیم حسن ،تاریخ سیاسی اسالم ص]358
[ ]107ـ عبداهلل بن زبیر بن عوام ،اولین مولود مهاجران در مدینه در سال اول هجرت بود

امام ابو اسحاق شاطبي
رحمه اهلل

که مشتمل بر مباحث اصولی و تحقيق در موضوعات مهم با فوايد
و نتايج ارزشمند است:
 ‹ -1عنوان التعريف بأسرار التكليف› مشهور به الموافقات ،در
موضوع اصول فقه که در چهار جلد به چاپ رسیده است.
 ‹ -2المجالس› شرح كتاب بیوع؛ صحيح بخاري است.
 ‹ -3االفادات و االنشادات› در دو دفتر شامل مسايل نغز و خواندنی.
 ‹ -4شرح جليل› بر الخالصه في النحو.
 ‹ -5عنوان االشتقاق في علم االشتقاق.
 -6الفتاوي.
 -7االعتصام .

ابو اسحاق ابراهيم بن موسي بن محمد اللخمي غرناطي مالكي
مشهور به شاطبي[ ]1امامی عالمه ،حافظی جليل القدر ،مجتهدی
تالشگر و دانشمندي اصولي ،فقيهي محدّ ث ،لغت شناسي بيانگر و
زاهدي روشن ضمير و برجسته در علوم مختلف بود .از نوادر علماي
ّ
محل اطمينان
محقق ،اهل درايت و اثبات و از بزرگان صاحب فن و
در آنچه نوشته است .وی جايگاهي استوار در فقه ،اصول ،تفسير،
حديث ،علوم عربي و غير آن دارد.
ایشان ديدگاه هاي بلند نظرانه و ظرایف مهم و مباحثي نيكو و
آثاري بزرگ ،مشتمل بر مسایل ارزشمند دارد و از خود كتابهايي در
نقد و تحقيقاتي به يادگار گذاشته است.
وی در ماه شعبان از سال  790هجري دار فاني را وداع گفت.
خداوند او را غرق رحمت بي انتهاي خود كند و او را به بهترين
پاداش در باب اسالم و مسلمين برساند.
امام شاطبی كتابهاي ارزشمندي را به رشته تحرير در آورده است

زيرنويس:
[ - ]1شاطبه ناحيهاي است در شرق اندلس؛ دوست دارم به خواننده
بزرگوار ياد آوري كنم آن ناحیه از نواحي اندلس یا اسپانياي كنوني
است ،سرزمين اسالم كه امروزه از دست مسلمين خارج شده است و
امام شاطبي يكي از علماي بزرگ اين سرزمين است و چه بسيار علما
و فقهایي كه از ميان امت اسالم برخاستهاند .از خداوند خواستاريم كه
مسلمين و دينشان به گونهاي نيكو و شايسته برگرداند و سرزمينهاي
خارج شده از دست مسلمين دوباره به آغوش اسالم برگردند! كه به
واقع جهان به خاطر عقب ماندگي مسلمين بسيار زيان ديده است.
به نقل از :االعتصام درشناخت بدعت و سنّت ،تالیف :امام ابواسحاق
شاطبی.

بعد از اینکه معاویه بن یزید خود را از خالفت عزل کرد ادعای خالفت نمود ودر سال
46هـ = 684م برای خالفت بیعت شد .وی بر مصر ،حجاز ،یمن ،خراسان ،عراق و بیشتر
شام حکومت کرد سرانجام در زمان عبدالملک بن مروان به وسیله حجاج بن یوسف ثقفی
در مکه مکرمه کشته شد.
[ ]108ـ حجاج بن یوسف بن حکم ثقفی ،از والیان قدرتمند و سفاک اموی ،حجاج بسیار
زیرک و فصیح بود مدت بیست سال والی عراق و حجاز بود.
[ ]109ـ یکی از موارد مربوط به بحث مرجئه رابطه آنها با امویان میباشد .بیشتر
نویسندگان ـ دستکم فارسینویسان ـ بر این باورند که دولت اموی حامی مرجئه بود
و مرجئه نیز از آنان حمایت میدانند در حالی که امام ابوحنیفه از امویان حمایت نکرد و
عم ً
ال از پذیرش قضاوت در دولت آنها سرباز زد و از مخالفان آنها نیز حمایت نمود .پس
میتوان در این زمینه یک قاعده فراگیر و کلی مطرح کرد.
[ ]110ـ ذهبی ،سیر اعالم النبالء ج6ص.257
[ ]111ـ یزید بن عمر بن هبیره [132ـ 87هـ =750ـ  ]706از والیان دولت اموی در
قنرین و سپس در بصره و کوفه در ایام پایانی دولت اموی در واسط سنگر گرفت و از
سفاح امان گرفت ،اما سفاح امان خود را شکست و او را کشت.
[ ]112ـ هشام بن عبدالملک [122ـ 71هـ =740ـ 690م] از خلفای بزرگ اموی وی بر
دشمنان خود بسیار سختگیر بود.
[ ]113ـ ابواالعلی مودودی ،خالفت و ملوکیت ،ترجمه :خلیل احمد حامدی ص.326
[ ]114ـ محمد ابوزهرة ،ابوحنیفة...ص.32
[ ]115ـ محمد بن عبداهلل بن حسن بن علی بن ابیطالب [145ـ 93هـ = 762ـ 712م ]
القاب متعددی داشت چون نفس زکیه ،ارقط و مهدی ،از بزرگان و رجال صاحب نام علوی
و شخصیتی بزرگ و عالمی زیرک و باسخاوت بود علیه دولت عباسی قیام کرد و نبردی
سخت و شدید با نیروهای ارسالی به مدینه انجام داد ،او را به حمزه بن عبدالمطلب شبیه
دانستهاند و سرانجام در نبرد شکست خورد و به شهادت رسید.
[ ]116ـ ابراهیم بن عبداهلل [145ـ 97هـ = 763ـ 716م ] برادر نفس زکیه ،در نبرد با
حمید قحطبه کشته شد.
[ ]117ـ ابوجعفر منصور [157ــ 101هـ = 775ـ  ]720عبداهلل بن محمد بن علی دومین
خلیفه عباسی.
[ ]118ـ ابوالفداء ابن کثیرـ البدایة و النهایة [ج10ـ ص.]93
[ ]119ـ ابواالعلی مودودی ،خالفت و ملوکیت ،ص.329
[ ]120ـ حسن بن قحطبة [181ـ97هـ = 797ـ 716م] از فرماندهان نظامی مشهور که
در خدمت دولت عباسی بود .نفس زکیه را شکست داد .در برابر رومیان به پیروزی های
متعددی دست یافت ،در بغداد از جهان رفت.
[ ]121ـ امام ابوحنیفه شخصیتی فقهی و حقوقی داشت از این جهت مسایل سیاسی را در
پوشش مسایل فقهی و قانونی مطرح ساخته است.
[ ]122ـ ابواالعلی مودودی ،خالفت و ملوکیت به نقل از مناقب مکی .ص.314
[ ]123ـ همان ص301تا .337
[ ]124ـ ابن کثیر ،ابوالفداء  ،البدایة والنهایة ،ج5ص.110
[ ]125ـ یحیی بن معین بن عون بن زیاد .محدث ،حافظ ،مؤرخ ،عارف به رجال ،اصل او
از سرخس بود .پدرش مأمور خراج ری بود و ثروت فراوانی برای او بر جای گذاشت که
آن را در طلب حدیث حرف کرد.
[ ]126ـ یحیی بن سعید بن قیس انصاری ،قاضی و از پیشوایان اهل حدیث ،در زمان
بنیامیه قاضی مدینه بود و در زمان عباسی قضاوت حیره را داشت.
[ ]127ـ امام ابوعبداهلل محمد بن ادریس قرشی ،هاشمی ،پیشوای مذهب شافعی.
[ ]128ـ سفیان بن سعید توری [161ـ 97هـ =778ـ 716م] سید زمان خود در علوم دینی
و تقوا بود در کوفه به دنیا آمد و در همانجا پرورش یافت و در پایان زندگی با عباسیان
مشکل پیدا کرد و در حالت خفا و به شکل متواری در بصره درگذشت.
[ ]129ـ عبداهلل بن مبارک بن واضح [181ـ118هـ = 797ـ 736م] از مرو بود ،وی
حافظ ،شیخاالسالم ،مجاهد ،تاجر و صاحب تصانیف فراوان در فقه و حدیث بود.
[ ]130ـ احمد بن شعیب نسائی متوفای 303هـ = 906م صاحب ،سنن نسایی از جمله
کتابهای معتبر حدیث ،نسایی کتاب خصائص امام علی (رض) را جمع آوری نمود.
[ ]131ـ عبداهلل بن عدی بن عبداهلل [365ـ 277هـ = 976ـ  ]890محدث ،حافظ ،ناقد
فقیه برای جمع حدیث بسیار سفر کرد .در گرگان وفات یافت.
[ ]132ـ ذهبی ،سیر اعالم النبالء ج6ص.392
[ ]133ـ حسین غیب غالمی هرساوی ،اإلمام البخاری و فقه أهل العراق ص.68
[ ]134ـ مزی ،تهذیب الکمال  ....ج 29صفحات 445ـ .418
[ ]135ـ السمعانی ،ابیسعد عبدالکریم سمعانی ،االنساب ،ج3ص.484
[ ]136ـ برهانالدین حلبی ،کشف الحثیث عمن رمی بوضع الحدیث ص.33
[ ]137ـ ابومؤید خوارزمی ،جامع المسانید ،ج 1ص.6
[ ]138ـ ابنالوردی ،زیدالدین عمر بن مظفر ،تاریخ ابن الوردی ج 1ص.188
[]139ـ ابیالفالح عبدالحی ابن العماد الحنبلی ،شذرات الذهب من أخبار من ذهب ،جزء
اول ص.345
[]140ـ ابومؤید خوارزمی ،همان ص.69
[]141ـ عبدالرحمن الزلمی ،خاستگاههای اختالف در فقه مذاهب ،ترجمه :حسین صابری
ص.45

به نقل از :سایت دائرة المعارف شبکه اسالمی

سايت دائرة المعارف شبكه
اسالمي
گنجينه مقاالت مختلف
اسالمي در موضوعات
اجتماعی ,ادبيات ,اسالم
معاصر ,الهیات و ادیان ,تاريخ,
تاریخ اسالم ,جغرافیا ,سياست,
علم ,فرهنگ و تمدن ,فقه,
قرآن و حدیث ,هنر
به دو صورت الفبايي و موضوعي
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شیخ مجاهد شهید انور العولقی

وی انور فرزند ناصر العولقی از قبیله ی العوالق در یمن بود ،انور
العولقی در  22آپریل سال  1970در آمریکا هنگامی که پدرش دانشجوی
یکی از دانشگاه های این کشور بود از پدر و مادری یمنی متولد شد.
پدرش مدتی وزیر کشاورزی یمن و همچنین رییس سابق دانشگاه
صنعا بوده است.
شیخ انور العولقی هنگامی که  7ساله بود بهمراه خانواده اش به یمن
بازگشت ،در آن زمان شیخ توانایی سخن گفتن به عربی را نداشت ولی
بدلیل سن کم توانست بسرعت زبان عربی را فراگیرد.
وی در سال  1989با کسب رتبه ی اول در مدرسه ی خود توانست
دیپلم خود را دریافت کند.
وی در سال  1990برای تحصیل در مهندسی عمران عازم آمریکا شد
و توانست در سال  1994از دانشگاه کلورادو فارغ التحصیل شود ،وی
در مدت زمان تحصیل رییس انجمن دانشجویان مسلمان در آمریکا بوده
است.
وی  4سال پس از آن به تحصیل فوق لیسانس مشغول شد و در سال
 2000توانست در رشته ی تکنلوژی آموزشی از دانشگاه سان دییگو در
کالیفورنیا فوق لیسانس خود را دریافت کند و پس از آن برای ادامه ی
تحصیل در مقطع دکترا عازم واشنگتن شد ولی بدلیل محیط نامناسب
پس از حمالت  11سپتامبر نتوانست به تحصیل ادامه دهد و به بریتانیا
و یمن بازگشت.

تنها چند ماه پس از ترک آمریکا توانست برای تحصیل دکترا از یکی
از دانشگاه های بریتانیا پذیرش گیرد ولی اینبار نیز بدلیل محیط نامناسب
و جو علیه مسلمانان پس از  11سپتامبر ،بریتانیا را ترک کرد و به یمن
بازگشت.
وی پس از بازگشت به یمن در سال  2003به پر کردن نوارهای دعوی
به زبان انگلیسی و منتشر کردن آن در سایتهای اینترنتی مشغول شد که
نقش بسزایی در انتشار اسالم در میان انگلیسی زبانان داشته است.
شیخ انور العولقی در کنار زندگی آکادمیک وقت خود را برای دعوت
به اسالم و امامت مساجد و سخنرانی های اسالمی فارغ میکرد ،بویژه
دعوت به زبان انگلیسی  .یکی از دالیل تغییر مسیر شیخ انور العولقی
زندگی دعوی و دعوت در راه اسالم ،حمالت وحشیانه ی صلیبیان به
مسلمانان در عراق ،افغانستان ،فلسطین ،سومالي و دیگر کشورها بوده
است.
وی توانست بسیاری از علوم شرعی و اسالمی را زیر نظر علمای
جهان اسالم در آمریکا ،یمن و عربستان سعودی فرا گیرد و در برخی
مساجد آمریکا در شهرهای کلورادو ،کالیفورنیا و ویرجینیا مدتی امامت
مساجد را بر عهده گرفت و همچنین مابین سالهای  2000الی  2002وی
امامت دومین مسجد بزرگ در آمریکا ،مسجد دار الهجره در نزدیکی
واشنگتن بر عهده گیرد و هزاران نمازگذار از شخصیات های سیاسی و
سفرا و تحصیلکردگان در آمریکا پشت سر وی نماز میگذاردند.

وی همزمان با امامت مساجد ،توانست نوارهای زیادی را با موضوعات
مختلف توحیدی و تاریخی به زبان انگلیسی ضبط کند و بصورت رسمی
در آمریکا و بریتانیا نوارهای وی توسط یک شرکت صوتی منتشر شد.
نوارهای شیخ انور العولقی بصورت ملیونی در دهه ی گذشته در
کشورها مختلف انگلیسی زبان منتشر شد و بسیاری توانستند از نوارهای
وی بهره ی الزم را ببرند.
شیخ انور العولقی در سال  2006بنابر درخواست دولت آمریکا در یمن
دستگیر شد و زیر نظر ماموران سازمان فدرال آمریکا از وی بازجویی
میشد ولی بدلیل نیافتن هرگونه مدرک علیه وی ،پس از یک و نیم سال
آزاد گشت.
پس از مدتی از آزادی شیخ انورالعولقی وی در کشورهای بریتانیا،
کانادا و انگلیس در دادگاه های صلیبی مجرم شناخته شد و اتهام وی
تشویق مردم به جهاد علیه کشورهای غربی بوده است و همچنین آمریکا
وی را به لیست سیاه که شامل اسامی افراد تروریست ضد آمریکا میباشد
اضافه کرد.
همچنین در یمن نیز به اتهام ملحق شدن به مجاهدین و رهبری آنان
تحت پیگرد قرار گرفت.
سرانجام این شیخ جوان ،پس از سالها جهاد و تالش و فداکاری برای
اسالم و نشر یکتا پرستی ،به آرزوی دیرینه ی خود و تمامی مجاهدین
در راه خدا رسید و در یک بمباران هوایی ،توسط هواپیماهای آمریکایی
به شهادت رسید.
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فرمانداری که چوپان
شد
امامابنشبه
ترجمه:عادلحیدری
امام ابن شبه در کتاب تاریخ مدینه نقل می کند :امیرالمؤمنین عمر
فاروق رضی اهلل عنه عیاض بن غنم را به فرمانداری شام گمارد ،پس
از مدتی به امیرالمؤمنین عمر فاروق رضی اهلل عنه خبر رسید که عیاض
برای خویش مجلس ویژه تشکیل داده و دربانانی بر آن گمارده است،
پس نامه ای به او نوشت و وی را طلبید ،هنگامی که عیاض به خدمت
ایشان رسید.
عمر فاروق رضی اهلل عنه او را بمدت سه شبانه روز زندانی نمود ،
سپس او را خواست وپالتویی پشمین طلبید و به او گفت :بپوش و نیز
بقچه ی چوپانی و سیصد گوسفند به او داد و گفت :آنها را بچران  .او
نیز چنین کرد .هنگامی که کارش به پایان رسید عمرفاروق رضی اهلل
عنه او را طلبید  ،عیاض دوان دوان به خدمت امیرالمؤمنین رسید فاروق
رضی اهلل عنه به او گفت :گوسفندان را بردار و برو چنین و چنان کن
زمانی که عیاض اندکی فاصله گرفت :عمر رضی اهلل عنه او را فراخواند
و آنقدر او را اینطرف و آنطرف فرستاد که عرق بر پیشانی اش جاری کند؟
شده بود .سپس عمر رضی اهلل عنه فرمود :فالن روز گوسفندان را نزدم
وقتی عمر رضی اهلل عنه به خانه آمد همسرش گفت :ای امیرالمؤمنین
من بیاور  ،و چون روز موعود فرا رسید عیاض به نزد امیرالمؤمنین آمد چرا با عیاض اینگونه رفتار می کنی؟ عمر رضی اهلل عنه فرمود :از کی تا
 ،عمر رضی اهلل عنه فرمود :برو برای گوسفندان از چاه آب بکش عیاض به حال در امور مسلمین دخالت می کنی؟!!
هم چنین کرد و پس از سیراب کردن گوسفندان آبشخور را پر از آب
عیاض کسی را به نزد همسر عمر رضی اهلل عنه فرستاد تا از نتیجه
نمود سپس عمر رضی اهلل عنه فرمود گوسفندان را به چراگاه ببر و فالن امر آگاه شود  ,همسر امیرالمؤمنین فرمود :ای کاش تو را نمی شناختم
روز به نزد من بیا .و همچنان او را این سو و آن سو می فرستاد تا اینکه آنقدر عمر مرا توبیخ کرد که آرزو کردم زمین باز شود و مرا ببلعد.
دو ماه گذشت.
مدتی گذشت و عیاض روی به عثمان آورد و گفت :ای عثمان برو
نزدیکانش
از
که
عنه
اهلل
رضی
عمر
همسر
به
بود
شده
خسته
عیاض که
از امیرالمؤمنین بپرس چرا با من اینگونه رفتار می کند؟ عثمان به نزد
بود روی آورد و گفت :برو از امیرالمؤمنین بپرس چرا با من چنین می امیرالمؤمنین عمر فاروق رضی اهلل عنه آمد و گفت :ای امیرالمؤمنین چرا

کوهنوردی
میخواست باالی
بلند ترین کوه
برود
احمدصیامروؤفی
او پس از سالها آمادگی گرفتن ،ماجرا جویی
خود را آغاز کرد ولی از آنجا که افتخار کار را
فقط برای خود می خواست ،تصمیم گرفت تنها از
کوه باال برود.
شب ،بلندی های کوه را تمام ًا در برگرفته بود و
مرد هیچ چیز را نمی دید .همه چیز سیاه بود و ابر
روی ماه و ستاره ها را پوشانیده بود…
همانطور که از کوه باال می رفت ،چند قدم مانده
به قله کوه ،پایش خطا خورد (لغزید) و در حالی
که به سرعت سقوط می کرد ،از کوه دور شده می
رفت…
در حال سقوط فقط لکه های سیاۀ را در مقابل
چشمانش می دید و احساس وحشتناک جذب شدن
به وسیله قوه جاذبه او را در خود می گرفت…
همچنان سقوط می کرد و در آن لحظات ترس
عظیم ،همه رویداد های خوب و بد زندگی به یادش
آمد .فکر می کرد مرگ چقدر به او نزدیک است…
ناگهان احساس کرد که طناب به دور کمرش
محکم شده است .بدنش میان آسمان و زمین معلق
بود و فقط طناب او را نگهداشته بود و در این لحظۀ
بى سر و صدا برایش چاره ای نمانده بود جز آن
که فریاد بکشد:
” خدایا کمکم کن”
ناگهان صدایی پر طنین که از آسمان شنیده می
شد ،جواب داد:
” از من چه می خواهی؟“

با عیاض اینگونه رفتار می کنی؟ عمر رضی اهلل عنه فرمود :پس عیاض
به نزد تو هم آمده است .عثمان رضی اهلل عنه فرمود :ای امیرالمؤمنین
عیاض یکی از بزرگان قریش است چرا با او اینگونه برخورد می کنی؟
عمر رضی اهلل عنه دو یا سه ماهی او را رها کرد سپس او را طلبید و
خطاب به وی گفت  :وای بر تو برای خویش مجلس ویژه تشکیل می
دهی و پاسبان می گماری؟!! آیا دوباره مرتکب چنین کاری می شوی؟
عیاض گفت :خیر ای امیرالمؤمنین ،سپس امیرالمؤمنین عمر رضی اهلل عنه
فرمود :اکنون به پست خودت بازگرد.
و گویند پس از آن عیاض بن غنم یکی از بهترین فرماندارن امیرالمؤمنین
عمر فاروق رضی اهلل عنه شد.
 ای خدا نجاتم بده! واقع ًا باور داری که من می توانم تو را نجاتبدهم؟
 البته که باور دارم. اگر باور داری ،طنابی که به کمرت بسته استرا پاره کن!!!
بعد از یک لحظه سکوت… مرد تصمیم گرفت با
تمام نیرو به طناب بچسپد…
چند روز بعد در خبر ها آمد :یک کوهنورد یخ
زده را مرده پیدا کردند .بدنش از یک طناب آویزان
بود و با دست هایش طناب را محکم گرفته بود .او
فقط یک متر با زمین فاصله داشت!
*
خواننده ی عزیز! بسیاری ها همیشه شکایت می
کنند که خداوند هیچ دعای ما را قبول نمی کند!
و از این قبیل حرفها ...حاالنکه رسول اهلل (ص)
در حدیث شریف قدسی می فرماید؛ «خداوند
می گوید» من از بنده ام شرم می کنم در حالیکه
دستنهایش به سوی من بلند شده و به جز من کسی
را ندارد ،دستهایش را نا امید پایان کنم...
عزیزان در دعا باریکی های بسیار است علت
قبول نشدن دعا های مان فقط خود ما هستیم،
هنگامیکه ما از خدا چیزی را طلب می کنیم ،خدا
می گوید ای بنده ام رها کن فالن عمل را من در
عوض دعایت را قبول می کنم ولی حالت ما به
همان کوه گردی می ماند که به ریسمان چسپیده و
فقط یک چند لحظه یی از قبول شدن دعا های خود
فاصله داریم...
خداوند توفیق عمل صالح نصیب همه ما بگرداند،
التماس دعای خیر داریم موفق و کامگار باشید.
به نقل از:
quran-m.com
سايت دائرة المعارف اعجاز علمي در قرآن و سنت
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ِ
كتاب آموزش حج و عمره همراه با
تصوير
ّ
مكهء مكرمه بهترین زمین و محبوبترین
مكان نزد اهلل جل جالله است ،در آن
مسجد الحرام و كعبه مشرفه وجود دارد
كه اهلل جل جالله آنرا قبله مسلمانان قرار
داده است  ،و تمامی مردم در هر شبانه
نام کتاب :ا
احوال پیامبر صلی اهلل علیه وآله
وسلم در حج

حج نا مید ،و نه هم برخی از
فتاوای مر بوط به مسایل حج

نام کتاب:
با پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم
در حج
نویسنده :سید جمال الدین
هروی
مختصرى از كتاب
اين رساله همان طوری كه از
نام آن پيداست سفری مبارك و اهلل صلی اهلل علیه وسلم در موسم
خاطرات زيبا و دلچسب با رسول حج است كه از مصادر موثق
نام کتاب:
خطبه های پیامبر صلی اهلل علیه
وآله وسلم در حج

که با مسلمانان خداحافظي
نمودند(حجةالوداع) مملو از پند

نام کتاب:
چگونگی حج و عمره و زیارت
همراه با دعا

حديثی و از بين احاديث صحيح
انتخاب شده است و گوشه هايی
از احوال پيامبر صلی اهلل علیه
وسلم را درحج طوری واضح می
گرداند كه خوانندة محترم شايد
اينطورتصور نمايد كه قبل از اين
حجة
به هزار و چهار صد سال در ّ
الوداع با رسول اهلل صلی اهلل علیه
وسلم همسفراست.
دانلود کتاب از سایت عقیده
(کلیلک کنید)

دانلود کتاب از سایت عقیده
(کلیلک کنید)
در آن مسجد الحرام و كعبه
مشرفه وجود دارد كه خدا آنرا
قبله مسلمانان قرار داده است ،
و تمامى مردم در هر شبانه روز
پنج بار براى اطاعت از اهلل متعال
و اجابت نداى حق بسوى آن رو
مى كنند

نویسنده:
بخش علمی بنیاد هدیه به حجاج
مترجم:
إسحاق دبیری رحمه اهلل
مختصرى از كتاب
مكهء مكرمه بهترين زمين و محبوبترين جا نزد خداست،
ّ

دانلود کتاب از سایت عقیده
(کلیلک کنید)
فضیلت بسیار بزرگی را دارد.
این کتاب راهنمای حج وعمره
درﭘرتو کتاب یعنی قرآن کریم
وسنت رسول اهلل صلی اهلل علیه
وآله وسلم وآثار سلف صالح
امت می باشد.

نام کتاب:
راهنمای حج وعمره درﭘرتو کتاب
وسنت وآثار سلف

نویسنده:

سید محمد سمیعی رستاقی

مختصرى از كتاب
حج ركن پنجم از اركان اسالم
است ،و تمامی أمت اسالم از
عصر نبوت بر وجوب حج اقرار

دانلود کتاب از سایت عقیده
(کلیلک کنید)

واندرزهاي گرانبها وداراي شأن
بزرگ ومنزلت عالي است ،زيرا
پيغمبرخدا صلى اهلل عليه وآله
وسلم اساس وبنياد اسالم ،مصالح
وفوائد عامه ،بلند همتي واخالق
نيکو را با سخنان عبرت انگيز ،وبا
الفاظ کوتاه وداراي معاني بسيار،
پايه ريزي نمودند.

نویسنده :عبدالرزاق البدر
مترجم :قریب اهلل مطیع
مختصرى از كتاب
سخنراني هاي پيامبر صلى
اهلل عليه وآله وسلم درحجي

روز پنج بار برای اطاعت از اهلل جل جالله و اجابت ندای حق بسوی
آن رو میكنند ،مكه مهد انبیاء و مقام پدرمان إبراهیم عليه السالم و مبعث
پیامبرمان محمد صلی اهلل عليه وآله وسلم است.
حج ركن پنجم از اركان اسالم است ،و تمامی أمت اسالم از عصر
نبوت بر وجوب حج اقرار دارند و آنهم بر مسلمان بالغ و عاقل و آزاد
كه استطاعت مالی و بدنی داشته باشد
حج و عمره برای كسی كه نیت خود را برای اهلل جل جالله خالص
كند ،و اعمال آنرا بطوری كه در قرآن و سنت شریف آمده انجام دهد،
فضیلت بسیار بزرگی را دارد.
شمرد ،بلکه سفری دلپسندی با
پیامبر اکرم است که از البالی
ماخذ موثوق کتب سنت برگزیده
و گرد آورده شده است که حجاج
را با تأسی و پیروی پیامبر اکرم
صلي اهلل عليه وآله وسلم با خود
همراز و همسفر ساخته است.

نویسنده :فیصل بن علی البعدانی
مختصرى از كتاب
این کتاب روش جدیدی را در
موضوع حج پیشکش می نماید
که نمی توان آنرا احکام متعلق به

سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.

دانلود کتاب از سایت عقیده
(کلیلک کنید)
دارند و آنهم بر مسلمان بالغ و
عاقل و آزاد كه استطاعت مالی
و بدنی داشته باشد حج و عمره
برای كسی كه نیت خود را برای
اهلل جل جالله خالص كند ،و
اعمال آنرا بطوری كه در قرآن
و سنت شریف آمده انجام دهد،

واينك در اين ايام مبارك كه مراسم حج نزديك مي باشد كتابخانه
ِ
كتاب آموزش حج و عمره همراه با تصوير را خدمت برادران و
عقيده
خواهران مسلمان تقديم می كند كه اميدواريم مورد استفاده عزيزان قرار
گیرد و اهلل تعالی حج خانۀ مبارک خود را نصیب همه مسلمانان بنماید.
برای داونلود نمودن این کتاب به بخش فقه و احکام کتابخانه مراجعه
نمایید.
و یا با فشار بر روی اسم کتاب می توانید آنرا مستقیما دانلود نمایید:
آموزش حج و عمره همراه با تصویر

نام کتاب:
بیان چند درس عقیدتی برگرفته
از حج

خودشناسي و خداشناسي و
نيز پيوستن به اردوي آزادي و
خودسازي ،جهت درک محتواي
اين فريضة الهي و فهم معناي
عقيده و توحيد به صورت عملي و
به خاطر برخورداري از منافع ديني
و دنيوي است.

نویسنده :عبدالرزاق البدر
مترجم :محمد صالح سعیدی
مختصرى از كتاب
حج ،فرمان خداي بزرگ و
يکي از مهمترين ارکان دين
اسالم است .در واقع سفر انسان

به سوي ميعادگاه محبوب حقيقي
ا ّمت اسالمي ،شرکت در مدرسة

نام کتاب:
احکام و مناسک حج  -فقه
شافعی -
نویسنده :محمد علی خالدی
سلطان العلماء
مختصرى از كتاب
ّ
مكهء مكرمه بهترىن زمىن و
محبوبترىن جا نزد خداست ،در
آن مسجد الحرام و كعبه مشرفه
وجود دارد كه خدا آنرا قبله

مردم در هر شبانه روز پنج بار
براى اطاعت از اهلل و اجابت نداى
حق بسوى آن رو مىكنند وهرساله
مسلمانان به حج اين خانه مبارك
مي آيند

مسلمانان قرار داده است  ،و تمامى

نام کتاب:
مختصری از مناسک و راهنمای
حج

دانلود کتاب از سایت عقیده
(کلیلک کنید)
مناسك و راهنماى حج خود را

نام کتاب:
یادی از وداع حجاج

حج به سوي ديار خويش روان
اند.

نویسنده:
إسحاق دبیری رحمه اهلل

مختصرى از كتاب
يادى از وداع حجاج ،درد دلي
است با حجاج بيت اهلل شريف در
نام كتاب:
حج با خرافیون
نويسنده:
علی حسین امیری

دانلود کتاب از سایت عقیده
(کلیلک کنید)
يعنى از امورى كه من آن را
انجام مىدهم در حج خود از
اقوال وافعال و كردار و چگونگى
آن پس آنرا از من بگيريد و آنرا
حفظ كنيد و به آن عمل كنيد و
آنرا به مردم بياموزيد.

نویسنده:
إسحاق دبیری رحمه اهلل
مختصرى از كتاب
رسول اكرم صلی اهلل علیه وآله
وسلم فرمودند:از من بياموزيد

دانلود کتاب از سایت عقیده
(کلیلک کنید)

دانلود کتاب از سایت عقیده
(کلیلک کنید)

آن زمان كه بعد از اداي مناسك
مختصرى از كتاب
هدف از نگارش اين مختصر،
بيان يك سري از افكار و اعمال
ضد اسالمي عدهاي از خرافيون
شيعه در مناسك حج است ،افكار
و اعمالي كه باعث تفرقه ميان
مسلمانان ميشود ،و براي وحدت
امت اسالمي خطرناك ميباشد.
دانلود کتاب از سایت عقیده
(کلیلک کنید)

كتابخانه بزرگ عقيده
www.Aqeedeh.com
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زهی شرک که ماراست!!
سروده:علیحسینامیری
زهی شرک ،زهی شرک که ماراست خدایا!!
چه نغزست و چه خوبست و چه زیباست خدایا!!
چه گرمیم ،چه گرمیم ازین شرک چو خورشید!!
چه پیدا ،چه پیدا ،چه پیداست خدایا!!
زهی شرک ،زهی کفر ،زهی باده مداح
که جان را و جهان را بیاراست خدایا!!
ز هر کوی ،ز هر کوی یکی روضه و مداح
دگر بار ،دگر بار چه غوغاست خدایا؟
نه دامی ست ،نه زنجیر همه بسته چراییم؟
چه بندست؟ چه زنجیر؟ که بر پاست خدایا؟!
ز تقلید و ز جهل است که اینطور اسیریم
ز مداح و آخوند است همه کفر ،خدایا
بکوشید ،بکوشید که تا زار نگردید
که شیعه گرفت است چپ و راست خدایا

اهدا به آزاد اندیشان ایران
زمین ،از زبان بچههای
کارتن نشين تهرون پایتخت
ایران
این پسر بچه محل تولدش کارتن
است :وطن ،خانه ،كوچه و دوستاني
براى خود نمىبيند از مادرش در
قالب اين ابيات مى پرسد كه وطن،
خانه ،كوچه و دوستانش كجاست
مادر در قالب این ابیات پاسخش می
دهد که شیطان و شیطان صفتان چه
بر سر ایران و ایرانیان در آوردهاند با
انقالب به اصطالح اسالمی ایران را
ویران و کشتار گاه نمودهاند نه تنها
او بی خانه و آشیانه است بلکه همه
ی ایرانیان از آخوند و غیر آخوند
این وضعیت دارند و در کمین مرگ
بسر می برند و این فکر مجوسی
الحادی است که حکومت می کند
حتی خانواده رهبر انقالب و حامیان
آنان را یکی پس از دیگری از بین
برده و میبرند:
پسر می پرسد:
مادرم ،مادرم ،مادرم
كو وطن ،كو شهر من ،كو
كوچههای شهر من
کو خانهام ،کو النهام ،كو بچههای
جمع من
گر بپرسم از وطن ،تن به تن
باشد جواب من فشنگ ،از من به
من
مادر:
ای تنم ،ای تنم ،ای تنم:
مشرکان و ملحدان و اهرمن
کشتند وطن ،خوردند وطن،
بردند وطن ،ای جان من
با نام شیعی آمدند،
با سیل چینی آمدند،
با فکر روسی آمدند
سنی و شیعی در شیوعی جمع زدند
هردو بردند از وطن
قائم مقام رهبري
آيت اهلل منتظري ،با آن شریعت
دیگری ،با آل بیت رهبری،
کشتند و بردند از وطن
کو صدوقی دستغیب،
کو اشرفی و مدنی

جملگی صدام()1
گویی در ربودند از وطن
از صدر صدرش
آن بنی صدرش گرفته
تا رجائى هاشمي و خاتمي
خاكسترند اندر وطن
این ولی و آن با ولی
با روس سري درکشور سید علی
در والیت در ریاست
در سیاست
انگ و ننگاند در وطن
گوید :ولی منم،
وصی منم،
علی منم،
صاحب صاحب زمن
مهدیا بی معنی است انتظار!
دیگر چه ماند بعد ازاین
از برایت در وطن
ایران من ،عنوان من،
گهوارهی ویران من
اي كام من ای جام من،
در کجا آرام گیرد جان من
ظاهرش پر دنگ و فنگ
و مردگان و قبرهایش چه قشنگ
باطنش توپ و تفنگ و غل و
زندان،
زندگانش یک بیک در کمین اهرمن
ای جوانان مهن ،برخیزیم،
باز آییم سوی وطن
بر کنیم ،درهم بکوبیم
تاج تخت ملحدان و مشركان و
اهرمن
سرب روسی ،چین چینی،
کوب کوبی ،کور کوری،
کور کنیم ،ایمن مهن
چنیم چمن ،حب محبوبان
بکاریم و فشانیم ،دريمن ودر بدن
ودروطن
این چند من است،
در یک زمن ،در شکایت از وطن
مشتی از خروارها،
جرم وعصیان است ،در ایران من
بارالها این تن و این وطن،
ایمن بفرما از فتن
آتش فتنه بد ز آتش
سوزشش ،در قرآن من
زيرنويس:
()1منظور(ص ) صدوقی (د)
دستغیب (ا) اشرفی و(م) مدنی
جملگی درکلمه (صدامآن شجاع
مرد) جمع می شوند

گوشه از انديشه های
فيلسوف شرق محمد اقبال
تهيه:نورالحق
به شما ای متعلمان مکاتب و محصالن دانشگاهها! که پدران
آزاده و جهادگرتان برای خوشبختی و خوب زيستن شما
با نثار جانهای عزيز خويش در ميادين مبارزه حق طلبانه،
عشاقانه به شهادت نشستند تا آزادی و تمدن را به ترسيم
خط سرخ بر صفحه جاودانه تاريخ برای شما تضمين کنند،
و به شما که با وجدانی بيدار از خواب غفلت و سر شار از
شوريدگی و جهش حرکت ،با متانت و مسؤالنه ،بار سنگين
امانت سازندگی خود ،جامعه و فردای وطن خويش را بدوش
گرفتهايد ،نکاتی چند در مورد تاديب ،تعليم و تربيت اسالمی
را از بيان و بنان علمدار پيشتاز و طراح تمدن جديد اسالمی
حضرت عالمه محمد اقبال توصيه و تاکيد ميکنم تا در پرتو
آن ،ناقه بی زمام و سر گردان فکر و فرهنگ جامعه خويش را
بسوی کاروان سعادت و مدنيت بشری رهنمون شويد:
علم غير آموختن ،اندوختنی
روی خويش از غازه اش افروختی
ارجمندی از شعارش می بری
من ندانم تو توئی يا ديگری ؟
عقل تو زنجيری افکار غير
در گلوی تو نـفس از تار غير
بر زبانت گفتگو ها مستعار
در دل تو آرزوها مستـعار
قمريانت را نواها ،خواسته
سروهايت را قبا ،سـاخته
باده می گيری بجام از ديگران
جام هم گيری به وام از ديگران
آفتاب هستی ،يکی در خود نگر!
از نجوم ديگران شو بی خبر!
تا کجا طوف چراغ محفلی!؟
زانش خود سوز اگر داری دلی!
و باز پرچمدار پيشاهنگ جوانان ...آزادبخش اسالمی بشما
فرزندان جوان ،پويا ،و جستجو گر ميهن اسالمی عشق می
ورزد و اصرار ميکند که برای رسيدن به کمال انسانی ،از
تقليد بيجا و کور کورانه  -که به آن عادت گرفتهايد  -جد ا ً
پرهيز نمائيد و آئينه وار محو جمال ديگران نگرديد النه و
آشيانه ای را که ناشيانه و طوطی وار بر درخت بيگانگان
ساختهايد ،به جز طوطی ،هر گز شاهينی از آن بر نخواهد
خاست ،بايد آنرا يکسره با آتش افروخته خوری -خود
باوری و اعتماد به نفس خود  -بسوزانيد .بيايد پرواز را با
گشودن بال و پر خويش بياموزيد و بيازمايد  ،که شما ای
جوانان هدفمند و کمالياب! و تو ای فرزند اسالم! چنانچه
رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم می فرمايدَ {:ق َ
ال لَتَتْبَ ُعنَّ َسن ََن
ُ
َم ْن َك َ
ان َقبْ َل ُك ْم ِشبْ ًر ا ِشبْ ًر ا َو ذِ َر ا ًعا ب ِ ِذ َر ا ٍع َحتَّى ل َ ْو َد خَ لوا ُج ْح َر
للهَّ
ول ا ِ ا لْيَ ُهو ُد َو النَّ َصا َر ى َق َ
ب تَب ِ ْعتُ ُمو ُه ْم ُق ْلنَا يَا َر ُس َ
ال َف َم ْن }
َض ٍّ
صحيح البخاری« ] 6775[:مو به مو و گام به گام از فرهنگ
وسنت کسانی که پيش از شما بوده اند پيروی می کنيد تا
جايی که اگر آنها سر خود را در سوراخ سوسماری فرو برند
شما هم همان کار را خواهيد کرد» از ايشان سوال شد که
منظوری تان يهود و مسيحيان است؟ فرمود :پس می خواهيد
منظورم چه کسانی باشد؟! «
اقبال چنين می گويد:
جره آئينه مشو محو جمال ديگران
در دل وديده فرو شوی خيال ديـگران
آتش از ناله مرغان حرم گير و بسوز
آشيـانی که نهادی به نهال ديـگران
در جهان بال و پر خويش گشودن آموز
که پريدن نتوان با پر وبال ديـگران
مرد از ادم و آنگون غيورم که مرا
می توان کشت به يک جام زالل ديگران
ايکه نزديکتر از جانی و بيرون ز نگه
هجر تو خوشترم آيد ز وصال ديـگران
ای فرزندان سازنده فدای با عظمت که هنوز پايه جوالنگاه
هستی نگذاشتهايد و جهان اسالم چشم انتظار شماست! من
فقط بشما دل بستهام و شما را از جان دوستتر دارم و
اميدوارم روزی بيائيد و پيام مرا بشنويد و دگرگونی جهان را
بسود مظلومان و محرومان متعهد شويد.
اکنون من در جامعه و عصری زندگی ميکنم هموطنان و
همکيشانم مرا نشناختهاند ،به ذلت غالمی خود کرد هاند که
پيام من در خور ذو قشان نيست ،از وصل اينها بيزارم ،و
پيامم فقط بشماست و نسلهای بعد از شما.
چو رخت خويش بر بستم ازين خاک
همه گـويند با مـا آشنـا بــود
وليکن کس ندانست اين مسافر
چه گفت؟ وبا که گفت و از کجابود
به نقل از سايت:
quran-m.com

از دين جدا شويد

سراینده:علیرضاحسینی

از دین جدا شوید
شرم از خدا کنید
چرک سیاست را
از دین جدا کنید
رهبر ،کجا تو دینی
تو در پناه چینی
تو آفت زمینی
سرنیزه ای ،همینی
کیهان[ ]1جدا شو از دین
ای ننگ دین و آیین
از فتنه تو خونین
تهران سیاه و رنگین
از دین شدید خارج
ای بدتر از خوارج
ایران برای دنیا
شد بابی از حوائج
طیف شکنجه گرها
ای کاروان خرها
بی بار و بر شمایید
ای الیق تبرها
زيرنويس:
[ ]1روزنامه کیهان و گردانندگان احمق و خرافی آن ،در
حمایت از نظام والیت و حزب گمراه و منحرف خویش
هرگونه چرند و مزخرفی را انتشار می دهند و نسبت به
گروههای مخالف ،بسیار متعصب هستند.

أنه خير خلق هّ
الل كلهم
فمبلغ العلم فيه أ ن ّه بشر
و أنه خير خلق هّ
الل كلهم
أغر عليه للنبوة خاتم
ّ
من نور يلوح و يشهد
و ضم اهلل اسم النبي إلي اسمه
إذا قال في الخمس المؤذن أشهد
و شق له من اسمه ليجله
فذو العرش محمود و هذا احمد
تر جمه :
«نهایت علم در مورد پيامبر صلي اهلل عليه و
سلم اين است كه او ،بشر و بهترين مخلوق
خداوند است و از نور ،زيباتر مي باشد و مهر
نبوت كه آشكار است و به پيامبريش گواهي
مي دهد ،بر او زده شده است .خداوند ،نام او
را در کنار نام خودش قرار داده است؛ چنانچه
مؤذن در اذانهای پنجگانه ،نام او را در کنار نام
خدا یاد می کند .همچنین خداوند ،نام او را
به خاطر بزرگداشتش از نام خود مشتق نموده
است؛ چراکه صاحب عرش ،خداوند متعال،
ستوده و محمود است و او ،احمد نام دارد».

از كتاب :یک روز در خانه پیامبر صلي اهلل عليه و
سلم ،مؤلف  :عبدالملک القاسم ،مترجم  :عبدالقادر
ترشابی
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ماهنامه

نوار اسالم

سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.
متولد شده است» .بخاري ( )1521و مسلم (.)1350
همچنين ظاهر حديث عمرو بن عاص َر ِض َي َُهّ
الل َعن ْ ُه :اشاره دارد به
اين كهَّ :
الحج يَ ْه ِد ُم َما قَبْلَ ُه» [حج ،گناهان گذشته را از بين مي
«أن
َّ
برد ] ظاهر اين حديث جنبه عموميت دارد ،بنابراين حج جز كفر و
شرك ،بقيهي گناهان را محو ميسازد ،ولي براي كفر ،توبه الزم
است.
شيخ ابن عثيمين – مجموع فتاوي و رسائل (.)40/21
IslamPP.Com
***

به مناسبت ايام مبارك حج مطالبي را از سايت
جامع فتاواي اهل سنت و جماعت انتخاب كردهايم.
با توجه به تنوع و فراواني سواالت ،عالقمندان
ميتوانند به آدرس ذيل از اين سايت پربار مراجعه
نمايند:
پرسش و پاسخهايي درباره حج و عمره

با سود سپرده هايي که بابت ثبت نام
حج دريافت مي کنيم چکار کنيم؟
شماره فتوى 4807

پرسش :سپرده هايي که در ايران بابت ثبت نام حج وجود دارد
وسود به ان تعلق ميگيرد .با اين سود نا خواسته چه کنيم ؟
پاسخ:
الحمدهلل،
اگر بعد از ثبت نام ،ميزان پول اضافي بر اصل پولي که بابت حج
در بانک گذاشته ايد به شما تحويل داده مي شود و شما آن قسمت
اضافي را صاحب مي شويد و به اصطالح به شما پرداخت مي گردد،
در اينصورت شما حق نداريد از آن پول سود استفاده کنيد زيرا آن
مقدار اضافي بر اصل سرمايهي خود که از بانک دريافت ميکنيد
ربا است و ربا حرام ميباشد و استفاده از مال حرام جايز نيست.
حتي استفاده از هر نوع سود بانکي که بر اصل سرمايهي شما افزوده
ميگردد و سپس آن ميزان اضافي را همراه اصل موجودي خود از
بانک پس ميگيريد نيز جايز نيست زيرا آن درصد اضافه در حکم
ربا است و هرنوع ربايي با هر ميزان و درصدي که باشد حرام است.
اما براي رهايي از آن سود بهتر است آنرا انفاق کنيد؛ و بياد داشته
باشيد که انفاق با صدقه دادن تفاوت دارد.
صدقه عبادت است و جز از مال حالل جايز نيست که صدقه داده
شود و لذا شما براي خالصي از شر سود بانکي مي بايست آن درصد
پول اضافي را به نيت «رهايي از ربا» انفاق کنيد نه به نيت «صدقه» و
يا «رسيدن ثواب» !
يعني دادن سود گرفته شده از بانک بعنوان صدقه به فقرا جايز نيست،
زيرا صدقه عبادت است و کسي که صدقه ميدهد داراي اجر و
پاداش خواهد شد ،از طرفي طبق شرع اسالم چون صدقه از مال
حالل پذيرفته مي شود ،لذا صدقه از مال حرام (مانند سود بانکي و
يا جايزهي بانکي) پاداشي بر آن وجود نخواهد داشت و اصال جايز
نيست که مال حرام را بعنوان صدقه بخشيد.
پيامبر صلي اهلل عليه وسلم ميفرمايدَ «:من كسب ماالً من حرام،
ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر ،وكان إصره عليه» يعنى« :كسى
كه مالى را از حرام كسب كند و سپس آنرا صدقه بدهد پاداشى
ندارد و گناهش بر گردنش هست( .صحيح ،روايت ابن خزيمة در
صحيحش كتاب زكاة ()110/4
و نيز مي فرمايند« :إن اهلل طيب ،ال يقبل إال طيبا» (روايت مسلم)،
يعنى« :خداوند پاكيزه است و چيزى جز پاكيزكى را نميپذيرد»،
و در حديثى ديگر از پيامبر صلى اهلل عليه و سلم وارد شده كه
فرمودند« :من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ،وال يقبل اهلل إال
الطيب  ،فإن اهلل يقبلها بيمينه ( » ...متفق عليه)،
يعنى« :كسى كه به اندازه يك خرما از مال حالل صدقه بدهد ،و
خداوند چيزى را جز حالل نميپذيرد ،خداوند آنرا با يمينش ميپذيرد
.»...
پس خالصه اينکه براي خالص شدن از شر سود بانکي بايد آن
پول را به نيت خالص شدن از آن بين فقرا انفاق نمود و بابت اين
انفاق انتظار ثواب اخروي را نداشت زيرا ثواب بر مال حالل مترتب
مي گردد ولي ربايي که از بانک گرفته مي شود ناچاري و اجباري
است و لذا جهت خالصي از آن شر و مال حرام آنرا بين فقرا پخش
مي کنيم.
واهلل اعلم
وصلي اهلل وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين
سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com
***

آيا پولي را که بابت ثبت نام حج در
بانک واريز ميکنيم و بعدا بر آن بهره
تعلق ميگيرد ،ربانيست؟
شماره فتوى 6316

پرسش :پولي را که براي حج به بانک ميدهيم و بعد از مدتي بهره
روي اين پول ميرود آيا اين بهره همان ربا نيست؟ آيا اين حج
درست است؟
پاسخ:
الحمدهلل،
بدون شک پولي را که براي حج به بانک ميدهيم و بعد از مدتي
بهره روي اين پول ميرود اين بهره همان ربا است ،ولي گناه آن بر
دوش کساني است که اين راه را پيش پاي مردم قرار دادهاند.
براي توضيح بيشتر در اين مورد به فتواي ( )4807مراجعه کنيد.
واهلل اعلم
وصلي اهلل وسلم علي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم
بإحسان إلى يوم الدين
سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com

***

کفش شخص محرم تا چه اندازه پاي او را
بپوشاند؟
شماره فتوى 6856

پرسش :مقدار نعليني كه بايد روي پاي شخص حاجي را بپوشاند در
ايام حج و ايام انجام عمره چقدر است؟
پاسخ:
الحمدهلل،
شارع مقدس چيزهائي را بر شخص محرم حرام و منع کرده است،
که ازجمله پوشيدن لباس دوخته شده براي اندامهاي مخصوص مانند
پيراهن و کاله شب و باراني و قبا و جبه و زيرپيراهن و عمامه و کاله
طربوش و امثال آنها .و همچنين پوشيدن لباسي که با ماده خوشبو
رنگ شده باشد ،همانگونه که پوشيدن خف و کفش نيز حرام است.
ابن عمر رضي اهلل عنه گويد :پيامبر صلي اهلل عليه وسلم گفت« :أَ َّن
س ال ْ ُم ْح ِر ُم؟ فَ َق َ
َر ُج ً
يصَ ،وال ال ْ ِع َما َم َة،
س ال ْ َق ِم َ
ال« :ال يَلْبَ ُ
ال َس َأل َ ُهَ :ما يَلْبَ ُ
ْ
ْ
س أَ ِو ال َّز ْع َف َرانُ ،فَإِ ْن ل ْمَ
َ
َ
ِ
ُسَ ،وال ث ْوبًا َم َّس ُه ال َو ْر ُ
َوال َّ
الس َراويلَ ،وال الب ُ ْرن َ
يَ ِج ِد النَّ ْعلَيْنِ فَلْيَلْبَ ِ
ت ال ْ َك ْعبَيْنِ ».
س الْخُ َّفيْنِ َ ،ولْيَ ْق َط ْع ُه َما َحتَّى يَ ُكون َا ت َْح َ
(بخارى)134 :
يعني :شخصي از رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم پرسيد :مُحرم ،چه
چيزي بايد بپوشد؟ رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم فرمود« :نبايد
پيراهن ،عمامه ،شلوار ،عبا و همچنين لباسي كه به عطر يا زعفران
آغشته شده باشد ،بپوشد .و اگر كفشي نيافت ،موزه بپوشد و آنها را
از زيراستخوان قوزك پا ،قطع كند (ببرد)».

پرسش :آيا اين حديث( :من حج اهلل عزوجل فلم يرفث و لم يفسق،
رجع کيوم ولدته أمة) «هر کس براي رضاي خداي عزوجل حج
کند ،و (هنگام احرام) از آميزش و امور شهواني با همسرش پرهيز
نمايد و معصيت نکند زماني که از حج باز ميگردد مانند روزي
است که مادرش او را زاييده است».در تناقص بااين آيه :إِن َّ َما التَّ ْوب َ ُة
ِيب فَأُ ْولَئ ِ َ
َعلَى ِهّ
الس َو َء ب َِج َهال َ ٍة ث ُ َّم يَتُوبُونَ مِن قَر ٍ
ك
الل لِلَّ ِذ َ
ين يَ ْع َملُونَ ُّ
ُهّ
ُهّ
َ
ِ
ِ
َ
ِ
انَ
النساوح َض َر أَ َحدَ ُه ُم
()17
ا
م
ي
ك
ح
ا
م
ي
ل
ع
الل
ك
و
م
ه
ي
ل
ع
الل
وب
َ
َ
يَت ُ ُ
َ
ْ ْ َ
ً َ ً
ين يَ ُموت ُونَ َو ُه ْم ُك َّفا ٌر أُ ْولَئ ِ َ
ت اآلنَ َو َ
ت قَ َ
ك أَ ْعتَ ْدن َا
ال إِن ِّي ت ُب ْ ُ
ال ْ َم ْو ُ
ال ال َّ ِذ َ
ل َ ُه ْم َع َذابًا أَلِي ًما ()18
در آيات مشخص و واضح است که گناه عمد پذيرفته نخواهد شد و
اما براي بيشتر فاميلهايمان سوال شده که چگونه ميشود آدم با يک
حج رفتن مثل روزيست که زاده ميشود پس گناهان حق اهلل را شايد
خدا ببخشد اما حق الناس چه؟ آيا پاک شدن مثل يک بچه معصوم
متضمن از بين رفتن گناه حق الناس ميشود؟ براي بسياري شبهه شده
انشاهلل جواب بنده را بدهيد.
پاسخ:
الحمدهلل،
از ابوهريره رضي اهلل عنه روايت است که گفت :از پيامبر صلي اهلل
عليه وسلم شنيدم که ميفرمود« :من حج اهلل عزوجل فلم يرفث و
لم يفسق ،رجع کيوم ولدته أمة» .بخاري ( )1521و مسلم (.)1350
يعني « :هر كس به زيارت اين خانه (كعبه) بيايد ،و با زن خود
نزديكى نكند ،و مرتكب معصيت و گناهى نشود،چنان از گناهانش
پاك مى شود ،كه گوئى تازه از مادرشمتولد شده است».
اين حديث کامال صحيح است .اما نبايد در تفسير آن شتاب کرد،
زيرا منظور در اينجا اين نيست که حق الناس هم بخشيده مي شود،

کند ،پس اگر مسلماني قبل از رفتن به حج حقوق مردم را ادا کند و
يا موفق شود که حالليت آنها را کسب کند ،در آنصورت اگر جهت
رضاي خدا حج کند پس خداي متعال نيز از گناهانش مي گذرد و
او مانند كودكى كه هيچ گناهى انجام نداده است رجوع مى كند،
ولي اگر کسي موفق نشود که از مردم حالليت کسب کند و يا نتواند
حقوق آنها را ادا کند ،در آنصورت اگر به حج برود تنها حق اهلل
بخشيده مي شود ولي حق الناس در ذمه او باقي مي ماند.
خالصه اينکه نبايد در تفسير حديث عجله کرد ،بلکه شايسته است
کساني که اهل علم نيستند قبل از قضاوت کردن در مورد حديث
ابتدا به شرح آن حديث توسط علما مراجعه کنند تا بدانند که
شارحين حديث و علماي امت در مورد آن حديث چه فرموده اند.
و همانگونه که اشاره کرديم؛ تمامي علماي اسالم اتفاق نظر دارند
که اين حديث به معناي بخشوده شدن يا پاک شدن حق الناس
نيست ،و حتي ديگر حقوق واجبه را نيز ساقط نميکند ،تنها علما بر
سر يک مسئله اختالف نظر دارند و آن اينست که:
آيا حج مبرور و مقبول تمامي گناهان کبيره و صغيره (گناهاني که
فقط شامل سرپيچي از منهيات خداوندي هستند؛ مانند دروغ گفتن
يا زنا و شرابخواري و امثال آنها )..را پاک ميکند ،يا تنها گناهان
صغيره را محو ميکند؟
جمهور و اکثر علماي اسالم فرموده اند که :تنها گناهان صغيره پاک
مي شوند ،يعني نه تنها حق الناس بخشوده نمي شود ،بلکه گناهان
کبيره نيز بخشيده نخواهند شد و گناهان کبيره تنها با توبه صادقانه و
عدم بازگشت به گناه بخشوده مي شود.
و به حديث زير استدالل کرده اند که پيامبر صلي اهلل عليه وسلم
فرمودند« :الصلوات الخمس ،و الجمعة إلي الجمعة ،و رمضان إلي
رمضان مکفرات ما بينهن إذا اجتنبت الکبائر» .مسلم (.)233
يعني « :نمازهاي پنج گانه ،و جمعه تا جمعه اي ديگر و رمضان تا
رمضاني ديگر گناهاني را که در اين ميان انجام شده اند محو مي
کنند ،به شرطي که از گناهان کبيره پرهيز شود».
اما بعضي از علما اين را قبول ندارد ،چنانکه امام ابن منذر رحمه اهلل
و دستهاي ديگر از اهل علم گفته اند که از ظاهر حديث چنين برمي
آيد که حج مقبول و صحيح تمامي گناهان را مي بخشد.
نگاه کنيد به :فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (. )13/11
همچنين عالمه ابن عثيمين رحمه اهلل نيز بر همين رأي هستند ،به
فتواي ( )1783و ( )1784مراجعه کنيد.
واهلل اعلم
وصلي اهلل وسلم علي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان
إلى يوم الدين
سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com
***

آيا حج گناهان کبيره را نيز محو ميکند؟
شماره فتوى 1784

بنابراين کفش (نعلين) هم بايد زير استخوان قوزک قرار بگيرد،
بگونه ايکه قوزک پا نمايان شود.
باجماع علما اينها اختصاص به مردان دارد و براي مردان حرام است.
ولي زن ميتواند ،همه آنها را بپوشد ،مگر لباس رنگ شده با مواد
خوشبو و نقاب ،و از پوشيدن دستکش و نقاب و لباس رنگ شده با
ورس (گياهي معطر) و زعفران منع شده است چون ابن عمر گفته
است که پيامبر صلي اهلل عليه وسلم زنان را نهيکرد از اين که در
احرام دستکش و نقاب و لباس رنگي ورسي و زعفراني بپوشند .و
غير از آنها هر چه دلشان ميخواهد ،بپوشند از لباسهاي رنگارنگ
معصفر و يا خز و حرير و يا وسايل زينتآالت و يا نهبرشلوار و يا
پيراهن و يا خف .بروايت ابوداود و بيهقي و حاکم که رجال آن
صحيح است.
کسي ازار (زيرپوش و ردا) باالپوش و نعلين نيابد؛ هرچه يافت
ميپوشد .ابن عباس گفته :پيامبر صلي اهلل عليه وسلم در عرفات
خطبهاي ايراد کرد و در ضمن آن گفت« :إذا لم يجد المسلم
إزارا فليلبس السراويل ،وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين» «هر
مسلمانيکه ازار نيافت شلوار بپوشد و اگر نعلين نيافت خف بپوشد».
بروايت احمد و بخاري و مسلم.
جمهور علما شرط ميدانند که خفها را تا پائينتر از قوزک پا قطع
کنند ،براي کسيکه نعلين (کفش) ندارد ،چون در اين حالت خُ ف
حالت نعلين پيدا ميکند .همانگونه که قبال هم در حديث منقول از
ابن عمر آمده بود .حنفيها گويند در اين صورت ،بايد زيرجامه از
هم جدا و چاک گردد ،اگر آنرا بحال خود بپوشد بايد فديه بدهد.
ولي بقول مالک و شافعي چاک کردن زير جامه الزم نيست و فديه
هم واجب نميشود( .برگرفته از :فقه السنة؛ استاد سيد سابق).
واهلل اعلم
وصلي اهلل وسلم علي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان
إلى يوم الدين
سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com
***

آيا رفتن به حج موجب کفاره تمامي
گناهان صغيره و کبيره و حتي حق الناس
مي شود؟
شماره فتوى 6654

بلکه نه تنها حق الناس از ذمه شخص حج کننده ساقط نميشود،
بلکه ديگر حقوق واجب نيز از دوش وي ساقط نمي شود؛ مانند:
دادن کفارات سوگند يا روزه ،وفاي به نذرهايي که کرده ،پرداخت
زکاتي که در اداي آن تاخير داشته و هنوز نپرداخته است ،يا قضاي
روزههايي که نگرفته يا خورده است ..و به اتفاق علماي اسالم اين
حقوق با حج کردن از دوش شخص حج کننده ساقط نمي شود.
بعنوان مثال کسي که چند روز از رمضان را بدون عذر شرعي نگرفته
است او به سبب آن گناهکار است و بايد آن روزها را نيز قضاء
نمايد ،اما اگر قبل از قضاي آن روزها به حج برود ،اين حج رفتن وي
موجب مي شود که گناه خوردن روزه بدون عذر وي بخشيده شود
ولي موجب نميشود که قضاي آنروزها هم از وي ساقط و برداشته
شود! بلکه بايد پس از بازگشت آن روزها را حتما قضاء نمايد وگرنه
در ذمه او باقي ميماند .و همينطور اگر به شخصي بدهکار باشد
ولي قبل از اداي بدهي حج رود ،بر وي واجب است تا قرضهايش
را پرداخت کند وگرنه در ذمه او باقي مي ماند ،و همينطور ديگر
حقوق مردم ...
مؤلف کتاب «کشاف القناع» از فقهاي حنفيه مي گويد« :دميري
گفته :در حديث صحيح (من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من
ذنوبه كيوم ولدته أمه) اين حکم مخصوص به گناهاني هستند که
تنها متعلق به حق اهلل هستند ،نه حق الناس ،همچنين حقوقي که بر
خود دارد نيز ساقط نمي شود؛ مثال کسي که بر او نماز يا کفاره يا
همانند آنها الزم شده از او ساقط نمي شود ،زيرا اينها حقوق هستند
نه گناه ،تنها گناه آنها به دليل تاخير (در اداي حقوق) است ،يعني
نفس (گناه) تاخير با حج ساقط مي شود ولي خود (اداي حقوق)
ساقط نميشود».«كشاف القناع» (. )522 /2
و باز ابن نجيم رحمه اهلل از ديگر فقهاي حنفي ميگويد« :حج
موجب پاک شدن حقوق اهلل تعالي نمي شود چه رسد به حقوق
مردم ،و اگر مي گوييم :موجب پاک شدن تمامي (گناهان) مي شود
بدين معنا نيست – چنانکه بسياري از مردم به اشتباه مي پندارند – که
قرض و بدهي و قضاي نمازها و روزه ها و زکات از دوش او ساقط
ميشود ،چرا که احدي (از علما) چنين چيزي نگفته است« .»..البحر
الرائق» (. )364 :2
پس هر کس براي رضاي خدا حج کند ،بر طبق حديث فوق چنان
رجوع مى كند مانند كودكى كه هيچ گناهى انجام نداده است،
و حتى گناهان عمد او نيز بخشيده خواهد شد ،والحمدهلل ،اين از
الطاف الهي بر بندگانش است که هر عبادتي را سبب و بهانهاي براي
بخشيدن گناه بندگانش قرار داده است.
با اين وجود اين حکم مشمول حق الناس نمي شود ،يعني ستم ها و
يا ناحق هايي که در مورد مردم انجام داده با حج کردن پاک نمي
شود ،و الزمست تا حقوق مردم را ادا کند و از آنها حالليت طلب

پرسش :برخي از علماي حديث گفتهاند :گناهان كبيره جز با توبه
بخشيده نميشوند!
پاسخ:
الحمدهلل،
از ظاهر حديث برميآيد كه حج ،گناهان كبيره را نيز از بين ميبرد
و ما اجازه نداريم كه بدون دليل از ظاهر حديث عدول و صرف
نظر كنيم .آنچه كه سائل از آن سؤال كرده است ،نظريهي برخي از
علماست ،اين دسته از علما ميگويند :از آنجا كه نمازهاي پنجگانه
با اين كه از حيث رتبه و درجه ،باالتر از حج قرار دارند و به نزد
اهلل تعالي محبوبتر هستند با اين وجود باعث محو گناهان كبيره
نميشوند ،پس معلوم ميشود كه حج نيز چنين تأثيري ندارد .اما،
ما ميگوييم :از ظاهر حديث چنين برميآيد كه حج سبب بخشوده
شدن كباير نيز ميشود .اهلل تعالي در كارهايش حكمتهايي دارد
و در ثواب عبادات نميتوان قياس كرد .شما كه به اين نيت حج
كردهايد ،شايد اهلل تعالي گناهان شما را ببخشد.
شيخ ابن عثيمين – مجموع فتاوي و رسائل (.)40/21
IslamPP.Com
***

حج گناهان كبيره را از بين ميبرد
شماره فتوى 1783

پرسش :سخن از حج است ،گفتيم كه حج باعث محو گناهان
ميشود .حاجي ،زماني كه از حج برميگردد ،همچون نوزادي
ميشود كه تازه از شكم مادر متولد شده است؛ در حديثي كه
پيامبر َصلَّى َُهّ
الل َعلَي ْ ِه َوآل ِ ِه َو َسلَّ َم به يكي از يارانش فرمود[:ألم تعلم
أن اإلسالم يهدم ما قبله ،و أن الحج يهدم ما قبله ] مسلم (« .)121آيا
ندانستهاي كه اسالم و حج ،گناهان گذشته را از بين ميبرد»
آيا حديث مذكور ميتواند دليلي باشد بر اين كه حج سبب بخشيده
شدن گناهان كبيره نيز ميشود؟
پاسخ:
الحمدهلل،
حج فَلَ ْم يَ ْرف ُ ْ
ث َول َ ْم يَ ْف ُسقْ »
ظاهر حديث بدين شكل است كهَ « :م ْن ّ
«كسي كه به حج خانهي اهلل برود و از آميزش با همسرش و انجام
معصيت پرهيز كند».
آري! اگر حج كننده با اين شرايط حج كند ،آن وقت است كه:
« َر َج َع َكيو ٍم َولدَ ت ْ ُه اُمُّ ُه» «زماني كه از مراسم حج برگشت ،گناهان او
محو ميشود و به حالت كودك بيگناهي در ميآيد كه تازه از مادر

پرسشوپاسخ 71

من مالک سه مغازه هستم ولي به بانک
بدهکارم ،آيا حج بر من واجب است؟
شماره فتوى 6599

پرسش :من به خاطر مغازههايم از بانک وام گرفتهام .من توانايي
رفتن به حج را دارم اما به خاطر اينکه به بانک بدهکار هستم آيا
جايز است که به حج بروم بعد بدهکاري خود را بپردازم چون من تا
قبل از حج تمتع نميتوانم حسابم را با بانک تسويه کنم .ميگويند
اگر شخصي به کسي بدهکار باشد رفتن به حج براي آن شحص
جايز نيست .آيا اين حرف صحت دارد؟
پاسخ:
الحمدهلل،
اوال گرفتن هر قرضى كه به همراه ربا و سود باشد حرام است.
ثانيا ،زماني بدهکار بودن مانع رفتن به حج است که فرد بدهکار مال
ديگري نداشته باشد تا بتواند ضمن پرداخت بدهي خود هزينه حج
را نيز تامين کند ،اما شما هرچند بدهکار هستيد ولي نوع بدهي شما
تفاوت دارد چرا که بدهي بانک بصورت قسطي است و بطور يکجا
پول خود را طلب نميکنند تا بر شما فشار مالي وارد شود ،از طرفي
شما که ثروت ديگري داريد (چند مغازه) ميتوانيد يکي از آنها را
بفروشيد و به حج برويد ،اگر شما بتوانيد آن مغازهها را بفروشيد،
پس شرعاً توانايي مالي حج را داريد ولو اينکه بدهي هم داريد،
اما اگر آن مغازه ها هنوز تحت تملک شما درنيامده و حق فروش
آنها را نداريد ،و ثروت ديگري هم نداريد تا ضمن پرداخت بدهي
ماهيانه بانک مخارج حج را تامين کنيد ،در آنصورت تا پرداخت
بدهي حج بر شما واجب نيست.
تصور کنيد که يک نفر مالک صد ميليون تومان ايراني است
ولي اين صد ميليون تومانش پول نقد نيست بلکه بصورت امالک
سرمايهگذاري کرده ،اما او چهل ميليون بدهکار است ،او هرچند
بدهي دارد اما چون ثروتش آنقدر است که بتواند ضمن پرداخت
بدهيش هزينه حج را از بقيه ثروتش تامين کند ،لذا او هم مي تواند
به حج رود و هم بدهي خود را بپردازد.
واهلل اعلم
وصلي اهلل وسلم علي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم
بإحسان إلى يوم الدين
سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com
***

آيا خاراندن بدن و کندن مو در حج
ممنوع است؟
شماره فتوى 6315

پرسش :چرا در حج حق مو کندن و خاراندن بدن را نداريم؟
پاسخ:
الحمدهلل،
الزمست گفته شود که تراشيدن يا کوتاه کردن موي سر يا خوشبو
کردن خود و غسل نمودن و نظافت جزو آداب احرام است ،يعني
کسي که هنوز محرم نشده ولي اراده احرام و اراده دخو ل در مکه را
نمود ،شايسته است (و يا واجب است) تا موارد مذکور را انجام دهد.
خداوند متعال ميفرمايد :
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التَخَ افُونَ } (فتح )27 :
ين َرؤُو َس ُکم َو مُ َق ِّصر َ
ين مُ َحل ِّ ِق َ
اهلل ُ آمِن ِ َ
«خداوند خواب را راست و درست به پيامبر خود نشان داده است .به
خواست خدا همه شما در امن و امان و سر تراشيده و مو کوتاه کرده
و بدون ترس داخل مسجدالحرام خواهيد شد».
از عبداهلل بن عمر روايت است که پيامبر صلي اهلل عليه وسلم فرمود:
(اللهم ارحم المحلقين ،قالوا  :والمقصرين يا رسول اهلل؟ قال  :اللهم
ارحم المحلقين ،قالوا  :والمقصرين يا رسول اهلل؟ قال  :اللهم ارحم
المحلقين ،قالوا  :والمقصرين يا رسول اهلل؟ قال  :والمقصرين)
«خداوندا به کساني که سرشان را ميتراشند رحم کن ،گفتند اي
رسول خدا کساني که موي سرشان را کوتاه ميکنند چي؟ فرمود
 :خداوندا به کساني که سرشان را ميتراشند رحم کن ،گفتند اي
رسول خدا کساني که موي سرشان را کوتاه ميکنند چي؟ فرمود
 :خداوندا به کساني که سرشان را ميتراشند رحم کن ،گفتند اي
رسول خدا کساني که موي سرشان را کوتاه ميکنند چي؟ فرمود
 :خداوندا به کساني که موي سرشان را کوتاه ميکنند رحم کن».
جمهور فقهاء در حکم تراشيدن يا کوتاه کردن موي سر اختالف
نظر دارند .اکثرشان بر اين عقيدهاند که تراشيدن يا کوتاه کردن
موي سر واجب است و انجام ندادن آن با ذبح حيوان (دم) جبران
ميشود ولي پيروان مذهب شافعي بر اين عقيدهاند که آن رکني از
ارکان حج است.
و در كتاب المغني ( )310/5گفته است :آنچه كه براي زن مشروع
است همان كوتاه كردن است ،نه تراشيدن؛ و در اين مورد خالفي
هم وجود ندارد .ابن المنذر گفته است :اهل علم بر اين موضوع
اجماع دارند؛ به دليل اين كه تراشيدن در حق زنان مُث ْله كردن به
حساب ميآيد .در صورتي كه ابن عباس از رسول اهلل صلي اهلل
عليه وسلم  روايت كردهاند كه آن حضرت صلي اهلل عليه وسلم
 فرمودند« :ليس على النساء حلق ،إن َّما على النساء التقصير» .رواه
الترمذي.
«زنان نبايد سرشان را بتراشند بلكه آنها بايد كوتاه كنند».
اما بعد از محرم شدن يعني در حال احرام گرفتن ناخن ،کندن يا
تراشيدن يا کوتاه کردن مو ديگر حرام مي شود ،به دليل فرموده
خداوند متعال َ « :و َ
دي َم ِحلَّ ُه » (بقره
التَحل ِ ُقوا ُرؤُو َس ُکم َحتَّي يَبلُغَ ال َه ُ
)196 :
«و سرهاي خود را نتراشيد تا هدي به قربانگاه خود برسد».

علماء بر حرمت کوتاه کردن ناخن براي محرم اجماع کردهاند.
اإلجماع ابن المنذر (.)57
البته کسي که مو او را اذيت ميکند ،ميتواند مويش را کوتاه کند
ولي بايد فديه بدهد:
به دليل فرموده خداوند متعال :
{فَ َمن َکانَ مِ ُ
أذي مِن َرأ ِس ِه فَ ِفديَ ٌة مِن ِصيَا ٍم أو َصدَ قَ ٍة
نکم َمرِيضاً أو ب ِ ِه ً
أو ن ُُس ٍ
ک } (بقره )196 :
«و اگر کسي از شما بيمار شد يا ناراحتي در سر داشت (به سبب
زخم يا سردرد و بيماريهاي ديگر و ناچار شد موي سرش را بتراشد
بايد که) فديه بدهد از قبيل (سه روز) روزه يا صدقه و يا حيوان (که
بايد ذبح شود و در ميان فقراء تقسيم شود)».
از کعب بن عجره روايت است ( :أن النبي صلي اهلل عليه وسلم مر
به و هو بالحديبية قبل أن يدخل مکة و هو محرم ،و هو يوقد تحت
قدر ،والقمل يتهافت علي وجهه ،فقال  :أيوذيک هوامک هذه؟ قال
نعم .قال  :فاحلق رأسک ،و أطعم فرقا بين ستة مساکين و الفرق
ثالثة آصع ،أو صم ثالثة أيام ،أو انسک نسيکة) «درحالي که قبل از
ورود به مکه ،به صورت محرم در حديبيه ،مشغول افروختن آتش
زير ديگ بودم ،شپشها روي سر و صورتم جمع شده بودند ،پيامبر
صلي اهلل عليه وسلم از کنار من رد شد و فرمود  :آيا اين حشرهها
اذيتت ميکنند؟ گفتم  :بله ،پيامبر صلي اهلل عليه وسلم فرمود  :پس
سرت را بتراش و غذايي به اندازه سه صاع را بين شش مسکين
تقسيم کن يا سه روز روزه بگير يا حيواني راذبح کن» .متفق عليه
البته عالوه بر کوتاه کردن ناخن و موي سر ،موارد زير نيز در حالت
احرام ،حرام مي شوند:
 -1پوشيدن لباس دوخته شده
 -2پوشاندن صورت و دستها براي زن
 -3پوشاندن مرد سرش را با عمامه يا مانند آن
 -4استعمال بوي خوش
 -5جماع و مقدمات آن.
 -6ارتکاب معاصي.
 -7درگيري و جدال.
 -8خواستگاري و عقد نکاح
 -9مبادرت ورزيدن به شکار در خشکي با کشتن يا سربريدن يا
اشاره و راهنمايي کردن (کسي که قصد صيد دارد)
 -10خوردن از گوشت شکاري که براي شخص محرم يا به اشاره و
يا به کمک او ،صيد شده باشد.
که داليل هر يک از موارد ممنوع فوق در کتابهاي فقهي ذکر شده
اند و کساني که دليل شرعي آنها را مي خواهند مي توانند به کتاب
«مختصر فقه از کتاب و سنت» مراجعه کنند.
ولي هيچ ممنوعيت براي خاراندن بدن وجود ندارد.
واهلل اعلم
وصلي اهلل وسلم علي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم
بإحسان إلى يوم الدين
سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com
***

آيا کسي که به حج برود ولي به مدينه
و مسجدالنبي و زيارت قبر پيامبر نرود،
حجش صحيحاست؟
شماره فتوى 6303

پرسش :آيا اگركسي به سفر حج رفت و به مسجدالنبي نرفت حجش
كامل است؟ و اگر شخصي به سفر حج رفت و به مسجدالنبي (صلي
اهلل عليه و آله وسلم) رفت و براي سالم كردن به رسول خدا (صلي
اهلل عليه و آله و سلم) نرفت هم حجش كامل است؟
پاسخ:
الحمدهلل،
مناسک حج همگي در مکه و پيرامون آن شهر هستند و کسي که
عمره يا حج انجام مي دهد ،نيازي ندارد تا به مدينه برود و اعمال
خاصي را در آن شهر يا اطراف آن انجام دهد ،و پيامبر صلي اهلل
عليه وسلم و يارانش رضي اهلل عنهم هرگاه به حج ميرفتند خود به
مکه سفر ميکردند ولي هرگز در خود شهر مدينه عملي را که جزو
ارکان يا شروط عمره و حجشان باشد انجام نمي دادند.
بنابراين زيارت قبر رسول خدا صلي اهلل عليه وسلم و يا رفتن به
مسجدالنبي هيچکدام جزو اعمال حج يا عمره نيستند ،و اگر کسي
به اين دو مکان نرفت حجش باطل نمي شود ،چرا اصال ربطي به
هم ندارند..
اما با اين وجود زيارت مسجد پيامبر صلي اهلل عليه وسلم جايز است،
و مي توان به قصد زيارت آن مسجد و خواندن نماز در آنجا به شهر
مدينه سفر کرد تا از فضيلت نماز خواندن در آن مسجد بهرهمند شد،
ولي اگر کسي قصد کند تا فقط به نيت زيارت قبر پيامبر صلي اهلل
عليه وسلم به مدينه سفر کند ،سفر او حرام است ،زيرا پيامبر صلي اهلل
عليه وسلم فرمودند( :التشد الرحال إال إلي ثالثة مساجد :مسجدي
هذا ،و مسجد الحرام ،و مسجد األقصي) «(به قصد زيارت) بار و
اثاث (سفر) بسته نميشود مگر به قصد سه مسجد ،اين مسجد من
(مسجدالنبي) ،مسجدالحرام و مسجداألقصي».متفق عليه
بر طبق اين حديث؛ قصد سفر براي زيارت فقط براي مسجد
جايز است نه بارگاه يا قبر شخصي يا امثال آنها ،و آن مساجد هم
شامل هر مسجدي نمي شوند ،بلکه فقط سه مسجد (مسجد النبي
و مسجدالحرام و مسجداالقصي) براي سفر بدانها تعيين شدهاند،
بنابراين کسي نميتواند به قصد زيارت قبر پيامبر صلي اهلل عليه وسلم
و يا شخص صالحي و يا مسجدي مانند مسجد فالني که مشهور شده
و يا هر مکان ديگري بار سفر ببندد..
اما اگر کسي به قصد زيارت مسجد پيامبر صلي اهلل عليه وسلم و
بهرهمند شدن از فضيلت نمازخواندن در آن مسجد به شهر مدينه
سفر کند ،او مي تواند تا ضمن خواندن نماز در آن مسجد ،سري
هم به قبر رسول خدا صلي اهلل عليه وسلم بزند و آنرا زيارت کند،
زيرا هدف او از سفر به مدينه در حقيقت زيارت قبر نبوده تا بگوييم
مرتکب نيت و قصد حرامي شده ،بلکه او به قصد زيارت مسجد
پيامبر صلي اهلل عليه وسلم به مدينه رفته و چون قصدش زيارت قبر
نبوده ،پس مرتکب حرام نشده و مي تواند به زيارت قبر پيامبر صلي
اهلل عليه و سلم هم برود ،زيرا زيارت قبور مسلمانان (اگر توأم با
سفر کردن نباشد) جايز و بلکه مستحب است ،و آنچه که زيارت
قبور را حرام مي کند؛ سفر کردن به نيت زيارت قبر است و يا انجام
منکراتي از قبيل تبرک جستن به قبر يا خاک آن و يا توسل جستن
به صاحب قبر و يا طواف آن و يا نذر کردن براي صاحب قبر و از
اين قبيل منکرات است که زيارت قبور را حرام مي کند ،وگرنه اگر

کسي به قبرستان شهر يا روستاي خود برود و در آنجا براي مردگان
دعاي آمرزش کند ،عمل او جايز بوده و منع شرعي ندارد ،چرا
که ديدار قبر مردگان موجب يادآوري مرگ و آخرت مي شود و
مطمئنا اين يادآوري براي عاقالن مفيد خواهد بود.
و پيامبر صلي اهلل عليه وسلم مي فرمايند:
«إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ،فزوروها ،فإنها تذكركم
االخرة .»...صحيح مسلم ( )82/6،6/53وأبو داود (.)72،131/2
يعني «:رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم فرمودند :قبال شما را از زيارت
قبور نهي مي کردم ولي االن آنها را زيارت نماييد ،چرا که آنها شما
را بياد آخرت مي اندازند ...
پس زيارت قبر پيامبر صلي اهلل عليه وسلم و يا رفتن به مسجد النبي
هيچيک ربطي به اعمال حج ندارند ،اما براي کساني که از دور و
نزديک به حجاز مي آيند تا در مکه حج و عمره انجام دهند ،آنها
مي توانند از اين فرصت استفاده کنند و سري هم به شهر مدينه بزنند
تا از فضيلت نماز خواندن در مسجد پيامبر صلي اهلل عليه وسلم بهره
مند شوند ،چرا که از ابوهريره روايت است که پيامبر صلي اهلل عليه
وسلم فرمود( :صالة في مسجدي هذا خير من ألف صالة في غيره
من المساجد ،إال المسجد الحرام) «خواندن يک نماز در مسجد من
(مسجدالنبي) بهتر از خواندن هزار نماز در ساير مساجد است به جز
مسجدالحرام».متفق عليه
و هرگاه به قصد نماز خواندن به مدينه رفت ،براي او جايز که به
زيارت قبر رسول خدا صلي اهلل عليه وسلم نيز برود.
وعلما فرموده اند (ائمه اربعه و جمهور علماء)« :کسيکه اهل مدينه
نيست و قصد او فقط زيارت قبر پيامبر است ،مرتکب حرام شده
است بلکه بايستي قصد از سفر ،زيارت مسجد پيامبر و نماز خواندن
در آنجا باشد تا فضايل نماز در مسجدالنبي را بدست آورد .البته در
هنگام ايام حج چون هدف در حقيقت زيارت خود مسجد پيامبر
بوده نه قبر ايشان ،لذا ايرادي ندارد که در آن ايام به زيارت قبر
پيامبر نيز رفت به شرطيکه زيارت طبق تعريف شرع باشد و خالف
در آن رخ ندهد» ( .برگرفته از مجموع الفتاوي ابن تيميه . )26/27
و زيارت قبر پيامبر صلي اهلل عليه وسلم به اتفاق اهل اسالم مشروع
است ،به شرطيکه:
 -1امور خالف شرع و شرک آلود انجام نشود.
 -2بدون انجام مسافرت بوده باشد .يعني فقط به نيت زيارت قبر
پيامبر به مدينه مسافرت نکرده باشيم.
البته باز اين نکته مهم را تذکر مي دهيم که زيارت قبر پيامبر در
موارد زير جايز است:
 -1براي اهل مدينه.
 -2براي کسانيکه به حج آمدهاند و هدفشان در حقيقت برگزاري
موسم حج بوده.
-3کسيکه قصد زيارتش ،زيارت مسجدالنبي بوده تا از فضايل نماز
خواندن در آنجا برخوردار شود.
 -4کسيکه هم قصد زيارت مسجدالنبي را داشته باشد و هم قصد
زيارت قبر پيامبر (يعني همزمان هر دو قصد را کرده باشد و لذا به
مدينه سفر کرده است) اين هم جايز است.
 -5کسيکه به قصد تجارت يا قصد تعليم ساکن مدينه شده باشد که
در اينصورت چون هدفش از آمدن به مدينه زيارت قبر نبوده ،لذا
زيارت مسجدالنبي و قبر پيامبر برايش مستحب است.
آنچه که معصيت است :اينکه شخصي ساکن شهر مدينه نباشد و-
فقط  -به نيت زيارت قبر پيامبر بدانجا مسافرت کرده باشد ،زيرا
چنانکه گذشت پيامبر صلي اهلل عليه وسلم فرمودند «: :ال تشد الرحال
إال إلى ثالثة مساجد  :مسجدي هذا ،والمسجد الحرام  ،والمسجد
االقصى» .بخاري و مسلم
يعني  «:مسافرت نکنيد مگر به سوي سه مسجد :مسجد من ،و
مسجدالحرام و مسجداالقصي».
بر طبق اين حديث مسافرت نمودن به قصد عبادت و تبرک به هيچ
مکاني مقدس جايز نيست – چه اين مکان قبور اولياء باشد يا مساجد
 اال و فقط سه مسجد ذکر شده در حديث.با وجود اين زيارت قبر پيامبر واجب نيست.
امام صنعاني رحمه اهلل در فتح العلوم جلد اول صفحه  310ميگويند:
«در احاديث وارده درباره فضيلت زيارت قبر رسول اهلل صلي اهلل
عليه وسلم ،امر به «سفر براي زيارت» نشده است .و احاديثي که امر
به سفر نموده يا ضعيف و غيرقابل استنادند و يا دروغ هستند.
در ادامه مي گويند :اکثر مردم تفاوت بين «خود زيارت» و « سفر
براي زيارت» را درک نمي کنند ].منظور جناب شيخ اينست که
احاديثي که فضيلت زيارت قبر و از جمله قبر پيامبر را بيان مي کنند
،امر به مسافرت براي زيارتشان نکرده اند و آنچه که از احاديث
برايمان درک مي شود زيارت قبور موطن خود و نهي از مسافرت
به نيت تبرک و بدست آوردن ثواب ،غير از مساجد سه گانه است[
و بنابر همين غفلت و عدم شناخت تفاوت ميان زيارت و سفر براي
زيارت،شيخ سبکي،شيخ االسالم ابن تيميه را به انکار زيارت قبر
رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم  -هرچند که قصد سفر هم به نيت
زيارت قبور نکرده باشد  -متهم مي کند».
ابن تيميه مي گويند« :آنچه که ائمه اربعه و اکثر علماء بر آن اتفاق
دارند اينست که قصد سفر به نيت زيارت قبر پيامبر بدون اينکه
قصدش زيارت مسجدالنبي و نماز خواندن در آن باشد،غيرمشروع
است.و لذا علما اظهار داشته اند که کسيکه نذر کرده باشد به
زيارت قبر پيامبر برود نبايد بدان نذر عمل کند ».مجموع الفتاوي
شيخ االسالم  27/26و الرد علي االخنائي ص .29
چنانچه شخصي بگويد « :اگر احاديث وارده در مورد زيارت قبر
پيامبر همگي ضعيفند  ،پس چرا زيارت قبر پيامبر را مشروع مي
دانيد؟»
جواب اينست که دليل بر مشروعيت قبر پيامبر ،همان حديثي است
که مي فرمايند «:نهيتکم عن زيارة القبور فزوروها »...مسلم 672/2
و زيارت قبر پيامبر نيز مشمول اين حديث مي شود و اين حديث
عموميت دارد براي قبر همه انسانها حتي کفار-البته مسئله زيارت قبر
کفار کمي متفاوت است که بعدا اشاره خواهيم نمود.-
احاديثي که در مورد زيارت قبر پيامبر آمده اند ضعيفند مثال:
«من زارني بعد مماتي فکانما زارني في حياتي»
يعني « :هرکس مرا بعد از وفاتم زيارت نمايد،همانند آنست که مرا
در زمان حياتم زيارت کرده باشد».
يا حديث «:من زارني بعد مماتي کنت له شفيعا يوم القيامة».
يعني «:هرکسي بعد از وفاتم قبرم را زيارت نمايد،در روز قيامت من
برايش شفاعت مي کنم».
دليل ضعف اين احاديث را در کتاب «الصارم المنکي في الرد علي
السبکي» تاليف عالمه حافظ محمد بن عبدالهادي ميتوانيد ببينيد.
ابن تيميه ميگويد« :تمامي اين احاديث و امثال آنها دروغ است که
بر زبان پيامبر صلي اهلل عليه وسلم بسته اند و هيچ دليلي بر صحت آن
احاديث موجود نيست» .الرد علي البکري ص .55
ابن باز رحمه اهلل مي گويند« :اگر واقعا اين احاديث صحيح بودند
پس حتما صحابه که از همه جلوترند در کسب فضايل ،اينکار را مي
کردند و امت را تشويق به زيارت قبر پيامبر مي کردند ،پس اينکه

ما نقلي بر تشويق امت بر اين امر را از صحابه نديدهايم خود دليل
بر غير مشروع بودن زيارت قبر پيامبر – البته با قصد سفر – است».
کتاب تحقيق و ايضاح لکثير من المسائل الحج ص  70با تصريف.
اما هرگاه کسي به مدينه رفت اشکالي ندارد بقيع يا شهداي أحد
را زيارت کند؛ چون پيامبر صلي اهلل عليه و سلم در آغاز از زيارت
قبور نهي کرد ،سپس به منظور بيادآوردن آخرت و عبرت گرفتن از
کساني که در آنجا دفن شدهاند ،به آن اجازه داد .ولي بايد از تبرک
جستن به قبور و استغاثه از مردگان و شفيع قراردادن و توسل کردن
به آنان خودداري شود.
باال رفتن و نماز خواندن در محلي از کوه احد که گفته ميشود
محل نماز پيامبر صلي اهلل عليه وسلم بوده ،يا باال رفتن به آن جهت
تبرک ،يا باال رفتن به کوه رماه جهت جستجوي آثار صحابه؛ و از
اين قبيل اعمال ،هيچ مشروعيتي نداشته و مستحب نيست ،بلکه از
امور مستحدثهاي است که شرع از آنها نهي کرده است.
در پايان سه تذکر بسيار مهم را ذکر مي کنيم:
 -1بسياري از حجاج بر اين حريصاند که ماندنشان در مدينه بيشتر
از روزهايي باشد که در مکه بودهاند در حالي که يک نماز در
مسجدالحرام با صد هزار نماز در ساير مساجد برابري ميکند اما
يک نماز در مسجدالنبي برابر با هزار نماز در ساير مساجد است و
اين تفاوت بزرگ در فضيلت بين نماز در مکه و نماز در مدينه دليلي
روشن براي حجاج است تا ماندنشان در مکه بيشتر از مدينه باشد.
 -2بسياري از حجاج گمان ميکنند که زيارت مسجدالنبي جزو
مناسک حج است و به اين خاطر به همان اندازه که بر مناسک حج
حريصند بر زيارت مسجدالنبي هم حرص ميورزند به طوري که
اگر کسي حج کند و به مدينه نرود به نظر آنان حجش ناقص است.
در اين باره احاديثي موضوع و دروغين را هم روايت ميکنند مثل
حديث (من حج فلم يزرني فقد جفاني) «کسي که حج کند و (قبر)
مرا زيارت ننمايد ،به من جفا کرده است» .در حالي که حقيقت
برخالف پندار آنان است؛ چون زيارت مسجدالنبي سنتي است که
پيامبر صلي اهلل عليه وسلم به نماز خواندن در آن تشويق کرده است
و هيچ ربطي به حج ندارد ،و زيارت مسجدالنبي از شروط صحت
و حتي کمال حج نيست ،البته در ذات خود عملي مشروع است.
 -3در مدينه منوره اماکني هست که بعنوان زيارتگاه شناخته
ميشوند مانند هفت مسجد نزديک محل وقوع غزوه خندق ،مسجد
قبلتين ،بعضي چاهها ،مسجد غمامه و مساجدي که به ابوبکر و عمر
و عايشه رضي اهلل عنهم جميعاً نسبت داده ميشود .تخصيص اين
اماکن به زيارت مشروع نيست و زيارتکننده اين اماکن نبايد گمان
کند که با زيارت آنها اجر و ثواب بيشتري دريافت ميکند؛ چون
جستجوي آثار انبياء و صالحين سبب هالکت امتهاي قبل از ما
شده است ،و براي مسلمانان شايسته نيست که با سنت نبوي و روش
اصحاب مخالفت کنند؛ چون خير واقعي در پيروي از سنت نبوي و
اصحاب ،و شر واقعي در مخالفت با آنها است.
واهلل اعلم
وصلي اهلل وسلم علي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم
بإحسان إلى يوم الدين
سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com
***

حکم خواندن نماز جنازه بر کسی که
عازم حج است؟!
شماره فتوى 6101

پرسش :درمناطقي روال براين است که اگرکسي قصد رفتن به
حج را کرد ،قبل ازاينکه اوعزم سفرکند درشهرش براونماز جنازه
خوانده ميشود آيا چنين چيزي درست است؟
پاسخ:
الحمدهلل،
خواندن نماز جنازه عبادت است ،و مي دانيم که عبادات توقيفي
هستند ،يعني تا زماني که شريعت چيزي را بعنوان عبادت تشريع
نکرده باشد مسلمانان نمي توانند از خود آنرا انجام دهند.
از سويي نماز جنازه را بر کسي مي خوانند که فوت کرده باشد ،اما
ثابت نشده است که پيامبر صلي اهلل عليه وسلم يا صحابه رضي اهلل
عنهم بر انساني که هنوز نمرده نماز جنازه خوانده باشند ،مثال چنين
چيزي نبوده که هرگاه يکي از ياران پيامبر صلي اهلل عليه وسلم به
حج مي رفت ،ايشان بر او نماز جنازه خوانده باشند! و همچنين در
دوران خلفاي راشدين نيز چنين بدعتي مرسوم نبوده است.
بنابراين خواندن نماز جنازه بر کسي که عازم حج است بدعت است
و پيامبر صلي اهلل عليه وسلم در مورد بدعت اينگونه مي فرمايد:
«واياكم و محدثات االمور فان كل محدثة بدعه،وكل بدعة ضاللة»(.
ابو داوود -امام احمد-ترمذي -ابن ماجه -صحيح).
يعني :و بر شما باد که از امور بدعت دوري کنيد ،زيرا هر امر
نوپيدايي گمراهي در پي دارد.
و فرمودند« :من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ر ّد» .متفق عليه
«هر کس چيزي را در دين ما ايجاد کند که جزو آن نباشد  ،مردود
است واز او پذيرفته نمي شود.
در روايت ديگر آمده است:
«من َ
عمل عم ً
ال ليس عليه أمرنا فهو ر ّد».
«هرکس کاري کند که مطابق دين و سنت ما نباشد ،مردود است».
و عبداﷲ بن عمر رضي ﷲ عنهما شاگرد مکتب رسول اهلل صلي اهلل
عليه وسلم است ،يعني کسي که نزد رسول خدا صلي اهلل عليه وسلم
دين ياد گرفت ،مي فرمايد:
«کل بدعة ضاللة وإن رآها الناس حسنة»
«هر بدعتي گمراهي است اگر چه مردم آنرا خوب ببينند» (.دارمي
آن را با سند صحيح روايت کرده است)
واهلل اعلم
وصلي اهلل وسلم علي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم
بإحسان إلى يوم الدين
سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com
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معرفی دارالعلوم زاهدان و پایگاه اطالع رسانی اهل سنت ایران
(سني آنالين)
نگاهی به تاریخچه دارالعلوم زاهدان
مدارس دینی در طول تاریخ جلوهگاه آرمانهای بلند دینی
و ایمانی بوده و در گسترۀ زمان نقش بارز و مستحكمی بر
زندگی انسانها داشتهاند ،مدارس در واقع بسترساز دینورزی
و حق جویی بوده و پیوند وثیقی در میان مردم و دین برقرار
كردهاند .بیدارگران دین و اصالحگران امت از میان پروردگان
مدارس دینی سر برآورده و جهانی را دگرگون كردهاند.
دارالعلوم زاهدان نیز حلقهای بس نیرومند از این سلسله
است كه با برنامههای روشمند و هدفدار در راستای احیای
دین و آبیاری درخت اسالم خدمات ارزندهای را ارائه كرده
است ،و با تالش خستگی ناپذیر مردان این ادار ه علمی و به
یُمن توفیقات خداوندی بر مدارج كمال گام نهاده ،روز به روز
بر شكوفایی و كارآییاش افزوده میگردد و تشن ه لبان صحرای
علم و دین را با آب گوارای حكمت و معرفت مینوازد.
هم اكنون دارالعلوم زاهدان یكی از نام آورترین مراكز
علمی و فرهنگی ایران و جهان به شمار میرود و در زندگی
معنوی و ایمانی مردم و احیای ارزشهای قرآنی و نبوی نقش
ارزنده و چشمگیری داشته است و جوالنگاه عالمان و حافظان
قرآن میباشد ،این مدرسه بلندآوازه را عالم شهیر بلوچستان
و اندیشمند بزرگ اسالمی حضرت موالنا عبدالعزیز مالزاده-
رحمه اهلل -بنیانگزاری كرد و از آن پس بر رونق و شكوهش
روز به روز افزوده میشد.
لذا قبل از پرداختن به معرفی بخشهای مختلف حوزه ،الزم
است با بنیانگذار دورنگر این مركز علمی آشنا شویم.
نگاهی گذرا به زندگی موالنا عبدالعزیز رحمهاهلل بانی
دارالعلوم زاهدان
موالنا عبداهلل سربازی پدر بزرگوار موالنا عبدالعزیز یكی از
علمای سرشناش و پرتحرك منطقه سرباز بوده كه در راستای
ارشاد مردم و رهنمون ساختن آنها به سوی دین حق و جهاد و
مبارزه با گروههای «ذكری» ،اهلبدعت و قبرپرستان آن سامان
مشكالت فراوانی متحمل گردید و مبارزههای مجدانه و بیامان
ایشان راه حق و حق پرستی را هموار گردانید.
موالنا عبدالعزیز در سال 1295هجری شمسی در روستای
«دپكور» منطقه سرباز دیده به جهان گشود و پس از فراگیری
دروس مقدماتی در دامان والد بزرگوارش در اوضاع و احوال
ناگواری به سوی هند سفر كرده در دانشگاه مشهور شبه قاره
هند (دارالعلوم دیوبند) ثبت نام كرد و دروس نظامی را فرا
گرفت ،سپس برای فراگیری مزید دروس حدیث و تفسیر
به مدرسه «امینیه» دهلی رخت سفر بست و از محضر عالم
بزرگوار دهلی مفتی كفایتاهلل رحمهاهلل استفاده كرده ،از آنجا
فارغالتحصیل گردید.
ایشان بنا بر ذهن وقاد و نیز هوش منحصر به فردی كه
داشت مورد اجالل و اكرام اساتید قرار گرفته و موالنا مفتی
كفایتاهلل ،ایشان را مفتی بلوچستان لقب داد .در همان
دورانی كه ایشان در دهلی به تحصیل اشتغال داشت با موالنا
محمدالیاس ،بنیانگذار دعوت و تبلیغ ،نیز مالقات نموده ،از
ایشان بهره گرفت.
پس از آن كه در سال  1322هجری شمسی دروس را
به پایان رسانید به وطن خویش بازگشته به دعوت و ارشاد
مردم كمر بست و با همتی جانانه مردم را به سوی توحید و
یكتاپرستی و توجه به عبادات و اخالق اسالمی دعوت میداد.
موالنا عبدالعزیز رحمهاهلل پس از این كه مدتی در منطقه
بلوچستان زیر نظر پدر گرامیاش به اسالم و مسلمین خدمت
كرد ،به قصد ادای حج و بهرهگیری از فیوض و بركات حرمین
شریفین به عربستان سفر كرد و تصمیم گرفت كه مدتی در
آنجا بماند .در دوران اقامتش در مكه مكرمه وقتی مسئولین
مدرسه «صولتیه» مطلع شدند كه چنین فردی وجود دارد از
وی خواستند كه از علوم و معارفش طالب را بهرهمند سازد.
موالنا حدود دو سال ضمن بهرهگیری از انوار و بركات
حرم مكه ،طالب مدرسه صولتیه را فیض رسانید و مسئولین و
طالب را سخت تحت تأثیر قرار داد .تصمیم موالنا گرچه آن
بود كه هنوز در مكه مكرمه بماند .اما موالنا عبداهلل طی نامهای
از فرزندش خواست كه خدمت به منطقه محروم را بر ماندن
در حرمین شریفین ترجیح دهد .موالنا عبدالعزیز بالفاصله پس
از دریافت نامه و پیام پدر بزرگوارش به سوی وطن عزیمت
كرد.
موالنا امر به معروف و نهی از منكر و دعوت را در دستور
كار خود قرار داد و به حل و فصل دعاوی و خصومتهای
مردم پرداخت و پس از مدتی در زادگاهش (دپكور) مدرسهای
دینی تأسیس نمود و به عنوان بنیانگذار و مدیر آن مدرسه
همراه برخی دیگر از علما به تدریس اشتغال ورزید.
در سال  1335هـ ش ،به مشیت و اراده خداوند به شهر
زاهدان ،كه مركز استان سیستان و بلوچستان بود ،به منظور
معالجه و مداوای والد بزرگوارش سفر كرد و مدت یك ماه
را در این شهر گذراند .موالنا بنابر حماسه دینی ،اتباع سنت و
انگیزههای اصالحگرایانهای كه داشت مردم را در این شهر به
اتباع دین حق دعوت داد و هیچگاه از این مهم غفلت نورزید
و در هر جا و هر محلی شیوه ایشان همین بود.
افراد سرشناس و دلسوز شهر زاهدان هنگامی كه ایشان را
با چنان درد و فكری واال برای امت مشاهده كردند تأثیر مثبت
گرفته ،دور شمع وجودش حلقه زدند و از والد بزرگوارش
خواستند تا فرزند برومندش را اجازه اقامت در شهر زاهدان
بدهد و با پذیرش این پیشنهاد از سوی والد بزرگوارش ،برای
موالنا نیز شرح صدر حاصل گردید و به عنوان مشعل فروزان
علم و معرفت در دل كویر ،تاریكیهای جهل و خرافه گرایی
را از بین برد.
دزدآب قدیم (زاهدان کنونی) كه جهل و بدعت و درگیریها
و بیخبریها در آن غوغا میكرد ،با مواعظ دردمندانه و مشفقانه
حضرت موالنا عبدالعزیز با انوار دین و ایمان آشنا گشته و راه
و رسم مردم تغییر پیدا كرد.

تأسیس دارالعلوم زاهدان
پس از آن که موالنا عبدالعزیز به طور مستقل در زاهدان
سكنی گزید و كارهای اصالحی و دینی را آغاز كرد ،با توجه
به كاستیهای موجود در زمینه علم و دین در اندیشه ایجاد و
تأسیس مدرسهای برای فرزندان مسلمان افتاد تا بتوانند با علوم
اسالمی آشنایی حاصل نمایند.
سخنرانیها و تبلیغات گرم و رسای حضرت موالنا
عبدالعزیز رحمهاهلل تأثیر بسیار خوبی بر مردم نهاده بود.
مسجد جامع آن زمان (مسجد عزیزی كنونی) مسجدی
كوچك بود كه روزهای جمعه پر نمیشد ،در كنار مسجد
تعدادی اتاق ساخته بودند و مرحوم «قاضی شاه محمد» امامت
نماز جمعه را نیز به عهده داشت ،در آنجا برای تعدادی طلبه
تدریس مینمود .پس از ارتحال قاضی شاه محمد ،موالنا
عبدالعزیز در مسجد جامع مستقر شد و با جدیت تمام به
ارشاد و راهنمایی مردم همت گمارد .در همین زمان موالنا
عبدالحمید حفظهاهلل ،كه تازه درسهایش را به اتمام رسانیده
بود ،وارد زاهدان شد و بنابه دعوت موالنا عبدالعزیز رحمهاهلل،
موالنا عبدالحمید نیز به تدریس اشتغال ورزید.
پس از مدتی موالنا تصمیم گرفت كه مدرسه را به جایی
دیگر منتقل كند ،بعضی از مردم مایل بودند كه مدرسه را به
طرف عیدگاه قدیم و بعضی خواستند تا مدرسه را به سوی
غرب شهر یعنی كوه تیراندازی منتقل كنند و پس از دعای
بسیار و قرعه كشی ،منطقه كوه تیراندازی برنده شد و مردم به
سرعت زمینی را آماده و در اختیار موالنا عبدالعزیز قرار دادند.
لذا دور زمین را دیوار كشی كردند و برای موالنا عبدالحمید
حفظهاهلل نیز منزلی ساختند.
پس از مدتی در یك روز بیاد ماندنی در سال  1350هـ
ش ،طالب از مدرسه مسجد جامع به مدرسه دارالعلوم منتقل
شدند ،از مسجد مكی ،خیابانهای اطراف و منازل خبری نبود،
مدرسه در بیابانی در بیرون شهر واقع شده بود .در جایی
كه اكنون كتابخانه و كالس حفظ وجود دارد مقداری شن
ریخته و مسجدی درست كردند كه طالب و همسایگان در آن
نماز میخواندند .هنگام ظهر وقتی هوا گرم میشد ،نماز داخل
سالن مدرسه یا اطاق روبروی داراالفتای كنونی برپا میشد.
ابتدا هزینه طالب از طریق كمك مردم تهیه میشد ،اما پس
از چند ماه وضع بهتر شد ،مقداری آرد تهیه و آنگاه خانواده
و فرزندان موالنا عبدالحمید حفظهاهلل در منزل برای طالب نان
میپختند و غذا درست میكردند .در آن زمان تعداد طالب بین
 60تا  80نفر بود ،اساتید بزرگواری همچون موالنا غالم محمد
سربازی رحمه اهلل (پدر گرامی حافظ محمد اسالم ،از اساتید
دارالعلوم) موالنا مفتی خدا نظر(رح) ،موالنا نذیراحمد سالمی،
حافظ قادربخش و موالنا عبدالحمید به طالب درس میدادند.
به روایت حضرت شیخ االسالم موالنا عبدالحمید مدظله،
موالنا عبدالعزیز در حرمین شریفین و در اماكن اجابت دعا
مخصوص ًا در صحرای عرفات برای رشد و ترقی و قبولیت
این مركز علمی به درگاه خداوند متعال دعا و تضرع میكرد.
باالخره دعا ،اخالص و نیایشهای این مرد حق سبب گردید
كه اهلل تعالی به فضل خود این حوزه را در سطح ایران ممتاز
گردانید.
كعبه را هر دم تجلی میفزود
آن ز اخالصات ابراهیم بود
موالنا عبدالعزیز در سال  1359هـ ش ،دچار ناراحتی قلبی
شد و در پی اصرار دوستان و مشوره پزشكان برای معالجه به
انگلستان سفر كرد و ناراحتیاش تا حدی بهتر شد و به وطن
برگشت ،اما پس از یك سال و نیم بیماری ایشان مجددا ً شدت
گرفت و نزدیك چهار ماه در بستر بیماری افتاد.
موالنا در جریان مسافرت و معالجه در انگلستان دچار
ناراحتی كلیه شد و پس از مراجعت به ایران بنابر مشوره
پزشكان بار دوم جهت پیوند كلیه به آمریكا سفر كرد ،ولی
به دلیل باال بودن سن ،نظر پزشكان این بود كه پیوند كلیه
در این شرایط سنی سودی ندارد و بعد از اقامت كوتاهی در
كالیفرنیای آمریكا به ایران مراجعت كرد ،موالنا عبدالعزیز به
منظور معالجه و دیالیز به تهران و مشهد عزیمت كرد و در
روزهای پایانی عمر خویش در مشهد جهت انجام دیالیز اقامت
گزید و در  21مرداد سال 1366هـ .در شهر مشهد زندگی را
بدرود گفت و به جوار پروردگار شتافت .رحمهاهلل و أسكنه
فی جناته.
پس از رحلت جانگذار موالنا عبدالعزیز رحمهاهلل ،بار خطیر
مسئولیت را موالنا عبدالحمید حفظهاهلل متحمل گردید و با
جدیت تمام به طور مداوم در اندیشه ترقی و پیشرفت مدرسه
بوده و مدت درازی نگذشت كه تحوالت چشمگیری پدید
آمد.
بعد از انقالب و با بوجود آمدن فضای مناسب اسالمی،
رفته رفته به تعداد طالب افزوده شد و در سال  1364مفتی
محمدقاسم قاسمی -حفظه اهلل -توسط مدیریت محترم
دارالعلوم ،موالنا عبدالحمید ،به این حوزه دعوت شد و
مسئولیت امور تعلیم و تربیت به ایشان واگذار گردید ،در این
زمان با ابتكار ایشان تحول علمی و فرهنگی خاصی در حوزه
ی
به وجود آمد و آموزش زبان عربی پیشرفت قابل مالحظها 
داشت .طی سالهای بعد تعداد طالب افزایش یافت و به علت
كمبود فضای آموزشی با همت حضرت شیخ االسالم منازل
اطراف حوزه خریداری شده بر آن افزوده شد.
در اینجا به طور مختصر به برخی شعبهها و قسمتهای
مختلف حوزه اشاره خواهد شد.
دفتر مدیریت
در این بخش مسئولیت تمامی حوزه به عهده حضرت
شیخاالسالم موالنا عبدالحمید است و ایشان در كنار تدریس
صحیح بخاری با مدیریت مدبرانه خویش كلیه امور مدرسه
را زیر نظر دارند و به رفع نیازها و كاستیها میپردازند.
دفتر ایشان كه در ساختمان اداری حوزه قرار دارد ،همراه با
رسیدگی به مسایل حوزه ،به مشكالت عموم مردم نیز رسیدگی

میكند ،همچنین بسیاری از مسایل مهم سیاسی و اختالفات
عشیرهای در این دفتر رسیدگی میشوند.
معاونت اداری
یکی از مهمترین وظایف و فعالیتهای معاونت اداری تنظیم
روابط اداری كاركنان و پرسنل شاغل در دارالعلوم و هماهنگی
امور داخلی و خارجی حوزه ،بررسی و رفع نیازها و مشكالت
كاری كارمندان و طالب ،رسیدگی به وضعت معیشتی و
مسكن و خوابگاهها و امور رفاهی طالب میباشد .معاونت
اداری تنظیم روابط ادارات دولتی و نهادها و مردم با حوزه
است؛ پاسخ به نامه هایی كه از طرف مدیریت حوزه ارجاع
می شوند ،پیشنهاد استخدام و به كارگیری افراد در قسمتهای
مختلف حوزه و رسیدگی به وضعیت حقوق و مزایا و بیمه
اساتید و كاركنان و تامین مسكن آنها بر حسب نیاز از جمله
وظایف دیگر معاونت اداری می باشد.
معاونت آموزشی
از جمله وظایف معاونت آموزشی برنامهریزی برای ثبت
نام طالب جدید ،واگذار نمودن دروس به اساتید اهل فن
و مجرب ،ترتیب و تنظیم برنامه درسی ،نظارت بر دروس و
نحوه تدریس ،بازرسی از كالسهای درس و اعزام بازرس
به كالسهای مختلف ،نظارت بر تكرار و مطالعه طالب،
برنامهریزی امتحانات و اجرای مسابقات در زمینههای مختلف،
رسیدگی به مشكالت درس طالب و اساتید ،تهیه كتب و
جزوات الزم ،نظارت بر اجرای مصوبات شورای هماهنگی
در امر آموزش ،برپایی كالسهای تابستانی و همچنین دروس
جانبی ،از قبیل كالسهای تقویتی ،آموزش زبان انگلیسی،
كامپیوتر و نظارت و بررسی ضعفهای نظام آموزشی و ارائه آن
به شورا می باشد.
برنامه درسی و شیوه آموزشی
برنامه درسی طالب حوزه همان برنامه ای است كه معروف
به «نصاب درس نظامی» ،منسوب به موالنا نظامالدین (رحمه
اهلل) می باشد ،و در این برنامه كه تحصیل آن تقریبا ده تا
دوازده سال طول می كشد در سالهای ابتدایی آن بیشتر علوم
و فنون مقدماتی مانند صرف ،نحو ،ادبیات و  ...تدریس و
سپس علوم تفسیر ،حدیث ،فقه ،اصول فقه و عقاید تدریس
می شوند؛ ترجمه كالم اهلل مجید در طول سنوات تحصیل به
صورت جزء جزء تدریس می گردد .از معقوالت و منطق و
فلسفه نیز مسایل و مطالبی در حد آشنایی با اصطالحات این
علوم خوانده و تدریس می گردد .پس از تدریس كتب و علوم
مذكور در دو سال آخر بیشتر كتب تفسیر و حدیث خوانده می
شود و به ویژه در سال آخر كتابهای صحاح سته اهل سنت
تدریس می گردد.
ارتباط علمی و فرهنگی معاونت آموزشی با حوزه های
علمیه معتبر
حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان از نظر برنامه های درسی و
آموزشی زیر نظر شورای هماهنگی مدارس اهل سنت قرار
دارد و خود را موظف به اجرای برنامه های درسی و آموزشی
ارایه شده از سوی شورای هماهنگی می داند .اما شورای
هماهنگی در تدوین و ترتیب برنامه های آموزشی با مراكز
علمی مختلف جهان اسالم ارتباط و هماهنگی دارد و همواره
از تجربیات مختلف آنان استفاده می كند.
برنامه های آموزشی جنبی
در حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان عالوه بر تدریس مواد
درسی ،برنامه های مختلف و متنوعی برای رشد و ارتقای
طالب نیز وجود دارد .كتابخانه بسیار غنی و بزرگ دارالعلوم
همیشه در اختیار طالب است ،برنامههای تمرین سخنرانی و
مقاله نویسی در طول سال برای طالب ترتیب داده می شود
و تقریبا هر كالسی روزنامه دیواری یا ماهنامه داخلی خود را
دارد كه طالب هر كالس با استفاده از منابعی كه در كتابخانه
وجود دارد مطالب مفید در آنها درج می كنند .همچنین بعد
ازظهرها كالسهای تقویتی در زمینه تجوید و قرائت كالم اهلل
مجید ،صرف ،نحو ،آموزش زبان انگلسی ،اردو و آشنایی
با كامپیوتر تشكیل می شود كه طالب واجد شرایط از این
كالسها استفاده می كنند.
موفقیت برنامه های آموزشی
تردیدی نیست كه با توجه به سرعت جهان به سوی پیشرفت
و گسترش علوم ،بار مسئولیت حوزه های علمیه نیز سنگین تر
و بیشتر می شود و نیاز به ابزار جدید آموزشی و برنامه ریزی
بیشتر برای مطالب و مسایل جدید همواره احساس می شود و
این برنامه ریزیها وجود دارد .نمی توان ادعا نمود كه تمامی
برنامه های آموزشی به طور صد درصد موفق بوده است ،اما
برنامه های درسی فعلی كه در حوزه مذکور پیاده می شود از
برنامه های بسیار علمی و حساب شده است؛ فارغ التحصیالن
دارالعلوم توانسته اند و می توانند نقش و تأثیر بسزایی در
زعامت و راهنمایی ملت مسلمان و جامعه اسالمی داشته باشند
و این به موفقیت برنامه های آموزشی در حوزه بر می گردد.
كالسهای تربیتی و اصالحی
در مدارس و نیز حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان كالسهای
اخالقی و اصالحی نیز برای طالب وجود دارد و از بعضی از
علما و مصلحین مناطق مختلف نیز در این زمینه استفاده می
شود .مسئولین امور اصالحی و تربیتی مدارس دینی حداقل دو
بار در سال جلساتی تشكیل می دهند و در زمینه امور تربیتی
و اصالحی طالب برنامه ریزی می كنند.
انجمنها و جلسات حوزه
به منظور ارتقای سطح كیفی آموزشی و علمی و توان

سخنرانی طالب ،از طرف دارالعلوم زاهدان به تصویب رسیده
است كه هر كالس باید یك انجمن برگزاری جلسات تمرین
سخنرانی در موضوعات مختلف عقیده ،سیرت ،تاریخ ،دعوت،
ادیان و مذاهب داشته باشد تا استعدادهای نهفته طالب شكوفا
شده و برای آینده مثمر ثمر واقع شوند.
چون جامعه كنونی ما نیاز شدید به مبلغ و سخنران و افراد
دلسوز كه به سالح بیان و قلم مجهز باشند دارد ،در هر هفته
یک روز در دارالعلوم زاهدان جلسات تمرین سخنرانی برای
تمام كالسها و در بخش خواهران وبرادران برگزار میشود،
از جمله دستاوردهای این جلسات می توان به انتشار تعداد
زیادی مجالت تجربی داخلی توسط طالب در مقاطع مختلف
و به دو زبان فارسی و عربی اشاره کرد که طالب در این
مجالت به نوشتن مقاالت علمی و تحقیقی می پردازند.
روش ثبت نام و پذیرش طالب
روش ثبت نام طالب جدیدی كه برای تحصیل به حوزه
علمیه می آیند چنین است كه داوطلب ابتدا تقاضانامه تحصیل
و ثبت نام در حوزه را تكمیل و سپس به منظور تعیین استعداد
و آمادگی متقاضی آزمونهای مختلف كتبی و شفاهی برگزار و
پس از تعیین میزان استعداد و قبولی داوطلب توسط ممتحنین
كالسی برای وی پیشنهاد می گردد ،داوطلب تشكیل پرونده
داده و برای حضور در كالس ثبت نام می نماید.
مكتب حضرت عایشه صدیقه رضیاهللعنها
توجه و عنایت به تعلیم و آموزش زنان و دختران یكی از
نیازمندیهای مبرم مردم و جامعه است و به منظور دفع تهاجم
فرهنگی از طرق گوناگون و آگاه نمودن زنان و دختران از
مسایل شرعی ،برنامهریزی برای زنان و دختران توجه ویژهای
میطلبد.
حوزه علمیه دارالعوم زاهدان نیز به همین منظور با عنایات
پروردگار و عزم مدیریت حوزه حضرت شیخ االسالم در سال
 1369اقدام به تاسیس مکتبی برای خواهران با نام «مکتب
حضرت عایشه صدیقه» نمود.
با توجه به استقبال چشمگیر خواهران از این حوزه و حجم
وسیع آن ،مسئولین ناچار شدند كه شعبههای دیگری از این
حوزه را در سطح شهر زاهدان ایجاد نمایند به گونهای كه
امروزه این حوزه بیش از هفت شعبه در شهر زاهدان دارد و
فارغالتحصیالن بیشماری را تحویل جامعه اسالمی داده است.
این مكتب با توجه به استقبال بی نظیری که از سوی مردم
مواجه شده و هر روز بر تعداد طالب آن افزوده می شود
همواره با كمبود فضای مناسب مواجه بوده است که اخیرا
اقدام به بنای ساختمانی در سه طبقه برای همین منظور نموده
است که متاسفانه به علت کمبود هزینه ساخت ،تا کنون به پایه
تکمیل نرسیده است.
داراالفتاء
در سال  1363مطابق با  1404هـ ق ،داراالفتای دارالعلوم
زاهدان زیر نظر مفتی خدانظر رحمهاهلل رسم ًا آغاز به كار كرد،
تمامی سؤاالت ابتدا به صورت شفاهی شنیده و بعد به صورت
كتبی به طور مرتب ثبت و بایگانی میگردید و پس از آن كه
شعبه تخصص در فقه اسالمی دایر گردید ،كار ثبت و بایگانی
به آنها محول گردید .در سالهای بعد با همت و پشتكار موالنا
مفتی خدانظر رحمهاهلل ،فتواهای گذشته به صورت ابواب
فقهی ترتیب یافته و تحت عنوان «محمود الفتاوی» (فتاوای
دارالعلوم زاهدان) چند جلد از آن چاپ و در دسترسی عموم
قرار گرفت و ادامه آن نیز در حال تدوین است.
گفتنی است پاسخ سواالت توسط داراالفتای دارالعلوم
زاهدان فقط محدود به سؤال مكتوب نمی باشد .روزانه
تلفنهای متعددی از اقصی نقاط ایران به داراالفتاء می شود
كه توسط اساتید و پرسنل داراالفتا جواب داده می شوند.
در بخش پاسخ سواالت تلفنی داراالفتاء دارای ضوابط و
معیارهای خاصی می باشد؛ فقط اعضاء داراالفتا مجاز به پاسخ
سؤاالت تلفنی می باشند .حداكثر سعی می شود تا بعد از
مشوره با مدیریت داراالفتاء پاسخ سؤال تلفنی داده شود.
داراالفتای دارالعلوم زاهدان جهت تحقیق بیشتر و استفاده
از آرای فقهای معاصر عالم اسالم به صورت تلفنی و ایمل
(پست الكترونیكی) نیز با بیشتر بزرگان عالم اسالم در ارتباط
بوده و از نظریات این دانشمندان استفاده می نماید.
بخش كامپیوتر داراالفتاء با بررسی آرای فتاوی و نظریات
شخصیتهای اسالمی در شبكه اینترنت ،جدیدترین فتاوی و
تحقیقات علما را از شبكه اطالع رسانی گرفته و در دسترسی
و استفاده علما قرار می دهد.
راه اندازی شعبه تخصص
در اوایل سال  1370ش .با توجه به نیاز مبرم جامعه و
ضرورت تربیت عدهای از فارغ التحصیالن برای كار فتوانویسی
و مهارت در این فن ،شعبه تخصص راه اندازی شد و چند
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سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.
تن از فارغ التحصیالن جوان زیر نظر مفتی خدانظر و موالنا
مفتی محمد قاسم قاسمی مشغول به فراگیری تخصص فی
الفقه شدند ،با گذشت زمانی اندك ،شعبه تخصص به صورت
رسمی و با برنامه درسی منظم ،جزو نصاب درسی دارالعلوم
زاهدان قرار گرفته و به كار خویش ادامه میدهد.
گفتنی است پس از وفات موالنا مفتی خدانظر رحمه اهلل
مسئولیت دراالفتاء و شعبه تخصص فی االفتاء در دارالعلوم
زاهدان به موالنا مفتی محمد قاسم قاسمی حفظه اهلل سپرده
شده است.
مجمع فقهی اهلسنت
یكی از نهادهای علمی كه به ابتكار شیخ االسالم موالنا
عبدالحمید و مفتی خدانظر رحمهاهلل تشكیل شد و مقر آن در
دارالعلوم زاهدان قرار دارد« ،مجمع فقهی اهلسنت» است.
این مجمع در سال  1377هـ ش ،تشكیل شد که شامل علما
و فقهای مناطق مختلف ایران است كه با توجه به نیاز جامعه
و به وجود آمدن مسایل جدیدی كه در مورد آنها در فقه
اسالمی قول صریحی كمتر یافت میشود ،به بحث و بررسی
پرداخته و با توجه به آرا و اقوال فقهای گذشته و معاصر و در
پرتو كتاب و سنت به حل آن میپردازد .این مجمع در ابتدا با
دعوت علما و فقهای بلوچستان تشكیل شد اما با گذشت زمان
اعضای جدیدی از خراسان ،گلستان ،فارس و علمای جنوب
(شوافع) به آن پیوستهاند.
این مجمع تا كنون پیشرفتهای قابل مالحظهای داشته
است.
دفتر شورای هماهنگی مدارس
باتوجه به گسترش مدارس علوم اسالمی شمار طالب و
عدم انسجام و هماهنگی در مدارس و افت روزافزون تحصیلی
نیاز به چنین شورایی احساس میشد .لذا با ابتكار موالنا
عبدالعزیز ،موالنا عبدالحمید و موالنا محمدیوسف حسینپور
به منظور هماهنگی در امور آموزشی ،تربیتی و فرهنگی و
بهبود سطح كیفی مدارس علوم دینی ،شورایی با مشاركت6
مدرسه قبل از انقالب تأسیس شد و به تدریج بر اعضای آن
افزوده شد ،به گونهای كه امروز تمامی مدارس معتبر استان كه
تعدادشان به بیش از  40مدرسه میرسد در آن عضویت دارند.
مقر شورا در دارالعلوم زاهدان میباشد.
برخی از فعالیتهای دفتر شورای هماهنگی مدارس عبارتند
از:
* ترتیب و تنظیم برنامه درسی واحد برای كلیه مدارس
عضو؛
* تشكیل كالسهای روش تدریس؛
* تربیت مدرس به منظور هماهنگی در نحوه و روش
تدریس؛
* ایجاد رقابت بین مدارس عضو؛
* بازرسی مدارس عضو شورا حداقل دو بار در سال؛
* تشكیل جلسات مدیران مدارس و تصمیم گیری در رابطه
با مشكالت و مسائل آموزشی و تربیتی مدارس؛
* تشكیل جلسات مسئولین امور تربیتی معاونان آموزشی و
مسئولین امور تبلیغات؛
* برگزاری امتحانات نوبت سوم به طور هماهنگ در بین
مدارس عضو در سطح استان و تعیین حوزه های امتحانی؛
* تعیین طراحان سؤاالت ،مراقبت امتحانات و تصحیح
كنندگان اوراق امتحانی از مدارس مختلف؛
* برگزاری مسابقات مختلف استانی و كشوری بین طالب
در زمینه های حفظ و قرائت كالم اهلل مجید ،سخنرانی و مقاله
نویسی به زبانهای مختلف عربی ،فارسی و انگلیسی و مسابقه
شعر و سرود.
دفتر حفظ و تجوید
دارالعلوم زاهدان از سال 1370ش .اقدام به برگزاری
مسابقات حفظ و قرائت قرآن كریم نموده است .این مسابقات
همه ساله به صورت مرتب در چندین مرحله مختلف در
سطح دارالعلوم برگزار و بعد از چند دوره برگزاری مداوم
مسابقات گسترش پیداكرده و در سطح شهرستان زاهدان و
استان سیستان و بلوچستان برگزار شد .ناگفته نماند كه در
اولین سال برگزاری مسابقات حفظ و قرائت در دارالعلوم (
سال 1370ش ) مسابقه در سطح استان و در سال دوم در سطح
شهرستان زاهدان به اجرا در آمد.
اما در سال های بعد بنا بر پاره ای از مشكالت مسابقات
شهرستان و استان چند سالی به تاخیر افتاد و فقط در سطح
دارالعلوم بر گزار می شد ،تا اینكه در سال  1377ش با
قراء و حفاظ حوزه بار دیگر مسابقات در سطح
همت انجمن ّ
استان سیستان و بلوچستان برگزار شد كه بحمداهلل با استقبال
خوبی مواجه گردید .در سال  1378ش بنا بر پیشنهاد و تاكید
حضرت شیخ االسالم موالنا عبدالحمید (حفظه اهلل ) اولین
دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن كریم در سطح کشوری
و بین مدارس دینی اهل سنت سراسر كشور ،به میزبانی
دارالعلوم زاهدان در مسجد جامع مكی زاهدان ،برگزارشد
كه با استقبال حافظان و قاریان سراسر كشور مواجه گردید،
این امر باعث شد تا مسابقات در سال های بعد نیز ادامه یابد؛
در این مسابقات همه ساله از اساتید حفظ و قرائت قرآن
كریم از نقاط مختلف كشور جهت داوری دعوت به عمل
می آید و حافظان و قاریان اهل سنت از استان های سیستان
و بلوچستان ،خراسان ،گلستان ،كردستان ،فارس ،هرمزگان،
بوشهر ،یزد و… حضور بهم رسانیده و به رقابت با یكدیگر
می پردازند.
دارالعلوم زاهدان از برگزاری مسابقات حفظ و قرائت
اهداف مختلفی را دنبال می كند كه مهمترین آنها عبارت اند
از:
-1انس بیشتر عموم مردم ،به خصوص طالب مدارس دینی،
با قرآن كریم؛
 -2ارتقای سطح كمی حفظ و قرائت ،كه طی دهه گذشته
تعداد حافظان و قاریان قرآن افزایش چشمگیری داشته است؛
 -3پیشرفت و ارتقای سطح كیفی حفظ و قرائت قرآن كه
با گذشت یك دهه پر بار و فعال سطح كیفی حفظ پیشرفت
نسبت ًا خوبی داشته و حفاظ با نكات تازه ای در زمینه حفظ
قرآن آشنا شده اند وهمچنین قرائت قرآن كه تا چند سال پیش
چندان توجهی به آن نمی شد نیز مورد توجه قرار گرفته و
قاریان با فنون جدید علم قرائت آشنا می شوند؛
 -4متوجه نمودن همگان به ویژه طالب علوم دینی به
اهمیت فراگیری تجوید؛

 -5ترویج فرهنگ قرآنی ؛
 -6تشویق و ترغیب مسئولین مدار س دینی برای فعالیت
بیشتر در زمینه حفظ و قرائت قرآن كریم و دایر نمودن
كالسهای مخصوص جهت آموزش حفظ و تجوید در سطح
مدار س كه بحمداهلل روز به روز اهمیت حفظ و قرائت در
مناطق مختلف بیشتر احساس می شود و مسابقات مختلفی در
سطح استانهای مناطق سنی نشین كشور برگزارمی گردد.
پایگاه اطالع رسانی اهل سنت ایران (سنی آنالین)
از آنجایی که عصر ،عصر اینترنت است و توسط این ابزار
و پیشرفت جهان مانند دهکده ای شده است که اگر در یک
گوشه از آن اتفاقی بیفتد ،چند دقیقه بعد ،مردم آن طرف جهان
از آن مطلع می شوند ،و نیز استفاده های بسیار زیادی از دنیای
اینترنت در زمینه های مختلف ،مخصوصا تبلیغات -مثبت و
منفی -می شود ،دارالعلوم زاهدان نیز که همواره در فکر است
تا از کاروان علم و ترقی نه تنها عقب نماند بلکه حتی االمکان
در پیشاپیش آن حرکت کند ،اقدام به تاسیس و راه اندازی
سایتی مستقل با عنوان «پایگاه اطالع رسانی اهل سنت ایران
(سنی آنالین)» نمود.
این سایت در بخشهای مختلف علمی ،خبری ،تحلیلی و
عقیدتی فعالیت می کند و ضمن اینکه در جهت معرفی صحیح
اسالم گام بر می دارد ،در بازتاب اخبار مربوط به جهان اسالم،
مخصوصا اخبار اهل سنت ایران ،پخش و نشر خطبه های
جمعه اهل سنت زاهدان -که می توان آن را به عنوان تریبون
بیان دیدگاههای اهل سنت ایران قلمداد کرد -بیان موضع
گیریهای اهل سنت ایران در قبال حوادث و اوضاع جاری
در جهان اسالم ،به ویژه در جمهوری اسالمی ایران و ...نقش
بسزایی ایفا می نماید.
برخی فعالیتهای سایت سنی آنالین عبارتند از:
* انعکاس اخبار جهان ،جهان اسالم ،اهل سنت ایران؛
* انتشار خطبه های نماز جمعه اهل سنت زاهدان؛
* ارائه مقاالت علمی و تحقیقی در بخشهای (قرآن ،حدیث،
عقیده ،اخالق ،سیرت پیامبر و صحابه و معرفی شخصیتهای
جهان اسالم)؛
* ارائه تحلیالت علمی و سیاسی در زمینه های مختلف؛
* پاسخ به سواالت و مسایل فقهی کاربران از طریق ایمیل
*...
سایت سنی آنالین در چهار زبان «فارسی»« ،عربی»،
انگلیسی» و «اردو» فعالیت می کند.
پایگاه اطالع رسانی سنی آنالین با وجود اینکه چند سالی
بیش نیست که از عمر آن می گذرد اما توانسته است در
روشنگری و ایجاد بیداری اسالمی در بین اقشار مختلف
جامعه فعالیت چشمگیری داشته باشد.
فصلنامه ندای اسالم
یكی از زمینههایی كه دارالعلوم زاهدان خود را موظف به
فعالیت در آن میداند عرصه رسانه و مطبوعات است .امروزه
نمیتوان از نقش رسانهها در زندگی انسانها چشم پوشید ،از
این رو با توجه به احساس این خأل فرهنگی پس از تالش
بیوقفه مسئولین دارالعلوم سرانجام در اواخر سال 1378
مجوز انتشار فصلنامهای تحت عنوان «ندای اسالم» ،از سوی
وزارت ارشاد صادر و اولین شماره آن نیز در بهار سال 1379
منتشر گردید و مقبولیت چشمگیری در داخل و خارج كسب
نمود.
خط مشی فصلنامه ندای اسالم واقعگرایی و اعتدال در طرح
مسایل ،پرهیز از افراط و تفریط و دوری از گرایشها و سالیق
خاص سیاسی و جناحی است ،ضمن این كه خود را ملزم
میداند از عقاید حقه و ناب اسالمی دفاع نماید و در راه جهاد
فكری و علمی از هیچ كوششی دریغ نورزد.
این نشریه هر سه ماه یكبار منتشر و دفتر آن در ساختمان
اداری دارالعلوم زاهدان قرار دارد.
دفتر امور دانشجویی
یكی از برنامههای مثبت دارالعلوم در راستای ایجاد
ارتباط بین طالب و دانشجویان (حوزه و دانشگاه) همكاری
و همیاری با دانشجویان دانشگاهها میباشد ،و با توجه به
استقبال دانشجویان از فضای فرهنگی و دینی دارالعلوم و شور
و شوق آنان برای فراگیری مسایل شرعی توجه بیشتر به آنان
ضرورتی اجتناب ناپذیر بود.
به همین منظور از سال  70ـ  69تالشهای ویژهای برای
دانشجویان در حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان دایر گردید.
ضمن این كه در مسجد عزیزی به منظور استفاده دانشجویان
كتابخانه و بانك نوار فعال گردید .و جلسات هفتگی درس
قرآن نیز از برنامههای مسجد عزیزی بود .و به منظور گسترش
محدوده فعالیتها در این زمینه و با تأكید مدیریت محترم
«دفتر امور دانشجویی» نیز تأسیس گردید ،این دفتر نقش رابط
بین دارالعلوم و دانشگاهیان را ایفا میكند.
همچنین برای دانشجویان شهرستانی در كنار حوزه
ساختمانی اجاره و به عنوان خوابگاه در اختیار آنان قرار گرفت.
این امر باعث شد دانشجویان از فضای روحانی دارالعلوم و
مسجد مكی استفاده بیشتری ببرند و همچنین از كالسهای
مختلف تاریخ ،عقیده ،تفسیر و سیرت استفاده نمایند .ساالنه
جلسه باشكوه و مشتركی بین طالب و دانشجویان در دارالعلوم
زاهدان نیز برگزار میگردد.
اهداف دفتر امور دانشجویی
دفتر امور دانشجویی اهدافی دارد كه در راستای اهداف
خود برنامه ریزی می كند ،برخی از اهداف آن به شرح ذیل
است:
الف -ایجاد ارتباط بین حوزه و دانشگاه؛
ب -ارتقای معلومات دینی دانشجویان؛
ج -ایجاد فضای معنوی و دعوت در تمام خوابگاههای
دانشجویی؛
د -ایجاد تسهیالت در هزینه تحصیلی دانشجویان.
گفتنی است برای هر بندی برنامه های تفصیلی و منظمی
وجود دارد ،که در زمینه های فوق برنامه های ذیل را اجرا
كرده است:
* تشكیل شورای دانشجویی؛
* ارتباط دانشجویان با حوزه ها (مدارس دینی)؛
* ارتباط دانجشویان با علما؛

* تهیه جزوات تحقیقی ،علمی و مذهبی؛
* ایجاد كالسهای تفسیر قرآن ،سیرت ،عقیده ،احكام،
اخالق و تاریخ؛
* ایجاد كتابخانه عمومی؛
* معرفی كتابهای مفید جهت مطالعه؛
* تجهیز خوابگاه مكی با برنامه مد ّون برای دانشجویان؛
* كمك و مساعدت مالی به افراد متأهل و دانشجویان بی
بضاعت؛
* اقامه نمازهای جماعت در بین دانشجویان؛
* اعزام دانشجویان به جماعت تبلیغ و اعزام اردوی
دانشجویی برای مالقات علما و دیدن مدارس دینی.
كتابخانه حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان
این كتابخانه از ابتدای تاسیس مدرسه بنا نهاده شده است،
اما تا سال  1365محدود به اتاق كوچك با مجموعه كتابهای
درسی و چند عنوان كتاب مرجع و بعض ًا كتب دیگری بوده
است.
از سال 1365كتابخانه عم ً
ال فعالیت خود را آن هم صرف ًا در
جهت خرید كتاب و تهیه منابع شروع می كند .در پی سالها
تالش و كوشش منابع نفیس و گرانبهایی از مراجع و منابع اهل
سنت به زبانهای عربی ،اردو و فارسی جمع آوری شده است
كه عمده ترین این منابع عبارتند از :تفاسیر ،احادیث ،فقه،
اصول فقه ،رجال حدیث ،تاریخ ،ادبیات و دایرة المعارفها،
این مجموعه در واقع مجموعه ای بسیار ارزشمند برای محققان
اهل سنت ایران به شمار می رود .در حال حاضر مجموع
کتابهای كتابخانه بطور تقریبی در حدود 20هزار جلد كتاب
است و در بنایی به مساحت  300متر مربع خدمات خود را
ارائه می نماید.
از نیمه دوم سال 1379سازماندهی كتابخانه براساس شیوه
های كتابداری نوین شروع شده است.
كتابخانه دارای سه بخش می باشد :بخش خدمات فنی
(فهرست نویسی) ،بخش مربع ،و بخش گردش كتاب .بخش
مربع كتابخانه به صورت سیستم باز ،و بخش گردش كتابخانه
به صورت سیستم بسته ارائه خدمات می نماید .خواست كلی
و برنامه های اساسی كتابخانه توسط شورای هماهنگی و برنامه
ریزی كتابخانه تعیین و با تایید مدیریت حوزه به مرحله اجرا
گذاشته می شود.
همچنین كتابخانه زیر سرپرستی معاونت پژوهشی (مفتی
حوزه) و با مدیریت كتابدار متخصص و دو نفر كمك كتابدار
نیمه حرفه ای و دو نفر غیر حرفه ای اداره می شود كه در
مجموع كارمندان كتابخانه  ۶نفر می باشند.
اما كتابخانه در طرحهای آینده خود در نظر دارد تا با احداث
یك ساختمان مستقل و طراحی شده بر اساس استانداردهای
رایج عام كتابداری خدمات خود را به شرح ذیل ارائه نماید:
 -1تجهیز بخشهای داخلی كتابخانه؛ (اعم از بخش
خدمات فنی ،مرجع ،امانت ،نشریات ،محققان ،سمعی و
بصری ،كودكان و نوجوانان و تاالرهای مطالعه).
 -2تجهیز كتابخانههای سایر مدارس و مساجد؛
 -3راه اندازی كتابخانه های سیار در سطح شهر و حومه؛
 -4تشكیل انجمن دوستداران كتاب؛
 -5ارائه خدمات امانت بین كتابخانه ای.
مركز تحقیق و ترجمه
با توجه به نیاز مبرم جامعه اهلسنت به برخی كتابها و
موضوعات مورد نیاز ،مسئولین دارالعلوم بر آن شدند تا این
معضل را با ایجاد شعبه مركز تحقیق و ترجمه رفع كنند ،لذا
این مركز در سال  1382افتتاح گردید تا بتواند در قبال برخی
نیازها پاسخگو باشد و در مدت كوتاهی كه از تأسیس آن
میگذرد پیشرفت قابل مالحظهای داشته است.
انتشارات صدیقی
انتشارات صدیقی كه تاكنون فعالیتهای چشمگیر و قابل
تقدیری داشته است با كمك و اندیشه مسئولین دارالعلوم
تأسیس و با مجوز رسمی از وزارت ارشاد به نشر و اشاعه
كتابهای دینی و فرهنگی اقدام میكند که تاكنون كتابهای
بیشماری را چاپ و منتشر كرده است .همچنین این انتشارات
موظف است كتابهای مركز تحقیق و ترجمه را نیز چاپ و
منتشر كند.
دارالقضاء و التحكیم
در كنار داراالفتاء و با توجه به كثرت مراجعین برای حل
و فصل مخاصمات و مشاجرات ،دارالعلوم زاهدان محلی را
تحت عنوان «دارالقضاء و التحكیم» دایر نمود تا افرادی كه
خواهان حل و فصل دعاوی و مشاجرات فیما بین خود هستند
به این محل مراجعه نمایند .این مركز روزانه فعال است و
افراد زیادی به این مركز مراجعه میكنند و مسایل آنان توسط
تعدادی از علما و اساتید دارالعلوم زاهدان ،که البته در این
بخش داراالفتای دارالعلوم زاهدان نیز نقش مهمی را ایفا می
کند ،حل و فصل میشوند.
صندوق قرض الحسنه عزیزیه
از آنجایی که توجه به قشر مستضعف که در جامعه با
مشکالت مالی و معیشتی دچاراند ،در فرهنگ اسالمی و
دستورات قرآن و حدیث بسیار مورد تاکید قرار گرفته است،
حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان نیز بر آن شد تا در این امر خیر
و انسان دوستانه نقشی هر چند مختصر ایفا نماید ،لذا اقدام به
افتتتاح صندوق قرض الحسنه ای به نام «صندوق قرض الحسنه
عزیزیه» ( ، )1( - )2که منتسب به موالنا عبدالعزیز -رحمه
اهلل -می باشد ،نمود.
این صندوق به افراد نیازمند وامهای قرض الحسنه و بدون
هیچ گونه بهره و سودی می دهد.
مسجد مكی
جایگاه مسجد در دین اسالم
مساجد ،خانههای اهلل در روی زمین هستند .چنانچه این
مطلب در احادیث تصریح شده است ،مسجد جایگاه مؤمنین
و متقیان میباشد كه با حضور خود در این مكان مقدس اعالم
عبودیت و بندگی خداوند متعال را میكنند ،و از منبر مسجد
وعظ و نصیحت گرفته و به كارهای خیر تشویق میشوند و
در صحن مسجد به تحصیل و مذاكره علم دین میپردازند.
در دین مبین اسالم مسجد دارای چنان اهمیت و جایگاهی
است كه اولین كاری كه رسولاهلل صلیاهلل علیه وسلم پس از

هجرت به مدین ه منوره انجام دادند بنای مسجدالنبی بود،
و این مسئله چنان حائز اهمیت بود كه رسول اكرم صلیاهلل
علیه وسلم به نفس نفیس ،همراه یاران جان نثارش در این
امر شریك شده و در ساخت مسجد و حمل خشت و سنگ،
سختی و مشقت را تحمل كرده و با زمزمه این جمالت،
صحابه را تشویق به این كار میكردند« :اللهم العیش إال عیش
اآلخرة فارحم األنصار و المهاجرة»
حضرت عمر رضیاهللعنه بعد از فتح ایران ،عراق و شام
فورا ً به استانداران آن مناطق دستور داد كه در آنجا مساجدی
بسازند و تأكید زیادی بر این كار كردند.
فضیلت ساختن مسجد
در كتب حدیث ،احادیث بسیار زیادی در بیان فضیلت
ساخت مساجد آمده است ،كه هر یك با تعبیری خاص اهمیت
و فضیلت آن را بیان میكند.
در صحیحین (بخاری و مسلم) آمده است كه رسول اكرم
صلیاهلل علیه وسلم فرمودند :كسی كه مسجدی به خاطر جلب
رضایت اهلل تعالی بسازد ،خداوند متعال در بهشت قصری برای
او خواهد ساخت.
در حدیث دیگری آمده است :هر كسی برای اهلل مسجدی
ساخت خداوند متعال مثل آن مسجد ،قصری در بهشت برای
او میسازد ،و در روایت دیگری آمده است؛ قصری بزرگتر از
آن مسجد برای او در بهشت خواهد ساخت .در حدیثی آمده
است كه مساجد بازارهای آخرت هستند و كسی كه داخل
آنها شود میهمان اهلل است كه خداوند متعال با مغفرت از او
پذیرایی میكند و به او تحفه و هدیه كرامت و بزرگی میدهد.
در بیان اهمیت ساختن مساجد و فضیلت آنها ،كافی است
به این امر توجه شود كه اولین كسانی كه به این كار اقدام
نمودهاند بهترین و برگزیدهترین انسانهای روی زمین بودهاند،
خصوص ًا كه رسولاكرم صلیاهلل علیه وسلم شخص ًا اقدام به
این كار خیر نمودند ،پس مناسب است كه همه مسلمانان
در حد توانایی خود در امر مسجدسازی و توسعه و عمران
مساجد اقدام نموده و از یكدیگر سبقت بگیرند.
بنیان مسجد مكی
مسجد مكی زاهدان توسط مجاهد مخلص و خستگی ناپذیر،
رادمرد دعوت و اصالح ،شاگرد مكتب دیوبند «حضرت موالنا
عبدالعزیز» رحمهاهلل پایهریزی و بنیان گذاری و با تالشها و
دعاهای جانشین صالح ایشان ،حضرت موالنا عبدالحمید
حفظهاهلل به رشد و ترقی رسید.
پس از اینكه موالنا عبدالعزیز رحمهاهلل وارد زاهدان شد و
در مسجد جامع عزیزی مشغول به خدمت دین گشت ،جهت
تعمیر و توسعه مسجد عزیزی نماز جمعه را موقت ًا به محل
كنونی مسجد مكی منتقل كرد كه بنا بر تقدیر الهی ،این نقل و
انتقال موقتی ،دائمی گشت و مردم هم به علت وسعت مسجد
و خیابانهای اطراف در برابر خواسته و تقدیر خداوند سر
تسلیم خم كرده و حاضر به بازگشت نماز جمعه به مسجد
عزیزی نشدند.
مساحت آن زمان مسجد مكی نسبت به وسعت امروزی آن
بسیار كم بود .رفته رفته و به مرور زمان با خرید خانهها و
منازل اطراف ،مسجد را توسعه دادند كه مساحت كنونی آن
در حدود چهل و پنج هزار در سه طبقه زیر زمینی ،همكف و
طبقه اول میباشد .طرح جدید مسجد مكی دارای یك گنبد
بزرگ در وسط و چهار عدد مناره در دست ساخت است كه
انشاءاهلل در صورت تكمیل شدن نمای زیبا و قابل توجهی به
مسجد خواهد بخشید.
طرح و نقشه جدید مسجد مكی تقریب ًا مدت  15سال است
كه كارش آغاز شده و تاكنون صدها میلیون تومان هزینه در
برداشته است ،ولی متأسفانه مدتی است كه به علت كمبود و
نبود بودجه کافی این طرح متوقف شده است.
آنچه از آیات كالم پاك الهی فهمیده میشود این است
كه عمران و آبادی مساجد توسط كفار و مشركین انجام
نمیشود بلكه این مؤمنین هستند كه مساجد را آباد میكنند؛
این آیه قرآنی به این مطلب تصریح دارد و می فرمایدَ « :ما
ين َع َلى أَن ُف ِسهِ ْم
ين أَن يَ ْع ُم ُرواْ َم َسا ِجدَ اهلل َشاهِ ِد َ
َكانَ ل ِ ْل ُم ْشرِكِ َ
َ
ِ
ِ
َّ
ُ
بِال ْ ُك ْفرِ أُ ْولَئ ِ َ
َ
ت أ ْع َمال ُه ْم َوفي النَّارِ ُه ْم خَ الدُ ونَ * إِن َما
ك َحبِط ْ
ِهّ
ِهّ
َ
ِ
ْ
الص َ
ال َة َوآتَى
يَ ْع ُم ُر َم َسا ِجدَ الل َم ْن آ َم َن بِالل َواليَ ْومِ اآلخرِ َوأ َقا َم َّ
ش إ ِ َّ
ال اللَهّ َف َع َسى أُ ْولَئ ِ َ
ال َّز َكا َة َول َ ْم يَخْ َ
ين
ك أَن يَ ُكون ُواْ م ِ َن ال ْ ُم ْهت َِد َ
» [.توبه( ]18-17 :مشركان را نرسد كه مساجد خدا را آباد
كنند در حالى كه به كفر خويش شهادت مىدهند آنانند كه
اعمالشان به هدر رفته و خود در آتش جاودانند* مساجد خدا
را تنها كسانى آباد مىكنند كه به خدا و روز بازپسين ايمان
آورده و نماز برپا داشته و زكات داده و جز از خدا نترسيدهاند،
پس اميد است كه اينان از راهيافتگان باشند).
لذا از عموم برادران ،خواهران ،مؤسسات خیریه و خیرین
مسجدساز تقاضا می شود در ساخت این مسجد همكاری
داشته و خود را سهیم گردانند ،زیرا هر كس برای خدا مسجدی
بسازد خداوند در بهشت برای او خانهای خواهد ساخت.
افراد خیراندیش میتوانند كمكهای خویش را به حسابهای
ذیل بهنام مسجد مكی واریز نمایند:
1ـ بانك صادرات ،شعبه مسجد مكی ،كد ( )4239جاری
 ،50بهنام مسجد مكی،
2ـ بانك ملی ،شعبه مسجد مكی ،كد ( )8328جاری ،132
ب ه نام مسجد مكی،
3ـ بانك ملت ،شعبه خدمات درمانی ،كد ( )3/4737جاری
 ،5/150ب ه نام مسجد مكی.

آدرس پایگاه اطالع رسانی اهل
سنت ایران(سني آنالين)
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درباره سایت نوار اسالم
مقدمه:
سایت نوار اسالم در سال  2005آغاز به فعالیت نمود.
هدف نوار اسالم این است که با نظر به کمبود سایت های
اسالمی اهل سنت به زبان فارسی ،منبری برای دعوت به
زبانهای مختلف و بویژه زبان فارسی باشد و همچنین به
هدف شرح و توضیح مبانی و منهج اهل سنت و جماعت به
روش پیشینیان این امت.

سال چهارم ،شماره  ،39یکم ذیحجه 1432ق .برابر با  7آبان  1390ش .و  29اكتبر  2011م.

نبذة عن موقع شريط اإلسالم

مقدمة:
بدأ الموقع عمله في عام  2005ليكون موقع ًا اسالمي ًا و منبراً
دعوي ًا بلغات مختلفة و بشكل خاص للغة الفارسية نظراً لقلة
المواقع االسالمية التي تتناول هذه اللغة لشرح مبادئ و منهج
أهل السنة و الجماعة وعلى طريق السلف الصالح من هذه األمة.

رؤية الموقع:
يسعى الموقع ليكون المرجع الرئيس و المتكامل للدعوة
دیدگاه نوار اسالم:
این سایت تالش دارد که یک مرجع اصلی و متکامل برای االلكترونية باللغة الفارسية على نهج أهل السنة و الجماعة على
دعوت الکترونیکی به زبان فارسی بر منهج اهل سنت و المستوى العالمي.

جماعت در سطح جهانی باشد.
وظیفه سایت:
فراهم آوردن موضوعات دعوی شنیدنى و تصويرى
و خواندنی برای تمامی بازدید کنندگان مسلمان و غیر
مسلمان؛ با تاکید بر فراهم نمودن موضوعات دعوی غنی
بزبان فارسی؛ همچنین ارتباط دادن سایت با بیشترین
تعداد ممکن از سایت های اسالمی تا اينكه تعاون و پیمانی
باشد در راه دعوت به سوی اهلل سبحانه و تعالی.
سیاست سایت:
* عرضه موضوعات دعوی به روشی آسان با حفظ حق نشر
و بهره بردارى غیر تجاری برای تمام مسلمانان.
* پذیرفتن همکاری و کمک و نصیحت از خوانندگان و از
دیگر سایتها.
* شرح مفاهیم صحیح اسالمی به زبان فارسی و به زبان
های دیگر در حد توان.
* استعانت به اهلل سبحانه تعالی قبل از هر چیز و سپس
کمک گرفتن از همکاری و تبلیغات سایت های اسالمی
معروف و فراگیر.
* دوری از افکار هر گونه حزب سیاسی بلکه قبول اسالم
با شمولیت و سماحت آن.
* میانه روی درطرح و بررسی قضایای معاصر و دیگر
موضوعات.
*جذب مایلین به اسالم به زبان آنها برای آسان سازی
گرایش آنان به اسالم و فراهم نمودن مرجعی آسان برای
آنها در شبکه جهانی.

مهمة الموقع:
توفير مواد دعوية مسموعة و مرئية و مقروءة لجمهور
الزائرين من المسلمين و غيرهم  ،مع تقديم مواد غنية خاصة
باللغة الفارسية ،كذلك ربط الموقع بأكبر عدد ممكن من المواقع
االسالمية الشقيقة ليكون تحالف ًا و تعاون ًا على البر في سبيل
الدعوة الى اهلل عز وجل.
سياسة الموقع:
*تقديم المواد الدعوية بطريقة ميسرة مع حفظ حقوق النشر
للمسلمين للغايات غير التجارية
* التعاون و التكامل و النصح من المواقع و من الناس
* شرح المفاهيم الصحيحة لالسالم باللغة الفارسية و ما تيسر
من اللغات األخرى
*االستعانة باهلل أو ًال ثم االستعانة بدعم و دعاية المواقع
االسالمية الشاملة و المعروفة
* عدم تبني فكر حزب سياسي و انما تبني االسالم بشموليته
و سماحته
* االعتدال والتسامح في تناول القضايا المعاصرة و غيرها
*جذب المؤلفة قلوبهم بلغتهم في سبيل تيسير اسالمهم و
توفير مرجع سهل على الشبكة العالمية.

بسم الله الرحمن الرحيم

فرم هم كاري با سايت نوار اسالم

زمينه فعاليت:
مترجمي ( ) – تأليف ( ) – ربانمهنويسي رنمافزاراه ( )  -ربانمهنويسي صفحات دايناميك وب ( ) –مدرييت

Mission:
Providing Islamic audio, video, and articles to all
visitors specially for Persian people, In addition,
this site is linked to most well-known Islamic sites
for the sake of cooperation and support to each
other in the sake of Allah.
Policy:
* Providing Islamic materials in easy way with
copy right for all Muslims for non-commercial
purposes.
* Mutual cooperation and support and advice
from other sites and visitors
* Explaining correct understandings about
Islam in Persian language and other languages.
* Seeking help and support first from Allah and
then from other Islamic sites for publishing this
site
* Avoiding political ideas, but adopting the true
total vision of Islam .
* Tolerance and Moderation towards events and
issues.

س ب ن
ل
گ
ي
س
ك
م
افر ي ( ) – ع ر ي ( )  -ا ي ( )  -ساري (با ذ ر ورد):
نموهني كار :

تكم
اين فرم توسط متقاضيان هم كاري با سايت نوار اسالم يل هب آردس پست الكترونيك سايت ارسال
ميگردد .مدرييت سايت پس از ربرسي فرمهاي تكميلي رد صورت نياز با شما تماس خواهد گرفت .الزم هب ذك
ر
ب -ساري موارد:
است تمامي اطالعات شما ،جنبهي محرماهن دارد و رد زند مدري سايت محفوظ خواهد بود.
تح
ص
ل
ي
مدرك ي:

Vision:
This site is trying to be the main reference portal
for Persian speaking people according to Quran
and Sunnah.

شاهى اسالمى ( ) – ساري (با ذكر مورد):
سايت( ) – وبالگنويس ( )  -ساخت و وريايش فل 
آشنايي هب زبانهاي:

الف -تأليفات و رتجمهاه:

انم مستعار:

About IslamTape site
Introduction:
This site was published in 2005 seeking to be a
multi-language Islamic site, specially in Persian
language due to scarceness and shortage of
Persian Islamic sites which is according to Quran
and Sunnah and according to prophet and his
companion’s way.

آردس پست الكترونيك:

