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  توجه!
  ها قبل بنا به درخواست دانشجویان اهل سّنت تهیه   ی حاضر سال رساله

ها بوده است و مورد   پاسخ گوی نیاز آن –بحمدالله  –شد و طبق اطالعات واصله 
  سیاری از اساتید و دانشجویان شیعی نیز قرار گرفته است.تأیید و استقبال ب

  ی نخست کتابش به   ی بیان تیجانی در صد و بیست صفحه  از نحوه
نبوده است. اخیرًا یکی از دانشجویان اهل  سّنتوضوح پیداست نامبرده از اهل 

هم اتاقی بنده که از برادران شیعی است و با هم صمیمی «چنین نقل کرد:  سّنت
گویند آقای تیجانی به تهران آمده و امروز با   تیم یک روز گفت فالنی میهس

دانشجویان شیعه دیدار و گفت و گو دارند اگر دوست داری تو هم بیا، پذیرفتم و با 
هم به آن مجلس رفتیم. دانشجویان حاضر از آقای تیجانی بر اساس صد و بیست 

علت ضد و ی نخست کتابش سؤاالت زیادی کردند و به   صفحه
گویید   هایش چنان تحت فشار قرار گرفت در آخر گفت: شما چه می  گویی نقیض

و  ام تا کتابم مورد توجه ی نبودم این سبک را انتخاب کردهراستش من اساسًا سنّ 
 ».ی را به آن جذب نمایممطالعه قرار گیرد و جوانان سنّ 

 !ن و آشنایان خود در با تکثیر و اهداء این اثر به دوستا خواهران و برادران
روشنگری و دفاع از شخصّیت پاک و مبارک اصحاب مهاجر و انصار و نیز در 

های مسلمانان سهیم شوید و از پاداش اخروی   ایجاد محبت و صمیمیت میان دل
  . مند گردید  بهره
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  الرحيم  الرحمن  اهللا  بسم
  

ی از سوی ی سید محّمد تیجانی سماو  نوشته» آنگاه هدایت شدم«کتاب 
ها و مراکز تربیت معلم و نیز از طرف آخوندها   استادان معارف اسالمی در دانشگاه

ی اهرم فشار به جوانان اهل   ها همواره به عنوان وسیله  در عقیدتی سیاسی پادگان
  گیرد.   دار کردن عواطف آنها مورد استفاده قرار می  سّنت و جریحه

به روشی بسیار منطقی و مستدل کتاب تاکنون چند تن از فضالی اهل سّنت 
ی فعالّیتشان به دلیل   اند ولی مسؤوالن وزارت ارشاد که سرلوحه  مذکور را نقد کرده

شْر  ی  آیه بَ ادِ   فَ َّذِينَ  عِبَ ونَ   ال عُ مِ ْستَ ْولَ   َ ونَ   اْلقَ َّبِعُ ت يَ ُ   فَ نَ ) باید دفاع عملی و ١٨(زمر/   أَْحسَ
باشد » ی مخالف  تحّمل شنیدن دالیل عقیده«و » آزادی بیان«همه جانبه از 

  دهند که آن نقدها به طور رسمی به چاپ برسد.   متأسفانه اجازه نمی
گنجد، لذا؛ تنها چند   بدیهی است که نقد و بررسی کتابی در یک نامه نمی

دهم به   ام، ارائه می  آوری نموده  مطلب اساسی را که از چند کتاب و رساله جمع
  که برای اهل خرد و انصاف کافی باشد. امید آن
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  كتاب تيجاني در يك نگاه 
  

 صفحه از کتابش را به شرح سفرش اختصاص داده است که ١٢٠تیجانی 
ها و   پردازیها و خیالبافی گمان مطلبی علمی و شایسته در آن نیست جز صحنه بی

د. برای کن  سخنان کذب و نامرتبطی که عدم تقوای علمی نویسنده را اثبات می
  مثال: 
را برای کتابش برگزیده است و معنی » آنگاه هدایت شدم«ـ آقای تیجانی عنوان١

اند. تیجانی با این اقدام   آن این است که اهل سّنت گمراهند و شیعیان هدایت یافته
در ایران از آن جهت که برای کاری نامعقول و » وحدت اسالمی «به مدعیان 
دهند؛ توهین کرده  شعار می )؟میلیارد گمراه! ود دوحداتحاد با ( ][!؟خالف شرع

  است. 
مردم شهر، مرا حاجی لقب دادند و از آن روز، هر جا «گوید:   می ٢٨ی   ـ در صفحه٢

این اّدعا دروغ است زیرا در هر » گشت  ها فقط متوجه من می  شد، ذهن  این نام برده می
ها به   ی آن  ب حاجی برای همهشهری هزاران نفر به زیارت حج رفته و معموًال لق

  رود.  کار می
ها بحث  ای برخورد کردم و با آن  ساله ١۶ـ١٣من با کودکان «گوید:   ـ تیجانی می٣
گویی است.  ساله را کودک خواندن مسلمًا مبالغه و گزافه ١۶ـ١٣نوجوانان » کردم

   کنیم.  ذکر می بعداً گویی هدفی دارد که   البته تیجانی از این مبالغه
و  ۴١ی   های تیجانی یکی این است که در صفحه  ـ از جمله پریشانگویی۴
ای از علما   نماید که در االزهر مصر عده  ، نخست خود را دانشمندی معرفی می۴٢

اند و آیات و احادیث بسیاری از حفظ داشته است   در جلسات بحثش حاضر شده
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  آورند.   وت به عمل میو باالخره برای تدریس در دانشگاه االزهر از وی دع
ها را   ی اهل سّنت را نداشته و آنها اّما همین محقق توانا!! هیچ یک از کتاب

کتابش از رفتن به پایتخت کشورش  ١١٨ی   مطالعه نکرده است، زیرا؛ در صفحه
گوید. او   های حدیث سخن می  برای پیدا کردن مرجع حدیثی و خریدن کتاب

و در آنجا صحیح بخاری و صحیح مسلم و مسند امام احمد و پایتخت رفتم   به«نویسد: می
یدم   .» صحیح ترمذی و الموطأ امام مالک و دیگر کتابهای مشهور را خر

کرد که در االزهر دانشمندان در جلسات   کنید تیجانی قبًال ادعا می  مالحظه می
ند ا  بحث او شرکت کرده و از وی برای تدریس در دانشگاه دعوت به عمل آورده

ها را خریدم. تیجانی که به قول خودش   گوید: رفتم و آن کتاب  ولی این جا می
امام مالک را هم نداشته و مطالعه نکرده  »الموطأ« بوده حتی  )؟!(مالکی مذهب 

کند احادیث زیادی را از حفظ داشته است؟ بسیار روشن   است، پس چرا ادعا می
دروغگو کم «ری ندارند. آری واقعًا: است که این خریدن و آن ادعا با هم سازگا

  ».حافظه است
ساله (به  ١۶ـ  ١٣های   به عالوه همین دانشمند بلند مرتبه!! وقتی در برابر طلبه

 ی مسائل اعتقادی قرار  ساله) برای بحث درباره ١۶ـ  ١٣قول تیجانی کودکان 
سوادی خود  بی برد و ضعف و  گیرد، یکباره آیات و احادیث و براهین را از یاد می می

سر و   گذارد. در واقع تیجانی با این سناریوی دروغین و سخنان بی  را به نمایش می
خواهد به ذهن خواننده القا نماید که دانشمندان سّنی مانند او   ته و نامرتبطش می

ی شیعه توان   ساله ١۶ـ  ١٣که لیاقت تدریس در االزهر را دارند در برابر کودکان 
  ی را ندارند. گونه سخن هیچ
الزم به یادآوری است تواضع و احترام شدیدی را در «گوید:   می ٧٠ی   ـ در صفحه۵

که برخاستند و بر ما سالم  گذشتیم مگر این  کوفه شاهد بودیم چرا که بر هیچ جماعتی نمی
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بته تیجانی نفهمیده که سّنت این ال.» شناخت کردند و گویا دوستم بسیاری از آنان را می
کند و اّال این دروغ را سر هم   سواره بر پیاده و رهرو بر نشسته سالم میاست 
گفت به افرادی برخوردیم و به ما احترام گذاشتند امری   کرد. اگر تیجانی می  نمی

در شهر کوفه بر هیچ جماعتی نگذشتیم مگر این که «کند   عادی بود ولی او ادعا می
برای » بشین پاشو«م کوفه همه بیکار بودند و جز آیا مرد» برخاستند و بر ما سالم کردند

ی اند؟ بدون شک این ادعا نیز دروغ تیجانی و دوستش و دیگران کاری نداشته
  بیش نیست.  فروغ  بی

کردم   به هر طرف نگاه می«گوید:   ـ در توصیف اطراف مرقد حضرت علی می۶
بودند و برخی دیگر هم گوش به  نمازمشغول   یافتم که  های حرم می ها و رواق  مردم را در ایوان

یه   دادند که بر فراز منبرها رفته و مردم را می  سخنان خطبا و واعظان می شنیدم که با صدا گر
  » ....زنند و ی خود می  کردند و بر سر و سینه  می

ی گرامی اگر بار دیگر این توصیف را بخواند و آن را در ذهنش مجّسم   خواننده
شنگه    سد آیا در مرقد حضرت علی همیشه این جار و جنجال و علمپر  کند البد می
گویی و  کند که این شخص از فرط مبالغه  شود راستی آدم تعّجب می  بر پـــا می

های قدیمی را به نمایش گذاشته که   ای کامًال شبیه تیمارستان  پردازی صحنه خیال
  هیچ پیوندی با تبلیغ و زیارت صحیح ندارد. 

تیجانی دلیل عزاداری برای حضرت حسین (سالم الله  ٩١ی  صفحهـ در ٧ 
پرسد ایشان در پاسخش به خودکشی   علیه) را از آیت الله محمد باقر صدر می

کند و سپس   نفر مصری به خاطر مرگ جمال عبدالناصر اشاره می ٨٠بیش از 
دالناصر که تازه با اینان با اینکه حتمًا مسلمان هم هستند برای خاطر جمال عب« گوید:  می

شود بر اهل سّنت حکم کرد که   کشند بنابراین نمی  مرگ طبیعی هم مرده است خودشان را می
ی خود حکم   ها هم حق ندارند بر برادران شیعه  اند و آن  در این مورد حتمًا اشتباه و گناه کرده
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یه بر سید الشهداء گناه می  کنند که این   » کنند. ها در گر
 کر است آن چه امروزه اهل تشیع از مراسم عزاداری به نمایشالزم به ذ

ی نامیمونی است که از اروپا آورده شده است و هیچ   گمان، تحفه  گذارند بی می
پیوندی با اسالم ندارد. چنان که دکتر علی شریعتی (علیه الرحمه) در کتاب تشیع 

نی، زنجیرزنی، ز  ی سینه  درباره )٢١١الی  ٢٠۴علوی و تشّیع صفوی (صفحه 
زنی و ... به طور   پوشی، شمع روشن کردن و روضه خوانی و سنج  زنی، سیاه  قمه

خوانی به  مفّصل توضیح داده است که: در حکومت صفویه وزیر امور روضه
  اروپای شرقی رفت و این آداب و رسوم را از مسیحیان اقتباس کرد و به ایران آورد.

احترام  -سالم الله علیه –ای حضرت حسین البته ما مسلمانان اهل سّنت بر
ی پیامبر اکرم ـ ص ـ بود و در دامان پاک آن   زیادی قائل هستیم زیرا آن بزرگوار نوه

طالب (سالم الله  حضرت تربیت شد ولی چون پیامبر برای حضرت جعفر بن ابی
علیه) دستورداد فقط تا سه روز عزادار باشند نه بیشتر لذا ما مراسم جعلی و 
ساختگی هفتم و چهلم و صده و سالگرد را بدعت سیئه و خالف دستور پیامبر ـ 

  دهیم.  دانیم و آن را انجام نمی می ص ـ
خاطر عبدالناصر، بدیهی است که تمام فقها و ه ی خودکشی ب  و اما درباره

دانند، با این   دانشمندان اسالمی بدون استثناء خودکشی را از معاصی کبیره می
اور کنیم که آقای صدر فتوا داده باشد که خودکشی حتمًا اشتباه و گناه وصف آیا ب

نیست یا بگوییم تیجانی به زبان وی دروغ گفته است به هر حال قضاوت را به 
  سپاریم.   ی محترم می  خواننده
کتابهای تاریخ و حدیث  ـ به اعتراف موّرخان و محّدثان شیعه و سّنی در ٨

ها و روایات   میان اخبار و روایات صحیح، برخی گزارشاهل تشیع و اهل تسنن در 
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جعلی و ساختگی نیز وجود دارد. و معموًال دشمنان اسالم برای ترور شخصیت 
پیامبر و یارانش (مهاجرین و انصار) و نیز برای زشت جلوه دادن اسالم از همان 

ز در همین گیرند متأسفانه آقای تیجانی نی  های ساختگی بهره می  روایات و گزارش
راه باطل گام نهاده است و مانند دشمنان کینه توز اسالم، بر خالف آیات قرآن، 

  های ستمکاری معرفی کرده است.   مهاجرین و انصار را به عنوان انسان
وجود  درست و معقولیـ در سراسر کتاب تیجانی، حتی یک استدالل ٩

و مرتد و کافر دانستن  همان مطالب کهنه و تکراری (تکفیر اهل سّنت ندارد. او
اصحاب پیامبر و ...) را تکرار و مطرح کرده است. اگر روش تیجانی درست و 

نمایند   خداپسند است، چرا از بعضی از نویسندگان سّنی که شیعیان را تکفیر می
ها را چاپ و منتشر   ی نادرستی است چرا این قبیل کتاب  شیوه کنند و اگر  گالیه می

چه شیعه و چه سّنی   ی ما هر کسی به تکفیر مسلمانان   ته به عقیدهنمایند؟ الب  می
گاهانه نوکر استعمار  گاهانه یا ناآ بپردازد کارش از روی خودخواهی است و آ

  باشد.  می
ـ تیجانی در یک فصل از کتابش به زور تحریف و به روشی غیر منطقی ١٠

ان مؤمن و مجاهد دوستان و شاگرد(تالش کرده تا اثبات نماید اصحاب کرام 
بعد از  )خدا که در قرآن به کّرات از ایشان تعریف و تمجید شده است رسول

طبق (پیامبر مرتد و کافر شدند و در فصلی دیگر برای جانشینی حضرت علی 
  دلیل آورده است.  )ی شیعه  عقیده

به نظر ما، قبول این افکار واقعًا توهین به خدا و پیامبر و حضرت علی 
شود. زیرا معنی اّدعای تیجانی این است که خدا با وجود این که  محسوب می

شوند به پیامبر دستور داد حضرت علی را   دانست یاران و پیروان پیامبر مرتد می  می
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قرار دهد و این یعنی اینکه حضرت علی نه امیرالمؤمنین بلکه (اعاذنا  ها امام آن
ن عاقل و خردمندی این افکار پوچ و الله) امیر المرتدین بوده است و آیا هیچ انسا

  کند؟   یاوه را قبول می
کند اصحاب پیامبر بعد از وفات آن حضرت   به عالوه تیجانی که ادعا می

ی باطل خود به رسول خدا توهین کرده   همگی مرتد شدند با این کفرگویی و عقیده
رسالتش  در انجام )ص(است زیرا معنی ادعای تیجانی این است که پیامبر اکرم 

ی آن حضرت نقش بر آب شده است   ی تالش بیست و سه ساله  موفق نبوده و ثمره
و دیگر همه باید اصالح مّلت طبق قرآن و سّنت و تالش برای برپایی حکومت 
اسالمی را از اندیشه و ذهن خود خارج کنند زیرا وقتی پیامبر با آنهمه عظمتش 

توانند و آیا القای این افکار به   گز نمینتوانست مّلت را اصالح کند پس دیگران هر
ذهن جوانان توهین به پیامبر و قرآن نیست؟ و آیا ما حق نداریم بگوییم تیجانی 

  ها است؟   مأمور سیاست صلیبّیون و صهیونیست
به هر حال خداوند متعال در قرآن کریم ما مسلمانان را به اتحاد و هم دلی 

وافرماید:   ست چنان که میدعوت کرده و از تفرقه نهی نموده ا مُ صِ اْعتَ ْبلِ   وَ   اهللاِ   بِحَ
ا يعً مِ ا  جَ لَ وا  وَ رَّقُ فَ َ ی ما موّظف و مکّلف هستیم به خاطر رضا و   بنابراین همه

تالش  )ت و صمیمیت در دلهای مسلمانانایجاد محبّ (خشنودی خدا برای اّتحاد 
ان مسلمین گردد پرهیز می بیشتر کنیم و از هر عمل و سخنی که موجب تفرقه

  نماییم. 
چون با این  ١بنابراین هر نویسنده و مبلغی به مقدسات مسلمانان توهین کند

                                                 
ناگفته نماند امامان شیعه همواره مورد محبت و احتـرام مـا بـوده و هسـتند زیـرا بـه اعتقـاد مـا آن  -١

اند بنابراین هیچ گاه ما مسلمانان اهل سـنت بـه آن  کاری بودههای بسیار با تقوا و نیکو بزرگواران انسان
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کند، و بذر کینه و عداوت را در   دار می  ها را جریحه  کار عواطف و احساسات آن
گرداند سخن و عملش حرام و شیطان پسند   کارد و راه تفرقه را هموارتر می دلها می
  هیچ ارزش و اعتباری ندارد. است و 

ای،  پذیرد که روش صحیح نقد و بررسی عقیده  هر انسان عاقل و منصفی می
ی ما به   باشد و همه  ی دلیل بدون توهین به مقدسات صاحبان آن عقیده می  ارائه

اش را نوشت محکمترین » آیات شیطانی«خاطر داریم وقتی سلمان رشدی کتاب 
 ن شیعی در ایران برای محکوم کردن او این بود کهدلیل عالمان و صاحبنظرا

گفتند: چون سلمان رشدی به مقّدسات یک میلیارد مسلمان توهین کرده و  می
دار نموده است عملش محکوم و کتابش فاقد   ها را جریحه  احساسات و عواطف آن

  هر گونه ارزش علمی است. 
تیجانی مانند سلمان  گوییم: چون  بنابراین ما مسلمانان اهل سّنت نیز می

کند و دل مؤمنان را   رشدی به مقّدسات یک میلیارد مسلمان اهل سّنت توهین می
نماید کتابش شیطان پسند است و هیچ ارزشی ندارد و تمامی  دار می جریحه

نمایند مریدان   کسانی که کتاب تیجانی و امثال آن را تأیید و آن را چاپ و منتشر می
  آیند.   به حساب می و پیروان سلمان رشدی

                                                                                                                     
هاست شـیعیان بـر اسـاس اخبـار و روایـات  بزرگواران اهانت نکرده و نخواهیم کرد. اما متأسفانه قرن

جعلی و ضد قرآنی به مقدسات ما ( شخصـیت ابـوبکر و عمـر و عثمـان و طلحـه و زبیـر و امهـات 
) کـه همگـی از سـابقین اولـین مهـاجرین و یـاران و  -لله علـیهمسالم ا –المؤمنین عایشه و حفصه 

افـراد جاهـل و بـی کنند. البته حسـاب  ی پیامبر (ص) هستند اهانت می شاگردان با وفا و تربیت شده
ی وحـدت  جداست. سخنان نویسندگان و اساتید و مبلغـین شـیعی دربـاره کینه توزاز مسؤوالن  خبر

گونه دشـمنی  تمامّیت خواه حکومتی چون از هیچ سران مستکبر و ی تقدیر است ولی اسالمی شایسته
هـا را  ورزند لذا سـردادن شـعار وحـدت اسـالمی آن توزی با ما مسلمانان اهل سنت دریغ نمی و کینه

 دانیم.  می» االباطل کلمه حق یراد به«
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  دعوت به بحث علمي 
گونه  ها برای اعتقادات خود هیچ  سّنی«گویند:   ایم که اهل تشّیع می  شنیده

این ادعا دروغ محض است. واقعیت این است که ما مسلمانان اهل » دلیلی ندارند
ی   سّنت برای عقاید خود دالیلی داریم با این تفاوت که ما به دالیل شیعیان درباره

بعد از فرو پاشی رژیم پهلوی  عالوه موضوع امامت اطالع کامل و دقیقی داریم. به
ها و مجّالت ادّله و   های مختلف در رادیو و تلویزیون و روزنامه  به مناسبت تاکنون

کنیم. ولی چون به   شنویم و مطالعه می  ی امامت می  براهین اهل تشّیع را درباره
ی   ای درباره  شود کتاب و یا حّتی رساله  داده نمی دانشمندان اهل سّنت اجازه

ی ما مسلمانان   ی نظر و ادّله  موضوع خالفت چاپ کنند. بنابراین؛ شیعیان درباره
اهل سّنت پیرامون خالفت اسالمی اطالع دقیقی ندارند. به همین سبب وقتی با 

ت تأثیر قرار کنیم هم تح  ی مسائل مورد اختالف صحبت می  برادران شیعی درباره
   برند.  های آخوندهایشان پی می  گیرند و هم به دروغزنی  می

بهرحال مسلمانان اهل سّنت در ایران حق دارند بگویند چرا برای اهل سّنت 
اند؟ آیا ایجاد خفقان دلیل ضعف و   آزادی بیان نیست؟ و چرا قلم و بیان ما را بسته

 باید بپرسند چرا شرایطی فراهمترس نیست؟ البته جوانان پژوهشگر شیعه نیز 
ی خالفت از زبان و قلم خودشان بشنویم و   ی اهل تسّنن را درباره  شود تا ادّله نمی

شْر  فرماید:  که خدا می بخوانیم مگر نه این بَ ادِ   فَ ينَ  عِبَ َّذِ ونَ   ال عُ مِ ْستَ ْولَ   َ ونَ   اْلقَ َّبِعُ ت يَ   فَ
 ُ نَ   . أَْحسَ

النه است مسؤوالن امر از صاحبنظران شیعه و سّنی باری بسیار شایسته و عاد
ی کتاب تیجانی و امثال آن دعوت کنند تا حقایق   ی تلویزیونی درباره  برای مناظره

پذیرند حداقل به   برای مردم روشن شود. اگر این روش منطقی و منصفانه را نمی
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ی   یی دربارهها بها و کتا  نویسندگان اهل سّنت اجازه دهند تا با چاپ و نشر رساله
موضوع خالفت دالیل و براهین خود را در اختیار عموم مردم قرار دهند در آن 

شْر  ی  صورت هم به روششان که خالف آیه بَ ادِ   فَ َّذِينَ  عِبَ ونَ   ال عُ مِ ْستَ ْولَ   َ ونَ   اْلقَ َّبِعُ ت يَ   فَ
 ُ نَ اطالع   ظلوم و بیدهند و هم الزم نخواهد بود جوانان م  است خاتمه می    أَْحسَ

 ی  ما را در پادگانها و مراکز علمی و ... تحت فشار قرار دهند و به سیاست زبونانه
بپردازند که روشی بسیار غیر منطقی و به دور از » گرایی زدایی و شیعی سّنی«

  عدالت و انصاف و تقوای علمی است. 

  ادعاي تيجاني 
  کرده است:  تیجانی در کتابش به طور کلی سه اّدعا را مطرح

  ـ پیامبر ـ ص ـ به دستور خدا حضرت علی را به عنوان جانشین خود معرفی کرد. ١
  ـ اصحاب کرام بعد از رسول خدا (ص) مرتد و کافر شدند. ٢
  اند.   ستمکار و دشمن اسالم بوده )ابوبکر و عمر و عثمان(ـ خلفای راشدین ٣

ما ـ به یاری  لب فوق است ودر واقع تمام قلم فرسایی تیجانی برای اثبات سه مط
خدا ـ در این نامه به طور اختصار تنها با استناد به قرآن و نهج البالغه و دیگر کتب 

  دهیم.  معتبر شیعه به ادعای او پاسخ می

  ـ آيا پيامبر (ص) كسي را به عنوان جانشين خود معرفي كرد؟ 1
ت و به مردم یک امر الهی اس )جانشینی پیامبر(شیعیان معتقدند که امامت 

شود. خدا حضرت علی را به عنوان جانشین رسول خدا تعیین کرد و   واگذار نمی
پیامبر نیز آن را به مسلمانان ابالغ نمود. ولی ما مسلمانان اهل سّنت معتقدیم که 



 ١٣              جانینقدی اجمالی بر سخنان تی

  

بلکه بعد از  ٢رسول خدا هیچ کس را به عنوان جانشین خود تعیین و یا معرفی نکرد
م«ی   مهاجر و انصار طبق آیه وفات پیامبر ـ ص ـ اصحاب م  شوری  وامر » بين

  تعیین خلیفه را میان خود فیصله دادند. به مدارک و دالیل زیر توجه کنید: 
 کتاب مروج الذهب مسعودی که علمای شیعه وی را از خودشان ـ در١
مردم در زمان خالفت حضرت علی (علیه السالم) و پس از ضربت «خوانیم:  دانند می  می
ردن آن حضرت، بر علی وارد شدند و پرسیدند: ای امیر مؤمنان به ما خبر بده اگر تو را از خو 

دست دادیم و خدا کند از دستت ندهیم آیا با فرزندت حسن بیعت کنیم؟ علی فرمود: من نه 
ر نمایم. شما به کار خودتان بینات  کنم که بیعت کنید و نه شما را از این کار نهی می  به شما امر می

  » .هستید
چنین مردم به علی (ع) گفتند: ای امیر مؤمنان! آیا عهد خالفت را به کسی واگذار   هم«
  کنم هم چنان که رسول الله (ص) آنها را ترک کرد  کنی؟ فرمود: نه و اما ایشان را ترک می  نمی
  ) ۴١۴و  ۴١٣ص ٢(مروج الذهب جزء ». کسی را به خالفت نگماشت] [و

دهد که از نظر حضرت علی (ع) پیامبر (ص)   ح نشان میسند مذکور به وضو
  کسی را به عنوان جانشین تعیین نکرد و او هم نباید به چنین کاری دست زند. 

حضرت «خوانیم:   چنین می ۵١٢ص١٨ـ در کتاب بحار االنوار مجلسی جلد ٢
ها فوت   علی (ع) فرمود: در حکم خدا و حکم مسلمانان واجب است بعد از این که امام آن

یافته، مظلوم باشد یا ظالم، خونش حالل باشد   کرد یا به قتل رسید چه گمراه باشد چه هدایت
یا حرام به هر حال واجب است که مسلمانان اقدام به هیچ کاری نکنند و دست به جلو نبرند و 

امامی پا فراپیش نگذارند و کاری را آغاز ننمایند مگر این که قبل از هر کاری برای خودشان 
                                                 

ص ) امتش را بدون گویند اهل سنت معتقدند پیامبر (  اند و می اخیرًا دروغی برای ما سر هم کرده -٢
سال تالش کرد  ٢٣ت معتقدیم، رسول الله مدت سرپرست رها کرد. درحالی که ما مسلمانان اهل سنّ 

و امتی نمونه (مهاجرین و انصار) را برای سرپرستی ملت عرب تربیـت کـرد و آمـوزش داد و خـدا در 
ی حکومـت  / توبه ) و وعده ١٠٠ –/ حج  ٧٠قرآن کریم آن بزرگواران را الگو برای مردم معرفی کرد ( 

 / نور )  ۵۵و سرپرستی امت اسالم را بعد از پیامبر به آنان داد. ( 
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گاه باشد   » .انتخاب کنند که پاکدامن و دانشمند و به قضا و سّنت آ
طبق این سند نیز حضرت علی امامت را امری انتخابی و اختیاری شمرده 

  است نه انتصابی و تعیین شده از جانب خداوند. 
کنند و  مردم فقط از مهاجرین و انصار تبعیت می«ـ حضرت علی فرموده است: ٣

، صفین اثر نصر ۴٩٩ص  ٨(بحاراالنوار ج » .ان مردم در کار حکومت و دینشان هستندآنها نمایندگ
  ) ١٧ص  ۴، شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید ج ٩٨ بن مزاحم منقری ص

کسانی که با ابوبکر و عمر و «ای به معاویه نوشته است:   ـ حضرت علی در نامه۴
د و برای غایب روا نیست که آن را نپذیرد، عثمان بیعت کردند به همان طریق با من بیعت کردن

ها بر مردی اجتماع کرده و او را پیشوا و امام   انصار است و اگر آن شوری حق مهاجرین و
نامیدند مورد رضا و خشنودی خدا است چنان چه کسی به سبب عیب جویی یا بر اثر بدعتی 

پیچید او را به اطاعت وادار نمایند و اگر جنگند  مخالفت کرد با وی می از دستور ایشان سر
وقعه صفین اثر نصر بن  ۶(نهج البالغه مکتوب » .برای آنکه از غیر راه مؤمنان پیروی کرده است

  ) ٢٩مزاحم ص 
طبق این سند حضرت علی اوًال، انتخاب خلیفه را حق شورا دانسته است و بر 

ضرت علی درست و مشروع بودن انتخاب خلفا صحه نهاده است. ثانیًا، به نظر ح
مخالفت با انتخاب از طریق شورا و نیز منتخب شورا در واقع بدعت و پیروی 

  مؤمنان است.  غیر راه کردن از
سوگند به خدا من به «فرماید:   نهج البالغه می ١٩۶ی   ـ حضرت علی در خطبه۵

این خالفت هیچ رغبتی نداشتم و به آن نیازمند نبودم اما شما مرا به سوی آن دعوت کردید و 
به راستی اگر خالفت علی (ع) از سوی خدا تعیین شده بود، » کار را بر من بار نمودید

چرا به آن رغبتی نداشت؟ چگونه مقامی را که خدا برایش تعیین کرده، به خدا 
خورد که بدان میلی ندارد؟ آیا رسول خدا (ص) نیز به فرمان خدا مبنی   سوگند می

  خورد؟  می بر این امر به خدا سوگند بر رسالت و نبوتش رغبتی نداشت و
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 )برای خالفت(مرا رها کنید و به دیگری «فرماید:   نهج البالغه می ٩٢ی   در خطبه
کند که مردم با رغبت تمام به   و این جمله را علی (ع) وقتی ادا می» التماس کنید

کنند. خواستند با او بیعت   کردند حکومت را بپذیرد و می  سوی او آمده تقاضا می
پس اگر خداوند وی را به حکومت تعیین کرده بود، این امتناع برای چه بود؟ و اگر 

شد، پس چرا همین که مردم   به فرض مصالحی مانع قبول خالفت از جانب او می
بیشتر پافشاری کردند قبول کرد و همان روز خالفت را به عهده گرفت؟ آیا اگر 

ز جانب خدا بود هیچ امکان داشت زمامداری و خالفتش مقامی تعیین شده ا
  چنین امتناع و قبولی پیش آید؟ 
 بدانید اگر من دعوت شمارا بپذیرم آن«فرماید:   ی اخیر می  هم چنین در پایان خطبه

دهم و اگر مرا ترک   کنم و گوش به گفتار و سرزنش کسی نمی  دانم شما را رهبری می  گونه که می
به وی  اهم بود و شاید از همه در برابر کسی که خالفت راکنید من هم مانند یکی از شما خو 

یر شما باشم بهتر است تا امیرتان  می ید سخن شنوتر و فرمانبردارتر باشم و من اگر وز   » .سپر
ی خداوند برای خالفت تعیین شده باشد باید   آیا انصافًا اگر کسی از ناحیه

که توسط مردم انتخاب چنین سخن بگوید و باید حاضر به اطاعت از کسی شود 
  شود؟   می

  ـ آيا بعد از وفات رسول خدا (ص) اصحاب و يارانش مرتد شدند؟ 2
ی اصحابش به جز چند تن   کند بعد از وفات پیامبر (ص) همه  تیجانی ادعا می

 ی آل عمران استناد کرده است که خدا  سوره ١۴۴ی   مرتد شدند؟ او به آیه
افرماید:   می مَ مٌَّد   وَ حَ َّا  مُ ِل وٌل   إ سُ ْد   رَ لَْت   قَ ِ   مِْن   خَ ِ ْبل لُ   قَ سُ ِْن   الرُّ اتَ   أَفَ تِلَ   أَْو   مَ ْم   قُ لَْبتُ قَ ْ َى  ا   عَ

ْم  ابِكُ اند.   بوده محمد نیست جز پیامبری که پیش از او نیز پیامبرانی«یعنی:   أَْعقَ
یمه   آیه ینا«گوید:   تیجانی می» شوید؟  یا کشته شد مرتد می پس آیا اگر مرد ی کر

فهماند که اصحاب پس از پیامبر فورًا مرتد شده و به عقب بر   آشکارا و به روشنی به ما می
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   )١۶٣ی  صفحه(» مانند  گردند و جز اندکی پابرجا نمی  می
خواهد معنی   مسّلما تیجانی یا معنی آیه را نفهمیده است و یا با زورگویی می

ِْن   پرسد:   ی مزبور خدای متعال می  آن را تحریف کند، زیرا؛ در آیه اتَ   أَفَ تِلَ   أَْو   مَ   قُ
ْم  لَْبتُ قَ ْ َى  ا ْم   عَ ابِكُ گردید و   آیا اگر پیامبر مرد یا کشته شد به عقب بر می«یعنی:    أَْعقَ

  »شوید؟  مرتد می
آقای (شود که جمله استفهامی است نه خبری. اما مترجم کتاب   مالحظه می

یاد گرفته است، آیه را  )تیجانی(ه متأسفانه کار تحریف را از امامش نیز ک )مهری
ای از سوی خدا که   و محمد نیست جز فرستاده«این چنین ترجمه کرده است: 

اند پس اگر او نیز از دنیا برود یا کشته شود شما   نیز فرستادگانی درگذشته پیش از او
  .»کنید عقب گرد می

ی   ی آیه همزه  دا شرم نکرده است و در ترجمهراستی به آقای مهری که از خ
استفهامیه (أ = آیا) را حذف کرده و معنی آیه را عمدًا تحریف نموده است چه باید 
  گفت؟ اگر این کار خدمت است پس خیانت و دشمنی با دین خدا چه معنی دارد؟ 

تا دهیم   حال ادعای تیجانی و علمای قم را با قرآن و نهج البالغه تطبیق می
 حقیقت بر پیروان راستین قرآن روشن شود. واقعیت این است که در قرآن هیچ

شوید  ای وجود ندارد که خدا خطاب به یاران پیامبر فرموده باشد شما مرتد می آیه
اما آیات زیادی در مدح و ستایش اصحاب رسول الله (مهاجرین و انصار) و تأیید 

  کنیم:   نمونه را ذکر میایمان آنها وجود دارد که در این جا چند 
َّذِينَ ـ ١ ال نُوا  وَ وا  آمَ رُ اجَ َ وا  وَ دُ َ ا جَ بِيلِ   ِي  وَ َّذِينَ   اهللاِ   سَ ال ْوا  وَ وا  آوَ رُ صَ َ ئِكَ   وَ ُولَ مُ   أ ُ  

ْؤمِنُونَ  قا  اْلمُ ُْم   حَ ٌة  لَ ْغفِرَ ْزٌق   مَ رِ يٌم   وَ رِ کسانی که ایمان آورده و در راه خدا «یعنی:  كَ
ت کردند (مهاجرین) و آنان که مأوایشان داده و یاریشان نمودند (انصار) هجر
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  ) ٧۴ـ (انفال» اند و برای ایشان مغفرت و روزی کریم است  مؤمنان حقیقی

ی مهاجرین و انصار را مؤمنان حقیقی نامیده است و از   این آیه به وضوح همه
اند.   مستحق بهشت شدهکردند و   شمرد که در راه اسالم فداکاری می  کسانی می

نیز در این دسته  )ابوبکر و عمر و عثمان و علی(شک نیست که خلفای راشدین 
داخلند. پس تیجانی که بر اساس روایات دروغین مهاجرین و انصار را مرتد 

اش صد در صد باطل است و قلم و قدمش در خدمت سیاست و   داند عقیده  می
  دارد.  ی دشمنان اسالم و قرآن قرار  توطئه
ابِقُونَ ـ ٢ السَّ َوَّلُونَ   وَ ينَ   مِنَ   اْل رِ َاجِ ارِ   اْلمُ صَ ْ َ اْل َّذِينَ   وَ ال ْم   وَ ُ و عُ َّبَ اٍن   ات ِْحسَ يَ   بِ ِ   اهللاُ   رَ

ُْم  ْن وا  عَ ضُ رَ ُ   وَ ْن دَّ   عَ أَعَ ُْم   وَ َّاٍت   لَ ن ْجرِی  جَ َا  تَ ْحتَ َارُ   تَ َْن ينَ   اْل ِدِ ال َا  خَ بَ   فِي اأَ ِكَ   دً ل ْوزُ   ذَ   اْلفَ
يمُ  ظِ پیشروان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که با نیکوکاری «یعنی:  اْلعَ
پیروی کردند خدا از آنها راضی و ایشان از خدای خود خشنودند و  ها از آن
هایی برای ایشان مهّیا کرده است که نهرها زیرش جاری است و در آن تا به   بهشت

   )١٠٠توبه / » (این است کامیابی بزرگابد جاویدند و 
ها   چون مهاجرین و انصار مؤمنان حقیقی بودند خدا بدون قید و شرط از آن

ی   ها و پیروانشان آماده کرده است. پس، عقیده  راضی شد و بهشت را برای آن
تیجانی و هم فکرانش که به پیروی از روایات جعلی آن بزرگواران را مرتد و 

  باشد.   انند خالف قرآن و مردود مید  ستمکار می
دَ ـ ٣ عَ َّذِينَ   اهللاُ   وَ نُوا  ال ْم   آمَ ُوا  مِْنكُ ل مِ عَ اتِ   وَ ِحَ ال ُْم   الصَّ َّ ن ِفَ ْخل ْستَ يَ َْرضِ   ِي  لَ یعنی:  ...اْل

اند، وعده داده که در  خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده«
  ) ۵۵/نور»(ان کند ... این سرزمین جانشینش

ی حکومت داد و   ی مزبور خداوند متعال به مهاجرین نخستین وعده  طبق آیه
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خواست شخصًا همراه   می )ع(این وعده تحقق یافت چنان که وقتی حضرت عمر 
مشورت  )ع(لشکر مسلمانان به ایران برود، طبق نهج البالغه، با حضرت علی 

ی خدا ما   آیه به او فرمود مرو که بنا بر وعده کرد و علی (ع) با استناد به همین
پیروزیم. پس ادعای تیجانی و هم مسلکانش با قرآن و سخن صریح حضرت علی 

  تعارض دارد. 
مٌَّد ـ ۴ حَ ولُ   مُ سُ َّذِينَ   اهللاِ   رَ ال ُ   وَ عَ اءُ   مَ دَّ َى  أَشِ َّارِ   عَ ف اءُ   اْلكُ مَ حَ ُْم   رُ ْينَ یعنی:  ...بَ

است و کسانی که با او هستند (خصوصًا مهاجرین و انصار) محمد رسول خد«
» نسبت به کافران سرسخت و قاطع و میان خود بسیار دلسوز و مهربان هستند

  /فتح) ٢٩(
فرماید: اصحاب پیامبر (مهاجرین و انصار) دوستدار و دلسوز   آری! قرآن می

گوید اصحاب   اند اما تیجانی می  پیامبر و مؤمنان و دشمن سرسخت کّفار بوده
پیامبر دشمن اسالم بودند. آیا باور به کالم خدا خردمندانه است یا پیروی از 

ی آشکار تیجانی؟! ناگفته نماند کسانی که این آیات ها اساس و دورغ بی سخنان
گیرند و بر اساس روایات جعلی با اصحاب رسول الله دشمنی   صریح را نادیده می

  ندارند.ورزند در قیامت هیچ عذری   می
ْم  ـ ۵ ْنتُ ْرَ   كُ ُمٍَّة   خَ ْت   أ ُْخرِجَ َّاسِ   أ ِلن ونَ   ل رُ ْمُ وفِ   تَ ْعرُ َْونَ   بِاْلمَ ْن تَ نِ   وَ رِ   عَ ْنكَ تُْؤمِنُونَ   اْلمُ   وَ

شما بهترین امتی هستید که برای مردم خارج «) یعنی: ١١٠/عمران (آل .....بِاهللاِ 
  » دارید و به خدا ایمان دارید...  دی باز میدهید و از ب  اید به نیکی دستور می  شده

ی بیست و سه سال تالش پیامبر (ص) ساختن امتی   گوید: ثمره  قرآن به ما می
ی آن اّمت   گوید بعد از وفات آن حضرت همه  نمونه و سرمشق بود ولی تیجانی می

پایه و   ه ـ بیهای پیامبر ـ نعوذ بالل  نمونه کافر و مرتّد شدند و این یعنی این که تالش
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عقیم بود و نتوانست هیچ امتی را پرورش کند. آیا جز دشمنان اسالم کسی حاضر 
  است این افکار پوچ و یاوه را به ذهن مسلمانان القاء کند؟ 

َّاـ ۶ ِل وہُ   إ رُ ْنصُ ْد   تَ قَ ہُ   فَ رَ صَ ِْذ   اهللاُ   َ ُ   إ جَ َّذِينَ   أَْخرَ وا  ال رُ فَ ِيَ   كَ ا ْنِ   ثَ ِْذ   اْثنَ ا  إ مَ ارِ   ِي  ُ ِْذ   اْلغَ قُولُ   إ َ  
 ِ بِ احِ ِصَ ا  ل ْن   لَ ْحزَ ِنَّ   تَ ا  اهللاَ   إ نَ عَ اگر شما (مسلمانان غیر مهاجر و «یعنی:  )۴٠/(توبه...مَ

انصار) او (پیامبر) را یاری نکنید خدا یاریش کرده، زمانی که کافران او را از مّکه 
نسبت به همراهش = ابوبکر صدیق) بود و بیرون راندند، در حالیکه دومین نفر (

گفت: غم مخور که خدا با   هر دو در آن غار بودند آن گاه که پیامبر به دوستش می
  ». ماست

در این آیه که به هجرت پیامبر (ص) اشاره دارد، زمانی مطرح است که پیامبر 
غار ثور پناه به اتفاق ابوبکر از مّکه خارج شدند و چون کّفار در تعقیبشان بودند به 

دهد که حضرت ابوبکر محزون شد و اندوهناک بود و پیامبر با   بردند. نشان می
خدا با ما (یعنی من و «داد که ضمن آن صریحًا اشاره دارد   سخنانی او را تسّلی می

و مسّلمًا این معنا نمایانگر فضیلتی عظیم برای ابوبکر صدیق » تو هر دو) است
  اند:   شیعیان گفته اگر چهاست 
ـ این که ابوبکر در غار مصاحب پیامبر بوده، فضیلتی نیست زیرا حضرت ١

  یوسف را هم در زندان چند مشرک مصاحب بودند. 
  ترسیده!  ـ ابوبکر تزلزل ایمانی داشته زیرا می٢
اشیاء هست! در ی  ـ بودن خدا با ابوبکر فضیلتی نیست زیرا خدا با همه٣

  صورتی که باید دانست: 
مصاحبت مشرکان در زندان با حضرت یوسف تصادفی بود و مصاحبت اوًال، 

ابوبکر صدیق با نبی اکرم در آن غار داوطلبی و انتخابی بود و او طی آن جانش را 
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  در مقام دفاع از دین و رهبرش در طبق اخالص نهاده بود. 
دهد و ترس او را اثبات   ثانیًا، آیه تزلزل ایمانی حضرت ابوبکر را نشان نمی

ا  «کند. زیرا از قول پیامبر به او گفته شده:   نمی ْن   لَ ْحزَ ا«و نفرموده: » = غم مخور  تَ   لَ
ْف  خَ یاوری، برای هیچکس عیب نیست.   و حزن و ا ندوه از غربت و بی» = مترس!  تَ

گفت: ال  ترسید و رسول خدا به او می می به عالوه اگر بر فرض حضرت ابوبکر
شد مگر نه اینکه خدا به حضرت   ایمان ابوبکر وارد نمی تخف، باز هیچ اشکالی به

الَ  موسی که عصایش به ماری عظیم مبدل شد ترسید و فرار کرد، فرمود:  ا  قَ َ ْذ   خُ
ا لَ ْف   وَ خَ    )/طه٢١-نمل/١٠( ....تَ

اوست، ولی  »معّیت تکوینی« بلحاظ احاطه  مخلوقاتی   ثالثًا، بودن خدا با همه
ی حضرت آیت الله   در آیه به رسم تأیید آمده است. و به فرموده بودن خدا با ابوبکر

معّیت « العظمی ابوالفضل برقعی (رحمه الله تعالی) چون معّیت در این آیه 
ِنَّ   است و جمله  »تأییدی ا  اهللاَ   إ نَ عَ اسمّیه است و بر دوام و استمرار داللت  مَ
باشد. (سالم و   داوند متعال میکند پس ابوبکر صّدیق تا ابد مورد تأیید خ  می

برقعی و بارک الله برای آن فهم قرآنی و شهامت    رحمت و برکات خدا بر عالمه
  اش)  ایمانی
َّذِينَ  ـ ٧ ِْن   ال ْم   إ ُ َّا كَّن َْرضِ   ِي  مَ وا  اْل امُ اةَ  أَقَ لَ ا  الصَّ وُ آتَ اةَ  وَ وا  الزَّكَ رُ أَمَ وفِ   وَ ْعرُ َْوا  بِاْلمَ نَ   وَ

نِ  رِ   عَ ْنكَ مهاجرین) کسانی هستند اگر در زمین به آنان «(یعنی:  )۴١/حج( ....اْلمُ
دهند به کار نیک دستور   دارند و زکات می  قدرت و حکومت دهیم نماز برپا می

 ».دارند  دهند و از زشتی باز می می

فرماید: اگر مهاجرین به حکومت برسند صالح و   بینیم قرآن به صراحت می  می
نیکوکار خواهند بود ولی تیجانی و همفکرانش بر اساس چند روایت  عادل و
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گویند مهاجرین چون به حکومت رسیدند ستمکار شدند. آیا مسلمان   جعلی می
باید از روایات دروغین پیروی کند یا از آیات قرآن؟ براستی ما برای تیجانی و امثال 

و روایات جعلی اند  کرده به آیات صریح قرآن پشت –نعوذ بالله  –وی متأسفیم که 
  اند.   را امام خود قرار داده

ما مسلمانان اهل سّنت به دلیل این قبیل آیات معتقدیم که حضرت ابوبکر، 
حضرت عمر، حضرت عثمان و حضرت علی و سایر پیشروان مهاجر و انصار 

ی تقوا و عمل   (سالم و رحمت و برکات خدا بر آنان باد) مؤمنان حقیقی و اسوه
بهشت را را دوست داشته و از آن بزرگواران راضی شده و  ها اند و خدا آن  بوده حصال

ها را از هر کسی بیشتر دوست داریم   ما نیز بعد از انبیاء آن برایشان آباد کرده است
  و برایشان احترام خاّصی قائلیم. 

 و اّما چون از سویی خداوند متعال در قرآن کریم به کّرات یاران و شاگردان
ی حضرت رسول (مهاجرین و انصار) را ستوده و تعریف و تمجید   تربیت شده

های   کرده است و از سویی دیگر موّرخان و محّدثان به وجود اخبار و گزارش
ی آن   اند؛ بنابراین درباره  جعلی و ساختگی در کتب تاریخ و حدیث اعتراف کرده

آن دسته از آیاتی باشد که در مدح و بزرگواران تنها روایاتی را قبول داریم که موافق 
ستایش آن محبوبان خدا در قرآن آمده است به اعتقاد ما اخبار و روایات مخالف 

پذیریم زیرا ما پیرو   باشند و به هیچ وجه آن را نمی  آن آیات جعلی و ساختگی می
  رو اخبار و روایات جعلی و دروغین.  قرآن هستیم نه دنباله

د شدن یاران رسول خدا (ص) نه تنها با قرآن منافات دارد باری! اعتقاد به مرت
بلکه با سخنان حضرت علی در نهج البالغه نیز موافق نیست. زیرا هم چنانکه 

 سوره نور به حضرت عمر فرموده که: ۵۵ی   گفتیم حضرت علی با استناد به آیه
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یم  همراه لشکر مسلمانان به ایران نرو که ما طبق وعده« هم چنین طبق » .ی الهی پیروز
مکتوب شماره شش نهج البالغه، خلفای راشدین توسط شورای مهاجرین و انصار 
انتخاب شدند و خدا از اقدامشان راضی بود به عالوه در مستدرک نهج البالغه 

ی   ) و نیز در کتاب الغارات ثقفی جلد اول صفحه١٢٠و  ١١٩چاپ لبنان (ص 
مدتی از بیعت با ابوبکر خودداری «: خوانیم که حضرت علی فرموده است می ٣٠۶

گردند و به نابودی دین محمد و آیین   کردم وقتی دیدم گروهی از مردم مرتد شده از اسالم بر می
کنند ترسیدم که اگر به یاری اسالم و مسلمین نشتابم شکاف و ویرانی بزرگی   ابراهیم دعوت می

ام با ابوبکر بیعت کردم تا باطل از میان در آن هنگ«فرماید:   سپس می». در اسالم مشاهده کنم
رفت .... پس با ابوبکر از راه خیر خواهی، مصاحبت و دوستی کردم و در آنچه خدا را فرمان 

برد با کوشش تمام او را اطاعت نمودم آنگاه چون به حال احتضار درآمد زمامداری را به   می
  ....»نشان دادیم  ما بیعت کردیم و اطاعت نمودیم و خیرخواهی عمر سپرد و

به راستی انسان خردمند و دوستدار واقعی حضرت علی، سخن آن صحابی 
دانسته است » اهل اسالم«کند که مشخصًا ابوبکر و یارانش را   محبوب را باور می

ها   نه سخن و ادعای تیجانی را که محّققًا در راستای اهداف صلیبّیون و صهیونیست
  باشد.  می

  اند؟   ين ظالم و ستمگر بودهـ آيا خلفاي راشد3
 متأسفانه آقای تیجانی بر اساس چند روایت جعلی که محققًا ساخته و

باشد تفسیری نادرست و ناقص از  می ی دشمنان اسالم خصوصًا یهود  پرداخته
اند و با ائمه   تاریخ اسالم ارائه داده و ادعا کرده است خلفای راشدین ستمگر بوده

  اند.   ی دشمنی داشته  رابطه
ی ناصواب ذکر شد اکنون با   عالوه بر آیات و روایاتی که در رّد این اندیشه

دهیم که خلفای راشدین مورد   ی چند مدرک از کتب معتبر شیعه نشان می  ارائه
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تا برادران خردمند و با تقوای شیعه باور کنند اند  احترام و محبت امامان بوده
کنند. یعنی؛ آیاتی از قرآن را که در مدح   مان میتیجانی و امثال او که حقیقت را کت

اندازند و بر   و تمجید یاران و شاگردان پیامبر(ص) نازل شده است؛ پشت سر می
گویند  ن سخن میاساس روایات جعلی و دروغین از دشمنی میان خلفا با اماما

  . چقدر در اشتباهند

  بيعت يعني چه؟ 
بدهد به این معنی که تو را  بیعت آن است که شخصی دست به دست شخصی
اکبر  علی ٢۵۴ص ١ج ن(قاموس قرآ.بر خود متولی کردم و اطاعتت بر من واجب است

  قرشی)

  بيعت از زبان علي (ع) 
حضرت علی در آغاز خالفتش خطاب به کسانی که با وی بیعت کردند 

نهان و حقی که من بر شما دارم باقی ماندن به بیعت است و اخالص و دوستی در «فرمود: 
» کنم  آشکار و اجابت من چون شما را بخوانم و اطاعت و پیروی از آنچه به شما امر می

ی حضرت علی بیعت یعنی: اطاعت و   نهج البالغه) پس به فرموده ٣۴ی   (خطبه
  اجابت و پیروی بر اساس اخالص و دوستی در نهان و آشکار. 

  بيعت حضرت علي با خلفا 
ی با خلفای راشدین (سالم الله علیهم در این واقعیت که حضرت عل

(به مستدرک نهج البالغه چاپ لبنان ص ندارد اجمعین) بیعت کرده است هیچ شّکی وجود 
  نگاه کنید). ٣٠۶و الغارات ثقفی ص  ١٠۴٨ص  ۶٢و نهج البالغه فیض االسالم نامه  ١٢٠

وقتی حضرت علی (ع) به عنوان یک تکلیف دینی با خلفا بیعت نموده است، 
س؛ بر پیروان راستین وی واجب است که آن بیعت (محبت و اطاعت) را تأیید، پ
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ای باید با خود بگوید اگر در زمان حضرت علی (ع) بودم من   کنند یعنی؛ هر شیعه
کردم و با اخالص و دوستی در   هم به پیروی از حضرت علی با خلفا بیعت می

  کردم.  فرمانبرداری می ها نهان و آشکار از آن
ی! حضرت علی (ع) با اخالص و محبت تمام به یاری خلفا و فرمانبرداری آر
لو ال علّی لهلک «پرداخته است و سخن حضرت عمر که فرموده است  ها از آن
بیانگر دلسوزی خالصانه و خداپسند حضرت علی نسبت به حضرت عمر و » عمر

  مسلمانان و نیز کمال صداقت و تواضع فاروق اعظم است. 
با  ها ی خود با خلفا بیعت نکرد بلکه آن  حضرت علی به میل و ارادهگوید:   تیجانی می

  . پاسخ این است که: زور از او بیعت گرفتند
اّوال، هم چنان که قبًال طبق مدارک معتبر از مستدرک نهج البالغه و نهج 

ی قلبی و به   البالغه فیض االسالم و الغارات ثقفی گفتیم حضرت علی با عالقه
  ن یک تکلیف دینی با خلفا بیعت کرده است. عنوا

ی  چ ظلمی نداده است، زیرا؛ در خطبهثانیًا، حضرت علی هرگز تن به قبول هی
به جان خودم سوگند در جنگیدن با کسی که با حق «نهج البالغه فرموده است:  ٢۴

  .»کنم  مخالفت کرده و در راه ضاللت و گمراهی قدم نهاده است مسامحه و سستی نمی
علی با حق است و «گویند پیامبر (ص) فرموده است:   ثالثًا، علمای امامّیه می

پس شیر خدا همواره از حق پیروی کرده و محال است تسلیم » حق با علی است
ستم و باطل شده باشد و یا از کسی که در راه حق و راستی نبوده اطاعت و 

گویند حضرت   نش که میفرمانبرداری کرده باشد. امیدواریم تیجانی و هم مسلکا
علی به قبول ستم وادار شده است بر سر عقل بیایند و از توهین به آن حضرت 

  دست بردارند. 



 ٢۵              جانینقدی اجمالی بر سخنان تی

  

  حضرت علي در نمازش به خلفا اقتدا كرده است
ی شیعه در کتاب (وسایل الشیعه کتاب   شیخ حّر عاملی از علمای برجسته

سول خدا (ص) با ایشان ر «نویسد:  ) از قول امام علی (ع) می۵٣۴الصاله ص 
(خلفا) مناکحت نمود (دختر ابوبکر و عمر را به زنی گرفت و دو دخترش ـ دو خواهر حضرت 

  ».نماز خواند ها فاطمه ـ را به عثمان داد) و علی (ع) پشت سر آن
گیرد و دختر   ای مؤمن و محترم زن می  بدون تردید شخص مسلمان از خانواده

دهد پس حتمًا خلفا محبوب   و مورد احترام و اعتماد میخودش را به انسان با تقوا 
  کرد.   مناکحت نمی ها اند و اّال پیامبر با آن  و مورد اعتماد رسول خدا بوده

وانگهی اگر برادران شیعه با خلوص نیت به این حقیقت بیندیشند که حضرت 
ه است باید علی پشت سر خلفا نماز خوانده و آنها را به عنوان امام خود قبول نمود

ی دوستی حضرت علی با آنها اذعان نمایند و قلبشان را   به بزرگواری خلفا و رابطه
از کینه نسبت به خلفای راشدین پاک کنند، زیرا؛ در قلب پیامبر و دل علی محبت 
و دوستی و صمیمیت نسبت به آن بزرگواران بوده است نه کینه و بدخواهی و 

ترین و پارساترین علمای شیعه این لیاقت را   هدشمنی. راستی کدام یک از برجست
دارد که حضرت علی در نمازش به وی اقتدا کند؟ مگر جز این است که حضرت 

  صّحه نهاده است؟  ها علی (ع) با نمازش پشت سر خلفا بر لیاقت و تقوا و پاکی آن
توضیح المسائل آیت الله خمینی (باب شرایط امام ی  به عالوه در رساله

 ـ ٣ـ عادل باشد ٢ـ مسلمان باشد ١امام جماعت باید «آمده است که  جماعت)
اگر خلفا (سالم الله علیهم) مسلمان و عادل و خردمند ....» خردمند باشد و 

  اند چگونه حضرت علی آنها را به عنوان امام جماعت قبول نموده است؟   نبوده
  . پاسخ این است که: ستعلی (ع) نمازش را از روی تقیه خوانده اگویند:   برخی می

اّوال، به هیچ وجه حضرت علی اهل تقیه نبوده است، زیرا؛ اگر کسی حّجت و 
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  کند.  ی دین و اخالق باشد و تقیه کند مردم را گمراه و خوار و زبون می اسوه
نهج البالغه تقیه را عامل گمنامی و  ٣٢ی   ثانیًا، آن حضرت خودش در خطبه

   داند.  ذّلت و خواری می
ی شیعه در کتاب   الثًا، سید عبدالحسین شرف الدین از علمای برجستهث

نماز علی (ع) پشت سر «(اجوبه مسائل موسی جار الله) به صراحت نوشته است: 
ابوبکر و عمر از راه تقیه نبوده چون امام منّزه و دور است از اینکه عبادت خود را بطور تقیه 

  ».زش به سّنی اقتدا کندانجام دهد پس جایز است که شیعه در نما

   نام فرزندان ائمه
گمان هر انسانی نامی نیکو، دارای معنایی پسندیده و یا نام شخص مورد   بی 

نماید اگر شیعیان به کتاب منتهی   اش را برای فرزندانش انتخاب می  محبت و عالقه
 ۶٢٢ص  ٢) و (ج ۶٢۶ـ  ۴۵٠ـ  ٣٨٢ـ  ٢٢٩ص١(جاالمال اثر حاج شیخ عباس قمی 

  بینند که:   نگاه کنند می) ٨٢۴ ـ
  ـ نام سه تن از فرزندان حضرت علی (ع) ابوبکر، عمر و عثمان بوده است. ١
  ـ نام دو تن از فرزندان حضرت حسن (ع) ابوبکر و عمر بوده است. ٢
  ـ نام یکی از پسران حضرت زین العابدین (ع) عمر بوده است. ٣
  ه است. ـ نام دختر امام موسی بن جعفر عایشه بود۴

کنیم که چرا نامهای تیمور و چنگیز در میان شیعیان   با این وصف تعجب می
های  ها نام  کنند و مانند آن  زیاد است ولی برادران شیعه از امامان خود پیروی نمی

المؤمنین حضرت عایشه (سالم الله علیها) را برای فرزندان خود انتخاب  خلفا و ام
  نمایند.   نمی
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  د حضرت علي از خلفا تعريف و تمجي
حضرت علی نه تنها با خلفا بیعت کرده و پشت سرشان نماز خوانده است و  

ها رضایت داشته و تعریف و   نام خلفا را برای فرزندانش برگزیده است بلکه از آن
تمجیدشان نموده است در این جا به ذکر چند نمونه از کتب معتبر شیعه 

  پردازیم.   می
در اسالم از همه افضل و با خدا و «ای به معاویه نوشته است:   هنام ـ علی (ع) در١

باشند و به   می ترین همان طور که گمان داری ابوبکر صدیق و عمر فاروق  رسولش مخلص
ی آن دو در اسالم بزرگ است و با وفات ایشان به اسالم صدمه   جان خودم سوگند که مرتبه

(شرح نهج البالغه ابن میثم  .»پاداش دهد ها آنشدیدی رسیده است خدا رحمتشان کند و به 
  ) ٨٩و کتاب وقعه صفین اثر نصر بن مزاحم ص  ٣بحرانی جزء 

» کشف المحّجه«ـ سید بن طاووس یکی از علمای معروف شیعه در کتاب ٢
ی   اند که حضرت علی درباره  آورده» الرسائل«و محمد بن یعقوب کلینی در کتاب 

ابوبکر والیت را با صدق نیت بدست گرفت «فرموده است: رفتار حضرت ابوبکر چنین 
رفتار عمر از میان «ی رفتار حضرت عمر نیز فرموده است:   و درباره» به راه اعتدال رفت

  » اشخاص در نظر عموم مردم پسندیده و موجب رضایت بود
) از ٣٠٧ص  ١ـ ابواسحاق ابراهیم بن محّمد ثقفی در کتاب الغارات (ج ٣

پرستی امور را عهده«ی عمر نقل کرده است:   بارهقول علی در دار شد و رفتاری   عمر سر
البته موارد زیادی از تعریف و تمجید حضرت » پسندیده داشت و فرخنده نفس بود

 ی خلفا در نهج البالغه ودیگر کتب معتبر شیعه وجود دارد که ذکر  علی درباره
طلبم که محبت   از خداوند متعال می در پایان گنجد.  در این نامه نمی ها ی آن  همه

  ی مسلمانان نسبت به یکدیگر قرار دهد.ها و صمیمیت را در دل
  والسالم علی من اّتبع الحّق و الهدی


