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 جلد دوم



  : س:)49(مراجعه 

به چهل حديث مذكور اقرار ] سليم البشيري[االزهر ] دانشگاه[رئيس و استاد  -1
 به آن افزوده �ن از ابن عباس را در زمينة فضايل علينموده و سه سخ

 . است

متعهدشدن ] صالحيت[نمايد كه اين فضايل مستلزم  شيخ االزهر اعترافي مي -2
  . خالفت نيست

   :)49(پاسخ بر مراجعه 

در كتاب حاضر (ي پاسخگويي ما  گرچه پاسخ سؤال مذكور بر خالف شيوه
ست اما به علت وجود اقوال دروغين در بر عبدالحسين اتنها زيرا پاسخ ما ) است

  . بر ابن عباس ناچار شديم به آن اشاره كنيم) 49(مراجعه 
 منتسب به ينتيم كه مراجعات دروغسهمچنانكه در مقدمه ذكر كرديم ما بر اين ني

 اما چون اين شخص مكار ،او را شرح نمائيمهاي  شيخ االزهر و يا پاسخ
 گنجانده است كه ما ناچار يالب و نصوص مط]خود [در مراجعات) عبدالحسين(

 اقوال در كتاب مذكور نصوص و مطالب گنجانده شده ،اي نمائيم شديم به آن اشاره
باشد كه در ستايش علي و ديگر  سه گانه بر ابن عباس و تابعين و ساير ائمه مي

  . صحابيان است
   :و اما اقوال سه گانة منسوب به ابن عباس عبارتند از

 در قرآن دربارة علي نازل شده است در مورد هيچ كدام از صحابه آنچه (:اول
بدون هر گونه تحقيق ] هقالمحر[صواعق ) 76( و با ارجاع به صفحه )نازل نشده است

ها بدون شناخت سند  و بررسي آن را به ابن عساكر نسبت داده است و اينگونه سخن
  .يستنآن قابل اثبات و استدالل 

و اين باطل است و ) سيصد آيه نازل شده است- � -در مورد علي  (:مدو ،
آن را روايت كرده  6/221توان چنين سخني را از ابن عباس ثابت كرد و خطيب  نمي

 كتاب حاضر گذشت و بيان كرديم كه )247-246(و بحث آن در جلد يكم صفحه 
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چهار  زيرا در اسناد آن ،ي موضوعات به شمار آورده است ابن الجوزي آن را در زمره
  . وجود دارد] رجال حديث[علت 
او ) شناسان كه از نظر حديث(يد است ع از رجال روايت مذكور جويبر بن س-1

در شمار كساني است كه [ هم يقفرث سالم بن سليمان -2است، ] الحديث[متروك 
 اسماعيل بن محمد بن عبدالرحمن مدائني يكي -3اند،  ضعيف] در اسناد حديث

] چهارم[ علت ،ول و ناشناخته استهكه مج. وايت مذكور است رايهادسناديگر از 
  .انقطاعي است كه ميان ضحاك و ابن عباس وجود دارد


	�� ������هاي   در تمام خطاب:سوم� �� ��� � �� � �� � � كه در قرآن نازل شده است در   ��

علي وجود دارد و در چند جايي از قرآن خداوند ] مورد خطاب[رأس ايمانداران 
 ياد نكرده �اب قرار داده است اما جز به نيكي از عليت را مورد ع�حاب محمداص

كه روايت هر دو باطل است و .  نقل نموده است)11687 (]الكبير[ در طبرانياست 
گفته است ) 9/112(» المجمع«در اسناد آن عيسي بن راشد است، و هيثمي نيز در 
صور نموده زيرا عيسي بن راشد ضعيف است، ولي به نظر من هيثمي در اين مورد ق

از بخاري نقل كرده ) الميزان(ناشناخته است، و روايت وي همچنانكه شعبي در 
  . باشد است، منكر مي

 � آن را به پيامبر])1/64 ()الحليه( در عيممانند ابن ن[و بدتر از آن اينكه برخي 
احمد بن ابي  از محمد بن عمرو بن غالب از محمد بن :گويد اسناد داده است و مي

خيثمه از عباد بن يعقوب از موسي بن عثمان حضرمي از اعمش از مجاهد از ابن 
و .  فرموده است، و آن را ذكر نموده است�عباس روايت شده است كه رسول خدا

باشد، و شيخ ابو نعيم همان  اين دروغ جعل شده بر پيامبر و نيز بر ابن عباس مي
و الفواري او را جعل نموده است، و عباد بن كه اب. محمد بن عمرو بن غالب است

رغم راستگويي او رافضي و افراطي است كه در ضمن راويان صدگانه  يعقوب علي
  . شرح حال او ذكر گرديد) 46(ي شماره  در مراجعه
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و ابن يعقوب اين روايت را از موسي ابن عثمان حضرمي روايت كرده است كه 
 و سخت افراطي است و ابو حاتم گفته دنااو همانند عباد بن يعقوب ضعيف االس

  . است] الحديث[است او متروك 
بلكه باطل و . توان عنوان موقوف و نه مرفوع بر اين روايت اطالق نمود و نمي

  . دروغ جعلي است
   : س:)50(مراجعه 

  . ورزد تا بر امامت او استدالل نمايد  تالش مي�با ذكر فضايل علي
   :)50شماره (پاسخ بر مراجعه 

فضايلي كه در مورد علي ذكر شده است خاص وي نيست بلكه ساير صحابه  -1
 احتجاج �توان با آن بر امامت علي  از چنان فضايلي برخوردارند و نمينيز

  . نمود
  . سوء ادب خود را نسبت به خداوند آشكار نموده است -2
  . نقض احاديثي كه در اين مراجعه به آن احتجاج نموده است -3

 بر امامت و � با بيان داللت نصوص در فضائل عليهتالش نموددر اين مراجعه 
خالفت او استدالل نمايد، و تصور نموده كه وصايت او بر امت بعد از پيامبر مستلزم 

 از آن صحبت نموديم كه اصل )350-349( صفحه اولخالفت است كه در جلد 
 را گمراه �قول به وصايت علي اختراع يهود است تا با آن كساني از امت محمد

 كه ذكر ي نصوص ازرافضيان به اين نيرنگ يهود لبيك گفتند، و] متأسفانه[نمايند اما 
 جز اثبات فضيلت علي ]با بيرون نمودن روايات موضوع و جعلي از آنها[آن گذشت 

 ي گانه گردد وحي به خالفت علي بعد از خلفاي سه اي ديگر از آن دريافت نمي مسأله
كه انصاف و عدالت آننمايد، و هر  اي نمي  قبل از او هم اشاره)ابوبكر، عمر، عثمان(

  . گردد را رعايت نمايد از اين واقعيت خارج نمي
پوشيده نيست كه اين سخن و فضايل منزلتي به علي  (:گويد مي) موسوي(سپس 
اند كه روانيست بر خداوند و پيامبران آن را جز به جانشينان خود اعطاء  بخشيده
ها بنگريد كه در عبوديت و فرمانبرداري دستور خداوند   واي به اين احمق...)نمايند، 
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نكه جواز انجام  تا ايتيسي كنات نيستند و شما اي عبدالحسينحتي همچون حيوا
 غير آنرا بر خداوند صادر نمائيد؟ آيا شما موجود ناتواني كه از برخي اشياء و يا منع

  ي؟  از آب ناچيز آفريده شده است نيستاي هنطف

�� ���� �� ���� � :فرمايد و خداوند در اين زمينه مي�� �� �� �!� "#�$ �� � �� %� � � � % �� & �� % � � �
'(�$ � ورزد و مسائلي بر او  اما اين فرد رافضي با خداوند خصومت مي  }�:	����} ��


	 ����� � �{ :گويند نمايد و مي منع ميروا داشته و ديگري را از او  ��� بر  }����
  .... نيست كه  وند رواخدا

اند و از  ادبي از جانب رافضيان از برادرانشان معتزله گرفته و معموالً اين نوع بي
ابن تيميه شيعه برادر ] امام[آنها در اين اسائه ادب جسورترند، و به قول شيخ االسالم 

ند ا باشند، مسأله قدر و صفات سلبي و قول به خلق قرآن را از آنان گرفته معتزله مي
و ما وجود عدم جواز انجام برخي .  بحث آن گذشت)3391(كه در جلد يكم صفحة 

كنيم و خداوند انجام آن را بر خود حرام نموده و اعالم   انكار نمي راامور بر خداوند
نموده كه هرگز چنين نخواهد كرد و وعدة او حق است، مثالً ظلم و ستم را بر خود 

دن نفي جواز نسبت به خداوند از جانب ما اسائه  اما به كار بر،تحريم نموده است
بايست در اينگونه موارد بر الفاظ شرعي صحيح كه در  آيد و مي ادب به شمار مي

پيامبر وارد شده است بسنده كنيم، و بگوييم خداوند ] ممسلّ[آيات قرآن و احاديث 
 حق ظلم را بر خود تحريم نموده است، و رحمت را بر خود مقدر نموده است، و

ي اين  ورزند عذاب ننمايد، كه همه بندگان بر اوست كه كساني كه شرك نمي
و خداوند آن را بر خود حرام . اند وارد شده] كتاب و سنت[جمالت در نصوص 

نموده و بر خود واجب كرده و جواز آن را بر خويش منع نموده است و كسي غير از 
 :گويد آنچه عبدالحسين رافضي ميذات خداوند آن را از خداوند منع ننموده است و 

}��
 ����� 	
 ��� و اجماعي بر اينگونه سخن وارد ] شرعي[ نص }�� � ��

__________________________________________________________  

  . متن عربي-1
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شود، و آنان  نشده است، بلكه اينگونه سخنان جز از جانب اين افراد ديوانه گفته نمي
دهند، و چيزهايي را  همچون برادران معتزلي خود عقل را حاكم بر خداوند قرار مي

و هر آنچه با درايت . نمايد ي خداوند واجب نموده و يا چيزهايي بر او تحريم ميبرا
نمايند،  خويش واجب يا جايز بر خداوند ديدند آن را بر خداوند واجب و جواز مي

 كه چنين پنداري از آن سر يشنكما اينكه عبدالحسين چنين كرده است، واي بر بي
 آورندة خود از عدم است و خداوند از زند كه گويا او حاكم بر خالق و به وجود

  . گويند پاك و منزه است آنچه آنها مي
هر آنكه با دقت در ساير سنن مختص به علي بنگرد؛  (:گويد سپس عبدالحسين مي

ي آنها جز  يابد كه همه و با بصيرت و با رعايت انصاف آنها را بازنگري نمايد، مي
رخي از آن سنن مانند نصوص پيشين و نمايند، و ب اندكي به امامت علي اشاره مي

نمايند و برخي مانند سنن كه در مراجعه  غدير با داللت مطابقه بر امامت داللت مي
نمايند، و جز غدير  از آن سخن گفتيم به داللت التزام بر امامت علي داللت مي) 48(

، 26، 20(كه انشاء اهللا از آن صحبت خواهيم كرد ساير نصوص مذكور در مراجعات 
خيف بودن بيشتر آنها را بيان نموديم و آنچه ساز آن سخن گفتيم و دروغ و ) 40، 36

 بر امامت علي بعد  ـ چه تطابقي چه التزامي ـاز آن هم صحيح بودند هيچ نوع داللتي
ارزش و ديوانگي  يسخن ب) در اين زمينه(و سخن عبدالحسين . از پيامبر نداشتند

علي با قرآن است و قرآن با علي  (:فرموده استپيامبر  (: و سپس گفته است،است
و ) شوند و هرگز از هم جدا نشوند مي] كوثر[ض واست و هر دو با هم وارد ح

حاكم اين حديث را از طريق عمرو بن طلحه از علي بن هاشم بن بريد از پدرش 
ي از ابي ثابت غالم جعفگفته است ابو سعيد ] پدر بريد[تخريج نموده است، كه 

صحيح ] يتارو[اين  (: از ام سلمه برايم نقل كرده است، حاكم گفته استابوذر
  ). ي همان فرد مورد اعتماد مأمون استجعفاالسناد است، و ابو سعيد 

 اين از اشتباهات فاحش حاكم است، اين اسناد باطل است و ابو سعيد :گويم مي
عتبار نيست و  و متروك الحديث است و محل اگفته) الميزان(ي همچنانكه در جعف

من او را ] غالم ابوذر[ذكر آن گذشت و شيخ او ثابت ) 546(ي  در جلد يكم صفحه
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نيافتم و بر اين باورم او مجهول ] شناسي در رجال[شناسم و شرح حالي از وي  نمي
 عمرو بن طلحه و استاد او علي بن هاشم و پدرش هاشم همگي متهم به نيزاست، و 
گري است، و همچنانكه بارها  وه بر تشيع متهم به رافضيباشند، و عمرو عال تشيع مي

  . خبر و روايتشان قابل قبول نيست  ذكر كرديم
) 9/134(و مجمع الزوائد ) 707) (يرغالص(و طبراني نيز حديث مذكور را در 

ن بن بهلول اعثم  عباد بن سعيد جعفي كوفي از محمد بن:تخريج نموده و گفته است
اين صالح بن ابو االسود از هاشم بن بريد نقل كرده است، و يا ابو بهلول كوفي از 

روايت نيست و از ] براي عبدالحسين[ خوشحالي جاي] با تخريج طبراني[روايت 
ا با وجود علت ضعف در ابو سعيد جعفي و استاد او محمد بن رتر است زي قبلي واهي

اسناد اين  : استهگفت) 2/366الميزان (عثمان و مجهول بودنشان همچنانكه ذهبي در 
 گفته )المثني(دو نفر داراي اشكال است و ابو االسود را هم واهي دانسته است و در 

 و هيثمي هم حديث را با اسناد به او معلول به شمار ، منكر الحديث استشده او
  . آورد مي

علي نسبت به من به  (:نمايد كه فرموده است و موسوي از پيامبر روايت مي
  . باشد سبت به بدنم ميي سرم ن منزله

آن را تخريج نموده است، و ابن الجوزي هم در ) 7/12) (تاريخ بغداد(خطيب در 
از طريق خطيب آن را وارد ساخته است، و گفته است در ) 1/208العلل المتناهيه (

 روايت مذكور از طريق ايوب :گويم مي] نيز[اسناد آن رجال مجهولي وجود دارند من 
از عنيس بن ] به اين طريق روايت شده است[ ابو القاسم بزاز، بن يوسف بن ايوب

اسماعيل قزاز از ايوب بن مصعب كوفي از اسرائيل از ابو اسحاق از براء روايت 
من ) ام جز از اين طريق آن را ننگاشته (:نموده است، و خطيب هم گفته است

موجود در [ران گويم كه اين طريق كامالً اشتباه است، و ايوب بن مصعب و ديگ مي
باشند و برخي از لحاظ وجودي  اند، برخي مجهول الحال مي مجهول] روايت
. اند و شناخته شده نيستند، و همچنانكه در العلل المتناهيه ذكر شده است مجهول
شقر بن قيس از ربيع از ين ا و ابن مردويه نيز حديث مذكور را از طريق حسيديلم
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اند، و روايت مذكور از اين طريق هم از   كردهليث از مجاهد از ابن عباس روايت
 حسين -1. شود يافت مي] گري واهي[تر است و در آن سه علت  طريق قبلي واهي

گويد او داراي روايات منكر است، و ابوزرعه   است و بخاري ميافراطياشقر شيعي 
و  -2. داند  او منكر الحديث است، و ابو معمر هذلي او را دروغگو مي:گفته است

قيس بن ربيع داراي حافظه سوئي بوده است، و پسر سوئي هم داشته است كه چيزي 
از ) ليث پسر ابو سليم( شيخ قيس -3. دهد كه سخن او نبوده است به وي نسبت مي

 را با هم مختلط نموده است و احاديثحافظة سوئي داشته و ) حديث(لحاظ حفظ 
شخص م و حديثش هتالط كرداو صادق است ولي در پايان اخ (:گويد حافظ مي

  ). شد لذا متروك گرديد نمي
 با آن همه يو بنابراين حديث مذكور بعيد نيست كه موضوع باشد و سيوط

  . به تضعيف آن اكتفا نموده است) 5596(گيري وي در حديث در جامع الصغير  آسان
 سوگند به : در حديث عبدالرحمن بن عوف فرموده است� پيامبر:گويد و مي

نمائيد يا اينكه مردي از خودم يا  جانم در دست اوست نماز و زكات را ادا ميآنكه 
 اين همان مرد :گرفت و فرمودبفرستم، و دست علي را  مانند خود به سوي شما مي

  . است] مورد نظر[
) الكنز(نقل نموده است و صاحب ) كنز العمال(موسوي روايت مذكور را از 

نسبت داده است، و ابو يعلي ) 12/66(» مصنف«در آن را به ابن ابي شيبه ) 36497(
از طريق ابن ابي شيبه تخريج ) 166-2/165) (859شماره (آن را در مسند خود 

 كه همگي از طريق طلحه بن :نگاه كنيد) 9/134(نموده است، و به مجمع الزوائد 
من  از عبدالمطلب بن عبداهللا از مصعب بن عبدالرحمن از عبدالرح– يا جبير -جبر 

اند، و اسناد آن ضعيف است، و جوزجاني طلحه بن جبر را  بن عوف روايت نموده
گردد، و حاكم  با نقل طلحه حجتي ثابت نمي (:واهي دانسته است و طبري گفته است

 :تساهل نموده و آن را صحيح دانسته است و ذهبي آن را رد نموده و گفته است
) جمعمال(ي ندارد، و هيثمي در اهميت و منزلت چندان] در روايت حديث[طلحه 

ملول دانسته است، و در اسناد ] در اسناد آن[روايت مذكور را به سبب وجود طلحه 
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آن علت ديگري وجود دارد كه همان وجود ابن مطلب بن حنطب باشد، و حافظ در 
 است، و همواره ارسال او راستگوست اما بسيار اهل تدليس و :گويد مي) التقريب(

تصريح ننموده است، و به ) مستقيم(ورت معنعن است و به سماع روايتش به ص

 متن روايت را دچار اضطراب نموده است و چنين  ���� ��� 
� �����عبارت 

 ذكر شد و بيان كرديم اين لفظ خاص )384-383(ي  عبارتي در جلد يكم صفحه
ر اينجا  مانند جليبيب هم وارد شده است، اما آنچه دكسانيعلي نيست بلكه براي 

 و احتجاج به آن صحيح نرسيدهت وثببه قابل ذكر است اين حديث ضعيف است و 
  . نيست

براي اثبات اينكه علي همچون خود رسول  (:گويد مي) 5/200(و در حاشيه 
تفسير الكبير «ي مباهله از تفسيري كه رازي در  توان به تفسير آيه باشد مي  مي�خدا

 تقلب و دروغ است و افتراي بر رازي است، و مااين » شرح نموده است اكتفا نمود
آنچه رازي در تفسير آيه مباهله نقل كرده بود ذكر ) 531ي   صفحه1جلد (در 

و اين استدالل از مردي رافضي به نام محمود بن حسن حمص است كه در . نموديم
 �ري سكونت داشت، و بر اين باور بود كه علي بر ساير انبياء جز محمد] شهر[

� (��:ي دارد، و در ضمن استدالل خود به اين آيهبرتر�* �� ��*% � �� � �% %� �� �� �{	��� ��:� {  
قول سخن مذكور احتجاج نمود، سپس رازي او را پاسخ گفت و محكوم شد و اين 
ار دجال صفت اين فرد رافضي است و مربوط به رازي نيست وليكن اين مكّ

وضعيت بهتري ندارد، زيرا او بر از دوستش محمود بن حسن حمص ) عبدالحسين(
رازي دروغ نموده است و استدالل و سخن حمص را به وي نسبت داده است، و ما 

ب پيشواي شماست، آيا اين متقل] م/ عبدالحسين دروغگو [گوئيم آيا اين  به شيعه مي
 از آيات عظام است؟ و گر چنين است ننگ و و حقه باز نزد شما پيشوا و آيتي

  . ن مذهبي و گرنه از عبدالحسين و افعال او تبرئه جوئيدخواري بر چني
   : س:)51(مراجعه 

  . ي راشدين اعتراض نموده است شيخ االزهر از فضائل خلفاي سه گانه
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   : ش:)52(مراجعه 

  ل سابقين مهاجر و انصار ئادعاي باور به فضا -1
 عدم رضايت به مقابله به مثل  -2

   استناد كسي به آنها تصور عدم داللت آن نصوص بر خالفت و عدم -3
   :)52(پاسخ بر مراجعه 

 در ادعايش به ايمان و باور به فضايل سابقين – با ادله و برهان –تكذيب او  -1
  . مهاجر و انصار

ي فضايل صحابه از موضوع اين  به معارضه) عبدالحسين(عدم رضايت او  -2
 . خارج است] مراجعات[كتاب 

صوص بر خالفت خلفاي سه در عدم داللت آن ن] عبدالحسين[تكذيب او  -3
  . گانه و عدم استناد كسي به آنها

ي سابقين مهاجر و انصار  و در صدر اين مراجعه به ايمان خود در فضايل همه
شان قابل شمارش نيست و آنچه در آيات و  و فضايل (:گويد نمايد و مي تصريح مي

و با اقرار ) دنماي ميقرآن و صحاح سنت در موردشان وارد شده است آنها را حكايت 
اي   و اين تقيه-نمائيم  ي صحابيان و او را در اين ادعايي تكذيب مي به فضايل همه

  . نمايد است كه با آن نفرت صالحين را از خويش دور مي
و تكذيب ما براي وي در اين زمينه نيازمند استدالل و برهان نيست زيرا مذهب 

رت صحابه رسول خدا و همسران رافضيان از جمله همين عبدالحسين در كينه و نف
ي از آنان به تواتر رسيده است، و هر كه و نفرين و دشنام تبرّ] امهات المؤمنين[او 

گري در ميانشان  هاي يهودي اندكي با آنان معاشرت نمايد به اين تأثيرات و نفرين
چه برسد به كسي كه در مذهبشان تحقيق نمايد، و ما شواهدي در . يابد آگاهي مي

يابيم كه بر شدت  مي] المراجعات[در همين كتاب ] صفت[ن اين حقه باز دجال سخنا
  . نمايد بغض صحابة كرام از جمله ابوبكر، عمر، عثمان داللت مي

بود كه با نوشتن اين مراجعات فتنه و پليدي مورد نظر خود  و اگر در پي اين نمي
پرداخت از  ه كفر صحابه مينمايد، صراحتاً به دشنام و بلكه ب ميان اهل سنت القا را 
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بعد از آن هاي  مراجعه نمود بلكه مراجعه) 96-74مراجعه (توان به   مي]شواهد[جمله 
 و ساير صحابه و – رضي اهللا عنها –هم گاهي پنهان و يا آشكارا ام المؤمنين عائشه 
دهند، كه در جاهاي مختلفي به ذكر  خاصتاً خلفاي سه گانه را مورد سرزنش قرار مي

از مراجعات از ابن حجر ) 52(صفحه ) 10( از جمله در حاشيه ، پرداخته استآن
چگونه برادر و ولي پيامبر در خالفت و جانشيني به تأخير افتاد و  (:نمايد كه نقل مي
 و همين )دهد، و پسران قورباغه بر او مقدم شدند غير او كار وي را انجام نميحال 

يانگر نفرت و كينه از اين بزرگان است و در دهد كه ب طور به كالم خود پايان مي
 عمر و عثمان را مد نظر نداشته باشد هدف وي ،پايان سخن خود چنانچه ابوبكر

  . خارج و دور از صحابه نيست
 و اگر هر چيز ديگر فراموش گردد نكوهش و ايرادگيري از صحابي بزرگوار ابو

ي رافضيان  است كه همهكنيم كه او حافظ سنت رسول خدا   نميهريره را فراموش
 خداوند آنها را نزد مؤمنين محبوب ساخته سنت  كهبدون استثناء با طعن در كساني

از پيامبر روايت شده است كه ) 4/1939(اند در صحيح مسلم  پيامبر را ضايع نموده
ات ابو هريره و مادرش را نزد ايمانداران   خدايا بنده: كرد و فرمود دعابراي ابو هريره

 خداوند :گويد  گردان و مؤمنين را نزد آنان محبوب گردان و ابو هريره ميمحبوب
 را خلق نكرده است دربارة من شنيده و يا ديده باشد مگر اينكه مرا دوست يمؤمن
آن را روايت نموده است و حتي حاكم ) 2/320] (در مسند[و امام احمد نيز . دارد مي
و عبدالحسين هم  - مذهب تشيع به شرغم گرايشعلي) 2/621) (المستدرك( در

 روايت مذكور را ذكر كرده است، ولي اينجا جاي - دهد بسيار به وي ارجاع مي
پاسخ كتاب عبدالحسين نيست و اميدواريم خداوند فرصت پيش آورد تا بتوانيم به 

هاي آن را كه از آنچه در كتاب او است محكوم و  رد آن بپردازيم و باطل و دروغ
هدف در اينجا اشاره به ادعاي دروغين وي در ايمان به فضائل صحابه برمال سازيم و 

باشد و چنين ايماني همچون ايمان كساني است كه خداوند آنان را توصيف  مي

�� �+(� � :نمايد مي, ��
�- �.��/��0 1, ��#� ��,* ���� ��
�- ����� ��	
� ��2
 ��,*% � % � �� � � % � � �� � � � �� � � � �� � � � �� � � �� � � � �� �
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�,� ���34.5 � �6� 7� � � % � %� �% � توان عبدالحسين را تصور كرد كه چون كتابش  و مي }� :	�����} ��

 نزد رافضيان در عراق يا لبنان و يا در ايران رفت و در مورد هرا به پايان رساند
 :ستايشي كه در كتاب خويش از صحابه كرده بود مورد سؤال قرار گرفت، و گفت

�.5 � �6� 7�,% � %� � �% � � ���34� � ��9 8 :فرمايد  و خداوند بر آنان پاسخ داده و مي }� :	�����}� �
��.:+� �;��</ = ��>:�* �? @4.5 �� �� % � � � � % �� % % � % %� � % � � � �� � � �A BCD2(
�: F{ آنان  و خداوند در آغاز آيات 

$= -#�?� �8HD چنين وصف نموده است زيرا آنان را � � % � � � � �A {�����	:  {  و از جملة 


���* D�K� L� �� ��I:J'8 :اند هكه گفتاند  سانيك�J* �9�J ����� %� � �� % � �� � �� � % � �� � � � �A {�����	: { و چون 

��NO O�M 8اين آيه در ايمانشان را با آية )
� PQ M�>0 R+� ��	
�* �9� S�TO >:U� � � � � � �� � � � �� � � � � $� �� � � � �� �
�.��J% � % ��A {����	:  {  شان   جمع نمائيم خداوند درباره�مددر وصف اصحاب مح

��8O :فرمايد مي)
� �? V�<�
� �� �� � � � �� A{����	:  {   و چون دو آيه مذكور در كنار روايت ابو

��هريره در حديث سابق ����
 � �!� ��
 "�
 � 
#$ �%&!� '!( )*��
 قرار 1+

هريره به طور دهيم و سپس وضعيت اين رافضيان را با صحابه به طور كلي و با ابو 
توانيم حديث مفصل  و بدون تصريح و تنها با اشاره مي. خاص مورد نظر قرار دهيم

  . بخوانيم
 آنان كه دين و مذهب خود -  منابع– يها  از كتابيدر مقدمه كتاب خود نصوص

 دشنام و  صحابه ودارند ذكر كرديم كه بيانگر شدت نفرت آنان از را بر آن بر پا مي
در ) در ذكر فضايل صحابه( عبدالحسين يكفيرشان بود كه با ادعانفرين و بلكه ت

  . تضاد است
داند كه براي بررسي و تحقيق درباره اعتقاد و  و هر انسان صاحب خردي مي

هاي اصول و منابع مورد اعتماد آنان  بايست به كتاب باورهاي هر مذهب و گروه مي
سير مطالعات خود منابع آنان ايم، در  مراجعه كرد و ما دربارة شيعه چنين كرده

__________________________________________________________  

  . ترجمه آن ذكر شد-1
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ايم كه همگي به  را مطالعه نموده...  الخصال، االحتجاج و –) الكافي (-همچون 
نمايند و اگر مصلحت  دشنام صحابه و همسران پيامبر و نفرين و تكفير آنان امر مي

انگيزي ميان اهل سنت ندارند  نمايند و مصلحتي برتر از فتنه ديدند از تقيه استفاده مي
اي با آن تفاوت  است و ذرهعه يشو سخنان عبدالحسين هم براساس منابع و اصول 

نمايند و هر مجتهدي از  تبعيت مي) هر سخن جايي(ي مشهور   قاعدهزندارد، و آنان ا
 انتخاب  را براي هر زمان و هر منطقه رنگ مناسب آن و خاصآنان داراي رنگ

 چنين كه خالص نام دارديشوايان آنان يكي از پو و يكي از اساتيد بزرگ . نمايد مي
  . گرديد  اجتهادش از زمين تا آسمان دچار دگرگوني ميوارهمهوصف نمود، 

اكنون نمونة ديگري از عبدالحسين دجال به ذهنم رسيد  عالوه بر آنچه گفتيم هم
در مورد )  مسائل موسي جار اهللاهاجوب(كه در پاسخ بر موسي جار اهللا در كتاب 

ما از اين  (:گويد همان كتاب مي) 34(ي  بر تحريف قرآن در صفحهادعاي شيعه 
جوئيم و قرآن از  جوئيم و از اين ناداني به خداوند برائت مي سخن به خداوند پناه مي

توان گفت كه  نمايد و مي رد كسي در آن ترديد نميخ جانب ما متواتر است و جز بي
كرد تحريف قرآن را انكار   ميعبداهللا بن ابي بن سلول كه با تكلف اظهار تقوي

و قرآن در زمان پيامبر با همان ترتيب كنوني جمع آوري  (:گويد نمايد، و نيز مي مي
ي پاسخ بر موسي جار اهللا تمام اين سخنان را گفته وليكن در  و در زمينه) شده بود


���/".-�,��كتاب ديگر  � 0�1&�

��L �:  در ضمن تفسير از آيه)15ص ( � �� % �
��)��W �)
 X#:Y% % �� �� � � %� % �{�����هاي خود در پاسخ به موسي جار اهللا  بر خالف گفته  } :	

سپس مردم در زمان عثمان آن را با زور و فشار سوق  :گويد و ميسخن رانده است، 
ه جاي دادند، ي آية كريم  آن را با زور در ميانهداده و براي رسيدن به اهداف خويش

هر (ي  گري و دستكاري قرآن نيست؟ همچنانكه در قاعده ن بيهودهآيا اين صراحتاً بيا
شواهد فراواني بر دگرگوني و خود را به رنگ و شرايط و . بيان گرديد) جاييسخن 

  زمان در آوردن آنها وجود دارد؟ 
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گذارند و اين  و اين نحوه عمل نفاق صريح است و حال آنان اسم تقيه بر آن مي
   :فرمايد باشد كه مي ي مباركه مي يادآور آيه

� #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) xx xx8888 uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ßß ßß‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ tt ttΡΡΡΡ yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ss ss9999 «« ««!!!! $$ $$#### 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 

………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ss ss9999 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ pp ppκκκκ ôô ôô¶¶¶¶ tt ttƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÏÏ ÏÏ����≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ çç çç//// ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ ss ss3333 ss ss9999         �) 1/ منافقون(  

دهيم كه يقيناً   مىما شهادت«: گويند هنگامى كه منافقان نزد تو آيند مى«
داند كه تو رسول او هستى، ولى خداوند  خداوند مى» !تو رسول خدايى

و به گفته خود ايمان (دهد كه منافقان دروغگو هستند  شهادت مى

    »ندارند
اي از  توان تقيه نام نهاد؟ اما عمل آنها در هر صفحه چرا اين عمل منافقين را نمي«

  .»نهند ود را تقيه نام ميكتابي سخن متفاوت با سخن قبلي خ
از شر امثال عبدالحسين و  – با وجود اخالصشان -اي از مخلصين اهل سنت  عده

 براي صحابه قانع و راضي نهاآاند و با اندك ستايش و اظهار بحث  ياران او غافل
غافل و ) صحابه( و از نكوهش در درون سخنشان نسبت به اين بزرگواران ؛گردند مي
وان چيزي به اين مخلصين و دلسوزان گفت جز اينكه آنان را تذكر و ت خبر و نمي بي

بر حذر نمائيم از آنچه خداوند با پيام خود مرا از كساني كه خود را به رنگ دين در 
ي مسلمانان وارد ساخته و حال در بذر افشاني فتنه ميان  آورده و خود را در زمره

) المراجعات( عبدالحسين در كتاب ورزد بر حذر داشته است، و مسلمانان دريغ نمي


	�� � :فرمايد داوند چه زيبا ميخانگيزي شده است، و  دچار چنين عمل فتنه� �� ��� �� � � � �
 M�Z<(
� [>J >- �5�Q �� �*W* \�(� �)��
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	���:   {    
 و ما بعد مذكور را مورد تدبر و دقت قرار دهيم زيرا هيآبايست تمام كلمات  و مي

  :ي آيهبه مفاد منطبق است، و ) مراجعات(بر صاحب 
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 خواهيم صبر و تقوي را نصيبمان فرمايد تا از نيرنگ اينها مصون از خداوند مي

  . بمانيم
آري، مخالفين ما با روايت احاديثي در  (:گويد مي] اين همه تعارضات[و بعد از 

 ما نوعي اصرار و لج بامانند كه نزد ما ثابت شده نيستند و مخالفتشان  فضايل تنها مي
 چنين رشذيپوجه  رود زيرا به هيچ بازي است كه جز از خودخواه انتظار نمي

اين ). ت هر چند نزد طرف مخالف داراي اعتبار باشداحاديثي براي ما مقبول نيس
سخن نيز باطل است كه بعداً به تبيين آن خواهيم پرداخت، و امر از دو حال خارج 

 يا اينكه هر طرف با داليل مورد پذيرش خود بر مخالف خويش احتجاج :نيست
ف با داليل ه هر طريا اينك. دارد نمايد، و هر عاقل اهل انصاف چنين امري را روا نمي

] موسوي[ؤيد مذهب و بينش او باشد بر ديگري احتجاج نمايد و طرف مخالف كه م
 كه چنين باشد، وليكن براي انجام اين روش و رعايت ،راجعات تالش نمودمدر 

  . عدالت و انصاف در اين زمينه رعايت سه شرط الزم است
لحاظ صحت و  از  وهاي طرف مخالف  اينكه آن نصوص بر گرفته از كتاب:اول

ثبوت با معيار و مقياس همان طرف مخالف ارزيابي نمايد، و آن را با معياري ارزيابي 
نمايد تا از مقياس و احتجاج او  كند كه طرف مقابل نصوص خود را با آن ارزيابي مي

توان هيچ دليلي  گردد، و بدون آن نمي قانع گردد و او ناچاراً به مطالب خود ملتزم مي
 رعايت - جز اندكي - را يچنين شرط) مراجعات(ارائه نمايد و نگارندة بر عليه وي 

نكرده است و بسياري از روايات اهل سنت را به عنوان حجت بر ضد آنان مورد 
هاي  هاي موضوعات و روايت احتجاج قرار داده است كه نزد اهل سنت در كتاب

اند و  موده و بر آن رد داده و يا اينكه اهل سنت آن را روايت ن،اند دروغين قرار گرفته
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رغم تقلب  گزيند و اين كار علي نمايد و تنها روايت را بر مي موسوي از آن اهمال مي
كه در . گردد و دغلكاري و نيرنگ حجيت آن روايات مزعوم بر اهل سنت ساقط مي

  . اين كتاب بارها به ذكر آنها پرداختيم
بايست از توجه معني  ميو صحت آن ] مخالف[بوت نصوص ث بعد از :شرط دوم

آن از طرف مقابل و فهمي كه وي از آن داشته است آگاه بود، چنانچه نصوص 
مربوط به وي باشد و مال ديگران نباشد، و كسي كه به نقل روايتي مبادرت ورزيده 

] اند آن را روايت نكرده[باشد طبيعتاً خود به مدلول و هدف آن نسبت به ديگران كه 
رف است كه ما از ر غير اين صورت لجاجت و عناد و جمود صِتر است، و د گاهآ
مثالً فردي غير ]  خود را به مدلول آن آگاهتر به شمار آوريم-  روايت– راويان[

عرب با شناختي كه از ادبيات عرب پيدا كرده است با همان قواعد بر آن احتجاج 
ات آنان از آنان  و پزشك باشد با اصطالحسدننمايد، و يا كسي بدون اينكه مه مي

  .  عبدالحسين خود از منابع اهل سنت آگاه نيست عالوه بر آنايراد بگيرد، و
نمايد و از اين  روايات موضوع و جعلي را بر مبناي خواسته و ميل خود تفسير مي

انسان اين بريم، و آشكارترين دليل ذلت و سرگرداني  جهل و ذلت به خداوند پناه مي
  . وص را تحريف و آن را بر معناي غير واقعي حمل نمايدنمايد نص تالش  است كه

ي حجت به نصوص طرف مقابل خود را   فردي اقامهگاميكههن :شرط سوم
بايست از ديگري هم چنين عملي را بپذيرد و گرنه خودخواهي و  پذيرفت، مي

دعوت به تعصب است، زيرا از دو حال خارج نيست، يا اينكه احتجاج او به آن 
 و حال او جز از طريق مخالف آن را روايت –لت ثبوت آنها نزد اوست نصوص به ع
 و يا تنها براي اقامه حجت بر مخالف است، در صورت اول هر دو در –نكرده است 

اند و الزم است نزد او هم ثابت گردد، و در  هماهنگ و اتفاق نموده] روايت [نبعم
طرف هاي  زيرا با حجتصورت دوم در احتجاج بر مخالف چندان نيرومند نيست 

ديگر معارض است و طرف ديگر مجبور به پذيرش آن نيست زيرا ممكن است 
  . مطلبي مورد قبول يكي باشد و از ديدگاه ديگري مورد پذيرش نباشد
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بوت آنها نزد خود مجادله ثشود كه احتجاج نصوص تنها به خاطر  و گفته نمي
و نصوص مشترك وجود داشت، باشد، و اگر ميان هر د كننده و از طريق او مي

بايست طرف مخاصم از طريق خصم خود به آن بپردازد، و طبيعتاً با اين كار شرط  مي
ت زيرا س پاي بند نييسوم را عملي نموده است، و عبدالحسين معموالً به چنين شرط

گردد، و با اين كار بطالن عدم  هاي وي مي پاي بندي به آن باعث شكست حجت
گردد، و او به سبب تمرين و  به وي ارائه شده است معلوم مياخذ به نصوص كه 

 مصلحت خود و مخالف با بهنمايد تا سخن را  ممارست در مكر و نيرنگ تالش مي
  . حق بچرخاند
بيني كه ما با مخالفين با روايتي تنها از جانب ما  مگر نمي (:گويد تر آنكه مي عجيب

ا روايتي كه از طريق خودشان مانند روايت نمائيم و جز ب روايت شده باشد مقابله نمي
و اين طبق معمول ادعاي ). غدير روايت گرديده است بر آنان احتياج نمي نمائيم

دروغي است و زيرا همانطور كه بارها ذكر شد اين شرط را مختل ساخته است زيرا 
ش كه از ديدگاه اهل سنت ارزها و منابع خودشان  بارها ناچار شده است كه از كتاب

اي هم ندارند احتجاج نمايد چون حتي در روايات موضوع اهل سنت مطلبي  هبال پش
نيافته است تا با آن كينه و نفرت خود را آرام و آرزوي خود را با آن بر آورد سازد و 
به كساني متمايل شده است كه در آرزو و گمراهي با او شريك هستند و به كساني از 

 و ديگران احتجاج نموده است براي روشن شدن قبيل كليني قمي، طوسي، صدوق،
 63 ص ،هاي زير در كتاب وي مراجعه نمود توان به صفحات و حاشيه مطلب مي
 70، ص 36 حاشيه 68، ص 34 حاشيه 67، ص 22 حاشية 64، ص 14حاشيه 
، و 12 حاشيه 62، ص 30 حاشيه 67، ص 58 حاشيه 74 ص 44، 43، 42حاشيه 

  . نمايند  ا تكذيب ميصفحات ديگر كه ادعاي او ر
ما احاديثي كه خود اهل سنت در فضايل صحابه  (:گويد سپس عبدالحسين مي

اي در آن نيافتيم، و داللتي بر  ارضه و مقابلهعروايت كرده بودند بررسي نموديم و م
خالفت در آن وجود نداشت و به همين سبب هيچ كس در خالفت خلفاي سه گانه 

  . وده استاستناد ننم] احاديث[به آن 
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داشته   اي دانم آيا عبدالحسين رافضي در هنگام گفتن اين سخن از عقل بهره نمي
گويد، زيرا هر كس از كمترين  سي آن احاديث دروغ ميراست و يا اينكه در ادعاي بر

عقل و فهم برخوردار باشد چون در آن احاديث نظري بيفكند متوجه خواهد شد، كه 
 و فضايل ساير خلفاء داللت �)صديق(فت ابوبكر به طور صريح يا اشاره بر خال

و اين ادعاي عبدالحسين ادعاي كسي است كه از دروغ گفتن شرمي ندارد . نمايند مي
ي سه گانه را اثبات ا ندارد تا خالفت خلفيكند كه اهل سنت نصوص و او گمان مي

نمايد كه فردي  نمايد و ادعا مي نمايد و بلكه باالتر از آن در ادعايي خود گستاخي مي
بيني اكثر كتب اهل  مي] ي گرامي خواننده[به آن احاديث استناد ننموده است، و شما 

اند همگي خالفت خلفاء  سنت در مورد عقايد و فضايل و سيره صحابه نگاشته شده
اند از جمله صاحبان  الي صفحات خود ذكر كرده ي آنان بر علي را در البهترو بر

اند و ساير صاحبان   را در فضايل آنان ترتيب دادهي ابواب]مسلم و بخاري[صحيحين 
گرچه گرايشي شيعي دارد ) در كتاب المستدرك(يد و حتي حاكم نسنن و مسا

از جمله خلفاي سه [همچون صاحبان سنن اربعه به ترتيب ابواب فضايل صحابه 
 ابن  و شيخ االسالم)الفصل(پرداخته است و كساني مانند امام ابن حزم در ] گانه

 تاريخ دردر بسياري از آثار خود و ذهبي ) الجوزي -ابن القيم (تيميه و شاگرد وي 
 )عقيده الطحاوي(و ابو جعفر طحاوي در كتاب ) البدايه و النهايه(خود و ابن كثير در 

 كه به علت طوالني - و نيز شارح آن ابن ابي العز حنفي و بسياري ديگر از بزرگان
 به تبعيت از گذشتگان خود به ترتيب ابوابي - ا را ذكر كردتوان آنه شدن مطلب نمي

اند وليكن هدف از ذكر اين بزرگان  در فضايل خلفاي سه گانه و خالفت آنان پرداخته
مانند سخن كسي ] در اين زمينه[ي عبدالحسين  اين است تا معلوم گردد كه گفته

فترايي بيش نيست گويد و يا سخن دروغ و ا داند چه مي است كه مست است و نمي
و ذكر فضايل خلفاي سه گانه و تقدمشان در . كه او از انجام آن شرم و ابايي ندارد

امر خالفت بر علي و خاصتاً ابوبكر و عمر به علت اينكه سخن به درازا نكشد 
ي آن را مطرح نمود اما اشكالي ندارد تا به برخي از آنها كه مشتي از  توان همه نمي
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اي داشته  نمايند اشاره فت ابوبكر و تقدم عمر و عثمان داللت ميخروارند و بر خال
  . باشيم

 مردي نزد پيامبر آمد او را دستور :گويد  در روايتي مي�عمطاز جمله جبير بن م
داد تا باز نزد او برگردد، گفت اگر آمدم شما نبوديد چه كار كنم؟ گويا منظور او 

بخاري ) 83-4/82(امام احمد . كر بيائيدمرگ بود، فرمود اگر مرا نيافتيد نزد ابوب
اند و اين روايت كامالً   آن را تخريج نموده و ديگران) 2386(، و مسلم )722، 3659(

 به عائشه �نمايد و هم چنين در روايتي ديگر پيامبر بر خالفت ابوبكر تصريح مي
ويسم و اي بن دا كن تا براي ابوبكر نامهص پدر و برادرت را براي من :فرموده است

-106، 6/74(پذيرند، امام احمد   خداوند و مسلمانان جز ابوبكر را نمي:پس فرمودس
اند، و  و ديگران آن را روايت نموده) 2387(و مسلم ) 7217، 5666(و بخاري ) 144

و همچنين احاديث . طمع ننمايد) خالفت( كسي در اين امر :در روايتي فرموده است
و معروف است و در اين باره چند بار به پيامبر مراجعه تقديم ابوبكر در نماز مشهور 

 :فرمود و ايشان همواره مي] تا كسي را براي امامت به جاي پيامبر انتخاب نمايد[شد 
ي نماز نمايد، و تعدادي در صحيحين و گروهي  نزد ابوبكر برويد تا براي مردم اقامه(

باس بن عبدالمطلب و ديگران از صحابه از قبيل ابو موسي اشعري عائشه، ابن عمر، ع
اند كه در اينجا ذكر آنان ممكن نيست و نيز از احاديث متواتري  آن را روايت نموده

ي مردم   با خطاب به همه�نمايد آنچه كه پيامبر كه جز ملحدين كسي آن را انكار مي
بر منبر خويش فرياد برآورد و با آن شدت محبت خود را براي ابوبكر ابراز نمود و 

ي از نظر پيامبر هم شأن او نيست تا اينكه بعد از خود او را براي امامت مسلمانان كس
نمودم   و اگر من از مردم دوست و خليلي براي خود اتخاذ مي:برگزيند، و فرمود

ها به طرف مسجد را  ي روزنه نمودم و همه ابوبكر را به عنوان خليل خود اتخاذ مي
تعداد فراواني از صحابه از جمله ابو سعيد، ابن و . ام  بسته راي ابوبكر جز روزنه

 جندب، سجلي، ابو هريره، عائشه، ابن عمر، انس، و ،عباس، ابن زبير، ابن مسعود
اند و كساني مانند سيوطي و غيره  ديگران در صحاح و سنن و مسندها روايت نموده

  . اند آن را در زمرة احاديث متواتر در آثار خود ذكر نموده
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 روايت شده �باشد از پيامبر ت ديگري كه مربوط به ابوبكر و عمر ميو در رواي
). 402، 399، 385، 5/382(امام احمد .  بعد از من به ابوبكر و عمر اقتدا نمائيد:است

و ) 449( و حميدي 12/111(و ابن شيبه ) 97(و ابن ماجه ) 3663-362(و ترمذي 
اند، و هم چنين از رسول   كردهو ديگران آن را روايت) 1148/1149(ابن ابي عاصم 

در خواب بودم خود را بر روي چاهي ديدم كه  (:اند كه فرمود خداوند روايت نموده
 بر آن بود و هر آنچه خداوند خواست از آن آب بيرون آوردم سپس ابن ابي يدلو
حافه دلو را گرفت دو يا چند دلو آب بيرون كشيد و در بيرون آوردن ضعيف بود و ق

آن را ] عمر[بخشايد، سپس به سمت غرب روي كرد و ابن خطاب  و را ميخداوند ا
به علت [بگرفت من كسي را نديده بودم مانند او آب بيرون كشد تا اينكه مردم 

  . هاي كنار چاه را براي شترانشان پر كردند گودال] كثرت آب
را  نظير آن )2392(مسلم ) 7022 7021، 3664(اري بخ) 450، 2/368(امام احمد 
  . اند روايت كرده) 2289(نزد ترمذي 

و در اين روايت مذكور آشكارا به خالفت ابوبكر براي پيامبر و عمر براي ابوبكر 
توان به حديث جابر اشاره كرد كه   مي�و در مورد خالفت عثمان. اشاره شده است
 امشب مردي صالح به رسول :نمايد كه پيامبر فرمود  روايت مي�از رسول خدا

ربط يافته است، و عمر به ابوبكر و عثمان به عمر مربوط شده است، جابر  �خدا
  خليفه]در خواب پيامبر[ چون از نزد پيامبر برخاستيم گفتيم مردي صالح :گويد مي

اند كارگزاران  رسول خداوند است، و آناني كه به يكديگر متوسط و ربط يافته
ابو ) 3/355(امام احمد . وده استاند كه خداوند رسول خود را با آن مبعوث نم امري
اند و  آن را روايت نموده) 72-3/71(و حاكم ) 1134(ابن ابي عاصم ) 4636(داود 
 آن موافق ا آن را صحيح دانسته است و ذهبي هم بتشيعرغم گرايش به  علي حاكم

  . گشته است
 از حديث ابن عمرو ابن امامه روايت نموده است كه) 2595) (762(و امام احمد 

ي ترازويي قرار گرفتم و امت در  ديدم گويا اينكه در كفه] در خواب [:پيامبر فرمود
اي نهاده شد و امت  تر بودم، سپس ابوبكر در كفه ي ديگر آن و من از آنان سنگين كفه
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اي ديگر  امت در كفهو اي  ي ديگر آن ابوبكر برتري يافت، و عمر در كفه هم در كفه
ثمان آورده شد و با امت موازنه گرديد باز عثمان از باز عمر برتري داشت سپس ع

، 5/44(تر بود و نظير اين روايت و روايت ابوبكر نزد امام احمد  آنها برتر و سنگين
و حاكم ) 1135(و ابن ابي عاصم ) 2287(و ترمذي ) 4635، 4334(ابو داود ) 50
ت و اسناد آن تخريج و روايت شده اس) 6/348) (الدالئل(و بيهقي در ) 3/70-71(
و در روايت ديگري اشاره گرديده . سن و مقبول استح] بر مبناي علوم الحديث[

از سمره بن جندب . باشد است كه خالفت علي بعد از خالفت خلفاي سه گانه مي
 اي رسول خدا ديدم دلوي از آسمان فرود :روايت شده است كه مردي به پيامبر گفت

بگرفت و اندكي از آن بنوشيد و سپس عمر آمد تا ي آن را  آمد و ابوبكر آمد دسته
ب گشت از آن بنوشيد و عثمان هم تا سيراب گشت از آب آن دلو بنوشيد، و اسير

 از آب آن بر روي اريي دلو را بگرفت و دلو تكان خورد و مقد پس علي آمد دسته
براني و ط) 1141(ابن ابي عاصم ) 4637(ابو داود ) 5/21( امام احمد .علي ريخته شد

  . اند  روايت و تخريج نمودهآنرا) 69655) (الكبير(در 
ي خالفت ابوبكر و عمر، عثمان و سپس علي فراوان  و روايات ديگر در زمينه

مثنوي هزار من شود ولي آنچه ذكر ] به قول معروف[آوري گردند  است، كه اگر جمع
ي از   گانه ادعاي عدم داللت روايات بر خالفت خلفاي سهي است تاكرديم كاف

  . شودجانب عبدالحسين حقه باز خنثي 
   : س:)53(مراجعه 

   عرضه نمودن حديث غدير -
   : ش:)54(مراجعه 

  اي از الفاظ حديث غدير  نقل مجموعه
   :)54(ي  هعپاسخ و رد بر مراج

تمام الفاظي كه نقل كرده است از لحاظ سند و متن مورد نقد علمي قرار گرفته 
ي حجه   روايت غدير مطرح نموده است كه ربطي به خطبه ازلهأاست و چهار مس

  . الوداع ندارد
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اي ديگر از داليل تكراري عبدالحسين كه جز تطويل و  خواهيم نمونه و اكنون مي
اي ندارند ذكر   بهره ـ بازي به خواسته و ميل خود و نيرنگ و حقهي ـمعني تراش

به طور اختصار ) 1/28ج (و ) 44-1/43ج (ي غدير در  كنيم گرچه در سخن بر خطبه
 ولي تكرار آن به نوع ديگر اشكالي ندارد چون عبدالحسين در ،به آن اشاراتي داشتيم

اين مراجعات هر آنچه توانسته دربارة خطبه غدير احاديث نقل نموده است كه به 
 از هروايات نقل شد( و به اميد خداوند قسمت ديگر ،قسمتي از آن اشاره شد

  . پردازيم  ولي قبل از پرداختن به آن به ذكر اموري مي نمائيم ذكر ميرا ) عبدالحسين
ي غدير و حجه الوداع توجه  بايست به تفاوت و عدم اختالط ميان خطبه  مي-1

تالش ورزيده است تا هر دو را يكي به شمار آورد و ما ) 8(نمود، زيرا او در مراجعه 
سناد صحيح و ثابت بياورند كه در آن خوانيم تا يك ا  غدير فرا مي روايتشيعه را به

حجه الوداع يا مدينه و يا ي  به الفاظ احاديث غدير تصريح نموده باشد كه در خطبه
در هر مكاني ديگر غير از غدير گفته شده باشد، و اما از طريق دروغ و با اسنادهاي 

شماره تر از آن اشاره نمايند، و در ضمن رد بر مراجعه  توانند به سخت دروغين مي
اند  در خطبة غدير به غدير خم اشاره كرده) روايت(كه برخي طرق . بيان كرديم) 8(

) به غدير خم(بايست بر مقيد  اند و لذا مي و برخي هم به صورت مطلق ذكر نموده
توان به تعدد مكان آن قائل شد، زيرا  حمل گردد و به بهانة تعدد طرق روايت هم نمي

، خداوند مرا از گمراهي و سرگرداني محفوظ اين نهايت جهل و حماقت است
   1.بدارد

__________________________________________________________  

از جابر روايت كرده است كه پيامبر اين وصيت را روز عرفه در ) 4/342( با روايتي كه ترمذي -1

ت و بر عليه سخن ما اقامه دعوي نمود توان بر ما ايراد گرف خطبه حجة الوداع توصيه فرمود نمي

زيرا ما شيعه را به آوردن اسناد صحيح و ثابت به روايت فرا خوانديم و روايت مذكور صحيح نيست 

زيرا در سند آن زيد بن حسن خاطر وجود دارد كه او ضعيف است، و ابو حاتم گفته است، او منكر 

  . مراجعه شود) 8(الحديث است، و به رد مراجعه 
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 بعد از بيان تفاوت ميان خطبة حجه الوداع و خطبة غدير خم و عدم ارتباط آن -2
 عامل و سبب ايراد اين خطبه را دوبارة  ـ)1/428ج ) (44-1/43ج  (: نگا ـدو با هم
و ند در مورد او  او به يمن رفت همراه كه چون علي و كساني كه:نمائيم بازگو مي

همراهان وي گفته شده و اين توصيه خاص علي نيست و بلكه براي عموم آل بيت 
باشد كه بعداً  است و اين توصيه مانند خطبة پيامبر در مدينه به توصيه انصار مي

  . توضيح خواهيم داد
 به علي به طور خاص و به اهل بيت به طور � ذكر كرديم كه توصية پيامبر-3

 و اسائة اوباشند كه چون پيامبر از ضايع شدن حقوق  هاي ديگري مي  نمونهعام داراي
) 5/42(ادب به وي بعد از خود بيم داشته است به آن توصيه نموده است، و بخاري 

اند كه ابوبكر و عباس از مجلسي از محافل انصار   روايت نموده�و ديگران از انس
به ياد  :گفتندكنيد؟   چرا گريه مي: گفتگريستند، ابوبكر عبور نمودند و حال آنها مي

 ؛ رفت و او را از مسأله مطلع نمود�نشستن پيامبر با خود افتاديم، و ابوبكر نزد پيامبر
 باال نبر بود از مبسته بر سر يرد عمامه و پيشاني بند بيكه با حال درپيامبر بيرون آمد و

سپاس و ستايش نمود و  خداوند را ؛رفت و بعد از آن ديگر بر باالي منبر نرفت
باشند و تكاليف خود  نمايم آنها نزديكان من مي  دربارة انصار به شما توصيه مي:فرمود

 و ديگري كه مانده است به نيكي روي آورده و هرا انجام دادند و برخي وفات نمود
كه ؛ اند، و نظير اين روايت هم از ابن عباس روايت شده است از بدي اعراض نموده

رفت، مستلزم توصيه  مقام و جايگاه انصار بعد از پيامبر مي] توجهي بي[بر چون بيم 
گرفتند و پيامبر به   هم مورد نكوهش قرار مي�به آنان گرديد و اهل بيت و علي

تر نگردد مردم را به آل بيت و علي سفارش دخاطر اينكه بعد از مرگ او اوضاع ب
اي نيست كه فضيلت و صدق  نمود، و آيا توصيه به رعايت علي سزاواري خطبه

در پاسخ بر مراجعه شماره ) 455-1/451ج (محبت وي را براي مؤمنين بيان نمايد به 
 براي ينگريسته شود و پيامبر در هنگام بيماري مرگ خطبة بزرگتر و مهمتر) 38(

ترين مردم بر من در  نيهمانا ام( ايراد نمود و فرمود � فضيلت ابوبكر صديقبيانِ
اش ابوبكر است، و چنانچه دوست و خليلي غير از پروردگارم براي  يه و سرماجان
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 و مودت او را اتخاذ ينمودم وليكن دين نمودم ابوبكر را اتخاذ مي خود اتخاذ مي
را ) به مسجدم(اي درب مسجد ابوبكر  اي در مسجد را جز روزنه ام و هر روزنه نموده
 و در صفحة ؛اند  عباس روايت نمودهاز ابو سعيد و ابنآنرا  بخاري و مسلم .ام بسته

) اهل سنت( و از جمله احاديث ثابت صحيح نزد ما ،همين جلد به آن اشاره گرديد
هاي آنان نيست،  گويي نمايد اين اولين ياوهمي  تالشباشد گرچه رافضه در رد آن  مي

 تا برخي حق را اخذ نموده و برخي ديگر آن را  و ما از حمد خداوند چنين نيستيم
 بلكه مثل حديث غدير هر آنچه كه صحيح باشد همچون احاديث فضايل ،رها نمائيم

خود قرار ] مناسب و شايسته[نمائيم و هر كدام را در جايگاه  ابوبكر همه را اخذ مي
  . گيريم و اين توفيق خداوند براي اهل سنت است دهيم، و برخي را ناديده نمي مي

دير و خطبة حجه الوداع بلكه مهمتر از  عالوه بر وجوب تفاوت ميان خطبة غ-4
] از اصول [يآن مقتضي نصوص دو خطبه و احاديث آنهاست كه هر كدام بر اصل

اي جامع است كه شامل اصولي  باشند، و خطبة حجه الوداع يا خطبه ديگر استوار مي
 خواسته � كه پيامبر اسالم،مانند حرمت خونريزي و سرقت مال مسلمانان است

 همانا خون و اموال شما :فرمايد قيامت به آن تمسك جويند، و مياست تا روز 
حرام است و نيز ] مكه[همچون حرمت امروزتان در اين ماه حرام و اين شهر 

اند، پس با اين وجود در آنچه   تمام مسائل جاهليت زير پاهايم گذاشته شده:فرمايد مي
 عامل به آن ترغيب نموده آميزي گناند و ما را به چ  آن توصيه نمودهكه پيامبر ما را به

 در ميان شما :فرموده است] در اين زمينه[بينيم پيامبر  مصونيت از گمراهي است، مي
ام اگر به آنها تمسك نمائيد هرگز گمراه نخواهيد شد كه كتاب  دو امر به جاي گذارده

در روايات ابن عباس، ابو هريره عمرو بن عوف، . خداوند و سنت رسول او باشد
السنن (، )1/93(، مستدرك حاكم )1619(موطأ امام مالك (وارد شده است، به 

) 875) (كنز العمال) (110، 2/24) (جامع بيان العلم(، )10/114) الكبري بيهقي
 خطبة مذكور � پيامبر: و همچنانكه در تفسير ابن كثير گفته شده است؛مراجعه شود

د خود فرموده است و در آنجا  در بزرگترين جمع حاضر در نز را)حجه الوداع(
حدود چهل هزار نفر از اصحاب او حضور داشتند، اما در خطبة غدير جمعيت اين 
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بود كه شيعه ادعا  چنين حضور نداشتند و چنانچه خطبة غدير به خاطر آنچه مي
نمايند رسول خدا آن را در روز عرفه و در حجه الوداع و يا روز قربان ايراد  مي
ي   كه سبب ايراد خطبه: گفتيم)452، 1/42، 44-43(لد اول صفحة فرمود و در ج مي

توصيه دربارة ( و با اين وجود پيامبر اين امر را ؛غدير مقدم بر حجه الوداع بوده است
تا اينكه از حج برگشته و در راه ميان مكه و مدينه و بعد از اينكه ) علي و اهل بيت

 تأخير انداخته است و با اين تأخير از بيشتر همراهان او با وي خداحافظي كردند به
جانب پيامبر داليل و ادعاي وصايت براي علي بعد از پيامبر را به ورطة سقوط و 

كشاند نظير اين ادعاي باطل و گمراهانه ادعاي دروغين و جاهالنه  محكوميت مي


��JO �� qدربارة آية , S4� �� r#J S�TD
� �� ��h % % � �� � � � �� � � � h �� � % � �% �q� �{�����
��L 8 و آيه } �:	�� % �
���W LsT!� �)
 X�tO* c5:+� �)�#Q X:m* �)��W �)
 X#:Y` �� � � �� % � � � % % � % % �� %� � � � �� � � %� � �� � % % �� � �% ABC>3�u�: { 

كنند كه در حادثه غدير نازل شده است و ما در جلد يكم  باشد كه تصور مي مي
و حتي در خطبة غدير . ديم به صورت مفصل بر آن پاسخ دا)159-156(صفحة 

دارد كه همان قرآن باشد  دوباره به ذكر آنچه مردم را با تمسك به آن مصون مي
 :گذارم  و من در ميان شما دو چيز گرانبها به جايي مي:فرمايد پرداخته است و مي
 كه در آن هدايت و نور است و به آن تمسك جوئيد بر  استاولي كتاب خداوند

 و اهل بيتم، در مورد اهل بيتم خداوند را : نمود و سپس فرمودكتاب خداوند ترغيب
مراجعه شود در آنجا بيان كرديم كه تمسك ) 1/45ج (به ) سه بار(آورم  به يادتان مي

مأمور به قرآن و اهل بيت چنين نيست كه شيعه و امامشان عبدالحسين براي آن 
توضيح و به د، و اكنون نماين جعل احاديث مي] اثبات آن[تالش نموده و به خاطر 

 : نقل كرده است راآنها] جعال[پردازيم كه عبدالحسين  شرح احاديث و رواياتي مي
 است كه اين رافضي براي آن چهار طرق ذكر �اولين روايت حديث زيد بن ارقم

   :نموده است
ذكر ) 1/46ج (آن را روايت كرده است و در ) 4971، 2681( طبراني در الكبير -1

كه از طريق حكيم بن جبير از ابو طفيل از زيد روايت شده بود، و اين آن گذشت 
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ضعيف است، ] اسناد[اسناد ضعيف است و قابل اثبات نيست زيرا حكيم بن جبير در 
 او ضعيف و متهم به تشيع است و او عالوه بر ضعيف :گفته) التقريب(و حافظ در 

ا ذكر گرديد خبر و روايتش بارهكه بودن شيعه است و در اينگونه موارد همانطور 
است، و حتي هيثمي ] الحديث[شود، و دارقطني گفته او متروك  پذيرفته نمي

  . آن را ضعيف دانسته است) 9/164(رغم آسانگيري در حديث در المجمع  علي
 در آن – كه عالوه بر ضعيف بودن -ذكر كرديم ) 1/46ج (اما متن روايت كه در 
نشده است و برخي الفاظ آن كه شواهدي در ) يتاهل ب(امر به تمسك به عترت 

اي نداشته  روايات ديگري بر صحت آن وجود دارد اما عبدالحسين به آنها اشاره
  . است

 با سندي كه بر صحت آن  ـ:گويد و با اين توضيح دروغ عبدالحسين از اينكه مي
) 1/202(هاي  اجماع شده است و نيز ادعاي تصحيح از جانب ابن حجر در حاشيه

گردد، و تمام آنچه ابن حجر در اين زمينه مطرح نموده   برمال و آشكار مي ـ)7/203(
 حديث غدير را به طور عام نقل 25صفحة » صواعق المحرقه«است، اينكه او در 

  را نيزو حتي شبيه به آن] كه عبدالحسين نقل كرده[و با اين عبارت ـ نموده است 
بازي نموده است  نگ خويش در آن نيرنگ و حقهذكر نكرده است، و اين مكار با نير

خواهيم او را به سزاي اعمالش نايل گرداند، و براي اثبات آنچه ما به  و از خداوند مي
و بعد از اثبات ... مراجعه نمائيد ) 1/38(جلد ) صواعق(ايم به كتاب  آن اشاره نموده

گردد، و تمام   از احتجاج و درجه اعتبار ساقط مي؛ضعف اين حديث و سقوط آن
بر حديث مذكور گفته است ارزش و اعتباري ) 2، 3، 4، 5، 6(هاي  آنچه در حاشيه

هايي افزوده  و با عدم ثبوت حديث با عبارتي كه او بيان نموده و بر آن حاشيه. ندارد
به رد ) 1/157ج ( در  واست كه هيچ تناسبي با آن ندارد و مفصالً بر آن پاسخ داديم،

�S4 � دربارة سبب نزول آية )3(شيه شماره ادعاي وي در حا �� r#J S�TD
� �� ��� h �� % � �� � � �% � ��
qJO �� q�
,� �h % %� � � � �{�����به رد حاشية .  همان جلد166-165 و نيز در صفحه } �:	


��8دربارة سبب نزول آيه ) 4(شماره �n � �;, ����-*� �� � % � % � %� � � � �A {��پرداختيم،   }� : 	���
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در رابطه ) 6(با داليل مبرهن علمي به پاسخ حاشيه ) 457-1/455ج ( چنين در و هم

 	��� �� �� {با روايت نبوي �	��پرداخته شد، كه تماماً بيانگر رغبت و  }	��

  . فايده است يعالقة عبدالحسين رافضي به تكرار مكررات ب
يت خيالي از اصول رسد كه وال  به اين نتيجه مي– با الهام از شيطان - و در پايان

دهي كه معبود  از آنان پرسيد آيا گواهي نمي (:گويد مي) 5( و در حاشيه ،دين است
 :گويد  در ادامه مي-به حقي جز خداوند نيست و محمد بنده و رسول اوست؟ و

بدون شك قيامت به وقوع خواهد پيوست و خداوند هر آنكه در قبرها باشد زنده 
به ذكر واليت پرداخته است نادانسته شود كه واليت در گرداند، سپس بعد از آن  مي

آن اقرار ] مثبت[حد همان مسائلي است كه از آنان جويا شد، و آنان هم به جواب 
 آشنايند آشكار و ننمودند، و اين نوع سخن گفتن براي خردمندان كه با اسلوب سخ

كه داراي درون  از آن كسي استگوئيم بلكه اين نوع سخن  و ما هم مي. نمايان است
 هاي نيرنگ و دروغ آشنا باشد، زيرا بر فرض صحت حديث مذكور بيماري با اسلوب

 همچون سخن نبوي است كه - اعتباري آن را ذكر كرديم  و حال ما ضعف و بي-


� ����� ��{ :فرمايد مي� ���� �
� ��	���� �	 � آيا سزاوار است كسي كه از }�
 نيكي به همسايه و احترام مهمان به منزلة ايمان :گويدنعمت عقل بر خوردار باشد ب

به خدا و روز آخرت است و همسطح آنها است، و يا از اركان ايمان و اصول دين 

و گفته شد اي ) سه بار (}���� � 	� { :فرمايد است؟ و همچنين سخن پيامبر كه مي
ذيت هايش ااش از   هر آنكه همسايه:رسول خدا منظورت چه كسي است؟ فرمود

تر است و در آن نفي ايمان  هاي سابق قوي اين روايت از روايت ايمن نباشند، و
مطرح است و با اين وجود كسي همچون عبدالحسين در اين حديث ادعاي عدم 

  . ايمان دربارة كسي ننموده است
 كه ذكر اين امور بعد از اركان ايمان و اصول عقيده بيانگر اين :گوييم وليكن ما مي

ت كه امور مذكور از مستلزمات كمال ايمان و صحت آن است و از اركان و اس
هاي آن نيست كه با زوال اين امور اركان و اصول عقيده هم زايل گردد، و  پايه
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هاي مذكور از آنچه عبدالحسين به آن احتجاج نموده است  و احتجاج به آيه. باشد مي
 آن تأكيد گرديده است و بر مفهوم) انما( زيرا در آن به ادات حصر ؛تر است قوي

باشند،   كه اين امور اركان ايمان مي:اندنگفته را   اينهم] از مفسرين[ چ يكهيالحال 
و امت اسالمي اتفاق دارند بر اينكه امور مذكور از لوازم كمال و صحت ايمان است 

هاي آن نيست كه با زوال اين امور ايمان زايل گردد، و در زمينة حديث  و جزو پايه
است ثابت نشده است نيز غدير با اينكه با عبارت و لفظي كه عبدالحسين نقل كرده 

چنين است و عبدالحسين به بازي پرداخته است كه هر آنكه در آن تأمل نمايد به 
  . اي او پي خواهد برد پايه ادعاي دروغين و بي

 صفحة )1(در جلد ) 3/109( طريق دوم براي حديث زيد بن ارقم نزد حاكم -2
به ذكر آن ) 8(راجعة  به صورت مفصل از آن بحث شد، زيرا عبدالحسين در م)42(

اعتباري لفظ آن براي احتجاج و اثبات ادعاي وي را بيان  يپرداخته بود و ما هم ب
  . توان به آن مراجعه نمود كرديم كه مي

 و نيز ما قبل –، و در اين روايت )4/372( طريق سوم از زيد نزد امام احمد -3
 است و در حجه  تصريح شده است به اينكه اين وصيت در غدير خم بوده–آن 

�3 2
�,�الوداع و در روز عرفه نبوده است، و معني و مفهوم حديث 
 4�%*5� )
",�3 6� 6��� 789 ���
 توضيح داديم، با  با آشكارترين حجتارو مفهوم ولي  +

گردد،  ضعيف است و ثابت نمي) 4/372(اين وجود اسناد حديث زيد نزد امام احمد 
زيد بن ارقم گفته است كه ون ابن عبداهللا است، و  ميمزيرا از روايت ابي عبيد از
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ذكر شده ) تعجيل المنفعه(همچنانكه در ] هم[ميمون ضعيف است و ابو عبيد ] اسناد[
  . است ناشناخته و غير معروف است

، كه اين همان )21(صفحة ) خصائص( طريق چهارم از زيد نزد نسائي در -4
) 4969(از آن بحث شد و طبراني ) 3/101(طريق و با همان لفظ است كه نزد حاكم 

اند، و حماقت اين رافضي  آن را روايت نموده) 1555) (السنه(و ابي عاصم هم در 
نمايد و گرنه معني اين كار  اينكه حديث را با همان لفظ و طريق دوباره تكرار مي

  .  مراجعه شود)42(چيست؟ و در اين زمينه به جلد يكم صفحة 
نسبت به امام مسلم ] دجال صفت[و نيش عبدالحسين خواهيم از تعريض  نمي
گويد مسلم اين حديث را در باب فضايل علي از طرق متعدد  پوشي نمائيم و مي چشم

 نموده است، وليكن آن را مختصر و قطع نموده است و تاز زيد بن ارقم رواي
 گرچه در ،دخواهيم كه تا اسناد آن را بيان نماي  بلكه از او مي،كنند معموالً چنين مي
 ذكر شد كه لفظ حديث بيانگر خواسته و مطلوب اين رافضيان 42جلد يكم صفحة 

نيست، و اسناد آن از طريق ] اهل بيت[نيست، زيرا حتي در آن تمسك به عترت 
  . اعمش از حبيب بن ابي ثابت از ابو طفيل از زيد بن ارقم است

نمايم زيرا   ميو قبل از بيان علت اين اسناد به صحت اين حديث تصريح
وجود دارد وليكن اين صحت به درجة آنچه مسلم ] در احاديث[هاي مانند آن  نمونه

گردد، و مسلم در صحيح خود آن را  در صحيح خود شرط نموده است نايل نمي
روايت و تخريج ننموده است، و وضعيت اين حديث همچون ساير احاديث صحيح 

و مسلم و بخاري آن را در صحيح خود است وليكن بر شرط مسلم يا بخاري نيست 
هاي خود هم  اند با اينكه آنها به صحت بسياري احاديث خارج از كتاب تخريج ننموده
 مراجعه شود و هر 25ص ) الباعث الحثيث(به ] و در اين زمينه[اند،  تصريح نموده
ن ادعاي نمايد او جاهل است و بهتر است كه دهان خود را بسته و از آنكه خالف آ

  . نوشتن دست بر دارد
اجازه بخاري يا مسلم و عدم اخراج آنها به منزلة عدم صحت حديث نيست، مگر 
اينكه در صحت آن همچون آنچه ما شرط نموديم وجود داشته باشد و به علت 
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وجود حبيب ابن ثابت در روايت اين مسأله در اينجا مطرح نيست، او اهل ثقه و 
رند وليكن با وجود منزلت رفيع وي در اسنادش همگان بر احتجاج به وي اتفاق دا

او را در زمرة طبقات تدليس ) التقريب( است و حافظ در  فراوانارسال و تدليس
گويد ائمه به احاديثشان احتجاج   و دربارة آن طبقه مي؛گران ذكر كرده است

ارة تصريح نموده باشند، و درب] بدون واسطه[نمايند، مگر آنچه به سماع و شنيدن  نمي
نمايد، ابن خزيمه و  او تابعي مشهور است، بسيار تدليس مي (:گويد حبيب مي

اند، و ابوبكر بن عياش از اعمش از حافظ   همينطور ستوده رادارقطني و ديگران نيز او
براي ما نقل نمايد تصور ] حبيب[ اگر مردي از شما :گفت نقل كرده است كه مي

قطع و ] اسناد آن[ي همواره شما آن را از وسط كنم كه از شما روايت نمايم، يعن نمي
  . نمائيد حذف مي

روايتش قابل احتجاج نيست، مگر اينكه به حديث تصريح ] فردي[و اين چنين 
نمايد، و او در اين روايت از ديگران روايت كرده است و اين هم مردود است لذا به 

ريج ننموده است، امام مسلم آن را در صحيح خود تخ] حبيب[سبب وجود اين علت 
  .اند و از خداوند خواهانيم مرا از آن مصون نمايد و جاهالن در جهل خود فرو رفته

باشد كه با دو اسناد از   مي�حديث دوم در اين مراجعه حديث براء بن عازب
و ) 4/281(طريق علي بن زيد بن جدعان از عدي بن ثابت بن براء نزد امام احمد 

علي بن زيد بن ] وجود[و اين اسناد به علت .  استروايت شده) 116(ابن ماجه 
 ذكر 69جدعان ضعيف است و شرح حال وي در ضمن راويان صد گانه با شماره 

باشد  اين حديث صحيح مي] متن[ه شود وليكن عاجرشد جهت اطالع بيشتر به آن م
 آن بعد از (:گويد هايي نظير آن كه قبالً ذكر شده است جز آخر آن كه مي زيرا نمونه

 مؤمن انو زن انردم موالي  كهعمر به وي گفت مباركت باد اي پسر ابو طالب
باشد و  شود و ضعيف و ساقط مي كه هيچ شاهدي براي تأييد آن يافت نمي) ايد گشته

گردد، و اما آنچه از اين روايت قايل فهم است مؤيد ادعاي اين  به آن احتجاج نمي
يث سعد بن ابي وقاص از طريق و حديث سوم بعد از آن حد. رافضي نيست

 5ص ) 15-16(باشد، و عبدالحسين آن را در حاشيه  دخترش عائشه با دو اسناد مي
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) هاي علي ويژگي(شرح نموده است به گمان اينكه دو حديث جداگانة نزد نسائي در 
و ابن جرير طبري هم آن را . اند باشد و آنها در واقع يك حديث  مي125، ص 4ص 

البدايه و (روايت كرده است، و حافظ ابن كثير در ) احاديث غدير خم(در كتاب خود 
  . آن را از ابن جرير طبري نقل كرده است) 213-5/212) (النهايه

 بحث و ايراد است اما از دو طريق آن و با يو اين حديث گرچه اسناد آن جا
نقل كرده صحيح است و ابن كثير از حافظ ذهبي ] از اين قبيل [يهاي شواهد و نمونه

وليكن هيچ دليلي بر ادعاي ) غريب استو اين حديث حسن  (:گويد است و مي
شيعه براي وصايت علي بعد از پيامبر در آن وجود ندارد، و آنان اين مسأله را از 


��*( �{روايت :
 �� 6�  �� � :�� 6� ;
استخراج نموده بودند و ما بر مراجعة  }

آن پاسخ داديم براي آگاهي بيشتر و سبب اين خطبه  بهبا استدالل و برهان ) 38-36(
  . مراجعه شود) 455-451( صفحه 1و اين روايت به جلد 

 اگر -چيزي وجود دارد كه اين وصايت سعد و عالوه بر آن در حديث اول 
دهد كه عبارت است از گفتار پيامبر كه  يد و تخصيص ميق را م–صحيح باشد 

، و اين تخصيص است براي آنچه علي ادا 1}نيو يؤدي عني دي....  {:فرمايد مي
شوند؟ و حديث  نمايد، و رافضيان از جواب و پاسخ به اين مسأله شگفت زده نمي مي

ذكر آن ) 507-1/506ج (باشد كه در  با اين لفظ همچون حديث حبش بن جناده مي
گويد و سنن در   خويش را با دروغ پايان داده و ميسخنپس عبدالحسين س. گذشت

وجود دارند كه هاي صريحي   نص، كه قابل شمارش نيست، ون زمينه فراوان استاي
) خليفه(ولي عهد و بعد از پيامبر صاحب امر ] علي[ كه او باشند بيانگر اين امر مي

  .باشد مي
و در آنچه ذكر شد براي رد عبدالحسين كافي است و هرآنچه از نصوص صحيح 

اي ننموده است و خالف آن  صريح و يا اشارههم ذكر نموده است و به مساله امامت ت
  . توان اثبات نمود را نمي

__________________________________________________________  

  . نمايد دينم را به جاي من پرداخت مي -1
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   : س:)55(مراجعه 

  اعتراض شيخ االزهر به عدم تواتر حديث غدير 
   : ش:)56(مراجعه 

  . به هشت صورت به اثبات تواتر حديث غدير پرداخته است
   :)56(پاسخ بر مراجعة 

ت بلكه سكه هدف كل حديث نيتوضيح و بيان هدف از تواتر حديث غدير و اين 
است و مطلب ديگري را شامل ) من كنت مواله فعلي مواله(تنها شامل قول پيامبر 

هايي  گردد، و هر كس در اين مورد شك و ترديد نمايد به سخن آنان در كتاب نمي
) لفظ الآللي و المتناثره(كتاب ) نظم المتناثره(سيوطي » ر المتناثرةااالزه«كه از قبيل 

تنها ] ما[ سخن ،كه اين رافضي به آنها اشاره كرده است، مراجعه نمايد... ي و زبيد

است و در مورد حادثة غدير به  ��6 ��> ���: -��� ���:�پيرامون قول و جملة 

جزئيات آن نيست، كما اينكه اين عبدالحسين مكار ] تمام[صورت مطلق و بيان 
 كه خارج از يطرح نمايد و از الفاظتالش نموده تا آن را به صورت ايهام و عام م

 در و ما همواره. متن روايت به آن افزوده شده است سخن به ميان نخواهيم آورد
اند با هر   براي آن ذكر كرده كههاي باطل  شاخ و برگاثبات صحت حادثة غدير با


; �6 {باشيم، جز اينكه جملة  رافضي حاضر به تحدي و مناظره و گفتگو مي � )*��


 �:
هايي ثابت نمود و  توان آن را از طرق  در روايت مذكور مي}�: � ��  �6 �� 

-1/451ج ( متواتر است و در شناسان و آگاهان اين فن غير البته آن هم نزد حديث
 سبب و عامل حديث مذكور و هدف از آن ذكر شد و نيازي به تكرار آن )457

  . نيست
ه عبدالحسين اوالً با ذكر الفاظ باطل لبانقو بعد از اين توضيح مهم عملكرد مت

احاديث غدير سپس در اين مراجعه به دنبال آن به نقل نص متواتر از تعدادي از 

� �# " �$�� �# "!پردازد كه هدف آنان از آن نص جز  شناسان مي حديث%� ��& 
ان نمايد كه منظور آن هاي باطل چنين وانمود مي ولي او بعد از آن همه اضافهباشد  مي
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) 20-22(هاي  تمام روايت مذكور است و نظير اين نيرنگ و تقلب از او در مراجعه
 كه اصول دين و مذهب عبدالحسين متكي بر ،باشند ذكر شد و همگي بيانگر اين مي

به خداوند ] م/ هاي به نام دين  حقه[است، و از اين ] و تقية منفي[نيرنگ و تقلب 
  . نمائيم  مييشكو

پردازيم، ابتدا به فقرة اول   آنچه در اين مراجعه گفته است ميو اكنون به بيان
  . گوييم پردازيم و مي مي

ي  چون جنبة مبالغه در كالم او را به كنار نهيم، آنچه او گفته است تمام بر خطبه
 و قوياً بيانگر خالفت ، مرگ منطبق و هماهنگ است از در مدينه اندكي قبل�پيامبر

اگر از اهل  (:فرمايد  مي�زيرا پيامبرباشد،  ي براي آن ميابوبكر صديق و صالحيت و
را به عنوان خليل ] صديق[نمودم ابوبكر  زمين خليل و دوستي براي خود اتخاذ مي

را در مسجد مسدود ] ابوبكر[ي جز روزنه ذكردم و هر روزنه و منف اتخاذ مي] خود[
ه احاديث متواتر گفتيم از جمل) ؟20(نمودم، و اين حديث همانطور كه در صفحه

  . است

اند   را ذكر كرده��6 ��> ���: -��� ���:�و تمام كساني كه حديث اول 


���حديث  =#>
اند، و اهل سنت به دو حديث   متواتر ذكر كردهي  زمرهرا در +�� 

 آنها را فرموده است اما بر عكس �نهند كه پيامبر مذكور باور داشته و قطعيت مي
پذيرند، و به عذاب خداوند  هر كدام يكي از دو روايت را نميرافضيان و ناصبيان 

شود در مورد حديث ابوبكر  پس هر آنچه دربارة حديث غدير گفته مي. اند دچار شده
  . شود  بدون تفاوت گفته مي نيز)صديق(

پردازي بر خداوند در خود جاي داده است كه از  ي دوم دروغ و سخن و اما فقره

���� �l� �D. � :فرمايد ا خداوند ميتر است، زير شرك سخت
� �O LDl 7�, j-� � � � � �� � � h �� � �� � � � %
 �* ����#T RJ S4�� ~ �� �9�J ��Y�_ �* "�� �<J c<(
�* ��!�* ��J ��* �.��% � % % �� �� � � � � � � � � �` �% %� � � % � � �� �� � � �h � h %% � � % � � % �

��:#+_ \ �� �9� PQ ��
�2_� �� �� � �% � ��  اين سخن كه فهومو در غير اين صورت م  }  :	"��	%}� �
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يعني چه؟ ) حديث غدير از طرف خداوند محل عنايت قرار گرفته است (:گويد مي
  آيا اين دروغ و افترايي بر خداوند نيست؟ 


r#J S�TD � : كه آية،نمايد  آن را اثبات نمايد و تصور ميخواهد پس مي� �� ��% h �� �� � �� �
q�
, S4� ��� % � �� � % � �qJO �� � h %� �� {�����Q X:m#�(� 8و آية  } �:	* �)��W �)
 X#:Y L��
�% % � % % � �� � �% � % �� � %� � �% � �� � %

���W LsT!� �)
 X�tO* c5:+�` � � �� % � � �� � � � � � � %A {�����ج ( در اين زمينه نازل شده است و در  } :	

) 1/207(هايي كه در حاشيه   ادعاي او و بطالن تمام اين روايتدروغِ) 1/156-159
 )12( همان مطالبي است كه در مراجعه شماره ، كهايم ذكر كرده است بيان نموده

 و يادآوري مجدد نياز به تكرار آن نيست و يمطرح نموده است و با توجه به بيان كاف
 و تمام ،ي گرفته استهاي خود را از سلف خود از قبيل ابن مطهر حلّ بيشتر نقل

 را هاي ثعلبي و ابو نصيح  كند مخصوصاً كتاب ذكر مي كه به عنوان منبع يهاي كتاب
  .  در سخن وي را دنبال نمايم و دوست دارم دو نكته. مورد استفاده قرار نداده است

و روايات ما در اين زمينه از ائمه اهل  (:گويد مي) 1/207( اينكه در حاشية :اول
  آيت اهللاشان اعتراف حجت كنوني) 108-1/106ج (بيت متواتر است، و حال در 

  . نمايد خوئي به نداشتن صحاح متواتر بيان نموديم كه سخن عبدالحسين را رد مي
صحاح ما از طريق اهل بيت دربارة آنچه نزول  (:گويد مي) 2/207( در حاشية :دوم

 و شكي در آن نيست گرچه بخاري روايت ،اين آيه كه تفسير نموديم متواتر است
  ). ازل شده است و الحال اهل بيت آگاهترندنموده است كه در روز عرفه ن

خواهد بر مخالف خود اقامه  ن منطق كسي است كه ميي آيا ا:كنيم و ما سؤال مي
حجت نمايد؟ بلكه قسم به خداوند منطق كودكان و ديوانگان است، و حملة او به 

  . حجت مخالف فقط به خاطر عدم موافقت با آرزوي اوست، و پاسخ علمي نيست
روايت بخاري را در برابر كسي رد نموده است كه آن را بعد از قرآن پس چرا 

  داند؟  ترين كتاب مي صحيح
توان تصور   گرچه بخاري روايت نموده است چنين نيست؟ آيا مي:]گويد و مي[

نمايد؟ و تنها بخاري آن را روايت ننموده  كرد كه مؤلف با اين كار خود را احترام مي
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ن جرير و ابن مردويه آن را بمسلم و ترمذي و نسائي و ااست، بلكه امام احمد و 
  . ، نگريسته شود159-157 به جلد يكم صفحة –اند  روايت نموده

 است �اگر منظور او اهل بيت پيامبر) ترند آگاه] از بخاري[اهل بيت  (:يدگو و مي
دازد ن بپرآخواهد به اثبات  اي نيست و او در همة اين مراجعات مي و اين نمونة تازه

نمايد؟ آيا كسي دربارة حماقت و نيرنگ عبدالحسين  پس چگونه به آن احتجاج مي
ورزد؟ و دو نفر از بزرگان اهل بيت علي بن ابي طالب و عبداهللا بن  با من مخالفت مي

نگريسته ) 6/53(و طبري ) 2/13(اند به تفسير ابن كثير  عباس آن را روايت نموده
  بر مال شود؟ شود تا رسوائي سخن عبدالحسين 

 آن براي  كهو فقرة سوم نيز مانند فقرة دوم حاوي دروغ و تزويري است مفهوم
ر حجه الوداع را انجام نداده است جز براي بكسي كه در آن تأمل نمايد يعني پيام
 و انجام آن براي اداي حج فرض مكه ركني از .اينكه تا واليت علي را اعالم نمايد

  كهعليم امت نبوده است و اين نوع گفتار از كسياركان اسالم است و براي ت
 و ساير انبياء جز براي راهنمايي و داللت بر واليت علي و � بعثت محمد:گويد مي

  . اهل بيت نبوده است، بعيد نيست
 در ]الدار[ و حديث  پس در خالل مطالب مربوط به واليت به آنچه به نام نص

جداگانه بيان ) 20(نمايد و آن را در فقرة  روز انذار مكه نام نهاده است اشاره مي
ذكر شد ) 355-1/353ج (نمايد و پاسخ ما بر آن و بيان وضع و دروغ بودن آن در  مي


 �� !به آن مراجعه شود و حديث ديگري كه نقل كرده است با عبارت �	 � �%� ��'
��' �	 
 از آن 15ه  با شمار48 –باشد  كه در مراجعه  مي& '�� �   ��() '%� 	  	�

پردازي   به دروغ، هر آنكه در آن تدبر نمايد،بحث نموديم و بر حاشيه آن مطلبي است
 پي خواهد برد، و ما ، متعلق به حجه الوداع باشدكورذعبدالحسين از اينكه روايت م

هم بيان كرديم كه از روي متن حديث و علل ديگر آن ممكن نيست كه مربوط به 
عبدالحسين را به اين اشتباه وارد ساخته است كوتاه فهمي حجه الوداع باشد و آنچه 

گاهانه در اين زمينه و بر محققان الزم است كه آو حماقت و سوء نيت اوست، 
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 تا به حقيقت ؛تحقيق كنند و نتيجه تحقيقات خود را با كالم عبدالحسين تطبيق دهند
كه همراه او بود و چون همراه هزار نفري  (:گويد سپس عبدالحسين مي. نايل گردند

  ايو اين اشاره).  بر وي نازل كرد رابرگشت و به درة خم رسيدند جبرئيل آيه تبليغ


�q �� � : دربارة نزول آيه12است به آنچه در مراجعه , S4� �� r#J S�TD
� �� ��% % � �� � � � h �� � % � �� � � �% �
qJO� h �� {�����دم صحت و كذب ع) 159-1/156ج (در حادثة غدير است و در   } �:	

  . رواياتي كه عبدالحسين به آن اشاره نموده است تبيين نموديم
و تمام كساني كه با رسول خدا بودند افزون بر صد هزار نفر از  (:گويد سپس مي

دروغ آشكاري ). از پيامبر پذيرفتند] امامت علي[ آن را –شهرهاي مختلف بودند 
ثي مانند حديث غدير آنچنان پذيرد كه حدي  صاحب خردي مياست، زيرا چگونه

  اند؟  مورد نظر اين رافضي است كه صد هزار صحابي از پيامبر روايت كرده
اند از اين تعداد  بر فرض صحت اين گفتار كساني كه در حجه الوداع حضور يافته

  . ندا بيشتر بوده
با حديث غدير » يوم الرحبه«و فقرة چهارم رافضي آن را با ذكر خطبة علي در 

و ) ص عليئدر خصا(و ابن جرير و نسائي ) مسند( نموده است، و امام احمد در آغاز
اند و  روايت كرده �عبداهللا بن احمد در زوائد بر مسند پدرش از طرق متعدد از علي

البدايه و (اند و حافظ ابن كثير برخي از آن را در  نيز از زيد بن ارقم روايت نموده
نقل كرده است و خالصه خطبة مذكور بيانگر ) 348-7/346 212-5/210) (النهايه

اند به عنوان شاهد و گواه   كساني كه در يوم الرحبه حضور داشته�اين است كه علي
را  � عليدر روز غدير خماند كه   شنيده�كه آنان از رسول خدا. گرفته است

ستايش نموده است، و رواياتي كه عبدالحسين در اين فقره نقل نموده است به اين 
اند، ولي او به علت جهل و ناداني هر دو روايت اخير در مسند  سأله تصريح نمودهم

را به خود احمد بن حنبل نسبت داده است، كه واقعيت ندارد ) 1/119(امام احمد 
بر مسند امام احمد است و هر آنكه به مسند ) عبداهللا(بلكه از توضيحات پسرش 

 و هر كسي حديث مذكور را مورد تدبر . مساله پي خواهد برد اينمراجعه نمايد به
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 در روز � در مورد وصيت پيامبرهد برد كه معنايي بيش از آنچه ماقرار دهد پي خوا
بيان  - با وجود سبب و عامل طرح آن وصيت - غدير نسبت به علي و اهل بيت

به جلد يكم صفحة ] براي اطالعات بيشتر در اين زمينه. [نمايد ايم داللت نمي كرده
مراجعه گردد، و در اين فقره بر كالم عبدالحسين به ذكر نكاتي ) 451-455(

  . پردازيم مي
 آنچه از فهم و درايت خويش كه بر نص حديث زيد بن ارقم كه نقل نموده :اول
 بيرون رفتم و گويا چيزي در :ابو طفيل گفته است (:گويد  افزوده است، و مي–است 
 و با زيد بن ارقم –مت به اين حديث  عدم عمل جمهور ا–بود ] نهفته[درونم 

) عدم عمل جمهور امت به حديث مذكور (:گويد  اينكه مي و...)برخورد نمودم 
اضافه بر نص و تحريف مفهوم آن است و تحميل مطالب نامناسبي است و 

تا بر يابند  نميكنند چون دليل شرعي صحيح  گرايان هميشه چنين مي باطل
ا تحريف مفهوم و محتوا و يا افزايش نصوص به تحريف هايشان داللت نمايد ب باطل

  . آورند آن روي مي
عدم عمل جمهور  و چه كسي به اين نادان خبر داده است كه هدف ابو طفيل از

امت به اين حديث است؟ پس چه كس گفته است كه آنها به اين حديث عمل 
  اند؟  ننموده

د كه به حديث غدير خم و ان بلكه بزرگان امت از پيشوايان سلف اولين كساني
اند و آنان بر خالف روافض   نسبت به علي و اهل بيت او عمل نموده�وصيت پيامبر

اند و ميان آنان تفاوتي قائل  ها همواره دوستدار علي و ساير صحابيان بوده و ناصبي
  . اند نبوده

بسياري  (:گويد  مي� سرزنش صحابي بزرگوار انس بن مالكدر نكوهش و :دوم
د انس بن مالك و غيره دعوت امير المؤمنين به آنان رسيده است و كينه و بغض مانن

ترين انواع تلفيق و تزوير  و اين از باريك) آنان را از انجام شهادت ممانعت نمود
 امتناع انس از  بهذكر كرده است و در آن) 5/209(است، روايتي كه در حاشيه 

كه به آناست و صحيح نيست، و هر  باطل –شهادت براي علي و دعوت علي به آن 
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مراجعه نمايد مصداق آن را ) 195-194ص (ابن قتيبه دينوري ) المعارف(كتاب 
 از انس دربارة �اند كه علي  گروهي ذكر كرده:يابد، چون ابن قتيبه گفته است مي


(			���� �{:گفتار پيامبر' �� )
رفته  سنم باال :سؤال نمود گفت }"* �� �	 " � '

 چنانچه دروغ بگوئي خداوند شما را به بيماري : گفتام، علي  فراموش كردهاست و
گويد اين  سفيدك و كچلك مبتال سازد كه عمامه هم آن را نپوشاند، و ابن قتيبه مي

و هدف از نقل آن اينكه دروغ نمايد  را تكذيب و نفي ميآناساس است و  نقل بي
 و طبراني در ؛وند بر دروغ گويان آن را تبيين و معلوم سازد، و نفرين خدابودن

علي را بر  (:گويد از عميره بن سعد روايت نموده است كه او مي) 168) (يرغالص(
داد كه هر آنكه در جريان  منبر ديدم كه اصحاب رسول خدا را مورد خطاب قرار مي

 دوازده نفر از :غدير خم حضور داشته و از پيامبر مطلبي شنيده است گواهي دهد
اند كه  و هريره و ابو سعيد و انس برخاستند و گواهي دادند كه از پيامبر شنيدهجمله اب

] روائي[ و اين روايت داراي طريق &�� �%� �# " �$�� �# "! :پيامبر فرمود

ذكر كرده است، ) 5/211) (البدايه و النهايه(ديگري است كه حافظ ابن كثير آن را در 
 براي  است كه برخاستهر ميان كساني بوده د�ن تصريح است به اينكه انسآو در 

 كه ندا علي با حديث غدير گواهي داده است، و همراه او ابو هريره و ابو سعيد بوده
و اين روايت دروغ بودن آن . نمايند شيعيان از آنان نفرت داشته و آنان را نفرين مي

نس براي نقل نموده است و عدم قيام ا) 5/209(روايتي كه عبدالحسين در حاشيه 
نمايد و به علت عدم رعايت امانت از جانب  شهادت و گواهي را آشكار و بر مال مي

ن قتيبه براي روايت مذكور نپرداخته است گرچه فقط از بعبدالحسين به نقل تكذيب ا
  . جانب ابن قتيه به اين روايت دست يافته است

روغ با عقل مخالف نفر صحابه بر د دانيد كه توافق سي و شما مي (:گويد  مي:سوم
  . رف گواهي آنان قطعي و ترديد ناپذير استاست، و حصول تواتر با صِ

اند، آيا مگر  از كي تا االن روافض براي صحابه و اجماع آنان ارزشي قائل بوده
گفتند همه صحابه جز تعداد اندكي بعد از مرگ رسول خدا كافر و  آنان نبودند كه مي
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پس چند برابر اين سي سل همين كتاب نگاه كنيد، و به مقدمة جلد او! مرتد شدند؟
نفر در حديث غدير بر خالفت ابوبكر، عمر و عثمان اجماع نمودند پس چرا 

توان گفت كه اين سخن عبدالحسين اقامة  نمايند، و نمي رافضيان به آن توجه نمي
رة ت زيرا از منابع آنان استفاده ننموده است، و بلكه در فقيسنسنت حجت بر اهل 

هشتم از اين مراجعه تالش نموده است تا بر اهل سنت استدالل نمايد اما آنچه در 
  . اينجا مطرح نموده است آن را به عنوان عنايت امير المؤمنين نام نهاده است

در طريق اثبات عبدالحسين براي تواتر و اكتفا ] مسأله[ و آن مهمترين :چهارم
اند كه آنان به اين  صحابه در آن ذكر شدهنمودن وي به تنها يك روايت كه سي نفر 

 نفر تنها از يك طريق روايت شده يدهند، ليكن نقل گواهي اين س روايت گواهي مي
است و آن خبر واحدي است پس چگونه تواتر است؟ آري همچنانكه گذشت 

نمايند  را چنين اثبات نمي] حديث[حديث مذكور متواتر است اما اهل علم تواتر 
  . وة اثبات كار جاهلين استبلكه اين شي

 در فقرة پنجم تصور نموده است حجتي بر ما �و آنچه از خطبة حسين بن علي
ع آن را تبيين ننموده است و ثبوت آن هم براي ما ضرري در بننيست زيرا اسناد و م

پي ندارد، و اين هم بعد از تشخيص لفظ صحيح از ضعيف طريقي از طرق حديث 
هاي آشكار شيعه و بدعت  رة ششم و هفتم برخي از گمراهي فق درغدير خم است اما

 با روز غدير قرار دادن به عنوان روز عيدي كه از جانب خداوند - نهي عنه آنانم
نمايان شده  -تشريع نشده است مأذون نيست بلكه از ابتكار شيطان ملعون است 

Y� �� L���Q� M ��� :فرمايد است و خداوند مي% � % %� �� �� � �� �� ��9� RJ ��]� ~ �� ��>
� �� � �� % � % � �% � � � h �
ار است و جز گذ نمايد به اينكه بدعت و اين عبدالحسين ناپاك اقرار مي }  :)	�'$#&}

 غدير خم را جشن نگرفته است و نتوانسته حتي اين دروغ را به پيامبر يشان كس ائمه
ر اين باره ذكر د» وسايل الشيعه« از ينصوص) 162-1/161(نسبت دهد و در جلد 

نمايد كه  از صادق بيان مي) وسائل الشيعه(و شكي در كذب آن نيست كه . گرديد
روز غدير از نظر آنان بزرگترين ايام و بزرگترين عيد الهي است و از عيد قربان و 
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اين اولين كسي كه اند و  فطر بزرگتر است، و بلكه تمام انبياء در آن جشن گرفته
 اظهار نمود ابو الحسن احمد بن بويه ملقب به مضر الدوله بدعت زشت و ناپسند را

پيروزي روم  عامل به ذلت كشاندن اسالم و مسلمانان و – سوگند به خدا -بود و او 
 تا پايان 334 سال – در تاريخ امت از ابتداي دولت بني بويه بر آنان بود، و هر آنكه

يه اطمينان خواهد يافت زيرا دورة صد و بيست ساله آن بنگرد از خيانت احمد بن بو
ي شهرهاي شام و حتي بيت   سواحل شام و همه مسلمانانرغي] در آن هنگام[

 دمشق ساير  و مسلمانان جز حلب، حمص، حماه،–المقدس را تصرف نمودند 
 غير مسلمانان بودند، و در دست همة سواحل و غيره ،شهرها را از دست دادند

هاي سر به فلك كشيده به صدا  ها و قلعه در كاخهاي كليسا و صومعه  ناقوس و زنگ
گراييدند و مردم در فشار و  آمد و در سرزمين ايمان مساجد به ويراني مي در مي
روز در بيم و هراس بودند و و ي ديني بودند، و مردم شهرهاي مسلمان شب تنگنا

دم بعد از بهترين مربه ها بود و دشنام  اي از عقوبات و ستم تمام موارد مذكور گوشه
انبياء نمايان گرديد و حافظ ابن كثير بعد از ذكر اين مسائل از جانب ابن بويه 

نمايد بلكه آنان را به خاطر  بدون شك خداوند اينگونه قوم را ياري نمي (:گويد مي
 علمايانشان  و پدرانشان و ترك انبياء وپيروي از آرزو و تقليدشان از بزرگان

  . گرداند ه و غالب ميدشمنانشان را بر آنان چير
ها   و دشنامو اين رافضي پليد موسوم به عبدالحسين از تصريح به اينگونه زشتي

زني  ها همچون حماقت سينه  نداشته و بلكه به اينگونه حماقتجراحساس شرم و ح
نمايد، كه از نظر عاقالن از   در عاشورا افتخار و مباهات مي�و عزاداري حسين

 را براي شيعيان اثبات و به آن س، و عبدالحسين آنگونه مجالگان است افعال ديوانه
 پر از افتخار در مرثيه و عزاي سمجال (:گويد نمايد و در كتاب خود مي افتخار مي

و برخي از علماي اهل سنت با نصوص خود شيعيان به رد اينگونه ) عترت طاهره
الشيعه و ( خود اند و عبداهللا بن عبدالعزيز در كتاب ارزشمند مسائل پرداخته

 و سزاوار است اهل تحقيق در آن ،اند پرداخته] زني سينه[به رد عزاداري و ) ناتيالحس
و هر كه در مذهب روافض نظر بيفكند يقيناً به اين مساله واقف . تأمل و دقت نمايند
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خواهد شد كه دين و آئين آنان مبني بر اشخاص معين و بلكه پرستش آنان است و 
توان به  چرخد، كه در اثبات اين مطلب مي  در محور اين افراد ميشان شعاير ديني

نامي كه بر نگارنده مراجعات گذاشته شده و او به آن خشنود است و در فقرة هفتم 
پس بر اعمال دين و اتمام نعمت با امامت امير المؤمنين  (:گويد از اين مراجعه مي

 حدود هزار نفر در كنار ضريحة و در آن روز هر سال... گوئيم  خداوند را سپاس مي
نمايند و پراكنده نخواهند شد تا اينكه خود را به  امام علي براي زيارت اجتماع مي

  .  بمالند�ضريح و مرقد آن امام همام
 براي رفع � كه محمدپرستي نيست؟ آيا اين همان چيزي نيست آيا اين همان بت

 عزي الت و ،وگند به خداوندورزيد؟ آري س و از بين بردن آن تالش و مجاهدت مي
و از اين گونه شركيات به . اند ها داده و هبل جاي خود را به تقديس قبور و بارگاه

  . بريم خداوند متعال پناه مي
يد شيعه نهاي چهارگانه و ساير مسا و آنچه در كتاب (:گويد سپس عبدالحسين مي

براي اقناع [رسل است هاي متصل و غير م كه در برگيرندة اسنادهاي مرفوع و روايت
گويم، اين سخن از نظر ما بهايي ندارد زيرا در  مي] نگارنده. [كافي است] و اطمينان

خوئي ] آيت اهللا[با نقل از مرجع معاصر ) 108-1/106ج (مقدمة اين كتاب و در 
و [هاي چهارگانه را تبيين نموديم، و بدون شك ما  وضعيت و موفقيت كتاب

باور و ايمان داشته باشد و به ] كافي[ آنكه به كتاب كليني در كفر هر] همفكران ما
ورزيم، زيرا شامل مسائلي كفرآميز است كه  تمام محتواي آن معتقد باشد شك نمي

حتي يهود و نصاري جرأت گفتن آن را ندارند، از خداوند سالمت و هدايت 
  . جوئيم گويند برائت مي طلبيم و از آنچه كليني و امثال او مي مي
 فقره اخير در اين مراجعه در ابتداي سخن بر اين مراجعه ذكر نموديم كه  درماا

و هيچ كدام .  كه وجود خارجي نداردي است اعتراض فرض برسخن او در اينجا مبني
از محققين و آگاهان اهل سنت در علوم حديث در متواتر بودن حديث غدير يعني 
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ن اضافاتي كه اين رافضي نقل و نه آ ��6 ��> ���: -��� ���:�فقط عبارت 

  . نمايد نموده است شك و مخالفت نمي
و در آخر اين مراجعه دو حديث را نقل نموده است تا با آنها بر تواتر حديث 

 –كه عبدالحسين گوئي  غدير استدالل نمايد، قبل از توضيح آن الزم است به تناقض
به آن دچار شده است  -نقل تخريج سيوطي براي حديث در كتاب تاريخ الخلفاء در 

 راويان حديث ،توجه و مورد عنايت قرار دهيم زيرا سيوطي در ضمن صحابيان
مذكور را نقل كرده است و اين رافضي نيز در ضمن آنها صحابي بزرگوار انس بن 
مالك را هم ذكر كرده است و حال اين رافضي در فقره چهارم از اين مراجعه انس را 

اند، و ما هم در  ت كه روايت را كتمان و آن را نقل ننمودهدانس يكي از سه نفري مي
نموديم به پاسخ و رد آن پرداختيم و در  روايت طبري كه عكس تصور او را اثبات مي

  . نمايد اينجا به نقل روايت از انس ادعاي سابق خود را تكذيب مي
، و باشد اما دو حديثي كه نقل كرده است اولين حديث در مسند امام احمد مي

گرچه گويا مطلب بيشتري از احاديث ديگر در اين باره نيست اما لفظ آن داراي ايراد 
چگونه من موالي شما باشم  (:گويد علي به آن جماعت مي] و ايراد آن اينكه[است، 

م در غدير خم ي از رسول خداوند شنيد:باشيد؟ گفتند و حال شما قوم عرب مي
پيامبر در اين موقعيت علي الخصوص با تصوير اين گونه حديثي كه ....) فرمود  مي

اين رافضي براي آن فرموده باشد صحيح و روا نيست كه علي نسبت به آن جهل 
 نامعلوم باشد، و در برخي عبارات كه عبدالحسين نقل  وداشته باشد و از او پنهان

او اند و  كرده است اينكه دست علي را گرفتند پس چگونه بر او مخفي و پنهان بوده
  از اين جماعت توضيح خواسته است؟ 

&T S]T�+J j3	�e � :و اما حديث دوم كه آن را به تفسير ثعلبي و نزول آيه � � � $ �� � ��
�-�*& � �� {)#�*�-1/162ج ( و در 12در داستان حارث بن نعمان فهري در مراجعه   } :	

يان كذب و ذكر از لحاظ اسناد آن به بزمينه با نقل كالم امام ابن تيميه در اين ) 165
آن پرداختيم، و از لحاظ متن هم به چهار صورت كه هر كدام موجب كذب اين قصه 



44444444 پاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعات        

باشد حديث مذكور داراي ايراد و اشكال است، با اين وجود اين  و بطالن آن مي
دهد و سپس  رافضي از دروغ شرم نداشته و مستقيماً آن را به ثعلبي اسناد مي

اند، و در  سنت حديث مذكور را مرسل دانسته جماعتي از بزرگان اهل :گويد مي
پرداخته است ) 3/309 ()السيره(به عنوان نمونه به ذكر حلبي در ) 13/215(حاشيه 

  . و سيره حلبي مراجعه شود) 165-1/162ج (به 
   : س:)57(مراجعه 

  ) غير متصرف(تأويل معناي ولي در حديث غدير به  -1
  دليل و قرينه بر آن  -2

   : س:58مراجعه 

بدون دليل و مدرك  ]علي[توال و محبت گمان وي تأويل حديث غدير به به  -1
  .است

  . پردازد مي] ما [پردازي به رد دليل الطه كاري و دروغغبا برخي م -2
   :)58(پاسخ بر مراجعه 

  . اسلوب نيرنگ و حيلة خود در استدالل را رسوا و بر مال ساخته است -1
رد تأويل حديث غدير نقض هر آنچه مورد اعتماد و تكيه وي بوده است در  -2

 . نموده است

ها و ادعاهاي باطل خود را آشكار ساخته است  در اين مراجعه برخي دروغ -3
اين مراجعه نسبت به ساير مراجعات ديگر خالي از ادله و مملو از حماقت و 
ادعاي بدون مدرك و دليل است و عالوه بر آن تكرار گوئي در آن بيانگر 

بعد از اينكه اعتراض از طرف گفتگوي خود . دباش ب آن ميحامنطقي ص بي
هاي اهل علم بر رافضيان  كه در حقيقت برخي اعتراض -اختراع نموده است 

رف ادعا و  بدون دليل و صِ- اند  نداشته راگمراه است كه توان پاسخ بر آن
دانم كه درونتان  من مي (:گويد ي معنادورزي تالش نموده بر آن جواب دهد و

رسول ] همواره[ايد آرامش و اطمينان نيافته است، و شما   كردهبه آنچه ذكر
 اقامه اوآيا اينگونه حجت بر ..) نهيد  خدا را در حكمت بالغه او ارج مي
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گويد من به داليل زير معني حديث را  گردد؟ طرف مقابل به شما مي مي
ا دانم كه شم گوييد من مي دهم؟ و شما در پاسخ وي مي چنين و چنان قرار مي

دانم آيا ما در يك مناظره علمي با  به گفتة خود اطمينان نداري؟؟ و من نمي
 در بازار بقالي و قصابي هستيم كه هر كدام اباشيم و ي حجت و برهان مي

و با اينگونه سخنان بيرون نمايد ] با چماق و چاقو[نمايد ديگري را  تالش مي
  تا خود به هدف خويش نايل آيد؟ 

توانست طرف  بود هر كس مي ي متدالل روا و درست و كارگرو اگر اين چنين اس
دانم كه شما با درايت و فهم به اين  من مي(مخالف خود را با صرف قول به اينكه 

 آيا اين همان برهان و دليلي است كه در :پاسخ گفت) سخن رازي نخواهي شد
 سلف را رود، و خداوند علماي مقدمة كتابش وعده داد كه مويي الي درز آن نمي

اند و در   دروغگوترين مردم  رافضيان در نقليات:اند مورد رحمت قرار دهد كه گفته
نمايد به  اند سپس اين جاهل احمق تعدادي سؤال نقل مي ترين مردم عقليات جاهل

چرا در آن روز آن (گويد  گمان اينكه حجتي براي وي در پي خواهد داشت و مي
منع شدند؟ و چرا پيامبر آنان را در آن صحراي هزارها نفر از حركت و راهپيمايي 

سوزان نگه داشت؟ و چرا به برگشتن كساني كه رفته بودند و پيوستن آناني كه تأخير 
آب و علف   نموده بودند اهتمام ورزيد؟ و چرا همگان را در آن بيابان خشك و بي

 علي و از  همة اين امور به علت اهميت تبرئه:خواهيم گفت) در پاسخ(فرود آورد؟ 
عده اي بر عدم اي بر نفرت و  كينه و نفرتي كه به وي نسبت داده شده بود، زيرا عده

 وي با هم اجتماع نموده بودند و كساني مانند، بريده بن حصيب، ابو همكاري با
اند و حال   سعد بن ابي وقاص و ديگران به اين مسأله تصريح نموده،ريخدسعيد 

از احاديث ) 455-1/451ج (اند، و احاديثي در  ره نمودهصراحتاً به ذكر نام علي اشا
ري، سعد بن خدبريده، عمران بن حصين، عمرو بن شاني، وهب بن حمزه، ابو سعيد 

ابي وقاص و يزيد بن طلحه بن يزيد بن ركانة در اين باره بيان كرديم كه همگي 
  . اند رغم ميل رافضيان به اين مساله تصريح نموده علي
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ورزيد در دل آنان  نمود و به آن اهتمام نمي  اين مساله را رها مي�امبرو چنانچه پي
 ماندگار �پيامبرالخصوص بعد از وفات  انگيزي براي علي علي اين عداوت و نفرت

 با پيامبر و شرم از اودر زمان حيات �شد زيرا بسياري به علت خويشاوندي علي مي
 وفات پيامبر حق او را ضايع سازند، پيامبر سكوت نموده بودند اما ممكن بود بعد از

با اين [اين مسأله مطرح بود، و پيامبر ] هر كدام به نوعي[و در مورد همة اهل بيت 
نمايد، و پيامبر خواسته براي امت بيان  شديداً به خالفت ابوبكر صديق اشاره مي] كار

 در غير آنان نمايد كه خالفت بعد از او آن را در ميان اهل بيت قرار نداده است زيرا
تر از اهل بيت هم وجود داشته است و اين به معني كاهش فضيلت اهل بيت  مستحق

و تحقير آنان نيست، وجوب محبت و دوستي آنان جاي خود را دارد و اين عمل 
 بر �اقدام سزاوار حكمت سرور حكيمان و خاتم پيامبران است و چنانكه پيامبر

 هم چنانكه –نمود  علي تصريح مي  ازخالفت علي بعد از خود و اهل بيت بعد
لت و وجوب محبتشان و حفظ ي نياز به يادآوري فض–نمايند  جاهالن تصور مي

نياز  مقامشان نبود و نزد آگاهان و حكما نص بر خالفت از توصيه و يادآوري بي
است، آيا ممكن است پيامبر بفرمايد اين خليفة من است سپس به فضيلت و صدق 

انداران و وجوب محبت آنان بر نهي نفرت از آنان امر و نهي نمايد، محبتش براي ايم
و مجرد منصوب نمودن وي به عنوان خليفه براي صحابه و ساير امت ايجاد اطمينان 

  . نمايد كه او برترين امت و محبت و ياري او واجب است مي
 از قبيل وجوب محبت و نصرت وي در  راسپس چگونه صحابه اينگونه فضايل

اند و سپس  اند و برخي از آن روايت به حد تواتر رسيده بر مؤمنين نقل كردهبرا
توانستند به جاي كتمان  نمايند؟ آيا نمي تصريح پيامبر به خالفت علي را كتمان مي

نص خالفت اين احاديث را كتمان نمايند؟ اگر گفته شود همچنانكه عبدالحسين در 
ص را به عنوان تصريح در خالفت قرار اين مراجعه گفته است كه رافضيان اين نصو

  . دهند مي
ها براي  ترين حجت خواهيم گفت با توجه به مفهوم و معاني با واضح] در پاسخ[

نمايند و  اين نصوص بيان نموديم اين نصوص آنان را در نيل به اهدافشان ياري نمي
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نصوب خواهد پسر عموي خود را بعد از خود به عنوان خليفه م  مي�چگونه پيامبر
او نمايد كه محتمل غير  ذكر ميروايات  بلكه الفاظ ؟نمايد نمايد و به آن تصريح نمي

تر است؟ آيا معني اين سخن كه اين حقه باز  بلكه احتمال آن در ديگري قوي
گويد به اين معني نيست كه پيامبر نخواسته آشكارا آن را براي مردم بيان نمايد  مي

و يا اينكه پيامبر . سرگردان سازد] مبهم[ر الفاظ درا بلكه خواسته است تا مردم 
 از اين �نتوانسته است مانند پيشوايان رافضيان به بيان اين مطلب بپردازد، و پيامبر

  . گويي و بلكه كفرورزي آشكار عبدالحسين و ياران او مبرا و به دور است هزل
اني كه در  چون در غدير خم براي مردم خطبه خواند كس�گوئيم پيامبر سپس مي

  . حجه الوداع با وي بودند حضور نداشتند
خواست به  زيرا مردم مكه و اطراف آن قطعا با وي بيرون نرفته بودند و او مي

ي   براي فريضه�زند، و پيامبر مدينه برگردد، و جز ديوانگان كسي چنين حرفي نمي
به ميان  سپس چون ؛ و مردم در مكه با وي اجتماع نموده بودند،حج آمده بودند

خانواده و قوم خود در مدينه برگشت صحيح نيست كه بگوئيم مردم مكه هم با او 
برگشتند، و در غدير خم غير از كساني از مردم مدينه كه با پيامبر بيرون رفته بودند 
كسي ديگر حضور نداشت و سايرين هر كدام به خانواده و ديار خويش برگشته 

يد كه چون پيامبر در غدير خم خطبه ايراد نمود تواند اثبات نما بودند و كسي نمي
 سپس با اين وجود سخن عبدالحسين از اسا. اند غير از مردم مدينه با وي بوده

] و مربوط به تمام مسلمانان[ريزد زيرا چنانچه اين امر از اهميت بسيار بااليي  مي
ود، و ما بطالن فرم  ايراد مي را پيامبر در عرفه و در حجه الوداع خطبة غدير؛بود مي

  . اثبات نموديم) 24-23(اين مسأله را در صفحه 
 اگر روايت صحيح باشد و حال – پيامبر سخناي كه قابل ذكر است  و تنها مسأله

اند كه منتظر ماندند   در جمع كساني است كه در غدير خم با وي بوده- چنين نيست
ند و آناني كه هم پيش رفته تا كساني كه در عقب و آخر كاروان بودند به آنان بپيوند

خاص غدير خم ] شيوه[بودند بر گردند و سپس آنان را مورد خطاب قرار داد، و اين 
 روزي بر منبر �ثبت گرديده است كه پيامبر) 2/14(نبوده بلكه در صحيح بخاري 
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و مردم را فراخواند تا  - و آن آخرين نشستي بود كه با صحابه داشت، - باال رفت
و ) و مردم به وي روي نمودند (: اي مردم به من بنگريد:يابند و فرمودنزد وي جمع 

يابند و جمعيت مردم افزايش   اين جماعت و قبيله از انصار كاهش مي؛ اما بعد:فرمود
 به منصب مسئوليتي را پذيرفت و توانست با اين �يابد و هر كس از امت محمدمي 

شان  پذير باش و نسبت به بدكاران نكسي سود يا ضرر برساند از نيكوكاران آنان سخ
با اين وجود معلوم گرديد كه اين جمع به غدير خم ) پوشي نمائيد گذشت و چشم
  . اختصاص ندارد

د از شدن سپس پيامبر در آن مكاني كه از او جدا مي (:گويد عبدالحسين ميو 
ي كه و اين دروغ است بنابر روايت موضوع)  قرار دادجانب خدا آنان را مورد خطاب


��qJO �� q :در نزول آيه, S4� �� r#J S�TD
� �� ��� �h % % � �� � � � �� � � h �� � % � �% � �{�����جعل نموده  } �:	

هاي تكراري و   از نمونه اينبه تبيين آن پرداختيم و) 159-1/156ج (است كه در 
 و عبدالحسين همواره در اين مراجعات به ذكر چ اساسي ندارد كه هيفايده است بي

  . پردازد آنها مي
اش چه  عامل فراخواني و اعالم به آنان در آغاز خطابه (:گويد و باز عبدالحسين مي

 هبعد از پيامبر بود �؟ گفتيم كه عامل آن بيم ناديده گرفتن حق علي و اهل بيت)بود
 تعيين بلكه امور خالفت و [و حال او خالفت را بعد از خود به آنان نسپرده است، 

بايست به اهل حل و عقد  ه اموري است كه بعد از مرگ رسول خدا ميامام از جمل
  . ])م/ سپرده شود ) اولواالمر(

 مورد سؤال و � چه اموري است كه در تبليغ و ابالغ پيامبر:گويد و مي
گيرند؟ در اين  گيرد؟ و امت نيز از اطاعت آن مورد سؤال قرار مي بازخواست قرار مي

نمايد كه  پوشي نيست، زيرا او يك بار تصور مي م است كه قابل چشيسخن تناقض
 را ذكر �پيامبر اين مقدمه را بيان نموده و بعد از اقرار آنان به مقدمه فضيلت علي

كرده و دست علي را بگرفت و او را به عنوان جانشين خويش منصوب نمود و 
 اما در اينجا تصريح به آن مقدمه و ابالغ آن بعد از اقرار مردم به آن مقدمه بوده است
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 :گويند دهد و آنان در جواب مي او سؤال پيامبر را از آنان در مورد ابالغ قرار مي
اي و  اي و پند و اندرز داده اي و مجاهدت نموده  كه شما ابالغ نمودهدهيم گواهي مي(

 و آنان - كه خاص ابالغ خالفت علي بوده است -خداوند شما را پاداش خير دهد 
گوئي نيست كه بيانگر حماقت و  اند، آيا اين همان تناقض ر نمودههم به آنان اقرا

اند كه پيامبر خالفت علي را به آنان ابالغ  جهل و هوس است و اگر آنان اقرار نموده
د كه گويا اينكه نكن نموده است پس چگونه بعد از اقرارشان طوري آن را تكرار مي

  شنوند؟   مي آنرااولين بار
دهي كه   آيا شما گواهي نمي:و چون از آنان سؤال نمود (:دگوي و اما اينكه مي

و در صفحة ....)  است او و محمد بنده و فرستاده نيست جز خداونديمعبود به حق
 جواب كافي را در اين زمينه – بر فرض صحت حديث با اين لفظ كه -) 30-31(

��و چرا سخن خود را  (:گويد بيان كرديم و مي����
 ���� �3

��� � را به - +�  �3

)*,�3
 تفسير و تعبير نمود، و چرا آنان را قبالً به عنوان شاهد و گواه گرفته +?( �6 

ج ( آري و ما در : آيا من نسبت به شما از خودتان برتر نيستم؟ گفتند:است، و فرمود
به وضوح با استدالل و برهان به اين مسأله پاسخ داديم به آن مراجعه ) 1/451-455

   .شود
را با كتاب مقارنه و برابر نموده است؟ و ) اهل بيت(و چرا عترت (گويد  سپس مي

-1/52ج (و ما در . آنان را تا روز قيامت پيشوا و الگوي صاحبان خود نموده است
ذكر كرديم و بلكه تمسك را عدم صحت مقارنه عترت با كتاب در تمسك ) 54

اي توصيه و سفارش به آنها است، محدود بر كتاب است، و اقتران عترت با كتاب بر
 بيان كرديم و – اگر صحيح باشد -و با اين وجه اقران عترب با كتاب در تمسك را 

  . ضعف داللت اقتران را نزد علماي اصول ذكر خواهيم نمود
اين همه اهتمام ] در اين زمينه [�چرا پيامبر اكرم (:گويد و در سخن وي كه مي

ده است تا تمام اين مقدمات بيان گردد؟ و چه هدف نمايد؟ چه امر مهمي سبب ش مي
) 455-1/451ج (مهمي در پشت اين امر قرار گرفته است؟ در صفحات قبل و يا در 
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چه امري سبب  (:گويد و مي. سبب اهتمام آن پرداختيم به آنها مراجعه شودبه بيان و 

�� :شده است كه خداوند به ابالغ آن دستور داده و بفرمايد ��� � � � �� r#J S�TD
� �� � �% h ��
���
� �� q:�+� �9�* R5
�TO X<#J 7� j+�_ ~ �,* qJO �� q�
, S4�� �� � % � � � � � � h % %� �� � �� � � �� � � %� � % � �� � % � % %% � � � � �

{�����و چه امري سبب اين تأكيد از جانب خداوند گرديده است؟ و ترغيب به   } �:	
 از ابالغ �مري است كه رسول اكرمابالغ آن همچون تهديد گرديده است؟ و چه ا

اين ... آن بيم فتنه داشته و نياز دارد خداوند او را از آزار منافقين صيانت نمايد؟ و 
خرد باشد  تكراري است و سزاوار نيست جز از كسي بي] هم مثل ساير سخنان ديگر[


�S�TD روايتي اعتماد و تكيه نموده كه سبب نزول آيه هو ب� �� ��� � � �� � �r#J % h را ذكر  ��

دروغ بودن آن را تبيين نموديم و آنچه دربارة ) 159-1/156ج (كرده است كه در 
باشد و به سود  لي بر عليه او ميرا ذكر كرده است دلي] پيامبر از جانب خدا[صيانت 

 حجه بوده است نه درت زيرا بيانگر اين است كه نزول آيه در اوائل هجرت سو نيا
پيامبرش را از فتنه مردم در امان ه اي كه نياز بود كه خداوند متعال زمان فتن ؛الوداع
   .بدارد

نمايند كه  قرائن لفظي و دالئل عقلي يقيناً بر اين داللت مي (:گويد و سپس مي
پيامبر در آن روز چيزي مد نظر نداشته است جز اينكه علي را ولي عهد خويش 

قرائن و داليل او پرداختيم و آنان به رد ) 455-451(و در جلد يكم صفحة ) نمايد
 ولي عهد � برابر آنچه عبدالحسين صراحتاً گفته است كه علي درهمچون االغ

شوند و حال  و چگونه به هدف خود نايل ميروند  ل فرو ميدر گِپيامبر بوده است 
 نيل به آرزوهاي خويش رايها را بر آنان بسته است و همواره ب خداوند تمام راه

نمايند و خداوند آنان را به وسيلة اهل سنت خوار و  ص را تحريف ميمعاني نصو
  . رسوا ساخته است

فائده است و نياز به  اما سخن وي در فقرة دوم از اين مراجعه تماماً تكراري و بي
تكرار و رد بر آن نيست، وليكن الزم است به دروغ آشكاري در آن كه راه هميشگي 

پيامبر دوبار علي را به يمن  (:گويد  در آن دروغ ميكه ،اين موسوي است اشاره گردد
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و دومين بار سال دهم بود و در آن سال پيامبر با  (:گويد و سپس مي) فرستاده است
و در آن بار مشكلي وي را نلرزاند و ).  و عمامه بستقدست خويش براي او بير

، رواياتي كسي او را تحقير و شكست نداد، و اين افتراي محض است و اساس ندارد
] مورد[ذكر شد تماماً در ] در صفحات قبل[كه در شكايت مردم از علي نزد پيامبر 

مكه از  سال دهم در رمضان و برگشت او  در توسط پيامبر به يمن�ارسال علي
اند و در  اندكي قبل از حجه الوداع است، و اهل سيره و حديث بر آن اتفاق نموده

سيرة ابن ) 3/149(» تاريخ طبري« است، به برخي احاديث به آن تصريح گرديده
و بخاري بابي در اين زمينه در صحيح خود منعقد مراجعه شود ) 4/250(هشام 

خالد بن وليد به يمن و علي بن ابي طالب ] شدن[ارسال  (:گويد ساخته است و مي
ين ون بخاري بابي در اچهم) 5/104(البدايه و النهايه (و ابن كثير در ) در حجه الوداع

ابن هشام ) السيره النبويه(، )132-3/131(تاريخ طبري (زمينه منعقد ساخته است به 
 شرح حال كه در ضمننگريسته شود؟ .... و ) 691-690ص (ذهبي «) 4/294-250(

با  -نمايند، با اين توضيح افتراي عبدالحسين  آنها حكايت مردم از علي را ذكر مي
 از او شكايت  كسياز حجه الوداع برگشتكه چون علي اندكي قبل  -گمان خويش 

 قبل از حجه ]اندكي[نكرده است، و نفرت و كينة كه در برابر وي مطرح شده بود 
و تصور )  دوبار علي را به يمن فرستاد�پيامبر (:گويد الوداع نبوده است و باز مي

مدركي  سخن بي] و اين ادعا[نمايد كه بار اول سال هشتم هجري بوده است،  مي
 آن را به كسي نسبت دهد و در دروغ بودن اين ادعا ؛ت، و او حتي نتوانسته استاس

 كه ندا ورزيم و هيچ كس از محققين سير و مغازي و احاديث ذكر نكرده شك نمي
) 36( سال هشتم علي را به يمن فرستاده است، و احاديثي هم در مراجعه �پيامبر

ه و همگي در مورد ارسال و برگشت ذكر كرده است هرگز بر اين ادعاي داللت نداشت
  .  دهم اندكي قبل از حجه الوداع بوده است سالعلي به سوي پيامبر
خود را به آن ] دوباره ارسال علي به يمن[ام تا عبدالحسين ادعاي  و منبعي نيافته

و ذكر كرده است ) 4/290) (السيره النبويه ( دراستناد نمايد مگر آنچه ابن هشام
 و بعد از آن ارسال او را در ،ه علي در يمن كه دو بار انجام داده است و غزو:گويد مي
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با ) 250-249(سال دهم بعد از خالد بن وليد ذكر نموده است، و ابن هشام در ص 
  شدندوبار ارسال[ساير اهل علم آن را مربوط به سال دهم دانسته است و دربارة 

ن را در آام و او مانند هشام  دهجز ابن سعد كسي را با وي موافق ندي] علي به يمن
را ذكر كرده است، و نگفته است كه ] سال دهم[ و فقط يكبار ،مسند خود ذكر نكرده

 چه سالي اتفاق افتاده است، ولي بر فرض صحت دوبار ارسال وي به يمن  دربار اول
در سال دهم اندكي قبل از ] ارسال[سخن و ادعاي دروغين عبدالحسين كه بار دوم 

  . لوداع انجام گرفته به حال خود باقي استحجه ا
 همچنان كه گفتيم –ت زيرا س بقية سخن وي در اين مراجعه سزاوار ذكر ني ذكرو

 به علت، - � پيامبر، عالوه بر اينكه ممكن نيست- آنچه را كه تبيين نموده است
و به رف ، تكرار است و ادعاي صِ-  فرموده باشد و آنرا– نمايند آنچه آنها ادعا مي

دور از استدالل و برهان است و ننگي است از جانب جناب آقاي موسوي كه 
، و آخرين )تواند عامل ستايش پيامبر بر او باشد بر علي نمياين امر صرف  (:گويد مي

 بطالن و عدم داللت نصوص صحيح بر آن را ،مطلبي كه در اين جا ذكر كرده است
 در در اين مراجعه مطرح نموده است در بن ثابت كه اوابيان نموديم، و حتي حديث 

به آن مراجعه ] لذا در صورت نياز[از آن سخن به ميان آمد، ) 1/47ج ) (8(مراجعة 
  . گردد

كنم كه   سخن او را در اين مراجعه عرضه نموديم، گمان نميي و بعد از اينكه همه
اي آن از  كه بيشتر مراجعات وي خالي از ادله و محتو- كسي در آنچه بيان كرديم

 شك بورزد، و آيا صاحب خردي –هواي و آرزوي محض سرچشمه گرفته است 
ي در االزهر با اين دپذيرد كه عاقلي عالوه بر عالم بودن و داراي پست استا مي

   :اراجيف و عناد عبدالحسين هماهنگ و موافق باشد
   : س:)59(مراجعه 

  . موافقت شيخ االزهر بر اباطيلي كه ذكر آن گذشت -1
راض شيخ االزهر بر اينكه امامت مورد نظر مربوط به آينده است و مربوط اعت -2

  . به زمال حال نيست
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   : س:)60(مراجعه 

اد به رواياتي نت با كالمي مملو از نيرنگ و اس،تالش او براي رد امامت آينده
  .  آنها احتجاج نمود برتوان اساس كه نمي بي

   :)60(پاسخ بر مراجعه 

  .  در توافق اهل سنت بر معني وليالطه كاري ويغكشف م -1
 . بيان جواب و عدم اعتراض او بر حذف جواب -2

 . كشف اعتراف بر امكان امامت مربوط به آينده در پايان اين مراجعه -3

  . ها توانا و آزادند اهل سنت در اينگونه جواب -4
نه حالي امام علي سخن گفته است، ) ليĤم(در اين مراجعه بر رد تأويل امام آيندة 

 از طرف مخالف و گفتگوي خود اختراع نموده است كه مفهوم آن ياعتراض فرضو 
ذكر كرديم، وليكن عبدالحسين تالش ) 1/140ج (را در جواب به او از رازي در 

هاي اهل سنت ارائه نمايد و  ترين جواب  كه اين جواب را به عنوان قوي؛نموده است
  .  صاحب تصرف استاند كه معني ولي همان امام آنان عمالً پذيرفته

 است، و فردي از يو سوگند به خداوند اين گمراهي و ضاللت عجيب و غريب
اهل سنت به اين مفهوم راضي نشده است و به آن تمايل نشان نداده است وليكن بر 

 كه اند سبيل تنازل و مسدود نمودن همة اين ابواب بر اين رافضيان گمراه بيان نموده
 قابل قبول - اند ه رافضيان در معني ولي گمان كردهآنان حتي بر فرض صحت آنچ

 .نمايد و عبدالحسين در پايان اين مراجعه بر خالف ادعاي خود اعتراف مي -نيست 
توان آن را حالي به شمار آورد،  اگر ما اولويت علي در امامت را هم بپذيريم نمي(

ات وي امام بالفصل بايست بعد از وف دارد، پس ناچار مي) حضور) (خود(زيرا پيامبر 
 باشد، و در هاي او مي  آخرين جوابباشد، و اين همچنانكه رازي فرض نموده است

 بعد از ابوبكر و عليما هم آن را بر امامت ) و اگر چنين گويند (:گويد  مي اوپاسخ از
د، پس ونگريسته ش) 12/23) (التفسير الكبير(به ... كنيم  عمر و عثمان حمل مي

 به تأخير اين امامت �اچار شده است به خاطر وجود شخص پيامبرعبدالحسين هم ن
 ،دانيم  و ما نيز وجود ابوبكر و عمر و عثمان را عاملي براي تأخير آن مي؛قائل شود
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وليكن دوست دارم دوباره يادآوري نمايم كه اهل سنت در اين گونه پاسخ دادن توانا 
د بر اينكه معني ولي مفهومي غير از بينند كه داللت نماي و آزادند و آنان دليلي نمي

 به صورت بدي  نموده تا آن را تصوردهنده و دوستدار باشد، وليكن عبدالحسين ياري
اند كه معني ولي همان امام متصرف است   اهل سنت اقرار نمودهجلوه دهد كه علماي

و با اين وجود بر آنان حجت اقامه گرديده است، و اهل سنت اين امامت را مربوط 
اند و عبدالحسين در اين مراجعه با تالش در مفهوم حالي  به آينده و نه حال دانسته

ن نهايت خيانت و و سوگند به خدا اي. ن پرداخته استآن در اين مراجعه به رد آنا
  . دننماي مند از آن شرم مي  و بلكه دروغي است كه افراد شرافتنيرنگ

و نام آنها را ذكر كرده است معني كه ا... همه علماي اهل سنت مانند ابن حجر و
 ،اند كه معني ولي  و اقامة حجت نموده؛ولي را به امام منصوب كرده ابطال نموده اند

اند تا بطالن قول رافضه حتي بر  همان ياري رسان و دوستداري است و تالش نموده
هاي اهل سنت  فرض ولي به معني امام را اثبات نمايند و حال جواب آنها در كتاب

  . نمايد خردان آن را نقض نمي موجود است و سفاهت اين بي
 نهايت اينگونه نيرنگ و  بهگنجد كه كسي بنگريد آيا در ذهن مي! اي مسلمانان

ضاللت نايل آيد؟ و در ضمن سخن خويش به حادثه موضوع و دروغين دربارة 
كه در نمايد  اشاره مي) سأل سائل بعذاب واقع(حارث بن نعمان فهري و نزول آية 

  . ع بودن آن را بيان كرديمضودروغ و مو) 161-1/160ج (
خته و تالش نموده با او در بقيه اين مراجعه به ذكر برخي نصوص خيالي پرد
است و ربطي ) حاليه(استشهاد به آنها ثابت نمايد كه واليت مذكور مربوط به حال 

گذاري   رازي پايه ازنقلكه به  را - اين استشهاد اصلي  باندارد، و) مĤليه(به آينده 
 فرو خواهد ريخت و چنانچه واليت را بر تصرف و امامت حمل  - نموده است

زيرا او در حيات پيامبر داراي . گردد نمائيم علي موصوف به امامت في الحال نمي
 في الحال �طلبد كه علي مي) قرآن(نفوذ و تصرف نبوده است، روايت و نيز آيه 

ياري حمل نمائيم واليت در و ما اگر واليت را بر محبت موصوف به واليت باشد، ا
گردد كه حمل واليت بر محبت و نصرت از  حال حاصل خواهد شد، پس معلوم مي
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حمل آن بر تصرف و امامت بهتر است، و اين همان مفهومي است كه ما ذكر نموديم 
به  در پي اثبات آن است، بر ضرر اوست و يو پر واضح است كه آنچه اين رافض

  . سازد اهي و نيرنگ مبتني ميمرولي او كار خود را بر گ. سود وي نيست
 صحيح و قابل اثبات ،اي كه در اين جا ذكر نموده است و نصوص سه گانه

�+	!ر م ع اولين نص آنها كه گفتار34ِنيستند، و در صفحة ,-+ � �.��+ �� ��#� 
عف آن را بيان شد و  به علي بود ذكر آن گذشت و علت و ض&/ � ���0%/����

، 3(هاي  نقل كرده بود كه در حاشيه) الصواعق المحرقه(عبدالحسين از ابن حجر در 
به آن اشاره كرد و ابن حجر آن را بدون بيان اسناد ثبوت و ) 221(در صفحه ) 1، 2

 بدون اسناد صحت هم قابل اثبات نيست و با  وصحت به دارقطني نسبت داده بود،
مورد  نصوص  در اين صورترا بيان كرديم و) سه گانه(ن نص اين همه ضعف اولي

 داشت، ند در پي نخواه بيان كرديممعنايي بيشتر از آنچه ما دربارة واليت حاليهبحث 
پس اگر عبدالحسين به هر آنچه دارقطني روايت نموده است و ابن حجر در 

و آويزه گوش [پس بداند . ديمان از او نقل نموده احتجاج مي) الصواعق المحرقه(
نمايد كه دارقطني از علي روايت   نقل مي)36(ص ] الصواعق[كه ابن حجر در ] نمايد
برتري دهد ] فاروق[و عمر ] اتقي[يابم مرا بر ابوبكر  كسي نمي (:نمايد كه فرموده مي

  . نمايم ترا اجرا ميفمگر اينكه بر وي حد ا
در بر ما اقامة حجت نمايد خواهد با دارقطني يا ابن حجر  پس اگر عبدالحسين مي

  . براي ما تبيين نمايدآنرا صورت رد اين روايت از دارقطني و ابن حجر 
   : س:)61(مراجعه 

شيخ االزهر برخي نصوص را از كتاب شيعه طلب نموده است كه اهل سنت از 
  . آنها آگاه نيستند

   : ش:)62(مراجعه 

  . داند صحيح و متواتر ميهاي شيعه نقل كرده است و آنها را  چهل نص از كتاب
   :)62(پاسخ بر مراجعه 

  . ترديد در صحت طلب شيخ االزهر -1
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 . ترين آنها  در ريزترين مسائل و سادهي تازه بر عدم امانت عبدالحسينا نمونه -2

كه او اين نصوص ] شيعه[ بر صاحبان كتب چهارگانه هايي ذكر نمونهسخن و  -3
 از تاليفات آنان رواياترخي  و ب، اخذ نموده استها اربعين خود را از آن
  . گردد شيعه از اعتبار ساقط ميخود قبل از اهل سنت نزد 

گردد، و  اي ديگر از كارهاي دجال گونة عبدالحسين اشاره مي اكنون به نمونه هم
ز از تمام كتابش همين مسأله باشد و او اصول خود را او بعيد نيست كه هدف نهايي 

اي پنهاني كه خبث و افتراي آن   به شيوه وكتب و نصوص خويش عرضه نموده
گويد كه اينها صحيح و متواترند  رساند سپس مي آشكار نشود آن را به اهل سنت مي

  .آگاه نيستند آن  ازو اهل سنت
ها آشنا نباشد جاي  اينكه انسان در شناخت دروغ و احاطه به همة افتراء و دروغ

ت ميان راستي و دروغ در عيب و سرزنش نيست، بلكه عيب بر كسي است تفاو
كه عبدالحسين به آن نايل است   اياخبار و آثار را تشخيص ندهد، و اين شاخصه

  . نگشته است
گذاري اصول و قواعد براي شناخت اخبار و روايات صحيح  اما اهل سنت با پايه

ي اهل نجات مورد نظر  بدون شك آنها همان فرقه  تالش مي كنند–از غير صحيح  -


A@���9فرمايد  باشند كه مي مي �پيامبر � "&�� �3B �� ��� 4�� 6�� خداوند دين و 

  .دنماين  سنت او را تا روز قيامت حفظ مي و�محمد
-1/106ج ( و به آنچه از امام و پيشوايشان خوئي در - و در مقدمه اين كتاب

شود  اثبات نموديم كه آنان از آنچه روا باشد كه صحيح متواتر بر آن اطالق - )108
  .شود  رد مي در اين زمينه اوبرخوردار نيستند، و ادعاي

 و در – و آنرا چهل حديث نام نهاده است –و سپس چهل نص را انتخاب نموده 
نمايد مانند  روايت مي ]تعداد[حاشيه بر اين تعداد شرح داده و احاديثي در فضايل آن 

�9� )%/�1حديث �B �2�
 ��� C�( 6��D�*�/  E�
 هر آنكه چهل حديث از ���� �6 

ي فقهاء و علماء  امر دين را بر امت حفظ نمايد خداوند در روز قيامت او را در زمره
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آن ] روايت[كه اين حديث ضعيفي است، با وجود كثرت طرق ) ... گرداند زنده مي
گردد كه  ثابت شدني نيست، زيرا از نوع حديثي است كه با كثرت طرق تقويت نمي

ورت تفصيلي به بيان آن بپردازيم، وليكن به نقل تخريج امام نووي خواهيم به ص نمي
 :گفته است) 8-7ص (نمائيم كه در  اكتفا مي) االربعين(و شرح آن در مقدمه كتاب 

مر و ع اء و ابنداز علي بن ابي طالب و عبداهللا بن مسعود معاذ بن جبل و أبي در(
 كه از طرق راويان با �دريابن عباس و أنس بن مالك و ابوهريره و ابوسعيد خ

 و برخي الفاظ آنرا ذكر : فرموده است�روايات متنوع روايت نموديم كه رسول خدا
اند كه اين حديث گرچه  شناسان بر اين اتفاق نموده و حديث (:گويد كرده و سپس مي

  .طرق آن فراوان است حديث ضعيفي است
نمايد، و شك  ي بر ضعف اين حديث تصريح مو امام نووي به اتفاق حافظ

ورزم كه عبدالحسين روايت كامل را از امام نووي نقل نموده است و به دو دليل  نمي
 ذكر نكرده است كه :ي ضعف اين حديث ساقط نموده است، اول حكم او را درباره

اند جز همان كساني كه نووي ذكر نموده و  آنرا روايت كرده] يا كساني[چه كسي 
 او همان الفاظي كه نووي نقل نموده است و با : دومچيزي برآن نيفزوده است، و

 و لفظ آن � حتي او به روايت علي،همان ترتيب و همان اسلوب ذكر كرده است
تصريح ننموده است و سزاوار بود به آن اشاره نمايد و ليكن نتوانسته است زيرا 

 انس ،سعيدو از كي تا االن شيعه به ابوهريره و ابو نووي به آن تصريح ننموده است،
ذكر ) 43(نمايند، و چندي قبل در صفحه  بن مالك و ابن عمر احتجاج و استدالل مي

 انس بن مالك را مورد طعنه و سرزنش قرار �شد كه او صحابي بزرگوار خادم پيامبر
  .نمايد داده و هم اكنون به حديث او احتجاج مي

 عدم صدق او در و تمام مطالب مذكور بيانگر عدم امانت عبدالحسين در نقل و
 يك به يك عرضه نمائيم چون يازي نيست تا نصوص اربعين وي راگفتار است، و ن

در معيار ما اهل سنت داراي ارج و قيمت نيست زيرا منهج و روش آنان در تصحيح 
و در . بررسي نموديم) 25/ ج (اخبار و توثيق راويان را در اين زمينه و در مقدمه 

چنين نزد  هم ها نمايان گرديد، و  اين روشن غالبِي سخن عبدالحسي ضمن عرضه
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 ؛زيرا ارائه اين نصوص سودي در پي نخواهد داشت. ي چنداني ندارد شيعه هم فائده
وليكن به بيان مقداري از شرح حال نويسندگان كتابهايي كه او نصوص را از آنان نقل 

 عبدالحسين با ما ي با انصافي بر بطالن و كذب پردازيم كه هر شيعه نموده است مي
  .كار يا دفع آنرا نداردن و كسي هم تواناي ا،گردد هماهنگ مي

 محمد بن علي حسين بن موسي –و عبدالحسين بر دو نفر از امامان اصول شيعه 
 و ابوجعفر محمد بن – و او اهل صدق نيست –بن بابويه قمي معروف به صدوق 

موده است و از سه كتاب  اعتماد و تكيه ن–حسن طوسي معروف به شيخ طائفه 
 و )النصوص علي االئمه(و ) األمالي(، )اكمال الدين واتمام النعمه(هاي  صدوق به نام

ويه كه ملقب به بو ابن با. اعتماد و اكتفا نموده است) مالياأل(از طوسي به كتاب 
باشد كه در مقدمه اين كتاب و از محتواي  مي) الخصال(صدوق او صاحب كتاب 

مد و اثبات نموديم او از جمله كساني است كه معتقد آآن سخن به ميان هاي  گمراهي
كه عبدالحسين از او ) األمالي(چنين در كتاب  باشد، و هم به تحريف قرآن كريم مي

جويد در  نمايد و هر مؤمن بيم از خدا و قيامت داشته باشد از آن بيزاري مي نقل مي
 :فرمايد  مي�ه است كه پيامبرازابن عباس روايت شد (:گويد مي) 586(صفحة 

 بعد از من را انكار نمايد همچون كسي است نبوت را در �هركس امامت علي(
حال حياتم انكار نمايد و هر آنكه نبوت مرا انكار نمايد، همچون كسي است كه 

  .ربوبيت خداوند را انكار نمايد
) 1/106ج (در يكي از اصول چهارگانه شيعه كه ) من اليحضره الفقيه(و در كتاب 


 � �نمايد كه در باب  از آن بحث شد، غلو بدتري از غلو سابق روايت مي���
 F�9
G ���
 �- H�&A�I
 � H�&!3�
 ;
�(
جابر بن )آمده است كه 4/414-415 ( (�-� 

 اين حال و � پرسيد و گفت اي رسول خدا�عبداهللا انصاري روزي از پيامبر
باشد   بعد از شما در والدت چگونه ميوضعيت ماست حال و وضعيت اوصياي

اي جابر از امري بزرگ سؤال نمودي كه !  مدتي ساكت ماند، سپس فرمود�پيامبر
اي عظيم برخوردار باشد،  كسي ياراي پذيرش وحمل آنرا ندارد مگر آنكه از بهره
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اند وخداوند   آفريده شده– جل جالله –انبياء و اوصياء از نور عظمت خداوند 
گذارد، و فرشته آنرا  ؛ به وديعت ميهن را در اصالب پاك و ارحام طاهرنورهايشا

داري نموده، و با حكمت خداوند آنرا پرورش داده، با علم خداوند آنرا تغذيه و  نگه
شان ظريفتر است  دهد، و امرشان برزگتر از اينست كه وصف شوند و احوال نمو مي

اوند در زمين و بزرگان در هستي و  زيرا آنان ستارگان خد؛از اينكه دانسته شوند
جانشينان او بر بندگانش و انوار او در شهرهاي او و حجج خداوند بر بندگانش 

  ).باشند اي جابر اين از اسرار علم خداوند است آنرا پنهان كن مگر با اهل آن مي
عبدالحسين موضوع آنرا معين نكرده است چون در ) اإلكمال(اما كتاب ديگر او 


���J"! است و موضوع كتاب يو بدآن زشتي  K�L
 � 6/%�
 ;M�
درباره اثبات  �

باشند و يا  ي باطلي است كه روافض در رجوع ائمه به دنيا به آن معتقد مي عقيده
اميه قصاص  نمايد تا مهدي از آنان و بني خداوند ابوبكر، عمر و عثمان را زنده مي

عبدالحسين تالش نموده آنرا انكار هاي ديگر در اين كتاب كه  آوري نمايد و شرم
-115(صفحه ) 16(از مراجعه ) 56شماره ( و در شرح حال عثمان بن عمير ؛نمايد
 او را  بيندازد اعتبارازبخواهند محدثي شيعي را ] اهل سنت[هرگاه  (:گويد مي) 116

رجعت را به وي  (:گويد نگاه كنيد كه چگونه مي) دننماي به رجعت منتسب مي
گويا اينكه امري مفترا و جعل شده بر آنان است، وليكن امامشان ) نمايند منتسب مي

تر از او خوئي در  نمايد، و وحشتناك ابن بابويه قمي در اثبات اين امر كتابي تأليف مي
گويند او كتاب  (:گويد مي) 35( صفحه )1( جلد –چاپ اول ) معجم رجال الحديث(
 و دستور امام كه در مكه او را در خواب ديده رابه امر) مهعال الدين و اتمام النماك(

بر تصديق اين امر و اذعان بر را خواهند مردم   و همينطور مي؛بود تأليف كرده است
دهند، از اين افراد  آن مجبور سازند و آنرا به امام موهوم و رؤيا و خواب نسبت مي

  .نمائيم  ميىنزد خداوند شكو
گري داراي  كردم او از لحاظ دجال مان ميو امام شيخ الطائفه ابوجعفر طوسي گ

به معتقد شر و بدي كمتري است تا اينكه فهميدم او هم از جمله كساني است كه 
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شان به نام حاج ميرزا حسين بن قرآن است كمااينكه يكي از علماي نقص  وتحريف
  .نمايد  به آن اقرار مي36صفحه ) فصل الخطاب(ي در كتاب سمحمد تقي نوري طبر

 1/106 به ج –ول چهارگانه آنان است صكه يكي از ا) االستبصار(كتاب و در 
ي   روايات دروغيني از جعفر صادق و پدرش محمد باقر در اباحه–مراجعه شود 

 خداوند نابود گرداند –عاريت دادن ناموس و بذل آن به دوستان روايت نموده است 
و زشتي و دريدن پردهاي  كه فتح ابواب پليدي –هر كس چنين افترايي نموده است 

  .نگاه كنيد) 139، 3/141) (االستبصار( به –شرمي است  بي
كتاب ( در –نفرين بر مفتري آن  –و هم چنين در اباحه مقاربت با زن از پس 

) 3/243(ي او ابوالحسن رضي  آنرا به جعفر صادق و به نوه) 244-3/243) (نكاح
  .دهد نسبت مي

 يكي از –) 1/106ج ( به –) تهذيب االحكام(و در كتاب ديگر طوسي به نام 
اند و  نمايد كه اصول چهارگانه كتابهاي مقدس اصول چهارگانه كه موسوي ادعا مي

و از جعفر صادق ) 7/415(ي مقاربت با زن از پس از ابوالحسن رضا  هحاثبات ابا
  .ها ذكر شده استدر آن) باب آداب الخلوه) (7/414(

من (حتي با روايات خودشان در كتاب ] آور رمزشت و ش[با اينكه اين عمل 
روايت شده ) باب النوادر(كتاب النكاح ) 3/468(ابن بابويه قمي ) اليحضره الفقيه
استمتاع از پس زنان امت من بر مردان امت من حرام  (:فرمايد  مي�است كه پيامبر

  ).باشد مي
ن  يعني اب]عبدالحسين[دو امام و پيشواي ] و شرح حال[و سپس اين وضعيت 

 كه عالوه بر كذب و افتراي و غلو و فحشاء در ؛ه قمي و ابوجعفر طوسي استويباي
باشند، پس چگونه رواياتشان صحيح و  آثارشان به تحريف و نقصان قرآن قائل مي

متواتر است؟ و چگونه اهل سنت بر عدم شناخت آنها مورد سرزنش قرار گيرند؟ اين 
  را از شرم و حيايزند كه مفهوم و معناي ر ميحماقت و وقاحت تنها از كساني س

  .انا هللا و انا اليه راجعون. ندانند
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  : س:)63(مراجعه 

ت زيرا اگر ثابت و نس اعتراض شيخ االزهر به عدم حجيت آن نصوص نزد اهل
خواهد تا نصوص اهل   ميعبدالحسين از وكردند،  نرا روايت ميآي بودند م معتمد

  .سنت را روايت نمايد
  : ش:)64(عه مراج

 به  وگردد شيعي برميبه به گمان خويش سبب و عامل ذكر آن نصوص  -1
درخواست شيخ االزهر از او و به خيال اينكه بر اهل سنت اتمام حجت 

   .نمايد ، اشاره مينمايد
ي پنهان كردن  طعن به سلف و گذشتگان اين امت و اتهام به آنان درباره -2

وي است ويا به علت ترس از پادشاه فضيلت اهل بيت يا به خاطر اهداف دني
ي اهل سنت  تراشد كه چون اين روايات ساخته  مي و حاكم است، و بهانه

است آنرا عامل و سبب عدم اخراج آن نصوص شيعي از كتب اهل سنت 
  .داند مي

  .اشاره به آنچه آنرا نص وراثت نام نهاده است -3
   :)64(پاسخ بر مراجعه 

  براي آن نصوص شيعي تشكيك در صحت طلب شيخ االزهر  -1
جت ح بر اهل سنت نمايد ي نصوص كه او تصور مي همهبيان سقوط  -2

 .باشند، و اين خيالي بيش نيست مي

گيري همه رافضيان در برابرگذشتگان و  گيري او و موضع رسوائي موضع -3
 آنها را ستوده است، و آيات و احاديث �سابقين اين امت كه رسول خدا

 .باشند جال صفت ميبيانگر كذب اين رافضيان د

هاي دورويي   نمونهبرابر حكومتهاي اسالمي، بازگوئيي شيعه در  گير موضع -4
سپس چون و اين رافضيان و سازش و همكاري با اهل كفر برعليه مسلمانان، 

 .به حكومت دست يافتند حالتشان نمايان شد
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 اوالً در د؟ و چه كسي بر آنان اطالق نمو؛رفض و رافضي«بيان اصل كلمه  -5
 نصوص را – شيخ االزهر يا ديگري –كذب ادعاي اينكه كسي از اهل سنت 

 اينكه آنان حجتي :ورزيم و دوم از كتب آنان درخواست نموده باشد شك نمي
بر عليه ما در نصوص اهل سنت ندارند و هر كس از انصاف و علم برخوردار 

خواهد باشد و از تمام آنچه در كتاب وي ذكر شد به كذب و دروغ وي يقين 
و آنچه از صحاح خودتان ذكر كرديم به عنوان حجت بر  (:گويد  كه مي،يافت

  ).شما كافي است
و هر آنچه در فقره سوم از اين مراجعه به رشته تحرير درآورده است بيانگر 

 در طول زمان و قرون در برابر اين امت – و هر رافضي ديگر –حقيقت موضع وي 
 تا قرن حاضر است و تمام محتواي مكتوبات �مبرو گذشتگان آن از زمان وفات پيا

 عليرغم ميل � كه پيامبر،وي طعن و بلكه دشنام به سلف و گذشتگان اين امت است
بهترين مردم هم عصران من ( بر اينكه ، آنها را ستوده است–عبدالحسين و امثال وي 

حسين را ولي هر آنكه سخن عبدال) پس تابعين و به ترتيب تابعين آنهاسباشند  مي
 اول قرنو در اينجا به  اند بيند كه بدترين قرون در صدر اول بوده مطالعه نمايد مي

نمايد   تصريح مي– ستوده بود  را در حديث سابق آنها�يعني عصر صحابه كه پيامبر
  .دهد به آنان دشنام مي] صفت[و حال اين جانور 

سبت به صحابه رسول و او با كالم خود اعتقاد خود و رافضيان همراه خود را ن
مانند، كافي، الخصال، االحتجاج،  -ي اين كتاب از كتب اصولشان  خدا كه در مقدمه

نمايد و آنان رامورد  بيان مي -تفسير قمي، رجال الكشي و تنقيح المقال تبيين نموديم 
 در قرآن كه تا روز – عليرغم شيعه –دهد و خداوند  نكوهش و بلكه تكفير قرار مي

ي خواهد ماند مقرر نموده است كه هر آنكه از صحابه كينه و نفرت داشته قيامت باق
���O: پيمايد و خداوند فرموده است باشد راه كفر مي)
� �? V�<�
� �� �� � � � و اين   }  :	����} ���

باشد و   و صحابه مي�ي ستايش قرآن براي پيامبر  از آيهگونه نفرت و كينه بعد
  :فرمايد ميدر وصفشان [خداوند چه زيبا 
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فرستاده خداست و كسانى كه با او هستند در برابر كفّار  �محمد «

سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند پيوسته آنها را در حال 
بينى در حالى كه همواره فضل خدا و رضاى او را  ركوع و سجود مى

طلبند نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمايان است اين توصيف  مى
ن در تورات و توصيف آنان در انجيل است، همانند زراعتى كه آنا

هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته تا محكم  جوانه
شده و بر پاى خود ايستاده است و بقدرى نمو و رشد كرده كه زارعان 

دارد اين براى آن است كه كافران را به خشم آورد  را به شگفتى وامى
اند،   آنها را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام دادهكسانى از) ولى(

   »خداوند وعده آمرزش و اجر عظيمى داده است
    


�� �� �: ستايد و سابقين صحابه و تابعين آنها را چنين مي*k� ��2J� 
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� q
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مرا تعليم داده است تا آنان را دوست بداريم و از آنان راضي و خشنود شويم و براي 
موزش بعد از اينكه خداوند در سورة حشر به ذكر مهاجرين و آ آنان دعا كنيم و اين
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	�� v�M*� � :فرمايد  و چه زيبا مي؛ و بر آنان ستايش نموده استهانصار پرداخت�*� � � �� �
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افضيان به آن راضي رمصداق آيه مذكور ورد زبانشان است، وليكن عبدالحسين و 
  .دنيدن آنرا ندارنگردند بلكه تواناي ش نمي

جنبه هاي قرار دهد چون رافضيان را از و خداوند علماي سلف را مورد غفران 
 رافضيان چند درجه از :اند  و گفته،اند  همچون يهود و نصاري به شمار آوردهيمتعدد

يهود و نصاري بدترند زيرا اگر از يهودي سؤال شود بهترين مردم ملت و آئين شما 
 ياران موسي، و اگر از فردي مسيحي سؤال شود بهترين ملت و :گويد كيست؟ مي

ال و حواريون و ياران عيسي است، ولي اگر از رافضي س:گويد آيين شما كيست؟ مي
، ابوبكر، عمر و � ياران محمد:گويد شود بدترين مردم ملت وآئين شما كيست؟ مي

و سوگند به خدا . اند امثال آنهاست وعلماي سلف راست گفته و رافضيان دروغ گفته
 :گويد ان است و او در اين مراجعه ميسخن عبدالحسين ترجمان عقائد و باور شيعي

دانيدكه نصوص امامت و عهود خالفت ظالمين از آن بيم داشتند تخت و  و شما مي(
گردد  سخن بدون شك شامل تمام كساني مي و اين) شان نابود و فنا گردد، حكومت

 �ي حكومتها از زمان صديق اند و شيعه در همه كه توليت مقام خالفت اسالمي شده
  از ديدگاه شيعهآورند زيرا  را باطل به شمار مي� جز مدت حكومت علي–روز تا ام

  .اند  و توليت امامان معصوم را از آن استثناء نموده؛اند آنان خالفت را غضب نموده
بنابراين  :گويد  مي33صفحه ) حكومت اسالمي(شان خميني در كتاب  امام
ضاوت در رفع دعوي و  با تمام حكومتها در هر سطح حتي در سطح قمخالفت

نزد آنان ارجاع دهد، از را  و هر كس دعوي و نزاع خويش ،خصومت واجب است
شود براي  طاغوت طلب رفع خصومت نموده است، و با حكمي كه براي وي داده مي

نمايد كه   نقل ميتيروا »اصول كافي«ي در نلينمايد و همچنين كُ خود عذابي اخذ مي
 در مورد دو مرد از ياران كه ميانشان :ه است كه گفتاز عمر بن حنظله روايت شد(
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دعوا و نزاعي بر دين و يا ميراثي بود و براي رفع خصومت نزد پادشاه و يا قاضي 
 هر كس درحق يا :گفت] در جواب[رفته بودند سؤال نمودم آيا اين عمل رواست؟ 

 و ،ستامر باطلي نزد آنان طلب قضاوت نمايد همانا نزد طاغوت قضاوت كرده ا
 زيرا ،آنچه كه براي وي قضاوت شده است عذاب است گرچه حق مسلم او هم باشد

اند كه به طاغوت كفر  آنرا با حكم طاغوت گرفته است و مسلمانان دستور يافته
  .ورزند

و اگر خودشان در آن  ي است،هست آنان در برابر تمام حكومتهاي الاين موضوع پ
و ضربه به حكومت باشد بيخرد كه به منظور تها بودن ستحكومتها متولي برخي پ 

خميني ) 2/123 ()هحرمم  سباكم(نمايند، كما اينكه در  ي فوق استثناء مي از قاعده
 روايت شده است كه محمد بن � كه از ابوالحسن علي بن محمد،نمايد نقل مي

ال توان از امو عباس از وي سؤال گرديد، و آيا مي عيسي كه در مورد كار براي بني
 اگر با جبر و قهر فرد مجبور به كار شده باشد خداوند عذر :آنان استفاده كرد؟ گفت

، به ه استو در ادامه جواب نوشت)  و در غير اين صورت مكروه است،پذيرد او را مي
برداري  ها و راهيابي از طريق مكروه بر دشمن و بهره نظر من دخول در امور حكومت

  .ز اين طريق حرام نيست بلكه داراي اجر و ثواب است و درآمد فرد ا،از آنان است
] حكومت اسالمي[ اگر هدف از دخول :گويند و برخي از بزرگان در اين بابت مي

به قصد تخريب و نابودي دولت اسالم و ياري دشمن اسالم در دستيابي به حكومت 
م و  نزد كساني كه تشيع را به عنوان پوششي براي دشمني با اسال عملباشد اين

بزرگ ايران خميني در كتاب ] آخوند[اند جائز است، و  مسلمانان اتخاذ نموده
 مگر اينكه دخول صوري وي :گويد  تصريح نموده و مي142حكومت اسالمي ص 

براي ياري حقيقي اسالم و مسلمين باشد مانند ورود علي بن يقطين و نصيرالدين 
  ).طوسي به حكومت

  .�م اسالم امثال اوست نه اسالم محمد منظور او از اسال:گويم مي] من[
در ورود به حكومت اسالم ذكر نموده  را] شيعه[دو نفر ازمردان ] خميني[و او 

خواهيم نفر سومي را هم به آن بيفزائيم و او دشمن خداوند موسوم به  است و ما مي
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مؤيد الدين محمد بن علقمي وزير مستعصم باهللا است، و او بر خود و مسلمانان 
] علقمي [:گويد  مي– و حافظ ابن كثير -ر نامناسب و ناسازگاري بود، وزي

غيرمسلمانان از قبيل هوالكوخان و لشكريان را بر عليه مسلمانان ياري داد، و در 
در بغداد نديده  را  از آن تراي ناگوار  كه تاكنون تاريخ حادثه–حادثه ناگوار بغداد 

  .ول همكاري نمودغاست  با م
اين جريان را به ثبت رسانده و ) 203-13/200(البدايه و النهايه (در ن كثير بو ا

 و نصيرالدين يآنرا مفصالً شرح داده است و در كتاب خود وضعيت ابن علقم
 آنان در كشتار هزار نفر از امت صي كه و نق،طوسي كه خميني از آنان نام برده است

) 13/201(صيرالدين طوسي ي ن  تبيين نموده است و درباره؛اند  بازي كرده�محمد
 تا همچون وزيري مشاور در خدمت ،هوالكو نصيرالدين را انتخاب نمود (:گويد مي

د وزير بستر را براي وي ونم) خليفه( به قتل ميماو باشد، و چون هوالكو آمد و تص
دند و راي بزرگ را از بين برمهيا نمود و او را كشتند و بزرگان علماء و قاضيان و ام

قبل از اين [ و ابن علقمي وزير :گويد ي نيرنگ و كيد علقمي مي ر دربارهابن كثي
منصرف نمايد و ] يانربا تاتا[نمود تا لشكريان مسلمان را از جهاد   تالش مي]حادثه

 تا از تعداد آنان بكاهد و تنها ده هزار نفر از مسلمانان بر ؛ورزيد همواره تالش مي
 بر سيطره و هجوم بر  را تاتار مكاتبه نمود و آنهاپس باسي جهاد پايدار ماندند  ادامه

شهرهاي مسلمان اميدواركرد و زمينه را براي آنان هموار كرد و موقعيت و ضعف 
دهد تا  رجال را براي آنان برمال نمود و تمام اين كارها را به اين هدف انجام مي

ي از فاطميان به ا آشكار و چيره شود و خليفهت كامالً از بين رود و بدعت رافضه سن
مدارس را   خواست تا مساجد و،ابن علقمي وزير (:گويد و مي). حاكميت نايل گردد

اي بنا نمايد تا دانش و  بيابد و در آنجا مدرسهدسترسي تعطيل نمايد و به شهر بغداد 
بينش خود را با گماردن افراد شيعي گسترش دهد اما خداوند او را به هدفش نايل 

ر وي به پايان رسيد و مدرت وي را بگرفت و بعد از چند ماهي عنگردانيد بلكه ق
زيرا اين عمل او . ك جهنم پيوستند و به در،بعد از وي پسرش هم از دنيا برفت

بيانگر دوروئي اوست و خداوند ابن علقمي را در همين دنيا خوار نمود وابن كثير در 
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پس با دست همان  (:گويد مي) 213-13/212(البدايه و النهايه (شرح حال او در 
تاتاري كه او با آنان همكاري نموده بود خوار و ذليل گرديد و در همين دنيا به 

  .عذاب دچار گرديد و عذاب آخرت شديدتر و ماندگارتر است
ابن علقمي و يا نصيرالدين حال يم به صورت مفصل به بيان شرح هخوا و نمي

گري اين رافضيان بلكه امامان   نفاقهاي از دوروئي و طوسي بپردازيم بلكه نمونه
گيري آنان در همكاري با غيرمسلمانان بر عليه اسالم و شركت در  رافضي و موضع

و بدون شك عمل خميني يا عبدالحسين . نمائيم  را ذكر مي�رنج و آزار امت محمد
شان ميسر شود با اين علقمي و   در عصر كنوني اگر فرصت برايضاز ائمه رواف
  . طوسي تفاوتي نخواهد داشتنصيرالدين

اي  عدهدهند و به مردم و  را به كشتن ميو شيعه به خاطر رسيدن به حكومت خود
گويند، اما همينكه به حكومت رسيدند  خيالي داده و با زبان شيرين با آنان سخن مي

توان به مدت حكومت   و براي اثبات اين ادعا مي؛اند ترين و ظالمترين مردم كثيف
شاره كرد كه عبدالحسين در جاهاي متعددي از كتاب خويش به آنان اشاره فاطميان ا

باشند و حدود  گذار االزهر در قاره مي نمايد كه بنيان  و به آنها افتخار ميهنمود
) البدايه و النهايه(دويست و هشتاد سال حكومت كردند حافظ ابن كثير در 

وتمندترين شاهان وجبارترين و ثر(نمايد به اينكه  فاطميان را توصيف مي) 12/267(
ترين شاهان  بودند، و از لحاظ سيره و روش كثيف] غاوين[ترين خلفاي  ستمگرين

بودند، در دولت آنان بدعتها و منكرات پديدار گرديد و فاسدان افزون گشتند و 
صالحين علماء و عابدان اندك شدند، نصراني و درزي بر سرزمين شام چيره شدند و 

مام سواحل شام حاكم شدند حتي اينكه قدس و نابلس را هم تصرف فرنگيان بر ت
 فتح شده بودند و به �تمام اين شهرها با دست صحابه پيامبرحال نمودند، و 

داراالسالم مبدل گشته بود، اما بعد از انقراض فاطميان دوباره اين شهرها با قدرت و 
  .رحمت خداوند به دست مسلمين افتادند

حوادث در زمان دولت آل بويه افتخار اتفاق افتاد كه عبدالحسين و نظير اين گونه 
نمايد كه آنها اولين كساني بودند عيد غدير را جشن گرفتند، و در  به آنان افتخار مي
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. ذلت و خواري كه مسلمانان به سبب آن دچار شده بودند ذكر گرديد) 44(ي  صفحه
خن دروغ و توهمات خيالي روش رافضيان هميشه چنين بوده است كه بر اختراع س

ترين مردم  اند ستمگرترين و كثيف اند و چون به قدرت رسيده تواناترين مردم بوده


��� = R�C � :نمايد اند و خداوند چه زيبا مي بوده�- q(�+� �� ���
� ��*� �� � % � % � % � �� �� � � � � � �
���>
�� % � �{�����	:  �{    

دهند و  امامت را به رفض نسبت ميراويان روايت  (:گويد و عبدالحسين باز مي
  .باشد  ميءترين شي  از نظر اهل سنت كثيفيرافض
گويم به اين اسم خشنود و افتخار نمايد يا اينكه تالش نمايد خود را از آن  مي

خواهيم معني و  ي اوست و بر قامت او برازنده است و به هر حال مي برهاند الزمه
به اين نام نهاده است بيان  چه كسي آنها راگذاري به آن و  مفهوم رفض و علت نام

و براي پاسخ به مطالب مذكور به نقل سخن ابن تيميه رحمه اهللا در اين زمينه . نمائيم
) 27-26ص ) الفرقان بين الحق و الباطل(ي ارزشمند خود به نام  پردازيم در رساله مي
مسلمانان مطرح شد كه و اما لفظ رافضه اين لفظ اولين بار زماني در ميان  (:گويد مي

ت هشام بن عبدالملك فحسين در اوائل قرن دوم در زمان خال زيد بن علي بن
ي ابوبكر و عمر از وي  دنبال وي افتادند، و دربارهبشيعه و خروج و اعتراض نمود 

 رحمت فرستاد و قوم از وي كنار  وسؤال شد آنها را تولّا نمود و بر آنان درود
 و ترك كرديد لذا به رافضي )رفض(، مرا )وني، رفضتمونيرفضتم(كشيدند و فرمود 

موسوم گرديدند، و رافضيان برادر زيد ابوجعفر محمد بن علي توال و دوست 
گردند و از آن  دارند و زيديه هم زيد را توال و دست داشته و به او منسوب مي مي

اند و حادثه  هزمان شيعه به زيديه انتساب يافته و رافضيان هم به اماميه منسوب شد
البدايه و (ر يو ابن كث) 180-7/180( طبري در تاريخ خود ،گذاري رافضي زيد و نام

  .اند ذكر كرده) ... 330-9/239) (النهايه
دهيم كه اي قوم تمام اين عناد  و ما عبدالحسين و امثال او را مورد سؤال قرار مي

  و سركشي به خاطر چيست؟؟
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   :س) 65(مراجعه 

وراثت نموده ] به اصطالح او[خ االزهر از وي درخواست حديث به گمان او شي
  .است

  : ش:)66(مراجعه 

وع بودن و ضوو پاسخ بر آن و كشف م] در اين مراجعه[تمام نصوص مذكور 
فايده است و  دروغ بودن آن درمراجعات و صفحات قبل ذكر شد و تكرار آن بي

  . داخته استعبدالحسين به علت جهل و سركشي به ذكر دوباره آن پر
اين مراجعه را با يكي از خرافات آغاز و شروع نموده است كه رافضيان مذهب 

 هر آنچه انبياء به �شكي نيست كه پيامبر (:گويد دارند، و مي خود را بر آن برپا مي
اعتراف ) 350-1/349ج (و در . اوصياء خويش بخشيدند او هم آنرا به علي ارث داد

، الكشي، مامقاني و ديگران را ذكر كرديم كه قول به امامان شيعه مانند نوبختي
 كه  است و اولين كسي،وصايت براي علي از طرف عبداهللا بن سبأ يهودي ظاهر شد

كرد، و همچون وصايت يوشع بن نون بعد از  قائل به وصايت بود و به آن دعوت مي
   :نمايند موسي است و آنان با اين سخن و تقرير خود را محكوم مي


�3 �%/�� مانند ينصوص نمايد با همواره تالش ميسپس .�?�9 ��� � )���
 � � �

3� �?�9 ��� � .J8N
 �
 � �F�9 ��� �O� P�J�� دروغ و بطالن آن قبالً بيان شده 

و روايت ) 196-1/479ج (روايت اول در  2است به اثبات اين وراثت بپردازد، و 

� �ديث زيد بن ابي اوفي با عبارت چنين ح ذكر گرديد و هم) 1/496ج (سوم در 
?R�� S�
 � ;�T �U�
� � �VB <3
 و حديث بريد كه در) 389-3871ج (در � 

هم ) 20(دار كه در مراجعه ] به اصطالح او[مراجعه بعدي ذكر خواهد شد و حديث 
به تبيين كذب آن پرداختيم به آن مراجعه ) 355-1/353ج (به ذكر آن پرداخته و در 

  .شود
سوگند به خداوند من برادر و دوست و پسر عموي او  (- :�عليو قول 

تر است،  ت به او مستحقبباشم، و من وارث علم او هستم پس چه كسي از من نس مي
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بر آن پاسخ داديم و موضوع ) 413-1/412ج (ذكر گرديد و در  )34( در مراجعه -
 آن دروغ نموده و بودن و دروغ بودن آنرا بيان كرديم و عبدالحسين اوال در تصحيح

  .ت تصحيح آن به حاكم و ذهبي دروغ گفته استبثانياً در نس
چگونه وارث پسر  (:يك بار به وي گفته شد (:نمايد و قول عبدالحسين كه نقل مي

 بني عبدالمطلب را جمع �اي، گفت پيامبر اي و وارث عمويت نشده عمويت شده
است و اين تكرار از ) الدار(حديث كه در واقع تكرار ) اين روايت(تا آخر ... نمود 

اعمال عبدالحسين نادان است و چهار بار يا بيشتر اين اثر را تكرار نموده است و اگر 
خبر است پس بيانگر كودني و حماقت اوست و اگر نه بيانگر فريب و  ياز تكرار آن ب
  .نيرنگ اوست

اختالف ميان طرق آنرا و ) 228-1/223ج ( حديث مفصالً پاسخ داديم و در برو 
ي  خواهد همه كرديم كه عبدالحسين با فريب مي الفاظ آنرا در طرقهاي مختلف بيان

صحيح و قابل اثبات نيست غير آنرا يكسان جلوه دهد و با اين وجود تمام طريق آن 
اما طريقي كه وراثت مزعوم را در آن روايت كرده است طريق واحدي است كه تنها 

 مريم آنرا روايت كرده است و او كذاب است كه قبالً در عبدالغفار بن قاسم بن ابن
  .اين كتاب از وي صحبت به ميان آمد و نياز به تكرار آن نيست

 چون از وي سؤال شد كه چگونه در ميان شما علي وارث –و قول قثم بن عباس 
ه ما ماز ه(زيرا او اولين كسي است از ما كه به پيامبر پيوست،  (–.  گرديد�پيامبر

اند ضعيف است و صحيح  با اينكه حاكم و ذهبي آنرا تصحيح نموده). يبندتر بودپا
اند، زيرا روايت مذكور از روايت   در تصحيح آن دچار خيال و توهم شدهونيست، 

اسحاق سبيعي است، و سبيعي صادق است وليكن او دچار  زهير بن معاويه از ابي
و ) التهذيب(رح حال وي در و زهير همچنانكه در ش. اختالط حافظه گشته است

] حافظه[ كساني است كه بعد از اختالط  جملهتوضيح داده شده است، از) التقريب(
 شنيده شده است، و روايت مذكور از جانب شريك قاضي از  حديثاز وي

ابواسحاق داراي طريق ديگري است، و شريك گرچه همواره از ابواسحاق روايت 
ظ حافظه داراي ايراد است و در روايتي كه تنها شنيده است، ليكن او خود از لحا
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صحيح ] ابن عباس[خود روايت كرده باشد قابل احتجاج نيست، بنابراين سخن قثم 
به [تواند بيانگر چيزي باشد زيرا قول قثم  و قابل ثبوت نيست با اينكه ثبوت آن نمي

 و شداباو ] شخصي[ بر فرض صحت آن ممكن است نظر –حجت نيست ] تنهائي
  .آن نيست] پذيرش[كسي ملزم به 

 تنها �دانستند كه وارث رسول خدا و مردم مي (:گويد و قول عبدالحسين كه مي
 و بر ،باطل است و دليلي بر آن نيست مگر داليل خيالي كه ذكر شد... علي است و 

 اهل زمين روي هخداوند ب (:گويد  اينكه ميهمهاز  تر ي آنها رد نموديم، و باطل همه
 آنان روي نمود و علي  برگزيد، سپس بار دوم به� را به عنوان پيامبر� و محمدنمود

 را به عنوان وارث و وصي خود اتخاذ علي وحي نمود كه �را برگزيد و به پيامبر
 بر حديث موضوع و – همچون روش هميشگي رافضيان –و در اين سخن ) نمايد

ذكر آن ) 48(ه شماره  تكيه نموده است كه در مراجع�جعل شده بر رسول خدا
  .به آن اشاره خواهد شد] نيز[گذشت و به طور مفصل در مراجعه بعدي 

از اسماعيل بن اسحاق قاضي نقل نموده است نزد اهل علم ) مستدرك(و آنچه از 
 او بر اثر و خبري از – و اگر اين قول از او صحيح باشد -گردد،  حجت تلقي نمي

گردد پس چگونه ادعا  ه است كه ثابت نمياعتماد و تكيه جست) بن عباس(قثم 
گردد كه اين نابخردان آگاه نيستند  نمايد كه بر آن اجماع شده است، و معلوم مي مي

بايست به كتاب  كه خداوند مرا دستور داده است كه در زمان تنازع و اختالف مي

���� _� :فرمايد  ارجاع نمود و خداوند مي�پيامبر] مسلّم[خداوند و سنت  % �� = �5Qx��� % � % � �
 � l* �� q
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   :)67(مراجعه 

 را كه شيعه براي علي ادعا يبار ديگر نصوص] سليم البشري[شيخ األزهر 
  .كند خواست مينمايد، در مي
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  : ش:)68(ي  مراجعه

 غالب آن تكراري و روايت ؛اي از احاديث و آثار مزعوم در وصيت نقل مجموعه
  .جديدي در ميان آنها نيست

  :)68(پاسخ بر مراجعه 

نقض تمام احاديث و آثار مزعوم عبدالحسين و نقد علمي آن اين مراجعه خاص 
ن در اين مراجعه با افترايي جديد وصاياي مزعوم شيعه براي علي است و عبدالحسي
ائمه اهل  نصوص وصيت از (:گويد از افتراهاي فراوان او كه در اين كتاب است مي

اگر قصه او از اين نصوص آن است كه از طريق اهل سنت و يا ). بيت متواتر است
كه كتب آنان روايت شده است، تماماً باطل و دروغ است، و علم حديث و مسانيد را 

و اگر منظور او از آن نصوص آن ] به طور مفصل بيان خواهد شد. [داده استتغيير 
اند ذكر آن در اينجا حماقت است و او با  است كه شيعه در كتابهايشان روايت نموده

ي حجت نمايد و آنچه به آن اشاره نموده  خواهد بر اهل سنت اقامه زعم خويش مي
  .ذكر گرديدبا پاسخ بر آن ) 20شماره (ي  است در مراجعه

آن  ذكر قبالً كهپردازد  وم مرتبط با وصيت ميوهو همواره به ذكر نصوص م
 از اين كتاب كه نصوص در آنها ذكر مواضعيگرديد و به ياري خداوند به بيان 

 �باشد كه از رسول خدا گرديد خواهيم پرداخت، و اولين نص حديث بريده مي
صي و وارث من علي بن ابي طالب هر پيامبر وصي و وارثي دارد و (:روايت است

اند و عبدالحسين رافضي به   جعل نموده�و روايت مذكور موضوع و بر پيامبر) است
نسبت داده است، با اين وجود ) الميزان( آنرا به ذهبي در خبري بيعلت جهل و 

يادي از اسناد روايت حذف و ساقط ي اَ شريك القاضي را ميان ابن اسحاق و ابوربيعه
آنرا از طرق محمد بن حميد رازي از ) 2/273) (الميزان(ست و ذهبي در نموده ا

سلمه االبرش از ابن اسحاق از شريك از ابوربيعه ايادي از ابن بريد از پدرش روايت 
آنرا از طريق محمد بن حميد روايت كرده است و ابن ] هم[نموده است، و بغوي 

الآللي (ه است و سيوطي در از بغوي تخريج نمود) الموضوعات(الجوزي آنرا در 
از دو طريق روايت مذكور را نقل كرده است، و ذهبي در ادامه ) 1/359) (المصنوعه
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و ذهبي عليرغم ) پذيرد اين دروغ است و شريك القاضي آنرا نمي (:افزايد روايت مي
ميل عبدالحسين سخن راستي گفته است زيرا به استثناي بريده صحابي و پسرش 

عمر بن (باشند، و ابوربيعه  اد آن ضعيف و جاي سخن و حرف ميي رجال اسن همه
 او منكر الحديث است، و شريك با وجود :گويد ي او مي ابوحاتم درباره) ربيعه

بحث آن ذكر شد ) 40(كه در ضمن راويان صدگانه با شماره  –جايگاه ارزشمند او 
اهل تدليس است، و ابن اسحاق هم از لحاظ اسناد . اي معروف است  به كم حافظه–

] روايت[به علت كثرت اشتباه و سوء حافظه در اسناد برش و سلمه بن فضل بن ا
بحث آن ] 34[ي  ي راويان صدگانه تحت شماره در زمره] هم[ضعيف است و او 

گذشت و ليكن علت واقعي حذف اين حديث و موضوع بودن آن وجود محمد بن 
ح جزر، ابن خراشي و علي بن مهران او حميد رازي در اسناد آن است، و ابوزعه، صال

او بسيار از لحاظ اسناد [ :گويد ي او مي اند و يعقوب بن شيبه درباره را تكذيب نموده
 منكر الحديث است، و نجاري هم گفته است در او نظر و سخن است و ]روايت

ا اند و او ب متهم نمودهرا نسائي گفته او موثوق نيست و رازي و ابوحاتم و نيز او 
ي زياد بسيار دروغگوست و اين جرح واضحي است و بر مبناي علوم  تواناي حافظه
. ايم نيز آنرا ذكر نموده) 1/261ج (بايست بر هر تعديلي مقدم شود و در  الحديث مي

شود زيرا او را  و با اين توضيح اعتماد امام احمد و ابن معين به او ناديده گرفته مي
است كه در شرح نمايد بيانگر اين مدع مي نقل ) الميزان (اند و آنچه ذهبي در نشناخته

 به ابن خزيمه گفتم، :گويد حال ابن حميد گفته شده است كه ابوعلي نيشابوري مي
نمودي زيرا امام احمد او را مورد  مي] روايت[شد كه از ابوحميد اسناد  چه مي

شناخت   او را مي ماگفت او را نشناخته است، و اگر همچونستايش قرار داده است، 
كرد، و اما آنچه عبدالحسين ادعا نموده است كه بغوي و طبري  هرگز او را مدح نمي
توان آنرا اثبات كرد، و حجتي هم  اند اين كذب محض است، نمي ابن حميد را ستوده

اند  ندارد ؟؟ روايت بغوي و طبري از ابن حميد جاي اعتبار نيست، و آنها ملتزم نشده
علوم [اند، و در قواعد مصطلح  ه روايت نمايند و چنين ادعايي هم نكردهكه از اهل ثق
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گفتيم كه روايت معتمد از يك راوي يكبار به عنوان تعديل و ) 1/262ج ] (الحديث
  .سلم باشدآيد، مگر اينكه از صاحبان صحيح البخاري و م توثيق براي او به شمار نمي

ن عبدالحسين و اعتراض او بر ذهبي در پاسخ ماند و تمام آنچه گفته شد بيانگر بي
او از گذشتگان  (:گويد باشد و از اينكه در مورد ابوحميد مي مي) 1/237(ي  حاشيه

سخن باطلي است ابن حميد كه به خاطر تشيع بودنش بلكه به علت ) ذهبي است
ايم از پيشگامان  اينكه آنان در كذب و نيرنگي كه در كتاب عبدالحسين ديده

و ساير پيشوايان رافضي است ومحمد بن حميد ] حلي[ابن مطهر  وعبدالحسين 
رازي از ميان متهمين به كذب تنها كسي نيست اين حديث را روايت كرده است بلكه 

گفته است به نام ) 1/395) (الآللي المصنوعه(كذاب ديگري همچنانكه سيوطي در 
سلمه بن ابرش نقل و  روايت مذكور را از ]يا فرياناني[احمد بن عبداهللا فرياني 

] حديث[ مشهور به وضع :ي او گفته است روايت كرده است كه حافظ ابونعيم درباره
است، و ابن حبان گفته است او احاديث ديگران را به اهل ثقه نسبت داده و احاديثي 

اند، و نسائي گفته است او محل  دهد كه بر زبان جاري ننموده را به كساني نسبت مي
  .د نيستوثوق و اعتما

گردد، و ابن جوزي در  با تمام آنچه ذكر شد بطالن وكذب اين روايت متحقق مي
آنرا باطل و دروغ به شمار ) 1/359) (الآللي(و سيوطي در ) 1/376(الموضوعات (

  .اند آورده
 فرموده �پيامبر] گويا[كه ] نمايد روايت مي[از سلمان فارسي ] را[و حديث دوم 

گذارم و  رم و بهترين كسي كه بعد از خود به جاي ميي من و محل اسراوص(است 
  .طالب است سازد و دين مرا ادا مي نمايد علي بن ابي ي مرا عملي مي وعده

) 4/240) (الميزان(آنرا تخريج نموده است و ذهبي در ) 6063) (الكبير(طبراني در 
 خدري از از طريق يحيي بن يعلي از ناصح بن عبداهللا از سماك بن حرب از ابوسعيد

سلمان به نقل آن پرداخته است، و اين اسناد حقيقت ندارد، و ناصح بن عبداهللا 
 او را  همسو فالّ او منكر الحديث است، :گويد است و بخاري مي] الحديث[متروك 
 او محل اعتماد نيست و هيثمي در :گويد داند و ابن معين مي مي] الحديث[متروك 
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داند، و  لول ميعآنرا م) مذكور(د او در حديث به علت وجو) 114-9/113(المجمع 
اعتباركردن   و آنچه بيان گرديد براي بي؛ اين خبر منكري است:گويد ذهبي هم مي

ديگري است و ] قادحه[ ولي به نظر من در اسناد آن علت ،روايت مذكور كافي است
  و؛باشد، زيرا او در اسناد ضعيف است آن هم وجود يحيي معروف به اسلمي مي

 او داراي روايتي از ناصح بن عبداهللا استاد اوست ؛آمده است) التهذيب(همچنانكه در 
همان اسلمي است و ذهبي چون اسناد اين روايت در ] مذكور[گمان يحياي  و بي

ستايد بر اينكه او به  نمايد يحيي بن يعلي مذكور را مي را نقل مي) 4/240) (الميزان(
ر دو مربوط به يحيي بن يعلي مذكور است زيرا ثقه معروف است، و به نظر من ه

 از ناصح روايت ننموده است عالوه بر آن ذهبي قبل از آن اسناد روايتي ذكر يحيي
از ناصح بن عبداهللا سماك بن ) اسلمي(نموده است تصريح نموده است به اينكه او 

حرب كه همان اسناد ما در اين روايت است و ثبوت و عدم ثبوت اين امر در 
وضعيت حديث تأثيري ندارد زيرا همانطور كه قبالً ذكر شد روايت مذكور ضعيف و 

  .باشد منكر مي
] براي عبدالحسين[و حديث سلمان داراي طرق ديگري است كه جاي شادماني 

ي نرا نقل كرده است و نياز به عرضه آ) 359-1/358) الآللي(نيست و سيوطي در 
  .پردازيم كر طرق آن ميمفصل آن نيست ولي به طور مختصر به ذ

باشد و بسياري او را كاذب  اولين طرق از اسماعيل بن سكوني قاضي موصل مي
است روا نيست در ) صفت(دجال  (:اند، و ابن حبان در مورد وي گفته است دانسته

] اسنادهاي[و آن طريق هم داراي ) كتب نامي از وي ذكر گردد مگر بر سبيل سرزنش
  .شده نيستندمجهولي است كه شناخته 

است و مورد اتهام ] الحديث[ن مطر بن ميمون است و او متروك آ در :طريق دوم
  . است همهاي ديگري است و در اسناد آن ضعيف

) 1/635) (الميزان( ابن حبان آنرا تخريج نموده است و ذهبي هم در :طريق سوم
خالد متروك از طريق خالد بن عبيد ابوعاصم از انس از سلمان نقل كرده است و 

  .موضوعاتي از او ذكر گرديده است : او گفته استدربارهحاكم  است و] الحديث[
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 كه آخرين طريق است در آن اسماعيل بن زياد سكوني وجود دارد، :طريق چهارم
و در اسناد آن نيز قيس بن ميناء وجود دارد . كه شرح حال وي در طريق اول ذكر شد

اين طريق را نقل نموده و ) 3/398) (لميزانا(كه او هم متهم است و ذهبي در 
 اين روايت دروغ است، و خداوند او را مورد رحمت خويش قرار دهد :گويد مي

) 359-1/358) (الآللي(راست گفته است، و ابن جوزي در موضوعات و سيوطي در 
اند، و با ثبوت دروغين بودن اين روايت سخافت كالم  آنرا كذب به شمار آورده

و اين نص : (گويد و مي. گردد ن به صورت شرح بر اين روايت معلوم ميعبدالحسي
 برترين مردم است و �در وصي بودن علي است، و صريح در اينكه او بعد از پيامبر

  ). وجوب طاعت او بر صاحبان خود است وبا داللت التزامي بيانگر خالفت
ي  كه در مراجعه) يهالحل(نزد ابونعيم در عنه و اما حديث سوم از انس رضي اهللا 

باشد، و كذب و موضوع بودن  مي) يهلالح(ذكر آن گذشت و پنجمين حديث در ) 48(
  .به طور مشروح بيان نموديم) 1/474ج (آنرا در 

هاي قاطع  با حجت) 523-1/522ج (و نيز حديث چهارم از ابوايوب انصاري، در 
 شيطان به اين رافضي موضوع بودن آنرا تبيين نموديم كه تمام خياالت القاء شده

بنگر چگونه خداوند علي را از ميان تمام مردم بعد از اينكه از  (- :گويد است كه مي
 و خداوند مرا تعليم داده است كه از جمله –) آنها خاتم برگزيد انتخاب نموده است

سنت الهي اين است كه بندگان ايماندارش را به اينگونه افراد ابتالء نمايد، و 
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و چه اندازه منطبق بر عبدالحسين و امثال ! اند و اين آيات چه اندازه عظيم و بزرگ
افراد و تصريحاتشان را به سخنان ] اينگونه[اوست و چگونه خداوند تمام سخن 

ارترين وصف براي كالم بيهوده تعريف نموده است و سوگند به خداوند اين سزاو
عبدالحسين است، و هرگز دليلي بر آن نيست، بلكه از هوي و آرزو سرچشمه گرفته 

 دليل بر صحت قول اوست در – قول ابوايوب انصاري –است، و آنچه به گمان وي 

�-j ��_�� �ي  ايم و خداوند با آيه كذب و بطالن آنرا بيان كرده) 524-1/522ج ( � % �
, �)���DJ� % %� � � �'-W�b �5�Y �� � � � % � % � دليل را دروغگو  ي و ادعاي بيهر صاحب دعو  }   :	�����} �%

%-�Y>�Q j� j 8ناميده است، و مرا دستور داده تا از آنان حجت آگاهانه بخواهيم  � � % � % %� �
bDd \, �5� �,* �i
� \, ��+(5_ �, ��
 |�vD^5� �#Q ��� � � � � � %� %% � � � � %� � � �� % � � �� % � � % � &� � � % � ����A {3� و ما از  } � :	"!*

، پس آنان از ظن اند دروغ و نيرنگ دليلي ارائه ندادهآنان دليل و برهان خواستيم جز 
نمايند، و خداوند در آن آيات مرا آگاه نموده است،  گمان دور از واقعيت پيروي مي
گردد جز آنكه توجه  ييابد و به سخنشان خشنود نم كه كسي به آنان تمايل نمي

نمايد كه خداوند از پيروي بدون دليل و برهان او را مورد سؤال و مؤاخذه قرار  نمي


�5>{� :فرمايد و اين چنين كساني به آخرت ايمان ندارند و خداوند مي. دهد مي*% �� �  
2� �� �� ����2�
 * |�t�
 * CD�K�J ����I� \ ��	
� C>n� R�
,% � % � %� % � �� � � �� � � % � � � %� � � � � � �� %% % � �� � � � ������ � و سپس  � �

 ميان خود جز به حكم او راضي تدهد كه براي فصل خصوم خداوند مرا آموزش مي

���s. نشويم� e�5)
� �)�
, S4� �	
� ��* 7)l c<5J �9� �<�� ` � �� � % � � � %� � ` %� % �� � �� �� � �� � � �� �  و با هوي ��

و ]. رداختنبايد به رفع خصومت پ[گمان كه كاالي عبدالحسين است  و تعصبات و
) 5/238(اي است كه در حاشيه  گانه از تعصبات روايت سه بهترين دليل بر پيروي او

 گرچه در صورت ؛اند نگاشته است كه تماماً بدون شناخت اسناد و منبع ذكر شده
 است ولي هيچ داللتي بر وصيت مزعوم در آن يافت �ثبوت آنها بيانگر فضيلت علي

  گردد،  نمي
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 شرح حال محمد دينار  در)الميزان(ذهبي، در ] وايت شده استر[اثر اول از انس 
نقل كرده ) 5/163) (اللسان(آنرا دروغ دانسته و بر مبناي آنچه ابن حجر عسقالني در 

تكذيب ) 85(ص ) الصواعق(مي در تداند و ابن حجر هي ابن عساكر آنرا ضعيف مي
به اينكه روايت مذكور  و خود هم اكتفا نموده ،ذهبي بر اين روايت را ذكر نموده

) الصواعق(شود و به هر حال حتي نزد صاحب  غريب و در سند آن مجهول يافت مي
معمول كتمان نموده  نمايد ولي در اينجا نظر او را طبق  كه عبدالحسين از او نقل مي–

  .است مردود –است 
 كه بيانگر فضيلت علي است، اين مزيتي است (:]گويد عبدالحسين كه مي[و قول 

و بعد از او كسي به اين فضيلت نايل نخواهد شد و كسي هم فكر رسيدن به آن 
آري ازدواج او با فاطمه براي علي فضيلت است، وليكن اين فضيلت ) نمايد نمي

در اين فضيلت ] به علت ازدواج با دختر پيامبر[خاص علي نيست بلكه ديگران هم 
بدالحسين او از علي برتر است و اند، از جمله عثمان بن عفان عليرغم ميل ع سهيم
رقيه را به همسري او در آورد و سپس بعد از جنگ بدر رقيه ] دختر خويش[پيامبر 

به رحمت خداوند پيوست، و پيامبر دختر ديگرش ام كلثوم را به ازدواج وي درآورد، 
بوديم،   نمي در ادله] روايت[و چنانچه ما هم مثل عبدالحسين در قيد و بند صحت 

رافضيان به روايت نموده است، كه اگر ) 110(نموديم به آنچه ابن ماجه  هاد مياستش
 كه پيامبر به :كند كردند، و ابن ماجه روايت مي يافتند، از شادي پرواز مي آن دست مي

دهد كه خداوند ام كلثوم  اي عثمان جبريل مرا خبر مي (:جلوي مسجد آمد و فرمود
و يا آنچه ابن عساكر )  همسري شما درآورده است همان صداق و مهريه رقيه بهارا ب
 : به عثمان فرمود�كه رسول خدا (:نمايد روايت مي) 39(تهذيب تاريخ دمشق (در 
داشتم به  همانا من دو دختر را به همسري وي درآوردم و اگر دختر سومي هم مي(

 )به همسري وي درنياوردم مگر با وحي آسمانيآنها آوردم و  همسري وي در مي
كنيم، و با وجود روايت ثابت و صحيح از  ضعيف احتجاج نمي] روايت[وليكن ما به 
شويم، و به همين خاطر عثمان به ذوالنورين ملقب گرديده است، و  نياز مي ضعيف بي

او تنها كسي است كه با دو دختر پيامبر ازدواج كرده است، و مردي ديگر كه در 
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 است ابوعاص بن ربيع است كه رسول مند شده فضيلت ازدواج همچون علي بهره
 : در دامادي بستود، و فرمود راخدا دخترش زينب را به همسري وي درآورد، و او

  ).براي من گفت و راست گفت و به من وعده داد و نسبت به من وفا به وعده نمود(
 و به فكر ،گردد  كس بعد از او به آن نايل نمي هيچكه(پس سخن عبدالحسين 

است سپس احاديثي كه ] مردود[سخني نادرست و ) را هم نخواهد كردرسيدن به آن
هاي  از ابن عباس و ابوهريره نزد خطيب و حاكم با تمام تخريجهاي آنها در حاشيه

دروغ بودن آنها را ) 314-1/311ج (ذكر كرده است به طور مفصل در ) 6/239، 7(
بن يسار نزد امام احمد حديث معقل ] زمينهاين در [و آخرين احاديث . بيان كرديم

در چه حالتي به  (:ادت نمود و به وي فرمودي فاطمه را ع�باشد، كه پيامبر مي) 5/26(
] پيامبر[وهم شدت گرفته است، و توانم اندك،  نداگفت ] فاطمه[بري؟  سر مي
آيا راضي و خشنود نيستي كه من شما را به اولين مسلمان امتم و آگاهترين و  (:فرمود
در اسناد آن ] چون [ استاين روايت ضعيف) ام ين آنان به همسري درآوردهتر با حلم

  .آورند را ضعيف به شمار مياو باشد و ابن معين و ابن جارود  خالد بن طهمان مي
گردد و  پردازي مي او اشتباه نمود و دچار خيال (:گويد ي او مي و ابن حبان درباره

ه موارد مورد پذيرش نيست، و اما  دارد و روايت وي در اينگونتشيعگرايش به 
عمر كه در اواخر  - و يا ابوحاتم از اختالط وي ،اعتماد ابوحاتم به وي مردود است

باشد، و ابن معين  اطالع مي بي -داشته است و ابن معين هم آنرا تبيين نموده است 
ود دچار اختالط گرديد و قبل از آن اهل ثقه ب] زندگي[در ده سال اخير (گويد  مي

و ) الميزان(ي خالد بن طهمان از  ابواحمد زبيري هم نظير چنين سخني را درباره
گردد كه او از  ي وي با ساير راويان معلوم مي كند، و با مقايسه روايت مي) التهذيب(

باشد زيرا در ميان راويان كساني هستند مانند ثوري كه از خالد روايت  متأخرين مي
ن ابواحمد با توجه به باشند كه سِ اند و بيانگر اين مي مد بودهاح اند كه استاد ابي نموده

 و لذا روايت ابواحمد از ،اند كمتر بوده است ديگر روايان كه از خالد روايت كرده
خالد بوده است و به هر حال براي بيان ضعف ] ي حافظه[خالد بعد از زمان اختالط 

 حديث طثبات اينكه قبل از اختالبا عدم امكان ا] خالد[روايت ثبوت توهم و اختالط 
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ي اعتبار ساقط گردد و  را از او شنيده باشد، كافي است تا حديث تماماً از درجه
  .احتجاج به آن جايز نباشد

  : س:)69(مراجعه 

در [شيخ االزهر براي انكار وصيت به اقوال ثابته از عائشه و عبداهللا بن ابي اوفي 
الحسين در حاشيه بر قول عائشه شرح نموده و وليكن عبد. نمايد  احتجاج مي]نفر آن

ي وصيت را به  ترين پاسخ است و با اين جوابها مسأله ارزش كند كه اين بي گمان مي
  .ايهام كشانده است

  :ش) 70(مراجعه 

تالش عبدالحسين براي اثبات وصيت از مفاهيم نصوص ديگر كه معناي آنها  -1
  .را نقل كرده است 

را كه انكار وصيت ) اهل سنت(ي  ب چهارگانهپيروان مذاه] عبدالحسين[ -2
گانه قبل از علي همراه و هم نظر  اند و چون با آنان در خالفت خلفاي سه نموده

 .نيستند مورد سرزنش قرار داده است

ي  آنچه درباره[بدون حجت و برهان به اسقاط حجت بودن صحيح بخاري  -3
 .نمايد  تصريح مي]نفي وصيت است

نمايدكه عقل و وجدان به آن وصيت مزعوم حكم  بدون دليل ادعا مي -4
 .نمايند مي

  :)70(پاسخ بر مراجعه 

در نفي ) رضي اهللا عنها(بر قول عائشه ) عبدالحسين(بيان سخافت شرح  -1
وصيت، و تفصيل حجت عائشه در نفي وصيت و تقسيم آن و توجيه سخن 

 ميان سخن در] با كلمات[ه و اقوال صحابه و تابعين و كشف برخي بازي شعائ
  .عبدالحسين

سياق مفاهيم نصوص كه ذكر كرده است و رد و نقد علمي و سقوط آن در  -2
 .اثبات وصيت مزعوم

  . در آنچه موسوي آنان را متهم نموده است دفاع از ائمه مذاهب چهارگانه -3
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 به رد و گرديد و ما كه در مورد وصيت در مراجعه قبل ذكر يبعد از نقل نصوص
تا از مفهوم .  در اين مراجعه هم تالش نموده است،رداختيمي آن پ تكذيب همه

نصوص ديگر كه وضعيت بهتري از نصوص قبل ندارند به اثبات وصيت خيالي 
بپردازد، كه غالب آنها در صفحات قبل با پاسخ بر آنها به طور مفصل ذكر ] خود[

توضيح وي در خواهيم  گرديد و بعداً هم به آن اشاره خواهد شد وليكن قبل از آن مي
  :گويد را ذكر نمائيم كه ميبر قول عائشه ) 69(مراجعه بر ) 241-2/240(ي  حاشيه

 به علي را در اين حديث �و شيخين بدون اينكه خود متوجه باشند وصيت پيامبر
اند كه پيامبر به علي وصيت نموده است  اند، و كساني كه ذكر كرده روايت نموده

اند كه جرأت بر  اند بلكه از صحابه يا تابعيني بوده نبوده] اسالمي[بيرون از امت 
سازگار نبوده و با سياست ] عائشه[المؤمنين  اند كه با ميل ام  چيزي داشتهآشكار شدن

را از آنان شنيد، ] وصيت[ و لذا عائشه همينكه حديث ه استزمان مخالفت داشت
افيت را از اين بالء سالمت و ع ... ا رد نمودرترين پاسخ آن سخت برآشفت و به واهي

دليل و خيالي عبدالحسين از خداوند خواهانم و او درخيال و آرزوي  و ادعاهاي بي


>�* R� QW�M �ي  خود يادآور مصداق آيه�(J �� ��* |�� r#(�
 M�u� 1, R��Y oT�(Y� � �� � � � � � � % � % �� � � � � � �� � � �� � � � � � � �
Sst = \, ��D��)
�& � � � � � � � � &e��Y � :فرمايد مچنانكه خداوند ميو يا ه }� :	����}� � � � �

 RJ� l |���� |>�Q �9� >v** �n�0 |>� ~ |M�v ��, }5l M�� ��:i
� R( f �+�2J� � � � � � � � % � � � � � � �� � ` � % � %� � & �� � � � �� � % �% ` � �� � % � � � �
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هاست كه برخي بر روي  چنين سوگند به خدا داليل و حجتهايش تاريكي و هم

%*�� ~ � :اند، وليكن همچنانكه خداوند مقدر فرموده است ي ديگر قرار گرفتهبرخ � % ��
O�� �� R
 7� �O�� R
 �9� j+�& � �% � � �� � �� ` %� � ي  پذيرد درباره  و در غير اين صورت چه كسي مي��

را از كجا  اين ادعا). لذا چون حديث را از آنان شنيد سخت برآشفت (:عائشه بگويد
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ترين  ترين و سست ي واه:گويد ي پاسخ عائشه مي  يا دربارهآورده است؟ و
خواسته است به كساني پاسخ گويد كه گمان ) رضي اهللا عنها(هاست، و عائشه  پاسخ
ده بود و به وي وصيت نمود و از وكنند پيامبر در حالت مرگ به علي تكيه نم مي

 است] ديگر[ باب  هزار دارايجمله هزار باب علم بر روي او گشود كه هر باب خود
پردازيم و  به ذكر آن مي) 76(ي سوم از مراجعه  و مسائلي از اين قبيل كه در فقره
از قرطبي ] ي نفي وصيت پيامبر هنگام مرگ درباره[حافظ ابن حجر در فتح الباري 

 خالفت را براي علي �اند كه پيامبر   وضع نمودهيشيعه احاديث (:نمايد كه نقل مي
اند، از جمله آنچه   جماعتي از صحابه و تابعين آنرا رد نمودهوصيت نموده است و

ديگران عائشه به آن استدالل نموده است و ذكر خواهد شد، سپس حافظ و 
اند كه پيامبر در حالت  گردد كه آنان نزد عائشه ذكر نموده  آنطور معلوم مي:گويند مي

انكار و استناد نموده مرگ خالفت را براي علي وصيت نموده است، لذا عائشه آنرا 
 او جان تسليم نموده و هاست كه او در حالت مرگ با پيامبر بوده است و در حجر

بر دو  – وصيت مزعوم – حجت ما در انكار :گويم  از او واقع نشده است، ميوصيتي
  .بخش است

 كه در صفحات قبل به بيان كذب تمام – وصيت مطلق در طول حيات پيامبر :اول
  .شده در اين زمينه پرداختيماحاديث ذكر 

 كه آن هم به دليل عدم ثبوت � وصيت هنگام مرگ و احتضار پيامبر:دوم
چنين   مردود است، وهم– بلكه موضوع و دروغ بودن آنها –نصوص در اين باره 

باشند كه ابن حجر در فتح الباري  عائشه با ساير صحابه و تابعين به نفر آن قائل مي
احمد و بيهقي از طريق  (:گويد  از آنرا نقل كرده است و مياي گوشه) 5/455-456(

ل فرا ماند كه چون روز ج اسود بن قيس از عمرو بن ابوسفيان از علي روايت نموده
  . در اين امارت چيزي به ما نسپرده است� اي مردم رسول خدا:رسيد علي گفت

ن كافي  براي نفي وصيت هنگام مرگ و يا قبل از آ�و اين سخن از خود علي
است، اين مسأله بر سخن امام سندي هم منطبق است كه عبدالحسين در حاشيه نقل 

] پيامبر[بدون شك اين سخن به اين معني نيست كه قبل از وفات  (:گويد نموده و مي
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وصيت نبوده است و مستلزم اين هم نيست كه او ناگهاني از دنيا رفته است و امكان 
بيماري از نزديك شدن اجل خويش آگاه بوده است و وصيت نداشته، زيرا او قبل از 

گويد سخن مذكور در نهايت متانت و  و عبدالحسين مي) بعد از آن ايامي مريض بود
استحكام است از دو حال خارج نيست يا اينكه او به اين سخن راضي است و 

ي  بهپس اين حر. پذيرد، اگر ناراضي است محتواي آنرا پذيرفته و يا اينكه آنرا نمي
برخورد ] فراوان[نيرنگ و تضليل است كه ما معموالً دركتاب وي به اين قبيل مسائل 

بايست به مدلول خبر عائشه اقرار نمايد كه  ايم، و در صورت رضايت به آن مي كرده
 در حجره عائشه بود، زيرا  حالجان به جان آفرين تسليم نمود و پيامبر :گفته است

ار و بيان نموده است با وجود عدم داللت بر نفي سندي خود به سخن عائشه اقر
 صحيح و ثابت است، و اين امر كامالً با اعتقاد شيعه و – با رأي و گمان او –وصيت 

به آن تصريح ) 76(ي  ي سوم از مراجعه عبدالحسين مخالف است كه در فقره
  .شود مي

كه سخن هر آنكه پذيريم و دليلي است  و اما قول عائشه را ثابت نموده و آنرا مي
 از دنيا برفت و سرش در آغوش علي بوده و به وي وصيت نموده �بگويد پيامبر

 حجتي بر عليه ما – رحمه اهللا –نمايد، و اما سخن امام سندي  است باطل و رد مي
نيست زيرا ما قول كساني ماند قرطبي، ابن حجر و غيره را ذكر كرديم كه از سندي 

  . بودند تراهنگتر و با اين نصوص هم آگاه
و قبل از اينكه در اين زمينه سخنم را به پايان برسانم الزم است به مطلبي كه 

و . توجهم را به خود جلب نموده است اشاره نمايم تا بابيان آن حقيقت برمال گردد
نمايد  ل امام سندي را نقل ميآن هم عبارت است از سخن عبدالحسين كه چون قو

افزايد كه اين  به پايان سخن سندي مي) تا آخر كالم او(خر كالم سندي عبارت در آ
اي است كه عبدالحسين آنرا  عبارت بيانگر اين است كه كالم سندي داراي تكمله

از جزء ششم از سنن نسائي ) 240(حذف نموده است، و به همان منبع صفحه 
ه كتاب و  آري پيامبر علي را ب: كه گفته بود:ي سخن او را ديدم مراجعه نمودم تتمه
ي  كرد و وصيت به كتاب و سنت خاص علي نيست بلكه همه سنت توصيه مي
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به مال و ثروت باشد، پيامبر بعد از ] پيامبر[گردد، و اگر وصيت  مسلمانان را شامل مي
به جا نگذاشت تا نياز باشد به آن وصيت نمايد، و عبدالحسين به ] مالي [ياو ثروت

 خاص علي در آن يثد و حزيرا نفي وجودحذف سخن امام سندي پرداخته است 
نهفته بود، و اگر وصيتي از پيامبر به علي هم بوده باشد توصيه به كتاب و سنت 

علي تنها ي مسلمانان است و خاص   و چيز ديگري نيست و آن هم شامل همه،است
نمايد به اينكه كالم امام سندي در نهايت استحكام  نيست و اگر عبدالحسين اقرار مي

هم اقرار نمايد كه بااصل ادعاي ] نفي وصيت[بايست به اين مسأله  متانت است ميو 
وي در تضاد است و در غير اين صورت چرا به حذف و قطع كالم سندي اقدام 

  نمايد آيا اين جز عدم رعايت امانت چيز ديگري هست؟؟ مي
 و :گويد و سپس عبدالحسين مراجعه خود را با سخن دروغين آغاز نموده و مي

توان آنرا اثبات  گوئيم بلكه نمي و ما مي) توان انكار كرد وصيت پيامبر به علي را نمي
  .كرد

بعد از اينكه پيامبر علم و  (:گويد خود مي) هوموم(و سپس با اشاره به نصوص 
بطالن آنها را معلوم ) 82-80(حكمت را به علي به ارث بخشيد و ما نيز در صفحه 

او را بشويد و او را ] جنازه[ علي را مكلف نمود تا اينكه �بر پيام:گويد نموديم و مي
 ست كها  سخن صحيح است كه علي از جمله كساني بوده دفن نمايد، و اينو كفن 
 است، اما تنها علي �اند و اين فضيلتي براي علي را غسل و كفن و دفن نموده پيامبر

بن عباس، اسامه بن نبوده است، بلكه عباس بن عبدالمطلب، فضل بن عباس قثم 
اند و كتابهاي زيرهم به آن   در آن مشاركت نموده�زيد، و صالح غالم رسول خدا

   :اند از جمله اقرارنموده
، طبقات الكبري )214-3/211 تاريخ طبري –) 315-4/312(سيره نبوي ابن هشام 

البدايه و (، )576-2/575(، تاريخ االسالم ذهبي )297-1/298 (2/277(ابن سعد 
بود  و اگر غسل و تدفين پيامبر مستلزم وصيت مي) 263-5/260(ابن كثير ) لنهايها

نمود،  اند وصيت مي ي كساني كه در غسل او شركت داشته  به همه�بايست پيامبر مي
اي است   مستلزم چنين مسألههاي كه به آن استناد نمود و سخن عبدالحسين و مقدمه
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مخالفت ما ورزيم كه هيچ كس با  ك نميو ما ش] ي آنان وصيت شود كه به همه[
 براي –اي با وصيت پيامبر  ندارد كه غسل و تكفين و تدفين پيامبر هيچ گونه رابطه

  . در مسائل امامت ندارد–كسي او را و غسل داده 
مكلف و از وي تعهد ] غسل و كفن و دفن[ پيامبر علي را به :گويد و اما اينكه مي

در اين باره ذكر كرده ) 2/242(ي  هم كه در حاشيهگرفت، صحيح نيست و رواياتي 
 :گويد اند، اولين روايت اينكه علي مي ي اعتبار ساقط است تماماً ضعيف و از درجه

، و ابن )2/282(ابن سعد ) پيامبر وصيت نمود كه جز من كسي او را غسل ندهد(
اند و   نقل نمودهآنرا –) 9/36(مجمع الزوائد (، )5/261) (البدايه و النهايه(كثير در 

از طريق ابوعمرو كيسان از غالم يزيد بن ) 2/576) (تاريخ خويش(حافظ ذهبي در 
يالل از علي و كيسان القصار روايت نموده است و كيسان القصار و استاد او يزيد هر 

پيامبر مراوصيت نمود  (:گويد سپس قول علي كه مي. اند ضعيف) روايت(دو در اسناد 
ذكر ) 1781/1) (الكنز(و در ...) ن از دنيا برفتم مرا هفت بار بشوئيد  چون م:و فرمود

شده است و آنرا به ابوالشيخ و ابن نجار نسبت داده است، و اين قصور از صاحب 
آنرا روايت نموده است، و اسناد آن به خاطر ) 1468(الكنز است زيرا ابن ماجه هم (

 در ميان راويان صدگانه با عبادبن يعقوب رواجني ضعيف است، و شرح حال وي
  .ذكر گرديد) 46(شماره 

ي اصل بالفظ عوانه نگاشته شده است   در نسخه–و قول عبدالواحد بن أبي عون 
نيست، بلكه او از ] هم[ حجتي براي او نيست، زيرا او از تابعين –كه اشتباه است 

 و  است، پس چگونه روايت او از پيامبر صحيح است)144(ي هفتم سال  طبقه
روايت مذكور با ضعفي كه در اسناد آن است و چون ابن سعد از طريق استادش 

است و همچنانكه ) الحديث(محمد بن عمر واقدي روايت نموده است و او متروك 
  .التهذيب گفته شده است مورد اتهام است(در 

علي داراي چهار خصلت است و جز او كسي داراي آنها  (:اما قول ابن عباس
 او -2او اولين عربي و اعجمي است كه با پيامبر نماز اقامه نموده است  -1. نيست

يوم  و او در -3اي بيرق پيامبر با او بوده است،  كسي است كه در هر جنگ و معركه



86868686 پاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعات        

 او كسي است پيامبر را غسل داده و او را وارد -4 با پيامبر استقامت ورزيده، مهراس
 يحيي مصري از مفضل بن فضاله از سماك بن قبر نمود، حاكم آنرا از طريق زكريا بن

حرب از عكرمه از ابن عباس روايت نموده است و حاكم بعد از آن چيزي ديگر به 
زكريا بن يحياي وقار ] مذكور[در روايت  «:آن نيفزوده است اما ذهبي گفته است

گويم زيد بن يحيي المصري پدر ابويحياي وقار  وجود دارد كه او متهم است، مي
نمايد، و صالح جزره او را   حديث وضع مي:گويد ي او مي ت كه ابن عدي دربارهاس

آورد، و عالوه بر اين در اسناد آن علّت ديگري هم هست  دروغگو به شمار مي
  .باشد ماك بن حرب از عكرمه ميسكند روايت  نقل مي) التقريب(همچنانكه حافظ در
ل ابن عباس را از طريق احمد بن قو) 133-8/132) (االستيعاب(و ابن عبدالبر در 

عبداهللا دقاق از مفضل بن صالح از سماك روايت نموده است، و اين طريق هم ثابت 
ي  ضعيف است، بخاري و ابوحاتم درباره] در اسناد آن[نيست زيرا مفضل بن صالح 

 او سخنان جعل شده را از :گويد  منكر الحديث است، و ابن حبان مي:اند او گفته
مراجعه » التهذيب«گردد، به   ميتوصيهكند پس ترك احتجاج به وي  يت ميثقات روا

  .شود
 اي علي شما مرا :پيامبر به علي فرمود (:گويد و حديث ابوسعيد خدري كه مي

. ذكر گرديده و به ديلمي نسبت داده شده است) 32965) (الكنز(در ) دهيد غسل مي
نيافتم شكي در ضعيف بودن آن ) يفردوس األخبار ديلم(با اينكه من آنرا در مسند 

) الكنز(اصالح صاحب ) 1/382ج (نيست چون اسناد آن شناخته شده نيست، و در 
و . ت آن به ديلمي را بيان نموديمسببه اكتفاي او در حكم بر ضعف حديث و ن

و شما غسل دهنده و دفن كننده من  (: كه رسول خدا به علي فرمود�حديث عمر
ج ( فقره سوم ذكر گرديد و در 32يتي است كه در مراجعه همان روا...) باشي مي
آن به خاطر ] مرفوع[بطالن و موضوع بودن آنرا تبيين نموديم، و علت ) 1/384-385

است و او بسيار دروغگو است، و ] اد آنندر اس[حسين بن عبداهللا ابزاري بغدادي 
 احمد كه از حاشيه مسند امام) 5(از جزء ) 45(هم در صفحه ) الكنز(صاحب 
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 –عبدالحسين به آن اشاره كرده است آنرا ذكر كرده است و ليكن عبدالحسين علت 
  .را به سبب عدم امانتداري كتمان نموده استآن  –رسواكننده 

پنج خصلت به  (:فرمود  از رسول خدا شنيدم مي:گويد و اما حديث علي كه مي
ر قبل از من آنرا به كسي  يا پنج خصلت كه هيچ پيامب–علي ارزاني داشته شده است 

نمايد، و لباس مرا بر بدنم   اينكه او دين مرا ادا مي: اول–ارزاني نداشته است 
 او در طريق محشر در روز :نمايد، سوم  او از حوض من دفع مي:پوشاند، دوم مي

 پرچم و بيرق من در روز قيامت در :سازد، چهارم قيامت راه را براي من هموار مي
 و من بعد از ازدواج :گيرند، پنجم دم و فرزندان او در زير آن قرار ميدست اوست و آ

وي هرگز بيم ندارم او دچار فساد و يا كفر بعد از ايمان گردد، عقيلي آنرا در 
آنرا ) 1/401) (تنزيه الشريعه(نقل كرده است و ابن عراق كناني در ) 2/22) (الضعفاء(

اق از حارث از علي نقل نموده است، از طريق خلف بن مبارك از شريك از ابواسح
آنرا با إسناد عقيلي نقل كرده است، و علت ) 662-1/661الميزان (و ذهبي نيز در 

  .در خلف بن مبارك است كه او ناشناخته و غيرمعروف است) ضعف آن(
باشد و حديث وي مورد  مجهول به نقل مي (:گويد ي او مي و عقيلي درباره
از ابواسحاق و از شريك نيست ] روايتي[ديث داراي اصل گيرد وح متابعت قرار نمي

ل و غير مفيد روايت گرديده است، در آن علت ديگري كه در حارث مو با اسناد مه
] به دروغ[او بسيار ضعيف االسناد است و مورد اتهام اين است كه شود  گر مي جلوه

ان كرديم و به بي) 19(است و شرح حال وي، را در ميان راويان صدگانه با شماره 
العلل المتناهيه و ذهبي در (وضع حديث مذكور با اسقاط آن از جانب ابن جوزي در 

حكم گرديده است، و از حديث ابوسعيد خدري ) 1/212) (المغني في الضعفاء(
داراي شاهدي است وليكن چندان اهميت ندارد، چون ابونعيم آنرا از طريق محمد بن 

) الحليه( بن ابوسفيان از عطيه از ابوسعيد او در عبدالرحمن قشيري از عبدالملك
روايت و تخريج نموده است، و اين هم جعل شده است و محمد ) 10-211-212(

 او متروك :گويد بن عبدالرحمن قشيري مورد تكذيب قرار گرفته است و ابوحاتم مي
يار  او بس:گويد كند و ابوالفتح أزدي مي پردازي مي الحديث است و در حديث دروغ
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ديگري است ] اسنادي[دروغگو و متروك الحديث است و عالوه بر آن داراي علت 
برد، و   زيرا او تدليس و نيرنگ به كار مي– عوفي –كه عبارت است از تدليس عطيه 

با كنيه را نمايد و او  از محمد بن سائب كلبي كه متهم به دروغ است نقل حديث مي
نمايدكه او خدري صحابي است و با اين وجود  ميبرد و چنين وانمود  ابوسعيد نام مي

  .گردد  آشكار مياوحديث مذكور باطل گشته و دروغ 
عبارت است از آنچه از ابن سعد ] عبدالحسين در باب وصايت[و آخرين روايت 

 كسي بر رسول :نقل كرده است كه علي هنگاميكه پيامبر از دنيا برفت گفت) 2/219(
... كه او در حال زنده و يا وفات امام و رهبر شماست گردد در حالي خدا امام نمي
نمود و مردم بر دعاي او آمين  ي آنرا ذكر كرده است كه علي دعا مي سپس تتمه

گردد از  گفتند، كه اين هم ضعيف است همچنانكه از بررسي اسناد آن معلوم مي مي
 كه شرح حال گردد، و ابن سعد آنرا از استاد خويش واقدي ي اعتبار ساقط مي درجه

  .وي گذشت نقل كرده است و او قابل احتجاج نيست زيرا وي متروك الحديث است
آنرا قبالً از طريق واقدي ذكر كرده است كه ) 2/290(عالوه بر اينكه ابن سعد 

گفتند گرچه  كردند و مردم بر دعايشان آمين مي ابوبكر و عمر در آن قضيه دعا مي
نمايد  كن آنچه عبدالحسين به آن احتجاج ميروايت مذكور ثابت نشده است ولي

  . باشد اي از تحقيق علمي ندارد بلكه در پي اثبات آرزوي خويش مي بهره
و غير از مطالب مذكور تمام آنچه كه در حاشيه ذكر گرديده است مورد نقد و 
بررسي قرار نداديم زيرا بيش از آنچه ما گفتيم كه علي از جمله كساني است كه 

ه در غسل و كفن و دفن پيامبر شركت داشته بيانگر اثبات چيز ديگري بدون توصي
باشد در رد مراجعات ] غسل و تدفين[نيست، و هر آنچه در مورد توصيه و تعهد 

  .ايم گذشته به بيان ضعف آن پرداخته
او  اي او را اجر ين او را ادا و وعدهد] علي[و  (:گويد مي] عبدالحسين[و از اينكه 

از نظر صاحب خردان ارتباطي با وصايت و سپردن ] نمايد  تبرئه مي راي او ذمه
ي خاص خويشان و نزديكان   كه مسأله–ين خالفت براي علي ندارد، وگرنه اداي د

 چه ارتباط با خالفت و امامت بر عموم مردم دارد؟ و عالوه بر عدم صحت –است 
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و (بگويد ] موسوي[يست قول او از اينكه علي دين رسول خدا را ادا نمايد نيازي ن
ي  مگر اينكه هدف وي ذمه). نمايد ي او را تبرئه مي سازد و ذمهمي وعده او عملي 

تنها باشد و آن مضمون حديث جشي بن جناده و انس ) قرض(معلوم با قضاي دين 
آنرا ذكر نمود و ما هم بر آن سخن ) 1/243(ي  در حاشيه) عبدالحسين(است كه 

عمر  از آن بحث شد، و حديث ابن) 508-1/499ج (ستا در گفتيم و يا در همين را
از طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبه از محمد بن ) 13549) (الكبير(نزد طبراني در 

 از عبداهللا بن محمد طهوي از ليث از مجاهد از ابن عمر، از – ابوهشام دفاعي –زيد 
يد دين مرا ادا و وعده مرا باش شما برادر و مشاور من مي (: كه به علي فرمود�پيامبر

ي اعتبار ساقط است و ليث و  كنيد، و اين روايت از درجه ام را تبرئه مي عملي و ذمه
اختالط ] در روايت[ بسيار ثلي] خود[باشند، اما   از او محل انتقاد ميتر راويان پائين

 ي عبداهللاوحديث وي تمايز نيافته است لذا متروك گرديده است، و اما طه ده وونم
نمايد  بن محمد ناشناخته و غيرمعروف است، و ابوهشام رفاعي كه از او روايت مي

ضعيف است، و محمد بن عثمان بن ابي شيبه با وسعت حفظ او ] از لحاظ استاد[
و حديث . ذكر گرديد) 406-1/405ج (جاي حرف و ايراد است، و اين روايت در 

سوگند به خدا شما را راضي و  (: در مسند ابويعلي كه پيامبر به علي فرمود�علي
باشي، از سنت  مي] حسن و حسين[خشنود خواهم كرد، شما برادرم و پدرم فرزندم 

آنرا ) 122-9/121) (المجمع(هيثمي در ] نمائي ام را تبرئه مي نمائي و ذمه من دفاع مي
ا آن زكري] اسناد[ابويعلي آنرا روايت نموده است، و در (ذكر كرده است و گفته است 

ضعيف است، همچنانكه در ] از لحاظ سند[بن عبداهللا بن يزيد اصفهاني است و او 
منكرالحديث ] او[ذكر شده است أزدي گفته است ) تعجيل المنفعه(و ) الميزان(

  .است
ها و  ه علي وعد:و حديث سلمان كه از پيامبر روايت نموده است كه پيامبر فرموده

ذكر شده است و به ديلمي و ابن ) 32956) (نزالك(كه در ) نمايد دين مرا ادا مي
برد در ي كه حجيت آنرا از بين نمردويه نسبت داده شده است، و سند و حتي سخن

آنرا ) 3938(ي  ديلمي با شماره) فردوس األخبار(گردد، و من در مسند  آن يافت نمي
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ج ( در  كهام و براي بيان ضعف و رد آن كافي است به آنچه ما بدون اسناد يافته
 اصطالح او براي ضعف حديث منسوب به ديلمي و  و)الكنز(از صاحب ) 1/382

-1/499ج ( حديث انس و حبشي در  اماومراجعه شود، ديگران بيان و نقل كرديم، 
  ].و نيازي به تكرار آن نيست[ذكر گرديد ) 508

��: ي نمايد كه چون آيه و حديث علي كه ابن مردويه نقل مي�Q O	�*� � �� % % � � q_� �
'JD-k�� � � %  عملي  وين و وعده مرا اداعلي د (: فرمود�نازل شد، پيامبر  }�  :	�'*�	/} ��

ده آن معلوم نيست، گرچه قسمت نكن قابل ثبوت نيست زيرا اسناد و تخريج) سازد مي
 ولي هيچ ارتباطي با ، صحيح است، گذشت)1/507ج( كه در  آنچهاول آن به دليل

ي   بحث آن گذشت به صفحه)54(و حديث سعد در مراجعه وم ندارد، وهوصيت م
  .مراجعه شود) 34-35(

 � كه علي، است- ابن دعامه سدوسي–و آخرين سخن در اين باره سخن قتاده 
ين پيامبر را ادا كرد و اين روايت گرچه مرسل است و حدود پانصد هزار درهم د

ين رسول لي به پرداخت دقابل اثبات نيست، و مفهومي برتر و بيشتر از اختصاص ع
ترين خويشان وي بوده است و   ندارد چون علي نزديك–كه ما قبالً ذكر كرديم  –
وصيت به بلكه كند،   ثابت نميي راچنين قول عبدالرزاق گرچه حجت شرعي هم

 سپس عبدالحسين ، را هم ثابت نمي كند چه برسد به وصيت مطلققضاي دين
   مردم در آن دچار اختالف شدهي را كهيعام و شراعلي بعد از پيامبراحك (:گويد مي

 ي در مراجعه) 12 و 11(و در حاشيه به دو حديث ). نمايد  تبيين ميآنان براي بودند
كذب دوحديث مذكور و ) 498-1/496ج ( و در ،حواله و ارجاع داده است) 48(

 :گويد مي] ينعبدالحس[و در ادامه . بطالن استنتاج عبدالحسين از آنها را بيان كرديم
ت و او برادر و پدر س ا امت ولي بعد از او كه عليعهد بستبه امت ] پيامبر[و (

ترين داليل و  واليت و نصوص دال بر آن را با واضح] ي مسأله[اما ) باشد  مي اوفرزند
... و ) 456-1/449ج (به ] توان براي آگاهي بيشتر مي [،برهان به تفصيل شرح داديم

ج (يشتر در پ علي را  وميان پيامبر] مؤاخاتو [برادري ] ي مسأله[مراجعه نمود، و 
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بيان نموديم و ) 34032(ي  ت از مراجعهبو پاسخ بر بطالن آن در ضمن صح) 1/358
ارتباطي وجود ندارد، و اينگونه ] مزعوم[با اين وجود ميان روايات مذكور و وصيت 

در صورت اثبات [راي علي  علي پدر فرزند پيامبر است، گرچه ب:گويد سخن كه مي
 به معني برتري علي - نمايد  همچنانكه عبدالحسين تصور مي- فضيلت است اما] آن
 و بيانگر حق وصايت عام نيست، همواره براي اثبات آن به رواياتي ، نيستديگرانبر 
) مسند(نمايد، كه اولين روايت، حديث علي در  اعتبار احتجاج مي اساس و بي بي

است همانگونه اندكي پيش ) الصواعق(در ] ابن حجر[و ) فضايل(حمد ابويعلي و ا
گويد راويان آن  كه مي] درباره اين روايت[ذكر گرديد ضعيف است، و قول بوحيري 

مردود است زيرا در اسنادآن ) 9/122) )(المجمع(باشند با بيان هيثمي در  اهل ثقه مي
ضعيف است، سپس حديث دوم ] از لحاظ اسناد[زكريا اصفهاني وجود دارد، كه او 

كه به آن احتجاج نموده است حديث جابر نزد طبراني است كه با اين عبارت 
 را در پشت وي قرار داده است و خداوند هم يخداوند نسل هر پيامبر (:گويد مي

آنرا ) 2630الكبير (طبراني در ). طالب قرار داده است نسل مرا در صلب علي بن ابي
وع است زيرا در اسناد آن يحيي بن عالء رازي است كه وض متخريج نموده است و

نمايد، و   يحيي بن عالء كذاب و حديث وضع مي:گويد ي او مي امام احمد درباره
 )تاريخ بغداد(دانند، و حديث ابن عباس نزد خطيب در  ديگران نيز او را دروغگو مي

 بن عمران ضعيف است و در اسناد آن محمد] قبل[همچون حديث ) 3(1/6317(
هاي غير   و ناشناختهفاءدر آن ضع مرزباني است و او بسيار اهل دروغ است و

و ذهبي ) 1/201) (العلل المتناهيه(معروف ديگري هم وجود دارد، و ابن جوزي در 
به موضوع بودن حديث مذكور ) 801) (الضعيفه(و آلباني در ) 2/586) (الميزان(در 

  .اند حكم داده
 فرزندان هر مادري : اينجا حديث فاطمه است با اين عبارتو سومين حديث در

شوند جز فرزندان   به عصبه و خويشاني منتسب مي–آدمي   و در روايتي هر بني–
) الكبير(طبراني در ) باشم فاطمه كه من ولي آنان و من عصبه و خويش آنان مي

المجمع (يثمي در اند، و ه آنرا روايت نموده) 11/385) (التاريخ(و خطيب در ) 2632(
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به ابويعلي نسبت داده است، و روايت مذكور بسيار ضعيف است، زيرا در ) 9/173
 احتجاج به آن روا نيست و :گويد باشد و ابن هيثمي مي آن شيبه بن نعامه مي] اسناد[

سخن ابن حبان كه قبل از حديث فاطمه واقع شده نيز چنين است، و طبراني در 
  در عمر كه حديث و– تخريج نموده است �ز حديث عمرآنرا ا) 2631) (الكبير(

 از روايت سابق داراي ضعف بيشتري است، در سند آن –مراجعات گفته است 
اند بسيار  باشد و او همچنانكه دارقطني و ديگران گفته محمد بن زكريا غالني مي

 هايي در سند آن دروغگوست، و عالوه بر آن ضعيف االسنادهاي ديگر و ناشناخته
  .گردد ي اعتبار ساقط مي وجود دارند، و با اين داليل حديث مذكور تماماً از درجه

نيزموضوع و در اسناد آن يحيي ) 3/164(حاكم ) المستدرك(و حديث جابر در 
بن عالء رازي است و او همان كذاب است كه در روايت سابق ذكر وي گذشت و 

است لذا ) الحديث(ي متروك  كسي كه از وي روايت نموده است قاسم بن ابوشيبه
صحيح نيست و يحيي (ذهبي به دنبال تصحيح حاكم از روايت مذكور افزوده است 

  .كرد و قاسم متروك الحديث است  كه حديث وضع مي:گويد امام احمد از او مي
و اما (با اين عبارت است ) 3/244(در حاشيه ] عبدالحسين[و آخرين احاديث 

و حاكم ) يباش  فرزندم و از من و به سوي من ميشما اي علي برادر من و پدر
روايت نموده است، و ) رضي اهللا عنهما(آنرا از حديث اسامه بن زيد) 3/217(

دروغ ) اند و حاكم و ذهبي آنرا بر شرط صحيحين روايت نموده(عبدالحسين با گفتن 
اند،  ودهگفته است و لذا منبع آنرا ذكر نكرده است بلكه آنرا بر شرط مسلم تصحيح نم

بطالن بر ) 405-1/404ج (ذكر گرديد و در ) 34(ي  و حديث مذكور در مراجعه
ن تبيين گرديد، و حاكم و ذهبي و به دشرط مسلم بودن آن بلكه بطالن صحيح بو

اند زيرا او با اين تصحيح با سخن خويش در مواضع  ويژه ذهبي دچار اشتباه شده
  .ن روايت ضعيف و منكر استديگر مخالفت نموده است و صحيح اينكه اي

 او وزير و مشاور پيامبر است، و :گويد ي منزلت علي نسبت به پيامبر مي و درباره
ج (ي خود در  ذكر نمود، و ما هم به نوبه) 26، 20(هاي  استدالل بر آن را در مراجعه

و او محل  (:گويد سپس مي. رد و پاسخ آنرا بيان كرديم) 364-374، 1/350-355
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بن ابيطالب كسي به اين آيه عمل ننمود، و من به  و گفته شده است كه جز علي
 و اخبار و روايات در اين باره ضعيف يا منقطع – واهللا اعلم –صحت آن باور ندارم 

 اما آنچه حاكم -ام   آن واقف شده بر اساس آنچه من بر–و يا از مراسل تابعين است 
روايت نموده و عبدالحسين در حاشيه مراجعات به ) 4822-2/481(، )المستدرك(در 

آن اشاره نموده است كه از طريق عبداهللا محمد صيدالني از محمدبن ايوب از يحيي 
ليلي روايت  بن مغيره سعدي از جرير از منصور از مجاهد از عبدالرحمن بن ابي

بن ابيطالب گفت، و حاكم آن را بر شرط شيخين صحيح به شمار  ه علينموده ك
از جرير و باالتر از جرير مورد ] اسناد آن[آورده و ذهبي هم با آن موافق بوده است و 

بن مغيره سعدي و محمدبن ايوب و  باشند، اما راويان بعد از جرير، يحيي پذيرش مي
 معلوم  راام تا وضعيتشان شان نيافته عبداهللا بن محمد صيدالني شرح حالي درباره

سازد، و با آن بتوان به صحت اين اثر آگاهي يافت و بر فرض صحت آن ما آن را 
 به اين �آوريم و عمل علي مورد بحث به حساب نمي] موهوم[مربوط به وصايت 

 و در غير اين صورت ،آيه داللت بر فضيلت علي بر غير او با اين عمل خاص نيست
اند بر   كساني كه قبل از نسخ به حكمي عمل نمودهين فضيلت را براتوان اي مي

بايست كسي را كه رو به  اند تعميم داد، مثالً مي كساني كه به آن عمل ننموده
اند  المقدس نماز به جاي آورده است بر كساني كه رو به آن نماز اقامه ننموده بيت

و نماز به سوي . المقدس بهتر است دانيم كه كعبه از بيت ترجيح داد، و يقيناً ما مي
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المقدس را با   و به همين خاطر خداوند بيت،المقدس بهتر است كعبه از نماز به بيت
كعبه نسخ نموده است، و به طور كلي ناسخ از منسوخ بهتر است، زيرا خداوند 

نمايد و  نمايد و مادون آن را رفع و حذف مي احسن و برتر را براي ما تشريع مي

� � :فرمايد ميخداوند  �#+_ ~ �.#�� * �.�� �^J []� �. �� * ��� �� � �� ��� %� � � �% % � �� % � % � � % � %� � � �% � � � � � � & �% % %& � %� % �
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و همچنين وضعيت ساير احكام منسوخ مانند تحريم همبستري با همسر در 

نيز چنين است و به طور كلي از نظر ... هاي ماه رمضان و تحريم زيارت قبور و  شب
گردد مگر  شرعي و عقلي عمل به حكم منسوخ موجب فضيلت براي عامل آن نمي

 منسوخ به علت سبقت طرف در پذيرش اسالم باشد كه فرد اينكه عمل وي به حكم
آيد و به خاطر ذات عمل به حكم منسوخ  از لحاظ سابق بودن به فضيلت نايل مي
ي نجوي خود مدني و متأخر  المقدس اما آيه نيست مانند نماز اقامه كردن رو به بيت

  . النزول است
ي با صرف عمل به آن ي مذكور اثبات فضل عل و اگر قصد رافضي از طرح آيه

شود اما اگر هدفشان اين باشد كه آيه نجوي  باشد با دليل مذكور بر وي پاسخ داده مي
 چهار طريق به –نمائيم   و ما از سخن موسوي چنين برداشت مي–خاص علي است 

   :توان به آنها پاسخ داد مي

�� � :دفرماي ي مؤمنين را خطاب قرار داده است زيرا مي ي مذكور همه  آيه-1 ��� � � �
����� ��	
�� � � � �  و ضمير جمع در آن به كار برده است و دليلي بر  }�  :	�����} ��

   . در آن وجود ندارد]تنها[اختصاص آن به يك نفر 
 و متعلق به نجواي � مربوط است به صحبت و نجواي مردم براي پيامبر-2

نجواي و اسرار توان او را محل   و هر كس چنين نموده باشد نمي�پيامبر
  .  به شمار آورد كما اينكه عبدالحسين گفته است اين تنها علي است�پيامبر
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 � با علي نجوي ننموده است بلكه علي به نجواي و درددل با پيامبر�زيرا پيامبر
 از علي درخواست نموده است � و عاقالنه نيست بگوئيم كه پيامبر؟پرداخته است

  . تا با وي نجوي كند
اي داشته باشند  مذكور خاص ثروتمنداني نيست كه تواناي چنين صدقهي  آيه -3

گردد و اگر كسي توانايي داشت بر او واجب بوده  ي مؤمنان مي بلكه شامل همه

���� ~ �<*� ��� ���9 8 :فرمايد و در غير اين صورت خداوند در همان آيه مي � % �� �� � � % �
��lO O���$ � $ � �A¡  
و مفهوم كلي ) نداشتند خداوند بخشنده و مهربان است) براي تصدق(اگر چيزي 

آيه قبل از نسخ همين بوده است و نهايت مطلبي كه بتوان در اينجا ثابت كرد اينكه 
اند  ي كساني بوده است كه توانايي صدقه داشته است و ديگران نتوانسته علي از زمره

وده است بلكه از آن عفو و با اين وجود خداوند آنان را از مناجات پيامبر ممنوع ننم
گيريم كه مسأله خاص تنها   مي نموده و اجازه مناجات را به آنان داده است پس نتيجه

  . علي نبوده است
باشند   مي�ي مؤمنين محل اسرار و يار صميمي پيامبر پس بنابر قول شيعيان همه

و ) 76(در مراجعه ] موهوم[سلمه و عبداهللا بن عمر در مسأله مناجات  و حديث ام
  . گيرد بيان بطالن آن با گمان تناجي در برخي ايام با عائشه مورد بحث قرار مي

 براي علي در روز طائف كه �ي مناجات پيامبر درباره] عبدالحسين[و آنچه 
من او را به عنوان رازدار انتخاب ننمودم وليكن خداوند او را  (: فرموده است�پيامبر

و ) 40/330( در حديث جابر با روايت ترمذي –) براي رازداري انتخاب كرده است
 از ابوزبير از جابر روايت شده است و جلخاز طريق ا) 7/402(، )التاريخ(خطيب در 

اين حديث حسن و غريب است و جز از طريق اخلج شهرت  (:ترمذي گفته است
 اين تساهل از جانب ترمذي است زيرا در اسناد آن دو علت :گويم مي) نيافته است

 و با توجه به – او شيعي است –د دارد، اول اجلح او همان عبداهللا كندي است وجو
علت . ي فضايل علي قابل احتجاج نيست  در زمينه–قواعد مذكور در علم الحديث 
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نقل ابوزبير از افراد مختلف است و او مدلس است و به احاديث وي ] عنعنه[دوم 
باريت آن تصريح نموده باشد، و شود مگر اينكه به حديث بودن و اخ احتجاج نمي
روايت مذكور را از طريق سالم بن أبي حفصه از ابوزبير ) 1756(، )الكبير(طبراني در 

كند وعلت  ي ابوزبير نمي از جابر روايت نموده است، و اين اسناد كمكي به عنعنه
راويان صدگانه ] بحث[به ) هم(همچنان باقي است، براي آگاهي از شرح حال سالم 

علي ولي ] (�ي علي نسبت به پيامبر درباره[و قول وي . مراجعه كنيد) 30(شماره در 
و از حديث ابن عباس ) 26(و در مراجعه ) 456-1/449ج (در )  است�وصي پيامبر

كه او در حاشيه به آن اشاره نموده بود از آن بحث گرديد و در احاديث پيرامون 
بات وصايت به خود وصايت حماقت وصايت مزعوم ذكر گرديد كه استشهاد براي اث

است و بحث ما در مراجعه همان وصايت است پس چگونه خردمند به خود اجازه 
استدالل استشهاد نمايد؟ و سخن او در وصايت دهد براي اثبات وصايت به خود  مي

يابد به اين نتيجه نايل  اينجا چون با ابتداي سخن وي در اين مراجعه ارتباط مي
 نسبت به علي قابل انكار نيست زيرا بدون شك �رش پيامبرشويم كه سفا مي

] علي[و  (:گويد  مردم را نسبت به او سفارش و توصيه نموده است سپس مي�پيامبر
 و باب خانه حكمت او كشتي نجات امت و اطاعت او بر امت �باب شهر علم پيامبر

 �از پيامبر واجب است و سرپيچي از او مانند سرپيچي �همچون اطاعت از پيامبر
 �آيد، و تبعيت و يا مفارقت علي همچون پيروي و دوري از پيامبر گناه به شمار مي

) 10/9، 14، 16، 17(و روايات ) 48(هاي مراجعه  است، و بر تمام احاديث در حاشيه
  . ي ششم توضيح و پاسخ داده شد  فقره8و مراجعه 

 صلح كند صلح نموده و  با هر كسي كه با او�پيامبر (:گويد مي] عبدالحسين[و 
به حديث ) 8/245(و در حاشيه ) كند با هر كس باعلي جنگ نمايد جنگ مي

 به علي، فاطمه، حسن و حسين نظري افكند � اشاره كرده است كه پيامبر�ابوهريره
هر كس با شما بجنگند با او جنگ نمايم و هر كه با شما صلح نمايد صلح  (:و فرمود

، )الكبير(و طبراني در ) 7/137(و خطيب ) 3/149(و حاكم ) 2/442(امام احمد ) كنم
از طريق تليدبن سليمان از ابوجحاف ]  هميكه همگ[اند  آن را روايت نموده) 2621(
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باشد، و اين اسناد ضعيف و ساقط است در آن دو علت  از ابوحازم از ابوهريره مي
   :وجود دارد] قادحه[

و به وي اگري  عيف است با وجود شيعيض] در اسناد[ تليد بن سليمان :علت اول
بيان ) 10(ي   وي را در ضمن صدگانه در شماره حالشود، و شرح احتجاج نمي

  . گرديد
 جدايي از علت اول است، ابوجحاف داودبن ابوعوف است و از نظر :علت دوم

باشد و روايت وي در  و عالوه بر آن شيعه مي. ضعيف است] حفظ حديث[حافظه 
شرح ) 26(ي  ابل قبول نيست و در ضمن راويان صدگانه با شمارهچنين مسائلي ق

حال وي ذكر شده است، و اين روايت ابوهريره داراي شواهدي از قبيل احاديث زير 
و حاكم ) 145(و ابن ماجه ) 4/361(است حديث زيدبن بن ارقم با تخريج ترمذي 

راني در الكبير و طب) 97-12/96(شيبه  ودابن ابي) 2244(و ابن حبان ) 3/149(
اند كه در هر دو  از دو طريق روايت شده) 754الصغير،(و ) 5030، 2620، 2619(
ي صبيح غالم اُم سلمه از زيدابن ارقم  ايراد وجود دارد كه ايراد از ناحيه] طريق[

  است و اگر ايراد را هم ناديده بگيريم، از دو جهت اسناد آن ضعيف است، 
به وي اعتماد نكرده است و ابن حبان بسيار اهل  صبيح جز ابن حبان كسي :اول

الحال اعتماد نموده است و  تساهل و تسامح بوده است و چه بسا به افراد مجهول
اين حديث غريب است و جز از اين طريق شناخته شده نيست، و  (:گويد ترمذي مي

  ). سلمه معروف نيست صبيح غالم ام
از وي روايت را ] خود[زماني است و ي   ميان صبيح و زيدبن ارقم فاصله:و دوم

از بخاري ذكر كرده كه او ) التهذيب(نشنيده است، و حافظ در شرح حال صبيح در 
از زيد آن را روايت نكرده است كه اين خود بيانگر ] خود[به عنوان سماع  (:گويد مي

انقطاع اين روايت است و شاهد ديگري هم دارد كه جاي شادماني نيست و آن هم 
از صبيح روايت كرده ) 9/169(، )مجمع الزائد(اعتبار است كه طبراني در  ر بيبسيا

 بودم علي و فاطمه آمدند، و �ي پيامبر كه جلو درب خانه (:گويد است كه او مي
] من[شناسم  آن كساني وجود داردند كه من آنها را نمي] اسناد[ در :گويد هيثمي مي
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 ميان صحابه معروف نيست و صبيح در با وجود اين همه افراد مجهول :گويم مي
ردويه نقل نموده كه او نظير اين حديث را ماز ابن ) 6/606الدر المنثور، ( در سيوطي

از ابوسعيد خدري روايت نموده است وليكن اسناد آن را نقل ننموده است همچون 
توان به آن احتجاج نمود و از نظر آگاهان اهل حديث روايت مذكور  باد است و نمي

 :گويد شود و عبدالحسين مي ا همه اين طرق ضعيف است و به آن احتجاج نميب
 ولي كسي است كه علي را دوست بدارد و دشمن كسي است كه با او �پيامبر(

 او را دوست داشته �دشمني ورزد، وهر كس علي را دوست بدارد خدا و رسول
هر كس  شته و را نفرت دا�است و هر كسي از او نفرت داشته باشد خدا و رسول

هر كس او را اذيت  ورزد، و  هم با او دشمني مي� بدارد خدا و رسولاو دشمنش
بر تمام احاديثي ) 48(ي  در مراجعه).  را اذيت نموده است� خداوند و رسول؛نمايد

ي  كه در اينجا مورد اشاره قرار گرفته است و حديث عمروبن شامي كه در حاشيه
براي [است ذكر گرديده ) 440-1/438ج ( در .تبه آن اشاره كرده اس) 12/246(

  .به آن مراجعه شود] آگاهي بيشتر
 را دشنام داده �هر آنكه علي را دشنام دهد خدا و رسول(و قول عبدالحسين 

ي  فايده است و همه تا آخر فقره تماماً تكراري و بي) است و او امام نيكوكاران است
ايم  ه همچون احاديث قبل بر آن سخن گفتهاحاديثي كه در حواشي به آنها اشاره نمود

 ذكر كرده و داليلي كه به آن اشاره كهو نيازي به تكرار آن نيست از مجموع آنچه 
 و � مانند شركت علي در غسل و تكفين و تدفين پيامبر–كرده است جز اندكي 

 كه ربطي هم به وصايت مزعوم – و اينكه او اولياء خداست �اداي دين از پيامبر
باشند، پس با اين وجود انسان  ي اعتبار ساقط مي رد تماماً غيرصحيح و از درجهندا

و بسياري از  (:تواند بپذيرد كه عبدالحسين بگويد اهل انصاف چگونه بعد از اين مي
 و آيا وصيت چيزي جز تعهد –ها كه جز وصي كسي سزاوار آن نيست  اين ويژگي

ر او تنها روايات صحيح در اين زمينه سپردن برخي از اين مسائل است، و اگر منظو
توان گفت كه مطلقاً بر   جز به صورت مقيد نمي–آيد   كه بعيد به نظر مي–است 

 هاند مانند وصيت ب نمايند، و آنها وصيتي خاص در امري خاص وصيت داللت مي
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 براي عثمان در شانه �در اموري خاص ديگر همچون توصيه پيامبر ساير صحابه 
د و وصيت به معاذ و از وي خواسته شصورتي كه  دراز پذيرش خالفتخالي نكردن 

و ساير وصايا ديگر كه اينجا مجال ] پسر ابوسفيان[و ابوذر و حتي وصيت به معاويه 
  . ذكر آنها نيست
اما صاحبان مذاهب چهارگانه  (:گفته است] همين مراجعه[ي دوم  و در فقره

گانه  يرا به گمان آنان با خالفت خلفاي سهاند ز وصايت را به اين خاطر انكار نموده
دروغ و افتراي بر ائمه مذاهب است، ] از عبدالحسين[و اين ادعا ) قابل جمع نيست

تر نيستيم تا بر بطالن  اند و ما از آنان آگاه آنان به خاطر عدم صحت آن را انكار نموده
ن نقل نمايد كه و هر كسي از آنا. ت نمائيم حجي هو جهل آنان نسبت به وصيت اقام

اند، چيزي  پيشوايان مذاهب چهارگانه وصايت را تصحيح و يا از آن سكوت نموده
نياز از ذكر   بي�شخصي جز پيامبراطالعي از واقعيت امر نيست و سخن هيچ  جز بي

 از روش شيعه كه در وصيت مقابل اما اهل سنت در حجت و دليل صريح نيست
 حال –اند، و با فرض صحت نصوص   گرفتهاند روش ديگري را پيش اتخاذ نموده

 علي از مطالبه وصايت و اقرار او به خالفت تكو و س–آيد  بسيار دور به نظر مي
خلفاي قبل از خود از طريق بيعت با آنان و اجماع امت بر صحت خالفتشان تماماً 

نمايد و اين تنها  باشد كه شيعه از وصيت خيالي تصور مي بيانگر بطالن آنچه مي
را به عنوان آن كه عبدالحسين تالش نموده تا نيست واب از جانب اهل سنتج

ي اين مسائل   جواب در اين زمينه جلوه دهد بلكه اهل سنت براي حل همهنتري قوي
  . پردازد به بطالن نصوص ذكر شده در اين مورد مي

روايت ) 4/3( آنچه بخاري در صحيح خود ي سوم  فقرهسپس عبدالحسين در
 از عبداهللا :ر كرده است كه بخاري از طلحه بن مصرف روايت نموده استنموده ذك
 خير، گفتم چگونه : وصيت نموده است؟ گفت� سؤال نمودم آيا پيامبريبن أبي اوف

ابتدا بر مردم وصيت نوشته سپس آن را ترك نموده باشدگفت به كتاب خداوند 
  . وصيت نموده است
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ته است كه دليل اهل سنت را براي خود سپاس خدايي را كه اين رافضي را واداش
ترين كتاب نزد آنان بعد از  نمايد زيرا آنچه گفته است در صحيح اهل سنت نقل مي

كاهد  قرآن است و از اينكه امثال اين رافضي آن را قبول ندارند از ارزش آن نمي
  . سازد همچون خورشيد در وسط ظهر است و كوري اين نابينا آن را پنهان نمي

 عبارت است از احتجاج به مطالب ] اوبا گمان[ضوع كتاب و مراجعات وي و مو
  شيعه چگونه رواست كه گفته شود كه حديث نزد ايپس. مورد پذيرش اهل سنت

 وصيت به تواتر وايتت رسن صحاح اهل  دراينكه( و يا ؛ ثابت نشده استاهل سنت
  دخواهي محض نيست؟ آيا اين ادعا خو) بايست به ديوار كوبيده شوند رسيده و مي

ثمر و  اوفي بي ي چهارم گمان نموده كه حديث ابن ابي و شبيه اين مسأله در فقره
 بلكه همراه آن به اهل ؛ تنها به تمسك به قرآن توصيه نكرده است�ابتر است و او

بيت هم توصيه نموده است، اين مسأله گرچه خارج موضوع اثبات وصيت خاص 
 اما اين هم باطل است و ما ذكر كرديم احاديثي ،باشد يخالفت علي در اين مراجعه م

 آنان نيست بلكه تمسك تنها به كتاب  بهكه در آن ذكر ثقلين آمده است براي تمسك
 آنان و حفظ ا نسبت به اهل بيت توصيه به نيكي ب�خداوند است، اما رسول خدا

فقها در ] و اشتباه[ و تمسك و عصمت از گمراهي ؛ نموده است�قرابت با رسول
و ) 55-52، 45-441ج (به ] و براي آگاهي بيشتر در اين زمينه[كتاب خداوند است، 

  . از همين جلد مراجعه شود) 57-56ص (
سخني ذكر نموده است كه جز تكرار آنچه در آغاز اين ) 2/247(ي  و در حاشيه

مراجعه گفته است چيزي بر آن نيفزوده است، مگر آنچه كه بيانگر كم خردي و 
 امت خود را رها نموده است �گويد كه پيامبر شرفي اوست، و گرنه چه عقلي مي يب

ور شوند؟ و چه كسي گفته است اگر  تا در سرگرداني و تاريكي خويش غوطه
 آرزوهاي خويش  وكرد پس آنان را رها نموده تا بر ميل  به علي وصيت نمي�پيامبر

اي آنان تبيين نموده است تا بعد  با بيان واضح بر�به هر سو زنند؟ بلكه رسول خدا
در ميان شما دو چيز به جاي  (:از او درامان و محفوظ باشند و در حجه الوداع فرمود

 –آنها هرگز گمراه و متفرق ] عمل به[ كتاب خدا و سنت من كه بعد از :گذاشتم



101101101101 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات

 كه حاكم و غيره آن را –) بر من وارد شويد] كوثر[نخواهيد شد تا اينكه در حوض 
مراجعه گردد، و قبل از اين سفارش ) 27(اند و در اين باره به ص  يت نمودهروا

بر  (:همچنان كه عرباض بن ساريه گفته است آنان را توصيه نموده و فرموده است
شما باد از سنت من و خلفاي راشدين هدايت يافته بعد از من پيروي نمائيد و با 

اند و باز در   آن را روايت نمودهترمذي و غيره...) چنگ و دندان به آن بچسبيد 
روايت از (بعد از من به ابوبكر و عمر اقتدا نمائيد  (:فرمايد سفارشي ديگر به آنان مي

اگر آمدم و ] �اي رسول خدا [: سؤال نمود و گفت�و زني از پيامبر...) ترمذي و 
و  ...) روايت از بخاري و مسلم)  نزد ابوبكر بيائيد:فرمود] چكار كنم؟[شما نبوديد 

و تمام اين مسائل نزد اهل سنت دليل و . ذكر گرديد] صفحات پيش[تفصيل آن در 
نمايند،   اقامه مي�ي وصيت براي علي برهان قاطعي بر بطالن تصورات شيعه درباره

 به :و از آن مهمتر در روايت صحيح از ابوجحيفه ذكر گرديده است كه گفته است
شود؟   نزد شما يافت مي�قرآن چيزي از پيامبرآيا بعد از (بن ابيطالب گفتم  علي

ا شكافته و انسان را آفريده است جز فهم انسان از رگفت خير سوگند به آنكه دانه 
 :باشد؟ گفتم در صحيفه چه چيزي وجود دارد؟ گفت  صحيفه مي اين آنچه در وقرآن

-1(م احمد روايت از اما. شود  و مسلمان در برابر كافر كشته نمي،عقل و آزادي اسير
و ). 8/23(، نسائي )312-2/311(ترمذي ) 47، 8/45(، )4/30(، )1/36(، بخاري )79

مسند امام (هاي ديگر آن در  از چند طرق از علي هم به ثبوت رسيده است براي طرق
نگريسته ... ، و)8/24(، نسائي )3/1567(، مسلم )118، 119، 151، 1/152(، )احمد
  . شود

   :س) 71(مراجعه 

بعد از تقرير برتري عائشه بر ساير همسران در مورد ] سليم البشري[االزهر شيخ 
  . دهد علت اعراض از حديث عائشه در نفي وصيت مزعوم توضيح مي

   :ش) 72(مراجعه 

 و �ي برتري ميان همسران پيامبر  تجاوز عبدالحسين در اين مراجعه به مسأله-1
  .تصريح او به اينكه خديجه برترين آنهاست
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  . جز خديجه�زعم او به افضليت بر ساير همسران پيامبر -2
  .اهللا عنها اي اجمالي به سبب اعراض از حديث عائشه رضي  اشاره-3

   :)72(پاسخ بر مراجعه 

 به جز خديجه با ادله و برهان و � تقرير برتري عائشه بر ساير همسران پيامبر-1
  . ذكر اتفاق بر آن

 كرداهللا عنهما جزم   ميان خديجه و عائشه رضيتوان به طور قطع به برتري  نمي-2
باشد و بهتر است در اين مورد سكوت  هر كدام داراي فضائل خاص خود مي

  . نمود و امر را به خداوند ارجاع داد
 ضعف حديثي كه بر برتري خديجه بر عائشه به آن استدالل نموده است اين -3

 سم و ناپاكي خود را ي بعد از آن رافضي در آن مراجعه وشش هفت مراجعه
خواهيم مرا بر كشف و رد و ابطال آن  نمايد و از خداوند مي ريخته و خالي مي

با تمام آنچه سعي نموده سخن خود را چرب و شيرين نمايد و به . توانا سازد
ادب و احترام تظاهر نمايد ولي حاصل آن جز نقد و نكوهش بهترين مردمان 

اش عائشه ام المؤمنين چيزي ديگر  صديقه ابوبكرصديق و دختر �نزد پيامبر
: اند فرمود چه مردماني نزد شما محبوبترين! ( اسالم سؤال شد�از پيامبر. نيست

 :گفتند] عائشه[ پدر او :؟ فرمود]چه كسي[ از ميان مردان :عائشه گفته شد(
، 5/6(، بخاري، )4/203(روايت از امام احمد، )  عمر:پس چه كسي؟ فرمودس

  ... .و ) 4/1856(سلم، ، م)209-210
در اين مراجعه به برتري ميان عائشه و خديجه به طور خاص و ميان او و ساير 

ه ياري خداوند به تبيين اين امر  ب به طور عام پرداخته است، و ما�همسران پيامبر
  . پردازيم مي

 بر � در برتري عائشه بر همسران پيامبر�نزد آگاهان و پيروان سنت پيامبر
] شيخ االسالم[و بر اين مسأله اتفاق نموده و حتي . ترديدي نيست] كبري[خديجه 

 217، ص )المنهاج( مختصر –) حلي(ن مطهر باهللا در پاسخ و رد بر ا ابن تيميه رحمه
 �اند و همسران پيامبر  عائشه اجماع نموده اهل سنت بر تعظيم و محبت (:گويد مي
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 و نزد مسلمانان از احترام ؛ترينشان است  محبوب� عائشه نزد پيامبر ومادران مؤمنين
هايي كه بر فضيلت عائشه مورد استدالل  و استدالل] روايات[بيشتري برخوردار است 

 واقع نشده است از جمله در حديث �گيرد براي هيچ كدام از همسران پيامبر قرار مي
ائشه  ع:ترند؟ فرمود  چه مردماني نزد شما محبوب: سؤال شد�سابق چون از پيامبر

 در ميان مردان بسياري به كمال رسيدند و :و در روايتي ديگر روايت شده است...) 
در ميان زنان جز مريم بنت عمران و آسيه همسر فرعون كسي به كمال نرسيده است 

روايت از احمد، ) و برتري عائشه بر زنان مانند برتري آبگوشت بر ساير غذاهاست
) 1887-4/1886(مسلم، ) 7/97(، )5/36(، )193، 4/200(بخاري، ) 4/409-394(

و ديگران از حديث ابوموسي ) 3280(ابن ماجه، ) 7/68(نسائي، ) 94-03/93ترمذي، 
  . اشعري و از حديث أنس بن مالك است

بخشيدند، از ام سلمه روايت است كه  شان را مي ائشه هدايايو مردم در روز ع
ند و گفتند اي ام سلمه مردم هداياي ي ام سلمه اجتماع نمود  در خانه�زنان پيامبر

باشيم پس نزد  دهند و ما نيز همچون عائشه خواهان خير مي خود را به عائشه مي
 آن را به :گويد  برو تا مردم را دستور دهد به او هديه دهند ام سلمه مي�پيامبر
ي عائشه مرا اذيت   اي ام سلمه درباره: گفتم، از من اعراض نمود و فرمود�پيامبر
 نازل نشدهكدامتان غير از عائشه بر من وحي نيد سوگند به خداوند در لحاف هيچنك

-7/68(نسائي، ) 363-4/362(ترمذي، ) 5/37(بخاري، ) 6/293(است، امام احمد، 
اند، و صراحتاً بيانگر برتري عائشه بر ساير همسران  آن را روايت نموده) 69

پذيرد پس  را حتي از ام سلمه نميي عائشه   سخن درباره�است، و پيامبر�پيامبر
پذيرند؟ و اعالم نموده است كه اينگونه سخن او را آزار   از غير او مي آنراچگونه

� _�(��6 � :فرمايد  قرآن ميودهد  مي \* �9� S�TO �*�I_ � �)
 ��Y ��*� � �� % � �% � % �� �� � �� � % �% � �
��Y �)
� �, �>J |>+J �� Rv�*x� � �� % � � � � �� ` � % � % � � �� �%7�iQ �9� >�Q ` � �� � و يك بار ديگر   } 1:	"89	7}� %

 � تالش نمودند در خصوص عائشه و مساواتشان با او بر پيامبر�همسران پيامبر
 همسران � فرستادند به وي گفت اي رسول خدا�تأثير نمايند، و فاطمه را نزد پيامبر
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ختر ابن قحافه ي خود و د اند و خواهان عدالت درباره شما مرا نزدتان فرستاده
اي دخترم آيا شما دوست نداري آنچه من دوست دارم؟  (: فرمود�پيامبر. باشند مي

و فاطمه چون اين سخن را از )  پس عائشه را دوست بدار: فرمود، آري:فاطمه گفت
 برگشت و آنان را از آنچه گفته بود � شنيد برخاست و نزد همسران پيامبر�پيامبر

 � برو و به او�ايد پس دوباره نزد پيامبر ا كاري نكردهآگاه ساخت، گفتند براي م
 :باشند، فاطمه گفت خواهان عدل مي] آنان[ همسرانت در مورد دختر ابوقحافه و :بگو

 زينب �گويم و همسران پيامبر ي عائشه چيزي نمي سوگند به خدا هرگز درباره
مسلم، ) 6/88(اين حديث را امام احمد، . فرستادند] فاطمه[دختر حجش را همچون 

فضيلت  از اين  و آيا باالتراند  روايت كرده–) 166-7/65(، نسائي، )4/189101892(
  ديگري وجود دارد؟
 بركت بود و اسيد بن حضير چون به �اهللا عنها بر امت محمد و عائشه رضي
 اي آل ابوبكر اين اولين بركت شما نيست :ي تيمم نازل گرديد گفت سبب عائشه آيه

 مگر اينكه خداوند در آن كننده نازل ننمود، سبب شما امري ناراحت ه بو خداوند
از ... و ) 92-1/92(براي شما و مسلمين خير قرار داده است روايت از بخاري، 

 در خانه او داراي دو �اهللا عنها اينكه او در سهم مهماني پيامبر هاي او رضي ويژگي
 آن را ]�همسر پيامبر [ةگر سودبود، روزي متعلق به خود وي و روز دي] روز[سهم 

 تا واپسين �پيامبر) 7/43بخاري، ... ( به او بخشيده بود �براي تقرب به رسول خدا
روايت نموده است كه ) 6/138( و امام احمد، بودساعت حيات با عائشه هم صحبت 

اينكه من سفيدي كف دست عائشه را در بهشت  (: فرمودوفاتش در بيماري �پيامبر
 :گويد مي) 8/92(، )البدايه و النهايه(ابن كثير در ) نمايد را بر من آسان ميديدم مرگ 

 خود در بهشت احساس آرامش روبر با ديدن كف دست عائشه �پيامبرو اين كه (
  .  بر اوست�نمايد بيانگر اوج محبت پيامبر مي

زنان ترين   بلكه عالم�ترين زنان پيامبر و از ديگر اختصاصات عائشه اينكه او عالم
 علم تمام و � اگر علم تمام همسران پيامبر:گويد باشد، زهري مي به طور مطلق مي

) 364-4/363( و ترمذي، ،زنان را با علم عائشه جمع نمائي باز علم عائشه برتر است
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 هر �ما ياران محمد (:به اسناد از ابوموسي اشعري روايت نموده است كه گفته است
كرديم و از او آگاهي  كرديم از عائشه سؤال مي د ميگاه در حديثي به مشكلي برخور

نموديم، و از بزرگترين اختصاصات و فضائل او اينكه خداوند از باالي  و علم اخذ مي
ي وي سخن  هفت آسمان او را تبرئه نمود و چون اهل افك با دروغ و بهتان درباره

 گردد و وت تالمتروز قيا تا  و او را برائت و تبرئه نمودقرآنگفتند خداوند در 
 او را متهم ، علما بر تكفير كسي كه بعد از تبرئه:گويد ماندگار بماند، و ابن كثير مي

  . اند  اجماع نمودهنمايد
و او داراي فضائل زيادي است ولي ما تنها چند فضيلت واضح كه بيانگر برتري 

 كذب و  جز خديجه است انتخاب نموديم و با اين توضيح�او بر ساير زنان پيامبر
گردد كه  موسوم به عبدالحسين معلوم مي] صفت[نيرنگ اين دروغگوي دجال 

دانند سنن مأثور و اخبار مكتوب از برتري او  همچنان كه صاحبان خرد مي (:گويد مي
گاهي  (:گويد و به آن بسنده نكرده مي) آورند  مخالفت به عمل مي�بر زنان پيامبر

و ) كرد  به آن اقرار نمي�ديد ولي پيامبر  برتر مي�عائشه خود را از ساير زنان پيامبر
نمود،  اهللا عنها بيش از حد استحقاق خويش براي خود ادعاي برتري نمي او رضي

بلكه همانطور كه بعد از حادثه افك خداوند او را با آيات قرآن تبرئه نمود معلوم 
ست و فرموده  كمتر دانسته اه از آنچه استحقاق مقام وي بود را او خود،گردد مي

ي من وحي نازل فرمايد تا  كنم كه خداوند درباره  سوگند به خدا من تصور نمي:است
بر [ و من كوچكتر از آنم خداوند با وحي در مورد من سخن فرمايد و ،تالوت گردد

  ... . و ) 4/2135(، مسلم، )6/131(از بخاري، ) تالوت شود] زبانها
ه ميان صفيه بنت حيي و عائشه و حفصه ي حادث و حديثي كه بعد از آن درباره

چرا به آنان نگفتي كه چگونه شما از من  (: به صفيه فرمود�ذكر كرده است كه پيامبر
 –)  است�بهتر هستي و پدرم هارون است و عمويم، موسي، و شوهرم محمد

ضعيف است و قابل ثبوت نيست و ترمذي آن را از هاشم بن سعيد به نقل از كنانه 
 اين روايت غريب است و :گويد  از صفيه نقل نموده است و ترمذي ميغالم صفيه

 گويم جز از حديث هاشم كوفي طريقي ديگر ندارد و اسناد آن چنين نيست، و مي
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شود و اسناد وي   به وي احتجاج نمي و و هاشم بن سعيد ضعيف است:]نگارنده[
افراد مجهول اعتماد الحال است جز ابن حبان نباشد كه معموالً به   مجهول]كنانه[

در را او ) التقريب(نمايد كسي او را محل اعتبار ندانسته است لذا حافظ در  مي
 اگر به عنوان :باشد و گفته است  جاي سخن و ايراد مياي قرار داده است كه طبقه

و در اينجا به ) گرنه او ضعيف الحديث استبع به كار رود مقبول است وتاحديث م
حديث مذكور را ) الكامل(ه كار نرفته است و ابن عدي هم در عنوان روايت تابع ب

از ابن عدي از ابراهيم بن ) التهذيب(نقل نموده و سند آن را در شرح حال كنانه در 
 از – او از ثقات است –محمدبن سليمان از عمروبن علي از يزيدبن مخلس باهلي 

   .)نقل نموده استكنانه بن بنيه غالم صفيه، 
 نيز ضعيف است زيرا علت جهالت شرح حال كنانه در آن باقي است، و اين اسناد

 او اعتماد نمايد بلكه ذهبي در  برام كسي  نديده]من[و يزيدبن مخلس باهلي هم 
جز به قصد اعتبار روا نيست  (:نمايد كه او گفته است از ابن حبان نقل مي) الميزان(

دانيم چه كسي از او   ما ميچگونه ممكن است اهل ثقه باشد و) از وي روايت شود
روايت كرده است؟ و شيخ ابن عدي ابراهيم بن محمدبن سليمان ناشناخته و من 

ابراهيم بن محمدبن سليمان بن بالل بن ] همان[شرح حال او را نيافتم مگر اينكه او 
ي ضعفاء مطرح نموده  او را مجهول و در طبقه) الميزان(درداء باشد و ذهبي در  ابي

  . است
در شرح حال صفيه ذكر نموده و آن را ) 4/347(، )اصابه(در  اين روايت را فظحا

با تضعيف ) االستيعاب(به ترمذي نسبت داده است و همچنين ابن عبدالبر آن را در 
  ...). يه وارد گرديد و ف بر ص� كه پيامبرهشد روايت  (:گويد ذكر كرده و مي

 اين دو به عنوان تصحيح آن به گردد كه ذكر حديث توسط و از اينجا معلوم مي
ي  آيد بلكه از نظر كساني كه با علم حديث آگاهي دارند با عبارت و صيغه شمار نمي
. فهمند  امثال عبدالحسين آن را به عنوان تصحيح ميي اما جاهالن، است آمدهتضعيف

اهللا عنهما علما در با هم اختالف  ي برتري ميان عائشه و خديجه رضي مسأْله  درو
نمايند   مقايسه و ارزيابي نمي�ارند، و برخي او را با هيچ كدام از همسران پيامبرد
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 – جز ابراهيم - �زيرا خداوند بر وي سالم و درود فرستاده و تمام فرزندان پيامبر
 تا اينكه او از دنيا برفت زني نگرفت و جزو �اند و پيامبر همگي از وي متولد شده

را تصديق نموده و در آغاز بعثت مال و جان خويش  �اولين كساني است كه پيامبر
 بذل نمود و برخي ديگر از علما به برتري عائشه باور دارند، �را براي رسول خدا

 و در ميان امت كسي همچون ،تر بوده است زيرا او دختر صديق و از خديجه عالم
يچ  ه�ي حفظ و علم و درايت و فصاحت نبوده است، و پيامبر عائشه داراي قوه

 و برائت و پاكي وي از باالي ،كدام از همسرانش را چون وي دوست نداشته است
 دانش فراوان و پربركتي از �شد، و بعد از پيامبر] عالماو [هفت آسمان نازل 

 روايت و نقل نموده است، و در واقع هر كدام از آنها داراي فضايلي است �پيامبر
شود، و بهتر اين است كه  ه و حيران ميزد كه اگر انسان در آنها دقت نمايد شگفت

انسان در اين زمينه سكوت نمايد و آن را به خداوند ارجاع نمايد، و اگر كسي هم 
بايست آن را ارائه نموده و در غير اين صورت   برتري هر كدام بيابد ميبردليلي قاطع 

سخنان ابن و آنچه ذكر شد تماماً از ] كه برتر كيست[داند  بايدگفت خداوند بهتر مي
ي اوست وليكن با  باشد كه بيانگر علم و ورع در گفته مي) البدايه و النهايه(كثير در 

توان بر  ي دوم از اين مراجعه نقل كرده است مي احاديثي كه عبدالحسين در فقره
 : روايت شده است كه فرموده است�از جمله از پيامبر. برتري خديجه استدالل كرد

 و آسيه �ت عمران، خديجه بنت خويلد، فاطمه بنت محمداز زنان دنيا مريم بن
و اين روايت صحيحي است كه ) كافيست] به عنوان الگو[همسر فرعون براي شما 
برترين زنان اهل (اند و همچنين حديث  ه آن را تخريج نمود... امام احمد و ترمذي و 

يه بنت  و مريم بنت عمران و آس�بهشت خديجه بنت خويلد و فاطمه بنت محمد
امام احمد و حاكم آن را روايت نموده و صحيح ) باشند مزاحم همسر فرعون مي

و روايت مذكور صحيح ...) باشد و حديث ديگر بهترين زنان عالم چهار نفرند  مي
اند وليكن كسي كه به  نس روايت نمودها از آنرا) الكبير(است امام احمد و طبراني در 

روايات [متقدم از ابوموسي اشعري به معارضه برتري عائشه قائل است با حديث 
برتري عائشه بر زنان مانند برتري آبگوشت  (:گفت پردازد كه مي مي] برتري خديجه
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و در مسند و صحيحين هم وارد شده است، و عبارت آن شامل ) بر ساير غذاها است
  . شود گانه مذكور و غير آنان هم مي زنان سه

 )االستيعاب(با آن آغاز نموده كه از ابن عبدالبر در و دو حديثي كه اين مراجعه را 
كه خداوند بهتر از او را براي من  - � است كه در آنها اين سخن پيامبرذكر شده

 اين اضافه صحيح .باشد ي خديجه مي  خطاب به عائشه درباره)جايگزين ننموده است
بدالبر در و ابن ع) 118-6/117(نيست و در سند آن ضعف است زيرا امام احمد، 

هر دو از طريق مجاهد از شعبي از سروق از عائشه ) 287-4/286(، )االستيعاب(
آن در مجاهد است و او ابن سعيد همداني است، ] ضعف[اند، و علت  روايت نموده

د، ابن معين، يحيي بن سعيد، ابن مهدي، دارقطني، ابن سعد، ابن حبان، او مو امام اح
در [او  (:گويد ي او مي درباره) التقريب(و حافظ در اند،  را ضعيف به شمار آورده

  ). قوي نيست و در پايان عمر خويش دچار دگرگوني گرديد] روايت حديث
اين اضافه را ضعيف دانسته است و ) 8/93(البدايه و النهايه، (و ابن كثير هم در 

ا  نيز اين حديث ر-  همچنان كه عبدالحسين در حاشيه گفته است–بخاري و مسلم 
اي كه ضعف آن را بيان كرديم به نص حديث در  اند وليكن بدون اضافه روايت كرده

  . مراجعه شود) 4/1889(و مسلم، ) 49-5/48(، )بخاري(
 در آن روايت � پيامبر صحبت كرد �پيامبرزمانيكه عائشه در مورد خديجه با 

 در اين ت، پس بهتر از او جايگزين نموده اس براي مناقرار نمود كه خداوند شما را
ي قائلين به برتري عائشه نسبت به خديجه و ساير زنان  صورت روايت مذكور از ادله

آيد، وليكن عبدالحسين تالش نموده تا وانمود نمايد كه اين   به شمار مي�پيامبر
 تعجب نيست بلكه كار  جاي او عملني در صحيحين است، و ا]ضعف[ي  اضافه

  . هميشگي اوست
] حلي[ين مراجعه با نقل كالم امام ابن تيميه در رد بر ابن مطهر  در ا راسخن خود

بعد از ذكر صحبت كساني كه خديجه . بريم  به پايان ميباشد يكه مربوط به موضوع م
 :نگا (:گويد دانند مي ي م برتر]با مفهوم اين اضافه بر فرض صحت آن[بر عائشه را 

 كه خداوند :� گفته پيامبر:گويند  اينها مي–) 217-216، ذهبي، ص )مختصر المنهاج
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 عني به اين م– در صورت صحت –) بهتر از او را براي من جايگزين ننموده است
است كه خداوند بهتر از خديجه زني نصيبم نكرده است، زيرا خديجه در صدر اسالم 
سودي به اسالم رساند كه كسي به مقام وي نرسيده است و او از اين لحاظ براي 

در ] هم[ زيرا در هنگام نياز به وي سود رسانده است، و عائشه ؛ر است بهت�پيامبر
پايان نبوت و اكمال دين با وي هم صحبت بوده و به علم و ايماني دست يافت كه 
كسي به آن دست نيافته بود، پس عائشه از اين نظر برتر است و امت از او بهتر از 

به سنن نايل گشت و ديگران به  و به جايگاهي از علم و آگاهي ندديگران سود جست
كمتر به ديگران [ بود و �آن نايل نشده بودند، و نفع خديجه محدود به پيامبر

آن را بداند و به كماالت دين  زيرا دين به كمال خود نرسيده بود تا خديجه] رسيد مي
 دارد از ل مبذوچيزواضح است هر آنكه تمام تالش خود را بر يك  و پريابد دست 

 و خديجه از اين ،تر است شش را بر آمال متنوع به بكار برده است موفقآنكه تال
آيا مگر صحابياني از . لحاظ برتر است ليكن انواع نيكي در آن محدود نشده است

از كساني مانند ابي رافع، انس ... قبيل حمزه، علي، سعدبن معاذ، اسيد بن حضير و 
  . اند  بوده�ربرترند كه تنها در خدمت پيامب... بن مالك و 

   :س) 73(مراجعه 

  . عراض استإشيخ االزهر به صورت مفصل خواهان ذكر سبب 
   :ش) 74(ي  مراجعه

اهللا عنها آغاز نموده و او را به عنوان  سخن خويش را با نكوهش عائشه رضي -1
 با تكيه بر لفظ حديث كه از بخاري به صورت قطع شده و - ي فتنه سرچشمه

  . قلمداد نموده است–وده  نقل نمبه طوري ناشايست
ار شم به  عليترين دشمنان به ذكر فتنه جمل پرداخته و عائشه را از سرسخت  -2

  .  استآورده
 تالش ورزيده تا اصل دشمني ميان علي و ؛طبق عادت هميشگي رافضيان -3

 .  ايجاد نمايد-  يا زيادات ضعيف- اساس عائشه را با استناد بر روايت بي
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�u� �Y>l] ,� � :ي الل بر آيهنمايد با استد تالش مي -4 pl ��, �)�#Q ¢5Y% �� �� % � � % �� � %� �� � � � �� � �

��b�
� ��� £D_� � �� ` % �� � سزاوار انسان مسلمان نيست كه داراي (و حديث   }   :	�����}� �

بايست وصيتش نزد او  آن وصيت نمايد مگر اينكه ميبه چيزي باشد و نسبت 
 و به گمان وي بيانگر .يدل نمابر وجوب وصيت استدال). مكتوب شده باشد

 . باشد ي فاطمه براي ارث خويش مي صحت مطالبه

 به عنوان وصي �مدعي ثبوت وصيت با عقل است و عدم تعيين علي -5
به اين [ يعني نابودي دين و روي آوردن در امر دين بر هوي و آرزو و �پيامبر
پان در شب  مثل گوسفندان بدون چواي مردم زمين ر  همه�كه پيامبر] معني

 گردد بر ميبيان ) 86(ي   با دو حديث كه در مراجعهوتاريكي رها نموده است 
 . ه استنمود استدالل آن

 كه در �ي وفات رسول خدا نمايد كه ادعاي عائشه درباره در پايان ادعا مي -6
 جان تسليم نمود و سرش در � پيامبر- به گمان او – با اينكه هكنار او بود

ارجاع داده ) 76(تعارض است، و تفصيل آن را به مراجعه آغوش علي بود در 
  . است

   :)74(ي  پاسخ به مراجعه

ي فتنه و سخن بر حديث و  رد ادعاي نام بردن از عائشه به عنوان سرچشمه -1
  . ي روايت و درايت نقل و بيان كرده است الفاظي كه در زمينه

يي كه خود موسوي به ها  شرح جريان جمل با تكيه بر اخبار صحيح از كتاب-2
نمايند كه عائشه براي جنگ بيرون نرفته است و  آنها حواله داده است كه بيان مي

كرد كه خروج وي به مصلحت مسلمانان  ي و گمان مهبه قصد اصالح بيرون رفت
  . است

هايي كه در اثبات اصل عداوت ميان علي و عائشه بر   اسقاط اخبار يا اضافه-3
  . تآنها استناد جسته اس
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ي   آيه و حديث و سخن دربارهه كشف استدالل واهي او بر وصايت مزعوم ب-4
  .ي ارث توسط فاطمه ي مطالبه قضيه

  .  رد ادعاي ثبوت وصايت مزعوم از طريق عقل-5
  .  ارجاع كالم در رد وي بر ادعاي عائشه به مراجعه بعدي و پاسخ بر آن-6

 را نابود گرداند كه –ؤمنين عائشه الم توزان نسبت به ام خداوند رافضيان و كينه
خداوند در قرآن او را تبرئه و مسلمانان را از بدگماني نسبت به او برحذر داشته 

, �>J� ��I� �5�Y'� :فرمايد است و مي R#�u �*W�+_ � �9� �)i+�� %� � � �� �� % �� ` �% � % % % �� � � � �� �� �� {#$��	:  {  
بت به ام المؤمنين نكوهش و بيراه گيرد و همواره نس وليكن عبدالحسين پند نمي

يابيم زيرا خداوند رها كردن   و لذا از عدم استقامت ايمان وي اطمينان مي:گويد مي

�,� ��I� �5�Y'� :اين افترا را مشروط به داشتن ايمان نموده است و فرموده %� � � % � % � % و ما  ��

ما بياورند كه خوانيم كه يك نص تنها براي  رافضيان و بلكه تمام شيعه را فرامي
موده از گانه ديگر دفاع ن خداوند در آن همانند آنچه از عائشه در اين آيه و آيات نه

  .يكي از بندگانش جز انبياء دفاعي نموده باشد
بودند سزاوار بود حتي اگر عائشه در آنچه دچار  و اگر داراي ايمان درست مي

الخصوص او محبوب   عليگفتند زيرا او هم بشر است و اشتباه شده بود سخني نمي
  .  و همسر او در دنيا و آخرت است�رسول خداست

 است كه � او تنها همسر پيامبر–گويند  همچنان كه عماربن ياسر و غيره مي
 حتي از �وحي در بستر و منزل وي نازل شده است، و او كسي است كه پيامبر

مورد وي چيزي دختر خويش فاطمه و همسرانش ام سلمه و زينب نپذيرفته است در 
بگويند، ليكن شيطان و دوستان وي هيچ فرصتي را در نكوهش و تعريض به وي را 

 كه آنان ناچارند در اين بابت –به گمان خود  –گويند  دهند، سپس مي از دست نمي
   .نمايند سخن گويند، و اگر از آنان درخواست نشود به آن تصريح نمي

خواند و فرض بر اين است اگر مؤمن  ميشرمانه عائشه را سرچشمه فتنه  و او بي
 و مادر هر آنكه گمان �باشد مادر وي باشد، و او بر مبناي كالم خداوند مادر علي
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ي مؤمنين است، و عبدالحسين با سخن  دارد، و مادر همه كند علي را دوست مي مي
 را به ورزد، خداوند او المؤمنين عائشه با تمام ايمانداران دشمني مي خويش پيرامون ام

  . سزاي كردارش برساند
اهللا عنها را منبع فتنه قرار داده است و  ه رضيشي زشت و نابهنجار عائ و با شيوه

به لفظ حديث ) 1/251(ابتدا در متن سخنش به آن تصريح نموده و در حاشيه 
صحيح نزد بخاري ارجاع داده است و مفهوم آن را به سرزنش عائشه قرار داده است 

 انجام و يا به آن اشاره نموده ي را است بخاري يا غير او چنين عملو چگونه ممكن
كند كه يكي از امامان اهل سنت و اهل علم چنين  باشد؟ و چگونه كسي تصور مي
خردان و ناپاكان امثال عبدالحسين كسي آن را  سخني بر زبان آورد؟ و جز بي

كتاب الجهاد (اهللا در   رحمه و تمام آنچه در اين امر است اينكه امام بخاري،پذيرد نمي
) 3104(ي   حديثي با شماره�در باب مسائل مربوط به بيوت همسران پيامبر) و السير

 به خطابه پرداخت و به �پيامبر(اهللا عنها روايت نموده كه  از عبداهللا بن عمر رضي
از اين سمت ) سه بار( در اينجا فتنه است :طرف مسكن عائشه اشاره كرد و فرمود

و اين رافضي ناپاك اين حديث را به عنوان نكوهش عائشه ) آيد يطان باال ميشاخ ش
   :دادهيم اقرار داده است، و ما به اذن خداوند از لحاظ روائي و درائي آن را پاسخ خو

 اين حديث داراي روايات فراوان ديگري است كه :گوئيم اما از باب روائي مي
اند و  خود و ديگران آنها را روايت نمودهنمايند بخاري  هدف واقعي آن را تبيين مي

ي آنها   همه اگري روايات جمع و در كنار هم قرار داده شوند زيرا بايست همه مي
  . فهميم  را از آن مي�صحيح باشند منظور پيامبر

و شيعه حق ندارند بر ما اعتراض نمايند زيرا روايات مذكور و روايت نزد آنان 
اند و اگر به صحت  د باطل خويش آن را ذكر كردهصحيح نيست و تنها براي تأيي

اند زيرا از  چنين] ديگر در اين زمينه[نمايند ساير احاديث  روايات مذكور اقرار نمي
نمايند حق تفسير معناي آن را  يك منبع واحدند، و اگر به صحت آن اقرار نمي

 را روايت  كه آنها]علماي اهل سنت[ندارند، بلكه سزاوار است صاحب اين روايات 
  . اند آن را تفسير نمايند و تصحيح نموده



113113113113 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات

نمايند، و ما حق داريم تا  با آن روايات احتجاج مي] اهل سنت[سپس آنان بر ما 
اينكه معناي آن را بر مبناي روايات صحيح خود براي آنان تبيين نمائيم تا مفهوم 

  . انصاف در مناظره و بحث نمايان و رعايت گردد] واقعي[
 :از ابن عمر روايت كرده است) 3279(، امام بخاري، ]بر اين روايات[ از جمله

 هان فتنه همينجا است :كرد و فرمود مشرق اشاره مي] طرف[ به �كه رسول خدا(
، 72، 73، 121، 2/143(آورد، امام احمد،  و شاخ شيطان از اينجا سر باال مي) بار2(

  . اند كردههم آن را روايت ) .... 4/2229(و مسلم، ) 40، 50
 –شنيدم ) �از پيامبر(از ابن عمر روايت نموده كه ) 3511، 7093(و بخاري، 

 از اينجا شاخ شيطان سر –كرد   به مشرق اشاره مي– هان فتنه در اينجاست :گفت مي
  . نيز آن را روايت كرده است) 4/2228(و امام مسلم، . آورد باال مي

 شنيدم كه � از پيامبر:است كهاز ابن عمر روايت كرده ) 5296(و بخاري، 
و باز از ابن عمر روايت ) كرد  فتنه در اينجاست و به سمت مشرق اشاره مي:فرمود مي

و شاخ شيطان از )  بار3( فتنه اينجاست : به منبر رفت و فرمود�كرده است كه پيامبر
 ،7092 ( را بخاري دو روايت مذكور، شاخ خورشيد:آورد، و فرمود اينجا سر باال مي

 كه فتنه از جانب مشرق �باب قول پيامبر( باب شانزدهم »الفتن«در كتاب ) 7093
 از مجموع روايات وهم ذكر شده است ) 4/2228(است و نظير آن در صحيح مسلم، 

 از سر برآوردن فتنه همانا جهت �شود كه منظور پيامبر صحيح چنين استنباط مي
 پيامبر عائشه در شرق مسجد كه همان شاخ شيطان است و چون بيت ،مشرق است

 است و راوي حديث صحابي گرامي عبداهللا بن عمر خواسته است جهتي را كه �
ن آ به � به آن اشاره كرده است معين نمايد و ذكر كرده است كه پيامبر�پيامبر

به محل سكونت عائشه اشاره كرده (سويي اشاره كرده است، و حتي او نگفته است 
سمت محل سكونت عائشه اشاره كرده است، كه بيانگر اين بلكه گفته رو به . است

 :فرمايد  كه در آن مييجهت بوده است، ساير روايات و روايت] تعيين[است هدفش 
دانند تماماً در  همچنان كه آگاهان به علم لغت مي) رو به سمت مشرق اشاره كرد(
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 سه صورت از باب درايه به] روايت مذكور[آنها تعيين مقصد و سويي است اما 
  :توان به آن پاسخ گفت مي

ي عائشه در سمت شرق مسجد بوده است، حتي ابن كثير   اينكه گفتيم خانه:اول
ي   در حجره� با تواتر دانسته شده است كه پيامبر:گويد مي) البدايه و النهايه(در 

ي حجره به خاك  ي غربي قبله مخصوص عائشه در شرق مسجد پيامبر در زاويه
ي عائشه در روايت مذكور به معناي جهت شرق  و ذكر خانه...) ستسپرده شده ا
كه از همانجا شاخ شيطان  (: با قول خويش آن را توضيح داده است�است كه پيامبر

و با اين توضيح منظور از ... آورند، و اين كالم هيچ كدام از راويان نيست  سر باال مي
  . گردد آن معلوم مي

 سخن جز دو هدف نيست يا اينكه بگويد هدف  هدف عبدالحسين از اين:دوم
 هدف پيامبر محل سكونت :و يا بگويد.  از آن اشاره به خود عائشه بوده است�پيامبر

هاي لغوي موجود  اگر هدف وي سخن اول باشد از طريق تركيب. عائشه بوده است
ه  ن–در متن روايت جز براي اشاره به مكان معين ) حيث(ي  در حديث و اينكه كلمه

*�� $� :فرمايد گردد، و اينكه مي رود بطالن آن معلوم مي ي م به كار–شخص معين 
�2��
 در اينجا فتنه است، اشاره به مكاني دارد كه فتنه در آن جاي گرفته است �.

  . گرچه اين عبارت متن روايتي است كه موسوي به آن احتجاج نموده است
بوده است ممكن نيست ] عائشه[ محل سكونت � هدف پيامبر:و اگر بگويد

 در هنگام � در آن سكونت نمايد و پيامبر�اينگونه باشد و در طول حيات پيامبر
نوبت منزل عائشه به آن رفت و آمد داشته باشد، بلكه بيشتر از منزل زنان ديگر به آن 

 داراي دو سهم بود، يك –اينكه ذكر گرديد    كما–داشت، زيرا عائشه  رفته و آمد مي
دانست  آن خود و روز ديگر هم سهم سوده بنت زعمه بود كه چون ميروز از 
داشت سهم خود را به عائشه بخشيده بود، و    عائشه را بسيار دوست مي�پيامبر

 در واپسين لحظات عمر خويش دوست داشت كه در �ي اينها پيامبر افزون بر همه
مچنان كه بخاري ه -و  بستري باشد، گرش ديي عائشه نه خانه ساير همسران خانه
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 آن را صراحتاً از همسرانش درخواست نمود، و از عائشه روايت –نقل كرده است 
 شدت گرفت، از همسران خود اجازه خواست تا در �شده كه چون بيماري پيامبر

و به وي اجازه دادند، و تا اينكه جان به جان آفرين . بستري گردد] عائشه[منزل من 
  . ماند و بر خالف تمايل رافضيان همانجا در خاك آرميدتسليم كرد در منزل عائشه ب

 مسكن عائشه بعد از � ندارد مگر اينكه بگويد هدف پيامبر اي و عبدالحسين چاره
وفات خود بوده است، كه اگر چنين گويد با دست خويش براي خويش بدبختي و 

 تبديل  كه به قبر شريف او�ذلت خواسته است، زيرا مسكن عائشه با وفات پيامبر
آمد تا منتسب به او باشد، و چگونه صاحب خرد  ي عائشه به شمار نمي گرديد و خانه

در مكاني دفن ) �محمد(ي خود  پذيرد كه خداوند راضي شود كه محبوب و بنده مي
 كه محل ظهور فتنه باشد؟ و با اين وجود تمام –] برمبناي گمان رافضيان [–گردد 
  . گردد يه روايت باطل ميهاي عبدالحسين پيرامون توج شرح
انسان در كارهاي خداوند و آيات او در شگفت است كه خداوند ] واقعاً[و 

مسكن عائشه را محل بستري بنده و حبيب خود نموده سپس آن را محل دفن و 
  . دهد و دو رفيق و ياور او هم در جوار وي مدفون گردند آرامگاه وي قرار مي

 –داشت حتماً  احتمال و صورتي از واقعيت مي اگر سخن اين رافضي داراي :سوم
نمود و چنين  اند به آن احتجاج مي  كه با عائشه مخالفت نموده–يكي از تابعين 
دانيم  پس با اين توضيح مي. ي مخالفين عائشه ممكن نيست ي عقيده تصوري درباره

سين است، اهللا عنها از جانب عبدالح المؤمنين رضي كه افترايي محض و بهتاني براي ام
ي وي تراشيدند و خداوند مرا با شنيدن   جريان افك را دربارهنيزكمااينكه اسالف او 


�� � :فرمايد دهد و مي ها آموزش مي اينگونه سخن ��)� �� 5:�| -�5#+:T �, \�
*� � % � �� � %� � � % % �� % � �� � � �
��iQ ��5? �	� q��6(T �	? �#)5� �$ % � � � �� � $ � � %� � � �� � � % � � � �� �)i+�� � � � �, �>J R#�u �*W�+_ � �9� �% % %� ` �� � �� �� ��� �

'��I� �5�Y� %� � � % � % � �{#$��	: �−  {    
اهللا عنها را متهم  ي جمل اشاره نموده و عائشه رضي سپس اين رافضي به فتنه

 به عهده گرفته است، �نموده به اينكه او آغاز رهبري لشكركشي براي جنگ با علي
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شه جنگ ننمود، و به قصد جنگ بيرون نرفت بلكه و اين دروغ محض است زيرا عائ
به قصد اصالح و تصور اينكه خروج وي به مصلحت مسلمين است بيرون رفت، و 

هاي تاريخ معتبري همچون، طبري و البدايه و النهايه به ثبت  تمام اين مسائل در كتاب
. كه اينجا مجال تفصيل حوادث جريان جمل و عوامل آن ممكن نيست. رسيده است

گويم  نمائيم و نمي اي كه تاريخ طبري به اين جريان نموده اكتفا مي بلكه تنها به اشاره
بايست در سند  بلكه مي. هر آنچه در تاريخ طبري آمده تماماً صحيح و ثابت است

روايت ] در ميان روايات مختلف[وليكن . روايت هر روايت تحقيق و بررسي نمود
 زيرا به علت اهميت او در تاريخ طبري بروي نمائيم بن عمرضبي انتخاب مي سيف

دهيم عبدالحسين هم در  اعتماد نموده است و ما قضاوت را به تاريخ طبري ارجاع مي
و با مراجعه به آن در ابتدا معلوم . نيز به آن ارجاع داده است) 2/251(حاشيه 

د، و رو  صحابيان همراه او براي خونخواهي عثمان بيرون رفتن وگردد، كه عائشه مي
   نمودند تا انتقام خون عثمان را از قاتالن بگيرند لذا به طرف بصره حركتبه بصره

 به –كند   كمااينكه شيعه تصور مي–روي نمودند، و اگر قصد جنگ با علي داشتند 
گردد كه  معلوم مي) 4/455(بلكه از روايت طبري، . نمودند علي در مدينه روي مي

ينه بيرون رفت تا از طلحه و زبير اعتراض نموده و در  با همراهان خود از مد�علي
هاي بصره ي نمايد، وليكن به آنها نرسيد و چون به بلندضضمن آنان از عائشه اعترا

رسيدند، عثمان بن حنيف نزدشان فرستاده شد تا از آنان خبري بياورد و عائشه با 
اتالن عثمان بيرون تمام وضوح و صراحت بيان كرد كه جز براي اصالح و انتقام از ق

 و با مسلمين بيرون :گويد در روايتي به نقل از عائشه مي) 4/462(اند، و طبري،  نيامده
رفتم تا هر آنچه نزد اين مردم آمده است به آنان آموزش دهم و يا چگونه از ما 

� �ي  پيروي نمايند و براي اصالح امور چه مسائلي الزم است و آيه�Y = �� \& � � � � % � �
�����
� 'J ¤sb, * �*D+� * �->�J D� �� \, ������ �� � � �� � % � � � � � %� % % % % � % � % %& � �� �& & � �� � � �{/�را   }�  :	��0

 او مرا دستور � زن و مرد كه خداوند و رسول،قرائت نمود، و ما كوچك و بزرگ
خيزيم، و كار ما اين است كه شما را به  به پا مي] ميان مردم[داده است به اصالح 
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 بر تغيير آن منع كنيممنكر يكي دستور داده و بر آن تشويق نمائيم و شما را از ن
  .  نمائيم تشويق

ليكن شورشياني كه بر عثمان شوريده بودند و در كشتن وي شركت نموده بودند 
از جمله كساني بودند كه در بصره بودند و معموالً از اين عمل خشنود نبودند، و از 

كرد حكيم بن جبله عبدي از ياران عثمان بن   رهبري ميا ر آنان كهجمله كساني
 و حكيم بن جبله با اسب و :گويد با صراحت مي) 4/466(حنيف بود، و طبري، 

 و اصحاب و همراهان عائشه هم ،بيرون آمد و جنگ را آغاز نمود] مردم[اي  دسته
 خودداري يزنهاي خويش را آماده كرده و از پرتاب آن خودداري كردند تا آنان  نيزه

نمايند، ولي آنان دست بردار نبودند و جنگ را آغاز نمودند و همراهان عائشه هم به 
اند، و جز براي  دفاع از خود پرداختند، پس همراهان عائشه آغازگر جنگ نبوده

بن حنيف  اند و كسي كه جنگ را شروع نمود يكي از ياران عثمان اصالح بيرون نرفته
 – همچنان كه طبري هم به آن تصريح نموده –ده است و او به نام حكيم بن جبله بو

و عالوه . هاي شورشيان بر عثمان و در قتل وي شركت نموده است يكي از سردسته
بن حنيف بعد از اينكه يارانش جنگ را آغاز كردند، در جنگ ميان  بر اين عثمان

تبيين دروغ اصحاب عائشه و قاتالن عثمان شركت ننمود، و تمام مسائل مذكور به 
پردازد در حاشيه   مي) 2/251 (ي  حاشيهشمار وي در سخن عبدالحسين و افتراهاي بي

اند و آن را به عنوان  دارد كه عائشه و همراهان او آغازگر جنگ بوده مذكور اظهار مي
 او  و ازي جمل اصغر نام نهاده است و تالش نموده از حكيم بن جبله ستايش فتنه

 از جمله كساني است كه در قتل عثمان و شورش بر او شركت دفاع نمايد زيرا او
جسته است و با ميل و آرزوي اين رافضي همخواني و هماهنگ است، و با نقل از 

گوئي بر او كافي است، و آن منبع  منبعي كه خود به آن ارجاع داده است براي پاسخ
  . اثيرابن ] كامل[عبارت است از تاريخ طبري و تاريخ 

 عدم آغاز جنگ از جانب عائشه و همراهان –ار ديگر در تاريخ خود و طبري ب
مسجل و بيان نموده كه جز براي انتقام از قاتالن عثمان دنبال چيزي ما وي را براي 
نكه با شما بجنگند ايعائشه گفت نجنگيد مگر با ) (4/470 (:گويد اند و مي ديگر نبوده
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ت نداشته خودداري نموده و جز قاتالن و فرياد برآورد كساني كه در قتل عثمان شرك
حكيم جنگ را . نمائيم عثمان با كسي ديگر كاري نداريم و با كسي جنگ آغاز نمي

  . آغاز و به فرياد منادي توجه نكرد
 گرايانه هاي اصالح قار فرود آمد، و تالش  حركت نمود و در ذي�سپس علي

رو تميمي ميانشان واسطه عقاع بن عمقميان دو گروه آغاز گرديد و صحابي گرامي 
) 489-4/488(به تاريخ طبري، [گرديد، و هر دو گروه عمالً بر او توافق نمودند 

ليكن سران فتنه از اين امر خوشايند نبودند، و گروهي از آنان از جمله ] مراجعه گردد
 و خالدبن -) عبداهللا بن سبأ(علباء بن هثيم و اشتر و سالم بن ثعلبه و ابن سوداء 

  .  اتفاق نمودند بر اينكه به قصد خونخواهي با علي به جنگ بپردازند– ملجم
 مردم بوده و در آوري مسئول جمع) ابن سوداء(گردد كه ابن سبأ  و معلوم مي

 با استناد طبري، –الندوه نقش شيطان را بازي نموده و حتي به مردم گفته است دار
ت و با آنان مدارا كنيد، و چون اي قوم عزت شما در اختالط با مردم اس (–) 4/494(

درنگ جنگ برپا نمائيد، و در اين صورت كسي  مردم فردا به همديگر رسيدند بي
تواند از جنگ ممانعت به عمل آورد، و علي و طلحه و زبير و كساني كه هم نظر  نمي

مشغول شده، و خوب در اين امر بنگريد و بر . اند آنانند و از جنگ ناراحت و ناراضي
سپس روايت طبري ) خبرند اطالع و بي مردم بي] ساير[تفرق شويد در حالي كه آن م

 چون مردم فرود آمدند و :آن را ثبت نموده است كه چگونه اين امر اتفاق افتاده است
آرام يافتند علي و طلحه و زبير بيرون آمدند و در آنچه اختالف داشند سخن گفتند و 

برداري از جنگ نيست زيرا آنان  لح و دست امري بهتر از صكهبه توافق رسيدند 
رسد، و سپس از هم جدا شدند و علي  اي نمي ديدند كه امر بغرنج شده و به نتيجه مي

  . به ميان سپاه خود و طلحه و زبير هم به ميان سپاهشان برگشتند
 علي در شب عبداهللا بن عباس را نزد طلحه و زبير فرستاد و آنان - :گويد  و مي-

ن طلحه را نزد علي فرستادند تا اينكه هر كدام با ياران خود صحبت هم محمدب
 طلحه و زبير –االولي   در جمادي–نمايند و جواب مثبت دادند، در روز همان شب 

نزد سران ياران خود فرستادند، و علي هم نزد بزرگان اصحاب خود بفرستاد و شب 
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كاري سپري كردند، ولي همان روز به صلح رسيدند، و آن شب را با شادي و سوار
در پي خونخواهي عثمان بودند شبي را به اين سختي هرگز ] با دروغ[گروهي كه 

نديده بودند، و به مرز نابودي و هالكت رسيدند و تمام شب با هم تبادل نظر 
  . ور كردن جنگ در پنهاني اجتماع نمودند كردند، تا اينكه به شعله مي

حه و زبير و عائشه از طرف قاتالن عثمان و  با طل�و همين طور جنگ ميان علي
ور شد، وكساني كه به اين خيانت پرداخته بودند از پيشروان  طلبان شعله جنگ

رافضيان امثال عبداهللا بن سبأ بودند كه موقعيت پيشوايان رافضيان را نسبت به او در 
  . ذكر كرديم) 350-1/349ج (

 كه كعب بن سور نزد : شده استذكر) 4/507(ي آن روايت از طبري،  و در تتمه
اند و اين شديداً بيانگر هدف   به دادم برسيد قوم خواهان جنگ:عائشه آمد و گفت

گردد كه خروج وي به قصد اصالح بوده است و  و معلوم مي. عائشه از خروج است
ه با كشتن دهها هزار نفر به پايان رسيد از جمله نسپس آن فت. براي جنگ نبوده است

و هر دو طرف سخت پشيمان شدند، و طبري نقل ] به شهادت رسيدند[بير طلحه و ز
كردم بيست   آرزو مي:كه قعقاع بر عائشه وارد شد و عائشه گفت) 4/537(كند  مي

ابن عساكر در  و حافظ. ردم، و قعقاع نيز چنين آرزويي كردم سال قبل از امروز مي
 كه علي بن ابيطالب :كند  قول شعبي را روايت مي�شرح حال طلحه بن عبداهللا
 بسيار :و خاك را از صورتش پاك كرد و گفت. ها ديد طلحه را افتاده در يكي از دره

بينم، و  ها و زيرا ستارگان آسمان مي بر من گران است ابومحمد را افتاده در دره
نمايم و كاش بيست سال پيش   ميىهاي درونم را نزد خداوند شكو اندوهها و غم

اي علي و عائشه  گيري بزرگوارانه و برجسته  اين مسأله را با ذكر موضعو. مرده بودم
گيري كه عبدالحسين از آن خودداري  بريم همان موضع در برابر يكديگر به پايان مي

ي عائشه و علي را با دشمني جلوه دهند و  نموده بلكه اصرار دارند بر اينكه ميانه
رند و عبدالحسين با سخن خود عائشه را از دشمنان سرسخت علي به حساب آو

كاري كمتر از كساني كه جنگ جمل را دامن زدند انجام نداده است، و به آن اكتفا 
 را بشنيد سجده شكر � كه چون عائشه مرگ علي:گويد ننموده بلكه با دروغ مي
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نمود، و اين دروغ باطلي است كه براي آن سند و منبعي نيافته است و با اعتماد بر 
آن را ذكر نموده است، و از طريق ) مقاتل الطالبين(اصفهاني در كتاب روايتي كه 

گيري مورد  يده است بلكه معتمدين و ثقات روايات موضعد روايت نگر]اخبار[ثقات 
 كه علي :نمايند نقل مي) 4/544(اند، از جمله طبري،  را ذكر كرده] علي و عائشه[نظر 

ئشه مهيا نمود و به سوي مردم رهسپار مركب و توشه و وسايل مورد نياز را براي عا
گرديد و مردم به او سفارش نمودند و او هم به مردم توصيه نمود و گفت اي پسرانم 

نمايد و كسي بر كسي ديگر از   افراط و تفريط مييبرخي از ما در سرزنش ديگر
و سوگند به خداوند رابطه من با علي . آنچه به وي رسيده است ستم و تعدي ننمايد

  بوده است و علي نزدزن و خويش و قوم شوهرشهمچون رابطه ] تا كنون[ قديم از
 اي مردم سوگند به خدا :علي گفت باشد، و كنندگان مي من جزو بهترين سرزنش

راست گفته و نيكي انجام داد، و جز آنچه گفت چيزي ميان من و او نبوده است و او 
  . همسر پيامبرتان در دنيا و آخرت است

بخدا آيا بعد از اين بيان و تصريح جاي سخن باقي است؟ و آيا بعد از پس ترا 
 �المؤمنين عائشه سالم اهللا عليها با اميرالمؤمنين علي گيري ام آشكار شدن موضع

تواند بر آن چيزي بيفزايد؟ اما اين رافضيان دست بردار نيستند بلكه تالش  كسي مي
نان براي آن اصلي از دشمني و كينه و ور كردن فتنه ميان آ نمايند بعد از شعله مي

 كمااينكه عبدالحسين تالش نموده با تكيه بر اخبار –نفرت قديمي ميان آنها بتراشند 
ي دوم  اساس كه نزد اهل علم بر ارزش است به اين فكر دامن بزند و نمونه بي

 است كه عبدالحسين آن را ذكر نموده كه عائشه در آن حديث �حديث وفات پيامبر
رفت،   عبدالمطلب و مرد ديگري راه مي بنبيرون رفت و او ميان عباس (:گويد مي

 عبداهللا بن عباس به – عبداهللا را از آنچه عائشه گفته بود آگاه نمودم :عبيداهللا گفت
كه عائشه نامش نبرده است كيست؟ گفتم خير، ] ديگر[داني آن مرد  من گفت آيا مي
وايت صحيح است و شكي در آن نيست و در  او علي است، و اين ر:ابن عباس گفت
روايت شده است، وليكن انتقادي در آن بر عائشه وارد ) 14-6/13(صحيح البخاري، 

نيست و اضافاتي در آن انجام گرفته است كه عبدالحسين از آن خشنود است، و ابن 
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كه عائشه از علي  (:با نقل از ابن عباس نقل كرده است) 2/29(، )طبقات(سعد در 
  . الطه بر آن افزوده استمغسه ) 3/252(و موسوي در حاشيه ) شنود نبودخ

اند، و چنين نيست  آن را روايت كرده] اربعه[گويد كه اصحاب سنن   مي:نخست
) الطبقات(بلكه ابن سعد در كتاب . اند هيچ كدام از اصحاب سنن آن را اخراج ننموده

) مصنف عبدالرزاق( و به گمانم در اند آن را روايت نموده) المسند(و امام احمد در 
چون طوالني خواهد ذكر نخواهم كرد هم وجود داشته باشد، ولي اكنون من آن را 

 مهم اينكه روايت مذكور نزد هيچ كدام از اصحاب سنن وجود ندارد، و وجود آن شد
  . نزد كساني كه ذكر كرديم به معني پذيرش آن نيست چه برسد به تصحيح آن

اور است كه اسناد روايت مذكور بر مبناي اينكه تمام رجال آن  بر اين ب:دوم
ت زيرا وثاقت رجال سو اين نيازمند تفصيل و توضيح ا. باشد اند لذا صحيح مي حجت

 نيست و به عنوان شرط كافياسناد و عدالت آنان به تنهايي براي تصحيح اسناد آن 
ط ديگر است كه عبارتند آيد و نيازمند سه شر مينط تصحيح به شمار و از شريواحد

و با مجموع شروط ] ضعف[شان در ميان آنان و نداشتن علت   نبودن، اتصال اسناد:از
اين ناآگاهان از علم رجال از اين ا مو ا. صحيح االسناد و به آن احتجاج شودمذكور 

رف عدالت راويان براي صحت نمايند صِ اطالعي تصور مي خبرند و به علت بي  بيامر
في است، در اين مورد به مصطلح الحديث با تحقيق ناصرالدين آلباني در اسناد كا
و شيخ استاد . مراجعه شود) 41-1/39(ي خود بر صحيح ترغيب و ترهيب،  مقدمه

آن را ) 11-5معجم الكبير، ص (ي جزء اول از  حمدي عبدالمجيد سلفي در مقدمه
 علم حديث داشته هبنقل نموده است، كه اين مسأله نزد كساني كه اندك آگاهي 


456  1�23 !] عبارت[باشند جاي نزاع نيست، پس در اين صورت اين اضافه ' �.
�7� 
 شاذ و غير صحيح است زيرا تنها محمر بن راشد و يونس بن يزيد &�0 ��

 مانند عقبل بن خالد و شعيب بن -اند، و ساير افراد  ايلي از زهري روايت كرده
و امام ) 233المسند، (و سفيان بن عيينه حميدي در ) 1/61نزد بخاري، (حمزه  ابي

، )السيره(و يعقوب بن عتبه نزد ابن اسحق در ) 1618(و ابن ماجه، ) 6/38(احمد، 
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 با آنها در روايت آن مخالفت دارند، و –) 7/174الدالئل، ( و بيهقي در –) 4/298(
يث مذكور داراي اند و حد تمام افراد مذكور قسمت اضافي روايت را ذكر نكرده

ت كه يسطريق ديگري است كه از عبيداهللا بن عبداهللا است و از طريق زهري ن
بن ابوعائشه از او روايت نموده و اين قسمت اضافي در آن وجود ندارد، به  موسي

) 288-1/287(و سنن درامي، ) 102-101-2(و نسائي، ) 312-1/311(صحيح مسلم، 
اند، و  نس حديث مذكور را بدون اضافه ذكر كرده محمر و يو،مراجعه شود، و راويان

بشربن محمدبن نيز از عبداهللا از محمر و يونس روايت مذكور را بدون اضافه روايت 
  . روايت كرده است) 1/312( محمر،  ازكرده است و مسلم نيز آن را بدون ازدياد تنها

ان آن را تو  مورد بحث صحيح نيست و به دو علت نميتي روااضافهقسمت پس 
] در اضافه[ اينكه روايت محمر و يونس با روايت ساير راويان از زهري :پذيرفت اول

ي  ه وجود دارند كه از دستهيمتفاوت است، و در ميان راويان كساني مانند ابن عين
هماهنگ با  باشند و محمر و يونس ديگر راويان از زهري بيشتر محل ثقه و اعتبار مي

ي دوم  اند، و بدون شك قبول دسته ون زيادت روايت كردهساير راويان آن را بد
  . ي ديگر است بهتر از دسته) راويان هماهنگ با محمر و يونس(

 وضعيت محمر و يونس با ساير راويان از زهري هماهنگ است، و حافظ در :دوم
ق است اما در روايتي توثيمحل  (:گويد  ميااليليي يونس بن يزيد  درباره) التقريب(

از زهري نقل نموده اندكي توهم و اشكال وجود دارد و روايت غير از زهري كه 
ذكر شده برخي از ) الميزان(و امام احمد همچنان كه در ) اشتباه و خطاء است

محمر ي او  درباره) التقريب(احاديث او را مورد انتقاد قرار داده است و اما حافظ در 
 ةبن عرو وي از ثابت و اعمش و هشام اهل ثقه است ولي روايت :گويد ميبن راشد 

و نيز از آنچه در بصره به آن تحديث نموده است، داراي ايراد است، و ذهبي در 
  اوي اتم را دربارهحباشد و سخن ابو  او داراي روايات اوهام مي:گفته است) الميزان(

او صالحيت حديث داشته و آنچه در بصره به آن تحديث نموده : نقل نموده است
  . در آن اشتباهاتي وجود دارداست
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 است كه در بصره به آن تحديث ي اين اضافه از جمله روايات]نگارنده [:گويم مي
 روايت نموده است  از او است كهي اينكه از جمله كساني نموده است زيرا به قرينه

  . د االعلي بوده كه او اهل بصره استبععبداالعلي پسر 
اير راويان براي رد اين زيادت كافي است رف تفاوت محمر با سصِبه هر حال 

ويان هماهنگ است و ااست كه با ر] ديگر[مخصوصاً عالوه بر آن او داراي روايتي 
بدون شك همچنان كه گفتيم اين روايت محمر بيشتر مورد پذيرش است و روايت 

  . دهد ديگر را مورد وهم و ايراد قرار مي
 و برهان هم بيانگر پذيرش آن است و طريق بررسي احاديث و مسانيد و استدالل

صاحبان  اًدتعم] بينيم مي[ است لذا هرهب از اين علم دقيق بي] متأسفانه[اما عبدالحسين 
 و گري الطهغ م به اين زمينهو در .نمايد صحاح را به ترك و قطع روايات متهم مي

  . پردازند نيرنگ به كار مي
از نص و عبارت ] قسمتي[طع ق عبدالحسين امام بخاري را تعمداً به :سوم

 با وجود اينكه خودش از جمله كساني مي باشدكه اين روش نمايد،  متهم مي]روايت[
چنان كه چر صفحات گذشته در مثالهاي زيادي با گريقه وي را بسياربكار مي برد هم

و به نظر من بعد از .  پندارد ميكيش خود  هم نيز مردم راو بدين سبب  آشنا شديم
 گوئي هواي نسبت به امام بخاري يركاي پنهان  مسأله] در روايت[ آن اضافه  علتبيان
 و عدم اخراج آن اضافه از جانب بخاري جز به معناي تحقيق و دقت علمي و ستا

  .  علل موجب ضعف حديث با وثاقت راويان آن نيستازشناخت او 
 و كتاب وي است،دار  طاليهي حديث امام و   ذكر است بخاري نزد ائمه بهو الزم

ترين كتاب است، و نقد عبدالحسين نسبت به  نزد اهل سنت بعد از قرآن كريم صحيح
 و عبدالحسين با اين كار خود و پيروانش را ؛فايده است امام بخاري نزد اهل سنت بي

ها   كتابيد بهت نمايد باجي اهل سنت اقامه ح خواهد بر ائمه سازد و اگر مي رسوا مي
 نه اينكه آنها را مورد نكوهش قرار دهد زيرا با اين كار ،دالل نمايدو امامان آنان است

ي اول، اخبار   و اما نمونه؟يابد و آيا اين رعايت انصاف است به چيزي دست نمي
شود، كه از عطاء بن يسار روايت شده  واهي ضعيفي است كه به آن احتجاج نمي
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 :بدي زبان گشود عائشه گفتي علي و عمار به   مردي نزد عائشه آمد و درباره:است
 :گفت  در مورد عمار ميام  شنيده�گويم، و از پيامبر اما من درباره علي چيزي نمي

گزيند، امام احمد،  گردد مگر اينكه بهترين آنها را برمي او ميان دو امر مختار نمي(
  . ثابت از عطاء بن يسار روايت كرده است بيب بن ابيحآن را از طريق ) 6/113(

وي بسيار اهل تدليس و ارسال  (:گويد در مورد حبيب مي) التقريب(فظ در و حا
ن آن شنيدبه و در اينجا هم آن را از ديگران نقل نموده و خود ) در روايات است
باشد و حافظ او   است كه اين هم يكي ديگر از دليل منع صحت آن ميتصريح نكرده

باشند  كساني كه اهل تدليس مي :گويد  ذكر نموده است و ميمدليسني  در زمرهرا 
نمايند مگر در آنچه به سماع مستقيم آنان مربوط   نميستدالل احاديث آنان ابهائمه 

هم در اينجا منتفي است، و حافظ تدليس او را ] تصريح به سماع[باشد، و اين مسأله 
اش از اعمش نقل كرده است كه يو ابوبكر بن ع (:گويد بيان كرده و مي) 38ص (در، 
 اگر كسي از شما براي من حديث روايت كند توجه :گفت ي حبيب مي ربارهد

كنم، و اين همان حذر در تدليس  آن را قطع مي] سخن[ي  نمايم، يعني در ميانه نمي
) التهذيب(گردد، و در شرح حال او در  است كه موجب مردود بودن حديث مي

ي است به عنوان روايت حديثداراي  كه او از عطاء :حافظ از قطان نقل كرده است
ز عطاء داراي  و او ا:گويد  و عقيلي نيز ميآيد ه شمار نميب] هم[مقبول و متابع عليه 
  .  نيستمتابع عنوان حديث هاحاديثي است كه ب


�� در مورد عمار �و اما گفتار پيامبر 6/E�
 �9 WV �� )$%X�B ��2V
 از طرق �

از ) 3/388(و حاكم، ) 389-1/445(مد، باشد از جمله نزد امام اح ديگر صحيح مي
  .  روايت شده است�ابن مسعود

صحيح نيست بلكه ضعيف ) گويم كه من در مورد علي چيزي نمي(و قول عائشه 
و ابن ماجه، ) 4/345(و مردود است، و اين روايت از عائشه با روايت ترمذي، 

ي علي  دربارهروايت شده است و حال در آن قول عائشه ) 3/388(و حاكم، ) 148(
  . وجود ندارد
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سخن عبدالحسين و ] �با علي[گيري عائشه رضي اهللا عنها  و بعد از تبيين موضع
  . گردد محتواي او برمال مي  و بيهافتراي سفيهان

)  است تا آخر سخن�او برادر محبوب پيامبر(و اما آنچه علي را به آن ستوده كه 
 معنايي �ف آن به محبت خدا و رسولايم، و جز تعري در مورد آن قبالً سخن گفته

 جاي انكار نيست �ديگر براي آن روا نيست و مكانت و جايگاه علي در قلب پيامبر
 داراي �و عائشه هم آن را انكار نكرده است و عائشه هم نزد خدا و رسول

جايگاهي برتر از علي و امثال اوست و اين مقام مستلزم نكوهش و يا كاهش مقام و 
صحابيان نيست و خداوند دفاع و حمايتي كه از عائشه نموده است از منزلت ساير 

هيچ كدام از افراد غير انبياي خويش ننموده است و عائشه همان شخصيتي است كه 
ترين مردم نزد خويش  ي وي جويا شدند او را به محبوب  درباره�چون از پيامبر

 را از دختر خويش نتي او سخن گف  درباره�ستود و او همان كسي است كه پيامبر
 همان كسي است كه او وفاطمه و همسرانش ام سلمه و زينب و ديگران نپذيرفت و ا

اند   اقرار نموده امر قرار داده است و صحابه به اين�ي بركت بر امت محمد را مايه
  .  مراجعه كرد112-119هاي  توان به صفحه كه مي

ي  پيامبر به سينه (:گويد حيرت و سرگرداني عبدالحسين در سخن عائشه كه مي
همچون حيرت احمقان در سخن خردمندان است، و معناي سخن ) من تكيه زده بود

-95ص (بلكه در، نجام نگرفته اهللا عنها اين است كه وصيت هنگام مرگ ا او رضي
وم شيعه بر دو بخش وهت ميوصو ي انكار  ذكر كرديم كه صحبت ما درباره) 96

  . است
ي احاديث   كه بطالن همه�نان در طول حيات پيامبر وصيت مزعوم آ:نخست

 بيان كرديم و كسي از صحابه و تابعين در زمان  رامورد احتجاج آنان با پاسخ بر آنها
صحابه ادعاي آن را ننموده است، بلكه اين گمان ابتدا اين طور سر برآورد كه گفتند 

 دوم از نصوص  هنگام مرگ به علي وصيت كرده است، و اين همان نوع�پيامبر
وصيت مزعوم است و اين همان وصيتي است كه عائشه با حجت آشكار خويش به 

از ارقم بن ) 1/357(پردازد، و از ابن عباس هم با روايت امام احمد،  ابطال آن مي



126126126126 پاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعات        

 همراه ابن عباس از مدينه به شام در سفر بودم :شراحيل روايت گرديده كه گفته است
وصيت يعني ] واقعي[وصيت نموده است؟ به ذكر مفهوم  آيا پيامبر :از وي پرسيدم

 � پيامبر: پرداخت و گفت�ي پيامبر  با توصيه�امامت نماز از جانب ابوبكر صديق
نينداخته است اينكه بيماري بر وي گران شد و به آرامي از ] و تأخير[نماز را به قضا 

به جان آفرين رفت و جان  خانه بيرون رفت و پاهايش به سختي بر زمين راه مي
و اين سخن از ابن عباس به ثبوت رسيده باشد يا به ) تسليم كرد و وصيت نكرد

اهللا  ثبوت نرسيده باشد در ميان صحابه در نفي وصيت مزعوم با گفتار عائشه رضي

�5Y¢ � :با] عبدالحسين و امثال او[ مخالفتي نخواهيد يافت اما استدالل -عنها  � �
 pl ��, �)�#Q� � � �� %� � % � � �*D+u�J 'JD-k�* ��>
��#
 ��b�
� ��� £D_ �, [�u� �Y>l� � �� � % � �% � % � � � % �� �� �� % � %� � � � �% � ` � � � � �
'25u� PQ �2l� �� � � � � 
�,� HYE��A�/ H�X "� ) -&" �و يا با روايت   }   :	�����}� � Z( ��

&� <&!/ 4
�2�:%�� .9�28� "2&A� � �[ � ترين  اساس بر اثبات وصيت مزعوم از بي

ي عنكبوت است، زيرا آيه و روايت مذكور را  هاست و چيزي همانند خانه استدالل
ي مرده از قبيل ثروت، كاال، علم و ديانت تعميم داد زيرا  ي ما تركه توان بر همه نمي

��(فرمايد  اگر چنين معناي دربرداشته باشد اينكه مي� £D_ �,` % �� � � % ماند، و  مفهوم مي ي ب)�

گذاشت و شرط  ي خود را بر اساس اين سخن به جايي مي دنيا ما تركههر فرد در 
آمد و كالم خداوند از اين امر مبراست، پس با  لغو و زايد به شمار مي] در آيه[مذكور 

��(اين توضيح گفتار خداوند � £D_ �,` % �� � � % � �" H�X � � در آيه و نيز سخن پيامبر)�
"&- �A�/� ي  خصوص است و با توجه به قرينهدر روايت، مربوط به وصيت م

ي مردم  توان آن را جز بر چيزي نزد همه نمي] در آيه و حديث مذكور[خطاب عام 
ي شرط  قرينهبه يافت شود براي چيز ديگر به كار برد، و نزد برخي هم با توجه 

ثروت نيست و آيه و حديث مذكور و امثال ] وصيت به[مذكور در آيه چيزي جز 
  . باشند به مال ميآنها خاص وصيت 
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قطع و قيچي ] ي مذكور در استدالل به آيه[ اينكه عمل عبدالحسين :و صورت دوم


<�� *�JD-k' ¡¡¡�كردن ناروا و زشت است زيرا آيه مذكور با ��#
 ��b�
�� � � % �� � % � � �� � � �% �

'25u� PQ �2l �*D+u�J� �� �� � �� � � %�   آيادان و جاهالنيابد، و جز نابخر  خاتمه مي)}   :	�����}� �

 و استدالل عبدالحسين در اين ؟آورد كسي آن را غير از مال و ثروت به شمار مي
با ] بر ديگران[ برتر بودن آل بيت چونهاي سابق او  مورد همچون ساير احتجاج

�M� �� �5:�� 7 �[� �9 ¥�: كه خداوند فرموده؛ي غنايم است آيه ��:#Q�*� %� � �� & % � % �� �% % � �� �� � � R � �
}JD2
� �	
* S�TD#
*� � �% � �� � � ��� {��قيچي نموده است، به مراجعه را ي آيه  و دنباله } �:	"!�

  . نگريسته شود) 233-2321ج، (و پاسخ ما بر آن در ) 12(
ي  مهلبه ثبوت رسيده است كه تفسيرشان از ك] صالح[ از سلف :صورت سوم

از ابن عباس از ) 1/212(كثير ي مذكور مال و دارايي است، و ابن  در آيه» خير«
 مقاتل ، ربيع بن أنس، سدي، ضحاك، عطيئه،عاليه  ابي، سعيدبن جبير، عطاء،مجاهد

برخي ] مال و دارايي است» خير«كه منظور از [ قتاده و ديگران نقل است ،بن حيان
مهم  مال اندك است، و  اند مال فراوان است و برخي هم گفته آناند منظور از گفته
ما حماقت اين ا مال و دارايي است و ]تنها[ با هم اتفاق دارند كه منظور از آن اينكه

بر عليه ي داليلي  رافضيان را ببينيد كه اين آيه و حديث مذكور در واقع از جمله
همان اند كه   كه با اهل سنت مخالفت ورزيده استاي  در بزرگترين مسألهخودشان
 يا اينكه ، از دو حال خارج نيستزيراي فدك است  ث فاطمه و قضيهي ار مسأله
 نماند، پس ر چيزي از وي به جايي بعد از خود مالي به جاي گذاشت يا خ�پيامبر
گردد،  ي فاطمه از ارث باطل مي  باقي نمانده باشد مطالبه� پيامبراي از   ما تركه–اگر 

نار و دي بعد از خود، �پيامبر (:، و يا سخن عائشه]در اين باره[و قضاوت ابوبكر 
ي نگذاشت و به چيزي وصيت نكرد، صحيح و درست درهم و گوسفند و بزي به جا

آن به  ثروت و مالي هم به ارث گذاشته باشد عدم وصيت �باشد، و اگر پيامبر مي
 بعد از خود به � كه آنچه پيامبر–شود   زيرا دليلي بر آن يافت نمي–بيانگر آن است 

 از �ين پيامبر و د، كه سزاوار ارث نبوده است بودهيجاي گذاشته است مال و ثروت
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 و � و با اين توضيح قضاوت ابوبكر،باشد ي آن صدقه مي آن بيرون آمده و باقيمانده
اي   بعد از خود چيزي به جاي نگذاشت كه ارث قابل توصيه�سخن عائشه كه پيامبر

ه جواب در و اين شيو. باشد و تنها براي اداي دين و امانات بود صحيح خواهد بود
داليلي است كه عبدالحسين به آنها  برابر عبدالحسين تنها بر مبناي اصول آنان و

�Y>l � :ي  آيه:گوئيم  و اما ما مي،احتجاج نموده است pl ��, �)�#Q ¢5Y� %� �� � � % �� � � �� � � � �

[�u�� % ي نساء منسوخ شده است، و ابن كثير هم  ي فرائض در سوره  آيهاب  }   :	�����}� �

عمر، ابوموسي، سعيد بن  ي مذكور سخن ابن عباس، ابن ي نسخ آيه  تأييد مسألهدر
مسيب، حسن بصري، مجاهد، عطاء، سعيدبن جبير، محمدبن سيرين، عكرمه، زيدين 

، عياسلم و ربيع بن أنس و قتاده، سدي، مقاتل، ابن حيان، طاووس، ابراهيم نخ
ئيم نفي آنچه عبدالحسين ادعا گو نمايد و نيز مي شريح، ضحاك و زهري را نقل مي

 هر آنچه � نيست بلكه پيامبر�نموده است مستلزم نفي هر وصيتي از جانب پيامبر
را بعد از خود براي مسائل ديني الزم به وصيت تشخيص داده است وصيت نموده 

 مالكيت يمين، انصار، اهل بيت، اصحاب و ساير ،است از جمله وصيت به نماز
ي  به آنها توصيه و سفارش شده است، اما در ارتباط با مسأله ي كه در احاديثامور

 به طور معين براي كسي وصيت نكرده است و به آن هم تصريح �خالفت پيامبر
نكرده است، وليكن در مناسبات فراواني بر خالفت ابوبكر اشاراتي داشته است 

 صحابه نايل ي اشاراتي كه نقل آن و جريان آن از حديث يا احاديثي كه چه بسا همه
 در امارت ابوبكر بر حج در �لذا پيامبر. شد گرديد بيشتر مؤثر و كارگر واقع مي مي

به خالفت  -با اينكه صحابيان و اهل بيت هم وجود داشتند  -سال نهم و امامت نماز 
ترين مردم نزد  ابوبكر تصريح نموده است، و در جاهاي فراواني او را به محبوب

نمود ابوبكر  اگر جز خداوند خليلي براي خويش اتخاذ ميخويش اختصاص داده و 
  . گزييد  براي خويش اتخاذ و برمي يار و دوست و خليلرا به عنوان] صديق[

اما جريان مطالبه فاطمه از ارثي كه عبدالحسين در آخر اين فقره مورد بحث قرار 
 به اين  ليكن، نيست�داده است اينجا مجال پاسخ آن و بيان صحت قضاوت ابوبكر
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�3 \� �نمائيم كه حديث پيامبر اكتفا مي.T%A :���E� �� ,S��3� H�&!3I
تنها  �^ 

 آن را روايت نكرده است بلكه كساني از قبيل عمربن خطاب، عثمان �ابوبكر صديق
بن عبدالمطلب، عبدالرحمن بن عوف، طلحه بن  بن ابيطالب، عباس بن عفان، علي

وقاص، ابوهريره، و عائشه همگي در روايت آن با  بن ابيعبيداهللا، زبيربن عوام، سعد
  ). 5/287البدايه و النهايه، (باشند  ابوبكر موافق و هماهنگ مي

و ابن كثير با ذكر طرق حديث مذكور و رد رافضيان را به تفصيل بيان نموده است 
ن  و اباند پايان بر روي گشوده شري بزرگ و جهل بيو امثال او وليكن عبدالحسين 
ارزش وارد نموده و اگر  سائل بيهوده و بيمو خود را در  (:گويد كثير در موردشان مي
به  متشابهات تمسك  ،شناختند كردند فضيلت ابوبكر صديق را مي در مسائل دقت مي

مي جويند و امور محكمه دين را كه در نزد ائمه اسالم از صحابه و تابعين و كساني 
  .علما ى معتبر در تمام اعصار وزا مصار را ترك مي كنندكه بعد از آنان آمده اند از 

 اي در برنخواهد ي دوم به رشته تحرير درآورده است فايده و سخني در فقره
داشت چون همچنان كه قبالً ذكر كرديم وصيت الزم در امور ديني را انكار 

 و چنين آسمان تا زمين فاصله دارد،از براي علي امامت وليكن با وصيت . نمائيم نمي
ي تباه و از   به منزله� عنوان خليفه و وصي پيامبرهكند عدم تعيين علي ب تصور مي

 در طول رسالت خويش امتي و نسلي را �محمداست و يعني اينكه بين رفتن دين 
گذاري نكرد، بلكه تنها آن را   و در ميان مردم ديني پايه،تربيت و پرورش نكرده است

 بدون خالفت براي علي امت را تنها �ا پيامبردر شخص علي تثبيت نمود زير
گذاشت اين امت كه با وي جهاد نموده و دين خداوند را بر تمام اديان چيره  مي

ساختند و جان و مال خود را در راه آن فدا كردند، و به عنوان شاهد و الگوي 
امت نام هاي بعد قرار گرفتند و خداوند در كتاب خود صراحتاً آنان را به بهترين  امت

وضعيت و بدترين ترين  ها به زشت ويژگي  اين امت با اين:گويم نهاده است، من مي
شدند، و اين مسائل تماماً  سرنوشت بلكه بدتر از جاهليت قبل از اسالم دچار مي

باشند، و آنان را بدون خالفت   مي�ي رافضيان نسبت به امت محمد ديدگاه و انديشه
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آورند، و گويا آنان در عهد  و درايت به شمار ميبراي علي جاهالني بدون درك 
اند و يا  ي قبل از علي سرزميني را فتح و بندگاني را هدايت نكرده گانه خالفت سه
 و مگر آنان نبودند كه با فارس و ،اند ي ارتداد را خاموش نموده اند كه فتنه آنان نبوده

دند مگر آنان قسطنطنيه هاي روز خود بو  و حال آنان بزرگترين قدرت،روم جنگيدند
 و تمام موارد مذكور بدون خالفت ؟پايتخت مسيحيان را محاصره و فتح ننمودند

علي و يا حتي مشاركت وي انجام گرفته است، مگر آنان اسالم را به چين در شرق 
 و آيا آنان نبودند كه بدون خالفت علي قرآن را ؟به اندلس و اروپا در غرب نرساندند

ي  هاي صحابه  اما تمام اين نيكي؟به ما رساندند را  �ديث پيامبرآوري و احا جمع
وليكن خداوند با وجود . گيرد  از جانب رافضيان مورد نكوهش قرار مي�رسول خدا
 غياب او صحابه را ابزار حفظ دين و شريعت خويش قرار داده و دين درعلي و 

 رافضيان را رسوا نموده اسالم را در زمين بر تمام اديان غالب و چيره نموده است و
  . است

 �اند زيرا عامل رساندن دين محمد تمام كشورهاي مسلمان مديون اين صحابيان
و گشودن شهرها و كشورهاي عراق، شام، مصر، تونس، مغرب و ساير شهرهاي 

...  اروپا و شهرهاي شرق هند و چين و يآفريقا، اندلس و برخي شهرها و كشورها
ا در زمان خالفت عمر و عثمان و سپس در زمان سالطين  و آنان دين ر،باشد مي
د به ايران رساندند، ليكن رافضيان يالرش عباس مانند منصور و هارون اميه سپس بني بني

 چون از دنيا رحلت نمود دين او �نمايند و پيامبر تمام اين حقايق را انكار مي
تثبيت و عمر و عثمان آن درجزيره العرب استحكام نيافته بود، و ابوبكر صديق آن را 

را در شهرهاي جزيره العرب گسترش دادند، و در ميان كساني كه شيعه دوستشان 
كسي در آن گشورگشايي اسالم از اين فضيلت و امتياز  - � حتي علي- دارند

دانيم كه او به   زيرا مي-  عذر از علي قبول با– برخوردار نيست، و ما اهل سنت
ت اسالمي مشغول شده بود و از اين رو او هم داراي اجر جريانات بسياري در حكوم

 معلوم نمائيم تا  را به رافضيان محول مي وليكن اين مسألهرا داردو پاداش مجاهدين 
اولين اختالف و  (:گويند اند و خوارج مي گردد آنان همواره مخذول و مورد قهر الهي 
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و اولين بار در زمان  واقع شد �دودستگي ميان مسلمانان در زمان خالفت علي
رف خالفت علي امپراتور روم به مملكت اسالمي طمع ورزيد، خوارج در حجت صِ

 ،جوئيم تر و برترند وليكن ما به خداوند پناه مي  از رافضيان قوي– نه ديني –عقلي 
 �ي صحابه پيامبر كه همچون خوارج سخن بگوئيم و يا همچون رافضيان درباره

 ل به داليل رافضيان و يا خوارج تنها براي اسقاط سخن يكيو استدال. قضاوت نمائيم
گرنه داليل اهل سنت در اين زمينه معلوم و آشكار ي ديگري است و از آنان به وسيله

  . است
 دعوت � در آغاز دعوت اسالم به علي�پيامبر (:گويد مي] عبدالحسين[و سپس 

ناي رد و پاسخ بر مراجعه و ما بطالن اين جريان و كذب آن حديث را در اث...) نمود
كه بعد از آن ذكر اما حديثي . ايم به آن مراجعه شود بيستم و قبل از آن بيان نموده

براي من بياوريد تا ...] كاغذي يا  ([: كه فرموده است�كرده است در سخن پيامبر
ي  چيزي برايتان بنويسم كه بعد از آن هرگز گمراه نشويد، و نيز حديث ديگر درباره

 انشاءاهللا در خالل پاسخ بر مراجعه : در هنگام مرگ به سه چيز است� پيامبروصيت
كه عبدالحسين آن را به عنوان اساس دو حديث مذكور قرار داده است به ) 86(

  . پردازيم تفصيل به بيان و رد آن مي
   :س) 75(ي  مراجعه

  ي نفي حسن و قبح عقلي   درباره– منسوب به شيخ االزهر –تقرير -1
   با حديث عائشه از جانب شيخ االزهر طلب نصوص معارض -2

   :ش) 76(مراجعه 

  .عائشه را متهم به پيروي از هوي و آرزو نموده است -1
ي حسن و قبح عقلي سخن گفته و تالش نموده بر مبناي مذهب   بر مسأله-2

  .اند به اثبات آن بپردازد رافضيان كه از معتزله گرفته
 در كنار � وفات پيامبردرموته است كه به گمان او در  به نقل احاديثي پرداخ-3

  . باشد عائشه در تعارض مي
  . حديث عائشهر توضيح مختصر وي پيرامون تقديم حديث ام سلمه ب-4
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   :)76(پاسخ بر مراجعه 

هايي كه عبدالحسين بر او وارد كرده و نقض  دفاع از عائشه در تهمت -1
هوم واقعي و درست آنها با اشاره به اينكه ا بيان مفبنصوصي كه بر آن تكيه زده 

نمايد رافضيان قبل از هر كس ديگر  آنچه عبدالحسين عائشه را به آن متهم مي
  . باشند به آن متهم مي

هاي  ي تحسين و تقبيح عقلي يا شرعي و ذكر ديدگاه  سخن مفصل بر مسأله-2
  . ي راجح در اين زمينه  آن و بيان ادله مورد درعلماء

  . اساس بودن آن ي مزعوم معارض با حديث عائشه و بي  بر ادله سخن-3
 تقديم حديث ام سلمه بر حديث عائشه در  بر سخن درباره توضيح وي-4

  . هد شداي بعدي ذكر خو مراجعه
ي اول از اين مراجعه سخن را با اتهام عائشه به پيروي از هوي و هوس و  در فقره

اميدوارم از قيد و بند  (:گويد وده است و ميعدم رعايت امر و نهي خداوند آغاز نم
نظر افكنيد و از ] عائشه[تقليد و عاطفه و تعصب رها گرديد دوباره به شرح حال او 

حال او و كساني كه او آنها را دوست داشته يا از آنان نفرت داشته است جويا شويد 
يان است و ي خود نما و نيك در آن بنگريد كه تعصب و عاطفه با آشكارترين جلوه

وعبدالحسين در اينجا به رهايي از قيد و ...)  با عثمان را فراموش نكنيد و برخورد
خواند، و پرواضح است كه رافضيان از نظر تقليد  بندهاي تعصب و جانبداري فرامي

ي مردم بيشتر داراي تعصب و   پيشوايان خود از همهنسبت بهو تعصب ] كوركورانه[
تعارض مذهب آنان با انديشه و ادراكات حسي آنان هم اند حتي اگر  جمود مذهبي

ورزند، و چه بسا افرادهاي داراي مدارك و مدارج  داشته باشد باز بر آن اصرار مي
ي  همهتشيع ايم عليرغم مدارك عاليه در مسأله امامت و  عاليه در ميان رافضيان ديده

، اما از اند گام نهادهآنها را به پشت سر نهاده و به دنبال سران گمراهي و ضاللت 
 را �ي آل نبي لحاظ عاطفه و جانبداري پرواضح است كه يهود مسأله حب و عاطفه

ريزي  بر آن پايه -گري انجاميد   كه بعداً به رافضي- را پيش كشيدند و مذهب تشيع
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خواهيم اين سخن را بگوئيم كه رافضيان از نظر تقليد و تعصب  كردند، و در اينجا مي
  . باشند دم بيشتر مورد اتهام مياز ساير مر

 كه رافضه بر عائشه و دشمني او با عثمان يبه افتراهاي) 1/257(ي  سپس در حاشيه
البالغه و شرح آن از ابن  اند كه در نهج و علي و فاطمه و حسن و حسين جعل كرده

حديد ذكر شده است اشاره كرده است و اسناد صحيح هر كدام از اين  ابي
طلبيم، پس حجت آن   و ديگران را از آنان مي� منسوب به امام عليهاي گويي ياوه

مراجعه ) 2/457(البالغه،  بر اهل سنت كجاست؟ با اين وجود اگر كسي به شرح نهج
حديد رافضي معتزلي برائت عائشه را از اتهام  نمايد به اين مسأله دست يافته ابن ابي

مه و عائشه سبب و امري مذكور تبرئه نموده است و سپس مشكل را ميان فاط
و پر واضح است كه دختر مرد هر گاه مادرش بميرد و  (:گويد داند، و مي مي] عادي[

پدرش زن ديگري را برگزيند ميان دختر و نامادري كدورت و بگو و مگو پيش 
كشد و دختر از اين امر كراهت و  آيد زيرا همسر تمايل مرد را به سوي خود مي مي

 :گويد و مي...) ... پدرش نسبت به هوي مادرش متمايل شود، گردد كه  ناراحت مي
 فاطمه � به عائشه تمايل يافته و رسول خدا�علماء اتفاق دارند بر اينكه رسول خدا

 يكي از كردند اكرام نموده است، آري اين سخنِ را بيش از آنچه مردم تصور مي
 اقرار و او را از �بر اسالمبزرگان و پيشوايان شيعه كه به منزلت بزرگ عائشه نزد پيام

عداوت با فاطمه تبرئه نموده و بلكه تصريح نموده است كه سبب مشكل ميان آن دو 
، و با اين گونه سخنان � نيل به محبت رسول خداستيبه جهت سبقت گرفتن برا

به ) 2/497(گردد، و همچنين در جايي ديگر  زبان عبدالحسين و امثال او بريده مي
حديد برخي سرزنش و نكوهش رافضيان  ه نموده است كه ابن ابياين مسأله اشار

نسبت به عائشه را رد و پاسخ داده است لذا الزم است به آن مراجعه شود تا مقدار 
تزوير و نيرنگ عبدالحسين از سخن كساني كه مورد استنادشان است معلوم و دانسته 

  . شود
را به ] �همسر پيامبر[كه او ماريه  فراتر نهاده و عائشه را متهم نموده به اينپاپس 

استناد جسته است كه ) مستدرك(فحشاء متهم نموده است و به روايت حاكم در 
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 و عائشه از جمله ،اهللا عنها متهم به رابطه با پسر عموي خويش گرديد ماريه رضي
شناسي  كساني بود آن را تأييد و رواج داده است، و هر آنكه اندكي از علم رجال

 زيرا در اسناد آن سليمان ،برد  آگاهي داشته باشد به سقوط اين خبر پي مي)مسانيد(
وجود دارد و او به اتفاق علماء ضعيف ) مولي االنصار(بن ارقم ابومعاذ بصري 

گويند، او  ي او مي و ابوحاتم، دارقطني، ترمذي و ديگران درباره. است) الحديث(
و سپس در خبر . شود وجه نميمتروك الحديث است و به احاديث اين متروكين ت

 بلكه در آن گفته –ذكر نشده است كه برائت ماريه توسط علي انجام گرفته است 
 علي را دستور دادند تا گردن پسر عموي ماريه را بزند و علي �شده است كه پيامبر

عمالً به اين كار مبادرت نمود و روايت مذكور گرچه بيانگر خواسته عبدالحسين 
و . نصيب نمانده است اقط مذكور هم از نيرنگ و تزوير او بينيست و خبر س

 و در آنها عليرغم آنان برائت - ي نور است رافضيان بر اين باورند آياتي در سوره
ي قبطي و اتهام او   با اسناد به خبر دروغين در مورد ماريه–عائشه مطرح شده است 

  . با پسر عمويش نازل شده است
 حديد در شرح نهج البالغه  ابيتوان به سخن ابن ميو براي نقض كالم آنان 

و جماعتي از شيعه  (:گويد ي نور مي اشاره كرد كه پيرامون برائت عائشه در سوره
ي عائشه نازل نشده بلكه در مورد ماريه و اتهام  ي نور درباره گويد آياتي در سوره مي
راي آيات مذكور اسود قبطي نازل شده است و انكار شيعه ب] با پسر عمويش[او 

و آنچه عبدالحسين را به سوي ) 3/442(پيرامون عائشه انكار اخبار متواتر است 
  . اعراض و حذر از اين مسأله سوق داده است چيزي جز هوي و تعصب نيست

پس عبدالحسين اين جريان را با انواع تأويالت باطل تأويل نموده و به روايت 
 نزد �ائشه روايت شده است كه رسول خدااشاره نموده كه از ع) 6/194(بخاري، 

 گذاشتيمماند و من و حفصه قرار   كرد و نزد او مي  عسل ميل ميشزينب بنت جح
 زيرا ما داي تناول نمودهچه چيزي شما   بگوئيم �زد هر كدام از ما بيايد به اوكه ن
م و كرد  خير من نزد زينب عسل ميل مي:نمائيم فرمود  از شما استشمام مي آنرابوي

  ). گردم و مرا سوگند داده تا آن را به كسي نگويم ديگر به آن برنمي
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گفته ) حلي( در رد بر ابن مطهر –اهللا   همچنان كه ابن تيميه رحمه–ما اهل سنت 
اند خداوند درجات و  اند و از آن توبه كرده  كساني كه گناه نموده:گوئيم است مي
شرط انسان فاضل اين نيست كه مرتكب شان را با توبه رفعت بخشيده است و  منزلت

گناه نشود و اين تفكر از حماقت رافضيان است، و اما اهل سنت در برابر خداوند 
شهادت عدل و قسط رعايت نموده و به علت منافات با خواسته خود خبر صحيحي 

كنند، و چنين نيست  را رد نمايند و در اثبات روايات خود همچون رافضيان غلو نمي
 مسأله گناه هم مصون نيستند، و چون اينشتباه و خطا، مصون باشند بلكه از كه از ا

به عنوان يك اصل نزد اهل سنت پذيرفته شده است، به گناه صحابه هم اشاره نموده 
ي اجتهادشان آگاه  اند وليكن مردم با شيوه و بسياري از آنان هم در آن اجتهاد نموده
هاي  اي و يا حسنات و مصيبت آيد با توبه نيستند، و آنچه هم گناه به حساب مي

اند و عملي  قابل بخشش است و بدون شك صحابه اهل بهشت... و ) گناه(كننده  محو
اند كه موجب آتش جهنم شوند، و چون بر عمل موجب جهنم هم  انجام نداده

ي عائشه و حفصه  توان درباره اند سزاوار نكوهش ناحق نيستند، نهايت آنچه مي نموده
صه است و آنان معصوم نيستند و ف اينكه اين مسأله از اشتباهات عائشه و حگفت

مبادا شيعه از اين امر سوء استفاده نمايند و ما به نظير همين اشتباه نزد علي اشاره 
، و ابن ماجه )7/47(باشند، كه بخاري،  كنيم كه شيعه معتقد به عصمت او مي مي

 در اين زمينه �ر فاطمه و سخنراني پيامبرجريان خواستگاري علي از دختر ابوجهل ب
هشام بن مغيره از من اجازه گرفتند  كه بني (: فرموده است�را روايت نموده كه پيامبر

دهم مگر اينكه ابن  تا دخترشان را به نكاح علي درآورند و من هرگز اجاز نمي
فاطمه پاره ابوطالب بخواهد دخترم را طالق داده و با دختر آنان ازدواج نمايد زيرا 

  ). تن من است هر آنچه او را بيازارد مرا آزرده است
نمايد پس پاسخگوي  ي حجت مي و اگر موسوي به گمان خود بر اهل سنت اقامه

گويد   باشد، و اگر مي– كه همان جواب از عمل عائشه و حفصه است –عمل علي 
گوئيم   ما هم ميكه اين مسأله مربوط به علي تنها نزد اهل سنت به ثبوت رسيده است

 تنها نزد رافضيان به ثبوت رسيده است و با اين  نيزمسأله مربوط به عائشه و حفصه
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ي  گردد، و توضيح و ديدگاه اهل سنت درباره پاسخي عبدالحسين رسوا مي بي
 و اهل بيت در صفحات قبل بدون هيچ گونه تعارض ميان �ي رسول خدا صحابه

  . نصوص مربوط به آن ذكر گرديد
گوئيم بر فرض اينكه عائشه و حفصه مرتكب گناه هم شده باشند از  س ما ميسپ

�,� _J�5� J�#- X<b >2� �9� 1,(�7 :ي ظاهر آيه � � � �� � � � %% � % � �� � اند  از آن توبه نموده }�: 	����;:}� �

رود  يو خداوند آنان را به توبه فراخوانده است و توبه به آنها سود رسانده و گمان نم
و زيرا .  توبه ننموده باشند�ات عاليه و هم صحبتي پيامبرج با داشتن دركه آنان

 آن و ميان خدا و قيامت مخير نمود آنان خدا و خارفز باخداوند آنان را ميان دنيا 
 ديگر زنان تحريم شده است كه آنان را با �آخرت را انتخاب نمودند و لذا بر پيامبر

 در حالي وفات نمود �ديگر برگزيند، و پيامبرآنان همسري بغير از استبدال نمايد و 
شد  نمودند نقل مي مادران ايمانداران بودند، و اگر آنان توبه نميآنان با نص قرآن كه 

گيري علي   و اين هم نظير موضع كردو رسول از آن آگاهي يافته و به مردم اعالم مي
او را نهي نمود  � ابي جهل خواستگاري نمايد پيامبردختراست كه چون خواست از 

رود او تنها به صورت صوري خواستگاري صرف نموده بلكه از  و گمان اين نمي
 هرپس شيعه . ي خود توبه و برگشته است عمق درون آن را رها نموده و از خواسته

 هم جواب را درست مثل آنان در  علي بيان نمايد ماموقفي  درباره را كه در پاسخي
  . دهيم قرار ميعائشه و حفصه باره ي موقف 

ب عائشه در روز زفاف اسماء صي رقابت و تع مسأله (:گويد سپس عبدالحسين مي
 هر گاه نزد : فراموش نشود كه عائشه به اسماء گفته است�بنت نعمان با پيامبر

برم  همسرانش برود از اينكه همسرش بگويد من از شما به خداوند پناه مي
 از او دوري جويد و اين زن �د كه پيامبرشود و هدف عائشه اين بو زده مي شگفت

 را � و عائشه اين گونه حديث از پيامبر،اند محروم گرد�بيچاره را از همسري پيامبر
  ). شمارد گرچه حرام باشد براي ترويج اهداف خود جايز مي
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نمايد نابود  ها عائشه را نكوهش مي  خداوند هر آنكه با اين دروغ:گويم من مي
و ابن ) 4/37( حاكم، هي مزعوم را ب قصه) 4/258(ين در حاشيه گرداند و عبدالحس

نسبت داده است و هر دو نيز آن را از حديث ابن اسيد ساعدي ) 8/104(سعد، 
اساس است و آنچه عبدالحسين از روي تعمد  اند و اسناد آن واهي و بي روايت نموده

   .است پنهان نمودهآن را 
 است از طريق هشام بن محمدبن سائب گفته) التخليص(همچنان كه ذهبي در 

 او :گويد است و ابن عساكر هم مي) الحديث(كلبي است و دارقطني گفته او متروك 
گفته است به وي اعتماد » الميزان«رافضي و غير قابل اعتماد است، و ذهبي در 

ي سخن مذكور عائشه  گويد كه گوينده ي آن مي شود، و با سقوط سند آن درباره  نمي
باشد، سپس عبدالحسين از كجا قطعيت نهاده بر اينكه سخن مذكور از   حفصه ميو يا

 اما به جهت استدالل بر اين ؛جانب عائشه است گرچه سقوط ثبوت آن محرز است
 كه جريان مذكور نزد ابن سعد هم داراي اسناد ديگري :شود رافضيان گمراه گفته مي

به اسماء يكي از همسران است كه در آن ذكر شده است كه گوينده آن سخن 
 بوده است وليكن �ن نگرديده است كه كدام همسر پيامبر و معي، بوده است�پيامبر
ورزيم  تر است و در وضع آن شك نمي  و از روايت سابق واهيهين نيز واآاسناد 

زيرا از طريق هشام بن محمدبن سائب كلبي از پدرش است و هشام همچنان كه قبالً 
است اما پدرش متهم به دروغ است و به اين خاطر ما به ) الحديث(ذكر شد متروك 

نهيم و در آن بر عليه ما حجتي يافت  كذب دروغ مذكور از اساس آن قطعيت مي
  . شود نمي

 عائشه را براي اطالع يافتن از جريان � يكبار پيامبر:گويد مي] عبدالحسين[پس 
 اطالع دهد و او هم �بريك زن مخصوص مكلف ساخت تا از وضعيت او براي پيام
و در )  اطالع و خبر داد�به خاطر ترجيح هدف خود بر خالف واقعيت به پيامبر

  . نسبت داده است) الكبري(آن را به ابن سعد در طبقات ) 5/258(حاشيه 
 است، زيرا از طريق  تراساس واهي و بي] روايت سابق [برو اين هم چند برا
 و ثوري از جابر از عبدالرحمن بن –ي است  و او همان واقد–محمدبن عمر است 
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پرداز  است و برخي او را دروغ] الحديث[نمايد كه واقدي متروك  ثابت نقل مي
 است )الحديث(اند و جابر همان ابن يزيد جعفي است و او رافضي و ضعيف دانسته

اند كه شرح حال وي در اثناي شرح حال راويان  و برخي هم او را نيز دروغگو دانسته
ذكر گرديد و روايت مذكور خبر مرسل و غير موصول ) 13(صدگانه با راوي شماره 
 نزد �و روزي پيامبر (:توان در آن يافت سپس گفته است است پس چه حجتي مي

 گفت عدالت پيشه كن، و � و عائشه به پيامبر–ي عائشه شكايت نمود  ابوبكر درباره
-6/258(و در حاشيه ) اري گرديدپدرش سيلي به او زد تا اينكه خون بر لباسش ج

نسبت داده است، ) مكاشفه القلوب(و به احياء غزالي و ) كنز العمال(آن را به ) 259
داده به ديلمي منسوب ) 37782(با شماره ) الكنز(گويم سخن مذكور در  مي] من[

) 1/10(ي آن  كه در مقدمه) الكنز(بيان اصطالح صاحب ) 1/382ج (و در است  شده
گردد،  كه آنچه به ديلمي نسبت داده شده است ضعيف و به آن احتجاج نميذكر شد 

و با اين وجود موسوي اسناد آن را ذكر نكرده است تا از آن بر عليه ما احتجاج 
نمايد، و نقل او از امام غزالي است كه غزالي صحت سند و حتي ذكر تخريج كننده 

نمائيم تا از طريق آن  او احتجاج توانيم به اخبار كند لذا نمي حديث را رعايت نمي
و با اين وجود سخن حافظ عراقي . آگاهي يافته و از صحت آن يقين حاصل كنيم

پيرامون رد اين سخن براي ما كافي است زيرا او در تخريج احاديث در حاشيه احياء، 
 طبراني در اواسط، و خطيب در تاريخ از حديث عائشه با سند :گويد مي) 2/43(

و ما هم اكنون ايراد آن را بر ضعف ساير احاديث او ) اند ا روايت كردهضعيف آن ر
  . كنيم بيان و ذكر مي

و يكبار  (:گويد و بعد از روايت مذكور به ذكر سخن موهوم ديگري پرداخته و مي
كني نبي  باشي كه گمان مي  شما كسي مي: گفت�با سخني تند و عصباني به پيامبر

آن را به غزالي در همان دو منبع سابق نسبت ) 7/259(و در حاشيه ) باشي خدا مي
ابويعلي در : گفته است) 2/43(داده است و حافظ عراقي در تخريج احاديث احياء، 

اند و در  از حديث عائشه، آن را روايت نموده» األمثال«سند خود و ابوالشيخ در كتاب 
او خود [نقل نموده باشد ابن اسحاق هم آن را از ديگران  اسناد آن ابن اسحاق مي



139139139139 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات

) 56(ي  با شماره) اآلمثال(و نزد ابوالشيخ در ] اظهار شنيدن مستقيم آن را ننموده است
و عدم استماع مستقيم آن داراي علت ] ي ابن اسحاق عنعنه[باشد و عالوه بر  مي

ديگري است كه سلمه بن فضل ابرش آن را از ابن اسحاق روايت نموده كه در او 
ال وي در ضمن راويان صدگانه تحت عنوان راوي شماره ضعف است و شرح ح

ذكر گرديد و در آن هم ابراهيم بن محمد حارث استاد ابوشيخ وجود دارد كه ) 34(
توان او همان ابواسحاق فزازي حافظ  گردد و نمي شرح حالي براي او يافت نمي

سال بعداز نود ) 275( در سال الشيخوفات نمود و ابو) 185(دانست زيرا او در سال 
  وفات او تولد يافته است، 

ي تحسين و تقبيح  ي دوم از اين مراجعه عبدالحسين در آن به مسأله اما فقره
شان و   با پيروي از بزرگان معتزلي–باشند؟ و در آن  پرداخته كه آيا عقلي و شرعي مي

 كه اهل سنت قائل به حسن و قبح شرعي –عقلي دانستن آنها بر زبان شيخ االزهر 
 زيرا از امثال شيخ ،باشد  و اين هم از داليل دروغ در اين مراجعات مي؛باشند مي

رود كه او از اينكه حسن و قبح شرعي  اهللا تصور نمي االزهر سليم البشري رحمه
ي  مربوط به مذهب اشعري و هماهنگ با ديدگاه برخي فقها آگاه نباشد و مذهب همه

اند  ه اهل سنت كساني هماهنگ با معتزلهاهل سنت نيست، بلكه در ميان منسوبين ب
اند و هر دو نماينده اهل سنت و جماعت پيرو  كه از موافقين با اشعري هم بيشتر

  . سلف صالح نيستند
حسن قبح به معناي ] ي مسأله[ نزاع ميان دو گروه در :گوئيم و در ابتداء مي

هم مستحق ذم و ي اولي براي مدح و ثواب الهي است و دوم  استحقاق انجام دهنده
عقاب الهي است و به اين معني نيست كه اولي به علت طبيعت عمل و موافقت آن 

 و دومي به علت عدم موافقت با طبيعت عمل متناسب با جزا و عقاب و يا  ؛با طمع
سن و قبح اختالف وجود ندارد، و كسي ثواب است و با اين اعتبار در عقلي بودن ح

ح و بسط داده و آنرا با ادله عقلي و نقلي تبيين نموده كه اين مسأله را بهتر توضي
اهللا است كه در بسياري از آن خود به بيان آن و بيان ديدگاه اهل  است ابن تيميه رحمه

بندد، به مجموع  سنت و جماعت پرداخته كه دهان كساني مانند عبدالحسين را مي
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-20/37) (18/147) (203-17/198) (436-431، 311-309، 93-8/90 (–الفتاوي 
نمائيم و  اي از سخن او را بيان مي و ما جهت اختصار گزيده.  مراجعه شود–) 38

 –گوئيم  براي اطالعات بيشتر در اين زمينه به صفحات مورد اشاره مراجعه شود و مي
   :اند مردم در اين زمينه سه دسته

آن قول جمهور  معتزله و موافقان آنان از قبيل اصحاب ائمه اربعه و : طرف اول-1
اند و شرعي نيستند و صفات ذاتي   عقلي،گويند حسن و قبح رافضيان است، كه مي

و . نمايد باشند و شرع تنها آن صفات حسن و قبح را كشف مي ي آن مي فعل والزمه
ن است و هر آنچه عقل آن را قل برداشت نمايد نزد خداوند هم حسهر آنچه ع

ز قبيح است، و اين نظري باطل است زيرا زشت به حساب آورد نزد خداوند ني
ق لمستلزم قياس خالق بر خلق است پس هر آنچه از مخلوق نيكو باشد از خا

 همانطور –و آنان . نيكوست و هر آنچه از مخلوق قبيح باشد از خالق نيز قبيح نيست
خلوق  خالق را به م–اند   به مشبهه افعال موسوم–اهللا نامشان نهاده  كه ابن تيميه رحمه

 و اين عمل نيز مانند تشبيه مخلوق به ،نمايند و مخلوق را در افعال به خالق تشبيه مي
تصريح ) 50شماره (ي   و در مراجعه،باطل است -در صفات  -خالق و يا برعكس 

اين دجال به اصل فاسد قياس افعال خداوند بر افعال خلق گذشت، و آنچه بر 
  . نمودندمخلوق حرام بود بر خداوند هم تحريم 

اند به اينكه رسل و ابالغ دعوتشان شرط تكليف نيست  و اصحاب اين رأي قائل
بلكه نزد آنان عقل به تنهايي در معرفت اوامر و نواهي مستقل است و لذا به مؤاخذه 

: ي ها  اند و اين سخن با آيه  هم به آنان ابالغ نشده است قائل�آنكه دعوت رسول

�'J	+� ��Y ��*� � h � �� �� �\�TO ¦+(� }5l ` � � � � % �� 
sn �و   }1 :	=>	/} �� ��O	��* ���(� sTO� `� � �� � � �� % � � � �� h
jTD
� >+J ��l �9� PQ ���#
 ��)�� � � � % � � � �$ �� � � � � � �{/��*�� Y�� q#.� qJO � و يا  }: �1	��0 �� % � �� � �� �
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 عبارتند از جهميه جبري و اشاعره و كساني از اصحاب ائمه اربعه : طرف دوم-2
ود  نيستند و جز با ور اند و عقلي بح شرعيسن و قُگويند ح اند مي كه با آنان موافق

گردد، و فعل حسن جز با مجرد تعلق امر به  علي متصف با حسن و قبح نميشرع فِ
يابد، و افعال  معني قبح نمي] شرع[يابد و فعل قبيح جز با نطق نهي  آن مفهوم نمي

رف گردند بلكه خداوند با صِ  نمي-  كه همان علل و احكام باشد- مشتمل بر صفات
نمايد و بطالن اين قول و مخالفت آن با كتاب و  امر و نهي دستور و يا از آن نهي مي

ر عقل پوشيده نيست زيرا مستلزم اين است كه روا باشد خداوند به شرك بسنت و 
امر نموده و يا از عبادت تنهاي او نهي نمايد و يا به ظلم دستور نموده و از تقوي و 

  . نيكي نهي نمايد
م نموده و حرام گرديدند و  خداوند محرمات را تحري:گويند و جمهور فقها مي

واجبات را واجب نموده و واجب گرديدند، و مفهوم آن دو چيز است يعني تحريم 
گردد، و دوم وجوب و حرمت صفت عمل  آن با كالم و خطاب خداوند عملي مي

ي احكام و مصالح آن آگاه است پس امر و نهي نموده زيرا  است و خداوند از فلسفه
بندگان  فاسدمه و عليم است و مأمور و محذور از مصالح و به ماهيت امر و نهي آگا

  . است
 در حد وسط دو گفتار سابق قرار دارد، و آن همان ديدگاه : طرف سوم-3
ي آشكار اهل سنت و جماعت است و آن اينكه بدانيم حكمت ناشي از امر سه  عقيده

  . نوع است
گرچه شرع هم اي باشد   اينكه عمل مشتمل بر مصلحت يا مفسده:نوع اول

ي آن وارد نشده باشد مانند عدل و احسان كه عبدالحسين به آن مثال آورده  درباره
را مثل هم دانسته است، و اين بيانگر جهل و ] از اين دست[ي افعال  است و همه

لذا جز با عدل و . پردازيم باشد كه در نوع دوم و سوم به تبيين آن مي نيرنگ از او مي
ت و يا مفسده مستلزم ح آن تمثيل بياورد و در صورت وجود مصلاحسان نتوانسته بر

مند و يا فاعل مفسده به  اين نيست كه بدون ورود شرع فاعل مصلحت از ثواب بهره
گران قائل به حسن و قبح عقلي در اين مسأله مخالطه  عقاب دچار آيد، و افراط
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هر آنچه عقل به آن حكم اند به اينكه  اند بلكه مانند عبدالحسين تصريح نموده نموده
نمايد شرع هم به آن حكم داده و آن را به صورت قاعده و قانون قابل اتباع قرار 

�,� 8 :فرمايد اند و خداوند مي اند و واي بر آنان كه حكم خداوند را به عقل داده داده �
�9 \, �)��� � � �%A {3�وند به آن گويند هر آنچه عقل به آن حكم نمايد خدا و مي  } 1:	"!*

�*��R:)� ¢2+� \ �)f �9 :فرمايد مي] نيز[نمايد و خداوند  حكم مي � �% �� � � %� � �h � � �{����	:� {  
پذيريم، مگر خردهايمان آن را روا بدارد، و نفرين بر  گويند ما حكم شرع را نمي و مي

د باشند كه آنها را از عدم به وجو اين گونه خردها كه حاكم خالق و موجد خود مي
  . آورده است

 است يو براي رد اين سخن آنچه در خالل سخن بر طرف اول بيان كرديم كاف
 قرار داده بالغ آنهااكه خداوند حجت خود بر بندگان خود را منوط به دعوت رسل و 

  .  نه عقول آدمياناست
سن گشته و چون از چيزي  شارع چون به چيزي امر نمايد نيك و ح:نوع دوم

سن و يا قبح گردد، و فعل بعد از ورود شرع نه قبل از آن صفت ح  مينهي نمايد قبيح
عقل در ادراك كه نمايد و اين نوع به اين معني است كه افعالي وجود دارند كسب مي

 به وي آموزش دهد و اين طور ن استقالل ندارد، تا اينكه شرع آنراحسن و قبح آ
الف آن به تبيين قبح آن  به حسن عملي جزم نهاده سپس شرع بر خلنيست كه عق

گردد و   شامل بيشتر عبادات مي مفهوما اين نوعباي وجود ندارد،  بپردازد چنين مسأله
تواند حسن واقعي آن را درك نمايد مگر اينكه شرع به آن وارد  عقل به تنهايي نمي

نمايد زيرا آنان خود  شود و اين امر سخن معتزليان و پيروان رافضي آنان را نقض مي
نمايند كه عقولشان حسن اين شعاير را  دارند و اقرار مي  در زير اين امر پنهان ميرا

شان از قبيل  درك نكرده است تا شرع بر آنها وارد گردد، و اين حجت مخالفان
وليكن مخالفان آنان چون حكمت را در اوامر و نواهي تماماً . اشاعره و ديگران است
وع ديگر كه خداوند اهل سنت را به آن توفيق داده اند واز دو ن از اين نوع قرار داده
  . اند اند دچار اشتباه و خطا شده است غفلت نموده
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مي كند نه بخاطر مصلحتي كه در آن مي باشد  اينكه شارع به چيزي امر :ع سومنو
و از چيزي نهي مي كند نه به خاطر مفسده اي كه در آن است بلكه فقط به خاطر 

اين معني به  .ن مي باشد كه آيا خداوند را اطاعت مي كنند يا نه دگاابتال و امتحان بن
است و در هنيست بلكه در امر و نهي تن] محل[ حكمت در نفس مأمور و منهي كه

 است بنده داراي صرف اعتقاد و عزم بر فعل داشته باشد و اگر يكاف] سوم[اين نوع 
اصل شده و اگر صرف عزم و اراده بر انجام عمل حاصل گرديد مقصود امر ح

 چنين شد كه چون �نمايد كمااينكه براي ابراهيم خداوند بخواهد مأمور را نسخ مي
خدوند او را به ذبح فرزندش امر فرمود و با اين وجود در نفس ذبح مصلحتي نبود 

 معتقد به وجوب انجام آن �بلكه مصلحت در امتحان و ابتال بود و چون ابراهيم
حاصل شد و خداوند آن را نسخ نمود و در ] شارع[د شده و آن عزم نهاد و مقصو

  . ي او ذبح عظيم فديه داد فديه
اند و گمان نموده كه  اين نوع و نوع قبل از آن معتزله و رافضه آن را نفهميده

گر اينكه از اول بدون امر شارع به آن متصف  م نيستآنچيزي بودن حسن و قبح 
 شريعت امتحان است و افعال قبل از شرع اند كه تمام ه ادعا نمودهي، و اشعرباشد

اند، اما حكما و  صفت نگرديده] اين[اند و با شرع داراي  بودهن] خود[داراي صفت 
  . درست و صواب مي باشدو اين قول . اند گانه را اثبات نموده جمهور اقسام سه

بود  و اگر سلطان عقل نمي (:پس عبدالحسين در پايان اين فقره گفته است
كرد و  بود كسي خداوند را عبادت نمي بود، و بلكه اگر عقل نمي مين به نقل احتجاج

شناختند، و تفصيل سخن در اين زمينه در آثار  هيچ كدام از مخلوقات خدا را نمي
و سخن مذكور بيان مذهب و ديدگاه فاسد او در ) شود علماي اعالم ما يافت مي

اند، و اينجا جاي  عتزله اخذ نمودهتعظيم عقل است كه رافضيان آن را از گمراهان م
نمائيم كه بيش از هر كسي  تفصيل و رد آن نيست و پاسخ آن را به كسي موكول مي

هاي عقلي آشكار بر رد اصحاب اين قول پرداخته و او كسي جز شيخ  ديگر با حجت
درء تعارض العقل و (كه در بزرگترين آثار خود به نام . االسالم ابن تيميه نيست

در ) موافقه صحيح المنقول لصريح المعقول(يا ] الجوزيه[ كه شاگردش ابن قيم )النقل
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 هيچ عالمي به  كهكتابي است (:گويد پيرامون كتاب مي) 195ص (طريق الهجرتين 
چنين كاري نپرداخته كه در يازده جلد با تحقيق دكتر محمد رشاد سالم به چاپ 

 و ،م و سقف را بر آنان ويران نمودهاي اهل باطل را منهد رسيده است و در آن پايه
 –است  شده ها و قواعد اهل سنت و حديث در آن رفعت و تحكيم بخشيده  پايه
اساس را نقل كرده است كه در  ي سوم تعدادي از اخبار بي سپس در فقره: گويد مي

 وفات يافت در حالي كه سرش در آغوش علي بود و � پيامبر كهآن گفته شده است
در اين زمينه با اخبار ] توسط عبدالحسين[نمود احاديث نقل شده بيان خواهيم 

 وفات يافت و سرش در آغوش عائشه بود در تعارض نيست �صحيح ثابته كه پيامبر
اولين روايت اينكه ابن . توزان كسي قائل به اين تعارض نيست جز جاهالن و كينه

 در بيماري مرگ �براز علي روايت نموده كه پيام) 2/51ق / 2الطبقات، (سعد در 
 من نزديك بهنزدش بيامدم، فرمود ] علي[ برادرم را برايم فراخوانيد من :خود فرمود

 او نزديك شدم به من تكيه زد و همواره به من تكيه نموده بود و با من بهشويد 
  . نمود برخورد ميكرد حتي برخي از آب دهان وي به من  صبحت مي

به آن ) 34(ين جاهل است زيرا در مراجعه  اين از داليل تكراري ا:گويم مي
بر رد و پاسخ ) 407-1/406ج (، و ما بر دروغين و جعلي بودن آن در هاحتجاج نمود

بر حديث مذكور و ضعيف دانستن ) الكنز(آن پرداختيم و موسوي به شرح صاحب 
  .آن پرداخته و با اين وجود در حاشيه آن نيز به آن اشاره نموده است

و ابواحمد فرضي و بسياري از اصحاب ) الحليه ( در ابونعيم:دگوي و سپس مي
 هزار باب – در آن هنگام - � كه رسول خدا:اند كه گفت سنن از علي روايت نموده

و در حاشيه ) يافت را به من فراداد و هر باب هم به هزار باب ديگر راه مي] دانش[
  . آن را به كنز العمال نسبت داده است) 9/260(

و انتساب آن به احمد فرضي و ) 36372الكنز، ( ذكر روايت مذكور در :گويم مي
) الكنز(به آن دست نيافتم و صاحب و جستجو نمودم  زياد را ) الحليه(ابونعيم در 

) باشد در اسناد آن اجلح ابوحجيه مي (:گويد مقداري از اسناد آن را تبيين نموده و مي
روايت ابن عباس ذكر كرده و آن را به از ) 36500( آن را با شماره )يدر المغن(
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لل دانسته است با عنسبت داده است و به علت اجلح آن را م) المعجم(اسماعيلي در 
اشتن   با د واينكه ما شناختي از اسناد آن نداريم وجود اجلح شيعي در اينگونه روايت

كر در رد روايت مبتدع و بدعت آن ذ) 250-1/248ج (اينكه در   آن كماگرعلت دي
نيز از حديث ] روايت[آورد، و اين لفظ  از پذيرش آن ممانعت به عمل مي. شد

) 22/21شدگان،  جرح(ي  عبداهللا بن عمرو رايت شده است، ابن حبان در زمره
تنزيه الشريعه، (و كتاني در ) 483-2/482، )الميزان(روايتش نموده و ذهبي هم در 

اند، و نزد ابن جوزي درباب  نتساب دادهاند و به ابن عدي ا آن را نقل نموده) 1/386
) 17/262(ذكر شده است و آن همان اسنادي است كه موسوي در حاشيه ) العلل(

ي   و از درجهف ايجاد شدهذكر نموده است و به علت وجود ابن لهيعه در آن ضع
در ضمن راويان صدگانه ذكر شد ) 50(اعتبار ساقط است و شرح حال وي با شماره 

عه روايت را معلل و ضعيف يو ابن حبان و ذهبي به علت وجود اين لهو ابن عدي 
  . خبر مذكور به علت عدم ثبوت آن قابل احتجاج نيست س پاند  به شمار آورده

شد  ي برخي مسائل سؤال مي و چون از عمر درباره (:گويد مي] موسوي[و 
عبداهللا انصاري   بنگفت از علي سؤال كنيد زيرا او به آنها واقف بود، از جابر مي

 بر زبان �روايت است كه كعب احبار از عمر سؤال كرد كه آخرين سخني كه پيامبر
 از علي سؤال كن، و كعب از او پرسيد، علي گفت رسول :آورد چه بود؟ عمر گفت

نماز، نماز را  [:ام گذاشت و فرمود ام تكيه دادم و سرش بر روي شانه خدا را بر سينه
 است آخرين زمان و فرصت انبياء چنين است و به آن امر كعب گفته] رعايت كنيد

 را � اي اميرالمؤمنين چه كسي پيامبر:گردند، كعب گفت نموده و بر آن زنده مي
  )... .شستم  من او را مي: از علي بپرسيد از او جويا شد گفت:غسل داد؟ عمر گفت

 به كسي  ادعا نموده دروغ آشكاري است و هر�ي عمر  آنچه درباره:گويم مي
 براي � اهللاسيره عمر واقف باشد بر او پوشيده نيست و زيركي و علمي كه رسول

 در خواب :فرمايد ي او مي كسي پوشيده نيست كه درباره عمر تقرير و تثبيت نموده بر
هايم بيرون  اي شير آوردم نوشيدم تا اينكه ديدم تشنگي از ناخن ديدم كه گويا كاسه

آن را به چيزي ( و گفتند ) ادت مرا به دست آوردرفت سپس عمر فضل و زي مي
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آن را روايت ) 1960-4/1859(و مسلم، ) 1/29( بخاري، – علم :فرمود) تعبيركرديد
اند، اينگونه مسائل نيازمند اين نيست در غالب مسائل به ديگري مراجعه مگر از  كرده

نه همچنان كه گيرد  باب مشاوره آن امر مشروعي است و فاعل مورد ستايش قرار مي
  . نمايند اينكه او داراي علم اندكي است و نيازمند ديگري است رافضيان گمان مي

روايت نموده و ) 51-2/50ق / 2(، )طبقات(وم از جابر آن را و اما حديث موه
اساس است و در اسناد آن محمدبن عمر واقدي است  اگر موضوع نباشد واهي و بي

اند و در اسناد آن حرام بن  ي او را تكذيب نمودهاست، و برخ] الحديث[و او متروك 
است بلكه شافعي گفته است روايت ] الحديث[عثمان انصاري است و او نيز متروك 

، )الميزان (: نگا–از حرام حرام است و ابن معين و جوزجاني همچنين نظري دارند 
)1766 .(  

كه موسوي در ) 18789(، )الكنز(و هر آنكه به متن روايت نزد ابن سعد يا در 
، مراجعه نمايد پي خواهد برد كه در نص روايت هحاشيه به هر دو آنها اشاره كرد

اي اميرالمؤمنين  (:گويد نمايد و مي خطاب مي) اميرالمؤمنين(كعب عمر را با لقب 
نسبت  پيامبر فرمود چه بود؟ وليكن اين بيانگر نفرت عبدالحسين  كهآخرين سخني

تواند او را با لقبي كه در روايت مفيد به حال وي هم بر زبان   عمر است كه او نميبه 
 در �باشد، و پيامبر آورد، و اين عالمت فرار كامل شيطان و ياران او از عمر مي

اي ابن خطاب قسم به آنكه جانم در دست اوست شيطان با  (:اينباره فرموده است
ي شما راه  ير از درهي ديگر غ شما در يك دره راه نرفته است مگر اينكه در دره

  ). 2396(و مسلم، ) 3294(رود روايت از بخاري،  مي
و عمل عبدالحسين بيانگر اين است كه او از اعوان شيطان است و عدم رعايت 

كتمان نموده ) الكنز(امانت اوست كه او تضعيف روايت مذكور را از جانب صاحب 
گفته در تخريج آن ) كنزال( به او نسبت داده است و صاحب دروغاست بااين وجود 

و موسوي خداوند به سزاي كردارش ) ابن سعد است و سند آن ضعيف است(است 
  . را كتمان نموده است) الكنز(برساند اين سخن صاحب 
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ايد كه   را ديده� آيا پيامبر:و به ابن عباس گفته شد (:گويد سپس عبدالحسين مي
ات نمود در حالي كه به  آري وف:در حال وفات سرش در آغوش كسي باشد؟ گفت

نمايد كه  سينه علي تكيه زده بود، و به وي گفته شدكه عروه از عائشه حديث نقل مي
ابن عباس آن را انكار نمود، و و  كه او ميان دو دست من وفات نمود، :عائشه گفت

 آيا عقل داري؟ سوگند به خداوند وفات يافت و در حالي كه به :به سائل گفت
)  را غسل داده است� زده بود و او همان كسي است كه پيامبري علي تكيه سينه
ابن سعد و كنز العمال نسبت داده و صاحب به آن را ) 11/261(گويم در حاشيه  مي
 سند آن ضعيف است و عبدالحسين :آن را ذكر كرده و گفته است) 18791(، )الكنز(

 عمل از جانب صاحب را پنهان نموده، با اينكه اين) الكنز (]از جانب[اين تضعيف 
اساس و واهي است، و ابن سعد،  كوتاهي و قصور است زيرا سخن مذكور بي) الكنز(
است و ) الحديث(آن را نيز از طريق واقدي روايت نموده و او متروك ) 2/51ق / 2(

بن  دانند، و عالوه بر آن استاد او به نام سليمان او را دروغگو مي] محدثين[برخي از 
را  وضعيت وي براي من شناخته شده نيست زيرا شرح حالي از او داود بن حصين

  . نيافتم و به هر حال وجود واقدي به تنهايي براي سقوط اسناد و رد آن كافي است
 و ابن سعد با اسناد به امام ابومحمد علي بن حسين :گويد مي) عبدالحسين(و 
 آفرين تسليم نمود كه  در حالي جان به جان�العابدين روايت نموده كه پيامبر زين

  . سرش در آغوش علي بود
 تابعي  فرديحجتي در آن بر عليه ما ندارد زيرا سخن] سخن[ و اين :گويم مي

نمايد و به علت تأخير زماني خود حضور نداشته و دوم  است و به آنچه روايت مي
ي اعتبار ساقط است زيرا آن هم از طريق واقدي متروك  اسناد آن هم از درجه

  ). 2/51ق / 2( طبقات ابن سعد، :است نگا) حديثال(
دروغ گفته و برهان و حجتي ندارد و گرنه آن را نمايان ] حديث[در ادعاي تواتر 

�-j ��_�� �سازد، و خداوند سبحان در احتجاج نمودن مرا آموزش داده كه بگوئيم  � % �
'-W�b �5�Y �, �)���DJ� � � � �% % %� �% � % � � ت هر آنكه برهان نياورد و معلوم اس }   :	�����} ��
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ي كه ذكر گرديد همان برهان است و ما از حمد   ادروغگوست و اگر ادعا نمايد ادله
  . ي آنها را بيان كرديم اعتبار بودن همه خداوند كذب و بي

به شعبي نسبت داده است نيز از ) 2/51ق / 2طبقات ابن سعد، (اما آنچه به نقل از 
است سپس ) الحديث(آن نيز از روايت واقدي متروك درجه اعتبار به دور است زيرا 

 عنكبوت ذكر كرده است اينكه علي در تارتر از  عبدالحسين حجت ديگري سست
نهيم و او  البالغه به ذكر سخني پرداخته و ما به عدم ثبوت آن از علي جزم مي نهج
 كتاب و بر اهل سنت اقامه حجت نمايد و ما اگر از] از علي[خواهد با آن سخنان  مي

تواند براي اثبات آن اسناد نقل نمايد تا  پوشي كنيم نمي يا سقوط آن نزد خود چشم
خواهيم كه براي اسناد صحيح   را ثابت نمايد و ما از آنان ميلبتواند با آن ثبوت منقو

يك منبع براي تمام ادعاهاي خود تعيين نمايند و خداوند ابن مبارك را مرحمت 
  . هد بگويدااد در بين نباشد هر كسي هر آنچه بخونر اسفرمايد كه گفته است اگ

و از ام سلمه روايت صحيح است كه گفته (گفته است ] عبدالحسين[و سپس 
ترين   و سوگند به آن كه سوگندم به اوست اگر علي از لحاظ زماني نزديك:است

ي گفت علي آمد، عل  رفتيم بارها مي� است و ما صبح نزد پيامبر�مردم به پيامبر
 و علي برگشت و :اي كاري فرستاده] انجام[ گويا او را دنبال :آمد؟ و فاطمه گفت

 با او كاري دارد، و ما از خانه بيرون رفتيم و كنار درب نشستيم، �گمان كردم پيامبر
 خود بر علي تكيه �ترين آنان به درب بودم پيامبر  و من از نزديك:گويد ام سلمه مي

 � وفات نمود و علي�پس در همان روز پيامبركرد س زد و با او نجوا مي
 با 12/57، )مصنف(شيبه در   ابن ابي:گويم  بود، مي�ترين مردم به پيامبر نزديك

و نيز در ) 6/3000(آن را نقل نموده است و در مسند، ) 12115(شماره، 
از طريق امام احمد روايت شده است و نسائي در ) 139-3/138(، )المستدرك(
  . از طريق مغيره از ام سلمه روايت نموده است) 140( علي با شماره خصايص] باب[

 مغيره از ابي موسي از ام سلمه نقل نموده است با توجه به اتفاق :و نزد حاكم
ايم و عالوه بر مراجعه  بر آنچه ما گفته) المصنف، المسند، الخصائص(ي  گانه منابع سه

كنز (علومي است، و نزد صاحب وهم آشكار و م) التهذيب(شرح حال راويان در 
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و آن را ) 36459(هم داراي وهم ديگري است و روايت مذكور را ذكر كرده ) العمال
شيبه نسبت داده وليكن آن را از روايت فاطمه زهرا از ام سلمه به حساب  به ابن ابي

به ابن ) المصنف(آورده است، و اين هم اشتباه است زيرا از طريق مراجعه سند آن 
شود، پس با اين توضيح اسناد آن ضعيف و به علت وضعيت ام  يبه دانسته ميش ابي

) التقريب(توان به عنوان صحت از آن استفاده كرد، حافظ در   نمي�موسي كنيز علي
توان حديث او را به عنوان حديث  ي ام موسي گفته او فردي مقبول است مي درباره

از او گفته است در روايت ) لتقريبا(ي  تابع قبول نمود ولي همچنان كه در مقدمه
انگار است و در اينجا چون حديثي تابع براي تقويت آن هم وجود ندارد پس  سهل

ه نزديك به مجهول است و جز مغيره بن مقسم كسي از كحديث آن صحيح نيست بل
 تصريح نموده و او را در  آنهم بر) الميزان(او روايت ننموده است، و ذهبي در 

 توثيق قابل اعتباري يافت چ هيو در وي) 614-4/604( ذكر نموده يني مجهول زمره
نمايند همچنان كه  اعتبار مي] االسناد[نشد مگر از جانب افرادي كه به افراد مجهول 

ي ابن حبان چنين نموده و كسي هم بر توثيق عجلي اعتماد و استناد  عجلي درباره
  . ننموده است

داهللا بن عمرو روايت شده است كه رسول و از عب (:گويد مي) موسوي(پس سو 
 برادرم را برايم فراخوانيد پس ابوبكر :فرمود] نزديك به وفاتش[ در بيماري �خدا

 برادرم را برايم فراخوانيد عثمان بيامد از وي :بيامد، و از او اعراض نمود سپس فرمود
باس خويش اعراض و روي برگرداند علي را براي او فراخواندند و او را بر ل) هم(

 چه چيزي �پوشاند و بر روي او افتاد و چون از نزد وي برفت به وي گفتند پيامبر
 و هر باب آن به هزار آموزش داد هزار باب علم به من :به شما فرمود؟ علي گفت

  . يافت باب ديگر راه مي
 روايت مذكور با همان اسناد و تخريج در حاشيه در ابتداي سخن بر :گويم مي
از حديث ) 263-17/262(ي  م اين مراجعه ذكر گرديد و نيز در حاشيهي سو فقره

ذكر آن ) 111-110( علي در غزوه طائف و در صفحه با �طبراني در نجواي پيامبر
  . گذشت
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 با علي با حضور �ي نجواي پيامبر در آن حاشيه درباره] موهوم[سپس خبر 
البالغه حجتي بر عليه ما  عائشه و اعتراض عائشه با نقل عبدالحسين رافضي از نهج

ارزش است با اين كه اسنادي وجود ندارد تا بتوان براي  نيست زيرا نزد اهل سنت بي
اثبات آن بر آن تكيه و اعتماد نمود پس حجت ما در طلب ذكر برهان بر صدق آن به 

  . ي خود باقي است و هرگز نخواهند توانست به ذكر دليل و اسناد آن بپردازند قوه
گويم   با حال انبياء مناسب است، ميوضعيتداني اين   و شما مي:ه استپس گفتس

گرنه چه تعارضي ميان حال انبياء و هاي عبدالحسين جاهل است و و ياوهاين سخنان 
مرگشان در ميان خانواده و فرزندان خويش وجود دارد؟ و آيا هر آنكه در كنار همسر 

شود از   گفته مي–ي نزد او باشد ترين كس  در حالي كه محبوب–خويش وفات نمايد 
شود كه بر وفات پيامبري يا هر كسي  ي زنان است؟ و آيا عاقلي يافت مي حالت زنانه

اش اعتراض نمايد؟ ليكن هوي و تعصب  ديگر در كنار همسرش و با حضور خانواده
ي   عبدالحسين و رافضيان را به انكار بزرگترين فضيلت ثابته–همراه با سوء نيت 

پردازند امام   سوق داده عالوه بر مخالفت با نقل با عقل و فهم هم به عناد ميعائشه
ترين مردم در عقليات و دروغگوترين   رافضيان ضعيف:ابن تيميه چه زيبا گفته است

اند از عائشه دور نمايند  و كاش اين فضيلتي را كه تالش نموده) اند مردم در نقليات
دادند زيرا اين امر وجود فاطمه با  ها نسبت مياهللا عن آن را به فاطمه زهرا رضي

 سزاوارتر بود، اين رافضيان با تكذيب نقل � در حال وفات پيامبر�همسران پيامبر
اعتباري سند آن از لحاظ  اند كه با وجود بي اساس و واهي ذكر كرده صحيح اخبار بي

  . مفهوم و محتوي هم مورد قبول نيستند
فات انبياء در كنار همسر و خانواده را مورد تأييد قرار يابيم كه و و ما در قرآن مي

 :فرمايد مي] در اين راستا[ كه خداوند �دهد، از جمله در جريان وفات يعقوب مي

� ��
�- �>+J �� �*>(+_ �� R��(
 S�- �, [�u� e�2+� pl �, M�>.0 �5�Y L� �� � � % � %� � � � �% � % � % � % � % � � �� � � �� � % %� �� � � � � �% �
q�, >(+�� � � � � �� %��:# � R
 �6�* �>l�* ��, ��6T,* j�Q7T,* ����DJ, q3�J� R
,* � � �� % � % � % � �� � � % � � � � � % � � �� � �� ` � � �` � � � � �� � �� 

نمايد و  ي از انبياء خداوند كه در ميان پسران خود وفات ميكو يعقوب ي  }   :	�����}
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ره اند، و بر اين اشا اين بيانگر اين است كه همسرانش به طريق اولي حضور داشته
 –اند   همانگونه رافضيان تصور كرده–ندارد كه پسرانش، عموهايش يا جانشينانش 

  . يابند در هنگام مرگ حضور مي
جان به جان ] صديقه[ چون در كنار عائشه �و به اين معني نيست كه پيامبر

دانيم كه او در  آفرين تسليم نمايد امت را تباه و از آنان اهمال نموده است و ما مي
ي خود گرديده و بر امت بعد از خود هم اطمينان داشته و  فات خود وارد خانهروز و

 – كه بزرگترين شعاير ديني است –خليفه خود ابوبكر صديق را بر امامت نمازشان 
 :گويد گري روي آورده و مي پس عبدالحسين به تعصب و دجال. دستور داده است

اين فضيلت را از علي مصروف خداوند ام المؤمينن را ببخشايد كاش از اينكه (
داد، زيرا او از آنچه ادعا نموده است سزاوار  نسبت مي) ابوبكر(داشته آن را به پدرش 
ي كساني بود كه   بود ليكن پدرش در آن روز از جمله�جايگاه و منزلت پيامبر

 خداوند آنان را با دست شريف خود به تجهيز ساختن لشكر اسامه گمارده �رسول
  ). ر آن وقت سربازي در ميان لشكر بودبود و او د

  اهللا ام المؤمنين رضي] پناه به خدا[نمايد به دروغ   او در اينجا تالش مي:گويم مي
كنم  عنها تصريح نمايد و سوگند به خداوند من از حماقت اين رافضيان تعجب مي

مان  اهل سنت مطرح نموده و با گبرآورم كه او سخن خود را در برا چون به ياد مي
گويد عائشه  پس ميسي حجت نمايد  خواهد از كتب آنان بر خودشان اقامه خود مي

هايشان روايت  دروغگو و علي صادق است و دليلي ندارد جز اينكه آنان در كتاب
اند آنان چنين دليل عقلي مقبول را هم براي تقديم نصوص خود بر اهل سنت  كرده

سازد  هاي او را برمال مي اند كه دروغ هايي اند بلكه اهل سنت داراي حجت بيان نكرده
خورد ر به اين مسائل ب ودوو به نظر من هر آنكه از اهل سنت با كتاب او مواجه ش

  است كهي كتاب او اين نمايد، و كمترين وصف درباره اعراض مينمايد از كتاب او 
  . مي باشدبه دور از تحقيق و بررسي علمي 

 او را �كر در آن وقت ازجمله كساني بود كه پيامبر كه ابوب:گويد و اما اينكه مي
 �پيامبر] در آن وقت[ كار گمارده بود دروغ آشكاري است، زيرا هشكر اسامه بلدر 
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خواست خالفت براي او تثبيت گردد، و به تواتر   مي�ابوبكر را نگه داشته زيرا پيامبر
، كه تعيين كرده بود مردم  براي او را به عنوان امام نماز�رسيده است كه پيامبر

ذكر ) 90(تفصيل آن و كشف دروغ رافضيان در ضمن صحبت بر مراجعه شماره 
  . خواهد گرديد و موسوي مراجعه مذكور را به اين مسأله اختصاص داده است

 در كنار عائشه يعني جز � به هر حال قول به وفات پيامبر:گويد مي] موسوي[و 
 در آغوش –قول به وفات او ] وليكن[است، به او به كسي ديگر اسناد داده نشده 

بن  ي كه اسناد آن به علي، ابن عباس، ام سلمه، عبداهللا بن عمرو، شعبي، عل–علي 
تر به حسين و ساير امامان اهل بيت نسبت داده شده است، و از لحاظ سند سزاوار

  .  است�رسول خدا
 -. است �رسول خدا  به سزاوارتر از لحاظ سندو (: اما اينكه گفته است:گويم مي

 است و اما ادعاي او كه از يبرهان  و آن سخني بي- نقض گفته وي قبالً ذكر گرديد
-169(لحاظ سند ارجحيت دارد، دروغي است كه او از آن شرم ندارد، و در ص 

ي آنها را از  هايي مفصل بر تمام احاديث مزعوم او بيان گرديد كه همه پاسخ) 176
الباري بعد از ذكر احاديث صحيح  و ابن حجر در فتحنمايد  احتجاج ساقط مي

و اين  (: در خانه عائشه به آن اشاره نموده و گفته است�ي وفات پيامبر درباره
اند در تعارض  روايت كرده] مختلف[ديث با آنچه حاكم و ابن سعد در طرق ااح

 از  حال سرش در آغوش علي بود و تمام طرق آن از دنيا برفت و�است كه پيامبر
گردد و براي دفع توهم و تعصب  شيعي خالي نيست وبه آن توجه نمي] اسناد[وجود 

  . به بيان وضعيت احاديث مورد اشاره پرداختم
 از جمله آنچه عبدالحسين در اين مراجعه ذكر كرده يسپس ابن حجر احاديث

ي ا ي آنها را تبيين نموده است، اما مسأله همه] ضعف[است نقل نموده است و علت 
رخي از آنها نهند اينكه اگر در اسناد ب كه اهل انصاف به دروغ بودن اين گمان جزم مي

وجود دارند كه جز كذابان ) الحديث(ضعيف ] افراد[ليكن در آنها افراد كذابي نباشند 
و . توان آنها را با روايات صحيح با هم جمع نمود كسي آن را تقويت نكرده و نمي

اند  ه آگاهان به علم حديث گرچه اسنادهاي آن ضعيفخبار از ديدگاااين گونه 
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وليكن متن و معناي آن موضوع و درست شده است و معلوم است كه حافظ ابن 
نمايد مبراست وحتي اگر در  حجر از اتهام به تعصب در اين امر كه او از آن حذر مي

آنها  در اين گونه احاديث به علت وضوح بطالن ،برخي احاديث تساهل نموده باشد
  . دچار تساهل نگرديده است
اهللا عنها نزد بخاري،   در آغوش و كنار عائشه رضي�اما وفات رسول خدا

و ) 4/305(و ابن هاشم در السيره، ) 219، 220، 6/274(و امام احمد، ) 6/12-17(
 داراي الفاظ –) 50-2/49ق / 2(الطبقات، (و ابن سعد ) 3/199(طبري در تاريخ او، 

البدايه و (و ابن كثير در ) 566-2/561التاريخ، ( است و ذهبي در و طرق فراواني
گري او  و حتي حاكم عليرغم تشيع است  آن را به ثبت رسانده) 241-5/239النهايه، 
روايت و بر شرط شيخين آن را صحيح دانسته و ذهبي ) 7-4/6المستدرك، (آن را در 

از آن متأثر ] رافضي[الحسين با آن موافق و هماهنگ بوده است، ولي اين عبد] هم[
نشده و از آن روي بر تافته است، و عامل آن روشن است زيرا آنان در برابر 

اند بلكه او به تكذيب  گيري ناپسندي گرفته  موضع–اهللا عنها  المؤمنين عائشه رضي ام
اند، و اگر از  گويد اين احاديث جز از طريق او روايت نشده كند و مي عائشه اشاره مي

ي عائشه به اثبات اين مسائل  يق اصول گمراه كنند، رافضيان نكوهش كنندهطر
پردازد نزد اهل سنت ارزش ندارد، زيرا اهل سنت بر عدالت صحابه جزم نهاده و  مي

باشد كه نزد اهل سنت از فضائل ] � پيامبر محبوب[المؤمنين  چه برسد به اينكه ام
به عنوان حجت بر عليه اهل سنت در توان  خاص فراواني برخوردار است و آنچه مي

 – و چيز ديگري نيست،باشد اد خبر از عائشه مياين زمينه به كاربرد تنها ضعف اسن
 ليكن –گيرند  ي عائشه ايرادي نمي زيرا اهل سنت همچنان كه معلوم است درباره

ضعف اين اسناد عليرغم خواست عبدالحسين براي آن نتوانسته از آن رخنه بگيرند، 
 و عبدالحسين هم در اين طريق ،اند تشيع آن را روايت كردهبزرگان  كساني از بلكه

 و آنچه موسوي ادعا نموده كه خبر مزعوم او ،ناشايست و ناپاك گام نهاده است
فراوان است، اهل خبر بعد از ثبوت صحت آن طرق به كثرت ] و طرق[داراي راويان 
توان به آن   ثابت شد پس نميدهند اما ضعف و سقوط روايات مذكور اهميت نمي
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 راه حجت و برهان شما بر اهل :توجه و عنايت نمود و ما از آنان خواهيم پرسيد
سنت كه آنان را مجبور سازيد تا از خبر صحيح عائشه اعراض نموده و به اخبار 

ارزشي روي آوردند چيست؟ سپس عبدالحسين در پايان اين مراجعه به  واهي و بي
حديث ام سلمه بر ] و ترجيح[ اشاره نموده كه سبب تقديم وجود عوامل ديگري

حديث عائشه شده است و سخن بر آن را به مراجعه بعدي موكول نموده و ماهم به 
  . نمائيم ي خود سخن را بر آنجا موكول مي نوبه
   :س) 77(ه عمراج

شيخ االزهر از آوردن عوامل تقديم حديث ام سلمه بر حديث درخواست  -
  . عائشه

   :ش)78(اجعه مر

و حقيقت آن و ذم ] تقديم حديث ام سلمه[ رديف كردن اسباب واهي در -
  . پوشي از منزلت او عائشه و چشم

   :)78(ي  پاسخ بر مراجعه

 بيان اينكه شيعه با ام سلمه مصلحتي ندارند جز اينكه او را نردبان ذم عائشه -1
  . نمايند

اند و يا   بر آن تكيه زده يا جعلي عبدالحسين در اينجاي كه بيان اينكه نصوص-2
توان در اين باره گفت  باشند، و نهايت آنچه مي در حقيقت درباره فضائل عائشه مي
ي  پردازيم تا همه  و به طور مفصل به بيان آن مي،اينكه از نوع اشتباهات عائشه است

  . شودباطل ] �المؤمنين محبوب محمد پيرامون ام[ها و شبهات  صحبت
ي رافضيان و پيشواي آنان عبدالحسين  ر اين مراجعه بنگرد به كينههر آنكه د

توزي از او همه  د كه به علت كينهرب  ميياهللا عنها پ  ام المؤمين عائشه رضينسبت به
 او به مدح بهزني  برند از جمله براي كنايه و طعنه كار ميبه نوع نكوهش را بر وي 

پردازد و ما بر اين  جيح ام سلمه بر عائشه ميپردازند مثالً عبدالحسين به تر ديگران مي
نهيم كه رافضيان مصلحتي جز تالش براي طعن در عائشه از طريق مدح ام  جزم مي

  .لمه با او هدفي ندارندس
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اند و يا در واقع  بر آنها تكيه و استناد جسته يا جعلي] عبدالحسين[و نصوصي كه 
ايشان همانند  چون  مي باشدات عائشهباشند و يا از جمله اشتباه در فضائل عائشه مي

-158(اند و در صفحه   بيشتر از او دچار خطا شدهان بلكه ديگرهستندساير مردم 
مذهب اهل سنت مجري قسط و عدل و بدور از افراط و ستم را بيان كرديم كه ) 159

ي   آنچه درباره–شان از اشتباه و گناه نيست   سالمت و دوري،شرط اصحاب بهشت
 طريق اجتهادشان] ديگران[شود بسياري در آن اجتهاد نموده ولي  ت گفته مياشتباها

شان در دين و منزلتشان قابل  اند كه به علت تقدم سابقه دانند و يا گناهاني بوده  نميرا
و در خالل . كاهد  فضيلت آنان نميازبخشش قرار گرفته است، و اينگونه گناهان 

ه نگاشته است به توضيح مسائل مذكور پاسخ بر آنچه عبدالحسين در اين بار
 ،در قرآن به توبه امر نگرديد] أم سلمه[ و :گويد  اول اينكه عبدالحسين ميپردازيم مي

] او[ با وصي � و بعد از پيامبر، نازل نگرديد�و قرآن با مخالفت او بر پيامبر
را به ، و او آيات نازل نكرد بر او �خصومت نورزيد، و خداوند براي ياري پيامبرش

 به عنوان مثال براي  راطالق و جايگزيني بهتر از او تهديد نكرد و همسر لوط و نوح
 آنچه را كه خداوند براي او حالل نموده � و تالش نكرد تا پيامبر خدا،او ذكر نكرد

  . بود بر خود تحريم نمايد
  همه موارد مذكور به حادثه سبب نزول سوره تحريم اشاره دارند كه در:گويم مي
كه (ذكر شد كه از عائشه روايت شده است ) 6/194(با روايت بخاري، ) 158(صفحه 
ماند و من و حفصه توافق نموديم كه  خورد، و نزد او مي  نزد زينب عسل مي�پيامبر

 زيرا بوي از شما استشمام داي  خورده مغافير شما:يمئ بيايد به او بگو از مانزد هر كدام
د دادم خورم و شما را سوگن خوردم و ديگر نمي  عسل مي خير وليكن: فرمودكنيم، مي

 ولي ، سبب نزول صحيح اين آيات استكه آن را به كسي نگويي روايت مذكور
موسوي به طور عجيبي آن را مخلوط نموده و در مذح ام سلمه اشاره نموده به اينكه 

است كه عائشه قلبش به سوء ظن متمايل شد و به توبه امر شده است، و اين چيزي 

يعني به توبه متمايل گرديد و  �T �_A %T�&*��از كالم قابل فهم نيست زيرا مفهوم 
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%,� � :مدح اوست، ولي واقعيت چنين نيست و خداوند فرموده است] در واقع[اين  �
7)J�#- X<b >2� �9� 1, �J�5_� � � � �� � � �% � % � �� و خطاب به عائشه و حفصه است   }�: 	����;:}� �

ايتان بعد از آن مايل نگرديده است وليكن اگر توبه نمايند قلبشان به توبه ه يعني قلب
كه ام (سخن عبدالحسين جاهل ... و )  تفسير ابن كثير و فتح القدير: نگا–گرايد  مي

 �� T�A�*!_�و عائشه چنين گرديد اگر منظور از او از ) سلمه قلبش متمايل نگرديد
باشد پس او  اشد و آن خالف واقع حال مي مدح بذم و نكوهش باشد و اگر هدف او

توان كرد اي  در كاستن منزلت عائشه استقامت ندارد، و با اين جهل مركب چه مي
عبالت و ترهات موافق زكند شيخ االزهر بر اينگونه خ رافضيان، و بدتر اينكه ادعا مي

  . است
ه در آن  به توبه از آنچه احساس گنا-  با حفصه–اما اگر سخن بر دعوت عائشه 
 كه از يمكالم شيخ االسالم را بيان نمود) 160(ي  براي عائشه مي گردد، و در صفحه

%,� ¨X �: داليل توبه او با حفصه است با فرض گناه آن آيه مذكور همچون آيه � � % �
7.�
* �9�* s��_ � �)�� ��5�3�/� %� � � �� � �� % % � �� � �� � % � �{ و بني ي بني حارثه كه درباره  }   :�� ���	

سلمه نازل شد است در فضائل توبه عائشه و از معايب او نيست، و آيه گرچه به 
نمايد وليكن بر واليت خداوند براي آن دو داللت  وجود قصور از آنها اشاره مي

�,� _J�5� ,1 ���9نمايد و همچنين  مي � �� � �  بهگرچه به وجود گناه اشاره دارد ولي بر تو �%

گشت و اين باالتر از اسباب  كردند امرشان ظاهر مي گر توبه نميآنها داللت دارد و ا
باشد، بلكه در قرآن كريم فراتر از اين وجود دارد و  مي) 160(ي  مذكور در صفحه


	�� �_)+�| = 8 :فرمايد خداوند مي� O���k�* ��Dv�.u�* c(�
� PQ �9� e�_ >2
� � � � � � � � � � �� % � %� � �� � � � � h � � � � �
+
� �Q�T� � � �C�� � % A{+,$��	:   {  تواند استدالل نمايد كه اين دليل بر  آيا انسان عاقل مي


(����D 8 آيه] بگويد[و يا . گناهان اينهاست� ��_ \* �9� "_� c(�
� �� ��� � �� � �� � � �� � � �� � � �
7�)l 7�#Q ��Y �9� �, '2���u�*` `� � �� �� � �� �� � � �A {7	89"	: {  تقواي خداوند �اينست كه پيامبر 
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�X �: ننموده و از كافرين و منافقين اطاعت كرده است، و يا آيه� ~ q�Q �9� ��Q� % � � � � � % � ��
��% �  مورد �دهد كه آن را بر ذنب پيامبر را آيا عاقلي به خود اجازه مي  } �:	��$,+} ��

  . داللت قرار دهد
 نازل شده �با پيامبري مخالفت عائشه  اينكه قرآن درباره) عبدالحسين(و ادعاي 

است در اين سخن مخالطه عجيبي است، و خداوند آن را تثبيت ننموده بلكه فرموده 

�*,� _i���R�#Q �D :است % �� � � � � %� �,� _J�5� ,1 8و شرط مذكور را بعد از   }�: 	����;:}� � � �� � � %
�9�Aن بعد از ي آنا  ذكر كرده و اگر عائشه و حفصه توبه ننمايند و امتناع عدم توبه

ي تظاهر در آيه وارد نيست زيرا بدل  بيان كرديم پس مسألهرا دعوت خداوند از آنان 
 شوريده – يعني علي – عائشه بر وصي :گويد آن ثبوت يافته و اما اينكه موسوي مي

هايي   اثبات آن را نداشته و به اشاره به دروغي دروغ آشكاري است كه تواناي–است 
 شورش و تظاهر عائشه بر وصي با : آورده و گفته استروي) 2/264(در حاشيه 

 اثبات اين ادعا پرداخت؟ و من از هبتوان  ميانكار وصيت به او بوده است، از كجا 
كنم، اول نام نهادن علي به عنوان وصي در خطابش  دو جهت از سخن او تعجب مي

هم اكنون نمايند، و او  با اهل سنت با وجود اينكه اهل سنت به آن اقرار نمي
خواهد به اثبات آن امر بپردازد، پس چگونه آن را در تعريف خود تثبيت  مي
بايست در اين مراجعه اسبابي كه باعث عدم رعايت رضايت او  نمايد؟ و دوم مي مي

 در زمان وفات در كنار او بوده است را بيان نمايد، �از حديث عائشه و اينكه پيامبر
 اسباب و با ذكر برخيا بر او مقدم داشته است، بلكه او حديث مزعوم ام سلمه ر

غ  عائشه با انكار وصيت بر علي شوريده است، آيا اين دور:گويد مي] عدم رضايت[
 يعني او به انكار عائشه براي وصيت نيست، زيرا از اسباب ناپسندي در كالم نيست

اقص بس اين همه جهل و انحطاط و تن!! آن اينكه او وصيت را انكار كرده است
  چيست؟ 
الطه غ م...)كه عائشه و حفصه قلبشان به گناه آلوده شد و  (:كه] عبدالحسين[قول 

 :فرمايد  و مي] قرار داده است آنرابديل[است زيرا خداوند در صورت عدم توبه 
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�7)J�#- X<b >2� �9� 1, �J�5_ �,� � � � �� � � � %% � % � �� � و اگر عائشه و حفصه بر او   }�: 	����;:}� �

  .نمود اند خداوند پيامبر خود را از آن آگاه مي  نمودههر و شورشتظا
  ... . بايست آنان توبه نموده باشند  هم ذكر كرديم كه ميو قبالً

را به طالق و جايگزيني بهتر از او ] ام سلمه[ و خداوند او :او] ديگر[اما قول 
 قطع داخل وربطجهل ورزيده زيرا ام سلمه ) عبدالحسين(تهديد ننموده است، اين 

v�*x� � :فرمايد ي قرآن است كه مي در مضمون آيه R
>(� � �)2#/ �, RJO } Q` � � % � � � �% �� �� �� % � � %� � � �
�O�)J* [�(�� [�63�T [�>J�Q [�(3�_ [�5��- [���I� [7# � �)�� ���` � � � % � %� �% � � h � � �� & & � & & � & � & � & �� �� � �� � %� %� ` � �

و حفصه نيست بلكه همچنان كه از سياق آيه و اين آيه خاص عائشه   }1: 	����;:}

�/#2(�( :گردد، و خداوند فرمود  مي�ي همسران پيامبر آيد شامل همه برمي � �  و )��

)�)��� � %  و با اين وجود اساس كار �ي زنان پيامبر ي همه  و اين عام است درباره)�

ها در اين گردد زيرا آن عبدالحسين يعني ترجيح حديث ام سلمه بر عائشه باطل مي
  . اند اصل مشترك

ست اوارد  �و كسي گمان نكند كه در اين امر انتقادي و ايرادي بر همسران پيامبر
به وقوع نپيوسته است، زيرا سبب آن حاصل نشده است و معلوم است ) طالق(و امر 

اند داراي اينگونه صفات   همسر او بوده� در زمان وفات پيامبر�تمام همسران پيامبر

)# �� % �[���I� [7& � &� % �   . اند  بوده)�

به تكفير عائشه اشاره نموده و از ام سلمه ) صفت ( سپس عبدالحسين دجال
 :فرمايد و خداوند مي). و زن نوح و لوط را براي او مثل نزده است (:گويد مي

�©�
 CD��* ¤�� CD�� �*D�Y ��	#
 s�� �9� eª& � � �� �� � �� �� % � % � �� � �& � ` �� �  در حالي كه  }  : 	����;:}� �

آيا اين .  زن نوح و زن لوط را براي عائشه مثل زده است:عبدالحسين گفته است
و ما . المؤمنين با نص كالم رب العالمين نيست اشاره به خواسته رافضيان از تكفير ام

 از آن برگشته است، و دانيم كه عبدالحسين از اين سخن خود توبه نموده و  مين
گوئيم خداوند او و  تناسب گفتار او بر وي سخن گوئيم و ميسزاوار ماست كه به 
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پذيرد كه خداوند براي   ميخوار و ذليل نمايد و چگونه عقلرا مروجين آثار او 
ل براي كافرانند، سپس ثَ زن نوح و زن لوط را مثل زند در حالي كه آنها معائشه

د بلكه وضعيت او را ده داشته و آن را طالق نمي  او را نزد خود نگه مي�رسول خدا
  نمايد؟  تبيين نمي

ستايد و  كسي را چنين نمينمايد كه  و بلكه بيشتر از آن او را طوري ستايش مي

�.���w : با گفتار خداوندي عبدالحسين  گفتهآيا اين Rv�*x*% � �� %� � � � ��  در ) }�:	"89	7}� �

 را به �امبر و اين نص از جانب رب العالمين است كه همسران پي؟تعارض نيست
امهات المؤمنين نام نهاده است، و اين متضمن برائت آنان از مشابهه با همسران هر 

ديگري است، زيرا اين صفات در ميان ساير همسران انبياء خاص همسران  پيامبر
 كه خداوند براي عائشه زن نوح و پذيرد؟  ميو چگونه آيا عقل.  اسالم استپيامبر

خداوند به خاطر تبرئه او آياتي نازل نموده كه تا روز لوط مثل بزند در حالي كه 
گردند، و خداوند در ميان آنها بار ديگر مؤمنان را از تكرار اين  قيامت تالوت مي

J<� ,� � :فرمايد دارد و مي تهمت و سوء ظن برحذر مي R#�u �*W�+_ � �9� �)i+�% % % �� ` �� � � �� �� �� �� � �
'��I� �5�Y� %� � � % � % و هر آنكه در فضائل عائشه و خصوصيات او بنگرد به يقين   }  :	��$#}� �

از دو حال خارج نيست يا ] پيرامون عائشه[پي خواهد برد كه گفتار عبدالحسين 
  . اينكه ديوانه است و يا دروغگوست

 :و كافي است به شيعه بگوئيم كه خداوند سبحان در همان آيات نيز فرموده است

8
 s�� �9� eª*� ` � � � �� �CD�� ����� ��	#� � � % �� �� � � �A B��D65
 ي  اگر شما بگوئيد مثل زده شده *}  :��

را به ] در آيه مذكور[كافران خاص عائشه و حفصه است، پس چگونه مثل زده شده 
گوئيد،  دهيد؟ و به نظر ما شما طبق معمول به فاطمه هم مي ايمانداران اختصاص مي

نديم كه زيرا شما علي را همچون فرعون خ و در اين وقت ما كامالً بر شما مي
يد چنانچه همسر فرعون مثل براي فاطمه باشد و اگر چنين نگوئيد بس مثل ناد مي

 در ميان امت بيابيم كه داراي  را كسيتوان نمي و  نيستعام است و خاص فرد معيني
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عمران باشد، پس منظور از مثل اول فردي معين    زن فرعون و يا مريم بنتصفت
  . بايست داراي اتحاد مدلول باشند اند و مي ت زيرا يك مثل واحد و در يك سياقنيس

براي ما ذكر كرده تا نزد ما ثابت اين دو مثل را بگوئيم خداوند كه و سزاوار است 
شود كه مسائل زناشويي نفع و سودي از لحاظ بخشش گناه در قيامت در پي نخواهد 

 و خداوند كسي را با حساب ،باشد مي بلكه هر فرد در گرو كردار خود ،داشت
نمايد و نيز كسي را با عمل ديگر و يا به خاطر او  ديگري يا به خاطر او مؤاخذه نمي

نمايد كمااينكه با همسر نوح و لوط چنين كرد گرچه همسر دو پيامبر  اهل ثواب نمي
 نيز شان نگرديد و زن فرعون و يا مريم كه اصالً شوي نداشت يداعبودند ولي سودي 

  . چنين است

�D§�و بر مبناي آيه  Ox* COx�* O4_ \*� � � �% � % � $ �� � �� � �{3�اي  اين از سنن ثابته  }�� :	"!*

 با عموها و �است كه خداوند آن را تثبيت نموده است، و همچون خطاب پيامبر
ها و خويشان نزديك و حتي دخترش فاطمه است كه قرآن خطاب به او  عمه

�8 :فرمايد مي*% � �'JD-k� q_��Q O	� �� � %% � � � � � �A {/	�*'�	:  �{  ]خود را از  (:فرمود] �پيامبر

توانم از طرف خدا چيزي براي شما مالك  آتش جهنم برهانيد سوگند به خدا من نمي
) شوم جز اينكه ميان من و شما خويشاوندي است كه من با آن خُرم و سرور گردم

   ... . )1/192و مسلم، ) 6/140روايت از بخاري، 
 را مجبور ننمود تا اينكه آنچه را كه �و پيامبر (:گويد ي ام سلمه مي سپس درباره

كه منظور او از اين سخن ). خداوند براي وي حالل نموده بود بر خود حرام نمايد
 �عائشه در جريان عسل پيامبر] م اوعبه ز[اين است كه عائشه چنين بوده است زيرا 

jl ��9 �: ي  خود نمود و آيهرا مجبور به تحريم عسل بر �� LDg ~ c(�
� �� ��� � �� �� � h � �� � � � � � �
q
� . توانيم در اين راستا به موسوي بگوئيم نازل گرديد، و آنچه ما مي } : 	����;:}� �

و او معصوم نيست و .  كار بوده استنهايت اين امر اينكه عائشه در اين امر گناه
] در اينگونه موارد[ن زمينه ذكر كرديم و اشتباهات او ديدگاه اهل سنت را در اي

  . ي سياه در لباس سفيد شفاف است همچون يك نقطه
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وليكن آنچه ما زبان رافضيان و پيشوايشان عبدالحسين را با آن قطع كنيم اينكه 
 ، عائشه استنسبت به �بگوئيم جريان مذكور بزرگترين دليل بر شدت محبت پيامبر

او به حدي رسيده است كه خداوند براي نسبت به  �ي پيامبر و محبت و عالقه

�_)c<5 �. نمايد نمايد و قرآن خود صراحتاً به آن اقرار مي اصالح عمل او را ارشاد مي � �%
qv�*x C�tD�� � � % �� � %  براي �و اين از داليل شدت محبت خاص پيامبر  } : 	����;:} ��

��<5J�tD� M���Cپيامبري ساير زنان  عائشه است زيرا خداوند درباره �� % � � � شان نگفته   �%

  خواهند؟  است مگر براي عائشه، پس رافضيان بعد از اين امر چه مي
عائشه با عدم رعايت آداب پاي خود را در روبروي (گفته است ] موسوي[سپس 

 پاي �داشت تا اينكه پيامبر كرد، و پاي خود را برنمي  در حال نماز دراز مي�پيامبر
داشت و دوباره پاي خود را دراز  كرد برمي كرد و چون لمس مي  مياو را لمس

 مفهوم سخن :گويم و در حاشيه آن را به بخاري نسبت داده است، من مي...) كرد  مي
 خداوند �عبدالحسين اين است كه عائشه اين عمل را به علت عدم احترام رسول

 عمل عائشه با اقرار داده است و عبدالحسين جاهل غافل است از اينكه انجام مي
 بوده است، بلكه از داليل جواز اينگونه اعمال در  همراه براي عائشه�رسول خدا

ذكر كرده ) 7/265(نماز گرديده است، كمااينكه بخاري در بابي كه موسوي در حاشيه 


�`��Gاست بابي تحت عنوان  �- 7J��
 6� ���� F�9�  ترتيب داده است و آن

كه اينكه در حال (اهللا عنها است  ؤمنين ميمونه بنت حارث رضيالم همچون حديث ام
 جاي گرفته بود �آورد، و او در كنار مسجد پيامبر نماز به جاي نمي] ماهيانه[عادت 
رفت  آورد و چون به سجده مي  بر عمامه و روبند خود نماز به جاي مي�و پيامبر

  ). 333بخاري، (نمود،  قسمتي از لباس به ميمونه برخورد مي
پيروان و گويد او  سخن عبدالحسين از دو صورت خارج نيست يا اينكه مي

 و امري را بر عائشه �تر و غيرتمندتر از رسول خدا رافضي او نسبت به حق آشنا
 تأييد نموده و حال او بر عمل باطل اقرار  را آن�اند كه پيامبر انكار و ايراد گرفته

: گويد و يا به صورت ديگر مي.  را تأييد نمايدنمايد و روا نيست از روي تقيه آن نمي
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كه عائشه در اين حديث دروغ نموده و آن همان چيزي است كه عبدالحسين و 
دانيم دليل تكذيب او در اينجا و هر جايي ديگر  رافضيان به آن تمايل دارند، و نمي

كار آيا چيزي جز تعصب احمقانه و كينه از صديقه بنت صديق هست؟ و آنان با اين 
دروغگو ] محبوب او[ كه همسر كرده اندز يجوت زيرا ايراد كردند �در شخص رسول

 براي عائشه و �باشد و خداوند اصل بزرگي به ما ياد داده كه اقرار وتثبيت پيامبر
 از او و بلكه تصريح به حب او بيانگر اين است كه او پاك و �عدم اعتراض پيامبر
ترين است و ممكن نيست بر چيزي جز   پاك�بر است زيرا پيام�متناسب با پيامبر


#^)��' *�»)���� � :فرمايد و خداوند هم مي. پاك اقرار و تكيه زند [���(«�� � �� � �� � �� � �� % �
[�(��#
 ��(��
�* '(��#
 [�(��
�* [���(^#
� � � � �� h � h � h � h �� � � � � �� � �� � و اين بزرگترين دليل   }� :	��$#}� %

عائشه است زيرا سبب نزول آن اتهام بر عائشه بود و خداوند به بر شيعه در مسأله 
 به گمان - بود پاك نمي] نعوذ باهللا[، و اگر او ههاي متعدد او را تبرئه نمود صورت
  . از آن مبراست�داشت و پيامبر  جز فرد ناپاك كسي او را نگه نمي–رافضيان 

الي عائشه را در دل دانم دليل او بر اهل سنت چيست كه آنان تو سپس من نمي
گويد عائشه دروغگو است و در نفي وصيت او را  داشته و موسوي به آنان مي

تصديق نكنيد چرا؟ زيرا او دروغ گفته است، و گفته است او پاهايش را در برابر 
و آيا اين جهل مركب نيست، و اهل !! نموده است  دراز مي�پيامبر] محل سجده[

ه علم و شناخت دارند حتي از آن اصل عمل و سنت به صحت و ثبوت حديث عائش
اند و كتب فقهي و حديث اهل سنت  تحرك اندك در نماز را اثبات و استنباط نموده

نمايد با اين  اند، و چگونه عبدالحسين تصور مي همگي به اثبات اين اصل اقرار نموده
و هميشه  ؟؟  كنداقرار ميبر آن حديث بر اهل سنت احتجاج نمايد؟ و شيخ االزهر 

  . پيمايد كذب و دروغ چنين مسيري مي
 عثمان مخالفت و عداوت ابخواهد بگويد كه عائشه  مي] عبدالحسين[سپس 
 ؛ ، و او دروغگو است زيرا اين سخن از افتراي رافضيان بر عائشه استداشته است
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گيري او را با عثمان در ديدگاه اهل سنت زشت جلوه دهد و اگر در  خواسته موضع
  . نمودند بودند اسناد صحيحي براي آن كشف و ارائه مي دعا صادق مياين ا

ها به اين حوادث  ي كتاب گويد همه كه مي) 8/265(و قول موسوي در حاشيه 
تاريخ «دروغي بيش نيست، از جمله و اند در اين زمينه كافي نبوده  اشاره كرده

ابن سعد، هيچ كدام از آنچه ابن كثير، و طبقات ) البدايه و النهايه(ذهبي، و » االسالم
هايي كه به ذكر  اند بلكه جز در كتاب كردهنعبدالحسين ادعا نموده است چيزي ذكر 

ها روايت را  پردازند ذكر نشده است كه معموالً اين كتاب ي مسائل و روايات مي همه
خ  آن را به تاري،نمايند مثل آنچه كه موسوي در حاشيه را با اسناد يا بدون آن نقل مي

ذكر » طبري«طبري و الكامل، ابن اثير نسبت داده است و او حتي موضع آن را در 
اكتفاء نموده است، و معلوم است ابن اثير آن ) الكامل(نكرده و به ذكر موضع آن در 

نمايد، نزد   بدون اسناد و انتساب و تقرير صحت و ثبوت آن نقل مي راحوادث
باشند اعتماد و تكيه تنها بر او كافي  يكساني كه در پي تحقيق و تصحيح روايت م

با ابيات تحرير شده در حاشيه ) 459-4/458(نيست، اما طبري آن را در تاريخ خود 
مراجعات ذكر كرده است، ليكن هر آنكه در اسناد اين حادثه بنگرد كه در آن سوء 

 زيرا ابن. ظن عائشه بر عثمان مطرح است به بطالن و عدم صحت آن پي خواهد برد
 نگاشته است  براي من علي بن احمدبن حسن عجليكه :گفته است] طبري[جرير 

 ابونصر ابن مزاحم عطار براي ما نقل كرده :كه حسين بن نصر عطار گفته است
همگي ] در اسناد اين روايت[و اسناد آن را نقل نموده است، و اين سه نفر ..) است

 جرح و تعديل و طبقات شرح حالي هاي ب اند وشناخته شده نيستند، و در كتا مجهول
توان به خبر آنان اعتماد نمود؟ سپس در پايان  از آنان وجود ندارد، پس چگونه مي

ساير رجال اسناد آن )  علم نقل شده كه عائشهلاز كساني از اه (:اسناد آن گفته است
  . هستندمجهول العين 

ر كتاب خود به آن تر اينكه حادثه و داستاني كه عبدالحسين د مهم] همه[و از 
اشاره و به طور مفصل آن را در حاشيه ذكر كرده است صحيح نيست و به ثبوت 

   .شود نرسيده است و بحثي در آن يافت نمي
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 عثماندر مخالفت با ] ادعاي عبدالحسين[ آنچه از عائشه نقل شده است با :دوم
 كه در قتل وي ل او و كساني رات و بيانگر اين است كه عائشه منكر ق،در تضاد است
اند سرزنش نموده و برادرش و ديگران را به علت مشاركت در قتل او  دست داشته

 آن را ذكر كرده –ي نكوهش نموده است و شيخ االسالم در رد خود بر ابن مطهر حلّ
 –مراجعه شود ) 449-4/448(و به طبري، ) 246مختصر المنهاج، ص  (: نگا–است 

اي  (:گويد بن حكم را براي عائشه ذكر كرده كه ميقول مروان ا) 4/386(و طبري، 
 آيا :، گفتيالمؤمنين اگر اعتراض نمودي بهتر است مواظب اين مرد باش ام
ه انجام داد، و سپس كسي حبيبخواهي همان برخوردي با من انجام دهد كه با ام  مي

چه كساني ه بدانم امر اينها به كجا و  نيابم از من دفاع نمايد خير سوگند به خدا نمي
   .چگونه بوده استو از اين روشن خواهد شد كه موقف عائشه با عثمان ). انجامد مي

جز از زبان قاتالن عثمان شنيده نشده است و ] نعثل[ نام نهادن عثمان به :سوم
اسم برده است جبله بن عمرو ساعدي بوده است و ] واژه[اولين كسي كه او را با اين 

 در يمنطق بي شده است كه جبله اولين كسي بوده كه با روايت) 4/365(در طبري، 
، غفاري اين واژه را بر ه عثمان جسارت نموده است، سپس بعد از جبله جهجاابربر

عثمان به كار برده است و اين كلمه ميان شورشيان بر عثمان جاري بوده حتي آخرين 
ابوبكر بوده كه كسي كه عثمان را با آن واژه مورد خطاب قرار داده است محمدبن 

طبري، (چون با قاتالن بر عثمان وارد شد او را با اين كلمه مورد خطاب قرار داد 
، و در تمام اوقات يعني از ابتداي اطالق اين كلمه تا زمان كشتن عثمان )4/393

 كه اين بيانگر دروغ ،پرداخت  و به اداي مناسك حج مي،عائشه در مكه بوده است
  . نمايند كه عائشه آن را بر عثمان به كار برده است كساني است كه ادعا مي

شما به خاطر ] تا االن[نمائيم از كي   از عبدالحسين و پيروان او سؤال مي:چهارم
ي او را اشكال و ايراد به  شويد، و نكوهش و بدگويي درباره عثمان خشمگين مي

ند و شما از هر آوريد؟ و پرواضح است عائشه و عثمان نزد شما تفاوتي ندار شمار مي
گري و تالش  دو نفرت داريد، پس آيا مفهوم سخن عبدالحسين چيزي جز دجال

براي ايجاد فتنه ميان اهل سنت هست؟ وليكن اهل سنت از هر دوي آنها راضي و 



165165165165 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات

خشنودند و نهايت آنچه اهل سنت در اين زمينه باور دارد اينكه اين گونه مواضع از 
 اين نيست كه گناه و يا گ بودن و بزرفاضلجمله گناهان بزرگان است و شرط 

 ادعاي عصمت نسبت به عثمان و عائشه �ي رسول خدا اشتباه ننمايد و ما جز درباره
 از شر مكر و نيرنگ  خواهانيم از خداونديچ كس ديگر نداريم و با اين توضيحو ه

 :ويدگ يم سپس موسوي ميشاب  درامان او–  از اينگونه سخنان- عبدالحسين و پيروان
اي كه خداوند به اوامر نموده بود كه در آن قرار گيرد بيرون نرفته  از خانه] ام سلمه[و 

�*-D� ��J =_(� *\ _�a_ �va ����#�� � :ي به آيه) 9/265(و در حاشيه ) است �� � � % � � � � �� � � � � � � %� � � � � � �
1*k�� خداوند مخالفت و اين يعني عائشه با امر اشاره نموده است   }  :	"89	7}� �

 گام نهاده و شيخ  رسوا كنندهدر اين وادي] هم[نموده است قبل از موسوي ابن مطهر 
 همچون جاهليت –اهللا عنها  و عائشه رضي (:گويد  او پاسخ داده است و ميبهاالسالم 

  براي مصلحت واجب] از آن[ خروج اآغازين تبرج ننموده و امر به استقرار در خانه ب
 همسر در راه ي حج يا عمره و يا خروج همراه م فريضه انجااي برمانند خروج - 

 نازل شده است و بعد از آن � در حيات پيامبر  منافات ندارد، و اين آيه-سفر 
 و با عائشه سفر نموده ، در حجه الوداع همراه همسرانش به سفر پرداخته بود�پيامبر

ده بود و حجه الوداع حداقل سه و او را همراه عبدالرحمن برادر عائشه به سفر فرستا
 بوده است، پس بعد از نزول اين آيه جواب رافضيان �ماه قبل از وفات پيامبر

و اگر سفر آنان براي مصلحت رواست پس  (:گويد چيست؟ سپس شيخ االسالم مي
عائشه اعتقاد داشته است كه آن سفر براي مصلحت مسلمانان خروجش را در اين امر 

 تا اينكه رافضيان دستاويزي براي رهايي و گريز نيابند موقفي از و) تأويل كرده است
و اگر  (:كنيم كه اگر شديدتر نباشد كامالً با موضع عائشه تشابه دارد علي ذكر مي

ريزد و پاكي   مدينه زشتي خود را دور مي: فرموده است�كسي سؤال نمايد پيامبر
در آن  را اوخداوند بهتر از  هر آنكه از آن خارج شود :نمايد و خود را جلوه مي

 علي از آن خارج شد :گويد  و مي) روايت از موطأ امام مالك(نمايد  جايگزين مي
و  :اجماع صورت نگرفت] ي او برنامه[مانند ساير خلق در آن اقامت نگزيد و لذا بر 
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شامل حال ) الهي( تهديد ،تر از علي باشد  اگر پايين حتي مجتهد: اين است كهجواب
گردد و با اين  نمي] وعيد[ق اولي علي از اجتهاد دچار يگردد پس به طر يوي نم
شود كه اگر مجتهد دچار خطا گردد   خروج عائشه هم جواب داده ميبهتوضيح 

كتاب و سنت قابل بخشش است و براي اينكه عائشه به قصد ه دليل خطاي او ب
 مسلمانان در پي اصالح خارج شده و چنين باور داشته كه خروج او مصلحتي براي

ايم  نقل نموده) 139-138(هاي  ي اين حوادث در صفحه دارد به آنچه ما درباره
  . مراجعه كنيد تا حقيقت امر بر شما آشكار گردد

و سوار بر شتر  (:گويد  ام سلمه ميي  دربارهسپس موسوي با تعريض از عائشه
هاي  يد، و حتي اينكه سگها رفته و يا بر كوه صعود نما وارد لشكر نگرديد تا به دره

 او را از اين كار انذار نمود و به قيادت لشكري �و پيامبر) حوأب او را پارس كنند
) 10/11/266 ( آن دو حاشيهبا اين سخن :گويم مي. نپرداخت تا بر امام حمله نمايد

بينم تا به طور مفصل بر آن سخن گويم و در   و نيازي نميدارداشاره به جريان جمل 
 به نقل � همراهان او نسبت به علي والمؤمنين بيان موضع واقعي ام) 140-135ص (

 ذكر وبيان –به آنها حواله داده است ] خود[ عبدالحسين -هايي مانند طبري  از كتاب
گرديد، و اما اينكه شتر عائشه را به عنوان سپاه نام برده روا نيست و با اين وجود 

البالغه براي او كافي و  ل آن از شرح نهجاي در آن وجود ندارد و نق حرف تازه
  . كارساز نيست

ذكر نمـوده اسـت صـحيح و ثابـت          ) 11/266(و اما حديث حوأب كه در حاشيه        
انـد كـه      روايـت كـرده   آنـرا   و ديگران   ) 3/120(و حاكم   ) 97،  6/52(است امام احمد    

 نظـرم چيـزي جـز    :عائشه چون بر حوأب آمد صداي پارس سـگان را شـنيد، گفـت      
 به ما گفته است كدامتان سگان حوأب بر او پارس            �ت نيست و رسولخداوند   برگش
 شايد خداوند با شما ميـان مـردم اصـالح بـه      ؟گردي   برمي :نمايند زبير به او گفت      مي

به طور جدي   ) 776-1/775(آلباني در صحيح خود     ] ناصرالدين[و شيخ   ) وجود آورد 
 :گويـد    مي  و ع اهل سنت است   و مفصل حديث مذكور را شرح نموده كه بيانگر موض         

جـز از اسـتاد   [ حديث مذكور صـحيح االسـناد اسـت و در مـتن آن              كالمو خالصه   (
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اهللا عنها    اشكالي وجود ندارد، نهايت چيزي كه در آن است اينكه عائشه رضي           ] انيغاف
بيـانگر ايـن    ] هم[چون خود را در حوأب يافت تصميم گرفت كه برگردد، و حديث             

 ،المؤمنين نيست، و جواب ما بر آن اين است ، و اين سزاوار اماست كه برنگشته است   
از آن خداسـت و اهـل       ] مطلق[اند زيرا عصمت      كه آنان تمام كماالت را كسب نكرده      

يت واقعـي   عسنت در كساني مورد احترامشان است ضرورتي ندارد او را باالتر از موق            
 حساب آورند و بدون شك    مانند ائمه شيعه آنان را معصوم به      و يا   فرد رفعت بخشند    

 در حوأب �اهللا عنها خطا بوده و لذا چون به پيشگويي پيامبر       المؤمنين رضي   خروج ام 
وليكن زبير او را قانع ساخته تـا برنگـردد و     ] تصميم به رجوع گرفته   [آگاه شده است    

ميان مردم اصالح برقرار نمايد، و بدون شـك          امشايد خداوند توسط ش   (به وي گفته    
توان هر دو  نمايد كه نمي اشتباه كرده و عقل قاطعانه حكم مي      ) ر اجتهاد خود  د(او هم   

 و بدون شك عائشه بـه  ،اند تقصير پنداشت گروه كه در ميانشان صدها نفر كشته شده     
داليل فراواني اشتباه كرده است، از جمله خود بر خروجش پشيمان شده است و اين               

ي خطاهـاي      است كه خطاي او از جمله      سزاوار فضيلت و كمال اوست، و بيانگر اين       
  . بخشيده شده و بلكه داراي اجر و ثواب است

 دنبال كرده كه غايـت و هـدف آن رد            را بسيار زشتي ] در اين زمينه  [پس موسوي   
 بـه علـت     –باشـد     نمايد مـي     در آنچه روايت مي    –احاديث عائشه و عدم تصديق او       

ت بـه شـمار آورده و بـا آنهـا            پنج حديث از احاديث عائشه را جـزو منكـرا          –جهل  
 برخورد نموده است، و پرواضح است �ي وفات پيامبر همچون روايات عائشه درباره

 علمي را طي نكرده است چه برسد بـه اينكـه بـه عنـوان                درستاين سخن روشي و     
حجت بر عليه اهل سنت به كار برده شود، و آن هم نظير سخن وي پيرامون حـديث                

  . باشد كه در صفحات قبل به آن اشاره گرديد ائشه مي در نزد ع�نماز پيامبر
   :باشند كه عبارتند از و احاديث پنجگانه چهار حديث از آنها صحيح و ثابت مي

 � پيامبربازي مي كردند ]سنان[ه و زدر مسجد با ني] پوست سياه[ غالمان -1
خود بنشاند، و سر  آري پس مرا پشت :گفتم)  نگاه كني؟مي خواهي (:فرمود

تا اينكه ) آفرين اي بني أرفده (:گفت  بود، و مي� صورت پيامبررويصورتم 
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) 2/20بخاري، ( پس برويد : آري گفت:گفتم) كافي است؟ (:خسته شدم فرمود
  ) ... .2/609(و مسلم 

 روز عيد نزدم آمد و حال دو كنيز نزد من بود �پيامبر( عائشه گفته است -2
شي دراز كشيد و ابوبكر وارد شده و گفت در دادند و بر فر ي بعاث سرمي ترانه

 بر من روي كرد و �شود پيامبر  نواخته مي]شيطان[ آهنگ �خانة رسول خدا
) 2/608(و مسلم، ) 2/20بخاري، (، )فرمود آزادشان بگذاريد اين ايام عيد است

  ... . و 
 تگذشمدتي سابقه داد بر او پيشي گرفتم، م با من � پيامبر: عائشه گفته است-3

سابقه داد از من پيشي گرفت، و فرمود اين م با من � پيامبرچاق شدم وتا اينكه 
  ). 2578(و ابوداود، ) 6/39(روايت از امام احمد، . به جاي آن

شد و   وارد مي�كردم چه بسا پيامبر  من با دختران بازي مي: عائشه گفته است-4
شد  ند و چون خارج ميرفت شد بيرون مي  بودند و چون وارد ميانينزد من كنيز
  ... .و ) 260(، يو حميد) 4931(روايت از ابوداود ). شدند آنان وارد مي
انـد و   نزد اهل سنت بر اساس علم حديث صحيح و ثابت         ] مذكور[و اين احاديث    

سازد، و دليلي بر اهل سنت ندارند  گيري موسوي در آنها خللي وارد نمي ايراد و خرده
 ذهـن هـيچ فـرد        به ت عائشه را تكذيب نمايند و اين تفكر       خواهند رواي   جز اينكه مي  

  كند چه برسد به علماياني از قبيل شيخ االزهر؟؟ عامي از اهل سنت خطور نمي
 از آنچه به عائشه نسبت داده شده است كه گفته  استو اما حديث پنجم عبارت

 را نام جز مريم بنت عمران، كسي ديگر از مردم آ  من داراي هفت چيز بوده:است
 با من چون � و شكل من نازل شده است، و رسول خدا فرشته با سيما-1. اند نداشته

 در دوشيزگي با او ازدواج نكردند و  او از زنانچيكهي  دوشيزه بودم وازدواج كرد
ترين   و من و او در زير يك لحاف بوديم، و من محبوببر ايشان نازل مي شدوحي 

آن نازل شده است كه نزديك ي من در قر اتي دربارهام، و آي  بوده�مردم نزد پيامبر
ام و هيچ كدام از زنانش  ت پيرامون آن هالك و نابود شوند، و جبرئيل را ديدهبوده ام

  . اند، و در خانه من جان به جان آفرين تسليم كرد جز من او را نديده
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. اده اسـت  نـسبت د  ) الكنز(شيبه به نقل از       آن را به ابن ابي    ) 16/267(و در حاشيه    
از آنچه عبدالحسين نقل نمـوده      )37779(گويم روايت مذكور در كنزالعمال،        مي] من[

ي از آن را حذف كرده اسـت  قسمتدانم به چه علت او  تر است زيرا نمي    است طوالني 
مـن هفـت چيـز وجـود دارد كـه            در مـورد      اين است و لفظ و عبارت كامل روايت       

به مريم بنت عمـران ارزانـي   ] برخي از آنها[ر آنكه   اند مگ   مند نبوده   سايرين از آن بهره   
، فرشته ]گويم و سوگند به خدا من اين را به عنوان افتخار بر دوستانم نمي] شده است

 با من �و در سن هفت سالگي پيامبر[با سيما و صورت من نازل شده است،    ] وحي[
و بـا  ] ام بـه خانـه بخـت رفـتم    [ازدواج كرد و در سن نه سالگي بـه وي اهـدا شـدم             

نبـوده اسـت، و   ] در اين امر[دوشيزگي با من ازدواج كرد كه كسي ديگر همچون من           
ام و    آمد و من و او در زير يك لحاف بوديم، و من جبرئيل را ديده              مي  وحي نزد وي    

ي من جان به جـان تـسليم     اند، و در خانه     او را نديده  ] �پيامبر[جز من كسي از زنان      
شـيبه آن را روايـت كـرده و           ابن ابي . در خانه بوديم  ]مرگ[ي    تنها من و فرشته    وكرد  

شـبيه روايـت نمـوده     آن را از طريق ابن ابـي ) 77(شماره ) 23ج  (،  )الكنز(طبراني در   
 روايـت   نيـز آن را   ) 4/10( و حاكم،    –مراجعه شود   ) 9/241مجمع الزوائد،   (است به   

 ثبـت شـده   )ده اسـت  نسبت به من ارزاني ش(كرده است كذا روايت خالل لي تسعه       
شـماري نـه      است، و درست نيز همين است زيرا چون آنها را به طـور مفـصل برمـي                

 و  ،باشند و اسناد آن ضعيف است، زيرا در آن عبدالرحمن بن ضحاك است              مسأله مي 
حـاتم آن را ذكـر كـرده و چيـزي در         الحال است و معروف نيست، ابن ابي        او مجهول 

 و  ،هدنگاشته شـ  ) عبدالرحمن بن ضحاك  ( حاكم با    مورد وي نگفته است، و در اسناد      
ضحاك است و طبراني نيز چنين  نمايم اشتباه شده است و درست آن ابن ابي گمان مي

امـا ابـن ضـحاك در ميـان         .  چنين ثبت شده است    نيزنقل نموده و در جرح و تعديل        
، و گفته   وجود ندارد ] حاتم ذكر كرده است     جز آنچه اين ابي   [راويان فردي به اين نام      

وليدبن مسلم و سويدبن عبدالعزيز و مروان بن معاويه و بقيه بن وليد و مبشر                (:است
از ابـن اسـماعيل     ] نيـز [و ابوحـاتم    ) اند  روايت كرده ] ابن ضحاك [بن اسماعيل از او     

روايت كرده است، و اين خود بيانگر اين است كه او همان راوي مورد نظر نيـست و     
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ضـحاك    ابـن ابـي   (و اشتباه شده اسـت و صـواب آن          ] يستن) [ابن ضحاك (يا اينكه   
ابن ضحاك راوي ديگري است و مجهول و غير معروف اسـت، و             [و يا اينكه    ) است

 ضـعف   ؛به هر حال بر خالف ادعاي صحت آن از طرف حاكم و موافقت ذهبي با او               
  . اسناد آن و عدم ثبوت آن به ثبوت رسيده است

سناد روايت است اما مفهوم و معني روايـت     وليكن هدف و منظور ما تنها ضعف ا       
اند، و ما   گانه در آن براي عائشه به طور كلي از احاديث صحيح ثابت شده      و فضايل نه  

نمائيم ولي لفـظ حـديث غيرثابـت و صـحيح             تنها ثبوت فضايل را از آن برداشت مي       
بدون شـك آن     (:گويد  كه مي ) 17/267(نيست، و لذا سخن موسوي در شرح حاشيه         

 اسـت تـا او را از        ه نبـود  مريم بنت عمران  اي كه عائشه ذكر كرده در         وصاف هفتگانه ا
  . آنها استثناء نمايد
براي حديث مورد نظر ثابـت و صـحيح نيـست و            ] مذكور[گوئيم لفظ     پس ما مي  

صحيح و ثابت، و شايد   ] موجود در آن  [نمايد وليكن تمام فضايل        اثبات نمي   را چيزي
مربوط به كساني باشد كه حديث مذكور را با اسـتناد بـه             ] نبر آ [تصحيح برخي ائمه    

اند و در زير به اشتباه برخي از ائمـه در             فضايل صحيح در آن تصحيح نموده     ] مفهوم[
  . پردازيم رابطه با تصحيح روايت مذكور مي

ديگري است  ] و عبارات [خالي از لطف نيست كه بگوييم اين روايت داراي الفاظ           
و ابن يعلـي  ) 75-74، شماره 23الكبير، ج (ي مانند استاد طبري در كه با اسانيد ديگر   

با لفظ مذكور نزديك است، لـيكن مقـام آنهـا همچنـان كـه               ) 9/241مجمع الزوائد،   (
باشند،   تبيين نموده است، ضعيف االسناد و غير ثابت مي        ) 9/241المجمع،  (هيثمي در   

روايت وارد شده است همان لفظي و بيشتر فضايل در ميان الفاظي كه در رابطه با اين    
 به تبيين و – با تقرير ضعف حديث با آن سياق -ايم و ما تنها  است كه قبالً ذكر كرده

  . پردازيم صحت فضايل موجود در آن مي
روايت ) 3967(ترمذي، ) فرشته با سيماي من نازل گرديده است (:اول قول عائشه  

نزد پيامبر آمد و ] رنگ[اي سبز  خرقهنموده است جبرئيل با شكل و سيماي عائشه در 
ايـن روايـت    :، و ترمـذي گفتـه اسـت       ]اين همسر شما در دنيا و آخرت است       [گفت  
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ي   ال اهل ثقه  جث را با وجود ر    ي ترمذي حد  :گويم  مي] نگارنده[حسن و غريب است     
آن تصحيح ننموده زيرا همچنان كه بيان نموده در وصل و ارسال آن اخـتالف اسـت                 

و بخـاري،   ) 161،  128،  6/41(صحيح است زيرا امام احمد،      ] مذكور[وليكن حديث   
اند كه    از عائشه روايت نموده   ) 2438(و مسلم،   ) 7012،  7011،  5125،  5078،  3895(

سه شب در خـواب شـما را ديـدم و فرشـته بـا               ] اي عائشه  ([: فرموده است  �پيامبر
چـون  [ماست و مـن   اين زن ش   :گفت  اي حرير نزدم آمد و مي       شما در خرقه  ] سيماي(

گويم اگر ايـن   باشي، پس مي ي شما را برداشتم ديدم شما همان زن مي  چهره] ي پرده
  ). از جانب خداوند است آن را قبول و تأييد نمايد

 در هفت سالگي با مـن ازدواج و         �پيامبر (:گويد   سخن عائشه كه مي    :دوم و سوم  
  ). ي او روانه شدم در نه سالگي به خانه
ــت  ــن رواي ــاري، و اي ــسلم، ) 5160، 5156، 5134، 3894( در بخ و ) 1422(و م

با روايات متعدد روايـت گرديـده اسـت و در           ) 1876(و ابن ماجه،    ) 2121(ابوداود،  
 با عائشه ازدواج كرد كه در حالي كه عائـشه    �برخي از آنها ذكر شده است كه پيامبر       

  . شش سال و يا به نقل برخي هفت سال داشت
 در دوشيزگي با مـن ازدواج كـرد و بـا هـيچ              �پيامبر(ه اينكه    سخن عائش  :چهارم

روايت كرده است كه ) 7/6(، بخاري،  )كدام از همسرانشان چنين ازدواج ننموده است      
اي وارد شـوي كـه داراي درخـت            گفتم هر گاه به دره     �به پيامبر  (:عائشه گفته است  

 كدام ازنخورده باشند باشد و از آن خورده شده باشد و درختي ديگر كه از آن چيزي 
) در آنچه دسـت نخـورده اسـت     (:چرانيد؟ فرمود   يك از اين دو درخت شترت را مي       
  . اي غير از او ازدواج نكرده است هدف عائشه اين است كه با دوشيزه

و ). وحي بر وي نازل شد و حال من و او در يك لحـاف بـوديم       (:گويد   مي :پنجم
، و بخـاري،   )6/293(روايـت امـام احمـد،       در  ) 72(اين سخن در پاسخ بـر مراجعـه         

اهللا   از حديث ام سلمه رضـي     ) 69-7/68(و نسائي،   ) 363-4/362(و ترمذي،   ) 5/37(
ا آزار ندهيد ي عائشه مر درباره (: به ام سلمه فرمود �عنها روايت شده است كه پيامبر     
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 لحاف و بستر هيچكدامتان جز او بر مـن وحـي نـازل نـشده     و سوگند به خداوند در 
  ). است

و اين سخن نيز ) باشم  مي�ترين زنان نزد پيامبر قول عائشه من از محبوب (:ششم
از عمـروبن  ) 4/1856(و مـسلم،  ) 210-209-5/6(و بخاري،   ) 4/203(از امام احمد،    

تـر     چه كسي نـزد شـما محبـوب        �عاص روايت شده است كه گفتم اي رسول خدا        
 پـدر   :فرمـود ] تـر اسـت      كسي محبوب  چه[ عائشه، گفتم از ميان مردان       :است؟ فرمود 
  .  عمر:پس چه كسي؟ فرمودسعائشه، گفتم 

ي من نازل گرديد كـه نزديـك بـود امـت             آياتي از قرآن درباره   ( قول عائشه    :هفتم
ي نـور در   و اين از مسائل مشهور در نزول آيـاتي از سـوره       ). پيرامون آن نابود گردند   

ن و مـسانيد و اخبـار آن را روايـت       باشد، كه اصحاب صحاح و سن       ي عائشه مي    تبرئه
) 2136-4/2129(، و صـحيح سـالم،       )131-6/128(اند، بـه صـحيح البخـاري،          نموده

  . مراجعه شود
 �ام و كسي جز من از همسران پيامبر         من جبرئيل را ديده    (:گويد   عائشه مي  :هشتم

نهـا  اهللا ع   با اسـناد صـحيح از عائـشه رضـي         ) 6/280(و امام احمد،    . او را نديده است   
احزاب فارغ گرديـد وارد محـل       ) جنگ( چون رسول خداوند از      :روايت نموده است  

هاي خانه او را ديدم        روزنه  از شستشويي گرديد تا نظافت نمايد، و جبرئيل آمد و من         
هـاي خـود را كنـار          آيـا سـالح    � اي محمـد   :و غبار سر او را گرفتـه بـود، و گفـت           

يـم، و بـه سـوي بنـي قريظـه           ا  هين ننهـاد  هاي خود را زم      سالح هنوزاي؟ و ما      گذاشته
   .رهسپار گرديد

و اين سخن در ايـن مراجعـه بـه عنـوان     ) كسي بر بالين او نبود  ] مرگزمان   [:نهم
) قبـل (ي    شاهد و نمونه عرضه گرديده است و همچنان كه در پايان سخن بر مراجعه             

 شده است بيان كرديم در صحيح و مسند و سير و تاريخ و طبقات مقرر و ثابت            ) 76(
و نزد اهل سنت هم ثابت است و فريب و نيرنگ عبدالحسين و امثال او آن را متزلزل     

اتفاق ] امر[ بر اين    :گويد  كه مي ) 17/267(گرداند و سخن عبدالحسين در حاشيه         نمي
 جان تسليم كـرد و علـي بـر بـالين او بـود و او را پرسـتاري                    � كه پيامبر  :شده است 
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ز تعدادي دروغ و سخنان پـوچ كـه بـه طـور مفـصل در      ادعايي است كه ج ) نمود  مي
ذكر آن گذشت دليلي    ) 176-169، ص   )76(ي    ي سوم از مراجعه     خالل پاسخ بر فقره   

كه ] گفته شود[چگونه (گويد و  بر صحت آن وجود ندارد و در پايان همان حاشيه مي
، پـس    كسي بر بالين او نبوده اسـت       ملك الموت  وفات بنمود و جز عائشه و        �پيامبر

 و تمـام  �علي و عباس كجا بودند؟ و فاطمه و صفيه كجا بودند؟ و همـسران پيـامبر   
] در پاسـخ  ) [سـپارند   هاشم كجا بودنـد؟ و چگونـه همگـي او را بـه عائـشه مـي                  بني
 دوسـت  �دانستند كـه پيـامبر    را به عائشه سپردند زيرا مي� پيامبر همگي :گوئيم مي

 از داليـل     اين اي روافض   تسليم نمايد و   داشته است، در آغوش و حجره عائشه جان       
سوز بر شماست و واقعيت چنين نيست كه اين مكار عرضه نموده است              كاري و جان  

 حضور � پيامبر در خانه �بلكه ممكن است بسياري از اين افراد هنگام وفات پيامبر
و ترين كسان به او در آن هنگام كسي جز عائشه نبوده اسـت،       اند وليكن نزديك    داشته

انـد تـا    پرسيم چگونـه همـه آنهـا او را تنهـا گذاشـته      ما از اين نادان و پيروان وي مي      
اي اسـت كـه آنـان         ي عائشه پرستاري گردد؟ و اين مـسأله         روزهاي متعددي در خانه   

ـ عبدالحـسين   كـه   ياراي انكار آن را ندارند، و جواب اين سؤال همان جوابي است              ا ب
  . ح نمودبخردانه و نابجاي خود مطرناسؤاالت 

و بعد از به پايان رساندن مطلب مذكور عبدالحسين در تالش است تا ميان عائشه               
و  (:ستايد ه ام سلمه را مي شو ام سلمه مقارنه و موازنه نمايد و با قصد تعريض به عائ            
 �و وصـي پيـامبر  ] علـي [اما ام سلمه همين براي او كافي است كه او از ولـي خـود    

 �تان و دروغ است و دروغ بر عائشه از دروغ بـر پيـامبر             پيروي كرده است، و اين به     
اند  ه نمود �تر نيست و اين رافضيان چون جسارت دروغ بر پيامبر            و مشكل   تر سخت

دروغ بر غير او برايشان آسان گشته است و عبدالحسين نيز در اين مورد بدون ارائـه                 
ين پرداختـه   دليل از كتاب و سنت و يا هر نقل صحيح و اجمـاعي بـه ادعـاي دروغـ                  

 خرد رسا و ،و او مشهور به رأي صواب(گويد   و سپس ام سلمه را ستوده و مي،است
ي او در روز حديبيه بيانگر رأي صـواب            و اشاره  يدين استوار معروف بود و راهنماي     

گـوئيم     موافقيم ولـيكن مـي     – در كل    –و بر اين مدح ام سلمه       ) و علو منزلت اوست   
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تر است همچنان كه در آغاز سخن بـر          ا بزرگتر و نمايان   ه  نصيب عائشه از اين ويژگي    
 او از ام و به طور مفصل سخنان اهل سـنت در ايـن بـاره ذكـر گرديـد             ) 72(مراجعه  

  . سلمه برتر است
   :س) 79(مراجعه 

 ضامن اثبات �نمايد كه اجماع امت بر خالفت ابوبكر صديق     شيخ االزهر بيان مي   
  . آن است
   :ش) 80(مراجعه 

ل مزعوم خود و ادعاي تعارض ميان داليل در اين مراجعـه تـالش نمـوده                با دالي 
  . تعارض اجماع بر خالفت ابوبكر صديق را مطرح نمايد

  ) 80(پاسخ بر مراجعه 

 و انعقاد اجماع بر آن و عدم � ارائه داليل چهارگانه در ثبوت خالفت ابوبكر-1
  . مخالفت فردي از صحابه جز سعدبن عباده و علت مخالفت او

 ارائه كالم عبدالحسين و داليل مزعوم او و نقص آنها با كشف نيرنگ و فريب -2
  .در سخن او

در اين مراجعه تالش نموده تا بر خالفت ابوبكر و يا در انعقاد اجماع بر آن ايراد 
اند و ما جهت بيان آنها قبل از ذكر   كه تماماً باطلنمودهوارد نمايد و داليلي ايراد 

پردازيم و  چند صورت به ذكر مقدمه ثبوت اجماع بر خالفت ابوبكر ميداليل او به 
   :آن عبارت است
 همگي بر خالفت ابوبكر � اتفاق صحابه جز سعدبن عباده:صورت اول

 و از طريق :گويد مي) 4/23(، )المنهاج( ثابت شده است و امام ابن تيميه در �صديق
 خالفت وي مخالفت نسبت بهتواتر دانسته شده است كه جز سعدبن عباده فردي 

اند، وليكن   اتفاق مردم با او بيعت نمودهههاشم همگي ب ننموده است و اما علي و بني
اند بلكه در  اي هم گفته  شش ماه به تأخير انجاميد و عده�گفته شده كه بيعت علي

اند و باز ابن  روز دوم با وي بيعت نموده و به هر حال بدون اكراه با او بيعت كرده
 و بدون شك اجماع معتبر با مخالفت دو يا سه و يا گروه :گويد اهللا مي تيميه رحمه
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اجماع بر ها معتبر دانسته شود  گردد، و اگر اين گونه مخالفت اندكي دچار خدشه نمي
بعد ) 5/250(، )البدايه و النهايه(و ابن كثير در . قد نخواهد شدامامت هيچ فردي منع
 و هر آنكه در آنچه ما گفتيم دقت و تأمل نمايد :ويدگ  مي�از ذكر بيعت ابوبكر

 و شود مياجماع صحابه اعم از مهاجرين و انصار بر بيعت ابوبكر براي او آشكار 


	� :فرمايد  مي�پيامبركه برهان گفتار  �9a/ �E89�9
 �
 4�����
 بر وي معلوم � � 

بكر عباده از بيعت ابوه كسي جز سعدبن گويم معلوم و ثابت گرديد ك گردد؛ مي مي
ثابت و صحيح ادعايي ديگر ] مذكور[تخلف نورزيده است و غير از اين واقعيت 

 و اما بيعت علي براي ابوبكر در روز دوم وفات ،اند  دروغ و جعليهانيست و غالب آن
البدايه و ( همان است كه بيهقي آن را روايت نموده است و ابن كثير در �پيامبر
به نقل از بيهقي از حديث ابوسعيد خدري با عبارتي طوالني ) 249-5/248(، )النهايه

 و در آن تصريح شده است كه زبير و علي در روز دوم بيعت ،نقل نموده است
و اين اسناد صحيح است و از حديث ابونضر  (:اند و ابن كثير فرموده است نموده

ده سيت رو ثب بهنيزمنذر بن مالك بن قطقه از ابوسعيد سعدبن مالك بن سنان منذري 
ابيطالب در روز اول يا دوم  اي نهفته است كه همان بيعت علي بن است و در آن نكته

اي از ابوبكر  است و اين حقيقتي است زيرا علي بن ابيطالب لحظه] �پيامبر[از وفات 
 و چون ،آورد  و همواره پشت سر او نماز به جاي مي،صديق فاصله نگرفته است

القصه برفت، وليكن چون  به جنگ اهل رده برود همراه او به ذيخواست  ابوبكر مي
باشد بر ابوبكر ناراحت گرديد و  فاطمه به علت گمان اينكه او مستحق ميراث پدر مي

خبر بوده لذا او  اطالع داده بود بي] انبياء[ي ميراث  فاطمه از آنچه ابوبكر او را درباره
 و تا زمان مرگ با ابوبكر سخن به حكم بشر بودن و عدم عصمت ناراحت گشته

كرد و بعد از  نگفت، و علي نيز به علت رعايت دل فاطمه برخي مسائل را رعايت مي
  ).  بر اين باور بود تا بيعت خود را با ابوبكر تجديد نمايد�مرگ فاطمه علي

و به هر حال اگر شيعه در پي آنند تا در اين خبر انتقاد و ايراد وارد سازند و 
 كه اين بيعت با اجبار و اكراه ، و يا ادعا كنند، را در روز دوم انكار نمايندبيعت علي
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اهللا عنها تمام  انجام گرفته است، ولي بيعت علي بعد از مرگ فاطمه رضي
و مسلم، ) 4241، 42240(نمايد بخاري،  هاي آنان را پاسخ و رد مي زني گمانه

ي ارث فاطمه و امتناع ابوبكر  ه در حديثي طوالني كه در آن مطالب–) 53، 1759/52(
 كهاند   از عائشه روايت كرده–از آن و ناراحت شدن فاطمه از ابوبكر ذكر شده است 

 علي شهادتين بر ،چون فاطمه از دنيا برفت علي نزد ابوبكر فرستاد و بر آنان وارد شد
 كرد و گفت ما فضيلت شما را شناخته و آنچه خداوند به شما ارزاني جاريزبان 

مهري شده ما براي خويشاوندي خود با رسول  وليكن بر ما بي. نمائيم داشته انكار نمي
 و ابوبكر گفت ،باشيم و چشمان ابوبكر پر از اشك شدند  نصيبي قائل مي�خدا

تر است نزد   محبوب�سوگند به آنكه جانم در دست اوست خويشاوندي رسول خدا
م و اما آنچه ميان من و شما پيرامون من از اينكه به خويشان و قرابت خود نايل شو

ام همان كاري انجام   برنگشتهراستياين اموال اتفاق افتاده است در مورد آن از خير و 
 و : انجام داده است و علي به ابوبكر گفت آنراام كه او  ديده�ام كه از پيامبر داده
دم با امامت به هنگام عشاء است چون ابوبكر نماز را براي مر] با شما[ي بيعت  وعده

 و علت  عليجاي آورد بر باالي منبر رفت و شهادتين تكرار نمود و به ذكر منزلت
نمود و علي ] از خداوند[تخلف وي از بيعت پرداخت سپس براي او طلب بخشش 

و گفت به علت . شهادتين بر زبان تكرار نمود و منزلت ابوبكر را تعظيم نمود] نيز[
ا به تأخير نينداخته است، وليكن بر اين باور بوديم كه ما انكار فضيلت ابوبكر بيعت ر

مهري گرديده است و ناراحت  باشيم و بر ما بي در اين امر داراي نصيب و سهمي مي
 اصابه حق نموديد و مسلمانان چون علي :شديم و مسلمانان خوشحال شدند و گفتند

 روايت مسلم، و در). امر را به نيكي و معروف برگرداند به وي نزديك شدند
و ) بعد از آن علي نزد ابوبكر برفت و با وي بيعت كرد(نقل شده است ) 1759/53(

 بوده تا با آن آنچه ميان نخستين اين بيعت دوم به عنوان تحكيم بيعت :گويم من مي
گويند  آنان به سبب جريان ميراث واقع شده است از بين رود، بنابراين كساني كه مي

 در مسأله بيعت حضور نيافته است از حقيقت و باطن مسأله ي خود علي با اراده
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گفته است بيعت ) 7/631(، )فتح الباري(آگاهي ندارند و لذا همچنان كه ابن حجر در 
  .  را از ميان بردارد خود را بعد از مرگ فاطمه نمايان نمود تا شبهه

ه خود و بدون اكراه ارادا نمايد بر اينكه علي با ابوبكر ب و اين امر كامالً تصريح مي
 به قصد بيعت نزد ابوبكر فرستاده ،بيعت نموده است، زيرا بر اساس روايت علي

گردد،   شهره عالم مييخرد  و هر آنكه بيعت علي با ابوبكر را انكار نمايد از بي،است
و اين روايت صحيح تمام . و هر آنكه آن را اجبار و اكراه پندارد او ابله و نادان است

نمايد و قبل از ذكر صورت دوم الزم است مفهوم عبارت اين  رات را رد مياين تصو
روايت تبيين گردد، و عبدالحسين به توضيح آن پرداخته است و ضروري است به 
نقض تعليق او و پيروان او بپردازيم و عبارت مورد اشاره در اين روايت سخن علي 

 خود را داراي �ظ قرابت با پيامبروليكن بر ما استبداد و جفا شده و ما از لحا (:است
اي كه علي در اين جا مورد اشاره قرار داده است  و اين سهم و بهره) دانيم سهم مي

بود روا   اول اينكه اگر منظور او خالفت مي:با وجود داليلي هرگز خالفت نبوده است
هم بود كه او از اين نصيب دست بردارد، زيرا سعدبن عباده با اينكه داراي س نمي

از آن دست بردار نبوده است و اگر علي هم ] خود[نبوده است بلكه از روي اجتهاد 
 تاكرد  نمود و تا اين حد از آن تنازل نمي بود به آن تصريح مي داراي سهم معلومي مي

و ديگران ) 137-7/136( بخاري، :دوم. فردي نزد ابوبكر بفرستد تا با او بيعت نمايد
 �اند كه علي و عباس چون از نزد پيامبر  روايت كرده–هما اهللا عن از ابن عباس رضي

 با حمد و : چگونه صبح را آغاز نمود؟ علي گفت� رسول:بيرون رفتند مردي گفت
ي عصا و  سپاس خداوند صبح را آغاز نمود، عباس گفت سوگند به خدا شما بنده

ا را نزد او بينم و م  مرگ مي�هاشم و سيماي پيامبر زور هستي و من در سيماي بني
 و يم از آن آگاه شويمببريد تا اين امر را از او جويا شوم كه اگر حامل اين امر ما باش

 سوگند به خداوند اين امر :اگر در غير ما هم باشد مرا به آن توصيه نمايد علي گفت
را از او سؤال نخواهم كرد زيرا اگر او مرا از آن منع نمايد مردم هرگز آن را به ما 

  . د بخشيدنخواهن
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 �و اين با تمام صراحت بيانگر اين است كه علي در رابطه با خالفت نزد پيامبر
عهد و پيماني نداشته است بلكه اين مسأله در ذهن هيچ كدام از اهل بيت او خطور 

نمايد كه  نموده است پس چه برسد به ديگران؟ و صراحتاً بر اين مسأله اشاره مين
نمايد   بعد از خود او را به واليت امر منصوب نمي�بردانسته است كه پيام  مي�علي

 به آن تصريح نمايد سبب گردد تا مردم براي �وليكن بيم آن داشته كه اگر پيامبر
شود علي آگاه بوده كه  هميشه او را از آن ممنوع نمايند، و از آن هم دانسته مي

 �هاي پيامبر اجراي دستورات و اجتناب از نهيبه  كامالً �ي رسول خدا صحابه
 سؤال ترس او از كند  امر از هيچ كسي ديگر جانبداري نميحريص بوده و در اين

 او را از آن �دانسته كه پيامبر  اين بوده كه او مي بيانگر در اين باره�سؤال از پيامبر
نمايند، ولي ما از اينگونه سخنان ناروا  منع نموده و مردم هم بعداً او را از آن منع مي

 كه اگر رافضيان به كمترين دليل از اينگونه سخنان دست يابند – صحابه نسبت به
 اين نصيب و سهمي كه : سبب سوم–جوئيم   به خداوند پناه مي–نمايند  ميبرمال 

علي صراحتاً به ذكر آن اشاره نموده همان مشاوره در بيعت ابوبكر با اقرار او بر حق 
 و ابن كثير –ن عقبه در مغازي خود بودن ابوبكر براي خالفت است، زيرا موسي ب

 كه يد صحيحنينقل كرده است، با اسا) 5/250(، )البدايه و النهايه(نيز اسناد آن را در 
 از عبدالرحمن بن عوف روايت نموده كه او گفته باشد، مي  ثقهتمام رجال آن اهل

 ابوبكر به خطبه پرداخت و از مردم معذرت خواست و گفت هرگز بر امارت (:است
ام، و مهاجرين سخن او را تأييد  ام و در پنهان و آشكار آن را نخواسته حريص نبوده

 ا ما آنرا به ما ناراحت نيستيم جز به خاطر مشورت ب:نمودند و علي و زبير گفتند
بينيم ابوبكر نسبت به ديگران از هر كسي به خالفت   و ما مينينداختيمتأخير 

و دانيم  است و ما منزلت و آگاهي او را مي] �مبرپيا[سزاوارتر است، و او رفيق غار 
  ).  در حال حيات خود او را دستور داد تا براي مردم نماز به جاي آورد�پيامبر

و اگر ] السند[و اين روايت متصل ) حسن است] آن[ اسناد :و ابن كثير گفته است
نچه گذشت باشد و بنابر آ روايت اولي غير واضح تلقي گردد اين روايت مفسر آن مي

 زيرا كسي كه بار اول بيعت را ترك ،اجماع امت بر بيعت ابوبكر معلوم مي گردد
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تخلف آن كرده است دوباره برگشته و بيعت نموده است جز سعدبن عباده فردي از 
نورزيده است و سبب تخلف وي دانسته شد زيرا او طالب امارت براي خود بود و 

اجرين و انصار تبديل نمايد و هر كدام اميري خواست مسلمانان را به دو گروه مه مي
داشته باشند و پرواضح است اين مسأله غير شرعي و با كتاب و سنت در تعارض 
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گردد،  داراي دو امير شوند تفرق نامشروع حاصل گشته و تنازع ايجاد مي] مسلمانان[
 دو خليفه بيعت گرديد زمانيكه بر (:فرمايد  كه مي ه  روايت نمود�و مسلم از پيامبر

عباده و همفكران او در ابتداي امر اما اگر منظور سعدبن ) يكي را از آنها نابود كنيد
 كه يكي از مهاجرين واليت را بر عهده گرفته و چون بميرد يكي از انصار :اين بوده

) األئمة من قريش (:فرمايد  كه مي�جايگزين او گردد اين امر هم به مفاد سخن پيامبر
ت و متواتر اسروايت مذكور گفته است ) 4/89(، )الفصل(مردود است و ابن حزم در 

اين ابوبكر ابن حجر چهل صحابي را به عنوان راوي آن ذكر كرده است و چون 
روايت را به يادشان آورد به بيعت او شتافتند، و بلكه كساني از انصار مانند بشيربن 

مر هم سعد به علت شدت سرعت در بيعتشان از مهاجرين و قريش و بلكه از ع
آورد، بلكه  راي شيعه حجتي به بار نميب تخلف سعد بن عباده هرگز پيشي گرفتند و

تخلف او بر ضرر شيعه است زيرا او خواسته اينكه از انصار هم اميري تعيين گردد و 
كرد و از بيعت او  اگر فرض شود كه سعد تا خالفت علي زيسته است با او بيعت نمي

 گيري او تمسك توانند به موضع كرد و آيا شيعه در آن حالت مي هم خودداري مي
 از جمله عبدالحسين و قبل از او ابن مطهر حلي  آنانبيني پيشوايان جويند؟؟ و لذا مي

كنند از ذكر علت و  چون به تخلف و خودداري از بيعت سعدبن عباده اشاره مي
دانند كه سبب آن هم شامل خالفت علي هم  نمايند زيرا مي سبب آن خودداري مي

كه سعد خود بر ابوبكر مايند نهار شان بر اين است چنين اظ گردد و تالش مي
  . اعتراض داشته است
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 از بيعت خودداري  ديگر كساني اگر فرض شود كه غير از سعد:ومصورت د
 و عبدالحسين در اين مراجعه بر اين تصور است كه كساني از بيعت ؛اند نموده

را سازد زي  وارد نمي�اند هيچ ضرر و ايرادي بر ثبوت خالفت ابوبكر خودداري كرده
امامت اقامه   آنان اجماعاست و با) االمر اوليشوراي (شرط خالفت اتفاق اولواالمر 

نيز قائل به اين است كه امامت با ) [4/232(، )المنهاج(گردد، و ابن تيميه در  مي
به  كه الزم است بر شما : روايت شده است�و لذا از پيامبر] شود اولواالمر برپا مي

 شيطان : جماعت است و فرموده استات خداوند بجماعت پايبند باشيد و دس
 انسان براي شيطان :همواره با فرد است و او از دو نفر دورتر است، و فرموده است

 و گرگ همواره گوسفند از گله جدا شده را  استهمچون گرگ براي گوسفند
از جماعت  باشيد و هر كسي  مسلمينجماعتبا  كه  الزم استگيرد و بر شما مي

  . گرددمي د طعمه آتش جدا شو

، )الكبير(در صحيح است و طبراني آن را  ���&Mb�9 )8�.� :گويم حديث اول مي

نيز صحيح ) شيطان با فرد است(نقل نموده است و حديث دوم ) 13623-13624(
و ابن ابي ) 115-1/114(و حاكم، ) 3/207(و ترمذي، ) 1/18(است امام احمد، 

همانا شيطان (اند و حديث سوم  روايت و تخريج نمودهآن را ) 88(السنه، (عاصم در 
) الكبير(و طبراني در ) 233، 243-5/232(ضعيف و امام احمد، ) گرگ انسان است

عليكم بالسواد ( و حديث چهارم ،و در سند آن انقطاع است. اند آن را روايت نموده
 آن را روايت )80(، )السنه(عاصم،  ، و ابن ابي)1/15(صحيح است و حاكم، ) االعظم
  . اند نموده

ي اجماع امت بر خالفت ابوبكر تبيين نموده   آنچه ابن تيميه درباره:صورت سوم

تر است زيرا تقريباً  است از اجتماع آنان بر بيعت با علي برتر و مهم
3
 مردم با علي 1

بيعت نكردند بلكه با او مبارزه نمودند و 
3
 ديگر از وي دوري گرفتند و برخي هم 1

 انتقاد قرار دادند و اگر گفته شود كه بزرگان و جمهور با علي بيعت  مورد راامامت او
 حق  سخناينآري شود   گفته ميمهم و اساسي است در امر بيعت  آن و نظر،اند كرده
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مت علي با  و اگر بگويند كه اما،است و در بيعت ابوبكر سزاوارتر و آشكارتر است
 نصوص فراواني بر :ثابت شده است و نيازي به بيعت نيست گوئيم) خدايي(نص 

نمايند كه ما مقداري از آنها را در پايان پاسخ بر مراجعه  خالفت ابوبكر داللت مي
  . مورد اشاره قرار داديم) 52(

 علي خود به آن ينكهو از جمله آنچه بيانگر اجتماع امت بر بيعت ابوبكر است ا
، )البدايه و النهايه(تصريح نموده است و بيهقي آن را روايت نموده و ابن كثير در 

 چرا بر ما : نقل نموده كه به وي گفتند�با ذكر سند آن از علي) 5/250-251(
 ننموده تا من  اي تعيينخليفه] بعد از خود [� پيامبر:نمائي؟ گفت خالفت نمي
 مردم اهل ت به اراده خيري داشته باش نسب وليكن اگر خداوند بخواهد،خالفت كنم

د كمااينكه بعد از ننماي شان اجماع مي بهترينبر خير و نيكي گردند بعد از من آنان 
  . شان اجماع نمودند  بر بهترين�پيامبر

بيانگر اين است كه علي به اجتماع امت بر ابوبكر و بهتر بودن او سخن و اين 
  . از علي ثابت شده استتصريح نموده است و اين مطلب بدون شك 

نمايد اينكه به هر طريق و   مي را تبيين و آنچه مطالب گذشته:صورت چهارم
 –گانه قبل از او   يعني از خلفاي سه–شود  روشي كه خالفت علي در آن اثبات مي

نمايد، و هر  تر خالفت ابوبكر را تثبيت مي تر و روشن همان طريق به صورت واضح
عاي اجماع نمايد پس اجماع بر خالفت ابوبكر بيشتر است و آنكه بر خالفت علي اد

 ارزاني داشته  به مسلماناناين از فضل الهي است كه خداوند از ميان ديگر اديان
است، مثالً يهود و نصاري از هر طريقي به اثبات نبوت موسي و عيسي بپردازند به 

است با اينكه آنان  اسالم �ي نبوت پيامبر كننده صورت آشكارتر و بزرگتر اثبات
در نمايند و ميان اهل سنت و ساير مذاهب ديگر نيز   ميدانكار و عنانبوت پيامبر را 

  .امر خالفت و امامت چنين است
 و :پردازيم و بعد از اين توضيحات به ذكر سخنان عبدالحسين در اين مراجعه مي

انا خليفه دوم و  بيعت سقيفه از طريق مشورت انجام نگرفته و هم:گويد  ميدر ابتدا



182182182182 پاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعات        

ابوعبيده و تعدادي ديگر آن را بر پاي نمودند سپس اهل حل و عقد فوراً جمع شده 
  . شان مساعدت نمود و شرايط و ظروف پيش آمده آنان را بر انجام خواسته

 بعداً بر ، كه سقيفه از طريق مشورت انجام نگرفته است: قول عبدالحسين:گويم مي
كه ناگهاني اهل حق و عقد به انجام آن پرداخته و با  اما اين؛آن سخن خواهيم گفت

سوء استفاده از شرايط انجام گرفته است دروغ و بهتان است، سپس آنچه به ابوبكر و 
ي او نسبت داده است صحيح نبوده و ثابت شده نيست و عبدالحسين در  خطبه

از شرح آن را تنها به ابوبكر احمدبن عبدالعزيز جوهري به نقل ) 1/268(حاشيه 
 بدون اسناد و ذكر منبع  راالبالغه نسبت داده است، و معلوم است كه اين روايت نهج

از شرح حال ابوبكر ) 82(آن و صحت آن نقل نموده است، به پايان رد بر مراجعه 
  . جوهري مراجعه شود

 امور مهم و - نموده  كه در پايان خالفتش ايراد-ي اميرالمؤمنين عمر   خطبهو
صحيح (در بيعت ابوبكر را در آن تبيين نموده است، و بخاري آن را در اصول عام 

 طبق عادت –و در جاهايي ديگر روايت نموده است و موسوي ) 6830(، )خود
ي   به حذف آنچه درباره–نمايد  ي خود در مشوش نمودن آنچه نقل مي ديرينه

 -&�c&� � 6� )8فضيلت و استحقاق خالفت ابوبكر است پرداخته است و عبارت 
de>E89�9
 71� "&�
 0����
 يعني در ميان شما كسي همچون ابوبكر مردم در – � 

 را از آن حذف نموده و ما آنچه موسوي –برابر وي اطاعت و فرمان برداري ندارند 
 به من خبر رسيد كه كسي از شما : گفت�كنيم و عمر به حذف آن پرداخته ذكر مي

 با فالني بيعت خواهم نمود، و كسي فريب نخورد كه د برو اگر عمر از دنيا:گويد مي
 ،بگويد بيعت ابوبكر بدون دقت بوده است هان بيعت او از روي مشورت بوده است

 و در ميان شما كسي همچون ابوبكر .او را مصون و محفوظ نمودوليكن خداوند 
مردي با ] شوراي اولواالمر[ و هر آنكه بدون مشورت ،گيرد مينمورد اطاعت قرار 

يا [اي اينكه جنگ برپا شود  بيعت هر دو به بهانهمورد بيعت نمايد بيعت كننده و فرد 
 مرا خبر دادند كه انصار با �قابل قبول نيستند و در زمان وفات رسول خداوند] خير
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اند، و علي و زبير و  ساعده اجتماع نموده ي بني ما مخالفت نموده و همگي در سقيفه
اند نيز از طرف ما مخالفت نموده و مهاجرين نزد ابوبكر  دهكساني كه با آنان بو

] عمر[ساعده و رفتن ابوبكر و او  سپس اجماع انصار در سقيفه بني) اند اجتماع نموده
 حباب –با ابوعبيده را به نزدشان و جريان گفتگو با آنها را ذكر كرده، تا اينكه يكي 

از ما اميري و از طرف شما هم  اي جماعت قريش : از انصار گفته است–بن منذر 
رفت كه به   گفتگو و جدال آنان گسترش يافته و حتي بيم ميو) اميري انتخاب گردد

اي ابوبكر دست را باز كنيد و او دستش :  گفتم:گويد اختالف بينجامد سپس عمر مي
] به دنبال آنان[و مهاجرين با او بيعت كردند سپس ] نمودم[ و با او بيعت كردرا دراز 

هجوم آورده و كسي از آنان عباده انصار نيز با او بيعت كردند، سپس بر سعد بن 
 و سوگند :گويد  خداوند او را نابود نمايد، عمر مي:گفت سعدبن عباده را كشتيد گفتم

ايم و بيم داشتيم اگر از قوم  تر از بيعت ابوبكر حضور نيافته به خدا ما در امري قوي
بايست بر كسي با  ذيرد با مردي ديگر بيعت نمايند، يا ميجدا شويم و بيعتي انجام نپ

اين [نموديم كه   و يا با آنان مخالفت ميهراضي نبودنموديم كه ما به آن  آنان بيعت مي
  . ] ...گرديد منجر به فساد مي] هم

نهفته و  يي اين نص كه عبدالحسين قطع و حذف نموده اموري مهم و در نتيجه
ر آن بپردازيم و اين رافضي تالش نموده تا آن را پنهان و است كه الزم است به ذك
  . خالف آن را برمال سازد

 در ميان انصار و – كه رافضيان در پس گسترش آنند – اختالف آراء :امر اول
 و در رأس آنان –مهاجرين ناچيز بوده و عامل آن اين بوده كه برخي از انصار 

اند كه ممكن است آنان در خالفت ذي سهم   بر اين تصور بوده�سعدبن عباده
 واقعيت امر را برايشان معلوم ساخت و از ادعا و �هستند تا اينكه ابوبكر صديق

ند ولي سعدبن عباده از آنان  بيعت نمود�گمان خود برگشتند و با ابوبكر صديق
 را تأييد �وبكر گشت و بيعت ننمود و اين يعني در ابتدا تمام مهاجرين ابجداي
و ) و مهاجرين بر ابوبكر اجماع نمودند] عمر در روايت خود فرمود[نمودند، زيرا  مي
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من با وي بيعت نموده و مهاجرين با او بيعت نمودند و سپس انصار نيز با او بيعت (
   .كردند

از  او نزد هيچ كدام نسبت به علي مطرح نيست، زيرا اختالف آراء :امر دوم
تعيين نشده است، با صداي بلند به شيعه ) خالفت(عنوان نامزد انتخابات مسلمانان به 

 از طرف خود و نه از  نهگوئيم خالف آن را با سند صحيح ثابت نمائيد و علي مي
ي امر بعد از رفع  طرف مسلمانان در كانديداي خالفت وجود نداشته است بلكه همه

ي يافته و عمالً نيز تحقق آن بر  پيش آمده از طرف انصار به ابوبكر اختصا ي شبهه
  . ابوبكر صورت گرفت

در نمايد به اينكه همگي  آمده تصريح مي] از عمر[ آنچه در نص مذكور :امر سوم
 در آن �بيعت با ابوبكر خوشنود و از بزرگترين امر نزد آنان بوده است، زيرا عمر

تر  تر و مهم امري قويايم  و سوگند به خدا در آنچه ما حضور يافته (:فرمايد روايت مي
و عبدالحسين با تعمد اين سخن را پنهان ) از بيعت با ابوبكر وجود نداشته است

  . نموده است
اند   در آن روايت صراحتاً ذكر شده است كه انصار اولين كساني بوده:امر چهارم

 و ابوعبيده] اعظم[اند و رفتن ابوبكر و فاروق  كه در سقيفه براي بيعت اجتماع نموده
به نزد آنان براي تالفي فتنه و شري بوده كه ممكن بوده با نبودن اين سه نفر و با عدم 

از قوم   بيم داشتيم اگر:نمايد حل نزاع به وجود آيد و عمر هم همين منظور را بيان مي
با مردي بيعت شود كه از او راضي و خشنود و يا  بيعت انجام نپذيرد ،دوري نمائيم

و اين سخن را در جواب شيعياني ). ت با آنان منجر به فساد گرددنبوده و يا با مخالف
و ] ثاني اثنين[نمايند كه بيعت با تدبير ابوبكر صديق  نمائيم كه ادعا مي مطرح مي
انجام برداري آنان از موقعيت پيش آمده  و با سوء استفاده و بهره] اعظم[فاروق 
 ابوبكر و شركتصار آغاز شده و  است و ذكر كرديم كه بيعت اوالً از جانب انگرفته

  . عمر و ابوعبيده براي دفع شر بوده است
 اين موسوي را نقض و خنثي  ترين امري است كه با آن شبهه  و آن مهم:امر پنجم

 بيعت ابوبكر از روي بصيرت و مشورت نبوده است، و به :سازيم و شبهه اينكه مي
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بوبكر همانا بيعتي سريع و آشفته بيعت ا (:سخن عمر استدالل نموده است كه او گفته
 يعني بيعت ابوبكر به سرعت به آن مبادرت ورزيده شد و بدون :و جواب اينكه) بود

هيچ درنگي و انتظاري مردم به انجام آن شتافتند زيرا او براي اين امر معلوم و معين 
وبكر از  كه در ميان شما كسي مانند اب:گرديده بود و آنچه عمر پيرامون ابوبكر فرموده

 بر ساير �بيانگر فضيلت ابوبكر بر ديگران و تقديم رسول خدا) نمايند او اطاعت نمي
  . اصحاب است، زيرا داللت نصوص بر تعيين ابوبكر امري الزم و ضروري بوده است

و عالوه بر اين در صورت اول هم ذكر شده كه عمالً بر بيعت ابوبكر اجماع 
ليل ديگري است كه اجماع مردم بر ابوبكر و منعقد شده است، پس اين سخن عمر د

نمايد زيرا استحقاق خالفت را در او يافته و حتي آنان  عدم اختالف بر او را تبيين مي
گيري برخي از انصار  در اين امر نياز به نظر و مشاوره نداشتند و اين با موضع

با ابوبكر تعارض ندارد زيرا آنان هم به سرعت از شبهه بيرون آمدند و به بيعت 
  . شتافتند

 و پيشوايان مسلمان مانايم بسياري از اما و آنچه ما در تفسير سخن عمر گفته
) المنهاج( در جاهاي فراواني در كتاب  و ابن حجرمانند شيخ االسالم ابن تيميه

  .اند به آن اشاره نموده) 183-12/182(لباري، و فتح ا) 217-4/216(و ) 3/118(

G��5� :Wf 6� ��� d/�9 ��D �بر قول عمر ) 4/269 (و عبدالحسين در حاشيه
 از مقتضيات عدلي كه :گويد  مي� با سخني به صورت كنايه و اشاره به عمر����

با اين قول حكم نمايد ] ابوبكر[عمر به آن معروف است اينكه او بر خود و دوستش 
  . كمااينكه بر ديگران چنين حكم نموده است

 واقعيت حال را چون ،هاي رافضيان است ي نادانز سخن ا اين:گويم مي] نگارنده[
زنند و اين عادت  اند ولي خود را به حماقت مي اند و يا اينكه فهميده نفهميده

 تبيين نموده كه وضعيت ابوبكر خاص اوست و كسي �عبدالحسين است، زيرا عمر
عت بدون  از شتاب در بي رانمايد، و او در اين سخن مذكور مردم در آن شركت نمي
ي  است وليكن دربارهمرگ نمايد و هر آنكه چنين كند سزايش  مشورت برحذر مي
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بيعت ابوبكر چنين سخني مطرح نيست و كسي را سزاوار نيست به حادثه بيعت 
 و نرمي نيكابوبكر احتجاج نمايد زيرا كسي در فضيلت همچون او و داراي صفات 

 و مردم چنان از ،داري نبوده است مبا مردم و حسن خلق و آشنايي با سياست و مرد
 و اين همان چيزي است كه ،نيازند او ايمن هستند كه در بيعت با او از مشورت بي

سازد سپس  گيري عمر در بيعت بااو را با هر بيعت ديگر تبيين و آشكار مي موضع
 كه خاندان نبوت هيچ كدام ،گردد اخبارشان معلوم مي] روي[ از :گويد عبدالحسين مي

 همراه سلمان، و ابوذر، مقداد، عمار، –اند، و در خانه علي  ر بيعت حضور نيافتهد
بن كعب و فروه بن عمرو بن ودقه انصاري، براء بن عازب،  بن ثابت، ابي زبير، خزيمه

 پس چگونه با ،اند  از آن دوري گرفته–خالدبن سعيدبن عاص و كساني از اين قبيل 
  . ت اجماع حاصل شده استدوري و اجتناب اين افراد بر بيع

 سيره داشته باشد به دو ه هر آنكه سخن او را بخواند و كمترين آگاهي ب:گويم مي
باشد،  ترين مردم به اخبار صحابه مي  يا اينكه او از نادان:امر يقين حاصل خواهد كرد

ترين مردم بر دروغ است، و اين عبدالحسين رافضي و امثال او از  و يا او از جسور
ان رافضي بدون هر گونه تحقيق و بررسي هر آنچه در آثار گذشتگان خود بيابند بزرگ

پردازند، بلكه هر آنچه بيابند كه با آرزو و ميل آنها هماهنگ باشد آن را  به نقل آن مي
شان هماهنگ نباشد  نمايند و هر آنچه به آرزو و ميل تصديق نموده و آن را اخذ مي

�#� }� Y	Y* �9� PQ e	e �: ، و از آيهاندازند آن را تكذيب و دور مي �:�� � � % %� � % �� �� � � � � �� �
��D��)#
 §��� ��.v = ��
 |M�v �, �>�
�J� ` � � � % � � h� � �� % �% %� � �� � � � � % ي فراواني    نصيب و بهره }  :)	�8?�}� �

  . دارند
ه به شماره آورد] با ابوبكر[تمام كساني كه عبدالحسين آنان را از مخالفان بيعت 

نمود  بود به حجت آن تصريح مي دروغ بر آنان است و اگر در ادعاي خود صادق مي
 و گمان بر اين ، آن هم به آن اشاره نمايدواهياتهاي  وليكن نتوانسته است در كتاب

اند و او هم مانند عبدالحسين  نقل كرده] حلي[است كه آن را از سلف خود ابن مطهر 
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اند و   نداشته تخلف كرده اندر در بيعت با ابوبكربر اين تصور است كه افراد مذكو
  . دروغ او را معلوم و تبيين نموده است) 230-2274(، )المنهاج(ابن تيميه در 

و با ادعاي اينكه هيچ كدام از اهل بيت با ابوبكر بيعت نكرده است دروغ است 
كسي از دانيم جز سعدبن عباده  زيرا در صفحات قبل ذكر شد كه از طريق تواتر مي

   خودداري نكرده است، -بيعت با ابوبكر 
رافضيان ] خيالي و واهي[هاي  و بر سبيل تنازل و به خاطر قطع همه حجت

حتي اگر ادعاي رافضيان در تخلف و ] همانگونه كه در صورت دوم ذكر كرديم[
به قول قرآن صاحب و رازدار [سرپيچي افراد مذكور پيرامون بيعت ابوبكر صديق 

چنان كه قبال همسازد   صحيح باشد بر خالفت او ايراد و مشكلي وارد نمي]�پيامبر
 و به فرض صحت عدم شركت آنان خودداري از بيعت علي به توضيح آن پرداختيم

  .  و اصالً قابل مقايسه نيستند بودهبه نسبت به بيعت ابوبكر بيشتر
ز شش ماه پس اين موسوي به آنچه در صحيحين است اشاره كرده كه علي بعد اس

 تصور ، و و با او بيعت كرد، و خالفت ابوبكر بر امت نزد او برفت�از وفات پيامبر
سند كند كه او قبل از آن بيعت نكرده است، و ما در صفحات قبل از بيهقي با  مي

را بيان و  - با شرح ابن كثير بر آن -  ابوبكر را در روز اول يا دومبا علي  بيعتصحيح
به آن مراجعه او  پي بردن به مقدار جرأت عبدالحسين و دروغ ذكر كرديم پس براي

آور اينكه ادعا  كند كه علي تا وفات فاطمه بيعت نكرده است و شرم گردد و ادعا مي
نموده كه بيعت ننمود تا اينكه شرايط مصلحت مسلمانان او را به اين كار مجبور 

كاري تواناست وليكن پردازي از انجام چنين  ساخت و اين ادعايي است هر دروغ
گردد، و به ديوار  پردازد رسوا شده و دروغش روشن مي چون به ذكر منبع آن نمي

 و چون علي با آنان مصالحه كرد با :گويد آورتر از همه اينكه مي گردد، شرم كوبيده مي
وليكن گرچه در ) سهيم داشتن خود در خالفت آنان را به استبداد منتسب نمود

نين سخني تصريح نشده است، پس به جاي رد آن بيشتر به روايت مذكور به چ
تواند دستاويزي  شود وليكن در روايت چيزي وجود دارد مي تكذيب آن پرداخته مي

وليكن ما در اين  (�براي عبدالحسين و پيروانش باشد كه عبارت است از قول علي
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اي صورت اول كه در اثن) مهري شده است بينيم و بر ما بي امر براي خود نصيبي مي
در ابتداي پاسخمان بر اين مراجعه به ذكر آن پرداختيم و با ذكر سه دليل بيان نموديم 

خالفت نيست بلكه مربوط به مشورت است، و اين ] در روايت[كه نصيب مذكور 
با اسناد ) 5/25(، )البدايه و النهايه(باشد كه ابن كثير در  تصريح خود و علي و زبير مي

بن عقبه در مغازي به  باشند به نقل از روايت موسي جال آن ثقه ميصحيح كه تمام ر
  . ذكر آن پرداخته است
در  (:گويد كه مي -دروغ ديگرش به ي آنها نسبت   همهكههايش  با رسوايي دروغ

 -). آن حديث به بيعت علي براي خلفاي ثالثه در هنگام صلح تصريح نشده است
) 1759/53(، )صحيح مسلم( نص حديث در و هر آنكه بهتر است  تر و ناچيز سبك
و قبالً ) سپس نزد ابوبكر رفت و با او بيعت نمود( است حي صريابد كه گفته  ميبنگرد

هم آن را نقل نموديم بلكه نص حديث از لحاظ لفظ و عبارت ميان بخاري و مسلم 
)  است]شب[وعده شما براي بيعت عشاء  (:گويد  كه علي به ابوبكر مي،مشترك است

 و حتي رافضيان آن را انكار ، تواتر معلوم استه ابوبكر ببابا اينكه بيعت علي 
پردازد؟ و  اند پس چگونه اين رافضي موسوم به عبدالحسين به انكار آن مي نكرده

عليرغم تكلف در استشهاد جستن در آنچه آورده و تكذيب آن با بسياري از 
باره به استشهاد به چيزي مانند شرح  به اين هم اكتفا نكرده بلكه دوو –ها  واقعيت

حديد معتزلي پرداخته كه نزد اهل سنت ارزشي ندارد و چون ابي البالغه از ابن  نهج
عبدالحسين در اصول قابل اعتماد اهل سنت چيزي نيافته تا كينه خود را با آرام سازد 

وص كه ي خود را با آن محقق سازد، با اين وجود او مفاهيم زيادي از نص و خواسته
از آنها نقل كرده تحريف نموده است و اگر او در استشهاد به اين دو بيت با شرح 

كرد،  بود اسناد آن را براي ما نقل و بيان مي ذي حق مي) 7/270(مزعوم در حاشيه 
   آن بدون اسناد و تصحيح نقل شده است؟ –البالغه و شرح  پس چگونه در نهج

ين همچنان كه ذكر نموديم اينكه هر آنچه زيرا حالت رافضيان از جمله عبدالحس
 تحقيق از صحت نسبت يا ثبوت آن را دونبا ميل و خواسته آنها هماهنگ باشد ب

البالغه و يا  سپس عبدالحسين چگونه انتظار دارد كه به روايت نهج. نمايند تصديق مي
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 و حال نزد اهل سنت صحت آن به ؟ي حجت نمايد  بر اهل سنت اقامه؛شرح آن
 در ]ديدگاه آنان[ ابوبكر از ي علي با ، زيرا با بيعت ثابت شده نرسيده استثبوت

] 7/270در حاشيه، [حديد تصور نموده  تعارض است، و ابوبكر همچنان كه ابن ابي
به خاطر بيعت با خود بر انصار احتجاج ننموده است بلكه بر آنان احتجاج نموده 

صحيح (شد، و نص بخاري نيز در قريش با] ميان[از ] بايست مي[است كه ائمه 
  . گفت چنين مي) 6830(، )بخاري

از احتجاج عباس ) االمامه و السياسه(و همچنين به نقل از ابن قتيبه در كتاب 
 و در روايات صحيح و ثابت موضع عباس و –نمايد  بر ابوبكر استشهاد مي] وموهم[

 كه –ايرين ذكر شد ساير اهل بيت پيرامون خالفت و عدم مسئوليت آن نزد او و س
و من در سيماي  (:نمايد از قول عباس به علي روايت مي) 137-7/136(بخاري، 

كنم مرا نزد او ببر تا از وي سؤال كنيم كه امر خالفت   مرگ احساس مي�رسول خدا
از آن آگاهي يابيم ] اهل بيت است[بر چه كسي است؟ و اگر مربوط به ما ) بعد از او(

باشد او را بگوئيم تا آن را به ما معرفي نمايد و اگر  غير ما ميو چنانچه مربوط به 
تر بوده است   نزديك�احتجاج عباس بر ابوبكر صحيح باشد كه او نسبت به پيامبر

دهند عباس از علي سزاوارتر  پس با اين حجت كه شيعه مورد استدالل قرار مي
تر است،  كخالفت است زيرا پرواضح است كه عموي فرد از پسرعمويش نزدي

پايه  ها عليرغم دروغ بودنش بسيار فاسد و بي استدالل رافضيان به اينگونه صحبت
است، زيرا اين احتجاج موهوم صحيح و به ثبوت نرسيده است بلكه خود كتاب 

 فراواني بر بطالن نسبت ن قتيبه روا نيست و داليلبنسبتش به ا) االمامه و السياسه(
ستاد ثروت عكاشه در تحقيق خود بر كتاب كه اُقتيبه وجود دارد  آن به ابن 

گويد اين  مي) 56(بعد از ذكر آثار او به آن پرداخته است و در صفحه ) المعارف(
كتاب او نيست و داليل بطالن ] و در واقع[كتاب به ابن قتيبه نسبت داده شده است 

   :انتساب اين كتاب به ابن قتيبه فراوان است از جمله
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اند آن را در ميان آثار او ذكر نكردند   ذكر كرده راگينامه ابن قتيبه كساني كه زند-1
اما قاضي ابوعبداهللا توزي معروف به ابن شباط در فصل دوم از باب چهل و 

  از آن نقل نموده است،) صله السما(سوم در كتاب 
ي آن در دمشق بوده است و حال ابن قتيبه   كتاب بيانگر اين است كه نگارنده-2

  . بيرون نرفته است جز به دينور اداز بغد
شصت و پنج ) 5148(كند و ابوليلي سال  از ابوليلي روايت مي] مذكور[ كتاب -3

  .سال قبل از ابن قتيبه در كوفه قاضي بوده است
فتح اندلس را از زني نقل كرده كه خود او را ديده ] االمه و السياسه[ مؤلف -4

  . تولد ابن قتيبه بوده است سال قبل از 120است و حال فتح اندلس 
نمايد در حالي كه  بن نصير را ذكر مي  نگارنده كتاب فتح مراكش توسط موسي-5

 بنا شده است   ه455بن تاشفين پادشاه مرابطين در سال  اين شهر توسط يوسف
 وفات نموده است پس با اين وجود تمام   ه276و ابن قتيبه در سال 

  . گردد هوم ذكر گرديده باطل مي كه به قول عباس مويهاي احتجاج
   :س) 81(مراجعه 

با ] صديق[به تصور عبدالحسين شيخ االزهر اقرار نموده به اينكه بيعت ابوبكر 
  اند،  مشورت نبوده است و بسياري در آن حضور نيافته

   :ش) 82(مراجعه 

  . ميان حمايت خليفه و صحت عقد خالفت او– بدون دليل –تفاوت انداختن  -1
ي شيعه را در حمايت حاكمان اسالمي داراي ديدگاه منحصر به فرد  مه ائ-2

  . داند مي
 ابوبكر از – با داشتن حق خالفت او – به ذكر برخي اسباب حمايت علي -3

  .پرداخته است
اي بر   آن را به عنوان قرينه� با تكيه بر وضعيت مسلمانان بعد از وفات پيامبر-4

  . آورد  شمار ميخود به] موهوم[سكوت علي از حق 
  . ددان يگيري سعدبن عباده را دليلي بر عدم انعقاد اجماع م  موضع-5
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 ادعا نموده كه بسياري از صحابه با اقناع و رضايت از حق ابوبكر با وي بيعت -6
  .اند اند بلكه از ترس و تهديد با وي بيعت كرده نكرده

   :)82(پاسخ بر مراجعه 

 حمايت خليفه و صحت عقد  ي تفاوت  زمينهكشف گمراهي و ادعاهاي او در -1
  . خالفت براي او و مالزمت اين دو

 توضيح اهل سنت در حمايت حاكمان اسالمي و رد ادعاي عبدالحسين در اين -2
  . زمينه

  . پيرامون سكوت علي] موهوم[ و بطالن اسباب ض نق-3
ت قرينه  ذكر كرده اس�ي وضعيت مسلمانان بعد از مرگ پيامبر  آنچه درباره-4

  .  است�صحت خالفت ابوبكر و عمر و عثمان
 و رد اكراه و تهديد در ضگيري سعدبن عباده و نق  اشاره به جزئيات موضع-5

  . بيعت ابوبكر
تأييد به حمايت ابوبكر  (:گويد  آغاز نموده و مي اين مراجعه را با نيرنگ جديدي

 از طريق اجماع و اندرز او در آشكار و پنهان چيزي است و صحت عقد خالفت
  ).براي او چيز ديگري است و از نظر عقلي مالزمه يكديگر نيستند

 عقل و اگوئيم اين سخن او گمراهي هدفمندي در آن نهفته است زير و ما مي
 با عقل و شرع سازگار حمايت خليفه و دلسوزي و پند او با استحقاق خالفت است

 مسلمانان را به عهده بگيرند  چون پرواضح است ممكن است كساني زمام امورنيست
سازند، و در  كه مستحق آن نبوده بلكه با زور و اجبار مردم را به آن اطاعت مجبور مي

توان به يزيدبن معاويه اشاره كرد زيرا او مردم را بر بيعت خويش  اين زمينه مي
 و در ميان مسلمانان ،مجبور ساخته و حال او استحقاق اين منزلت را نداشته است

 وليكن او بعد از اكراه و اجبار مردم با او بيعت ،اند  كه از او برتر بوده،اند اني بودهكس
براي او انجام گرفته است، و به صورت ] از لحاظ صوري[و عقد خالفت  ،اند ردهك

هاي صحت عقد  توارثي به خالفت دست يافته است، و اين يكي از انواع صورت
تبيين ) 4/169(، )الفصل( امام ابن حزم در امامت است بلكه آشكارترين آنهاست و
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نمايد و اگر عقد خالفت با اين شيوه روا نباشد براي هيچ كسي روا نيست امر او  مي
پرداخت مال د و يا اينكه به نمايندگان او نو يا همراه او جهاد نماينمايند را اطاعت 

گونه به د، و اگر عقد خالفت صحيح نباشد پس او خليفه شرعي نيست پس چننما
گردد؟ و موسوي با وجود تعارض   فرد تبرئه ميي  نزد او ذمههرغي و زكاتپرداخت 

 –بلكه بر امت واجب است  (:گويد در سخن خود به صحت آن اقرار نموده و مي
 و زكات حيوانات اموالهمچون خلفاي واقعي با آنان برخورد نمايد، خراج زمين و 

تواند با اموال پرداختي خريد و فروش از   ميرا به او پرداخت نمايد، و امت... و 
ي فرد تبرئه   از جانب خليفه ذمهمدرك دالّ بر پرداخت ارائهخليفه بگيرد، و بلكه با 

 ه بيانگر صحت عقد خالفت بهپس آنچه عبدالحسين به آن اقرار نمود) گردد مي
او هم حق چنين منزلتي نباشد و يا فردي برتر از تصورت مذكور است گرچه فرد مس

در ميان امت وجود داشته باشد كه اهل سنت با وجود فاضل به صحت خالفت 
  . اند مفضول هم قائل

 بيانگر صحت بيعت يزيد روايت نموده) 1851(در صحيح خود و آنچه مسلم 
 نزد عبداهللا �نمايد كه عبداهللا بن عمر  مسلم روايت مي:عليرغم عدم استحقاق اوست
 خروج كرده بودند و بر او  كرده زبير بود و يزيد را خلعبن مطيع آمد او طرفدار ابن

ام تا   براي ابوعبدالرحمن متكائي بياوريد گفت من نزد شما نيامده: و ابن مطيع گفت–
 �ام برايت بگويم از پيامبر  شنيده�ام تا سخني را كه از پيامبر بنشينم، نزد شما آمده

وي خلع نمايد خداوند را روز فرمود هر كس دستي از اطاعت و پير شنيدم كه مي
 و هر آنكه از دنيا رفته و در گردن او ،نمايد قيامت بدون حجت و راهنما مالقات مي

-30ص (، شيخ االسالم ابن تيميه در ) مرگ جاهليت مي ميرد همانندبيعت نباشد
 اين حديثي است كه ابن عمر در هنگام خلع نمودن امير :گويد مي) المنهاج(، )31

 گفته است كه روايت مذكور بيانگر اين –يزيد عليرغم ظلم و ستم او زمان خود 
است كه هر آنكه مطيع واليان امر نباشد و با شمشير بر آنان بشورد مرگ جاهليت 
نموده است و اين مسأله با وضعيت رافضيان در تعارض است زيرا آنان از اطاعت 

ت رافضيان با اميران ذكر اميران جز با اكراه فاصله دارند، و درصفحات بعد وضعي
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 صحيح نباشد مستلزم بطالن احكام و �خواهد شد و چنانچه خالفت ابوبكر
همگي غاصب ] از ديدگاه رافضيان[گردد، زيرا  هاي او و عمر و عثمان نيز مي پيمان

اند، ولي علي چون بعد از شهادت عثمان زمام امر را به دست گرفت  حق علي بوده
تغيير و ابطال را هاي آنان  بل از خود و پيماني از پيمانحكمي از احكام خلفاي ق

  . ننمود
خذ بود لزومي نداشت بر باطل صبر نموده و آن را ا و چنانچه نزد او باطل مي

  . نمايد و حال تقيه از او رفع شده بود
گرد كه صحت عقد خالفت مستلزم حمايت خليفه و  و با اين توضيح معلوم مي

   .ياري رساندن اوست
نسبت به ابوبكر واقعيت صورت باشد  اين هصورت ديگر حتي اگر اين امر بو 

در  و با داللت اجماع حاصل كه ،نداشته باشد بلكه او با داللت نصوص فراواني
 مستحق مقام و منزلت خالفت بوده است و شيخ مراجعه قبلي هم از آن بحث شد

و صورت اشاره كرده است و به اين د] حلي[االسالم ابن تيميه در پاسخ بر ابن مطهر 
ي امامت ابوبكر يا اينكه  بايست گفت كه سخن در زمينه مي» چهارم «:گويد مي

ي وجود آن و يا پيرامون استحقاق او براي اين منزلت است و اولي با تواتر و  درباره
 گرديده است معلوم و �اتفاق مردم به اينكه او زمام امور را پذيرفته و جانشين پيامبر

 و كافرين جنگيده و تمام اعمال مرتدينو او حقوق را اداء نمود و با . ر استآشكا
امام را انجام داده بلكه او اولين كسي است كه امامت ميان امت را به عهده گرفته 
است و اما اگر منظور از امامت استحقاق او براي آن باشد داليل فراواني غير از 

  ). اجماع بر آن شاهد است
علي و امامان معصوم در حمايت حاكمان اسالمي  (:گويد ين ميسپس عبدالحس

اند و آن همان است كه خداوند ما را از آن آگاه   بودهيداراي مذهب و ديدگاه معروف
   :پردازيم  آن مي از چند طريق به پاسخ] ي كتاب نگارنده[و ما ....) نموده و 

آنان ضاللت و گمراهي ي علي و فرزندان او و معصوم دانستن   سخن او درباره-1
 كه جز رافضيان كسي قائل به آن نيست پس چگونه او با اين ادعا با اهل ،است
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 در ديدگاه – از نظر عصمت – بلكه علي و فرزندان او :نمايد سنت گفتگو مي
هاي ديگر تفاوتي ندارند و بلكه در ميان صحابيان و  اهل سنت با انسان

ز آنان از لحاظ آشنايي با امور ديني برتر و اند كه ا عصران آنان كساني بوده هم
 اگر مردم بيشتر از :گويد مي] ابن تيميه [–اند، حتي شيخ االسالم  تر بوده آگاه

اند نزد مالك و  جعفر و علي بن موسي و محمدبن علي يافتهبن آنچه نزد موسي 
و به طرف آنان [شتافتند  يافتند به سوي اينها نمي شافعي و احمد نمي

  ].رويدندگ نمي
   نسبت اين حمايت حكومت اسالمي تنها به ائمه و مذهب شيعه :صورت دوم

 ، باطل است-، اند كه چنين القاء شود كه خاص آنان است و ديگران از آن محروم -
كه ) العقيده الواسطيه(بلكه قول و سخن اهل سنت نيز چنين است و ابن تيميه در 

) 1/410(، )وعه الرسائل الكبريمجم(بيانگر مذهب اهل سنت و جماعت است 
ها با  و اهل سنت بر اين باورند كه اقامه حج و جهاد و جمعه و جشن (:گويد مي

 و بر حفظ جماعت و ،بايست انجام گيرد اميران نيك كردار و يا بد كردار مي
و اخراج و روايت احاديث فراواني از اهل سنت در اين ). ورزند تالش مي] وحدت[

   .گر اهتمام اهل سنت به اين امر استزمينه خود بيان
احاديث . ه استو از جمله آن رواياتي كه موسوي در اين مراجعه به آن اشاره كرد

بلكه رواياتي كه ذكر .  است�ابن مسعود و ابوذر و جعفر و حذيفه بن يمان و سلمه
رغم اختصاص آن  را دچار تناقض و تعارض نموده است زيرا عليمذكور كرده سخن 

ها آن را به كتب اهل  به امامان و مذهب شيعه سپس در تخريج روايات در حاشيهامر 
سنت نسبت و ارجاع داده است و آيا اين تناقض آشكاري از طرف عبدالحسين 

 زيرا اگر او ندنيست؟ و عالوه بر آن اهل سنت در دروغ بودن ادعاي وي شك ندار
داد   شيعه نسبت و ارجاع ميبود سخن و تقرير خود به كتب در ادعاي خود صادق مي

 ،برند دانيم كه اين چيز جز تقيه نيست كه آنان در برابر اهل سنت به كار مي وليكن مي
] مسلمان[ پيروي و اطاعت از اميران هدانند كه آنان چه اندازه ب و اهل سنت نيك مي

  . اند و حمايت آنان دور بوده
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اه رافضيان نسبت به تمام ديدگ) 64( و در اثناي پاسخ بر مراجعه :صورت سوم
 كه جز مدت خالفت ،هاي اسالمي از زمان ابوبكر تا به امروز ذكر گرديد حكومت

دانند زيرا همگي خالفت را غصب نموده و بدون تولي ائمه   باطل مياً را تمام�علي
 و آيه اهللا خميني در –اند  معصومين و نواب آنان زمام حكومت را به دست گرفته

به اين مسأله تصريح نموده است و حتي كليني كه ) 33ص (المي كتاب حكومت اس
 ها  جزو كتاب راستايش نموده و كتاب او» مراجعات«موسوي بسياري از او در 

آورد در اصول كافي، باب اختالف  مقدس و امامت علوم آل محمد به شمار مي
 در :ستاز عمر بن حنظله روايت شده است كه او گفته ا (:گويد مي) 1/67(حديث 

ض و يا ميراث نزاع داشته و ايمورد دو نفر از ياران خودمان كه با هم پيرامون فر
قضاوت را نزد سالطين و قضات برده بودند از ابو عبداهللا سؤال كردم كه آيا اين امر 

گفت هر آنكه قضاوت حق و يا ناحق نزد آنان ] در جواب) [حالل و جايز است(
اي از  گردد قطعه  و آنچه براي او حكم مي،رده استببرد او به نزد طاغوت قضاوت ب
هم باشد زيرا او حكم را از طاغوت گرفته و حال  آتش جهنم است گرچه حق

 و لهذا نزد شيعه قطع رابطه با .اند كه از طاغوت اجتناب نمايند امر شده] مسلمانان[
 و آنان در عصر كنوني در ،ها در هر سطح واجب گرديده است تمام حكومت

ترين مسائل مانند عقد نكاح كار تمام قضات و حاكماني كه دولت آنان را نصب  ادهس
بايست يكي از امامان و بزرگان خودشان آن را  دانند بلكه مي نمايند صحيح نمي مي

 عبدالحسين در اما امر آشكارا از وضعيت آنان نمايان است  اينبرايشان انجام دهند، و
 ]بدون شك[را پنهان و خالف آن را اظهار نمايد و ما نمايد آن  اين مراجعه تالش مي

چنين فردي با داشتن توانايي بر زيرا . اي بيش نيست دانيم كه اين سخن او تقيه مي
  . اطالع نيست نيرنگ و فريب از اين امر در مذهب خود بي

 در توجيه آنان راگفتيم كه باور ديدگاه  كرديم مي  مييهكتر ظن و گمان بو اگر 
اين است كه  - � جز حسين– ها  در برابر حكومتعلي و خاندان اوگيري  وضعم

ها راه  آنان به قصد تخريب و ضربه وارد ساختن به آنها با تظاهر به درون حكومت
اند، و با اين وجود به برائت علي و فرزندان او از اين گونه تظاهر و دوروئي  يافته
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گيري امامان خود  افضيان دربارة موضعيقين داريم ولي ما بر اين تصوريم كه جواب ر
نمائيم وليكن با توجه به  چيزي بيش از اين نيست وليكن ما به ظن و گمان تكيه نمي

ها را جز به قصد تخريب و ضربه زدن به  گمان ما بر اينكه رافضيان كار در حكومت
 اهل كفر  بلكه آنانميئنما دارند و گمان و ظن خود را به يقين نزديك مي يمن آنها روا

و در پاسخ بر . نمايند ياري مي) غير شيعه(هاي اسالمي   بر عليه حكومت راو گمراهي
والن بر غشان به م ن علقمي و ياريبگيري نصير الدين طوسي ا موضع) 64(مراجعه 

به ) 2/123 (»مكاسب محرمه«ن خميني در كتاب اش  و امام،عليه مسلمانان ذكر شد
 �از ابو الحسين علي بن محمد(گويد   وي ميهدمذهب و ديدگاهشان تصريح نمو

بني عباس ] حكومت[اي دربارة كار براي  روايت شده است كه محمد بن علي در نامه
 به نظر من وارد شدن به حكومت آنان راهيابي :از او سؤال نموده است و گفته است

ر جواب شوم، د  به آنان به آنها نزديك مينبر دشمن است و براي تالفي و ضربه زد
عمل او حرام نبوده ) به قصد تخريب و تالفي وارد گردد( هر آنكه چنين نمايد :گفت

  . بلكه داراي اجر و ثواب است
 و اگر غير مسلمان بر قدرت و حكومت مسلمانان نايل :گويد سپس موسوي مي

شده بر امت الزم است در هر آنچه منوط به عزت اسالم و حفظ آن باشد او را 
اي  و ادعا نموده كه آنان اين عمل را از باب تقديم مهمترين مسأله. حمايت نمايد

دهند كه همان وحدت اسالمي بر امر ديگري مانند خالفت است و بعد از  انجام مي
 در – او براي انجام واجب شرعي و عقلي :گويد چند سطر به آن تصريح نموده و مي

  . دده ترجيح مي] وريش[ بر مهمي مانند مشورت و  را مهمتر–هنگام تعارض 
مطرح كوت علي نسبت به حق خود در خالفت را پس بعد از آن ادعاي س

هاي حاصله با  نمايد و تنازل او از آن را به علت مصلحت فروكش نمودن فتنه مي
 و براي او طبيعي بود كه براي فداكاري : رسول خداوند مي داند و گفته استوفات

چشم ] در خالفت[ عموم مردم از حق خود در راه حيات اسالم و ترجيح مصالح
   :پردازيم هايي متعدد به پاسخ او مي و ما به صورت. پوشي نمايد
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بود پس   ادعاي او پيرامون سكوت علي از در خالفت علي صحيح مي اگر:اول
فت علي چرا علي با معاويه نيز چنين نكرد؟ و با اين وجود افتراق امت در خال

 گروه تبديل شدند گروهي با علي و گروهي با  چندمت به ابزرگترين افتراق بود و
  . معاويه و گروهي هم از هر دو دوري گزيدند

 امامان او وحدت ]مذهب[و اين جريان بيانگر بطالن سخن موسوي است كه 
دهند و آيا علي از اين اصل تنازل نكرده   بر امر خالفت ترجيح مي رادولت اسالمي

سلمانان بر خالفت را رعايت نكرده است؟ و آيا است و ترجيح و تقديم وحدت م
پسر او حسين در خروج بر يزيد از اين امر تنازل نموده است؟ آيا آنان از اين مسأله 

  خبر نبوده است؟  غفلت نموده ولي عبدالحسين از آن بي
گيرشان نبايد تخطئه نمود بلكه از نظر ما  گوئيم علي و حسين را در موضع و ما مي
 و ما با ،اند، و معارض آنان در اشتباه است نموده) حق(گيريشان اصابه  ضعآنها در مو

گيري علي و حسين تنازل از  خواهيم استدالل نمائيم كه اين موضع اين سخن مي
خواهند كه   مي– مثل ديگران –مه نبوده است بلكه لحقشان به خاطر حفظ وحدت ك

 تنها كسي كه در ميان اهل بيت جنگند اما خالفت چون حق آنان باشد به خاطر آن مي
در حسن بوده است كه رسول خداوند او را ) امام(از حق خود تنازل نموده است 

بزرگوار ) حسن( اين پسرم :فرمايد ميميان ساير اهل بيت ستايش نموده است و 
است و اميد است كه خداوند به وسيلة او ميان دو گروه بزرگ از مسلمانان اصالح و 

  . ازدصلح برقرار س
توان استدالل عبدالحسين در آنچه دربارة مذهب و ديدگاه شيعه گفته است  و نمي

علي نه ن و يگويد نه از حس ، همانا او مي دانستگيري حسن از معاويه همان موضع
 او با  كهچنين موضعي نداشته است، زيرا اگر اين موضع صحيح باشد سزاوارتر بود

ا حق خواهي او باعث جدايي امت نگردد، و چون معاويه هم به آن پاي بند باشد و ت
 تنازل  از آنداند كه آنچه حق اوست نبايد  او مييكن و اي در ميان نبوده چنين مسأله

و اگر بگويند كه . نمود نمايد و اگر او به خالفت خود باور داشت از آن تنازل نمي
ار نبوده تا علي براي او معاويه با ابوبكر تفاوت زيادي دارد، و براي امثال معاويه سزاو
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نمائيم و اگر آن را صحيح بدانند  تنازل نمايد و ما جريان تنازل حسن را مطرح مي
 را حسن و اگر موضع ،بود وقف علي با معاويه را نيز چنين ميمبايست موضع و  مي

باطل به حساب آورند اصلي بزرگي از اصول فاسدة خود به نام عصمت ائمه را دچار 
  . اند تعارض نموده

 اگر ادعاي موسوي دربارة رعايت شرايط و فضاي حاكم بر وفات پيامبر و :دوم
بايست  ارتداد برخي از عرب و در كمين نشستن كفار براي دين اسالم و مسلمانان مي

به محض انتفاي اسباب سكوت وي بر حق خود در خالفت در پايان خالفت و يا 
ساخت تا زمامداري به عمر  ي نمامر را رهاو او. نمود ميبعد از خالف ابوبكر تصريح 

يم دهندة  بهايي نبوده تا برسد پس پر واضح است كه در هنگام وفات ابوبكر فتنه
 مردم از اسالم باشد و مسيلمه و ن برگرداند عاملشورش و ضربة جزيره العرب و
نابود  خداوند آنان را توسط سربازان ابوبكر زيرااند  طليحه و سجاح هم در كار نبوده

 از اسالم ]سوء[ساخته بود، و كسي از كفار روم يا فارس هم نبود كه قصد كمين 
آنان بودند و موسوي اين احوال و ظروف را به داشته بلكه مسلمانان در فكر ضربه 

اي از زمان  عامل سكوت علي قرار داده است و چنانچه به جريان اين مسائل در برهه
اند پس  ز وفات ابوبكر از بين رفته و به پايان رسيدهقائل باشيم ولي همة آنها قبل ا

اگر علم و باور علي به عدم استحقاق خالفت خود با وجود ابوبكر و عمر نبوده 
 در زمان توليت امر از طرف عمر به حق �است چه چيزي مانع شده است تا علي

   ؟خود تصريح نمايد
ميان شوراي شش ] خالفت[بلكه عالوه بر آنان زماني كه عمر ضربه خورد و امر 

 علي را  حق غصبد كه علي هم جزو آنان بود اگر آنان قصگرفتنفري قرار 
نمود و اگر  ساخت بلكه او را از آن بيرون مي داشتند عمر او را در شورا وارد نمي مي

 و اين بهترين فرصت – چه برسد به ابوبكر و عمر -او برتري بر اين افراد داشت 
زيرا در آن ايام قدرتي و رئيسي و يا . ه خالفت بوده استبراي نايل شدن او ب
 ياز آن بيم داشته باشد و اگر از جانب پيامبر نص] شير خدا[لشكري نبوده تا او 

پيرامون علي درباره امر خالفت و يا علي به برتري خود در تصدي اين امر قائل 
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ين نص پيامبر را گفت چه ظلمي بر من وارد شده است و چرا ا بايست مي بود مي مي
نمائيد؟ پس  ت به اين امر اعراض ميسبكنيد و چرا از فضيلت آشكار من ن انكار مي

 و آنچه در نمائيم يقين مياگر او چنين نكرده است به باطل بودن و بهتان اين ادعا 
 دربارة مناظرة علي و مجادله او با شش نفر حاضر در شوري ]اعتبار بي[برخي اخبار 

ذكر كرد منافي ) 35(همچون حديثي كه موسوي در حاشيه ] ت خودپيرامون خالف[
  . در اين زمينه سخن گفتيم) 12(سخن ما نيست زيرا در اثناي جواب بر مراجعه 

و پر واضح است كه در نتيجه شش نفر امر را به عثمان و علي سپردند و صحابي 
  عوف بهنگرامي عبدالرحمن بن عوف ميانشان حكم گردد و علي و عبدالرحمن ب

) 147-7/145) (البدايه و النهايه( براي شرح بيشتر به –توليت عثمان رضايت دارند 
كنيد پس امر را   كدام يك از اين امر شانه خالي مي:و عبدالرحمن گفت. مراجعه شود

بايست يكي از اين دو  نمائيم و سوگند به خدا براي حفظ اسالم مي به او محول مي
 و علي و عثمان ساكت ماندند و ،توليت آن را پذيرا شود] برتر از سايرين[نفر 

نمايم و به خاطر خدا  عبدالرحمن گفت من حق خود را در اين امر به شما واگذا مي
امر هستيد، براي اين و حفظ اسالم الزم است تا تالش نمايم كدام يك سزاوارترين 

اي يكديگر شروع ه پس آن دو به يك ديگر روي نموده و به ذكر فضيلت. گفتند آري
گرفتند كه اگر پيمان و واليت را بپذيرد عدل پيشه سازد  نموده و از يكديگر پيمان مي

و هر كدام هم آري گفتند و از هم جدا شدند و اين مطلب صراحتاً بيانگر رضايت 
علي از قرار دادن عبدالرحمن به عنوان حكم ميان او و عثمان است و اگر نص دربارة 

كرد چه برسد به اينكه قبل از اين  داشت از آن سكوت نمي جود ميخالفت نزد او و
 سپس عبدالرحمن بن :گويد گيري در سكوت تفريط نمايد و ابن كثير نيز مي موضع

عوف برخاست تا در مورد عثمان و علي با مردم مشورت نمايد و آراء مسلمانان با 
ي و يا با معي و ججمع آوري رأي بزرگان مسلمانان و رهبران مردم به طور فرد

آشكار و پنهان جمع آوري نمايد، و حتي اينكه نزد زنان هم رفت و از كودكان در 
مكتبخانه و از سواره و پياده در مدينه جويا شد و در طول مدت سه روز و سه شب 

داشته باشد جز آنچه از عمار و نري عثمان باور تتالش در اين باره كسي نبود به بر
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 كه ادعاي است و اين هم بيانگر اين اند  كه آنها به علي اشاره كردهگردد مقداد نقل مي
هاي  همي از واقعيت ندارد، و از بافتهساي بيش نيست و  نص بر خالفت علي خرافه

توان تصور كرد كه تمام اين مسلمانان اعم از زن و   زيرا چگونه مي. استرافضيان
 توافق نمايند � حق علي تنمرد كوچك و بزرگ جمع و مفرد همگي بر ناديده گرف

و ديگران را بر او ترجيح دهند و يا اينكه آنان از روي آگاهي و اراده به اين كار اقدام 
  . اند نموده

 و كسي از د از دنيا برفت و حال جمهور صحابه حضور داشتن� رسول خدا:سوم
كه رسول اي ننمود و سخني بر زبان نراندند تا بيانگر اين باشد  آنان به علي اشاره

 ي را بر علي نص نموده و در آن زمان و بعد از آن هم كسي ادعا چنين مطلب�خدا
ت به علي با سبننموده است و ممكن نيست بيست هزار نفر به كتمان پيمان پيامبر ن

 عالوه بر اين علي خود از روي اطاعت و بدون اجبار و اكراه با ابو ،هم اتفاق نمايند
ض علي با مردي كافر و يا فاسق كه منكر فروا ز ديدگاه بكر بيعت نموده است، و ا

  .  است بيعت نموده است�نص پيامبر
و همچنين علي ابوبكر را در اجراي امر خالفت ياري داده و تا زمان مرگ با او 

 بيعت نموده است و در بيعت �عمر بن خطاببا مراوده داشته است و بعد از او هم 
 و دختر خود را –كه عالوه بر آن او را ياري نمود خود شك و ترديد ننموده است بل

به همسري عمر در آورده است سپس وارد شدن خود را در شوراي شش نفر توسط 
پس چگونه از نظر نابخردان رواست كه علي خود در شوراي  -عمر را پذيرفته است 

  د؟ ب امت را بفري وگمراهي و كفر مشاركت نمايد
اند زيرا به   روي آورده�ند گروهي به تكفير عليپسو با طرح اينگونه نظريات نا

بر كفرشان ياري داده و آنان را بر كتمان نص تأييد نموده را  آنان او كافران زعم
از آنان نقل ) 4/183) (الفصل(است، از جمله ابو كامل و ياران او و امام ابن حزم در 

مسلمانان بر كتمان ن جمع غفير از يو آيا ممكن است ا :گويند كه مينموده است 
نص پيامبر بر امامت علي اتفاق و همدست شوند، آيا در ميان آنان كسي نبود كه تقوا 
رعايت نمايد و از سرزنش هراس نداشته باشد؟ و يا آيا در ميان بني هاشم فردي 
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شد تا به آن تصريح نمايد؟ و به ويژه در ميان آنان عباس بود كه  ديندار يافت نمي
اران نزد خداوند بباشند و حتي عمر در طلب  يي و علم او معترف مي بر توانايهمگ

پسران جعفر برادر و  عقيل برادر علي و عبداهللا ،به وي توسل جست و پسران عباس
 نبوده آيا در ميان مهاجرين و  فردي و اگر در ميان بني هاشمبودندوجود معلي نيز 

پذيرد كه   و هيچ عاقلي نميست اانصار كسي نبود به آن تصريح نمايد؟ و اين محال
 محال و غيرممكن :گويد مي) 4/98(تماماً اين مساله را ناديده بگيرند، و ابن حزم 

  . گردد است و اگر اين امر ممكن فرض شود انجام هر محالي هم ممكن مي
 بر انكار اين نص اتفاق نموده پس از كجا �پس اگر تمام صحابيان رسول خدا

اند؟ و چه كسي اين مساله را به آنان ابالغ و رسانده  اهي يافتهاين رافضيان به آن آگ
اند پس چه چيزي آنان را بعد از كشتن  است؟ و اگر آنان اين امر را كتمان نموده

عثمان بر بيعت با علي مجبور و سوق داده است؟ و آيا كسي گفته است كه فردي از 
 از بيعت با خلفاي قبل از علي اند كساني كه بعد از شهادت عثمان با علي بيعت نموده

 معذرت خواهي نموده باشد؟ و آيا كسي از آنان بر انكار امامت علي و خالفت  اونزد
 او توبه نموده است؟ و آيا كسي گفته كه من نص فراموش شده را به ياد آوردم؟ و 

اند و خداوند   بر آنان پوشيده باشد خردهايي پستظواهرخردهايي كه اين به حقيقت 
  . دانواسته راه هدايت نصيبشان گردنخ

و پس موسوي در اثناي سخن درباره ارتداد اعراب و در برابر اسالم قرار گرفتن 
شان تقويت گرديد زيرا مسلمانان بعد از او   قدرت� با فقدان پيامبرآنان :گويد آنها مي

همچون گوسفنداني گشتند كه در شب تاريك در دست گرگ و درندگاني و مسيلمه 
اج بنت حرف دجال قرار گرفتند و پيروان آنان به جاب و طليحه بن خويلد و سكذ

ها و ديگران نيز در كمين  ها و كسروي  و رومي،نابودي مسلمانان و اسالم پرداختند
اين سخنان بيانگر صحت برتري ابوبكر و عمر و عثمان بر علي در امر . نشسته بودند
كه مسلمانان و ... له مسيلمه و طليحه و هايي از جم  فتنه، زيرا تمامخالفت است

اسالم را احاطه نموده بودند جز ابوبكر و عمر و عثمان كسي به آنان حمله و هجوم 
  . اند  شوكت آنان را شكسته ابوبكر و عمر و شر آنها را از اسالم كوتاه ننموده و،نبرد
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 ور هاي طغيانگ  چه كسي اين فتنه:پرسيم و ما از موسوي و پيروان او مي
خانمانسوز در جزيره العرب و ارتداد عرب را در هم كوبيد آيا غير از ابوبكر خليفة 

  پيامبر كسي ديگر بود؟ 
گان را پذيرا شد؟ و آيا كسي غير  و چه كسي متصدي نابودي شر اين نفاق پيشه

 را در حالت ارتداد از دين به سوي دين برگرداند و آنان را تحكيم ؟امتاز ابوبكر 


�jTD: و او مصداق آيةبخشيد؟ � R#(- �� X#� >- S�TO \, >:U ��*� � $ �� � � � � �� �� % % �� �% � % $� � �� { ��
 و بزرگ شاكرين است كه خداوند روراست و ابوبكر به مفاد آيه س  }�� :���	

 چه : و نيز خواهيم پرسيد،توسط او امت را از برگشت از اسالم مصون نموده است
 شكست؟ آيا كسي جز  درهمشوكت روم و فارس راكسي شهرها را فتح نمود؟ و 

 از  را چه كسي عراق و شام و مصره است؟ابوبكر و بعد از او عمر و عثمان بود
اند؟  بودهپيشوايان  آيا كسي جز اين ؟طريق دريا براي نشر و گسترش دين خدا گشود

ياري  است و حتي علي در بس و تمام اين فتوحات در زمان خالفت علي انجام نگرفته
  .  شركت نداشته است،ذكر شد) 74(از آنها همچنانكه در پايان پاسخ بر مراجعه 

ها بعد از وفات پيامبر در توجيه سكوت  و ما از جسارت موسوي از گفتن اين فتنه
داند  نمائيم در حالي كه هر خردمندي مي علي از حق خود در امر خالفت تعجب مي

  . باشد  مي�كه تماماً بيانگر صحت خالفت ابوبكر
و با فضيلتي كه با داليل صحيح براي علي ثابت شده است ولي در اين شرايط و 

شود  ي برتر از ديگران براي او حاصل نميتاحوالي كه موسوي ذكر كرده است فضيل
رغم اينكه  بلكه فضيلت برجسته در اين شرايط متعلق به ابوبكر صديق است، علي

فارسيان نسبت به خلفاي ديگر دورتر و كمتر علي از جنگ با مرتدين و روميان و 
دهيم  مينگر است ما او را در اين امر معذور دانسته و او را مورد نكوهش قرار  جلوه

 با ،و ليكن اگر رافضيان كمترين مسأله از اين قبيل را در صحابيان مشاهده نمايند
 آنرا بر شيعه آنچه موسوي ذكر كرده چگونه نمايند، پس  بلند آن را مطرح ميفرياد

وليكن سرور و  (:گويد و عبدالحسين در ادامه مينمايند؟  فضيلت علي احتجاج مي
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صلح نكرده و مسالمت ) ابوبكر و عمر(بزرگ انصار سعد بن عباده هرگز با دو خليفه 
ي آنان ه و به اوامر و نوا،مدĤاي با آنها گرد ني  و در جماعت و عيد يا جمعه،ننمود

 جن :ينكه با نيرنگ و ترور در زمان خليفه دوم كشته شد و گفتند تا ا،كرد توجه نمي
  ).  كه نيازي به ذكر آن نيستسخن گفته است،اند و او در روز سقيفه  او را كشته

گيري سعد بن عباده و خودداري او از بيعت ابوبكر در   شرح موضع:گويم مي
ا براي خود ضمن پاسخ بر مراجعة ذكر گرديد و سبب اينكه گفته شد او آن ر

خواست و تا اينكه مسلمانان را به دو گروه انصار و مهاجرين تقسيم نمايد و اين  مي
نمايد و يا به آن احتجاج   لذا كسي به خود داراي او توجه نمي بودمطلبي غير مشروع

 در درون داراي مريضي باشند و ذكر كرديم كه كند مگر آنكه مثل روافض نمي
 حجتي براي شيعه در پي ندارد بلكه بر عليه آنان است، خودداري سعد بن عباده هم

و گفتيم به علت اشكال وارده بر آنان شيعيان سبب خودداري او از بيعت را ذكر 
دانند كه ذكر آن به سود آنان نيست و بار ديگر عبدالحسين با  اند زيرا نيك مي نكرده

 خود به ذكر سبب  و او هم نيز مانند سلف،كار خود به اثبات سخن ما پرداخته
  . و نپرداخته استاخودداري 

 كالم او اشاره نمايم گرچه هر آنكه مختصر ين بودنو الزم است در اينجا به دروغ
با دو (گويند   و دروغ او اينكه مي،خبر نيست آشنايي با سيره داشته باشد از آن بي

  و اين سخن...)اي با آنان جمع نشد  خليفه صلح نكرد و در جماعت يا عيد و جمعه
 نقل با اسناد صحيح به) 1/5( اثبات آن نيست و بلكه با روايت امام احمد  بري دليلرا
 در دربارة جريان -از طبقة سوم رجال الحديث اي   ثقه– حميد بن عبدالرحمن از

ه كه ابوبكر به سعد بن دسقيفة بني ساعده در تعارض است، و در آن جريان ذكر ش
داني كه رسول خدا در حالي كه شما نشسته بوديد  د مي و شما اي سع:عباده گفت

د پس مردم نيكوكار از نيك كردار خود تبعيت نباش  قريش واليان اين امر مي:فرمود
نمايند و فاجران هم از فاجر خود، و سعد گفت راست گفتيد ما وزير و شما امير  مي
كنيم، و ما نيازي   به آن احتجاج نميو به علت مرسل بودن روايت مذكور. باشيد مي

به آن نداريم زيرا آنچه موسوي گفته است ثابت نشده است و نيز وصف سعد به 
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اي هدفمند است و سعد  سيد و بزرگ انصار اگر آن را دروغ عمدي ندانيم مبالغه
رئيس و بزرگ تمام انصاريان نبوده است بلكه او بزرگ خزرجيان بوده و هر آنكه به 

مراجعه نمايد به واقعيت پي خواهد برد و حتي موقف او شرح حال وي در منابع آن 
ها را از ميان برداشت  در خزرجيان اثري نداشته است و بعد از اينكه خداوند تفرق

گرديدند وليكن موسوي با اين وصف بر خداوند و رسول او  به طرفتمام انصاريان
بيعت با ابوبكر خواهد وانمود نمايد كه موقف سعد بر ساير انصاريان در جريان  مي

  . هاي آشكار در مراجعه قبلي آن را پاسخ و در هم كوبيديم تأثير گذاشته و ما با حجت
و اما آنچه دربارة نحوة مرگ سعد بن عبداهللا مطرح كرده است صحيح و ثابت 

) الكبير(و طبراني در ) 3/617(نيست و روايت مذكور در اين زمينه نزد ابن سعد 
با اسنادهاي مرسل است و ثابت نشده است و اما ) 3/253) (و حاكم) 359-5360(

اشارة او به سخن سعد در روز سقيفه در مراجعه قبلي بحث آن ذكر شد و حجتي 
كنند و اما   نمي در اين باره به نص اشارهبيني  لذا مي،براي شيعيان در آن وجود ندارد

ريق محمد بن عمر از ط) 3/616) (الطبقات(سخن او بعد از روز سقيفه ابن سعد در 
بير بن منذر بن ابي اسيد ساعدي نقل ز كه محمد بن صالح از : واقدي روايت نموده–

  . و اين اسناد از درجة اعتبار ساقط است. آن را نقل كرده است
ول است، و ذهبي هاست و زبير بن منذر نيز مج) الحديث(و واقدي متروك 

 اگر  استال و تحفة رافضيانكااين  شناخته شده نيست و :گويد درباره او مي
  . نمايند احتجاج ميو مجهولين ] الحديث[دروغگويي نباشد به افراد متروك 

نمايد كه  س عبدالحسين به بيعت ساير انصار از جمله حباب بن منذر اشاره ميسپ
و اما اصحاب او مانند حباب بن ( :گويد انجام گرفته و مي] و نيزه[بيعت او با فشار 

 قدرت و فشار تسليم شدند و اين سخن دروغ اانصاريان با خشونت و بمنذر و ديگر 
توان  و بهتان است و رافضيان اهل همة اينها هستند زيرا ضرورتاً معلوم است و نمي

بر بيعت ابوبكر زد و خوردي انجام نگرفته است و تهديد زيادي براي كه انكار كرد 
ر سوار كار پهلوان كه همگي از  و محال است كه بيشتر از دو هزا).آن نبوده است

 و شجاعتشان نمايان شده و در زمان بيعت با پيامبر هشت –يك قبيله واحد بوده 
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 عمر و ابو – از ابوبكر و دو نفر همراه او –سال مداوم با تمام عرب در جنگ بودند 
 بترسند و به فراواني قبيله و منسب و ثروت خود توجه و اعتنا ننمايند و –عبيده 
 و نيز محال است كه از قول خود بر – ابوبكر هم نزدشان باطل بوده است حال

گردند و نزد فردي تنازل نمايند كه قبيله و ثروت و نگهباني ندارد و قصر و بردگان و 
 ندارد تا بر آنها امتياز داشته باشد خصوصاً يكي از سران آنها سعد بن عباده ثروتي

 نموده و سايرين ترچيزي او را از همگي دليرتنازل ننموده، پس چه ] نزد ابوبكر[
در عدم بيعت [ترسو شده و او به تنهايي شجاعت پيشه ساخته است؟ و اگر خود را 

 اي چون سعد بن عباده در عدم تسليم و عدم بيعت ديدند نمونه بر حق مي] با ابوبكر
 است و او  كه ابوبكر بر حقدنا اند، وليكن نيك دانسته داشته] بر مخالفت[ اصرار و

 مخالفت ورزد بر باطل است و در  اوتنها فرد سزاوار خالفت است و هر آنكه با
 ذكر �ابوبكر صديقپيشين تفصيل سخن از بيعت انصار با اثناي پاسخ بر مراجعه 

 حضير اعتراض داشتند و كساني  بر مانند اسيد امرگرديد و يا اينكه كساني در ابتداي
 بدون هيچ گونه ترديد و دو دلي به طرف بيعت با مانند بشير بن سعد و ديگران

 اميري از ابصتناابوبكر شتافتند و گفتيم كه حباب نيز در ابتداي امر همچنين سعد به 
خواند ولي او بعد از يادآوري ابوبكر با حديث  مهاجرين و اميري هم از انصار فرا مي

�g/ET 6� "Jh�
  . از راي خود برگشت �

 كذب عبدالحسين در بيعت انصار از ترس و بيم ابوبكر گرانو همه اين مسائل بي
اند حجتي براي شيعه در بر  است عالوه بر اين كساني كه از بيعت خودداري نموده

  . نخواهد داشت
و يا و بار ديگر موسوي به سخن حباب بن منذر در روز سقيفه برگشته و نص 

ه كالم او حجتي بر عليه اوست و داند ك مي) نيك(كند زيرا  عبارتي از آن را بيان نمي
چنين كرده است و در پاسخ به مراجعه قبلي نص حديث را در ) 7/257(در حاشيه 
اي قريش از ميان ما اميري و  (:ذكر كرديم كه حباب در آن گفته بود) 6830(بخاري 
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زي غير از يباشد و چ مان قول سعد بن عباده ميو آن ه) از ميان شما نيز اميري باشد
  .  و عبدالحسين تالش نموده تا در حاشيه آن را ايهام نمايديستآن ن

آيا عمل به مقتضيات ترس از شمشير و يا  (:گويد اش مي و در پايان مراجعه
سوزاندن با آتش ايمان و باور به عقد بيعت است؟ يعني اينكه هر آنكه با ابوبكر 

 تهديد واقع   مورد بعد از اينكه با شمشير و سوزاندن�بيعت نموده از جمله علي
 � ابوبكر صديقااند و ذكر كرديم كه محال است بيعت انصار ب اند بيعت نموده شده

 دروغي هم در اين باره رِببه علت ترس از او و يا اجبار و اكراه باشد عالوه بر آن خ
يث دحااوليكن عبدالحسين به جعاالن دروغگويان در . وارد نشده است) از آنان(

هم خطور ننموده ) حديث(بري افترا نموده كه به ذهن وضاعين پيشي گرفته و خ
  . است

به آن تصريح ) 8/275(اما ادعاي تهديد علي به قتل يا سوزاندن كه در حاشيه 
 كه از دروغ قبلي آشكارتر است و به چند وجه به  استاجورننموده است دروغي 

  . شود توضيح آن پرداخته مي
 زده گيري را به كنار علي خود دور است كهگفته اين ادعا با آنچه قبالً :نخست

ي ناشي از ي در تعارض است چنين ادعا–مسالمت و صلح با خلفاي را برگزيد 
ديدگاه آنان است كه در مراجعه قبلي دربارة حمايت حاكمان اسالمي به قصد حفظ 

 ارادة  باوحدت مسلمانان ذكر شد و اين نزد هر خردمندي به اين معني است كه او
 :گويد ود بيعت نموده است، پس چگونه در آخر مراجعه بعد از اين مطلب ميخ

نمايد كه  ن ابله گمان مييو ا. همانا او از ترس كشتن و يا سوزاندن توبه نموده است
و به قول مشهور [؟ !گردد اش اول آن فراموش مي او با رسيدن به پايان مراجعه

  ]. دروغگو كم حافظه است
 در مراجعة پيشين به خودداري علي از بيعت در مدت شش دوم اين موسوي خود

 �ماه اقرار نموده است و ما گرچه اثبات نموديم كه او در روز دوم وفات پيامبر
بيعت نموده است وليكن گفتيم او به علت رعايت فاطمه ارتباط خود را با آنان كم 

يد و لذا بعد از شش را تجديد نماخود كرد و بعد از مرگ فاطمه نياز بود اينكه بيعت 
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به خودداري او از بيعت در طول ] خود[ماه به تجديد آن پرداخت مهم اينكه موسوي 
شش ماه سپس بيعت او را با محض ارادة او ذكر كرده است و نص حديث در 

ذكر كرديم جريان اجبار علي بر بيعت ) 80(صحيحين كه در ارتباط پاسخ بر مراجعة 
كوبد و گرنه چگونه شش ماه از او  ندادن آن در هم ميو تهديد او در صورت انجام 

 اكراه علي را با تهديد به سوزاندن داشتند چه سودي  قصداهمال نمودند؟ و اگر آنان
 او بعد از شش ماه از روي اراده و بدون  چراگردد؟ سپس در تأخير آن نصيبشان مي

 پس عامل و دليل ؟نمايد  او اقرار ميتاجبار به فضيلت ابوبكر و استحقاق خالف
 براي اظهار بيعت او بعد از شش ماه نبوده است مگر اينكه او خالفت اي خردمندانه

 ي  وظيفهابوبكر را حق دانسته است و به اين نتيجه رسيده است كه به علت اداي
 و در غير اين صورت اگر برگشتن او به طرف ابوبكر ، خود خواهان بيعت گردديدين

بايست علي   پس قبل از ابوبكر مي- بر مبناي ديدگاه شيعيان –بود  بيعت به باطل مي
  .، زيرا او بر باطل بيعت نموده استرا سرزنش نمود

زم وصف او به لمتضمن نكوهش علي است كه مست] دروغين[ اين ادعاي :سوم
و ما و شيعيان هم بر ] خداست[ و حال او شير شجاع ،ترس و ترسويي است

) جان(اين جريان و بعد از آن اتفاق داريم، زيرا او بارها شجاعت كم نظير او قبل از 
 نموده است و نيز بعد از آن در روز جمل هخود را در معرض مرگ براي پيامبر عرض

پس چه چيزي او را هاي زياد از خود نشان داده است  فداكاري و دالوريو صفين 
  . ترسو و از مرگ ترسانده است

دانند كه شجاعت  ان دليرتر است، و همگان ميسپس از ديدگاه آنان علي از عثم
 به در برابرعثمان هنگام مواجه شدن با مرگ در حالت تنهايي چگونه بوده است و 

علت داشتن شجاعت بزرگ با آرامش با مرگ مواجه گرديد و از حق خود در 
داشت بيشتر   ميزمينه در اين ي از جانب پيامبر نص]علي[خالفت تنازل ننموده و اگر 

ياز بود از آن تنازل ننمايد و اگر به قتل و سوزاندن هم تهديد شود دچار ترسويي ن
گرديد، و در غير اين صورت اگر رافضيان بر سخن خودشان اصرار ورزند كه او  نمي
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 رضي –شجاعت عثمان بر علي و تهديد شده است آنان در اين صورت به فضيلت 
  . اند  اقرار نموده–اهللا عنهما 

 بيعت مردم از حق  طريق نه از نص شرعي بلكه از�سين ابن عليو همچنين ح
بايست او از پسرش  داشت مي  علي از جانب پيامبر نص مي اگرخود تنازل نكرده و

  . داد حسين بيشتر شجاعت نشان مي
سپس انگيزه سعد بن عباده كه از لحاظ شجاعت و توانايي و فضيلت همسطح 

ت كنندگان با ابوبكر او را تهديد و دچار هراس  چنين تهديدي از جانب بيع نبودعلي
 و در طول خالفت ابوبكر و نيز خالفت عمر و ؛نمايد و از بيعت خودداري نمود نمي

نمايد و حال او داراي فضيلتي بيشتر از  تا پايان حيات خود بر آن پا فشاري مي
] تدر خالف[ از جانب پيامبر هم براي برتري خود يسايرين نيست و داراي نص

  . ندارد
و اگر بگويند علي با اينگونه افراد فرق دارد و او وحدت امت و وحدت كلمه را 

گردد كه به سه صورت به پاسخ آن  رعايت كرده است سخن به اول بحث بر مي
 اينكه علي از ترس و كهپرداخته شد و هدف در اينجا پاسخ بر تصور عبدالحسين 

 است و ما قبالً سه صورت پاسخ از آن را بيم قتل يا سوزاندن با آتش بيعت نموده
  . دهيم  ادامه مي را پاسخ خود ديگرهاي مطرح كرده بوديم و اكنون به صورت

 سكوت علي به علت ترس از صحابه حتي بدون ذكر  بطالن:صورت چهارم
زيرا او داراي ابزاري مادي بود كه به او صالحيت و . گردد شجاعت او معلوم مي

خواست مخالفت نمايد  عتراض را براي او مهيا نموده است و اگر ميتوانايي انكار و ا
 مثالً او پسر –توانست با آنان مخالفت نمايد  حتي بدون نياز به نص از پيامبر مي

بن اعموي پيامبر و داماد او و از لحاظ نسبي برترين آنان بود بلكه همة بني هاشم و 
 -هاي قريش بوده و  ه بزرگترين قبيلهكردند و اين دو قبيل عبد شمس او را تأييد مي

توانست بر آنان لشكرياني وارد  بود مي اگر علي داراي كمترين حقي در خالفت مي
نمايد بلكه ابو سفيان آن را صراحتاً بر او عرضه نمود، او از پسران عمويش بني عبد 

  . شمس بود
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ابو  (:ته است نقل نموده كه او گفحراز ابن ) 3/209) (تاريخ(طبراني در كتاب 
ترين قبيلة قريش باشد سوگند   چرا امر خالفت در دست ضعيف:سفيان به علي گفت

بخواهي اين قبيله را پر از خيل و سواره نمايم، علي گفت اي ابو ] شما[به خدا اگر 
 شما يسفيان بسيار با اسالم و مسلمانان عداوت و دشمني ورزيدي پس با دشمن

  . دانيم كر را سزاوار اين منصب ميضرري به آن نرسيد و ما ابوب
 و اسناد آن تا ابن حر صحيح است، و من از ابن حر اطالعي ندارم و به :گويم مي

گمان من حصين بن مالك بن ابو الحر است، و او از اهل ثقه و از بزرگان تابعين 
  . است، و اگر او باشد پس قصه ثابت و مقبول است

 نقض خرافة تهديد : اول–هفته است مي در آن نهپس در اين صورت نكات م
   .علي و اجبار او بر بيعت

  .  تصريح علي به برتري سزاوار بودن ابوبكر و رضايت او به خالفت ابوبكر:دوم
 از روي رغم اينكه  و تمايل او به علي علي بيان موضع ابو سفيان از علي:سوم
 هوي بوده است، وده و بلكه از لحاظ نسبي و نژادي و آرزو و پيروي ازتدين نب
  . م سكوت رافضيان نسبت به ابو سفيان استلزتسوليكن م

اي   او را در ميان صحابه به مسأله� كه پيامبر]اين مورد چهارمدر [ و آنچه :چهارم
و ) 47-8/45) (4/30) (1/36(و بخاري ) 1/79(اختصاص دهد از جمله امام احمد 

اند كه گفته است از  ايت نمودهاز ابو جحيفه رو) 8/23(و نسائي ) 2/311(ترمذي 
علي پرسيدم آيا نزد شما چيزي وجود دارد كه در قرآن نباشد؟ و در روايتي كه نزد 

 آفريده چيزي نزد ما  را سوگند به آنكه دانه را شكافته و انسان: گفت–مردم نباشد 
كه هر كس در كتاب خود ] برداشتيو [نيست مگر آنچه در قرآن است، مگر فهم 

و  عقل :باشد گفتم و در صحيفه چيست؟ گفت نمايد و آنچه در صحيفه مي عرضه مي
و روايت مذكور با عبارات . افري كشته نشودكآزادي اسير، و اينكه مسلماني در ازاي 

) 152، 151، 119، 1/118( مسند امام احمد :نگا. و طرق ديگر هم روايت شده است
  ). 8/24) (سنن النسائي(، )3/1567(صحيح مسلم 
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 ياز تهديدها(كه ) 8/275( در ادعاي او در حاشيه  تكذيب عبدالحسين:پنجم
 و ما از جسارت رافضيان عموماً و ) تواتر قطعي ثابت شده استه علي باصحابه ب

كنيم زيرا او به ادعاي ثبوت آن بسنده نكرده  عبدالحسين به طور خاص تعجب مي
 ما از اثبات تواتر قطعي آن از او و است بلكه تواتر قطعي را نيز بر آن افزوده است، و

هايشان دست به دست   جنيان و انساني نمائيم زيرا اگر همه پوشي مي ها چشم شيعه
ترين  طلبيم سندي نقل نمايند كه از پايين هم دهند به آن راه نيابند، وليكن از آنان مي

االمامه و (درجات صحت برخوردار باشد، و در حاشيه ادعاي خود را به ابن قتيبه در 
ابن بكر الجوهر در ) العقد الفريد( ابن عبدربه در ،)التاريخ(طبراني در ) السياسه

 شهرستاني در ،)مروج الذهب( مسعودي در ،)شرح نهج البالغه(به نقل از ) السقيفه(
جز به نسبت داده است، و تمام اينها ) اخبار السقيفه(و ابو منحف در ) الملل و النحل(

  .رسد د و به ثبوت نمي آنان اقامه نمووسيلهي بحجتن توا نميطبري، 
هاي آنان قابل احتجاج نيستند، ابوبكر   و كتاب– جز طبري –هيچ كدام از مذكورين 

نزد اهل سنت ارزش و اعتباري ) السقيفه(احمد بن عبدالعزيز جوهري صاحب كتاب 
ذكر كرده ) 110) (الفهرست(شان طوسي او را در  ندارد، بلكه او شيعي است كه شيخ

از او نقل نموده است، و دربارة او گفته ) جم رجال الحديثعم(است و خوئي در 
و در اين صورت حتي نزد خود شيعيان ) پس وثاقت اين مرد ثابت نشده است(است 

ل احتجاج نيست، و اين عالوه بر فقدان كتاب او جز از طريق ابن ابي حديد در بقا
به [ راهي براي آنان –اعتبار است  د اهل سنت بيشرح نهج البالغه كه آن نيز نز

او نيز شيعي و معتزلي ) بمروج الذه(نيست، اما مسعودي نگارنده ] روايت مذكور
 :گويد بر او تصريح نموده و مي) 225-4/224) (لسان الميزان(است و حافظ نيز در 

 اهل سنت ايرآيا چنين فردي ب) اعتبار و او شيعي و معتزلي است هاي او بي و كتاب(
حجت است و وضعيت او همچون ابن ابي الحديد است، و مانند مسعودي و بلكه از 

كتابي ] با فرض صدق او[گويد كه او  ميابو محنف تر است، موسوي درباره  ياو واه
را پيرامون اخبار سقيفه نگاشته است، و ابو محنف ناشي لوط بن يحيي است، و 

 يگو  بيهوده اواخبار(و را ذكر كرده و گفته است ا) 420-3/419) (الميزان(ذهبي در 
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اند و  و قابل اعتماد نيست، ابو حاتم و ديگران نيز او را متروك الحديث دانسته
اهل ثقه نيست و مره  (:گويد دارقطني گفته او ضعيف الحديث است و ابن معين مي

 ذكر  شيعي است و اين خبري كه:گويد گفته است قابل سخن نيست و ابن عدي مي
  .  و افتراهاي آنان استاختراعكرده است از 

توان بر آن تكيه كرد  اما العقد الفريد اثر ابن عبد ربه مالكي در اين گونه اخبار نمي
نمايد كتابي است ادبي كه حجتي براي  و عالوه بر اينكه اسناد روايات را نقل نمي
 استناد  هانگونه كتاب بر اي و كم مايهاثبات اخبار در آن نيست و جز افراد خوار

  . دننماي نمي
عدم نسبت آن را به ابن قتيبه و ) 80(در آخر مراجعه ) االمامه و السياسه(اما كتاب 

  . عدم ارزش علمي، آن را بيان كرديم
است و عمالً ) الملل و النحل( شهرستاني در زمينهو آخرين ذكر شدگان در اين 

 از ابراهيم بن سيار نظام در مسالة در حاشيه همان فصل به نقل) 1/73( در آنرا
گري  يازدهم از مسائلي كه به معتزله اختصاص داده است كه همان تمايل او به شيعه

و بيراه گفتن به صحابه است ذكر نموده است و شهرستاني برخي از اباطيل و 
 كه آنان را به سوزاندن خانة � بر عمر اواختراعات او را نقل نموده از جمله افتراي

هاي  و ديگر توهين «:گويد  مي:)1/74(پس شهرستاني سلي تهديد نموده است ع
سازد كه  و اين قول از شهرستاني به وضوح معلوم مي) فاحش در مورد صحابه

و  هافتراهاي نظام را نقل كرد) تنها(شهرستاني به آن حادثه باطل اقرار ننموده بلكه 
بخواهد وانمود نمايد كه شهرستاني سپس همة آنها را انكار نموده است پس هر آنكه 

به آن حادثه و افتراها اقرار و اعتراف نموده آيا كسي در كذب و دجال صفتي او مانند 
  ورزد؟   شك مي نام نهادهاين مردك كه خود به عبدالحسين

هايي كه ما در اين زمينه به ذكر آنها پرداختيم  و بعد از اسقاط حجت با تمام كتاب
نام نهاده كه ذات نام در روز قيامت سبب خواري او الحسين خود را به عبد كه
  . گردد مي
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با ) 3/202( طبري :گوييم گرديم و مي بر ميبه آن تنها كتابي كه سزاوار دقت است 
اسناد از زياده بن كليب روايت نموده كه عمر بن خطاب به منزل علي آمد و طلحه و 

 سوگند به خدا يا اينكه بيعت : و گفت حضور داشتند مهاجرينني اززبير و مردا
 آن د اين سخن از لحاظ اسناد و سن:گويم سوزانم، مي كني يا خانه را بر شما مي مي

محشر كوفي  زياد بن كليب ابو اوباطل است و ثابت شده نيست، اما از نظر اسناد آن 
  كه داراي مشكل است زيرا زياد اين را بيان نموده حداقل به بيان دو راوياست و

مكن بوده كه آن حادثه را شاهد بوده باشند پرداخته است، و زياد از طبقه ششم م
 در اسناد آن حش از دنيا رفته است، و لذا انقطاع فا  ه120بوده كه در سال ] روات[

 آن داراي نكارت است زيرا با احاديث صحيح دگردد، و سن موجب ضعف آن مي
 ابوبكر و تبعيت آنان در ابتداي امر با ثابت شده پيرامون بيعت زبير و تمام مهاجرين

 بيعت بدون اكراه  پيرامونباشد و عالوه بر اين با احاديث  ميتعارضاز ابوبكر در 
 به روايت مورد اشاره در پاسخ بر مراجعه قبلي –باشد   هم در مخالفت مييعل

  . مراجعه شود
   : س:)83) (پيشين(مراجعه 

 امكان جمع ميان ثبوت نص و حمل بر  از– شيخ االزهر –سؤال سليم البشري 
  . صحت آن
   : س:)84(مراجعه 

 ادعاي عدم تعبد صحابه به نصوص مربوط به امور سياست و كشورداري و -1
  .  صحابه از طرف عبدالحسين]هوموم[هاي  ذكر برخي انگيزه

   ذكر آخرين دليل او بر عوامل موجب سكوت علي در امور خالفت -2
  ) 84(پاسخ برمراجعه 

ل ي ادعاي او پيرامون اتهام صحابه در عدم تعبد صحابه و ذكر فضاض نق-1
  . صحابه
  . د سوق داده باشدب كه صحابه را به طرف عدم تع– مرهوم – رد اسباب -2
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لي با ع اشاره به تمام احتماالت مورد احتجاج شيعه پيرامون تفسير بيعت -3
  . ابوبكر

و پيروان او ] عبدالحسين[ دجال صفت شيطان مكر و نيرنگ خود را به وسيلة اين
كنند و تا حدي كه  دهد و بزرگنمايي مي با دميدن پليدي و غرور در آنها گسترش مي

باشند وليكن خداوند مرا مطمئن ساخته و  نمايند داراي قدرت و حجت مي گمان مي

��� :فرمايد مي�+t ��Y �����
� >�Y �,` � � �� � � � �� % %� � �{/�را تعليم ما  �داو رسول خ  }� :	��0

گردند و لذا  نموده كه با استعانت از خداوند و از شر آنان رها شده و خوار و ذليل مي
جوئيم تا مرا از شر آنان مصون  طلبيم و به او پناه مي از خداوند بر روافض ياري مي

  . سازد
دهند و در اين  هاي خويش را ترويج مي و اين گمراهان همدست شيطان شقاوت

 روي �ها بعد از پيامبران يعني ياران محمد ه بدگوئي نسبت به برترين انسانبعه جمرا
و در واقع كسي از بدگوئي و تهمت او مصون نماند و چه زيبا در اين . دنآور مي

 و محمد ساحر بوده و  استخداوند صاحب فرزند :گويند وقتي مي :اند زمينه گفته
  .  پس من چگونه از آن رها شوم انده مصون نماندآنانزبان ] شر [پيامبرازخدوند و 

هاي گمراه همچون  هاي اين فرقه و بر صاحبان خرد پوشيده نيست كه بدگويي
 همچون صداي و لعمري] ماه سير خود كند و سگ عوعو كند[ماند  سگان مي  پارس

  . درب يا وزوز مگس است] جيرك[
د گواه اين وو به قول مشهور چون نكوهش من از طرف ناقص نزد شما گفته ش[

  . باشم است كه من كامل مي
هاي گمراه است كه دلشان از  سوگند به خدا اين القائات دشمن اسالم در اين فرقه

و انتقام است، و بزرگترين عقده آنان اينكه پيامبر داراي ياراني ] پر از خون[اين امت 
 طرفي  او از هر وتي و روزگاري كه اسالم در غربتسخاست كه در هنگام فشار و 

مورد هجوم بود آنان با تمام توان و جان و مال خود هر آنچه داشتند براي اسالم و 
 و اين بذل و فداكاري هيچ گونه طمع و ريائي در خود جايي ،مسلمانان تقديم كردند
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نداده است، و اين بذل و فداكاري به تنهايي سبب غيظ و خشم دشمنان اسالم اعم از 
گشته است وليكن آنچه بيشتر از هر چيز سبب غيظ آنان ن.... يهوديان و نصاري و 

ترين   با پايينانگيري و موقف اصحاب هيچ كدام از پيامبر شده اينكه بزرگترين موضع
ها آيات   و موسي در ده،موضع و موقف صحابه محمد مصطفي قابل قياس نيست

نها را تا اينكه ترين آ بلكه پاك. نمايد چگونگي موقف ياران خود را براي ما بازگو مي

�¬ B :فرمايد  رسيده مييامر به حد� \, q#� \ , eO% � � � �� � % �� h h c� * � ]  موسى[ :ترجمه }  �

و نيز عيسي از ياران   من جز اختيار شخص خود و برادرم را ندارم! پروردگارا«: گفت
اقت براي صدق او خواهان و نيازمند معجزه بيانگر صداو كه حواريون [خاص خود 


 B M7 :اند باشند گفته نبوت او مي� �� C>3�� ���#Q S4�� � qJO ���5 � j�� � � %� % � � � �� �` � �� � %� h � % � �  آيا }�

و آن را . اي نازل نمايد  سفرهردگار شما خواهد توانست از آسمانپرو) اي عيسي(

�:��n :نمايند چنين توجيه مي_* �.�� jY]� � >�D� ��
�-� � �� �� % % �� � � �% � �� % � � >- � �#+�* ��J�#- % �� % �� � � �% � ��
��>���
� �� �.�#Q ��)�* ��5->b� � � % � �� �� � � � � %� � � �� �{�����خواهيم از آن بخوريم، و  مى«: گفتند }   :	

  . ».اى، و بر آن از گواهان باشيم دلهاى ما آرامش يابد، و بدانيم كه به ما راست گفته
  .  مقايسه نمايد�ان و صحابه محمدنمايد اينكه ميان آن و انسان خردمند شرم مي

ها با او بودند وهرگز  ترين شب ترين روزها و تاريك  كه در سخت�ياران محمد
روزي نشانه و آيتي از وي نخواستند تا با آن بر وضعشان استعانت جويند بلكه اسوه 
تسليم شدن در برابر امر خدا و صبر بر قدر و مشيت او و آنچه در مسير ياري 

باشند و بلكه مشكالت پيش آمده به  گردد نمونه و الگو مي دچارشان مي �پيامبر

§ ����Iu� � :فرمايد افزود و خداوند پيرامونشان مي ايمان و يقين آنان ميO �u*� � � % � ��� � �
\, ��W�x ��* R
�TO* �9� �>b* R
�TO* �9� ��>Q* �� �	� ��
�- e�4lk�� � � �� % � � � � � �� �� � � � � � � � � � %� � �� � �� � � � ��7�, ` � �

7�# _*` %� �  :فرمايد  مي�ي آخرين جهادشان با رسول خدا  و نيز درباره  }  :	"89	7} ��

� �� C�+
� �Q�T = |�+(_� ��	
� O���k�* ��Dv�.u�* c(�
� PQ �9� e�_ >2
% � � � � � � � � � � �� � � �� % � h� �� � % � %� �� � � � � � � � �
� "�D� e�#- r�4� W�Y �� >+J� �& � �� �� � � % �� � � ���lO �*MO �? R�, �.�#Q e�_ �� �.�$ � � � % % � %� $ %� � � % � �� �� � � � � �{+,$��	:   { ( 
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كه منظور از آن جنگ تبوك است و اينگونه مسائل فراوان است كه دشمنان اسالم 
اند صحابه را مورد نكوهش قرار دهند  الخصوص يهوديان و نصاري خواسته علي

د و بزرگترين ياوري در اين گروه گمراه ان وليكن به طور علني ياراي آن را نداشته
 ي تربيت يافتهو بر آن نسل پاك ] با تشويق دشمنان اسالم[اند و رافضيان  يافته
داشتند انسان آن را   افترا نموده و چنانچه آن نسل به طور عملي وجود نمي�رسول

  . آورد پردازي و رؤياها به حساب مي جزو خيال
و يا ) 82-80 ( آن اين مراجعه و قبل از در- و هر آنكه سخن عبدالحسين

د كه نمايو سخن ساير رافضيان را مطالعه نمايد يقين حاصل  -) 88-86(هاي  شماره
] يكديگر[ برادر ايماني و خدايي �گويند كه اصحاب رسول خدا آنان به صراحت مي

فريب اند و با هم دشمن بوده يكديگر را  اند ميان خود رحمت و مهرباني نداشته نبوده
  .نمودند و لعن و بر يكديگر توطئه مي

ها  اند و ابوبكر و عمر، عثمان و علي از اين حرف سوگند به خداوند دروغ گفته
  . اند اميه با هم چنين نبوده هاشم و حتي بني باالترند و بني

 نسبت �نمايند كه اصحاب رسول خدا ترين دروغ رافضيان اينكه تصور مي پست
 – بر خالف سخن عبدالحسين – بلكه خداوند –اند  ني داشتهبه يكديگر در دل دشم

��NO O���J M.�8 :فرمايد مي)
� PQ M�>0% � � �� % �� � � �� � � � � � �A {����	:  { گيري آنان  و موقف و موضع

چنين بوده گرچه در ميانشان پدران و برادران و خويشاوندانشان هم بوده باشند، 
اند، و موقفشان با مؤمنين تنها برادري ديني بوده آن  ها را قطع نموده وليكن تمام رابطه

براي خداوند بوده است و نسبت به ] با خودي[و آن رحمت ] با دشمن[سختگيري 
اند، و عواطف و احساسات خود را همچون رفتار و  يكديگر چيزي در دل نداشته

ا خداوند دارند و برتر از اينه روابطشان بر اساس رضايت خداوند و محبت او برپا مي

��� :ستايد آنان را چنين مي��tO* �9� �� sZ� ��<5(�` �� � � % �% %� � ` � � و اين عادت و خوي آنان  ��

است تمام آنچه فكر و خيال آنها را مشغول ساخته است شوق و ميل به فضيلت و 
  . نيل به رضاي خداوند است
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 نص خداوند  با–گيران بر كفار   ميان خود و سختمتراحمين درآيا در ميان اين 
  نمايند؟؟  ي علي كتمان  دربارهرا  � نص رسول–

گيران بر كافران بر مبناي نص قرآن بر علي  و آيا رواست كه اين سخت
  .... . گيري كنند و او را تهديد نمايند؟ مگر اينكه پناه به خدا علي  سخت

عاي كه اينها نيل به فضل الهي عادت و خوي آنان شده به اد] گفت[و آيا رواست 
   سرپيچي نمايند؟ �تعلق برخي اوامر به مصالح دنيايي از اطاعت اوامر پيامبر

 ميان دستورات مربوط به قيامت از طرف و سپس تفاوت قائل شدن عبدالحسين
 باطلي است و هر آنكه ادعايدليل   و دستورات مربوط به مسائل سياسي بي�پيامبر

 كه �اند چه برسد به صحابه پيامبرد شناخت درستي از اسالم داشته باشد آن را مي

��D �:  آيه كهاند اولين كساني بوده R
�TO* �9� ®- ��, ���I� \* ��Iu ��Y ��*` % � � � �� � � � �� �� % %� � �� & � � �� & � �
���(� \st jt >2� R
�TO* �9� ¯+� ��* ��D� �� C�«� �� ��)� �` � � � � � % % � �` � �� � � � � %� � % �� � % � % � % �� � � � �� �� � � �

ترين مردم به مفهوم و مضمون آن  آن را تلقي نموده و آنان آگاه  }� :8	7	"9}
اند و از زبان و لغتي كه با   مشاهده نموده�باشند زيرا نيك آن را در سيره پيامبر مي
در آيه مذكور نكره و در ) امراً(ي  باشند و كلمه  آگاه مياند مورد خطاب قرار گرفتهآن 

م ونمايد و مفيد لز هان به زبان عرب افاده عموم ميباشد و نزد آگا سياق شرط مي
 در هر امر كوچك و ريز دنيايي و يا اخروي است و هر �اجراي اوامر رسول خدا

  . آنكه از آن روي گرداند سخت گمراه گشته
 را ستوده و با ادعاي �بينيم خداوند در آيات فراواني صحابه رسول خدا و ما مي

چگونه اين كساني كه در طلب رضايت و خشنودي پس . عبدالحسين منافات دارد
عمل آن ي اعتبار ساقط و به   را از درجه�امر پيامبراوباشند برخي از  خداوند مي

طلبد كه اينان آشكارا در گمراهي آشكار واقع شده باشند و اين  نمايند، و اين مي نمي
عريف نموده و جز در خرد نابخردان راه ندارد و خداوند آنان را به وصف راشدين ت

�D 8 :فرمايد مي)
� �)�
, |DY* �)J�#- = R��x* �7�!� �)�
, ¢(l �9� �)
*� � � % � �% � �� � � �% � � � � � % � � � � �� � � �� �� � � � � � �
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  . خردان گردد مگر نزد اين بي نمي


+�����ي  يهسپس آ�* �� �
�* D�)
� �)�
, |DY*� � � %� % � � % � �� � � � �� � � � مستلزم تبرئه آنان از  ��

 در همه شئون است زيرا عصيان او يا كفر �عصيان سرپيچي از دستور رسول خدا
تر كه به آن  تر از آن كه فسوق است و يا وضعيت آن از فاسق پايين است يا پايين

و .  منتفي است�ي پيامبر ي اينها از صحابه  همهي قرآن عاصي گويند و با نص آيه
 پايبند نبوده است به عقل و ايمان �هر آنكه روا دارد كه صحابه به برخي اوامر پيامبر

 ضايع نموده  راخويش مراجعه نمايد زيرا اگر مفهوم آيه را انكار نمايد او عقل خود
يمان خود را ضايع نموده و اگر به مفهوم آن اقرار وليكن تحقق آن را انكار نمايد ا

  . است
دارد بطالن تفاوت ميان اوامر را بر هر  ب خردي روا ميحسپس چگونه صا

 باشد و حال آنان نيز �مسلمان پنهان نمايد چه برسد به اينكه صحابه رسول خدا

�����I� \ qJO* s� �D�0 7�� £�:)f }5l: ي اولين كساني باشند آيه � � � �� � � h �� � �� h � %� � � �� � � �� �.��J � %� � % ��
7�# _ ��:# �* X�Z- �{ �vDl �. �� = �*>� \` % � � � %� � % �h �� � % ` �� � �� �� � �� � � � �{/�پيرامونشان نازل   }:�1	��0

گردد بلكه خداوند آن را عالمت و  و اين نيز عام و شامل تمام امور ميشده است 
امر مربوط به امور ي ايمان قرار داده است با بطالن تفاوت موهوم ميان او نشانه

 نوع اوامر تساوي وخروي و امور متعلق به سياست و تدبير قواعد دولت و ميان داُ
 عاصي �برقرار است و هر آنكه يكي از آنها را انكار نمايد نسبت به رسول خدا

اند تا اين مسأله را ثابت نمايند كه صحابه  است و عبدالحسين و شيعه در تالش
باشند و چنانچه به اين ادعا ملتزم   عاصي مي�امر رسول خدا نسبت به او�اهللا رسول

و پايبند باشند مستلزم تكذيب نصوص قرآن است كه برخي از آنها در صفحات قبل 
  .كه با اين ديدگاه مخالف است ذكر گرديد


#����: ي و مخالف با آيه XvD� �� �� �5�Y� � �� %� &% � � % �� % %� � � �{هيچ باشد، و  مي  }   :�� ���	

ي  اند كه آيه رافضيان چون ديده] متأسفانه[نمايند و  مسلماني آن را تكذيب نمي
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خواهند همخواني  با آنچه آنان در مورد صحابه مي] و صدها آيات ديگر[مذكور 
اند، و عبدالحسين در مراجعات  پرداخته] از ديدگاه خود[ندارد به تحريف نص آيه 

به نقل از تفسير قمي ) 44(و ) 22 (هاي حاشيه) 70(و ) 165(هاي خود صفحه
) 1/10(ي كتاب خود   نقل نموده كه او در مقدمه راي علي بن ابراهيم قمي نوشته

%�5�Y � :ي و بر خالف ما أنزل اهللا است آيه] قرآن[ و اما آنچه بر خالف :گويد مي � % �
���#
 XvD� �� ��� � �� � &% � � % �� %� �{ خواننده آيه به[ �هللاباشد، و ابوعبدا مي  }   :�� ���	

كشند؟ و به وي  بهترين امت اميرالمؤمنين و حسين بن علي را مي] آيا [: گفت]مذكور

	!�: @عبارت  با :؟ گفت�گفته شد پس چگونه نازل شده است اي فرزند رسول خدا
A��B� CD�E	 +��	 FEGHنازل شده است  .  

ز آن عصيان  يا به برخي ا�پس چگونه صحابه نسبت به اوامر رسول خدا
كه هستند كه بهترين مردم كساني (ستايد   آنان را مي�ورزند و با اين وجود پيامبر مي
پس چگونه آنان ) گيرند اند كه بعد از آنان قرار مي باشند سپس كساني عصر من مي هم

ترين مردم و بيش از همه از هوي و  اند و حال آنان نزد رافضيان كم علم بهترين مردم
نمايند؟ و اين حديث تماماً بيانگر مفهوم و مضمون آيه سابق است و  ميآرزو تبعيت 

و زبانشان ] بهانه[براي قطع ] مذكور[اگرحديث مذكور نزدشان صحيح نباشد آيه 
 عصيان �كافي است، و چگونه اين صحابه نسبت به برخي اوامر رسول خدا


 ��2J� � :فرمايد ورزند وخداوند بر رضايت از آنها تصريح نموده و مي مي�*� � � � �
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ان را نابينا و رعد آن گوششان را كر شكه به علت شدت برق و روشنائي آن چشمان
  . نمايدمي 

گردد كه بر اوامر رسول او تسليم  و چگونه خداوند از قومي راضي و خشنود مي
گردد و  شنود ميشوند و در تمام احوال به آنها پايبند نيستند؟ و چگونه از آنان خ نمي

] پناه به خدا[بينند؟ و  حال آنان سود و رفعت خود را در خالف اوامر رسول او مي
هايي  عالم الغيوب پوشيده است و متعارض و انسان] خداي[ها بر  آيا اين مخالفت

] همچون [�نمايند؟ و اگر بگويند آري ياران محمد ناقص آن را بر او كشف مي
مرتد و  دگرگون �اند اما بعد از وفات پيامبر  بودهمضمون و مصداق آيات مذكور

%�+#� �� = -#�?�(شدند، و ما آنان را با قول خداوند  � �� � � � �� � نمائيم، و آيا جز   تكذيب مي)�

باشند؟ خداوند در آن زمان و بعد از آن نيز به  انبياء و مرسلين كسي همچون آنان مي
ب رضايت هميشگي از آنان گرديده شان آگاه بوده است كه موج  هاي درون نهفته

انگيز است اينكه خداوند بندگانش را به آن  است، و سوگند به خداوند عظيم شگفت
اختصاص نمايد و آنان را مورد خطاب قرار دهد، برايشان تصريح نمايد كه او از 

اضي  درون از آنان رهاي شان آگاه است و به خاطر همان نهفته هاي درون پنهاني
  . گردد مي

در حديث صحيح به ثبت رسيده كه رسول ] هاي مذكور و آيه[و نظير اين امر 
بيعت نمود وارد آتش ] بيعه الرضوان[هر آنكه زير درخت  (: فرموده است�خدا
و افراد اهل بيعت دو هزار و چهار صد نفر ... و ) 2496(مسلم، . گردد نمي] جهنم[

اند، و شيخ االسالم ابن  بيعت كرده] نيز[اند كه با ابوبكر  اند و آنان كساني بوده بوده
 پس چگونه ممكن است اين افرادي كه :گويد مي) 70ص (، )المنهاج(تيميه در 

شان آگاه بوده و به همين خاطر از آنان راضي گشته و رسول او هم  خداوند از درون
گردند چگونه ممكن است نص  خبر داده كه هيچ كدام از آنان وارد جهنم نمي

ي اينكه اين دستور از امور  ي علي كتمان نمايند؟ و يا به بهانه  را درباره�پيامبر
  . سياسي است به آن عصيان ورزند؟ كه موسوي در اين مراجعه چنين برداشتي دارد
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و داليلي را كه او در مراجعات به كار برده است تماماً هذيان و باطل و ساختگي 
  . ي خود توضيح خواهيم دادي آن را در جا است كه به ياري خداوند همه
ي بزرگان و خواص صحابه سخن گوئيم، و براي درهم  و چه لزومي دارد درباره

ترين طبقه صحابه نظري افكنيم همان كاري كه  به پايين) روافض(هاي  كوبيدن فتنه
منعقد ) المنتقي من منهاج(كتاب براهللا در فصل پاياني  الدين خطيب رحمه استاد محب

ترين طبقه در اين نسل و   بلكه پايين:گويد مي) 602-600(در صفحه ساخته است و 
ي آنان چيره  تواند گاهي اوقات بر اراده اند كه معموالً شيطان مي  كساني–كاروان 

هايي دچار شوند كه مستوجب حد شرعي هم گردند و شگفت  گردد و به لغزش
ز همان طبقه پايين بعد از انگيزترين آنچه در تاريخ بشر واقع گرديد، اينكه افرادي ا

 بيايد و به لغزش خود اعتراف نمايد و بر �ارتكاب لغزش با پاي خود نزد پيامبر
 تا با اين – و به مرگ او هم منجر شود –ي حد بر خود بسيار پافشاري نمايد  اقامه

 چون اين ايمان شگفت را در اين طبقه از ياران خود �كار از گناه پاك گردد و پيامبر
گرفت تا با طريق شرعي حد را از آنان دفع نمايد، اما  يد تالش خود را به كار ميد مي

 حد شرعي بر آنان انجام گيرد تا از عقوبت آخرت ندورزيد آنان همواره اصرار مي
  . محفوظ شوند

ي    و مالحظه از اين طبقه توسط يكي از امامان اهل بيت زيديه اينگونه نگرش
متوفاي شهر (هللا عبداهللا بن حمزه بن سليمان بن حمزه يمن به نام امام منصور با

مورد اشاره قرار گرفته است كه دانشمند زيديه قرن نهم به ) 614كوكبان يمن سال 
، )الروض الباسم(در كتاب ) 840-557(نام سيد محمدبن ابراهيم علي مرتضي وزير، 

اكثراً كساني از  (:تاز اونقل كرده كه پيرامون طبقه پايين صحابه گفته اس) 1/55-56(
شما چون در امور ديني تساهل نمائيد بر انجام گناهان كبيره مخصوصاً بر معصيت 

يابيد، و اين دليل خفت امانت و كاهش ديانت است وليكن ما در  زنا جسارت مي
اند  نگريستيم به اين نتيجه رسيديم كه كاري كرده] ي پايين صحابه طبقه[حال آنان 

هاي خود را در پي  دهد و آنان جان خرين كسي آن را انجام نميجز اهل ورع از متأ
ي منصب و جايگاه   و جز كساني كه شايستهندرضايت و خشنودي خداوند بذل نمود
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يعني طبقه پايين در آن نسل ). دهند امامت و تقوي نيستند چنين عملي انجام نمي
 داراي صداقت –دند گر  كه گاهي هم مرتكب گناهان بزرگ نيز مي–آل  نمونه و ايده

گرداند كه  باشند كه آنان را به درجه كساني نايل مي ايمان و پايداري بر حق مي
] ديدگاه ما[باشند، پس بايد  ت در ميان امت اهل تقوي و ديانت ميمامسزاوار مقام ا

ها پاك   كه خداوند آنان را از كوچكترين لغزش چنين باشدنسبت به خواص صحابه
 درجات رفعتشان بخشيده است و عالمه زيديه سيد محمد بن نبهترينموده و به 
 نگاشته و يشرح) الروض الباسم(بر كالم منصور باهللا در ) 57-1/56(ابراهيم وزير 

كساني از اهل دين با  چهانصافاً بمن خبر دهيد در زمان ما و قبل از آن  (:گويد مي
ده و به گناه خود اقرار اند و نزد واليان امر آم شادي و سرور به سوي مرگ رفته

  حكم واليان هم بر قتل و اجرايپروردگارشان گشته اند ومشتاق ديدار اند و كرده
 غافل را بيدار نموده و ])پيرامون صحابه(اين گونه مسائل [اند؟  آنان توانمند هم بوده

� :نمايد و گرنه گفتار خداوند بصيرت خردمند را تقويت مي �� �� �5�Y� �& � % %� � � % � XvD�% � � %
���#
� � � �{ ها  بهترين قرندر  كه آنان � با تأييد از جانب محمد مصطفي }   :�� ���	

 و يا يك مد آنانو اگر غير آنان همچون كوه احد طال انفاق نمايد به پاي بودند 
 اينگونه مناقب شريف در وصف صحابه كافي و لي از آن نخواهد رسيد و امثا نيمه

  . بسنده است
كنيم تصويري  ين مطلبي كه ما در پاسخ خود در اين باره به آن بسنده ميو آخر

نمايد آيات  صادق و درخشان از صحابه و تابعين و رهروان مسير آنان ترسيم مي


	�� � :فرمايد ي حشر است كه مي عظيم و جاويدان سوره� ��Dv�.u� M�D2�#
� � �� �� %� � � � � � �
��* ��O��W �� ��vD�� � % �% %� �� � � � � % R
�TO* �9� �*°��* ����tO* �9� �� sZ� ��<5(� ���� � � � � � � % �� � � � %� ` � �� % ` �% %� � ���

��-W��
� �� qn
*� � � �� � � � � شما را به خدا به من بگوئيد كه منظور از اين افراد   } :	.-} ��

آيا غير از ابوبكر، عمر، عثمان، عبدالرحمن بن عوف، طلحه، زبير، ] با اين وصف[
اند پس  بن ابيطالب است؟ و اگر آنان بوعبيد بن جراح، سعيدبن زيد و عليسعد، و ا

ستايد كه با اكراه و مجبوري از ديار و سامان خود  چگونه خداوند آنان را چنين مي
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ي  گفتند پروردگار ما خداوند است و همه  مي بود كهاخراج شدند و تنها گناه آنان اين
غير از [ت و فضل الهي و بدون پناه و ملجئي در پي رضايرا دارايي و متعلقات خود 

هايشان شمشيرشان خدا   رها كردند و آنان گرچه طرد شده و اندك بودند با دل]خدا
نمودند سپس  ترين اوقات ياري مي ترين ساعات و تنگناك  را در سخت�و رسول

  !  كردند؟؟چي سرپي�آنان در خالفت علي از دستور پيامبر
ها آگاه است آنان  اند چگونه خداوند كه به اسرار و نهان آنان] منظور از آيه[و اگر 

اند و حال آنان با  نمايد و چگونه اينها صادق صادق و راستگو به مردم اعالم ميرا 
 را در مورد علي كتمان و يا خود را در �هاي او نص پيامبر زعم عبدالحسين و شيعه

  اند؟  آن به تجاهل زده
: فرمايد ميو نصار برادران ايماني مهاجرين پرداخته سپس قرآن كريم به توصيف ا

� = �*>� \* �.�
, Dv�� �� ��(f �.#(- �� �7�!�* O�>
� �*M�(_ ��	
�*� �� � � �� � �� �� � �� % � % � % % � � � � �% � � % � � �� �� � � � �� �
� �? ��Y �
* �. �� PQ �*D�I�* ��_* �{ �v�l ��O*>b� % % � %� � � � � `� % � � � � � �� � � � �% � �� �� � % � � ��b��$ �  و  } :	.-}� �

و اگر . داي سبحان استترين صاحب قول خ ترين وصف انصار از صادق اين صادق
نمايد كه  اند چگونه به ذهن خردمندي خطور مي ي ايثار و اهل آن بوده آنان سرچشمه

اند  اند؟ و اگر آنان چنين نموده ي علي كتمان و پنهان كرده  را درباره�پيامبرنص آنان 
  رستگارانند؟ ) مفلحون(داوند آنان را ستوده به اينكه آنان چگونه خ

و سپس خداوند بارزترين عالئم تابعين صحابه را تا روز قيامت تبيين نموده 

�2�� � :فرمايد مي(T ��	
� ������!* ��
 D��� ��JO ��
�2� ��>+J �� �*M�v ��	
�*� � � �� � � � � � % � % � � �� % � % �� � � � � � �� � � �� � �% � % �

�7�!�J� � � ���lO �*MO q�, ��JO ����� ��	#
 s� ��J�#- = j+� \* $ � � � � �� � � �$ � � �� � � � � � �� � � % �� �� � % � �{-.	:  {  
 آنان در طلب مغفرت به خداي رو نموده  است كههاي تابعين اين بارزترين ويژگي

ا  استغفار نمايند زيرا آنان دين رداتا نه تنها براي خود بلكه براي گذشتگان قبل از خ
  . اند به تابعين رسانده
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آميز و پر از  ي محبت از البالي اين نصوص طبيعت اين امت مسلمان با رابطه
نس و نژاد فراتر رفته جاحساس و شعور و با پيوندي عميق كه از زمان و مكان و 

  . گردد گر مي است جلوه
 و اين صورت و نما با مقايسه با صورت مملو از كينه و ناپسندي كه رافضيان

اند هيچ گونه  دهد، كه دو صورت نمايند بيشتر درخشندگي خود را نشان مي  مي ترسيم
شود يكي از آنها تصويري است  ي شبيه هم ميانشان يافت نمي پيوند و عالمت و سايه

كه فراتر از زمان و مكان نژاد و مليت و طايفه با پيوندي مستحكم و پر از عطوفت و 
كند و ديگري  نگاه مي] بشري[ها  نه و قهر به نسلها و پاك از كي دوستي به نسل

ها را دشمن خوني و آنان را در پي انتقام و نيرنگ و تقلب با  تصويري است نسل
  . نمايد يكديگر قلمداد مي

نمايد تا داليل ادعاي خود  و عبدالحسين در فقره اول از اين مراجعه تالش مي
ي حق خالفت علي ايجاد و   درباره�پيرامون عدم التزام صحابه نسبت به نص پيامبر

   :نمائيم آنها را برشمارد و ما آنها را در موارد زير خالصه مي
و تمام گمان كردند كه عرب از علي فرمانبرداري نمي كنند جز با قدرت  :اول
هاشم   در بني�هايي كه در اسالم ريخته شده بود به علت برتري او بعد از پيامبر خون

  . آنان محل انتقام قرار گرفته بودبه  يعني اينكه علي نسبت نددبه او ربط داده بو
 به علت شدت رفتار علي بر دشمنان خدا و سختگيري او در امر به معروف :دوم

  . و نهي از منكر در پي انتقام از او بودند
 و عملي به علي ارزاني نموده بود بر او معنوي به علت آنكه خداوند برتري :سوم

 پيمان نسبت به او اجتماع نموده و آن را كتمان و به ضبر نقرشك ورزيده و 
  . فراموشي سپردند

و شان   قريش و سائر عرب به چرخش خالفت ميان قبايل  رغبت و عالقه:چهارم
 رسيدن به آن اي در قبيلههر تا  آن را به انتخاب و برگزيدن كشاندند به اين خاطر

ط عبدالحسين به عنوان اساس عوامل اميدوار باشد اين موارد چهارگانه فوق توس
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 تمام ضكتمان نص بر خالفت علي از جانب صحابه قرار داده شده است، و ما نق
   :گوئيم اين اسباب را تبيين نموده و مي

 ابطال مورد اول اينكه مستلزم وصف علي به عجز و ناتواني است، و عاجز نيز -1
قدرت براي نص سرفرود سزاوار امامت نيست، اما اينكه گفته آنان جز با 

نبوده طلبد كه علي همچون ابوبكر و عمر داراي توان و قدرت  آورند، مي مين
ي نداشته است، زيرا در پاسخ بر مراجعه قبلي نوااست بلكه او اصالً نيرو و ت

گفتيم علي تواناي مادي نداشته تا او را براي نيل به خالفت قادر سازد بلكه 
وي عرضه نمود و در اين صورت ادعاي اينكه آنان ابوسفيان بن حرب آن را بر 

 زيرا علي قدرت الزمه برايش فراهم نشده وندش نميعلي جز با قدرت تسليم 
صفت [بود به اين معني است كه علي عاجز و ترسو بوده و حال او از اين 

 كه ما –به دور بوده است و اگر بگويند كه قدرت الزم فراهم بوده ] ناپسند
 پس اعراض وي از به كارگيري آن بيانگر اين است كه خود –يم گوئ چنين مي

  . را براي خالفت حق و برتر ندانسته است
 به او ربط داده  را در اسالم ريخته شده بود كههايي و تصور اينكه تمام خون

هاي  خردها و جهالت  از علي انتقام بگيرند، از بي�خواستند بعد از پيامبر بودند و مي
 �داند كه قريش هرگز انتقام نصرت و پيروزي پيامبر يرا هر فردي ميشيعه است، ز

عالوه بر اين در . گرفتند اند، بلكه آن را اصحاب و پيروان او مي هاشم نگرفته را از بني
خواهيم بگوئيم  نمودند كه ما نمي  دشمني مي�هاشم كساني بودند كه با محمد بني

  . ننموده است را تأييد �هاشم پيامبر كسي در ميان بني
نه به كسي از - با همه مسلمانان  را و فرستاده خود�و در واقع خداوند پيامبر

�<£ J* |°�J���Iu'� :فرمايد  مؤيد نموده و مي–آنان  �	
� ��� %� � � �� � � �� � �% � � � � � � �{���!"	:� {  
بكر نمود از جمله ابو  بيشتر او را تأييد مييوليكن برخي از مؤمنين نسبت به ديگر
 و در سفر هجرت جز ابوبكر  استاهللا عنهما صديق و بعد از او عمر فاروق رضي

 �كسي او را همراهي ننمود و روز بدر جز ابوبكر كسي همراه او نماند، حتي پيامبر
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ترين در همراهي و توانايي   همانا امين:در تبيين شدت تأييد ابوبكر فرموده است
نمودم ابوبكر را  زمين خليل و دوستي اتخاذ ميابوبكر است، و چنانچه در ميان اهل 

و اين روايت از جمله احاديث در صحاح ). نمودم  ميبه عنوان خليل خود اتخاذ
) 20(هاي فراواني ذكر شده است، و در ابتداي پاسخ بر مراجعه  است كه به صورت

  . تخريج آن را ذكر نموديم
 و مشاوران او �محمددانستند كه سران مسلمين  و حتي كفار و مشركين مي

باشند و اين مسأله در سؤال ابوسفيان در روز احد هنگامي كه  ابوبكر و عمر مي
آيا در  (: گفت سه بارمسلمانان مورد حمله قرارگرفتند كامالً آشكار است كه ابوسفيان

آيا در ميان قوم ابوقحافه هست؟  سپس  (:گفتسه بار ميان قوم محمد هست سپس 
) 4/293(روايت از امام احمد،  (داي  شما كار اينها را تمام كرده:به ياران خود گفت

 گ و رسوائي بر گروهي كه از مسائل نن)از براء بن عازب) 5/30) (4/27(بخاري، 
 و حال دشمنان دين به آنها آگاهند و يا عناد ورزيده و خود را به اندخبر دين بي

  . نمايند حماقت زده و انكار حقايق مي
شوند و با  كه عرب تسليم علي نمي (–نظور عبدالحسين از اين گفته و اما اگر م

 خود را با جهاد در راه و  نمايند زيرا علي رابطه وجود نص بر او از او اطاعت نمي
 چنين باشد كه در دل –) ريختن خون آنان در پي اعالي دين خدا تيره نموده است
د داشته و لذا از او تبعيت بسياري از عرب به علت مبارزه مداوم علي كينه وجو

-4/99(، )الفصل(نمودند، اين توجيه ضعيف و دروغي است و امام ابن حزم در  نمي
به طور مشروح شبهه رافضيان را در اين زمينه پاسخ داده و دليلي براي دفاع ) 100

 اگر :گويد اهللا مي  او رحمه:كنيم اي از آن را ذكر مي  با خالصه در اينجااند و نداشته
محزوم، بني عبدالدار و  عبد شمس، بني بني] در عدم اطاعت از علي[دف از عرب ه

اي از قبايل مذكور كساني را به مرگ رسانده  عاص باشد زيرا علي از هر قبيله بني
داند كه اين قبايل و  و اخبار داشته باشد مي] تاريخ[است، هر آنكه اندك آشنايي با 

تيم بن مره  اند، پس كساني از بني  تأثيري نداشتهكسي از آنان در روز سقيفه دخالت و
عدي بن كعب كه علي آنها را به قتل رسانده است براي ما ذكر كنيد تا  يا از بني
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اند؟ سپس بگوئيد كه علي چه كساني از انصار را   كه بر علي كينه وزيدهشودتصور 
ها ديگران با  صحنهكشته و يا مجروح و يا مورد آزار قرار داده است؟ آيا در تمام آن 

اند؟ پس چه نفرتي در دل انصاريان وجود  او و يا مقدم و يا متأخر از او وجود نداشته
داشته تا همگي بر انكار نص علي اتفاق نمايند؟ سپس مرا آگاه سازيد علي چه كسي 
از فرزندان مهاجرين عرب از قبيله مضر و ربيعه و يمن و قصاعه را كشته است تا 

پيمان شوند؟ اين ادعا جمله از عجائبي است كه  انكار نص بر او همهمه آنان بر 
ي آن هرگز در جهان يافت شود و طلحه و زبير و سعدبن  ممكن نيست نمونه

اند پس اگر روافض  وقاص همچون علي كساني از مشركين را به قتل رسانده أبي
د خشم و باشند چه عاملي سبب شده است كه تنها علي مور داراي شرم و خرد مي

  . ها قرار گيرد توزي كينه
هايي با قريش داشته كه علي همسان  و ابوبكر در مسير دعوت به اسالم مخالفت

او نبوده است پس چرا او با داشتن سابقه و خاطرات تلخ با كفار قريش مورد بيعت 
و عمربن خطاب نيز در مبارزه با كفار قريش و اعالن اسالم تأثير و . گيرد قرار مي

دانستم كه چه چيزي سبب  كاش مي. حيتي داشته كه علي مثل آن را نداشته استمطر
شده است كه آثار همه اين بزرگان فراموش شود و تنها كار و آثار علي مورد توجه 

و زيدبن حارثه روز بدر حنظله بن ابوسفيان را كشته است و زبيربن عوام . قرار گيرد
رساند و عمربن خطاب نيز در همان روز روز بدر عبيدبن سعيدبن عاص را به قتل 

شدگان  عاص بن هشام بن مغيره را به قتل رسانده است پس چرا خانواده اين كشته
  ). اند با آنان دشمني نورزيده

و اما سبب دوم كه به علت شدت فشار علي بر دشمنان خدا در فكر انتقام از او 
م زيرا او يكي از خلفاي راشدين نمائي ي علي را انكار نمي بودند ما اين مطلب درباره

وليكن ما و تمام مردم و حتي .  آنان را مورد عنايت قرار داده است�است كه پيامبر
 در اين زمينه كسي همسان او نبوده  دانند كه پيشتر و برجسته يهود و نصاري هم مي

همان اميرالمؤمنين عمربن خطاب است كه به عادل شهرت يافته و همين كه نامي از 
 و اين امري است به علت نمايد مي به ذهن مبادرتنام عمر  .دل به ميان آيدع
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 و  ذكر ادله آن را مفيدبرهان است، بلكهو ادله نياز از ذكر  ين بآ واترتشهرت و 
گيري بر  است كه به علت سخت همان كسيخطاب  و عمر بنسازد  محدود مي

گرفت و هرگز بر  رار مي قمورد انتقام از حدود الهي  خدا و متجاوزيندشمنان
  به عدل او به ستوهنسبتآمدند  بعد از او  كهو حتي كساني گذشت نداشت منحرفين

 صحيح از باشد كه در حديث مي � حاصل دعاي پيامبرو تمام اين فضايل مدندآ
 به وسيلةرا خدايا اسالم ( است طرق و شواهد آن روايت شده است كه پيامبر فرموده

) 3683 ،3681(ترمذي ) 2/95(امام احمد ). نمائيدد و تحكيم من عزتعمر بن خطاب 
طبراني ) 6/370(بيهقي ) 2180 ،2179(ابن حبان ، )3/83(و حاكم ) 105( ابن ماجه

آن را از احاديث ابن عمر و ابن عباس و ابن ) 10314 ،11657() 1428( )الكبير(در 
روايت است كه  �ن مسعودو از عبداهللا ب. اند وبان روايت نمودهثمسعود و عائشه و 

روايت از )  نايل شديمما به عزتكه عمر مسلمان گرديد از زماني ( :او گفته است
  ). 3684(بخاري 

درست ثابت شده است كه در بهتر و برتر از عمر است و با اسناد  �پس ابوبكر
قوي و ضعيف در ميان شما نزد من  (در سقيفه گفت روز بعد از بيعت اولين خطبه

 تا اينكه و قوي شما نزد من ضعيف است  وي بر گردانم اينكه حق او را بهاست تا
و ابن كثير  )31114() سيره ابن هشام (قبن اسحا اروايت از) حق را از او اخذ نمايم

  .  اسناد آن صحيح است:گفته است) 6/301( ) و النهايهلبدايها(در 
  نسبت داده استلي شرم اين سخن را به ع وكمبود حيابه علت (موسوي  وليكن
و ما انكار دانند كه سخن ابوبكر از او ثابت شده است،  و همگان مينه ابوبكر 

نموده و او است ليكن ابوبكر در اين امر بر او سبقت كنيم كه علي نيز چنين بوده  نمي
و  !اند؟ ن رافضيان چه اندازه كم حياءيو ان امر وصف گردد، يسزاوارتر است كه به ا

 آن  به علي افترا نموده استحسدشان نسبتبابت اختصاص   سبب سوماما آنچه در
، و از جمله اند آن نسبت دادهعهد و فراموشي نص بر او و كتمان را به نقض 

بر اين ترين آنها همچنانكه در آغاز پاسخ  و پست يانضهاي راف دروغترين  زشت
ه خداوند آنان را اند ك كه صحابه چنين نبودهمستلزم اين است  كرديممراجعه ذكر 
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��NO O���J M.��: وصف نموده است)
� PQ M�>0% � � �� % �� � � �� � � � � � ��)5>�� (و آنان  }  :	����}� � � � % �
����tO* �9� �� sZ�` � � �% %� � ` 
#����و  )� XvD� �� �� �5�Y� � �� %� &% � � % �� % %� � � �{بلكه   }   :�� ���	

و با نفرت يكديگر را  اند  نمودهي دشمنخود جنگ و دعوا ون آيد كه ميا چنين بر مي
نان است زيرا ترين سخ دروغينها و  باطلترين  اين از باطل واند  كرده نفرين مي
 از اين سخن تكذيب سخن خداوند است و اگر بگويند منظور آنان مستلزم
  هم مواجه�از جانب علي با چنين موقفي اند،  كه داراي چنين موقفي بودهاند نيمنافق
تر است زيرا به اين معني است كه سخن و  سخن قبلي باطل و اين از وند،ش مي

] صحابه[مؤمنين ندارد، و آنان  است و ارتباطي با شوكت و قدرت مربوط به منافقين
اين گونه [ زيرا ند ا مردمترين د بلكه بآيند ها به شمار نمي قرنبهترين با اين مفهوم 

قرار  است و بيانگر در سطح پايين ريزانو خونعلو سخن منافقين  متضمن] باورها
 سخن خود اعتراف  نتيجه]اين[به ) رافضيان(و اگر نين مدين و سخن مؤگرفتن 

  . اند نياز نموده يب  پاسخزنمايند مرا ا
اند عرب   است كه ادعا نمودهو آنچه ذكر شد بر سبب چهارم افترا شده نيز منطبق

شكني و به   لذا بر پيمانان در گردش باشدآن ميان قبايل تا خالفت راتمايل داشتند 
 سبب ن ادعاي نيز همچوني و ا، نص بر خالفت علي روي آوردندفراموشي سپردن

 و عالوه بر اين  گفته استشان درباره وصف صحابه با آنچه قرآن قبلي مستلزم
ي برترايمانداران و نصوص آيات قرآن بر آنچه ما درباره برتري قرن اول و غلبة 

نمايد از  داللت مي ،ايم منافقين گفته  و سخنيندارزش بودن  يو بين خدا دبودن 


	�� ����� �� �R��W �Q �)�� >_D � �� � :فرمايد ميجمله قرآن كريم � �� ��� % �% % � % � �� % % � � �� � � � � �� � � � � � � �
Q '��Iu� PQ �
� R��(f* �.(f L�2J �9� ±]�� � � & � � �� �� % � � �� � � � � � � � % �� % & � � � % j�(T = �*>��� ��D��)
� PQ C4� � � �� � � � � � �� � � &� �

��#Q �T�* �9�* M��� �� R�_I� �9� jZ� q
� �3\ ���
 ����² \* �9�$ � � �� � % % �$ � � � % � % �� � � � �� � � � �� � & � � �� �� 
{������7 8: به آية  عبدالحسينهنگام استشهاد) 12(مراجعه كه در پاسخ بر   }�1:	,� � �

�9� �)�
*� � � ������� ��	
�* R
�TO* � � � �� � � � �� � �A {�����و گفتيم اين آيه به ذكر آن پرداختيم   }11:	
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خالفت ابوبكر صديق است زيرا او با مرتدين به جنگ بزرگترين داليل بر صحت 
 با او توان منظور از آيه را پيامبر دانست زيرا محاربه مرتدين  است زيرا نميپرداخته
توان منظور از آن را علي   است، و نيز نميجنگيده با كافرين وبلكه ا  نيفتادهاتفاق

ه احاديث مراجعاز  نجنگيده بلكه كما اينكه در حديثي  با مرتدين اودانست چون
 است و اگر تصور نمايند كه مبارزه كرده كنندگان با تأويل از آن سخن گفته شد) 48(

اين تصور از دو طريق م علي در امامت همان ارتداد مورد نظر است، گوئيمخاصمة 
خود علي نيز همچنانكه در نهج  ،شود د بر آنان شامل نمي اسم مرت:اولباطل است، 

  .  مرتدين نام نبرده استآنان را به عنوان) 323ص (البالغه 
مرتد به حساب آيد در ورزيده باشد  با علي نزاع نكه در امامتآهر  هچ چنان:دوم

 خداوندهمچنانكه بود   است و اگر اين طوري ميمورد ابوبكر و اصحاب او نيز چنين
 و جنگ با آنان به مبارزهآورد تا  گروهي مي او حق است وعده  داده بود ووعده

&� �� �[± �L�2J �9 {:فرمايد  مي قرآنزيرا  و بر آنها غلبه مي فرمودندپرداختند مي % � %� �� � % � �{ 

%��{ اوند عام است براي هر مرتديوعدة خد و به ويژه �R��W �Q �)�� >_D� � � � �% �� % %� % � و  }�

ه ي نياوردم قو و مفيد عموم است و خداوند شرط استدر اين آيه در معرض) من(
برعكس بوده و روافض   و بلكه مسأله نمايدبا او جنگ كنندگان كه با ابوبكر و بيعت
دليل ر دانيم كه آيه مذكو گردد و مي بطالن قول آنان بر مال مياند  هميشه مغلوب بوده

و دانسته دارد  آنان را دوست مي كه خداوند  است كساني و تجلي ايمانبر ظهور
  . )143-1/142ج ( : نگا– كه منظور از آنان ابوبكر و عمر و پيروان آنها استشود  مي


����] �:فرمايد خداوند مي :موو آيه د� ��#:Q* �)�� ����� ��	
� �9� >Q*� � � � �� % �� � � �� �� �� % � � �
 �
% � � �	
� �.��W �� ��):�
* �.#(- �� ��	
� ³#^5T� 7Y HOk� = �.��#^5� � � �� � � �� % � % % � % %� � � � % % � �� � � �� � � �h � � �% %� �� � � �

��� �.��� >+J �� �.�
>(�
* �� ®_O�` �% % % % %� � � � �% % � % � � � �� � �h �� � و اين نص تصريح است در   }11:	��$#}� �

 و ازالة با استخالف و استقرار در زمينوقت نزول را مؤمنين حاضر  خداوند اينكه
كفار از آنان ه تا حدي ادد قرار در نهايت آرامش  را آنان وخوف از ترس وعده داده
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و عمر و عثمان ابوبكر صديق  اين وعده جز در زمان  و مجموعبيم داشته باشند،
 در خلفاي سه گانه در زمان ]با تصور شيعه[اتفاق نيفتاده است در حالي كه علي 

دين خود را نان آو امنيت نداشت بلكه از ترس   دست نگرفته بودقدرت بهزمين 
 قول از اين و حال نيافته خداوند تحقق بايست گفت كه وعدة و يا مي ،كرد مي پنهان
 خلفاي سه گانه  و يا اينكه گفته شود اين وعده به نسبت،محاالت است ترين باطل

و اساس   نگرفته است و اين هم با بنيان و علي را در برقبل از علي تحقق يافته
ست مگر اينكه گفته شود كه علي مانند ساير ياي ن  در تعارض است، و چارهرافضيان

 شامل همة آنان خلفاي در اين آيه داراي نصيب و سهمي بوده است و آيه مذكور
 علي و خالفت جز زمان و اين سخن حقي است، و اگر بگويند كه اين آيه گردد مي
و گردد  خداوند بر مي وعدة  است، دوباره مسأله به قبل يعني خالفحقق نيافتهاو ت

 آلوسياز محمود شكري ) االثني عشريهالتحفه مختصر ( : نگا.اين هم محال است
  ). 128-126ص (رحمه اهللا 

*  J[� � :و آيه سوم L�- 1, ��Q>5T e�DQk� �� '�#^:#
 j-& �% �� % % �� & �� � �� � � % �% � � � �� � � �� % % �;�#_�2_ >�>0% �� � � & �� � �
 �J�	Q �)J	+� j(- �� �5�
�_ 7Y ��
�5_ �,* �� l �Dv �9� �)_I� ��+��_ ��� ��:# � *` % � � % % % � % � � � % � � � %� h � % % � �� %% % � � ` � � %� �� � �� � �� � � � �� � �` � ��

7�
` � خالفت و وجوب اطاعت از ابوبكر و در آيه مذكور دليلي بر صحت  }� :	����}� �
مذكور بعد از   و آيه:گويد مي )4/109 ()الفصل( و ابن حزم در ان استعثمو عمر و 

كه دعوت معلوم شده است ] مسلمانان[ اجماع  به ونازل شده است حديبيه
انجام نگرفته و قبل از آن مانند خيبر جز در غزوه تبوك ) مخلفين(كنندگان  خودداري

  آوردن در آنها واقع جنگ و اسالما زيرتندسمقصود از آيه خيبر و تبوك نيپس 
 را براي قتال فرا نخوانده است عرب �رسول خدا  نيزنگرديده است و بعد از تبوك

���� q+vO ��9 �اند  جنگ بيرون نرفته او براي و با توجه به نص قرآن هرگز همراه � � � % ��
+� ��vDd �
 j2� �*D^#
 £���]5T�� �.�� ��3�/ 1,� � � & �� � � % %� % �% � �� % %� � � � � �� �� � �% % � c+� ��#_�2_ �
* �>J c� � �� �� �� � `% � � �

�*>Q� �  نازل بعد از تبوك] مفسرينعلما و  ميان[اختالف و اين آيه بدون   }  :	��$,+}� �
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آنان را ] پيامبر[ و او كه منظور از آيه غير از پيامبر استگردد  مي و معلوم شده است
ومي يا ا براي جنگ با قراعراب  كسي �و بعد از پيامبرخواند،  فرا مي] به اين امر[

و ابوبكر اعراب  �و عمر و عثمان مگر ابوبكر  ننموده است كردن آنان دعوتتسليم
 طليحه، روم، فارس و غيره بجاح، اصحاب اسود مرتدين بني حنفيهرا به جنگ 

  نيز آنان رافراخوانده و عثمانروم و فارس فراخوانده است و عمر آنها را به جنگ 
اطاعت از آنان  و با نص قرآن  نموده استدعوترك  فارس و تُ وجنگ با روم براي

l �Dv �� *,� � :فرمايد مي است زيرا قرآن واجب گرديده �9� �)_I� ��+��_ ���% % �� �� � % � �` � ` �� � � �% �
7�
 �J�	Q �)J	+� j(- �� �5�
�_ 7Y ��
�5_` % % �� �� ` % � � % % % � % �� h �� � � � �� � � اجب و چون اطاعتشان و  }� :	����}� ��

 آيه علي را و در اين.  بوده استگرديده پس امامت و خالفتشان هم صحيح و درست
و ، دنخود را براي جنگ بر اسالم آوردن فرا نخوا زيرا او همراهان نصيبي نيست

 همراهان � وليكن او– اند كافر و مرتد نبوده اند هيدزوركساني كه با او مخالفت 
 و آيه از او فراخوانده است  خالفت و اطاعتخود را براي جنگ و ياري او به خاطر

  . قبل از اوست و به وي ربطي نداردمذكور خاص خلفاي 
دين خدا بر خالف تصور رافضيان بيانگر ظهور و تجلي ] مذكور[ آية  سهپس اين

  . باشد مي �در صدر اول از زمان وفات پيامبر
تاريخ قريش را  هر آنكه :گويد كه ميدر پايان فقره اول و سخن عبدالحسين 

اند مگر بعد از اينكه  ننموده داند كه آنان براي نبوت هاشمي اطاعت مي. بررسي نمايد
پرستي منفور و ژاد ناين سخن سرشار از بوي . اند خود را پذيرفتههاشمي بودن 

  از فضيلت بر خوردارند در ميانشان گرچه به علت نبوتاست زيرا بني هاشمناپسند 
 در حديث بلكه همچنانكهگردد  خالفت به آنان نميبب اعطاي رف اين امر ساما صِ


�متواتر "Jh� g/ET 6�� در  پيامبر آن را  هم عرض شد)80( بر مراجعة در پاسخ
 چه پس نبوت اطاعت نمودند ازميم داده است، پس اگر تنها با قدرت عميان قريش ت

و تسليم وي مي ، دندنمو  ميپيروي علي هم ازر  تا به وسيله قدرت و فشا بودمانعي
داراي  گفتم زيرا علي همچنانكه گر كمترين حقي در اين زمينه مي داشتشدند ا
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خود قادر سازد و گمان  او را به خواستهتوانست  بود كه ميايي ه اسباب و توانايي
اند سابقين  عبدالحسين اينكه عرب و هاشميان تنها با قدرت و اجبار تسليم نبوت شده

 آنان به علتدانند  و مردم همه ميگردد  نميو انصار را كه شامل اولين از مهاجر 
 خود را با پيروي خود از پيامبر و بلكه آنان اند ترس و هراس از پيامبر تبعيت نكرده

 هم به خاطر ترس به  كسي از عربكردند، و اگر به انواع مشكالت عرضه مي
 و انصار بوده است، زيرا مهاجرايمان آورده باشد ترسشان از اين سابقين  �پيامبر

وارد شوند  � تا در دين محمداند آنان مردم را ترسانيده] بگوئيم[معقول اين است كه 
و در اين  اند مجبور شدهخول در اسالم د برد وبودن آنان خنه اينكه با وجود سابقين 

 و اگر علي نيزاند  اند كه با ابوبكر بيعت نموده كسانيصورت اين سابقين خود همان 
و كردند  كردند و مردم را بر آن مجبور مي داشت با او بيعت مي حقي در خالفت مي

  . گردد  آن معلوم ميو بطالن وموهدر غير اين صورت دروغ نص م
  در قول عمر به ابن عباس ذكر كرده كه قريش دوستآنچه را كه در آخر فقره

و آن را در . مائيدن  شما باشد و بر مردم جفا ميندارد كه نبوت و خالفت در دست
 عالوه بر ت داده استبسنبه ابن ابي حديد در شرح نهج البالغه ) 1/278(حاشيه 
 نيست پس چگونه  در آن بر اهل سنتاسناد و انتساب و تصحيح آن حجتي نداشتن

 مذكور را بدون اسناد و روايت نيز در الكامل  به آن احتجاج نمود؟ و ابن اثيرنتوا مي
لي او اين حادثه خي دباش  همچون باد مي و اينگونه رواياتستانقل نموده تصحيح 
نقل نموده كه در هر از دو طريق بسيار واهي ) 223-4/222) (التاريخ( در  آنراطبري

و نه در زمرة  كه نه در زمرة مجاهيل وجود داردمبهم و ناشناخته دو طريق مردي 
ايت مذكور صحيح نبوده رو است پس در اين صورت آمده به ميان اونامي از ضعفاء 
  . ستيآن نيز درست نو ثبوت 

از حق خود  �علي و سكوت اونشستن در آن پيرامون  دوم از مراجعه اما فقرة
 هاي حاصله با مرگ  فتنهاز بين بردني ادعا نموده كه سبب سكوت او واست و موس

بوده ) اسالمي(مصلحت عموم و دفع خطر از امت و براي ترجيح  �ل خداورس
 ماو . نموده استاحتجاج  به آن  گذشتهو اين همان حجتي است كه در مراجعهاست 
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داللت واقعيت موجود بر گويندة خود را بر او وارد ساختيم و پيرامون هاي  حجت
پس نيازي  .)244-243(  صفحه:گفتم نگا از علي سخن خلفاي قبلصحت امامت 
و با افتراي خود  وغ گفتهدر  اين موسوي آن را تكرار نمائيم، وليكننيست دوباره

 اجبار بيرون كه او را بان و بيعت ننمود تا ايخود نشستو علي در خانة  (:گويد مي
گرفت و  انجام نميي براي وي شتافت حجت بيعت مي و اگر او به طرف –بردند 

اسناد  )80(و در ابتداي پاسخ بر مراجعه  :گويم مي .)درخشيد برهاني براي وي نمي
، و دوم از وفات پيامبر را ذكر كرديمابوبكر در روز  ابيعت علي بصحيح از حصول 

 بيعت بعد :اند مذكور گفتهائي با روايت ن برخي از علما به دليل عدم آش:اگر گفته شود
  .  انجام گرفته استاز شش ماه

 يباشد و نص شده مي ابوبكر اثبات  باباز بر فرض انجام آن بعد از شش ماه بيعت
 اكراه بدون  و اختيار وبيانگر بيعت علي براي ابوبكر با ميل صراحتاً  يمنمودكه ما نقل 
در روايت گفته شده بود كه او خود فردي نزد ابوبكر فرستاد تا بيعت است، زيرا 

مظهر حماقت . دي ابوبكر را انكار نماابيعت علي بخود را با او اظهار نمايد و هر آنكه 
انجام گرفته باز احمق يا فريب كه بيعت با اكراه  نمايد  و هرآنكه ادعاو ناداني است

  . نمايد  رد مي را)باطل(تصورات كار است و روايت مذكور همة اين 
را به ما همه شيعيان ابوبكر پس و با ثبوت شتاب علي براي بيعت بدون اجبار با 

 نمود ميدر بيعت شتاب و اگر ( :يدگو كه ميخوانيم  فرا ميدر گفته عبدالحسين تأمل 
سپاس خدايي كه او را واداشته است ). درخشيد او نميبراي  يبراي او و برهانحجتي 

  . خود به سخن آيدتا بر عليه 
 و او را با زور از خانه سپس آنچه ادعا نموده كه علي را مجبور به بيعت نمودند

قبلي گفته است كه علي خود دوري را رها با آنچه كه خود در مراجعه  بيرون آوردند
تواند  چگونه مي در تعارض است، پس – و سازش را ترجيح داد و مسالمتد نمو

او را به اين كار مجبور پس بگويد ساين عمل را انجام داده و كه خود بگويد 
دارد  را به خنده وا مي كودكان  تناقض در آنو اين سخن به علت وضوحنمودند؟ 

تصور شيعه بر نگام نقض پاسخ بر مراجعه قبلي ه ياناو در پچه برسد به بزرگان 
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گويي اشاره شده و سزاوار است به آن   تناقضاكراه صحابه بر بيعت علي به اينگونه
  . مراجعه شود

از تأويل نص به وسيلة   استگفته است عبارت اين مراجعهو آنچه در پايان 
عة ج است كه اين مرايو به فراموش سپردن آن و آن همان سخن �صحابه بر علي
آن ] دوباره[ و نيازي به تكرار ن آغاز نموده است و برآن پاسخ گفتيمخود را با آ

  . نيست
دانم   الزم ميي به مراجعة بعد اين مراجعه و پرداختنپايان دادن بهليكن قبل از 

 اعلي بدر تفسير بيعت  ممكن شيعهبطالن تمام احتماالت  و به تبيين نمائيمتأمل 
آنان وليكن بپردازيم  - نمايند ن احتجاج ميبه آ -كه ابوبكر و سكوت او از حق خود 

  . اند اند و راه را بر خود بسته فرو رفتهسكوت علي در گل  با توجيه
محتمل را با بيان آنچه هاي  تمام صورت) جل جالله(و ما با اذن و ياري خداوند 

 صورت مشروح بيان خواهيم نمود و با هنمايد ب ميآنها را نقض و رد تصورات 
   :گوئيم خداوند ميبه   استعانت

خبر  ت علي يا اينكه علي خود از آن آگاه بود، يا بيوجود نص بر خالفبر فرض 
به اين [هل جاين است كه او داراي چنانچه به آن آگاه نباشد مستلزم بوده است، پس 

و  اوست خاطر  بهكه و اين نصباشد و چنين فردي سزاوار امامت نيست، ] مسأله
رسد، در   بعيد به نظر ميبه آن بسيارنسبت  جهل اونمايد  آن ميشيعه ادعاي اشتهار 

  . بايست او به آن علم داشته باشد مياين صورت 
او از امت درخواست اجراي  از دو حال خارج نيستو بعد از شناخت او به آن 

 و چون فردي ادعا ننموده كه او از ،ننموده استو يا اجراي آن را مطالبه  هآن نمود
به اين  و يا ضعيفي هم در اين باره ذكر نشده استلبه نموده و نص صحيح مطاآنان 
  . رسيم كه او آن را از مردم مطالبه ننموده است مي نتيجه

مردم باشد زيرا اين مطالبة آن از جانب علي به علت كه رها كردن و جايز نيست 
با مسير  و اين واجب مهم شرعي و قطعي سازد مسأله در عدالت او ايراد وارد مي

  . امامت در تعارض است
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د كه علي از وجود نص آگاه بوده و به  نموتوان خالصه ميآنچه گذشت از تمام و 
از جمله عبدالحسين  آن را ننموده است و غالب شيعه ني درخواست اجراييععلت م
  . اند گشته وليكن در تعيين آن سبب سراسيمهنمايند،  اقرار ميبه اين 

 شود از سه صورت خارج نيست، يا اينكه عدم مطالبة ضفر و اسباب آن هر آنچه
 و از شجاعت ترسيده استخود به علت بيم و تهديد بوده است و از مطالبة آن 

تا با كمك آن بر حق خود دست يابد و يا اينكه او طبق معمول دلير بوده  ،بهره بود بي
يجاد فتنه از آن عام از ترس ا و هراس نداشته وليكن به علت رعايت مصلحت و بيم

 داده ترجيح] خالفت [را بر امري مهم]  وحدترعايت [اهم سكوت نموده و تقديم
 و مصلحت را در سكوت گوييم او شجاعت الزم را داشته است است و يا مي

همگي به را بر خود واجب دانسته اما ياوراني نداشته بلكه دانسته بلكه مطالبه  نمي
  .اند  با او اتفاق نمودهيا حسادت بر دشمنعلت كشتن خويشان خود توسط او ي

و اگر گفته شود كه او داراي شجاعت كافي بوده سكوت را بهتر ندانسته بل 
انجام  اين مسلتزم ،تصريح را حق دانسته و داراي انصار و اعواني براي طلب آن بود

قابل فرض نيست مگر اينكه راه ديگري است و جز اين تصورات  مطالبهو حصول 
 چنين فرض شود كه او با علم مثالً هايي تصور شود كه انجام آن جايز نباشد فرضيه

پيامبر بوده كه او را به سكوت امر نموده نص ديگر از جانب داراي به وجود نص 
پذيرد كه علي داراي   سالم مي و عقلاست و اين خود باطل است زيرا چگونه ذهن

 و مستلزم آن وت امر بنمايد؟نص بر خالفت بوده و نص ديگري نيز او را به سك
حق نمايد، و اگر نص خالفت   مي و نسخت كه يكي از دو نص ديگري را الغااس

  . نمايد نص ديگر به باطل امر مي ون در اين صورتباشد نص ديگر باطل است چ
  . در شمار اسباب محتمل به حساب آوردتوان  پس چند فرض را نمي
رف گمان و ظنيات و صِباشد  باطل ميور اسباب ثالثة مذكو با اين وجود تمام 

از آنها و جواب هر كدام  شود دليلي بر آنها يافت نمياست بلكه افتراهايي كه هرگز 
بر براي پاسخ . با نقض ارتباط شيعه به هر كدام از آنها ذكر گرديدبه چند صورت 

مراجعه شود و جواب دوم را در ) 256-248(فرض و احتمال اول به صفحات 
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حجت آنان يقين حاصل نموده و بر صحت بياييد تا از بطالن ) 248-236 (صفحات
   . اطمينان حاصل نمائيد�خلفاي ثالثه قبل از عليخالفت 

) 275-270-252-251-241-240ص (سبب سوم به ] براي پاسخ بر[و اما 
 الزم نمايد كه علي اسباب مادي و شجاعت را تبيين مي  كه اين مسأله.نمائيدمراجعه 

فرد بر نيل خواست او قادرترين  براي وي فراهم بوده و اگر ميأييد انصار و اعوان و ت
به ذكر شد صراحتاً ) 252 (علي كه در صفحهقول ابو سفيان به و در . بود  ميخالفت

 مردم با ي به بطالن دشمنشده است و در آن صفحاتاين توانايي و آمادگي تصريح 
در اسالم و يا به علت حسادت آن نسبت به او در صامتياز علي در قتل علي به علت 
  . مراجعه شود

و   از صحتاي  و هيچ كدام بهرهو چون همة احتماالت مذكور باطل گرديدند
پرداختيم و  به ذكر آن كهفريضه اي  كه اصل مرسي  ميپذيرش نداشتند به اين نتيجه

را منجر به خود باطل است زيايم  قرار داده بر علي ي بر خالفت وجود نصآن هم 
   .گردد ميباطل 

   : س:)85(مراجعه 

براي مواردي كه صحابه در آنها عمل به شيخ االزهر ) سليم البشري(در خواست 
  . اند نص ننموده

   : ش:)86( هعمراج

  . نام نهاده است روز پنجشنبه ذكر آنچه به نام بال و مصيبت -1
آن امر  را به پيامبر از آنچه آن وقت آنان بر سبب عدول توجيه عبدالحسين -2

  . نموده است
   :)86(پاسخ بر مراجعه 

و بيان نمودن طبيعت احتجاج شيعه به مثل اين  نصوص آن حادثه مناقشه  -1
  نصوص

  ]به چهار صورت[شيعه ج تجاح ابهجواب اهل سنت  -2

 .  استدالل موسوي و داليلي كه بر آنها تكيه زده استسي مواضعربر -3
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  از آنچه آنان را به آن امر نمودهپيامبر تصور او دربارة سبب عدول ضنق -4
  . است

ح  مطر رابا تكيه بر تفسير خود در آوردي نصوص بزرگترين شبهه در اين مراجعه
 اما تأثير نمايدو يا شايد بر آنان بر مردم عامي پنهان و اين شبهه گرچه نموده است 

بر و جماعت نجات يافته اهل سنت فرقة خداوند كساني از اهل علم و از اصحاب 
چيزي جز و اين شبهه . استدالل آنان را بر مال سازدپوشالي بودن  تا انگيخته است

نصاراي  و اينان در اين عمل از پيشينيان  نيستاتو ترك محكم متشابهاتز پيروي ا
و روبرو شدند  �كه اولين گروه بودند كه با اين روش با پيامبر نمايند  تبعيت ميخود

آنان در اين روش و از اهل بدعت و گمراهي و يروي از خداوند خواهانم مرا از پ
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صورت واحد صورتي و جز يك اي محكم  دسته نصوص شرعي ه در مياننمايد ك مي
هاي  شود و برخي از آن هم محتمل صورت ديگر و احتمالي ديگر براي آن تصور نمي

زيرا نمايند  مي گمراهي و ضاللت از اين امر سوء استفادهفراوان است و اغلب اهل 
 حمل خواهند نچه مي پس آن را بر آدر آن محتمل استفراوان هاي  و صورتوجوه 
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 :در علم استست بلكه بيانگر رسوخ  تنها دليل بر علم ني و آنقابل قبول بوده
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تعارض و تناقض دچار تا اينكه با  نمايند حمل مي آورده و متشابه را بر محكم ايمان
كوشش مي و . نمايند نميتنگ ه را بر خود صبا اين تشابه عر نشوند و عالوه بر آن

 كه نمايند هرگز آرزويي نميقرار سازند  جمع و همخواني بر دو ميان آن و  درتاكنند 
ود محل ابتالء و دانند كه اين خ زيرا آنان مي. ديگرد كاش اين طور وارد و يا نازل نمي
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 كساني كه از آرزو و هواي ي ازوه و تمحيص است تا با اين ابتال اصحاب آزمايش
  .  جدا شوند دورندنفساني

ل صاين اتقرير بلكه به علت اهميت اين سخن را به درازا بكشانيم  خواهيم و نمي
بدعت شيعه  شان  با پاسخگوي اهل سنت اينكه كهشود، مي  كه از آن فهميدهشرعي

 زبانيت كه با طبيعت امري اسبلكه اين پاسخ اند  نينداختهننموده و خود را به تكليف 
 در عمل به نصوص و اهل سنت  است الزم و ضروريبا آن وارد شده نصوص كه

 و بزرگترين ني آنها داراي بهترو متشابه و جمع و هماهنگي ميان همةمحكم 
برخي نصوص را رد و يا  شوند ار ميچشيعه نااهواء و خاصتاً  اهل رساي  واند پاداش

  . به ثبوت نرسيده است نصوص نزدشان  ايننمايند به ادعاي اينكهتكذيب 
مواردي كه ( :گويد بر آن، قبل از هر چيز ميو پاسخ  سخن عبدالحسين و اكنون

د به خدا ن سوگ:گويم مي ) قابل شمارش نيستاند در آن به نص تكيه و اعتنا ننموده
 فرمانبرداري نمونه امتثال � دشمن خدا بلكه صحابة رسول خدا اياي گفته دروغ

مشاهده  مخالفتي از آنان موارد و جز در اندكي دنشبا مياو امر خدا و رسول او
براي صحابه ادعاي عصمت  - نسبت به ائمه - غلو شيعه و ما همچون گردد نمي
 مخالفت دمتعخود نه از روي و برداشت اين اندك هم با تأويل  ونمائيم  نمي
 قبل از علي خلفاي ثالثه مربوط بهتنها اين مخالفت اند و با اين وجود  داشته
شود آنان  ميايل ن نمايد به اين مسأله  را بررسي�و هر آنكه سيره پيامبر، شود نمي

 از او روي بر ديگرانبوده در حالي كه ثابت قدم بر ماند كه با پيا كسانياولين 
 كه در آن. ه استابوبكر مشاهده نگرديد گيري واحد از يك موضع  بلكهگرداندند مي

) 140-4/139() الفصل(در  و امام ابن حزم با پيامبر يافته شده باشد مخالفت بويي از
و  ؛ب رفتار ننموده استدخالف ا با پيامبر سخني هرگزهيچ در و ابوبكر ( :گفته است

او تأخير مخالفت نورزيده و در تصديق  �بر خالف خواست او  چيزهيچ در
 همچون ه پيامبر انجام شده بوداو در توطئه روز حديبيه كه نسبت بنورزيده است، 

سايرين دچار ترديد نشده است، و چون علي خواست با دختر ابو جهل ازدواج نمايد 
به  �درچ  وقت براي ابوبكر اتفاق نيفتاده كه پيامبر اما هيپيامبر شكايت و گله كرد 
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درنگ كرده باشد مگر يكبار كه پيامبر عذر او را  آنچيزي امر كرده باشد و او در 
ابوبكر را در  قبا آمد به �پذيرفته و انجام آن را مجاز دانسته و آن اينكه چون پيامبر

د و را ديد خكرد چون ابوبكر پيامبر نماز برپاي مي] امامت[ ديد كه براي مردم يحالت
خود بايستد و ] امامت[ اشاره نمود كه در مكان و جاي يرا پس كشيد و پيامبر به و
جلو  �عقب رفت و رسول خداود و به ميان صف مردم نمابوبكر خداي را سپاس 

 :رفت و نماز را با امامت اقامه نمود و چون از نماز فارغ شد رسول خدا به او فرمود
ابن قحافه حق  ولي شما در جاي خود نماندي ابوبكر گفت مچرا من شما را امر نمود

تعظيم و فروتني و اين نهايت .  جلو بيفتد�ندارد و سزاوار نيست كه از رسول خدا
  . است و پيامبر نيز او را بر اين عمل سرزنش نكرده است �براي رسول خدا

اند، اما شيعه و رهبران آنان  ول خدا پيشوايان اهل سنتسو اين وضعيت صحابه ر
 جاي  با نصوص ديني دارند كه اينجا راخالفت بيشترين م– غير از ائمه اهل بيت –


��8> � به  از آن اطالع يابد به رساله موسومذكر آن نيست و هر آنكه بخواهد
�&5�
.H�� �� �-  i�j
 6� "�&5�
 � ����� 	
 تأليف ابراهيم بن فصيح ��6 

اواخر  كتابخانة مدرسه قادري بغداد مراجعه نمايد و در اين مهمهاي  از كتابحيدري 
و از خداوند چاپ هم شده است اند و آمادة  آن پرداخته به تحقيق برخي از برادران

  .  آن ياري نمايد بر پخش و توزيعخواهانيم
 و  است پرداختهيدهممصيبت پنجشنبه نا ]رزيه[آن را سپس موسوي به ذكر آنچه 

سير و اخبار صاحبان صحاح و ساير اهل سنن آن را روايت نموده و اهل (گفته است 
باشد نسبت  وغ مي صدق و در، در كالم او حق و باطل:گويم مي). اند آن را نقل نموده
بر آن سخن است و در صفحات بعد انشاء اهللا صحاح حق و راست آن به صاحبان 
 وغر باطل و دل سير و اخبار آن را روايت كرده باشندهاما اينكه همة اَخواهيم گفت 

غير از كساني  – نمايند ن دفاع ميآ از –كساني كه آن را روايت كرده  و گرنه ،است
و موضع اهل سنت دربارة .  نسبت داده است براي ما ذكر نمايدكه در اينجا به آنان
يند انم  ثابت شده به آن اقرار ميبا لفظي كه نزد خودشان ن اوالًاآناين حديث اينكه 
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 5669 ،114-4432(كه موسوي در آغاز اين مراجعه آن را ذكر كرده است، و بخاري 
ز ابن عباس رضي اهللا آن را ا) 325-1/324(و احمد ) 1637/22( و مسلم )7366

مردان از جمله چون پيامبر به حال احتضار در آمد  (:اند كه گفت عنهما روايت كرده
 هرگز بعد بشتابيد تا چيزي براي شما بنويسم(عمر در خانه او بودند و پيامبر فرمود 

است ن آدرد و الم بر پيامبر چيره شده و نزد شما قر :عمر گفت) از آن گمراه نشويد
 اي  اهل خانه با هم اختالف نموده عدهنمايد ومي را كفايت ا  مداوندكتاب خ

اي هم مانند  بنويسد و عده] مطلبي[براي شما  �چيزي بياوريد تا پيامبر( :گفتند مي
 بلند : فرمودها نزد پيامبر فزوني يافت پيامبر و حرفعمر نظر داشتند و چون اختالف 

بود به علت به توافق نرسيدن   اينمسألهو گويد تمام مصيبت   ميسن عبابشويد و ا
 )4431-3168( بنويسد و در روايت ديگري نزد بخاري ميان اينكه آيا پيامبر برايشان

كه رسول  (:از ابن عباس روايت شده است) 1/222( و احمد )1637/20(مسلم 
 بنويسم هرگز بعد از آناي  برايم بياوريد تا براي شما نوشته ]يزيچ[ (:فرمود) �خدا

موسوي در تخريج نص به اينكه اصحاب سنن و اخبار آن را و قول ). گمراه نشويد
ابو داود، (اند در آن دروغ است زيرا منظور اصطالح اهل سنن اربعه  روايت نموده

باشد و اين روايت نزد آنان نيست وليكن اين موسوي  مي) ترمذي، نسائي، ابن ماجه
  . ها ابايي ندارد م از اينگونه دروغاي همچنانكه در مراجعاتش او را شناخته

با استنباط از امام ابن تيميه در پاسخ بر ابن  روايت مذكور بهاما جواب اهل سنت 
) تاريخ االسالم( و حافظ ذهبي در –توان آن را در چند مورد خالصه نمود  مطهر مي

در ي و بيهق )8/1611 2781(فتح الباري (و ابن حجر در ) 552ص ) ( النبويهالسيده(
   .-نمايند  ميذكر سنن اربعه توسط را روايت مذكور ...  و )7/1114() النبوه(دالئل 
در آن تصريح نشده به اين كه سخن باشد  مي )هجرَاَ (كلمه روايتي كه در آن -1

 در روايت اولي وارد شده مربوط به عمر است بلكه قول ثابت شده از عمر صراحتاً
را ) اهجر(و در اين صوت هر آنكه ) غلبه نموده است بر او بيماريكه پيامبر (است 

 گفته است به اين علت بوده كه او ندانسته كه آيا سخن رسول �در مورد پيامبر
و معروف او بوده است گفتارهاي از بوده و يا اينكه به علت شدت بيماري  �ادخ
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 دز خوچگونه است آيا او  :مرض و بيماري نيز بر انبياء رواست، و لذا گفته است
جح را كه – اين امر شك داشته و بر آن يقين نداشته است اين قائل دررفته است؟ 

) الفتح(ام است، و ابن حجر نيز در زة استفه با اثبات هم مذكورروايات حديث
بعد   كسياست، زيرا نموده است و شك بر اينگونه افراد جائز يتبچنين تث) 8/168(
   . پيامبر معصوم نيستزا

كه در انكار بر كساني است ) اهجر(شود هدف اين قائل از گفتن  ميو يا گفته 
در [به او گفته است چگونه درنگ نموده گويا  با احضار كتاب �پيامبرامثال امر 
كني او نيز مانند ديگران در حال بيماري  آيا گمان مينمائيد؟  درنگ مي] آوردن آن
ر كنيد و او جز حق چيزي ضاخواهد ح امر او را اجرا و آنچه ميگويد؟  ميهذيان 
به ساير [ را نقل نموده است اين توجيهو قرطبي براساس آنچه حافظ از او گويد  نمي

 :گويم  و گفته است اين بهترين جواب است و مي–ترجيح داده است ] توجيهات

�+:5 � �#T �� L� ���R:همچون آية بنابراين اين مسأله � � �� �� �� % $ � % %� � � �{#$I�	(:  {  يا و � �)
 L% %� � �
��TO>_ R�� e�5Y� � � % � �� � �$ �{:B��	:  {  است و منظور از اين سؤال نهايت نو امثال اينها فراوا 

) 93-11/92( )شرح مسلم(در انكار است، و قاضي عياض بنابر آنچه نووي درجات 
آشفته و زيرا بسياري بعد از مرگ پيامبر . نقل نموده به اين قول تصريح نموده است

  .  شدند و حافظ ابن حجر نيز اين توجيه را ترجيح داده استشانيپر
 چنانچه از مسائلي باشد كه  آن را نموده اراده نوشتناينكه بگوئيم آنچه پيامبر :دوم

 توجه به سخن هر داشت پيامبر بدون اي نمي بود و چاره آن واجب ميبيان و كتابت 
بشر و ترين  اخت زيرا او مطيعپرد  منكري به بيان كتابت آن ميهركسي يا انكار 

دانيم كه   گمراهي است و مي از نمودن آنان امت و مصون آنان بر هدايتترين حريص
  .  كتابت آن نوشته واجب نبوده استذال او چون كتابت را انجام نداده

 نيز در آن مطرح نبوده كه كتابت آن واجب بوده باشد و در آن چيزي يو مسائل
  گمراهي بر آن منوط و متوقف شده باشد زيرا اگر در آننبوده كه عصمت امت از
كار را  پيامبر اين حتماً  كهبود  آن واجب مي يا كتابتبود نوشته چنين مسائلي مي
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زيسته است و همچنانكه از سيره  بعد از جريانداد و به ويژه او چهار روز  انجام مي
 است ه بپذيرد كه ممكن است و هر آنك رفتهاز دنيا معلوم است او در روز دوشنبه

 و حال  ترك نمايدرضايت آنانيا عدم شك  امر خداوند را به علت �رسول خدا
او ضربه و ايراد وارد به رسالت .  بوده باشدمربوطبه آن عصمت امت از گمراهي 

  . سازد مي
 علي بوده است به خالفت مربوط هتكه اين نوشتصور نمايد  و هر آنكه :سوم

 علماي اهل سنت و شيعه مردود است اما اهل سنت بر سخن او براساس اصول
د كه نباش ابوبكر و برتري او با هم اتفاق دارند و اما شيعه نيز قائل به اين ميتفضيل 

كه پيامبر قبل از اين نص آشكارا بر گويند   امامت بوده است و ميعلي مستحق
  . الوداع تصريح نموده است علي در حجه خالفت
س سخن آنان اين امر نيازمند كتابت نيست و اگر گفته شود كه براساابراين نو ب
آن انكار نموده است پس ورود قوت و عامل رغم   علي را مشهورنص معلومامت 

 و اين تراند، تواناتر و قوياند  حضور يافته در آن )تنها(اي كه  آنان بر كتمان نوشته
كه آنان ] پيامبر دانسته[ زيرا آيد احتياط به شمار نمي(گونه عمل از جانب پيامبر هيچ 

 انجام  اين نوع احتياط و تأكيدو جز ضعيف خردان. اند پرداخته] قبلي[به كتمان نص 
  . دهد، و سيد مرسلين و حبيب اهللا از اين مسأله منزه و مبراست نمي

خواسته در آن  �اد كه رسول خ چگونه دريافتيد:ها بگوييم چهارم به اين شيعه
 نزد شما در اين باره �د؟ و حال تصريحي از پيامبررا بنويس خالفت علي نوشته

نمائيم  گوئيم و آن را اثبات مي وجود ندارد، بلكه ما اهل سنت بر خالف گفته شما مي
ون  خواسته است در آن كتاب براي ابوبكر خالفت بنويسد، و ما همچ�كه پيامبر

 به آن تصريح  كهداريمگوئيم بلكه دليل صحيح و ثابت شده  شما آن را بيهوده نمي
 كه پيامبر در بيماري مرگ :ت از عائشه روايت شده اسنمايد، كه در صحيحين مي

و   بنويسماي ه و برادرت را برايم فرا بخوانيد تا براي ابوبكر نوشتپدرت :فرموده است
 و وندادخ] حال[ من برترم، و :من بيم دارم آرزومندي آرزو نمايد و كسي بگويد

مسلم (، )5666-7217() بخاري(باشد  ابوبكر  ازنمايند كسي غير با مي اايمانداران
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نمايد كه قصد رسول   پس اين روايت ثابت مي–) 47، 106، )6/144 احمد(، )2387
كه را ي زير  بوده تا نوشتهاز اين نوشته ابوبكر بوده است، و او بر اين تصميم  ادخ

 شك واقع شده و دانسته كه و چون ديده كهه است بنويسد دبراي عائشه ذكر كر
آن نمانده است و از ] نوشتن[اي در  نمايد پس فائده ر طرف نميبنوشته شك را 

 )جز ابوبكر باشددارند  مؤمنين ابا ميو خداوند ( :سوي ديگر با توجه به اينكه فرموده
 و آنچه ما به عنوان رساند دانسته كه خداوند آنان را بر آن چه خواسته به اجماع مي

ايم كه در آن عصمت و   قرار دادهل و جايگزين كتاب و سنت مورد توجهيبد
باشد و عصمت از  است اجماع مي]  شدهتضمين[ و نهفتهاز اختالف مصونيت 

  آن كه اجماع تمام بر خالفت اما نه با قرآن بلكه با بديلاختالف متحقق گرديد
  . ذكر شد )85( در رد مراجعهبا ادله و برهان آن  كه اثباتد صديق بو

را براي ابوبكر  خواست خالفت �ه اينكه پيامبركتصريح نموده و سفيان بن عيينه 
سفيان از اهل  و آنچه :گويد مي) 7/184) (االوائل( بيهقي با نقل از او در  وويسدبن

خواسته براي ابوبكر  ]در ابتدا[ اينكه پيامبر نقل نموده است – قبل از خود –علم 
 بر اي داشت اما با تكيه  و در ابتداي بيماري چنين ارادهيسدخالفت و جانشيني بنو

 او بر آن جاري است پس به خواستةسته كه تقدير خدايي نيز همچون دان اينكه مي


E89�9/���9 { :، و فرمودكه آن را ننويسد نايل شد اين نتيجه �
 4�����
 � 	
 { 

شيني ابوبكر در نماز آگاه سپس چون از حضور در نماز عاجز ماند امت را از جان
  . نمود

كه حديث عائشه نزد آنان به ثبوت نرسيده اي ايراد وارد نمايد  و چنانچه هر شيعه
حديث اول يعني حديث ابن  -1 :ن صورت به وي پاسخ خواهيم داداياست به 

عباس نيز مانند حديث عائشه نزد شيعه جز از طريق اهل سنت به ثبوت نرسيده و 
 كه اولي نزدشان صحيح ه پيروي از هوي باعث شد وز تعصبجپس چه عاملي 

 ما اهل سنت راويان حديث اول را داراي اين حق -2.  دومي صحيح نباشدباشد ولي
 كه مفهوم آن را از ديدگاه خود بر بنابر احاديث صحيح ديگر همچون حدث دانيم مي
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 زيرا معناي آن از نظر توانند آن را بر ما حجت نمايند  و شيعه نمي،عائشه بيان نمائيم
  . گر تبيين شده استيما در حديث د

اين حديث از جمله  (:گفته است )5/2211) (البدايه و النهايه(و ابن كثير در 
اند   است كه برخي نادانان اهل بدعت شيعه و غيره، چنين تصور و ادعا نمودهياحاديث

به و اين همان تمسك ي را بنويسد، لخواسته در آن نوشته امامت ع مي �كه پيامبر
متشابه و رها نمودن محكم است، و اهل سنت به محكم عمل نموده و تشابه را به 

 در علم است و اين موضع از جمله راسخين، و اين طريقة نمايند خداوند رد مي
اند و اما اهل سنت  مواضعي است كه بسياري از اهل ضاللت در آن دچار لغزش شده

 خواسته رچرخند و آنچه پيامب نيست و بر محور آن ميرا مذهبي جز پيروي از حق 
  ). منظور آن تصريح گرديده استبه بنويسيد در احاديث صحيحي 

اند  اند زيرا آن را نقل به مفهوم نموده در آن تصرف نموده (:گويد و موسوي مي
است، وليكن براي پاك نمودن صورت ) يهجر(چون لفظ ثابت شده آن اينكه با لفظ 

  . اند كه پيامبر بر او بيماري غلبه يافته است ر نمودهمسأله ذك
بود برهاني بر آن   دليل و سند است، و اگر صادق ميي اين سخن ب:گويم مي

آورد و با اين وجود ايراد از ائمه حديث گرفته كه گويا آنان طبق خواسته خود  مي
 و پيرو هوي سر توز ادعا جز از انسان كينهاند و آيا اين  لفظ حديث را تغيير داده

  . زند مي
و تمام پيروان هوي و نفس هر چند با هم اختالف داشته باشند وليكن در نفرت 

  .  دارندق اهل حديث با هم اتفاباو كينه 
و دليل آن اينكه ابوبكر احمد بن  (:گويد براي استدالل به ادعاي خود مي

چون هنگام مرگ  اسناد به ابن عباس روايت نموده كه خود باجوهري عبدالعزيز 
كه مفهوم آن اين بود كه درد و بيماري بر پيامبر  : گفتيعمر سخن پيامبر فرا رسيد

بيان كرد و به عين لفظ آن اشاره نكرد و چيره شده است سپس عمر آن را با مفهوم 
  . اند  او را نقل كرده و سخناند بلكه لفظ  نام معارض تصريح ننموده بهمحدثين
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بود اسناد روايت  وغ است و اگر در ادعاي خود صادق مي اين نيز در:گويم مي
 بر وجود آن نيافته جز اينكه ابن ابي الحديد رافضي ينمود و دليل را نقل مي] موهوم[

بدون اسناد و تصحيح به ) 6/282(آن را ذكر كرده و عبدالحسين در حاشيه معتزلي 
نمايد؟   احتجاج مين بر اهل سنتآآن تصريح نموده سپس با اين وضعيت چگونه با 

باشد پس احمد بن  كه ابن ابي الحديد در نقل آن صادق ميو اگر فرض شود 
عبدالعزيز جوهري كيست؟ زيرا در ميان حافظان و ائمه و علماء و حتي نويسندگان 

اجم و رجال شناسي ذكر نشده عو نامي از او در م –معروف و شناخته شده نيست 
ذكر شد كه اين ) 82( و در پايان مراجعه – ي از او ذكر نشده استمنا -است 

جوهري نزد اهل سنت اعتباري ندارد بلكه او از بزرگان شيعه است كه طوسي نام او 
 خود بر ما  پس چگونه شيعه با رجال؟ذكر نموده است) 110الفهرست (را در 

 است و عالوه بر آن اين نمايند؟ سوگند به خدا اين نهايت حماقت احتجاج مي
) معجم رجال الحديث(ي در ئ خو...]آيت ا [نزد شيعيان همچنانكه يحتجوهري 

و اعتماد بر او ثابت نشده است، پس چگونه  ثاقتو كهبه آن تصريح نموده ) 621(
ها  در اينجا اهل ثقه گرديد و كار كسي كه اصول دين خود را بر مجاهيل و پنهان

و نقص نان به علت ضعف يد بهتر از اين نخواهد بود و چون خرد آانم ميمبتني 
باشد تواند پنهان و غائب  نامند مي  ميزمانلحب اپذيرد كه امام آنان كه او را صا مي

ها آسانتر  و احتمال احتجاج به اينگونه خرافات با اخبار مجهول و ناشناختهپذيرش 


	�� ����� ,� v���YM: است، اما اهل سنت از آموزة خداوند� �� ��% � � �� � � �% � � � � � � � ](�J "T�� & �� � $� �
����(5�� � � � � �{�اند و جز با شناخت راوي و سند و تقرير صحت آن  فرا گرفته  }�:	.�6	

  . پردازند نمي) وموهم(به اثبات و تبيين اين گونه امور 
معارضه  اهل سنت - :روايتي كه به آن اعتماد نموده است دروغ ويو با سقوط 

گردد و از روايت صحيحين   آشكار مي–) عين لفظاند نه  عمر را با مفهوم نقل نموده
ذكر كرديم كه در آن تصريح شده به اينكه قول عمر همان لفظ و عبارتي است كه 

 و براي اثبات :گويد شيعه نتوانستند از آن ايرادي بگيرند و دروغ بدتر از اين كه مي
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عمر با [الفت معارضه و مخ] اما[اند  آن اينكه محدثين به نام معارض تصريح ننموده
اند و ما روايت صحيحين را ذكر كرديم كه ادعاي  را با عين لفظ آن نقل نموده] پيامبر

و سخن او تصريح شده است وليكن  �نمايند و در آن به نام عمر او را تكذيب مي
اند و هر گاه اسم او به ميان آيد و  حقيقت امر اينكه محدثين قول عمر را ثبت نموده

و هر جا هم قول ديگري اند   ذكر شود نص قول او را نيز ذكر كردهنام او در روايت
اند  ذكر شده است به اسم قائل آن تصريح ننموده) ما شانه اهجر(غير از قول عمر 

  . نبوده استزيرا قائل آن معلوم 
 بر اين قول را ديگر ابيانح نموده و صعمر را تبرئهخواهيم  و ما با اين امر نمي

 و بلكه در مورد معناي اين قول رفع تهمت از صحابي گوينده دهيممورد اتهام قرار 
راه نكوهش و عدم تعيين صحابي گوينده قول مذكور  بيان اوآن بيان كرديم وليكن 

ممكن است كه گوينده آن از جمله كساني نمايد زيرا  تهمت را از شيعه مسدود مي
  . اند  او را پذيرفتهيباشد كه شيعه او را دوست داشته و توال
-53( آن حادثه پرداخته است و بخاري  ازسپس عبدالحسين به نقل يك روايات

اند پيامبر   اند كه صحابه گفته روايت نموده) 1/355(و احمد ) 1637/21(مسلم  و) 3
با [نمائيم ولكن  و ما صحت اين روايت را از لحاظ سند انكار نمي! گويدهزيان مي 

تر و ثابت شده است و  استفهام در آن صحيحمزه ذكر نمودم ه] آن لفظ و عبارتي كه
اعالم از نيز چنين تثبيت نموده و كساني از امامان ) 8/168) (الفتح(ابن حجر در 

نيز آن را تأييد و .... ، ابن كثير، قاضي عياض و يذهب) رحمه اهللا(جمله ابن تيميه 
 آن رد –گويد  افظ مي اينكه ح–نمايد   و آنچه استفهام را تأييد مي–اند  نمودهتقرير 
 استفهام روايت شده است و ابا صيغه امر ب) استفهموه(كه ما ذكر كرديم گفته روايت 

 است و آن زياد صحيح است و بخاري روايت يهمچنين روايت استفهام داراي زيادت
مذكور را در هفت موضع از صحيح خود روايت نموده است كه در چهار موضع آن 

 ذكر شده است و در دو -غلبه نموده،  درد بر او –)  الوجعقد غلب عليه(سخن عمر 
شده است و ن و جز در موردي بدون استفهام وارد ،رد نيز استفهام ذكر شده استمو
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و مسلم نيز همچون بخاري روايت شده است كه بيانگر اين است روايت نزد احمد 
  . تر و داراي طرق بيشتري است استفهام صحيح

فهام پس مفهوم آن همان است كه در صورت اول ذكر و در صورت ثبوت است
  . گردد  ميهستسهاي شيعه گ نموديم و با آن تمام حجت

و هنگام مرگ به سه مسأله  (�و در نص روايت مذكور ذكر شده است كه پيامبر
توصيه و سفارش نمود مشركين را از جزيره العرب بيرون كنيد، همانطور كه من به 

دادم شما نيز  اجازه مي] ورود به سرزمين اسالمي[اجازه ] غير مسلمان[نمايندگان 
] آندر توضيح [) 8/282(و سومي فراموش شد و موسوي در حاشيه . اجازه دهيد

جز همان امري كه پيامبر خواست آن را براي ] كه فراموش شد[ و امر سوم :گويد مي
سياست ] دستگاه[مصونيت مردم از گمراهي بنويسد چيزي ديگري نيست وليكن 

 محدثين را به فراموش نمودن آن :گويد  مي الحاج داود الداداهمچنانكه مفتي حنفي
  . مجبور ساخته است

گردد   گرچه دليلي بر سخن او نيست هرگز حجتي بر عليه ما تلقي نمي:گويم مي
همان چيزي باشد پيامبر تصميم به ] توصيه[زيرا چنانچه صحيح باشد كه سومين 

ل ثابت و صحيح و يصورت چهارم با دل] صفحات قبل[در . تكتابت آن داشته اس
صريح بيان شده كه آنچه پيامبر خواسته است آن را بنويسد خالفت ابوبكر بوده است 

اند و با اين توضيح پوچي  و بسياري از علماء نيز به اين مطلب اشاره و اقرار نموده
ور ساختند معلوم و  محدثين را به فراموشي آن مجب،گويد سياست سخن او كه مي

داده گردد و اين فرد موسوم به داود الدادا كه او سخن خود را به او نسبت  روشن مي
معلوم نيست فرد مذكور چه كسي است و چنين است بر فرض صدق موسوي 

شود تا با آن  حجت بر اهل سنت نيستند و در واقع دليلي يافت نمي] نامعلوم[افرادي 
مورد نظر پيامبر بوده است، اما همان نوشتة  �امبري پ]يهتوص[ سومين  كهاثبات نمود
 تجهيز سپاه اسامه دانسته و برخي نيز آن را به آن اختالف است برخي آن رادر تعيين 

منظور از آن اند  نسبت داده و برخي هم گفته) قبرم را بت خانه نكنيد(فرمودة پيامبر 
  ). نماز و بردگان است(توصية پيامبر به 
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ليكن آنچه مهم است به آن جزم ) 11/94(شرح مسلم ) 8/170( الباري  فتح:نگا
نهاد و خالف آن روانيست آنست در اين روايت مورد دقت قرار نگرفته و در غير آن 

ايراد ذكر شده است زيرا فرض فراموش نمودن مفهوم كلي آن به منزله وارد ساختن 
شيعه طبق ] در اين روايت[پس اين نياز . و حفظ و صيانت آن استدر اكمال دين 

  . دارد ي مبه مجهوالت و مبهمات برپامعمول دين خود را با احتجاج 
محبت يوم الخميس در صحاح دقت ) الذريه(و هر آنكه پيرامون  (:گويد پس مي

 دخبري از خو گفته است رسول خدا در بيكه كسي نمايد پي خواهد برد كه اولين 
ادعا دروغ و بهتان آشكاري است و با داليل و اين ) گويد عمر بوده است سخن مي

ضرري متوجه اهل سنت ] از عمر[رغم اينكه سخن مذكور  كافي ذكر نموديم علي
  . سازد اما سخن او چيزي غير از اين است نمي

 دقت قرار گيرد تحريف اين نص به وسيلة  موردوليكن آنچه الزم است در اينجا
 نزديك شويد تا پيامبر :گفتند از صحابه مياي  عده( :گويد اين دجال صفت است و مي

اي نيز همچون   و عدهآن گمراه نشويد كه هرگز بعد از اي براي شما بنويسد نوشته
سوگند به خدا اين نهايت ) گويد خودي سخن مي بي در عالم � پيامبر:گفتند عمر مي
كه اين د دان و فريبكاري است و هر آنكه روايات آن حادثه را بررسي نمايد مينيرنگ 

باشد جز در هنگام ذكر  مي) گفتند اي همچون عمر مي و عده(نص كه در آن عبارت 
ذكر نگرديده است و اگر كمبود شرم و حيا ) كه بيماري بر او غلبه نموده(قول عمر 

تواند اين گونه تحريف را انجام دهد و هر آنكه به امامت  نباشد اين مكار چگونه مي
بايست بدانند كه  حيايي او را تأييد نموده است و مي ياشد بو پيشوايي او نيز راضي ب


�H�&Nفرموده است  �رسول خداO4M/�
 6� "!�X �  حياء جزئي از ايمان است و

  ). 59-57(مسلم ) 9-24) (بخاري) ( ايمان است از شعبه هايقسمتيحياء (
وايان ائمة و ما با برخورد با اين روايت از پيامبر بسيار خوشحال شده و با پيش

 كه از –حديث مذكور را در عثمان ذي النورين  و با بهترين صورت تحقق شيعه شده
 همچنانكه و نمائيم  مشاهده مي–از او نفرت دارند جمله صحابياني است كه شيعيان 
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، و ابن ماجه )4/344(و ترمذي ) 1114-3/281(در حديث صحيح از امام احمد 
و را چنين ستوده كه او از لحاظ شرم و حياء برترين پيامبر ا  از او روايت شده)154(

  . امت اوستو صادقترين 


��!� �T;�با لفظ ) االوسط(سپس موسوي با روايت طبراني در  kE� ��: �3�2h
 
�&@`9 .
�  �G 
��e� 6� �9�2� )8� '2�
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 :%�D��
و زنان از وراي حجاب  � 

شما رفقيان يوسف هستيد  :عمر گفتايد؟ فرم چه مي �كه پيامبرشنوي  گفتند آيا نمي
 آنها را رها و :چون پيامبر خدا بيمار شد چشمان خود را بستيد، و پيامبر فرمود

) 18771) (الكنز( روايت مذكور در :گويم مي. شما بهترند راحت سازيد زيرا آنان از
اما به ابن سعد نسبت داده شده است و روايت او و روايت طبراني صحيح نيستند، و 

از طريق محمد بن عمر واقدي روايت ) 244-2/243) (الطبقات ( درابن سعد آن را
) المجمع(هيثمي آن را در است و اما روايت طبراني ] الحديث[ه و او متروك دنمو
 روايت نموده و در اسناد آن )األوسط(آن را در  طبراني :ذكر كرده و گفته) 9/34(

 ايراد محل و عقيلي گفته است حديث او ،محمد بن جعفر بن ابراهيم جعفري است
 :گويم باشند مي  مورد اختالف مي نيزو برخي ،اند جال آن اهل ثقهراست و ساير 

در غير  دانم و ميولين هو او را از شمار مج متشرح حالي براي محمد بن جعفر نياف
  .  كافي است]او[ براي رد حديث روايت مذكورقول عقيلي در اين صورت 
 به رشته تحرير در آورده است كه در آن فائده مه فقرة اول سخني بيو در ادا

 امتثال و  احضار نوشتهبا  يد كه امر او راارا نكوهش نمخواسته صحابه پيامبر 
اند و آنان با   را به هذيان گوئي متهم نموده�اند و گويا آنان پيامبر فرمانبرداري ننموده

اند و اين نادان  او سرپيچي نمودهنصوص آيات دستور دهنده به وجوب اطاعت 
ه زيرا او نيز از اين دكه او با اين نكوهش قبل از همه پيامبر را نكوهش نموداند  نمي

بر علي نيز ) تراشد با تصوري كه او مي (وداند ايراد ا كار سكوت نموده و نيز نمي
  . گردد وارد مي
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 آن را انكار و �ل خداپردازد كه رسو و چگونه اين نادان به انكار و رد امري مي
 در � پيامبراند؟ بلكه مرا به لزوم تحقق آن مطلع ساخته است، لذا نكوهش ننموده

پي خواهد [ بنگرد �، پيامبرهري و هر آنكه در س اصرار ورزيدهبر آنطلب آن و اجبار 
و امكان . سرشته است  بوده الزمه نبوت و هدايت مردمكه خداوند او را بر آنچه] برد

 به امري باطل هر چند كوچك و حقير اقرار نمايد، بلكه تجويز اينگونه �يامبرپ ندارد
به �  پيامبر است، و در اين صورت�پيامبرامر ايراد وارد نمودن در شخصيت 

توان گفت كه او به آنچه بر  دستورات خداوند در امر تبليغ دين و عمل ننموده و نمي
جام امري مبادرت ننموده باشد مسلتزم نموده چنانچه خود به اننبوده امر او واجب 

همچنانكه  �بلكه او اين است كه آن را به ديگران نيز اعالم و تبليغ ننموده باشد،

� (� � R�#Q 4�4Q� �Dl �5�Q¯ � :فرمايد خداوند مي� �� S�TO �YM�v >2
$ � % % �� �% � % � � % �� % %� � � �� � $ �� $ �� � �� �
��lO �*MO '��Iu�J �)�#Q$ � � � %� � �$ � % �� � � % و بر انجام و تبليغ مسائل ديني حريص و [  }   :	��$,+}� �

و  (:گويد كه مي -) 87(در مراجعة  و آنچه از قول اين نادان ]پا برجا بوده است
  رابنابراين ممكن است بر او واجب بود و عدم انجام آن از جانب صحابه وجوب آن

و . همخواني ندارد �ربشود با تبليغ رسالت پيام فهميده مي -). قط نموده باشداس
به اين امر اهميت نداده ص بر آن همواره  و حرپيامبر همراه با عالقة هدايت مردم

 نن ادعا از جانب موسوي ايراد وارد كرد و اياست كه ديگران دعوت او را بپذيرند

��)7 �:  از قرآن است از جمله تكذيب آيةي نصوصبيكذتدر شخصيت پيامبر و  � �
 �9� �� �NO� � & � % � �.�Q ³Q�� q
�l �� ��Z��\ ¢#2
� V�#� �i� X�Y �
* �� X�
% %� % � % % �% � % %� % �� � � � � � �� � � �% � % �� � � � �� �

D�k� = ��O*�0* �� D�<5T�*� % % % % % %� � �� � � �� � � % � �{به عفو � پيامبرو اگر . باشد مي } 1 :�� ���	

ي اين نادان كه با ادعااستغفار صحابه و مشاوره با آن دستور يافته است آيا اين مسأله 
 در يامبرحال پ و  گناهان شدندصحابه امر او را سرپيچي نمودند و دچار بدترين

   با آن در تعارض نيست؟ ومقابل آن سكوت نمود همخواني داشته 

 بيانگر اين است كه �سالت پيامبركه هدايت و رگرديم  و به آنچه گفتيم بر مي
قرار ننموده و چنانچه بر انجام دهنده و ريز اي كوچك خطاباطل و يا هر نوع بر  �او
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و در اين زمينه ] ورزيد باز بر انجام صحيح آن اصرار مي[آمد  آن نيز سخت مي
بخاري توان به حديث فردي كه نمازش داراي اشكال بود اشاره كرد كه با روايت  مي
ت پيامبر سه بار او را به تكرار نماز امر نمود و مشق) 1/298(و مسلم ) 1/192-184(

) 2021( و مسلم در صحيح خود  بر باطل ننموده به سكوت مجبور راوتكرار نماز ا
از سلمه بن االكوع روايت نموده كه مردي نزد پيامبر با دست چپ غذا خورد و 

هرگز ] خدا كند[فرمود توانم  گفت نمي) با دست راستت بخور (:پيامبر به او فرمود
ي مجبور نكرده بود هرگز نتوانست آن را به نتواني جز غرور امري او را به عدم پيرو

  . طرف دهان خود بلند نمايد
 در هدايت چه �تر بر حرص و اهميت دادن پيامبر و از اين دو روايت روشن

اين پيامبر با اين همه عالقه و حرص بر ] ممكن است[ آيا ؟توان يافت چيزي مي
توان در  و نمي ؟كوت نمايدت را فرا گيرد سمآن تمام اُهدايت مردم بر باطل كه بالي 

امت نيست بر او اعتراض نمود چه برسد به ت و مسير اي كه مربوط به حرك مسأله
ا او موجب باي كوچك  و اين پيامبر امين كه مخالفهاي كه بر امت الزم نيست؟  مسأله

گردد چگونه خداوند اجازه داده تا فردي در امري كه با تمام مردم  ي ميوخراُعقوبت 
 بلكه آن را در زمين به قدرت و تمكين ،مخالفت نمايدت سدر ارتباط ا) امتتا قي(

د و اگر خالفت خلفاي سه گانه نمايتسليم رسانده و كشورها و مردم را براي آنان 
تر از  باطل و منكر باشد اين در واقع مستلزم ايراد در ذات پروردگار است و باطل

بيان ] اين توصيه[ه پيامبر خواسته با وليكن آنان دانستند ك(گويد  همه موسوي مي
همچنانكه ) صحابه( خاندانش را تحكيم نمايد ولي  وخالفت و تأكيد نص بر علي

خود با ابن عباس به آن اعتراض نموده از اجراي اين پيمان خليفه دوم در سخن 
  ). ممانعت نمودند

ناي قرآن انتفاي داليل در اين زمينه بر هر صاحب خردي پوشيده نيست، و بر مب

�(� ,� b �5�Y�W-'�:فرمايد كريم كه مي��DJ ��_�� j-� � � � �% % %� � �% � % �� � � � آنكه در  هر }   :	�����}� %

صدق فرد را منوط به  -ادعاي خود حجت و برهان نداشته باشد او دروغگوست، 
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كننده مستدل با كتاب و  قانع[ از ارائه داليل الًامارائه دليل نموده است كه روافض ك
  . ناتوانند] سنت

ت براي ابوبكر سبا ذكر داليل گفتيم كه پيامبر خواسته ا] صفحات قبل[در 
اند و سخن  خالفت بنويسد و بسياري از علماء نيز به اين امر تصريح نموده

 با صحابه به ي آنان در دشمنانرعبدالحسين در اين باره جز دشمنان اسالم و هم قطا
در قرآن كريم صفت مخالفين صحابه را اوند  نيستند و خداين سخن راضي و خشنود

���O :ذكر نموده و فرموده استبراي ما )
� �? V�<�
� �� �� � � � و آنچه پيرامون   }  :	����}� ��

سخن عمر و ابن عباس از شرح نهج البالغه مورد اشاره قرار داده است بدون شك 
  . حجتي در آن بر اهل سنت نيست


�3�2h { �پيامبرشما چون دربارة فرمودة و  (:گويد  ميو سپس عبدالحسين
mF�289 n�9�2� )8� '2�
D :%�9 
��e� 6� ���{  تأمل ... و حديث ثقلين اني تارك فيكم

در بيماري  �بكر است، و پيامبرابو مورد نظر در هر دو حديث فرديابي كه  نمائي مي
 اين : اوالًگويم مي : براي ما بنويسد راخود خواسته تا شرح و تفصيل حديث ثقلين

ذكر شد به علت ضعف حديث ) 8(استدالل همچنان كه در ابتداي پاسخ بر مراجعه 
 اين حديث مذكور با اي براي او در پي نخواهد داشت، و ثانياً ثقلين با اين لفظ ثمره

��&8( �تر از آن مانند حديث  توان به احاديثي صحيح لفظ هم صحيح باشد مياين 
 "�o � �2�,9 H���V�
X
EY%�9 6� �/%*�
�%2
 ��9�#/6 � و يا حديث �%/6 T
%�9 6�p 

EJ� � E89 �9
ذكر آنها گذشت و سوم اينكه در اين ) 8(باشد كه در مراجعه  مي� 
ريح قرار داده است، پس بهتر است صمراجعه نص صحيح خالفت ابوبكر را مورد ت


�F�289 �3�2hحديث اگر نيك در ] اي عبدالحسين[ما نيز بگوييم   )2' �8�
و  ����


�E89 �9� '2 ���9�2در حديث عائشه  �2( ��V
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 پي خواهي برد �
باشند و پيامبر در زمان  دو حديث يكي مي كه فرد مورد نظر و هدف مطلوب در هر
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تر نمايد اما خداوند او را  را براي ابوبكر محكم) خالفت(بيماري خود خواسته پيمان 
  . ين اتفاقي انجام خواهد شد لذا از نوشتن صرف نظر نموده استآگاه نموده كه چن

 پيامبر در هنگام مرگ  كهنمايد ي مپس به جهل موسوي بنگر كه چگونه ادعا
 چگونه اين مسأله �واجب نموده برايشان بنويسد و پيامبرخواسته آنچه را بر آنان 

م از اين مراجعه ادعا اندازد؟ و در فقرة دو ي مواجب مهم را تا زمان مرگ به تأخير
را به علت بيم از فتنه و اختالف انجام ) خالفت علي(نوشتن  �نمايد كه پيامبر مي

 ونمودند  متهم مي] دم مرگ[نمود او را به ياوه گوئي  نداد و اگر بر آن اصرار مي
  . پرداختند صحابه و پيروانشان به اثبات اشتباه گويي او مي

امبر جعل شده و صاحب آن سزاوار اين است كه و سوگند به خدا اين سخن بر پي


�����حديث به مصداق پاداش  6� :%�q� 
�!2&�- 7T
 r�� ��� 7q/ 6��  جزاي داده
سخن اثبات و از كجا نقل شده است؟ و تنها گمان ] نوع[ و گرنه چگونه اين –شود 

اين ام عدم استحكي و بلكه افتراء است و در صورت دوم از اين مراجعه فبا و خيال
بيان كرديم . ترين مردم بر بيان حق و هدايت است گونه سخنان و اينكه پيامبر حريص
با هم اتفاق داريم كه اگر هدف و منظور  ما و شيعه و پيامبر در حالي مبعوث گرديد

تصريح ) 82( همچنانكه موسوي در مراجعه - پيامبر از خالفت حاصل نشده بود
شدند، و با توجه به بيان و  ه و سرگردان و متفرق مي بعد از او تبا امت- نموده است

يت است و به حوادثي متوضيح پيامبر حفظ وحدت در امر خالفت داراي بيشترين اه
ن اهتمام آبه نمايد كما اينكه در آغاز دعوت  كه ممكن است پيش آيد توجه نمي

را از ا موند عالوه بر امتياز اعتماد بر اخبار صحيح خداوليكن ما اهل سنت . نورزيد
گرديم، كه  مند، ساخته و با اين خرد خدادادي به اين نتيجه نايل مي خرد سليم بهره

] اي پيرامون خالفت چون اختالف و تفرق حاصل نگرديده است و پيامبر نيز نوشته
خواهيم رسيد كه آنچه دربارة خالفت ابوبكر به وقوع ننوشته است به اين يقين 
اند بلكه همانگونه كه خداوند   پيامبر و مؤمنين خواستهپيوسته است همان بوده كه

  . ها سپاس گذاريم اراده نموده است و خدايي را بر اين نعمت
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اي  جز اينكه بگويند كه ضرر خالف و فتنه. اي ندارد و در اين صورت شيعه چاره
تر كه پيامبر از آن بيم داشته از فايده تصريح به خالفت علي بعد از خود بزرگتر و بر

 و لذا پيامبر به دليل تقديم اهم بر مهم آن را ترك نموده است و اگر به ،بوده است
اين مساله اقرار نمايند گوئيم به دو صورت اين اقرار سودي براي ما در پي نخواهد 

  . داشت
 اين سخن به معني اين است كه خالفت علي و امامت او براي امت و نيز -1

يت هم در آن حد از ا–خود را بر آن استواري سازند ه شيعه تمام دين ك -فرزندان 
آن حرص ورزيد تا حدي كه تصريح به آن ساقط بر بايست  برخوردار نيست كه مي

 در ميان مردم تصريح به آن حرام است و در گشته و بلكه با وجود اختالف و فتنه
يرامون زيرا زماني وجود نداشته كه امت پدهد  اين صورت برتري خود را از دست مي

خالفت و عصمت موهوم علي و فرزندانش اختالف ورزند و ما از شيعيان خواهيم 
پرسيد اگر پيامبر توصيه به آن و كتابت را به علت بيم از اختالف و فتنه رها نموده 

و اندازيد؟  ورزيد و امت را به اختالف و فتنه مي پس شما چرا بر آن اصرار مي
به ) 84 ( را براساس قول موسوي در مراجعه در خواست از حق خود�چنانچه علي

 رها نموده شما چرا وحدت را به هم زده و آن را مطرح نموده –علت وحدت كلمه 
  رساني؟  و دشمنان اسالم را ياري مي

را به علت بيم از فساد بزرگتر ) تصريح به خالفت( اين تقرير و ادعا كه پيامبر -2
بر زبان راند ترك نموده الزم است براي توان آن را  و يا دوري از شركي كه نمي

 بدون دليل و مدرك دروغ ين ادعايي آورد و گرنه چنياثبات آن دليل شرعي ثابت
است، آيا مگر پيامبر در قتل منافقي كه مستحق قتل بود عدم قتل  �نمودن بر پيامبر

 موده است واو را به علت ترس از سخن مردم ذكر ننموده و به مانع قتل تصريح نن
 او را رها كنيد تا مردم نگويند : را به قتل برساند فرمودواخواست  به كسي كه مي

  ). 2/63، 584(مسلم ) 4905(رساند بخاري  محمد اصحاب خود را به قتل مي
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��� R��T )%/��1 :فرمايد به عائشه ميو يا خطاب  =E�� "&�$�b�9 )$%*� 
"�� sEV
 �� "&- <�V �- K%*- <&!��9� ) و بدون .)1333(و مسلم ) 1586(بخاري 

بود بسياري از   چنين ادعايي نمايد و اگر اين امر ممكن ميدتوان تصريح كسي نمي
گرديد و با ادعاي ترس از فتنه و اختالف خالف آنها ثابت  امور شرعي مردود مي

  . شد مي
   : س:)87(مراجعه 

ر كتابت و رد  آوردن ابزادراشاره شيخ االزهر به اسباب درنگ نمودن صحابه 
  . داليل آنها توسط او

   : ش:)88(مراجعه 

  . افزايش داليل ديگر و تالش عبدالحسين براي رد آن و در نتيجه نكوهش صحابه
   :)88(و ) 87(پاسخ بر مراجعه 

 كشف نيرنگ موسوي از افتراي اسباب موهوم بر زبان شيخ االزهر و تالش بر -1
  . استاينكه اين اسباب همان داليل اهل سنت 

   كشف تناقض و ضعف در سخن عبدالحسين -2
 اين است كه اولي متعلق به شيخ االزهر است و  براين دو مراجعه گرچه گمان

موسوي است وليكن هر آنكه در آنها بنگرد پي خواهد برد كه هر دو دوم مربوط به 
از اي  نسبت به صحابه پيامبر صادر شده است و اين نمونهورز  از فردي واحد كينه

بودن اساس اين كتاب داللت اب است كه بر دروغين تهاي قبلي در اين ك نمونه
و تغيير موجود در آن كتاب از جانب نموده و يا حداقل بيانگر فراواني تحريف 

  . موسوي است كه هنگام چاپ بعد از شيخ االزهر آن را تغيير داده است
واي مراجعات منسوب به و بار ديگر ناچار شديم تا به رد و پاسخ برخي از محت
ي خود با پاسخ اهل سنت شيخ االزهر بپردازيم و موسوي در اين دو مراجعه با ادعا

هاي وي بنگرد و از مسائل اهل سنت  به رويايي پرداخته است و هر آنكه در پاسخ
هاي او پي خواهد برد و برخي داليل از اهل سنت پيرامون  هم آگاه باشد به تلفيق
ها پرداخته گرچه در برخي منابع اهل سنت  آننبه كه او به ذكر حديث مصيبت پنجش
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اند در واقع از مسايل ثابت شده نزد اهل سنت نيستند لذا آنچه  به آن اشاره شده
 و ،پاسخ اهل سنت نبوده ،عبدالحسين به عنوان جواب اهل سنت به ذكرش پرداخته

مان است كه در كافي است بگوييم كه اقوال اهل سنت پيرامون حديث مذكور ه
 كه حاصل سخن بسياري از ائمه ،پاسخ بر مراجعه قبل از چهار طريق به آن اشاره شد

 بيهقي، ابن كثير و قرطبي است و ، ذهبي، ابن حجر،سنت از قبيل ابن تيميه
رغم اطالع وي از آن اقوال چيزي از آنها را نقل ننموده، زيرا نيك  عبدالحسين علي

 نداشته لذا تالش نموده با ذكر  را پاسخگويي بر آنهاياو توانايان وداند كه او و پير مي
و همچنانكه قبالً هم ذكر شد اگر تعيين و انتخاب . ديگر آنها را پنهان نمايدمسائل 

نمود، و  بود او آن را به علت مخالفت هيچ كس ترك نمي خليفه بر پيامبر واجب مي
] تعيين خليفه[ين است كه كتابت بيانگر ا] توجيهات او[ از اين مساله طحيجواب س

بر او واجب نبوده است و حتي وجوب آن بر مسلمانان جاي سخن و بحث است نه 
بر پيامبر و جواب او بيانگر خواستة او يعني ايراد از پيامبر در حرص ] تعيين[وجوب 

امت نيست، و براي اطالع از افتراهاي موسوي نسبت به آنچه از شيخ بر هدايت 
هاي نقل   نموده به مراجعه قبلي مراجعه شود و با دقت و تأمل در جواباالزهر نقل

ل نموده از عج[هاي  شده از زبان شيخ االزهر نگريسته شود، و موسوي در پاسخ
شيخ االزهر به صورت عمدي در پي اين است كه اهل سنت را با ضعف ] زبان

ه امثال شيخ شود ك حجت و استدالل جلوه دهد، و شگفت اينكه چگونه تصور مي
اوهامات و روايت مذكور جز اين االزهر از ديدگاه و اقوال اهل سنت دربارة 

 آگاهي و شناخت ندارد؟ چگونه ]كه موسوي از زبان او نقل نموده است[چرندياتي 
خبر باشد كه هدف پيامبر از آن نوشته خالفت ابوبكر  يممكن است او از اقوال علما ب

و تعيين زهر با اطالع ما از افتراگري عبدالحسين  شگفتي از شيخ االنو اياست؟ 
  . گردد  ميجواب از جانب خود منتفي

و بعد از اين مسأله ديگري نياز نيست تا همة آنچه را به شيخ االزهر نسبت داده 
 زيرا در واقع ربطي به پاسخ ما نداشته و الزم نيست در اين مراجعه به رد يمئذكر نما

ها  همچون ساير مراجعات قبلي بيشتر پاسخ )88(ر مراجعه و همچنين د. آن بپردازيم
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ت ثابت شد نيستند و ما هرگز ن او نزد اهل سيها ا پاسخيرا از خود اختراع نموده و 
  .  نپرداختيمبه پاسخگويي] محتوا بي [يها  آن جوابهب

 همة ،كه سزاوار پاسخ باشدم يابي كنيم چيزي نمي و چون در اين مراجعه دقت مي
 تا به ذكر سخن  و جز سه موضع از آن نيازي نيست،نديات و خزعبالت استچرآن 

ع سه گانه و پاسخ بر آن پرداخته و در پايان به بيان دو ضاو لذا به ذكر موي بپردازيم
استنتاج از سخن وي در اين مراجعه كه از مستلزمات مذهب و ديدگاه فاسد اوست 

  . پردازيم مي
   :زاما مواضع سه گانه عبارتند ا

از را �هدف عمر] محدثين اهل سنت[اند  و گفته( :گويد  در اولين موضع مي-1
 ) بيماري با نوشتن به رنج نيفتد پيامبر در حال بود كهعدم احضار ابزار نوشتن اين

داند كه اين سخن نص   و اين نادان نمي،به رد اين احتمال پرداخته استسپس 
 صحيح خود و همچنين مسلم آن را  و او در چهار موضع در،روايت بخاري است

 مراجعه قبلي نيز ذكر شد كه عمر گفته  درآن هم قول عمر است كهاند  روايت كرده
  ). بيماري و درد بر وي غلبه نموده است(است 
اند شايد عمر از منافقين بيم داشته باشد كه در  و گفته( :گويد  و دوم اينكه مي-2

و ) اي گردد بيمار بوده و مبادا سبب فتنهر بامصحت آن نوشته ايراد بگيرند زيرا پي
محال )  تضلوالن( اين به دليل سخن پيامبر :گويد موسوي آن را بعيد دانسته و مي

  . است
از گمراهي است ه آن نوشته باعث مصونيت كتصريح نموده به اين �پيامبرزيرا 

نابخردان اي  گوييم ممكن است با ايراد منافقين عامل فتنه شود؟ و ما ميپس چگونه 
باشد جز  مياي كه در آن مصونيت از گمراهي   چگونه اين نوشته:به ما بگوئيدگمراه 

 خود در فقرةنداشته است؟ و عبدالحسين ] بر امر امت[اثري از آن فتنه و اختالف 
 جز فتنه و اختالف اثري از آن نوشته نمانده :تصريح نموده كه) 86(دوم از مراجعه 

] لن تضلوابا تصريح [ چگونه :گويد  فراموش نموده و ميو سخن خود را) است
ممكن است كه آن نوشته عامل اختالف و فتنه گردد؟ و اين امر كودكان را به خنده 
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 و ،آورد چه برسد به بزرگساالن زيرا هر دو موضع در اوج تناقض گوئي است در مي
 : و مكار بوده استيا اين هالك شده بسيار احمق بوده و يا اينكه او بسيار دروغگو

 :گويد  مي)86(وليكن خداوند او را رسوا نموده است و از همه بدتر در پايان مراجعه 
چشم پوشي نمايد از آن نوشته  �امبريخداوند چنين اقتضا نموده كه پحكمت عاليه (

اين سخن او بيانگر ) بر نبوت نگشايندمخالفان و دوستان آنان راهي براي طعنه تا اين 
آن نوشته از مصلحت مورد نظر بزرگتر بوده است،  كه فساد حاصله از اين است

از تحقق  ن نوشتهآتحقق   در اين مراجعه چيزي خالف آن گفته كه مصلحتنوليك
تر  ممكن مفاسد حتي اگر هم منجر به ايراد منافقين در صحت آن نوشته گردد ارجح

  ؟ گردد و برتر است، پس آيا اين سخن با سخن قبل هماهنگ مي
به او از ما بر گويي  كننده زحمت پاسخ او در اين تناقض گويي رسوا و با افتادن

صحيح باشد سخن وي در مراجعه ) 86در مراجعه (طرف شده زيرا اگر سخن قبل او 
حاضر باطل گشته و اگر سخن او در اين مراجعه درست باشد سخن قبلي باطل 

ه قدر ضعيف و چه اندازه داراي كه خردهاي اين رافضيان چ] ببينيد[گردد پس  مي
  !! باشد حماقت مي

اشتباه و عدم و چنانچه مخالفت عمر به خاطر  (:گويد  و درموضع سوم مي-3
شبهة  � پيامبر-اند  تصور نمودهبود، همچنانكه  مي] سخن پيامبر[درك او از حديث 

ضات و اين نيز از تناق) نمود  را از آن بيان ميداو را رفع نموده و منظور خو
 ايم يان كردهب از او  كهصحيح باشد تمام آنچه يرا اگر چنين سخنيعبدالحسين است ز

د به ادعاي آنان عمر به مبه طريق اولي صحيح است و گفتيم اگر كسي از روي تع
نمايند و پيامبر كه  نمودن پيمان بپردازد او را از آن منع ميكتمان نص بر علي و پنهان 
  . را ابطال مي كردييد قرار گرفته تالش آنان از جانب خداوند مورد تأ

به توضيح سخنان  كه –اول سين حلاعبداما دو امر مهم قابل استنتاج از سخن و 
 در مراجعه  رادر اين مراجعه و توضيح اورا  آنكه سخن او  هر–قبل مربوط است 
را ] �مربوط به مرگ پيامبر [يا مصيبت روز پنجشنبه) الرزيه(پيشين بر حديث 

 پيامبر و خداوند در حفظ مطالعه نمايد به اين نتيجه خواهد رسيد كه خواست و ارادة



259259259259 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات

 بلكه مغلوب خواست و ،بيان امت از گمراهي و ضاللت و اختالف تحقق نيافته است
 نص وصيت بر علي را كتمان اند هارادة كساني شده است كه به گمان روافض خواست

مصون ز براي امت آنچه كه او را از گمراهي نمايند، و پيامبر از دنيا برفت و هنو
كساني كه با او مخالفت ورزيدند  – به قول روافضي –بود و دارد بيان نكرده  مي

 در ميان امت خود  و از دنيا برفت�سخنشان به كرسي نشست و گويا اينكه پيامبر
عه ينظريات شجز علي و فرزندان علي كسي را نداشت و يهود چه اندازه با اينگونه 

 اين است كهاز بزرگترين انتقاد و داليل مسلمانان بر آنان خوشحال است زيرا 
من جز اختيار شخص خود و ! پروردگارا(گفت   چون وفات نمود مي�سيوم

 :خداوند به وي فرمود  بود تا اينكهدر حالي كه پيامبر از دنيا نرفته)  برادرم را ندارم
 اين او يهود ب) را بر شما اتمام نمودمويش امروز دينتان را اكمال نمودم و نعمت خ(

كردند كه اينگونه آيه بر آنان نازل  چقدر آرزو ميو . ورزند آيه بر مسلمانان رشك مي
  ). 45صحيح البخاري (گرديد  مي

روافض آمده اين نعمت و اين امتياز خدايي را از ما ] با كمال تأسف[و اما 
 هورزد؟ و اما امر دوم استنتاج شد شك ميل يهوديت آنان صگيرند و آيا كسي از ا مي

 اصرار موسوي بر اينكه عدم نوشتن آن نوشته باعث اختالف :عبدالحسيناز سخن 
 است مفهوم آن چنين � عليتگمراهي است و يا منظور از آن نوشته خالف و امت

 و تبيين است كه پيامبر نص را قبل از اين حادثه پيرامون آن ذكر ننموده تا بر تثبيت
در اين زمينه چيزي ارائه داده بود براي مصونيت  نمايد، زيرا اگر قبالًاين امر داللت 

از گمراهي و تبليغ آن كافي بود، و اگر بگويند كه پيامبر مطلب كافي را ذكر ننموده از 
گويند كه  همه بدتر با نظر و گفتار عبدالحسين و شيعه در تناقض است زيرا آنان مي

 به ذكر يا صراحتاًو (نمود  ز نبوت خود به خالفت علي اشاره مياز همان آغا پيامبر
پرداخت و اگر بگويند كه صحابه تمامي سخنان پيامبر را در اين باره كتمان  آن مي
اند اين نيز محال است و با اين وجود آنان در كتمان اين نوشته تواناتر و  نموده
  )) 86(به مراجعه  :نگا (.اند بودهتر  قوي
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توان ميان سخن او در عدم كتابت و ايجاد اختالف و گمراهي به سبب  يچگونه م
و يا تواتر نص ) 68(نص بر وصيت در مراجعه سخنان او از قبيل تواتر آن و ميان 

 بر نص ديگر كه او ادعا نموده كه تماماً و ساير نصوص) 56(غدير در مراجعه 
پس چگونه با اين  ود؟ هماهنگي و تناسب تصور نمنمايند تصريح مي �عليخالفت 

ها و بلكه صدها نص امنيت از گمراهي و مصونيت از اختالف حاصل نشده است  ده
تا اينكه براي دستيابي به آن نيازمند تنها يك نص واحد شده كه جز با اجبار و 

اي [آنان بر آن استدالل نمود؟ پس توان براي اثبات تصورات  مخالفت عمل نمي
و . پذيرد كه چگونه خردهاي شما اين نوع ادعاها را ميمرا آگاه سازيد ] شيعيان

ترين   پستپذيردرا بكننده   رسوا و اينگونه تناقض آشكاريي كهسوگند به خدا خردها

$�� -#�e � :فرمايد  چهار پايان است و خداوند چه زيبا مي خردخرد و بسيار شبيه � � �% �
°(� \ 'Q ��* �? ��.2�� \� � % � � � �� �$ %� % �� � � � � %� L�+�k�Y qn
* �? ��+: � \ ���� ��* �? �*� � � � �% � � � � � �� � � % % �� �� $ � � �� �
��#��<
� �� qn
* jt �� jJ� � � � %� �� � %� �� � �� � �{%	��"	:   {    

   : س:)89(مراجعة 

  .  ادعاي اقرار شيخ االزهر به تقلب و دروغين بودن آن داليل-1
 تأويل ان صحابه نصوص ر درخواست سليم البشري براي مواردي كه در آ-2
  . اند نموده

   : ش:)90(مراجعه 

دربارة سريه اسامه سخن گفته و نام ابوبكر را نيز در آن مطرح نموده و در ميان 
منافع دنيوي در سريه اسامه لت عبه اينكه به سخن خود صحابه را متهم نموده 

  . شركت نكرده و يا سستي نمودند
   :)90(پاسخ بر مراجعه 

سريه اسامه، و تكذيب وجود ابوبكر در ميان لشكر  صحيح در رابطه با ذكر روايت
 كه در رابطه با تأخير صحابه در لشكر اسامه گرفته است و ياسامه و پاسخ بر ايرادهاي

  . هاي او كشف دروغ
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با مراجعات قبلي تفاوت ندارد و گمان ه از نظر كثرت دروغ و نيرنگ عراجماين 
 داراي اين همه دروغ باشد ميافت شود كه به نسبت حجكنم كه در دنيا كتابي  نمي

هاي كساني كه از كمترين درجات صدق و  هاي كفار و ملحدين و يا كتاب مگر كتاب
شد تنها اين نوع كسان از نظر دروغ و با بهره بياخالص و امانت در نقل و انصاف 

  . افترا هم سطح عبدالحسين و يا از او برترند
گويد ليكن   سخن مي– رضي اهللا عنهما - سريه اسامه بن زيدو در اين مراجعه از 

به دروغ آشكار يا فريب و يا نيرنگ پنهان پناه جسته است، و اولين آن ادعاي خروج 
اهل سير و  (:گويد مي) 1/292(و در حاشيه  ،ابوبكر و عمر همراه لشكر اسامه است

اند و آن را در  اسامه بودهاند بر اينكه ابوبكر و عمر در لشكر  اخبار اجماع نموده
  . اند اند و در آن اختالف نداشته م ذكر نمودهسلّهاي خود در شمار مسايل م كتاب
نيز ) حلي(اي، و ابن مطهر   سوگند به خدا اي دشمن خدا دروغ گفته:گويم مي

و  چنين ادعايي نموده است و امام ابن تيميه بر او پاسخ گفته و دروغ او را معلوم
 شناختي سيره برو هر آنكه  (:گفته است) 31/121المنهاج (ته است و در تبيين ساخ

ورزد و هيچ كدام از اهل علم نقل  داشته باشد بر دروغ بودن ابن ادعا شك نمي
] تنها[ باشد و هرا در ميان لشكر اسامه فرستادابوبكر يا عثمان  �اند كه پيامبر ننموده

و حال فرستد  كر را در ميان لشكر ميدر مورد عمر روايت شده است و چگونه ابوب
  . براي اقامه نماز تعيين كرده بود] جماعت[در طول بيماري خود او را به عنوان امام 

 و جانشيني ابوبكر به عنوان امام جماعت در نماز با امر پيامبر معروف و :گويم مي
كسي آن ] بصيرت[دارند و جز نادان و نابينايان مشهور است و اهل سير بر آن اتفاق 

به تصوير [نمايد و در صحيحين و از تعدادي از صحابه نه تنها از عائشه  را انكار نمي
آن ...  و معهو ابو موسي اشعري، ابن عمر، عباس بن عبدالمطلب، عبداهللا بن ز] شيعه

 او را �توان تصور كرد كه پيامبر اند و در اين صورت چگونه مي را روايت كرده
 جهاد بفرستد و حال او را به امامت نماز دستور داده است؟ و  اسامه بههمراه لشكر

امامت او ميان اهل سير مشهور و مورد اتفاق است و حال اولي صحيح و ثابت شده 
 هسيرال(نيست، و ادعاي اجماع يا اتفاق اهل سير بر آن بدون شك دروغ است و 
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هيچ كدام ذكر ) ريخ طبريتا(ابن كثير و حتي ) البدايه و النهايه(ابن هشام، ) النبويه
اند كه ابوبكر همراه لشكر اسامه به جهاد رفته است، وليكن موسوي در حاشيه  نكرده

به روايت طبري براي اثبات ادعاي خود اشاره نموده است و براي اثبات دروغ آشكار 
 حوادث سال يازدهم هجريتوان به جلد سوم از تاريخ طبري كه مربوط به  او مي
مراجعه كرد و در جاهاي متعددي از كتاب به ذكر سريه اسامه ) 342-184ص  (است

پرداخته و يك بار هم بر اين مسأله اشاره ننموده است كه ابوبكر همراه لشكر اسامه 
روايت حسن بصري را ذكر كرده است كه عمر بن ) 226( و در صفحه ،بوده است

شته و اين هم براي در لشكر اسامه بوده است و ما هم بر آن اعتراض ندا �خطاب
 حديث) (36(اي در بر نخواهد داشت زيرا در اثناي پاسخ بر مراجعه  موسوي فايده

كرد ذكر  ميت يها رعا  كه پيامبر در تعيين و انتخاب اميران لشكرها و سريهينكات) 3
  . نموديم و تعيين و انتخاب هر فرد به منزلة برتري او بر ديگران نيست

ت بيان دروغ موسوي به اينكه اهل سير و اخبار به آنچه او و آنچه الزم به ذكر اس
اند و دروغ ديگر اينكه آن را در حاشيه به تاريخ طبري نسبت  ادعا نموده اجماع كرده

شود و اما ساير  يافت نميداده است كه هرگز در تاريخ طبري چنين ادعايي 
كه به آنها )  الدحالنيههالسير(و ) السيره الحلبيه(خ ابن اثير، يمانند تارهايي  كتاب

نمايند و صاحبان هيچ   بدون اسناد و تصحيح روايت ميتماماً ،احتجاج نموده است
اند و با وجود تعارض و مخالفت  كدام هم به صحت تمام روايات خود ادعا ننموده

البدايه و (يا ) تاريخ الطبري(يا ) السيره النبويه(هاي سير موثق مانند  آن با ساير كتاب
  . تكيه نمود  وها اعتماد كتابتوان به نقل آن  نمي) هايهالن

و تنها منبعي كه در آن حاشيه مورد ذكر قرار گرفته و سزاوار دقت و بررسي است 
و سندي . آن را نقل نموده) 190-2/189(باشد كه ابن سعد در  طبقات ابن سعد مي

و اين نوع نقل ) اند گفتهآنان (نكرده است و به اين امر اكتفا نموده كه براي آن بيان 
 نقل نمودهاي در بر نخواهد داشت، و گمان بر اين است كه او از واقدي  هم فايده

و ذكر شده است ) 119-3/117) (الواقديمغازي (است، زيرا با همان عبارت نيز در 
 متهم گوئي اي هم او را به دروغ  است و عده)الحديث(او متروك اگر از واقدي باشد 
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هم باشد اعتبار ساقط است و اگر از غير واقدي  مذكور از درجة پس روايت اند نموده
و ابن سعد باز در موضعي در آن، نگريسته شود و به آن صحت يابد اسنادي نيست 
 بن عطاء عجلي از عمري از نافع باز روايت عبدالوها) 2/241(خود ديگر از كتاب 

 وجود عمري در آن ضعيف است  به علتعمر نقل كرده است و اين اسناد هماز ابن 
در بن عاصم بن عمر بن خطاب است و او همچنانكه عمر بن حفص و او عبداهللا بن 

 عبيداهللاو عمري برادر عبيداهللا بن عمر نيست زيرا ذكر شده ضعيف است ) التقريب(
  . ب بن عطاء روايتي ذكر ننموده استاز عبدالوها

 لشكر اسامه نمايد ابوبكر در ميان مي كسي است كه ادعا آري اين استناد و داليل
 و اما از جهت لفظ آن را از جهت سند تبيين نموديمكه ضعف و سقوط  است بوده

ري در تعارض ابراي اقامة نماز از جانب پيامبر در هنگام بيم نيز با امامت ابوبكر
 لشكر اسامه سكوت نموده و به آن  ابوبكر در مياناست، و حتي اگر از ادعاي وجود

 ثابت نيستند، چه صحيحگرا  آن در برخي كتب و رواياتبه دليل وجودقرار نمائيم ا
پيامبر بعد  نماز دليلي است كه بر اينكهاتفاق اهل سير و اخبار بر تقديم ابوبكر براي 

 براي امامتذكر كرده او را از اينكه ابوبكر را به عنوان نيروي جهادي لشكر اسامه 
و حتي كسي كه وجود ابوبكر در ميان لشكر اسامه را . استنموده  استثناءنماز از آن 

به آنان احتجاج نموده به ) 1/292(تقرير نموده و يا كساني هم كه موسوي در حاشيه 
اند و ليكن  اعتراف نموده �ابوبكر براي نماز در زمان بيماري پيامبر تقديم

و حلبي كتمان نمايد، زمينه  تالش نموده تا قول آنان را در اين با نيرنگعبدالحسين 
 ابوبكر و عمر را ]سريه اسامهدر ) [�و پيامبر( : گفته است)3/208() السيره(در 
 در شمار و از اينكه ابوبكر ابتداء. امر نمودو ابوبكر را براي امامت نماز  نمود استثنا

 و  شركت ننموده باشد به معني سرپيچي و سپس در آن باشدلشكريان اسامه بوده
چون او را براي  �برمپيابوبكر از جهاد در ميان لشكر اسامه نيست زيرا خودداري ا

 و  حضور يابد نتوانست در لشكرانتخاب نمود او عمالًمسلمانان امامت نماز 
  . ر براي اداي نماز بوده استب پيام به علت دستورخودداري او
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و حال كند  همين سخن حلبي را تكرار مي )سيره الدحالنيه(در  دحالناحمد بن 
  . موسوي در حاشيه به قول هر دو احتجاج نموده است

 ابوبكر در شمار اشتباه اينكه) 223-5/222) (البدايه و النهايه( نيز در ريثكن ابو 
در و هر آنكه گفته باشد كه ابوبكر  (:گويد ر اسامه بوده است ذكر نموده و ميكلش

 لشكر اسامه در  گشت و سخت بيمار�ده زيرا پيامبرواشتباه نمميان لشكر بوده 
 امامت نماز دستور داد پس  ابوبكر را براي�خيمه زده بود و حال پيامبرجرف 
 امام �است و حال او با اجازه و دستور رسول خدا او در ميان لشكر چگونه

شارع او را با ) البد(مسلمانان است و اگر فرض شود كه او در ميان لشكر بوده پس 
  ).  اركان دين است استثناء نموده استبزرگتريناز كي نص براي امامت نماز كه ي

ابن تيميه اسناد و متن روايت است و تنها  كرديم باالتر از تحقيق و آنچه ما بيان
. اند  قائل به اين مساله– بلكه كساني ديگر از جمله ابن كثير ،آن را بيان ننموده است

واست تا عمر را رخصت دهد  از اسامه اجازه خ ابوبكر؛عمر] حضور[و اما به نسبت 
گفته ) 3/226( در روايتي از طبري بود و صراحتاًهمراه او بماند زيرا به وي احتياج 
 عمر ياري نمائيداگر اجازه بدهيد مرا به وسيلة (شده است كه ابوبكر به اسامه گفت 

 )يهدايه و النهابال( و ابن كثير در )2/192() الطبقات(ابن سعد در) و به وي اجازه داد
 اجازه به منزلة تخلف  و اينهدآن را نقل نمو) 3/209 ()السيره( و حلبي در )6/305(

  . و خودداري نيست
رافضي تالش نموده تا صحابه را متهم نمايد به اينكه آنان در و عبدالحسين 

 و ندبا وجود اينكه دريافته بود (:گويد  و مياند لشكر اسامه اكراه داشتهخروج با 
  ). در وجوب شتاب به جهاد ديده بودند از آن اكراه داشتندنصوص آشكاري 

باشد و تمام رواياتي را كه مورد   اين افتراي آشكاري بر صحابه مي:گوييم مي
اند و  هستي و اكراه نداشتباشند كه آنان س گر اين مي ت بياناشاره قرار داده اس

مه امير لشكر بوده  اساآنان از روي اجتهاد و بلكه تأخير ،هتأخيرشان عمدي نبود
 به انتظار اسامه و مردم (:گويد در اين باره مي) 4/300 ()السيره(است، و ابن هشام در 

و ). اراده خواهد نمود را چطور �نشستند تا ببينند كه خداوند عاقبت بيماري پيامبر
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 : اسامه را فراخواند و فرمود�پيامبر( :گويد مي) 3/122) (المنهاج( در هيامام ابن تيم
 اي رسول خدا شما ضعيف :اسامه گفت).  خدا و ياري و عاقبتبر بركتجهاد كن (

د درنگ  گرداند مرا رخصت نمائي شما را سالمتمخواه اي و از خداوند مي گشته
 و شما بر اين حال  و اگر من بيرون رومد خداوند شما را شفا دهنمايم تا اينكه

و برايم ] است و دلم به شما مشغول[ براي شما ناراحتم نباشي و در درو] بيماري[
] آنان خبر بيماري شما را بشنومو از [ سخت است تا از مردم درباره شما جويا شوم

  . آفرين تسليم نمودروز جان به جان پس پيامبر ساكت بماند و بعد از چند 
 از روي - نمود  باز اسامه خود تالش مي�و حتي بعد از وفات رسول خدا

) مقرر(از جهاد  -  با لشكريانددارنن در مدينه به او نياز ناسلمام كهينااجتهاد و گمان 
 اسامه همراه مردم :گويد نموده و مين تصريح آ در روايتي به )3/226(بر گردد طبري 

برگرد و از او بخواهيد تا ] ابوبكر [رسول خدانزد خليفه د و به عمرگفت ابايست
و باشند   مي مردمو برجستگان بزرگان همراه منم زيرا رخصت دهد كه با مردم برگرد

 السيره( به صورت كامل در ر چنين روايتيي نظ.ن ندارم اطمينا خليفهمن بر امنيت
 و موسوي از آن اطالع يافته ولي آن را كتمان و ،موجود است) 3/208( )حلبيةال

  .  است نقل نموده استو طبع او هماهنگ كه با ميل چيزي خالف آن
با [ هرگز از خروجاين است كه فردي از صحابه  ر بيانگرو تمام نصوص مذكو

 انتظار حال رسول او به علت امير سپاه خود و همراهان ه بلكنبودهو ناراضي  ]شكرل
و اگر  ندتو انتقاد نيس جاي ايراد و هيچ كدام. اند  نمودهاز خروج اجتهادخدا در تأخير 

مورد انتقاد قرار  صحتلحاظ  از  رامذكور از صحابه روايات كسي هم به علت كينه
 نيامده كه كسي از آنان سستي و در روايتي تعارض ندارد زيرا ايم با آنچه ما گفته دهد

 را نقل نموده و  او نص روايتمكار اينكهروش عبدالحسين  است، هديا ناخشنود بو
لفظ روايت را نقل ) 293(  در صفحهمثالًنمايد   وارد مي را آن سخن خوددر ميان
  . رساند  خود به پايان مين را با سخنآه و نمود

و برهان تفسير را بدون حجت  صحابه  موقف و موضعنمودهخود تالش  و با كالم
شود؟   يك از منابع كه او به آنان احاله داده است يافت ميتفسير در كدامنمايد و اين 
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نمايد كه  او خود نقل مي  وبه آن دست يافت؟توان  ديگر نيز مي  منبعامدبلكه در ك
 رفت پس چرا پيامبر او و همراهان مي � نزد پيامبرددعبارهاي متاسامه در آن روزها 

در آن   كه در اين مراجعهوضع سوممو است؟  كرده  منع نمي و تأخيررا از سستي
 قرار د امارت اسامه را مورد انتقااناز آناي  عده (:گويد است اينكه مي فريب و نيرنگ

 ).دادند  و انتقاد قرار ميقبل از او مورد نكوهشامارت پدرش را   كما اينكهاند داده
 اسامه را قبول به اينكه آنان امارتهم نمايد تصحابه را مخواهد  وي دوباره مي

 صحابه، است، و  همهبه تهمت و ايراد  سخنشاناز اين رافضيان، و تعجب اند نداشته
معيني از صحابه د ايتي افراگردد زيرا در هيچ رو  مذكور شامل علي نيز ميتأخير

را از تهمتي كه اند و روايتي نيست كه علي  ان تأخير نمودهاند كه تنها آن معلوم نشده
  . استثناء نمايدسازد  به صحابه وارد ميسين حعبدال
 آن را درتوان   برند مي ما به كار مي در مقابل سخن هر آنچه به عنوان جواب لذا

  . به كار بردپاسخ عبدالحسين 
نزد طبري اند در دو روايت   قرار دادهو كساني كه امارت اسامه را مورد انتقاد

 به ذكر �غالم رسول خدايبه وه آمده اول از ابو مذكرشان) 3/186(و ) 3/184(
 دربارة امارت اسامه انتقاد نمودند و پيامبرمنافقين  (:گويد امارت اسامه پرداخته و مي

 رستادف اسامه را � پيامبر كه:از ابن عباس روايت است دوم  و)رد نمودانتقاد آنان را 
رغبتي ] مدعيان دروغين نبوت[ و خلع مسيلمه و اسود � به خاطر بيماري پيامبراوو 

و [روي  زياده] و اعتراض از آن[ دربارة امارت اسامه  ينقبه رفتن نداشت و مناف
بر نيز به علت پخش و  رسيد، و پيام�به پيامبر] جريان آن[نمودند تا ] تبليغات سوء

امارت اسامه با ناراحتي و در حالي كه از شدت درد سرخويش را بسته بود انتشار 
و اين بيانگر تبرئه صحابة رسول خدا از اتهام كساني است كه روز ). بيرون رفت

 او را مورد گيرند زيرا برترين يارانِ  مقابل پيامبر قرار ميفقيامت دشمن و طر
ند و طعن و نكوهش صحابه تنها از منافقين صادر و انجام گرفته ا نكوهش قرار داده

  . است
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كه عمر بر كساني نقل نموده ) 8/192() فتح الباري(حجر در ابن و عالوه بر اين 
 اعالم ن را به پيامبر پاسخ داده جريانشا اعتراض و ايراد گرفته اسامهكه در امارت
. مورد خطاب قرار داده] ذكر شد[ديث حآنان را با آنچه در  � پيامبرو . نموده است

و   است بر عمرمتتهدر تالش آنان يعني موسوي يان و سخنگوي ضو اين سخن راف
 خود اقرار يانعرا شيي هرگز از آن اعتراض ننموده زضف حتي بنابر قول روااما ابوبكر

و  .تهاسامه را به حركت در آورده و عزل اسامه را نپذيرفاه و ابوبكر خود سپ نمايند مي
 را تجهيز و آن را آماده لشكر اسامه :فرمود مي ]پيامبر[همواره ( :گويد  ميعبدالحسين

 و و او بارها آن را تكرار كرده در حالي كه صحابه سسترا بفرستيد سازيد، و لشكر 
 وارد عبدالحسين كه هتهمت صحاب قبل بر اين اتحصف و در). نمودند تأخير مي

ننموده و اين و تأخير شد كه فردي از صحابه سستي   و بيانه شد دادموده پاسخن
  .  موسوي براي نصوص استخود در آوردي از تفسير تهمت
و در اين د،  لشكر گرفتنارسال ايغم بر السپس بارها تصمي :يدوگ مي ]موسوي[و 

 بر بود ينمه اگر خليف(و ) اصرار نمودندكردند و بر آن بسيار باره با ابوبكر صحبت 
 و ليكن نمودند  اجماع مي ]ساز و برگ جنگي[سپاه و پايين آوردن پرچم  دنبرگردان

دارد  كه ابوبكر تصميم بر ارسال لشكر و چون ديدندابوبكر آن را از آنان نپذيرفت 
تا اسامه را عزل نموده و فردي خواست  و از طرف انصار از او مي ،عمر نزد او آمد

ه موسوي ذكر كرده از جمله داليل اهل و آنچ( :گويم مي).  به امارت بر گزيندديگر
به  بعد از پيامبر صديق و نياز امت برتري ابوبكر  پيرامونهگمران  بر رافضياسنت

يت ب صحابه از جمله علي و اهل از نياز به ساير ]براي امت[ن آاوست كه نياز به 
  . شديدتر بوده است

 يكي نموده آن اقرار  بهوگشوده  به آن زبان كه موسوي هم سپاه اسا آماده سازيو
 و به حكم است كه صحابه دربارة آن اختالف داشته و آنان نيز بشر بوده ياز مسائل
 و اما تفاوت آنان نيستيم و ما قائل به عصمت نمايند ميو خطاء حق اصابه  بشر بودن

داريم و آنان يقين   نيات و درونبه سالمت نمودن و قطع مردم به جزم آنان با ساير 
و آنچه مورد به آن اشاره نموده است طريق رسول نيز در آيات متعدد و يا از خداوند 
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است كه امت در آن مر ان يگيري ابوبكر صديق در ا  بيان اهميت موضعنظر است
 وفات پيامبر كه چون اختالف كالمي در اين باره فراوان اند، از جمله  داشتهاختالف
را فيصله دهد و يا  توانست اختالفشان ر تنها ابوبكگويند  چه ميدتننسدا و نمي گشت
  زكاتينعپيامبر و جنگ با ماندفن و ميراث اختالف امت دربارة اي ديگر از  نمونه

هاي  ه است و در تمام صحنهدبه سزائي بودر تمام آنها داراي نقش بود كه ابوبكر 
بار آنها را نداشته است و  رفع و يا اجراي  اما تواناييحضور داشته �عليمذكور 
 كساني نبوده باشد كه داند كه علي خود از جمله  ميرافضيانكسي از  گوئيم ديگر مي
و اگر گفته شود كه نصوص مذكور ؟ است بوده ه ماسا اي ارسال لشكرغالخواهان 

   : خواهيم دادآن را پاسخنامي از او نياورده 
   . استكدام از صحابه را ذكر نكرده آن نصوص نام هيچ :اول
ه ذكر كرده است تجهيز لشكر اسامة را دربارصحابه اختالف  كه ينصوص :دوم

رافضي  را جز ابوبكر نياورده است و عبدالحسين  لشكرايغال  از مخالفينمينا
در شمار مخالفين اسامه نبوده ندارد تا استدالل نمايد به اينكه علي اي  كمترين چاره

  . است
 شايستگي و برتري لهأسم گردد  ذكر است كه در اينجا به آن اشارهقابل و آنچه

 عالوه بر –ها  گيري  و موضعها زيرا او در تمام اين صحنهخالفت براي ابوبكر است 
و نقش خود توانسته  كه با سخن ت اسمنحصر به فرد داشتهنقش  -ص وداللت نص

  . اي آنان را بر طرف سازده هامت و شبه تمام اختالفات
 هتبا حق و انكار حقايق نتوانس شانت مخالفغمعلير ي است كه رافضياناين واقعيت و

د نا داشته اسامه با هم اختالف لشكرصحابه در ارسال پس وقتي . آن را انكار نمايند
  كهكهمياو يا هنگ ؟موده استننگري  ميانجيميانشان و چرا ابوده است؟ جا كعلي 

يا و ت؟ اسه بودو كجا ااند   نمودهبا هم اختالف �برم پيا و ميراث وفاتنموآنان پيرا
  ست؟  ا كجا بوده زكاتينعنجنگ با ما اختالف دربارة هنگام در

سپاه اسامه اقرار  از جمله ارسال  مواضعندر آاختالف صحابه  هب و چون ما
مراجعه  و يا در اين مراجعه كه ما به ادعاي موسوي ؛به اين معني نيست ميينما مي
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 ايم، زيرا ما بارها  است اقرار نمودهصصحابه در برابر نصوتعبد   عدمعايد كه اديگر
رضايت از صحابه به طور اعالم  اهل سنت را دربارة ديدگاه و مذهب] در اين كتاب[

 اين معني نيست كه  بههم و مواالت ايم و اين رضايت  و دوستي آنان سخن گفتهكلي
ان را آنمهم اينكه خداوند نهيم، بلكه   آنان جزم اشتباهه عدمب آنان و يا به عصمت

 ]ءبعد از انبيا[ در ميان بشر  نموده و آنان الگوي فرمانبرداريمهيابراي حق و هدايت 
بندترين انسان بر اجراي اوامر   پايوترين  و حريصاند   او بودهبراي خدا و رسول

 خود در برابر اوامر خدا اهداف و مصالحر طباشد، و هرگز به خا او ميخدا و رسول 
 نصوص كتاب و تفاوت در فهم به علت  و اختالف آنان تنهااند نمودهن مقابلهو رسول 

ت التزام بر تطبيق و اجراي اوامر و  در شدشانگ و كوچك و بزر،سنت بوده است
سائل م آنان تنها در فهم و ادراك دارند بلكه تفاوتنشرعي با هم تفاوتي نصوص 

��qJO* s � آيه  گفتيم با است، و آنچهطبايع انسانيمستلزمات است كه آن هم از  h �� � �
 X�Z- �{ �vDl �. �� = �*>� \ �� �.��J D�0 7�� £�:)f }5l ����I� \� % ` � � % � � � �� � � %� � � �� � � � �� % � % � � � �� % � �� � � � �� �� � h

7�# _ ��:# �*` % � �� � h � � �{/� كسي در موردن را آ است و خداوند  و منطبقهماهنگ  }:�1	��0

 و تقريرت ثبيت  كه در حالي،هر امر شرعي قصور ورزد  و تطبيقه كه در اجراءنفرمود


�(� �!�7� J�#- = R��x*(� �هاي صحابه با آية  آن را در دل, ¢)l �9� (�
*% � �� �� � � �� �� � � � % � � � � �� � � � �

����+
�* �� �
�* D�)
� �)�
, |DY*� � � %� % � � % � �� � � � �� � � � � �{�با در كنار (تأييد نموده است و  } :	.�6	

  عدم تسليماول يعني كه حالت شود دانسته مي) دو آية مذكورار دادن هم قر
از  به طور مطلق امري از امورو رسول او در هر در برابر اوامر خدا اري دبر نافرم

آيات و نصوص زيرا آن را به فردي از آنان نسبت داد توان  صحابه منتفي است و نمي
ي از آنها اشاره خبه بر) 84(  بر مراجعهخپاسدارند كه در اثناي  فراواني در اين زمينه

  . شد
مخالفت  نچه از آنان صادر شده كه حاكي ازآدانيم كه  با اين توضيح به يقين مي
 يا اينكه آگاهي به نص :امر نبوده استعلت دو   دوبا نص شرعي است جز به

  . ستا تفاوت داشته و فهم او در آن مورد با ديگراننداشته است و يا ارتباط 
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خالف آن باشد آنچه  نمايد و هر ايم داللت مي  بر آنچه گفتهها مام داليل و واقعهت
اند  اند كساني بوده داشتهبرخي مسائل اختالف در باطل است و هر گاه صحابه ناگزير 

 و برهاند كران را نيز از شگ را توفيق داده تا با فهم و درايت خود دينكه خداوند آنا
  . ابوبكر در ميان صحابه وجود نداشته است همچونكسي  چنين حالت براياين 

تالف خهايي از ا  الزم است به نمونه گرديدآنچه ذكربراي توضيح و اهميت 
اولين   اشاره گردد تا مفهوم واقعي آن تثبيت و شبهه را بر طرف نمايدبرداشت صحابه

وده  بانصراف احزاب در روز خندق بعد از �صحابه در زمان حيات پيامبراختالف 
 در راه  برپايي نداردكسي نماز عصر را جز در بني قريظه (:فرمود �كه پيامبر .تسا
اي نماز اقامه نمودند  ، عده عصر فرارسيدهنگام نماز )قريظه به طرف بني حركت(

اي  ، و عده نموده بودند فهمبه طرف بني قريظه  شتافتناتنهزيرا از روايت مذكور 
 مهم نرسيدند نماز به جاي نياوردند، به بني قريظه با توجه به ظاهر حديث تاديگر 

 عمل به نص  در فهم نص است و گرنه مگر قصداختالفشان اينكه تفاوت آنان از نوع
  . داشته و هدفشان معارضه و مخالفت با آن نبوده است

 با خواندن و ابوبكر صديق در وفات رسول خداست ديگر، اختالفشاناي  و نمونه
�*�� �U: آية � � � PQ �5(#2�� j5- * [�� ��� jTD
� R#(- �� X#� >- S�TO \, >:� � � %% � � � � � �� % % $% % % %� � � � $ �� � % � � �� � �� �� �� �

�)J�2Q% � � � % �� {، و حال آنان فهم حقيقت امر را بر آنان بر مال ساخت  }�� :�� ���	
نموده نرسيده و ابوبكر آنان را يادآوري  به ذهنشاندر اين برهه آيه مذكور ] واقعي[

 از از آنو با آگاهي به خود آمده  است، و بعد از يادآوري ابوبكر همگي بالفاصله
  .  آمدند خود پايينموضع

 و باز ابوبكر صديق آنان را با  است پيامبر بودهدر دفن انشاختالف :و نمونة سوم
ه البداي(در مسند امام احمد با طرق مختلف كه ابن كثير هم در  كه –حديثي از پيامبر 

 تذكر داده و واقعيت را براي آنان تبيين – آن را ذكر كرده است )5/266) (و النهايه
اي از نص بوده و چون از آن  خبري عده ينموده است، و اين اختالف به علت ب

  . اند به آن اذعان و اقرار نمودهاند  آگاهي يافته
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  مقدار دروغاختالف صحابه و اسباب آن و حقيقت آن از تمام ضوابط و با تبيين
مسائل  كه صحابه در مقابل نصوص خصوصاً و افتراي او در مراجعاتموسوي 

 )84( بر مراجعهپاسخ  و در. اند ي فرمانبرداري ننمودهمربوط به امور سياسي و دنيو
 نصوص و نصوص مربوط به مسائل اخروي ذكر نموديم بطالن اين تفاوت ميان اين

نصوص بيان كرديم كه عامل و اسباب آن  ةدربارآنان را  اختالف و عالوه بر آن سبب
اي از آنان بوده است   فهم آن توسط عدهان آن و يا عدميعدم آگاهي و يا نس به علت
گويند وصايت و   پيرامون آن سخن مي كه همواره عبدالحسين و شيعيانيو نص

 تتاباسبابي بپردازند كه منجر به كنمايد تا به خلق  خالفت علي است و او تالش مي
آنچه ذكر نموديم همه سخنان او را باطل نموده   از جانب صحابه گردد و ليكنينص

   .اطالع باشد ي كه علي از آن بهدنبو] موهوم[و نص خالفت 
و در غدير خم آن را به مردم  حجه الوداعگويند كه پيامبر در  زيرا آنان با دروغ مي

  . اطالع باشند يحابيان از آن بباشد نبايد ص  صحيحي نمود و اگر چنين اعالمابالغ
] خالفت[اعتبار بودن و سقوط دو دليل مذكور و عالوه بر آن عدم ذكر نص  با بي

توسط صحابه و عدم مخالفت آنان در امر خالفت ابوبكر بطالن داليل و اقوال آنان 
) 84( براي توضيح بيشتر به پاسخ ما بر مراجعه گردد، ابه معلوم ميحپيرامون ص

  . مراجعه شود) 286-283(و صفحه ) 275-269(صفحه 
گيري قاطع و   مانند موضعرير فضيلت بزرگيتقو سخن خود را از اين فقره با 

كه ابوبكر به آن اي لشكر غدر برابر درخواست اللشكر و عدم تسليم آماده نمودن 
چه  ،بريم و موسوي خود به آن اقرار و اعتراف نموده است به پايان مينايل شده 

و سوگند به آن كه جان  (:تواند موضعي همچون او را اتخاذ نمايد و بگويد ميكسي 
 لشكر اسامه را ربايند حتماً ابوبكر در دست اوست اگر بدانم كه درندگان مرا مي

ماندم  فرستادم و اگر در شهر تنها خودم مي پيامبر دستور داده بود ميهمانطور كه 
هنگامي كه اين سخن قاطع  �و ابوبكر) 3/225طبري ) (كردم  آن را عملي ميحتماً

سازد كه اعراب مرتد شده و نفاق سربلند آورده و يهود و  را بر زبان جاري مي
چوپان در  اي بي  چون گلهدر كمين نشسته و مسلمانان با فقدان پيامبرشاننصاري نيز 



272272272272 پاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعات        

 گشته بودند ثبات ابوبكر در خروج و ارسال لشكر بزرگترين سرينشب تاريك و بارا
بود امت  يمنبود و اگر منت و فضيلت الهي بر ابوبكر  �مصلحت براي امت محمد

 گفته )6/304(البدايه و النهايه (يافت و حافظ ابن كثير در   دست نميعظمتبه اين 
مت را در بر داشت و چون از هر خروج او در آن وقت بزرگترين مصالح ا (:است
گفتند اين قوم كه  بيم وارد ساخته و ميگذشتند بر آنان  ف عرب ميئاي از طوا فهطائ

  . باشند اند داراي نيروي و قوت فراواني مي بيرون آمده
 آنان را در لشكر اسامه � و گروهي از كساني كه پيامبر:گويد سپس موسوي مي

 �و حال پيامبر، خودداري نمودند ت در لشكر اسامه از شركمكلف نموده بود
 – نحل وارد نموده استالملل و الهارم كتاب  چشهرستاني در مقدمةآنچه براساس 
تخلف  خداوند نفرين نمايد هر آنكه از آن ،است لشكر اسامه را تجهيز نمايدفرموده 
   .)نمايد
دانسته  تخلفينم چنداني الزم نيست كه منظور وي از نياز و زحمت :گويم مي

رد و پاسخ و باشد، و براي   به طور خاص ابوبكر و عمر ميشود، منظور وي از آنان
 بطالن وجود ابوبكر در ميان نيست زيرااي  و پاسخ تازه ادعاي او نياز به تالش نقض

ايم زيرا اسناد صحيحي نيست آن را اثبات نمايد با اين وجود  لشكر اسامه را ذكر كرده
براي امامت نماز براي  � او با امر رسولاو در ميان لشكر بوده باشد ناگزيرچنانچه 

و نيز ذكر نموديم كه ابوبكر از اسامه اجازه خواسته است تا ده است ش ءمردم استثنا
به وي نياز ] در مدينه[ او عمر با وي بماند زيرا به علت دلسوزي و صاحب نظر بودن

  . بود
و ) نفرين خدا بر آنكه از آن تخلف ورزد (:و اما روايتي كه موسوي ذكر كرده

د ابون چوجود دارد، و اين ادعا همي اشاره نموده كه روايت مذكور نزد شهرستان
 آن را )الفصل(در حاشيه ) 1/20(، زيرا شهرستاني است و در معيار حق ارزشي ندارد

و تصحيح ذكر نموده و آن را به كسي نسبت نداده است، و اسنادي بر آن نقل ننموده 
حيح  لفظ آن را نقل نموده است، آيا اين گونه روايت ثابت و صتنها بلكه  استدهرنك
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صحيحي است كه آيا اين همان نصوص نمايد؟   و به آن احتجاج ميآيد به شمار مي
   كتابش ادعا نموده است؟ او در مقدمه

 و براي يسند ضيانف بعيد است كه كسي از را كتب حديث اهل سنتبا بررسيو 
] بسياري از[است، و حتي اساس  بلكه از جمله رواياتي است كه بيد، ن بيابآن روايت

اما ند، نماي باشند كه به آن روايت مي مين داراي اصل و سندي ديث دروغيناحا
كه  )3/218 السيره( در كتاب نيست، و حلبي اصيتخحديث مذكور داراي اين 

داده بود موسوي در صفحات قبل به آن احتجاج نموده و روايات خود را به او نسبت 
شركت در لشكر اسامه از رافضي دربارة نفرين متخلف از و سخن اين ( :گويد مي

 نفرين هرگز در حديث وارد نشده است و ابن  مردود است زيرا�جانب پيامبر
كتاب مذكور از  چنين سخن گفته است و )2/362( الدحالنيه  نيز در السيرهدحالن

در  موسوي بود كه اندكي قبل به آن استدالل نموده وليكني  مورد اشارهجمله ادله 
  . او سازگار نبوده استوده زيرا با آرزو و خواستة اينجا از آن اعراض نم

اما آنچه موسوي در مراجعه بعدي به عنوان اسناد و منبع براي روايت مذكور ذكر 
و آيد  كند از منابع شيعه است و هرگز به عنوان حجت بر اهل سنت به شمار نمي مي

د خدا در پاسخ با اين وجود اسناد آن ضعيف و از درجه اعتبار ساقط است كه به امي
 ،گردد ميبعدي به آن اشاره خواهد شد و با بطالن حديث مذكور معلوم بر مراجعة 

اند،  هدنورزي در لشكر اسامه تخلف  از شركتعمالً] كرام[كه هيچ كدام از صحابه 
اند و هرگز نفرين دربارة  هدنبو] جهاد[ از بلكه آنان هرگز اهل تخلف و خودداري

 و –نشده است د در حديث وارد نك خودداري ميجام كاري انمتخلف و فردي كه از 
  . گردد موسوي ساقط و منهدم ميبا اين واقعيت تمام افتراها و ادعاهاي 

صحابه از رفتن به لشكر اسامه  :گويد  از مراجعه خود مياي  فقرهپس در پايان
و تا بخشند  را استحكام شان اي، سياسته پايهتخلف و خودداري نكردند مگر اينكه 

به مند گردند و پيامبر نيز آنان را به اين خاطر مجبور و مكلف  اينكه از خالفت بهره
 و مدينه از آنان ، شودامر نمود تا اينكه امر خالفت به علي سپردهشركت در اين 

از لحاظ سني  اسامه را با اينكه � محول گردد، و پيامبروتخليه شده و عاقبت امر به ا



274274274274 پاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعات        

 خود آگاه شوند، وليكن اي از آنان از موقعيت ير نمود تا عدهبود بر آنان امكوچك 
.  شدند و متوجه مسأله و تدبير اين امر شدند و از مكر و حيله آگاهدهتر بو آنان زيرك
ارزش چندان نياز به شرح و بسط ندارد و آنچه ذكر شد  سخنان باطل و بيرد اين 

سستي و تخلف براي تحكيم  است اگر هدف از ي بيهوده كافنبراي پاسخ اين سخنا
با [و عمر باشد بطالن وجود ابوبكر و عمر را در ميان لشكر هاي سياست ابوبكر  هيپا

هم بوده باشد بسياري از بيان كرديم و اگر ابوبكر در ليست سپاهيان ] نص و استدالل
را ] به وسيلة پيامبر[ براي امامت نماز مسلمانان اهل اخبار و سير استثناء شدن او

 نشده  صحابه در روايات ذكراند و عالوه بر آن تأخير خروج  نمودهو تثبيترير تق
امير لشكر اسامه انجام گرفته است، كه در صفحات قبل است و تأخير تنها با اجتهاد 

  . به آن اشاره شد و نيازي نيست تا دوباره به ذكر آن پرداخته شود
فائده است زيرا  يباشد ادعاي او بغير از ابوبكر و عمر   منظور او از متخلفين اگرو

چه چيزي سياست پس  به فردي ديگر نرسيده پيامبر خالفت جز براي ابوبكر بعد از 
ابوبكر و [منظور او به متعارض اول به  است؟ پس را براي ديگران تحكيم بخشيده

  . گردد بر مي] عمر
لشكر اسامه به شركت در  آنان را مكلف  تنها به اين علتاو كه پيامبرپس تصور 

 رت  از ادعاي قبل باطل– به علي نايل گردد خالي گشته و امر خالفت  تا مدينهنموده
و او از اين توصيف  - عجز و ناتواني رسول خدا مسلتزمتر است، زيرا  واقعيغيرو 

 از امور شرعي و چيرگي مخالفين بر اوست و  مهميام امرانج از –  مبراسترافضيان
ايراد وارد ساختن بر خداي شد مستلزم   قبل نيز گفتهر مراجعهداين ادعا كما اينكه 

ي را مي فرستد كه تا اين پيامبر) با فرض اين ادعا(تبارك و تعالي است زيرا او 
 و در نهايت از  دشمنان بر او تسلط يابند و او را ياري نكنددرجه ضعيف باشد تا

درت و خالفت را برايشان و پاية ق و بلكه آنان را مؤيد  او انتقام نگيرددشمنان
هاي ما بر نصاري در اثبات  حجتسوگند به خدا اين از بزرگترين و . نمايدتحكيم 
 ادعاي مذكور را براي  است و چنانچه روا باشد كه رافضيان�محمد) رسالت(صدق 

نصاري نيز اند   نموده كنند كه خالفت را غصب خدا ثابتخليفه و دوستان رسول
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نمايند و نصاري همچون رافضيان چنين چنين ادعايي  �مددربارة محتوانند  مي
در يك مسير حجت هر دو گروه  مقصود و توافق سخن اند و در بيان دروغي نموده
  . نمايند واحد سير مي

 با ارسال آنان به ميان لشكر خواسته است امامت و توليت �و اگر رسول خدا
 زيرا او از بشوند � كار اوعن از آنكه ماعلي را اتمام بخشد تمام مردم عاجزترند

تواند   خردي ميشده است پس چگونه صاحبجانب پروردگار هستي ياري و تأييد 
 و عالوه بر آن ابزار بر امر او چيره شوند؟ بيقدرت و  كه تعدادي انسان بيبپذيرد 

خواست به خالفت دست يابد اسباب مادي فراواني داشت تا او را به  اگر مي �يعل
و ) 82 (گرداند و تفصيل آن را با وضوح تمام در اواخر پاسخ بر مراجعهخالفت نايل 

اسباب فرضي براي عدم التزام صحابه نسبت به هاي محتمل و   با تمام صورت)84(
مراجعه ) 275-269(ايم براي اطالع بيشتر به صفحات  نص براي علي بيان نموده

  . شود
وري نمودن آنان از مدينه توليت علي و د �گوييم اگر هدف پيامبر و نيز مي

كرد پس  بود به جاي ابوبكر علي را به عنوان امام مردم براي نماز انتخاب مي مي
دور نمايد  آنان را از مدينه خواسته� پيامبر كه توان بپذيرد صاحب خرد ميچگونه 

امام مردم براي نماز   و سپس ابوبكر را به عنوانتا اينكه امر خالفت خاص علي گردد
و امامت مردم طلبد كه فرد مورد نظر براي خالفت  كند؟ بدون شك اين مي ميتعيين 

  سخن هر فرد با انصاف و دور از تعصبسخن ما بلكهابوبكر است و اين نه تنها 
 ه نموده برغم اينكه موسوي فراوان در نقل خود به او تكيه علياست و حتي دحالني 
از در ضمن سخن ) 365-2/362 ()السيره الدحالنيه(و در  اين امر تصريح نموده

امامت نماز ذكر كرده است و عقبه  ابوبكر را براي استثناء نمودن �سريه اسامه
  ).  استابوبكر بعد از پيامبر شدهو در اين امر اشاره به خالفت  (:گويد مي

منقول را بازيچه قرار داده و چه زشت و اين همه نصوص  چگونه و اين موسوي
 پيامبر و سخن او اينكه!! نمايد مي] قيچي[ع و طق] دخو طبع به [ رااآنهناپسند 

 قبل از هر چيز توهين ،در سريه اسامه آنان را از مدينه دور كند خواسته با شركتشان
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 مكر و نيرنگ مستلزم زيرا اين ادعا رسول خداست،] واالي[و ايراد از شخصيت 
آميز فراخور  ل نيرنگ و اين عماست] ني اولآنهم با شاگردان و سابقين [پيامبر

. اند ن مردم و با وفاتريترين  صادقمرسل زيرا آنان يشيعه است نه انبيا پيشوايان
و و خيانت  به اين مكر و نيرنگنمودن و سلف او به علت عادت الحسين د عبوليكن
با تفسير  نمايند و تالش مي نمايند  ميگذاري نام) تقيه( ناپسند آن را به عنوانصفات 
 و اما ، جلوه دهند]و مقبول[آن را به عنوان امري عادي دم و حتي انبياء اقوال مر

منصب  اسامه و امارت اسامه به خاطر اين بوده كه پايين بودن توجيه او اينكه توليت
آن عده ابوبكر باشد حال  اگر هدف او از . نشان دهند رابرخي از صحابهو منزلت 

ان دين يعني نماز به عنوان امام و پيشواي ركن از ارك او را براي بزرگترين �پيامبر
ي داشت چرا اسامه و يا هر فرد ديگر و منظوراگر چنان هدف مردم انتخاب نموده و 
 پيامبر به اين امر و و چرا صراحتاًننموده امامت نماز انتخاب مانند اسامه را براي 

 كه ترسيد يا اين هم مكر و نيرنگ است آيا از آنان ميهدف تصريح ننمود؟ 
  باشند؟   از آن مبرا مي�رانبپيام

 عوامل و اموري كه پيامبر براي در حديث سوم) 36(و در ضمن پاسخ بر مراجعه 
و در آنجا به امارت و گرفت اشاره نموديم  ها و غزوات در نظر مي تعيين اميران سريه

 كه اسامه براي جنگ با آنعلت تعيين آن اشاره نموديم و علت آن اينكه رومياني 
 را كشته بودند و اين ]زيد[ پدر او مؤتهكه در جنگ اند  رفت كساني بوده بيرون مي

به او  �باشد و حتي پيامبر جنگ مي ديگر براي شركت اسامه در آن اي خود انگيزه
 را برحركت كن و لشكر و چارپايان به موضع و محل كشتن پدرت  (:فرموده است

  ). ام ر نموده اين لشكرآنان وارد سازيد و شما را امي
ذكر نموده اسامه  -موسوي خود چنانكه مو ه -) 119-117 (32مغازي الواقدي 

و اين سخن و روايت بيانگر سبب امارت و قاتل پدر خود را كشته است،  عمالً
  . توليت اسامه بر آن لشكر است
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   : س:)91( جعهمرا

 دربارة سرية  به آنچه–بعد از اقرار موهوم  –شيخ االزهر  و توجيه اعتذار -1
  . اسامه به صحابه نسبت داده شده است كه نقض آن چندان سخت نيست

   .متخلف از سرية اسامه انكار ورود حديث در مورد نفرين -2
   : ش:)92 (مراجعه

دربارة نكوهش منسوب به شيخ االزهر توسط عبدالحسين  نقض عذرهاي -1
  . صحابه
سند آمده و سپس به آنچه يث من در حدعبر اين باور است كه ل عبدالحسين -2

  . احتجاج نموده است ذكر كردهبر اهل سنت ) شرح نهج البالغه(ابن ابي حديد در 
   :)92(پاسخ بر مراجعة 

 كه به شيخ االزهر نسبت داده يبا عذرهاي  كشف نيرنگ و فريب عبدالحسين-1
  . است و ارائه داليل علماي اهل سنت

 و  او گفتةدر برابركي از علماي اهل سنت م ييتسلاو در ادعاي  كشف دروغ -2
  .  قبلاو در مراجعهافتراي 
 كه تالش نموده از خالل آنها به صحابه ايراد وارد يهاي  بطالن تمام صورت-3
  . سازد
 مراجعه تالش نموده ن و در اي مزعومثيحد  او پيرامون دروغ سخن مبسوط-4

 و اعالم :است پاسخ گويدداده  نسبت به شيخ االزهر تا به آنچه در مراجعه پيشين
سريه اسامه است و دارد كه اين جواب تمام اهل سنت درباره شبهه آنان دربارة  مي

و مجالي ندارند اند   نموده تسليم شدهيل ذكرقنت به هر آنچه در مراجعه ساهل گويا 
به و با اين نوع سخن  شيخ االزهر بر وي ارائه نمايند خهمچون پاس جوابي جز اينكه

 :دارد مي را چنين اظهار د و در آغاز مراجعه سخن خو،آورد  و فريب روي مييرنگن
  تأخير كه صحابه در سريه اسامهاند پذيرفته –ند ا خداوند شما را تسليم گرد-(

 بودند در  ديده شركت در آن سريه اينكه نصوص بر تعجيل و اسراعرغم نمودند علي
 پيامبر نسبت به انتقاد آنان از هن بعد از اينك كه آنا نمودند، و پذيرفتندآن مدت سستي
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. شد آنان از ابوبكر خواستند تا اسامه را عزل نمايد امارت اسامه خشمگين و ناراحت
آن را ] اي اهل سنت[خود محكوم نمود و شما  بر منبر آنان را در خطبة �و پيامبر

كه اسامه   نمودهاعالنايد و پيامبر در آن خطبه  جزو حوادث تاريخي به شمار آورده
تا لشكر اسامه پرچمي و پذيرفتيد كه آنان از خليفه خواستند . سزاوار آن امارت است

اء و باز نمايد و با اين همه از اهتمام غ بود البا دست شريف خود بسته �پيامبركه 
 زو نيمتوالي در اين باره آگاه بودند  آن و نصوص  اجراي سريعتوجه خاص پيامبر به

ر آن لشكر نموده به شركت داز صحابه كه رسول خدا آنان را مكلف برخي تخلف 
  .  بود تا تحت قيادت اسامه به اجراي آن بپردازندهفرمود رشانوبود و دست

 لمايهاي اهل سنت يكي از ع خواهم با نقل موثق از كتاب و از آنان مي :گويم مي
حتي آنچه را كه به اند براي ما معرفي نمايند و   شدهاهل سنت كه تسليم رافضيان

اين شيخ االزهر نسبت داده است ثابت نشده و صحيح نيست زيرا همچنانكه در آغاز 
  . ورزيم  از وقوع اين مراجعه يا وقوع آن با اين محتوا شك ميكتاب گفتيم

و اتهام صحابه به كذاب عبدالحسين ادعاي بر مراجعة گذشته   پاسخو در اثناي
بيان كرديم كه   وبيان گرديد. اسامه سستي نموده باشندآنان در خروج به سريه  اينكه

 كه  او بوده است و كذب عبدالحسيناسامه امير لشكر با اجتهادتأخير از جانب 
 و صريح روايات بيانگر اين ،اند نيز بيان شد از امارت اسامه انتقاد كردهصحابه 

 همه موارد مذكور در است وبوده باشند كه انتقاد از صحابه تنها از جانب منافقين  مي
  . صفحات قبل ذكر شده است و نيازي به تكرار آن نيست

 عزل اسامه ن از ابوبكر درخواستو اما اينكه صحابه رضوان اهللا عليهم اجمعي
 ارسال آن نموده باشند، با اند و يا به طور كلي الغاء نموده و در پي امارت غير او بوده

بهتان آشكاري است كه  ادعا گمراهي و مخالفت دارد، در اين �ل خداورسوصيت 
ايم ديدگاه اهل سنت  و پاسخ آن پرداختهدر اثناي پاسخ بر مراجعه گذشته به توضيح 

مانند ساير بشرند و ا بيان كرديم كه آنان را نسبت به صحابه رسول خدو جماعت 
جزم ازد س  مي جدامردم را از آنچه آنان نمايند وليكن  حق نيز مياشتباه نموده و اصابة

 كه در حوادثو ذكر نموديم .  است درونشانبه صحت ايمان و سالمت نيت و صدق
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كه براي هر صاحب  حاصل شده است �صديقبزرگي براي ابوبكر مذكور فضيلت 
 بيشتر  رسول خداست جهت اطالع خالفت بهگردد كه او سزاوارتر  ميخردي معلوم

  .  پيشين مراجعه شودتابه مراجع
شك  بدون ،ه به تخلف برخي از صحابه از لشكر اساملحسينعبدااشارة  سپس
 –به آن تصريح شده است  االزهر  شيخ بههمچنانكه در مراجعه منسوبمنظور او 

 او با بيان دروغ نام بردن ابوبكر در يادعاو مردود بودن  قض نو ،ابوبكر و عمر است
 او براي نايگذشت استث همچنانكه صحت آنشمار لشكر اسامه ذكر شد و بر فرض 

و اما نسبت به عمر روايات صريحي ذكر شد كه . امامت نماز واجب و ناگزير است
عمر را طلب نموده زيرا به علت صاحب راي بودن ] رخيصت[ابوبكر از اسامه اجازة 
مورد نياز بود و اسامه به او اجازه داد و در مدينه   اومانان بقايلاو براي اسالم و مس

  . آيد ه متخلف به شمار نمياز اين مسألاو بعد 
همانطور كه اهل  (:گويد برگشته و مي  خودباره به دروغ صريحوسپس موسوي د

شما نيز [اند  و محدثين و حافظان هم بر آن احتمال نمودهاخبار بر آن تصريح نموده 
يابم كه بتوانم داليل واضح و آشكاري بر  و خود را چنين مي. ايد پذيرفته] آن را

كه ] بر اين باورم[اما . ي او نسبت به تسليم اهل سنت ارائه نمايمتكذيب ادعا
  .  سابق براي كشف و رسواي او كافي استهاي پاسخ

رسد اينكه عذر   به آن مي– به الهام از شيطان –رافضي و آنچه عبدالحسين 
صحابه در آنچه در سريه انجام دادند تنها به اين علت بوده كه آنان مصالح خود را بر 

به آن ) 84 (و اين غايت و هدفي است كه موسوي در مراجعه ترجيح دادند، آن
تصريح نموده است، و ما به طور مفصل بر آن پاسخ داديم، وليكن او در اينجا تالش 
نموده تا آن را طوري جلوه دهد كه گويا از جمله اعتراف و اقرار شيخ االزهر است، 

 اسامه كه همان موقف محققين اهل سنت رافضيان دربارة سريههاي  و ما بطالن شبهه
است در مراجعه قبل بيان كرديم و آنچه موسوي دربارة اشكال عمل صحابه از زبان 

موسوي و ت، و براي اطالع از ادعاي سشيخ االزهر نقل نموده حجتي بر عليه ما ني
ادعاي عدم فرمانبرداري صحابه از نصوص به پاسخ مراجعه قبل مراجعه شود و آن 
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براي امت كه موسوي در اين مراجعه علي  – موهوم -ن نصوص خالفت همچو
بر مصلحت خود را  �كه آنان در امر خالفت بعد از پيامبرگوئيد  چرا نمي( :گويد مي

 و بيان را اثبات نموديمصحابه نسبت به برخي نصوص اسالم و عدم فرمانبرداري 
هاي معلوم   است به علتبرخي از آنان حاصل شدهنموديم كه خطاهايي كه از جانب 

 اعمال و اجراي نصوص شرعي بوده است و و مشهوري است كه هدف و رغبتشان
شود، به مراجعه  نميدر نصوص مربوط به غدير يافت خطاء عوامل و اسباب تمام آن 
  . مراجعه شود) 84(مراجعه قبلي 
كند  از انتقاد منتقدين در امارت اسامه عذر تراشي مي( :گويد  موسوي ميپسس
سالخورده و انتقادشان به سبب جواني و كم سن و سالي اسامه بوده و حال آنان علت 
 و پيران هم براي جوانان تسليم نخواهند طبيعت سالخوردگان و گفتيد .نددبو و پير

شد پس چرا همين سخن را نيز در مورد كساني كه از نصوص غدير مربوط به امامت 
 پيروي و زيرا چنانچه طبيعت پيران صحابه از كنيد تكرار نمي - جوان بر پيران -علي 
از نمايد پس خودداري  مي مانند اسامه تنها در يك سريه واحد سرپيچي يجوان

 به طريق اولي خرويا در طول حيات و در تمام امور دينوي و – مانند علي –جواني 
  . تر است طبيعي
 انتقاد از امارت اسامه در مراجعه پيشين اثبات برائت صحابه نسبت به (:گويم مي

باشند كه انتقاد از جانب منافقين انجام گرفته  اين مي بيانگر ذكر شد و روايات صراحتاً
 االزهر منسوب ساخته معلوم  شيخ كه آن را به–موسوي و حماقت است لذا سفاهت 

دانند كه صحابه انتقادي نسبت به امارت   علماي نيك ميخصاهل سنت باألگردد  مي
چنين هاي دندان شكن فراواني براي ابطال  و در اين زمينه جواباند  داشتهناسامه 

 هنمود به آن اشاره لقبرافضي همان است كه در مراجعه و اگر هدف . شبهاتي دارند
شده و اي از آنان تربيت  بوده تا عده اسامه نوجوان بر آنان به اين علت كه امارت

و .  و تعارض آن را ذكر نموديم بطالن در مراجعه قبلبشناسندرا منزلت خود نيك 
كه عبدالحسين  � كه نصوص غدير در رابطه با امامت علييمئالزم به ذكر است بگو

از جهت الفاظ آن  و بطالنمراجعات زيادي نقض  ذكر كرده است در ين مراجعهدر ا
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 علي به  عدم عمل صحابه به آنها يا عدم مطالبهتملو اسنادهاي آن با تمام صور مح
) 80 ،82، 84( از آن به مراجعات ]بيشتر[ براي آگاهي آنها ذكر گرديدتضاي مق

پيران و  ايد كه طبيعتاً  كه ذكر كردهچهنآ( :گويد پس عبدالحسين ميسو مراجعه شود 
 و در هر مطلقسالخوردگان در برابر جوانان حرف شنوي ندارند اگر منظورتان 

از   مؤمن زيرا سالخوردگانروا است سخني نااي و يا اطاعت هر امري باشند مسأله
حق از هر [از پيروي و اطاعت خدا و رسول و اطاعت از جوانان رغبت كامل داشته 
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كه نسبت به امارت اسامه  است كه بنا به افترايي )عليهم.... رضوان اهللا  (ن صحابهاايم
قبلي داللت و متهم نموده و رد و نقض آن ذكر شد و در پاسخ بر مراجعة را آنان 
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  . رديدگموده ذكر آن استشهاد ن
  

نسبت به ] رضي اهللا عنهم[ صحابه از اينكهو براي تبرئه صحابه از اتهام روافض 
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 �رسول خدا نسبت به صحابة يگرديد مراجعه نمود تا از ماهيت افتراي اين رافض
 كه در آن م دوم از اين مراجعه سخن خود را به حديث موهوو در فقرة .آگاهي يافت

 ورزد تصريح نموده برگردانده است و حال كسي كه از لشكر اسامه تخلف به نفرين
بر آن بيان كرديم قبلي نيز به ذكر آن پرداخته و ما نيز ضمن رد و پاسخ در مراجعه 
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 النحابن د حلبي وس است و كساني از قبيل اسا نزد اهل سنت بيكه روايات مذكور 
اساس بودن اين روايت  به آنها احتجاج نموده به بيعه  در آن مراجكه عبدالحسين
 گمان نموده كه آنچه در مراجعه قبل ذكر كرده و الحسين عبدياند ول تصريح نموده

باشد كه روايت مورد نظر او نزد اهل  اين  بر و فرض.ساس استااصل و داراي 
نمايد ولي بر عليه اهل سنت اقامه حجت ] با آن[ خواهد و او مي باشدسنت معتبر 

 بر مراجعه  كه در پاسخاز قبيل ابوبكر جوهري كه مسأله را به كتب شيعه بينيم مي
حماقت روافض و ما از . از او بحث شد و ابن ابي الحديد ارجاع داده است) 86-82(

اساس بودن روايت مذكور نزد اهل   بيزيرا اگر تمام آنچه در مورد ميكن تعجب مي
شود و  يشيعه يافت نمكتب مذكور جز در روايت  اوالً  ناديده بگيريمسنت
اعتبار بودن آن  مورد توجه قرار دهيم تا سقوط و بيرا نزد شيعه خواهيم اسناد آن  مي

از روايت احمد بن اسحاق بن صالح بن يان شود، روايت مذكور با اولين نگاه نما
شرح ( : نگا-ن است  بن عبدالرحمسيار از ابن كثير انصاري از رجال او از عبداهللا

  آن و و اين اسناد روا نيست مورد احتجاج قرار گيرد زيرا رجال–) 2/20) (المنهج
ي  اد آن ذكر نشده تا گفتهناسسعيد بن كثير انصاري ناشناخته است و نامي از رجال 

اهل سنت بلكه ] حديث[با توجه به اصول .  معلوم گرددي  تا گفتهآنان را معلوم سازد
است و عالوه بر اين در پايان  معلوم و آشكارديث مجهول شيعه عدم صحت احا

راوي اين حديث نزد شيعه و اهل جوهري  تقاثوت و بعدم ث) 82 ( بر مراجعهپاسخ
د و از لحاظ لفظي نيز انگرد ساقط مي آن در كل سنت ذكر شده و با اين وجود اسناد


���"� :گويد الفاظ ركيك و منكر است از جمله ميداراي  7T�12- 7T�1� �  g&b

"�T�129�  از در ابتدا به اسامه و اتهام صحابه به اين سستي و خودداريو نسبت سستي 

 است و در صفحات قبل به آن پاسخ خود موسوي در تعارض با سخن جهاد حتي
 . ايم داده

به  از رفتن ابوبكر و عمر و اكثر مهاجرين درسيدن رفچون به ج(و سخن وي كه 
و اين ادعايي است به غايت باطل زيرا همچنانكه ذكر شد ) ددنجهاد خودداري نمو
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در هنگام بيماري خود ابوبكر را  � كه رسول خداهمگي بر اين مساله اتفاق دارند
براي امامت نماز جانشين خود نمود و فردي از شيعه حتي شيطان صفتشان 

ر در ميان توان گفت ابوبك  پس چگونه مي،تواند آن را انكار كند نميعبدالحسين 
جرف سكني ] منطقه[در  �آنان هنگام وفات پيامبرلشكر اسامه بوده است و همزمان 

بيانگر بطالن حديث مذكور است و عالوه بر اين ذكر دند، و همة موارد مذكور گزي
  . از صحابه واقع نشده استنموديم كه لفظ تخلف بر هيچ كدام 

   : س:)93(مراجعه 

و اشاره به حديث جنگ  و روايات مختلف جنگ مارقين با الفاظذكر قصة 
  . با خوارج �علي

   :)94(پاسخ بر مراجعه 

  . قاخبار صحيح و ثابت در حادثه مار سخن مفصل بر روايات او و ارائه -1
 به اوامر رسول خدا و اشاره به  صحابه بيان تبرئه صحابه از اتهام عدم التزام-2
. اند نمودهضيان نسبت به ديگران تصور نچه رافآاي در مورد امام علي براساس  شبهه

 و اعراض �در اين مراجعه با اظهار سستي صحابه در اجراي اوامر پيامبرعبدالحسين 
كلي از آن بر انتقاد و نكوهش صحابه تأكيد نموده است و هدف او نيز در اين مسأله 

بر اخبار و روايات ضعيف و ] و براي اثبات مدعاي خود [؛ابوبكر و عمر است
اعتبار مربوط به جريان جنايتكاري كه نسبت به برخي كردار پيامبر اعتراض نموده  يب

به وجود آمده و هايي نموده كه از وي خوارج  از نسل او پيشگويياست و پيامبر 
  . را نيز تبيين نموده است صفاتشان

 معلوم و نگاران ذي خويصره نزد تاريخ و پيشوايشان و خبر مربوط به خوارج
 و روايت صحيحي از ده طريق از آنها روايت شده است و در صحاح ،ستمعروف ا
) 304-7/298) (البدايه و النهايه(و مسانيد به ثبت رسيده است و ابن كثير در و سنن 

 در صحيحينآن را با الفاظ و اسنادهاي آن نقل نموده است در بسياري از آن طرق 
نسبت به ) مارق(ين جاني ا تصريح شده به اينكه عمر بن خطاب چون از زبان

اي رسول خدا مرا رخصت دهيد تا گردن او  (:ادبي و ناسزا شنيد و گفت  بي �پيامبر



284284284284 پاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعات        

 عمر را از �را قطع نمايم و خالد بن وليد نيز سخن عمر را تكرار نمود ليكن پيامبر
 : نگا–كشد  اصحاب خود را مي � مردم نگويند كه محمدكشتن او منع نمود تا بعداً

 بيانگر اين است كه  سخن و اين.)1064-1063(و مسلم ) 4351-6933(بخاري 
نمايد و عمر جزو  او را نداشته است بلكه از آن ممانعت ميقصد كشتن  �پيامبر

با دستور ممكن است پس چگونه  -نمود  كه قتل او را با پيامبر مطرح هكساني بود
ثبوت نزد اهل سنت  لحاظ و اين روايات از ؟از قتل او خودداري نمايدپيامبر به وي 

ترين روايات است و اينكه نزد شيعه به ثبت نرسيده بر صحت آن خللي وارد  صحيح
يم در آنچه نزد ما صحيح است با ما ئگو مي سايرين  وگردد، و ما به عبدالحسين نمي

  راابوبكر و عمر �ه كه پيامبرتمراجعه گف نمائيد و اما آنچه موسوي در اين احتجاج
 را اجرا نكردند و خواستة خود �امر نمود وليكن آنها امر پيامبر] مارق[او به كشتن 

 سخني باطل و نارواست و رواياتي كه ذكر نموده است تماماً –را بر آن ترجيح دادند 
 كه در باشند، اولين منكر بودن آنها مخالفتشان با رواياتي است ضعيف و منكر مي

تعدد شخص يا اختالف واقعه آن بر حمل و نيازي بر تكلف باشد  مي صحيحين
باشند و داليل ضعف آن عبارتند  ضعيف مي) عبدالحسين(موهوم و روايات . نيست

   :از
) 3/15(نزد امام احمد  �اولين روايت ذكر شده توسط موسوي حديث ابو سعيد

) البدايه و النهايه(از طريق ابو شداد بن عمران است كه حافظ ابن كثير نيز در 
  . نموده استآن را با همين سند نقل ) 7/297-298(

و اي   اسناد آن به علت وجود شداد در آن ضعيف است و در آن ثقه:گوييم مي
اند و به وي اعتماد   دو نفر از او روايت نموده تنهاشود و محكم يافت نميدستاويزي 

زيرا . شده و بهتر است كه بگوييم كه او فردي ناشناخته و مجهول الحال است
حال د اما جهالت دگر  عين با روايت دو راوي بيشتر رفع مياست جهالتضح پروا

] مذكور[ نسبت به شداد وثاقت. گردد و وثاقت او رفع نمي تصريح بر عدالت جز با
 دربارة وي جرح و )4/329) (ديلعالجرح و الت(در امري معدوم است و ابو حاتم 

ل الحال توصيف نمائي و در تعديل ذكر نموده است و سزاوار است او را به مجهو



285285285285 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات

وآن طوري كه حافظ در التقريب ذكر  ست ني از او موجود شرح حالي نيز) يلدالتع(
مگر با تنصيص كرده است جهالت العين با روايت دو نفر يا بيشتر بر طرف نمي شود 

بر عدالت و محل ثقه بودن آن و اين حالت در مورد شداد امري غير ممكن است و 
ق او را در اينجا جز از ابن حبان نقل ننموده است و واضح است كه لكن حافظ توثي

به ابن حبان به تنهايي اعتماد نمي شود به خاطر معرفت ما به منهج او در مورد توثيق 
مجاهيل و آن هم اينطور استكه كسي نام خود را ذكر مي كند و او نمي داند چه 

از ابن ) 44 (ر مراجعهو همانطور كه د كسي است و پدرش چه كسي بوده است
ذكر شده است كه او از طريق ابن حبان نقل ) 93ص () الصارم المكي(عبدالهادي در 

بعد از بيان روايت ) 329-2/328) (االحاديث الضفيفه(نموده است و آلباني در 
نزد ابن حبان به عنوان ) نسبت به راوي(جهالت  :گويد مذكور دربارة ابن حبان مي

فردي را به علت جهالت مورد ) المجروحين(آيد حتي او در كتاب  جرح به شمار نمي
گردد كه توثيق ابن حبان به  ، با اين توضيح معلوم ميايراد و انتقاد قرار نداده است

اين امر در مورد شداد . وردآ نزد محققين راوي را از مرز جهالت بيرون نميتنهايي 
الفت آن با صحيح ثابت ضعف حديث مذكور مخقابل صدق است و در اين صورت 

اي از حديث انس و در ضعف  و حديث ابو سعيد نمونه. معلوم و نمايان است
تر است و هيچ كدام به علت شدت ضعف سبب تقويت ديگري  همچون آن يا واهي

 ديگري اشاره گردد، و موسوي روايتي براي حديث انس ذكر نموده و به روايت نمي
 براي آن ذكر نموده و ضعف هر سه را هم  راروايت سومي] نيز[نموده است و ما 

آن را از گوييم اما روايتي كه به صورت كامل ذكر نموده است  نمائيم و مي بيان مي
سند ابي يعلي با شماره به نقل از م) 2/174() االصابه(شرح حال ذي نديه در 

و  بن عطاء از انس نقل نموده است صعودده از ياز طريق موسي بن عب) 4143-90(
 :گويد و امام احمد درباره موسي ابن عبيده مياين اسناد بسيار ضعيف است 

 است، و هيثمي  ضعيف:روانيست از او روايت شود، و حافظ در التقريب گفته است
و در .  نموده استللعآن را م] روايت[به علت وجود موسي بن عبيده در اسناد 

ناد آن موسي بن عبيده است، و او روايت از ابو يعلي، و در اس (:گويد مي) المجمع(
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 و استاد او صعود بن عطاء نيز ساقط است و ذهبي :گويم مي. است] الحديث[متروك 
  .گردد  احتجاج نمياودر الميزان به نقل از ابن حبان گفته است به 

و ابن ) 4127(روايت مذكور از انس در مسند ابي يعلي با شماره  و طريق دوم
) المجمع(آن را نقل نموده است و هيثمي در ) 7/298) (نهايه و الالبدايه(كثير در 

) الحليه( نيز در دحالنو ابو  اند رقاشي از انس روايت نمودهيزيد   با روايت)6/226(
به علت وجود يزيد اند، و اين اسناد  ، آن را از طريق مذكور روايت نموده)3/52-53(

 علت وجود او در اسناد حديث را به )المجمع(است و هيثمي در در آن ضعيف 
  .  دانسته استمعلل

 :گويد او ميبعد از اشاره به روايت مذكور در پايان سخن خود از زبان و موسوي 
 :گفته است �قضيه حكايت نموده ذكر شده است كه پيامبراو در پايان آنچه در اين 

 كشتيد ينمايد، و چنانچه او را م و طلوع مي اين اولين قرن است كه در امت من پديد
هفتاد و دو آمد و بني اسرائيل  اختالف به وجود نمي] ي[دو نفر] هيچ[هرگز ميان 
در ي گ همدنباشاي  جز فرقه و سه فرقه خواهند شدند و اين امت هفتاد فرقه گرديد

  ). اند آتش
 معموالً اين ديو صفت هر آنچه باب طبعش نباشد قطع و قيچي :گويم مي

 پس گفتيم اي پيامبر :با اين عبارت[اي است  تتمه داراي نمايد، زيرا روايت مذكور مي
، يزيد جماعتي هستند] آن فرقه[ :فرموداند؟  چه كساني ]اجيهن[ آن فرقه �خدا

 گفت با اميرانتان جماعت كجايند؟] آن[ پس به انس گفتم اي ابو حمزه :رقاشي گفت
  . با اميرانتان

 در آن صفت فرقه ناجيه و موسوي تتمة حديث مذكور را قطع نموده است كه
و پيروي امراء  زيرا آنان از جماعت ؛باشند آن دور مي ذكر شده است كه رافضيان از

و اين حديث گرچه اسناد آن ضعيف است، ليكن اين لفظ از آن باشند،  بسيار دور مي
من كه بر سنت  يبه هفتاد و سه فرقه است و جز جماعت �امت محمدافتراق  ةدربار

 اين لفظ از حديث صحيح و ثابت است .اند  همگي فرا آتش جهنم.ندو يارانم باش
متعددي روايت شده است و آلباني در  صحابة  ازداراي طرق فراواني از پيامبر است و
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و . به آن مراجعه شود. آن پرداخته استبه تفصيل ) 203-202شماره (  با)الصحيحه(
ت بر عليه آنان است نموده اساين بيانگر اين است حديثي كه موسوي به آن احتجاج 

باشد اما حديثي كه به آن استشهاد نموده   و شواهد فراوان آن صحيح ميو با طرق
  . و از درجة اعتبار ساقط استضعيف 

باشد و هيثمي آن را  مي) 3668(با شماره و طريق سوم حديث انس نزد ابو يعلي 
 زيرا در  استد آن ضعيفنقل نموده و اسنا) 258-4/257 ()المجمع( ابو يعلي در زا

باشد و او نجيح بن عبدالرحمن سندي است و حافظ در  اسناد آن ابو محشر مي
ن است و از طبقة ششم راويا) الحديث(او ضعيف  (:گويد مي دربارة وي )التقريب(

  . است و در پايان عمر دچار اختالط حواس شده است
به آنها اقامة حجت نمود توان  اند نمي ضعيف  حديث انس تماماًو اين سه طريق
 از اهل ثقه آن را در شمار روايات مرسل به و گروهي (::گويد سپس موسوي مي

در  يه اندلسبر به ذكر قول ابن عبد، و براي اثبات مدعاي خود )اند حساب آورد
ارزش ) 82(استدالل نموده است و در پايان پاسخ بر مراجعة ) العقد الفريد(كتاب 

 است و براي اثبات احاديث و اخباركرديم كه كتابي ادبي ذكر واقعي اين كتاب را 
  .  اسناد حديث را نقل نمايده و چه برسد به اينكتوان به آن استناد جست نمي

به آن اشاره كرده است در طريق دوم حديث انس ه بر ديثي كه ابن عبدحو لفظ 
است قطع و  هجت بر عليه شيعحت مهمي از آن را كه  ذكر گرديد و قسم– مذكور –
  . نموده استي چقي

 متهم نمودهصحابه را به آن ي و كه علي را به آنچه موسو هدف ما اين نيست
كنيم   كه ذكر ميلفظيدهيم و دو  پاسخ به اوخواهيم  بلكه مياست متهم نمائيم 

است و  آن را داشتهاو اجازة انجام  و يا اينكه علي در آنها نيستكه نكوهش دانيم  مي
 و ساير بر ابوبكر و عمركه عبدالحسين اين ادعائي  ميكه تبيين نمايم خواهي مي

را دوست اما اهل سنت تمام صحابه . گردد  نظير آن شامل علي نيز مي،نمودصحابه 
تنها به  �لذا در مورد علي هاي آنان نيستيم  لغزشدر پيو  خشنود داشته و از همگي

نمائيم به بيش   نبوي را بررسي اگر سنتكهدانيم  و نيك ميايم  اكتفا نموده نمونه دو
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 به تمايل به اعالم ايراد در صحابه پيامبرو به علت عدم  يافتيم از اين تعداد دست مي
  .  است عبدالحسين و امامشانروافض خس و پاو تنها به علت رد اكتفا نموديم آن

 ،2699 ،2451(بخاري  حديبيه است كه در صحيحين  حديث جريان:اول نمونه
 :روايت شده است كه چون مشركين به پيامبر گفتند) 1783/92،90(، و مسلم )2698

 رسول خدا  را زيرا اگر ما شما محمد رسول اهللا را نبايد بنويسيد،]صلحدر پيمان [
 :يم و پيامبر به علي فرمود آن را پاك كن و علي گفتدكر  با تو جنگ نميدانستيم مي

 و – كنم  را پاك نميآن سوگند به خدا هرگز :ي و در روايت–كنم  من آن را پاك نمي
  . پيامبر با دست خود آن را پاك نمود

 آن ا شادي بط شيعه از فربود ابوبكر و يا عمر مطرح ميو اگر اين روايت دربارة 
  . آمدند به پرواز در مي
بر  ضيانهمچون راف ]شخصيتي[و برجستگي به علت اهل حق بودن و اهل سنت 

داراي   در انجام عمل مذكوريدانيم كه عل  نمايند و مي اقدام نميعليه ساير صحابه 
عدم شيعه را متوجه نمائيم كه در حديث مذكور خواهيم  ما مي وليكن عذر بوده است

  . حديث مشهود استالتزام به اوامر پيامبر از لحاظ ظاهر 
از حديث خود ) 775(و مسلم ) 1127(نزد بخاري  دوم در صحيحينو نمونة 

 چرا( و فرمود  بزدبي درب خانة او و فاطمه راروايت شده كه رسول خدا ش �علي
 اي رسول خدا جان ما در دست خداست و هر گاه گفتم ؟ و)آوريد نماز به جاي نمي

و چون اين سخن را گفتم پيامبر برگشت و  ويمشمي مرا بيدار نمايد بيدار بخواهد 

�*Y�� 8 :فرمود زد و مي د ميبه رانهاي خوبرگشت  نداد در حالت نپاسخي به م � �
\>v M� D�Y �� �!�` � %� & % � � �� �% � � AB³.)
�:Fµ{  انسان بسيار اهل جدل است و اين حديث از

از پدرش حسين بن علي بن ابو طالب از علي  – زين العابدين –علي بن حسين 
د اي در رد اين روايت ندارند و اگر ما نيز مانن  ائمه شيعه چاره،روايت شده است

نموديم همچنانكه شيعه كمتر از حديث  تقوايي مي يبوديم و ب رافضيان كم خرد مي
اين روايت برند ما نيز  مذكور را به عنوان طعن و ايراد درباره ابوبكر و عمر به كار مي



289289289289 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات

نوان عتوانستيم آن را به  نموديم و مي را به عنوان ايراد از علي مطرح ميصحيح 
پيامبر در اين باره آية را نيز تالوت نموده  كنيم و به ويژه  مطرحپيامبربا مجادله علي 

تشبيه نمائيم كه تمام امور و افعال را به خداوند نسبت  جبريهو يا آن را به ديدگاه 
 طبيعتاًتأثيري ندارد و اين ديدگاه دهند و نيت فرد با توجه به پاسخ علي به پيامبر  مي

اخراج اراده خداوند و قدرت او بر افعال در كه نظري همچون معتزله با مذهب شيعه 
در پايان اين . گفت كه تمام اينها در نكوهش علي استتوان  و يا مي دارند -بنده 

محتوم نايل خواهيم شد كه تمام ايرادهاي كه موسوي تالش سخن به اين نتيجة 
همخواني ] صديق اتقي[ با عملكردنسبت دهد ] ثاني اثنين[بوبكر صديق نموده به ا

امر پيامبر نمود و آن نيز در جريان دارد و ابوبكر تنها در يك موقف واحد مخالفة ن
بني عمرو بن عوف بود كه دستور دادند تا ابوبكر امامت نماز ميان به  �رفتن پيامبر
و ] به خود اجازه نداد [ پيامبرگذاشتن به دهند اما او به علت ادب و احترامرا انجام 
  . در نماز امام شود �با حضور پيامبر نپذيرفت

و اما در جواب به تمام انتقادهايي كه عبدالحسين سعي نموده به عمر نسبت دهد 
پاسخي از  داده شده و بر فرض سكوت و بيپاسخ ) 86-90(هاي  در پاسخ به مراجعه

علي در اطاعت و يا عدم فرمانبرداري آنچه موسوي در اين زمينه گفته است موقف 
مذكور بهتر و برتر است و اما انتقاد هاي  با توجه به نمونه �ماز دستور پيامبر اسال

 موقف واحدي – و حتي با دروغ – فردي از شيعه نتوانسته است ،نسبت به عثمان
 از پيامبر باشد و ابن تيميه در پاسخ بر �ذكر نمايد كه بيانگر عدم فرمانبرداري عثمان

 را توبيخ ننموده اما بارها علي را و او :گويد  مي)2/168) (المنهاج(ابن مطهر حلي در
  . مورد توبيخ قرار داده است

آنها را مكدر هاي موسوي دامن پاك  گمان و اتهام �و اما ساير صحابة رسول خدا
  . باشند مي و به دورهاي او تبرئه  و از تمام اتهامنمايد  نمي
   : س:)95( جعهامر

اي وجوب نيست يا اينكه بر] علي[استدالل شيخ االزهر كه امر وارد در حديث 
  . وجوب كفائي است
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   : ش:)96(مراجعه 

نموده تا چنين پاسخ عبدالحسين براي داليل منسوب به شيخ االزهر، و تالش 
  . وانمود نمايد كه داليل او ثابت شده نيستند

   :)96(پاسخ بر مراجعه 

كشف نيرنگ و فريبكاري عبدالحسين و بيان اينكه شيعه نيز در صورت ادعاي 
 –دستورات پيامبر ثابت شده است  عدم اجراي آنچه پيرامون دربارة - عبدالحسين

گيري اهل سنت نسبت به همة صحابه بيان  گيرند و موضع مورد احتجاج قرار مي
هايي كه به شيخ االزهر نسبت داده  پاسخ جوابگرديده است در اين مراجعه در 

 اهل سنت قلمداد نمايد و آن است سخن گفته و تالش نموده آن را به عنوان جواب
ها جلوه دهد تا راحت بتواند آن را رد  ترين جواب ترين و ضعيف را به عنوان سست
  . را در اين زمينه ناديده بگيرد] واقعي[  سنتهاي اهل نموده و تمام جواب

و لذا جواب اهل سنت را از طريق آنچه به شيخ االزهر نسبت داده است در دو 
   :يدنما صورت محدود مي

   .ديانم اده وجوب نمياف] در حديث علي[امر مذكور  -1
ضعف و و بدون شك اين سخن بيانگر . وجوب كفائي است] مذكور[وجوب  -2
بيانگر ) 94(د و پاسخ ما بر مراجعة رد نمايتواند آن را   اوست و هر كسي مييتسس

ته به گذش هاي  و در پاسخباشد جريان ميو مخالف با آن  ضعف اساس آن جريان
و . آن نيست] دوباره[به پاسخ و رد  داديم و لذا در اينجا نيازتمام موارد مذكور پاسخ 

بوت آن جريان پاسخي كه ممكن است ما به نسبت به موقف ابوبكر ثاز مساله گذشته 
همان پاسخ و جوابي است كه ائمة شيعه در و عمر در آن احاديث جواب دهيم 

روز حديبيه و يا از جدال علي با   درپيامبر اسم  دربارة پاك كردنيعلگيري  موضع

v M� D�Y<\8: يهآ و تا حدي كه پيامبر –در نماز ر بپيام �� �!� ��Y*` � %� �& % � � �� � �% �� � A
B³.)
�:Fµ{   پس هر آنچه از جانب شيعه درباره برند  ميبه كار –را بر او تطبيق نمود 

ار است كه در موقف ابوبكر و سزاوبه طريق اولي شود  مطرح ميگيري علي  موضع
موسوي در پايان اين مراجعه نيز عمر به كار برده شود اينگونه مسائل شامل سخن 
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دستور ] مارق[ ابوبكر و عمر دل پيامبر را شاد ننمودند و با قتل :گويد گردد كه مي مي
ك خودداري علي از پاگوئيم  و ما نيز مي. پيامبر را بر نظر و رأي خود ترجيح ندادند

در روز حديبيه بيانگر اين است كه او هم از پيامبر كردن اسم پيامبر از پيمان نامه 
اطاعت ننموده است و اين شاهد ترجيح عمل و خواستة خود بر دستور پيامبر است، 

به اين معني نيست كه ما علي را پيرو پيامبر ندانيم بلكه هدف ما از ارائه و اين 
آنان نسبت به صحابه و شاگردان فرو بستن دهان  الزام رافضيان و نه سخناينگو

  . پيامبر است
   : س:)97( مراجعه

ذكر مواردي ديگر در براي ] از عبدالحسين[التماس و درخواست شيخ االزهر 
   .�عدم پيروي صحابه از پيامبر

   : ش:)98(مراجعه 

ا و  منابع آنه بيانو دربارة صحابه بدون شرح – موهوم –ارائه تعدادي از موارد 
  . اشاره به مواردي ديگر در رابطه با علي و اهل بيت

   :)98(پاسخ بر مراجعه 

هايي  هاي آن و توضيح فريبكاري  پاسخي آشكار بر موارد موهوم و شرح نهفته-1
فقهي اي  نمايد و يا اينكه مورد مخالفت مسأله كه در واقع اشكالي بر صحابه وارد نمي

  . نمايد د نمياست كه مخالفت در آن ايرادي ايجا
ن سهم آرزده است علي نيز در سه مسائلي كه از برخي صحابه  و توضيح اينك-2

  . فراواني دارد
 تكذيب در آنچه ادعا نموده است كه نصوص خاص درباره علي و اهل بيت -3

  . نمايند اي اشاره مي بر چه مسأله
صحابه است اين مراجعه آخرين مراجعات اين رافضي دربارة نكوهش و انتقاد از 

نمايد كه با كتمان نص رسول خدا بر علي عدالت خود را ساقط  و آنها را متهم مي
اند  شدهن دچار آهايي كه صحابه به   در اشتباه و لغزش�اند و گويا اينكه علي نموده

 و گويا هيچ ،هرگز مبتال نشده است بلكه او بيشتر از سايرين در اشتباه افتاده است
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 و يا اينكه علي هرگز عملي انجام ،اند  علي اعتراض ننمودهبهبه از بزرگان صحا كدام
اي پيامبر را رنجش داده باشد و آيا علي چون تصميم داشت با  نداده است كه ذره

و ما اهل سنت در تمام . نگرديد دچار رنجش دختر ابو جهل ازدواج نمايد پيامبر
وليكن واقفيم   او نيكت ايمان و نيدقموارد مذكور علي را معذور دانسته و به ص

د نباش مينيز در اشتباهات خود داراي عذري  ديگر كنيم كه صحابيانخواهيم بيان  مي
 ،تر است هتر و موج ل مقبو علي نيز داراي عذر است بلكه عذر عمر و عثمان  نكهيكما ا

را  �است تا پيامبر زدهناز او سرو اما ابوبكر نيازي به اعتذار ندارد زيرا كاري 
  . نجاندبر

 كه صحابه در هكه گمان نمودي اشاره نموده يها  واقعه بهو موسوي در اين مراجعه
در پي آن نيستيم كه آنرا به طور و ما اند  اين گونه مسائل به دستور پيامبر ملتزم نبوده

 كه ، خود آگاه استيو افترا  از فريب و دروغ عبدالحسينزيرامفصل پاسخ دهيم 
او را پاسخ و پوشيدة پنهان  نسبتاً ما به طور اختصار مسائل ندارد وبراي آن حجتي 

  . خواهيم داد
  ميانمورد اختالفهي قنموده به برخي مسائل ف كه ذكر يهاي  در مثالو موسوي

در آنها متوجه صحابه نيست اشاره و ايرادي   سرزنشكه اصالًي ديگر  و مسائلامت
فضيلت برخي از صحابه مانند ابوبكر و  و برخي از مسائل مورد اشاره او بيانگر هنمود
اصالً ربطي به صحابه نداشته و بلكه مربوط به منافقين يا تازه ت و يا برخي سعمر ا
بندي و ترتيب موارد مذكور به  است و ما به اميد خدا بدون توجه به دستهن نامسلما
سخن او و اما آنچه در آن فضيلت ابوبكر و عمر نهفته است پردازيم   آنها ميتبيين

بر آن منافق ) خواندن(صلح حديبيه و فديه گرفتن از اسراي بدر و نماز (دربارة 
سهيل با نمايد كه چون پيامبر  اشاره مي به صلح حديبيه )اين سخن(گويم  مي). است

راضي نبودند پرداخت پيمان صلح و شروط آن كه صحابه به آن  عمرو به نوشتن نب
 دستورات پيامبر منجر شد و در اين جريان و در نهايت به تأخير اجراي برخي

 متوجه صحابه نخواهد شد بلكه خداوند بيان نموده كه يهيچگونه ايراد و نكوهش
و موجب .  به علت حميت و غيرت آنان نسبت به دين خدا واقع شده استاين واقعه
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ذكر كرديم كه در ) 94(و در پاسخ بر مراجعه . رضا و خشنودي خداوند شده است
قعه شبهه سرپيچي و عصياني هم براي علي در اطاعت از پيامبر مطرح شد آن وا

عذر ساير صحابه مورد عفو و بخشش عذر او نيز مانند كه گفتم وليكن همچنانكه 
 شامل  حديبيهحاصله در جريان قرار گرفت و آنچه شايان ذكر است كه فضيلت

و رمانبردار دستور پيامبر  تسليم و ف و او تنها كسي است كه كامالً،ابوبكر صديق است
 سرپيچي ننمود و � و به اندازه موئي از دستورات پيامبر،سخنان و كردارهاي او بود

  . به ثبت رسيده استما موضع و موقف او در كتب سيره و تاريخ براي 
اما اشارة عبدالحسين به جريان فديه گرفتن از اسراي بدر در اثناي پاسخ بر 

 ذكر شد و ابوبكر به سراامبر با ابوبكر و عمر در مورد او مشورت پي) 26(مراجعه 
 نيز خواهانش �عفو و بخشش آنان اشاره نمود و در واقع همان نظري بود كه پيامبر

بود و عمر به كشتن همة آنان اشاره نمود و آياتي از قرآن در سورة انفال بر تأييد 
ل آنان مورد عتاب قرار  و پيامبر را بر عدم اخذ به فديه و قت،سخن عمر نازل گشت
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  . واقعه اختالف بيانگر يكي ديگر از فضائل عمر است
 به عبداهللا بن ابي بن  موسومآن فرد منافق] جنازة[و همچنين در جريان نماز بر 

 اي رسول خدا : بر او نماز خواند و عمر به وي گفت�بمرد پيامبره چون سلول ك
در [ مرا �حال خداوند شما را از اينكه بر او نماز بخواني نهي نموده است؟ و پيامبر
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a- PQ �2_ \* �>J| �: منافق است، و خداوند آية [�� �.�� >l PQ j�_ \*� � &� % % � %� �� �� �� ` �� h �� � � � � �� �� %
 ��* ��_��* R
�TO* �9�J �*D�Y �;,% � � � � % �� � � �� � � � � � � ���2T��� � را نازل نمود و در  }� :	��$,+}� ��

صحيحين و غيره روايت مذكور مورد اشاره قرار گرفته است و در آن فضيلت عمر و 
 درباره �مصداق قول پيامبر] مذكور[موافقت او با حكم شرعي است و اين دو نمونه 

ار هاي قبل از شما مردماني بودند مورد الهام قر  در امت: فرمود:عمر است كه
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و ) 3689(بخاري . گرفتند و اگر در امت من كسي اينگونه باشد همانا عمر است مي
   .)2398(مسلم 
گرسنگي در غزوه تبوك ما به طور كامل ر شتر براي رفع  و اما جريان نح:گويم مي
 آن معلوم گردد، تنمائيم تا واقعي آن را نقل مي] و عبارت روايت مربوط به[لفظ 

از حديث ابو هريره روايت نموده كه چون غزوه ) 27/45(مسلم در صحيح خود 
گرسنگي شدند و گفتند اي رسول خدا اگر ما را اجازه تبوك انجام گرفت مردم دچار 

 �گرفتيم و پيامبر خورديم و نيرو مي بريديم و از آن مي دادي شتران را سر مي مي
   :فرمود

 يماگر چنين كن �دا اي رسول خ:اين كار را انجام دهيد، پس عمر آمد و گفت
از خداوند و  هايشان فراخوان وشهت ي ابزار كمكي اندك شود ليكن آنان را به اضافه

 و به اميد اينكه خداوند بركت ؛هايشان بركت ارزاني دارد وشهبخواهي تا بر ت
اي آورند و آن را پهن   و فراخواند تا سفره: آري: فرمود�نصيبشان نمايد و پيامبر

فراخواند كسي مشتي ذرت ] همراه[هاي  هاي توشه دن اضافهنمود سپس به آور
آورد و مقداري آذوقه بر سفره  اي نان مي آورد و ديگري مشتي خرما و ديگري تكه مي

هاي خود   آن را در ظرف:دعاي بركت نمود سپس فرمود �د و پيامبريجمع گرد
 پر نمودند و از آن  آن را برداشتند و در ميان لشكر ظرفي نماند مگر اينكهوبيندازيد 

 چ هيدهم  گواهي مي: و پيامبر فرمودچيزي هم باقي ماندو خوردند و سير شدند و 
  . معبود به حقي جز خداوند نيست

.  ربطي به صحابه ندارد است مربوط به منافقين و تازه مسلمان شدهو اما آنچه 
دقات و  ص تقسيم دربارةاعتراضنين، و روز غنايم ح(دربارة سخن عبدالحسين 

ذكر احاديث صحيح ) 94(و در مراجعه ) گوئي است با ناسزا و فحشدرخواستشان 
گذشت و  – ،كه در تقسيم غنيمت بر پيامبر اعتراض نمود بود صرهيدر مورد ذي خو
دانيم كه صحابه در اين امر  رو مي  بوده است و از ايننينح  در�در حديث جابر
نين حي است كه در جريان تقسيم غنايم اند و اين بارزترين چيز دخالتي نداشته

 نكوهش را بهانه  كه شايد شيعه آن،است ديگر نيز مطرح سائليممطرح است وليكن 
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نماييم از   صحابه را از آن تبيين ميائت و ما به آنها اشاره نموده و بر،صحابه نمايند
و  ، گرفتندداد از او ايرادجمله انصار كه چون پيامبر غنيمت زيادي به بزرگان قريش 

اي عظيم ايراد  آنان را آگاه نمود و خطبه �رب سپس پيامنبودنداز اين امر راضي 
براي بركت فراواني خير و خداوند  : و سبب عمل خود را بيان نمود و فرمود،فرمود
بود  نمي و اگر هجرت : در آن خطبه به آنان فرمود و از جمله،ذخيره نموده استانصار 

 من راه و طريق  را بپيمايندطريقي بودم و اگر تمام مردم ر ميمن نيز فردي از انصا
فضيلت انصار نهفته و در اين روايت بزرگترين  )4330بخاري ( .پيمايم ميانصار را 

كه در آن آمده ) 4335( نزد بخاري كه در حديث ابن مسعوداست، و اگر گفته شود 
 گوييم اين  )قصدش الهي نبودپيامبر در اين تقسيم  (:مردي از انصار گفته استواقعه 

 كه نفاقشان معلوم بوده و در ميان انصاريان سكني و منزلت همرد از جمله منافقين بود
  ). 8/69( فتح الباري :نگا.  قشير بوده است معتب بنيگرفته بود و نام و

 اصرار مردم بر رسول خداست] اعتراض بر پيامبر[ در اين زمينه  مسألهو آخرين
 را از تنش و را ميانشان تقسيم نمايد و به نزاع كشاندند و جبة ا و غنيمتتا اينكه في،

 به  و چنانچهرا به من پس دهيدام  جبه (:و به آنان فرمود و پيامبر بايستاد گرفتند
 بخيل و دروغگونمودم و مرا  بود آن را ميان شما تقسيم مي همة اين نعمت مي اندازه

با پيامبر  افرادي كه اين گونه  به اين)3148(ري  بخاو در روايت). يابي  نميترسو و
اند  دهاند كه تازه مسلمان ش ابياني بودهاند تصريح شده است كه آنان اعر برخورد نموده
  . نمايد  تبرئه ميناشايستگيري   صحابه را از اين تهمت و موضعو اين روايت 

 امر اتفاق بر اين ي همگ به طعنه و نيش دربارة صدقاتاما اشاره عبدالحسين
مسائلي است كه صحابه از آن مبرا است و از جمله منافقين  كه از اعمال ددارن

����Iu� �� 'Q' = �: باشند و اين امر با مراجعه به تفسير آية ميu� �*4:#� ��	
�� � % � �� � � � � �� �� h � �� � % �
�*D^ �� ��>.v \, �*>� \ ��	
�* [�->�
�� � � �� % %� � % � � � �� � � �� � �� � � � � ��* �.�� �9� D^T �.�� % % � � %� � � � �% %� � �

��
 e�	Q$ � � $ � ، )124-10/121(ير طبري تفس :نگا. آشكار و معلوم است  }  :	��$,+}� �

  ). 376-2/375) (تفسير ابن كثير(
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£4 = �
�<-�] ��� �: و اما اگر هدف عبدالحسين اشاره به آية:#� �� �.��*% � �� � � �� � � % � �� � � % � % %
.�� ���Q� % � � % ����^ � �� ��, �.�� ���+� ~ �,* ��tO �� � � � %� % % �� � % % � �� � �% � % � باشد اين آيه   } 1:	��$,+}� �

 خويصره ضعيف االيمان از قبيل ذي همچون آيه ديگر مختص به منافقين يا افراد
) ابن كثير(، )96-10/95() طبري(تفاسيري مانند به و با مراجعه باشد  سابق مي

 برائت همه صحابه از اتهامگردد، و به هر حال  معلوم ميواقعيت امر ) 2/363-364(
گردد اينكه  يابد و اما مسائلي كه در آنها ايرادي متوجه صحابه نمي تحقق مي رافضيان

زيرا در غزوه تبوك به  -بود به نحر شتراني  )�دستور پيامبر (:گويد ميعبدالحسين 
ه در روز احد، و روز ابو گرسنگي دچار شده بودند، و برخي مسائل مربوط به صحاب

هريره زيرا او همگان را بشارت داده بود به اينكه با اعتماد به توحيد پروردگار را 
  .ندديدار نماي

و اما اشاره او به روز اُحد، ما تمام ادعاهاي او در اين زمينه را به طور اختصار 
 در روز اُحد – اهللا عليهم  اشتباه برخي صحابه رضوان:گوئيم و مي. پاسخ خواهيم داد

 به ثبت رسيده است وليكن اين گناهشان از جمله �شان از دستور پيامبر و سرپيچي
گناهاني است كه خداوند توبه آنان را پذيرفته و از قصورشان عفو نموده و با اين 

] برعكس[ماند تا از آنان ايراد بگيرد بلكه  توزي نمي وجود مجالي براي هيچ كينه

�� �Q(�� :فرمايد همچنان كه قرآن ميQ >2
* �)�#5(�
 �.�Q �)�¶ ��% % % % � �� � �% %� � �� � � �% �� � � % � �� � � �{ ��

آيد و آيا بعد از تصريح خداي  به عنوان داليل فضيلت آنان به شمار مي  } 1 :���	

%,� � :فرمايد ماند؟ و در آيه ديگر مي سبحان جايي براي حمله و انتقاد رافضيان مي �
��5�3�/ X¨� � � �� % � �7.�
* �9�* s��_ � �)�� � %� � � �� �� % %� � � � % �{و خداي جهانيان با صراحت  }   :�� ���	

نمايد و حتي  اشاره مي] در ايمان و تقوي[تمام به فضيلت و سابق بودن صحابه 
حارثه نازل شده  سلمه و بني در مورد ما بني] مذكور [)6( آيه :فرمايد  مي�جابر
  ). 2505 (، مسلم،)51/4( بخاري، ،است

به ). و روز ابوهريره كه با بشارت و سرور ندا داد (:گويد و اينكه عبدالحسين مي
نمايد كه در حديثي طوالني جريان  از ابوهريره اشاره مي) 31/52(روايت مسلم، 
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نمايد كه چون   از آنان را نقل ميش و دورشدن� و برخاستن او�نشستشان با پيامبر
هان گشت و برگشت او به تأخير بيم و هراسي به دلشان  از آنان غائب و پن�پيامبر

 ايشان راابوهريره برخاست و )  پيش آمده باشد�مبادا مشكلي براي پيامبر(راه يافت 
اين دو  (: را در باغي يافت به ابوهريره فرمود�نمود نزد او بيامد و پيامبر جستجو مي

مودي و حال با يقين قلبي كفش مرا ببر و به هر آنكه در پشت اين ديوار برخورد ن
و ). داد كه معبود حقي جز خداوند نيست او را به بهشت بشارت دهيد گواهي مي

اي :  بود و گفت� اولين كسي كه با او برخورد نمودم عمر:گويد ابوهريره مي
 است مرا فرستاده تا به هر �هاي پيامبر  كفش:ريره اين دو كفش چيست؟ گفتمابوه

و حال او با يقين گواهي دهد كه معبود به حقي جز خداوند آنكه برخورد نمايم 
ام كوبيد و  بشارت دهم و عمر با دست خويش به سينه] برين[ او را به بهشت ؛نيست

 اي ابوهريره برگرد پس نزد پيامبر برگشتم و گريه :نزديك بود قلبم بايستد، و گفت
 اي ابوهريره چه :ه من گفت ب�بر من غالب شد و عمر نيز به دنبال من بيامد پيامبر

 به عمر برخورد نمودم و او را از آنچه شما :اي برايت پيش آمده است؟ گفتم مسأله
 �اي وارد نمود و گفت برگرد، پيامبر ام ضربه مرا فرستاده بودي آگاه نمودم و به سينه

 پدر و مادرم � اي رسول خدا:اي؟ گفت  اي عمر چرا اين كار را انجام داده:فرمود
اي تا به هر آنكه برخورد  هايت فرستاده ايت شوند آيا شما ابوهريره را با كفشفد

 :نمايد و حال او گواهي به حقانيت خداوند دهد او را به بهشت بشارت دهد؟ فرمود
چنين كاري انجام ندهيد زيرا من بيم دارم كه مردم به ] به نظر من [:گفت] عمر. [آري

تا براي [بگذار ]  به افزايش اعمال توجه نكنندو ديگر[آن اتكاء و بسنده نمايند 
تا خود [ پس آنها را بگذاريد : فرمود�انجام دهند پيامبر] نيك[عمل ] ارتقاي درجات
  ]. تالش نمايند

 است كه با تصويب از جانب �اي ديگر از ذكاوت و فقه عمر  اين نمونه:گويم مي
 بر دستور يراضنه رد و اعديم و در اين امر هيچگو بر صحت آن تأكيد نمو�پيامبر
و براي اثبات اين امر به سخن قاضي عياض و ساير علماء به نقل از .  نيست�پيامبر

و عالوه بر آن در آخر روايت مذكور . مراجعه شود) 1/238(نووي در شرح مسلم، 
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.  به آنچه عمر گفته است اقرار نموده و به آن عمل نموده است�بينيم كه پيامبر مي
آورند آيا سزوار نيست آن را از  هاي او به شمار مي افضيان آن را از بديپس چگونه ر

محاسن او به حساب آورند؟ و اين امر نيز از جمله الهامات الهي به عمر است كه در 
، )الفتح( را در اين زمينه نقل كرديم و ابن حجر در �صفحات قبل سخن پيامبر

 خردان تصور نكنند  باشد و سست مياز موافقات عمر ] امر[ اين :گويد مي) 1/302(
تر و از لحاظ رأي و نظر   آگاه�كه هدف ما از اين امر اين است كه عمر از پيامبر

تر باشد اين گونه تصور در نهايت جهل و گمراهي است بلكه از جمله فضايل  قوي
نيز اينگونه ) 12(او همچون موافقت او با آيات قرآن در همان حكم است در مراجعه 

 ذكر  رابن عقبه به فاسق  با نص آيات در نام نهادن بر وليد�فقت را براي عليموا
و همانجا بيان كرديم كه . گذاري او موافقت نمودند كرديم كه آيات قرآني نيز با نام

با [هاي عمر  وليكن موافقت او با آيات درحد موافقت. اين امر از فضايل علي است
ين مسأله اشاره نموده است كه بهتر است اين نيست و عمر در اين امر به ا] آيات

] بيشتر[ مكتوم بماند تا مردم به آن بسنده ننمايند و به ترك عمل �بشارت پيامبر
 و هر آنكه تصور ، نظر او را تصويب و پذيرفته است�روي نياورند و حال پيامبر

 �ر اعتراض نموده قبل از هر چيز نسبت به شخص پيامب�نمايد كه عمر بر پيامبر
 بعد از آن ياران خود شان خود�و عالوه بر آن پيامبر. ايراد و انتقاد وارد نموده است

نمود مثالً چون   توصيه مي–مبادا مردم به آن اكتفا نمايند  -را به كتمان اين بشارت 
هر آنكه از صميم قلب گواهي دهد كه معبودي جز  [: توصيه فرمود�به معاذ

و ) نمايند  اوست خداوند جهنم را بر او تحريم مي فرستاده�خداوند نيست و محمد
در اين [ پس : فرمود� آيا مردم را از آن آگاه نمايم تا بشارت يابند پيامبر:معاذ گفت

 به علت آنكه آن –نمايند، و معاذ در هنگام مرگ خود  به آن بسنده مي] صورت مردم
  ). 32(، و مسلم، )129، 128بخاري، ( به آن اقرار نمود –را كتمان ننموده باشد 

بسنده كنند، ) مبادا(آنان را بشارت ندهيد  (: به او فرمود�و در روايتي ديگر پيامبر
 هر �، و اين روايت همچون قول مذكور عمر)30/49(، مسلم، )2856(بخاري، 

اندازد، و همچنان كه ابن  چسبانند به دور مي  مي�گونه تهمتي را كه رافضيان به عمر
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 به معاذ بعد از جريان �گفته است، اين توصيه پيامبر) 1/304(، )الفتح(حجر در 
ابوهريره بوده است و اگر فرض بر اين باشد كه حادثه ابوهريره بعد از توصيه به معاذ 

اند به عمر نسبت دهند وارد نيست زيرا  بوده است هرگز ايرادي كه شيعه تالش نموده
 به كتمان اينگونه � نموده پيامبردر هر حال كه چون ابوهريره اين حديث را مطرح

بشارت توصيه نموده است و اين خود همان امري است كه عمر به آن عمل نموده و 
  . توان بر او ايرادي بگرفت ي او نمي  به صحت گفته�با وجود اقرار پيامبر

ي عبدالحسين در زمينه معارضه و  فقط به سخن و اشاره] مراجعه[و در اين 
 مورد بحث قرار نگرفته است و او با اين سخن � بلتعه با پيامبربن مخالفت به حاطب

اي بنوشت و   نامه�نمايد كه حاطب ي ممتحنه اشاره مي به سبب نزول اوائل سوره
 با آنان آگاه سازد تا با �پيامبر] جهاد[به زني داد تا به مكه ببرد و مردم را از تصميم 

باشد و خداوند پيامبر خود را از آن آگاه اين كار نزد آنان قدرت و يا منزلتي داشته 
 به دنبال همان زن فرستاد و نامه را از او گرفت، سپس از حاطب �ساخت و پيامبر

موجه دانست و او را را  سخن او �ايد؟ پيامبر پرسيد كه چرا مرتكب اين عمل شده
 :فت گ�آمد و به پيامبر  اين امر خيانت به شمار مي�تصديق نمود و از ديدگاه عمر

 همانا : به او فرمود�پيامبر) مرا بگذاريد تا او را گردن بزنم زيرا نفاق ورزيده است(
 :داني چه بسا خداوند به اهل بدر گفته باشد وي در بدر حضور داشته و شما نمي

�
�� 
��J� )2tX)8� =E�f %q- � »و اين  .»ام هر آنچه انجام دهيد شما را بخشيده

 و در كتب تفسير و سيره نيز روايت شده ،سندهامحديث در صحيحين و سنن و 
است و اين رافضي تالش نموده تا عمر را متهم نمايد كه او خود بدون دستور 

 خواسته است تا او را به خاطر كاري كه انجام داده بود گردن بزند، و آن را �پيامبر
 اين و هر عاقلي در.  به شمار آورده است�با پيامبر] �عمر[به عنوان مخالفت 

 از انيست و آشكار) �عمر(شود كه ايرادي در آن بر  جريان تأمل نمايد متوجه مي
گردد كه هر آنكه دچار چنين گناهي بشود سزاي او   به عمر معلوم مي�جواب پيامبر
ي حكم بر او نجات   اما حاطب به علت شركت در بدر از اقامه استبسيار سخت
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مند  ترين سطح علمي و فهم لغات بهره پايينيافته است و اين امر براي هر آنكه از 
ي او در حكم  باشد آشكار است و اين حديث نيز از جمله موافقات عمر و اصابه

هاي صحيح به ثبوت رسيده بيانگر تسليم   نيست روايت�است و اعتراض بر پيامبر
 مزيت و برتري حاطب و �باشند و چون پيامبر  مي� براي حكم اخير پيامبر�عمر
 :نگا). دانند خداوند و رسول او بهتر مي (:در بودن او را بيان نمود عمر گفتاهل ب

 است و شيعه را دليلي بر رد آن � روايت علي ازروايت مذكور... و )3983(بخاري، 
ي حق نموده است،  نمايد كه عمر در حكمي كه گفته است اصابه  و ثابت مي–نيست 

يم بوده است و بلكه بيانگر عكس آنچه شيعه  تسل�و او كامالً در برابر گفتار پيامبر
  . گرداند باشند و خداوند حق را آشكار و باطل را نابود مي در پي اثبات آن مي

و الزم است كه اشاره نمائيم به فضيلتي كه در حديث مذكور براي اهل بدر و 
گانه قبل از علي و ساير صحابه نهفته است و حال رافضيان  الخصوص خلفاي سه علي

  . ز آنان نفرت دارند و گويا اين گونه احاديث همچون خاري است در چشمان آنهاا
به ] و پايبندي[و اشاره  (:گويد موسوي ذكر نموده اينكه ميو از جمله مسائلي كه 
كه در واقع مربوط به فضيلت و مدح صحابيان به ويژه ...) شوري با آن كيفيت معلوم 

اروق است او ف به شوري از فضائل  پايبندي:گويم مي)  است�عمربن خطاب
تحميل نمايد چه بسا مردم از او خشنود ] براي امامت[نخواسته كه فردي را بر امت 

ماندگان   نباشند بلكه آن را به شش نفر از برترين امت سپرده است كه همان باقي
 آنها را از ميان ساير صحابه به بهشت بشارت داده �عشره مبشره باشند كه پيامبر

 اگر -  بزرگترين فرصت براي نيل علي به خالفت�ت و عالوه بر اين عمل عمراس
 در ميان امت از عثمان �آيد و اگر علي  به شمار مي–بود  او داراي كمترين حق مي

داشت شورائي كه عمر به آن اشاره كرده بود حتماً او را براي  مقبوليت بيشتري مي
 بن عوف گفته كه ميان هيچ دو نفري  و حتي عبدالرحمن،كردند خالفت انتخاب مي

در برتري عثمان ترديدي نبود مگر آنچه از عمار و مقداد نقل شده است كه آنها به 
اين ) 147-7/145(، )البدايه و النهايه(ابن كثير در  اند، و حافظ  اشاره نموده�علي

نان با بهترين شيوه تشريح نموده است و در آنجا تبيين نموده كه عمر چرا مسأله 



301301301301 پاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب مراجعات

عمل نيكي انجام داد كه سبب اجماع امت بر عثمان گرديد كه بعد از آن هرگز بعد از 
  . انتخاب عثمان اجماع كامل امت و بدون اختالف بر هيچ فرد ديگر انجام نگرفت

هاي  زني ميان شهر در شب بدون شك و ترديد از برجستگي ا شب پرسهبو اما 
زني براي جستجوي  ايش گردد، آيا پرسه كه سزاوار است بر آن مدح و ست،عمر است

هاي  احوال رعيت و امت شما را به خداوند اي خردمندان از جمله اعمال و سنت
بايست نكوهشي كرد؟ و  انگذار اين سنت را مييست و يا آيا بننينيك و قابل ستايش 

نمايند كه بيانگر عظمت  اي برخورد مي كم شرمي اين رافضيان كه چون به مسأله
نمايند و آن را به  است آن را به نكوهش و ايراد و انتقاد تبديل مي] اعظم [فاروق


��u2 :گويد كشانند و در پايان سخن خود مي تحريف و انحراف مي�,c
��v �  به

بررسي عمر در امور مردم اشاره نموده و با شعار خود خواسته آن را زشت جلوه 
 به اهداف خود نايل آيد وليكن دهد و آن را به صورتي ناشايست مطرح نموده تا

  . نمايد  خوار مي راخداوند همواره آنها
 برخي مسائل فقهي مورد خالف ميان امت مطرح موردو اما آنچه عبدالحسين در 

 و -هاي خمس و زكات،   به تأويل آيت]صحابه[گويد آنها  نموده از جمله مي
از نظر كمي [ ماه رمضان ، تأويل سنت وارده در نوافلالث طالق ث–مسائلي از قبيل 

 خراش دادن ديه ها به ت نماز جنازه، حكم بريماني، سنت اذان، تعداد تكبيرا]و كيفي
ي حد بر جعده بن سليم، وضع ماليات و خراج بر سياهان، كيفيت ترتيب  هذلي، اقامه

  .  پرداختند–جزيه و عول در فرائض 
هد از عمر فاروق ايراد بگيرد و خوا  او در تمام اين مسائل مي:گويم مي] نگارنده[

هيم به طور مفصل به ذكر آن بپردازيم زيرا عالوه بر آنكه بيان آن ضروري اخو ما نمي
گردد و از طرفي هم چنان كه گفتيم از جمله مسائل  نيست و سبب تطويل سخن مي

فروع فقهي است كه امت بر قبول آنان اجماع نداشته و بر فرض اشتباه عمر در اين 
ي حق نموده   و واقعيت بيانگر اين است كه عمر در بسياري از آنها اصابه–ل مسائ

 پس سخن او مثل سايرين محتمل صحت و صواب است و چنانچه در –است 
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اجتهاد خود اشتباه و خطا نموده باشد داراي اجر و ثوابي است، و آنچه كه موسوي 
 بيشتر از آن هم براي نمايد كه عمر در آن خطا نموده نظير آن و بلكه ادعاي مي

 و يا حكم او ؛ مطرح بوده است كه در مسائل متعددي دچار خطا شده است�علي
 اطالع نداشته است و اين امر � زيرا او از حكم پيامبر؛ بوده است�بر خالف پيامبر

  . نسبت به تمام صحابه مطرح است
 در آنها �ليي خود در اين زمينه به برخي نمونه فتاوايي كه ع براي اثبات گفته

نمائيم و ما بر اين نيستيم تا او را مورد طعن و انتقاد  خطا و اشتباه نموده اشاره مي
، و پاسخ  رافضي] موهوم[ و بلكه تنها به خاطر پاسخ بر حجت و دالئل –قرار دهيم 

نمائيم كه در  آغاز مي) حلي(خود را با اقتباس از كالم ابن تيميه در رد بر ابن مطهر 
ي كه شوهرش وفات  ي زن حامله درباره) �علي (:گويد مي) 364-363(صفحة، 

 �.o!&بايست دورترين عده را بگذارند گرچه خبر صحيح  نموده فتوي داد كه او مي
وي ] طالق[ي زني كه  وجود داشت ولي به او نرسيده بود و در درباره] در اين زمينه[

 �ود و حال قضاوت پيامبرر تفويض شده است فتوي داد مهر او با مرگ از بين مي
 تصميم �درباره بردع موجود بود كه او داراي مهر همسران خود است، و حال علي

 ناراحت گرديد و از آن پشيمان �گرفت دختر ابوجهل را نكاح نمايد اما پيامبر
 اگر از روي اجتهاد باشد بيتگشت و امثال اينگونه اعمال بر علي و ساير اهل 

د، و گفت هر آنكه زن خود را مخيرّ نمايد آن زن مطلقه به سازن ايرادي وارد نمي
 زنان خود را مخيرّ نموده بود و به عنوان طالق نيز �آيد و حال پيامبر شمار مي

 از آنها پشيمان گردد نسبت به مسائل اهل بيتشد و مسائلي كه علي و  محسوب نمي
رجوع علي نيز از برخي عمر بيشتر است و با اين وجود عمر از غالب آنها برگشت و 

مسائل معلوم گشته است مثالً رجوع وي از نكاح دختر ابوجهل محرز گشته است و 
ي زناني كه شوهران خود را از دست  ي عده اما از فتاوايي همچون فتوايي درباره

اند و يا سقوط مهر زن مفوضه هر گاه شوهرش بميرد و وقوع طالق زن مخيره و  داده
 و همچنين ،نگشته است برمي باشد كهآنها تا زمان مرگ معلوم غيره برگشت او از 

ذكر نموده ...] كتاب اختالف علي با عبدا[ آنها را در �مسائل فراواني كه شافعي
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به آن اشاره نموده ) كتاب رفع يدين در نماز(در ] نيز[است و محمدبن نصر مرورزي 
به (حابه موجود است هاي مربوطه به حيات و اقوال ص است كه اكثر آن در كتاب

مراجعه شود و اگر ما نيز همچون ) 137-3/136(تفصيل اين سخن در منهاج السنه، 
نمايند اقوال و ايرادهاي آنان را   را تكفير مي�بوديم كه علي خوارج و يا نواصب مي

نموديم و حال آنان در استدالل و حجت عقلي از   نقل و ارائه مي�در مورد علي
 �علي :گويند مي مثالً –اند   و با اين وجود آنها نيز اهل بطالن–رافضيان برترند 

اولين كسي است كه بر مسلمين شمشير كشيده و قتال با كفار را ترك نموده است و 
 امت گرديد و او اولين فردي است كه جهاد  دراو اولين كسي است كه عامل اختالف

�+� �*D	Q �)J	�J� � :فرمايد در راه خداوند را ترك نموده و حال خداوند مي�_ \,` % � �� h� % �� � % � � �
�Y�� ���- S>(5 �* 7�
% % ` % `� � � % % � �� % � ��  اولين كسي است كه مدينه را ترك و �علي }  :	��$,+}� �

 مدينه را بسيار ستوده و �و حال پيامبر] طرف عراق انتقال داد[خالفت را از آنجا به 
نمايند نكوهش  ه به ترك آن مبادرت ميفضايل آن را تبيين نموده بود و كساني را ك

فرموده بود مدينه ... و ) 1883( از جابر نزد بخاري، –  در روايتي�كرده بود و پيامبر
ها را به طرف خود  ها را دور نموده و پاكي ماند پليدي  ميخيري  سرچشمههمچون 

 نسبت به ساير] مسائل[نمايد، و اگر رافضيان به اين گونه روايت و  جذب مي
آمدند، و حال ما آن را به  شادي به پرواز در مي] فرط[يافتند از  دست مي] صحابه

بريم بلكه ما او را معذور دانسته و كار او را   به كار نمي�عنوان انتقاد و ايراد از علي
يم و همچنان كه گفتم خواستيم چرنديات آنان را پيرامون صحابه ئنما تأويل مي

  . اميدواريم به هدف خود نايل شده باشيمجواب و پاسخ داده باشيم و 
ه تنها به دو مسأله يكي مخالفت عاجرو در ميان مسائل مورد ذكر موسوي در اين م

با عمل پيامبر در مقام ابراهيم و افزايش منازل گروهي از مسلمانان در كنار ] صحابه[
ا ايراد و يا مسجد است، و من به ذكر آن دو مسأله نپرداختم زيرا در هيچ كدام از آنه

وسط عبدالحسين از اي بر هيچ كدام از صحابه مطرح نيست و ذكر آنها ت شبهه
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هوي و آرزوست و گرنه اسناد صحيح آن را براي ما تبيين كند و تلفيقات اصحاب 
  . جز افتراي و بهتان محض چيز ديگري نيست

ر شده كه  در مقام ابراهيم اينكه ذك�وليكن هدف عبدالحسين از مخالفت با پيامبر
به كعبه چسبيده بود وليكن عمربن خطاب آن را به مكان كنوني به ] ابراهيم[مقام 

طرف عقب كشانده است و اين جاهل اين عمل عمر را مخالفت به شمار آورده است 
و اگر هدفش از مخالفت اين عمل باشد در واقع مخالفت نيست و در صحت عمل 

ج در زمان او نياز بود كه به اين عمل وي اختالفي نيست زيرا به علت كثرت حجا
گرديد چرا  اي مخالفت و معارضه مشاهده مي بپردازد و اگر در اين عمل او ذره

 بيانگر � پس عدم تغيير علي، در زمان خالفت خود آن را پذيرفته است�علي
از ) 1/658(، )الفتح( و ابن حجر در ،صحت عمل عمر و موافقت صحابه با اوست

 كه مقام ،با اسنادهاي صحيح روايت شده است) اخبار مكه(ده كه در ازرقي ذكر نمو
 و در زمان خالفت عمر ه و ابوبكر و عمر در همان مكان كنوني بود�در زمان پيامبر

سيلي به وقوع پيوست و آن را برداشت تا اينكه آن را در پايين مكه يافتند و عمر آن 
 اول خود نهاد و اطراف آن را ديوار را آورده و آن را به پرده كعبه بست و در جاي

  .است �نمود و اين روايت صراحتاً بيانگر التزام عمر به عمل رسول خدا
ي  ي دوم از اين مراجعه به وجود نصوص خاص درباره پس اين موسوي در فقره
 و اين اولين ،اند نمايد كه صحابه به آنها عمل ننموده علي و اهل بيت اشاره مي

هاي قبلي او   و بر او سخت هم نيست وليكن ما در مراجعههاي او نيست دروغ
  . ايم اعتباري ادعاهاي او را بيان كرده بي

نمايد و حال برخي از آنها ذكر   بعدي به نصوص موهوم اشاره مي و او در مراجعه
  . شد و ما پاسخ خود را بر آن خواهيم داد

   :س) 99(مراجعه 

د منقول او اقرار نموده است وليكن گويد كه شيخ االزهر به صحت مور مي -1
  . صحابه را در انجام كارهايشان به علت ترجيح مصالح معذور دانسته است
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نصوص خاصي به علي و ] ذكر[براي ] از عبدالحسين[ درخواست شيخ االزهر -2
  . اهل بيت
   :ش) 100(مراجعه 

ن  معذور دانستن صحابه به علت ترجيح مصلحت هما:گويد عبدالحسين مي -1
  . در ابتدا گفته است و از موضع بحث خارج است] شيخ االزهر[چيزي است كه او 

 به ذكر تعدادي از احاديث خاص علي و اهل بيت اشاره نموده كه در -2
مراجعات قبلي نيز ذكر آنها گذشت و بر اين باور است كه احاديث مذكور بيانگر 

عمل نكردن به اين نصوص واليت و برتري آنان بر امت است و صحابه را به علت 
  .  مورد اتهام قرار داده است– موهوم –

   :)100(پاسخ بر مراجعه 

 كشف دروغ او در آنچه به شيخ االزهر و يا هر كدام از علماي اهل سنت -1
  . اند هاي او شده  كه تسليم گفتهنسبت داده

 ذكر  به مواضع مورد ذكر او اشاره شده كه در آنها احاديث دروغين و باطلي-2
  . نموده است

 تسليم – و تمام اهل سنت –در آغاز اين مراجعه گفته است كه شيخ االزهر 
  . اند  شده–الخصوص ابوبكر و عمر   و علي–افتراها و انتقادهاي او از صحابه 

 و ما، در دروغ ،اند  پيروي ننموده�كه گويا صحابه در مواردي از اوامر پيامبر
ورزيم، و فريب و  سوب به شيخ االزهر شك نميمن] جعل شده[بودن اين تسليم 

ات سابق عاجرهايي است كه عبدالحسين در م نيرنگ آن پنهان نيست بلكه همان دروغ
نمايد كه در موضع خود به آن اشاره شد و هر آنكه بخواهد از  خود پيوسته تكرار مي

 پاسخ ما بر ي تسليم اهل سنت در برابر اقوال او آگاهي يابد به هاي او درباره دروغ
  . هاي قبلي مراجعه نمايد مراجعه
ي دوم تالش نموده بر ادعاي نصوص خاص علي و اهل بيت به   در فقرهو

تعدادي احاديث احتجاج نمايد، وليكن قبل از آن دروغ آشكار و رسواگري نموده 
دانيد كه بسياري از صحابه از علي نفرت داشته و  و حال شما مي (:گويد است و مي
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وزريدند و از او جدا شدند و او را مورد آزار و اذيت قرار دادند و او  دشمني ميبا او 
 :گويم مي) را دشنام داده و يا به او ظلم نموده و با او جنگ كرده و به صورت او زدند

بود سخن  افتراي و بهتان محض است و اگر در ادعاي خود صادق مي) ادعاي(و اين 
م شيعيان را مو تا بيانگر صحت آن باشد و عداد ادي ارجاع مينخود را به اس

خوانيم تنها يك اسناد واحد صحيح بياورند تا ادعاي شيطانشان عبدالحسين را  فرامي
اثبات نمايد، و هرگز نخواهند توانست به دليلي دست يابند و اگر منظور او از اين 

هاي  صورتمورد اشاره قرار داده ما به ) 82(سخن همان است كه در پايان مراجعه 
پاسخ داديم و بيان كرديم كه ) 84(متعدد در ضمن پاسخ بر آن مراجعه و نيز مراجعه 

براي نيل به خالفت بوده است و اگر ] مادي[علي از سايرين بيشتر داراي امكانات 
نمود و با  بود ادعاي آن را مي  براي خويش قائل مي] در اين زمينه[كمترين حقي 

  . هاي رافضيان پرداختيم روايات متعددي به رد حجت
نفرت صحابه از علي و يا ضرب و شتم او و ] ناپسند[و در آنجا بطالن اين تصور 

برائت صحابه ] هاي قبل دقت در پاسخ[يا تهديد وي بر سوختن را بيان نموديم، كه 
رساني در اين  پس خداوند را بر ياري. نمايد را از تهمت اين دجال مكّار آشكار مي

  .نمائيم  ميزمينه سپاس
سپس تعدادي از احاديث را در مراجعات سابق ذكر نموده كه ما به تبيين كذب و 

احاديث ] براي اطالع بيشتر به[گيري باطل شيعه از آن پرداختيم  بطالن آنها و نتيجه
و نيز درباره روايت و احاديثي در مورد صفات و ) 48(در مراجعه ) 16-20(

) 70(هاي سابق ما به ويژه به مراجعه  ست به پاسخنقل نموده اكه هاي علي  ويژگي
  . نگريسته شود

در اين جا نيز به تكرار آنها پرداخته ) 8(و نيز برخي احاديث مذكور در مراجعه 
است، و اما روايت مربوط به غدير كه در اينجا نيز به آن احتجاج نموده و گمان 

عيت آن و آنچه ممكن است نمايد و حال ما وض  داللت مي�نموده كه بر امامت علي
را معلوم و تبيين ) 8، 38، 54، 56، 58(از آن صحيح باشد در پاسخ بر مراجعات 
  . نموديم در صورت لزوم به آن مراجعه شود
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 را مورد سرزنش و –عليهم ... ا  رضوان- انصاف همواره صحابه وليكن اين بي
 بسياري از :گويد  ميدهد و در ضمن سخن خود در اينجا قرار مي) خود(توزي  كينه

عمل ننموده و بلكه به علت ترجيح ] مذكور[صحابه به هيچ كدام از نصوص 
وليكن  [:گويد  ميوص مخالف آنها عمل كردند، و نيزآرزوهاي خود به نقيض و نص

و اين همان ]. اهداف شخصي نزد آنان بر هر دليل ديگري مقدم و ارجحيت دارد
ته بود و صحابه را به آن متهم نموده بود، و گف) 84(ي  سخني است كه در مراجعه

حال خداي سبحان مرا بر تبرئه صحابه از اتهام اين چرندگويان ياري داده و با فضل 
  . هاي آن را نقض نموديم و منت الهي تمام صحبت

   :ش) 101(ي  مراجعه

 شيخ االزهر از علت عدم احتجاج علي در روز سقيفه به مطالبي از نصوص  سؤال
  .  و وصايتخالفت
  :ش) 102(مراجعه 

به ارائه دالئلي پرداخته است كه به گمان خود عوامل بر عدم احتجاج بر 
هاي خود در مراجعات  كنندگان با ابوبكر گشته است و همواره تكرار سخن بعيت

  . قبلي است
   :)101(ي  پاسخ بر مراجعه

ض و  تكرار مح نقداي نيست و در سخن وي در اين مراجعه سخن تازه -
در مراجعات قبلي نيز ذكر .  زيرا هر آنچه در اين مقاله گفته است ي استا فايده بي

شده است و پاسخ ما نيز بر آنها گذشت و اين بار سوم است كه در آن سخن خود را 
كنند و موسوي اين  پيرامون موانع احتجاج علي به نصوص بيانگر خالفت ذكر مي

 و چنانچه علي ،ه و اختالف محدود نموده استعوامل را در بيم و ترس علي از فتن
 وليكن او سكوت را به علت هآمد  اختالف به وجود مي؛نمود حق خود را مطالبه مي

ي  و اين سخن همان ادعايي است كه در مراجعه. دفع اين فتنه ترجيح داده است
ام  رد و نقض سخن او اقد بهبه ذكر آن پرداخته است و ما همانجا به سه طريق) 82(

 كه به علت مشغول شدن علي و :گويد نموديم وليكن او در ابتداي اين مراجعه مي
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 بيعت براي ابوبكر منعقد گرديد و اين �كفن و دفن رسول خدادر ساير اهل بيت 
خود عاملي براي عدم احتجاج او بر آنان گرديد و براي ابطال اين ادعا كافي است كه 

ايم مراجعه شود كه در آنجا طبري با  گفته) 82(ه به آنچه ما در اثناي پاسخ بر مراجع
به ] خالفت[ چرا اين امر :ابوسفيان به علي گفت (:گويد اسناد صحيح به ابن حر مي

ي قريش برسد، و سوگند به خدا اگر بخواهي اين بيابان را از خيل و  ترين طايفه پايين
م و مسلمانان دشمني  اي ابوسفيان، بسيار با اسال:سواره پر خواهم نمود، علي گفت

و ). دانيم مي نمودي و به اسالم ضرري نرساندي و ما ابوبكر را براي خالفت شايسته 
 او �توانست بعد از رسول خدا  داراي ابزار مادي بود كه مي�بيان نموديم كه علي

نمايد كه  را به خالفت نايل نمايد و اين امر بر بطالن سخن موسوي داللت مي
 عصر كنوني ما براي كسي مقدور است كه با قدرتمندان، مقابله نمايد  آيا در:گويد مي

و دولت و قدرت آنها را از بين ببرد؟ و آيا اگر او چنين قصدي داشته باشد او را رها 
اند  پس گذشته را بر زمان حاضر قياس كن مردم همان مردم. نمايند؟ هرگز هرگز مي

) 80( عالوه بر پاسخ بر مراجعه :گويم مي] نگارنده). [و زمان نيز همان زمان است
ي بيعت اختياري علي با ابوبكر و اقرار به برتري ابوبكر در جاهاي زياد به رد  درباره

تمام احتماالت وارده ) 84(ادعاي او اشاره شده است و نيز در پايان پاسخ بر مراجعه 
ستحقاق او كه ممكن است هر فرد از شيعه براي تفسير بيعت علي براي ابوبكر جز ا

بينيم قسمتي از آن را  براي خالفت به آن چنگ زند مورد بحث قرار داديم و الزم مي
  . تكرار نمايم تا سخن او را در اينجا رد و نقض نمايد
اي از نصوص ممكن نيست جز  پس از فرض وجود آن نص موهوم يا مجموعه

حق خود را مطالبه اينكه علي از آنها آگاه بوده است وليكن به علت و سببي معلوم 
هر آنچه ذهن فرض نمايد از سه صورت خارج نيست، يا  (:ننموده است و گفتيم

اينكه ترك مطالبه حق به علت ترس از آنان و يا تهديدشان بوده است و حال او 
او ] گوئيم[و يا اينكه .  حق ياري نمايد ي تر نبوده است تا او را بر مطالبه شجاع

اي دليري الزم براي اين امر بوده است و بيم و هراس معموالً شجاع بوده و دار
 �نداشته است وليكن مصلحت ديده است كه به علت ترس ايجاد فتنه با مرگ پيامبر
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] امامت[را بر مهم ] ايجاد فتنه[از حق خود سكوت نمايد و به تصور شيعيان اهم 
سكوت نديده او شجاع بوده و مصلحت را در ] گوئيم[و يا اينكه . ترجيح داده است

ي حق  ي آن را بر خود واجب دانسته ولي او نيرو و ياور را براي مطالبه و بلكه مطالبه
  . خود نداشته است

گي بخاطر اعمال گذشته اش از كشتن نزديكانش و مستحق بودن وي بر بلكه هم
منصب يا به خاطر حسادت و يا خالفت بر عليه او بر عداوت و دشمني با او اتفاق 

توان فرض چهارم را پذيرفت و در پايان پاسخ بر مراجعه   بيان كرديم نمي ونمودند
 دانستن –گانه پرداختيم و در صورت لزوم و  به موارد نقض اين احتماالت سه) 84(

 –هاي مذكور خارج نيست  اينكه هر آنچه ممكن است شيعه تصور نمايد از صورت
   .به آن مراجعه شود

در خانه خود نشست تا اينكه با اكراه و  (:ويدگ مي) 102(پس در اين مراجعه 
نمود حجتي  بدون جنگ و دعوا او را بيرون آوردند، و اگر او به طرف آنان شتاب مي

درخشيد وليكن در كار خود  آمد و برهاني براي شيعيان او نمي براي او به وجود نمي
). به رعايت دين و حفاظت حق خالفت خود بر مسلمين اهتمام ورزيده است

گفته است و ) 84( اين سخن همان سخني و كالمي است كه او در مراجعه :گويم مي
در جاي خود بر آن پاسخ داديم و نيازي به تكرار مجدد آن نيست و تمام اين سخنان 

  . اند زيرا چمدان او از ادله و برهان خالي است تكراري
 مورد احتجاج  به مردم مصر�ي علي و اما آنچه در حاشيه كتاب خود از نامه

نقل نموده است نيازي به سخن فراوان بر آن ) البالغه نهج(قرار داده است و آن را از 
و اين از . نيست بلكه كافي است كه بدانيم كه در اين نامه حجتي بر اهل سنت نيست

 است، و هر آنكه بخواهد –گوئي موسوي بر اهل بيت با مضامين كتب شيعه  تناقض
بلكه از منابع مورد [زند   حجت نمايد دست بر چنين عملي نميي بر خصم خود اقامه

تحقيق ) 6(و عالوه بر آن در پاسخ بر مراجعه ] نمايد پذيرش طرف مقابل احتجاج مي
ارزشمندي كه دكتر صبري ابراهيم به آن پرداخته ذكر نموديم كه آن بزرگوار عدم 
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نمايد، به مراجعه  مي اثبات �را به علي) نهج البالغه(صحت نسبت محتواي كتاب 
  . نگريسته شود) 6(

  :س) 103(مراجعه 

 و سايرين �موارد احتجاج علي] ذكر[از ). شيخ االزهر(درخواست سليم البشري 
  . تبه وصي

   :ش) 104(مراجعه 
تعدادي از نصوص موهوم در احتجاج علي به وصيت را ارائه نموده و حال در 

خته شد، و بعد از آن به ذكر سخني منسوب ساير مراجعات قبلي نيز به ذكر آنها پردا
  . عنها پرداخته است... ا به فاطمه رضي

   :)104(پاسخ بر مراجعه 

 است و بر �بيان فريب و نيرنگ پيشوايان شيعه در بيان وصيت و اينكه علي -1
  . او واجب نيست و ذكر داليل آن

  .  اشاره به رد نصوص نقل شده در اين مراجعه-2
يح از علي كه به نفي قطعي اين وصيت موهوم پرداخته و  ذكر نصوص صح-3

  . نمايد به برتري ابوبكر و عمر برخود اقرار مي
  . عنها نسبت داده است... ا  انتقاد و پاسخ بر آنچه به فاطمه رضي-4

 اشاره نموده كه بر اين باور است آنها بر احتجاج يدر اين مراجعه به نصوص
بايست به  نمايند، وليكن قبل از سخن بر آن مي مي براي علي داللت �وصيت پيامبر

كه در آن قول .  كه موسوي در آغاز اين مراجعه ذكر كرده است اشاره نموداي مسأله
 :اند كه گفته است البالغه نسبت داده  در نهج�ساير ائمه شيعه است كه آن را به علي

حق ] بصغ[تن و گردد بلكه با گرف مينحق خود مؤاخذه ] مطالبه[فرد به تأخير (
البالغه  ي وضعيت نهج و به علت آنچه قبالً درباره. گيرد ديگران مورد مؤاخذه قرار مي

ورزيم و عالوه بر آن پيشوايان شيعه  ذكر نموديم در دروغ بودن اين سخن شك نمي
اي است  نمايند كه خالفت مسأله از اين سخن در مسأله خالفت علي سوء استفاده مي

 و به دست آوردن آن براي علي واجب و ،علي واجب گرديده استكه بر امت براي 
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ن را برمال كاري است كه بطالن سخنشا تكليف نيست، و اين نيز از فريب و دغل
داشت اولين فرد مكلف  ر اينگونه وصيت موهوم وجود مينمايد و بدون شك اگ مي

 و[ كه ذكر نموده يهاي  و خصوصا برخي روايت،بود به آن شخص علي مي
 : و بيانگر وصايت و خالفت به اوست مثالً روايت،خطاب به علي است] اند تراشيده

)�o�� 6� 4���$ .�w�J9 ��� <3
� ,�Y%�9 6��� 7� ��� <3
� �� YE/� � �VB <3
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و تمام نصوص كه موسوي  �8 �� 

بيانگر اين ) 70(ر تقرير او در آغاز مراجعه در كتاب خود ذكر كرده است عالوه ب
 تا او را غسل ،نمايد  به علي است از جمله به او توصيه مي�است كه از توصيه پيامبر

دانيم نصوصي كه شيعه ادعاي آن  ، در اين صورت مي...داده و او را تكفين نمايد و
ص علي به  اجرا شود، و گرنه حق خال�بايست قبل از همه بر علي نمايند مي مي

نمايد  تواند از آن تنازل نمايد و اهل سنت بر شيعه احتجاج مي آيد و او مي شمار نمي
نمائيم و  پس اگر علي به مطالبه اين حق نپرداخته به بطالن آن يقين حاصل مي

توان استدالل نمود كه او از حق خود تنازل نمود همچنان كه عبدالحسين و ساير  نمي
ا اين امر برخي از رافضيان را به نقد و ايراد از علي گويند لذ شيعه چنين مي
  . اند بلكه برخي مانند ابوكامل و اصحاب او به تكفير او گرويده. فراخوانده است

الرحبه ذكر نموده است نياز به رد آن ] يوم[ي قول علي در روز  پس آنچه درباره
بيان گرديد كه اين ايم و در آنجا  به پاسخ آن پرداخته) 56(نيست چون در مراجعه 

  . بيشتر به علي و اهل بيت حاوي مطلب ديگري نيست] و توجه[اي  روايت بر توصيه
اي  هو بعد از اين سخناني تكراري پيرامون حديث غدير ذكر كرده است كه فايد

ي حديث غدير شرح داديم و نيازي به تكرار آن   او دربارهدر بيان آن نيست سخن
 اما قول او كه پاسخ داديمها  بر تمام گمانه) 54(راجعه نيست در اثناي كالم بر م

ها و مناقب خود را  به انذار پرداخت و تمام ويژگي] علي[ شوري زو رو [:گويد مي
) 12(و منظور او از اين مطلب همان است كه در مراجعه ]. مورد احتجاج قرار داد

__________________________________________________________  

  . هاي مذكور در صفحات قبل بارها ذكر شده است ها و عبارت روايت:  ترجمه -1
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 و بطالن آن ذكر نموده است و حال بيان كذب) 68-67(ي  صفحه) 35(ي  حاشيه

�*PQ �: ي هنگام پاسخ ما بر آن مراجعه و هنگام استشهاد عبدالحسين به آيه � �
��7� J sY ���D+� S�vO ��DQk�% � �� � �� � � �� � % � �$ � %   . تبيين گرديد  }��:	"��	%}� �

ذكر كرده است حجتي در آن بر ) البالغه به نقل از نهج(و ساير سخناني كه از علي 
ا اهل سنت به اين گونه افتراها اقرار ننموده و سوگند به خدا از اهل سنت نيست زير

توان گفت كه شيخ االزهر به آنها  هاي او بر علي است پس چگونه مي دروغ و بهتان
قبوالند كه با  اقرار نموده است؟ و چگونه اين عبدالحسين رافضي به خود مي

هيت كتاب مذكور و ارزش ي حجت نمايد و حال ما ما البالغه بر اهل سنت اقامه نهج
  . ايم بيان كرده) 6(آن را در پاسخ بر مراجعه 

 نزدمان به ثبوت رسيده است كه تماماً بيانگر �و ما اهل سنت مسائلي از علي
 از جمله ابوبكر و عمر است و برتري آنان و سزاوار تقدمشان �ستايش ياران پيامبر

ي خالفت   پيماني درباره وهدبر علي مقرر گرديده است و تصريح علي به اينكه ع
 كه ما  استشود و تمام اين نصوص ثابت از جمله نصوصي نزد او يافت نمي

و غيره از ) 4629(و ابوداود، ) 4/195(خواهيم به ذكر آنها بپردازيم آنچه بخاري،  مي
حنيفه  ابن ابيطالب منسوب به مادرش كه او از بني  محمدبن علي–محمدبن حنيفه 

 بهترين مردم چه � بعد از پيامبر:گفتم] علي[ كه به پدرم :اند رده روايت ك–است 
 عمر، و ترسيدم بگويد عثمان، : ابوبكر، گفتم پس چه كسي؟ گفت:اند؟ گفت كساني
امام ] آنچه[ من چيزي نيستم جز مردي از مسلمانان، و نيز : سپس شما؟ گفت:گفتم

و ابن ماجه، ) 1106، 110، 114، 1/127(، )المسند(در ... احمد و پسر وي عبدا
هايي از علي روايت  از طريق) 1201، 12032، 1203، 1205(عاصم،  و ابن ابي) 106(

بهترين اين امت بعد از پيامبرش ابوبكر و  (:اند كه او بر منبر كوفه گفته است نموده
از طرق فراواني از علي به ثبت رسيده و حتي شيخ ] سخن[و اين ) باشند عمر مي
گفته است اين سخن از علي ) 406-3/405(، )مجموع الفتاوي(ن تيميه در االسالم اب
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از هشتاد طريق يا بيشتر گفته اثر مذكور ) 4/407(، )المجموع (نيز درمتواتر است و 
  . از علي نقل شده است

 مرا بر : روايت شده است كه گفته است�و از جمله آن نصوص اينكه از علي
 آنكه مرا بر ابوبكر و عمر برتري دهد بر وي حد ابوبكر و عمر برتري ندهيد، هر

آن را روايت كرده است و داراي طرق و ) 1219(عاصم،  ابن ابي) افتراگر خواهم زد
، 36103، 36143، 36145، 36157(، )كنز العمال(روايات فراواني است كه آن را در 

ائي و ابن كلعاصم و ابن شاهين و ال نقل نموده است و آن را به ابن ابي) 36102
نسبت ... و ) تلخيص المتشابه(و خطيب در ) تاريخ اصفهان( در ذرعساكر و ابن من

  . داده است
اند كه سؤال شده آيا شما از   روايت نموده از عليهاي متعدد و همچنين از طرق

خير سوگند به آنكه  (:نزد خود داري؟ گفته است...] وصيتي و يا  [�جانب پيامبر
اش در قرآن  كه خداوند به بنده] و برداشتي[بشر را آفريده مگر فهم دانه را شكافته و 

و در صحيفه حدود ديات، و آزادي ) دارد، و آنچه در اين صحيفه است ارزاني مي
كه در صحيحين و مسند و سنن به  )اسير و اينكه مسلمان به ازاي كافري كشته نشود

  . گذشت) 82(ي  مراجعهثبت رسيده است و ذكر و تخريج آن در پايان پاسخ بر 
سازد و  پس تمام اين نصوص ثابته دروغ رافضه از جمله عبدالحسين را برمال مي

ي منقول   از دو خطبه–عنها ... ا  رضي-ي دوم بهتان و دروغي ديگر به فاطمه  در فقره
 كه نزد اهل سنت حجتي به شمار ،هاي پيشوايان رافضه نسبت داده است از كتاب

ي كتاب حاضر از آن  كه در مقدمه[االحتجاج طبرسي  ( هاه از كتابآيند از جمل نمي
ترين كتب در دشنام  كه از زشت[مجلسي ) بحاراالنوار(و نيز از كتاب ] صحبت شد

  به ذكر آن پرداخته است، .]  است�صحابه و همسران پيامبر
ي با اسناد ابوبكر جوهر) 25/8/3(براي ثبوت اين خطبه از فاطمه آنچه در حاشيه 
آن دو خود را در اصل محل ] زيرا[و ابوالفضل احمدبن طاهر نقل نموده كافي نيست 

شان ثابت شده نيست و خبرشان حجت نيست  باشند و نزد اهل سنت وثاقت انتقاد مي
) 82(ست كه در پايان پاسخ بر مراجعه نيو جوهري نزد شيعه نيز وثاقتش ثابت شده 



314314314314 پاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعات        

 عالوه بر آن در ميان اسنادهاي آن مجاهيلي ي او بيان كرديم سخن خوئي را درباره
بن حمادبن سليمان، ...  محمدبن عبدالرحمن مبهلي، عبدايامحمدبن زكر(وجود دارند 

حمادبن سليمان، هارون بن مسلم بن سعدان، حسن بن علوان و بعد از ابطال تمام 
دارم اقامه نموده دوست در اين مراجعه كه بر اهل سنت ] عبدالحسين[هاي او  حجت

نمايم كه در  اشاره –عنها ... ا ي فاطمه رضي ي خطبه به عبارتي در سخن او درباره
اهل بيت  (:گويد مي] از فاطمه[ي آن دو خطبه  نهايت بطالن است و او درباره

نمايند آنان را نيز به حفظ آن دو  همچنان كه فرزندانشان را به حفظ قرآن ملزم مي
 و در كذب نسبت اين سخن به اهل بيت شك .)نمايند خطبه مجبور و ملزم مي

ورزيم، وليكن اين سخن بيانگر واقعيت ديدگان شيعه از جمله عبدالحسين  نمي
شان با قرآن كريم  درباره اهل بيت است كه برخوردشان با سخن آنان همچون تعامل

است و بعد از شناخت حقيقت سخنشان پيرامون ائمه اين سخن چندان جاي تعجب 
بخشند و در   آنان در ائمه غلو نموده و آنان را باالتر از انبياء رفعت مينيست زيرا

 آنان به نام كافي نقل ي  كتاب حاضر هنگام سخن بر يكي از اصول چهارگانهي مقدمه
ميرند و جز با اختيار خود  دانند كي مي ائمه مي(نموديم كه از جمله ابواب آن اينكه 

و ) وده علم دارند و هيچ چيزي بر آنان پوشيده نيستو يا ائمه به آنچه ب). (ميرند نمي
و ساير رواياتي ) زمين متعلق به امام است] كره[اينكه تمام ) (يا بابي در آن كتاب(

ي آنان است، پس نفرين خداوند بر آنكه اين  كه بيانگر عقيده] از اين قبيل[ديگر 
  . ها را وضع نموده است دروغ

   :ش) 105(مراجعه 

  . اند  كه ذكر نشدهستداللهايييخ االزهر براي ذكر ا درخواست ش-
   :ش) 106(مراجعه 

به ذكر چهار روايت منسوب به ابن عباس پرداخته و بر اين باور ] عبدالحسين[
نمايند، سپس چهار روايت ديگر را از حسن  است كه بر احتجاج به وصيت داللت مي
  . و حسين و ساير صحابه نقل نموده است
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   :)106(عه پاسخ بر مراج

درباره احتجاج ابن عباس به وصيت بيان و اينكه ] عبدالحسين[نقض سخنان  -1
به دور است، و بطالن روايات ] عظيم [ او حتي نزد ائمه رافضيان بسيار از اين تهمت

چهارگانه منسوب به ابن عباس با ذكر روايات صحيح از او در فضيلت ابوبكر و عمر 
  عنهما، ... ا رضي
  . دروغ او در رواياتي ديگر كه از ساير صحابه نقل نموده است بيان -2

اين مراجعه از لحاظ نوع استداللش با مراجعه قبلي تفاوتي ندارد و او در استدالل 
مدنظر داشته است، بلكه حجتي در ] به قول خود[خويش علم و ثبوت و صحت را 

  . آن بر اهل سنت نيست
را به ابن عباس ] وصايت[جاج به وصيت ي اول تالش ورزيده تا احت و در فقره

بسيار به دور است ] بزرگ[نسبت دهد، و پرواضح است كه ابن عباس از اين تهمت 
و امامان رافضه چون نزد ابن عباس دليلي نيافتند تا بتوانند به آن چنگ زنند و صحابه 

تالف  و گرنه بدون اخرا با آن نكوهش نمايند لذا عدالت ابن عباس را ساقط نمودند
ي نكوهش  ه  براي اطالع بيشتر به مقدمه كتاب ما دربار– اهل بيت است ي او از جمله

و حتي او . روايت نموده مراجعه شود) الرجال(كه الكشي در ... عباس و پسر او عبدا
  . پسران عباس منعقد ساخته است... و عبيدا... دعاي علي بر عبدا(بابي را به عنوان 

 را با هم درآميزد و آن  ذكر نموده تمام آنچهه تالش نمودوليكن موسوي در اينجا
را تغيير دهد و به ذكر چهار روايت منسوب به ابن عباس پرداخته است، اول از 

در محاوره ) 3/107(الحديد،  ابن ابي) البالغه شرح نهج(و ) 3/24(، )تاريخ الكامل(
ي اول از  يان فقرهابن عباس با عمر از حديثي طوالني كه خود عبدالحسين در پا

در [به آن اشاره نمود و در پاسخ گفتيم كه اين محاوره نزد ابن اثير ) 84(مراجعه 
الحديد بدون اسناد است و اسناد و تصحيح در آن صورت نگرفته و  و ابن ابي] الكامل

از دو طريق ) 223، 4/222(، )تاريخ طبري(اعتباري ندارد وليكن طبري آن را در 
وجود دارد كه حتي نام وي ] سندي[يت نموده كه در هر كدام مردي بسيار واهي روا
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هاي مذكور صحيح و ثابت  شده است پس روايتني مجاهيل يا ضعفاء ذكر  در طبقه
  . شده نيستند

آن را به ابوفضل احمدبن ابوطاهر به نقل از ) 5/321(و روايت دوم كه در حاشيه 
يازي نيست كه يادآوري شود كه دليلي نسبت داده است ن) 3/97(، )البالغه نهج(شرح 

 سابق از اخبار مجاهيل غير معروف  روايتدر آن بر اهل سنت نيست و او نيز مانند
نمايند كه  است و هميشه خصوصيات رافضيان چنين است كه به اخباري تكيه مي

وكين يا كذابين ري مت  هم باشند از طبقهفراويان آنها ناشناخته است و اگر معرو
 آن نص وصيت به اين عباس نسبت ز داليل دروغ روايت مذكور اينكهو ا. ندباش مي

با روايت صحيح ذكر نموديم كه ) 80(ي  داده شده است، و در اثناي پاسخ بر مراجعه
اند كه گفته  و غيره سخن عباس را براي علي روايت نموده) 137-7/136(بخاري، 

نمايم پس مرا نزد او ببريد تا از  ي مشاهده م�ي پيامبر  كه من مرگ را در چهره:است
گردد؟ پس اگر در  به چه كسي نايل مي] خالفت بعد از او[او سؤال نمايم كه امر 

باشد از آن آگاهي يابيم و اگر در ميان ديگران است او را بگوئيم تا او را  ميان ما مي
گند  من آن را از وي نخواهم پرسيد سو:به ما سفارش و معرفي نمايد، و علي گفت

و .  آن را به ما نخواهند داد�مرا از آن منع نمايد مردم هرگز بعد از اواگر به خدا 
نسبت داده ) 3/105(البالغه،  به شرح نهج) 6/321(ي  روايت دوم او كه در حاشيه

  . است همچون روايت قبلي حجتي در آن بر اهل سنت نيست
اره حدود كمتر از  درب–و اما روايت چهارم كه از حديث طوالني ابن عباس 

آن را ارائه نمود و ما ) 26( به آن اشاره نموده در مراجعه –بيست ويژگي علي است 
شواهد آن نيز صحيح است حاوي چيزي ] وجود[ و آنچه به علت ،بر آن پاسخ داديم

اي با   و اين امر نيز هيچ رابطه–نيست جز سخن ابن عباس به برخي فضائل علي 
ي برخي فضائل ابوبكر و عمر  ه لكه همچون سخن او درباروصيت موهوم ندارد، و ب

و امام احمد، ) 7/7(، )4/191(، )1/120(است و يا همچون روايتي است كه بخاري، 
 در حالت � پيامبر: كه او گفته است،اند از ابن عباس روايت نموده) 395، 1/270(

اي  ا با پارچهاز خانه بيرون رفت در حالي كه سر خود ر] نزديك به مرگ[مريضي 
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 و كسي از نظر :سپس فرمود. بسته بود و بر منبر نشست خداوند را ستايش و ثنا نمود
حافه بر من امانتدارتر نيست، و اگر من در ميان مردم ق جاني و مالي از ابوبكر بن ابي

نمودم ابوبكر را به عنوان خليل خود اتخاذ  دوست و خليلي براي خود اتخاذ مي
ي  هاي مسجد را جز روزنه دوستي اسالم برتر است، تمام روزنهنمودم وليكن  مي
و ديگران از ابن ) 2389(و مسلم، ) 4/197(ابوبكر را ببنديد، و نيز بخاري، ] سمت[

عمر بر روي تختي بنشست و مردم در كنار او بنشستند و دعا (اند  عباس روايت كرده
 به من توجه ينشان بودم و كسفرستادند و حال من در ميا كردند و بر او درود مي مي

ابن [ام دست زد برگشتم ديدم او علي  نكرد مگر اينكه كسي از پشت بر شانه
و آرزو [ چه قدر دوست دارم :است، براي عمر طلب رحمت نمود و گفت] ابوطالب

و سوگند به . ا با داشتن محبت او نسبت به شما مالقات نمايم ركه خداوند] كنم مي
قرار دهد و فراوان ] و دوستت عمر[كه خداوند شما را با صاحب خدا بر اين باورم 

من و ابوبكر و عمر آمديم، و من و ابوبكر و عمر وارد  (:گفت ام مي از پيامبر شنيده
كنم كه خداوند شما را با  و من آرزو مي) شديم، و من و ابوبكر و عمر بيرون رفتيم

   . ...آنان قرار دهد
اين زمينه وجود دارند و ما حجت خود را با آنان  در يو روايات فراوان ديگر

] اما[با اينگونه روايات بر ما احتجاج نمايند، . نمائيم و سزاوار رافضيان است اقامه مي
  !كجا چنين رواياتي بياورند

و تمام اين روايات بيانگر دوري ابن عباس از ادعاي موهوم وصيت نزد رافضيان 
ر و عمر را در تمام امور بر علي مقدم  بلكه ابن عباس شيخين ابوبك–است 

 از :گويد مي) 4/400(، )مجموع الفتاوي(دانست و حتي شيخ االسالم ابن تيميه در  مي
داد، و اگر در كتاب خدا  ابن عباس ثابت شده است كه او به كتاب خداوند فتوي مي

قول يافت به  داد، و اگر سنتي هم نمي  فتوي مي�يافت به سنت پيامبر دليلي نمي
كرد، و حال ابن  داد ولي نسبت به عثمان و علي چنين نمي ابوبكر و عمر فتوي مي

ترين آنان در زمان خود  ترين صحابه و فقيه عباس جوهره و شكوه امت است و آگاه
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داد و قول آنان را بر ساير صحابه ترجيح  است و او به قول ابوبكر و عمر فتوي مي
  ). داد مي

هاشم گفته است  ي احتجاج مردان بني ي دوم درباره فقرهپس آنچه عبدالحسين در 
بود برهان آن را نيز نقل  صادق مي] در ادعاي خود[بدون ترديد دروغ است و اگر 

) از جاي و منزلت پدرم پايين بياييد(كرد و سخن حسن كه به ابوبكر گفته است  مي
اي نخواهد داشت  رهاي و به  از اين قبيل از حسين به عمر براي او فايدهيو يا سخن

آنرا به ) 7/322(نمائيم و حال او در حاشيه  زيرا اوالً نسبت به ثبوت آن با او نزاع مي
اي به وي نخواهد رسانيد زيرا  نسبت داده است و در اثبات آن بهره) صواعق المحرقه

به دارقطني نسبت داده و به بيان اسناد و ثبوت ) 105ص (ابن حجر آن را در صواعق 
ي عمر  و آنچه درباره. توان بر آن تكيه كرد اي نكرده است و نمي  آن اشارهو صحت

گفته است دروغ آشكاري است كه با مراجعه ) طبقات ابن سعد(در شرح حال او در 
گردد و دوماً در خود همان نصي كه ابن حجر نقل نموده  به كتاب مذكور معلوم مي

 : كه– آن را حذف نموده است  كه موسوي عمداً- :است سخن علي به ابوبكر است
 سوگند به : خودم نبوده است و ابوبكر گفتراما سوگند به خدا اين از رأي و نظ(

سوگند به  (:گويد به عمر مي] علي[و نيز ) نمايم خدا راست گفتي شما را متهم نمي
و اين ). كنيم  سوگند به خدا شما را متهم نمي:ام، عمر گفت خدا من به آن امر كرده

 با مراجعه :نمايد كه سخن آنان اصالً ربطي به وصيت موهوم ندارد، و سوم لت ميدال
گردد كه منظور از مجلس و محل قعود پدرش  به نص كامل آن روايت معلوم مي

 بر فرض –سخن خود در  است و علي نيست و اين همان است كه در عمر �پيامبر
 را بر كسي ديگر گياهيت  آيا جز پدر: به آن اقرار نمود و گفت–صحت روايت 

 چنانچه تمام تصورات موسوي را ثابت شده :چهارم). باالي سرهاي ما رويانده است
پذيرد  فرض كنيم و مقصود از آن را وصيت براي علي بدانيم پس چه خردمندي مي

اي احتجاج نمايد كه عمر وي از هشت سال بيشتر نيست و يا به  كه به سخن بچه
ايد كه عمر وي از نه سال بيشتر نيست؟ پرواضح است سخن كسي ديگر احتجاج نم

 بزرگتر است و در سال سوم هجري به دنيا آمده � يك سال از حسين�كه حسن
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يعني عتوان بر   هشت سال بوده است پس چگونه مي�ر او هنگام وفات پيامبرم
سخني تكيه نمود كه داراي اين وضعيت باشد وليكن جاي تعجب نيست زيرا اين 

اي ديگر از اين قبيل دارند و آن تكيه و اعتمادشان بر امامت كودكي   نمونهروافض
 و تا گشتهاست كه عمر او از پنج سال تجاوز ننموده است و بر اين باورند او غايب 

نمايد، پس واي بر امت اسالمي كه اين سخنان بيهوده را به  اكنون امت را رهبري مي
به [ي دوم اين احتجاج  هاي او در فقره دروغو آخرين ! آورند حساب وي به شمار مي

را به صحابه نسبت داده است و به ذكر نام برخي از آنان پرداخته است و ما ] وصيت
 پرداختيم و بطالن آن را بيان هابه رد اينگونه ادعا) 80(ي  در خالل پاسخ بر مراجعه

ه بر بيعت نمايد اتفاق تمام صحاب كرديم و آشكارترين چيزي كه آن را باطل مي
 است كه در جاهاي زيادي به ذكر آن پرداختيم و نيازي به تكرار آن نيست، �ابوبكر

 نسبت به بيعت �گيري خالدبن سعيد بن عامر اش بر موضع وليكن او در اين مراجعه
ابوبكر تكيه نموده و گفته او از بيعت با ابوبكر خودداري نموده است و آن را در 

چيزي ] تنها[و در آن روايت . بن سعد نسبت داده استبه طبقات ا) 3228(حاشيه 
نموده به تأييد ادعاي او كمك نمايد و آنچه كه به عدم صحت خودداري ننقل 

خالدبن سعيد بن عامر را نسبت به بيعت با ابوبكر بيان كنيم و حال او نص ثابت شده 
ه و ابن و صحيح را نقل نكرده است و اين روايت نقل شده در اين جا صحيح نبود

 از جعفربن محمدبن خالد بن – واقدي –آن را از طريق محمدبن عمر ) 4/97(سعد، 
اعتبار است و  زيبر بن عوام روايت ننموده است و سند آن را نقل نموده و سند آن بي

اند و  است و برخي او را تكذيب نموده] الحديث[ استاد ابن سعد متروك يواقد
است و بخاري ] الحديث[ وي گفته است او منكر جعفر استاد واقدي همچنان كه از

گيرد، عالوه بر  ي وي گفته است حديث وي به عنوان حديث متابع قرار نمي درباره
اين در آن روايت تنها به خودداري خالد به مدت سه ماه اشاره شده است و سپس با 
و (اختيار و بدون اكراه به بيعت مبادرت ورزيده است و نص روايت چنين است 

خالد سه ماه با ابوبكر بيعت نكرد سپس بر ابوبكر وارد شده و حال او در خانه بود بر 
 :وي سالم نمود و به او گفت آيا دوست داري با شما بيعت كنم؟ ابوبكر گفت
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 :اند، گفت دوست دارم در صلح و مصلحتي قرار گيري كه مسلمانان در آن وارد شده
ابوبكر  آمد و حال  خالد و]نمايم ا بيعت ميبا شم[ است عشاءشما ] بيعت با[وعده 

ي او نيك و به وي حسن  ه بر منبر بود و با او بيعت نمود و نظر و رأي ابوبكر دربار
افضي  همان عبارتي است كه عبدالحسين رو اين) نمود ظن داشت و او را تعظيم مي

هماهنگ ] م اوناسال[ زيرا اين عبارت با آرزو و طبع ؛توز آن را حذف نموده است كينه
 كامل طوربايست تمام آن را به  نيست، و اگر او به صحت اين روايت قائل است مي

  . نقل نمايد
   :س) 107(مراجعه 

نمايد كه وصيت   شيخ االزهر دوباره درخواست توضيح و تفصيل قول كسي مي-
  . را ذكر نموده و به آن احتجاج نموده است] به علي[

   :ش) 108(مراجعه 

ي منسوب به علي و ذكر نصوص ديگر از  ي به ذكر نصوص ذكر شده ه دوبار-1
نمايد كه قول به وصايت در عصر صحابه  حسن و جعفر صادق پرداخته پس ادعا مي

  . مطرح بوده است
اي اشعار را ذكر نموده و با آنها بر ذكر وصيت و ثبوت آنها استدالل   مجموعه-2
  . نمايد مي

   :)108(پاسخ بر مراجعه 

 و حتي خود بزرگان  استشاره به اينكه قول به وصايت علي از اختراع يهود ا-1
  . اند شيعه به آن اقرار نموده

 كه در اين مراجعه اضافه نموده است و به هر ي بيان بطالن سند يا متن نصوص-2
  . حال حجتي در آنها نيست

ر و عمر و توان اشعار او را مورد تعارض قرار داد كه بيانگر فضيلت ابوبك  مي-3
گوئي  اي ديني در آن نيست از بيان اين تعارض سايرين است وليكن چون فايده

اينگونه احتجاج اشاره به نمائيم و به تناقض او  پوشي مي چشم) عبدالحسين(
  . نمائيم مي
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هر آنكه به اين مراجعه نگاه و دقتي نمايد بدون شك اصول يهودي بودن مذهب 
اي است كه يهودي از  يد و اين همان نظر و خواستهنما تشيع را از آن برداشت مي

اقرار تعدادي از پيشوايان ) 18(خواهد كه در خالل پاسخ بر مراجعه   مي�امت محمد
شيعه را ذكر كرديم كه اولين كسي كه قائل به قول وصايت علي بوده است همان 

اطفه و محبت بن سبأ يهودي بوده كه به صورت ظاهر اسالم را پذيرفته و از ع... عبدا
به وجود آورد و ] مذموم[گري   سوء استفاده نموده تا از آن مذهب رافضي�آل پيامبر

او اين وصايت را بر منوال وصيت موسي براي يوشع بن نون اختراع نمود به مراجعه 
قاني، نوبختي و ممذكور مراجعه شود تا از اقرار صريح كساني مانند، الكشي، ما

   . ديگران اطالع يابيد
تواند  دانيم كه ادعاي عبدالحسن در اين مراجعه نمي و در اين صورت مي

هاي او درباره دالئل مورد اشاره به نصوص گذشته در مراجعات،  كننده گمانه اثبات
  باشد، ) 20(و ) 104(

عنهما، كه چون علي ... ا ي حسن به علي رضي و دروغ ديگر او آنچه از خطبه
المستدرك، (به حاكم در ) 1/323(ي   حاشيهكشته شد ذكر نموده و آن را در

نسبت داده است، و حاكم آن را از طريق ابومحمدبن حسن بن محمدبن ) 31/172
 از اسماعيل بن محمدبن اسحاق بن جعفر بن – يا ابوطاهر –يحيي ابن طاهر 

بن حسين روايت نموده است و ساير سند آن را به حسن رسانده است  محمدبن علي
شرح حالي ندارد و او در ) بن محمدبن اسحاق اسماعيل(د نفر دوم و با اين وجو

بن محمد بن  ي مجهولين است، و اولين نفر از اسناد اين روايت يعني حسن زمره
و متهم به كذب است و امام ذهبي در ايحيي براي سقوط آن كافي است زيرا، 

 را براي او ياطلسخنان ب) 1/521(، )الميزان(نيز چنين گفته است، و در ) المغني(
ي اين وصيت موهوم منسوب به علي را ذكر كرده است و اين سخن ما را در  درباره

دهد كه گفتيم عادت اين رافضيان اين است كه به  مراجعه قبلي مورد تأكيد قرار مي
گوياني  مجهولين ناشناخته احتجاج نمايند و اگر راويانشان شناخته شده باشند دروغ

  . باشند بن يحيي ميبن محمد مانند حسن
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ديد و صدا   نور را مي�كه علي قبل از رسالت با پيامبر [:اما قول امام صادق
 هرگز حجتي بر :نمايد كه عبدالحسين در اين مراجعه نقل مي] شنيد را مي] وحي[

البالغه نسبت داده  آن را به شرح نهج) 2/323(ي  عليه ما نيست و حال او در حاشيه
ي و وضعيت آن ذكر شد و ما در كذب اين قول به صادق است و حال ارزش علم

شك و ترديد نداريم زيرا در آن غلو فاحشي است كه هر مسلماني كه بيم ... ا رحمه
پذيرد، و چيزي نيست جز از تلفييق و  خدا و روز آخرت داشته باشد آن را نمي

 دهند كه  ائمه سوقنسبت بهاين رافضيان تا مردم را به طرف غلو ] هاي جوشكاري[
  . از آن صحبت گرديد) الكافي(در مقدمه كتاب درباره كتاب 

را به عصر صحابه نسبت داده است ] علي[و اين موسوي با دروغ قول به وصايت 
بن سبأ يهودي است، و حتي ... و ذكر نموديم كه قول به وصايت از اختراعات عبدا

ترند از اينكه اين تهمت و  پاكنمايند و صحابه برتر و  خود ائمه شيعه به آن اقرار مي
 ناحق را به آنان منتسب نمود وليكن رافضيان شرم ننموده و آن را به صحابه سخن

  . نمايند منتسب مي
وب انصاري كه به گمان عبدالحسين دليلي نسبتو احاديث سلمان فارسي و ابواي 

 در خالل باشد تماماً دروغ و بر آنان جعل نموده كه تفصيل آن  وصيت صحابه ميبه
 و حالت موسوي و پيروان او چنين است كه به ،ذكر شد) 68(ي  پاسخ بر مراجعه

خواهيم آنان را به سزاي كردارشان  از خداوند ميو نمايند مي ها احتجاج  دروغ
  . برساند

و اين موسوي بدون شرم و حيايي به قول جابربن يزيد جعفي احتجاج نموده 
اد و ايراد است و شرح حال او در ضمن راويان است و او نزد اهل سنت مورد انتق

و به علت منكرات و اباطيل او . گذشت) 13(ي  با شماره) 16(صدگانه در مراجعه 
و اين . اند مانند قول او به وصايت و قول به رجعت بسياري او را دروغگو دانسته

ه اين آيد، پس چگون گونه باورها نزد اهل سنت از اسباب اسقاط عدالت به شمار مي
  . مكار توانسته با او در مقابل اهل سنت احتجاج نمايد
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 و در حاشيه ،الخير بنت حديش در كتب شيعه نقل شده و همچنين سخن ام
الخير ناشناخته و معلوم نيست او  به آن اشاره شده است عالوه بر اينكه ام) 4/324(

به وصايت  و در صورت ثبوت قول او ؟باشد چه كسي است و عدالت وي چگونه مي
باشد بعد از اينكه از بطالن   بدون شك نزد اهل سنت ساقط العداله مي]براي علي[

 و كذب تمام نصوص مورد احتجاج شيعه در وصايت يقين يافتيم �وصايت علي
 است و اين �ان خدا و رسولبدرست نمودن به زو  افترااين سخن نزد ما تبديل به 

گردد ابتدا در صحت اسناد آن   فردي ذكر مياز بزرگترين گناهان است، لذا چون نام
 بعد از تقرير آن به كشف حال و سقوط ونمائيم تا به كسي ظلم نشود،  درنگ مي

 جز صحابه هآوريم و تمام اقوالي كه به ديگران منسوب نمود عدالت وي روي مي
مكرمين سودي براي وي دربرنخواهد داشت و اشعاري را كه در اين مراجعه ذكر 

ايم اين وصيت   و ما نگفته،توان نمود اي از حق و باطل را از آن نمي است بهرهنموده 
 و ساير �موهوم هرگز مورد ذكر قرار نگرفته بلكه بحث ما در ثبوت آن از پيامبر

 � و با حمد خداوند كذب تمام كساني كه آن وصيت را به پيامبر،صحابه است
موسوي برخي اشعار مورد شبهه را مطرح اند برمال و ابطال نموديم اما اين  نسبت داده

رود كه در آن ذكر وصيت   كه گمان مي، كه در آن آثار ضعف و تغيير است،نمايد مي
ي ادعاي او نيست و عالوه بر آن تمام اشعار او از  كننده  انجام گرفته است و اين اثبات

) ات النساءبالغ(البالغه يا  نقل شده است و آن را در نهج) نه اهل سنت(كتب شيعه 
به ابن طاهر بغدادي منسوب نموده عليرغم آنكه برخي از سخنان او را به سود خود 

  . تغيير داده است
و آنچه از كتب اهل سنت نقل نموده مانند تاريخ ابن اثير اشعار موصوف در آنها 
ي  به ثبوت نرسيده است و عليرغم اين عبدالحسين برخي را مانند آنچه در حاشيه

  . ز ابن ثير نقل شده به سود خود تغيير داده استا) 8/328(
هايي مانند  نمايد اينكه اشعار را به صحابي و نيز آنچه بر دروغگوئي او داللت مي

بجلي منسوب نموده و اين امر ... بن عباس و ابراهيم بن تيهان و جريربن عبدا... عبدا
] در حد[حتي   ابوبكربه ثبوت نرسيده است بلكه خودداري و تأخير آنان از بيعت با
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 كه در خالل پاسخ بر مراجعه هيك ساعت هم نقل نشده است و جز سعدبن عباد
توان ادعا  اند پس چگونه مي ذكر شد هيچ كدام از آنان از بيعت تخلف نورزيده) 80(

هايي  كنند؟ و اشعاري و ارجوزه ر شعر خود علي را با لقب وصي ذكر ميدنمود آنان 
 اند و در كتب تاريخ و سير وده شدهر روز جمل و صفين سر، دههم كه نقل نمود
اند از جمله در مدح طلحه و زبير و عائشه و حتي معاويه سروده  جواب داده شده
 ولي ،توانيم با سرودهايي از اين قبيل و بلكه بيشتر به وي پاسخ دهيم شده است و مي
  .  و استدالل نداردكنيم زيرا همچنان كه گفتيم سودي در احتجاج چنين كاري نمي

و به نظر من سخن و عمل عبدالحسين در اين مراجعه همچون عمل نصراني 
نمايد  اند احتجاج مي ه كيشان خود و آنچه به مسيح انتساب داد كه به اقوال همماند   مي

نمايد كه اين مسأله قديمي  كه در آن قول به كفرياتشان معلوم است و سپس ادعا مي
  . نمايند اند و حال به آن اقرار مي وده و بر آن هم رفتهو گذشتگان بر آن ب

بيه نمائيم نه اينكه ش طبيعت استدالل را تو هدفمان در اين تمثيل اين است كه
تمام شيعه را همچون نصاري به شمار آوريم و اينگونه سخن روا نيست و خداوند به 

  . نمايد راه راست هدايت مي
   :س) 109(مراجعه 

  .يد شيعه به اهل بيتن االزهر براي كشف اسا درخواست شيخ-
   :ش) 110(ي  مراجعه

نمايد كه شيعه در فروع و اصول به اهل بيت اقتدا  ادعا مي] عبدالحسين[ -1
  . نمايد نيز اشاره مي] باز هم خود[نمايند، و به امام مهدي منتظر  مي

صوم نقل ي مع گويند كه شيعه مذهب و ديدگاهشان را با تواتر از ائمه  مي-2
  . اند كرده
ي  گيري هر دو نسبت به ائمه  به بيان تفاوت ميان اهل سنت و شيعه در موضع-3

  . خود پرداخته است
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 سخن گفته و ادعا نموده كه علي در قرن  حديثي مسأله تدوين علم  درباره-4
پس ياران او راه او را ادامه دادند و به ذكر ساول به تنهائي به اين امر پرداخته و 

  .  استتعدادي داليل پرداخته
 گسترش يافته و مردم در فروع و – كه مذهب شيعه در عصر تابعين :گويد  مي-5

  . اند  روي آورده–العابدين   زين–بن حسين  اصول به علي
 به ذكر تعدادي از راويان و مؤلفان شيعه در آن عصر و بعد از آن پرداخته -6

 ي  ائمه مورد انتقاد قرار داده كه از برخيوليكن در ميان سخن خود امام بخاري را
  . اهل بيت روايت ننموده است

   :)110(ي  پاسخ بر مراجعه

 از ائمه در كتب ي شيعه به اهل بيت با نصوصي تكذيب او در ادعاي اقتدا-1
  . ي مهدي منتظر شيعه و تفصيل سخن در خرافاتشان درباره

جت عقلي واضح از ائمه بر  نقض سخنان او كه مذهبشان را با تواتر و ح-2
  . اند معصومين نقل نموده

 بيان تفاوت و ويژگي اهل سنت نسبت به شيعه در برابر ائمه و اينكه آنان -3
ي بر آن غلو، با بيان فضيلت يها نمايند و ذكر نمونه همچون شيعه در ائمه غلو نمي

  . ائمه چهارگانه بر سايرين
  .  حديث تفصيل سخن بر مسأله تدوين علم-4
اند و بيان  العابدين روي آورده  زين  تكذيب او در ادعاي اينكه مردم به علي-5

  . باشد هاي خود مي اينكه او در علم و فقه و عبادت داراي ديدگاه
 عبدالحسين به وي وارد نموده و بيان عذر او  كهم بخاري از اتهاميا تبرئه ام-6
 برخي اهل بيت روايت ننموده  از اينكه از– در كتب شيعه گرفته شده است -كه 
  . است
 روش او در ارائه رجال مورد ذكر شيعه و بيان انتقاد از بسياري از آنان كه در -7

  . كتب شيعه به ثبت رسيده است
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اند و  خواهد چنين وانمود نمايد كه اهل سنت پيروان اهل بيت اين مراجعه ميدر 
اند؟ و در فقره  ان روي آوردهبه آن] علت فقر علمي[آنان در دين و مذهب خود به 

دانند كه شيعه اماميه  صاحبان خرد مي (:گويد اول اين مراجعه در آغاز سخنش مي
اند  روي آورده] اهل بيت[نسل به نسل در اصول دين و فروع آن به عترت طاهره 

 پس –گويد   و در ادامه مي–ي عترت است  پس رأي و ديدگاهشان پيرو ديدگاه ائمه
  . اند  بر آن بوده� در فروع و اصول برآنيم كه ائمه آل محمدما هم اكنون

نمايد مردم را بفريبند كه آنان همواره پيرو اهل بيت   شيعه تالش مي:گويم مي
اند و آنان به علت  ترين مردم ميان مسلمانان به حق و صواب  و آنان نزديك�پيامبر

اند و  ترين مردم  يافته  ايت و فرزندان او برترين و هد�شان به خويشان پيامبر تمسك
اند و آنان دورترين مردم از اطاعت  حال در تمام ادعاهاي خود دروغ گفته

 و در ديدگاه خود به آنان اقتدا ، و آنان از ائمه اهل بيت تبعيت ننموده،اند بيت اهل
ورزند و  نمايند بلكه برعكس با آنان مخالفت مي نمايند و از آنان پيروي نمي نمي

 و در نصوص كتب خود شيعه ،بوده كه ائمه اهل بيت را دوست داشته باشندهرگز ن
ذكر شده است كه آنان جز براي افساد اعتقاد مسلمانان و اضرار به آن و متالشي 

اند و  عمال اين گمراهان آگاه بودهاند و اهل بيت از اَ نمودن جمع آنان به وجود نيامده
هاي  ند و تمام موارد مذكور با توجه به كتابا در بيان واقعيت حالشان كوتاهي نكرده

دهيم و ما آنان  مورد احتجاج شيعه نه از روي كتب اهل سنت مورد احتجاج قرار مي
دهند و در  نمائيم كه خود رواياتشان را به آن ارجاع مي هايي مي را ملزم به كتاب

 زعم آنها  با- ه معصوممائي از كتب قابل اعتماد نصوص) 14(خالل سخن بر مراجعه 
باشد و تكرار آن با   ذكر كرديم كه بيانگر تكذيب شيعه در ادعاي پيروي از ائمه مي–

  . افزودن مطالبي ديگر بر آن خالي از لطف نيست
بن  چاپ طهران با سند آن از موسي) 8/228(، )الكافي(از جمله آنچه كليني در 

اگر  (:من گفت به � كه ابوحسن:بكر واسطي روايت نموده است كه گفته است
اند و اگر آنها را  ]دروغ[يابم مگر اينكه واضع  ام را جدايي نمايم آنها را نمي شيعه
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بررسي و مورد را يابم و اگر آنان  امتحان و آزمايش نمايم آنها را جز با ارتداد نمي
  ). يابد تحقيق قرار دهم در ميان هزار نفر يكي نجات نمي

از صادق )  كربال–چاپ مؤسسه اعلمي ) (253ص (، )الرجال(و الكشي در كتاب 
گويان شيعيان   دروغاز اگر امام قائم ما قيام نمايد :روايت نموده كه او گفته است

 :نمايد  نيز از صادق نقل مي254و در ص ). برد شروع نموده و آنان را از بين مي
گردد  ني ميي منافقين نازل ننموده مگر اينكه شامل كسا اي درباره خداوند سبحان آيه(

كند كه او گفته  از صادق روايت مي) 252ص (و در ). اند كه تشيع را به وجود آورده
ي يهود و نصاري و مجوسيان مشرك  هر آنكه تشيع را ايجاد نمايد او در زمره (:است
  كه:نمايد كه او گفته است از محمدباقر روايت مي) 179ص (و باز الكشي ). است

بودند  مي تمام مردم شيعه ما اگر
4
و در ). باشند  از آنها شكاك و بقيه هم نادان مي3

گروهي از شيعيان مرا دوست (العابدين روايت نموده است كه  زين از علي) 111ص (
 و رزيي ع خواهند داشت تا حدي در مورد ما همان گويند كه يهود و نصاري درباره

نصوص مذكور و ). ند و ما از آنان نيستيمستي ناند، پس آنان از ما عيسي گفته
نمايند كه شيعه بر مسيري و  بر اين مسأله داللت مي] نصوص فراوان ديگر از ائمه[

 و در هيچ مسأله با هم جمع ،قرار دارند] خالف يكديگر[اهل بيت بر مسيري ديگر 
 فروع دارند هايي با ائمه اهل بيت در اصول و  عالوه بر اين مخالفت و ستيزه،آيند نمي

به كتاب استاد ] زشما خوانندگان عزي[ي  كه در اينجا مجال ارائه آن نيست و به احاله
نمائيم كه در آن با  اكتفا مي) اهل بيتو الشيعه (تحت عنوان ... ا احسان ظهير رحمه

هاي آنان را برمال ساخته   دروغ و شيعه را رسوا نموده،هاي ائمه  كتابي ازنصوص
  . است

) 14(يب ادعاهاي شيعه از جانب اهل سنت در اثناي پاسخ بر مراجعه اما تكذ
  . هنگام بحث از روايت اهل بدعت ذكر شد

 بر اينكه او و طرفدارانش بر آنچه :و هدف اين است كه قول دروغين موسوي
 براي . و در آنچه گذشت،نمايند معلوم و آشكار گردد اند عمل مي اهل بيت بوده
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نمايد وليكن عبدالحسين در خالل كالم خود سخني باطل و  صاحبان خرد بسنده مي
 پرداخته سپس رضي اهللا عنهم و به ذكر علي و حسن و حسين :گويد چرند مي

 و بدون شك در ضمن هدف او از باشند  ميگانه از نسل حسين، گويد و امامان نه مي
يعيان امروز ترين عقايد ش گانه مهدي موهوم نيز نهفته است و اين از سخيف امام نه

 نصاري ي گرايانه آيد كه جز باورهاي باطل است و در آن تضادي با خرد به وجود مي
حسن عسكري ] شان[نمايند كه امام يازدهم  و شيعه ادعا مي. پذيرد كسي آن را نمي

بعد از وفاتش داراي فرزندي شد و چون اين فرزند به سن سه يا پنج سالگي رسيد 
 و آنان در ،دابي در سامراء شد و او هم اكنون زنده استوارد سر)   ه260(در سال 

باشند و با اين وجود خبري از راه حس گوش و چشم از او نيست   مي اوانتظار ظهور
خواهيم به طور مفصل به پاسخ و رد اين بهتان و دروغ بپردازيم هر آنكه  و ما نمي

وضوع پي خواهد برد، مندش نموده باشد به بطالن اين م خداوند از سالمت خرد بهره
هاي نصاري كه  و دليلي براي اثبات مدعاي خود ندارند جز داليلي از قبيل حجت

 آنان به نام  كتابي را از يكي بزرگان و علمايخداوند بر انجام هر چيزي قادر است، و
ديدم و قبل از خواندن آن گمان ) بحث حول المهدي(محمدباقر صدر تحت عنوان 

ترين آنان است، وليكن چون به مطالعه آن  ترين و عاقل  زيرككردم او از جمله مي
و تفكر او را همچون تفكر كودكاني ساده .  تفاوتي ميان او و ديوانگان نيافتم،پرداختم
 كه اگر به آنها بگوئيم هم اكنون شتري در آسمان پرواز كرد و آنان با ادعاي ،ديدم

و شيعه در بسياري از . نمايندمي ق اينكه خداوند بر هر چيزي قادر است آن را تصدي
نمايند و بسياري از حقايق را با ادعاي  كنند و به عقل تكيه مي بافي مي مسائل فلسفه

اند وليكن  از معتزله فراگرفتهرا  طريقهنمايند و اين  پذيرد رد مي اينكه عقل آن را نمي
 پس چه عقلي شوند در مسأله مهدي موهوم عقل را كنار گذاشته و تسليم اباطيل مي

پذيرد؟ پس اگر خرد شيعيان اينها را پذيراست واي چقدر  ها را مي اين مضحكه
به طور گذرا به نقل ] باره مهدي موهوم[و براي ابطال سخنشان در!! حماقت و كودني
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ي ادعاي آنان  پردازيم كه درباره  مي)1861-184ص (، )هاجالمن(سخن ابن تيميه در 
اند كه حسن عسكري بعد از   قابع و ديگران ذكر نمودهابن جرير و ابن (:گويد مي

گويند او داراي فرزندي بوده در سن  خود فرزندي به جا نگذاشت و اماميه مي
 يا پنج سالگي وارد سردابي در سامراء شده است و اگر او وجود داشته 3 يا 2كودكي 
 مال او نزد بايست اي ديگر باشد و مي بايست در حضانت مادرش و يا دايه باشد مي

كسي باشد تا از آن نگهداري نمايد، پس چگونه كسي كه سزاوار حضانت و آغوش 
  است امام معصوم است؟ 

 از لحاظ ديني و علمي و دنيوي از او – در صورت وجود يا عدم او –پس 
حاصل نخواهد شد و اگر ] مادي يا معنوي[برند و به وسيله او مصلحتي  سودي نمي

گفته خواهد شد در ] در جواب [:مردم از آنان پنهان شده استبگويند به علت ظلم 
 زمين را زير رو ي شدند، مؤمنين همهنزمان پدران او نيز ظلم بود و حال آنان پنهان 

توانست به بقعه و  پس آيا زماني با مردم برخورد ننمود، و او مي] اند و كشف كرده[
دوم مصلحتي جز عند و از اين مي او وجود داشت بارگاهي پناه جويد كه در آن شيعه

انتظار طوالني و دوام حسرت و الم و دعاي به محال حاصل نشده است و آنان مدت 
). اند نمايند و هنوز جوابي نگرفته چهار صد و پنجاه سال است دعاي ظهور او را مي

  ). 132-2/131(، )منهاج السنه (:نگا
ده اما اكنون حدود دوازده قرن از در زمان ابن تيميه بو] مدت انتظار[ اين :گويم مي
دهند پس آيا كسي در ميانشان  سر مي) اهللا فرجه عجل(گذرد و همواره دعاي  آن مي

نبود خداوند دعاي او را استجابت نمايد؟ و يا اينكه هنوز بعد از دوازده قرن فرصت 
رود با ظهورش كشته شود و  و زمان ظهور او فراهم نشده است؟ و يا اينكه بيم مي

نمايد؟ خدايا  حال آنان بر اين باورند كه او آنان را به پيروزي بر مخالفان رهبري مي
نمائيم از اينكه بر ما نعمت صحت خرد و سالمت انديشه  تو را سپاس و شكر مي

  . ي و دوام آن را با فضل و منت تو خواهانيم ارزاني داشته

__________________________________________________________  

  . با اقتباس از المنهاج-1
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ي خود   تواتر از ائمه نمايد كه آنان دين خود را بر سبيل پس موسوي ادعا ميس
 آن را بر سبيل تواتر قطعي براي نسل بعد از خود روايت :گويد اند و مي گرفته
اند، و همين طور آيندگان نيز براي افراد بعد از خود و اين امر نسل به نسل  نموده

  ). تداوم داشته است
ه باشد نمايد حقانيت داشت  اگر آنچه موسوي درباره نقل متواتر ادعا مي:گويم مي

پس در اين صورت در هر زماني نياز به معصوم نيست زيرا نقل با وجود تواتر آن 
 تا اكنون ، و آنان از زماني كه يكي از معصومان پنهان و غايب گشته است،كافي است

و آنان ادعاي . برند و بيشتر از عمر رسالت اسالم در جهل و نقصان دائمي به سر مي
هايشان و پرواضح است كه يكي از  هايشان، تواتر نقل ائمه عصمت :نمايند دو امر مي

 و گفتيم كه وقوع تواتر نياز به معصوم ديگر را برطرف ،نياز است ي از ديگري بآنها
نمايد زيرا اخبار اول و احوال او منقول و ثابت است، و اگر بگويند وجود معصوم  مي

ما از زماني كه آخرين ديگر ضروري است زيرا تواتر كافي نيست گوئيم وضعيت ش
ايد كه تواتر   تا هم اكنون چنين بوده است زيرا شما اقرار نموده،معصومتان رفته است

  ؟ دداري  چه چيزي دين و مذهب خود را برپاي مياكافي نيست پس هم اكنون ب
ي تحرير درآورديم همان جوابي بود كه شيخ االسالم ابن تيميه  و آنچه كه به رشته

اقتباس شده [، )94-93ص (افضي پاسخ گفته است و شيخ االسالم در بر ابن مطهر ر
نمائيد تا  و سخن شما اينكه شما آن را نسل به نسل نقل مي (:گويد مي) المنهاج] (از

گوئيد حق باشد پس نقل  روايت به يكي از معصومين متصل گردد اگر آنچه شما مي
يازي به معصوم است؟ و  هر زماني چه نايرباز يك معصوم واحد كافي است، پس 

اي در منتظري است كه سخني از او نقل  اگر نقل كافي موجود است پس چه فايده
ن بتا زمان ا(پس شما مدت چهار صد سال است [شود؟ و اگر نقل كافي نيست  نمي

  ). بريد در جهل و نقصان به سر مي]  قرن است12تيميه و گرنه تا اكنون حدود 
به ائمه اربعه اشاره نموده و ادعا نموده كه اهل سپس موسوي در اثناي سخنش 

دانند و آنان دين و امامت را بر آن محدود  سنت پيروي از يكي از آنان را واجب مي
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 و آنان تقليد را به آنان محدود نموده و امامت را در فروع بر :گويد اند و مي نموده
  . اند آنان محصور نموده] تبعيت[

بيان مذهب اهل ) 4(ي  ر كتاب عبدالحسين بر مراجعه در آغاز رد ما ب:گويم مي
و حقيقت موضع آنان نسبت به ائمه اربعه و سايرين ذكر شد كه ] جماعت[سنت و 

 �بيانگر اين است كه در ميان اهل سنت وجوب تبعيت از فردي معين جز پيامبر
آنان سازد و  وجود ندارد و اين چيزي است كه آنان را از ساير اهل بدع متمايز مي

1 ��9 *�
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� D�K� L��
�*` �� % � � % � % � �� %� $ � � � �� � � �{/�جويند و ما جايگاه  تمسك مي  } :1	��0

  . مارزشمند هر كدام از ائمه را بيان كردي
ي   درباره وستايد  را ميشقطاران  خود و هم،وليكن عبدالحسين به گمان خويش

ي اهل بيت نزد  اما ائمه اربعه نزد مردم داراي منزلت ائمه (:گويد امامان اهل سنت مي
 و اين سخن در واقع از جمله داليل بطالن حالت آنان است، :گويم مي) شيعه نيستند

 است كه در ميان مسلمانان نظيري براي آن يافت هاي رافضيان و بلكه از ويژگي
 نصاري در مسيح براي  افراط و غلويباشد و جز شود و آن همان غلو در ائمه مي نمي

ها بر حساب محمد  آن نظيري نيست همچنان كه غلو در مسيح از جانب نصراني
ته و ي اعتدال خارج نساخ نيست همچنين اهل سنت نيز غلوي رافضيان او را از جاده

  . بر حساب ائمه اهل سنت نيست
 است كه مسلمان را  همچون قول نصراني] در اين زمينه[و سخن عبدالحسين 

 نزد مردم همچون منزلت پيامبر �پيامبرشما محمد (:مورد خطاب قرار دهد و بگويد
  حجتي بر مسلمان است؟؟ ] سخن[پس آيا اين )  نزد ما نيست�ما مسيح

 بر آنان افترا ،نمائيم ي ائمه توصيف مي افراط دربارهو چون آنان را به غلو و 
از [هايي   و در مقدمه كتاب حاضر به نمونه،اين امر نزد آنان متواتر است. نمائيم نمي

اشاره ) الكافي(هاي اصول قابل اعتمادشان به نام  در يكي از كتاب] افراط و غلو
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ما تنها اندكي از خروارها  و با اين وجود ،كرديم در صورت لزوم به آن مراجعه شود
  . ايم نقل كردهرا 

ي است كه كسي از آن ي كه بيانگر غلو–) الكافي(وليكن به نقل برخي ابواب 
 چاپ دارالكتب »الكافي«نمائيم و با توجه به كتاب   اكتفا مي–پيشي نگرفته است 

   :ابواب مذكور عبارتند از) 1381(االسالميه، چاپ دوم، سال 
، )دانند  تمام علومي كه نزد فرشتگان و انبياء و رسل آمده ميباب اينكه ائمه(

)1/255 .(  
آگاهي ] از آن[بدانند ] چيزي را[باب اينكه ائمه عليهم السالم هر گاه بخواهند (
  ). 1/258(يابند  مي
، )ميرند ميرند و جز با اختيار خود نمي دانند چه وقت مي باب اينكه ائمه مي(

)1/258 .(  
 و خواهد بود آگاهند و چيزي بر مه عليهم السالم به علم آنچه بودهئباب اينكه ا(

  ). 1/260(، )آنان پوشيده نيست
باب اينكه ائمه عليهم السالم اگر بر آنان مستور گردد هر فردي را از نفع و ضرر (

  ). 1/264(، )نمايند او آگاه مي
 مگر اينكه او را باب اينكه خداوند عزوجل علمي را به پيامبر خود فرانداده است(

  ). 1/263(، )دستور داده تا آن را فراگيرد و علي در علم او شريك است
  ). 1/271(، )باشد باب مربوط به ذكر ارواحي است كه در ائمه مي(

آيد و  اينگونه سخنان به عنوان مدح به حساب مي] ابواب[و آيا بعد از اين 
   !توان به آن افتخار ورزيد؟ مي

ي هدي و به  ه و ساير علماي اهل سنت همين را بس كه آنان ائمهي اربع اما ائمه
اند و در   شدهه معروف و شناخت� و به تبعيت از سنت رسول خدا،شود آنان اقتدا مي

اند  ميان مسلمانان به اهل علم و تقوي و خشيت و كثرت عبادت و زهد شهرت يافته
ارزه نموده و زنداني و يا مورد  بلكه با اكثرشان مب،اند و به هيچ قدرتي تكيه ننموده
 و برخي از آنان در اصل باشند مياند، و متكي به سنت  ضرب و شكنجه قرار گرفته
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با داشتن آن همه فضيلت و ] عليهم السالم[ي اهل بيت  عرب هم نيستند اما ائمه
 كه از ائمه اربعه برتري و متمايز يافته ،شود منزلت در ميانشان اهل علمي يافت نمي

همانا مالك و ليث و اوزاعي و ثوري و ابوحنيفه و  (:گويد د، و ابن تيميه ميباش
 از عسكريين نسبت به مسائل –عنهم اجمعين ... ا  رضي–شافعي و احمد و امثال آنها 

، و  فرا گيردبايست امثال عسكريين از يكي از آنان علم مي(اند و  تر بوده دين آگاه
 فاضل ي علماي جعفر بن محمد از زمرهبوبن حسين و ا پرواضح است كه علي

اند و با اين وجود از   و امامان بعد از آنان از نظر علمي همچون آنان نبوده،اند بوده
و باز در صفحه ) كردند گرفتند و به آنان مراجعه مي علماي زمان خود علم فرامي

عي و  و اگر مردم علم بيشتري از مالك و شاف:گويد مي) المنهاج(از كتاب ) 202(
  ). گرويدند ي اول نمي به طرف دستهيافتند  مياحمد را نزد آنان 

 و با تقرير يكي از اصول سنت  ه)192-191ص (، )هاجالمن(و همچنين در 
و يحيي بن سعيد، هشام بن عروه كه  و گرنه اهل سنت قايل به اين نيستند :گويد مي

 اتباع :گويند و بهترند، و نميابوالزناد از لحاظ اتباع و پيروي از جعفربن محمد برتر 
كثير حمادبن سلمه، سليمان بن يسار و منصور بن محتمر از  از، زهري، يحيي بن ابي

بن محمد، عروه بن زبير و   بهتر است و نخواهند گفت كه قاسمرباقو ابوجعفر 
بلكه هر كدام از اين بن حسين برترند،  از نظر اتباع و پيروي از علي... بن عبدا سالم
و هر گاه فتوايي دادند كه ديگري فتوايي مخالف ثقه بوده و صادق بوده اند رگان بز

رجوع مي  براي رفع تعارض و تبيين حقانيت هر كدام به كتاب و سنت ،آن داده بود
  ). كردند

هاي  ي اول از مراجعه حاضر به كتاب و موسوي در ضمن كالم خويش در فقره
تصنيف شده استشهاد ] با زعم آنان[صادق چهار صدگانه اصول كه از فتاوي جعفر 

ي   و به اميد خدا تكذيب بسياري از اصحاب جعفر صادق از جانب ائمه،نموده است
و در . شيعه و نه تنها اهل سنت در اثناي پاسخ ما در اين مراجعه ذكر خواهد شد

 اكنون در – موهوم – كه اين اصول چهار صدگانه ؛كالم موسوي نيز ذكر خواهد شد
  . باشد اي از آن مي ترس نيست بلكه آنچه موجود است خالصهدس
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دانيم كه جعفر صادق از جمله برترين بندگان خداوند است و  اما ما اهل سنت مي
. باشد  ميعالي و نيز داراي علم و منزلت ،او داراي مناقب و فضايل فراواني است

جعل ] همچون او[ر ند كه بر كسي ديگ هايي بر او جعل نموده وليكن رافضيان دروغ
دروغ در ميان  (:گويد مي) 1/231(، )المنهاج(در ... ا اند، و ابن تيميه رحمه ننموده

 امور است و هيچ فردي به  از بزرگترين-رافضيان بر ائمه مخصوصاً بر جعفر صادق 
ها و احكام  ها و راه حفره( و حتي كتاب ؛ او بر وي دروغ جعل نشده استي اندازه

 او در كتاب  حالو حافظ ذهبي در شرح...) اند   به او نسبت دادهرعد و برق را
 و رافضيان بر او دروغ نموده و :گويد مي)   ه160-141( حوادث  در،)تاريخ االسالم(

  ). اند كه از او شنيده نشده است چيزهايي به وي انتساب داده
ن و ابوحمزه  مانند زراره بن اعيدروغگواي از راويان  و در همين مراجعه مجموعه

اند، وليكن آنان   كه روايت فراواني بر جعفر صادق جعل نموده،ثمالي ذكر خواهد شد
باشند، پس اناهللا و انااليه راجعون و به علت احاطه  امروزه نزد شيعه قابل اعتماد مي

 از كذابين در كنار جعفر و امامان اهل بيت احاديث و روايات از آنان ي فراوانخيل
كننده  اندك است، زيرا اهل سنت راستگو را در حديث او كه اثباتنزد اهل سنت 

  . نمايند سخن اوست با نقل راستگويان از او بررسي مي
سخن گفته و ادعا حديث ي تدوين علم  ي دوم از اين مراجعه درباره اما فقره

 اقدام نموده و  حديثآوري علم اند كه به نوشتن و جمع نموده كه شيعه اولين كساني
دانند كه شيعه در تدوين علوم بر ديگران مقدم شدند  و محققين نيك مي: (گويد مي

). ي او كسي به اين كار نپرداخت زيرا در عصر اول جز علي و صاحبان علم از شيعه
ي كتابت   و شايد به علت اختالف صحابه در اباحه:گويد و سپس در توجيه آن مي
ني در مقدمه فتح الباري ذكر نموده قالس همچنان كه ع-علم و يا عدم آن باشد، 

 مبادا حديث با قرآن –آوري حديث  عمربن خطاب و گروهي ديگر با نوشتن و جمع
اند و علي و فرزند او حسن مجتبي و گروهي از   مخالف بوده–اشتباه گرفته شود 

بر ] تماُ[ و به هر حال اجماع –گويد   در ادامه مي–اند، و  صحابه آن را مباح شمرده
  ). در عصر اول داراي تأليفي نيستند] اهل سنت[ين است كه آنان ا
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ي مسأله  هاي او الزم است درباره  قبل از پرداختن به رد كالم او و دروغ:گويم مي
 داشته باشيم كه يتأملآن ي   و يادداشت آن و اختالف درباره حديثكتابت علم

   :گويم گاه موسوي در ادعاي اوست و مي تكيه
 يافته كه علم شرعي همواره در ر اشتها– غير از محققين –ي مردم  ميان عامه

 و سبب ،اند عصر اول صحابه و تابعين سينه به سينه و بدون نوشتن آن را نقل كرده
ي تدوين حديث و تصنيف آن از علماء  اين تصور اشتباه آنان در فهم آنچه درباره

 حديث و تصنيف كتاب را تنها كنندگان باشد، زيرا آنان اسم تدوين  مي–. آمده است
 لذا از اين امر به اين نيتيجه ،اند ي اول زيسته اند كه بعد از سده در ميان كساني ديده

 و اين تصور ، در زمان صحابه و تابعين نبوده است حديثاند كه كتابت علم رسيده
هاي پراكنده  آوري نوشته  كه عبارت است از جمع–اشتباهي است زيرا ميان تدوين 

تاج (ها را در خود جمع نموده همچنان كه در  در هر كتاب و ديواني كه صحيفه
و ديوان ... آوري نمود   يعني آن را جمعهنَدو (–گفته شده است ) 9/204(، )العروس

برداري از صحابه و   و ميان كتابت تنها و يادداشت–) آوري صحف است  محل جمع
رف كتابت و ميان تصنيفي كه از يان صِو همچنين م.  تفاوتي قائل نيست–تابعين 

، )تاج العروس(تدوين ريزتر است تفاوتي قائل نيست، و تصنيف همچنان كه در 
آمده است عبارت از ترتيب فصول تحديد ابواب و با وجود تفاوت ميان ) 6/168(

دانيم كه  برداري است مي تدوين و تصنيف و ميان كتابت صرف كه همان يادداشت
 كه اولين كسي كه علم حديث را تدوين نمود فالني و يا فالني ،شود آنچه گفته مي

. نوشته است توان گفت كسي قبل از او نمي بوده منظور صرف كتابت نيست لذا نمي
بلكه منظور از آن تدويني است كه بيان شد اما كتابت بدون شك و اختالف از 

 كه در زمان �پيامبر كه برخي از آنان بسياري از احاديث ،صحابه ثابت شده است
نوشتند و با اين امر به پوچي كالم  علم به شمار آمده مي] و تا روز قيامت هم[خود 

خواهد چنين وانمود نمايد كه جز علي و پسران او  موسوي پي خواهيم برد كه مي
چيزي بنويسند و اين خالف واقعيت است، اما ] توانند نمي[هيچ كدام از صحابه 
اند،  ت آن، صحابه و تابعين درباره آن با هم اختالف نظر داشتهكتابت علم و يادداش
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 بلكه به مفاد آنچه از ابوسعيد –برخي از آنان البته نه از روي خواهشات نفساني 
 از من چيزي ننويسيد و هر : فرموده است�خدري روايت شده است كه رسول خدا

 با كتابت آن مخالف –د  از قرآن بنويسد آن را پاك كن غيرمن چيزي] جانب[آنكه از 
  . اند بوده

 �عاص از پيامبرعمرو بن ... وليكن روايت صحيحي نيز وجود دارد كه عبدا
اجازه خواست تا سخن و حديث او را بنويسد و به وي اجازه داد و نيز در صحيح 

 ياران خود را امر فرمود تا براي ابو شاه كه �ذكر شده است كه پيامبر) 112(بخاري 
بنويسند كه اين بيانگر جواز كتابت است، و چنين ] حديث[من بود مردي در ي
شود كه ميان حديث مذكور و حديث ابوسعيد خدري تعارض است و  برداشت مي

گفته ) 1/277(الباري،   و همچنان كه ابن حجر در فتح،ميان آنها تعارض نيستدر واقع 
ص هنگام نزول قرآن  نهي خا:گويد توان ميان آن دو جمع نمود كه او مي مي :است

 و يا نهي خاص ،استنزول  و اذن در غير وقت ،است مبادا با قرآن اشتباه گردد
 ولي اجازه و رخصت در ،كتابت غير قرآن با قرآن در يك شيء واحد است

نيز همچون ابن حجر ) 4/184(، )معالم السنن(ي در بو خطا). جدانويسي آنان است
  .ميان دو نظر قائل به جمع است

خواهيم سخن را با تفصيل اين موضوع به درازا بكشانيم بلكه آن را به  ميو ن
نمائيم كه او با روايات صريح و با بهترين   مي حافظ ابوبكر خطيب بغدادي احاله

به توضيح آن پرداخته است زيرا او بابي را نيز در ) تقيد العلم(صورت در رساله 
، 57اند منعقد ساخته است و در ص   كراهت داشتهنوشتنعلت مخالفت كساني كه از 

و به ثبوت رسيده كه علت كراهت  (:گويد به ذكر تعدادي روايت پرداخته و مي
 حديث با قرآن اشتباه  اين بود كه مبادا اول از امر كتابتي هدساي از صحابه در  عده

 و نيز كمبود افرادي ء در صدر اسالم كمبود فقهات و علت نهي از كتاب،گرفته شود
رفت كه حديث   و بيم آن مي، كه تفاوت ميان وحي و غير وحي را تشخيص دهندبود

سپس ).  كه آن هم جزو كالم الهي استيابندرا با قرآن ملحق نموده و چنين اعتقاد 
روايات فراواني از صحابه و تابعين نقل نموده كه به تأييد اين مطلب انجاميده و 
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است محقق به آن و مقدمه ارزشمند استاد دارد، و سزاوار  تباس را از ميان برميلا
  . مراجعه نمايديوسف 

دانيم كه آنچه پيرامون مخالفت صحابه با كتابت علم مطرح  و در اين صورت مي
اند،  اند كه ذكر شده و به طور مطلق با آن مخالفت ننموده  بودهياست به علت داليل

ثابت شده است كه علم  – كه شيعه از آنان نفرت دارند –زيرا از بسياري صحابه 
 كه در هنگام ابطال ادعاي اختصاص ،اند را نوشته و يا به نوشتن آن امر كرده] حديث[

 از ، فرزندان او به كتابت علم در صدر اول به اين موضوع خواهيم پرداخت وعلي
جامع بيان (دهد اينكه در  جمله آنچه گفته ما را بيشتر مورد تأييد و تقويت قرار مي

 بر :گفت  روايت شده است كه در خطبه خود مي�از خود علي) 64-1/63(، )العلم
] به خانه[اي دارد همين كه  اين باور و تصميم هر آنكه نزد خود كتاب و نوشته

 سخنانزيرا مردم از آن جهت هالك شدند كه از ). برگشت آن را محو و پاك كند
نمودند و در اين روايت از كتاب پروردگارشان را ترك   و،علمايان خود اتباع نمودند

 كه ،جانب علي از كتابت نهي شده است و در آن همان سبب و عامل ذكر شده است
و در آنچه گذشت معلوم . شود در نهي و منع ديگران مانند عمربن خطاب يافت مي

 كه اختالف در كتابت علم به علت عواملي كه ذكر شد تنها در ظاهر بوده ،گردد مي
ت علم هر گاه از محذورات به دور باشد هيچ كدام از صحابه و است اما صرف كتاب

  . اند يا ديگران بر مبناي داليلي كه ذكر خواهد شد با آن مخالفت نورزيده
ناگزير ابطال ] در مخالفت صحابه با كتابت[و با اثبات بطالن ادعاي موسوي 

  :گوئيم و مي. گردد ادعاي اختصاص علي و پسران او در صدر اول نيز معلوم مي
 بوده است و صبن عا بن عمرو...  امر كتابت متعلق به عبدا�اما در زمان پيامبر

در ميان  (:از ابوهريره روايت شده است) 113(، )صحيح البخاري(همچنان كه در 
 �از پيامبر (جز عبداهللا بن عمرو حديث ندارد كسي از من بيشتر �صحابيان پيامبر

و در ). نوشتم نوشت و من نمي  زيرا او ميو عمربن... روايت ننموده است جز عبدا
 واه از او اجازه گرفت ب] حديث[ درباره نوشتن �از پيامبر (:گويد روايت ديگري مي

آن را ) 83، 82ص (، )تقييد العلم(، و خطيب در )2/403(، امام احمد )اجازه داد
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اد نته است اسگف) 1/276(اند و همچنان كه ابن حجر در الفتح  تخريج و روايت نموده
  . آن حسن است
 از نوشتن حديثي  بن عمرو نيز روايت شده است كه او درباره... و از عبدا

 بنويس سوگند به آنكه جانم در دست آنرا (: سؤال نمودند به وي فرمود�پيامبر
ابوداود، (، )162، 2/192امام احمد، ). ( نخواهد شدآن خارجاوست جز حق از 

جامع بيان العلم، (ابن عبدالبر در )1/125ارمي، د(، )106-1/105حاكم، (، )3646
اند و آلباني نيز در  روايت كردهرا آن ) 81-80تقييد العلم، (، خطيب در )1/71
التقييد، (همچنان كه خطيب در . آن را صحيح دانسته است) 1207صحيح الجامع، (

 روايت نمودهآنرا ) 72، 1/71ابن عبدالبر، (، و )1/127ارمي، دق و ياز طر) 85، 84
نام ] الصادقه[ نوشته بود �پيامبر] حديث[اي كه از   بن عمرو صحيفه... عبدا. ستا 

 �اينكه تنها علي در زمان پيامبرـ نهاده بود تمام روايات فوق ادعاي عبدالحسين 
 به اين امر تصريح �د و با اين وجود خود عليننماي ابطال و رد ميـ كتابت نموده 
  . ننموده است

توسط صحابه هر يك  اولين نوشته از كتابت علم �و اما بعد از وفات پيامبر
 در صدقات بوده است، و مهمترين منبع امت � ابوبكر صديقي كتاب و نوشته

ر بيان مقادير زكات است و بسياري از ائمه مانند شافعي، احمد، د ]سلف و خلف[
 به ذكر آن موضعبخاري در ده اند و در صحيح   نسائي آن را روايت نموده و،ابوداود

، 1451، 1453، 1454، 1455، 2487، 3106، 8578، 6955(پرداخته شده است 
1450 ،1448 .(  

و كتاب ابوبكر در صدقات  (:گويد مي) 4/405(، )المجموع(و ابن تيميه در 
اند، و كتاب ديگران داراي  هاست و لذا عموم فقهاء به آن عمل نموده ترين كتاب جامع
تر بوده  ي منسوخ است و اين هم بيانگر اين است كه او به سنت ناسخ آگاهموارد
 ابطال ادعاي موسوي در تقدم شيعه بر سايرين در تدوين علم رو اين سخن ب) است

طبراني در ) 1/106حاكم، (و روايت صحيح از انس با روايت . نمايد داللت مي
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علم را با  (:گويد كه مي) 1/73ابن عبدالبر، (و ) 97، 96(و خطيب ) 700الكبير،(
  ). نوشتن مقيد نمائيد

بن عمرو ...با اسناد جستن از عبدا) 2/176(، )المسند(و همچنين امام احمد در 
 قسطنطنيه يا روميه قبل از ديگري –روايت نموده كه سؤال شد كدام يك از دو شهر 

رايش بياورند و هايي بود ب حلقهداراي  صندوق او تافراخواند ... فتح خواهد شد عبدا
 نشسته بوديم �در حالي كه اطراف رسول خدا (:اي بيرون آورد و گفت از آن نوشته

شود   ديگري فتح مي از شد كدام يك از قسطنطنيه يا روميه قبلل سؤا�از پيامبر
  . شود  فتح مي ـ قسطنطنيهـشهر هرقل ابتدا  : فرمود�پيامبر

 ساير صحابه مانند عمربن خطاب ر وابوبكو روايات ديگر پيرامون كتابت علم از 
وليكن به آنچه گفتيم به علت وضوح و صحت آن دارد و ابوسعيد و ابوهريره وجود 

  . گردد كنيم زيرا با همين مقدار ابطال ادعاي موسوي معلوم مي اكتفا مي
 تفاوت قائل نيستند تفاوتي ندارد كه چه كسي �و اهل سنت ميان صحابه پيامبر

اند زيرا آنان سلف و پيشرو اهل  ا ابوبكر در ابتداء علم را نوشتهدر ابتدا، علي ي
اند و اين امر از عمل عالمان نقل شده است تفاوتي قائل نيستند و اين از فضل  سنت

  . الهي بر آنان است
در و بعد از اينكه پوچي ادعاي او در مورد عدم صحت اختصاص علي و شيعه 

شخص نموديم الزم است به طور مفصل به رد تدوين علم در صدر اول را تبيين و م
 و اولين چيزي كه علي تدوين نمود :گويد اين ادعاي باطل او پرداخته شود، و مي

 ، با خود پيمان بست�بود و او بعد از فراغت از تكفين پيامبر) قرآن(كتاب خداوند 
 را آوري نمايد، و آن كه جز براي نماز لباس بر تن نكند تا اينكه قرآن را جمع

] ادعا[گويم اين  مي).  و به خاص و عام آن اشاره نمود،برحسب نزول جمع نمود
باطل است و قابل اثبات نيست پس نقل و اسناد آن كجاست؟ و بيشترين روايات در 

باشند كه منبع نقل آنها معلوم نيست پس چگونه  اين زمينه اخبار مرسل و منقطع مي
  نمود؟توان با اين گونه روايات احتجاج  مي
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با اسناد آن از ) المصاحف(داود در  ذكر شده كه ابن ابي) 1/57( ،)تقاناال(مثالً در 
و به ذكر سخن علي تا پايان [ گفته است �محمدبن سيرين روايت كرده كه علي

قول ابن حجر را نقل نموده كه ] سخن علي[و سپس سيوطي به دنبال ] پرداخته است
 چون ابن سيرين در :گويم مي).  آن ضعيف استن اثر به علت انقطاعاي (:گويد مي

زمان آن حادثه وجود نداشته است بلكه حتي در زمان علي نيز نبوده زيرا او در دو 
االتقان، (سال پايان خالفت عثمان متولد شده است و دو روايت ديگر كه سيوطي در 

باشند و  ينقل نموده است از روايت ابن سيرين از علي و عكرمه از علي م) 58، 1/57
  . باشند اند پس تمام اخبار در اين زمينه منقطع مي نيز در زمان علي نبوده] نفر[هر دو 

و اين روايات عالوه بر انقطاع با آنچه با سند حسن از عبد خير به ثبوت رسيده 
بزرگترين اجر و ثواب در  (:گفت گويد از علي شنيدم مي در تعارض است كه او مي

 و خداوند بر وي رحمت فرمايد كه وي اولين ،وبكر استمصاحف نصيب اب] جمع[
  ). آوري نمود كسي بود كه كتاب خدا را جمع

آن را روايت نموده است و بر مبناي آنچه ) 1/57 (–) المصاحف(داود در  ابن ابي
ت افزون بر اينكه يو اين روا. ته استنسسيوطي نقل نمود ابن حجر آن را معتمد دا

 بيانگر فضليت ابوبكر �نمايد و حال با اقرار خود علي م ميادعاهاي شيعه را محكو
  . باشد نيز مي

  اگر آوري موهوم كجاست، و  اين جمع:و ما از اين رافضيان خواهيم پرسيد
 آيا ؟خداوند آن را براي امت حفظ ننمودچرا بود؟  وجود آن براي امت سودمند مي

  آوري وجود داشته است؟  اصالً چنين جمع
ي راشد  د اراده نموده كه امت بر مصحفي اجماع نمايند كه خليفهبلكه خداون

وليكن اين رافضيان در انتساب اين فضل .  نوشته است�بن عفان اميرالمؤمنين عثمان
اند تا از او انتقاد نموده و همچنان كه  بزرگ به عثمان خوشحال نيستند و تالش نموده

د و سخن موسوي نيز نباش  ميدر مقدمه ذكر كرديم قائل به تحريف و نقصان آن
ي آنان به  در يكي از اصول چهارگانه) باطل(بيانگر اين امر است و عين اين ادعاي 

) 1/228الحجه، (تر از تحريف ذكر شده است و در كتاب  و بلكه صريح) الكافي(نام 
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 هيچ كسي از مردم :گفت  جعفر روايت شده است كه از ابوجعفر شنيدم ميبناز جابر
آوري نموده است مگر  موده است كه او تمام قرآن را همچنان نازل شده جمعادعا نن

ابن  كذاب و دروغگويي و كسي آن را همچنان نازل شده و حفظ ننموده مگر علي
روايت نموده كه او ) 3/633(ي بعد از او و نيز از جعفر صادق  ابيطالب و ائمه

 چون :است و گفته استتخريج نموده و  روايت ، نوشته است�مصحفي را كه علي
 اين كتاب خداي عزوجل است و :علي از آن فارغ شد آن را نزد مردم آورد و گفت

 و من آن را در دو لوح ، نازل نموده است�همان است كه خداوند بر محمد
 ،آوري شده است ام و گفتند ما مصحفي داريم كه قرآن در آن جمع آوري نموده جمع

 سوگند به خدا از امروز به بعد شما هرگز آن را :و ما نيازي به آن نداريم گفت
آوري كرده بودم به شما اطالع  و همانا بر من الزم بود چون آن را جمع. نخواهي ديد

  . دهم تا آن را بخوانيد
و چنين پندارم كه كسي از تشابه فراوان ميان روايت مذكور و قول عبدالحسين در 

پرسيم كجاست مصحفي  ود سؤال ما را كه مير خبر نباشد و انتظار مي اين مراجعه بي
گويند  در جواب مي] البد[پاسخ نگذارند؟ و   بي،آوري نموده است كه علي جمع

از ابوذر به ) 77، 70االحتجاج، (آورد و طبرسي در  مهدي هنگام ظهور خود آن را مي
  . نمايد و در مقدمه نيز آن را ذكر نموديم اين روايت تصريح مي

م پوچي ادعاي اين موسوي را بيان نمائيم اعم از اينكه با روايات هيخوا و ما مي
اهل سنت و يا با روايات شيعه بر ادعاي خود احتجاج نمايد، و اما عدم صحت اين 

تا د ان نقل شدهها به اين علت  امر را نزد اهل سنت بيان نموديم و همانا اين روايت
ي  و اما روايات شيعه در زمينه.  تبيين نمايندستداللضعف و سقوط آنها را از ا

 همان است كه ذكر كرديم كه در آن تصريح به �ي علي آوري قرآن به وسيله جمع
براي تكذيب تمام اين روايات و انتقاد از آنها و آنچه ذكر شد و . تحريف قرآن است

  . پذيرد كافي است از كسي كه آنها را نيز مي
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ا عبدالحسين هيچ كدام از روايات را و بر اين باوريم اين عامل باعث شده است ت
 آنچه ما در اين زمينه ذكر واست ] و ايراد[نقل ننمايد زيرا در آنها نكارت آن با لفظ 

  .ي باشدكرديم براي بطالن ادعاي وي كاف
 خواهيم ادعاي تقدم علي در تدوين علم را با آن رد و دومين چيزي كه ما مي

 و بعد از فراغت او از قرآن كريم براي :دگوي كه ميعبدالحسين است نمائيم سخن 
كتابي تأليف نمود كه نزد فرزندان طاهرش به مصحف ] فاطمه[سرور زنان جهان 

  كه در برگيرنده امثال، حكم، پندها و، اندرزها، اخبار، نوادر،فاطمه معروف شده بود
  ). گرديد  مي� كه موجب تسليت او در فقدان پيامبراست
نمايد، مصحف موهوم  بار ديگر فريب و تقلب مي] حسينهان عبدال [:گويم مي

نمايند كه همان قرآني است كه مهدي  فاطمه چيزي نيست مگر آنچه رافضه ادعا مي
 و اين امر معلوم و مشهوري نزد آنان است  ـ.نمايد هنگام ظهور خود آن را آشكار مي

ايان او به آن  صريح كه پيشوگرداب كه از اين ،نمايد وليكن عبدالحسين تالش مي
 امثال و : و در اينجا ادعا نموده كه اين مصحف در آن،اقرار نموده خود را نجات دهد

اند؟ و  و اين سخني است كه هيچ كدام از اسالف او نگفته. حكم و مواعظ است
همين كه آن را بدون استناد به كسي نقل نموده خود گواهي اين امر است كه تنها او 

  . ده استبه اين امر اشاره كر
و چنانچه بخواهيم منبع آن را كاوش نمائيم در منابع اهل سنت اصالً نامي از اين 

يابيم كه آنان  ميدر و اگر به طرف منابع شيعه نيز برويم ،يابيم مصحف موهوم نمي
 تحريف قرآن و نقصان آن را اثبات اصل كفري فاسدشان در موردخن در هنگام س
كتاب حجت باب ذكر ) الكافي(ايند مثالً در كتاب نم  و به آن تصريح ميذكر كرده

 بر :از ابوبصير روايت شده است كه) 241-1/239(صحيفه و مصحف فاطمه، 
و  (:گفت...  و ابوعبدا– روايت را تا پايان نقل نموده است –وارد شدم ... ابوعبدا

دانند مصحف فاطمه چيست؟ گفتم  همانا نزد ما مصحف فاطمه است و آنان نمي
 مصحفي است كه در آن قرآن شما وجود :مصحف فاطمه چيست؟ گفت] وبصيراب[

و اين . در آن نيست] قرآن كنوني[و سوگند به خدا حرفي از قرآن شما )  بار3(دارد 
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در آينده ] موهوم[نمايد كه آنان بر اين باورند كه مهدي  صراحتاً به اين امر داللت مي
ص (و از روايت طبرسي در احتجاج نمايد  فاطمه را آشكار مي] موهوم[مصحف 

مثل (شد و او در روايتي كه ما نقل نموديم  نيز چنين برداشتي حاصل مي) 223
شما و اين روايت ادعاي عبدالحسين را كه در ] كنوني[يعني همچون قرآن ) قرآنكم

نمايد بلكه به گمان آنان همچون اين قرآن است ولي  آن حكم و امثال است باطل مي
و عالوه بر آن بديل قرآن كنوني است زيرا گفته است . ش و اهميت آننه به ارز

نفرين خداوند بر آنكه اين ادعاي دروغين را وضع و يا ) قرآننا(و نگفته ) قرآنكم(
شرمي   به آن اشاره شود، امثال موسوي از بي،تالش نمودو روايت و يا آن را پذيرفته 

داران علم  افتخار اينكه آنان طاليهخود همواره اين شناعت و فساد را به عنوان 
اند كه بر خداوند و رسول دروغ   خير بلكه آنان اولين كساني.نمايد اند ذكر مي بوده


���&7 )–اند  جعل نموده )�3 � 	
 ��!,�   
 در تدوين علم اينكه �و سومين احتجاجات او در اين مراجعه بر تقدم علي

بي را در ديات تأليف نمود و آن را صحيفه آوري قرآن كتا و بعد از جمع (:گويد مي
، 10/151(و امام احمد ) 1370(و مسلم ) 6755(سپس به آنچه بخاري ،) نام نهاد

ما كتابي نداريم آن را  (:اند كه او ثقه است  روايت نموده�از علي) 1000، 119
 پس آن را بيرون آورد در –گويد   مي–بخوانيم جز كتاب خدا و اين صحيفه نباشد 

و فضائل مدينه و گفت در آن ) هاي شتر بود جراحات و دندان] مسائلي در مورد[آن 
 ايجاد نمايد يا با بدعتي پس هر آنكه در آن .حرم مدينه مابين عير و ثور است: اينكه

و روايت مذكور ...)  نفرين خدا و فرشته و مردم بر او بادمبتدعي در آن جاي دهد
با الفاظ ديگري روايت شده ) 111، 187، 3047، 3179، 6903، 6915، 7300(بخاري 
به آن اشاره گرديد و بيان نموديم كه داليلي ) 82(و در پايان پاسخ بر مراجعه . است

 او را در ميان ساير صحابه �نمايد از اينكه پيامبر وجود دارد بر اينكه علي انكار مي
ما كتابي نداريم (رت نموده باشد و عالوه بر اين عبا] يا توجيه[به چيزي اختصاص 

ي مصحف  ي نقل نموده است در ابطال آنچه دربارهوكه موس....) بخوانيم تا آخر 
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هاي  گوئي  و اين از تناقص،فاطمه و كتابت تفسيرگونه علي در تعارض است
اي كه در گفتار سابق خود به آن اشاره نموده  اي موسوي است اما صحيفه رسواگرانه

 در حديث او ،گفته است) 1/279(، )فتح الباري(در همچنان كه حافظ ابن حجر 
 و با ، آن را نوشته است�تصريح به اين امر نشده است كه او در حيات رسول خدا

 بلكه كمااينكه ذكر شده ، تنها او به اين كار نپرداخته�فرض كتابت آن در زمان پيامبر
اند، و در اين   داشته در اين امر شركتهبن عمرو و غير... صحابياني ديگر مانند عبدا

صورت تقرير اختصاص علي به تدوين علم در صدر اول از طرف موسوي باطل 
  . گردد مي

ادعاي خود به قول ابن شهر آشوب استدالل نموده كه او ] اثبات[و موسوي براي 
بن ابوطالب و  اولين كسي كه در اسالم به تأليف پرداخته است علي (:گفته است

و اين سخن داراي حجتي بر اهل سنت نيست ). اند بوذر بودهسپس سلمان فارسي و ا
و در اين زمينه روايت صحيح ذكر نموديم كه علي چنانچه تقدم وي در تدوين 

منبع سخن ابن شهر ] موسوي[و از طرف ديگر . صحيح باشد او تنها نبوده است
 ابن شهر آشوب را براي ما معلوم ننموده تا در ثبوت آن نظر افكنيم و عالوه بر آن

كه ) مازندراني استابوجعفر محمدبن علي بن شهر آشوب رشيدالدين (آشوب همان 
قول وي نزد اهل سنت حجت نيست، و او از پيشوايان شيعه و مؤرخين آنان است 

 يعباس قم) الكني و االلقاب(حلب از دنيا رفته و در كتاب ] شهر[در ) 588(در سال 
  .ت اسشرح حالي از او نگاشته) 1/321(

در و پيكر ديگر همچون ادعاي پيشين را ذكر نموده و به ذكر  و همچنين ادعاي بي
بن ...  ابورافع و پسرانش علي و عبيداهللا، ربيعه بن سميع، عبدا:اسامي كساني از قبيل

حر فارسي، أصبغ بن نباته و غيره پرداخته و گفته است كه آنان در زمان صحابه در 
 و تمام اين ادعا ثابت نشده و افتراي محض و دروغ اند، تدوين علم شركت داشته

 كه ذكر اقوال ائمه در –باشند وعالوه بر آن برخي از آنان مانند أصبغ بن نباته  مي
 محل ايراد و انتقاد –گذشت ) 48(در مراجعه ) 9(مورد او هنگام سخن بر حديث 

  . باشند مي
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ي عبيداهللا بن  رهولي الزم است به دروغ صريح موسوي اشاره شود كه دربا
عبيداهللا كتابي در مورد كساني كه با علي در صفين حضور  (:گويد رافع مي ابي

) نمايد از او نقل مي) االصابه(ام ابن حجر در كتاب   و بارها ديده،اند نگاشته داشته
) االصابه(منذر انصاري در  به شرح حال جبيربن حباب بن) 5/335(سپس در حاشيه 
رجوع ) 1088شماره  ()االصابه(بير در  هر آنكه به شرح حال جاحاله داده است و

نمايد از ميزان افتراي موسوي بر ابن حجر در اين ادعا آگاه خواهد شد، زيرا ابن 
حجر اصالً از كتاب عبيداهللا نقل ننموده است و بلكه آن را نديده است و معروف 

شمار صحابه ذكر نموده است و مطين او را در (بير گفته است نبوده و ابن حجر از ج
با علي در كه رافع در ليست كساني است  بن ابي... عبيدا هو گفته است او در يسر

و ...) اند وردي و طبراني آن را از مطين روايت كردهماصفين حضور داشته است، 
 –ي جسارت موسوي بر دروغ  نص عبارت ابن حجر را نقل نموديم تا ميزان گستره

 معلوم –نقل نموده است ... ابن حجر فراوان از كتاب موهوم عبيدااينكه بر و قول 
  . گردد

ي سوم از مراجعه عبدالحسين او در آن بر اين سخن و باور است كه  اما فقره
مذهب آنان در عصر تابعين گسترش و پيروان آنان افزايش يافته است و به ذكر 

و ما نيز به ارائه آنان . تعدادي از راويان و مؤلفين از آنان هم پرداخته است
به مواالت  (:گويد ي مردم آن عصر مي پردازيم، اما موسوي قبل از مطلب درباره مي

العابدين، گرويدند و در فروع و اصول دين و در اجتهادات  بن حسين زين امام علي
  ). فنون اسالمي مأخوذ از كتاب و سنت به او روي آوردند

خواهيم از امام  كجاست؟ و ما نمي] عااد[ اي دروغگو اثبات اين :گويم مي
 انتقاد و ايراد نمائيم بلكه نزد ما اهل ثقه، عابد، فقيه فاضل و مشهور �العابدين زين

ي هداي زمان خود بوده است، و  است، ولي او در اين امر تنها نبوده و او يكي از ائمه
عمر به  بن... بن عبدا بن محمدبن ابوبكر، سالم  سعيدبن مسيب، قاسم:كساني مانند

اند كه  قطار او بوده غيره در فقه و علم وعبادت همخطاب، عمرو بن زبيربن عوام و 
بن  اينجا مجال بحث آنها نيست بلكه هدف اين است كه معلوم گردد كه علي
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اند كه  ي آنان امام و پيشوا بوده نداشته است و همه] بزرگان[ امتيازي بر اين �حسين
  . باشند مي] دممر[مورد اقتدا و رجوع 

و موسوي به ذكر تعدادي از راويان شيعه پرداخته و با ابان بن تغلب و ابوحمزه 
شرح حال آنها ) 1، 11(به شماره ) 16(ثمالي شروع نموده است، و حال در مراجعه 

ولي موسوي در سخن خود .  پس نياز به تكرار آن نيست،به طور مفصل ذكر شد
و عدم احتجاج بخاري به او (انتقاد كرده و گفته است ي ابان از امام بخاري  درباره

سازد زيرا او داراي الگوهايي مانند ائمه اهل بيت از قبيل صادق،  ضرري وارد نمي
 كه به آنان نيز احتجاج ننموده است، ،كاظم، جواد، و رضا و حسن عسكري است

احتجاج نيز ] بن علي حسين[ جوان اهل بهشت �ي بزرگ پيامبر بلكه حتي به نوه
بن حكم، عمران به حطان، عكرمه بربري و امثال آنها  ننموده است، آري به مروان

  . احتجاج نموده است
 از برخي �اي از علم ندارند، و امام بخاري دعاي ديوانگاني است كه بهرهاو اين 

به خاطر عدم رضايت او از آنان بلكه به علت كثرت نه اهل بيت روايت ننموده البته 
گويان از آنان و طبيعتاً از شيعيان آنان، و اعتماد به آنچه از آنان نقل شده  روغروايت د

داريش در حديث و دقت در  است سخت معذور است و بخاري به علت طاليه
اند همچون شيعيان به   نمودههاي الزم را رعايت در كتاب خود شرط روايت شروط

  . راه نمايدها نپرداخته است تا مردم را با آن گم روايت دروغ
موقف اهل سنت را نسبت به راويان اهل بدع ) 14(و در خالل پاسخ بر مراجعه 

ين فن بيان كرديم، پس به آن اي  به طور عام و اهل تشيع به طور خاص از زبان ائمه
ميان حديث خوارج ... ا  رحمه–ي ابن تيميه  مراجعه شود و از ميان آن سخنان مقايسه

الفرقان بين الحق و (ي  نمائيم او در رساله اب و نقل ميي رافضه را انتخ و شيعه
 امت دروغگوتر از رافضيان يافت هاي هفرقميان و در  (:گويد مي) 23(، )الباطل
روف نيست، و اما عشود برخالف خوارج كسي در ميان آنان به دروغگويي م نمي

نشان فراوان توان به روايت كسي از آنان اعتماد نمود زيرا دروغ در ميا شيعه نمي
و لذا صاحبان صحاح از آنان اعراض نموده و بخاري و مسلم احاديث علي . است
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از قبيل حسن، حسين و محمدبن حنيفه، و كاتب او او راجز از اهل بيت و اوالد 
هاي آنان را ذكر نموديم كه  نمايند و نصوصي از كتاب روايت نمي) بن رافع... عبيدا

نمودند، كه اعتماد به تمام روايتشان  خالف واقع امر مي و نفاق و تظاهر بر  به دروغ
گردد، لذا امام بخاري و ديگران احاديث برخي از اهل بيت را روايت  سلب مي

عيون (اند زيرا جز از طريق رافضيان كذاب روايت نگرديده است و در كتاب  ننموده
كر شده است ذ) 4/291( بيروت –عمادالدين قرشي شيعي چاپ داراالندلس ) االخبار

كه عيص بن مختار از صادق پرسيد اين اختالف ميان شيعه شما چيست؟ و چه بسا 
 احاديثشان به شك درنشينم به علت اختالفات  آنها در كوفه مي] درس[در حلقه 

 بر ما افراط نموده   آري چنين است كه گفتي، مردم در دروغ:صادق گفت... افتم  مي
زيرا آنان در پي دين . زي از آنان نخواسته استو گويا خداوند جز اين دروغ چي

  . باشند نبوده و خواهان دنيا مي
به علت بغض و نفرت از ....) صادق، كاظم، رضا و (و اگر بخاري به اين افراد 

نمايد  آنان و از اهل بيت احتجاج ننموده همانگونه كه عبدالحسين افتراگو تالش مي
حسين  ، و حسين پسر علي و علي�به عليآن را چنين جلوه دهد، پس چرا بخاري 

امام تالش است تا در كار مو محمدباقر احتجاج نموده است؟ و ) العابدين زين(
و خداوند همواره دروغ را باطل و رسوا جلوه دهد  قلمداد وخود بخاري را همچون 

  .نمايد مي
لق به طور مطعنهما ... ا بن علي رضي عدم احتجاج بخاري به حسندعاي او اما 

ننموده البته نه به علت بن علي ت بخاري براي حسن عدم روايمورد پذيرش نيست 
 كه بخاري به اسناد صحيح  استقب به او بلكه به علت همان عامل ساستداللعدم ا

 تا از او روايت نمايد و گرنه ،ثوق كه او را به حسن برساند دست نيافته استوم
ضايل حسن روايت نموده كه براي دم بخاري در صحيح خود احاديث فراواني از ف

، 3747، 3749، 3750، 3752، 3753(فروبستن اين ديوانگان كافي است ودر احاديث 
 به ،عنهما، منعقد ساخته... ا در بابي كه به نام باب مناقب حسن و حسين رضي) 3746

  . ذكر فضايل او پرداخته است
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مربوط به برادر او يعني ي فضايل حسن روايت نموده از روايات  و آنچه درباره
نمايد در   اگر آنچه عبدالحسين افتراگو تالش مي،عنهما بيشتر است... ا حسين رضي

بود او حديثي  سخن خود در رابطه با امام حسن به امام بخاري نسبت دهد صحيح مي
 زيرا او نزد دشمنان اهل بيت از حسن ،كرد ي برادرش حسين روايت نمي درباره

 زيرا او در پي اصالح بود و ،كه هيچ كس از حسن بغض نداردتر است بل مبغوض
حسين از پس بخاري چگونه حديث را .  نيز او را بر اين كار ستوده است�پيامبر

نمايد؟  نمايد و حديث حسن را به ادعاي نفرت از اهل بيت روايت نمي روايت مي
  . سوگند به خدا اين بيانگر سفاهت و جهل به منزلت بخاري است

از همانطور كه ما كساني از اهل بيت كه عبدالحسين به ذكرشان پرداخته است، و ا
 و اين امر سبب شده است ،صادق نقل نموديم كه بر او فراوان دروغ جعل شده است

ايم تنها از كتاب اهل  تا محدثين به سخن او راه نيابند و آنچه در اين باره نقل نموده
كاظم، ن و از كساني ديگر غير از صادق مانند سنت نبوده بلكه از منابع خود شيعيا

الرضا   شرح حال علي در)3/158(و ذهبي در الميزان رضا و ديگران نقل شده است، 
در ثبوت سند به اوست و گرنه فردي بر او دروغ ] مشكل[همانا مسأله  (:گويد مي

وايت راو و ايراد در كسي است كه از  (:گويد مي) التقريب(و ابن حجر در ) نموده
و  (:گويد از ابن سمعاني نقل شده است كه مي) التهذيب(و نيز در ) نموده است

كسي از او ] الحديث[باشد زيرا جز متروك  اشكال در روايات او از راويان وي مي
). باشد و رضا عالوه بر شرف نسب از اهل علم و فضيلت مي... روايت ننموده است 

توسط بخاري است، ] مذكور[ افراد زديث اعدم روايت حمورد  علت آنچه ذكر شدو 
اما روايت او از كساني مانند عمران بن حطان، عكرمه و مروان بن حكم كه 

موضع ) 14(ي  و در اثناي سخن بر مراجعه. عبدالحسين به ذكر آنها پرداخته است
اهل سنت نسبت به احاديث اهل بدعت به طور عام از قبيل آنان و امثال آنها مورد 

آيد، و عالوه بر  ار گرفت كه از بزرگترين داليل انصاف اهل سنت به شمار ميذكر قر
آن همچنان كه ابن حجر در فصل نهم در مقدمه شرح بخاري در شرح حال اين گونه 

ي آنان   بخاري روايتي براي آنان روايت ننموده تا به وسيله.افراد تبيين نموده است
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به مقايسه حديث ميان خوارج . نمايد] ييدو تأ[هاي آنان را تقويت  بدعت و خواسته
  . مراجعه شود... و شيعه از كالم ابن تيميه و 

 موسوي در اتهام بخاري اينكه در مراجعه گويي و آخرين مطلب در بيان تناقض
ادهاي بخاري مرداني از شيعه وجود دارند كه ملقب به نو در ميان اس (:گويد مي) 14(

ين امر نزد بخاري در عدالت آنان ايراد وارد اند و ا رافضي و موصوف به بغض
ودر جاي خود به )  به آنان احتجاج نموده استاعتمادنساخته و در صحاح با تمام 

بريدبن  (:سپس موسوي چهار نفر از مردان شيعه از قبيل. ايم اين مسأله پاسخ داده
ن أعين، معاويه بجلي، ابوبصير اصغر ليث بن مراد بحتري مرادي، ابو حسن زراره ب

كه با محمدباقر و پسر وي ). ابوجعفر محمدبن مسلم بن رياح كوفي طائفي ثقفي
نمايد كه آنان ذكر اهل بيت و  اند ذكر نموده و ادعا مي صحبت بوده جعفر صادق هم

باشند و   و آنها بر حالل و حرام خداوند امين مي،اند علم آنان را زنده نموده
. ه اين چهار نفر تلفيق و نسبت داده استهايي را از صادق و باقر ب ستايش
ي آنها را از كتب اهل سنت بيان كنيم بلكه از  خواهيم اوصاف پوچ و بيهوده نمي

 و اين چهار نفر در كتب اهل سنت شناخته ،پردازيم منابع و كتب شيعه به بيان آن مي
مار در ششده نيستند و آنان نزد اهل سنت عالوه بر مسأله امانت و وثاقت آنان 

آيند، و تنها كسي در ميان آنها شناخته   علم و راويان حديث به شمار نمينحامال
بن اعين در   همچنان در شرح حال برادر او حمران–شده است او در ميان اهل سنت 

  .  به دروغگويي معروف است–از او بحث شده ) 24(با شماره ) 16(مراجعه 
 نفرين صريح جعفر صادق براي مذكورطرد  شيعه در ضمن شرح حال منابعاما 

نفرين صادق را براي بريد ) 134(و همچنين الكشي اند  هزراره بن اعين را ذكر كرد
) 155ص ] (الرجال الكشي[عجلي روايت نموده است، و اما ابوبصيره همچنان كه در 

 سگان نيز از صورت و سيماي ابوبصير بيزار و متنفرند و با آنچه از :اند ذكر شده گفته
 پوچي سخن عبدالحسين برمال ،به آن اشاره نموديمو ما ه شدتب شيعيان نقل ك

ي افراد چهارگانه  خواهد از راويان اهل سنت ايراد بگيرد درباره گردد كه چون مي مي
و با اين وجود دشمنان اهل بيت آنان را با هر تهمت آشكار متهم  (:گويد يممذكور 
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كه است اند؟ آيا جعفر صادق   بيت چه كسانيپس خدايا اين دشمنان اهل). اند نموده
 او دشمن اهل بيت  آيارا تكذيب نموده و آنان را نفرين نموده] اربعه[اين راويان 

روايت نموده ] صادق و باقر[يا آيا اين دشمن همان الكشي است كه از آنان !! است؟
   است؟ آنان افترا نمودهنسبت بهاست كه است؟ و يا اين دشمن همان عبدالحسين 

 :گويد  پرداخته و ميه ترفيع و توصيف اصحاب جعفر صادقو سپس موسوي ب
 و يي هد ائمهآنان ، و بسياري از نددق به رفعت رسيداجمع فراواني از اصحاب ص

 از كتب ـ جعفر صادق كه كمي پيش :گويم مي. بودند) در تاريكيفروزان هاي  چراغ
، البته نه به صورت مجمل قل نموديم اقرار او به كثرت دروغ بر وي را ن ـشيعيان

اند كه در واقع  هايشان به ذكر راويان معلومي پرداخته بلكه به طور مفصل در كتاب
ي كساني مانند زراره، ابوبصير، بريد   كه درباره.باشند ترين راويان شيعه مي عمده

 ص) (الرجال(عجلي، ابوحمزه ثمالي، صحبت كرديم و با نقل از روايت الكشي در 
 : كه از جعفر صادق روايت شده:نمايد نقل ميبر آنان را صادق  سخنباز ) 257-258

نمايد  باشيم و همواره كذابي بر ما دروغ مي  ما اهل بيت راستگو مي:كه او گفته است
گردد، سپس به ذكر كساني  و با كذب او صدق ما نيز نزد مردم از اعتبار ساقط مي

رسد و به ذكر  اند و تا به اصحاب خود مي نمودهپردازد كه بر پدران او دروغ  مي
بن سعيد، بزيع، سري، ابوالخطاب، معمر، بشار اشعري، حمزه يزيدي و صائب  مغيره

 و پيوسته كذابي بر ما كذب ،گويد خداوند آنان را نفرين نمايد پردازد و مي نهدي مي
 آنان گرماي نمايد و خداوند مرا از شكنجه و عذاب هر كذاب مصون نمايد و بر مي
  . بچشاند] آهن[

 دليلي نزد ،ذكر نموده استموهوم گانه صدو آنچه دوباره در مورد اصول چهار
باشد و بااين وجود طوري  رف ادعا مييابد تا آن را اثبات نمايد و تنها صِ خود نمي

شود كه اصالً وجود ندارد بلكه چنين  نمايد كه احساس نمي سخن خود را مطرح مي
الكافي، تهذيب االحكام، االستبصار، (ي آنان  گانهصد كه اصول چهار،رددگ وانمود مي

 –نمايد   كه او به تواتر و صحت آنان نزد شيعه ادعا مي-، )من اليحضره الفقيه
و نقص ادعاي او در پاسخ بر . باشند مي] گانهصداصول چهار[مختصري از آن 
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���W :ي در بحث آيه) 12(مراجعه � �� ����Y*� � � �� � �'-� و با اقرار .  ذكر شد }   :	��$,+}� �

حجت معتمد آنان ابوالقاسم خوئي بطالن اين گونه سخن را بيان كرديم و ثبوت 
ي كتاب  صحت تمام روايات نزد آنان به اثبات نرسيده است و آنچه در مقدمه درباره

 و اعتباري كلي كتاب است زيرا در آن نص نقل نموديم مستلزم سقوط و بي) الكافي(
 كه مفهوم آن ايراد در علم خداوند –منكراتي از قبيل قول به تحريف قرآن و بداء 

باشند و تعدادي از ابواب كافي را براي شناخت   و غلو ناپسند در ائمه مي–است 
  . آميز در آن ذكر و ارائه نموديم مفاهيم غلو

صرار و ساير كتب چهارگانه ا] الكافي[پس اگر رافضه بر صحت تمام روايات 
بايست به كفر موجود در آن نيز اقرار نمايند، و اگر آن را انكار نمايند  بورزند مي

چرخند و با آن سخن  بر آن ميكه  كه آنان در مهمترين منابعشان ،مستلزم اين است
و موسوي به ذكر يكي از اسالف گمراهشان به نام . گويند ايراد وارد سازند مي

اهللا بوده  ه و حال وي هم عصر جعفر صادق رحمهبن حكم حاكم كند، پرداخت هشام
نمايند  است، عليرغم اباطيلي كه او داراست مانند قول به تجسم و آنان آن را انكار مي

ي او سخني گفته يا اينكه  اما شيعه بر وثاقت وي اتفاق دارند، وليكن موسوي درباره
يد و چون هشام را نما بيانگر جهل ناجور او و يا بر نيرنگ و تقلب او داللت مي

و اين سخني است كه ) او در ابتداي امر جهمي بوده است( :گويد نمايد مي وصف مي
اند، و  كسي از شيعه و نه اهل سنت كه به مسائل فرق پرداخته است چنين نگفته

عالوه بر آن هشام داراي ديدگاههاي مانند قول به تجسيم و قول به رؤيت خداوند 
  ).1/16(، ) منهاج السنه:نگا(رد  جهميه تفاوت داا مذهببدر آخرت است كه 

و تمام اين مسائل ادعاي موسوي را كه هشام در ابتداي امر جهميه بوده است 
 همچنان كه - و اگر وحدت فكري ميان هشام و جهمي مطرح باشد ،نمايد ابطال مي

گفته )25، ص ي المنهاج گزيده(اهللا در تعليق خود بر  الدين خطيب رحمه استاد محب
 چيزي نيست جز انحراف هر دو از طريق دين و غلو در بدعت اما قول –است 
 تالش نموده آن را انكار نمايد زيرا اين قول ]بيهوده[ به تجسيم كه عبدالحسين  هشام
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از او به ثبوت رسيده و در اين امر ميان شيعه و اهل سنت اختالف نيست، و او اولين 
 ـگفت خداوند جسم است  ز او شنيده شد كه ميكسي است كه در ميان مسلمانان ا

 و به نظر من علت اين انكار اين است كه پيشوايان آغازين ـ) 1/16(، ) المنهاج:نگا(
بن سالم جواليني، يونس بن عبدالرحمن قمي  بن حكم، هشام شيعه مانند هشام

عتزله آشنا وديگران تا اواخر قرن سوم و اينكه برخي از آنان مانند نوبختي با افكار م
 و بسياري از بزرگان مانند ابن تيميه اين تغيير ،اند تشيبه و تجسيم بودهبه ل ئاقشدند 

و متكلمين شيعه و  (:گفته است) 1/16( ، ]المنهاج[اند و او در  توضيح داده] بارها[را 
افزايند و از قول به غير مخلوق  امثال آنها در اثبات صفات بر مذهب اهل سنت مي

كنند، و در غلو و اثبات و  وند و رؤيت خداوند در آخرت خودداري نميبودن خدا
تقسيم و تنقيص و تمثيل بدعت همچنان كه از سخنانشان معروف است بدعت 

ي سوم كساني مانند نوبختي صاحب كتاب آراء  نمايند، وليكن در اواخر سده مي
 مانند مفيدبن نعمان و ديات و امثال وي با اقوال معتزله آشنا شدند و بعد از او كساني

 ذكر  را مانند اشعري در گفتارهاي خود فردي از شيعهكسانيپيروان او آمدند، و لذا 
اي  ند مگر در مورد عده باش كنند كه او در توحيد و عدل با معتزله هماهنگ بوده نمي

و همانا در مورد گذشتگان آنان به ذكر تجسيم و اثبات قدر باشند  مياز متأخرين آنها 
مقاالت ( اشعري در كتاب ي گويم سخن ابن تيميه درباره پردازند مي و غيره مي
 و چون به ذكر فرقه ششم شيعه كه نفي تجسيم ،ثابت و مسجل است)  اواالسالميين

گويند و اين  و در توحيد سخن معتزله و خوارج را مي) (1/105 (:گويد پردازد مي مي
نمايد، و  ه از جلمه هشام را تبيين ميي رافض حقيقت سلف شيعه] ابن تيميه[سخن 

مقاالت (قول به تجسيم از او به ثبوت رسيده است و حتي اشعري در كتاب 
ي از روافض را در تجسيم ذكر نموده كه اولين فرد ا هفرق) 105-1/102(، )االسالميين

 و سخن او كه خداوند جسم است و داراي طول و عرض ،آنها هشام بن حكم است
ي فرقه ششم اخير آنان ذكر نموده  ا نقل نموده و نفي تجسيم را دربارهو عمق است ر

  . است
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ي هشام گفته است همچنان كه گذشت خاص تنها او  و آنچه شهرستاني درباره
بلكه آن را در كتاب .  و بدون قاعده و ضابطه هم به گفتن آن نپرداخته است،نيست

مانند ـ ي هشام و اقوال تجسيم  درباره) حاشيه الفصل) 22-21/21الملل و النحل، (
 او با وجب خود هفت  اينكه خداوندو ياد) خداوند جسم است و داراي ابعاد است(

 را ش خود مماس است و بدون زيادت عرشو يا اينكه او با عر) وجب است
 و :گويد ي هشام مي توان انكار نمود، و باز موسوي درباره را نميـ فراگرفته است 

و او از است ] فلسفه[مردم قرن دوم در علم كالم و حكمت الهي ترين  هشام آگاه
جمله كساني است كه سخن در امامت را بررسي نموده و مذهب شيعه رابا تأمل 

اند  واين سخنان بيانگر اين است كه آنان هشام را پذيرفته) ودقت تهذيب نموده است
حتي اگر داراي سخنان و چون او امامت را تثبيت و مذهب آنان راياري نموده پس او 

است و مهم آنچه شهرستاني ] و محبوب[كفرآميز سابق نيز باشد نزد آنان مقبول 
از وي به ثبوت رسيده است، پس تالش كه ي هشام بن حكم گفته است  ه دربار

 كه او در ملل و نحل – است و شهرستاني را عنيم عبدالحسين در انكار آن بي
 فراواني از اين  جاهايار داده است، و حال در مورد انتقاد قر–صاحب نظر است 

مراجعات به سخن او تكيه نموده است وليكن در اين مراجعه سخن شهرستاني به 
  . مذاقش خوش نيامده و بدون دليل و مدرك آن را رد نموده است

بيند كه رد  ي هشام دقت نمايد مي و هر آنكه در رد وي بر كالم شهرستاني درباره
  . استوي بر سه بخش 

 و ما به مذهب و :گويد باشند و مي  اينكه آنان به احوال و اقوال او آگاه مي:نخست
باشد، و او در نصرت  تريم، و احوال و اقوال او در دسترس ما مي ديدگاه او آگاه

 و حال او از – پس اقوال او ، كه به آن اشاره نموديم،مذهب ما داراي تأليفاتي است
 و مذهب او ديدگاهشيده نيست و ديگران با دوري از  برما پو–است ما اسالف 

 همين كه او :كاري است  اين فريب و گمراه:گويم مي) تر نيستند نسبت به ما از او آگاه
 و ،بخشد از اسالف آنان است برتري در شناخت حال او بر ديگران را به آنان نمي

 قرارل آگاه باشند كه اهاي ملل و نح ها و ديدگاه گفتهبر برتري براي كساني است كه 
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و اگر فردي خرده نگيرد كه آن كتب .  را بر قول هشام در تجسيم را ذكر كرديماو
را در كتب او گوئيم ما . متعلق به اهل سنت است و حجتي در آنها بر شيعه نيست

 و بر امر اثبات اين مدعا ،ايم ايم و بلكه آن را در منابع آنان ديده معتمد شيعه نيز يافته
كه موسوي در ) الكافي(ي است به بزرگترين اصول معتمد آنان يعني كتاب فكا

-1/104(، )الكافي( و كليني در دنمود مراجعه گرد آن را تقديس مي) 14(مراجعه 
ـ نمايد كه در آنها به اثبات قول هشام  شش روايت نقل مي) درالكتب االسالميه) 106

 بابي است كه كليني به عنوان و آن در. تصريح شده استـ كه خداوند جسم است 
يابي كه   و در تمام آن روايات مي،منعقد ساخته است) باب نهي از جسم و صورت(

و جعفر صادق و موسي كاظم نيز از او ايراد و او . هشام صراحتاً قائل به تجسيم است
موساي كاظم صراحتاً ) 106ص ( و حتي در يكي از روايات ،اند را نكوهش نموده

آيا ندانسته كه جسم ) مرگش باد( خداوند او را نابود نمايد :گويد او ميي  درباره
 اين بخاطرپناه به خدا و من از او ـ محدود است و كالم جدايي از متكلم است 

  . جويم سخن از خداوند برائت مي
 ]نزدتان[هاي معتمد شما   اين نصوص در كتاب:گوئيم پس ما به شيعيان مي

 هشام نيز ازر مستلزم اين است كه نسبت قول به تجسيم باشند و اين ام صحيح مي
 جز اينكه بگوييد كه اشتباه از عدم ،اي نداريد  و چاره،نزد شما به ثبوت رسيده است

فهم كالم هشام نشأت گرفته است و هدف او حقيقت تجسيم نبوده است در اين 
ت زيرا از كنيم كه اين توجيه غيرممكن اس صورت ما نيز ادعاي شما را باطل مي

فراواني از جانب هشام و توسط افراد متعددي اين سخن نقل شده كه كسان طرف 
اند و از طرفي ديگر  توان گفت تمام آنها در سوء فهم اين سخن باهم اتفاق داشته مين

ايد  هايتان نقل كرده  همچنان كه خود در كتاب– به زعم شما –ي معصوم شما  ائمه
اند و آيا امامان شما نيز در فهم سخن او اشتباه  مودهقول هشام در تجسيم را رد ن

  ند؟ا كرده
 كه عدم قول ، ذكر شده براي رد ادعاي عبدالحسين كافي است»الكافي«و آنچه در 

 و پوچي سخن ديگر موسوي كه ،هشام به تجسيم نزد آنان به ثبوت رسيده است
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ه علت حسادت و خواهند نور خداوند را خاموش كنند ب  و كساني كه مي:گويد مي
  .گردد  معلوم و نمايان مي–) اند عداوت با اهل بيت او را به تجسيم متهم كرده

اند قبل از اهل سنت در  ي آنان به هشام نسبت داده و حال ذكر شد كه آنچه ائمه
روايت كرده است همان او  يا هر آنكه از »كليني« پس آيا ،كتب معتمد آنان بوده است

  خواهند نور خدايي را خاموش نمايند؟؟ دالحسين مياند به قول عب كساني
 آنچه گفته است كه عبارت منقول هشام نزد شهرستاني بر تجسيم داللت :دوم
 ما گوئيم گذشته از اين توجيه شهرستاني – يعني مناظره هشام با عالف -نمايد،  نمي
راحتاً در  تعدادي اقوال از هشام رانقل نموده كه ص»الفصل«ي  در حاشيه) 3/21-22(

باشند، مثالً از كعبي نقل نموده كه هشام در توصيف خداي سبحان  اثبات تجسيم مي
با ] خداوند[او ( و يا مثل قول هشام ) او جسم و داراي ابعاد است (:به او گفته است

 ،و سخناني ديگر كه خداوند از آنها مبرا و منزه است). وجب خود هفت وجب است
نمايد و به  ها را كتمان مي اش تمام اين سخن ت ديرينهوليكن عبدالحسين طبق عاد

. نمايد او را در فريب و نيرنگ خود ياري ميخود چيزي پناه جسته كه به گمان 

7&���
 )�3� 	
 ��!,(�   
در صورت فرض ثبوت آنچه از  (:گويد  در انكار قول هشام به تجسيم مي:سوم
ط به قبل از بيداري و استبصار او ممكن است مربوـ كه بيانگر تجسيم است ـ هشام 

 كه همچون جهميه باور داشته ، كه او از جمله كساني بوده استمباشد، زيرا دانستي
 و اين توجيه :گويم  مي، آشنا و بيدار گشته است�است اما بعداً با هدايت آل محمد

همچنان كه ذكر شد بيانگر جهل و يا مكر و نيرنگ اوست، زيرا هر آنكه اندكي با 
داند كه جهميه كامالً از تجسيم به دورند و اساس  ملل و نحل آشنايي داشته باشد مي

بلكه به انكار كلي صفات باور دارند، پس چگونه . تني استبآنان بر انكار تجسيم م
 با حمل سخن منسوب به هشام به جهميه از اين گرداب خواهد مياين مردك احمق 

گاههاي هشام كامالً با مذهب جهميه در تضاد نجات يابد؟؟ و حال ذكر نموديم كه دي
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و با ابطال استنادهاي موسوي به واقعيت انتساب قول به تجسيم هشام بن . است
  گيري شيعه بعد از اين نسبت به هشام چيست؟  يابيم پس موضع حكم يقين مي

و كسي از سلف ما از آنچه خصم به وي نسبت  (:گويد و پس عبدالحسين مي
اند و با اين وجود ما تمام تالش خود را در بررسي آن به كار  نيافتهاند چيزي  داده

  ). گرفتيم
دانم آيا در اين دنيا نيرنگ و فريب بلكه دروغي همچون دروغ  و من نمي

آگاه ) الكافي(عبدالحسين وجود دارد يا خير؟ پس آيا عبدالحسين از محتويات 
  !  بهتان است؟نيست؟ و يا او به محتواي آن باور ندارد؟ يا افك و

اش به آن اشاره نموده و به ذكر اسامي مؤلفين شيعه و  و آنچه در آخر مراجعه
پرداختن به آن ضروري نيست زيرا ما اهل سنت داراي ائمه و . كتب آنان پرداخته

او به ذكرشان پرداخته و از كه اند   كه برتر از كساني،باشيم آثاري از بزرگان مي
باشد و آنان پيروان راستين سلف صالح و از جمله  پيشوايان علم و هدايت مي

مدافع سنت و  تا به امروز �اند كه حامل دين خدا از زمان وفات رسول خدا كساني
اند و انتقاد اهل بدعت همچون رافضيان و يا ملحدين مانند يهود و نصاري كه  او بوده

 چون رافضيان مرا و ما اهل سنت. اند به آنان ضرري نخواهد رساند آنان رهبر رافضه
تكذيب و ائمه ما را نكوهش نمايند و يا به مذهب و باور ما كفر بورزند همين بس 


� �� ?� )J�����D :ي است كه آيه ���- �? ��#Y* >2� M\I� �? D�)� ���� % % � �� � � %� � � �� � ` � � %� % �� � � � % �� � % � � � �A 
{3�  . بر آنان تالوت نمائيم }  :	"!*

  ويافته اعم از صحابه ما از آن ائمه هدايت و هدايتخدايا تو شاهد باش كه 
 –اند  كساني دين تو را حمل نموده و آن را به ما سپردهو  ـ پيروان آنها ـتابعين 

ي آنان حفظ   را به وسيله�نمائيم آناني كه كتاب و سنت پيامبر پيروي و تبعيت مي
مواره براي خود و آنان اي ه اي و همچنان كه خود در كتابت به ما آموزش داده نموده

�2�� J�7�!� �J�#- = j+� \*� � :نمائيم دعا مي(T ��	
� ������!* ��
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   :س) 111(مراجعه 

نمايد كه او در برابر هر آنچه از   نموده و ادعا ميموسوي بر شيخ االزهر دروغ
نمايد كه  اباطيل كه در مراجعات القاء نموده تسليم شده است، و بعد از آن اقرار مي

  . نمايند در فروع و اصول به اهل بيت اقتدا مي. نمايند شيعه همچنان كه ادعا مي
   :ش) 112(مراجعه 

ه ب[بته نه براي شخص او بلكه براي آنچه به ستايش و ثناي شيخ االزهر پرداخته ال
  .  نايل گشته استآن بر] گمان او

   :)112(و ) 111(ي  پاسخ بر مراجعه

ي از ا ي او كافي است در پاسخ ما بر او در هر مراجعه براي تكذيب گفته
عد كه هر باانصافي به دوري و بـ ي آنها دقت و نگريسته شد  نه همهـ مراجعات او 
هاي صريح يا  نمايد و دروغ اقتدا به آنان اقرار ميعدم ز اهل بيت و شيعه رافضه ا

  .  از تمام كتاب او سلب اعتماد شودتاها يا تغيير آنها كافي است  افتراهاي او در نقل
ايم بپردازد كافي است به  و هر آنكه بخواهد گذرا به مطالعه آنچه ما نقل كرده

فكند تا اطالعي نسبي از محتواي ي الحاقي در آخر كتاب حاضر نظري ا چكيده
  .را بيايدها و افتراهاي او  دروغ

و اگر آنچه او به شيخ االزهر نسبت داده است صحيح باشد پس چرا شيعي نگشته 
  . او كافي استادعاي دروغين در اينجا در رد امر ين هماست؟ و 
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  پايان
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   :و بعد

آمد ما  ي مهمي به شمار نمي و چنانچه كتاب مراجعات نزد شيعيان گمراه وزنه
كرديم و اگر  م و براي آن تالش و وقت صرف نميديورزي ن اهتمام نميهرگز به آ

بگوئيم كتاب مذكور نزد آنان در عصر حاضر مهمترين منابع قابل اعتماد آنان است 
هايي كه در كتب اسالف وي  ايم، زيرا بزرگترين شبهه سخن دور از واقعيتي نگفته

ه احتجاج به آنها نموده و آن را آوري و تفصيل نموده و تظاهر ب وارد شده در آن جمع
 و – كيلومترها فاصله دارد واقعيتبا حال  و –دهد   مي به عنوان اسلوب علمي جلوه

ورزند به اهل سنت ضربه وارد سازند تبديل به  ها سعي مي  كتابا اينگونهسپس ب
هايشان در عصر كنوني همان سلسله  حتي مهمترين كتابكه منبعي شده است، 

 تماماً 1 به محمد تيجاني سماوي منتشر شده استمه به نام فردي موسوهايي ك كتاب
 اما با .تكرار ارائه شبهاتي است كه عبدالحسين صاحب مراجعات افترا نموده است

ل بر مفصاي گرديد تا به رد   انگيزهو عوامل مذكور . و پوشش ديگرروشي جديد،
 و .گر شود هاي آن جلوه  صورتمراجعات اهتمام بورزم به اميد اينكه حق با زيباترين

  . باطل و خواري كشف و برمال گردد

__________________________________________________________  

اشاره » ثم اهتديت، الكون مع الصادقين، فأسالوا هل الذكر«: هايي از قبيل  توان به كتاب از جمله مي -1

  .كرد
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ايم براي   به حمد خداوند بر اين باوريم كه آنچه بر رد اين كتاب نگاشته  ماو
 حداقل اگر ،هايشان كافي و بسنده باشد نقص تمام شبهات رافضيان در تمام كتاب

  . مايدن پاسخي مستقيم نباشد اما به تحديد و توجيه آن كمك مي
خواهيم مرا بر آن تثبيت نموده پاداش آن را توشه قيامت نمايد،  لذا از خداوند مي

ي او از بزرگترين عوامل نزديكي به خداوند    و صحابه�زيرا دفاع از سنت پيامبر
است به ويژه در عصركنوني اگر خداوند آگاهاني جهت راهنمايي تفهيم سنت براي 

خدايا . لت شدت مخالفت دشمنان با آن، از بين رود چه بسا به ع ـما گسيل ندارند
ام بزرگترين پاداش را بر  چنانچه اين عمل را براي تو و جهت رضايت تو انجام داده

وسيله ورود را اي براي روز مالقات با تو قرار ده، و آن  و آن را توشهبدار من ارزاني 
. قرار دهيدـ ام  ه بودهاي او بهر كه از سنت او و هدايت صحابه) �به حوض پيامبرت

 و با توجه به آنكه رد كتاب به علت ضرورت توضيح بيشتر !همانا تو شنونده دعائي
ها و  به درازا كشيد دوست دارم تا اينكه محتواي آن را به خالصه و آماري از دروغ

ـ  عالوه بر نوعيت احتجاجات او با آيات و احاديث و آثار بهنجارناافتراها و تغييرات 
ايم اين خالصه براي  آوري نمايم زيرا اگر ما در تهيه كتاب حاضر عجله نموده جمع
گيري كلي و زودرس از محتواي مراجعات و اسقاط ارزشي علمي آن كافي  نتيجه

  . گردد باشد و اين خالصه انشاءاهللا در پايان كتاب عرضه مي
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   به پايان رسيد  ه1414ي شوال  در نيمه
  .ابومريم بن محمد اعظمي
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هاي مراجعات را تبيين نموده و محتواي پوچ آن و  چكيده آمار ويژگي استدالل
  . برد ارزش علمي آن را به طور كلي از بين مي
) 600 (گردد كه حدود معلوم مي) مراجعات(با نظري گذرا در پاسخ ما بر كتاب 

 دموضع در كتاب مذكور وارد شده كه ضروري است در اين چكيده به آن اشاره گرد
ترين   كه چگونه ازساده،تا ديدگاهي ولو ساده از ارزش واقعي آن كتاب ارائه دهد

   : مواضع را چنين تقسيم نمودنتوان آ هاي تحقيق علمي به دور است و مي صورت
در [ اشاره از احتجاجات عبدالحسين هاي مورد  تعداد موضع:اول احتجاجات

موضع است و او گفته است كه با نصوص صريح و صحيح اهل ) 375(، ]مراجعات
نمايد وليكن به يك  هاي آنها بر اهل سنت احتجاج و استدالل مي سنت و از كتاب

   :گردد دهم آن هم عمل ننموده است، و اينك به شما عرضه مي
آيه از ) 47(باشد  آيه مي) 60(استدالل نموده است  تعداد آياتي كه به آن :آيات -1

به آنچه بر آن استدالل نموده صحيح نيستند و بر اخبار واهي و و آنها تفسير آنها 
ي ديگر خارج از موضوع مورد استدالل  آيه) 13(اساس تكيه نموده است و  بي
  . باشد  مي

باشد  حديث مي) 196( تعداد احاديثي كه به آن استدالل نموده : احاديث-2
) 33(باشند و   دروغين مي وحديث از آنها مابين حديث ضعيف تا موضوع) 163(

  . باشد حديث ديگر نيز خارج از موضوع مورد احتجاج مي
اثر ) 66(باشد  اثر مي) 71( تعداد آثاري كه مورد استدالل قرار داده است : آثار-3

اثر باقيمانده هم خارج از موضوع ) 5(و . اند از آن ميان ضعيف تا مكذوب قرار گرفته
  . اند مورد استدالل

 احتجاج نمايد كه حجتي اي  در جاهاي فرواني ناچار شده است به اقوال ائمه-4
ي رافضه نقل نموده و از منابع اهل  در آنان بر اهل سنت نيست و يا از كتب شيعه

ا را در باشد كه آنه موضع مي) 39(موده است و تعداد اين مواضع نسنت نقل ن
، 200-180، 172، 152، 149، 141، 115، 112، 106، 1/34ج  (:يابي صفحات زير مي

، 116، 115، 48، 2/39ج  (–) 529، 461، 458، 421، 390، 380، 282، 241، 202
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156 ،174 ،176 ،217 ،225 ،254 ،280 ،296 ،305 ،347 ،389 ،393 ،395 ،398 ،
405 ،407 ،432 ،433 .(  
واضع استدالل او بر عليه خود اوست و يا يكي از اصول او را  در تعدادي م-5

باشد كه در صفحات زير يافت  موضع مي) 9(نمايد و تعداد اين جاها نيز  نقض مي
   :شوند مي
  ). 149-2/14ج  (–) 536، 244، 221، 220-219، 173، 147، 122، 1/111ج (

 موضع از آن را )187(ايم  ها و تصريحات او و توانسته  مواضع و نقل:دوم
   :آوري نمائيم كه عبارتند از جمع
   :باشد مواضعي كه در نقل دروغ مي -1

 از يو آن عبارت از جاهايي است كه ادعاي وجود چيزي را نموده كه اساس
وجود ]  حديثآن[نمايد و حال   را مييصحت ندارد مثالً ادعاي وجود حديث

آوري  قل دروغ نموده جمع كه صراحتاً در ن راموضع از آن) 18(ندارد، و 
   :ايم كه عبارتند از صفحات نموده

، 429 و 412-410 و 364، و 182، 180، 175، 165، 164، 116، 66، 48ج (
  ) 223 و 141 و 49 و 2/9ج ( و –) 532 و 522 و 462

   : جاهايي كه در آن نقل را تغيير داده است-2
عمالً وجود دارد وليكن و آن مواضعي است كه در آنها چيزي را نقل نموده و 

 اينكه در اولي :و تفاوت اين عمل با كار اول) دهد عبارات آن را تغيير مي
نمايد كه وجود ندارد و اما در دوم آن شيء وجود دارد اما در  چيزي نقل مي

ع ض اين هم نوعي دروغ است و اين موا، وآورد نقل آن دگرگوني به وجود مي
   :صفحات ذيل بيابيددر توان آن را  باشند كه مي موضع مي) 15(نيز 
ج  (–) 515 و 510 و 508 و 399 و 397 و 395 و 321، 256، 1/212ج (
  ). 300 و 255 و 172-171 و 158 156-157، 2/29

   : استننموده قطع و قيچي  را مواضعي كه در آن نقل-3
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هايي را كه صحيح نيست قطع شوند قيچي  و آن جاهايي است كه در آن نقل
شود و به حذف و قطع آن  ايد زيرا در آن چيزي بر عليه او يافت مينم مي

موضع در اين زمينه را ) 30(نمايد و حال  اقدام مي) حتي آيات قرآني
   :شوند ايم كه در صفحات زير يافت مي آوري نموده جمع

، 238 و 236 و 233 و 187-186، 172-171 و 167-69-68 و 1/39ج (
 و 367 و 324، 320 و 317 و 307 و 293-292، 291 و 286، 281 و 276
-217 و 148 و 97، 44-2/43ج  (–) 548 و 515 و 487-486، 386 و 368
  ). 401-400 و 354 و 218

  . باشد  جاهايي كه در آن كذب صريح مي-4
و آن عبارت از مواضعي است كه در آن نقل كذب و دروغ است بلكه دروغ 

آوري نموده كه   اين دست را جمعموضع از) 27(در ادعا و اخبار و حال 
  . توان در صفحات زير به آن دست يافت مي
، 337-336، 334، 306-305، 275، 167،203، 126، 124 و 47-46 (1ج 
 و 58-57 و 29 و 19-18 و 2/18ج  (–) 417، 416، 400 و 397، 362، 358
  ). 434 و 344 و 318 و 253، 225-224 و 85

   : نيرنگ است مواضعي كه در آن فريب و-5
نمايد با سوء استفاده از عبارات غير صريح  تالش ميو در اينگونه مواضع 

موضع را ) 36(ندارد و در اين زمينه وجود امري وانمود نمايد كه در حقيقت 
   :ايم كه عبارتند از صفحات آوري نموده جمع

-296-295 و 271-270 و 265 و 253، 173، 124، 151، 6061، 1/59ج (
-500، 500-499 و 375 و 357 و 354، 339-338، 323-322 321 و 297
 و 248 و 246 و 245 و 230 و 229 و 66 و 62 و 2/37ج  (–) 516 و 501
-446 و 444 و 441 و 430 و 429 و 382-366 و 342-341 و 324-325
447 .(  

   : مواضعي كه در آن كتمان است-6
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كتمان نمايد كه كتمان آن هاي خويش  و آن به اين صورت كه امري را در نقل
نمايد كه  روا نيست و با اين وجود كسي ديگر آن را از همان منبع او نقل مي

توان آن را در  باشند و مي موضع مي) 47(آوري شده در اين بابت  مواضع جمع
   :صفحات زير يافت

، 277، 274، 270، 269، 263، 163، 82، 61، 60، 59، 56، 39-1/38ج (
، 345، 342، 338-337 و 337 و 323-324، 320، 307، 291، 289-290
، 418 و 417 و 416 و 412 و 407 و 406 و 388 و 36 و 382 و 362-363
، 248، 172، 171، 161، 2/90ج  (–) 520، 478، 470، 469، 444 و 424
321-322 ،335 ،338-339 ،402 ،445-446 .(  

   : مواضعي كه در آنها در خود كتاب تناقض است-7
نمايد و   امري را در جايي ادعا نموده سپس در جايي ديگر آن را نقض ميمثالً

و . نمايد يا كسي را در جايي ستايش نموده و در جايي ديگر او را نكوهش مي
   :شوند باشند كه در صفحات زير يافت مي موضع مي) 14(اين مواضع 

ج  (–) 501، 361، 325-324، 287، 281، 254، 188، 154-1/153ج (
2/48/233 ،249 ،313-314 ،431-432 ،438 .(  

 مواضعي كه امكان ندارد شيخ االزهر و يا هر كس ديگر از اهل سنت بر :سوم
وارد است و سنت هايي بر اهل   زيرا در آنها انتقادها و سرزنش:آن اقرار نمايد

   :باشد كه عبارتند از مي) 33(تعداد اين مواضع 
   :اند  ايراد قرار گرفتهمواضعي كه در آنها صحابه مورد -1

يا به صورت عام به صحابه ايراد گرفته و يا به طور خاص به افرادي از او و 
آنان از قبيل ابوبكر، عمر، عثمان و عائشه ايراد وارد نموده كه تعداد اين جاها 

   :شوند باشند كه در صفحات زير يافت مي موضع مي) 22(هم 
-130-129، 122، 74-72، 2/43ج ( –) 376، 112، 85، 54 و 1/41ج (

155-163 ،178 ،182-205 ،221 ،261 ،287-288 ،300 ،301-302 ،323 ،
334 ،349-350 ،365 ،386 .(  



364364364364 پاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعاتپاسخهاي كوبنده به كتاب  مراجعات        

 و :ي اهل سنت و علماي آنها را نكوهش نموده است  مواضعي كه در آنها ائمه-2
انتقاد و ايراد نموده از آنان  ياين نيز به صورت عام و به طور خاص به افراد

باشد و در صفحات زير يافت  موضع مي) 11(ست كه مواضع مورد اشاره ا
  : شوند مي
، 2/33ج  (-)441، 360، 358-358 و 395 و 286 و 267-266-57-1/56ج 
144 ،295 ،434-435 .(  

 مورد اشاره مذكوري برخي از موارد  و بدون شك هر كتابي كه در برگيرنده
ي  را نابود و فنا نمايند پس اگر همه و سزاوار است كه آن قرار داديم، باشد

  موارد در آن جمع شوند چه؟ 
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