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گيرم كه با وجود تحقيق  خدا را گواه مي«

، شخصي فراوان و اطالع بر اقوال و مذاهب مردم
و  ،را نيافتم كه به مذهب شيعة اماميه متهم باشد

امت اسالمي از او به نيكي ياد كنند، چه برسد 
به كساني كه از صميم قلب به مذهب اماميه 

 .»معتقدند
 ابن تيميه





 

 

 پيشگفتار

اهللا إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا, من هيده 

فال مضلّ له ومن يضلل فال هادي له ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك لـه ونشـهد أن حممـداً 

 عبده ورسوله صىلّ اهللا عليه وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين  أما بعد: 

﴿ فرمايد: خداوند متعال در قرآن كريم مي                  

 ﴾N  :7(الحشر.( 
آنچه را رسول خدا بـراي شـما آورده بگيريـد (و اجـرا كنيـد) و آنچـه نهـي كـرده         «

 ».خوداري نمائيد، و از (مخالفت) خدا بپرهيزيد كه خداوند كيفرش شديد است
 فرمايد: يمو را الگويي نيكو براي بندگان قرار داده  ص پيامبر عز وجلخداوند  و

﴿                             

 ﴾N  :21(األحزاب.( 
مسلما براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نيكويى بود، براى آنها كه اميـد بـه   «

 ».كنند د و خدا را بسيار ياد مىرحمت خدا و روز رستاخيز دارن
فارسـي كتـاب   ي  هگرامي! جـاي خوشـحالي و افتخـار اسـت كـه ترجمـ      ي  هخوانند

را خدمت شما  :شاهكار شيخ اإلسالم ابن تيميه  منهاج السنة النبويـةارزشمند و كمياب 
شـد و  باعطفـي در زنـدگي مسـلمانان    ي  هاميدواريم كه اين كتاب نقط ،نماييم تقديم مي
 ايد كه حقايق مسخ شده دوباره سرجايش بازگردد.كمك نم

نور و ظلمت از اولين روز خلقـت انسـان    ،ق و باطلآري! مبارزه و كشمكش بين ح
 شروع شده و تا روز قيامت نيز ادامه خواهد داشت.

تـا  اند  هكوشيد ،مستكبرين و اتباع آنها در هر حال و در هر كجا ،شيطان و هوادارانش
د كرده و صداي مستضعفان را در گلـو خفـه نمـوده و جلـو نشـر      حق و هدايت را نابو
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 توحيد و يكتاپرستي را به هر وجه ممكن بگيرند.
يكتاپرسـت و   ،اين مبارزه و كشمكش اگر چه خيلي سخت بوده و مسلمانان راستين

اما در نهايت به فضل و  ،ندا هزحمتها و سختيهاي فراواني را متحمل شد ،درستكار رنجها
غالب آمده و  ،بر اهل شرك و گمراهي و خرافات ،و قدرت پروردگار جهانيانكرم الهي 
 ند.ا هپيروز شد
محترم! كتابي كه در دست داريد تداوم همان مبارزه و پيكـار بـين حـق و    ي  هخوانند
 م كرده و بر خالفلَقد ع ،رافضيحلى پرستي چون ابن مطهر  آنگاه كه باطل ،باطل است

و بـا زيـر    ،كنـد  ردان راستين پيـامبر اسـالم قلـم فرسـايي مـي     توحيديان و شاگي  هعقيد
ها و افتراهاي زيـادي را بـه    تهمت ،به مقام علم و دانشاهانت پاگذاشتن امانت علمي و 

 ،شخصيت مبارز و فارس ميدان علـم و ادب  ،دهد فرزندان اسالم نسبت مي وترينگراست
دفاع از كيـان اسـالم و    با هدف و ،با احساس ايماني و وجداني ،شيخ اإلسالم ابن تيميه

منهـاج السـنة نظيـر   بي ص پاسداري از حريم ياران صميمي و قهرمان رسول خدا كتاب

ت اسالمي هديه نموده و براي هميشه دهان ابن مطهر رافضـي و رافضـيان   ام بهرا النبويـة 
فض بس بزرگ در مقابل جهان ر رىپس ،و اين كتاب از آن زمان به بعد ،بندد ديگر را مي

زنيم كه براي هيچ قومي امكان پذير نيست كه  و با اطمينان كامل فرياد مي ،ع استو تشي
زيـرا ايـن كتـاب حـق و      ،اين كتاب بنويسـد  براي  هو رد قانع كنند تا روز قيامت جواب

 .حقيقت را روشن نموده است
پرسـتي خـويش دسـت     اين كتاب يا بايد از شرك و باطـل ي  هبا مطالع گمراهانبلكه 

و خواسـت مـا    ،شـيخ اإلسـالم  ي  هكـه ايـن خواسـت    ،كشيده و به دامن توحيد بازگردند
 و راه سومي هرگز وجود ندارد. ،بسوزند و بسازنددر گمراهي خويش و يا  ،باشد مي

 ،پـر افتخـار شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـه      ي  هاين كتـاب زنـدگي نامـ   ي  هآري! در مقدم
ي  هبزرگـوار و بعضـي مطالـب مهـم دربـار      هاي علمي و زندگي سياسي اين امام كارنامه

شـما  ي  هاميدواريم مورد استفاد  نماييم كه كتاب منهاج السنه و سبب تأليف آن را ذكر مي
 عزيزان قرار بگيرد.



 

 

 عصر زندگي شيخ االسالم ابن تيميه 

و بـزرگ   ،كنـد  رشـد مـي   شـود،  مـى شخص داعي در آن تولد  هرمنطقه و سرزميني كه 
گذارد تا آنجـا كـه    به جا مي ىاثر عميق طرز فكر او دعوت و ،يوعشود در زندگي د مي

در نيـز  شيخ االسالم ابـن تيميـه    ،شود او مشاهده مي اقوالليفات و أت ،ها هبعدها در نوشت
چرا  ،سازي در آن عصر رخ داد هاي سرنوشت هكه حوادث مهم و واقع شد تولدمعصري 

ترين شهرهاي اسـالم و   ويراني پر رونق و و ،مكه او ابتداي حمالت مغول بر جهان اسال
ـ    را  نيشابور و هرات ،آن زمان چون بلخ همراكز عمد ي  هاز زبـان بزرگـان شـنيده و دنبال

ه ن بـزرگ شـد  آر دسرزميني كه ابن تيميه  ؛هاي خون آشام بر مناطق شام حمالت مغول
ري بغـداد پايتخـت امپراطـو    ديده است كه چطـور  و هكرد به چشم سر مشاهده است را

كه ابن علقمـي  (دشمنان داخلي جهان اسالم  و به كمك ،عظيم اسالمي به دست مغوالن
نان بـه  امسلمي  هسقوط كرده و خليف )نان بودندآهاي  هاز سر كردطوسي و خواجه نصير 

 !بدترين وضع به قتل رسيد
علمي پس از تخريـب مراكـز فرهنگـي دنيـاي     ي  هاز ناحي نو از طرف ديگر مسلمانا

و رسـومات   ها بدعت و شرك ،ندنمودپي حشتناكي وسير قهقرائي  ،سط مغوالنروز توآن
اقتصاد مسـلمانان  و  از بين رفت.ثبات سياسي در عالم اسالمي  ،به اوج ترقي خود رسيد

ي  هنويسند جهان اسالم به يك مصلح عظيم و اوضاعىدر چنين  .و تخريب شد تضعيف
تا اينكه خداوند متعال  .داشتنياز و تدبير نستوه و ابرمرد علم وسياست  يمجاهد ،توانا

المي منت نهاد و شيخ االسالم تقي الدين ابن تيميه را سبه فضل و كرم خويش بر امت ا
عطفي در عروج علمي و مبارزات سياسـي و جهـاد   ي  هگر نقطيتا بار د ،به آنها اهدا كرد

 .و سير صعودي امت را تضمين نمايد ،اشدمقدس ب
در ميـدان علـم و فرهنـگ     ،الم ابن تيميه توانست اين چنين باشـد كه شيخ االس حقاً

 ل دينـي ائگوي مسـ  از خويش بجا گذاشت كه تا قيامت پاسخيي كتابهاي نفيس و گرانبها
و  ،نماها خواهـد بـود   دشمنان و مسلمانى به شبهات دندان شكن هاى و جواب مسلمانان
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بلكـه خـود   را تشويق نمـود،  زمان  و حكام آن پادشاهانمبارزه نه تنها  جهاد وميدان در 
خداوند خطـر  به اين ترتيب نبرد جانفشاني نمود كه هاي  لباس رزم پوشيده و در صحنه

 نصرت داد.را  اه مغول را از جهان اسالم دفع نمود و مسلمان



 

 

 شيخ االسالمي  هزندگي ناممختصري از 

كه نسل در نسل به است  يانحرّمشهور خاندان شيخ االسالم ابن تيميه همان خاندان 
تـوان گفـت كـه سرپرسـتي      بلكه مي ،است ليف و تصنيف آن مشغول بودهأعلم دين و ت

جـد شـيخ االسـالم ابـن تيميـه       ،را در ديار خويش به عهده داشتله علمي مذهب حناب
هـا او را   رود تا جـايي كـه بعضـي    ه بزرگ دين به شمار ميئمابوالبركات مجد الدين از ا

 .ندا همجتهد مطلق دانست

 اسم و نسب
ليم بن عبدالسالم مشهور به شيخ االسـالم ابـن تيميـه    حايشان تقي الدين احمد بن عبدال

 است. الحراني الدمشقي الحنبلي

 مكان و تاريخ تولد
و اين  ،تولد شدمان كه از مراكز مهم اديان قديم است شيخ االسالم ابن تيميه در شهر حرّ

 ،باشـد  آبـاد مـي   ىشهر شهر اورفه كه فعالً زديكنشمال شرق جمهوري تركيه  در شهر
 .واقع شده است

جمهور مورخين از جمله شاگرد او حافظ ابـن   تاريخ تولد شيخ االسالم ابن تيميه را
 .ندا هدانست هـ)661( الكثير دهم ربيع االول س

ان هنوز ابن تيميه به هفت سالگي نرسيده بود كه مغولها بعد از تصرف عراق بـه حـرّ  
و اين خاندان علم و فرهنگ مجبور شدند وطن خويش را  كردند،حمله  او محل والدت

اين خاطر انتخـاب نمودنـد    به سرزمين شام راآنها  .هجرت نمايندبه شام ترك نموده و 
 . كه مغولها هنوز به آن سرزمين راه نيافته بودند

 خاندان علم و فضل در دمشق  
و دمشـق  شته بود كه اهل ذدمشق نگبه فضل  علم وهنوز چند روزي از هجرت خاندان 
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عبدالحليم بن تيميه و شام قصد آنها نمودند  هاي هو گوشمحصلين علوم ديني از اطراف 
درس و تـدريس   كرسـي در جامع مسجد اموي دمشق بـر   شيخ االسالم ابن تيميه) پدر(

  .داد طالبان علوم نبوت را سيراب نموده و به فتاوي و سوالهاي مردم پاسخ مي ،تكيه نمود

 قوي ي  هظحاف ابن تيميه و
بدون استثناء از اند  هشيخ االسالم ابن تيميه و زندگي او نوشتي  هآن كسانيكه درباري  ههم

ـ  و ايـن بـه تنهـا    ،انـد  هها و حكايات فروان نقل كرد قوي وي سخني  هحافظ ادعـا   كي
ي شـيخ  علمـ  تحقيقـات و  هـا  هلسـا ر ،فتـاوي  ،ها باحقيقتي است كه كت هبلك ،باشد نمي

  .االسالم ابن تيميه بهترين شاهد و سند بر اين مدعا است
له را أآن مسـ  ورا بخوانـد  اي  هلأعجيبي داشت و محال بـود كـه مسـ   ي  هحافظايشان 

 در كـرد و  اينها هميشه به پروردگار متعال رجـوع مـي  ي  هو با وجود هم ،فراموش نمايد
مثل او ديده نشده است. هيچگـاه   خداپرستي و استعانت از اهللا تعالي هرگز ،شدت تقوي

 خنديد. كرد و مي نمود و مصافحه مي بلكه سالم مي ،براي شخصي انحنا نكرد

 يعلم تتحصيال
ابن تيميه از همان كودكي و خردسالي اهتمام  مانندبديهي است كه شخصيت بارز علمي 

ـ     ،ه باشدخاصي به تحصيل علم و ادب داشت ازي او مثل اطفال ديگر وقـت خـود را بـه ب
  .نمود مي كه داشت شب و روز تالش واالييبلكه به خاطر هدف  ،گذراند نمي

نيز بـر ايـن    تعليقاتيحفظ نموده و بعدها را از همان كودكي كتاب سيبويه (در علم نحو) 
در علـم حـديث   را حميـدي  ي  نوشـته الجمع بين الصحيحين  كتاب همچنين ،شتنوكتاب 

 .هاي مرجع آن فن را حفظ نمود بدر هر تخصصي يكي از كتاو  ،حفظ كرد

 ابن تيميه شيخ االسالم
ايشـان  مدح و ستايش  ،ندا هآمد بعد از اوي كه يصرين ابن تيميه و يا علماابسياري از مع

 ند تا جاييكه او را (شيخ االسالم) لقب دادند.ا هكردرا 
لبـاني در كتـاب خـود (الرائـد     ناصـرالدين األ اين عصر محمد و محدث امام معاصر 
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را ذكر كـرده  اند  هالوافد) نام هشتاد و چند تن از بزرگان علم كه معاصرين ابن تيميه بود
تـوان گفـت كـه     ت مـي أو بـا جـر   ،اند هنمود باست كه ابن تيميه را (شيخ االسالم) ملق

دشمني داشتند و در آزار و اذيـت او  يا معاصرين او حتي كسانيكه با او رقابت و ي  همه
و  تو فضـل و كرامـا   ،اعتراف داشـتند  اش ام عالي و شامخ علميكوششها نمودند به مق

 ستودند. دانش او را مي

 شيوخ ابن تيميه
شـيخ  «گويـد:   شيخش مـي ي  هدربار استاز شاگردان ابن تيميه  كه الهاديدعبابن حافظ 

كـه   ستذ گذاشته اتلم ىنواز عالم و استاد بزرگ دويستاالسالم ابن تيميه نزد بيش از 
 :كنيم ذكر ميآنها را اينجا از  اسامي بعضي

عبدالرحمن بـن محمـد بـن    ابو محمد، امام و عالمه قاضي القضات شمس الدين  -1
تسـهيل  "و كتـاب   "قنـع مشـرح ال "قدامه المقدسي الحنبلـي صـاحب كتـاب    بن احمد 

 فقه حنبلي است. از مراجع مهم دراين دو كتاب  كه "ذاهبالمطالب في تحصيل الم
قيه ابو العبـاس زيـن الـدين، احمـد ابـن عبدالـدائم المقدسـي از        امام، محدث، ف -2

 .هـ)668(بزرگترين شيوخ حنابله در سرزمين شام، متوفي سنه 
و فقيه قاضي القضات شمس الدين احمد بن ابراهيم بن عبدالغني السـروجي   ماما -3

 كه در علوم مختلف سر آمد روزگار بود. "الهدايه"تاب كالحنفي شارح 
بن محمـد بـن ابـي بكـر بـن عبدالواسـع الهـروي، متـوفي         العالم ابوبكر  المسند -4

 هـ).673(
بن عساكر االعرب فاطمه بنت ابي القاسم دختر مورخ شام حافظ  ام الشيخة اجلليلة -5
:.  

 شاگردان شيخ االسالم ابن تيميه
نوبـت   شيخ االسالم ابن تيميه شاگردان زيادي به جهان اسالم تقديم نمود كه هر كدام به

بـن حجـر   او بقول حافظ  ،دانشمندان شدند و مورخينو مد فقهاء و محدثين آخود سر 
داشـت و   بن قيم هيچ شـاگرد ديگـري نمـي   ااگر شيخ االسالم ابن تيميه بجز حافظ  ::
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كـه جهانيـان او را بـه     داشت همان يك شاگرد برايش كافي بود هيچ منقبت ديگري نمي
چنين شخصيت علمي تربيت نمايد  است توانستهحيث يك شخصيت ممتاز بشناسند كه 

و از كتب او استفاده نماينـد. و اصـال    ،دشداشته با كه مخالف و موافق به علم او اعتراف
م و دانش لد ابن تيميه به تحصيل عزشماري ن خاص و افراد بيشجاي تعجب نيست كه ا

ي او اشـتغال  مقـام شـامخ علمـ    ،كه شخصيت ممتاز ابـن تيميـه   چرا ،و معارف بپردازند
نظيـر و سـفرهاي    هـاي بـي   هميشگي به درس و تدريس و جهاد و شجاعت و شـهامت 

 علـوم نبـوت را   مشـتاقان او  ىو خـدا ترسـ   ىره زهد و تقـو الخو با ،در مراكزاو علمي 
 ساخت كه خويشتن را از اين سرچشمه علمي سيراب نمايند. ذوبمج

نـام   ن شيخ االسالم ابـن تيميـه را  طور نمونه چند تن از بارزترين شاگرداه ب ادر اينج
 بريم: مي

حمد بن ابي بكر ايوب دمشقي مشهور معالم اصولي شمس الدين  ،مفسر ،مجتهد -1
مـدارج  " ،"زاد المعـاد "صـاحب كتـاب    هــ) 751(به حـافظ ابـن قـيم جـوزي متـوفي      

 و..... "مفتاح دار السعاده" ،"السالكين
محمـد بـن احمـد بـن عثمـان      حافظ شـمس الـدين    ،مورخ ،تعديل امام جرح و -2

 عالم النبالء و ميزان االعتدال و .....أسير  ،سالمإلي الذهبي صاحب كتاب تاريخ انالتركما
الهادي صـاحب كتـاب   عبـد مورخ شمس الدين محمد بـن   ،حافظ ،محدث ،امام -3

 و كتابهاي ديگر در علم حديث. "العقود الدريه"و  "الصارم المنكي"
الـدين بـن كثيـر القرشـي الدمشـقي       عمـاد  ءخ ابوالفدامورو يه فق ،مفسر ،حافظ ،امام -4

 و ... . "البدايه و النهايه"و صاحب كتاب  "القرآن العظيم ريتفس"صاحب 

 ليفاتأعلمي و ت زندگي
ه يك زندگي كامال علمي بـوده اسـت. او در سـنين جـواني شـروع بـه       يزندگي ابن تيم

هاي پر بار خويش غنـي   همي را با نوشتاسالي  هيكه كتابخانئتدريس و تصنيف كرد تا جا
 ساخت.

ـ  :فرمايد حافظ ابن عبدالهادي مي خرين امـت اسـالمي   أهيچ كسي را از متقدمين يا مت
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در  ،و يا نزديـك بـه آن داشـته باشـد     ،شناسم كه تصنيفاتي مانند تصنيفات ابن تيميه نمي
(تبعيـد  يا خويش را در زندان و بن تيميه بيشتر تصنيفاتاشيخ االسالم  حاليكه

0F

نوشـته   )1
 است.

آثـار  ي  هبعـد از مطالعـ   بن تيميـه) امحمد راغب باشا (يكي از مخالفين شيخ االسالم 
يابد كه اين مرد درخت پر  مي ه را مطالعه كند دريگويد: كسيكه آثار ابن تيم گهربار او مي

و در  ،داشـته اسـت   و قـدرت عجيبـي در سـاكت نمـودن مخـالف      ،باري از علم بـوده 
 از آن مستغني نيست. يطالب علمهيچ خورد كه  به چشم مي ييش فوائدكتابها

از طـرف  و برخوردار است  يعلمي زياد ارزشهاي ابن تيميه از يك طرف از  هنوشت
دهد  در مسايل و بابهاي مختلف علوم نشان مي راديگر وسعت معلومات اين عالم رباني 

و شواهد زيادي از اقوال  است صاهللا از استدالل به كتاب خدا و سنت رسول  ملوكه م
فاتش را يلأدر ت ابن تيميه توان منهج شيخ االسالم مي ،كرام و سلف اين امت دارد ةصحاب

 زير خالصه نمود:ي  هدر چند نكت
هـاي   بـا دادن راه حـل   ،سي واقعيت زندگي امت اسالمي و احداث روزمـره ربر: الف

كـه در نفـوس خواننـدگان تـاثير      و مطابق با قرآن و سـنت نهايت مناسب و حكيمانه  بي
 شود. مولفين ديگر كمتر ديده مي هايباگذارد و اين خصوصيت در كت خاصي بر جاي مي

مخالف و حتي معاند و رام كردن او در  قانع كردندر  قرآنيبكار گرفتن اسلوب : ب
   .قبول حق

 .جوانب موضوعي  ههمي  هنداسلوب شامل و در برگير: ج
و بيـنش   ،علماي سلف امتاز اقوال ب و سنت و ااز نصوص كتاستدالل به موقع : د

 و آگاهي از روح اين شريعت مطهر. ىدر علم مقاصد شريعت اسالماو گسترده 

                                           
ايشان همواره داراي حجتي قوي بود كه كسي را توان رويارويي بـا آن نبـود، و در راه خـدا از سـرزنش كسـي هـراس        )١(

هنگام آشكار شدن حق، آن را بر زبان آورد. و به همين خاطر بود كه از سـوي صـاحبان سـلطه و حكـم بـه       نداشت كه
ايشان محنتهاي زيادي وارد گرديد. او دفعات بسياري به زندان رفت و باالخره نيز محبوس در زنـدان قلعـه دمشـق، بـه     

 رحمت الهي پيوست.
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يكه ابو عبداهللا بن شقيق كاتب ئتا جا ،ياد استزبن تيميه خيلي الفات شيخ االسالم ؤم
خواسـته   اوه) و يا غير گويد: اگر شخص تقي الدين (ابن تيمي بن تيميه مياشيخ االسالم 

 انجام دهد.تواند  شمارد و ذكر نمايد هرگز اين كار را نميب باشد مولفات شيخ االسالم را
قوي بـه او ارزانـي داشـته    ي  هعلم و حافظ و هنهاد يچرا كه خداوند بر شيخ منت خاص

 است.
حث مورخ نامور و از شاگردان شيخ االسالم بن تيميه) بعد از ب ،حافظ ذهبي (محدث

هزار  بن تيميه را تا يكانويسد: تصنيفات شيخ االسالم  مفصلي درباره تصنيفات ايشان مي
نيـز  بعـد از آن تصـنيفات ديگـري     كـه  مشمرد )رساله و بحثهاي علمي ،تصنيف (كتاب

 ديدم.
ها  ها و اضطراب هر عصر فتنددقيق نيست چرا كه شيخ االسالم بن تيميه هم اين عدد 
و يـا در   ،و يا در تبعيد ،و خيلي از عمر خود را در زندان ،نمود ها زندگي مي و كشمكش

مسافرت بين شام و مصر و مابين شهرهاي مصر گذارنده است كه اين امـر باعـث شـده    
ه در مجمـوع فتـاوي و يـا    كـ چنان ،و از بين برودشده تعداد زيادي از مصنفات او ضايع 

آن  و فعـالً  ،ن كتاب شـرح دادم فال بطور مفصل در اين موضوع را: نويسد كتب ديگر مي
 موجود نيست. كتاب

مشهورترين كتابهاي شيخ االسالم بن تيميه كه شهرت عـالمي   از ىو ما در اينجا بعض
  نماييم: مقبوليت عام يافته و انقالب بر پا كرده است را ذكر مي نداشته و بين مسلمانا

١- .الكرب اختيـارات شـيخ  -٣اجلحـيم.  اقتضاء رصاط املستقيم خمالفة أصـحاب ٢الفتاو

التعليـق عـىل فتـوح الغيـب لعبـدالقادر  -٥تعارض احلسـنات والسـيئات.  -٤االسالم بن تيمية. 

 – ٩. مسؤال يف معاوية بـن أيب سـفيان  -٨احلموية الكرب.  -٧احلسبة يف اإلسالم.  -٦الكيالين. 

يـاء الـرمحن وأوليـاء الشـيطان. الفرق بـني أول -١٠السياسة الرشعية يف اإلصالح الراعي والرعية. 

منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدريـة.  -١٣العقيدة الواسطية. -١٢نقض املنطق. -١١

 . رفع املالم عن أئمة األعالم -١٤
تـوان   كه دربارة شيخ االسالم ابن تيميه نوشته شده اسـت مـي   ابهاييو از مهمترين كت
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 اينها را نام برد:
 عبدالرحمن النحالوي  –ابن تيميه  -1
 د. محمد يوسف موسي –ابن تيميه  -2
 د .مصطفي حلمي  –ابن تيميه والتصوف  -3
 عبدالمنعم الهاشمي –عالم الجرئ الابن تيميه  -4
 ابو حفص البزار  –في مناقب ابن تيميه  هاألعالم العلي -5
 ابوالحسن الندوي - هالحافظ ابن تيمي -6
 محمد ابراهيم الشيباني  -شيخ االسالم ابن تيميهمن حيات  هاوراق مجموع -7
 عبدالمجيد الشعيبي  –منهج ابن تيميه في التكفير  -8
 ابن تيميه السلفي د. محمد خليل هراس  -9

 محمى سيد الجلينيد. -التأويل هياإلمام ابن تيميه و موقفه من قض -10
سياسـي شـيخ   و ي ي از مستشرقين نيز زنـدگي علمـ  ضبع انناعلماي مسلم برعالوه 

هاي فوق ليسانس و  هپايان نامها و مبارزات او را در  هكارنام ،االسالم ابن تيميه و خدمات
تـوان از آن جملـه اسـتاد     كه مياند  همورد توجه قرار داده و بطور دقيق بحث نمود دكترا

 موضوع سياسي شيخ االسالم ابن تيميه را ء و نظرياتراآرا نام برد كه  "هنري الوست"
و خـود  خويش قرار داده و بحث شاياني در اين مورد تقديم نموده است  ىرساله دكترا

 تشريح نموده اسـت.  مولفات شيخ االسالم را به زبان فرانسوي ترجمه واز بعضي هم او 
 كه در كشورهاي اسـالمي و غيـر اسـالمي    فوق ليسانس و دكتراي  ها رسالهده برعالوه 

 .نوشته شده است

  الم ابن تيميهوفات شيخ االس
ايشان بيست  بيماريشيخ االسالم ابن تيميه مريض شد و  هـ)728( سال در اواخر شوال

بعد از يك هـ) 728(و چند روز ادامه يافت تا اينكه در سحرگاه بيست و دوم ذي القعده 
قلعة دمشق جهان  در اهل بدعت ساكت نمودنو  صعمر دفاع از اسالم و سنت پيامبر 

 .)إنا هللا و إنا إليه راجعون. (گفتفاني را وداع 



   

  مختصر منهاج السنه   34 

ي  هو زن و مـرد بسـوي قلعـ    ،قه بر مردم اثر كـرد عخبر وفات شيخ االسالم چون صا
قلعه و راههاي منتهي به آن به سرعت پر از مردم شد ابتدا بـر او در قلعـه    .دمشق آمدند

 .بردندآن جنازه را بيرون آوردند و بطرف دمشق  نماز خواندند و پس از
شـركت  كـه تعـداد    شق تا كنون چنين ازدحامي به خود نديده بود تـا جـايي  شهر دم

هزار نفر تخمين زده شد. و بعد از نماز ظهـر   يستصد تا دو در جنازه بين يك كنندگان
بر ايشان نماز جنازه خواند و  :اط الدين الخر ءدر مسجد جامع اموي دمشق شيخ عال

در پهلوي برادر خويش شرف الدين عبداهللا  آنگاه بسوي مقبرة (صوفيه) انتقال داده شد و
 دفن شد. :

 ،امـا كتابهـا   ،ايـن عـالم مـدافع خـويش را از دسـت داد      امت اسالمي اگر چه ظاهراً
گر راه و چراغ هدايت بـراي   روشن به ياري اهللا ي شيخ االسالم ابن تيميهاو فتاو ها هلرسا

 نها خواهد بود.آ

 ثناي علما بر شيخ االسالم ابن تيميه
بعـد از  كه از معاصرين شيخ االسـالم بـوده   هـ)702متوفاي( حافظ ابن دقيق العيد -1

گمـان  : فرمايـد  مـي شـود،   هاي شايان شيخ االسـالم در قـاهره آگـاه مـي     اينكه از كارنامه
فرمايد: آنگاه كه بـا ابـن    فاضلي مثل تو را خلق نمايد. و مي كردم كه خداوند عالم و نمي

بـر  بخواهـد  را هـر چـه از آن    ،علوم در جلـو روي اوسـت  همة تيميه نشستم ديدم كه 
 گذارد. ميو هرچه را كه بخواهد  ،دارد مي

در آن ديار بـر ضـد   را اسالم  حاكمانآنگاه كه شيخ االسالم به مصر سفر نمود تا  -2
مغولها به جهاد تشويق نمايد عالمه ابن حيان األندلسي نيز در آن جمع حضور داشـت و  

يخ االسالم فرمود: چشمهاي من هرگز شخصيتي چون ابـن تيميـه را   پس از مالقات با ش
  .و اشعاري در مدح او نيز سروده است ،نديده است

الشّـافعي  الـدين محمـد بـن عبـدالبر السـبكي       ءامام العالمه قاضي القضـات بهـا   -3
 كند مگر جاهل و يا صاحب بدعت. فرمايد: قسم بخدا با ابن تيميه دشمني نمي مي

حدثين حافظ جمـال الـدين يوسـف بـن عبـدالرحمن المـزي الشـافعي        شيخ الم -4
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و نه هـم او مثـل خـويش را ديـده      ،ام همثل ابن تيميه نديدكسي را من هرگز  فرمايد: مي
تـر   و هيچ كس را نديدم كه به كتاب خدا و سنت رسـول اهللا از ابـن تيميـه عـالم     ،است
 و يا بيشتر عمل نمايد. ،باشد
 شـجاعت و  ،د: شيخ ما و شيخ االسـالم در علـم و معرفـت   فرماي حافظ ذهبي مي -5

و من كمتر از آنم كه در بارة سيرت او چيزي بنويسـم. و   ،روزگار استي  هشهامت يگان
اگر بين ركن يماني و مقام ابراهيم سوگند ياد كنم كه هيچ كس را مانند او نديـدم و نـه   

 .گير نخواهم شد قسمديده است، را هم او مانند خويش 
ابن اگر شخصي به كتابهاي  :فرمايد مي الهروي عالمه علي بن سطان محمد القاري -6
كه شيخ االسالم ابن تيميه و شاگرد رشيد او حـافظ   خواهد يافتمراجعه نمايد در  تيميه

 باشند. ابن قيم از بزرگان اهل سنت و جماعت و از اولياي اين امت مي
 : جواب دندان شكن

منهـاج السـنة النّبويـةيف نقـض كـالم سالم ابن تيميه از كتاب ليفات شيخ االأبحث تمدر 

اين كتـاب از   كو بدون ش يم.كه به نام منهاج السنه معروف است نام برد الشيعة القدريـة
ليفات شيخ االسالم ابن تيميه بلكه يكي از مهمترين و بهترين تاليفات علمـي  أمهمترين ت

 در هشت قرن اخير است. ياسالمامت 
منهـاج "در حقيقـت ردي بـر كتـاب     (كتـاب منهـاج السـنة)كتـاب  ايـن   :فسبب تالي

 تاليف ابن مطهر حلي رافضي است. منهاج الكرامةمشهور به  "االستقامة يف إثبات اإلمامة

 ه بود؟ك ىر الحلهابن مط
ي  هاو جمال الدين ابو منصور الحسن بن يوسف بن علي ابن مطهـر حلـي كـه نـزد همـ     

  .ستروافض به عالمه مشهور ا
 از دنيا رفت. هـ)726(تولّد شده و در سال  هـ)648(ابن مطهر در سال 

ابو جعفر نصيرالدين طوسي كه در نزد روافض به نام از توان  از اساتيد و شيوخ او مي
 محقق مشهور است نام برد.

 تولد شد و هـ)591(خراسان) در سال  درنصيرالدين در شهر طوس (نزديك نيشابور 
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 .فوت كرددر بغداد  )هـ672( در سال
رق و ف ها ارتباط وثيق و عميق او با مغولطوسي هاي خواجه نصيرالدين  و از كارنامه

 نويسد: خواجه نصـيرالدين  مي :بن كثير احافظ  ،توان نام برد ليه را ميياسماعمختلف 
ه و پـس از آن  ليان را داشـت ي) اسـماع = مرگ هاي (الموت هسمت وزارت در قلع طوسي

و نيـز   ،استو در حين سقوط بغداد نيز با او بوده  ،خان مغول بودهشاور هالكووزير و م
بهتـرين و   "التسـليم ه روضـ "لفات فارسي خواجه نصـيرالدين مثـل كتـاب    ؤبعضي از م

هنمائي مغول به اجناب خواجه ر !اما شاهكار باشد. و ليان مييمستندترين كتابهاي اسماع
قتـل و ذبـح تعـداد زيـادي از      ،عباسـي)  عصم باهللامسلمانان (المستي  هقتل خليفو بغداد 
و از همه بزرگتر از بين بـردن  ، در عراق (تقريبا يك ميليون نفر) انو عامه مسلمان ءعلما

صدها كتابخانه و صدها هزار جلد كتابهاي علمي مسـلمانان و ريخـتن آنهـا در دريـاي     
كـه البتـه    ،توان نام بـرد  ينابود كرده باشد را م را انفرهنگ مسلمان هراي هميشبدجله تا 

و ابـن علقمـي   نصيرالدين خواجه  پيشنهادبه  ناعلمي مسلمان ميراثخيانت از بين بردن 
اين قوم كه با علم  هو تا ابد لكه ننگي بر پيكر ،رافضي احتياج به تشريح و توضيح ندارد

و مذهب خويش را بـر خرافـات و قبرپرسـتي و اوهـام      ،و تحقيق مخالفت عميق دارند
را  ديـن و تاريخ براي هميشه اين قوم جاهل و دشمن  ،باقي خواهد ماند ،ندا هستوار كردا

 خواهد كرد. به بدي ياد

 هتاب منهاج االستقامك
ابن مطهـر در ايـن كتـاب     .اين كتاب در تهران در حدود نود صفحه به طبع رسيده است

ايـن كتـاب اصـل    گويد اما محور اصـلي   ها سخن مي اگر چه بطور عام از عقائد رافضي
 باشد) است. عقيدة روافض (كه همان امامت مي

 به اين ترتيب دارد:فصل منهاج الكرامه يك مقدمه و شش 
  .ن مذاهب دربارة امامتافصل اول: بي

  .ها) واجب االتباع است فصل دوم: مذهب اماميه (رافضي
  .بعد از رسول اهللا يدالئل بر امامت عل: آوردن فصل سوم
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  .مامت بقية اثنا عشرفصل چهارم: ا
  .راندند امام نبودند كساني كه قبل از علي حكم مي :فصل پنجم

 .اهل سنت بر امامت ابوبكر ئلفصل ششم: ابطال دال
سـت و  اامامـت    هألمسـ ي  هكند كه دربـار  را بيان ميخويش ب ار موضوع كتهابن مط

جـايتو (از شـاهان   ليف اين كتاب تقديم آن به پادشـاه مغـول ال  أنويسد كه غرض از ت مي
 .ايلخاني مغول) است سلسلة

 .)خان فرزند طولو فرزند چنگيز خان بوداي هوالكوه هالجايتو خدا بنده از نواد(
تاخت و بر اثبات و جماعت سنت  اهل ةبر عقيد "منهاج الكرامه"كتاب در  ابن مطهر

السـنه را در  ابن تيميه كتاب منهاج و شيخ االسالم  .عقيدة رفض و بدعت پافشاري نمود
ايـن كتـاب   و  كوشـيده اسـت،  رضـاي الهـي   در راه كسـب  رد اين كتاب نوشته است و 

 .شده استسنت  خوبي براي اهل سرماية
بر كتاب منهاج الكرامه ابن مطهـر حلـي رافضـي    اي  هشيخ االسالم در رد قانع كنندو 

اهي نيـز  و گـ  ،كنـد  ل نقد و رد مـي هر نكته و هر مبحث اين كتاب را مفص ،نوشته است
كتاب خويش را بـا  ايشان  .بحثهاي مناسب ديگري را نيز درج نموده است ،بخاطر فايده

(طبـق  اي  هو پس از آن در يك مبحـث پـانزده صـفح    ،عام ابتدا نمودهي  هخطبه و مقدم
و بعد از آن بـر فصـل كتـاب     ،كند د و برسي ميقپ بوالق) مقدمه منهاج الكرامه را ناچ

رود كـه   مطهر رافضي نقد نوشته و همچنان تا فصل اخير پيش مي اول منهاج الكرامه ابن
و  ،شـود  و بر معلوماتش اضـافه مـي   ،برد مي به حقيقت پيخواننده از مطالعه اين ابحاث 

چهـرة   ،و با خيانت به تـاريخ  ،نه جلوه دادندود كه چگونه روافض حقائق را وارباي درمي
دار  خدشهخويش  باطل ادعاي ارا ب كرامي  هصحاب به خصوصو  ،مسلمانان صدر اسالم

 ،كه چگونـه قلـم شـيواي شـيخ االسـالم ابـن تيميـه        بيند ميو همچنين خواننده  كردند،
و  ،ه را نسـبت بـه سـلف صـالح امـت     دهن خواننذو  ،جواب داده سرائي روافض را هياو

 كند.  پاك مي ص ر خدا كرام پيامبي  هصحاب
ه تاليف شيخ االسالم ابن تيميه در چهـار  است كه كتاب منهاج السن ىو قابل يادآورد
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و تعـداد زيـادي از علمـاي كـرام و      ،جلد بزرگ (طبع بوالق) بـه چـاپ رسـيده اسـت    
ب اهتمـام و  اكتـ يـك   دانشمندان امت اسالمي از جمله شاگردان شيخ االسـالم بـه ايـن   

ب نويسي بر اين كتا هو به نوعي در شرح و اختصار و يا حاشي ،اند هعنايت خاصي بخشيد
 ند.ا هتر نمود وقت خويش را صرف كرده و استفاده از آن را آسان ،مهم و معتبر

ايـن كتـاب را   (از شاگردان شيخ االسالم ابن تيميـه)   :كه از آن جمله حافظ ذهبي 
آن را به زبان فارسي  :برقعي قمي ابو الفضل اختصار نموده و دانشمند مبارز آيت اهللا 

دانشـمند  اند  هاختصار نمودمايه را  گراناني كه اين كتاب و از جمله كس د،نا هترجمه نمود
ـ (پوهنتون) غنيمان استاد دانشگاه بن محمد الگرامي دكتر عبداهللا  منـوره  ي  هاسالمي مدين

  كـه  شـود  تقديم مـي  عزيزانخدمت شما  اين اختصار است كهفارسي ي  هترجم و ،است
(و ناب را بنماييد نايابي  هحفشايان از اين كتاب كم نظير و تي  هاميدواريم استفاد

1F

1(. 

   ناوحدت بين مسلماني  كتاب منهاج السنه و قضيه
تقريـب بـين مـذاهب اسـالمي و وحـدت      ي  هدر اين اواخر بعضـي از مسـلمانان مسـأل   

و از ذكر اختالفات در بين گروههاي اسالمي جلـوگيري   ،هاي اسالم را پيش آورده هفرق
و همـه بـا هـم     ،حفظ شده نايك جهتي مسلمان ا كه وحدت كلمه وآورند ت به عمل مي

را از آنها  ناي مسلمان هو حقوق ضايع شد ،مشت واحد در مقابل دشمن ايستادگي نموده
 بگيرند.

كتاب منهاج السنه النبويه كه در آن نقد و رد ي  هطبق رأي اينها نشر و پخش و ترجم
ت سازگار نيسـت بلكـه   وحدي  هنه تنها با قضي ،و معتزله وجود داردروافض بر مذهب 

 سازد!!  اختالف و دوري را بيش از پيش زياد نموده و بنياد تقريب را از ريشه ويران مي
در جواب اين عده از برادران خويش بايد عرض نماييم كه شكي نيسـت كـه اتحـاد    

بـرادري و همـدلي در بـين اهـل ايمـان از مسـائل مهـم         ،و حفظ وحدت نبين مسلمانا
در قرآن كريم بر حفظ وحدت و محبت بين نيز كه خداوند متعال شريعت اسالمي است 

                                           
 .توانيـد از سـايت اهـل سـنت و جماعـت دريافـت كنيـد        ن كتاب را ميي برقعي و همچنين اي ) كتاب حافظ ذهبي ترجمه1(

www.ahlesonnat.net 
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در اماكن مختلـف بخصـوص    صو همچنين رسول خدا  ،تأكيد نموده است نمسلمانا
ايجـاد   الوداع اين موضوع را تكرار نموده و بر حفظ وحـدت بـين مسـلمين و    هدر حج

كـه ايـن اتحـاد و     اما بايد در نظـر داشـت   ،اخوت و مهرباني بين آنها تأكيد نموده است
و هـيچ امتـي    ،وحدت بايد بر اساس حق و ثوابت دين و تمسك به قرآن و سنت باشـد 

مات ديـن خـود وحـدت و اتحـاد     تواند بر باطل و بر خالف ثوابت و مسـلّ  گاه نمي هيچ
 نمايد.

و « ).103ران:آل عم(      ﴾N﴿ فرمايد: خداوند متعال مي
 .»همگى به ريسمان خدا (قرآن و اسالم)، چنگ زنيد ، و پراكنده نشويد

ثابت است كه حبل اهللا همان كتاب خدا (قـرآن   ص با سند صحيح از رسول خدا و
الوداع امت خويش را مورد خطاب قرار  ةباشد. و پيامبر بزرگوار اسالم در حج كريم) مي

ام و تـا   ين شما پس از وفات خويش دو چيز را گذاشـته در ب« فرمايد: داده و برايشان مي
آن دو چيز كتاب خدا و سنت  ؛ چنگ بزنيد هرگز گمراه نخواهيد شد ،وقتي كه به آن دو

(باشد پيامبر او مي
2F

1(. 
هـايي از   داليل واضح و براهين آشكار باز هم گروه ،با وجود اين همه نصوص قطعي

پرسـتي سـقوط    هدر ورطـة شـرك و مـرد    ،ندده كساني كه خويش را به اسالم نسبت مي
نقش قدم يهود و نصاري را تعقيب نموده و و  ،كردند، به مسلّمات اسالمي پشت پا زدند

و كوششـي دريـغ    گونـه سـعي   در ايجاد اختالف و تفرقه در بين امت اسـالمي از هـيچ  
 ند.ا هنورزيد

) را ويصـف روافـض (تشـيع   ي  هو فرقـ  عمـوم مسـلمانان  اگر اسباب اختالف بين  و
بـه   ،مسائل ديني با هم اخـتالف شـديد داريـم   ي  هيابيم كه در هم در مي ،بررسي نماييم

مگر اينكه اتحاد صورت  ،توانيم با هم جمع شويم و يا اتحاد نماييم طوري كه اصال نمي
و مـا نيـز از    ،گويند مي (نفاق) كه آنها به آن تقيه ،ظاهري و خيالي و منافقانه داشته باشد

                                           
 NLPMT=K==إين قد تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها: كتاب اهللا وسنتي. مستدرك حاكم،) 1(
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 و خواري اين اتحاد را بپذيريم.روي ذلت 
و اصل  توحيد كه ابتداي داخل شدن به اسالم و مهمترين ركني  هبلي! حتي در مسأل

كه شيعه با  ،اختالفهاي عميق و كليدي وجود دارد روافضاسالم است بين اهل سنت و 
اثبـات قـدرت غيبـي آنهـا بـر جهـان        امام زمان خيالي، خصوصاً عبادت و پرستش ائمه

پرستي بيرون شـده و بـه    از آنها و.... از مسير توحيد و يگانه ىطلب رزق و روز ،خلقت
 .كنند پرتگاه شرك سقوط مي

توانيم و چشـم ايـن چنـين     البته نمي كه - توحيد چشم پوشي كنيمي  هو اگر از مسأل
آيد كه اهل سنت آنها را  موضوع صحابه و ياران وفادار رسول خدا در ميان مي -كور باد

و مهـر و   ،گردانيـده و و اسوه خـويش  گالو آنها را  ،ن خلق اهللا بعد از پيامبر دانستهبهتري
 از دلشـان  و هرگـز ايـن محبـت    ،رسول خدا در قلبهايشان جـاي دارد ي  همحبت صحاب

 .رفتبيرون نخواهد 
از  - معدوديي  هجز عد -ي رسول اهللا را  هصفوي) صحابتشيع روافض(يا  مقابلدر 

 نمايند. معرفي مي انسانهاه و آنها را عياذ باهللا بدترين اسالم خارج دانست
ي  هپيامبر دانسته و ايشـان را خليفـ  ي  هاز بهترين صحابيكي را  ما اهل سنت علي 

صحابه را نيز دوست داشته و بـراي خطـا كارشـان    ي  هو بقي ،دانيم ميرسول خدا چهارم 
 .دانيم و در جنگهاي داخلي آنها را معذور مي ،عذر جستجو كرده

ـ امروزى (شيعهاما  امامـت آنهـا را   ي  ه) در علي و اوالد او غلو نموده تا جايي كه مرتب
 دانند. رسالت و پيامبري ميي  هباالتر از مرتب

و  انمسـلمان ي  هائمـ مـا  « گفت: كند كه زين العابدين مي مجلسي از ابن بابويه نقل مي
يم كـه آسـمان بـر اهـل زمـين      هستيم و ... ما سبب شد انهاي خدواند بر مسلمان حجت

و  ،بـارد  و به سـبب مـا بـاران مـي     ،خورد اهل خويش را نمي ،ما زميني  هو بوسيل ،نيفتد
 ...».و شود رحمت خدا پخش مي

(همچـون عنقـا  و و حتي در حق شخص مزعوم و مجهولي كه اصال متولـد نشـده   
3F

1( 

                                           
 شود. ها ذكر مي هي است خيالي كه در داستانها و قصا ه) نام پرند1(
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و شـرك   غلـو  ،تهاي آكنده از خرافـا  غلو نموده و برايش داستان ،وجود خارجي ندارد
چـون   و« نويسـد:  مـي  تا جايي كه مالباقر مجلسي در حق اليقين و بحاراألنواراند  هساخت

مهدي متولد شد با پدرش حسن عسكري به زبان عربي شيوا صحبت نموده و بـر ائمـه   
مهدي را به آنها  ،و بعد از آن مرغهايي از آسمان آمده و حسن عسكري ،صلوات فرستاد

او را شير بدهيد و هر چهل روز يك مرتبـه نـزد مـا     د،مولود را بگيريسپرد و گفت: اين 
 .» بياوريد و...

براي هـيچ كسـي معلـوم نيسـت      مكان آن كه دقيقاً و در فضايل زيارت قبر علي 
ثواب صد شـهيد بـراي او نوشـته شـده و     ، كسي كه قبر علي را زيارت نمايد« ند:ا هآورد

 .»بخشد را مياو ي  هخداوند گناهان سابقه و الحق
و كسي كه تقيـه  ، كه نود درصد دين در تقيه استاند  هو در فضايل تقيه (نفاق) آورد

 نكند دين ندارد.
ائمـه يكبـار   « گوينـد:  همچنين از اعتقادات مهم شيعه ايمان به رجعت است كه مي و

م حسين از يزيد و علي از معاويـه انتقـا  . گيرند ديگر آمده و از دشمنان خويش انتقام مي
 گيرد تا آنجايي كه مهدي مزعوم آمده ابوبكر و عمر را به دار ميزند....!! مي

رسول خدا را مستحب دانسـته  ي  هروافض (شيعيان صفوي) لعن و دشنام اكثر صحاب
داننـد كـه    مبشره را موجب تقرب درگاه الهي ميي  هدشنام و لعن بيشتر عشر و خصوصاً

را بـا لعـن ابـوبكر و     "منهاج الشـريعه "تاب به طور مثال محمد مهدي كاظمي قزويني ك
 نمايد. عمر شروع مي

نويسـد كـه شـيعه از صـادق      مي» ضحي اإلسالم«وباالخره اينكه استاد احمد امين در 
و آنهـا را   ،كنـد  كنند كه گفت خداوند با سه طائفه در روز قيامت صحبت نمي روايت مي

اول: كسي كـه دعـواي امامـت     ،ستو برايشان عذابي دردناك ا ،گرداند ميناز گناه پاك 
امامي را كه خدا تعيـين كـرده     دوم: كسي كه .بكند در حالي كه از طرف خدا امام نباشد

 كند كه ابوبكر و عمر در اسالم نصيبي دارند. كسي كه گمان مي سوم: .انكار نمايد
 عايشه ياو  ،نمايد كه صديق و فاروق را تكفير ميمتحد شويم حاال چطور با كسي  و

در حالي كه  ددان بزرگان صحابه را از اسالم خارج ميي  هزبير و بقيو طلحه  ،ام المؤمنين 
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ي  هو محبت بـا آحـاد آنهـا را نشـان     ،كرام منع نمودهي  هپيامبر خدا از بد گفتن به صحاب
 است. كفر و نفاق دانستهي  هو بغض آنها را نشان ،ايمان دانسته

ان در شرك و با كساني كه انسـانها و مخلوقـات   و چطور امكان دارد كه با غلوكنندگ
داننـد اتحـاد نمـوده و     ضعيفي را عبادت كرده و آنها را حاجت روا و مشـكل گشـا مـي   

 !تقريب بپا كرد
شكي نيست كه نقد و بررسي علمي اصول شيعه و معتقدات آنها تنها راه رسيدن 

تماع و وحـدت  به حقيقت و جلوگيري از انحراف و كجروي بيشتر بوده و باعث اج
ـ   خواهد شد وحـدت در  ي  هو در غير اين صورت اتحاد ظاهري و برگزاري مراسـم هفت

حالي كه قلبها ماالمال از عداوت و بغض نسبت به بهترين اين امت باشـد هـيچ سـودي    
اسـت تـا    ناآگـاه از مسـلمانان  اي  هو مراسم ريايي براي فريب دادن عـد  ،نداشته و ندارد

پرسـتش قبـور   ، پيـامبر خـدا  ي  هننگينشان از جمله لعـن صـحاب  دشمنان اسالم بر اعمال 
تـا از   ،پوشش گذاشته و هر لحظه در كمين باشند ،و تخريب مساجد اهل سنت ،مردگان

 پشت به مسلمانان خنجر بزنند!

  :عداوت روافض با شيخ اإلسالم ابن تيميه 
لمـي و  اسالم به خصوص روافض كه قسمت اعظمي از جهـاد ع ي  هدشمنان قسم خورد

ايـن امـام   ي  هچهـر  تخريـب متوجه آنها بوده بـراي   :فرهنگي شيخ االسالم ابن تيميه 
 حتي ها و هرسالو  هابابزرگان روافض با نشر كت ،ندا هبزرگوار از هيچ كوششي دريغ ننمود

هاي گروهي از اين امام بزرگوار كه عقايد و خرافات آنها را به وجه  هدر رسان با تبليغات
 .گيرند ده انتقام مياحسن نقد كر

روافض به اسالم ي  هدر دنيا به اندازاي  ههيچ طائف :به قول سيد ابوالحسن علي ندوي
 ضرر نرسانده است.

و  ،علت دشمني آنها با عموم مسلمين ،و ما در اينجا با ذكر چند صفات بارز روافض
 نماييم. به خصوص با شيخ االسالم ابن تيميه را بررسي مي
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 غدروكذب و  -1
از بارزترين و معروفترين صفات روافض جعل و نشر احاديث دروغ و مخالف قرآن 

ي  هفرمايـد: فرقـ   شيخ االسالم در اين باره مـي  .و سنت از زبان اهل بيت رسول خداست
احاديثي كه از اهل بيـت و از   و روايات به م هستند كهروافض از دروغگوترين اقوام عالَ

د اعتناء كرد و جمهور علماي اسـالم احاديـث و روايـات    آورند هرگز نباي رسول اهللا مي
  .پذيرند آنها را اصال نمي

شيخ االسالم ابن تيميه يكي از كتب آنها را كه مشـحون از كـذب و دروغ اسـت بـه     
احلج إىل زيـارة «كتابي را كه ابوجعفر طوسي آن را  :نويسد طور نمونه يادآوري كرده و مي

باشـد را ديـدم.    يف محمد بن نعمان ملقب به شيخ مفيد مينامگذاري كرده و تأل »املشاهد
بيـت او در فضـائل   و اهـل   ص مؤلف در اين كتاب احاديث و آثاري را از پيامبر خـدا 

زيارت اضرحه و قبور آورده كه قرآن و احاديث صحيح اين فضايل را بـراي حـج بيـت اهللا    
كه ايـن فضـايل سـاخته و    گونه شك و ترديدي نيست  الحرام ذكر نكرده است!! و جاي هيچ

ي انسانهاي جاهلي چون طوسي و مفيد بوده و پيامبر خدا و اهل بيت از گفـتن ايـن    پرداخته
و من كذب و دروغي كه در كتابهاي شـيعيان ديـدم در    ،هستند و دور يسر و پا مبرّ اقوال بي

 كتابهاي يهود و نصاري هرگز نديدم.
 بر خداپيامي  موضعگيري روافض در مقابل صحابه -2

 ،كرام را به بدي ياد نمـوده ي  همنسوب به اسالم هستند كه صحابي  هروافض تنها فرق
سـوال شـد كـه     :بـن حنبـل   ااز امام احمـد   .كنند آنها را به كفر و نفاق متهم مي هبلك

كسي كـه ابـوبكر و عمـر را دشـنام دهـد      « رافضي چه كسي است؟ در جواب فرمودند:
 ».رافضي است

 و بغض آنهـا  ،كه حب ابوبكر و عمر از ايماناند  هاين امر اتفاق داشتپيشينيان امت بر 
 نفاق است. از

افضليت ابوبكر و عمر بر تمام صحابه در بين سلف اين امت و حتي كساني ي  همسأل
خيلي بديهي و از واضـحترين مسـائل بـوده    اند  هكه با علي بوده و بر ضد معاويه جنگيد
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ابوبكر و عمر بهترين اين امت بعـد از  « است كه گفت:از شريك بن عبداهللا ثابت  ت.اس
گويي در حالي كه تو شـيعه   چطور اين كالم را مي كسي به او گفت: د،باشن رسول اهللا مي

 هستي؟
چطور اين سخن را نگويم در حالي كه علي در منبر كوفه اين سخن را  شريك گفت:

 ».ندا هپيشينيان شيعه اين عقيده را داشتي  هگفت و هم
ابـوبكر و  ( نيكسي كه علي را بـر شـيخ  « فرمايد: مي :به اين خاطر سفيان ثوري  و
كـنم كـه    و گمـان نمـي   ،مهاجرين و انصار را متهم كرده اسـت ي  هترجيح دهد هم )عمر

 ».عملي از اين شخص به سوي خداوند باال رود
ش اين مسائل را در ذهـن خـوي  ي  هكرام همي  هصحاب، مدافع شيخ االسالم ابن تيميه

و حجت را بر آنهـا   ،هاي رافضه را يك به يك جواب داده هرزه سرايي ه،يادداشت نمود
اين كتاب كمياب ضـمن  ي  همحترم در حين مطالعي  هكه إن شاء اهللا خوانند دكن مي تمام

 يابد. اين مطلب را در ميعلمي از اين ابحاث نموده ي  هاينكه استفاد
 امامتي  مسأله -3

كه چـه  اند  هوافض بيشتر عمر خويش را صرف اين مسأله نمودعلما و قلم بدستان ر
 كسي بعد از وفات رسول خدا مستحق امامت بود؟

علي و يا واليت ي  هدرباراي  هو يا اشاراي  هچون در قرآن كريم (حبل اهللا المتين) آي و
فصل اخلطاب يف إثبـات حتريـف كتـاب رب "مبادرت به نوشتن كتاب  ،يابند و فضايل او نمي

ها ضمانت حفـظ و بقـاي آن    نموده و كتابي كه پروردگار بزرگ از فوق آسمان "ألربابا

﴿ را براي نسلهاي بعدي به عهده گرفته و فرمـوده:                   

 ﴾N سـتخورده و  را د .»و ما بطور قطع نگهدار آنيم ؛ما قرآن را نازل كرديم« ).9 :(الحجر
يا بعضى بـه   دانند. و فاقد استدالل مي ساقط اعتبار از و آن را ،اد كردهتحريف شده قلمد

قرآن كريم بدون تفسير و سخنان أئمه  :ويندگ كنند و مى رى آن را تحريف مىگديي  هونگ
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(يعنى حاال كه ائمه وجود ندارند قرآن نيز اعتبارى ندارد ،اعتبارى ندارد
4F

1(. 
ها روايت و حديث به نام ائمه جعـل كـرده و نصـوص صـريح قـرآن      و يا اينكه صد

 كريم را با آن رد نمودند.
هاي زيـادي در امامـت بالفصـل     در آن را آسان دانسته و روايتجعل  :ثو اما احادي

بعد از او (حتـي امـام مزعـوم و مجهـول) و     ي  هعلي بن ابي طالب و اسامي و عاليم ائم
كـه  اند  هكرام و دوست داران آنها بوجود آوردي  هصحاب فضايل اهل بيت و در ذم و شتم

شيخ اإلسالم ابن تيميه اين روايات بي سند و بي ارزش را نقد نموده و آنها را همچـون  
 بدور مي اندازد. ارزشبي  كاالي

كـرام)  ي  هاحاديث صحيح پيامبر و اجمـاع بهتـرين ايـن امـت (صـحاب      ازو همچنين 
مـؤمنين را   هآنها را بر جميع امت محمد ثابـت نمـود   واليت صديق و فاروق و افضليت

 كند. هديه ميآنها  بهسربلند كرده و سرور و خرسندي را 

 ي تجسيم شيخ اإلسالم ابن تيميه و شبهه
گمراه با شيخ اإلسالم ابن تيميه دشمني عميق داشـته  ي  هدر مباحث گذشته گفتيم كه فرق

 پرورانند. ش مياين امام بزرگوار را در دلهاي خويي  هو كين
يكـي   .كنند زهد و اخالصش طعن وارد مي ،بر او اتهامهاي ناروا وارد كرده و در تقوا

كننـد و بعضـي از    از اتهاماتي كه دشمنان اسالم بـر شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـه وارد مـي      
اين است اند  هكه از موضوع خوب مطلع نيستند اين افتراء را درست شمرد نيز مسلمانان

و يا اينكه قائل به حد و مكان براي خداوند پاك  ،ه مذهب مجسمه ميل داشتهكه ايشان ب
 بوده است.

                                           
گفتـار و سـخنان و احاديـث از ائمـه در كتاهبـای مـا نقـل شـده اسـت, در ) شايد روافض در جواب بگويند اين ١(

گوييم: اگر كتاهبای حديثی رافضه را بر اساس منهج علمی (كه نزد خودشان نيـز معتـرب اسـت) نقـد و  جوابشان می

ه نـام كتـاب اصـول كـافی را در كتـابی بـ :بررسی كنيم, چيزی از آن باقی نخواهد ماند, آنچنانكه عالمه برقعی قمی 

بررسی و نقد كردند و به اين نتيجه رسـيدند كـه اكثـر احاديـث وارده در ايـن » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«

 كتاهبا دروغ و ساختگی است, برای پی بردن به اين حقيقت به كتاب مذكور مراجعه كنيد.
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از كتابهاي شيخ اإلسـالم جـواب شـبهات ايـن      خالصه و گذراو ما در اينجا به طور 
 دهيم: اشخاص را مي

 ،كـرده  گويند: شيخ اإلسالم ابن تيميه براي خداوند جسم ثابت مي اينكه مي هاما دربار
ش از جملـه در  يدر جاهـاي مختلفـي از كتابهـاي خـو     :كه شيخ اإلسـالم   بايد گفت

نـزول  ، علو پروردگـار  ،مجموع الفتاوي الحمويه مسائلي چون استواي خداوند بر عرش
و مذهب اهل سنت و جماعت و سلف اين امت را بـه   ،رب العزت و غيره را بيان كرده
 نحو احسن تشريح داده است.

ايمان به آن چيزهـايي   ،ايمان به خداي  هو از جمل«ه است: واسطيه فرمودي  هدر عقيد
و يا رسول او آن صفات را بـرايش   ،است كه خداوند متعال خويش را بدان وصف كرده

(تكييف و تمثيل ،تعطيل ،بدون تحريف ،ثابت نموده باشد
5F

1(. 
                                           

 شود:  گفته می) حتريف به معنا تغيري است، و در اصطالح اسامء و صفات به دو نوع تغيري ١(

﴿فرمايـد:  أوال: تغيري در لفظ كلامت: مثالً تغيري اين قـول خداونـد كـه مـى           ﴾N :(و )١٦٤(النسـاء .

 خداوند با موسى سخن گفت).

د, موسى كه به جا اينكه (اهللا) به رفع(ضمه) قرائت شود، آن را به نصب(فتحه) قرائت نمود، تا متكلم بجا خداون

 باشد. 

 ثانياً: تغيري در معنا كلامت به طور كه بر آن معنايى غري از معنا واقعى كلمه اطالق شود:                              =

=و مثال تغيري در معنا: مثالً استواء خداوند بر عرشش را بجا (علو) و (استقرار) به استيالء و ملك تفسري كنيم، تا 

 حقيقى از او منتفى گردد.معنا استواء 

شود، كه اين  باشد، و اصطالحاً بر انكار صفات و اسامء خداوند تلقى مى و تعطيل: در لغت به معنا ترك و ختليه مى

انكار ممكن است كىل بوده (مانند تعطيل جهميه)، و يا اينكه جزيى باشد (مهانند اشعريه) كه بجز هفت صفت از 

شوند: حي، عليم، قدير، والكالم له،  كنند. اين هفت صفت در اين قول خالصه مي مىصفات خداوند، مهه را انكار 

 إرادة وكذالك السمع والبرص.

كنند و آن را با معنا غري واقعى  فرق بني تعطيل و حتريف در اين است كه در حتريف معنا واقعى كلمه را انكار مى

كنند و آنرا با هيچ معنای ديگری  قعی كلمه را انكار میكنند, در حالی كه در تعطيل معنای وا آن جايگزين می

 كنند. جايگزين نمی

 تكييف و متثيل و فرق ميان آهنا:
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 مذهب :نويسد وي الحمويه نيز آورده است آنجا كه مياهمين جمالت را در فت تقريباً
نه تمثيل، بلكه  ،(يعنى نه تعطيل استاست  سلف صالح در اين باب بين تعطيل و تمثيل

ه ذات كـ چنان ،كننـد  صفات خدايي را به صفات مخلوق تشبيه نمى ،)باشد ميبين اين دو 
صفاتي را كه خداوند متعال براي  ،و سلف صالح ،كنند الهي را به ذات مخلوق تشبيه نمى

 تا كه در تحريف كه حرام است واقع نشوند. ،كنند في نميخويش ثابت ساخته از او ن
امـت اسـالم بـر آن      قول صحيح كه« نويسد: مي او در الفتاوي الحمويه در مورد استو

ي  هاسـتوا دارد آن چنانكـه شايسـت    است اين است كه خداوند متعال بر عـرش خـويش  
علـم و قـدرت او    و ،همچنانكه خداوند متعال عالم و قادر است .جالل و بزرگي اوست

و اين استوا و  ،همينطور بر باالي عرش نيز استوا دارد، مانند علم و قدرت مخلوق نيست
 باشد. فوقيت هرگز مانند استوا و فوقيت مخلوق نمي
نويسـد:   پروردگار مي علوي  ه) دربار5/106و در الفتاوي الحمويه و مجموع الفتاوي (

سمان به اين معناست كـه آسـمان بـر او تعـالي     هر كه گمان برده كه بودن خداوند در آ«
و اين فهـم نادرسـت و غلـط را هرگـز      ،آن شخص دروغگو و گمراه است ،احاطه يافته

 ».توان به سلف صالح و بزرگان اين امت نسبت داد نمي
ي  هدر سـفرنام  ،جهـانگرد و دروغ پـرداز معـروف   ي  هابن بطوط اين موضوع كهاما  و

شق داخل شده و شيخ اإلسالم ابن تيميـه را ديـده كـه در    كه به دم :خويش نوشته است

                                                                                                           
تكييف: در لغت به معنا: بيان و تعيني كيفيت و چگونگى صفات است. مانند اينكه گفته شود: استواء خداوند بـر 

 باشد.  عرشش، بدين صورت و يا بدان صورت مى

غت به معنا: اثبات مهانند، نظري و شبيه برا چيز است. مانند اينكه نعـوذ بـاهللا گفتـه شـود: يـد اهللا و متثيل: در ل

(دست خداوند) مانند دست انسان است. و فرق ميان اين دو اين است كه: متثيل، ذكر صفت بـا مقيـد كـردن آن بـه 

 ن به چيز است. باشد، اما تكييف، ذكر صفت بدون مقيد نمودن آ مهانند و مماثل آن مى

كند. و به مهـني  ی اسالم خارج می و حكم اين چهار مورد حرام است و اعتقا به بسيار از آهنا شخص را از دايره

كنند. و اصل بر ايـن اسـت كـه ظـاهر الفـاظ وارد  دليل است كه اهل سنت و مجاعت از اين چهار مسأله اجتناب مى

ی عظمـت و كربيـا اهللا را  گرفته و معتقد بود كه اين الفاظ حقيقتى شايستهشده در بيان اسامء و صفات اهللا تعاىل را 

 دارند.
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خدواند متعال از باالي عـرش  « گفت: روز جمعه بر منبر براي مردم سخنراني كرده و مي
آيـم و چنـد پلـه از     آيد! چنانكه من از اين منبر پايين مي خويش به آسمان دنيا پايين مي

 بايد گفت: ،منبر پايين آمد
ابن بطوطه حكايتهاي دروغ و اقوال خالف واقع بسيار درج ي  هاوال: اينكه در سفرنام

قبر زكريـا  « نويسد: و از جمله اينكه مي ،شده است كه ارزش اين سفرنامه را پايين آورده
 ».در وسط مسجد اموي دمشق واقع است ؛

د شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـه در     ياينكه آنگاه كه ابن بطوطه به دمشق رس :دومي  هنكت
البيطـار ايـن    هشام شـيخ محمـد بهجـ   ي  هچنانكه عالم ،ق زنداني بوده استدمشي  هقلع

 نمايد. موضوع را به صراحت بيان مي
نـزول  ي  هو از همه مهمتر اينكه شخص شيخ اإلسالم ابن تيميه در كتب خويش مسأل

نمايـد   نمايد كه با آن چه جهانگرد از او نقـل مـي   را طبق مذهب سلف صالح تشريح مي
 .مطابقت ندارد

 نويسد: ) مي5/562شيخ اإلسالم ابن تيميه رحمه اهللا در مجموع الفتاوي (
 ي او تعـالي و استوا ،و هر آنكه صفات خداوند را مانند صفات مخلوق توجيه نمايد«

را مانند استواي مخلوق تفسير كند و يا نزول خدا را مانند نزول مخلوق بدانـد مبتـدع و   
 ».گمراه است
جمموعـة الرسـائل الكـرب، توانيد به  توضيح و تحقيق بيشتر مي محترم! برايي  هخوانند

 الفتو احلموية، العقيدة التدمرية، العقيدة الواسطية وجمموع الفتاو از شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة
 .را بيابيدشبهات وارده ي  هجواب كافي براي هم تامراجعه فرماييد 

اينست كـه دشـمنان ديـن     :يميه اتهامات وارده بر شيخ اإلسالم ابن تي  هو از جمل
يعني اينكه ناصبي بوده و اهل بيت رسول اهللا و  ،نمايند ايشان را به نصب متهم مي ،اسالم

 را دوست ندارد! علي بن ابي طالب 
واقعيت نداشته و كتابهاي شيخ اإلسـالم ابـن    در جواب اين شبهه بايد گفت كه اصالً

 نمايد. تيميه آن را به وجه احسن دفع مي
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مراجعـه   - و از جملـه كتـاب منهـاج السـنه     - و اگر به كتب شيخ اإلسالم ابن تيميه
ت مـورد  ابيم كه ايشان در جاهاي متعددي از اين كتاب نواصب را به شدي نماييم در مي

را دينـداري بـه    و هم چنين خوارج را كه دشمني بـا علـي    ،نكوهش قرار داده است
و  به خود جرأت تكفير و تفسيق و يـا سـب  كه ا و حتي برخي از آنه ،آوردند حساب مي

 دادند مورد ذم و مالمت قرار داده است. دشنام علي را مي
شيخ اإلسالم ابن تيميه در كتاب منهاج السنه ذم و نكوهش گروههاي مذكور را بسيار 

بايـد از آنـان    - پندارنـد  چنانكه دشمنانش مي - بود و اگر ايشان ناصبي مي ،آورده است
و يا حداقل آنـان را معـذور    ،نمود و يا از مواضع آنها دفاع مي ،كرد و ستايش ميتمجيد 

 دانست. مي
نويسـد: و امـا اهـل سـنت تمـام مؤمنـان را        مي )2/17(شيخ اإلسالم در منهاج السنه 

و از روي علم و انصاف نسبت به آنها سـخن   ،كنند و از آنان پشتيباني مي ،دوست دارند
ي  هو از راه و روش همـ  .گروه نادانند و نه از اهـل هـوا و هـوس    ايشان نه از ،گويند مي

ي  هو هم ،نمايند و اعالن برائت مي ،كنند گروههاي نواصب و روافض خويش را دور مي
كننـد و نيـز جايگـاه و     دارنـد و از آنـان دفـاع مـي     مسلمانان صدر اسالم را دوست مـي 

اسند و همزمان حقوقي را كه شن بزرگواري و فضايل اصحاب رسول خدا را به خوبي مي
 نمايند. خداوند به اهل بيت عطا فرموده است رعايت مي

نويسد:  مي )8/165(در منهاج السنه   فضايل شخص علي بن ابي طالبي  هو دربار
هللا از  و الحمـد  ،واليت و منزلت علي نزد خداوند براي همگـان آشـكار اسـت    ،فضيلت

 ،به دروغ هست نه نيازي، يما هلب را درك نمودما اين مط ،راههاي ثابت و بصورت يقين
 كه صحت آنها مشخص نشده است. رواياتيو نه به 

 ت،داشتن علي بر هر مسلماني واجب اسـ و گرامي نويسد: دوست  مي )7/271(و در 
 همانگونه كه دوست داشتن و حب امثال او بر هر مؤمني واجب است.

يابيـد كـه    ر ميان اهل سنت كسي را نمـي نويسد:... و د مي )4/396(و در منهاج السنه 
 ) كسي ديگر را بر علي مقدم نمايد.ن عثمان و عمر ،بجز سه نفر از اصحاب (ابوبكر

ــاال ــارو ب ــل حســين ي  هخره اينكــه درب ــاوي  قات ) 488-4/487(در مجمــوع الفت
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يـا بـه    ،يا كمك بـه كشـتن او نمـود    ،اما كسي كه حسين را به قتل رسانيد و« نويسد: مي
 ».مالئكه و تمام مردمان بر او باد ،لعنت خدا ،ن او رضايت دادهكشت

شـيخ   شـود كـه بيشـتر از ايـن از كتابهـاي      محترم! ضرورت احساس نميي  هخوانند
توانيم بگوييم كه با  به يقين كامل مي م،حواله و نصوص ذكر نمائي : ابن تيميه االسالم

 - در ذهن شما باشد ه اگر احياناًك - كتاب منهاج السنه تمام شكوك و شبهاتي  همطالع
 خواهد شد.و دفع إن شاء اهللا رفع 

بحال حتي يك شهر براي امـت اسـالمي فـتح     در خاتمه بايد گفت كه روافض كه تا
هـاي اسـالمي هجـوم آورده اينهـا بـا دشـمن        بلكه هر گاه دشمن به سـرزمين  د،نا هنكرد

چنان كـه   ؛ندا هبه آنها سپرد همدست شده و مناطق و شهرهاي وسيعي از جهان اسالم را
 هروافض ب ،ها بر عالم اسالمي يورش آوردند آنگاه كه مغولها و صليبي تاريخ شاهد است

 .را از دم تيغ گذراندند انآنها مساعدت نموده و به طور مشترك مسلمان
ترجمـه و نشـر و   "منهاج السنه النّبويه"پس خيلي جالب و زيباست كه كتابهايي مثل 

قرار گيرد تا كه آنها دشمن خويش را شناخته و  ناي مسلمان هدر اختيار عامپخش شده و 
شـود   بلكـه درخواسـت مـي    ،بيش از اين فريب شعارهاي براق اين غـداران را نخورنـد  

 ،مكايد و خرافات روافض را بنويسند ،دانشمندان و علماي اسالم در اين وقت نيز عقايد
 امت خويش خدمت نمايند.  به و با اين كار رضاي الهي را كسب نموده و



 

 
 ��م ا� ا����ن ا����م

 مقدمه

ويه، قال اهللا تعاىل: علِيه وقاطِع الباطل وذَ ر احلق ومُ ظهِ   ﴿ احلمد هللا مُ         

                    ﴾N بلكه ما حق را بر سر « ).18: (األنبياء
شود! اما واى بر  و اين گونه، باطل محو و نابود مى ؛كوبيم تا آن را هالك سازد باطل مى

 .»كنيد مى شما از توصيفى كه (درباره خدا و هدف آفرينش)

﴿           ﴾N  :81(اإلسراء.(  
 .»يقينا باطل نابود شدنى است! ؛و بگو: حق آمد، و باطل نابود شد«

﴿               ﴾N  :49(سبأ.( 
تواند آغازگر چيزى باشد  بگو: حق آمد! و باطل (كارى از آن ساخته نيست و) نمى«

 .»و نه تجديدكننده آن!
اً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن ال إله إالَّ اهللا وحده ال رشيك له وأشهد أن حممداً أمحده محداً كثري

هَ املرشكون وأما بعد:  رِ ه عىل الدين كلّه ولو كَ  عبده ورسوله، أرسله باهلُد ودين احلق لِيظهرَ

يكي از بزرگترين كتابهاي  »منهاج السنة النبوية يف نقض دعاو الرافضة والقدرية«كتاب 
مام مجاهد و صبور و شكيبا، شيخ االسالم احمد بن عبدالحليم بن عبدالسالم بن تيميه، ا

باشد كه امام در اين كتاب به دفاع از حق و اهل حق پرداخته و باطل و اهل باطل را  مي
 رسوا نموده است.

امروزه جوانان مسلمان نياز شديدي به خواندن اين كتاب و اطالع بر محتواي آن 
اند و آشكارا به اسالم  ها به همة سرزمينهاي اسالمي نفوذ كرده اكه رافضيدارند، چر
اند، و در آشكار نمودن عادات  كنند و دامهاي خود را براي ناآگاهان پهن كرده حمله مي

ها را  منافقانه و تباهكارانه و مكارانه خود هيچ ابايي ندارند، و آنهايي كه رافضي
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فريبند. عموم مذاهب اهل  اند، مي ين كتابهايي را نخواندهشناسند و نيز آنهايي كه چن نمي
كنند و  پرستان به مرور زمان انحرافات و گمراهي شديد خود را كمتر مي  بدعت و هوي

شان  ها كه با گذشت زمان بر انحراف و گمراهي به جز رافضي ،كشند از آن دست مي
خيزند. كتابهاي  ين خدا برميجنگ با خدا و حاميان دو بيش از پيش به  ،شود افزوده مي

يعني  –بعد از پيغمبران ها مملو از سب و لعن و شماتت بهترين مخلوقات خدا  رافضي
و مخصوصاً بزرگان و  باشد. آنها از تكفير صحابه مي - صصحابه گرامي پيغمبر 

كه  – ن –عفان و غيره سروران صحابه مثل ابوبكر صديق، عمر بن خطاب، عثمان بن 
ويران نمودند، هيچ ابايي ندارند.  را خاموش كردند و پرستشگاههايشان راآتش مجوس 

تكفير صحابه و تكفير كساني كه صحابه را دوست دارند در كتابهاي مورد اعتمادشان به 
فرستادن بر صحابه  است، زيرا آنها لعنتقدري است كه از حد حصر و شمار خارج 

اين باورند كه تنها شيعه و امامانشان  برو  ،شمارند عبادت ميدين و را  صرسول اهللا 
شوند، و  انسان هستند، و بقيه هيزم آتش بوده، و سرانجام به سوي آتش بازگردانده مي

پذيرد مگر اينكه شيعه باشد، همچنانكه در  خداوند كار نيك هيچ مسلماني را نمي
كه يكي از  ) به اين مسأله اشاره شده است. و كافي108و  107كتابشان (كافي، ابواب 

باشد گوياي كينه پنهانشان نسبت به اسالم و كسي  مهمترين كتابهاي مورد اعتمادشان مي
كنند قرآن براي دو مقصود  است كه اسالم را آورد و آن را به دوش كشيد. آنها گمان مي

 نازل شده است: 
 و ترفيع شأن و منزلت ايشان و نسل ايشان. طالب  اول: مدح و ثناي علي بن ابي

كه  . و از همين جاست!و بازگوكردن معايب آنها صدوم: مالمت اصحاب پيغمبر 
گويند: دو سوم قرآن و بنابر قولي سه چهارم قرآن مفقود شده است. تكيه و  مي

دهند،  اعتمادشان در دين بر دروغها و ادعاهاي دروغيني است كه به امامانشان نسبت مي
ترين مردم براي دروغ و باطل  كننده تصديقو به همين دليل به دروغگوترين مردم و 

 كنند. متهم مي را به نفاق نگرامي اند، و با اين وجود صحابه  تبديل شده
از خداوند متعال خواستاريم كه بر خشم آنها بيفزايد و مكرشان را وسيله هالكتشان، 

 تابند. و هالكت كساني گرداند كه اسالم را برنمي
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مشتمل بر مباحث طوالني و مجملي در رد بر قدريه و  »نةمنهاج الس«از آنجا كه كتاب 
متكلمان و غيره است، خواستم از اين طريق مباحثي را انتخاب و گلچين نمايم كه در 
خصوص رد روافض نوشته شده، و پيرامون خالفت، صحابه، امهات المؤمنين و امثال 

عبارات، و نه به عنوان  ام، نه در البالي باشد. و چيزي از خودم بر آن نيفزوده آن مي
حاشيه و توضيحات. زيرا كالم امام ابن تيميه از چنان قوت، متانت و استحكامي 

گذارد، و نور حق، و وضوح در گفتار، و  برخوردار است كه نياز به هيچ تعليقي باقي نمي
 نياز گردانيده است. قوت استدالل ايشان كتابش را از توضيح بيشتر بي

روان ايشان را به خاطر جهاد و دفاع از اسالم جزاي خير عطا كند، خداوند ايشان و پي
و از خداوند متعال خواستاريم ما را در جهاد و پاداش نيك ايشان سهيم گرداند، چرا كه 

  ترين خوانده شده است. خداوند بهترين و بخشنده
 وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وأزواجه وأصحابه أمجعني.





 

 

 سبب تاليف اين كتاب

﴿گويد: ستايش برازنده خدايي است كه:  شيخ االسالم مي       

                                  

                                 

                      ﴾N )213: البقره.( 
(و تضادى در ميان آنها وجود نداشت. بتدريج  ؛يك دسته بودندمردم (در آغاز) «

جوامع و طبقات پديد آمد و اختالفات و تضادهايى در ميان آنها پيدا شد، در اين حال) 
تا مردم را بشارت و بيم دهند و كتاب آسمانى، كه به  ؛خداوند، پيامبران را برانگيخت

در ميان مردم، در آنچه اختالف داشتند، تا  ؛كرد، با آنها نازل نمود سوى حق دعوت مى
) تنها (گروهى از) كسانى كه كتاب را ؛داورى كند. (افراد باايمان، در آن اختالف نكردند

هاى روشن به آنها رسيده بود، به خاطر انحراف از حق و  دريافت داشته بودند، و نشانه
رده بودند، به حقيقت ستمگرى، در آن اختالف كردند. خداوند ، آنهايى را كه ايمان آو

ايمان، همچنان در  آنچه مورد اختالف بود، به فرمان خودش، رهبرى نمود. (اما افراد بى
گمراهى و اختالف، باقى ماندند) و خدا، هر كس را بخواهد، به راه راست هدايت 

 ».كند مى
شريك وجود ندارد،  جز خداي يگانه و بيبه حق دهم كه هيچ خدايي  و گواهي مي

  ﴿: دهد نكه خداوند خود شهادت ميهمچنا                 

                       ﴾N )خداوند، (با ايجاد « ).18: آل عمران
و فرشتگان و  ؛كه معبودى جز او نيستدهد  نظام واحد جهان هستى،) گواهى مى

در حالى كه  ؛دهند اى بر اين مطلب،) گواهى مى صاحبان دانش، (هر كدام به گونه
جز او نيست، كه هم توانا و به حق معبودى  ؛(خداوند در تمام عالم) قيام به عدالت دارد
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 ».هم حكيم است
ايشان  با بعثتبنده و رسول خداست كه سلسله نبوت  صدهم محمد  و گواهي مي

مهر خاتم خورد، و خداوند ايشان را وسيلة هدايت، اولياي خويش گردانيد و در قرآن 

  ﴿ايشان را اينگونه ستود:                 

                           

            ﴾N )129-128: التوبه.( 
و  ؛به يقين، رسولى از خود شما بسويتان آمد كه رنجهاى شما بر او سخت است«

اگر آنها (از حق)  .است و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان ؛اصرار بر هدايت شما دارد
به حق هيچ معبودى  ؛كند خداوند مرا كفايت مى«روى بگردانند، (نگران مباش!) بگو: 

 ».و او صاحب عرش بزرگ است! ؛بر او توكل كردم ؛جز او نيست
 ترين سالم خدا بر او باد، اما بعد:  بهترين درود و كامل

ده كه يكي از بزرگان كتابي به دست بعضي از برادران اهل سنت و جماعت رسي
معاصر روافض آن را تأليف نموده و به وسيله آن مردم را به مذهب اماميه دعوت 

كند. دعوتش متوجه واليان و ديگراني است كه در جاهليت مانده و معرفت ناچيزي  مي
تواند چنين افرادي را با  خبرند، چرا كه تنها مي از علم و دين دارند و از اصل دين بي

 بفريبد.  دعوت خود
دادن روافض است،  دهند كه عادتشان ياري و كساني او را در اين كار ياري مي

هاي ملحد كه در اصل  كنند، مثل اصناف مختلف باطني همانهايي كه اظهار اسالم مي
اند. همانهايي كه  فالسفه صائبي بوده، و در حقيقت از پيروي پيغمبران خروج نموده

هاي مختلف را  شمارند، و آيين وي از هيچ ديني را الزم نميپيروي از اسالم، و بلكه پير
را نيز  ها اند، و نبوت ها پديد آورده دانند كه پيروان آن آيين به مثابه سياستهاي متفاوتي مي

 اند. دانند كه براي مصالح عمومي در دنيا پديد آمده سياستي عادالنه مي
م باشد و عالمان به ديانت و اين صنف از مردم بسيارند و هر جا كه جاهليت حاك

نبوت و قائالن به پيروي از نبوت وجود نداشته باشند، تا انوار آن را نمايان سازند، و 
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هاي مخالفان نبوت را  منطقي هاي ضاللت را محو نمايند، و افتراء و شرك و بي تاريكي
 كنند. برمال سازند، در چنين جاهايي آن صنف ابراز وجود مي

كنند، بلكه به بخشي از لوازمات آن ايمان  ه صورت مطلق تكذيب نمياينان نبوت را ب
كنند، و در ايمان و تكذيب درجات متفاوتي دارند،  آورند، و بخشي را تكذيب مي مي

شدن حقيقت آنها بر بسياري از  همين تعظيم و بزرگداشت لوازمات نبوت باعث ملتبس
 گردد. جاهالن مي

ي تعرض ملحدان به دين اسالم. الحاد بعضي در روافض و جهميه ابوابي هستند برا
عرصه اسماء الهي و آيات مبين كتاب خداست، همچنانكه بزرگان قرامطه باطني و ساير 

 اند. منافقان اين مباحث را مطرح كرده
افرادي كه كتاب آن رافضي را با خود آورده بودند، گفتند: اين كتاب بزرگترين وسيله 

شوند، مثل امراء  در نزد كساني است كه به آنها متمايل مي روافض براي تأييد مذهبشان
نامد، تأليف  و غيره. و گفتند: مؤلف، كتاب را براي شاه معروفي كه وي را خدابنده مي

ها و سخنان باطل اين كتاب را برمال سازم، تا  كرده است و از من خواستند كه گمراهي
الن اقوال افتراء زنندگان را آشكار بدين وسيله بندگان مؤمن خدا را نصرت دهم، و بط

ترين كتاب روافض است، ولي اين طايفه  نمايم. گفتم: با وجود اينكه اين كتاب مستدل
اند، زيرا ادله، يا عقلي هستند،  باشند، و از استدالل صحيح بويي نبرده ترين مردم مي گمراه

ل عقلي و نقلي پيدا يا نقلي، و اين طايفه در تأييد مذهب بيشترين فاصله را از دالي

     ﴿فرمايد:  ند كه ميا اند، و از همه بيشتر به مدلول اين آيه شبيه كرده

      ﴾N )10: الملك.(  
كرديم، در ميان دوزخيان  گويند: اگر ما گوش شنوا داشتيم، و يا تعقل مي و مي«

 ».نبوديم
روافض در ادلة نقلي از همه مردم دروغگوترند، و در ادله عقلي از همه جاهلترند: 

دهند، و حقايقي را  كنند كه علماء ضرورت بطالن آن را گواهي مي منقوالتي را تصديق مي
اند. و تمايزي بين ناقالن و راويان  كنند كه تواتر قطعي آن را به ثبوت رسانده انكار مي
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كذب يا اشتباه و يا جهل و راويان عادل، حافظ و ضابط و معروف و مشهور معروف به 
كنند دليل و برهان دارند: گاهي  گذارند، و عموماً در اين وادي مقلدند، اگرچه گمان مي نمي

 كنند، و گاهي از مجسمه و جبريه. از معتزله و قدريه تبعيت مي
همين دليل عموم علماء آنها را  ترند، و به ها جاهل در امور نظري نيز از همه فرقه

اي فساد و تباهي در دين  شمارند. بعضي از ايشان به اندازه ترين فرقة اسالمي مي جاهل
تواند اندازه آن را برشمرد. و اسماعيليه و  كه فقط پروردگار جهانيان مي اند ايجاد كرده

و به دين اسالم هاي منافق ديگر از كانال آنها وارد شده  نصيريه ملحد و ساير باطني
اند، و دشمنان ديگري مثل مشركان و اهل كتاب نيز از طريق همين فرقه نفوذ  ضربه زده

اند، و هتك حرمت نموده و  هاي اسالمي تسلط يافته اند و با كمك آنها بر سرزمين كرده
اند، و با مدد آنها چنان فسادي در دين و  اند، و خون به ناحق ريخته اموال مردم را ربوده

 تواند آن را برشمرد. دنيا بر امت عارض گرديده كه تنها خداوند مي
 گيرد كه اميرالمؤمنين علي  اصل و ريشه اين مذهب از زنادقه منافق سرچشمه مي

در زمان حيات خود آنها را به سزاي اعمالشان رساند، و گروهي از آنها را به آتش 
مشير برانش گريختند، و گروهي كشيد، و قصد كشتن گروهي از ايشان را كرد كه از ش

بر باالي روايت شده كه  كننده از ايشان را تنبيه كرد. و با اسناد زيادي از علي  افتراء
و  .باشد ميعمر  ، ابوبكر و سپسصمنبر كوفه فرمودند: بهترين اين امت بعد از پيغمبر 

اري و غيره در صحيح بخچنانكه الحنفيه داد، همين جواب را نيز به فرزندش محمد بن 
6Fاست آمده

1. 
، و يا هم عصر با وي بودند در به همين دليل شيعيان متقدمي كه در محضر علي 

مورد تفضيل ابوبكر و عمر بر غيره هيچ نزاعي نداشتند، و تنها نزاعشان بر سر تفضيل 
يكي از دو طرف علي و عثمان بر ديگري بود، و اين حقيقتي است كه علماي بزرگ 

اند، و حتي ابوالقاسم بلخي نيز اين مطلب را بيان  ر شيعه به آن اذعان نمودهمتقدم و متأخ
گويد: شخصي از شريك بن عبداهللا پرسيد: ابوبكر برتر است يا علي؟ جواب  كرده و مي

                                           
 وغريه. ١/٣٩وابن ماجه:  ٤/٢٨٨داود:  وابو ص، فضائل اصحاب النبی ٥/٧نگا: بخاری:  -١
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گويي در حالي كه شيعه هستي؟ گفت:  داد: ابوبكر. شخص پرسيد: آيا اين مطلب را مي
علي اين قاعده را نيست، و سوگند به خدا! آري، هر كس غير اين را بگويد شيعه 

امت ابوبكر و سپس  بهترين اين صگذاري كرد، آنجا كه فرمود: بعد از رسول اهللا  پايه
را رد كنيم؟ و چگونه او را تكذيب نماييم؟ سوگند  باشد، چگونه گفتار علي  عمر مي

7Fدروغگو نبود. اين مطلب را قاضي عبدالجبار همداني به خدا علي 

تثبيت «ر كتاب د 1
نقل كرده و گفته: اين مطلب را ابوالقاسم بلخي در نقض اعتراض علي بن » النبوه

 راوندي بر جاحظ ذكر كرده است.

                                           
بيـت دالئـل تث«باشد و كتـابش  مراد قاضی عامدالدين ابواحلسن عبداجلبار بن امحد مهدانی، شيخ معتزله در عرص خودش می -١

 .٢/٥٤٩يكی از هبرتين كتاهبای اين باب است، نگا:مهان : » النبوة





 

 

 :)1( فصل
دربارة وجوب علم در زماني كه مردم قرون اواخر اين امت 

 پيشگامان آنرا لعنت نمايند

چيزي بنويسيم، و  –ج الكرامه منها -وقتي آن برادران اصرار كردند كه در رد اين كتاب 
يادآور شدند كه رويگرداني از نوشتن رديه به مثابه خذالن مؤمنان بوده و به عالوه اهل 

كنند از رد اين بهتان عاجزيم. بنابراين آنچه را كه خداوند بر خاطرم  طغيان تصور مي
ه وفا نمايم، جاري ساخت، نگاشتم تا به عهد و پيماني كه خداوند با علماء و مؤمنان بست

و از اقامه قسط و عدالت و گواهي به حقانيت خدا قصور ننمايم، چنانكه خداوند 

﴿فرمايد:  مي                              

                                       

              ﴾N  :ايد!  اى كسانى كه ايمان آورده« ).135(النساء
دت دهيد، اگر چه (اين گواهى) به زيان خود كامال قيام به عدالت كنيد! براى خدا شها

شما، يا پدر و مادر و نزديكان شما بوده باشد! (چرا كه) اگر آنها غنى يا فقير باشند، 
 ؛خداوند سزاوارتر است كه از آنان حمايت كند. بنابراين، از هوى و هوس پيروى نكنيد

ز اظهار آن، اعراض كه از حق، منحرف خواهيد شد! و اگر حق را تحريف كنيد، و يا ا
 ».دهيد، آگاه است نماييد، خداوند به آنچه انجام مى

 ﴿در اين آيه مراد از     ﴾ مراد از  يير گواهي به حقانيت خدا بوده، وتغ

﴿  ﴾ باشد. كتمان آن شهادت مي 
خداوند به اين ترتيب به صداقت و بيان حقيقت امر نموده و از دروغ و كتمان 

همچنانكه حقيقت در مورد اموري كه علم به آن و اظهار آن الزم است، نهي كرده است. 
البيعان باخليار « فرمايد: اند، مي نيز در حديثي كه بخاري و مسلم روايت كرده صپيغمبر 
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=8FNK»ما مل يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك هلام يف بيعهام، وإن كتام وكذبا حمقت بركة بيعهام
اند، در انجام معامله مختارند.  ر و فروشنده تا زماني كه از هم جدا نشدهيعني: خريدا

پس اگر راستگو باشند و براي يكديگر تبيين كنند، در معامله آنها بركت قرار داده 
شود، و اگر چيزي را پنهان كنند و به يكديگر دروغ بگويند، بركت از معامله آنها  مي

 برچيده خواهد شد.
قيقت در زماني كه مردم قرون اواخر اين امت اسالمي، پيشگامان آن و خصوصاً كتمان ح

هر وقت مردم اواخر اين امت، پيشگامان «را لعنت نمايند، همچنانكه در اثر منقول است كه: 
آن را لعنت نمايند، هر كس علمي دارد بايد آن را اظهار كند زيرا كسي كه در آن روز علمي 

 .9F2»كند كه قرآن را كتمان ميرا كتمان نمايد مانند كسي است 
علت اين امر نيز واضح است: پيشگامان اين امت همان كساني هستند كه با تصديق، 

گويي از آنها به مثابه  علم، عمل و تبليغ به اقامه اين دين پرداختند، بنابراين عيب
 گردد. گرداني مردم از رساالت انبياء مي گويي از دين بوده و باعث روي عيب

خواست  اولين كسي كه بدعت تشيع را اظهار كرد، همين هدف را داشت؛ مي و البته
مردم را از راه خدا باز دارد، و رساالت آسماني را ابطال نمايد، و به همين دليل اين نيت 

كردند، و حقيقت اين بدعتهاي  خود را به ميزان ضعف مردم پيرامون خود اظهار مي
آشكار نمودند. ولي اين گرايش در بين بسياري از  كننده را در نزد ملحدان كامالً گمراه

كساني كه از ملحدان منافق نبودند اما دچار نوعي شبهه و يا جهالت آميخته با 
پرستي شده بودند، رواج يافت، و اين اصل و سرچشمه شيوع هر باطلي است.  هوي

  ﴿فرمايد:  خداوند متعال مي                  

            ﴾N  :هنگامى كه  (ثريا)سوگند به ستاره« ).4-1(النجم
منحرف نشده و مقصد از حق و هدايت »)  ص«كه هرگز (محمد  .كند مى (غروب)افول

                                           
 ، كتاب البيوع.٣/١١٦٤البيوع، ومسلم:  ، كتاب٣/٥٨اين حديث را بخاری در مواضع متعدد ذكر كرده است، نگا:  -١

 ت.، نقل كرده كه ضعيف اس٩٧-١/٩٦ابن ماجه اين حديث را به صورت مرفوع از جابر در سنن :  -٢
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گويد چيزى  گويد! آنچه مى و هرگز از روى هواى نفس سخن نمى .را گم نكرده است
 ».بر او نازل شده نيست (از جانب اهللا) جز وحى كه

و  شمارد. پرستي بري مي را از گمراهي و هوي صبه اين ترتيب خداوند، پيامبرش 

﴿فرمايد:  در جاي ديگر مي                 ﴾N  :اما « ).72(األحزاب
 ».او بسيار ظالم و جاهل بود ؛ا بر دوش كشيدانسان آن ر

 همان گمراه است. » جهول«كند و  پرستي مي كسي است كه هوي» ظلوم«
وضعيت اهل بدعت كه مخالف قرآن و سنت هستند، نيز چنين بوده، و جز از ظن و 

پرستي  كنند، و دچار گمراهي و هوي شان پيروي نمي گمان و آرزوها و اميال نفساني
پرستند، با بهترين اولياي  مخصوصاً روافض. زيرا از همه بيشتر گمراه و هوي اند، شده

كه همانا سابقين نخستين مهاجر و انصار و پيروان خوب ايشانند  –خدا بعد از پيامبران 
ورزند، و با كفار و منافقان يهودي، مسيحي، مشرك و اصناف مختلف  دشمني مي –

كنند. بنابراين هنگام  ه دوست بوده و دوستي ميملحدان مثل نصيريه، اسماعيليه و غير
اختالف و منازعه بين مؤمنان و كفار در مورد پروردگار، چه در عرصه مشاجرات 

مسلمانان با اهل كتاب و مشركان،   هاي بين گفتاري، و چه در عرصه عمل مثل جنگ
 مشركان و اهل كتاب را بر عليه مسلمانان ياري دهند، ،طبيعي است كه روافض

ن و غيره بر ضد مغوالهمچنانكه اين كار به مرات تكرار و تجربه شده است، مثل ياري 
مسلمانان در خراسان، عراق، جزيره، شام و ... و مثل ياري مسيحيان بر عليه مسلمانان 

10Fمتعدد ديگردر شام و مصر و موارد 

1. 
كافر به  نمغوالدر يكي از بزرگترين حوادثي كه در قرن چهارم و هفتم روي داد و 

شماري از مسلمانان را قتل عام نمودند،  هاي اسالمي هجوم آورند و تعداد بي سرزمين
روافض بيشترين دشمني با اسالم و همكاري با كفار را از خود به يادگار گذاشتند. و 

اي كه مردم آنها را حمار يهود  شان با يهود مشهور است، به گونه همچنين همكاري
 اند. ناميده

                                           
 و عراق و افغانستان در حال حارض. - ١
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 :)2فصل (
11Fمشابهت روافض با يهوديان و مسيحيان در بسياري از موارد

1 

نام نهاده، در حالي كه  »منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة«مولف رافضي كتابش را 

نامگذاري كند، همچنانكه اگر كسي ادعاي طهارت كند  »منهاج الندامة«شايسته بود آن را 
پرستان  پاك گردد و بلكه از زمره بت ولي از زمره كساني باشد كه خداوند نخواهد قلبش

و منافقان و طاغوتيان است، توصيفش به نجاست و تيرگي بهتر است از توصيف به 
 بودن و طهارت. پاك

اي رسوخ كند، دشمني با  ها كه ممكن است در قلب بنده يكي از بزرگترين آلودگي
د از آن اولياي مؤمنان برگزيده و بزرگان اولياي خداست، به همين دليل خداوند بع

﴿گويند:  بزرگ كس ديگري را در فيء سهيم ندانسته، مگر آنان كه مي         

                                   

 ﴾N  :10(الحشر.( 
ردگارا! ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشي گرفتند بيامرز، و در دلهايمان پرو«

 ».اي نسبت به مؤمنان قرار مده، پروردگارا! تو مهربان و رحيمي حس و كينه
هايي بين روافض و يهود شده است، مثل  و همين دشمني منشأ پيدايش مشابهت

 پرستي و سايراخالق پست يهوديان. هوي
پرستي و بسياري از  ند، مثالً در غلو، جهالت، هويا هجوهي نيز به مسيحيان شبيو از و

 اخالق ديگر مسيحيان.
اند، و از جهاتي كامالً به مسيحيان، و اين اوصاف  از جهاتي كامالً به يهوديان شبيه

 مشابه براي همه مشهود است.
                                           

نوشـته: دكـرت عبـداهللا اجلميلـی, » بذل املجهود فی اثبات مشاهبة الرافضة لليهـود«برای اطالعات بيشرت در اين باره به كتاب  - ١

 كنند.  اثبات مىمراجعه كنيد, ايشان در اين كتاب متام مشاهبات بني روافض و هيود و نصار را با ذكر مراجع از كتاهبا طرفني
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اند و از شعبي  ناختهعلماي كوفه از قبيل شعبي و امثال وي، روافض را از همه بهتر ش
ام، اگر از پرندگان بودند حتماً پرنده  تر نديده احمق خشبيهنقل شده كه گفت: از 

بودند. به خدا سوگند!  بودند، و اگر از چهارپايان بودند، حتماً االغ مي خوار مي نجاست
ندم، بب ام را از جواهرات پركنند تا در قبال آن دروغي به علي اگر از آنها بخواهم خانه

بندم. اين گفتار  قطعاً اين كار را خواهند كرد. ولي به خدا سوگند! هرگز بر او دروغ نمي
به اين صورت مفصل به شعبي نسبت داده شده است، ولي ظاهراً نقل مفصل اين گفتار 

12Fاز غير ايشان نقل شده است، همچنانكه ابوحفص ابن شاهين

 »اللطف يف السنة«در كتاب  1
حمد بن ابي القاسم بن هارون از احمد بن وليد واسطي از جعفر بن روايت كرده كه: م

كند كه شعبي  نصير طوسي واسطي از عبدالرحمن بن مالك بن مغول از پدرش نقل مي
دارم، و بدترين آنها  كننده برحذر مي ه گفت: شما را از پيروان اين آرزوها و اميال گمرا

اند، بلكه براي انتقام از مسلمانان  م نشدهاند كه از روي رغبت و رهبت وارد اسال روافض
آنها را به آتش كشيد، و تبعيد  اند، و علي كردن آنها در ظاهر به اسالم گراييده و گمراه

است كه به  –از يهوديان صنعاء  –ها عبداهللا بن سبأ يهودي  كرد. يكي از اين تبعيدي
 تبعيد گرديد. رذخات كه به سباباط تبعيد شد و يكي ديگر از آنها عبداهللا بن يسار اس

 : بودن يهوديان و روافض است علت اين امر مشابه
گويند: امامت از  باشد و روافض مي داود مي گويند: فرمانروايي از آن آل يهوديان مي
 است. آن فرزندان علي
گويند: تا زمان خروج مسيح دجال و نزول شمشير از آسمان، جهاد در  يهوديان مي
گويند: تا زمان خروج مهدي و آمدن ندا از آسمان  يست. و روافض ميراه خدا الزم ن

 جهاد در راه خدا الزم نيست.
اندازند. و روافض  يهوديان نماز را تا هنگام ظاهرشدن كامل ستارگان به تعويق مي

روايت  صاندازند. حديثي از پيغمبر  شدن ستارگان به تأخير مي نماز مغرب را تا ظاهر

                                           
 .٣/١٨٣است، نگا: تذكرة احلفاظ :  ٣٨٥مراد ابوحفص عمر بن امحد بن عثامن بغدادی كه متوىف سال  -١
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 13FNK»ال تزال أمتي عىل الفطرة ما مل يؤخروا املغرب إىل اشتباك النجوم« فرمودند:شده كه 
مانند اگر نماز مغرب را تا  يعني: امت من همچنان بر فطرت پاك اسالم باقي مي

 هنگام ظاهرشدن كامل ستارگان به تأخير نيندازند.
 اند. شوند، روافض نيز چنين شان متمايل مي يهوديان اندكي از قبله

 اند. دهند، روافض نيز چنين ر نمازشان دست و پا تكان مييهوديان د
 اند. اندازند، روافض نيز چنين يهوديان لباسشان را در نماز پايين مي

 اند. اي براي زنان قائل نيستند، روافض نيز چنين يهوديان عده
 گويند قرآن تحريف شده است. يهوديان تورات را تحريف كردند، روافض نيز مي

گويند: خداوند پنجاه نماز را بر ما فرض كرده است، روافض نيز چنين  يهوديان مي
 گويند. مي

» سام«گويند: السام عليكم و  كنند، و بلكه مي يهوديان مخلصانه به مؤمنان سالم نمي
 اند. به معني مرگ و نابودي است، روافض نيز چنين

14Fيهوديان ماهي زناب و مارماهي

 ند.ا خورند، روافض نيز چنين را نمي 2
 اند. دانند، روافض نيز چنين يهوديان مسح بر خفين را جايز نمي

اند. خداوند  شمارند، روافض نيز چنين يهوديان اموال همه مردم را براي خود مباح مي

﴿فرمايد:  در قرآن در مورد يهود مي              ﴾N  :75(آل عمران.( 
 ».ر اميين (غير يهود)، مسؤول نيستيمما در براب«

 اند. و روافض نيز چنين
 اند.  برند، روافض نيز چنين يهوديان با گذاشتن يك طرف سر بر روي زمين سجده مي

دهند، روافض نيز  يهوديان قبل از سجده، سرشان را مثل ركوع چندين مرتبه تكان مي
 اند. چنين

                                           
 .٥/٤٢٢و  ٤/١٤٧، امحد: املسند، ١/٢٢٥و ابن ماجه،  ١/١٦٩ابوداود؛ السنن،  -١

صحبت كردند بـه جـز ايـن دو  با علی ها كنند مهه ماهی ماهی زناب و مارماهی دو نوع ماهی هستند كه روافض گامن می -٢

 نوع ماهی.
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ويند: او دشمن ما از بين مالئكه است، گ ورزند و مي يهوديان با جبرئيل دشمني مي
 گويند: جبرئيل با وحي بر محمد به اشتباه رفت. اند و مي روافض نيز چنين

روافض در يك خصلت نيز به مسيحيان شبيه هستند و آن اينكه مسيحيان مهري 
برند، روافض نيز متعه را جايز  كنند و بلكه تنها از آنها تمتع مي براي زنان تعيين نمي

 دانند. مي
 مسيحيان در دو خصلت از روافض برترند:  يهوديان و

اند؟ جواب دادند: اصحاب  از يهود پرسيده شد: از امت شما چه كساني بهترين
اند؟ جواب دادند:  و از مسيحيان پرسيده شد: از امت شما چه كساني بهترين .موسي

اند؟ جواب  ترينحواريون عيسي. و از روافض پرسيده شد: از امت شما چه كساني بد
 دادند: اصحاب محمد.

استغفار كنند ولي آنها اصحاب  صبه روافض امر شد كه براي اصحاب محمد 
و لعن نمودند. و تا روز قيامت زير شمشير زور خواهند ماند، نه  را سب صمحمد 

قدم باشند، و نه بر شعاري مشترك  توانند پرچمي برافرازند، و نه بر راه خود ثابت مي
برد، دعوتشان مردود است، آراء و اميالشان  وند، و نه دعوتشان راه به جايي ميمتحد ش
اي به  نشان عين تفرق است، و هر وقت بخواهند آتش فتنهگردهم آمد و ،است مختلف

 پا كنند، خداوند آن را خاموش خواهد كرد.
 در مورد روافض اقوالي از شعبي روايت شده كه صحت آنها مورد تأييد است، مثالً

شدند و اگر پرنده  بودند حتماً از صنف االغ مي گويد: اگر شيعيان از چهارپايان مي مي
 شدند. خواران مي بودند حتماً از صنف نجاست مي

گويد: محمد بن عباس نحوي از ابراهيم حربي از ابوربيع زهراني از  ابن شاهين مي
شيعيان از چهارپايان  كند كه شعبي گفت: اگر وكيع بن جراح از مالك بن مغول نقل مي

بودند ... . ولي سند معروف اين روايت، نقل آن از عبدالرحمن بن مالك بن مغول از  مي
 پدرش از شعبي است.
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15Fابوعاصم خشيش بن اصرم

كند كه ابوعمرو طلمنكي  جرياني را در كتابش نقل مي 1
ان از اين كند، و جري ن جريان را با ذكر طرق اصرم بازگو ميدر كتابش در علم اصول آ

كند كه  قرار است كه: ابوجعفر رقي از عبدالرحمن بن مالك بن مغول از پدرش نقل مي
گفت: به عامر شعبي گفتم: چه كسي تو را از اين قوم(روافض) بازداشت در حاليكه 

اساس براي  يكي از بزرگانشان بودي؟ جواب داد: اين قوم را ديدم كه دستاويزهايي بي
فت: اي مالك! اگر از آنها بخواهم بنده و غالم من شوند، يا تراشند. سپس گ خود مي

ام را طواف  ام را از طال و جواهرات آكنده سازند، و يا بخواهم كه خانه بخواهم خانه
نسبت دهم، اين كار را خواهند كرد، ولي  كنند تا در قبال آن دروغي را به علي

پرست را  ك! من همه طوايف هويسوگند به خدا! هرگز اين كار را نخواهم كرد. اي مال
خواران  ام، چنانچه پرنده بودند از صنف نجس نديده خشبيهتر از  ام ولي احمق ديده
شدند. اي مالك! اينان از روي رغبت و  شدند و چنانچه از چهارپايان بودند، االغ مي مي

 اند. م گرويدهانگيزي به اسال اند، بلكه براي انتقام و به منظور فتنه رهبت وارد اسالم نشده
خواهند به اسالم طعنه بزنند همچنانكه پاولز بن يوشع، پادشاه  اي مالك! اينها مي

رود و مورد قبول واقع  يهود، بر مسيحيت طعنه زد، و نماز اينها يك وجب هم باال نمي
 شود. نمي

تعدادي از آنها را به آتش كشيد و تعدادي را تبعيد كرد، يكي  طالب  علي بن ابي
ها عبداهللا بن سبأ يهودي از يهوديان صنعاء است كه به سباباط تبعيد شد،  آن تبعيدياز 

گروهي از آنها را با  يكي ديگر ابوبكر كروس است كه به جابيه تبعيد شد. و علي
آتش سوزاند، همان گروهي كه به نزد ايشان آمده و گفتند: تو همان هستي. فرمود: من 

دستور داد آتشي برافروختند و  دگار ما هستي. عليچه كسي هستم؟ گفتند: تو پرور
 آنها را در آن انداخت و در مورد آنها فرمود: 

ـــراً  ـــراً منك ـــر أم ـــت األم ـــا رأي  مل
 

ـــت نـــاري ودعـــوت قنـــرباً    أجج
 

غالمم  –يعني: وقتي آن واقعيت زشت و ناپسند را ديدم آتشم را برافروختم و قنبر 

                                           
 .٣/١٤٢باشد، نگا: هتذيب التهذيب،  می ٢٥٣مراد خشيش بن أرصم بن أسود، ابوعاصم نسائی متوفی  -١
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 را صدا زدم. –
 اينها بسان مصيبت و بالي يهوديان است:  اي مالك! مصيبت و بالي

گويند: امامت جز  گويند: فرمانروايي از آن آل داود است، روافض نيز مي يهوديان مي
 نيست. از آن فرزندان علي

گويند: تا هنگام خروج مسيح دجال و نزول شمشير از آسمان جهاد در  يهوديان مي
زمان خروج مهدي از آل محمد و ندا  گويند: تا راه خدا الزم نيست، و روافض نيز مي

 آمدن از آسمان مبني بر تبعيت از او، جهاد در راه خدا الزم نيست.
روز پنجاه نماز بر ما فرض كرده است، و  گويند: خداوند در هر شبانه يهوديان مي

 گويند. روافض نيز چنين مي
و اند  ز چنينخوانند و روافض ني يهوديان تا آشكارشدن ستارگان نماز مغرب را نمي

ال تزال أمتي عىل اإلسالم ما مل تؤخر املغرب إىل اشتباك «روايت شده كه:  صاز پيغمبر 

 16FNK»النجوم
ماند تا زماني كه نماز مغرب را تا هنگام  يعني: امت من همچنان بر اسالم مي

 به تأخير نيندازند. –مثل يهود  –آشكارشدن ستارگان 
 اند. ايستند و روافض نيز چنين له منحرف مييهوديان به هنگام نماز قدري از قب

كه اند. روايت شده  اندازند، روافض نيز چنين يهوديان لباسشان را در نماز پايين مي
برايش  از كنار مردي گذشت كه ردايش را پايين كشيده بود، پيغمبر آن را صپيغمبر 
 باال زد.

 كردند. يهوديان تورات را تحريف كردند، روافض نيز قرآن را تحريف
 اند. كنند، روافض نيز چنين گاهي بلند براي نماز صبح اتخاذ مي يهوديان سجده

يعني مرگ » سام«گويند: السام عليكم و  كنند و بلكه مي يهوديان مخلصانه سالم نمي
 اند. و نابودي، روافض نيز چنين
گويند:  گويند: او دشمن ماست، روافض نيز مي اند و مي يهوديان دشمن جبرئيل

                                           
 منابع اين حديث قبال ذكر گرديد. -١
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 جبرئيل درآوردن وحي دچار اشتباه شد.

﴿فرمايد:  شمارند و خداوند در مورد آنها مي يهوديان اموال مردم را مباح مي   

          ﴾N  :ما در برابر اميين (غير يهود)، مسؤول « ).75(آل عمران
 ».نيستيم

 دانند. باح ميو روافض نيز اموال هر مسلماني را م
برند، روافض نيز  دهند و تنها از آنها تمتع مي اي به همسرانشان نمي يهوديان مهريه
 شمارند. متعه را جايز مي

 اند. دانند، روافض نيز چنين يهوديان [ريختن] خون هر مسلماني را مباح مي
 اند. دانند، روافض نيز چنين دادن مردم را روا مي يهوديان فريب

 اند.  شود، روافض نيز چنين گويند: طالق جز به هنگام قاعدگي واقع نمي يهوديان مي
شمارند، روافض نيز  اند، روا نمي يهوديان جدايي از كنيزي را كه با او همبستر شده

 اند. چنين
 اند. دانند، روافض نيز چنين يهوديان گوشت ماهي جرّي و مارماهي را حرام مي

 اند. دانند، روافض نيز چنين م مييهوديان گوشت خرگوش و طحال را حرا
 اند. دانند، روافض نيز چنين يهوديان مسح بر خفين را جايز نمي

 صاند، در حالي كه براي پيغمبر  سازند، روافض نيز چنين يهوديان در گور لحد نمي
 لحد ساخته شد.

 د.ان گذارند، روافض نيز چنين تر درخت خرما را در كفن مردگانشان مي  يهوديان شاخة 
سپس گفت: اي مالك! يهوديان و مسيحيان در يك ويژگي بر روافض فضيلت دارند: 
از يهوديان پرسيده شد: بهترين امت شما چه كساني هستند؟ جواب دادند: اصحاب و 
ياران موسي. از مسيحيان پرسيده شد: بهترين امت شما چه كساني هستند؟ جواب دادند: 

د: بدترين امت شما چه كساني هستند؟ جواب حواريون عيسي. و از روافض پرسيده ش
روافض امر شد براي به  -كه مرادشان طلحه و زبير است  –دادند: حواريون محمد 

آنها را سب و لعن نمودند و تا روز قيامت شمشير  ستغفار كنند، ولي صياران محمد 
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ان شان به زير و آرايش زورگويي بر آنها حاكم خواهد بود، دعوتشان مردود، پرچم

﴿پراكنده خواهد بود:                            

     ﴾N  :64(المائده.( 
و براى فساد در  ؛هر زمان آتش جنگى افروختند، خداوند آن را خاموش ساخت«

 ».و خداوند، مفسدان را دوست ندارد ؛كنند زمين، تالش مى
نيز چنين كالمي را با طرق  »رشح اصول السنة«ابوالقاسم طبري اللكائي در كتاب 

اند و بعضي داراي زوايدي هستند از وهب بن بقيه واسطي  متعدد كه بعضي كامالً مشابه
ن بن كند. عبدالرحم از محمد بن حجر باهلي از عبدالرحمن بن مالك بن مغول نقل مي

مالك بن مغول ضعيف است ولي ذم روافض توسط شعبي از طرق ديگر به اثبات رسيده 
 است.

توجه به اين نكته ضروري است كه واژه رافضي با رد و انكار زيد بن علي بن 
يعني به  120حسين در دوره خالفت هشام مصطلح شد، و اين ماجرا به بعد از سال 

گويد: زيد  گردد. ابوحاتم بستي مي هشام برميهجري، و اواخر خالفت  122و يا  121
و در كوفه به قتل رسيد و بر چوب ضخيمي به صليب  122بن علي بن حسين در سال 

كشيده شد، زيد از بزرگان و علماي اهل بيت بود و شيعه او را به خود منتسب 
 نمايند. مي

 نقطه آغازين دو اصطالح رافضه و زيديه
روج نمود شيعه به دو فرقه رافضه و زيديه تقسيم هنگامي كه زيد عليه حكومت خ

رحمت فرستاد، گرديد: وقتي كه از زيد در مورد ابوبكر و عمر سؤال شد و او بر آن دو 
يعني مرا مردود شمرديد. و  »رفضتموين«گروهي او را نپذيرفتند و او خطاب به آنها گفت: 

گروهي(دعوت) زيد را پذيرفتند و  به اين ترتيب اين گروه رافضه ناميده شدند، و در مقابل،
زيديه نام گرفتند، زيرا به زيد منسوب شدند، و وقتي به صليب كشيده شد، تعدادي شبانه به 

 كردند. آن محل آمده و در آنجا عبادت مي
شعبي در اوايل خالفت هشام و يا اواخر خالفت برادرش يزيد بن عبدالملك در 
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نابراين اصطالح رافضي در آن زمان متداول وفات يافت، ب 105و يا حوالي  105سال 
شود كه الفاظ ذكر شده در روايت  نبوده است، به همين دليل و داليل ديگر مشخص مي

فوق كه مشتمل بر واژه رافضي است از شعبي صادر نشده است. در زمان شعبي اسامي 
در معيت  گفتند: ما جز شده است مثل خشبيه، زيرا شيعيان مي ديگري بر شيعه اطالق مي

جنگيم، پس زماني كه امام نباشد با خشب (چوب) مبارزه  امام معصوم با شمشير نمي
 كنيم. مي

تر از خشبيه  و به همين دليل در بعضي از منقوالت از شعبي روايت شده كه: احمق
ام. به اين ترتيب نقل لفظ رافضي از شعبي، از باب نقل به معني بوده است، و البته  نديده

بودن عبدالرحمن نيز اشاره كرد، و ظاهراً نظم و تأليف اين كالم به  ضعيف بايد به 
گردد كه قسمتي از آن را از شعبي شنيده است، و  عبدالرحمن بن مالك بن مغول برمي

دهنده اين كالم شعبي باشد، و يا اينكه عبدالرحمن آن را با  كند كه نظم فرقي هم نمي
هايش از شيعه، و يا شنيدن  با تكيه بر شنيدهمشاهده اوضاع شيعه در عصر خودش، و 

اقوال علماء در مورد شيعه، و يا از مجموع اين طرق گرد آورده و نظم بخشيده باشد، 
 زيرا اين سخن مستدل بوده و قابل اثبات است، بدون اينكه نيازي به سند داشته باشد.

بعضي از  كنند. مرادش گويند و چنان مي گويد: روافض چنين مي و كسي كه مي

        ﴿فرمايد:  آنهاست همچنانكه خداوند مي

  ﴾N  :30(التوبه.( 
 ».يهود گفتند: عزير پسر خداست! و نصارى كفتند: مسيح پسر خداست!«

﴿فرمايد:  و باز مي                ﴾N  :64(المائده.( 
 ».دستهايشان بسته باد!» دست خدا (با زنجير) بسته است«و يهود گفتند: «(

كه مراد از يهود و نصاري در اين آيات گروهي از آنهاست، زيرا همه يهوديان و همه 
 ت.گويند. در مورد روافض نيز اين گونه اس مسيحيان اين را نمي

هاي بين روافض و يهود چندين برابر مقداري است كه در  با اين توضيح مشابهت
 روايت آمده است، مثالً: 
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 دانند. بعضي از روافض مثل يهوديان گوشت مرغابي و شتر را حرام مي
كنند، و در نتيجه در شبانه روز تنها  و مثل يهوديان هميشه دو نماز را با هم جمع مي

 خوانند. در سه نوبت نماز مي
 شود. گويند: طالق جز در صورت حضور شاهد واقع نمي و مثل يهوديان مي

و مثل سامره كه بدترين فرقه يهودي هستند تن و بدن مسلمانان ديگر و اهل كتاب 
شمارند، و آب و مايعات ريخته شده بر بدن  هايشان را حرام مي دانند، ذبيحه را نجس مي

را كه توسط غيره مورد استفاده قرار گرفته است، دانند، و ظروفي  آنها را نجس مي
شويند، و خالصه رفتار آنها با ساير مسلمانان مثل رفتار سامره با ساير يهوديان  مي
 باشد. مي

نمايند، و  شان را اظهار مي كنند و خالف دشمني دروني و مثل يهوديان تقيه مي
 هاي فراوان ديگري از اين قبيل. مشباهت

 اي روافضه بعضي از حماقت
حفر كرده، هاي اين طايفه بسيار است، مثالً بعضي از آنها از چاهي كه يزيد  ساير حماقت

رودهايي كه كفار  و همراهانش از چاهها و صنوشند، در حالي كه پيغمبر  آب نمي
 نوشيدند. حفر كرده بودند، آب مي
و  صيغمبر خورند، در حاليكه بسي بديهي است كه پ شامي نمي  بعضي از ايشان توت

خوردند، و لباسي را كه كفار  شد، مي هاي كفار درست مي يارانش از پنيري كه در سرزمين
 شد. هايشان توسط كفار بافته مي پوشيدند، و بلكه اكثر لباس بافتند، مي مي

، و يا انجام »عشر = ده«هايشان خودداري از استعما؟.ل كلمه  يكي ديگر از حماقت
ورزند  مياشد، و حتي از ساختن خانه با ده ستون خودداري كاري است كه متضمن ده ب

كه ده نفر  باشد مي صو ... . علت اين امر دشمني روافض با بهترين صحابه پيغمبر 
اند، و در همين دنيا به آنها وعده بهشت داده شده بود، كه عبارت بودند از: ابوبكر،  بوده

، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وقاص عمر، عثمان، علي، طلحه، زبير، سعد بن ابي
). روافض به جز علي با بقيه اين ده نفر نعبدالرحمن بن عوف و ابوعبيده بن جراح (
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دشمني دارند، و نسبت به سابقان نخستين مهاجر و انصار كه در زير درختي با پيغمبر 
آنها نفر بود و خداوند رضايت خود از  1400بيعت كردند (بيعت الرضوان) و تعدادشان 

 را اعالم فرمود، كينه و دشمني دارند.
اند، آمده كه غالم  و در حديث صحيحي نيز كه مسلم و ديگران از جابر روايت كرده

بلتعه گفت: اي رسول خدا! به خدا سوگند! حاطب به آتش [جهنم] داخل  حاطب بن ابي
 17FNK»كذبت، إنَّه شهد بدراً واحلديبية«فرمود:  صشود، پيغمبر  مي

 روغ گفتي، زيرا كه حاطب در غزوه بدر و حديبيه شركت نموده است.يعني: د
جز چند نفر  صروافض از عموم اين افراد و بلكه از ساير اصحاب رسول اهللا 

 جويند. تبرّي مي –كمتر از بيست نفر  –معدود 
بديهي است حتي اگر به فرض ده نفر در دنيا پيدا شد كه كافرترين مردم باشند، باز 

﴿فرمايد:  تعمال واژه ده الزم نيست، همچنانكه خداوند ميهم ترك اس       

          ﴾N  :48(النمل.( 
كردند و  ، نه گروهك بودند كه در زمين فساد مىدر آن شهر (كه حجر نام داشت)«

 ».كردند اصالح نمى
ستعمال واژه نه به هيچ وجه نادرست نيست. عالوه بر اين بايد اضافه با اين وجود ا

نمود كه ده عددي است كه خداوند در چندين جا براي مدح ده چيز آن را استعمال 
﴿ فرمايد: نموده است، مثالً مي                            

     ﴾N  :196(البقره.( 
روز هنگامى  نيافت، سه روز در ايام حج، و هفتو كسي كه (قرباني يا بهاي قرباني را) «

 ».ستازه بدارد! اين، ده روز كامل گرديد، رو كه باز مى

﴿و در جاي ديگر فرموده:                          

         ﴾N  :142(األعراف.( 

                                           
 .٤/١٩٤٢نگا: مسلم،  -١
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سپس آن را با ده شب (ديگر) تكميل  ؛و ما با موسى، سى شب وعده گذاشتيم«
 .»به اين ترتيب، ميعاد پروردگارش (با او)، چهل شب تمام شد ؛نموديم

  ﴿و در جاي ديگر:     ﴾N  :2-1(الفجر.( 
 ».انه(آغاز ذي حجه)گ هاي ده و به شب. دم سوگند به سپيده«

بينيم، مثال در حديث صحيحي روايت شده كه  اي را مي و در حديث نيز چنين مسأله
18Fنمود تا آخر عمر ده روز آخر ماه رمضان اعتكاف مي صپيغمبر 

1. 
 19FOK»واخرالتمسوها يف العرش األ«و پيغمبر در مورد شب قدر فرموده: 

 يعني: آن شب را در ده روز آخر ماه رمضان جستجو كنيد.
=Aفرمايد:  شده كه در آن مي روايت صپيامبر و باز حديث صحيحي از  ‚‹ = _‹`Í=fl_

 ».العمل الصالح فيهن أحب إىل اهللا من هذه األيام العرش

يعني: در هيچ يك از ايام ديگر سال، عمل صالح به اندازه اين ده روز [آخرماه 
 مضان] در نزد خدا محبوب نيست.ر

20Fو احاديث متعدد ديگري از اين قبيل

3. 
و جاي بسي تعجب است كه روافض عدد نُه را دوست دارند در حالي كه با نُه نفر 

 كنند. با بقيه دشمني مي ورزند، به اين ترتيب كه جز علي  از آن ده نفر دشمني مي
نشان به دو اسم ابوبكر و عمر و هاي ديگر روافض عدم نامگذاري فرزندا از حماقت

نمايند.  هايي دارند، پرهيز مي عثمان است. روافض حتي از معامله با افرادي كه چنين اسم
در حالي كه بديهي است حتي اگر آنها كافرترين مردم هم باشند، باز پرهيز از نامگذاري 

. در حالي كه دبا اسامي آنها هيچ وجهي ندارد، همچنانكه نام بعضي از صحابه وليد بو
يعني  21FQK»اللهم أنج الوليد بن الوليد بن املغرية«كرد كه:  در قنوت نمازش دعا مي صپيغمبر 

                                           
 . ٨٣١-٢/٨٣٠و مسلم،  ٤٨-٣/٤٧نگا: بخاری،  -١

 . ٢/٨٢٣م، نگا: بخاری، كتاب الصو -٢

 . ٢/١٢٩و ترمذی،  ٢/٢٠نگا: بخاری،  -٣

 .٤٩-٦/٤٨نگا: بخاری،  -٤
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 خداوندا! وليد بن وليد بن مغيره را نجات بده.
از سران اصلي كفار بود و مراد از وحيد كه  –يعني وليد بن مغيره  –و پدر اين وليد 

﴿باشد:  يدر سوره مدثر مذكور است، همين وليد م         ﴾N  :11(المدثر.( 
 ».ام واگذار مرا با كسي كه او را به تنهائي آفريده«

 عالوه بر اين نام بعضي از صحابه عمرو بوده است در حالي كه عمرو بن عبدود
 مشرك بوده، و نام اصلي ابوجهل نيز عمرو بن هشام بوده است.

از سابقان نخستين بوده و خالد بن سفيان هذلي از مشركان خالد بن سعيد بن عاص 
 بوده است.

نام بعضي از صحابه هشام بوده است، مثل: هشام بن حكيم، در حالي كه نام پدر 
 ابوجهل نيز هشام بوده است.

نام بعضي از صحابه عقبه بوده است، مثل: ابومسعود عقبه بن عمرو بدري، و عقبه بن 
 ه نام يكي از مشركان عقبه بن أبي معيط بوده است.عامر جهني، در حالي ك

نام بعضي از صحابه علي و عثمان بوده است، در حالي كه در بين مشركان نيز اين 
اسامي وجود داشت، مثل: علي بن أميه بن خلف كه در روز بدر بر كفر و ضاللت كشته 

ديگري كه داراي شدن كشته شد، و كفار بسيار  شد، عثمان بن طلحه كه قبل از مسلمان
 اند. اسم علي و عثمان بوده

و يارانش از هيچ اسمي تنها به اين علت كه نام يكي از كفار  صبنابراين پيغمبر 
اند. و حتي به فرض كافربودن [منافق بودن] مسلماناني كه اين  است، كراهت نداشته

هي است كه پيغمبر اند، باز هم كراهت از اين نامها وجهي ندارد، زيرا بدي اسامي را داشته
 اند. زده است و مردم نيز همين گونه بوده آنها را با همين اسامي صدا مي ص

نيز  صو پيغمبر  ،اند كنند كه آن خلفاء منافق بوده و بسياري از روافض گمان مي
دانست، ولي اين نيز دليل مناسبي نيست زيرا به فرض صحت اين گمان نيز بايد  مي

 زد يا نه؟ ا با اين اسامي صدا ميگفت: آيا پيغمبر آنها ر
نيز فرزندانش را با همين اسامي نامگذاري كرده است، بنابراين  طالب  علي بن ابي
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چه آن خلفاء كافر  –شود كه از ديدگاه اسالم گذاشتن اين اسامي بر فرزندان  ثابت مي
مي جايز است، و هر كس از صدا زدن افراد با اين اسا –بوده باشند و چه مسلمان 

 كراهت داشته باشد، بايد شديدترين مخالف دين اسالم باشد.
بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه چنانچه نام شخصي علي يا جعفر يا حسن يا 

نمايند، و  كنند، و او را اكرام مي حسين و يا از اين قبيل باشد، روافض با وي معامله مي
 اين واقعاً جاي تعجب دارد.

ان اينكه: روافض چندين جايگاه را براي انتظار امام مهدي هاي ديگرش از حماقت
 كنند امام در آنجا ناپديد شده است، اند، مثل سرداب سامرا كه تصور مي مشخص نموده

در  –مثل قاطر، اسب و غيره  –تر اينكه هميشه يك چهارپا  . و جالبهاي ديگر و مكان
آن سوار شود، و صبح و شام، و يا دارند كه هر وقت امام خروج نمود، بر  آنجا نگاه مي

گويد: اي  نمايند كه مرتب مي اوقات ديگر شخصي را در آنجا مأمور صداكردن امام مي
آماده هستند، در حالي كه كسي در  موالي ما! خارج شو. و در آنجا اسلحه به دست و

اينكه  خوانند از ترس آنجا نيست كه با او بجنگند. بعضي از آنها نيز هيچ وقت نماز نمي
مبادا امام خروج نمايد، و آنها درحال نماز باشند و از خدمت او باز مانند. و حتي از 

هاي دورتري مثل مدينه نيز در ده روز آخر ماه رمضان و اوقات ديگر به طرف  مكان
 خواهند. دهند و خروج امام را از وي مي ايستند و با صداي بلند ندا سرمي مشرق مي

داشت. چنانچه از جانب خدا مأمور  ر امام وجود هم ميبديهي است كه حتي اگ
كرد، چه روافض او را صدا بزنند و چه صدا  گرديد كه خروج نمايد، خروج مي مي

تواند نداي آنها را  نزنند، و چنانچه خداوند اجازه خروج را به او ندهد، امام نيز نمي
ود قرار داده و مركب در برآورده سازد. و اگر خارج شود، خداوند او را مورد تأييد خ

سازد، و بنابراين نيازي نيست كه  دهد و ياران و حامياني برايش مهيا مي اختيار او قرار مي
كنند بهترين كارها را  كنند و تصور مي چند نفر كه در دنيا تالش و كوشش بيهوده مي

دي را دهند، هميشه در آن مكان منتظر امام بمانند. خداوند كساني كه افرا انجام مي
فرمايد:  جويي قرار داده و مي سازند، مورد عيب خوانند كه دعايشان برآورده نمي مي
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﴿                             

                                   

        ﴾N  :14-13(فاطر.( 
و خورشيد و ماه را مسخر (شما)  ؛كند و روز را در شب او شب را در روز داخل مى«

است خداوند،  اين ؛دهد كرده، هر يك تا سرآمد معينى به حركت خود ادامه مى
حاكميت (در سراسر عالم) از آن اوست: و كسانى را كه جز او  ؛پروردگار شما

اگر آنها  .پرستيد) حتى به اندازه پوست نازك هسته خرما مالك نيستند خوانيد (و مى مى
و روز  ؛گويند شنوند، و اگر بشنوند به شما پاسخ نمى را بخوانيد صداى شما را نمى

شوند، و هيچ كس مانند (خداوند آگاه و)  ش) شما را منكر مىقيامت، شرك (و پرست
 ».سازد خبير تو را (از حقايق) با خبر نمى

اند، و حتي احياناً  اين سرزنش در حالي است كه آن بتها وجود و حضور داشته
اند. پس كسي كه شخص معدومي را مورد  شياطين نيز با دعاكننده آن بتها سخن گفته

دهد بدتر است،  ش از كسي كه يك موجود را مورد خطاب قرار ميخطاب قرار دهد حال
حتي اگر آن موجود از جمادات باشد. و كسي كه امام منتظري را مورد خطاب قرار دهد 

پرستان شديدتر  اش از گمراهي بت كه خداوند او را حتي خلق هم ننموده است، گمراهي
د، در آن صورت سخنش مثل است. و اگر بگويد: من معتقد هستم كه امام وجود دار

ها حق شفاعت در نزد خدا را  گويند: ما معتقديم كه اين بت كالم همين افراد است كه مي
 انپرستان، چيزي را بپرستند كه نه سودي برايش دارند، و همين مسأله باعث شده كه بت

 گويند: اينها شفيعان ما در نزد خدا هستند. و مي ،دارد و نه زياني
چيزي و يا كسي را مورد  -پرستان و روافض  بت –هر دو گروه مقصود اينكه 

هاي خود را شفيعان  حاصل است، اگرچه مشركان بت دهند كه بي خطاب و دعا قرار مي
بارگاه الهي بشمارند، و روافض بگويند: مخاطب ما امامي معصوم است و او را ولي 

ت مشركان با خدايان خودشان. خود بدانند، و بر اين مواالت ثابت قدم باشند، مثل مواال
شود،  و اگرچه روافض امامت را ركني از ايمان بدانند كه دين جز با وجود آن كامل نمي
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﴿اند:  همچنانكه بعضي از مشركان نيز چنين بوده             

                                  

                                

           ﴾N  :80-79(آل عمران.( 

براى هيچ بشرى سزاوار نيست كه خداوند، كتاب آسمانى و حكم و نبوت به او «
بلكه (سزاوار مقام او، اين » غير از خدا، مرا پرستش كنيد!«دهد سپس او به مردم بگويد: 

آموختيد و درس  گونه كه كتاب خدا را مى است كه بگويد:) مردمى الهى باشيد، آن
و نه اينكه به شما دستور دهد كه  .! (و غير از خدا را پرستش نكنيد!)خوانديد مى

فرشتگان و پيامبران را، پروردگار خود انتخاب كنيد. آيا شما را، پس از آنكه مسلمان 
 ».كند؟! شديد، به كفر دعوت مى

گيرند، چنين  مادامي كه حال افرادي كه مالئكه و پيغمبران را پروردگاران خود مي
 ل كسي كه امامي معدوم را پروردگار خود بگيرد چگونه خواهد بود؟باشد، حا

﴿فرمايد:  خداوند مي                  

                             ﴾N  :التوبه)

31.( 
) دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى در برابر خدا يهوديان و نصارى (آنها«

در حالى كه دستور نداشتند جز خداوند  ؛قرار دادند، و (همچنين) مسيح فرزند مريم را
ك و منزه است از آنچه جز او نيست، بپرستند، او پابه حق يكتائى را كه معبودى 

 ».دهند همتايش قرار مى
و حديث صحيحي در ترمذي و غيره از عدي بن حاتم روايت شده كه گفت: اي 

إهنم أحلوا «فرمودند:  صكردند. پيغمبر  رسول خدا! آنها كه علماي خود را عبادت نمي

=22FNK»هلم احلرام وحرموا عليهم احلالل فأطاعوهم، فكانت تلك عبادهتم إياهم

                                           
 ، ترمذی گويد: حديث غريبی است.٤/٣٤١نگا: ترمذی،  -١
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نمودند و مردم  كردند، و حالل را حرام مي ني علماء حرام را براي آنها حالل مييع
 باشد. كردند، و همين به منزله عبادت كردن علماء مي اطاعت مي

ناميدند، و  آنان(يهود و نصارى) مردمي را كه وجود خارجي داشتند پروردگار مي
ازند، امامي كه حقيقت و س اينان(روافض) حالل و حرام را به امامي معدوم معلق مي

پذيرند، حتي  هاي دروغين امام بگويند، مي واقعيت خارجي ندارد، سپس هر چه واسطه
اگر مخالف قرآن، سنت و اجماع سلف صالح باشد. و حتي اگر خودشان بر سر دو قول 

شمارند كه قائلش ناشناخته باشد، زيرا  اختالف نمودند، قولي را صواب و درست مي
دانند، و حالل و حرامي را كه اين معدوم تشريع كرده،  معصوم مي همان را قول

گويند: او وجود دارد ولي  بعضي از خود روافض در موردش ميكه  پذيرند. معدومي مي
 تواند چيزي از او نقل كند. هيچ كس او را نمي شناسد، و هيچ كس نمي

هاي منفور  هاي روافض اينكه: حيواني و چيزي را به جاي شخصيت و از حماقت
هايي را از اين طريق بازسازي  دهند و يا صحنه خود گذاشته و آنها را شكنجه مي

 به خاطر مشهوربودن عايشه –باشد  رنگ نيز مي اي كه غالباً سرخ كنند، مثالً: گوسفند ماده مي
آورند و با كندن موهايش و كارهايي از اين قبيل آن را اذيت و آزار  مي –به حميراء  ك
 باشد. مي ككنند كه اين كار به منزله عقوبت عايشه  د و گمان ميدهن مي

كنند تا روغن از آن  آورند و سپس شكم آن را چاك مي و يا مشكي پر از روغن مي
گويند: اين كار مثل شمشيرزدن به عمر و  نوشند و مي بيرون بريزد و آن روغن را مي

 نوشيدن خون اوست.
اند،  ه به كار چرخاندن سنگ آسياب گماشته شدهو يا اينكه مثالً: دو االغي را ك

كنند كه ابوبكر و  دهند و گمان مي نامند، و سپس آن دو را شكنجه مي ابوبكر و عمر مي
 اند. عمر را شكنجه كرده

نويسند، و حتي يكي  گاهي بعضي از آنها اسامي ابوبكر و عمر را بر كف پاهايشان مي
زد، با اين تصور كه ابوبكر و عمر را شالق  شالق مي از واليان پاهاي يكي از اين افراد را

زنم! و اين كار را آنقدر ادامه  گفت: من دارم ابوبكر و عمر را شالق مي زند، و مي مي
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 دهم تا هر دو را اعدام نمايم. مي
و بعضي هم ابولؤلؤ مجوسي كافري را كه غالم مغيره بن شعبه بود، به خاطر كشتن 

گويند: ابولؤلؤ انتقام گرفت! با اين كار شخصي را به خاطر قتل  كنند و مي عمر تعظيم مي
 كنند كه به اتفاق مسلمانان كافر و مجوسي بوده است!. تعظيم مي عمر 

سازند و ادعا  هاي روافض اينكه: هر جا كه رسيدند آرامگاهي مي و از حماقت
تي آن مدفون را كنند كه در اين مكان يكي از اهل بيت (امامزاده) مدفون است و ح مي

باشد كه با  نامند. و گاهي آن مقبره، مقبره يك كافر و يا شخصي عادي مي شهيد هم مي
 توان به حقيقت پي برد. داليل زيادي مي

شود و كارهايي از  بديهي است شكنجه حيواناتي كه اسم مشخصي بر آنها گذاشته مي
و ما حتي اگر بخواهيم زند.  ترين مردم سرنمي ترين و جاهل اين قبيل جز از احمق

فرعون، ابولهب، ابوجهل و ساير افرادي را كه كفرشان به اجماع مسلمانان ثابت شده 
ترين مردم خواهد بود، زيرا اين  است، به اين طريق شكنجه كنيم باز كار ما كار جاهل

كشته شود و يا » مهدورالدم«اي نخواهد داشت، و بلكه حتي اگر كافري  كار فائده
كردن جسدش جايز نيست، شكمش نبايد دريده شود،  رد، بعد از مرگ مثلهخودش بمي

بيني و گوشش نبايد بريده شود، و دستش نبايد قطع گردد، مگر اينكه از باب مقابله به 
 مثل باشد.

 صكنند از پيغمبر  زيرا در حديث صحيحي كه مسلم و ديگران از بريده روايت مي
خودش به  ر بر سپاه اسالم، آن امير را در موردنقل شده كه به هنگام انتصاب يك امي

اغزوا يف سبيل «فرمود:  كرد، و مي تقوي، و در مورد ساير مسلمانان به نيكي سفارش مي

 23FNK»اهللا، قاتلوا من كفر باهللا، ال تغلّوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليداً 
رزد، بكشيد [ولي] به غل و و يعني: در راه خدا جهاد كنيد، كسي را كه به خدا كفر مي
 زنجير نكشيد، خيانت نكنيد، مثله نكنيد و اطفال را نكشيد.

كرد و از  اش به صدقه امر مي  در خطبه صو در سنن روايت شده كه پيغمبر 

                                           
 .٣/١٣٥٦نگا: مسلم،  -١
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24Fفرمود كردن نهي مي مثله

1. 
شود، ولي از  كردن كافر بعد از مرگش باعث آزردگي دشمن مي با وجود اينكه مثله

است، زيرا مقصود  –بدون ضرورت  -شده زيرا مبالغه در آزار و شكنجه  اين كار نهي
 شود. دفع شر كافر بود، كه اين هدف با كشتن وي برآورده مي

كردن وي، زدن، دريدن شكم، و كندن  بنابراين وقتي يك دشمن كافر بميرد مثله
ر اين شود. د موهايش جايز نيست، در حالي كه اين كارها باعث آزردگي دشمنان مي

ها به  ها بر غير آن كفار، آن هم با اين تصور كه اين شكنجه صورت اعمال اين شكنجه
گيرد، و  رسد، چه حكمي خواهد داشت؟! اين از نهايت جهل سرچشمه مي آنها مي

اش حرام و ناجايز باشد،  مخصوصاً هنگامي كه شكنجه متوجه حيواني شود كه شكنجه
تنها هيچ فايده و سودي برايشان به دنبال ندارد،  مثل گوسفند. پس اين كار روافض نه

گردد، و در عين حال نهايت جهل و  بلكه باعث خسران دنيوي و اخروي ايشان نيز مي
 رساند. حماقت آنها را نيز مي

شدن كسي كه سالهاي سال از  اينكه: به خاطر كشته  هاي ديگر روافض و از حماقت
كنند. در حالي كه اين  خواني برپا مي هگذرد، مجالس سوگواري و نوح شهادتش مي

مراسم حتي بالفاصله بعد از وفات اشخاص نيز مورد نهي خدا و رسولش قرار گرفته 
ليس منا من لطم «روايت شده كه فرمودند:  صاست، در حديث صحيحي از پيغمبر 

 25FOK»اخلدود وشق اجليوب ودعا بدعو اجلاهلية
سينه چاك كند و نداي جاهلي سر بدهد،  يعني: كسي كه[سر] و روي خود را بزند و

 از ما نيست.
 26F3»شاقه«و » صالقه«، »حالقه«از  صو باز در حديث صحيح روايت شده كه پيغمبر 

تراشد [و يا  مي تبري جسته است و حالقه زني است كه به هنگام مصيبت موهايش را

                                           
 .١/٣٩٠، دارمی، ٣/٧٢داود،  نگا: سنن ابی -١

 .١/٩٩در مواضع متعدد و مسلم،  ٢/٨٢نگا: بخاری،  -٢

 .١/١٠٠ع ديگر و مسلم، و مواض ٢/٨١بخاری،  -٣
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كند و  لند ميكند]، صالقه زني است كه به هنگام مصيبت صدايش را به ذكر مصيبت ب مي
 كند. زني است كه لباسش را چاك مي شاقه

‡�Aروايت شده كه فرمود:  صو در حديث صحيح از پيامبر  eÃ = ÊÎ Ÿƒ=yÎ ‡ =‚‹= ÊÍ=iÜ≈
ÊÎŸƒ= yÎ ‡ = _¥@27FNK خواني  يعني هر كسي كه برايش نوحه خوانده شود به سبب آن نوحه

 شود. عذاب مي
النائحة إذا مل تتب قبل موهتا  إنَّ «و در حديث صحيح از ايشان روايت شده كه فرمود: 

ا تلبس يوم القيامة درعاً من جرب ورسباالً من قطران  28FOK»فإهنَّ
خوان قبل از مرگ توبه نكند، در روز قيامت زرهي از گري [بيماري خارش  اگر نوحه

 پوشد. پوست] و پيراهني از قطران مي
 و احاديث اين باب بسيارند.

خواني و كارهاي ناپسند ديگر را به خاطر  نوحهكردن لباس،  زني، چاك روافض سينه
گذرد، كارهاي ناپسندي  شدنش مي دهند كه سالهاي سال از كشته وفات كسي انجام مي

دادند، باز از بزرگترين منكراتي بود كه  كه حتي اگر بالفاصله بعد از وفاتش انجام مي
 اند. خدا و رسولش انجام آن را حرام دانسته

فت: بديهي است كه از پيغمبران و غير پيغمبران كساني از روي عالوه براين بايد گ
مظلومانه  - علي  –اند. پدرش  اند كه از حسين برتر بوده ظلم و دشمني كشته شده

از وفات كشته شد، عثمان بن عفان كشته شد، و قتل او اولين فتنه بزرگي بود كه بعد 
در اثر آن پديد آمد چندين برابر  روي داد، و شر و فسادي كه به دنبال آن و صپيغمبر 

 شدن حسين پديد آمد. شر و فسادي بود كه در اثر كشته
مسلمان و  –اند و هيچ كسي  اند و يا مرده و غير اينان نيز افرادي كشته شده

مجالس سوگواري و عزاداري را بعد از مدتها از وفات و يا قتل آنها برپا  –غيرمسلمان 
شدند، و  خواران مي اني كه اگر پرنده بودند از صنف نجاستاند، به جز اين احمق نكرده

 شدند. اگر از چهارپايان بودند، االغ مي
                                           

 .٢/٨٠و بخاری،  ٢/٦٤٤نگا: مسلم،  -١

 .٢/٦٤٤نگا: مسلم،  -٢
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زنند  هاي روافض اينكه: بعضي از آنها هيزم منطقه طَرْفاء را آتش نمي و از حماقت
اند كه خون حسين بر درختي از طرفاء ريخته شده است! در حالي كه حتي  زيرا شنيده

درختي كه خون حسين و يا خون هر كس ديگري بر آن بوده، كراهت سوزاندن همان 
 ندارد، چه برسد به ساير درختاني كه خوني بر آنها ريخته نشده است.

شود و نيازي هم  هايشان به حدي است كه ذكر همه آنها خيلي طوالني مي و حماقت
قصود اين بود به ذكر مستند آنها نيست، ولي شايسته است به اين نكته توجه شود كه م

29Fاند، و مردم از دوره تابعان كه روافض از روزگاران قديم به اين اوصاف مشهور بوده

و  1
اي از آن را بازگو كرديم، كه  اند، همچنانكه گوشه تبع تابعان آنها را همين گونه شناخته

چه آن نقل قول، كالم شعبي باشد، و چه كالم عبدالرحمن باشد، در هر دو صورت 
 شود زيرا عبدالرحمن از طبقه تبع تابعان است. ل ميمقصود حاص

علت ذكر آن اسناد نيز اين بود كه بسياري از مردم روايات مفرد عبدالرحمن را 
 .بودن به تحسين احاديث دانند، يا به خاطر سوءحافظه و يا به خاطر متهم حجت نمي

از او، از باب قول  ولي نقل .است  اگرچه در انواع علوم صاحب معرفت و دانش بوده
30Fاعتضاد

31Fو متابعه 2

مثل نقل از مقاتل بن سليمان و محمد عمر واقدي و امثال آن دو  3
تك  شود، اگرچه تك جايز است، زيرا كثرت ادله و اخبار باعث علم به صحت چيزي مي

ناقالن ثقه و حافظ نباشند، و حتي اگر ناقالن اخبار متواتر از فاسقان باشند، ولي بين آنها 
 شود. نشده باشد، از خبر منقول توسط آنها علم حاصل ميتباني 

شود، اگرچه  به عالوه، قول درستي كه دليل بر آن اقامه شود از هر كسي پذيرفته مي
 به صرف نقل قول قابل قبول نباشد.
                                           

كنند، به منظور برافروختن آتش دشمنی و كينه با اهـل سـنت اسـت نـه بـه خـاطر  اينكه روافض روز عاشورا سوگواری می -١

حالی كه خـود ايشـان (شـيعيان) ايشـان را اند در كنند اهل سنت ايشان را كشته حمبت حسني و اهل بيتش، زيرا آهنا تصور می

نوشتة: عبـداهللا بـن » من قتل احلسني«اند و مقدمه قتل ايشان را فراهم كردند. برای اطالعات بيشرت در اين باره به كتاب  كشته

 عبدالعزيز مراجعه كنيد.

 كنند. دو حديثی كه يكديگر را تأييد می -٢

 كند. حديثی كه مفهوم حديث ديگری را تأييد می -٣
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توان  به اين دليل از عبدالرحمن بن مالك بن مغول نقل كرديم، زيرا در نهايت مي
را به عنوان نقل يك اثر بازگو كرده است، و آن را از  گفت: عبدالرحمن اين مطلب

كند، اگرچه احاديث مفرد خودش به  پدرش و از اعمش و از عبداهللا بن عمر نقل مي
 خاطر ضعف، حجت نباشند.

اقوال و افعال مذمومي كه در بين شيعه رايج است اگرچه چندين برابر آن مقداري 
همه آن افعال و اقوال در بين اماميه و يا در  است كه ما گفتيم، ولي بايد توجه كرد كه

بين زيديه وجود ندارد، البته بسياري از آن در بين غاليان و بسياري از عوام شيعه وجود 
دارد، مثل: تحريم گوشت شتر و لزوم رضايت زن در طالق و اقوال ديگري از اين قبيل 

گويند ولي از آنجا كه  را نميكه در بين عوام شيعه متداول است، اگر چه علمايشان اينها 
گيرد، بنابراين از همه طوايف بيشتر در دروغ و  اصل مذهبشان از جهل سرچشمه مي

 اند. جهالت غرق شده
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 :)3فصل (
اند و  روافض دروغگوترين مردم بوده و از قديم همين گونه بوده

 اهل علم نيستند

=^Aÿراه درست در معرفت كتاب  –ان شاء اهللا  –و ما  u_Â·‹Ô‹ ^Ñ·@  را به ياري خدا
كنيم. اين مرد مسلك شيوخ رافضي متقدم خود مثل ابن نعمان مفيد و پيروانش  بيان مي

 مثل كراجكي، ابوالقاسم موسي، طوسي و امثال آنها را پيموده است.
روافض اساساً اهل علم نبوده و در طريق نظر و مناظره و معرفت ادله و موانع و 

د، همچنانكه نسبت به معرفت منقوالت و احاديث و آثار و معارض ادله مهارتي ندارن
ند، و بيشترين اعتمادشان در منقوالت بر ا ترين مردم تفكيك صحيح آن از سقيم، جاهل

تواريخي است كه سند آنها منقطع بوده، و بسياري از آن را افراد معروف به كذب و 
 اند. الحاد جعل كرده

مخنف لوط بن يحيي، هشام بن محمد بن  ابي و علمايشان بر منقوالت افرادي مثل
كنند. البته  سائب و امثال اين دو كه در نزد علماء به كذب و دروغ معروفند، اعتماد مي

باشد، زيرا روافض بر افرادي اعتماد  امثال اين دو از گرانقدرترين معتمدانشان در نقل مي
شوند  تي در كتب هم ذكر نميكنند كه در نهايت جهالت و افتراء هستند، افرادي كه ح مي

 شناسند. و علماي رجال آنها را اصال نمي
اند بر اينكه روافض دروغگوترين  علماي متخصص در نقل و روايت و اسناد متفق

طايفه هستند، و دروغگويي در بين آنها سابقه طوالني دارد، و به همين دليل ائمه اين 
 نمايند. يرين تفكيك ميعلوم، اين طائفه را با كثرت كذب و دروغ از سا

گفت: اشهب بن  گويد: از يونس بن عبداألعلي شنيدم كه مي ابوحاتم رازي مي
عبدالعزيز گفت: از مالك در مورد روافض پرسيده شد، جواب داد: با آنها صحبت نكنيد 

 و از آنها روايت ننماييد زيرا آنها دروغگو هستند.
گفت: كسي را  افعي شنيدم كه ميكند كه از ش گويد: حرمله نقل مي ابوحاتم مي

 ام كه از روافض بيشتر به دروغ سوگند ياد كند. نديده
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گويد: از يزيد بن هارون شنيدم كه گفت: از هر صاحب بدعتي كه  مؤمل بن إهاب مي
 داعي آن بدعت نباشد، حديث بنويسيد به جز روافض، زيرا آنها دروغگو هستند.

گفت: علم را از هر كس  ريك شنيدم كه ميگويد: از ش محمد بن سعيد اصفهاني مي
كنند و همان را  كه مالقات نمودم، برگرفتم به جز روافض. زيرا آنها حديث جعل مي

 شمارند.  دين خود مي
و اين شريك، همان شريك بن عبداهللا قاضي، قاضي كوفه است و از معاصران ثوري 

: من شيعه هستم و با گويد باشد و كسي است كه خودش به صراحت مي و ابوحنيفه مي
 اين وجود نظر ايشان در مورد شيعه چنين است.

گفت: مردم [زيادي] را ديدم كه ياران  گويد: از اعمش شنيدم كه مي ابومعاويه مي
 نامند. مغيره بن سعيد را جز دروغگو و كذاب نمي

ترسم كه [روافض] بگويند: اعمش  گويد: مبادا اين را بگوييد، زيرا من مي اعمش مي
 ايم. را با زني ديده

و نيز ديگران آن را روايت  »إبانة الكرب«اين آثار صحيح بوده وابوعبداهللا ابن بطه در 
 اند. نموده

گفت: از بين اهل هوي و هوس هيچ قومي  كند كه شافعي مي ابوالقاسم طبري نقل مي
است ام كه بيشتر از روافض شهادت به دروغ بدهد. اين معني اگرچه صحيح  را نديده

 ولي الفاظ سابق اين اثر از آن شافعي است.
اند كه دروغ در بين روافض از  و مقصود اين است كه همه علماء بر اين قول متفق

 همه طوايف بيشتر رايج است.
گفتن در  گيرد، و به عمد دروغ اصل بدعت روافض از الحاد و زنديقي سرچشمه مي

گويند: تقيه دين  اي كه مي نند، به گونهك بين آنها بسيار است، و خود به آن اقرار مي
اينكه يكي از آنها چيزي به زبان بياورد كه مخالف درون و باطنش  و تقيه يعني، ماست

كنند كه تنها آنها  باشد، و اين همان كذب و نفاق است. با اين وجود روافض ادعا مي مي
نچه را كه خود در آن دانند، و آ باشند. و سابقان نخستين را مرتد و منافق مي مؤمن مي

دهند، زيرا در بين گروههايي كه در ظاهر  سرآمد همه هستند به ديگران نسبت مي
تر نيست. و منافقان و  اند، هيچ گروهي از روافض به نفاق و ارتداد نزديك مسلمان شده
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باشند، و اين در بين غاليان  اي به اندازه منافقان و مرتدان روافض نمي مرتدان هيچ طايفه
 ز نصيريه و غيره و ملحدان و اسماعيليه و امثال آنها مشهود است.ا

گاه روافض در امور شرعي، مطالبي است كه از بعضي از اهل بيت برايشان  و تكيه
شود كه بعضي از آن منقوالت صحيح است و بعضي هم عمداً و يا سهواً به  نقل مي

يستند كه بتوانند منقوالت دروغ نسبت داده شده است. و علمايشان مثل علماي حديث ن
صحيح را از ضعيف تفكيك كنند. و در صورت صحت نقل، سه اصل را پشتوانه 

 اند:  پذيرفتن خبر واحد اهل بيت نموده
 معصوم هستند. صاهل بيت مثل پيغمبر  -1
 كند و به اين نقل مي صگويد، از پيغمبر  هر چه را كه يكي از اهل بيت مي -2

 كنند. قل را ميترتيب ادعاي عصمت آن ن
كنند كه عترت  اجماعي كه يكي از عترت در آن باشد، حجت است و ادعا مي -3

كنند كه هر چه از يكي از آنها نقل شود، همه عترت بر آن  دوازده نفرند، و ادعا مي
 اند. اجماع نموده

اين پشتوانه اصول پذيرش اخبار در نزد روافض است، و همچنانكه در جاي خود 
كنند، بر حديث اعتماد  يم اين اصول فاسد هستند. روافض بر قرآن تكيه نميكن بيان مي

پذيرند كه معصوم در آن سهيم است، قياس  ورزند، و اجماع را تنها به اين دليل مي نمي
 پذيرند، حتي اگر واضح و آشكار باشد. را نمي

د الجمله بر كتب معتزله اعتما و در مسايل عقلي و نظري نيز متأخرانشان في
خالفت ابوبكر،  ها تر. هيچ يك از معتزلي ترند و هم صادق نمايند. و معتزله، هم عاقل مي

دهد، و بلكه معتزله بر صحت خالفت آنها  را مورد طعن قرار نمي – ن –عمر و عثمان 
 نظر دارند. اتفاق

در مورد تفضيل خلفاء بر يكديگر نيز بزرگان معتزلي و جمهور ايشان ابوبكر و عمر 
اند، و بعضي  دانند، و بعضي از متأخرانشان در مسأله تفضيل قائل به توقف فضل ميرا ا

دانند، و بين اينها و بين زيديه نسبت و ارتباطي به خاطر تشابه در  نيز علي را افضل مي
 مسايل توحيد، عدل، امامت و تفضيل پديد آمده است.
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 :)4فصل (
 ين استكنند امامت از مهمترين اصول د روافض گمان مي

اي لطيف است كه  اي شريف و مقاله گويد: ... اما بعد: اين رساله مولف رافضي مي
باشد كه  مشتمل بر مهمترين مطالب احكام دين و ارزشمندترين مسايل مسلمانان مي

شود،  همانا عبارت است از مسأله امامت، كه با درك آن نيل به درجه كرامت حاصل مي
ركني كه باعث خلود در بهشت و رهايي از غضب خداي و يكي از اركان ايمان است. 

 ».من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية«فرمودند:  صگردد، و پيغمبر  رحمان مي
 يعني هر كس بميرد در حالي كه امام زمان خويش را نشناسد، بر جاهليت مرده است.

، پادشاه پادشاهان عرب با تأليف اين كتاب به بارگاه سلطان اعظم، مالك هستي ملتها
نعمت و باني خير و كرم، ملك الملوك بخشنده و ياور ملت و حق و دين،  و عجم، ولي

ام و در آن خالصه داليل را به صورت مختصر ذكر  خدمتي نموده »اولجايو خدابنده«
 »منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة«ام و آن را  ام و به رؤوس مسايل اشاره كرده نموده
 ام:  ام، و آن را در چند فصل تدوين نموده هناميد

 فصل اول: در ذكر آراء و مذاهب در مورد اين مسأله.
 فصل دوم: در اينكه مذهب اماميه واجب االتباع است.

 .ص بعد از رسول خدا فصل سوم: در ذكرادله امامت امام علي 
 فصل چهارم: در ذكر دوازده [معصوم].

 بكر، عمر و عثمان.فصل پنجم: در ابطال خالفت ابو
 در نقد كالم مولف بايد گفت: اين كالم از چندين وجه قابل بررسي و تأمل است.

اينكه امامت از مهمترين مطالب احكام دين و ارزشمندترين مسايل مسلمانان  -1
باشد، به اجماع مسلمانان كذب و بلكه كفر است، زيرا ايمان به خدا و رسولش از مسأله 

 امامت مهمتر است.
و اين حقيقت بديهي است چنانچه كافر تنها با گفتن شهادتين مؤمن محسوب 
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قبل از هر چيزي به خاطر آن با كفار  صشود و اين همان چيزي است كه پيغمبر  مي
 جنگيد، همچنانكه احاديث روايت شده از ايشان در كتب صحاح و غيره در حد

أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله أمرت أن «: مستفيض است مبني بر اينكه ايشان فرمودند

إال اهللا وأين رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء هم وأمواهلم 

 32FNK»إالَّ بحقها
يعني: به من امر شده كه با مردم بجنگم تا اينكه شهادت بدهند كه هيچ معبودي به 

ه من رسول خدا هستم، و نماز بر پا حق نيست جز خداي يگانه، و شهادت بدهند ك
دارند، و زكات بدهند، وقتي چنين كردند جان و اموالشان از من مصون خواهد ماند، 

 مگر به سبب حقي كه بر آنها ثابت گردد.

﴿فرمايد:  خداوند مي                     

                           

    ﴾N  :5(التوبه.( 
و  ؛هاى حرام پايان گرفت، مشركان را هر جا يافتيد به قتل برسانيد (اما) وقتى ماه«

و در هر كمينگاه، بر سر راه آنها بنشينيد! هرگاه  ؛و محاصره كنيد ؛ر سازيدآنها را اسي
زيرا خداوند  ؛توبه كنند، و نماز را برپا دارند، و زكات را بپردازند، آنها را رها سازيد

 ».آمرزنده و مهربان است
را به خيبر فرستاد، همين سفارش را به وي  وقتي علي  صو همچنين پيغمبر 

كرد و با توبه ايشان از كفر، از قتال با آنها  بر با كفار نيز همين گونه رفتار مينمود. پيغم

 ﴿فرمايد:  كرد، خداوند نيز مي كشيد و به هيچ وجه بحثي از امامت نمي دست مي   

               ﴾N  :11(التوبه.( 
(ولى) اگر توبه كنند، نماز را برپا دارند، و زكات را بپردازند، برادر دينى شما «

 ».دهيم انديشند)، شرح مى دانند (و مى و ما آيات خود را براى گروهى كه مى؛هستند

                                           
 .٥٣-١٢/٥٢و مواضع ديگر و مسلم،  ١/١٠نگا: بخاری،  -١
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شد برادر مؤمنان گردند، و كفاري كه در  به اين ترتيب صرف توبه كفار باعث مي
ر د ،شد آورند احكام اسالم بر آنها جاري مي ايمان ميبودند، وقتي  صعهد رسول خدا 

گرديد، و هيچ يك از علماء چنين  حالي كه به هيچ وجه امامت براي آنها مطرح نمي
نقل نكرده است: نه نقلي به صورت مخصوص در اين باره، و  صاي را از پيغمبر  مسأله

به هنگام  صغمبر نه نقلي عام پيرامون امامت. بلكه از مسلمات امور است كه پي
آوردن مردم امامت را نه به صورت مطلق، و نه به صورت معين به آنها گوشزد  ايمان
  كرد. نمي

 پس چگونه امامت مهمترين مطالب أحكام دين است؟
از مسايلي نيست  –نظر از اينكه نياز به توضيح دارد  صرف –توضيح اينكه ؛ امامت 

اند، پس چگونه  وفات كرده صپيغمبر كه مورد نياز افرادي باشد كه در زمان 
اي است كه هيچ كسي در  ارزشمندترين مسايل مسلمانان و مهمترين مطالب دين، مسأله

 نيازمند به آن نبوده است. صزمان پيغمبر 
در زمان حياتش ايمان آوردند و در ظاهر و باطن از  صآيا مگر كساني كه به پيامبر 

ن خدا را تحريف نكردند، به اتفاق همه مسلمانان او پيروي نمودند و مرتد نگشته و دي
بهترين مسلمانان خدا نبودند؟ پس چگونه ممكن است بهترين مسلمانان به مهمترين 

 مطالب دين و ارزشمندترين مسايل مسلمانان نياز داشته باشند؟
امام زمان خودش بود و بعد از وفات ايشان نياز به امام پيدا  صاگر گفته شود: پيغمبر 

مهمترين مسأله دين نبوده است  صشود و بنابراين مسأله امامت در زمان حيات پيغمبر  يم
 تبديل به مهمترين مسأله گشته است. صو بلكه بعد از وفات پيغمبر 

 شود:  در جواب گفته مي
اي به  مسأله  اوالً: به فرض صحت و ثبوت اين مطلب، جايز نيست بگوييم: چنين

دين است، بلكه اين مسأله در زمان مشخصي مهمترين  صورت مطلق مهمترين مسايل
مسأله نبوده، و در زمان ديگري تبديل به مهمترين مسأله گشته است. و در اين صورت 

مهمترين مطالب أحكام  صاين مسأله در بهترين روزگار يعني در عهد رسول اكرم 
 دين و ارزشمندترين مسايل مسلمانان نبوده است.
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در هر زمان و در هر مكاني از مسأله امامت  ص اهللادا و رسول : ايمان به خثانياً
 مهمتر است، بنابراين امامت هيچ وقت مهمترين و ارزشمندترين مسأله نبوده است.

اين مسأله را براي امتش تبيين نمايد،  ص: در اين صورت الزم بود پيغمبر ثالثاً
جايگاه ايمان به خدا، توحيد و و  ،روزه را براي آنها تبيين كرد ،همچنانكه نماز، زكات

ايمان به روز قيامت را برايشان بيان نمود. بديهي است مسأله امامت نه در قرآن و نه در 
 سنت بسان اين اصول بيان نشده است.

هم نبي و هم  صاگر گفته شود: امامت در هر زماني مهمترين مسأله است و پيغمبر 
امام آن  صبديهي بود كه پيغمبر  آورد معلوم و يامام بود و براي هر كس كه به او ايمان م

 شود: اين استدالل از چندين وجه باطل است:  زمان است. در جواب گفته مي
گويد امامت مهمترين مطالب احكام دين است، يا مرادش امامت  : كسي كه مياوالً

ي مثالً گانه است، يا مرادش امامت امام هر زماني در همان زمان است، يعن ائمه دوازده
و مهمترين مسأله در زمان  ،مهمترين مسأله در زمان ما ايمان به امامت مهدي است

، ايمان صو مهمترين مسأله در زمان پيغمبر  ،بود  خلفاي اربعه ايمان به امامت علي
به امامت ايشان بوده است. و يا اينكه مرادش ايمان به احكام امامت به صورت مطلق 

 باشد. هارمي مدنظرش ميو يا معني چ ،باشد مي
اي نه در  در صورتي كه اولين معني مراد باشد، بايد گفت: بديهي است چنين مسأله

و بلكه حتي خود شيعان نيز  ،شده استنو نه در بين تابعان رايج و شناخته  ،بين صحابه
اينكه چنين  رسد. پس گويند: هر امامي به نص امام قبل از خودش به امامت مي مي

 مهمترين امور دين باشد، باطل است. اي مسأله
و اگر معني دوم مراد باشد، بايد گفت: طبق اين معني و مراد بايد مهمترين مسأله در 

ايمان به هـ.ق تا به امروز 260هر زماني ايمان به امام آن زمان باشد، و بنابراين از تاريخ 
يمان به خدا، مالئكه، تر از ايمان به وحدانيت خدا، رسالت محمد و ا امامت مهدي عظيم

كتب آسماني، پيغمبران، روز رستاخير و ايمان به نماز، زكات، روزه، حج و ساير 
 باشد!! واجبات بوده و مي

اين معني صرفنظر از اينكه فساد و بطالنش بسي بديهي است، قول اماميه نيز 
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ام منتظر زيرا اهتمام آنها به علي و امامت وي بيشتر از اهتمامشان به ام ،باشد نمي
 اند. مچنانكه اين مؤلف و ساير مشايخ ديگر شيعه به آن اشاره نمودهباشد، ه مي

بارترين مردم  به عالوه، اگر اين مسأله مهمترين مسأله دين باشد باز اماميه زيان
خواهند بود، زيرا امام معصومشان امامي است معدوم كه نه سودي دنيوي برايشان به 

دي ديني. بنابراين از مهمترين امور ديني هيچ فايده ديني و و نه سو ،آورد ارمغان مي
 گردد. دنيوي عايد شيعه نمي

معني سوم از اين گفتار نيز به صورتي بديهي باطل و فاسد است، زيرا واضح است 
 امور ديگري در دين وجود دارد كه از آن مهمترند.

 آن بحث شود.و اگر معني چهارمي مراد باشد، بايد عنوان گردد تا در مورد 
بودن ايشان  به خاطر امام ص توان در رد كالم مؤلف گفت: اطاعت از پيغمبر مي -2
و اين وجوب در  ،نمايد بودن ايشان است كه اطاعتش را واجب مي بلكه رسول  ،نبوده

و وجوب اطاعت از ايشان  ،ثابت است صزمان حيات و نيز بعد از وفات رسول اهللا 
و مسلمانان  ،باشد وجوب اطاعت از ايشان براي معاصرانش مي براي آيندگان دقيقاً مثل

اند و بعضي  ، بعضي حاضر بودهصمعاصر وي نيز به هنگام صدور امر و نهي پيامبر 
 نمودند. را به غايبان منتقل مي صغايب، كه آن حاضران امر و نهي پيامبر 

ات ايشان بر در زمان حي صهمچنانكه اطاعت از اوامر و پرهيز از نواهي پيغمبر 
و اوامر ايشان  ،نيز بر آيندگان واجب است صغايبان واجب بود، بعد از وفات پيغمبر 

و هيچ يك از ائمه  ،گيرد فراگير بوده و هر مؤمني را، چه غايب و چه حاضر، در برمي
 شود. و اين مفهوم از امامت برداشت نمي ،چنين جايگاهي را ندارند

م معيني، اموري را امر و يا احكام بيان فرموده، به مرد صحتي هنگامي كه پيغمبر 
بلكه آن امر و حكم بر نظاير و امثال آن  ،حكم و امر ايشان مختص آن گروه معين نيست

و اين جريان تا روز قيامت ادامه دارد، مثالً دستور پيغمبر  ،گروه نيز جاري و ساري است
33Fمن سبقت نجوييدبه مأمومانش در نماز كه فرمود: در ركوع و سجود از  ص

، حكم 1

                                           
 .٣٠٩-١/٣٠٨و ابن ماجه،  ١/٣٢٠نگا: مسلم،  -١
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خطاب به كسي كه عرض كرد:  ص. و نيز فرمايش پيغمبر نثابتي است براي هر مأمومي
فرمود:  صكند تا بتوانم قبل از رمي جمرات آنها را بتراشم كه پيغمبر  موهايم رشد نمي

رمي جمرات كن كه [براي تو] اشكالي ندارد. و به كسي كه پرسيده بود: قبل از تراشيدن 
فرمود: موهايت را بتراش  صام، حاال چكار كنم؟ كه پيغمبر  ام را ذبح كرده قربانيمو 

34Fكه اشكالي ندارد

1. 
 اين اوامر پيغمبر بر امثال اين افراد نيز جاري است.

اش  كه در دوره قاعدگي - ك –خطاب به عايشه  صو همچنين فرمايش پيغمبر 
==A^≈·ìÏفرمودند:  صآورد، كه پيغمبر  حج عمره به جا مي _‹Í»= u_• ^= ∆·î4=̆ „`=

Ω È� j=g ÿ_fÎl35FO= Kدهند، تو نيز انجام بده به جز  يعني: هركاري را كه حجاج انجام مي
 طواف خانه خدا.

 اين امر پيغمبر بر همه زناني كه چنين حالتي دارند، جاري است.
بعد از وفات وي فراوان  صمثالهايي از اين قبيل براي اثبات لزوم اطاعت از پيغمبر 

 است، برعكس اطاعت از امام تنها در صورت وجود وي الزم است.
باشند  بعد از وفاتش، در حكم جانشينان وي قبل از وفاتش مي صجانشينان پيغمبر 

كه امر و نهي آنها نافذ است، يعني چنانچه خليفه وي به چيزي امر كند، اطاعت از امر 
پيغمبر را به سوي مردم  زيرا در حكم نايب رسول خداست. خداوند ،وي واجب است

ولي علت وجوب اطاعت از ايشان، امامت و  ،مبعوث و اطاعت از او را واجب گردانيد
و يا به علت بيعت ديگران با وي به عنوان امام و يا موارد  ،قدرت و سيطره وي نيست

هاي  هاي وجوب اطاعت از ايشان با پايه ديگري از اين قبيل نيست، به عبارت ديگر پايه
ب اطاعت از امام متفاوت است: اطاعت امام يا به خاطر عهدي است كه از جانب وجو

يا مواردي  و ،نوايي قدرتمندان با آن امام و يا به خاطر هم ،امام قبل از خود به وي رسيده
در هر حالي واجب است، حتي اگر تنها  صولي اطاعت از پيغمبر  .از اين قبيل است

                                           
 .٢/٩٤٨و مسلم،  ٢/١٧٣نگا: بخاری،  -١

 .٢/١٥٩نگا: بخاری،  -٢
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 كنند. بماند و همه مردم او را تكذيب
در مكه و قبل از يافتن ياران و ياوراني كه در ركاب او  صاطاعت از پيغمبر 

﴿ فرمايد: بجنگند، واجب بود. خداوند مي                 

                                      

   ﴾N  :144(آل عمران.( 
آيا  ؛بودند و پيش از او، فرستادگان ديگرى نيز ؛) فقط فرستاده خداستصمحمد («

گرديد؟ (و اسالم را رها كرده به دوران  اگر او بميرد و يا كشته شود، شما به عقب برمى
اهليت و كفر بازگشت خواهيد نمود؟) و هر كس به عقب باز گردد، هرگز به خدا ج

 ».كنندگان) را پاداش خواهد داد و خداوند بزودى شاكران (و استقامت ؛زند ضررى نمى
خداوند در اين آيه فرموده كه مرگ و يا شهادت يك پيغمبر باعث نقض حكم 

شدنشان نقض  با مرگ و يا كشتهگردد، آنچنانكه حكم امامت ائمه  رسالت وي نمي
شود، و شرط وجوب حكم رسالت جاودانگي پيغمبر نيست، چرا كه پيغمبر، خدا  مي

رسالت را رسانيد، امامت را  صاست مثل ساير رسوالن. پيغمبر نيست و بلكه رسولي 
اداء نمود، امت را نصيحت كرد، در راه خدا آنگونه كه شايسته است، جهاد كرد و تا 

ت بندگي خدا را به جا آورد. پس اطاعت از او بعد از وفاتش مثل هنگام لحظه وفا
كامل دين  صباشد، زيرا با وفات پيغمبر  حياتش واجب است، و بلكه موكدتر نيز مي

شد و مستقر گرديد، و باب نسخ مسدود گرديد، و به همين دليل قرآن نيز بعد از وفات 
 نهايي گرديد.  جمع صپيغمبر 

در زمان حياتش امام بود و بعد از وفاتش شخص  ص: پيغمبر اگر كسي بگويد
، شخص صدهيم: اگر مراد اين است كه بعد از پيغمبر  ديگري امام گرديد. جواب مي

و مثل پيغمبر اطاعت گرديد، قول باطلي است. و  ،ديگر كه نظير او بود، جانشين وي شد
د تا اوامر و نواهي ايشان اگر مراد اين است كه بعد از وفاتش شخصي جانشين وي گردي
نيز پيش آمده و در  صرا تنفيذ نمايد. بايد گفت: اين مسأله در هنگام حيات پيغمبر 

 شده است. نبود ايشان كسي جانشين وي مي
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 ديگر امكان امر و نهي مباشر وجود ندارد.  صاگر گفته شود: بعد از وفات پيغمبر 
باشد، بلكه  نمي صاعت از پيغمبر بايد گفت: مباشر بودن امر و نهي شرط وجوب اط

 را دريافت كند، واجب است. صاطاعت از وي بر هر كسي كه امر و نهي پيغمبر 
 36FNK»ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع«فرمود:  مي صو پيغمبر 

يعني: [اوامر و نواهي مرا] شاهد به غايب برساند زيرا چه بسا آنكس بهتر از [شاهد] 
 م را درك كند و بفهمد.شنونده كال

به هنگام حياتش در موارد معين و مشخصي حكم  صو اگر گفته شود: پيغمبر 
داد، حد را بر شخص معيني جاري  كرد، مثالً: چيزي را به شخص معيني مي صادر مي

 داد. كرد و سپاه معيني را دستور مي مي
وارد مشابه آن تا دهيم: بله، پيغمبر چنين بود ولي اطاعت از ايشان در م جواب مي

روز قيامت واجب است، برخالف احكام صادر از ائمه. ولي گاهي استدالل بر اين نظاير 
ماند، همچنانكه حكمي بر غايب پوشيده  ساختن حكم بر نظاير سابق پوشيده مي و جاري

كند. اگرچه  درك ميماند ولي شاهد و حاضر، بدان آگاهتر بوده و آن را بهتر از غايب  مي
بهتر از خود سامعان آن  كنند را دريافت مي صبعضي از غايباني كه حكم پيغمبر گاهي 
 صفهمند، ولي اين به خاطر مراتب متفاوت مردم در فهم امر و نهي پيغمبر  را مي

 باشد، و نه به علت تفاوت مراتب وجوب آن اوامر و نواهي بر آن افراد. مي
هيچ تفاوتي با وجوب  صيغمبر بنابراين وجوب اطاعت از واليان امور بعد از پ

اند.  خليفه وي گشته صاطاعت از واليان اموري ندارد كه در زمان حيات پيغمبر 
گيرد، اگرچه طرق مردم در دريافت،  همه بندگان را در برمي صاطاعت از پيغمبر 

شنيدن و فهم احكام ايشان متنوع باشد. چه بسا حكمي به گروهي برسد و به گروهي 
اند،  را بشنوند كه گروهي ديگر نشنيده صگروهي حكمي از پيغمبر  ديگر نرسد، و

اي ديگر به آن پي نبرند. هر  بفهمند كه دسته صاي مطلبي را از فرموده پيغمبر  دسته
به آن امر كرده است، اطاعتش واجب است و  صكس به چيزي امر كند كه پيغمبر 

                                           
 ، و غريه.٢/١٧٦بخاری،  -١
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 اطاعت از آن شخص. باشد، و نه مي صاطاعت از او، اطاعت از خدا و رسولش 
باشد،  امري صاحب شوكت و قدرت پيدا شود كه صاحب احكام و اوامري  اگر ولي

آورد، جايز نيست زمام امور به ديگران سپرده شود، و بعد از وي  نظم امور را فراهم مي
توان فرد [و يا افرادي] را  نيز ممكن نيست شخص ديگري مثل او پيدا شود، و تنها مي

ترين شخص به خالفت ايشان،  از همه به او نزديكترند، در اين صورت اليقپيدا كرد كه 
اش، بيشتر از سايرين به وي مشابه و  باشد، كسي كه امر و نهي نزديكترين مردم به او مي

شود،  محقق نمينزديك باشد. اطاعت از اين خليفه نيز جز با قدرت و شوكت 
جهت اطاعت از  ني پيدا نكرد كه درنيز تا زماني كه يارا صهمچنانكه خود پيغمبر 

در ركابش حركت كردند، به صورت آشكار و فراگير مورد اطاعت قرار اوامر واحكامش 
است و اطاعت از خدا و  صاش اطاعت از خدا و پيغمبر  نگرفت. بنابراين دين همه

اطاعت كند از خدا اطاعت كرده  صهمه دين است و هر كس از پيغمبر  صپيغمبر 
 است.

نيز عبارت است از اطاعت خدا و پيغمبر  صمسلمانان بعد از وفات پيغمبر دين 
خدا اطاعت از  ، و اطاعت از ولي امر در مواردي كه به اطاعتش امر شده است عينص

و رسول است، و اوامر ولي امر كه دستورش را از خدا گرفته باشد، به منزله اوامر خدا و 
و چه  صائمه و امت چه در حيات پيغمبر  است. خالصه اينكه همه اعمال صپيغمبر 

شمرده  صبعد از وفاتش، مادامي كه مورد رضايت خدا باشد، اطاعت از خدا و پيغمبر 
 شود. مي

 است. »حممد رسول اهللا«و» ال إله إالَّ اهللا«به همين دليل اصل دين شهادت و اقرار به 
محدوده  متش خارج ازامام بود. و مراد اين باشد كه اما صاگر گفته شود: پيغمبر 

رسالت بود، و يا اينكه امامتش شروطي داشت كه در رسالتش آن شروط نبود، و يا اينكه 
 مراد امامتي بود كه اطاعتش بدون اطاعت از رسول الزم باشد.

همه اين مطالب باطل است، زيرا هر چيزي كه باعث لزوم اطاعتش گردد، داخل در 
شود، به خاطر پيغمبربودن اطاعت  اطاعت ميباشد و در هر موردي كه  رسالتش مي
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گرفت، مگر اينكه  بود و نه پيغمبر، مورد اطاعت قرار نمي شود، و اگر تنها امام مي مي
 گرديد. اطاعت از وي داخل در اطاعت از پيغمبر ديگري محسوب مي

به عبارت ديگر تنها اطاعت از خدا و رسول و كسي كه رسول مردم را به اطاعت از 
 كند، واجب است. وي امر

بودن مورد اطاعت قرارگرفت، منتها اطاعت  به خاطر امام صاگر گفته شود: پيغمبر 
 باشد. از امامتش داخل در رسالتش مي

چنين امامتي تأثيري در اطاعت ندارد، زيرا مجرد رسالت براي وجوب اطاعتش كافي 
د كه امر او را تنفيذ شود كه ياراني بياب است، برخالف امام كه زماني امامتش محقق مي

 نمايند، وگرنه چنين شخصي مثل يكي از ساير علماء و دينداران خواهد بود.
بعد از آنكه در مدينه به شوكت و قدرت رسيد، افزون بر  صاگر گفته شود: پيغمبر 

 رسالتش به امامت عدالت گستر نيز نايل شد.
و ياوراني مطيع يافته بود دهيم: پيغمبر در مدينه تنها رسولي شد كه ياران  جواب مي

جنگيدند و مادامي كه مؤمناني بر روي زمين جود داشته باشند، ياران  كه با مخالفانش مي
ديگري مثل جنگند. بنابراين پيغمبر محتاج چيز  و پيروان او بوده و با مخالفانش مي

ضمايم  امري نبوده تا آن را به رسالتش ضميمه نمايد، زيرا اين امامت، حكومت و يا ولي
با پيداكردن ياران مطيع به كمال  صهمه داخل در رسالتند. و بلكه بايد گفت: پيغمبر 

اي كه جهاد بر او واجب گرديد. درحالي كه قبالً واجب نبود و  قدرت رسيد به گونه
يابد. همچنانكه با تغيير  احكام با تغيير حال بين قدرت و ضعف و علم و جهل تغيير مي

من در همه اين حاالت ؤكند. م تمندي و سالمتي و بيماري تغيير ميحال بين فقر و ثرو
از جايگاه رسالت بوده و  صمطيع خدا و رسول خداست و اوامر و نواهي محمد 

 اش از خداوند اطاعت نموده است. ايشان نيز با اوامر و نواهي
سالت اگر اماميه بگويند: امامت برخالف رسالت، عقالً واجب است و از اين نظر از ر

 مهمتر است.
دهيم، محل نزاع است و بنابر  دهيم: وجوب عقلي، همچنانكه بعداً توضيح مي جواب مي

گيرد و مسايل  پذيرفتن وجوب عقلي نيز، امامت در هيچ جاي واجبات عقلي جاي نمي
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 ترند مثل توحيد، صدق و عدل و غيره. ديگري وجود دارد كه ازامامت واجب
سازد  را برآورده مي –امامت  –ت، اين واجب عقلي به عالوه شكي نيست كه رسال

زيرا مقصود از امامت جزئي از رسالت است و ايمان به رسول مقصود از امامت را در 
 سازد، برعكس امامت كه اينگونه نيست. حيات و بعد از وفات رسول برآورده مي

او پي  عالوه بر اين، كسي كه رسالت محمد برايش ثابت شده و به وجوب اطاعت از
برده است و به اندازه توانش در اطاعت از او سعي و تالش نموده است، اگر گفته شود: 

 نياز است. شود، پس از امامت بي با اين كار وارد بهشت مي
شود. اين كالم برخالف نصوص  و اگر گفته شود: چنين شخصي وارد بهشت نمي

د به بهشت را براي كساني قاطع قرآن كريم است، زيرا خداوند در موارد متعددي ورو
   ﴿كنند، الزم گردانيده است، مثالً:  اطاعت مي صكه از پيغمبر   

                       

      ﴾N  :69(النساء.( 

و كسى كه خدا و پيامبر را اطاعت كند، (در روز رستاخيز،) همنشين كسانى خواهد «
 ؛از پيامبران و صديقان و شهدا و صالحان ؛بود كه خدا، نعمت خود را بر آنان تمام كرده

 ».و آنها رفيقهاى خوبى هستند
   ﴿و در جاي ديگر:                  

            ﴾N  :13(النساء.( 
و هر كس خدا و پيامبرش را اطاعت كند، (و قوانين او را محترم بشمرد،) خداوند «

 ؛ير درختانش جارى استكند كه همواره، آب از ز وى را در باغهايى از بهشت وارد مى
 ».و اين، پيروزى بزرگى است ؛مانند جاودانه در آن مى

خوانند، راهي براي شناختنش و  و امام زمان روافض هم كه مردم را به سوي او فرامي
بردن به اخبارش نيست. حال اگر بگويند: شخص جز با  اش و پي معرفت امر و نهي

شود. كالمشان بدين  علوم است، خوشبخت نمياش نام اطاعت از اين امامي كه امر و نهي
معني خواهد بود كه هيچ كس توان طي طريق نجات و سعادت را ندارد، و اين از 
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خواهد بود و براي خودشان بيشتر از همه غيرممكن =»تكليف ماال يطاق«بزرگترين موارد 
 است.

 بر آن هستند.كند كه شيعه اماميه  اگر بگويند: امام زمان به همان چيزهايي امر مي
دهيم: بنابراين نيازي به وجود و حضورش نيست زيرا مذهب اماميه  جواب مي

معروف است، و چه امام زنده باشد و چه مرده، چه حاضر باشد و چه غايب، فرقي 
خدا بدون وجود اين امام نيز دانسته شود، پس   كند. و چنانچه معرفت امر و نهي نمي

و نجات و سعادت بر وجود او متوقف و مترتب  نيازي به او نيست و اطاعت خدا
نيست، و در اين حالت حتي قول به جواز امامت ممتنع است، چه برسد به قول به 
وجوب آن. و اين مسأله براي كسي كه در آن تدبر نمايد، بديهي است ولي روافض 

 ترين مردمند. جاهل
يا منوط است به  توضيح اينكه: انجام واجبات عقلي و شرعي و ترك منهيات عقلي

تكليف «معرفت اوامر و نواهي اين امام منتظر، و يا به آن منوط نيست. اگر منوط باشد 

گردد كه  آيد، و انجام واجبات و ترك منكرات به شرطي مشروط مي الزم مي »ماال يطاق
عموم مردم، و بلكه هيچ كسي قادر به تحقق آن شرط نخواهند بود، زيرا بر روي زمين 

ندارد كه صادقانه ادعا كند كه اين امام منتظر را ديده است و يا كالمش را  كسي وجود
شنيده است. و اگر انجام واجبات عقلي و شرعي و ترك منكرات عقلي و شرعي 
مشروط به معرفت اين امام منتظر نباشد و بدون وجود او نيز انجام آن ممكن باشد، پس 

 ندارد. نيازي به وي نيست و وجود و حضور او ضرورتي
ممتنعي  را به شرط صروافض نجات و سعادت بندگان و اطاعت از خدا و پيغمبر 

اند كه مردم بر آن قادر نيستند، و هيچ يك از خودشان نيز از عهده آن  مشروط نموده
يابد و خوشبخت  گويند: هيچ كسي از عذاب خدا نجات نمي آيند. به مردم مي برنمي

 گوئيم. د، جز به اين شيوه كه ما ميآي شود و مؤمن به حساب نمي نمي
نتيجه ديدگاهشان يكي از دو حالت است: يا بطالن قولشان، و يا اينكه بايد بپذيريم 

 –خداوند بندگانش را از رحمت خود نااميد ساخته است، و عذاب خود را بر همه 
 الزم نموده است، و با اين فرض خود روافض اولين بدبختاني –مسلمان و غيرمسلمان 
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بردن به امر و نهي و  شوند، زيرا هيچ يك از آنها راهي براي پي خواهند بود كه عذاب مي
اخبار اين امامي كه معتقدند زنده و غايب است، ندارد. بلكه تنها اقوالي از شيوخ رافضي 

كنند اين شيوخ آن اقوال را از طريق علماي متقدمشان از امام  كنند كه گمان مي نقل مي
اند، و به  اند، در حالي كه آن متقدمان نيز چيزي از امام غايب نقل نكرده هغايب نقل كرد

فرض نقل چيزي از وي، دروغگو بودن آن راوي هويداست. و در هر صورت اين اقوال 
چنانچه براي هدايت و نجات و سعادت كافي باشد، پس ديگر نيازي به امام غايب 

گردد چرا كه  د روافض نيز ثابت ميروزي و شقاوت خو نيست و اگر كافي نباشد، سيه
 اند كه اوامرش نامعلوم است. سعادتشان را مشروط به اطاعت از اوامر شخصي كرده

گويند: وقتي علماي اماميه بر سر دو  گروهي از شيوخ روافض مثل ابن عود حلي مي
نظر پيدا كردند كه قائل يكي از آن دو معروف و ديگري ناشناس است،  قول اختالف

اش ناشناس است، قول درست و حق بوده و اطاعت از آن واجب  قولي كه گويندههمان 
 كند!. است، زيرا امام غايب در لباس چنين افرادي اظهارنظر مي

و اين نهايت جهالت و گمراهي است، زيرا به فرض وجود امام غايب منتظر و 
ل كرده، و نه توان گفت: اين قول امام است، چون نه كسي آن را از او نق معصوم نمي

توان با قاطعيت گفت: اين  كند، پس چگونه مي اي صحت نقل از او را تأييد مي واسطه
تواند قول امام باشد؟ به عالوه كه امام بنابر ادعاي  قول امام است، و چرا قول دوم نمي

 تواند رأي خود را اظهار نمايد. خودشان به خاطر غيبت و ترس از ظالمان نمي
شود كه اصل دين روافض به جاي يك شخصيت معلوم و  لوم ميبه اين ترتيب مع

كنند  موجود بر مبناي وجود يك مجهول و معدوم بنا نهاده شده است، و گمان مي
امامشان موجود و معصوم است، در حاليكه چنين شخصي اصالً وجود خارجي ندارد، و 

كنند كه  يحتي اگر وجود خارجي هم داشته و معصوم هم باشد، خودشان اعتراف م
توانند به اوامر و نواهي او پي ببرند، آنچنانكه به اوامر و نواهي پدران وي واقف  نمي

 بودند.
بردن به دستورات او غيرممكن  و وقتي كه پي ،هدف از وجود امام، اطاعت از اوست

و در نتيجه رسيدن به مقصود توسط چنين  ،باشد، اطاعت از او نيز ممتنع خواهد بود
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اي هيچ  و در اين صورت اثبات وجود چنين وسيله ،يز ممتنع خواهد بوداي ن وسيله
اي كه نقشي در تحقق مقصود ندارد به اتفاق اهل  و بلكه اثبات وسيله ،اي ندارد فايده

و بلكه به اتفاق جميع عقالء  ،شريعت و به اتفاق همه عقالي قائل به حسن و قبح عقلي
باشد، زيرا وقتي كه همه قبيح را به ضرر  ح ميكاري و عذاب قبي از باب سفاهت، بيهوده

با عقل شناخته  (ضرر رسان)ضرند كه ما كنند، همگي بر اين قول نيز متفق تفسير مي
 شود. مي

اي نيست و بلكه مضرتي در عقل، نفس،  و ايمان به چنين امامي كه مفيد هيچ فايده
اي  دليل پيروان چنين ايده جسم و مال و غيره است، شرعاً و عقالً قبيح است، و به همين

بيشترين فاصله را از مصالح ديني و دنيوي دارند، و چنانچه به اطاعت ديگراني مثل 
شود،  يهوديان روي نياورند هيچ يك از مصالح ديني و دنيوي برايشان محقق نمي

خواهند مگر اينكه او را وادار به خروج از دين  يهودياني كه مصلحت هيچ كسي را نمي
 زند.خود سا

دانند چون بر اين باورند كه  روافض وجود اين امام غايب و معصوم را واجب مي
تحقق مصالح ديني و دنيوي جز در پرتو وجود وي ممكن نيست. و توضيح داديم كه 
وجود چنين امامي هيچ نقشي در تحقق مصالح ديني و دنيوي ندارد، و كساني كه به 

اند، و  حتي ديني و يا دنيوي را از دست ندادهوجود چنين امامي ايمان ندارند هيچ مصل
 بلكه بهتر از پيروان او به مصالح دين و دنيا واقفند.

شود كه ديدگاه روافض دربارة امامت جز خواري و ندامت  به اين ترتيب معلوم مي
ترين مطالب  اي در برندارد، و چنانچه امامت از بزرگ آورد، و هيچ فايده به ارمغان نمي

روافض بيشتر از همة مردم از حقيقت و هدايت در اين باره فاصله دارند، و  دين باشد،
شود، و در هر دو صورت  اگر از مهمترين مطالب دين نباشد، بطالن ادعاي آنها ثابت مي

 ديدگاهشان مردود است.
اگر روافض بگويند: ايمان ما به اين امام غايب معصوم مثل ايمان بسياري از مشايخ 

باشد. بزرگاني كه نه  س و خضر و غوث و قطب و ساير بزرگان ميزاهد به اليا
شان براي كسي آشكار نيست، پس كسي كه به اين  وجودشان و نه اوامر و يا نواهي
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 كند؟ اشخاص ايمان دارد چگونه ادعاي ما را انكار مي
 گوييم: اين سخن از چندين وجه قابل انتقاد است: مي

ن در نزد هيچ يك از علماي مسلمان و مذاهب اوالً: ايمان به وجود اين بزرگا
اند كه به وجود  معروفشان واجب نيست، و اگر بعضي از غاليان بر يارانشان واجب كرده

گويند: هيچ كس مؤمن و ولي خدا نخواهد بود  چنين اشخاص ايمان بياورند و به آنها مي
اين غاليان نيز مثل مگر اينكه به وجود اين اشخاص در هر زماني ايمان بياوردند. قول 

 رأي روافض مردود است.
كنند تصديق اينان باعث افزايش ايمان و خير و بركت  ثانياً: بعضي از مردم گمان مي

كننده اينها در نزد خدا از كسي كه وجود اينان را  گردد، و تصديق و محبت خدا مي
بيه ديدگاه روافض تر و بهتر است. اين قول كامالً ش كند، كاملتر و با فضيلت تصديق نمي

نيست، و بلكه تنها از وجوهي شبيه آن است، زيرا اين مردم نيز كمال دين را به چنين 
 اند. تصديقي مشروط نموده

بايد اضافه كنيم: اين قول نيز به اتفاق علماء و ائمه مسلمانان باطل است، زيرا علم به 
نيست، و اگر كسي از واجبات و مستحبات و انجام آنها به تصديق آن بزرگان مشروط 

زاهدان و يا هر كس ديگري گمان كند كه چيزي از واجبات و يا مستحبات دين مشروط 
به تصديق آن بزرگان است، به اتفاق علماي عالم به قرآن و سنت، چنين شخصي جاهل 

تصديق وجود آن بزرگان را براي امت  صي است كه پيغمبر و گمراه است، زيرا بديه
و ائمه مسلمانان نيز هيچكدام اين مسأله  ص، و اصحاب آن پيغمبر تشريع ننموده است
 اند. را جزو دين نشمرده

به عالوه هيچ يك از الفاظ غوث، قطب، اوتاد، نجباء و غيره با اسناد معروف از 
از بعضي از سلف و در » ابدال«اند. و تنها لفظ  و يا اصحابش نقل نشده صپيغمبر 

37Fحديثي ضعيف

ل شده است كه در جاي ديگري به صورت مفصل در نق صاز پيغمبر  1
 ايم. اين مورد سخن گفته

                                           
 ، حتقيق امحد شاكر مذكور است.٢/١٧١اين حديث ضعيف: مسند امام امحد،  -١
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 ها، حتي در ربوبيت خدا شرك بعضي از صوفيه و رافضي
شمارد،  ثالثاً: بعضي از اين صوفياني كه اين رافضي آنها را شبيه به روافض برمي

روا نيست، كنند كه انتساب آن به هيچ يك از انسانها  چيزهايي به مشايخشان منسوب مي
گويند: غوث و يا قطب است كه هدايت، نصرت و روزي را به مردمان روي  مثالً مي

 شود.  رسانند، و اين هدايت و نصرت جز با نزول آن شيخ بر فرد محقق نمي زمين مي
باشد. و  اين ديدگاه به اجماع مسلمانان باطل است، و شبيه سخن مسيحيان مي

گويند: فالن شيخ تمامي اولياء خدا را  ست كه مثال ميادعاهاي ديگر صوفيان نيز چنين ا
كنند، و نيز اسم  اند و چه آنها كه بعداً ظهور مي شناسند، چه آنها كه قبالً زندگي كرده مي

داند ... . و اقوال باطل ديگري از  خودشان، اسم پدرشان و منزلت و جايگاهشان را مي
با خداوند، در بعضي از ويژگيهاي خدايي اين قبيل كه مستلزم شراكت يكي از افراد بشر 

گويند: فالن شيخ بر هر چيزي عالم و آگاه است و يا بر هر چيزي  است. مثالً مي
و  صپيغمبر تواناست و اقوال ديگري از اين قبيل، همچنانكه بعضي از آنها درباره 

شد، با منطبق مي گويند: علمشان بر علم خدا، و قدرتشان بر قدرت خدا مشايخشان مي
دانند، و هر چه را كه خداوند بر انجام  داند، اينها نيز مي بنابراين هر چه را كه خداوند مي

آن قادر است، اينها نيز بر انجامش قادرند. اين اقوال و امثال آن شبيه اقوال مسيحيان و 
اند، و به اجماع مسلمانان اقوال باطلي  غلو نموده غالياني است كه در مورد علي 

 است.
كنند كه كرمات بوده و  عضي از صوفيان نيز چيزهايي به مشايخشان منسوب ميب

بودن و يا  » الدعوه  مستجاب«انتساب آن به پيغمبران و بندگان صالح جايز است، مثل 
افتد، ولي  كاشفات صالحان و.... اين موارد از افراد موجود و حاضر زياد اتفاق ميم

ا به كسي نسبت دهد كه وجودش معلوم نيست، چنانچه شخصي كراماتي از اين قبيل ر
به اشتباه رفته است، مثل كسي كه معتقد است در فالن منطقه تعدادي از اولياي خدا 

كنند، ولي در آنجا كسي از اولياي خدا نباشد، و يا مثل كسي است كه  زندگي مي
شك اين كار  ياشخاص معيني را اولياي الهي بداند در حالي كه آنها اولياي خدا نباشند. ب

شوند، ولي اشتباه و  اشتباه و جهالت و ضاللتي است كه بسياري از مردم گرفتار آن مي
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 تر و بزرگتر است. ضاللت اماميه قبيح

 الياس و خضر زنده نيستند
اند اين است كه إلياس و خضر  رابعاً: ديدگاه صحيحي كه علماي محقق آن را پذيرفته

نها واسطه بين خداوند توانا و بندگانش نيستند كه اند و هيچ يك از انسا وفات كرده
هايي براي  وسيله خلق و رزق و هدايت و نصرت قرار گيرند. پيغمبران نيز تنها واسطه

 گردد جز با اطاعت از پيغمبران. باشند و هيچ كس خوشبخت نمي تبليغ رسالت مي
ي انجامشان را دادن اموري هستند كه تنها خدا تواناي  خلقت، هدايت، نصرت و روزي

باشند، بلكه نصرت و روزي  دارد و اين امور بر حيات و بقاي پيغمبران مشروط نمي
خواهد و به  حتي بر وجود پيغمبران نيز مترتب نيست، و خداوند با اسبابي كه خود مي

آفريند و بعضي از انسانها نيز اسبابي شناخته  واسطه مالئكه و يا غيره، مخلوقات را مي
اي از انسانها انجام  گيرند. ولي اينكه اين امور جز با واسطه ين امور قرار ميشده براي ا

گيرد، و يا اينكه يكي از انسانها متولي همه اين امور گردد و امثال اين ... همه اين  نمي

 ﴿فرمايد:  اساسند، همچنانكه خداوند مي اقوال باطل و بي         

         ﴾N :39 (الزخرف.( 
گوييم:) هرگز اين گفتگوها امروز به حال شما سودى ندارد، چرا كه  (ولى به آنها مى«

 ».و همه در عذاب مشتركيد! ؛ظلم كرديد
به عالوه، بديهي است كه ارزشمندترين مسائل مسلمانان و مهمترين مطالب دين 

 آنان صو پيغمبر  ،مسائل ديگر در كتاب خدا ذكر گردد از ساير تر بايست برجسته مي
را بيشتر از هر مسأله ديگري مورد توجه قرار دهد. قرآن به جاي امامت مملو از ذكر 
توحيد خدا و بيان اسماء، صفات و آيات الهي، مالئكه، كتب آسماني، پيغمبران، روز 

ائض است. چگونه قرآن مملو از ها، اوامر و نواهي و حدود و فر رستاخيز، سرگذشت
 باشد؟ مسايلي غير از مهمترين و ارزشمندترين مي

بايد اضافه كرد كه خداوند سعادت انسانها را به چيزهايي معلق نموده كه ذكري از 

   ﴿فرمايد:  امامت در آنها نيست، خداوند مي          
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                   ﴾N  :69(النساء.( 
و كسى كه خدا و پيامبر را اطاعت كند، (در روز رستاخيز،) همنشين كسانى خواهد «

 ؛پيامبران و صديقان و شهدا و صالحاناز  ؛بود كه خدا، نعمت خود را بر آنان تمام كرده
 ».و آنها رفيقهاى خوبى هستند

   ﴿ فرمايد: و مي         ﴾N  :13(النساء.( 
 »كند. و هر كس از خدا و پيغمبرش اطاعت كند خدا او را به باغهاي (بهشت) وارد مي«

 ﴿فرمايد:  تا آنجا كه مي                    

     ﴾N  :14(النساء.( 
و آن كس كه نافرمانى خدا و پيامبرش را كند و از مرزهاى او تجاوز نمايد، او را در «

اى  ت خواركنندهو براى او مجازا ؛كند كه جاودانه در آن خواهد ماند آتشى وارد مى
 ».است

به اين ترتيب خداوند در قرآن بيان فرموده كه هر كس از خدا و پيغمبرش اطاعت 
گردد، و هر كس از خدا و رسولش سرپيچي نمايد و از  نمايد در آخرت خوشبخت مي

روزان  گردد، و اين تفاوت بين خوشبختان و سيه حدودشان تجاوز كند، عذاب مي
 از امامت نيست.باشد كه در آن ذكري  مي

 اگر كسي بگويد: امامت داخل در اطاعت از خدا و رسول است.
گردد مثل ساير واجبات  آن واجبي مي اًشود كه: در اين صورت نهايت جواب داده مي

. با اين رسولند از قبيل نماز، زكات، روزه، حج و غيره كه داخل در اطاعت از خدا و
ن مسايل مسلمانان و مهمترين مطالب دين وصف چگونه امامت به تنهايي ارزشمندتري

 خواهد بود.
اگر گفته شود: اطاعت از رسول جز با اطاعت از امام ممكن نيست، زيرا او شريعت را 

دهيم: اين ادعاي مذهب اماميه است كه هيچ استداللي ندارد و بسي  شناسد، جواب مي مي
نمايد.  اير اصول دين را بيان ميكند، آنچنانكه س بديهي است، قرآن بر اين مسأله داللت نمي

اي در اين زمينه مورد ادعا به هيچ كسي  نيز بيان شد اين امام مورد ادعاي شيعه فايدهقبالً 
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دهيم كه معرفت آنچه از  در ادامه اين مسأله را نيز توضيح مي –ان شاء اهللا  –رساند.  نمي
 رسيده نياز به هيچ يك از ائمه ندارد. صپيغمبر 

 ز ديدگاه اماميهاصول دين ا
38Fوجه دوم

است: توحيد، عدل، چيز اينكه گفته شود: اصول دين در نزد اماميه چهار  1
 نبوت و امامت.

امامت در آخرين مرتبه اصول دين قرار دارد، و توحيد و عدل و نبوت قبل از آن 
 اند. واقع شده

در  بودن قرآن و عدم رؤيت خداوند در آخرت را داخل روافض نفي صفات، مخلوق 
خواهد  دانند، و تكذيب تقدير و اينكه هدايت و ضاللت كسي را كه خدا مي توحيد مي
و گاهي  ،شود خواهد كه محقق نمي د، و اينكه خداوند گاهي چيزي را ميشو مقدر نمي

 بنابراين و ،دانند و غيره را داخل در عدل مي ،شود محقق مي ،خواهد چيزي را كه نمي
ر چيزي است و او بر هر چيزي تواناست، و هر چه بخواهد گويند: خداوند خالق ه نمي

شود. و در هر صورت روافض توحيد و  شود، و هر چه نخواهد محقق نمي محقق مي
دانند، پس چگونه امامت ارزشمندترين و مهمترين  عدل و نبوت را بر امامت مقدم مي

 است؟
ا لطفي در واجبات كه آن ر اند به عالوه، امامت را به اين دليل واجب گردانيده

اند، پس چگونه وسيله از خود  يعني از باب وجوب وسايل آن را واجب شمرده ،دانند مي
 مقصود مهمتر و ارزشمندتر است؟

 گويي روافض پيرامون امامت در گفتار و كردار تناقض
اگر امامت مهمترين مطالب دين و ارزشمندترين مسايل  وجه سوم اينكه گفته شود:

باشند. زيرا روافض در مورد امامت  ، روافض دورترين مردم از آن ميمسلمانان باشد
اند، همچنانكه هنگام بحث از  ترين و فاسدترين قول را از نظر عقلي و ديني گفته سخيف

                                           
 اول ردی بود بر اين قول روافض كه امامت مهمرتين امور دين است. وجه -١
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 پردازيم. استدالالتشان به آن مي
فعالً همين كافي است كه بداني مطلوبشان از امامت وجود يك رئيس معصوم است 

مصلحت و  اي از لح دين و دنيا شمرده شود، در حالي كه هيچ طايفهكه لطفي در مصا
لطف امامت از روافض دورتر نيست. زيرا آنها به مجهول و معدومي معتقدند كه هيچ اثر 

شود و بنابراين او آنها را به  اي از او نيست و هيچ خبري از او شنيده نمي و نشانه
مند در بعضي از مصالح دين و دنيا براي و هر كس كه امامي سود ،رساند مقصودشان نمي

خود بگيرد امامش بهتر از آن امامي خواهد بود كه هيچ يك از مصالح امامت را برآورده 
 سازد. نمي

به جايي نبردند به ي كه در رسيدن به مصلحت امامت راه به همين دليل روافض وقت
ز مقاصدشان برسند، اطاعت كافر و ظلم روي آوردند تا شايد از اين طريق به بعضي ا

خواندند، خود به اطاعت از  آنها در حالي كه مردم را به اطاعت از امام معصوم فرامي
برگشته از مقصود امامت و  پشيمان و نادم و بخت  روافضظالم برگشتند، آيا كسي از 

 شود؟ خير و كرامت دورتر يافت مي
اليان امور معلق ساخته خالصه اينكه خداوند متعال مصالحي از دين و دنيا را به و

است، چه امامت مهمترين مسأله باشد، و چه مهمترين نباشد، و روافض در رسيدن به 
ترند، زيرا بنا بر ديدگاهشان خير مطلوبي كه نتيجة مهمترين  اين مصلحت از همه ناتوان

 رسد. مطالب دين و ارزشمندترين مسايل مسلمانان است، به آنان نمي
فاضل روافض از من خواست كه با هم خلوت نموده و در  يكي از مشايخ بزرگ و

اين باره بحث كنيم. با او خلوت نمودم و رأي روافض را در اين باره بازگو كردم كه 
كند،  دهد و آنها را از كارهايي نهي مي گويند: خداوند به بندگانش دستوراتي مي مي

ن لطف بهتر بتوانند واجبات را بنابراين واجب است لطفي به آنها بكند تا مردم در كنار آ
انجام دهند و از منكرات دوري نمايند، زيرا كسي كه مهماني را براي خوردن طعام 

نمايد اگر مرادش واقعاً اين باشد كه مهمان طعام را بخورد كارهايي را انجام  دعوت مي
د، و كن كند، مثالً با روي خوش با او برخورد مي دهد كه به تحقق اين فعل كمك مي مي

... و اگر مرادش اين نباشد كه مهمان كند و   جاي مناسبي براي نشستن او انتخاب مي
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بندد و ... . اين  كند، و در را به رويش مي طعام را بخورد، با ترشرويي با او برخورد مي
 باشد. و از اصول شيوخ متقدم خودشان نمياند،  استدالل را روافض از معتزله گرفته

دهند: و امام يك لطف است زيرا وقتي امامي باشد كه مردم  مه ميسپس [روافض] ادا
را به انجام واجبات و ترك منكرات امر كند، بهتر از عهده انجام اوامر و ترك نواهي 

آيند. بنابراين واجب است كه امامي داشته باشند و اين امام نيز بايد معصوم باشد،  برمي
براي  صپيغمبر شود. و بعد از  اصل نميزيرا در غير اين صورت مقصود از وجودش ح

همان  كه علي شود ادعاي عصمت نشده است پس مشخص مي كسي جز علي
[لطف] است چرا كه اجماع شده بر عدم عصمت غير او، و عبارات و بيانات مفصلي در 

 مورد [عصمت] او بيان شده است.
ودند و اين كار و علي بر امامت حسن، و بر امامت حسين نصي فرم گويند: سپس مي

ادامه پيدا كرد تا نوبت به امام غايب منتظر محمد بن حسن رسيد كه در سردابي غيبت 
 نموده است.

 باشد. طرف مقابل اعتراف كرد كه اين بيان صحيح مذهب اماميه به كاملترين شيوه مي
گويند: هر  من و شما دو طالب علم و حقيقت و هدايت هستيم. آنها مي به او گفتم:

اي؟ و يا  به اين امام غايب ايمان نياورد، كافر است. آيا تو اين امام منتظر را ديدهكس 
اي؟ و يا چيزي از  اي كه او را ديده باشد؟ و يا اينكه چيزي از او شنيده كسي را ديده
داني كه از خود او گرفته شده  داني؟ و آيا از اوامر و نواهي او چيزي را مي كالم او را مي
 شد؟ كه از امامان قبل از او گرفته ميباشد همچنان

 جواب داد: نه.
اي مترتب است؟ و چه لطفي از  پس بر ايمان ما به چنين امامي چه فايده گفتم:

شود؟ به عالوه، چگونه جايز است كه خداوند ما را به اطاعت از  وجودش حاصل مي
بردن به  خبريم و هيچ راهي هم براي پي شخصي مكلف سازد كه ما از دستوراتش بي

را  »تكليف ما ال يطاق«دستوراتش را نداريم؟ آيا روافضي كه از همه مسلمانان شديدتر 
 است؟» تكليف ما ال يطاق«اند اين گفتار باالترين نوع  كنند، متوجه نشده  رد مي

 اثبات اين مسأله مبتني بر آن مقدمات است. جواب داد:
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كند وگرنه اگر  ست كه به ما ربط پيدا ميمراد از اين مقدمات نيز بيان آن چيزي ا گفتم:
 شد، چه لزومي داشت اين مباحث مطرح شود. امر و نهي آن امام متوجه ما نمي

اي براي ما دارد و نه  اگر از اين مقدمات نتيجه گرفته شود كه چنين امامي نه فايده
ه گردد ك پيامدي ندارد، پس روشن مي »تكليف ما ال يطاق«مستلزم لطفي است و جز 

ايمان به اين امام منتظر از باب جهالت و ضاللت است، نه از باب لطف و مصلحت. و 
اند، حق باشد و باعث سعادت آنها  نقل كرده ،اگر آنچه كه اماميه از امامان وفات يافته

گردد، بنابراين نيازي به آن امام منتظر ندارند، و اگر اقوال منقول از آن امامان باطل باشد، 
كند، يعني نه در اثبات حق و نه  امام غايب در رد آن باطل كمكي به آنها نمي باز هم اين

رسد، و نه باعث امر به معروف و يا نهي  اي از امام غايب به آنها نمي در انكار باطل فايده
گردد، و نه مصلحت، لطف و منفعت مطلوب از امامت را برايشان محقق  از منكري مي

 كند. مي
خود را به مجهوالتي از قبيل مردان غيبي و قطب و غوث و و جاهالني كه امور 
اند، با وجود جهالت و ضاللتشان، و با وجود اينكه در مورد آن  خضر و ... معلق ساخته

بزرگان قائل به چيزهايي هستند كه نه مصلحتي برايشان به دنبال دارد و نه لطف و 
اند.  متر به ورطه گمراهي افتادهمنفعتي ديني و يا دنيوي، ولي با اين وجود از روافض ك

زيرا مالقات و موعظه شخصي مثل خضر باعث بهرمندي از اوست اگرچه اعتقاد به 
كننده خضر است از ريشه اشتباه و نادرست باشد، و  اينكه آن مالقات شونده و موعظه

ممكن است يك جنّي مالقات شده باشد و گمان شود اين همان خضر است و آن جن 
شده از   پذيرد. بنابراين آن كالم شنيده گويد كه اين شخص از او مي يزي را مينيز تنها چ

 نفس خودش برخواسته و نه از آن مخاطب.
گويند: هر ولي  گويند: هر زماني يك خضر دارد، و بعضي ديگر مي بعضي هم مي

 خدا يك خضر دارد.
ديد و از توان  گويند: خضر را در مواضعي [مشخص] مي كفاري مثل يهود نيز مي

شود، مثالً به صورت هولناك و ... علت  ديدگاه آنها خضر به صورتهاي مختلف ديده مي
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اين است كه شخص يك جني را ديده و گمان كرده كه خضر را ديده است و بلكه 
شدن را دارد، نمايان سازد. و  كند زمينه گمراه شايد شيطان خود را براي كسي كه فكر مي

 باره وجود دارد كه مجالي براي ذكرشان نيست. حكايات بسياري در اين 
اي از اين  شده به هر تقدير اصناف شيعه از اين صوفيان گمراهترند، زيرا نقل ثابت

دانند، و  بينند امام منتظر نمي امام منتظر در نزد آنان وجود ندارد، و كسي را هم كه مي
سيده بود. و روافض وقتي امامشان وارد سرداب شد كودكي بود كه به سن تمييز نر

پذيرند كه چندين برابر دروغ صوفيه است، و از اقتداء به قرآن و سنت  دروغهايي را مي
زنند كه صوفيه در  هايي مي گردانند، و به بهترينِ مسلمانان طعنه بيشتر از صوفيه روي مي

از تمام مندي از مصالح امامت  اين باره با آنان در تضاد كاملند. بنابراين روافض در بهره
طوايف اسالمي زيانبارترند، و بنابر قول خودشان، مهمترين و ارزشمندترين مسايل را از 

 اند. دست داده

 اي ندارد معرفت امام بدون انجام اعمال صالح فايده
امامتي كه به سبب درك و معرفت آن «اين عبارت مولف كه گفت:  وجه چهارم اينكه:

است، زيرا صرف معرفت امام زمان خود و درك باطل » شويم به درجه كرامت نائل مي
نيست، وگرنه محضر وي، در صورتي كه از او اطاعت نشود، مستلزم هيچ كرامتي 

گرفت. در  مي قرار صمعرفت امام زمان خود، در درجه بعد از معرفت رسول خدا 
دانيم كساني كه محمد را به عنوان رسول خدا شناختند ولي از او اطاعت  حالي كه مي

 چ كرامتي نايل نشدند.كردند به هين
و  ايمان آورده ولي از اطاعت او سرپيچي كرده باشد صحتي اگر كسي به پيغمبر 

فرايض را ترك كرده و از حدود تجاوز نموده باشد، از ديدگاه مسلمانان و حتي در نزد 
ي باشد، در اين صورت حال كسي كه امام را بشناسد ول خود اماميه نيز مستحق وعيد مي

 فرايض را ترك و از حدود تجاوز كند، چگونه خواهد بود؟
اي است كه با وجود آن هيچ گناهي  گويند: محبت علي حسنه بسياري از روافض مي

اي است كه با وجود آن، گناهان باعث  شود. اگر محبت علي به گونه باعث خسران نمي
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ر انجام تكاليف شمرده شوند پس نبايد به امامي نياز باشد كه لطفي د هيچ خسراني نمي
شود، حال اگر محبت علي براي  شود. زيرا در صورت فقدان امام گناهاني انجام مي مي

 ماند؟ رفع آنها كافي باشد ديگر چه نيازي به وجود امام باقي مي

 امامت از واجبات دين نيست
امامت يكي از اركان ايمان است كه به سبب آن « گويد: وجه پنجم اينكه: مولف مي

 ».گردد خص مستحق خلود در بهشت ميش
اركان جز جاهالن و اهل بهتان چه كس ديگري آن را از  گوييم: در جواب وي مي

در مورد آنچه مولف در اين باره ذكر كرده، صحبت  –إن شاء اهللا  –شمارد؟ و  ايمان مي
ايمان را  صكنيم. خداوند متعال مؤمنان و احوال آنها را وصف نموده و پيغمبر  مي

امامت را از زمره  ،صهاي آن را برشمرده است. ولي نه خدا و نه پيغمبر  تفسير و شعبه
وقتي جبرئيل به  –حديث جبرئيل  –اند. در حديث صحيحي  اركان ايمان نياورده
آيد و از او در مورد اسالم،  مي صنشين به خدمت پيغمبر  باديهصورت يك عرب 

اإلسالم: أن تشهد أن ال «فرمايد:  مي ر جوابد صكند. پيغمبر  ايمان و احسان سوال مي

إله إالَّ اهللا وأنَّ حممداً رسول اهللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت. قال 

واإليامن: أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والبعث بعد املوت وتؤمن بالقدر خريه 

 39FNK»ورشه
دهي به وحدانيت اهللا و رسالت محمد و  از اينكه: شهادت يعني: اسالم عبارت است

نماز اقامه كني و زكات بپردازي و رمضان را روزه بگيري و حج خانه [خدا] را به جا 
اش و كتب  بياوري. و ايمان عبارت است از اينكه: ايمان بياوري به خدا و مالئكه

و ايمان  از مرگ ره بعدشدن دوبا اش] و پيغمبرانش و روز رستاخيز و زنده [آسماني
 بياوري به اينكه خير و شر به تقدير خداست.

 ذكري از امامت نكرده است. صبينيم كه پيغمبر  مي

                                           
 و مواضعی ديگر.  ١/١٥، بخاری، ١/٣٦مسلم،  -١
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تكن تراه فإنَّه  واإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل« فرمايد: در ادامه مي صپيغمبر 

 .»يراك

يي كه گويي [در همه يعني: احسان عبارت است از اينكه: خدا را آنگونه بندگي نما
 بيند. بيني، [بدان كه] او تو را مي بيني و اگر او را نمي حال] او را مي

اند، و علماء بر صحت  صحت اين حديث مورد اتفاق بوده و همه حديث را پذيرفته
اند و اصحاب صحاح [بخاري و مسلم] با بيشتر از يك سند آن را نقل  آن اجماع كرده

اند، و مسلم به تنهايي آن  نقل كرده هر دو آن را از ابوهريره  اند، بخاري و مسلم كرده
است. اگرچه روافض صحت اين احاديث را قبول ندارند ولي   نقل كرده را از عمر

مصنف مورد نظر ما به احاديث موضوعي استدالل كرده است كه به اتفاق علماء جعلي 
طرف مقابل هم مقبول است، و  اي ذكر كنيم كه براي هستند. پس يا بايد دو طرف ادله

يا بايد دو طرف اين اصل را ترك كنيم، و اگر طرف مقابل ما استناد به روايات را به 
توانيم اين كار را بكنيم. ولي وقتي آنها روايت ذكر  طور كلي ترك كنند ما نيز مي

اي جز ذكر روايت نيست، و در نهايت بايد بر چيزي  كنند، در رد اقوالشان چاره مي
آوريم كه  اي را مي كند. و ما ادله اعتماد و تكيه نمود كه حجت و برهان آن را ثابت مي

دهند، رواياتي باطل  كنند كه رواياتشان كه با آن اهل سنت را مورد انتقاد قرار مي ثابت مي
دهد آن احاديثي كه علماء آن را نقل  آوريم كه نشان مي و جعلي هستند، و داليلي مي

 اند. اند، صحيح شمردهنموده و صحيح 

 ﴿فرمايد:  اصالً از روايات بگذريم و به آيات اشاره كنيم، خداوند مي       

                                      

                            

           ﴾N  :4-2(األنفال.( 
و  ؛ترسان ميگرددمؤمنان، تنها كسانى هستند كه هرگاه نام خدا برده شود، دلهاشان «

و تنها بر  ؛گردد شود، ايمانشان فزونتر مى هنگامى كه آيات او بر آنها خوانده مى
ايم،  و از آنچه به آنها روزى داده ؛دارند پروردگارشان توكل دارند. آنها كه نماز را برپا مى
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براى آنان درجاتى (مهم) نزد  ؛كنند. (آرى،) مؤمنان حقيقى آنها هستند انفاق مى
 ».نقص و عيب است و براى آنها، آمرزش و روزى بى ؛وردگارشان استپر

دهد بدون اينكه ذكري از  به اين ترتيب خداوند متعال به ايمان اين افراد شهادت مي

﴿فرمايد:  امامت باشد و باز مي                      

                    ﴾N  :15(الحجرات.( 

اند، سپس هرگز  مؤمنان واقعى تنها كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان آورده«
 ؛اند دهشك و ترديدى به خود راه نداده و با اموال و جانهاى خود در راه خدا جهاد كر

 ».آنها راستگويانند
شمارد بدون اينكه ذكري  و به اين ترتيب خداوند اين افراد را در ايمانشان صادق مي

 از امامت به ميان آورده شود.
اين است كه وقتي مردم ايمان  صو همچنين از امور مسلم دين محمد بن عبداهللا 

هيچ چيزي  و حتي ،نمود ايمانشان را به معرفت امام مشروط نمي صآوردند، محمد  مي
 كرد. از امامت برايشان بيان نمي

براي مؤمنان تبيين گردد تا  صبايست توسط پيغمبر  هر ركني از اركان ايمان مي
مشروط  ايمان را به امامت صدانيم پيغمبر  ايمان به آن ركن محقق شود. حال كه مي

نمودن از اقوال اهل  شروطتوان با قاطعيت گفت ايمان را به امامت م ساخته است، مي نمي
 بهتان است.

امامت در عموم نصوص داخل است، و يا اينكه گفته شود: امامت را  اگر گفته شود:
شود  به اين دليل شرط و ركن ناميديم كه ايمان جز در صورت وجود آن محقق نمي

ه بگويند: آن را شرط ناميديم و يا اينك ».ما ال يتم الواجب إالَّ به فهو واجب«يعني از باب 
 كند. نص ديگري بر آن داللت مي

حتي به فرض صحت اين ادله، امامت جزئي از فروع دين خواهد  دهيم: جواب مي
ركن به چيزي شود. زيرا  بود، و نه باالتر از آن، و بنابراين ركني از اركان دين شمرده نمي

ص تا به شود كه ايمان مشروط به تحقق آن باشد، مثل شهادتين، يعني شخ گفته مي
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گردد.  شهادت ندهد، مؤمن محسوب نمي صوحدانيت خداوند و رسالت محمد 
چنانچه امامت ركني از اركان ايمان باشد كه ايمان هيچ كسي جز با تحقق آن، تحقق 

آن را با بياني عمومي تبيين نمايد تا جايي براي عذر باقي  صبايست پيغمبر  نيابد، مي
ن به مالئكه، كتب آسماني، پيغمبران و روز قيامت را نماند، همچنانكه شهادتين و ايما

توانيم كالم مؤلف را بپذيريم در حالي كه با قاطعيت  تبيين نموده است. چگونه مي
امامت را شرط ايمان مسلماناني نساخت كه گروه گروه وارد اسالم  صدانيم پيغمبر  مي
 قرار نداد. ردمشدند، و نه به صورت مطلق، و نه معين آن را شرط ايمان م مي

فرمودند: هر كس بميرد در حالي كه  صگويد: پيغمبر  مؤلف مي وجه ششم اينكه:
 امام زمان خود را نشناسد بر مرگ جاهلي مرده است.

چه كسي اين حديث را با اين الفاظ روايت كرده و سند  گوييم: در جواب وي مي
 نيم بدون اينكه بهنقل ك صآن كدام است؟ و چگونه جايز است روايتي از پيغمبر 

 طريق و سند آن اشاره كنيم؟
بود باز ذكر سند الزم بود، چه برسد به اين حديث، با اين الفاظ  الحال مي اگر مجهول 

شناسند، و تنها حديثي كه در اين باره وجود دارد حديث  كه علماء آن را اصالً نمي
: به هنگام آن حادثه حره گويد كند كه مي معروفي است كه مسلم آن را از نافع روايت مي

مطيع گفت: بالشي در زمان يزيد بن معاويه، عبداهللا بن عمر نزد عبداهللا بن مطيع آمد. ابن 
ام تا حديثي  ام كه بنشينم، بلكه آمده به ابوعبدالرحمن بدهيد. عبداهللا بن عمر گفت: نيامده

من خلع «فرمود: شنيدم كه  صام، برايت بگويم. از پيغمبر  شنيده صرا كه از پيغمبر 

 40FNK»يداً من طاعة لقي اهللا يوم القيامة ال حجة له ومن مات ليس يف عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية
يعني: هر كسي از بيعت و اطاعتش دست بكشد، در روز قيامت خداوند را در حالي 

كند كه هيچ حجتي ندارد. و هر كس در حالي بميرد كه به هيچ بيعتي گردن  مالقات مي
 ه است، بر مرگ جاهليت مرده است.ننهاد

اين حديث را عبداهللا بن عمر زماني براي عبداهللا بن مطيع بن اسود روايت نمود كه 
                                           

 .٣/١٤٧٨مسلم،  -١
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ابن مطيع و اطرافيانش از اطاعت اميرشان يزيد شانه خالي كرده بودند. و ابن عمر زماني 
بود، و به اين حديث را براي ابن مطيع نقل نمود كه ظلم و ستم يزيد براي همه آشكار 

عالوه يزيد با اهل حره جنگيده بود، و كارهاي ناپسندي در آنجا از او سرزده بود. 
كند كه خروج مسلحانه عليه واليان امور مسلمانان جايز  بنابراين حديث ابن عمر بيان مي

 نيست، و هر كس مطيع واليان نباشد، بر مرگ جاهلي مرده است.
ا آنها بزرگترين مخالفان واليان هستند و و اين سخن خالف سخن روافض است، زير

 كمتر از همه اهل اطاعت از اميرند، مگر با كراهت.
پس مؤلف ابتدا بايد يك روايت صحيح نقل كند. و به فرض قبول صحت خبر بايد 

شود؟ و  بپرسيم: چگونه اصل ايمان با خبري اينگونه كه ناقلش نامعلوم است، ثابت مي
شود، شايد به اشتباه رفته باشد و يا حديث را به دروغ به  تازه اگر هم ناقلش شناخته

 شود؟ نسبت داده باشد. آيا ايمان جز با داليل علمي صحيح ثابت مي صپيغمبر 
حتي اگر حديث مورد استشهاد مولف صحيح باشد، باز هم  وجه هفتم اينكه:

بر مرگ : «، بنابراين حديث فرمودهصتواند حجتي براي مؤلف باشد. زيرا پيغمبر  نمي
 ».ميرد جاهلي مي

پردازند كه  شود كه از روي تعصب به جنگ مي و اين حديث شامل آنهايي مي
روافض رؤوس اصلي اين گروهند. ولي همچنانكه قرآن و سنت بر اين امر داللت دارند 

گردد، چه برسد به كاري كوچكتر از  مسلمان به خاطر جنگ از روي تعصب تكفير نمي
 آن.

من خرج من «فرمودند:  صروايت شده كه پيغمبر  لم از ابوهريرهو در صحيح مس

 41FNK»الطاعة وفارق اجلامعة ثم مات، مات ميتة جاهلية
يعني: هر كسي از اطاعت [امير] سرپيچي كند و از جماعت [مسلمانان] جدا گردد و 

 سپس بميرد، بر مرگ جاهلي مرده است.
من رأی من أمريه «فرمودند:  صر روايت شده كه پيغمب و در صحيحين از ابن عباس

                                           
 .٣/١٤٧٦نگا: مسلم،  -١



   

 117 مختصر منهاج السنه

 42FNK»شيئاً يكرهه فليصرب عليه، فإن خرج من السلطان شرباً، مات مييتة جاهلية
يعني: هر كس از اميرش چيزي را ديد كه از آن كراهت دارد، بايد بر آن صبر نمايد زيرا 

 هر كس يك وجب از اطاعت سلطان خروج كند بر مرگ جاهلي مرده است.
يان حال روافض صريحند، و مثل احاديث ديگر اين باب در نزد و اين نصوص در ب

 علماء معروفند، ولي نه با آن الفاظي كه مؤلف آن را نقل نمود.
حديث مورد استدالل مؤلف حجتي است بر عليه روافض. زيرا  وجه هشتم اينكه:

حسن  كنند امام غايبشان محمد بن شناسند، چون كه ادعا مي آنها امام زمان خود را نمي
هـ و يا حوالي همان سال وارد سردابي شد و ديگر 260است كه در سامرا در سال 

برنگشت، و سنّش در آن زمان دو سال، يا سه سال، يا پنج سال و يا در همين حدود 
بوده است و اآلن بنابر قول آنها بيشتر از صدها سال سن دارد و در اين مدت نه رد و 

 ه سخن و اخباري از او شنيده شده است.اي از او ديده شده، و ن نشانه
گويند:  شناسند ولي مي هيچ كس از روافض امامشان را نه عيناً و نه با اوصافش نمي

 شنود، امام زمانشان است. بيند و نه از او خبري مي اين شخص را كه نه كسي او را مي
ر شود. مثل اين است كه شخصي پس بديهي است كه اين معرفت امام ناميده نمي

عمويش را نديده باشد و چيزي از احوالش را نداند، چنين شخصي قطعاً پسر عمويش 
داند كه حتماً صاحبي دارد  كند، مي شناسد، و همچنين كسي كه چيزي پيدا مي را نمي

شناسد. حتي  شناسد، چنين شخصي نيز قطعاً صاحب آن گمشده را نمي ولي او را نمي
شتر و معتبرتر از شناخت روافض از امام شناخت چنين شخصي از صاحب گمشده بي

تواند بعضي از احكام مالكيت و انتساب را بر آن چيز  زمان است، زيرا اين شخص مي
 جاري سازد.

توان از او بهره  ولي امام غايب منتظر، احوالش در باب امامت پوشيده بوده و نمي
فتي است كه از گردد، معر گرفت. معرفت امام كه باعث خروج انسان از جاهليت مي

طريق آن اطاعت و جماعت ممكن باشد، درست برخالف مردم عصر جاهليت كه نه 

                                           
 .٣/١٤٧٧و مسلم،  ٩/٤٧نگا: بخاری،  -١
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نمايد، و امامي داشتند تا آنها را با هم جمع كند، و نه جماعتي داشتند كه آنها را حمايت 
هدايت و جماعت  به صرا فرستاد و آنها را از طريق پيغمبر  صخداوند متعال محمد 

اين امام روافض نه باعث اطاعت است و نه سبب جماعت، بنابراين  راهنمايي كرد. ولي
شناختي كه روافض از او دارند، شناختي نيست كه آنها را از جاهليت خارج گرداند، و 

ترين آنها به مردم عصر جاهليت  شبيهترين طوايف اسالمي و  بلكه منتسبان به او از جاهل
و چه مسلماني كه خودشان او را يا كافر و چه كافر  –هستند، واگر به اطاعت غير خود 

شود. زيرا اختالف و  گردن ننهند، هيچ مصلحتي برايشان محقق نمي –نامند   يا ناصبي مي
افتراق و خروجشان از اطاعت به حدي زياد است كه جلوي تحقق هر مصلحتي را 

 گيرد، و اين حقيقت در بين آنها بسي واضح است. مي
اي دستور فرمودند كه موجود و معلوم  به اطاعت از ائمه صپيغمبر  وجه نهم اينكه:
نه  و ،مملكت را داشته باشند توانايي الزم براي اداره حكومت و باشند و قدرت و

و يا كسي كه هيچ نيرو و تواني ندارد و قادر به انجام  ،اطاعت از معدودم، يا مجهول
دستور داده و از تفرقه و به اجتماع و اتحاد  صهيچ كاري نيست. همچنانكه پيغمبر 

 داشتند.  اختالف بر حذر مي
به صورت مطلق به اطاعت از ائمه دستور نداده است، بلكه در  صپيغمبر 

و نه هنگام معصيت او، چنين دستوري را صادر كرده  ،چهارچوب اطاعت از خداوند
و همين مسأله گوياي اين حقيقت است كه ائمة مورد نظر احاديث، معصوم  ،است

 ستند.ني
اگر مؤلف بگويد: مرادم اين بود كه مهمترين مطالب دين و ارزشمندترين مسايل 

مورد اختالف و تنازع قرارگرفت، همين مسأله  صمسلمانان كه بعد از وفات پيغمبر 
نه  و ،دهيم: در اين صورت نه الفاظ انتخاب شده فصيح است امامت بود. جواب مي

كنند، بلكه مفهوم  ات چنين مفهومي را القاء نميمعني مورد نظر صحيح است. زيرا عبار
ها اين است كه به صورت مطلق مهمترين مطالب دين و  عبارات و مقتضاي واژه

 ارزشمندترين مسايل مسلمانان باشد.
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و به فرض اثبات اين مفهوم از آن عبارات، اين مفهوم و معني و مراد نيز باطل و 
 در مسايل مهمتري تنازع نمودند. صمبر نادرست است، زيرا مسلمانان بعد از پيا

ترين  بودن مسأله امامت، مذهب مذكور توسط مؤلف، باطل و به فرض مهمترين
بروز  باشد. زيرا نزاع بر سر امامت در خالفت علي  ترين مطالب مي مسايل و فاسد

كرد، و در خالفت سه خليفه نخست، جز آنچه در سقيفه گذشت، نزاعي روي نداد و در 
 شود. ه نيز تا به توافق نرسيدند، متفرق نشدند، و نزاعي اينگونه، نزاع ناميده نميسقيف

بالفاصله نزاع بر سر اين مسأله پديد  صاگر مراد اين است كه بعد از وفات پيغمبر 
بالفاصله مورد نزاع قرار گيرد  صآمد. بايد گفت كه: هر چيزي كه بعد از وفات پيغمبر 

 كنند. تر از مسايلي نيست كه بعد از مدتي طوالني بروز ميالزاماً مهمتر و ارزشمند
بديهي است مسايل مرتبط با توحيد و صفات و اثبات [صفات]، تنزيه، تقدير، تعديل، 
تجويز و تحسين و تقبيح مهمتر و ارزشمندتر از مسأله امامت هستند و نيز مسائل مرتبط 

خلود از مسائل مرتبط با امامت  با اسماء [خدا] و احكام، وعد و وعيد، عفو، شفاعت و
 مهمترند.

كه  -اند  اي نبرده اگر امامت مهمترين مسايل دين باشد، آنها از مقصود امامت بهره
پس مهمترين و ارزشمندترين مسأله دين را از  –برند  اي نمي قبالً ثابت كرديم بهره

زيرا در صورت  برند، اي نمي اند و در اين صورت از توحيد و عدل نيز بهره دست داده
مانند، بنابراين روافض مستحق عذاب  عدم تحقق غرض و مقصود امامت، اينها ناقص مي

 گردند. مي
شمارند كه مقصود از امامت در فروع و احكام عملي مطرح  روافض از مسلمات مي

است، و اصول عقلي به وجود امام نياز ندارد، پس چگونه امامت مهمترين و 
 باشد؟!  ارزشمندترين مسأله مي

ترين قول  اساس بعد از همه اين مباحث بايد گفت: قول روافض پيرامون امامت بي
كردند و  و اگر آن را تنها به خاطر مصلحت ديني و دنيوي مردم واجب مي ،است

شد.  نمي بود، باز از ناحيه او هيچ مصلحتي ديني و يا دنيوي محقق امامشان امام زمان مي
كند، و قال و قيل بسيار راه  الش كسي كه خود را زياد خسته ميتر از ت چه تالشي بيهوده
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كردن سابقين و تابعين دچار  شود، و به لعنت اندازد، و از جماعت مسلمانان جدا مي مي
هر دري را  و ،آزمايد ميها را  كند، و انواع حيله گردد، و با كفار و منافقان همكاري مي مي
كشد، و  به بند ميرد و پيروانش را با ريسمان فريب گي و دروغگويان را گواه مي ،زند مي

شود، و ... و مقصودش از همه اينها اين است كه  اش طوالني مي كند كه بازگويي كارهايي مي
دهد، و كاري را به او  مي ثابت كند امامي دارد كه امر و نهي خدا را به او آموزش

قتي اسم و نسب اين امام را گرداند! سپس و شناساند كه او را به خدا نزديك مي مي
شناخت به هيچ يك از مطلوباتش نرسد و به تعليم و ارشاد او پي نبرد، و امر و نهي او 

كردن جان و مال و  را نداند، و از ناحيه امام به منفعت و مصلحتي نرسد، جز اينكه تلف
 روزي نصيبش شده است، و به پيمودن مسيرهاي طوالني و انتظار بيش از حد شبانه

كند، و نه خطابي دارد، با جمهور به  خاطر كسي كه در سردابي رفته و نه كاري مي
داشت،  دشمني پرداخته است. به خاطر شخص موهومي كه حتي اگر واقعاً وجود هم مي

دانند كه جز  شد. عقالء و علماء مي باعث جلب هيچ منفعتي براي اين بيچارگان نمي
سن بن علي عسكري نسل و دودماني نداشت، گردد. زيرا ح فالكت نصيب اينان نمي

همچنانكه محمد بن جرير طبري و عبدالباقي بن قانع و ساير علماي آگاه به انساب بيان 
 اند. كرده

گويند: امام زمان بعد از وفات پدرش، در حالي كه دو يا سه و يا پنج  روافض مي
ا اين سن به نص اي ب سال و يا در همين حدود سن داشت داخل سرداب گرديد و بچه

اش نگه داشته شود تا به سن رشد برسد و بايد يكي  قرآن كريم يتيم است و بايد دارايي
از نزديكان حضانت او را بعهده بگيرد و وقتي هفت ساله گرديد او را به طهارت و نماز 

 دستور دهد.
كسي كه به سن الزم براي گرفتن وضو و خواندن نماز نرسيده است و هنوز جان و 

باشد. حتي اگر چنين شخصي با اين ويژگيها وجود  الش تحت حضانت يك ولي ميم
هم داشته باشد، جايز نيست كه امام مؤمنان قرار داده شود، چه برسد به اينكه چنين 

 شخصي در طول اين غيبت طوالني معدوم و مفقود باشد!
دار  ر، عهدهوقتي ولي يك زن [يا دختر] حضور نداشته باشد، حاكم و يا يك ولي ديگ
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گردد تا غيبت و عدم حضور ولي معلوم و موجودش باعث فوت و  ازدواج او مي
شدن مصلحت زن نگردد. مصلحت امامت در طول اين مدت طوالني غيبت امام  تباه

 چگونه تباه نشده است؟
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 :)5فصل (
 اند دربارة دعواي رافضي مبني بر اينكه ائمه به نص تعيين شده

بخش  به اداي صرا مبعوث كرد، محمد  صي خداوند محمد وقت«گويد:  رافضي مي
سنگين رسالت پرداخت و نصي صادر كرد مبني برخالفت علي بعد از خودش، و بر 

  و خالفت ،و بر خالفت فرزند ديگرش حسين شهيد بعد از او ،خالفت حسن بعد از او
و جعفر بن  ،و محمد بن علي باقر بعد از او ،العابدين علي بن حسين بعد از او زين

و علي بن موسي رضا بعد از  ،و موسي بن جعفر كاظم بعد از او ،محمدصادق بعد از او
و حسن بن علي  ،و علي بن محمدهادي بعد از او ،و محمد بن علي جواد بعد از او ،او

و  –عليهم الصاله والسالم  –و سپس بر محمد بن حسن مهدي  ،عسكري بعد از او
 ».مورد امامت وصيت كردپيغمبر قبل از وفات در 

 ».اند و اهل سنت در همه اين موارد خالف اين را گفته«گويد:  مؤلف در ادامه مي
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 :)6فصل (
دربارة خالفت ابوبكر صديق كه آيا با نص تعيين گرديده يا 

 اجتهاد؟

 بر امامت هيچ كسي نصي صاهل سنت بر اين باورند كه پيغمبر «مؤلف گفته: 
 ».صيت در اين باره وفات فرمودصادر نفرموده و بدون و

كه جواب: اين رأي همه اهل سنت نيست، بلكه مذاهبي از اهل سنت بر اين باورند 
باره  و نزاع موجود در اين ،به ثبوت رسيده است صبا نص پيغمبر  امامت ابوبكر

 بين مذهب احمد و ساير ائمه معروف است.
 اند:  در اين باره نقل كردهقاضي ابويعلي و غيره دو روايت را از امام احمد 

امامت ابوبكر صديق با اخبار به ثبوت رسيده است و جماعتي از اهل حديث و  -1
 معتزله و اشعريه بر اين قولند، و قاضي ابويعلي همين قول را برگزيده است.

امامت ابوبكر با نص خفي و اشاره به ثبوت رسيده است. و حسن بصري و جماعتي  -2
 أخت عبدالواحد و بيهسيه از خوارج بر اين قولند.از اهل حديث و بكر بن 

از بين ساير  گويد: دليل استحقاق خالفت ابوبكر شيخش ابوعبداهللا بن حامد مي
گويد: بزرگان ما  و مي ،وجود دارد صصحابه و اهل بيت در كتاب خدا و سنت رسول 

ند: گروهي نظر دار در اينكه امامت ابوبكر براساس نص بوده و يا استدالل، اختالف
در اين باره نصي فرموده و به صورت معين  صگويند: براساس نص بوده و پيغمبر  مي

استدالل جلي  گويند: امامت وي براساس امامت او را بيان فرموده است. بعضي هم مي
 (آشكار) بوده است.

براساس نص بوده، اخباري هستند كه  گويد: دليل اينكه امامت ابوبكر ابن حامد مي
 صأتت امرأة إىل النبي «اند، از جمله حديث بخاري از جبير بن مطعم كه گفت:  شدهنقل 

فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك، كأهنا تريد املوت، قال: إن مل جتدينی فأيت 
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 43FNK»أبابكر
به او دستور داد كه دوباره  صآمد و پيغمبر  صيعني: زني به محضر رسول خدا 

ردد. زن گفت: اي رسول خدا! اگر برگشتم ولي تو را نيافتم [چكار كنم]، نزد او برگ
فرمودند: اگر مرا نيافتي، نزد ابوبكر  صبود. پيغمبر  صگويي مرادش وفات پيغمبر 

 برو.
كند و احاديث ديگري را نيز  ابن حامد يك سياق ديگر نيز براي اين مفهوم بيان مي

 .ستند بر امامت ابوبكرگويد: اينها نصوصي ه كند و مي ذكر مي
كه گويد: و حديث سفيان از عبدالملك بن عمير از ربعي از حذيفه بن يمان  و باز مي

 44FOK»بكر وعمر=اقتدوا باللذين من بعدي: أيب «فرمودند:  صگفت: پيغمبر 
 ، اقتدا كنيد.مآيند، به ابوبكر و عمر  يعني: به دو كسي كه بعد از من مي

كند كه گفت: شنيدم كه رسول  ز ابوهريره روايت ميو بخاري در حديث مسندي ا
بينا أنا نائم رأيتني عىل قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء اهللا ثم أخذها ابن «فرمودند:  صخدا 

أيب قحافة فنزع منها ذنوباً أو ذنوبني ويف نزعه ضعف واهللا يغفر له ضعفه، ثم استحالت غرباً 

 45FPK»رياً من الناس ينزع نزع عمر حتى رضب الناس بعطنفأخذها عمر بن اخلطاب فلم أر عبق
يعني: در حالي كه خواب بودم، خود را بر باالي چاهي ديدم كه دلوي بر آن بود، چندان 

قحافه آن دلو را  كه خدا خواست (بسيار) از آن چاه آب باال كشيدم. سپس ابوبكر بن ابي
دنش ضعف وجود داشت و خدا آن گرفت و يك يا دو دلو از آن باال كشيد. در باال كشي

بخشد. سپس آن دلو به دلو بزرگي تبديل شد و عمر آن را برداشت.  ضعف را بر او مي
اي كه مردم  ام كه مثل عمر آب باال بكشد، به گونه ترين و قويترين مردم را نديده باهوش

 شترهايشان را سيرآب كردند و به جايگاه استراحتشان بردند.
 و اين نصي است مبني بر امامت ابوبكر. گويد: ابن حامد مي

                                           
 .٤/١٨٥٦و مواضع ديگر و مسلم،  ٥/٥بخاری،  -١

 .٥/٢٧١و ترمذی،  ٥/٣٨٢امحد،  -٢

 .٤/١٨٦٠و مواضع ديگر و مسلم،  ٥/٦بخاری،  -٣
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كند، حديثي است  دهد: حديث ديگري كه بر امامت ابوبكر داللت مي و باز ادامه مي
كه ابوبكر بن مالك آن را براي ما نقل كرده است و در مسند احمد از حماد بن سلمه، از 

ه گفت: كبكر، از پدرش روايت شده  علي بن زيد بن جدعان، از عبدالرحمن بن ابي
أيكم رأ رؤيا. فقلت: أنا يا رسول اهللا كأن ميزاناً ديل من «روزي فرمودند:  صرسول خدا 

السامء، فوزنت بأيب بكر فرجحت بأيب بكر، ثم وزن ابوبكر بعمر فرجح ابوبكر بعمر، ثم وزن عمر 

 46FNK»امللك ملن يشاء: خالفة نبوة ثم يؤيت اهللا  صبعثامن فرجح عمر بعثامن، ثم رفع امليزان. فقال النبي 
فرمودند: كداميك از شما خواب ديده است؟ گفتم: من اي رسول  صيعني: پيغمبر 

اي جاي گرفتيد و  خدا! گويي ترازويي از آسمان نازل شد، شما و ابوبكر هر يك در كفه
تر بود.  تر بود. سپس ابوبكر و عمر، و كفه سمت ابوبكر سنگين كفه سمت شما سنگين

تر بود و سپس آن ترازو دوباره به آسمان  ، و كفه سمت عمر سنگينسپس عمر و عثمان
فرمودند: [اين به معني] خالفت نبوت است، بعد از آن خداوند  صبرده شد. پيغمبر 

 دهد. فرمانروايي را به هر كس كه بخواهد، مي
كند كه  گويد: و ابوداود در حديث ديگرى از جابر انصاري روايت مي ابن حامد مي

رأ الليلة رجل صالح أن أبابكر نيط برسول اهللا ونيط عمر بأيب « فرمودند: صغمبر گفت: پي

 صقلنا: أما الصالح فرسول اهللا  صبكر ونيط عثامن بعمر. قال جابر: فلام قمنا من عند رسول اهللا 

 ».وأما نوط بعضهم ببعض فهم والة هذا األمر الذي بعث اهللا به نبيه

زهري، و از اين قبيل است حديث صالح بن كيسان از  دهد: ابن حامد چنين ادامه مي
اليوم الذي بدئ فيه، فقال: ادعي يل  صدخل عيلّ رسول اهللا «كه گفت:  از عروه، از عايشه 

أباك وأخاك حتى أكتب ألبى بكر كتاباً ثم قال: يأبى اهللا واملسلمون إالَّ أبابكر. ويف لفظ: فال يطمع 

 47FOK»يف هذا األمر طامع
شروع شد، نزد من آمد و فرمود: پدر و  صزي كه [بيماري] پيغمبر يعني: رو

                                           
 .٣/٣٦٨و ترمذی،  ٤/٢٨٩ابوداود،  -١

 .٤/١٨٥٧و مسلم،  ٧/١١٩بخاری،  -٢
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اي براي ابوبكر بنويسم، سپس فرمود: خدا و مسلمانان جز  برادرت را صدا كن تا نوشته
در اين امر طمع  هيچ كستا پذيرند. و در تعبير ديگري از حديث فرمود:  ابوبكر را نمي

 كند.ن
حامد آن را از طريق ابوداود طيالسي از اين حديث در صحيحن مذكور است و ابن 

قال:  صملا ثقل رسول اهللا «نقل كرده است كه عايشه فرمودند:  كمليكه از عايشه  بن ابي

بكر ألكتب أليب بكر كتاباً ال خيتلف عليه، ثم قال: معاذ اهللا أن خيتلف =ادعي يل عبدالرمحن بن أيب 

 ».املؤمنون يف أيب بكر

سنگين شد، فرمودند: عبدالرحمن بن ابوبكر را برايم  صبر يعني: وقتي بيماري پيغم
اي براي ابوبكر بنويسم كه بر سر او اختالف نشود. سپس فرمود: پناه  صدا بزن تا نوشته

 بر خدا از اينكه مؤمنان در مورد ابوبكر اختالف پيدا كنند.
و نيز  صر ابن حامد در ادامه احاديث امامت ابوبكر در نماز به هنگام بيماري پيغمب

صحيح]  احاديث ديگري را ذكر كرده است كه چون اهل حديث آنها را ثابت شده [و
 كنند، از ذكرشان خودداري كردم. تلقي نمي

در  صگويد: مردم بعد از رسول اهللا  مي» الملل والنحل«ابومحمد بن حزم در كتاب 
را جانشين  هيچ كس صمورد امامت اختالف نظر پيدا كردند، گروهي گفتند: پيغمبر 

ابوبكر را  صخود نساخته است. سپس تعدادي از همين گروه گفتند: از آنجا كه پيغمبر 
ترين اصحاب به  در نماز جانشين خود ساخته و امام گردانيده بود، بنابراين شايسته

گفتند: از آنجا كه ابوبكر با  باشد. و تعدادي ديگر از همين گروه امامت و خالفت مي
 اب بود، صحابه او را براي امامت مقدم شمردند.ترين اصح فضيلت

 نص جلي و آشكاري مبني بر خالفت ابوبكر صگروهي ديگر گفتند: پيغمبر 
 بعد از خودش صادر فرمودند.

گزينيم زيرا همه بزرگان صحابه بر امامت  گويد: و ما همين قول را برمي ابومحمد مي
﴿فرمايد:  د آنها مينظر داشتند، اصحابي كه خداوند در مور او اتفاق       
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         ﴾N  :8(الحشر.( 
جراني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون اين اموال براي فقيران مها«

طلبند و خدا و رسولش را ياري  رانده شدند، آنها فضل خداوند و رضاي او را مي
 ».كنند، آنها راستگويانند مي

نظر داشتند بر اينكه  اين بزرگان از مهاجران و نيز برادرانشان از انصار همگي اتفاق
 مند.را خليفه رسول خدا بنا ابوبكر

شود كه شخصي آن را در نبود خود نايب گرداند،  و خليفه در لغت به كسي گفته مي
گردد، و خالفت هيچ معني لغوي  و نه به كسي كه بدون اجازه و امر شخصي نايب او مي

شود: فالني فالن شخص را خليفه خود گردانيد، پس  ديگري جز اين ندارد. گفته مي
است. و اگر شخصي بدون اجازه و امر، خود را  فالن شخص خليفه و جانشين فالني

 شود. نايب ديگري گرداند، خليفه ناميده نمي
گويد: محال است مرادشان از استخالف، جانشيني ابوبكر براي امامت در  در ادامه مي

 نماز باشد، به دو دليل: 
را  به هيچ وجه لقب خليفه به صورت مطلق صابوبكر در زمان حيات پيغمبر  -1

نگرفت، در حالي كه در آن زمان براي امامت نماز جانشين و خليفه پيغمبر شده به خود 
توان با قاطعيت گفت: لقب خالفتي كه به ايشان داده شد غير از خالفت  بود، بنابراين مي

 در امامت نماز است.
شده  صاشخاص ديگري غير از ابوبكر در مناسبتهاي مختلف جانشين پيغمبر  -2

مكتوم در غزوه خندق، عثمان بن عفان در غزوه  غزوه تبوك، ابن امبودند، مثالً علي در 
 صالرقاع و ساير اشخاصي كه در يمن، بحرين، طايف و غيره جانشين پيغمبر  ذات

اند،  شدند. ولي به اتفاق جميع علماء هيچ يك از اين افراد خليفه رسول خدا ناميده نشده
شدن  مبني بر خليفه صارش پيامبر بنابراين بديهي است مراد از خالفت ابوبكر، سف

 باشد. مي صايشان بعد از رسول اكرم 
اجماع نموده باشند ولي  –خالفت ابوبكر  –و محال است كه صحابه بر اين مسأله 

نصي مبني بر آن استخالف وجود نداشته باشد. اگر جز استخالف ابوبكر در امامت نماز، 
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ر اشخاصي كه در باال ذكر كرديم، به از ساي داشت، ابوبكر مستند ديگري وجود نمي
 تر نبود. لقب خالفت شايسته

] صافزايد: و در روايت صحيحي آمده است كه زني [خطاب به پيغمبر  در ادامه مي
 صگويي مرادش وفات پيغمبر  –گفت: اي رسول خدا! اگر برگشتم و شما را نيافتم 

 .48F1»فرمودند: نزد ابوبكر برو صچكار كنم. پيغمبر  –بود 
 گويد: و اين نص آشكاري مبني بر خالفت ابوبكر است. مي

در  صگويد: و همچنين از طريق مورد اعتمادي روايت شده كه پيغمبر  و مي
لقد مهمت أن أبعث إىل أبيك وأخيك وأكتب كتاباً «اش به عايشه فرمودند:  آخرين بيماري

 49FOK»اهللا ورسوله إالَّ أبابكر وأعهد عهداً لكي ال يقول قائل: أنا أحق أو يتمني متمنٍّ ويأبى
يعني: خواستم [كسي را] دنبال پدرت و برادرت بفرستم تا چيزي بنويسم و عهدي 

 –ترم، و يا اينكه مبادا كسي آرزوي  مقرر گردانم، تا اينكه مبادا كسي بگويد: من شايسته
 گزينند. بكند. ولي خدا و پيغمبرش و مؤمنان جز ابوبكر را برنمي –خالفت را 

 در روايتي نيز آمده كه خدا و پيغمبران جز به ابوبكر رضايت ندهند.و 
پيغمبر گويد: و اين نصي آشكار مبني بر نصب ابوبكر بر واليت امت بعد از وفات  مي

 باشد. مي ص
 ابوبكر را به خالفت بعد از خودش صگويند پيغمبر  گويد: و كساني كه مي مي

كنند كه از پدرش عمر بن   بن عمر استناد ميمنصوب نكرد به اين خبر منقول از عبداهللا
كند كه گفته است: اگر كسي را جانشين خود گردانم، كسي كه از من  خطاب نقل مي

جانشين خود قبالً چنين كاري را كرده است، و اگر كسي را  –يعني ابوبكر  –بهتر است 
را انجام داده  قبالً چنين كاري - صيعني پيغمبر  –نگردانم، كسي كه از من بهتر است 

50Fاست

3. 

                                           
 منابع اين حديث قبالً بيان گرديد. -١

 منابع اين حديث قبالً بيان گرديد. -٢

 .٣/١٤٥٤و مسلم،  ٩/٨٣بخاری،  -٣
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در جواب سؤالي است كه از او پرسيده شد  كمستند ديگر اين افراد، فرموده عايشه 
كرد، چه كسي را خليفه خود  كسي را جانشين خود مي صمبني بر اينكه: اگر پيغمبر 

51Fساخت؟ مي

1. 
گويد: محال است با مأثوراتي مثل اين دو نقل موقوف بر عمر و عايشه كه حجت  مي

تند، به معارضه با اجماع مذكور صحابه، و دو روايت صحيح مسند پرداخت. عالوه نيس
رود اين روايت بر عمر مخفي مانده باشد، همچنانكه بسياري از  بر اينكه احتمال مي

 اوامر ديگر پيغمبر مثل حديث استئذان و غيره را نشينده بود و يا اينكه مراد عمر
كنيم. خبر منقول از  نبودن آن اقرار مي  مكتوب استخالف مكتوب باشد كه ما نيز به

 اند. در نهايت بايد گفت: شدهعايشه نيز چنين است كه هر دو خبر در جواب سؤال گفته 
 قول خودشان. حجت است و نه صروايت آن دو بزرگوار از پيغمبر 

گويم: بحث بر سر اثبات خالفت ابوبكر و غيره در جاي ديگر به صورت مفصل  مي
ده است. و مقصود از ذكر آن در اينجا تنها بيان ديدگاه علماي مسلمان در مورد بيان ش

خالفت ابوبكر است كه آيا با نص خفي بوده و يا با نص آشكار؟ و آيا خالفت از اين 
شود و يا از طريق انتخاب اهل حل و عقد؟ كه توضيح داده شد: بسياري  طريق ثابت مي

نص خفي و يا نص آشكار مبني بر خالفت ابوبكر از علماي متقدم و متأخر قائل به 
هويدا گرديد كه هستند، و به اين ترتيب بطالن كالم اين رافضي در مورد اهل سنت 

هيچ كسي بعد از  نصي مبني بر امامت صگويند: پيغمبر  گفته بود: اهل سنت مي
 خودش صادر نفرمود و بدون وصيت در اين باره وفات كرد.

اهل سنت نيست بلكه ديدگاه تعدادي از آنهاست، پس اگر  اين قول، ديدگاه همه
ديدگاه درستي باشد، ديدگاه اينان درست است، واگر خالف آن درست باشد، ديدگاه آن 
گروه ديگر از اهل سنت صحيح خواهد بود، و در هر دو صورت حق و حقيقت در 

 چهارچوب ديدگاه اهل سنت منحصر است.
وجود نص مبني بر خالفت و امامت، قول صحيح  و همچنين اگر فرض كنيم قول به

                                           
 .٤/١٨٥٦مسلم،  -١



   

  مختصر منهاج السنه   130 

كند. زيرا راونديه قائل به وجود نص مبني  است، صرف اين مسأله چيزي را اثبات نمي
 بر امامت عباس هستند، همچنانكه شيعه قائل به نص مبني بر امامت علي هستند.

گويند:  ها مياند؛ گروهي از آن ف گويند: راونديه داراي اختال قاضي ابويعلي و غيره مي
با نص صريح عباس را عيناً و با اسم به اين مقام نصب كرده است، و آن را  صپيغمبر 

كردند و مرتد اعالم نموده و بدان تصريح كرده است، ولي امت با اين نص مخالفت 
مخالفت ورزيدند. گروهي از راونديه هم  صشدند، و از روي عناد با دستور پيغمبر 

باشد. يعني  ده در مورد عباس و فرزندان وي تا روز قيامت ميگويند: نص صادر ش مي
 نص صادر شده نص خفي است.

با  صگويند: پيغمبر  اين دو قول راونديه مثل دو قول شيعه است، زيرا اماميه مي
نص آشكار و صريح و قاطع، علي را با ذكر اسم به امامت منصوب كرد و فرمود: اين 

گوش فرا دهيد و از او اطاعت كنيد. ولي زيديه در اين  امام بعد از من است، پس به او
 مورد با اماميه مخالفند.

 گويند: پيغمبر با احاديث زير امامت علي را بيان كرد:  بعضي از زيديه نيز مي
هر كس من موالي اويم، علي موالي اوست. و حديث: اي علي! تو نسبت به من مثل 

ري از اين قبيل كه نص خفي محسوب هارون نسبت به موسي هستي. و احاديث ديگ
 شوند، زيرا محل تأمل هستند. مي

از  صگويند: پيغمبر  اي از زيديه هستند، نقل شده كه مي و از جاروديه كه فرقه
شود، امامت او را بيان كرده است و اسم او  طريق ذكر صفتي كه تنها در عباس يافت مي

در مورد نص مبني بر امامت شبيه ادعاي را بيان نفرموده است. بنابراين ادعاي راونديه 
 روافض است. اقوال ديگري نيز در بين اماميه وجود دارد.

مقصود اين بود كه اقوال روافض با اقوالي شبيه به خود معارض است، ادعاي آنها در 
مورد نص مبني بر امامت علي مثل ادعاي معارضان در مورد نص مبني بر امامت عباس 

هردو قول واضح است، و هيچ يك از علماء قائل به چيزي از اين است، و البته فساد 
اند  دهيم اين اقوال را اهل كذب ابتداع نموده اقوال نيستند، و همچنانكه بعداً توضيح مي



   

 131 مختصر منهاج السنه

اند. برعكس اينان،  و به همين دليل متدينان نسل علي و عباس چنين ادعايي را نكرده
 باشند.  خالفت ابوبكر ميگروهي از علماء قائل به وجود نص مبني بر 

گويند: خالفت ابوبكر از طريق نص بوده  مراد اين است كه بسياري از اهل سنت مي
شك قول  ورزند، و بي است، و براي ديدگاه خود به احاديث معروف و صحيح استناد مي

گويند: خالفت علي يا عباس از طريق نص  تر از قول كساني است كه مي اينان موجه
د. زيرا اين مدعيان دليلي جز كذب و بهتان ندارند و بطالن ادعايشان بسي گرد ثابت مي

برد. و يا  بديهي است، و هر كس احوال اسالم را بشناسد، به بطالن ادعايشان پي مي
ورزند كه الفاظشان بر اين معاني قاصرند، مثل  اينكه اين مدعيان به احاديثي استناد مي
در  –ان شاء اهللا  –و غيره كه در جاي خود  حـديث جانشيني علي در غـزوه تبوك

 مورد آن نيز صحبت خواهيم كرد.
شدن به نص  در جواب اين رافضي بايد گفت: اگر خالفت بايد منصوص باشد، قائل

تر از قول به وجود نص مبني بر خالفت غير اوست، و  مبني بر خالفت ابوبكر شايسته
 اگر وجود نص الزم نيست، ادعا باطل است.

 مسلمانان را متوجه خالفت صگاه صحيح در اين باره اين است كه پيغمبر ديد
ابوبكر گردانيد و آنها را با امور متعددي از اقوال و كردارش به اين مسأله ارشاد 

دهد، و اين خالفت را  فرمودند، و اخباري وجود دارد كه خبر از استخالف او مي
 بنويسد: سپس پي برد كه همه خواست كه ميثاقي براي او ص ستايد. پيغمبر مي

نظر  نظر دارند، بنابراين چيزي ننوشت و به اين اتفاق مسلمانان بر انتخاب او اتفاق
 عمومي اكتفا ورزيد.

شنبه تصميم به نوشتن آن مسأله گرفت ولي  اش در روز پنج سپس در ايام بيماري
به خاطر  صهنگامي كه بعضي از اصحاب دچار شك شدند كه آيا اين قول پيغمبر 

به علمش به انتخاب  صبيماري است و يا دستوري است واجب االتباع؟ پيغمبر 
ابوبكر توسط خدا و مؤمنان اكتفا كرده و از نوشتن خودداري نمود. اگر تعيين ابوبكر بر 

براي  پرداخت و بياني كه جايي حتماً به تبيين آن مي صگرديد، پيغمبر  امت مشتبه مي
فرمود ولي از آنجا كه قراين و داليل متعدد، مشخص كرده  د ميعذر باقي نگذارد، ايرا
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شود و اصحاب به اين حقيقت پي برده بودند، مقصود حاصل  بود كه ابوبكر تعيين مي
 شده بود.

اي كه در محضر مهاجرين و انصار ايراد  و به همين دليل عمر بن خطاب در خطبه
52Fر همه مطيع او باشندكرد، فرمود: كسي در بين شما نيست كه بسان ابوبك

. و نيز در 1
اي  –صحيحين از او روايت شده كه در محضر مهاجرين و انصار در سقيفه گفت: تو 

53Fباشي مي صبهترين ما و سرور ما و محبوبترين ما در نزد رسول خدا  –ابوبكر! 

 . و2
كسي اين سخن عمر را انكار نكرد و هيچ كس نگفت: كسي از ابوبكر به خالفت 

ست، و كسي بر سر آن با او منازعه ننمود، به جز تعدادي از انصار كه به طمع سزاوارتر ا
انتخاب يك امير از انصار و يك امير از مهاجران با او منازعه كردند و البته نزاع اينان با 

 گردد. نصوص متواتر منقول از پيغمبر باطل مي
و بيعت نمودند و همگي انصار نيز به جز سعد بن عباده كه طالب واليت بود، با ا

نموده  نصي مبني بر خالفت غير ابوبكر ايراد صاند: پيغمبر  هيچ يك از صحابه نگفته
است، چه خالفت علي و چه عباس و چه غير آن دو. و نه علي و نه عباس و نه 

اند نصي  اند، و نه ادعا كرده دوستداران آن دو ادعاي خالفت يكي از آن دو تن را نموده
اي نفرموده است: در بين قريشيان،  آنها وجود دارد. و بلكه هيچ صحابهمبني بر خالفت 

هاشم، شخصي وجود دارد كه از ابوبكر به خالفت  هاشم و چه از غير بني چه از بني
سزاوارتر است، و همه اين مسايل، حقايقي هستند كه علماي آگاه به آثار، سنن و 

 احاديث بر آن واقفند.
اي است كه نصوص صحيحي بر صحت و ثبوت آن  خالفت ابوبكر صديق مسأله

 صكنند كه اين خالفت مورد رضاي خدا و رسول خدا  داللت دارند و بيان مي
باشد. و اين خالفت با بيعت مسلمانان و انتخاب آنان منعقد شده است، انتخابي كه  مي

دانستند  مي باشد، آنها نتيجه اطالع آنان از تفضيل ابوبكر بر غيره توسط خدا و پيغمبر مي

                                           
 .٣/١٣١٧يگر و مسلم، و مواضع د ٨/١٦٩نگا: بخاری،  -١

 .٥/٧بخاری،  -٢
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 ترين صحابه براي اين امر است. كه در نزد خدا و رسولش، ابوبكر شايسته
شود: نص داللت بر  با نص و اجماع ثابت مي به اين ترتيب خالفت ابوبكر

كند كه خدا به آن  رضايت خدا و رسولش از اين خالفت و صحت آن دارد، و بيان مي
منان او را انتخاب كردند، و اين از صرف امر فرموده و آن را مقدر نموده است، و مؤ

نوشتن يك ميثاق باالتر است. زيرا در آن صورت ثبوت خالفتش تنها يك ميثاق نوشته 
بود. ولي وقتي مسلمانان بدون ميثاق مكتوب او را برگزيدند و نصوصي بر  شده مي

چنان داراي  دهد، اين انتخاب به اين معني است كه ابوبكر  صحت كارشان گواهي مي
فضايلي بوده است كه با آن از غير خود متمايز گشته، و به اين ترتيب صحابه او را به 

اي به ميثاقي خاص نياز ندارد، همچنانكه پيغمبر  اند. چنين مسأله خالفت سزاوارتر ديده
ادعي يل أباك «هنگامي كه خواست اين مسأله را براي ابوبكر بنويسد به عايشه فرمود: 

ب أليب بكر كتاباً فإين أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أوىل ويأبى اهللا وأخاك حتى أكت

 54FNK»واملؤمنون إالَّ أبابكر
ترسم  اي بنويسم كه مي يعني: پدر و برادرت را برايم صدا بزن تا براي پدرت نوشته

ترم. و خدا  [بعد از من] كسي [به خالفت] چشم طمع بورزد و كسي بگويد: من شايسته
 تابند. ان جز ابوبكر را برنميو مؤمن

 فرمودند: صاين حديث در صحيحين روايت شده و در بخاري آمده كه پيغمبر 
بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى املتمنون ويدفع اهللا ويأبى =لقد مهمت أن أرسل إىل أيب «

 55FOK»املؤمنون
اقي ببندم تا اينكه يعني: خواستم [كسي را] دنبال ابوبكر و پسرش بفرستم و ميث

[مبادا] كسي [در مورد خالفت] چيزي بگويد و يا طمعكاران در آن طمع ورزند در 
 تابند. حالي كه خدا و مؤمنان او را بر نمي

خواست چيزي در اين باره بنويسد، سپس پي برد كه مسأله  مي صبنابراين پيغمبر 

                                           
 قبالً منابع اين حديث ذكر گرديد. -١

 قبالً منابع اين حديث ذكر گرديد. -٢
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ن قابل قبول باشد و مردمان، اي نيست كه نزاع در مورد آ بديهي و واضح است و به گونه
اين دوران  اند و بهترين امتي بودند كه براي جهانيان پديد آمده صمعاصر پيغمبر 

بهترين دوران امت اسالمي است. بنابراين مردم در اين امر واضح و آشكار نزاع نخواهند 
 كرد.

زيرا علم نزاع يا به خاطر ناداني است و يا سوء نيت، كه هر دو در اينجا منتفي بود 
و سوء نيت از جمهور امتي كه بهترين نسل بودند، واقع  ،به فضيلت ابوبكر آشكار بود

 ».يأبى اهللا واملؤمنون إالَّ أبابكر«فرمود:  صشود و به همين دليل پيغمبر  نمي
به خاطر علم ايشان به فضيلت  صبنابراين ترك كتابت اين مسأله توسط پيغمبر 

نياز  ايستگي ابوبكر براي خالفت، او را از نوشتن ميثاق بيو ش ،ابوبكر صديق بوده است
ابوبكر  كرد. پس نوشتن آن را به خاطر عدم نياز به آن و ظهور فضيلت و لياقت مي

 ترك نمود، زيرا كه اين خود از ميثاق باالتر است. صديق
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 :)7فصل (
 دربارة ثبوت خالفت خلفاي راشدين

ابوبكر است كه با  ص امام بعد از رسول خدا گويند: اهل سنت مي«گويد:  رافضي مي
 ».بيعت عمر و رضايت چهار نفر حاصل شده است

شود: اين قول امامان اهل سنت نيست. اگرچه بعضي از  در جواب وي گفته مي
گردد، همچنانكه بعضي از  گويند: امامت با بيعت چهار نفر منعقد مي علماي علم كالم مي

اند: با بيعت يك نفر نيز  گردد و حتي بعضي گفته فر منعقد ميگويند: با بيعت دو ن آنها مي
گردد. ولي اين آراء، اقوال علماي اهل سنت نيست و امامت در نزد اين علماء  منعقد مي

شود مگر  گردد، و كسي امام نمي با موافقت اهل شوكت و قدرت با يك شخص ثابت مي
مقصود امامت با اطاعت آنها  اينكه اهل قدرت و شوكت با او موافقت نمايند، زيرا

كنندگان  طلبد و هر وقت با بيعت بيعت شود، چون امامت قدرت و سيطره مي حاصل مي
گردد. به همين دليل عالمان به سنت  قدرت و سيطره حاصل گردد، شخص امام مي

اند: هر كس به قدرت و سيطره رسيد و با آنها مقصود واليت را برآورده ساخت،  گفته
خواهد بود، و اطاعت از او تا زماني كه به معصيت دستور ندهد، به امر خدا  االمر اولي

واجب است. زيرا امامت عبارت است از سلطنت، و سلطان با موافقت يك نفر و دو نفر 
رسد، مگر بقيه نيز موافق باشند. و همه اموري كه به تعاون و  و چهار نفر به سلطنت نمي

دار آن  آيد، عهده ند و تا افرادي كه تعاون از آنها برميا همكاري نياز دارند، همين گونه
شود. و به همين دليل علي نيز بعد از بيعت، صاحب شوكت  نگردند، آن امر حاصل نمي

 گرديد و امام شد.
سپس عثمان بن عفان با نص عمر در مورد شش نفري كه «گويد:  رافضي در ادامه مي

 ».نفر او را برگزيدند، به خالفت رسيدعثمان يكي از آنها بود و بعضي از آن شش 
در جواب بايد بگوييم: عثمان با انتخاب بعضي از آن شش نفر به امامت نرسيد و 
بلكه با بيعت مردم امام گرديد و جميع مسلمانان با او بيعت نموده و كسي در بيعت با او 
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 تعلل ننمود.
ويد: در ميان خلفاء، گ امام احمد در نقلي كه توسط حمدان بن علي روايت شده، مي

 بيعتي موكّدتر از بيعت با عثمان نبود، زيرا جميع امت با او بيعت نمودند. 
با بيعت صاحبان قدرت و شوكت بود كه عثمان امام گرديد، و اگر چنانچه مثالً 

كرد ولي علي و ساير صحابه صاحب شوكت با او بيعت  عبدالرحمن با او بيعت مي
 رسيد. ت نميكردند، عثمان به امام نمي

اي نموده، بدين گونه بود كه عمر شش نفر را به   شورايي كه رافضي به آن اشاره
عنوان اعضاي آن شوري برگزيد كه عبارت بودند از: عثمان، علي، طلحه، زبير، سعد و 

طلحه و زبير و سعد به اختيار خود از آن كنار كشيدند و عبدالرحمن بن عوف. سپس 
من بن عوف باقي ماندند، و هر سه مختارانه بر اين امر عثمان و علي و عبدالرح

علي، يك نفر  نظر پيدا كردند كه عبدالرحمن بن عوف حذف شود و از عثمان و اتفاق
 انتخاب شود.

و عبدالرحمن در سه روز كه سوگند ياد كرد خواب زيادي به چشمش راه نداده 
پرداخت و با امراي گوشه و است، به مشورت با سابقان نخستين و پيروان نيكوكارشان 

كنار مملكت كه در آن سال با عمر به اداي حج مشغول بودند، مشورت نمود و 
 دادند. مسلمانان واليت عثمان را پيشنهاد مي

شود كه همگي عثمان را بر علي مقدم داشتند، و با او بيعت نمودند، آنهم  يادآور مي
شت از او. به همين دليل چندين نه به خاطر رغبت به بخشش او، و نه از ترس و وح

اند:  نفر از سلف و ائمه مثل أيوب سختياني و احمد بن حنبل و دار قطني و غيره گفته
هر كس علي را بر عثمان مقدم بداند، مهاجرين و انصار را تحقير نموده و سبك شمرده 

خود او كند، زيرا مردم به اختيار  است. و اين بر فضيلت عثمان نسبت به علي داللت مي
 را ترجيح دادند.
 ».سپس علي از طريق بيعت جميع مردم برگزيده شد«افزايد:  رافضي مي

جواب: تخصيص علي از بين خلفاي اربعه به بيعت جميع مردم هيچ مبنايي ندارد و 
داند  بطالن آن بسي واضح است زيرا هر كس سيره صدر اسالم را مطالعه كرده باشد، مي



   

 137 مختصر منهاج السنه

نظرشان در بيعت با  يعت با ابوبكر و عمر و عثمان بيشتر از اتفاقنظر مردم در ب كه اتفاق
نظر صحابه در انتخاب عثمان به مراتب  داند كه اتفاق علي بوده است، و هر كسي مي

تر از اتفاق نظرشان در مورد انتخاب علي است، و كساني كه با عثمان بيعت  مبرهن
علي بيعت نمودند، زيرا افرادي مثل كردند، فضيلت بيشتري نسبت به كساني دارند كه با 

خود علي، عبدالرحمن بن عوف، طلحه، زبير بن العوام، عبداهللا بن مسعود، عباس بن 
عبدالمطلب و أبي بن كعب و امثال اينان در كمال آرامش با عثمان بيعت نمودند، و 

ز بالفاصله بعد ا بيعت با عثمان بعد از سه روز مشورت عمومي محقق شد، ولي علي 
و اكابر  ،انتخاب شد، در حالي كه مردم مضطرب و هراسناك بودند  قتل عثمان

اي كه  صحابه متفرق بودند، طلحه احضار گرديد [و به اختيار خودش نيامد] به گونه
اند و او گفته است: در حالي بود كه جميعت بسياري دو  شد: او را به اكراه آورده مي  گفته

گران بعد از قتل عثمان بر مدينه تسلط يافته بودند، و  و فتنه طرفم را احاطه كرده بودند،
مردم در اثر قتل او به شدت دچار اضطراب شده بودند. بسياري از اصحاب مثل عبداهللا 
بن عمر و امثال او نيز با علي بيعت نكردند، و مردم در برابر او سه دسته شدند: گروهي 

جنگيدند، و گروهي كه نه عليه او  كه در ركاب او جنگيدند، گروهي كه عليه او
توان گفت: علي از طريق بيعت  جنگيدند و نه در ركاب او جنگيدند. پس چگونه مي

جميع مسلمانان انتخاب شد، ولي در مورد سه خليفه نخست اين را نگوييم، در حالي كه 
 كسي در انتخاب آن سه و مخصوصاً در انتخاب عثمان مخالفتي نكرد.

تنها سعد از بيعت با او تخلف ورزيد، آن هم به اين علت كه قبالً در مورد ابوبكر 
امير بود و مقداري از آن در درونش باقي مانده بود. ولي با اين وصف به معارضه 
نپرداخت، حقي را ضايع نكرد، و با باطلي دست همكاري نداد. و بلكه امام احمد بن 

از داود بن عبداهللا أودي، از حميد بن  معاويه، از عثمان، از ابي» الصديق«حنبل در مسند 
گفت: كند كه ابوبكر به سعد  عبدالرحمن حميري در اثناي نقل حديث سقيفه روايت مي

بودي،  در حالي كه تو نيز در آنجا نشسته صداني كه رسول اهللا  اي سعد! خوب مي«
ند، و فجار از كن فرمودند: قريشيان واليان اين امرند، نيكان از افراد نيك قريش پيروي مي

گويي، ما وزيران و شما اميران  گويد: سعد در جواب گفت: راست مي فاجرانشان. مي
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 .56F1»هستيد
اي كه شاهد  اين حديث مرسل حسن است و شايد حميد آن را از بعضي از صحابه

اند، اخذ كرده باشد. اين حديث مشتمل بر فايده خيلي ارزشمندي است و آن  ماجرا بوده
موضع اوليه خودش كه ادعاي امارت بود، كوتاه آمده و به امارت ابوبكر اينكه سعد از 

 صديق اذعان نموده است.
گويند: خالفت ابوبكر از طريق  اگر رافضي بگويد: مرادم اين بوده كه اهل سنت مي

 بيعت مردم محقق شده و نه به خاطر وجود نص.
دانند  راشدين ميرا از آن جهت جزو خلفاي  در جواب بايد گفت: اهل سنت علي

خالفت بعد از نبوت سي سال خواهد «فرمايد  كه نصي در اين باره روايت شده كه مي
اند، و  ، ولي براي اثبات امامت سه خليفه نخست نصوص بيشتري روايت كرده»بود

عالمان به حديث بر اين حقيقت واقفند كه نصوص دال بر صحت خالفت خلفاي 
ف نصوص موجود در اثبات صحت خالفت علي كه گانه نخست، بسيارند، بر خال سه

 كمتر هستند.
سه خليفه نخست، خالفتشان مورد اجماع همه بوده است، و در عهد آنها مقصود 

اند،  شده  امامت حاصل شده است، و با كفار جهاد صورت گرفت،ه و سرزمينهايي فتح
فتح گرديد،  ولي در دوره خالفت علي نه با كافري جهاد صورت گرفت، و نه سرزميني

و بلكه جنگ داخلي فراگير شد. در مورد نصي هم كه اين رافضي در اثبات امامت علي 
مدعي آن است، بايد گفت: همانند نصي است كه راونديه در مورد عباس ادعاي آن را 

اند، و فساد و بطالن هر دو نص در نزد علماء آشكار و بديهي است و اگر در اثبات  كرده
گرديد، همچنانكه امامتي  داشت، امامتش اثبات نمي اين نص وجود ميخالفت علي تنها 

 نظير آن براي عباس ثابت نشده است.
نظر پيدا شد، بعضي گفتند: امام بعد از او  بعد از علي اختالف«افزايد:  رافضي مي

 ».حسن است و بعضي گفتند: امام بعد از او معاويه است
دانند كه  اند، بلكه مي مسأله تنازع نكردهدر جواب بايد گفت: اهل سنت بر سر اين 

                                           
 ، حتقيق امحد شاكر.١/١٦٤املسند،  -١
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اهل عراق بعد از علي با فرزندش حسن بيعت كردند و اهل شام از قبل با معاويه بيعت 
 كرده بودند.

 ».دانند عباس مي اميه و بعد از آنها در بني سپس امامت را در بني«افزايد:  سپس مي
شخصي نيستند كه واليت آنها گويند: هيچ يك از اينان، آن  بايد گفت: اهل سنت نمي

گويند: اطاعت از آنها در تمام اوامرشان واجب است. بلكه  الزم و واجب باشد، و نيز نمي
كنند و  كنند، بنابراين واقعيت را بازگو مي گويند و به واجب امر مي اهل سنت واقعيت را مي

ام امور را به دست گويند: اينان زم دهند. پس مي به اطاعت از امر خدا و رسولش دستور مي
شود،  گرفتند و صاحبان قدرت و شوكتي بودند كه مقاصد واليت و امارت با آن برآورده مي
ها و  مثل اقامه حدود، تقسيم اموال، تعيين امراء و واليان، جهاد با دشمن، اقامه حج و عيد

 نمازهاي جمعه و ساير مقاصد ديگر زعامت.
يا نايبانشان و يا غير ايشان نبايد در معصيت گويند: هيچ يك از اين حاكمان و  و مي

خدا مورد اطاعت قرار گيرد، بلكه در انجام كارهاي درست بايد با او همكاري كنيم، مثالً 
در ركاب او با كفار بجنگيم، نمازهاي عيد و جمعه را با او اقامه كنيم، با او مناسك حج 

هي از منكر و كارهايي از اين قبيل را بجا بياوريم و در اقامه حدود و امر به معروف و ن
كنند، و در گناه و عدوان با او  با او همكاري كنيم. يعني در برّ و تقوي با او همكاري مي

 كنند. همكاري نمي
علي  اميه و بني گويند: در مغرب كسان ديگري غير از اينها مثل بني و اهل سنت مي

 قدرت را در دست گرفتند.
يابند، و چنانچه پادشاهان با  وجود واليان صالح نميبديهي است كه مردم جز با 

تر از اينها بر مردم حكومت كنند باز هم وجودشان از نبودشان بهتر است،  اي پايين درجه
زندگي ) سال زندگي با امام ظالم بهتر است از يك شب 60شود: ( همچنانكه گفته مي

امير بر مردم نيست، چه  روايت شده كه گفت: گريزي از وجود بدون امام. و از علي
دانيم، ولي امير  خوب باشد و چه فاجر. از او پرسيدند فلسفه وجود امير خوب را كه مي

شوند،  خورد؟ در جواب فرمودند: با وجود امام ظالم، راهها ايمن مي فاجر به چه دردي مي
ا علي بن گردد. اين مطالب ر شود و فيء تقسيم مي گردند، با دشمن جهاد مي حدود اقامه مي
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 نقل كرده است.» الطاعه والمعصيه«معبد در كتاب 
و هر كسي متولي امور گردد از واليت يك معدوم منتظر بهتر است كه اين رافضي آن را 

نامد. زيرا با امامت اين معدوم هيچ مصلحتي، نه دنيوي و نه ديني، محقق  خلف حجت مي
انگيزي در بين امت و انتظار  ذب و فتنهشود، و امامتش جز اعتقادات فاسد و آرزوهاي كا نمي

گذرد، بدون  بيهوده هيچ فايده ديگري ندارد. به اين ترتيب سالهاي سال از چنين امامتي مي
 اي از اين امامت حاصل شده باشد. اينكه فائده

اند، و بلكه  پدران امام غايب نيز صاحب قدرت و شوكت الزم براي امامت نبوده
اند، فاقد قدرت و شوكت بوده و  ز كه در حديث و فتوي امام بودهعالمان و متدينانشان ني

تر نباشند. به  تر باشند، و چه شايسته اند، حال چه شايسته در نتيجه از امامت عاجز بوده
هر حال نه تمكين يافتند، و نه به واليت رسيدند، و نه در صورت رسيدن به واليت، 

اند، و اگر  كه فاقد قدرت و شوكت بودهشد. چرا  مطلوبي در اثر واليتشان محقق مي
كرد با اطاعتش از آنها مصلحتي مثل جهاد با دشمنان، دادن حق  مؤمني از آنها اطاعت مي

 شد. به مستحق و اقامه حدود برايش برآورده نمي
اگر كسي بگويد: يكي از اينها و يا غير اينها امام است به اين معني كه صاحب قدرت 

 شد. مقاصد امامت با آن برآورده مي و شوكتي بوده است كه
بود، كسي در برابر سلطنت ايشان مخالفت  اين غير قابل قبول است و اگر چنين مي

 شد، و البته كسي اين را نگفته است. كرد و راي آنها ناديده گرفته نمي نمي
و اگر كسي بگويد: اينها ائمه هستند به اين معني كه واجب است ولي امر گردند اما 

 م با ترك واليت آنها عصيان نمودند.مرد
گويد: فالني مستحق  در جواب بايد گفت: اين كالم مثل كالم كسي است كه مي

 قضاوت است ولي ظالمانه و از روي عداوت قضاوت به او سپرده نشده است.
بديهي است اهل سنت در اين مورد نزاعي ندارند كه بعضي از اهل شوكت بعد از 

تر از او نيز در جامعه وجود  اند كه شايسته را به واليت رسانده خلفاي چهارگانه شخصي
داشته است. عمر بن عبدالعزيز قصد داشت قاسم بن محمد را به واليت بعد از خودش 

داستان نبودند، اهل شوكت و  برساند ولي نتوانست. زيرا اهل شوكت در اين باره با او هم
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راجح را ترك نمودند، و كسي به قدرت قدرت با نفوذ خود مرجوح را مقدم ساخته، و 
رسيد كه ظالمانه از قدرت خود و پيروانش بهره جست. گناه چنين واليتي متوجه كسي 
است كه با وجود قدرت انجام واجب، آن را ترك نموده و يا بر انجام ظلمي همكاري 

 نمايد.
كي و ولي كسي كه ظلمي نكرده و به ظالمي ياري نرسانده و تنها در چهارچوب ني

پرهيزگاري همكاري نموده است، گناهي بر او نيست و بسي بديهي است كه مؤمنان 
كنند، و از همكاري بر گناه و دشمني  صالح تنها در نيكي و پرهيزگاري همكاري مي

 پرهيزند. مي
ترين فرد به واليت برسد، اكثريت اين را  گويند: شايسته است كه صالح اهل سنت مي

دانند. اگر كسي با وجود قدرت و توان به خاطر  مستحب ميواجب، و بعضي آن را 
رسيدن شخص اصلح ممانعت به عمل آورد، ظالم است، و  هوي و هوس از به قدرت

كسي كه از به قدرت رساندن شخص اصلح عاجز باشد ولي از ته قلب دوست داشته 
 باشد كه شخص اصلح به قدرت برسد، معذور است.

برسد در اطاعت خدا تا آنجا كه ممكن باشد از او  گويند: هر كس به قدرت و مي
شود، در  شود، و تنها در چهارچوب اطاعت از خدا با او همكاري مي كمك گرفته مي

 شود. شود، و نه به او كمك مي معصيت خدا نه از او كمك گرفته مي
آيا ديدگاه اهل سنت در مورد امامت بهتر از ديدگاه كساني نيست كه اطاعت از يك 

 دانند؟ وم و يا ناتواني كه از كمك به تحقق مطلوب عاجر است را واجب ميمعد
از همين جا بود كه روافض به همكاري با كفار و مددخواهي از آنها روي آوردند. يعني 

 از زماني كه از همكاري و استعانت ائمه مسلمان روي برتافتند در اين ورطه افتادند.
انند ولي در حقيقت امامي ندارد كه وجود خو روافض به سوي امامي معصوم فرامي

كنند و مكارند، و در اين  داشته باشد، و به او اقتدا شود، مگر كفار و ظالماني كه مكر مي
مورد مثل كساني هستند كه رجال غيبي را براي عوام تحت عنوان اولياي خدا معرفي 

خورند و  ناحق ميكنند، ولي در حقيقت جز اهل كذب و مكري كه اموال مردم را به  مي
دارند، رجال غيبي وجود ندارد، و يا جنّيان و يا شياطيني در  مردم را از راه خدا بازمي
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 فريبند. اختيار دارند كه از طريق آنها مردم را مي
داشت كه امامت ائمه آنها  حتي اگر روافض راست بگويند و نصي صحيح وجود مي

ته و ديگري را برگزيده باشند، در اين صورت را بيان كند ولي مردم از آن امام روي برتاف
اند، و در اين صورت امام آن  مردم واليت كسي را كه واليتش واجب بوده، ترك كرده

 كسي است كه زمامدار امور گشته است، و نه آن كسي كه مقهور واقع شده است.
ده آري، اين يكي مستحق واليت بوده ولي به واليت نرسيد. پس گناه اين كار بر عه

كسي است كه حق او را تباه نمود، و از او روي گرداند، و نه بر عهده كسي كه حق او 
 را تباه ننمود و از حق تجاوز نكرد.

گويند: نصب امام واجب است چون امام براي بندگان لطف و مصلحت  شيعه مي
است. چنانچه خدا و رسولش بدانند مردم اين امام تعيين شده را به امامت خود 

گزينند، و از واليتش بهره  دانند مردم او را برمي ذيرند، امر به واليت كسي كه ميپ نمي
گردند.  مند نمي تابند و از او بهره برند، بهتر است از امر به واليت كسي كه او را برنمي مي

 در مورد امامت در نماز و قضاوت و غيره اين امر صادق است.همچنانكه 
ادعاي آنها در مورد نص، درست و بجا باشد، پس اين تحليل براي زماني است كه 

پيغمبر واي بحال ديدگاه ايشان اگر در ادعاي نص نيز دروغ گفته و افترا زده باشند. 
اگر با اين  امتش را از حوادث و وقايع بعد از خودش مثل تفرق باخبر نموده است، ص

ردم به واليتش تن دانست م فرمود كه مي وجود نصي بر امامت يكي از صحابه ايراد مي
و با واليت غير او مقاصد واليت نيز  –بخشند  دهند و غير او را واليت مي در نمي

رسيد،  مي صو زماني كه نوبت به واليت آن شخص موردنظر پيامبر  –شود  حاصل مي
شخص يكي ديگر  آمد در حالي كه اگر به جاي اين جنگ داخلي بين مسلمانان پيش مي

آمد و از طرفي مقاصد واليت نيز در پرتو واليت  الت پيش نميشد، اين مشك امام مي
شد، در اين صورت نيز واجب بود از شخص تعيين شده بنا بر  اين شخص حاصل نمي

 نص عدول شود.
داند كه  زنيم: يك حاكم دو شخص در اختيار دارد و مي براي توضيح بيشتر مثالي مي
شود و باعث ترقي  اطاعت واقع مياي برساند، مورد  اگر يكي را به واليت منطقه
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يابد. و اگر ديگري را به جاي  كند، و بر دشمنان غلبه مي گردد، و جهاد را اقامه مي مي
گيرد، و هيچ پيشرفتي حاصل  اولي والي آن منطقه گرداند، مورد اطاعت قرار نمي

دهد  يشود. در اين صورت هر عاقلي پيشنهاد م شود، و بلكه فتنه و فساد فراگير مي نمي
كه اولي والي آن منطقه شود، و نه دومي. با اين وصف چگونه با وجود علم خدا به حال 

توان گفت: خدا امر به چنين نصي داده است؟! چگونه خداوند با  سه خليفه نخست مي
وجود علم به آن مصالح ديني و دنيوي حاصل شده در دوره آن سه خليفه، به امامت آنها 

شود، و بلكه با او  كند كه مورد اطاعت واقع نمي يت شخصي امر ميكند، و به وال امر نمي
 گردد. اي كه از شكست دشمن و اصالح دوستان عاجز مي شود، به گونه جنگ مي

در صورت عدم علم  –تواند جز يك جاهل  آيا شخصي كه چنين امري را بدهد، مي
آنكه خدا و  باشد؟ و حال –در صورت علم به حقيقت  –و يا يك ظالم و مفسد  –

 رسولش از جهل و ظلم مبرّا هستند.
اند  گويند: از مصالح مردم به چيزي عدول كرده شيعيان در مورد خدا و رسولش مي

 اي جز فساد به دنبال ندارد. كه نتيجه
 .و اگر گفته شود: فساد نتيجه نافرماني رعيت بود و نه تقصير علي 

واليت كسي كه مورد اطاعت قرار  شود: آيا حتي در اين صورت در جواب گفته مي
آورد بهتر از واليت كسي نيست كه مورد نافرماني قرار  گيرد و مصلحت به بار مي مي
 سازد؟ گيرد و مصلحتي را برآورده نمي مي

اگر شخصي فرزندي داشته باشد و دو تا معلم سراغ داشته باشد و بداند كه اگر 
كند، و اگر به دومي بسپارد،  أديب ميفرزندش را به اولي بسپارد، او را تعليم و ت

كند. آيا در اين صورت سپردن فرزند به اولي بهتر نيست؟ و حتي اگر  فرزندش فرار مي
تر هم باشد، چه سودي بر فضيلت او مترتب خواهد بود در حالي  دومي بهتر و شايسته

 اي براي كودك نداشته باشد؟ كه فايده
تر باشد ولي زن از او  ه اولي از دومي شايستهو اگر زني دو خواستگار داشته باشد ك

تنفر داشته باشد و اگر با او ازدواج كند از او اطاعت نكند و بلكه با او خصومت بورزد 
اي به او برساند،  اي ببيند و نه فايده و او را اذيت نمايد، و در نتيجه نه از شوهرش فايده
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صد ازدواج حاصل گردد. در اين و در مقابل دومي را دوست داشته باشد و با او مقا
صورت آيا به اتفاق عقالء ازدواجش با دومي بهتر نيست؟ و نص مكتوب افرادي كه 

 كنند برتر است از نص مكتوب مخالفان اين پيشنهاد. ازدواج با دومي را سفارش مي
پس چگونه جايز است كاري را به خدا و پيغمبرش نسبت داد كه جز ظالم و جاهل، 

 اضي نيست.كسي به آن ر
علي براي امارت  ،گونه نصي است كه بيان كنداين به معني بطالن وجود هر

گرفت كه  هايي صورت مي رسيد همان كار تر بوده است ولي اگر هم به امارت مي شايسته
توسط ديگران انجام پذيرفت و با سركار آمدن ديگران، مصالحي كه مطلوب بوده، 

 برآورده شده است.
ه اهل سنت ديدگاه صحيح و متيني است، و رأي روافض دروغ بوده بنابراين، ديدگا

 باشد. و قول ابلهان مي
گويند: امير يا امام و يا خليفه شخصي است صاحب قدرت و موجود،  اهل سنت مي

كه توانايي انجام و تحقق مقصود واليت را دارد، همچنانكه امام نماز جماعت كسي 
ورزند، و كسي كه شايسته امامت است به  اقتدا مي كند، و مردم به او است كه امامت مي

دار امامت گردد، و  شود، مگر اينكه عمالً عهده اش امام ناميده نمي صرف شايستگي
 تفاوت ميان امام و كسي كه شايستگي امامت را دارد حتي بر ابلهان نيز پوشيده نيست.

همكاري شود و نه  گويند: بايد در چهارچوب نيكوكاري و پرهيزگاري با خليفه و مي
در محدوده گناه و دشمني، و در محدوده اطاعت از خدا از او پيروي شود، و نه به 

 صهنگام امر به معصيت و گناه. خروج مسلحانه عليه او روا نيست و احاديث پيغمبر 
باشند، همچنانكه در صحيحين به نقل از ابن عباس روايت شده كه  گوياي اين مطلب مي

من رأ من أمريه شيئاً يكرهه فليصرب عليه، فإنَّه ليس أحد من الناس «ند: فرمود صپيغمبر 

 57FNK»خيرج عن السلطان شرباً فامت عليه، إالَّ مات ميتة جاهلية
يعني: هر كس كاري سرزده از اميرش را مشاهده كرد كه مورد پسند او نيست، بر آن 

                                           
 منابع اين حديث قبالً ذكر شد. -١



   

 145 مختصر منهاج السنه

شود،  ك وجب خارج نميصبر پيشه سازد، زيرا هيچ كسي از سيطره سلطنت به اندازه ي
 مگر اينكه مرگش در اين شرايط مرگي جاهلي است.

شمرده  خروج از سيطره سلطان و بريدن از جماعت را ممنوع صبنابراين پيغمبر 
است، و به صبر بر كارهاي ناپسند امير دستور داده است، و سلطان مشخصي و امير 

 ت.معيني و يا گروه خاصي مدنظر ايشان نبوده اس
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 :)8(فصل 
پيروي از مذهب اماميه واجب  :گويد درباره رد بر رافضي كه مي

 است

دچار اختالف  صو مضمون كالمش در اين فصل چنين است: مردم بعد از پيغمبر 
شدند، بنابراين بايد حقيقت را جستجو كرد و انصاف داشت. و مذهب اماميه 

مه به حقيقت نزديكتر و االتباع است، به چهار دليل و از چهار منظر: چون از ه واجب
ترين مذهب است. و چون اين گروه در اصول عقايد از همه  ترين و صادق صحيح

ها جدا شدند. و چون اينان به نجات و رستگاري خودشان يقين دارند. و چون  فرقه
 اند. دينشان را از ائمه معصوم گرفته

و  گير شدمصيبت فرا صبا وفات پيغمبر «عين عبارت مؤلف رافضي چنين است: 
مردم دچار اختالف شدند و به ميزان تفاوت اميالشان، آراء متفاوتي پديدار گرديد: 
بعضي به ناحق امارت را براي خود خواستند و اكثريت مردم نيز به خاطر دنياخواهي 
بيعت نمودند، همچنانكه عمر بن سعد به عنوان پاداش قتل حسين مدت كوتاهي به 

 گويد: رش در اين باره ميحكومت ري رسيد، خودش در شع
گويم كه در مورد كاري كه بين دو امر خطرناك واقع  سوگند به خدا! صادقانه مي

 ام. شده است، درمانده
دانم كه آيا حكومت ري را رها كنم در حالي كه هميشه آرزويم بوده است، و يا  نمي

 اينكه گناه قتل حسين را به دوش بكشم.
دن در آتشي است كه هيچ حجابي ندارد، و حكومت در حالي كه كشتن او باعث افتا
 بر ري نيز روشني چشم من است.

ديد كه طرفدار  افزايد: بر بعضي نيز حقيقت مشتبه گرديد، زيرا شخص مي رافضي مي
دنيا مورد تأييد و بيعت قرار گرفته است. بنابراين او نيز مقلدانه بيعت كرد و تأمل ننمود 

مستحق مواخذه الهي گرديده است، زيرا با اهمال خود حق و حق بر او پوشيده ماند، و 
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ديدند كه  را به غير مستحق داده است. بعضي نيز به خاطر قصور نظر بيعت كردند: مي
اند پس آنها نيز بيعت كردند و گمان كردند حق با اكثريت است و از  اكثريت بيعت كرده

﴿اين آيات غفلت ورزيدند كه:       ﴾N ) :24ص.( 
 ».ولي چنين كساني بسيار كم و اندك هستند«

﴿و         ﴾N  :13(سبأ.( 
 ».و (بدانيد كه) اندكي از بندگانم سپاسگزارند«

بعضي هم بنا به حقي كه داشتند امر [امامت] را براي خود طلبيدند و گروه اندكي با 
يهاي آن رويگردان بودند، و در راه خدا از مالمت هيچ او بيعت كردند كه از دنيا و زيباي

اي نهراسيدند و بلكه خود را براي خدا خالص نموده و از دستور صادر  كننده سرزنش
 شده مبني بر اطاعت از شخص اليق پيروي كردند.
اند بنابراين بر هر شخصي الزم است  و از آنجا كه مسلمانان دچار اين مصيبت شده

را نگه دارد و حق را سر جاي خودش  تجو كند و جانب انصافكه حقيقت را جس

 ﴿فرمايد:  بنشاند و به مستحقانش ظلم نكند زيرا خداوند مي          ﴾N 

 ».اى لعنت خدا بر ظالمان باد« ).18(هود: 
 ».االتباع است و همانا مذهب اماميه از وجوهي واجب

شود: اين رافضي مسلمانان را بعد از پيغمبر به چهار  فته ميدر جواب اين رافضي گ
صنف تقسيم نموده است! و اين از بزرگترين دروغهاست، زيرا حتي يك صحابه شناخته 

گيرد چه برسد به اينكه بگوييم: هيچ  شده نيز جزو يكي از اين چهار صنف قرار نمي
 اي خارج از اين چهار صنف نبوده است. صحابه

نكه به ناحق طالب حكومت بود، ابوبكر است، و مرادش از آنكه به حق مرادش از آ
طالب حكومت بود، علي است. و اين دروغ است عليه ابوبكر و علي، زيرا نه علي قبل 
از قتل عثمان طلب امامت نمود، و نه ابوبكر امارت را براي خودش طلبيد، چه برسد به 

 اينكه به ناحق آن را خواسته باشد.
هم داند كه تعدادي از آنها به خاطر دنياطلبي و بعضي  ديگر را مقلد مي و دو صنف
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اند. در حالي كه بر انسان واجب است كه حق و حقيقت را  به خاطر قصور نظر تقليد نموده
بشناسد و از آن تبعيت كند كه عبارت است از صراط مستقيم و راه كساني كه نعمتهاي الهي 

يغمبران، راستگويان، شهداء و صالحان، و غير راه كساني بر آنها سرازير شده است مثل پ
 اند. اند و يا به گمراهي رفته است كه مورد غضب خدا قرار گرفته

اين راه همان راهي است كه به ما امر شده كه هدايت به آن را در هر نمازي و بلكه 
 در هر ركعتي از خدا بخواهيم.

ين اين امت، نيز نسل نخستين آن از طرفي امت اسالمي بهترين امت است و بهتر
است، و نسل نخستين در اطالع بر علم نافع و انجام عمل صالح بر ساير امت تفوق و 
برتري دارند. با اين وجود اين روافض افتراء زننده آنها را به خالف اين توصيف 

اكثريت  و بلكه ،كردند شناختند و از آن پيروي نمي نها حق را نميآگويند:  نمايند و مي  مي
، همچنانكه ورزيدند دانستند و با آن مخالفت مي روافض حق را مي گمان نسل نخستين به

گانه و جمهور صحابه و امت اسالمي اين تصور را دارند. از ديدگاه  در مورد خلفاي سه
كردند، زيرا اهل  دانستند و مقلدانه از ظالمين پيروي مي روافض بسياري نيز حق را نمي

پرستي و دنياطلبي  ند، و كسي كه اهل تأمل و نظر نباشد يا به خاطر هويا تأمل نبوده
 كند، و يا به خاطر قصور و نقص ادراك. ترك تأمل مي

امارت را براي خودش خواست در  –علي  –مؤلف ادعا نموده كه: بعضي از صحابه 
 حالي كه بطالن اين قول مسلم است.

هدايت  گمراه و بدور از صاز پيغمبر بنابر قول روافض همه امت اسالمي بايد بعد 
باشند و بنابراين بايد گفت: مسيحيان و يهوديان با وجود نسخ و تبديل و تحريف از 

 ﴿فرمايد:  اند، زيرا خداوند در مورد امت موسي مي مسلمانان بهتر بوده      

           ﴾N 159: (األعراف.( 
و به حق و عدالت  ؛كنند و از قوم موسى، گروهى هستند كه به سوى حق هدايت مى«

 ».نمايند حكم مى
شدند  اند: مسيحيان و يهوديان به بيشتر از هفتاد فرقه تقسيم نيز فرموده صپيغمبر 
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اسالمي بعد از باشند. ولي بنابر قول روافض در بين امت  كه يكي از آنها فرقه ناجيه مي
ات پيغمبر گروه خاصي وجود نداشتند كه حق را برپا دارند و از آن عدول نكنند، و اگر وف

در بين بهترين نسل امت اسالمي وجود اين گروه منتفي باشد، در بين ساير نسلها به طريق 
اولي منتفي است. الزمه اين سخن اين است كه يهوديان و مسيحيان با وجود نسخ و 

 دشان از بهترين امت، بهتر باشند.تحريف كتابهاي آسماني خو
روي داده  صمؤلف حكايت حوادث و وقايعي را كه بالفاصله بعد از وفات پيغمبر 

ما دروغ و كند!  ر مورد ساير حوادث چكار ميكند. پس د است، اينگونه تحريف مي
 شماريم:  هاي موجود در اين حكايت مؤلف را از وجوه بسياري برمي بهتان

و مردم دچار اختالف  ،فراگير شد صال و مصيبت با وفات پيغمبر گويد: ب مؤلف مي
و آراء و اقوالشان به تعداد اميالشان متعدد گرديد، بعضي امارت را براي خود  ،شدند

خواستند و آنان كه دنيا طلب بودند، از او پيروي كردند. همچنانكه عمر بن سعد به 
دانست  با وجود اينكه مي ،برسدسبب قتل حسين توانست ايام محدودي به امارت ري 

 قتل حسين باعث عذاب در آتش خواهد شد.
شود: اين احكام از وجوهي متضمن كذب و دروغ و مذمت  در جواب وي گفته مي

 باشد كه بر كسي پوشيده نيست و از جمله:  به ناحق بهترين امت مي
ه اين معني كه همه وجه اول: اينكه گفته است: به تعداد اميال، آراء متعدد برگزيدند. ب

و هيچ يك  ،هيچ يك از آنها طالب حقيقت نبوده است و ،اند پيرو هوي و هوس بوده
براي رضاي خدا و ترس از قيامت موضعش را اتخاذ نكرده است و هيچ يك قولش بر 

 حسب اجتهاد و استدالل نبوده است.
ه همين شود. در حالي ك عموميت لفظ مؤلف همه را و از جمله علي را شامل مي

اند، خداوند از آنها رضايت داشته و  قرار گرفته صصحابه مورد ستايش خدا و پيامبرش 

﴿ فرمايد: وعده بهترين پاداش را به آنها داده است، همچنانكه مي    

                         

                     ﴾N  :100(التوبه.( 
پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار، و كسانى كه به نيكى از آنها پيروى كردند، «
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و باغهايى از بهشت براى  ؛گشت، و آنها (نيز) از او خشنود شدند خداوند از آنها خشنود
 ؛جاودانه در آن خواهند ماند ؛آنان فراهم ساخته، كه نهرها از زير درختانش جارى است

 ».و اين است پيروزى بزرگ

 ﴿فرمايد:  و مي                              

                                

                                     

                               

   ﴾N  :29(الفتح.( 
و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و  ؛فرستاده خداست صمحمد «

بينى در حالى  پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود مى ؛شديد، و در ميان خود مهربانند
نشانه  ؛(تا آنان را به بهشت وارد نمايد) طلبند كه همواره فضل خدا و رضاى او را مى

  مراد اين نمايان است(و عبادت) در صورتشان از اثر سجده (از خداوند) آنها (اطاعت) 
آشكار   مؤمن  ، بر چهره خداوند متعال  براي  و اخالص  و صالح  اثر عبادت  كه  است

اين توصيف آنان در تورات و توصيف آنان در انجيل است، همانند زراعتى كه  ؛شود مي
تقويت آن پرداخته تا محكم شده و بر پاى  هاى خود را خارج ساخته، سپس به جوانه

اين  ؛دارد خود ايستاده است و بقدرى نمو و رشد كرده كه زارعان را به شگفتى وامى
بسيار نيرومند  را  مسلمانان  تعالي  يعني: حق، (براى آن است كه كافران را به خشم آورد

آنها را كه ايمان آورده و  ولى) كسانى از، گردند  و غيظ كافران  خشم  گرداند تا مايه مي
(كه بهشت است) اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظيمى  انجام داده  كارهاى شايسته

 از افواج  كساني  و همه نو  صهللا ا  رسول  صحابه  ، شامل مثل  اين  البته( داده است.
بر  و  ،ا دنبالر  قدمشان  نقش  شود كه گذار عصرها و نسلها مي در  اسالم  و لشكريان  ايمان 

 ».)رهرو باشند  ايشان  و روش  راه

          ﴿فرمايد:  و باز مي

        ﴾N :72 (األنفال.( 
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كسانى كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و با اموال و جانهاى خود در راه خدا «
 ».جهاد كردند، و آنها كه پناه دادند و يارى نمودند، آنها ياران يكديگرند

﴿                           

             ﴾N  :75-74(األنفال.( 

و آنها كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد كردند، و آنها كه پناه «
براى آنها، آمرزش (و رحمت خدا) و  ؛اند دادند و يارى نمودند، آنان مؤمنان حقيقى

اى است. و كسانى كه بعدا ايمان آوردند و هجرت كردند و با شما جهاد  روزى شايسته
و خويشاوندان نسبت به يكديگر، در احكامى كه خدا مقرر  ؛نمودند، از شما هستند

 ».خداوند به همه چيز داناست ؛داشته، (از ديگران) سزاوارترند

 ﴿ فرمايد: و مي                          

                       ﴾N  :10(الحديد.( 
انفاق كردند و جنگيدند (با كسانى كه پس از  فتح مكه كسانى كه قبل از پيروزى«

 مكه آنها بلندمقامتر از كسانى هستند كه بعد از فتح ؛تندپيروزى انفاق كردند) يكسان نيس
 ».است و خداوند به هر دو وعده نيك داده ؛انفاق نمودند و جهاد كردند

﴿و در جاي ديگر:                          

                            

                            

                             

                          

                           ﴾N  :8(الحشر-
10.( 

اين اموال براي فقيران مهاجراني است كه از خانـه و كاشـانه و امـوال خـود بيـرون      «
طلبنـد و خـدا و رسـولش را يـاري      رانده شدند، آنها فضل خداوند و رضـاي او را مـي  
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ي است كه در اين سـرا (سـرزمين مدينـه) و در    كنند، آنها راستگويانند. و براي كسان مي
سراي ايمان پيش از مهاجران مسكن گزيدند، هر مسلماني را به سويشـان هجـرت كنـد    

كننـد، و   دوست دارند، و در دل خود نيازي به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمـي 
ني كه از بخل دارند هرچند خودشان بسيار نيازمند باشند، و كسا آنها را بر خود مقدم مي

اند، رستگارانند. (همچنين) كساني كه بعـد از آنهـا    و حرص نفس خويش بازداشته شده
گويند: پروردگارا! ما و برادرانمان را كه در ايمان بـر مـا    (مهاجران و انصار) آمدند و مي

اي نسبت به مؤمنان قرار مده، پروردگارا!  پيشي گرفتند بيامرز، و در دلهايمان حس و كينه
 ».و مهربان و رحيميت

باشد كه  اين آيات متضمن ثنا و ستايش مهاجرين و انصار و پيروان [و تابعاني] مي
خواهند كه هيچ كينه و غل و غشي در  كنند و از خداوند مي براي آنها استغفار مي

 درونشان نسبت به آن بزرگواران قرار ندهد.
 ند.غنايم هست  كنند كه اين اصناف مستحق و نيز بيان مي

مهاجرين، انصار و تابعان استغفاركننده  –و شكي نيست كه روافض از اين سه قسم 
كنند، بلكه قلوبشان پر از كينه  زيرا نه تنها براي آنها استغفار نمي نيستند، –ها  براي آن

نسبت به آنهاست. بنابراين آيات فوق صحابه و اهل سنت دوستدار آنها را شامل 
كند. ابن بطه و غيره از ابوبدر نقل  دايره شمول خود خارج ميشود، و روافض را از  مي
كنند كه او از عبداهللا بن زيد، از طلحه بن مصرف، از مصعب بن سعد، از سعد بن  مي
مردم [مورد رضاي خدا] سه منزلت دارند كه دو «كند كه گفت:  وقاص روايت مي ابي

توانيد بيابيد،  اي كه شما مي مرتبهمنزلت تمام شده و تنها يكي باقي مانده است و بهترين 
﴿ماندن بر اين منزلت است و سپس آيه:                  

              ﴾N  :8(الحشر.( 
اينان تمام شده و ديگر كسي به آن  را خواند و گفت: اينها مهاجرين هستند و منزلت

 ).9(الحشر:     ...    ﴾N﴿رسد و سپس خواند:  منزلت نمي
و گفت: اينها انصار هستند و منزلت اينان نيز تمام شده است و سپس ادامه داد: 
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﴿       ...   ﴾N  :10(الحشر.( 
توانيد  و گفت اين منزلت باقي مانده است و بهترين مرتبه و جايگاهي كه شما مي

 .58F1»داشته باشيد، ماندن بر اين جايگاه و استغفار براي آنان است
هر «و همچنين با اسناد خودش از مالك بن انس روايت كرده كه ايشان فرمودند: 

فرمايد:  زيرا خداوند مي» يبي در غنايم نداردكس سلف صالح را دشنام دهد، نص
﴿       ﴾N  :59)10(الحشرF2. 

60Fو اين از مالك و ديگران مثل ابوعبيد قاسم بن سالم مشهور است

3. 
باشد، و نيز فقهاي  و همچنين ابوحكيم نهرواني كه از اصحاب احمد بن حنبل مي

ند. از حسن بن عماره، از حكيم، از مقسم، از ابن ا ديگري اين مطلب را ذكر كرده
 صخداوند دستور داده كه براي اصحاب محمد «نيز روايت شده كه گفت:  عباس

 .61F4»دانست آنها با يكديگر خواهند جنگيد استغفار شود در حالي كه خدا خودش مي
اب اي خواهرزاده! آنها به استغفار براي اصح«گويد: عايشه به من گفت:  عروه مي

 .62F5»امر شدند ولي اصحاب را دشنام و ناسزا گفتند صمحمد 
ال تسبوا «فرمودند:  صو در صحيحين از ابوسعيد خدري نقل شده كه پيامبر 

 63FSK»أصحايب فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه
احد طال يعني: اصحاب مرا دشنام ندهيد، زيرا چنانچه يكي از شما به اندازه كوه 

پيمانه توسط  انفاق نمايد باز هم ارزش كارش به اندازه انفاق يك پيمانه و حتي نيم 

                                           
 احتامالً اين اثر در ابانة الكربی باشد، زيرا آن را در ابانة الصغری نيافتم. -١

 به صورت خمترص آمده و ظاهراً مولف آن را از ابانة الكربی نقل كرده است. ١٦٢اثر در ابانة الصغری، ص اين  -٢

 .١٦٢نگا: مهان،  -٣

 .١١٩نگا: مهان،  -٤

 .١٢٠نگا: مهان،  -٥

 .٤/١٩٦٧و مسلم،  ٥/٨بخاری،  -٦
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 .64F1»صحابه نيست
و در صحيح مسلم نيز از جابر بن عبداهللا نقل شده كه به عايشه گفته شد: بعضي از 

فرمودند:  گويند. عايشه و حتي ابوبكر و عمر ناسزا مي صمردم در مورد صحابه پيغمبر 
 كنيد؟ تعجب مي آيا

انجام عمل صالح از آن بزرگان [با وفاتشان] قطع گرديده ولي خداوند دوست دارد 
 ».رسيدن اجر و ثواب به آنها منقطع نگردد

كند كه گفت: پدرم از معاويه،  و ابن بطه با سند صحيحي از عبداهللا بن احمد نقل مي
را  صمحمد اصحاب : «گفت از رجاء، از مجاهد، برايم روايت كرده كه ابن عباس

نماييم در حالي كه  دشنام ندهيد، زيرا خداوند به ما دستور داده كه براي آنها استغفار
 .65F2»جنگند دانست كه آنها با يكديگر مي خداوند خودش مي

و از طريق احمد به نقل از عبدالرحمن بن مهدي و نيز از طريق غير احمد به نقل از 
رسد و سفيان از نسير بن ذعلوق  به سفيان ثوري ميوكيع و ابونعيم كه هر سه طريق 

را  صاصحاب محمد «گفت:  كند كه گفت: از عبداهللا بن عمر شنيدم كه مي روايت مي
 –يعني يك ساعت با پيغمبر بودن  –دشنام ندهيد، زيرا مقام و منزلت يك ساعت آنها 

 ».باشد بهتر از چهل سال كار [نيك] شما مي
 ».بهتر از يك عمر عبادت توسط شماست«كه: و در روايت وكيع آمده 

    ﴿فرمايد:  خداوند مي              

                                 

                         

                             

                 ﴾N  :21-18(الفتح.( 

                                           
 .٤/١٩٦٧مسلم،  -١

 .١١٩نگا: اإلبانة،  -٢
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  انجام  در حديبيه  كه  الرضوان بيعه( هنگامى كه در زير آن درختـ خداوند از مؤمنان  «
خـدا آنچـه را در درون دلهايشـان (از     ؛راضى و خشنود شد ـ  با تو بيعت كردند )گرفت

از اين رو آرامش را بـر دلهايشـان نـازل كـرد و      ؛دانست ايمان و صداقت) نهفته بود مى
و (همچنـين) غنـايم   . بعنوان پاداش نصيب آنها فرمود) خيبر  فتح يعنى(وزى نزديكى پير

 .و خداوند شكست ناپذير و حكيم است ؛آوريد به دست مى (از اموال يهود)بسيارى كه 
آوريد، ولى اين يكى  خداوند غنايم فراوانى به شما وعده داده بود كه آنها را به دست مى

و دسـت تعـدى مـردم (دشـمنان) را از      ؛راى شما فراهم ساخترا زودتر ب(غنايم خيبر) 
و نيـز   .اى براى مؤمنان باشد و شما را به راه راست هـدايت كنـد   شما بازداشت تا نشانه

كند) كه شما توانـايى آن را نداريـد، ولـى قـدرت      غنايم و فتوحات ديگرى (نصيبتان مى
 .»و خداوند بر همه چيز تواناست ؛خدا به آن احاطه دارد

خداوند متعال بيان فرموده كه خداوند از آنان راضي است و به آنچه در درونشان 
 فرمايد: وجود دارد واقف است، و فتح و پيروزي و گشايش نزديكي به آنها ارزاني مي

اي هستند كه  كند، بزرگان صحابه اين مؤمناني كه آيه فوق در مورد آنها صحبت مي
دند، و در بين مسلمانان كسي بر آنها مقدم نبود، بلكه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كر

كردند، زيرا خداوند  همه مسلمانان به فضل و برتري اينان نسبت به خودشان اعتراف مي

 ﴿برتري آنها را در قرآن بيان كرده است:                  

                               ﴾N  :10(الحديد.( 
انفاق كردند و جنگيدند (با كسانى كه پس از  فتح مكه كسانى كه قبل از پيروزى«

 مكه د از فتحآنها بلندمقامتر از كسانى هستند كه بع ؛پيروزى انفاق كردند) يكسان نيستند
 است. و خداوند به هر دو وعده نيك داده ؛انفاق نمودند و جهاد كردند

اند، برتر شمرده  به اين ترتيب خداوند آنان را كه قبل از صلح حديبيه جهاد نموده
 سؤال شده كه: آيا صلح حديبيه فتح است؟ فرمودند: آري فتح صاست. از پيغمبر 
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66Fاست

﴿در مورد همين فتح نازل شده است:  گويند: آيات زير . و علماء مي1        

                                       

               ﴾N  :3-1(الفتح(. 
  فـتح (، مـراد از   از نظر جمهور مفسران. (ما براى تو پيروزى آشكارى فراهم ساختيم«
  صلح  ناميد كه  را فتح  رو آن  از آن  خداوند متعال و  است  حديبيه  صلح  آيه  در اين )مبين

  بـر مسـبب    سـبب   اطالق  از باب  و اين ،گرديد  بعدي  و فتوحات  مكه  فتح  سبب  حديبيه
دادنـد ببخشـد (و    اى را كه به تو نسـبت مـى   تا خداوند گناهان گذشته و آينده). شدبا مي

(بـا آشـكار كـردن دينـت و پيـروزي بـر       حقانيت تو را ثابت نموده) و نعمتش را بر تو 
  هـيچ   كه( ناپذيرى و پيروزى شكست. و به راه راست هدايتت فرمايد ،تمام كنددشمنان) 

 ».ب تو كندنصي )باشد  نداشته در پي  ذلتي
بعضي از مسلمانان گفتند: اي رسول خدا! اين آيات كه خطاب به شماست، در مورد 

﴿ما چه چيزي نازل شده است؟ كه خداوند آيه زير را نازل فرمود:        

                  ﴾N 4تح: (الف.( 
نازل كرد  در دلهاى مؤمنان(در صلح حديبيه) است كه آرامش را خداوند متعال او «

 ».تا ايمانى بر ايمانشان بيفزايند
صلح  –كنندگان مجاهد قبل از فتح  اين آيه نص صريحي است در بيان برتري انفاق

علماء بر اين  كنندگان مجاهد بعد از فتح و به همين دليل جمهور نسبت به انفاق –حديبيه 

﴿باورند كه در آيه:             ﴾N  :100(التوبه.( 
 ».پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار«

اند، و اهل  كننده و مجاهد بوده مراد از سابقين، همانهايي هستند كه قبل از فتح انفاق
اند كه تعدادشان بيش از هزار و چهارصد نفر بوده  تهبيعت رضوان همگي از اين دس

                                           
 .٣/١٠١داود،  نگا: سنن أبی -١
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است. بعضي از علماء نيز بر اين باورند كه مراد از سابقين در اين آيه، آنهايي هستند كه 
اند، ولي اين رأي، قول ضعيفي  المقدس و كعبه) نماز خوانده به سوي هر دو قبله (بيت

گردد، به تنهايي هيچ  كم آن نسخ مياي كه بعداً ح است. زيرا نمازخواندن به سوي قبله
فضيلتي ندارد، و نيز به اين دليل ضعيف است كه نسخ حكم نماز به سوي قبله اولي 

اند، ندارد. به عالوه هيچ دليل شرعي گوياي  ربطي به كار آنها كه به سبب آن برتري يافته
فاق، جهاد برتري نمازخواندن به سوي دو قبله نيست آن چنانكه داليل شرعي فضيلت ان

 كنند. و بيعت زير آن درخت را بيان مي
سابقين بسي بديهي است كه ابوبكر، عمر، عثمان، علي، طلحه و زبير از زمره همين 

بيعت فرمود  با دست چپ خودش به جاي عثمان با خودش صاوليه هستند؛ پيغمبر 
ي اهل به سو صزيرا در هنگام بيعت عثمان غايب بود، چون به دستور پيغمبر اكرم 

را به آنها ابالغ نمايد و وقتي كه به پيغمبر  صمكه فرستاده شده بود تا رسالت پيغمبر 
 اند مردم با پيغمبر تجديد بيعت نمودند. را كشته گزارش رسيد كه عثمان 

نقل شده كه  و در حديث صحيحي كه مسلم روايت كرده از جابر بن عبداهللا
 67FNK»د بايع حتت الشجرةال يدخل النار أح«فرمودند:  صپيغمبر 

اند وارد آتش جهنم  يعني: هيچ يك از افرادي كه در زير اين درخت بيعت نموده
 شوند. نمي

 ﴿فرمايد:  و خداوند مي               

                                   

  ﴾N  :117(التوبه.( 
مسلما خداوند رحمت خود را شامل حال پيامبر و مهاجران و انصار، كه در زمان «

بعد از آنكه نزديك بود  ؛عسرت و شدت (در جنگ تبوك) از او پيروى كردند، نمود
سپس خدا  ؛اى گروهى از آنها، از حق منحرف شود (و از ميدان جنگ بازگردند)دله

                                           
 .٢٤٩٦، حديث شامره ٤/١٩٤٢لم، مس -١
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 ».توبه آنها را پذيرفت، كه او نسبت به آنان مهربان و رحيم است
 شمارد. هم داستان مي صو آنها را در وصف توبه با پيغمبر 

 ﴿فرمايد:  و مي                         

                       ﴾N  :72(األنفال.( 
﴿فرمايد:  تا آنجا كه مي                   

   ﴾N  :75(األنفال.( 
كسانى كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و با امـوال و جانهـاى خـود در راه خـدا     «

و آنها كه ايمـان   ؛جهاد كردند، و آنها كه پناه دادند و يارى نمودند، آنها ياران يكديگرند
ت ( دوستى و تعهدى) در برابر آنها نداريد تا آوردند و مهاجرت نكردند، هيچ گونه والي

هجرت كنند! و (تنها) اگر در (حفظ) دين (خود) از شما يارى طلبند، بـر شماسـت كـه    
 ؛آنها را يارى كنيد، جز بر ضد گروهى كه ميان شما و آنها، پيمان (ترك مخاصمه) است

ن آوردنـد و هجـرت   و كسانى كه بعـدا ايمـا  ...  كنيد، بيناست آنچه عمل مى و خداوند به
و خويشـاوندان نسـبت بـه يكـديگر، در      ؛كردند و با شما جهاد نمودند، از شما هسـتند 

 ».خداوند به همه چيز داناست ؛احكامى كه خدا مقرر داشته، (از ديگران) سزاوارترند
 دهد. و به اين ترتيب وجود دوستي بين آنها را مورد تأييد قرار مي

           ﴿فرمايد:  و به مؤمنان مي

             ﴾N  :51(المائده.( 
گاه خود،)  ايد! يهود و نصارى را ولى (و دوست و تكيه اى كسانى كه ايمان آورده«

و كسانى كه از شما با آنان دوستى كنند، از آنها  ؛انتخاب نكنيد! آنها اولياى يكديگرند
 ».كند خداوند، جمعيت ستمكار را هدايت نمى ؛هستند

﴿              

           ﴾N  :56-55(المائده.( 
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كه  همانها ؛اند و آنها كه ايمان آورده ،سرپرست و ولى شما، تنها خداست و پيامبر او«
  و خضوع  : خشوع ركوع مراد از( دهند ت مىدارند، و در حال ركوع، زكا نماز را برپا مى

را در   دارند و زكات اند برپا مي وخاضع  خاشع  كه حالي : نماز را در است. يعني هللا  براي
  وستهپي  ايشان  پردازند پس جويند، مي نمي  برتري  و برآنان  بر فقرا تكبر نورزيده  كه  حالي

(زيرا)  ؛و كسانى كه واليت خدا و پيامبر او و افراد باايمان را بپذيرند، پيروزند )اند فروتن
 ».حزب و جمعيت خدا پيروز است

﴿فرمايد:  و باز مي               ﴾N  :71(التوبه.( 
 ».ر و ياور) يكديگرندمردان و زنان باايمان، ولى (و يا«

به اين ترتيب وجود مواالت (دوستي) در بين آنها را تأييد نموده و آنها را به دوستي 
كنند،  جويند، و با آنها دوستي نمي كند، ولي روافض از آنها بيزاري مي با يكديگر امر مي

اصل مواالت محبت، و اصل دشمني بغض است، و شيعه صحابه را دوست ندارند، و 
 ورزند. نسبت به آنها بغض مي بلكه

اند مبني بر اينكه آيه واليت در مورد  و بعضي از افترا زنندگان حديثي را جعل نموده
علي نازل شده است؛ هنگامي كه در نماز انگشترش را داد اين آيه نازل شد. كذب و 

باشد و كذب آن از وجوه بسياري  بطالن اين روايت مورد اجماع علماي حديث مي
 است:مشخص 

 در آيه به صيغه جمع آمده، ولي علي مفرد است.» الذين« -1
واو حاليه نيست، زيرا در اين صورت تنها واليت و » وهم راكعون«واو در  -2

دهند، و بنابراين دوستي با ساير  دوستي كساني مقبول است كه در حال ركوع زكات مي
 نزديكان و صحابه پيغمبر ناروا خواهد بود.

عملي متصور است كه آن عمل واجب و يا مستحب باشد، در حالي  مدح در پي -3
دادن در داخل نماز نه واجب است و نه مستحب،  كه به اجماع علماي اسالمي زكات

 شود. زيرا باعث عدم تمركز در نماز مي
بايست تفاوتي بين دادن آن  بود، نمي چنانچه دادن زكات در نماز يك حسن مي -4
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وع وجود داشته باشد، و بلكه دادن آن در حالت ايستاده و نشسته در حال ركوع و غيررك
 تر است. راحت
 زنده بود، هنوز زكات بر علي فرض نشده بود. صدر زماني كه پيغمبر  -5
 د:گوين و اكثر فقهاء مي ،براي زكات بهتر از انگشتري است چيزي غير از انگشتر -6

 شود]. يي زكات محسوب نميدادن انگشتري براي زكات كافي نيست [و به تنها
در حديث مورد استشهاد روافض آمده كه گدايي درخواست كمك كرد و علي  -7

را به او داد در حالي كه شايسته است زكاتي مورد مدح واقع گردد كه بدون   انگشتري
 گدا و ابتداءاً انجام شده باشد، نه اينكه شخص منتظر درخواست گدا بماند.  درخواست

سياق نهي از دوستي با كفار و امر به دوستي مؤمنان با يكديگر نازل شده كالم با  -8
 كند. است، همچنانكه سياق آيه بر اين مطلب داللت مي

ان شاءاهللا در جاي مناسب خودش به صورت كامل در مورد اين آيه صحبت خواهيم 
ليلي كنند مگر اينكه آن حجت به جاي اينكه د كرد. روافض به هيچ حجتي استناد نمي

براي ادعايشان گردد، دليلي در رد ادعاي آنهاست، مثال اين آيه را دليل واليت به معني 
دانند، در حالي كه اين آيه به معني واليتي است كه نقيض عداوت  امارت و حكومت مي

 باشند. بهره و بلكه مخالف چنين واليتي مي و دشمني است، و روافض از آن بي
مثال اينان با كفاري همچون يهوديان، مسيحيان و منافقان و اسماعيليه و نصيريه و ا

كنند، و با مؤمناني همچون مهاجران و انصار و پيروان آنها  رابطه دوستي برقرار مي
 ورزند، و اين در بين آنها رايج و مشهور است. دشمني مي

ورزند و با يهوديان، مسيحيان و  با بهترين بندگان خدا يعني مؤمنان دشمني مي
فرمايد:  كنند، در حالي كه خداوند مي ركاني از ترك و غيره رابطه دوستي برقرار ميمش

﴿                 ﴾N  :64(األنفال.( 
كنند، براى حمايت تو كافى است  اى پيامبر! خداوند و مؤمنانى كه از تو پيروى مى«

 ».آنها تكيه كن)فقط بر ؛(
كند و صحابه در بين مؤمناني كه  يعني خداوند براي تو و پيروان مؤمن تو كفايت مي
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 آيند، بهترين و سزاوارترين هستند. تا قيام قيامت مي

 ﴿فرمايد:  و مي                     

                    ﴾N  :3-1(النصر.( 
هنگامي كه ياري خدا و پيروزي (فتح مكه) فرا رسد. و ببيني مردم گروه گروه وارد دين «

اين نعمت بزرگ و اين پيروزي و نصرت الهي) پروردگارت  ءشوند. پس (به شكرانه خدا مي
 ».ذير استپ و حمد كن، و از او آمرزش بخواه كه او بسيار توبه را تسبيح

كه  شوند همانهايي بودند دسته وارد دين اسالم مي ديد دسته مي صآنهايي كه پيغمبر 

 ﴿فرمايد:  با او معاصر بودند، همچنانكه در جاي ديگر نيز مي     

          ﴾N  :63-62(األنفال.( 
او همان كسى است كه تو را، با يارى خود و مؤمنان، تقويت كرد و دلهاى آنها را با «

 ».هم، الفت داد
 همانا اين تأييد و حمايت در زمان حيات پيغمبر و به وسيله صحابه بوده است.

﴿فرمايد:  و مي                     

                             

           ﴾N 35-33: (الزمر.( 
اما كسى كه سخن راست بياورد و كسى كه آن را تصديق كند، آنان پرهيزگارانند «

و اين است جزاى نيكوكاران تا  ؛آنچه بخواهند نزد پروردگارشان براى آنان موجود است
اند (در سايه ايمان و صداقت آنها) بيامرزد، و  خداوند بدترين اعمالى را كه انجام داده

 ».دادند پاداش دهد رين اعمالى كه انجام مىآنها را به بهت
كنند برخالف صنفي  و اين صنفي كه راستگو بوده و راستي و حقيقت را تصديق مي

در مورد اين  –ان شاء اهللا  –كنند همچنانكه  گويند و يا حق را تكذيب مي كه دروغ مي
 دو صنف مفصل صحبت خواهيم كرد.

قرآن شهادت  و حقانيت صحمد ماي كه به وحدانيت خدا، رسالت  و صحابه
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آورند و راستي را  دادند، بعد از پيغمبران برترين كساني هستند كه به راستي روي مي مي
كنند، و در بين طوايف منتسب به اسالم هيچ گروهي افتراء و دروغ به اندازه  تصديق مي

  نكردهروافض بر خدا نه بسته است، و هيچ گروهي به اندازه اينها حقيقت را تكذيب 
بينيم كه غلو موجود در بين اينها از ساير طوايف و مذاهب  است، و به همين دليل مي

غير پيغمبر كنند، و ادعاي نبوت  بيشتر است: بعضي از ايشان ادعاي الوهيت بشر را مي
شدت وجود  كه در هيچ مذهبي با اين ،كنند و عصمت ائمه و امثال اينها را مي ص

نظر دارند كه دروغ در بين پيروان هيچ مذهبي به  مورد اتفاقندارد، و علماء در اين 
 اندازه روافض رواج ندارد.

 ﴿فرمايد:  و خداوند متعال مي                  ﴾N  :النمل)

 .»اش! و سالم بر بندگان برگزيده ؛حمد مخصوص خداست«بگو: « ).59
كه  باشد و شكي نيست مي صاند: مراد از آيه، اصحاب پيغمبر  گفته بعضي از سلف

 ﴿فرمايد:  باشند، امتي كه خداوند در مورد آن مي آنها برترين برگزيدگان اين امت مي

                                  

                             

                                  

                                 

    ﴾N  :35-32(فاطر.( 

 ؛سپس اين كتاب (آسمانى) را به گروهى از بندگان برگزيده خود به ميراث داديم«
اى ميانه رو بودند،و گروهى به اذن  اى بر خود ستم كردند، و عده (اما) از ميان آنها عده

(پاداش آنان) . خدا در نيكيها (از همه) پيشى گرفتند، و اين، همان فضيلت بزرگ است
شوند در حالى كه با دستبندهايى از طال  ى جاويدان بهشت است كه در آن وارد مىباغها

حمد (و ستايش) «گويند:  آنها مى اند، و لباسشان در آنجا حرير است و مرواريد آراسته
پروردگار ما آمرزنده و  ؛براى خداوندى است كه اندوه را از ما برطرف ساخت
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ما را در اين سراى اقامت (جاويدان) جاى  همان كسى كه با فضل خود سپاسگزار است
 ».رسد و نه سستى و واماندگى داد كه نه در آن رنجى به ما مى

همان كساني هستند كه بعد از دو امت قبل از خود، يعني بعد از  صامت محمد 
فرمايد: اينها همانهايي هستند  يهوديان و مسيحيان كتاب را به ارث بردند، و خداوند مي

روايت شده كه  صا را برگزيده است. و به صورت متواتر از پيغمبر كه خدا آنه
ام، سپس مردماني كه بعد  فرمودند: بهترين قرون، قرني است كه من در آن مبعوث شده

برگزيدگاني  و اصحابش صآيند، و سپس مردمان بعد از آنها و محمد  از آنها مي

﴿د: فرماي هستند كه خدا آنها را برگزيده است. خداوند مي             

         ﴾N  :29(الفتح.( 
و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و  ؛فرستاده خداست صمحمد «

 تا آخر سوره. ».... شديد، و در ميان خود مهربانند

          ﴿فرمايد:  و باز مي

              

                ﴾N 

 ).55(النور: 
اند وعده  خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده«
دهد كه قطعا آنان را حكمران روى زمين خواهد كرد، همان گونه كه به پيشينيان آنها  مى

و دين و آيينى را كه براى آنان پسنديده، پابرجا و  ؛خالفت روى زمين را بخشيد
كند، آنچنان كه تنها  و ترسشان را به امنيت و آرامش مبدل مى ؛هد ساختدار خوا ريشه

پرستند و چيزى را شريك من نخواهند ساخت. و كسانى كه پس از آن كافر  مرا مى
 ».شوند، آنها فاسقانند

اند،  اند و اعمال صالح انجام داده به اين ترتيب خداوند به كساني كه ايمان آورده
را جانشين سازد، همچنانكه مغفرت و اجر عظيم را وعده داده دهد كه آنها  وعده مي

 كند. است و خداوند خالف وعده نمي
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كند كساني كه خداوند آنها را جانشين ساخته همچنانكه پيشينان را  اين آيات بيان مي
جانشين ساخته بود، و دين اسالم را برايشان تمكين بخشيد كه عبارت از ديني است 

﴿فرمايد:  چنانكه ميمورد رضاي خدا، هم          ﴾N  :و « ).3(المائده
 ».اسالم را به عنوان آيين (جاودان) شما پذيرفتم

و خوف و ترسشان را به امنيت تبديل كرد، اين افراد مورد مغفرت خدا قرار 
 گيرند و پاداش عظيم خواهند ديد. مي

د: اول اينكه جانشينان مؤمناني هستند كه عمل كن اين آيه بر دو مطلب هم داللت مي
دهند، زيرا جانشيني به چنين افرادي وعده داده شده، و نه غير آنان. و  صالح انجام مي

رسند، زيرا ايمان  دوم اينكه اين جانشينان مورد مغفرت قرار گرفته و به پاداش بزرگ مي
 گيرد. نور و آيه فتح آنها را در برمي اند. بنابراين دو آيه اند و عمل صالح انجام داده آورده

زمان ابوبكر و عمر و عثمان منطبق است،  نبديهي است اين اوصاف بر صحابه 
زيرا در اين دوران خالفت محقق شد، و دين تمكن يافت، و با غلبه بر فارس و روم و 

 فتح شام و عراق و مصر و خراسان و افريقا، ترس و هراس به امنيت تبديل شد.
قتي عثمان كشته شد و فتنه بر پا گرديد، ديگر سرزميني از سرزمينهاي كفار ولي و

فتح نشد، و بلكه كفار در شام و خراسان به آنها طمع ورزيدند، و ترس از يكديگر در 
 بين مسلمانان پديدار شد.

بنابراين قرآن بر ايمان ابوبكر و عمر و عثمان وهمراهانشان در دوره خالفت و 
كند، و كساني هم كه دوره خالفت و تمكين و امنيت را درك  داللت ميتمكين و امنيت 

كردند ولي دوره فتنه را نيز ديدند، مثل: علي، طلحه، ابوموسي اشعري، معاويه و عمرو 
اند، زيرا اينان نيز در جانشيني و تمكين و ايمان  بن عاص، اينان نيز در حكم آيه داخل

 نقش داشتند.
زمان با فتنه  فتنه تولد و ظهور يافتند مثل روافضي كه هم ولي آنهايي كه به هنگام

ظهور كردند، و مثل خوارج كه از حق خارج شدند: نص آيه اين مذاهب را شامل 
شود، زيرا آنها از زمره كساني نيستند كه در آيه مذكور به ايمان و عمل صالح  نمي

كه آيه آنها را مورد خطاب قرار اي نيستند  اند، زيرا آنها اوالً: از زمره صحابه توصيف شده
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داده است. و ثانياً: جانشيني و تمكين و امنيت بعد از هراسي كه براي صحابه حاصل 
شده بود، نصيب آنها نگرديده است، و بلكه هميشه در خوف و هراس و اضطراب به 

﴿برند. اگر گفته شود: خداوند فرموده:  سر مي              

       ﴾N  :55(النور.( 
اند وعده  خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده«
 ».دهد كه قطعا آنان را حكمران روى زمين خواهد كرد مى

» من«وردن دهد و بلكه با آ اي مي يعني خداوند نفرموده به همه آنها چنين وعده
 اند. بعضيه بيان كرده كه بعضي از آنها چنين

يعني به » وعدكم«توان اين سؤال را نيز پرسيد كه چرا خداوند نفرموده  جواب: مي
 دهد و بلكه آيه را با تفصيل بيان فرموده است. شما وعده مي

ه در آيه براي جنس است و نه براي بيان بعضي از كل دامنه شمول، بنابراين هم» من«
﴿شود، همچنانكه فرموده:  را شامل مي        ﴾N  :و از « ).30(الحج

 .»ليديها (يعني بتها) اجتناب كنيدپ
ها نجس »اوثان«كند كه بعضي از  و مرادش همه انواع اوثان است، و آيه اقتضاء نمي

يعني لباسي » ثوب حرير«و مراد  »ثوب من حرير«شود:  باشند، همچنانكه گفته مي نمي
يعني دري » باب حديد«كه مراد » باب من حديد«شود:  باشد و گفته مي ابريشمي مي

 باشد. آهني مي
براي بيان جنس باشد تقدير آيه چنين خواهد شد كه خداوند » من«به اين ترتيب اگر 

  ا هستند وعدهدهند و از جنس شم اند و عمل صالح انجام مي به كساني كه ايمان آورده
دهد ... . اگرچه اين جنس همه مؤمنان صالح را شامل شود و اين آيه بدين معني  مي

 نيست كه جميع اين جنس مؤمن صالح نباشند.
 ﴿فرمايد:  مي صهمچنانكه خداوند خطاب به همسران پيغمبر      

                                ﴾N  :31(األحزاب.( 
و هر كس از شما براى خدا و پيامبرش خضوع كند و عمل صالح انجام دهد، «

 ».ايم پاداش او را دو چندان خواهيم ساخت، و روزى پرارزشى براى او آماده كرده
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 صيغمبر از خدا و پيغمبرش اين آيه مقتضي اين مطلب نيست كه تعدادي از زنان پ
 دهند. كنند و عمل صالح انجام نمي فرمانبرداري نمي

﴿و آيه:                             

                             ﴾N 

سالم بر «هرگاه كسانى كه به آيات ما ايمان دارند نزد تو آيند، به آنها بگو: « ).54(األنعام: 
هر كس از شما كار بدى از روى  ؛شما پروردگارتان، رحمت را بر خود فرض كرده

شود چرا  جبران) نمايد، (مشمول رحمت خدا مى نادانى كند، سپس توبه و اصالح (و
 ».كه) او آمرزنده مهربان است

كند و جايز نيست  اين آيه نيز اين مفهوم را كه همه متصف به اين صفت باشند، رد نمي
گفته شود: اگر آنها از روي جهالت كار نادرستي را انجام دهند، سپس توبه كنند و راه 

 دهد. ها بعضي از آنها را مورد مغفرت قرار مياصالح در پيش گيرند، خداوند تن
 و نه نفي ،در نفي موجود در آيات زير براي نفي جنس است» من«و به همين دليل 

﴿بعضي از آن:             ﴾N  :21(الطور.( 
 ».كاهيم و از (پاداش) عملشان چيزى نمى«

﴿و آيه:        ﴾N  :62(آل عمران.( 
 .»جز خداوند يگانه نيستو هيچ معبودي به حق «

﴿و آيه:             ﴾N 47: ه(الحاق.( 
 ».توانست از (مجازات) او مانع شود و هيچ كس از شما نمي«

يايد، نفي جنس به صورت تقديري و يا قطعي در سياق نفي ب» من«به همين دليل اگر 
به صورت قطعي مثل مثالهاي فوق و ذكر تقديري » من«نمايد، ذكر  را مسلم و قطعي مي

 ﴿آن مثل آيات:      ﴾N  :19(محمد.( 
 ».نيست»  اهللا«جز بحق معبودى «

 ﴿و آيه:      ﴾N  :هيچ گماني در آن نيست« ).2(البقره«. 
  و امثال اين آيات.
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اگرچه ظاهر كالم نفي كل جنس را =»ما رأيت رجالً «در احكام نباشد مثل » من«و اگر 
گويد:  تواند مراد يك نفر از آن جنس باشد، همچنانكه سيبويه مي رساند، ولي مي مي

=A`áجايز است بگوييم:  _‹Í�̇ rá= l=Ÿrá= ⁄f≤@  يعني يك نفر را نديدم، بلكه دو نفر را
توان يك نفر از آن جنس را اراده كرد، اگرچه ظاهر  مي» من«ديدم. پس در صورت نبود 

ذكر شود نفي جنس قطعي و مسلم خواهد » من«عبارت نفي جنس است. ولي چنانچه 
بود. به همين دليل اگر اربابي به غالمانش بگويد: هر كس از شما هزار [درهم] به من 

بياورد و سپس هر يك  بيان جنس را در عبارت خود» من«كنم و  بدهد او را آزاد مي
 شوند. هزار [درهم] به او بدهد، همه آزاد مي

 در آيه مورد نظر بيان جنس است.» من«بنابراين مراد از 
اگر گفته شود: سياق آيه همچنانكه شمول همه مذكوريني را كه داراي اين صفت 

ا سازد، به عبارت ديگر آيه اقتض كند، شمول همه را نيز واجب نمي هستند، رد نمي
 كند همه اينگونه باشند. نمي

كنيم كه مجرد اين لفظ بر اين مطلب داللت دارد كه  جواب: آري، ما نيز ادعا نمي
شود، و مقصود ما تنها اين است كه  همه افراد متصف به ايمان و عمل صالح را شامل مي

شود كه مدح در  منافي شمول جميع افراد متصف به اين صفت نيست. و گفته نمي» من«

﴿يه: آ            ﴾N  :29(الفتح.( 
شود. و شكي نيست اين مدحي است براي آنها و به سبب صفات  همه را شامل مي

اند، صفاتي مثل سختگيري بر كفار و مهرباني با يكديگر، و  مذكور اينگونه مدح شده
خدا بودن، و خصوصاً  خشوع و خضوع در برابر خدا، و خواستار فضل و رضايت

هايشان نقش بسته بود و اينكه از ضعف شروع  اي كه در اثر سجود بر پيشاني نشانه
نموده و به كمال قدرت و استواري رسيده بودند، دقيقاً مثل كشتزار. و وعده مغفرت و 
پاداش عظيم به خاطر صرف وجود اين صفات نبوده، بلكه به خاطر ايمان و عمل صالح 

 بوده است.
و به اين ترتيب صفاتي را بيان كرده كه آنها با دارا بودن آن صفات مستحق اين وعده 
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شد  كرد، تصور مي اند و اگر اين را ذكر نمي اند، و شايد همه داراي اين اوصاف بوده شده
اند و در  كه آنها تنها به خاطر آنچه كه ذكر شده مستحق مغفرت و پاداش عظيم گشته

ماند ولي با ذكر ايمان و عمل صالح  ين پاداش پوشيده مياين صورت سبب و علت ا
 مسأله تبيين شده است.

بنابراين وقتي حكمي به اسم مشتقي معلق گرديد مفهوم آن مشتق سبب آن حكم 
 باشد. مي

 اگر گفته شود: منافقان نيز در ظاهر مسلمان بودند.
نبودند  و مؤمنان ص گوييم: منافقان اين اوصاف را نداشتند و با پيغمبر در جواب مي

﴿فرمايد:  و از آنها نيز نبودند، همچنانكه خداوند مي              

                  ﴾N  :52(المائده.( 
وى خود (به نفع مسلمانان) پيش شايد خداوند پيروزى يا حادثه ديگرى از س«

 ».، از آنچه در دل پنهان داشتند، پشيمان گردند(منافقان)و اين دسته ؛بياورد

﴿                                

        ﴾N  :53(المائده.( 

آيا اين (منافقان) همانها هستند كه با نهايت تاكيد «گويند:  اند مى آنها كه ايمان آورده«
(آرى،) اعمالشان » سوگند ياد كردند كه با شما هستند؟! (چرا كارشان به اينجا رسيد؟!)

 ».نابود گشت، و زيانكار شدند

   ﴿فرمايد:  و مي                 

                                 

                     ﴾N  :11-10(العنكبوت.( 
اما هنگامى كه در » ايم! به خدا ايمان آورده«گويند:  و از مردم كسانى هستند كه مى«

شمارند (و از آن  بينند، آزار مردم را همچون عذاب الهى مى راه خدا شكنجه و آزار مى
ولى هنگامى كه پيروزى از سوى پروردگارت (براى شما)  ؛كنند) سخت وحشت مى
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آيا خداوند به آنچه »!! ما هم با شما بوديم (و در اين پيروزى شريكيم)«گويند:  ىبيايد، م
شناسد، و به يقين  تر نيست؟ مسلما خداوند مؤمنان را مى هاى جهانيان است آگاه در سينه

 ».شناسد منافقان را (نيز) مى
ره اهل كند كه منافقان نه از زمره مؤمنان بودند، و نه از زم به اين ترتيب بيان مي

كتاب. و البته اين منافقان در بين پيروان هيچ مذهبي مثل روافض و امثال روافض فراوان 
نيستند. به هر حال منافقان از زمره مؤمنان نبودند، و بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه 
ا منافقاني بودند كه از نفاق توبه كردند و طبق آيه زير بايد اكثريت توبه كرده باشند، زير

           ﴿فرمايد:  مي

               

 ﴾N  :61-60(األحزاب.( 
اساس در مدينه پخش  اگر منافقان و بيماردالن و آنها كه اخبار دروغ و شايعات بى«

شورانيم، سپس جز مدت  مى كنند دست از كار خود بر ندارند، تو را بر ضد آنان مى
شوند، و هر جا  و از همه جا طرد مى .توانند در كنار تو در اين شهر بمانند كوتاهى نمى

 ».يافته شوند گرفته خواهند شد و به سختى به قتل خواهند رسيد
را بر عليه آنها نشورانيد و آنها را گرفتار كشتار و  صاز آنجا كه خداوند پيغمبر 

شدند، همه اينها بر اين حقيقت  صهالكت نكرد، بلكه آنها در مدينه همسايه پيغمبر 
همه كساني كه در حديبيه با او بودند، داللت دارند كه منافقان از نفاق دست كشيدند. و 

در زير آن درخت با او بيعت كردند، به جز جد بن قيس كه در پشت يك شتر 
شوند مگر  ها همگي وارد بهشت مي آن«رنگ مخفي شده بود. و در حديث آمده كه  سرخ

 ».رنگ مخفي شده بود كسي كه در پشت شتر سرخ
بودند، مخصوصاً در اواخر حيات  نفوذ خالصه اينكه منافقان ضعيف، پست و بي

     ﴿فرمايد:  پيغمبر و در غزوه تبوك، زيرا خداوند مي

             

 ﴾N  :8(المنافقون.( 
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كنند، عزّت  گويند: اگر به مدينه بازگرديم، عزيزان ذليالن را بيرون مي آنها مي«
 ».دانند مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است ولي منافقان نمي

كند كه عزت مخصوص مسلمانان بود و نه منافقان، بنابراين مؤمنان  اين آيه بيان مي
 يف و ناچيز بودند.اقتدار داشتند و منافقان ضع

اند، منافق  اي كه مقتدرترين مسلمانان بوده بنابراين منطقي نيست كه گفته شود صحابه
تر است. و بديهي  گويد: هر كس كه مقتدرتر باشد، ايمانش قوي بودند، و بلكه آيه مي

مقتدرترين مردم  –خلفاي راشدين و غيره  –است كه سابقان نخستين مهاجر و انصار 
كنند كه منافقان در بين مؤمنان ضعيف بودند. بنابراين  ، و همه اين مطالب بيان مياند بوده

روا نيست كه صحابه قدرتمند منافق باشند، بلكه اين صفت بر افرادي كه داراي اين 
ستيزي در بين روافض  اوصافند منطبق است، مثل روافض و امثال روافض. و نفاق و دين

 .باشد از ساير مذاهب شديدتر مي
اي از نفاق دارند، زيرا نفاقي كه اساس  و بلكه هر كدام از مذاهب روافض حتماً شعبه

آن بر كذب و دروغ بنا نهاده شده است، و عبارت است از اينكه شخص چيزي بر زبان 
باشد، همچنانكه خداوند  بياورد كه خالف آن چيزي باشد كه در درونش و در قلبش مي

گويند كه در قلبشان نيست. روافض با نهادن نام  يزي را ميدر مورد منافقان فرموده كه چ
اند و رواياتي دال بر اين مطلب را  تقيه بر همين اصل، آن را از اصول دين خود قرار داده

كنند كه: تقيه  دهند و حتي از امام جعفر صادق نقل مي به دروغ به اهل بيت نسبت مي
اهل بيت و غير اهل بيت  –ند مؤمنان دين من و دين پدران من است، در حالي كه خداو

 را از تقيه مبرا ساخته است. –
اند و  و بلكه صحابه از ساير مسلمانان راستگوتر بوده و در تحقق ايمان راسختر بوده

 ﴿فرمايد:  دين آنها براساس تقوي بوده و نه تقيه. خداوند مي          

                                

  ﴾N  :افراد باايمان نبايد به جاى مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست « ).28(آل عمران
(و پيوند او بكلى از  اى با خدا ندارد و هر كس چنين كند، هيچ رابطه ؛خود انتخاب كنند
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مگر اينكه از آنها بپرهيزيد(و به خاطر هدفهاى مهمترى تقيه  ؛شود) خدا گسسته مى
  مطمئن  ايمان  به  قلبش  كه آورد، در حالي مي  را بر زبان  سخن  آن  مردم  لذا از ترس(كنيد). 

  فقط به  تقيه  كه  بايد دانست  رساند. ولي نمي  در دين  زياني  وي  به  اي تقيه است، چنين
 .») است  زبان

 كند و نه دروغ و نفاق. ماندن از شر كفار امر مي  اين آيه به در امان
شود، مباح ساخته كه كلمه كفر را بر زبان بياورد  خداوند متعال براي كسي كه مجبور مي

ر به شرط اينكه قلبش بر ايمان اطمينان و پايدار باشد، ولي هيچ يك از اهل بيت مجبو
را مجبور به بيعت با  –نه اهل بيت و نه غير ايشان  –هيچ كسي  اند. حتي ابوبكر نبوده

 خودش نساخت تا چه برسد به اينكه آنها را به تمجيد و ستايش خود وادارد.
كردند،  كردند، و آنها را ستايش مي علي و ساير اهل بيت فضايل صحابه را اظهار مي

فرستادند، و به اتفاق و اجماع همه، كسي  ر آنان رحمت ميكردند، و ب و براي آنها دعا مي
 كرد. آنها را مجبور به اين كار نمي

تر  اي پايين عباس جمعيت بسياري كه در ايمان و تقوي مرتبه اميه و بني در زمان بني
شدند، ولي آنها [خلفاء را] مدح و ستايش  از علي و غيره داشتند، مجبور به كارهايي مي

كرد،  جستند، و با اين وجود حكومت آنها را تهديد نمي و به آنها تقرب نميكردند،  نمي
داشت. حال آنكه به اتفاق و اجماع همه، خلفاي راشدين در  و به اين كار وا نمي

اميه و  زورگويي بر مردم و عقوبت آنها به خاطر عدم اطاعت از حكومت، از بني
 عباس بهتر بودند. بني

عباس مجبور به گفتن  اميه و بني وان گفت: مردم در زمان بنيت با اين وجود چگونه مي
شدند كه خالف نيت و درونشان باشد، ولي در زمان خلفاي راشدين مجبور  چيزي نمي

گويند: خلفاي راشدين آنها را به دروغ، شهادت دروغين و اظهار كفر  شدند؟ حتي مي مي
 داشتند. وامي

عه بدان معتقد است و از اصول دين خود گردد كه آنچه شي به اين ترتيب مشخص مي
شمارد، دروغ و نفاق و اظهار خالف واقع است، و در محدوده مجازي كه خدا مباح  مي

 دانسته است، جايي ندارد.
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كنند، اغلب دين خود را اظهار  بينيم مسلماناني كه در سرزمينهاي كفار زندگي مي مي
ير جمهور مسلمانان و تكفير عثمان و نمايند، و خوارج با وجود اينكه قائل به تكف مي

نمايند، و وقتي در بين  باشند، ولي دين خود را اظهار مي علي و دوستداران آن دو مي
دهند. ولي  گزينند، موافقت و مخالفت را مالك سكونت قرار مي عموم مردم سكونت مي

تي تواند اظهار رفض نكند، و ح كسي كه در شهرهاي رافضي مذهب سكونت گزيند، مي
ورزد،  اگر ضعيف هم باشد. غايت امر اين است كه از ذكر مذهب خودش خودداري مي

 و نيازي به اظهار سب خلفاء و صحابه ندارد، مگر تعدادشان بسيار اندك باشد.
و ساير اهل بيت از افرادي كه در بالد  توان گمان كرد كه علي بنابراين چگونه مي

تر  ت و نواصب، ترسوتر و داراي ايماني ضعيفاند و نيز از عوام اهل سن كفر مانده
اند؟ در حالي كه به صورت متواتر نقل شده كه هيچ كسي نه علي و نه اوالدش را  بوده

به ذكر فضايل خلفاء و رحمت فرستادن بر آنها مجبور نكرده است، و بلكه آنها بدون 
فضايل را در جمع گفتند، و حتي بعضي از آنها اين  اجبار و اكراه فضايل صحابه را مي

 كردند، همچنانكه اين مطلب به صورت متواتر نقل شده است. خواص خودشان بيان مي

﴿و به عالوه بايد گفت: آيه:                  ﴾N  :النور)

اند وعده  نجام دادهخداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته ا« ).55
 ».دهد مى

متضمن توصيف جميع آنهاست به صفتي كه در آنها غالب است، مثل همين مسأله 

﴿در آيه:                                

         ﴾N  :29(الفتح.(  
 هاى خود را همانند زراعتى كه جوانهايشان در انجيل چنين است) (اما توصيف «

خارج ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته تا محكم شده و بر پاى خود ايستاده است و 
اين براى آن است كه كافران  ؛دارد بقدرى نمو و رشد كرده كه زارعان را به شگفتى وامى

و   خشم  گرداند تا مايه بسيار نيرومند مي را  مسلمانان  تعالي  يعني: حق، (به خشم آورد را
 ».)گردند  غيظ كافران
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شود،  تك افرادي كه آيه شامل آنها مي مغفرت و پاداش اخروي در آخرت براي تك
ن گردد. بنابراين بايد سبب اين مغفرت و پاداش ذكر گردد كه عبارت است از ايما حاصل مي

 و عمل صالح، وگرنه احتمال وجود يك منافق در بين آنها نيز وجود دارد.
باشد و آنها  خالصه اينكه هر جاي قرآن كه خطاب به مؤمنان، متقيان و محسنان مي

باشند،  ميكند، صحابه اولين مصاديق اين آيات از بين امت  را ستايش و تمجيد مي
خري القرون القرن الذي «ت شده كه رواي صهمچنانكه به صورت مستفيض از پيغمبر 

 68FNK»بعثت فيهم، ثم الذين ييلوهنم، ثم الذين يلوهنم
ام، سپس مردمي  يعني: بهترين مردم، مردمي هستند كه من در ميان آنها مبعوث شده

 آيند. آيند، و سپس مردمي كه بعد از آنها مي كه بعد از آنها مي
صحابه تاريخي در مورد احوال  وجه دوم: كه بيان دروغ مؤلف و تحريف منقوالت

 باشد. مي صبعد از وفات پيغمبر 
بعضي از آنها حكومت را براي خودشان طلب نمودند و «گويد:  مؤلف رافضي مي

 ».اكثر مردم به خاطر دنياطلبي با او بيعت كردند
 جواب: مرادش ابوبكر است، زيرا اكثريت مردم با او بيعت نمودند.

نه به حق و نه به ناحق  –رسيدن خودش  تار به حكومتبديهي است كه ابوبكر خواس
به عنوان  ابوعبيدهنبود، بلكه گفت: من به يكي از اين دو نفر يعني عمر بن خطاب و  –

 ام. امير راضي
عمر گفت: به خدا سوگند! اگر خود را پيش بكشم تا گردنم زده شود و اين كار مرا 

باشم كه  ندتر از آن است كه امير قومي شدن به گناه بازدارد، برايم خوشاي از نزديك
69Fابوبكر در بين آنهاست. و اين الفاظ حديث در صحيحين ثبت شده است

2. 
و از او نقل شده كه گفت: مرا رها كنيد، مرا رها كنيد. مسلمانان او را برگزيدند و با 
او بيعت كردند زيرا به بهترين بودن وي واقف بودند. همچنانكه عمر در سقيفه در 

                                           
 .٤/١٩٦٢و مواضع ديگری از كتاب و مسلم،  ٣/١٧١نگا: بخاری،  -١

 .١٤٢-٨/١٤٠نگا: بخاری،  -٢
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در ترين ما  ضور مهاجران و انصار به ابوبكر گفت: تو سرور ما و بهترين ما و محبوبح
 باشي. و كسي اين كالم عمر را رد نكرد. اين مطلب نيز در مي صنزد رسول اهللا 

70Fصحيحين آمده است

1. 
ادعي يل أباك «مسلمانان ابوبكر را برگزيدند همچنانكه پيغمبر به عايشه فرموده بود: 

أكتب أليب بكر كتاباً، ال خيتلف عليه الناس من بعدي، ثم قال: يأبى اهللا واملؤمنون أن وأخاك حتى 

 71FOK»بكر=يتوىل غري أيب 
براي  به عايشه فرمودند: پدرت (ابوبكر) و برادرت را صدا بزن تا صيعني پيغمبر 

اي بنويسم، مبادا مردم بعد از من در مورد او اختالف پيدا كنند، سپس  ابوبكر نوشته
 تابند. فرمود: خداوند و مؤمنان واليت غير ابوبكر را برنمي

بنابراين خداوند با تقدير خود و به صورتي مشروع او را والي گردانيد و به مؤمنان 
دستور داد، واليتش را بپذيرند و آنها را به پذيرش واليت او ارشاد نمود بدون اينكه 

 ابوبكر طالب آن باشد.
: به فرض كه ابوبكر خود طالب رياست بود و اكثريت نيز وجه سوم: اينكه گفته شود

زيرا با او بيعت نمودند، ولي باز علت بيعت را دنياطلبي دانستن دروغي آشكار است. 
اموالش را انفاق نموده  صابوبكر متاعي دنيايي به آنها نداد و خودش در زمان پيغمبر 

كل اموالش را آورد و چون آوري كند، ابوبكر  بود، وقتي پيغمبر خواست صدقه جمع
اي؟ جواب داد: خدا  از او پرسيد: براي اهل و عيالت چه چيزي باقي گذاشته صپيغمبر 

72Fام و پيغمبر را براي آنها باقي گذاشته

3. 
ترين مردم بودند و  رغبت آنهايي كه با او بيعت كردند نيز نسبت به متاع دنيايي بي

ش كرده است، و هر كسي زهد عمر و همان كساني بودند كه خداوند آنها را ستاي
داند و به انفاق انصار مثل أسيد بن حضير و ابوطلحه و  ابوعبيده و امثال آن دو را مي

                                           
 نگا: مهان. -١

 منابع اين حديث قبالً بيان گرديد. -٢

 و غريه. ٢/١١٢نگا: بخاری،  -٣
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 ابوايوب آگاهي دارد.
به  المالي وجود نداشت تا ابوبكر چيزي از آن را بيت صو به هنگام وفات پيغمبر 

خص كرده باشد، و انصار و نيز آنها بدهد، و نه ديواني داشتند كه حقوقي براي آنها مش
 مهاجران هر كس دارايي خودش را داشت و بس.

و سيره ابوبكر در تقسيم اموال نيز تساوي بين جميع مردم بود كه علي نيز همين 
سيره را دنبال نمود، و علي نيز در قبال بيعت مردم همان چيزي را به آنها داد كه ابوبكر 

ترين طايفه  ن قبايل بود و بني عبدمناف كه شريفتري داده بود، در حالي كه از شريف
از همه نزديكتر بودند و  -مثل ابوسفيان بن حرب و غيره  -اميه  قريش بودند به بني

 هاشم مثل عباس و غيره، همه با او بودند. بني
عبدمناف  ابوسفيان و غيره خواستند بنابر عادت جاهليت امارت را نصيب بني 

  نه عثمان و نه سايرين به نداي آنها لبيك نگفتند، و اين لبيكگردانند، ولي نه علي و 
 شان. داري نگفتن يا به خاطر علمشان بود و يا به خاطر دين

بنابراين جمهور مسلمانان از طريق بيعت با ابوبكر به چه رياست و ثروتي رسيدند؟ 
ير مسلمانان مخصوصاً كه ابوبكر حقوق و مزاياي سابقان اوليه مهاجر و انصار را با سا

اند، و  براي رضاي خدا ايمان آورده –سابقان  –گفت: اينان  دانست و مي مساوي مي
 اجرشان به عهده خداست و اين كاالي دنيوي بايد به همه برسد.

شدن در تقسيم حقوق بين سابقين و غيرسابقين  و وقتي عمر به او گفت: تفاوت قائل
 ا ايمانشان را از آنها بخرم؟كار خوبي است. ابوبكر در جواب فرمود: آي

رو آنها  به اين ترتيب ابوبكرحقوق سابقين مهاجر و انصاري كه قبل از همه دنباله
الفتح  شدند مثل عمر، ابوعبيده و أسيد بن حضير و غيره را با حقوق طلقاء كه در عام
يغمبر پايمان آوردند، يكسان قرار داد، و بلكه حقوق آنها را با كساني كه بعد از وفات 

دنيوي براي  ايمان آوردند، يكسان گردانيد. پس آيا واليت ايشان سود و منفعتي ص
 كنندگان به همراه داشت؟ بيعت

وجه چهارم اينكه گفته شود: اهل سنت نسبت به روافض مثل مسلمانانند نسبت به 
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 به عنوان بنده و پيغمبرخدا ايمان دارند، ولي نه مثل ؛مسيحيان؛ مسلمانان به عيسي 
ورزند. و  كنند، و نه مثل يهوديان در مورد او جفا مي مسيحيان در مورد او غلو مي

خواهند او را بر محمد و ابراهيم و  كنند، و مي مسيحيان در مورد او ادعاي الوهيت مي
دانند، همچنانكه  موسي برتر شمارند، و بلكه حواريون او را نيز بر اين پيغمبران برتر مي

د كساني كه در ركاب علي جنگيدند مثل محمد بن ابوبكر و اشتر كنن روافض ادعا مي
نخعي بر ابوبكر و عمر و عثمان و جمهور مهاجران و انصار برترند، ولي مسلمان در 

خواهي به جهالت مسيحيان در اين باره  گويد. اما اگر مي مورد عيسي جز حقيقت را نمي
به مناظره مسيحيان با يهوديان نگاه بودن اقوالشان را كشف كني  استدالل پي ببري و بي

 كن.
توانند شبهات يهوديان در مورد عيسي را رد  مسيحيان جز با منطق مسلمانان نمي

73Fنمايند

و و اگر دين اسالم را نپذيرند، جوابي براي رد شبهات يهوديان نخواهد داشت،  1
قدحي وارد  صاند: اگر در مورد نبوت محمد  ه لذا به ايمان به دين اسالم نيز امر شد

اند و داليل رد  كند، يهوديان قدحي بزرگتر از همان جنس در مورد عيسي مطرح كرده
تر از داليلي است كه آنها را در شبهه واردشده  بزرگتر و قوي صشبهه در مورد محمد 

تر  به مراتب بديهي كنند. و مبرا بودن و دور بودن محمد از شبهه ذكر مي ؛به عيسي 
اش  ي در مورد مشابه است. پس اگر شبهه در موردي كه دليل رد شبههاز مبرا بودن عيس

تر به طريق اولي وارد است، و اگر ايراد  تر است، وارد باشد شبهه در مورد پايين قوي
شبهه بر عيسي باطل باشد، ايراد شبهه در مورد محمد به طريق اولي باطل است. زيرا اگر 

از آن به طريق اولي باطل است، و اگر چيزي تر  تر باطل باشد، شبهه ضعيف شبهه قوي
تر است، به طريق اولي ثابت  بنابر استدالل ثابت شود، چيز ديگري كه استداللش قوي

 شود. مي

                                           
توانـد درايـن مـورد  مسيحی به دين حممـد معتقـد نباشـد، نمـیكنند و اگر  را به فجور و ناپاكی متهم می ’مثالً هيوديان مريم  -١

ايامن بياورند و در صورتی كه مسيحيان از انجـام ايـن  صبه پريوانش امر كرد به حممد  ؛پاسخگوی شبهه باشد. عيسی 

 اند. امر امتناع ورزند، عيسی را تكذيب كرده
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به همين دليل مناظرات بسياري از مسلمانان با مسيحيان در اين باب است، مثل 
نزد پادشاه  حكايت معروف قاضي ابوبكر بن طيب كه از طرف مسلمانان به قسطنطنيه

شمردند و به قدر و منزلت او واقف  مسيحيان فرستاده شده بود: مسيحيان او را بزرگ مي
بودند و ترسيدند كه هنگام ورود براي پادشاه سجده نكند و به همين دليل او را از در 

ارتفاع به سمت داخل راهنمايي كردند. ابوبكر بن طيب به مكر آنان پي برد  كوچك و كم
خواستند، نرسيدند. وقتي نشست  داخل وارد شد و به اين ترتيب به آنچه مي و پشت به

اي بر مسلمانان وارد سازند: يكي از  و سر صبحت باز شد، بعضي از آنها خواستند شبهه
آنها گفت: در مورد عايشه، همسر پيغمبرتان، چه چيزي گفته شده است؟ و مرادش 

 د.گوين قضيه افك بود كه روافض نيز آن را مي
قاضي جواب داد: دو نفر مورد طعن قرار گرفتند و به دروغ مورد افتراء واقع شده و 
به زنا متهم شدند، آن دو مريم و عايشه بودند: مريم بدون اينكه ازدواج كرده باشد، 
فرزندي آورد ولي عايشه با وجود اينكه شوهر هم داشت فرزند به دنيا نياورد. مسيحيان 

 مبهوت شدند.
كالمش اين بود كه برائت عايشه از برائت مريم آشكارتر است و شبهه و مضمون 

تر است، و اگر با اين وجود بطالن شبهه مريم ثابت شود، بطالن  وارده بر مريم قوي
 شود. شبهه عايشه به طريق اولي ثابت مي

مناظرات شبيه اين ماجرا مناظراتي هستند كه برتري يكي از دو طرف آشكار باشد، و 
هاي او  هايش كمتر باشد. حال اگر طرف مقابل بدي وي بيشتر و بزرگتر و بديمحاسن 

هاي تو بزرگتر و بيشتر است، همچنانكه خداوند  تواند بگويد: بدي را بازگو كند، مي

﴿فرمايد:  مي                             

                            ﴾N 

 ).217(البقره: 
جنگ در آن، (گناهى) «بگو:  ؛كنند از تو، در باره جنگ كردن در ماه حرام، سؤال مى«

وگيرى از راه خدا (و گرايش مردم به آيين حق) و كفر ورزيدن ولى جل ؛بزرگ است
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نسبت به او و هتك احترام مسجد الحرام، و اخراج ساكنان آن، نزد خداوند مهمتر از آن 
دارد)  و ايجاد فتنه، (و محيط نامساعد، كه مردم را به كفر، تشويق و از ايمان بازمى ؛است

 ».حتى از قتل باالتر است
نازل شده كه كفار، مسلمانان را بدان سبب سرزنش و شماتت  اين آيه زماني

اي ابن حضرمي را كشته بودند. خداوند  كردند كه در يكي از ماههاي حرام در سريه مي
فرمايد: اين بد است ولي كارهاي مشركان از قبيل كفر به خدا و بازداشتن مردم از راه  مي

ز آن در نزد خدا بدتر از آن است، خدا و از مسجد حرام و اخراج اهل مسجدالحرام ا
زيرا كار مشركان ممانعت از اموري است كه نجات و خوشبختي جز در پرتو آن امور 
ميسر نيست، و هتك حرمت مسجدالحرام نيز از هتك حرمت ماههاي حرام ناپسندتر 

 است.
باشند، ولي در مثال قبلي هيچ  در اين مثال هر دو طرف داراي يك ويژگي مذموم مي

از دو گروه داراي ويژگي مذموم نبودند، بلكه در مورد ديدگاه هر دو گروه شبهه و  يك
دهند كه ادله  اي ارائه مي يا شبهاتي وارد است، و در پاسخ به شبهه، هر دو گروه ادله

تر است، و طرف دوم مورد  تر و شبهه وارد شده به آن ضعيف يكي از آنها قوي و محكم
خواهد شبهه را رد نمايد، بديهي  تري مي يرد كه با داليل ضعيفگ تر قرار مي اي قوي شبهه

 تر است. تر و واضح است در اين مورد ثبوت حقانيت طرف اول مسلم
موضع مسلمانان در برابر يهوديان و مسيحيان اينگونه است و نيز موضع اهل سنت 

اهل  آور و خصوصاً روافض همين گونه است. موضع در مقايسه با موضع مذاهب بدعت
سنت و روافض در مورد ابوبكر و علي نيز چنين است، زيرا روافض بدون اثبات ايمان 

توانند آن را براي علي ثابت كنند،  بودن ابوبكر و عمر و عثمان نمي و عدالت و بهشتي
چه برسد به اينكه امامت او را اثبات كنند. چون هر دليلي كه براي اثبات ايمان و عدالت 

تر از آن در مورد سه خليفه نخست صادق است.  همان دليل و بلكه قوي علي ارائه دهند،
توانند نبوت عيسي را  نمي صمحمد همچنانكه مسيحيان جز در صورت پذيرش نبوت 

 اثبات كنند.
كنند، به روافض  كنند، و نواصب كه او را تفسيق مي اگر خوارج كه علي را تفكير مي



   

 179 مختصر منهاج السنه

خواست و با همين  خالفت را براي خودش ميبگويند: علي ظالم و طالب دنيا بود و 
داري  اي كه از عهده شدن هزاران مسلمان شد به گونه نيت شمشير كشيد و باعث كشته

آن درمانده گرديد و اصحاب و يارانش از پيرامونش متفرق شدند و بر عليه او دست به 
 يكي كردند و با او جنگيدند.

تر است،  ض در مورد ابوبكر و عمر واضحاين كالم اگر فاسد باشد، فساد گفتار رواف
گويند، صحت داشته باشد، گفتار خوارج  و اگر آنچه روافض در مورد ابوبكر و عمر مي

تر از  تر است. زيرا بديهي است صحيح تر و صحيح و نواصب در مورد علي مقبول
خالفت علي، خالفت كسي است كه مردم با اختيار و رضايت خودشان و بدون زور 

گزينند و در انتخاب او به اتفاق  و طمع ثروت او را براي زعامت و خالفت برمي شمشير
رسند، و او هيچ يك از خويشاوندان و نزديكان خودش را به هيچ كار و  نظر مي

گمارد، و از اموال مسلمانان ميراثي براي بازماندگانش بجا  مسئوليت حكومتي نمي
نمايد، بدون اينكه عوض آن را از  انفاق ميگذارد، و دارايي خودش را در راه خدا  نمي
المال كه در نزد او بوده، به  كند هر چيزي از بيت المال بازستاند، و وصيت مي بيت

اي كهنه و ساييده شده و  همانجا برگردانده شود، كه البته اين وسايل چيزي جز جامه
 يك كره شتر و يك كنيز سياهپوست و ... نبوده است.

ن عوف به عمر گفت: آيا اينها را از بازماندگان ابوبكر حتي عبدالرحمن ب
ستاني؟ جواب داد: نه، سوگند به خدا! ولي آيا من بار گناه آن را به دوش بكشم در  بازمي

حالي كه ابوبكر خودش از آن كناره گرفت. و عمر گفت: اي ابوبكر! خدا تو را رحمت 
 كند كه امراي بعد از خودت را به زحمت انداختي.

اين وجود ابوبكر هيچ مسلماني را بر سر واليت خودش نكشت، و باعث جنگ هيچ  با
اي كه فتح  مسلماني با ديگري نشد، و بلكه به كمك مسلمانان با مرتدين و كفار جنگيد، به گونه

اي را جانشين خود كرد كه سرزمينها را  سرزمينها شروع گرديد، و شخص امين و قوي و نابغه
 ر پا نمود، و عدل و احسانش همه را در برگرفت.فتح، و ديوان را ب

اگر با وجود همه اين حقايق، روافض مجاز باشند كه بگويند: ابوبكر طالب دنيا و 
تواند بگويد: علي ظالم و طالب مال و رياست بود، و بر  رياست بود، پس ناصبي هم مي
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ر نتيجه سر واليت خودش شمشير كشيد، و مسلمانان را به جان هم انداخت، و د
نتوانست با هيچ كافري بجنگد، و در مدت واليت او جز شر و فتنه در دين و دنيا چيز 

 ديگري نصيب مسلمانان نشد.
اگر جايز باشد كه روافض در پاسخ به نواصب بگويند: علي خواستار رضايت خدا بود و 

جتهادش راه كوتاهي از ناحيه ساير صحابه ديگر بود. و يا بگويد: علي اجتهاد كرد و در ا
توانيم بگوييم: ابوبكر و عمر خواستار  درست را برگزيد و ديگران به خطا رفتند. ما نيز مي

رضاي خدا بودند و راه درست را نيز برگزيدند، ولي روافض از معرفت حق و حقيقت 
 اند. قاصرند و به طريق اولي در مذمت و نكوهش آنها به خطا رفته

طلبي از آنها نسبت  طلبي و رياست بودند كه شبهه ثروتاي  زيرا ابوبكر وعمر به گونه
به علي دورتر و بعيدتر است، و شبهه خوارج كه علي و عثمان را مذمت و نكوهش 
نمودند و آن دو را تكفير كردند، از شبهه روافض در مورد ابوبكر و عمر كه آن دو را 

م كه تعدادي از صحابه و تر است. حال اگر اضافه كني تر و مستدل كنند، منطقي تكفير مي
تابعين نيز از بيعت با علي خود داري ورزيده و بلكه با او جنگيدند، در اين صورت چه 

 قضاوتي بايد كرد؟!
گيري از ابوبكر و عمر و عثمان  تر از شبهه و خرده شبهه اين صحابه و تابعين قوي

عادالنه رفتار نمايد،  كنيم كه با ما گفتند: ما تنها با كسي بيعت مي است، زيرا آنها مي
دست ظالم را از ما كوتاه كند، و حق ما را از او بستاند، و كسي كه از عهده اين كار 

 برنيايد، يا عاجز است و يا ظالم، و ما موظف نيستيم با عاجز و يا ظالم بيعت كنيم.
گويد: ابوبكر و عمر ظالم و طالب ثروت  اگر اين كالم باطل باشد، كالم كسي كه مي

رياست بودند، به طريق اولي باطل است، و هر كس كمترين نصيب را از عقل و شعور و 
ورزد. و شبهه امثال ابوموسي اشعري كه در  برده باشد در اين حقيقت مسلم ترديد نمي

كردن امر خالفت بين مسلمانان با عمر موافق بود، چگونه  عزل علي و معاويه و شورايي
كنند علي امامي معصوم و  ال او قابل قياس است كه ادعا ميبا شبهه عبداهللا بن سبأ و امث

ديدند  يا خدا و يا پيغمبراست؟ و بلكه حتي شبهه كساني كه معاويه را حق به جانب مي
گفتند: علي خدا و يا پيغمبر است، قابل قياس است؟! زيرا  چگونه با شبهه آنهايي كه مي
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سازد  ند. و چيزي كه مطلب را روشن مياينان برخالف دسته اول به اتفاق مسلمانان كافر
توانند ايمان علي را اثبات كنند، و جز  اين است كه روافض بر اساس مذهب خود نمي

نوايي با اهل سنت از عهده اثبات اين امر عاجزند. اگر خوارج و يا  در صورت هم
ما ثابت  كنند، به روافض بگويند: ايمان علي بر ديگراني كه علي را تكفير و يا تفسيق مي

همچنانكه روافض در مورد  –نشده است، و بلكه به نظر ما او كافر و يا ظالم است 
روافض هيچ دليلي مبني بر ايمان و عدالت علي ندارند  –گويند  ابوبكر و عمر اين را مي

 كند:  مگر آنكه آن دليل، ايمان و عدالت ابوبكر و عمر و عثمان را به طريق اولي ثابت مي
ار متواتر دال بر اسالم و هجرت و جهاد او احتجاج بورزند، در مورد سه اگر به اخب

خليفه نخست نيز اخبار متواتري نقل شده، و بلكه حتي در مورد اسالم معاويه و يزيد و 
عباس و نماز و روزه و جهاد با كفار توسط آنان نيز اخبار متواتري  اميه و بني خلفاي بني

هر يك از اين افراد ادعاي منافق بودن را بكنند، نقل شده است. پس اگر در مورد 
اي در مورد سه  بودن علي را بكنند، و اگر آنها شبهه توانند ادعاي منافق خوارج نيز مي

تواند شبهه بزرگتري را در مورد علي مطرح كنند. و  خليفه اول مطرح كنند، خوارج مي
عمر در باطن منافق و دشمن  نوا شده و بگويند: ابوبكر و اگر روافض با دروغگويان هم

توانند  پيغمبر بودند و دين او را تا آنجا كه ممكن بود به تباهي كشاندند، خوارج مي
 –پيغمبر  –بگويند: علي اينگونه بود، و چنين استدالل كنند كه علي به پسر عمويش 

ر كردن دين او بود، ولي در هنگام حيات پيغمبر و د ورزيد، و در صدد تباه حسادت مي
اي كه براي رسيدن به  دوره خالفت سه خليفه از انجام اين كار عاجز بود، به گونه

برافروخت و كار را به جايي مقصود خود در قتل خليفه سوم نقش داشت، و فتنه را 
روي و افراط ورزيد، زيرا با محمد  زياده صكشاند كه در كشتار صحابه و امت محمد 

كردند،  كه در مورد او ادعاي الوهيت و نبوت را مي دشمن بود، و در درون با منافقاني
كرد، و وقتي آنها را به آتش  موافق بود، ولي از باب تقيه خالف حقيقت را اظهار مي

 كشيد در ظاهر كار آنها را منكر شده بود، ولي در باطن با آنها بود. 
نها از او به همين دليل باطنيه از پيروان او هستند، و سر او در نزد آنهاست، و آ

 شود. كنند كه اظهار نمي مسايلي باطني را نقل مي
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توانند در مورد علي اين را بگويند كه رواج آن از رواج  مراد اين بود كه خوارج نيز مي
كالم روافض در مورد ابوبكر و عمر بيشتر است، زيرا بطالن شبهه روافض از بطالن شبهه 

تر  تر و نيتي پاك ايسه با روافض از عقل سالمتر است و خود خوارج نيز در مق خوارج بديهي
 برخوردارند و روافض دروغگوتر بوده و مذهبشان فاسدتر است.

شود: قرآن عام بوده  اگر روافض براي اثبات ايمان علي به قرآن استناد كنند. گفته مي
در اي  شود، و هيچ آيه شود كه غير او را نيز شامل مي و به همان اندازه علي را شامل مي

قرآن وجود ندارد كه روافض ادعا كنند مختص به علي است، و در مورد او نازل شده 
تر از آن را براي ابوبكر  توان اختصاص آن و يا مثل آن و يا صريح است مگر اينكه مي

ادعا نمود. بنابراين باب ادعاي بدون حجت و برهان باز است و ادعاي فضيلت شيخين 
 تر است. فضيلت غير آن دو ممكناز ادعاي  –ابوبكر و عمر  –

اگر روافض بگويند: ايمان علي از طريق نقل و روايت قابل اثبات است. نقل و 
روايت در مورد سه خليفه نخست بيشتر و مشهورتر است، و اگر ادعاي تواتر كنند، 

تر است، واگر به نقل صحابه استناد كنند، فضايل بيشتري  تواتر در مورد آن سه صحيح
 ابوبكر و عمر توسط صحابه نقل شده است. در مورد

توان  گويند: جز تعداد اندكي از صحابه، بقيه مرتد شدند. در اين صورت مي روافض مي
تواند قابل قبول باشد؟ در بين صحابه  پرسيد: روايت اين افراد در مورد علي چگونه مي

ين طريق نقل بر روافض اند كه از روايت آنها تواتر حاصل شود، بنابرا روافض به حدي نبوده
مسدود است، مگر اينكه طريق اهل سنت را بپيمايند. همچنانكه مسيحيان اگر راه مسلمانان 

 رسند. بست مي را نپيمايند، در اثبات نبوت مسيح به بن
خواهد فقه و علم ابن عباس را ثابت كند بدون  و اين كار مثل كار كسي است كه مي

ر را بدون اثبات فقه پدرش اثبات نمايد، و يا فقه علقمه اثبات فقه علي و يا فقه ابن عم
و اسود را بدون اثبات فقه ابن مسعود، اثبات كند. و امور ديگري از اين قبيل كه در آن 

تر به اين حكم  حكمي براي چيزي ثابت شود بدون اينكه آن حكم براي چيزي شايسته
پيمايد، تناقضي ممتنع  ت را ميثابت گردد. اين كار در نزد كساني كه راه علم و عدال

 شود. شمرده مي
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ترين مردم هستند، همچنانكه مسيحيان  ترين و گمراه به همين دليل روافض جاهل
يعني اند  ترين خبيث باشند، همچنانكه يهوديان ترين مردم مي اند. و روافض خبيث ترين گمراه

 نه كرده است.نوعي از ضاللت مسيحيان و نوعي از خباثت يهوديان در روافض رخ
وجه پنجم اينكه گفته شود: آيا داستان عمر بن سعد به عنوان كسي كه طالب ثروت 

كند كه سابقان اوليه  و رياست بود و براي اين منظور به حرم [مكه] پناه برد، اثبات مي
 اند؟ اينگونه بوده

وقاص در مورد واليت و امارت از همه مردم زاهدتر و  پدرش سعد بن ابي
گيري كرد و  رتر بود و وقتي فتنه برپا شد در عقيق در قصر خود ماند و گوشهگي گوشه

گيري مالمت كرد و  وقتي پسرش همين عمر بن سعد نزد او آمد و او را به خاطر گوشه
جواب كنند؟  اي در حالي كه مردم در مدينه بر سر امارت نزاع مي  گفت: آيا اينجا نشسته

إنَّ اهللا حيب العبد التقي الغني « فرمود: شنيدم كه مي ص داد: برو، زيرا من از پيغمبر
يعني: خداوند بنده پرهيزكار و قانع (راضى و خشنود به قسمت و بهره) و  74FNK»اخلفيّ 

 گمنام را دوست دارد.
گيري سعد در حالي بود كه از اهل شوراي تعيين خليفه سوم تنها او و  اين گوشه

كسي است كه عراق را فتح و لشكر ايران را به  علي باقي مانده بودند، و اين سعد همان
 باشد. زانو درآورد، و آخرين متوفي عشره مبشره مي

چنانچه شايسته نيست حتي پدر عمر بن سعد را بر او قياس و به او تشبيه نماييم، در 
 اين صورت آيا تشبيه ابوبكر و عمر و عثمان به او رواست؟

دانند و او را  بكر را از پدرش برتر مياين در حالي است كه روافض محمد بن ابو
را اذيت  دارند، زيرا از زمره كساني است كه عثمان كنند و دوست مي تعظيم مي

نمودند، و از خواص اصحاب علي بوده است، چرا كه در دامان علي پرورش يافته بود. 
 فرستند. گويند و بر او لعنت مي و پدرش ابوبكر را فحش و ناسزا مي

كردند يعني او را به خاطر اينكه از  اصب چنين كاري را با عمر بن سعد ميآيا اگر نو

                                           
 .٤/٢٢٧٧، حتقيق امحد شاكر، نگا: صحيح مسلم، ٣/٢٦نگا: املسند،  -١
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ستودند و پدرش  طرفداران و خون خواهان عثمان بود و در قتل حسين دست داشت، مي
خواهي لعن و نفرين  وقاص را به خاطر عدم همكاري با معاويه و عدم خون سعد بن ابي

 بود؟ قاً از جنس كار روافض نميكردند، آيا در اين صورت كار نواصب دقي مي
از آنان بدتر خواهند بود، زيرا ابوبكر از  –حتي در اين صورت نيز  –و بلكه روافض 

سعد برتر است، و قتل عثمان از قتل حسين شديدتر است، اگرچه هر دو مظلوم 
باشند. به همين دليل فسادي كه به دنبال قتل عثمان در بين امت پديد آمد بزرگتر از  مي

 فسادي بود كه به دنبال قتل حسين پديدار گرديد.
به عالوه، عثمان از سابقان نخستين بود و خليفه مظلومي بود كه به ناحق از او 

گيري نكرد، و در دفاع از خودش  گيري كند، و او كناره خواسته شد از سمت خود كناره
نبود و بلكه خليفه و والي  دست به كشتار نزد، تا جاييكه كشته شد. ولي حسين 

بست  ديد و به بن اي كه نيل به آن را مشكل و سخت مي خواستار واليت بود به گونه
رسيد، و از او خواسته شد كه خود را تسليم كند تا به عنوان اسير پيش يزيد برده شود 
ولي او از اين كار استنكاف ورزيد و به نبرد پرداخت تا اينكه مظلومانه به شهادت رسيد. 

ظلم وارد شده بر عثمان از ظلم به حسين بزرگتر است، و صبر و بردباري او  بنابراين
 تر بود، اگرچه هر دو مظلوم و شهيد هستند. كامل

را به طلب رياست توسط  و حسين چنانچه شخصي طلب رياست توسط علي 
اسماعيليه مثل حاكم و امثال او تشبيه كرده و بگويد: علي و حسين مثل حاكم و ساير 

عبيد به ناحق طالب رياست بودند. آيا اين شخص دروغگو و افترا زننده  شاهان بنيپاد
شود؟ چراكه صحت ايمان علي و حسين و دين و فضيلت اين دو و نفاق و  شمرده نمي

 الحاد آن پادشاهان اثبات شده است.
و همچنين هر كس علي و حسين را به ساير طالبان رياست و غيره كه در حجاز و 

رب ظهور كرده و به ناحق طالب رياست بودند و به مردم و اموالشان ظلم و شرق و غ
اي ظالم و دروغگو خواهد بود. به همين  كننده اند، تشبيه كند، چنين تشبيه تعدي نموده

تر  ترتيب هر كس ابوبكر و عمر را به عمر بن سعد تشبيه نمايد دروغگوتر و ظالم
عد و امثال او بايد گفت: غايت امر اينان اين خواهد بود. به عالوه در مورد عمر بن س
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اند،  بودن آن اعتراف كرده است كه اين افراد از طريق معصيتي كه خودشان به معصيت
شوند و  اند، و اين گناهي است كه بسياري از مسلمانان مرتكب آن مي خواستار دنيا بوده

كنند كه  نان اعتراف ميدر مورد شيعه وضعيت از اين خيلي بدتر است، زيرا بسياري از آ
باشد.  مي صرسيدن، افساد دين اسالم و دشمني با پيغمبر  هدفشان از به قدرت

توان به اين  مي اند، همچنانكه از بيانات باطنيه و امثال آنها كه داخل در مذاهب شيعه
كنند كه به اسالم معتقد نيستند و تنها در ظاهر تشيع را  حقيقت پي برد: اينها اعتراف مي

 پذيرند، تا از اين طريق به اغراضشان برسند. به خاطر قلت عقالنيت شيعه و جهلشان مي
عبيد كذاب است، اين شخص امير شيعيان بود  و اولين و بلكه بهترين اينها مختار بن ابي

و عبيداهللا بن زياد را كشت و پرچم خونخواهي حسين را برافراشت تا اينكه قاتل او را 
به محمد بن حنفيه و اهل بيت تقرب جست، سپس ادعاي نبوت كرد كشت و از اين طريق 

شود و در صحيح مسلم حديثي نقل شده كه بنابر آن پيغمبر  و گفت: جبرئيل بر من نازل مي
 75FNK»سيكون يف ثقيف كذاب ومبري«فرموده است:  ص

 كننده ظهور خواهند كرد. يعني: در قبيله ثقيف شخصي كذاب و شخص هالك
كننده و سفاك نيز حجاج بن  عبيد بوده و هالك مختار بن ابي شخص كذاب همين

يوسف ثقفي بوده است، و بديهي است كه اگرچه عمر بن سعد امير سپاهي بود كه 
بودن وي و ترجيح دنيا بر دين، ولي باز هم گناهش از  حسين را كشت و با وجود ظالم

نخواهي حسين را عبيد كوچكتر است، مختاري كه پرچم خو گناهان مختار بن ابي
 برافراشت و قاتل حسين را كشت، از عمر بن سعد دروغگوتر و گناهش بزرگتر بود.

پس اين شيعي از آن ناصبي بدتر بود، و بلكه حتي حجاج بن يوسف از مختار بن 
به معني كسي » مبير«أبي عبيد بهتر بود، زيرا حجاج سفاك بود، همچنانكه پيغمبر او را 

اندازد، ناميده بود، ولي مختار كذابي بود كه ادعاي نبوت و  راه ميكه به ناحق خونريزي 
كرد، و اين گناه از گناه قتل به ناحق بزرگتر است، زيرا اين  نزول جبرئيل بر خود را مي

گري گناهي  شود و فتنه كار كفر بوده و اگر مرتكب آن توبه نكند، مرتد محسوب مي

                                           
 .٤/١٩١٧مسلم،  -١
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 است از قتل بزرگتر.
، زيرا روافض هيچ كسي را به حق و يا به ناحق نكوهش اين قصه طوالنى است

كنند، مگر اينكه در بين خودشان شخصي بدتر از او دارند، و هيچ كسي را  نمي
ستايند، مگر اينكه در بين افرادي كه مورد ستايش خوارجند، شخصي بهتر از او  نمي

ض تكفير و شود. چراكه روافض از نواصب بدترند و افرادي كه توسط رواف يافت مي
 شوند. شوند، بهتر از افرادي هستند كه توسط نواصب تفكير و تفسيق مي تفسيق مي

ولي اهل سنت همه مؤمنان را دوست دارند، و از روي علم و انصاف موضعگيري 
پرستي بدورند، و از طريق و روش روافض و نواصب  كنند، و از جهالت و هوي مي

را دوست دارند، و به منزلت و فضيلت و  جويند، و تمام سابقين نخستين دوري مي
نمايند،  اند، و حقوق اهل بيت را كه خدا مشروع ساخته، رعايت مي مناقب صحابه واقف

و به افعال مختار و ساير كذابين ديگر مثل او راضي نيستند، و ظلم حجاج و امثال او را 
 تابند. برنمي

دانند كه در تقدم  دهند، و مي ميو با اين وجود مراتب سابقين نخستين را مدنظر قرار 
و فضيلت ابوبكر و عمر در رأس قرار دارند، و برتري و فضايلي دارند كه هيچ يك از 
صحابه ديگر ندارند، نه عثمان، نه علي  نه غير اين دو، و اين مسأله امري است كه در 

و حتي  تأثير نداشته است. صدر اسالم مورد اتفاق همه بوده، و جز مخالفان شاذ و بي
شيعيان نخستيني كه اصحاب علي بودند در تقديم ابوبكر و عمر بر علي ترديدي 

بهترين اين امت گفت:  نداشتند، و به صورت متواتر از خود علي نيز روايت شده كه مي
او را بر عثمان مقدم  ، ابوبكر و عمر هستند. و گروهي از شيعيان تنهاصبعد از پيغمبر 

ان بر علي از وضوح كمتري برخوردار است. به همين دليل شمردند، و تقديم عثم مي
ائمه اهل سنت بر تقديم ابوبكر و عمر اتفاق نظر دارند، همچنانكه در مذهب حنفيه، 
شافعيه و مالك و احمد بن حنبل و ثوري و اوزاعي و ليث بن سعد و ساير ائمه اهل فقه 

 أي وجود دارد.و حديث و زهد و تفسير در بين متقدمان و متأخران اين ر
ولي در مورد عثمان و علي، گروهي از اهل مدينه قائل به توقف در مورد اين دو 

خورد، و گروهي از  بودند و اين ديدگاه در يكي از روايتهاي منقول از مالك به چشم مي
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شمردند، و اين ديدگاه در يكي از روايتهاي منقول از سفيان  اهل كوفه علي را مقدم مي
شود او بعدها از اين ديدگاه منصرف و پشيمان شد، و اين  رد كه گفته ميخو به چشم مي

گفت: هر  پشيماني زماني بود كه ايوب سختياني را مالقات نمود و از او شيند كه مي
كس علي را بر عثمان مقدم شمارد، مهاجرين و انصار [و ديدگاهشان] را سبك شمرده 

مبني بر تقديم عثمان بر علي را كه ديدگاه است، و نيز ديدگاه ساير ائمه عالم به سنت 
گروههاي بسياري از اهل حديث بوده و نص و اجماع و مالك گوياي آن است، سبك 

 شمرده است.
ولي آنچه از بعضي از متقدمان مبني بر تقديم جعفر و يا طلحه و غيره نقل شده 

مراد از بعضي از است، مراد تقديم آنها در امور خاصي است، و نه تقديم مطلق آنها، و 
 منقوالت مبني بر تقديم علي نيز اينگونه است.

ديدند كه مردم با  حقيقت امر بر بعضي مشتبه گرديد و مي«افزايد:  مولف رافضي مي
كنند، بنابراين آنها نيز بيعت كرده و مقلد او شدند و در آن تأمل  طالب دنيا بيعت مي

ماند. بنابراين مستحق مؤاخذه خداوند نكردند و به همين سبب حقيقت بر آنها پوشيده 
 گرديدند چرا كه حق را به غير مستحق دادند.

و بعضي هم به خاطر قصور فهم و درك و شعور تقليد «افزايد:  مؤلف افتراگر مي
اند، بنابراين آنها نيز بيعت كردند و گمان كردند  نمودند و ديدند كه اكثريت بيعت كرده

 ».كه حق با اكثريت است
كننده با ابوبكر را به سه دسته تقسيم  اين رافضي كه به افتراء صحابه بيعت جواب:

كند كه اكثريت به خاطر طلب دنيا بيعت كردند و گروهي به سبب قصور فهم و  مي
 گروهي به دليل عجز از آن.

شر و بدي و فساد يا به خاطر سوءنيت است، و يا به خاطر جهل و جهل خودش دو 
و كوتاهي در تأمل، و يا عجز و ناتواني در تدبر. مؤلف نيز قصد سبب دارد: يا تفريط 

گويد: بعضي از صحابه و  كنندگان را ثابت كند. و مي داشته شر و بدي و فساد جميع بيعت
نمودند، به حقيقت  غير صحابه به خاطر قصور تأمل و تدبر بيعت كردند، چنانچه تأمل مي

گيرند، و  ترك نظر واجب مورد مؤاخذه قرار مي بردند و بنابراين به خاطر تفريط و پي مي
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بعضي هم به خاطر ناتواني در تدبر و تأمل از اكثريت تقليد كرده و بيعت نمودند و به اين 
 ترتيب سبب بيعت مردم با ابوبكر را بيان كرده است.

در جواب بايد گفت: كالم مؤلف كذب و دروغي آشكار است، و رافضه قومي 
چه ازاين مؤلف افتراءزننده بخواهيم دليلي بر كالم خودش ارائه دهد، اند و چنان منطق بي

هيچ دليلي ندارد. و خداوند قول بدون علم را حرام شمرده است، و زماني كه قول 
تر است. به عبارت ديگر: اگر ما از  معروف ضد قول ارائه شده باشد، حرمت آن بديهي

بود بدون علم و آگاهي آنها را به بوديم باز هم جايز ن اطالع مي احوال صحابه بي
سوءنيت و جهل نسبت به شخص مستحق خالفت متهم سازيم، همچنانكه خداوند 

  ﴿فرمايد:  مي                           

  ﴾N  :آنچه به آن آگاهى ندارى، پيروى مكن، چرا كه گوش و  از« ).36(اإلسراء
 ».چشم و دل، همه مسؤولند

﴿فرمايد:  و مي                        

   ﴾N  :به آن آگاه كسانى هستيد كه درباره آنچه نسبت شما « ).66(آل عمران
كنيد؟! و خدا  چرا درباره آنچه آگاه نيستيد، گفتگو مى ؛بوديد، گفتگو و ستيز كرديد

 ».دانيد داند، و شما نمى مى
دانيم صحابه از نظر عقالنيت و علم و دينداري از جميع امت برترند،  حال كه مي

هر كس «د: فرماي چگونه جايز است آنها را متهم سازيم؟ ابن مسعود در مورد صحابه مي
خواهد سنتي را در پيش گيرد، سنت كساني را در پيش گيرد كه از دنيا  از شما مي

اند، زيرا زنده از فتنه در امان نيست، رفتگان اصحاب محمد هستند و به خدا  رفته
باشند، قومي  ترين مي تكلف ترين و بي سوگند! برترين اين امت، نيكوترين آنها و عالم

و بر پاساختن دينش برگزيد،  صا را براي مصاحبت پيغمبرش هستند كه خداوند آنه
پس به فضيلت آنها پي ببريد و از آثارشان پيروي نماييد و تا آنجا كه در توان داريد به 
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76Fاخالق و ديانتشان تمسك جوييد، زيرا آنها بر راه مستقيم هدايت بودند

اين اثر را ». 1
 اند. مودهچندين نفر و از جمله ابن بطه از قتاده نقل ن

اند كه عبداهللا  و همين ابن بطه و غيره با اسانيد معروفي از زر بن حبيش روايت كرده
به قلوب بندگان نظر افكند، قلب  –تبارك وتعالي  –خداوند «گفت:  بن مسعود مي

را بهترين قلب بندگان خودش يافت، پس او را براي خودش برگزيد و به  صمحمد 
لوب بندگان ديگر نظر افكند و قلوب اصحاب محمد رسالت مبعوث كرد. سپس به ق

گردانيد تا به  صرا بهترين قلوب بندگان يافت، بنابراين آنها را وزراي پيغمبرش  ص
خاطر دين خدا به جهاد بپردازند، پس هر چيزي كه [اين] مسلمانان نيك شمارند، در 

 .77F2»اپسند استنزد خدا نيز نيك است، و هر چه ناپسند شمارند، در نزد خدا نيز ن
النجود، از  و در روايتي ديگر، ابوبكر بن عياش راوي اين اثر آن را از عاصم بن ابي

 كند. زر بن حبيش، از عبداهللا بن مسعود نقل مي
 اين صحابه، با اين اوصاف بودند كه ابوبكر را به عنوان خليفه برگزيدند.

ترين طبقه اين امت   لفتك كالم ابن مسعود كه صحابه نيكوكارترين، عالمترين و بي
نمايد و كمال  تند، كالم جامعي است كه حسن نيت و نيك سرشتي صحابه را بيان ميهس

نمايد اين امر براي آنها  سازد و بيان مي معرفت و دقت و عمق علم آنها را نمايان مي
ورزيدند. و اين  بودن از قول بدون علم خودداري مي تكلف اطر بيساده بوده و آنها به خ

گويد و اكثريت را به دنياطلبي و بعضي را به  مخالف مطالبي است كه اين افتراءزننده مي
كند. كالم عبداهللا بن مسعود صحيح است.  متهم مي –به سبب عجز يا تفريط  –جهالت 

چراكه صحابه بهترين اين امت بودند، همچنانكه احاديث متواتري گوياي اين 
القرون الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين خري « اند، مثل حديث صحيح: واقعيت

                                           
انـد:  گويـد: امحـد و بـزار و طربانـی در الكبـري ايـن را روايـت كـرده ، حتقيق: امحد شاكر. هيثمـی مـی٥/٢١١نگا: املسند،  -١

 .١/١٧٧الزوائد،  جممع

 نگا: مهان. -٢
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78Fيلوهنم

N.« 
ام و بعد از آنها مردمي كه  يعني: بهترين مردم، مردمي هستند كه در بين آنها مبعوث شده

 آيند، قرار دارند. آيند و در مرتبه بعدي نسلي كه بعد از اين دو مي بعد از آنها مي
باشند، و خداوند آنها را به اذن  بر مردم مي رو و گواه صحابه برترين اين امت ميانه

خود به حقيقت مورد اختالفشان راهنمايي نمود و خداوند هر كس را كه خود بخواهد 
بنابراين صحابه از زمره افرادي نيستند كه از اميال و  .كند به راه راست هدايت مي

زمره افرادي  شان پيروي كردند و مورد خشم و غضب خدا واقع شدند، و نه ازآرزوهاي
هستند كه گمراه شدند و به بيراهه رفتند، چنانكه روافض افتراءزننده آنها را متهم 

 اند. سازند، بلكه صحابه از كمال علم و كمال حسن نيت برخوردار بوده مي
بايست اين امت بهترين امت نباشد، و آنها بهترين امت  بود مي اگر اينگونه نمي

مخالف قرآن و سنت هستند، به عالوه منطق و عقل سليم  نباشند، و اين دو طلب هر دو
كند، زيرا هر كس در احوال امت محمد و يهوديان و  نيز به همين واقعيت حكم مي

يابد كه فضيلت اين  پرستان و مجوسيان و مشركان تأمل نمايد، در مي مسيحيان و ستاره
كه بحث از آن در اين باشد  امت نسبت به ساير امتها در علم سودمند و عمل صالح مي

گنجد، و صحابه از بين امت اسالم بر اساس قرآن و سنت و اجماع و منطق،  مقال نمي
تك  باشند. به همين دليل تك مي –علم و عمل  –ترين طبقه اين امت در اين مورد  كامل

كنند، و كساني  بزرگان امت به برتر بودن صحابه نسبت به خود و امثال خود اعتراف مي
به همين  .باشند ترين مردم مي نمايند، نادان مثل روافض در اين مورد تنازع مي هم كه

اند، و هيچ يك از  فقه و حديث و زهد و عبادت رافضي نبوده ائمه سبب هيچ يك از
شده و نيز هيچ يك از پادشاهاني كه اسالم  امامان و سرداران سپاهان مورد تأييد و ياري

اند، رافضي  اند و با دشمن اسالم به نبرد پرداخته پا نمودهاند و آن را بر  را ياري كرده
 اند. اند، رافضي نبوده اند، و نيز هيچ يك از وزرايي كه سيره و روشي پسنديده داشته نبوده

و اكثر روافض يا از زمره زنادقه منافق و ملحد هستند، و يا جاهالني هستند كه نه از 

                                           
 اند، بيان گرديد. قبالً منابعی كه اين حديث را نقل كرده -١



   

 191 مختصر منهاج السنه

اند، و مذهبشان در صحراها و كوهها نشأت  نبردهاي  علوم عقلي و نه از علوم نقلي بهره
اند، به همين دليل از مجالست اهل علم و  گرفته است. و خود را از مسلمانان برتر دانسته

پرستاني هستند كه از طريق اظهار رفض به ثروت  اند. و يا اينكه هوي دين دوري گزيده
انه جاهلي به اين مذهب روي اند، و يا اينكه به خاطر تعصب نژادپرست و رياستي رسيده

شود، زيرا جهل و ظلم در  اند. و در بين علماي مسلمان رافضي مذهب ديده نمي آورده
اند مثل نصيريه  زند. بدترين گروهها و مذاهب نيز داخل در روافض آراء روافض موج مي

ستيزان. و دروغگويي و خيانت و خالف وعده در بين روافض به  و اسماعيليه و دين
زياد است كه گوياي نفاق آشكار آنهاست. همچنانكه در صحيحين آمده كه پيغمبر  حدي

 79FNK»آية املنافق ثالث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أومتن خان«فرمودند: 
گويد، و وقتي وعده  كند، دروغ مي يعني: نشانه منافق سه چيز است: وقتي صحبت مي

شود، خيانت  به امانت به او سپرده مي كند، و وقتي چيزي دهد خالف وعده مي مي
 كند. مي

يعني: ». وإن صام وصىل وزعم أنَّه مسلم«و مسلم ادامه حديث را چنين ذكر كره كه: 
 اگرچه شخص روزه بگيرد و نماز بخواند و گمان كند كه مسلمان است.

 اين صفات در بين روافض بيش از ساير مذاهب اهل قبله وجود دارد.
كنندگان با  شود: به فرض اينكه بيعت ب اين رافضي گفته ميو همچنين در جوا

اند كه شما رافضي مذهب گفتيد، يعني يا طالب دنيا بودند،  گونه بوده ابوبكر صديق همان
و يا جاهل. ولي آيا مگر بعد از طبقه صحابه نسل تابعين ظهور نكردند كه تمام امت به 

بن مسيب، حسن بصري، عطاء  مثل: سعيد كنند؟ تابعيني ايمان و ذكاوت آنها اعتراف مي
رباح، ابراهيم نخعي، علقمه، اسود، عبيده سلماني، طاوس، مجاهد، سعيد بن جبير  بن أبي

ابوالشعثاء، جابر بن زيد، علي بن زيد، علي بن حسين، عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبه، و 
حارث بن هشام،  بن زبير، قاسم بن محمد بن ابوبكر، ابوبكر بن عبدالرحمن بن عروه

مطرف بن شخير، محمد بن واسع، حبيب عجمي، مالك بن دينار، مكحول، حكم بن 

                                           
 .١/٧٨و مسلم،  و مواضع ديگر ١/١٢نگا: بخاری،  -١



   

  مختصر منهاج السنه   192 

 داند. حبيب و افراد ديگري كه تعدادشان را جز خدا، كسي نمي عتبه، يزيد بن ابي
سپس بعد از اينها علماي ديگري امثال: ايوب سختياني، عبداهللا بن عون، يونس بن 

عمرو بن دينار، يحيي بن سعيد انصاري، ربيعه بن  عبيد، جعفر بن محمد، زهري،
كثير، قتاده، منصور بن معتمر، اعمش، حماد بن  ابوعبدالرحمن، ابوالزناد، يحيي بن ابي

 بن أبي عروبه. سفيان، هشام دستوائي و سعيد ابي
و بعد از اينها علمايي امثال: مالك بن أنس، حماد بن زيد، حماد بن سلمه، ليث بن 

 ليلي، شريك، ابن أبي ذئب و ابن ماجشون. عي، ابوحنيفه، ابن أبيسعد، ازوا
بن مهدي، وكيع ن يل: يحيي بن سعيد قطان، عبدالرحمو بعد از اينها نيز علمايي از قب

ن بن قاسم، أشهب بن عبدالعزيز، ابويوسف، محمد بن حسن، بن جراح، عبدالرحم
بوثور و ديگراني كه از حد شافعي، احمد بن حنبل، اسحاق بن راهويه، ابوعبيد و ا

توان در مورد آنها گفت به خاطر رسيدن به ثروت و قدرت  شمارش خارجند و نمي
 اند. ترجيح داده –يعني ابوبكر را بر علي  –كسي را به ناحق بر ديگري 

اند و به حقايق آن پي  اينها علمايي هستند كه بيشتر از سايرين در علم غور نموده
 نظر دارند. برتري ابوبكر و عمر اتفاقاند و همگي بر  برده

اند نيز ابوبكر و عمر را برتر  معاصر بوده و بلكه حتي خود شيعياني كه با علي
گويد: از مالك در مورد ابوبكر و عمر پرسيدم؟ جواب داد:  دانستند. ابن قاسم مي مي

اجماع اهل  ام كه در تقديم و برتري آن دو ترديد نمايد. و شخص عالم و اليقي را نديده
 مدينه را مبني بر تقديم آن دو بر غيره بازگو نمود.

اميه گرايش نداشتند، و بلكه از بيعت با يزيد  و اهل مدينه مثل اهل شام به سمت بني
با آنها محاربه نمود و باعث آن حادثه مشهور و » الحرهعام «سر باز زدند و يزيد در 

 وقايع مدينه در آن سال گرديد.
مثل اهل بصره و شام نبودند كه علي مرداني از آنها را كشته باشد و  و اهل مدينه

آورند.  بلكه اهل مدينه علي را تا زمان خروجش از شهر، از علماي مدينه به حساب مي
 نظر دارند. با اين وجود اهل مدينه بر تقديم ابوبكر و عمر اتفاق

تابعين در تقديم و  كند كه گفت: صحابه و بيهقي با إسناد خود از شافعي نقل مي
نمر در جواب كسي كه  نظر نداشتند. و شريك بن أبي برترشمردن ابوبكر و عمر اختالف
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گويد: آيا  كننده مي گويد: ابوبكر. سؤال از او پرسيده بود: ابوبكر مقدم است يا علي؟ مي
دهد: بله و شيعي تنها  گويي؟ جواب مي تو در حالي كه شيعه هستي، چنين چيزي را مي

شدن به  قائل -ي است كه ايـن را بگويد و بـه خـدا سوگند! علي ايـن تكليف كس
از را بر دوش من انداخت، زيرا گفته است: همانا! بهترين اين امت بعد  –برتري ابوبكر 

باشند. آيا ما كالم علي را رد كنيم؟ آيا او را تكذيب  ، ابوبكر و عمر ميصپيغمبر 
80Fغگو نبودنماييم؟ به خدا سوگند! علي درو

1. 
به نقل از كتاب ابوالقاسم  »النبوه  تثبيت«قاضي عبدالجبار نيز اين مطلب را در كتاب 

كند كه بلخي كتابش را در پاسخ به اعتراضات ابن راوندي بر جاحظ  بلخي ذكر مي
81Fتأليف كرده بود

2. 
كنندگان با ابوبكر را به دنياطلبي و جهالت متهم  بنابراين چگونه رواست كه بيعت

تر از  ازيم. بلكه اين صفت در بين روافض وجود دارد، زيرا در بين اهل قبله جاهلس
ام كه هيچ  ام و ديده تر از آنها وجود ندارد. من در آنها به تدبر پرداخته طلب روافض و دنيا

دهند مگر اينكه خودشان بيشتر از هر كس ديگري داراي  عيبي را به صحابه نسبت نمي
صحابه از هر كس ديگري از آن عيب دورترند. بنابراين روافض باشند، و  آن عيب مي

دروغگوترين مردم هستند، مثل مسيلمه كذاب كه ادعا كرد و گفت: من پيغمبر 
بينيم روافض صحابه را به نفاق متهم  راستگويي هستم. و از همين جاست كه مي

جات ايمان را پندارند، در حالي كه صحابه باالترين در سازند و خود را مؤمن مي مي
 ترين مردم هستند. دارند و روافض منافق
به حق خواستار  –كه مرادش علي است  –افزايد: و بعضي  مؤلف رافضي مي

حكومت بودند و تعداد اندكي كه از دنيا و زيباييهاي آن رويگردان بودند و در راه خدا 
كرده ا خالص هراسيدند و بلكه خود را براي خد اي نمي كننده از سرزنش هيچ سرزنش

كردند، تنها اين  مي بودند و از امر خداوند مبني بر اطاعت از فرد مستحق و شايسته پيروي

                                           
 اند، مورد اشاره قرار گرفتند. قبالً منابعی كه اين مطلب را ذكر كرده -١

 .٢/٥٤٩نگا:تثبيت دالئل النبوة،  -٢
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 افراد با علي بيعت نمودند.
با پديدآمدن اين مصيبت در بين مسلمانان، هر كسي بايد جوياي حقيقت باشد و از 

ق آن حق عدالت و انصاف فاصله نگيرد و حق را سر جاي خودش بنشاند و به مستح

  ﴿فرمايد:  ظلم نكند، زيرا خداوند مي          ﴾N  :18(هود.( 
 ».اى لعنت خدا بر ظالمان باد«

بايست بگويد: وقتي كه گروهي به اين سمت و  در جواب او بايد گفت: اوالً: مي
اه تأمل شود گروهي به آن سمت گرويدند، الزم و واجب است در دو رأي و دو ديدگ

ترين آنها انتخاب گردد، ولي وقتي كه گروهي به پيروي از حق و گروه ديگر  تا صحيح
اند، چنانچه باطل آشكار باشد، تدبر و تأمل الزم ندارد، و اگر  به پيروي از باطل تن داده

 آشكار نباشد، قابل ذكر نيست تا اينكه وضوح آن مهم باشد.
راي خود بخواهد و تعداد اندكي با او بيعت نمايند، و ثانياً: اينكه علي امارت را ب

دروغي است بر علي، زيرا علي در دوران خالفت ابوبكر و عمر و عثمان خواستار 
امارت نبود و ادعاي آن را نكرد و تنها زماني خواستار آن شد كه عثمان به قتل رسيد و 

. اهل سنت و شيعه در اين در آن هنگام بيشتر مردم با او بيعت نمودند و نه تعداد اندكي
نظر دارند كه علي در دوران خالفت ابوبكر و عمر و عثمان كسي را به بيعت  مسأله اتفاق

 با خودش نخواند و هيچ كسي هم در آن دوران با او بيعت نكرد.
خواست اين كار را بكند و معتقد بود كه  كنند كه علي مي و روافض تنها ادعا مي
اشد تنها خود اوست، ولي نتوانست اين كار را بكند و اين امامي كه مستحق امامت ب

اي به حال روافض ندارد،  مطلب اگر صحت هم داشته باشد و حقيقت هم باشد، فايده
زيرا علي امارت را براي خودش طلب نكرد، و هيچ كسي بر اين اساس با او بيعت 

 تر است. ننمود. و اگر اين ادعا باطل باشد، وضعيت مشخص
گويد: تعداد اندكي با او بيعت كردند، دروغي است بر صحابه،  ن اينكه ميو همچني

زيرا هيچ يك از صحابه در دوره خالفت سه خليفه نخست با علي بيعت نكردند، و هيچ 
تواند بگويد، اينكه:  تواند چنين ادعايي را بكند و غايت چيزي كه مدعي مي كس نمي
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دادند، همچنانكه در دوره  ا ترجيح ميبعضي از صحابه در درون خود بيعت با او ر
خالفت علي بسياري از مردم عمالً واليت و خالفت معاويه را پذيرفتند، و بعضي 
خالفت شخص ديگري غير از اين دو را پذيرفتند. و وقتي با عثمان بيعت شد در دل 
بعضي از مردم گرايش به غير عثمان وجود داشت، اين قبيل گرايشات دروني هميشه 

 اند. داشته وجود
 در مدينه بود، در داخل خود مدينه و اطراف شهر صو حتي زماني كه پيغمبر 

    ﴿فرمايد:  منافقاني وجود داشته است، همچنانكه خداوند مي

             ﴾N  :و « ).101(التوبه
و از اهل مدينه (نيز)،  ؛نشين كه اطراف شما هستند، جمعى منافقند از (ميان) اعراب باديه

شناسى، ولى ما آنها را مى شناسيم.  گروهى سخت به نفاق پاى بندند. تو آنها را نمى
وايى در دنيا، و مجازاتى به هنگام كنيم (:مجازاتى با رس بزودى آنها را دو بار مجازات مى

 ».شوند سپس بسوى مجازات بزرگى (در قيامت)فرستاده مى ؛مرگ)

﴿فرمايد:  و در مورد مشركان مي                    

 ﴾N  :د بزرگ (و ثروتمندى) از اين دو چرا اين قرآن بر مر«و گفتند: « ).31(الزخرف
 »شهر (مكه و طائف) ناز ل نشده است؟!

شد كه در  مشركان دوست داشتند قرآن بر شخصي از اهالي مكه و طايف نازل مي

 ﴿فرمايد:  اي داشته باشد، خداوند مي نزد آنها جايگاه اجتماعي ويژه     

                                 ﴾N 

كنند؟! ما معيشت آنها را در  آيا آنان رحمت پروردگارت را تقسيم مى« ).32(الزخرف: 
حيات دنيا در ميانشان تقسيم كرديم و بعضى را بر بعضى برترى داديم تا يكديگر را 

آورى  و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع ؛خر كرده (و با هم تعاون نمايند)مس
 ».كنند بهتر است مى

كنندگان با علي افرادي بودند كه از دنيا و لذات دنيوي  ولي اينكه گفته شود بيعت
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هراسيدند، اين آشكارترين دروغ  كنندگان نمي سرزنش  رويگردان بوده و از سرزنش
ر عرصه زهد و جهاد از همه كمترند و حتي خوارجي كه حقيقت است، زيرا روافض د

باشند و حمله و هجوم آنها  را رها كردند، از روافض پرهيزگارتر و مجاهدتر مي
عباس و غيره در عراق، جزيره، خراسان،  اميه و بني زدني است و جنگهايشان با بني مثال

وصي داشتند كه هيچ مغرب و جاهاي ديگر معروف است و حتي خوارج سرزمين مخص
 كسي قدرت نفوذ به آنجا را نداشت.

اند و دنياطلبي و حرصشان  ولي شيعه هميشه مغلوب و مقهور و شكست خورده بوده
آشكار است و به همين دليل شيعياني كه براي حسين نامه نوشته بودند و حسين 

گرفت،  پسرعمويش را به سوي آنها فرستاده بود و سپس خودش راه آنجا را در پيش
مورد خيانت شيعيان قرار گرفت و شيعيان دنيا را بر آخرتشان ترجيح دادند و حسين را 
تسليم دشمن كردند و حتي در ركاب دشمن با او جنگيدند. اين چنين افرادي از زهد و 

 اند. جهاد بويي نبرده
هاي زيادي از آنها ديد كه خارج از حد  نيز تلخي طالب  و خود علي بن ابي

اي كه علي را وادار به دعا بر عليه خود كردند، همچنانكه  اند، به گونه و شمارش احصاء
فرمايد: خداوندا! من آنها را به ستوه آوردم و آنها مرا به ستوه آوردند، پس بهتر  علي مي

از آنان را قرين من و بدتر از من را بر آنها مسلط بگردان. اين دعا در حالي بود كه 
نگاري داشتند و در واليات و  كردند و با دشمنان او نامه دورويي ميشيعيان علي با او 
نمودند. اين افراد البته رافض ناميده نشدند و بلكه به شيعيان علي  اموال خيانت مي

اي شيعيان  مشهور بودند، چراكه مردم در آن دوره به دو دسته تقسيم شده بودند: دسته
اند  علي. بنابراين، اين افراد بهترين شيعيان بوده اي شيعيان شدند و دسته عثمان ناميده مي

بدترين  –حسن و حسين  –كه با علي و دو پسرش يعني دو نوه و ريحانه رسول خدا 
كنندگان به خاطر گفتن  رفتار را داشتند و بيشتر از هر كس ديگري از سرزنش سرزنش

حل و رفع فتنه از همه كردند و در  حق هراس داشتند و زودتر از همه از فتنه استقبال مي
تر بودند، با اظهار حمايت خود افرادي از اهل بيت را فريب داده و مغرور  ناتوان

كرد و كسي آنها را به خاطر  ساختند تا اينكه آن شخص از اهل بيت بر آنها اعتماد مي مي
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نمود. به دنبال اين سرزنش، آن شخص حمايت شده را خوار  اين حمايت سرزنش مي
دادند. به همين دليل  كردند و دنيا را بر او ترجيح مي و او را تسليم دشمن مي نمودند مي

عقالء و ناصحان امت مثل: عبداهللا بن عباس، عبداهللا بن عمر، ابوبكر بن عبدالرحمن بن 
توصيه كردند كه به سوي آنها نرود، زيرا  حارث بن هشام و غيره، به حسين

كنند و به آنچه برايش نوشته و عهد بسته بودند،  نميدانستند او را خوار كرده و ياري  مي
پايبند نيستند. و همين گونه هم شد و دعاي عمر بن خطاب و بعد از او دعاي علي بن 

طالب در مورد آنها برآورده شد و خداوند حجاج بن يوسف را بر آنها مسلط نمود  ابي
كرد. شر و  شان گذشت نميپذيرفت و از گناه گناهكار كه كار نيك نيكوكار آنها را نمي

بدي شيعيان در بين غيرشيعيان نيز نفوذ كرد تا جايي كه فراگير شد. كتابهاي مسلمانان 
باشند، هنوز موجود است. كه حتي يكي  كه مشتمل بر سرگذشت پارسايان اين امت مي

 از آنها رافضي نبوده است.
ز جنس منافقان چگونه ممكن است يكي از آنها رافضي باشد در حاليكه روافض ا

 باشد. بوده و مذهبشان تقيه مي
آيا اين اوصاف شيعيان، اوصاف افرادي است كه به ادعاي مؤلف رافضي در راه خدا 

هراسند؟ خير، اين حال و اوصاف كساني است كه  كنندگان نمي از سرزنش سرزنش

﴿فرمايد:  خداوند در مورد آنها مي                     

                                

                           ﴾N  :اى « ).54(المائده
ايد! هر كس از شما، از آيين خود بازگردد، (به خدا زيانى  كسانى كه ايمان آورده

آورد كه آنها را دوست دارد و آنان (نيز) او را دوست  خداوند جمعيتى را مى ؛رساند نمى
ه خدا آنها در را ؛دارند، در برابر مؤمنان متواضع، و در برابر كافران سرسخت و نيرومندند

كنند، و از سرزنش هيچ مالمتگرى هراسى ندارند. اين، فضل خداست كه به هر  جهاد مى
 ».و (فضل) خدا وسيع، و خداوند داناست ؛دهد كس بخواهد (و شايسته ببيند) مى

اي  كنند، اوصافشان در صحابه آيند و با اين مرتدان مبارزه مي و اين قومي كه مي
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باشد و نيز در پيروان آنها تا روز قيامت  بكر صديق ميمتبلور است كه اولين آنها ابو
متجلي است. زيرا آنها بودند كه با مرتداني مثل حاميان مسيلمه كذاب و نيز با مانعان 

اند كه سرزمينهايي را فتح و بر ايران و  زكات و غيره به نبرد پرداختند و همان كساني
م بودند، همچنانكه عبداهللا بن مسعود روم غلبه كردند، و در عين حال پرهيزگارترين مرد

كنيد و روزه  نماز اقامه مي صگويد: شما بيشتر از اصحاب محمد  به يارانش مي
گيريد ولي آنها از شما بهتر بودند. پرسيدند: چرا اي اباعبدالرحمن؟ جواب داد: زيرا  مي

ودند كه در راه تر بودند، و از كساني ب آنها در مورد دنيا زاهدتر، و در مورد آخرت راغب
 كنندگان نهراسيدند. خدا از سرزنش سرزنش

برخالف اينان، روافض بيشتر از هر كس ديگري از سرزنش هراس دارند و از 

﴿فرمايد:  ترسند و شبيه افرادي هستند كه خداوند در مورد آنان مي دشمنشان مي   

                       ﴾N  :هر فريادي « ).4(المنافقون
پندارند، اينها دشمنان واقعي تو هستند، پس از  از هر جا بلند شود آن را بر ضد خود مي

 ».شوند آنها برحذر باش، خداوند آنها را بكشد، چگونه از حق منحرف مي
 باشند. ر بين اهل اديان ميروافض در بين اهل قبله شبيه يهوديان د

توان از اين مؤلف رافضي پرسيد: اين افراد پرهيزكار كه از سرزنش  به عالوه مي
هراسي نداشتند و با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت نكرده، و با علي بيعت كردند، چه 
كساني بودند، زيرا بديهي است كه در زمان خالفت سه خليفه نخست كسي از آن سه 

نبود، و كسي اظهار مخالفت ننمود، و با علي بيعت نكرد. بلكه همه مردم با آن رويگردان 
تواند بگويد كه: آنها تقدم علي را  سه بيعت كردند، و در نهايت مؤلف جز اين نمي

كردند. كه البته كتمان چنين امر مهمي ويژگي كساني نيست كه از سرزنش  كتمان مي
 هراسند. نمي

، شخص امام بيشتر از هر كس ديگري روافض را به نيز در زمان خالفت علي 
توان گفت:  است. پس چگونه مي  خاطر پرهيز از جهاد و خودداري از قتال سرزنش كرده

 اند. هراسند، از شيعيان آنهايي كه از سرزنش نمي
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بعضي به دروغ در مورد تعداد اندكي از صحابه مثل ابوذر و سلمان و عمار و غيره 
دانستند، در حاليكه متواتراً نقل شده كه اين  اينها علي را بر غيره مقدم ميكنند كه  ادعا مي

كردند و  شمردند و از آن دو پيروي مي صحابه بيش از ديگران ابوبكر و عمر را بزرگ مي
كردند و نه بر ابوبكر  تنها از بعضي از آنها حوادثي نقل شده كه بر عثمان سختگيري مي

 كنيم. حوادثي كه بر عثمان گذشت بيشتر صحبت مي و عمر. و در ادامه در مورد
شد، و نه شيعه به  بنابراين در عهد ابوبكر و عمر و عثمان هيچ كس شيعه ناميده نمي

شد. و با قتل عثمان  اضافه مي –نه عثمان، نه علي و نه غير آن دو  –اسم شخص خاصي 
شدند، و اين دوگروه  مسلمانان متفرق شدند: گروهي به عثمان و گروهي به علي متمايل

با هم جنگيدند، و شيعيان عثمان، شيعيان علي را كشتند، و در صحيح مسلم از سعد بن 
خواست در راه خدا جهاد كند و به مدينه رفت تا زميني كه  هشام نقل شده كه مي

داشت، بفروشد و به جاي آن اسلحه و مركب تهيه كند و به جهاد با روم برود تا هر 
اين كار بازداشتند و بماند. وقتي وارد مدينه شد، بعضي از مردم او را از وقت كه زنده 

اين كار را بكنند كه  صخواستند در زمان حيات پيغمبر  به او گفتند: شش نفر مي
وقتي اين ماجرا » آيا من اسوه شما نيستم؟«آنها را از اين بازداشت و فرمود:  صپيغمبر 

كه او را طالق داده بود، رجوع كرد و بر رجعت را براي او بازگو كردند، به همسرش 
 صخودش گواه گرفت. پس نزد ابن عباس رفت و از او در مورد وِتر رسول اكرم 

ترين شخص روي زمين در مورد وِتر  خواهي آگاه پرسيد. ابن عباس جواب داد: آيا مي
 رسول خدا را به تو معرفي نمايم؟

او برو و از او بپرس، و سپس پيش من ) نزد كگفت: بله. ابن عباس گفت: عايشه (
گويد: به سوي او روانه شدم و قبل از  بازگرد و جواب او را براي من بازگو كن. سعد مي

آن نزد حكيم بن افلح رفتم و از او خواستم كه با من نزد عايشه بيايد. حكيم گفت: من 
نگويد ولي او  ام در مورد اين دو شيعه چيزي آيم زيرا من از او خواسته نزد او نمي

 نپذيرفت.
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82Fگويد: او را سوگند دادم كه با من بيايد. و با هم نزد او رفتيم و ... سعد مي

و معاويه  1
هستي؟ جواب داد: نه، من نه بر آيين علي و  از ابن عباس پرسيد: آيا تو بر آيين علي

 باشم. مي ص نه بر آيين عثمان هستم، بلكه بر آيين محمد
شمردند و نزاع تنها  علي بودند، ابوبكر و عمر را از او برتر مياي كه اصحاب  و شيعه

شد و نه  بر سر ترجيح علي بر عثمان بود، و در آن زمان هيچ كس نه اماميه ناميده مي
رافضي. اصطالح روافض زماني رايج شد كه زيد بن علي بن حسين در زمان خالفت 

عمر از او سؤال كردند: او بر  هشام عليه حكومت خروج نمود. شيعه در مورد ابوبكر و
آن دو رحمت فرستاد و به دنبال اين ماجرا، گروهي از شيعيان او را مردود شمردند. زيد 

يعني مرا نپذيرفتيد و رد كرديد. و اين گروه روافض » رفضتموني، رفضتموني«گفت: 
او  ناميده شدند و گروه ديگري كه از او حمايت كردند، زيديه ناميده شدند، زيرا به

 منتسب هستند.
از آن زمان شيعه به دو فرقه تقسيم شدند: رافضه اماميه و زيديه. و هرچه بيشتر 

تر،  بدعت آوردند، باعث شر و فساد بيشتري شدند. زيديه از روافض بهتر، عالم
 ترند. راستگوتر، پارساتر و شجاع

يد و به بعد از ابوبكر، عمر بن خطاب كسي بود كه در راه خدا از سرزنش نهراس
اتفاق جميع مردم پارساترين مردم بود، همچنانكه در مورد ايشان گفته شده: خداوند به 

 جوي روزگار خودش بود. تاز حقيقت عمر رحم كند، يكه
كنيم كه  كنيم و تنها ادعا مي و ما براي هيچ صنفي از اهل سنت ادعاي عصمت نمي

آن  دهل سنت با روافض در موراي كه ا اند و هر مسأله آنها بر ضاللت اتفاق نكرده
 باشد. اند، حق با اهل سنت مي نظر پيدا كرده اختالف

و هر وقت روافض حق و صوابي را بگويند، حتماً گروهي از اهل سنت نيز آن 
اند و روافض اشتباهات و ديدگاههاي نادرستي  ديدگاه را [قبل از روافض] ارائه كرده

يك از مذاهب اهل سنت با آنها هم رأي دارند كه منحصر به خودشان بوده و هيچ 

                                           
 .٢/٥١٢نگا: مسلم،  -١
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نيستند، روافض در مورد هيچ مسأله خاصي صاحب ديدگاه منحصر به فرد و مخالف 
گانه و عصمت  اند، مثل امامت ائمه دوازده اهل سنت نيستند، مگر اينكه به اشتباه رفته

 آنها.
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 :)9فصل (
 دربارة عصمت انبياء و ائمه

ماميه و اسماعيليه، همه مذاهب قائل به عدم عصمت غير از ا«گويد:  مولف رافضي مي
باشند، و به اين ترتيب بعثت كسي را كه دروغ و اشتباه سهوي وخطا و سرقت  پيغمبران مي

اند. با اين وجود چگونه عموم مردم به اقوال پيغمبران  در مورد او محتمل است، جايز شمرده
پيروي از آنها واجب خواهد بود، در حالي اعتماد كنند، و چگونه مطيع آنها گردند، و چگونه 

كه احتمال دارد اوامرشان خطا و اشتباه باشد؟ و تعداد ائمه را در عدد معيني محصور 
اند: هر كس با يك شخص قريشي بيعت كند، امامت آن قريشي اثبات  اند، بلكه گفته نكره
گردد، حتي اگر  مي شود، و اطاعت از او چنانچه احوالش پوشيده باشد، بر همگان واجب مي

 ».در نهايت كفر و فسق و نفاق باشد
 در جواب بايد گفت: كالم مولف از چند زاويه قابل بررسي است:

دادن قول عدم عصمت پيغمبران و تجويز كذب و سرقت  اول اينكه گفته شود: نسبت
امر  و امر به كار ناروا بر آنها به جمهور مسلمانان دروغي آشكار است، زيرا همه بر اين

اند، و مستقرشدن يك اشتباه در  اتفاق نظر دارند كه پيغمبران در تبليغ رسالت معصوم
اي كه  شريعت به اتفاق همه مسلمانان ممتنع است، و اطاعت از همه اوامر و نواهي

آورند، به اتفاق همه فرق اسالمي واجب است، بايد اخبار  پيغمبران از جانب خداوند مي
گروهي از خوارج كه د و از اوامر و نواهي آنها پيروي نمود، جز پيغمبران را تصديق كر

 ،نمايد جانب خداوند تبليغ مي تنها در اموري معصوم است كه از صگويند: پيغمبر  مي
اهل سنت  و اين گروه به اتفاق ،كند و نه در آنچه خودش به آن امر و يا از آن نهي مي

 ند.شبا ميگمراه 
نارواي بعضي از مسلمانان نبايد باعث طعن و ايراد به  چندين مرتبه گفتيم كه: قول

بود، اشتباه روافض عيب و نقصي در دين  كل مسلمانان گردد، و اگر اينگونه مي
آمد، زيرا هيچ مذهبي تا اين اندازه دچار اشتباه و كذب نشده  مسلمانان به شمار مي
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نان به حساب است. ولي اشتباه روافض مثل اشتباه غير روافض عيب همگي مسلما
 آيد. نمي

ارتكاب كباير توسط پيغمبران را جايز  –و يا بسياري از آنان  –و اكثريت مردم 
دانند، و نيز آنهايي كه ارتكاب كباير  دانند. جمهور كه ارتكاب صغاير را جايز مي نمي

و اند  گويند: پيغمبران ارتكاب آن را تكرار ننموده اند، مي توسط پيغمبران را جايز شمرده
اند، همچنانكه در جاي خودش بيان  بلكه با توبه از آن به منزلت و درجه برتري رسيده

پيغمبر ايم. خالصه اينكه در بين مسلمانان كسي وجود ندارد كه بگويد: اطاعت از  كرده
دارند در  بلكه همه اتفاق نظر ،با وجود جواز صدور اوامر نادرست واجب است ص

تواند غيرصحيح باشد، و حتماً امر  واجب است، نمياينكه امري كه اطاعت از آن 
چگونه پيروي از كسي كه جايز است امر اشتباه «صحيحي است. بنابراين گفته مولف كه: 

گردد و مسلمانان در  متوجه هيچ يك از مسلمانان نمي» صادر كند، واجب است؟
بر اين  مجازشمردن اشتباهات اجتهادي پيغمبران دو ديدگاه معروف دارند و همگي

مانند، و اطاعت آنها در اموري  نظر دارند كه پيامبران بر آن اشتباه باقي نمي مطلب اتفاق
مانند، و نه اموريكه خداوند آن را تغيير داده و از آن نهي كند،  واجب است كه بر آن مي

و نه اموري كه به اطاعت از آن امر نشده است. در مورد عصمت ائمه هم همچنانكه 
ويد، كسي جز اماميه و اسماعيليه قائل به آن نيستند، و در اثبات بطالن اين گ مؤلف مي

ديدگاه همين بس كه تنها ملحدان منافق موافق آن هستند، ملحداني كه شيوخ بزرگشان 
از يهوديان و مسيحيان و مشركان كافرتر هستند! و اين البته شيوه و سنت ثابت روافض 

ر اقوال، در مواالت، در همكاري و مبارزه و غيره از است كه هميشه در ديدگاههايشان، د
 اند. جماعت مسلمانان بريده و به يهوديان و مسيحيان و مشركان پيوسته

شود كه با سابقين نخستين مهاجر و انصار دشمني  تر از اينان پيدا مي آيا گمراه

      ورزند، و با كفار رابطه دوستي دارند؟ خداوند فرموده است:  مي
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                   ﴾N 

 ).22-14: المجادله(
آيا نديدي كساني را كه طرح دوستي با گروهي كه مورد غضب خدا بودند ريختند؟ «

كنند (كه از شما هستند)  آنها نه از شما هستند، و نه از آنان (يهود)، سوگند دروغ ياد مي
گويند). خداوند عذاب شديدي براي آنها فراهم  دانند (دروغ مي در حالي كه خودشان مي

دادند. آنها سوگندهاي خود را سپري قرار  ساخته است، چرا كه آنها اعمال بدي انجام مي
اي اسـت.   دادند و مردم را از راه خدا بازداشتند، از اين رو براي آنان عـذاب خواركننـده  

كند، آنها اهل آتشند و جاودانـه   هرگز اموال و اوالدشان، آنها را از عذاب الهي حفظ نمي
انگيـزد (و اعمالشـان را بـر آنهـا      آنها را برمي ءد. روزي را كه خداوند همهمانن در آن مي
كند) ولي آنان براي خدا نيز سـوگند   دارد و در دادگاه عدلش از آنها سؤال مي عرضه مي

كننـد كـاري    كنند، و گمان مي كنند هنانگونه كه (امروز) براي شما ياد مي (دروغ) ياد مي
د آنها دروغگويانند. شيطان بر آنها مسلّط شده، و ياد خـدا را  توانند انجام دهند، بداني مي

از خاطر آنها برده است، آنان حزب شيطانند، بدانيد حزب شيطان زيانكارانند. كساني كه 
ترين افرادند. خدا چنين مقرّر داشته  ذليل ءكنند آنها در زمره با خدا و رسولش دشمني مي
چ ناپـذير اسـت. هـي    كه خداوند قوي و شكسـت شويم، چرا  كه من و رسوالنم پيروز مي

يابي كه با دشمنان خـدا و رسـولش    گروهي را كه ايمان به خدا و روز قيامت دارند نمي
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دوستي كنند، هرچند پدران يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندانشان باشند، آنهـا كسـاني   
را  خودش آنان ءاحيهدلهايشان نوشته، و با روحي از ن ءهستند كه خدا ايمان را بر صفحه

كند كه نهرها از زير  تقويت فرموده است، خداوند آنها را در باغهائي از بهشت داخل مي
ماننـد، خداونـد از آنهـا خشـنود      (درختان و كاخهايش) جاري است، جاودانه در آن مي
اهللا پيـروزان و   انـد، بدانيـد حـزب    است و آنها نيز از خداوند خشنودند، آنهـا حـزب اهللا  

 ».ارانندرستگ
اين آيات در مورد منافقان نازل شده است و منافقان در داخل هيچ مذهبي مثل 

 اي از نفاق هستند. اي كه هر يك از روافض دچار شعبه شوند، به گونه روافض يافت نمي
أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه «فرمايد:  مي صهمچنانكه پيغمبر 

ث كذب، وإذا أومتن خان، وإذا خصلة منهن كانت فيه خص لة من خصل النفاق حتى يدعها: إذا حدّ

 83FNK»عاهد غدر، وإذا خاصم فجر
يعني: چهار خصلت وجود دارد كه در هر كس يافت شوند، آن شخص منافق خالص 
است و هر كس يكي از اين خصلتها در او باشد داراي يكي از خصوصيات و يكي از 

آن خصلت را ترك نمايد: وقتي صحبت كند، دروغ هاي نفاق است مگر اينكه  شعبه
كند، و وقتي عهد ببندد، خيانت و  گويد، و وقتي مورد اعتماد قرار گيرد، خيانت مي مي
 زند. ناسزاگفتن دست مي و كند، و وقتي خصومت بورزد، به فجور وفايي مي بي

﴿فرمايد:  خداوند متعال مي                 

                         

                      ﴾N  :80(المائده-

81.( 
دارند (و با آنها  پرستان) را دوست مى بينى كه كافران (و بت بسيارى از آنها را مى«

نفس (سركش) آنها، چه بد اعمالى از پيش براى (معاد) آنها  ؛ريزند) طرح دوستى مى

                                           
 .١/١٠٢و مواضع ديگر،  مسلم،  ١/١٢بخاری،  -١
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و اگر . و در عذاب (الهى) جاودانه خواهند ماند ؛فرستاد! كه نتيجه آن، خشم خداوند بود
آوردند، (هرگز) آنان (كافران)  ) و آنچه بر او نازل شده، ايمان مىصبه خدا و پيامبر (

 ».ولى بسيارى از آنها فاسقند ؛كردند را به دوستى اختيار نمى

﴿فرمايد:  و مي                      

                               

                         ﴾N  :المائده)

78-80.( 
عيسى بن مريم، لعن (و نفرين) شدند! اين كافران بنى اسرائيل، بر زبان داوود و «

دادند،  نمودند. آنها از اعمال زشتى كه انجام مى بخاطر آن بود كه گناه كردند، و تجاوز مى
بينى كه  دادند بسيارى از آنها را مى چه بدكارى انجام مى ؛كردند يكديگر را نهى نمى

 ».دارند پرستان) را دوست مى كافران (و بت
كنند، بلكه سرزمينشان بيشتر از  شود، نهي نمي از منكري كه انجام مي و روافض غالباً

هر سرزمين ديگري آكنده از امور منكري چون ظلم و فواحش و غيره است. روافض با 
كنند. بنابراين نه با  اند، رابطه دوستي برقرار مي كفار كه مورد غضب خدا واقع شده

 ﴿فرمايد:  ند ميمؤمنان هستند و نه با كفار، همچنانكه خداو             

             ﴾N  :14(المجادله.( 
آيا نديدي كساني را كه طرح دوستي با گروهي كه مورد غضب خدا بودند ريختند؟ «

 ».آنها نه از شما هستند، و نه از آنان (يهود)
دانند، مثالً: وقتي كه در  ن دليل جمهور مسلمانان روافض را از جنس خود نميبه همي

پرداختند: خون مسلمانان را  كوهي در ساحل شام مسكن گزيده بودند و به عصيان مي
كردند و اين كارها را مباح و بلكه نشانه  گرفتند، راهزني مي ريختند، اموالشان را مي مي

گفتند: ما  ها به جنگ با آنها رفتند. روافض مي كمندانستند. گروهي از تر تدين مي
دادند: نه، شما از جنس ديگري بوده و از دايره  ها جواب مي مسلمان هستيم. تركمن

 اسالم خارج هستيد، زيرا با مسلمانان تفاوت داشتند.
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﴿و خداوند فرموده است:             ﴾N 14: (المجادله.( 
دانند (دروغ  كنند (كه از شما هستند) در حالي كه خودشان مي سوگند دروغ ياد مي«
 ».گويند) مي

﴿و اين حال روافض است، و نيز بايد آيات زير را از اوصاف آنها برشمرد:   

            ﴾N  :16(المجادله.( 
 ».خود را سپري قرار دادند و مردم را از راه خدا بازداشتندآنها سوگندهاي «

  ﴿فرمايد:  تا آنجا كه مي                   

    ﴾N  :22(المجادله.( 
كه با دشمنان خدا و يابي  چ گروهي را كه ايمان به خدا و روز قيامت دارند نميهي«

 ».رسولش دوستي كنند
بسياري از آنان از صميم قلبشان كفار را بيشتر از مسلمانان دوست دارند، به همين 
دليل وقتي كفار تُرك از سمت مشرق هجوم كرده و با مسلمان وارد پيكار شد و در 

ار خراسان، عراق، شام، جزيره و غيره خونريزي به راه انداختند، روافض در كشت
كفر مسلمانان به آنها كمك كردند، و علقمي وزير بغداد و امثال او بزرگترين همدستان 

در كشتار مسلمانان بودند، و همچنين روافضي كه در حلب و شهرهاي ديگر شام زندگي 
كردند بيشتر از هر كسي با كفار در كشتار مسلمانان همكاري كردند. و نيز در جنگ  مي

ر شام، روافض بزرگترين حاميان مسيحيان بودند، و نيز وقتي كه مسلمانان با مسيحيان د
يهوديان در عراق و اطراف آن حكومتي برپا كردند، روافض بزرگترين همدستان آنها بودند. 

اند و در جنگ  به اين ترتيب روافض هميشه با كفار يهودي و مسيحي و مشرك دوست بوده
 د.ان و دشمني با مسلمانان آنها را ياري كرده

مؤلف ادعاي عصمت ائمه را نموده است بدون اينكه دليلي بر آن بياورد جز اينكه 
كند، زيرا وجود آنها از باب  گفته شود: خداوند جهان را از وجود ائمه معصوم خالي نمي

باشد. بديهي است اين امام غايب باعث تحقق هيچ مصلحت و  مصلحت و لطف مي
گويند: مرده باشد، و يا  مام همچنانكه جمهور ميكند كه اين ا لطفي نيست و فرقي نمي
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همچنين پدران و اجداد او نيز باعث كنند، زنده باشد. و  چنانكه روافض اماميه گمان مي
امام معصوم قدرتمند تحقق هيچ يك از مصالح و الطافي نشدند كه نتيجه وجود يك 

ن بود و اطاعتش بر مؤمنا بعد از هجرت، در مدينه امام صباشد، همچنانكه پيغمبر  مي
آنان واجب بود و سعادت آنها در گرو همين اطاعت بود و بعد از ايشان براي كسي از 

 ادعاي عصمت نشده است. –جز علي در زمان خالفتش  –صاحبان قدرت 
بسي واضح است لطف و مصلحتي كه مؤمنان در دوران خالفت سه خليفه نخست 

مصلحتي بود كه در عهد خالفت علي محقق مند بودند، بزرگتر از لطف و  از آن بهره
شده بود، زيرا مصادف بود با جنگ و فتنه و چند دستگي. بنابراين از آنجا كه به جز 
علي، هيچ يك از ائمه معصوم مورد اماميه از طريق بيعت افراد صاحب قدرت و شوكت 

و اند و به عالوه مصلحت و لطفي كه در زمان علي متوجه دين  به حكومت نرسيده
دنياي مؤمنان بود كمتر از لطف و مصلحت محقق شده در زمان سه خليفه نخست بود، 
پس بطالن قطعي ادعاي آنها مبني بر تحقق لطف و مصلحت به خاطر وجود ائمه 

 گردد. معصوم، روشن و آشكار مي
ادعاي اماميه از جنس ادعاي هدايت و ايمان محقق شده توسط مردان غايبي است كه 

اند در كوه لبنان و كوههاي ديگري مثل كوه قاسيون در دمشق، و غار  ردهبعضي ادعا ك
الدم، و كوه فتح در مصر، و كوهها و غارهايي از اين قبيل وجود دارند. اين مواضع، 
جاهايي هستند كه جنيان در آنجا سكونت دارند، و شياطيني وجود دارند كه گاهي خود 

شوند. و به  ها پنهان مي و اكثر اوقات از ديده سازند، را براي بعضي از مردم نمايان مي
اند كه اينها بشر هستند در حالي كه  اين ترتيب بعضي از گمراهان و جاهالن تصور نموده

 آنها جني هستند.

﴿فرمايد:  همچنانكه خداوند مي               

   ﴾N  :6(الجن.( 
بردند، و آنها سبب افزايش گمراهي و  مرداني از بشر به مرداني از جن پناه مي«

 ».شدند طغيانشان مي
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اند،  و گروههاي گمراهي به اين جنيان و مشايخي كه آنها را به تصرف خود درآورده
نترل خود آورند. با اين وجود مشايخ گمراهي كه اين مردان غايب را به ك ايمان مي

شوند كه ادعاي امام معصومي را  آورند باعث فسادي به بزرگي فساد كساني نمي درمي
دارند، بلكه فساد و شر حاصل از اين مذهب بيشتر است. چرا كه اينان ادعاي دعوت به 

كنند، در حالي كه هيچ امام صاحب قدرت و شوكتي وجود  سوي امام معصوم را مي
شان  د مگر كافران، فاسقان، منافقان و جاهالن، و رؤوس اصليندارد كه اينها را ياري كن

 از اين اقسام خارج نيست.
كنند  و اسماعيليه از آنها بدترند: اسماعيليه مردم را به سوي امام معصوم دعوت مي

باشد و بعضي از آنها در  ولي غايت دعوتشان به سوي افراد ملحد، منافق و فاسق مي
 ن بدترند.باطن از يهوديان و مسيحيا

بنابراين مدعيان دعوت به معصوم، در واقع به جاي دعوت به سوي امام معصوم، 
خوانند، و اين امر مشهور بوده و هر كس از  مردم را به سوي حكومت كفر و ظلم فرا مي
 برد. اوضاع و احوالشان مطلع باشد، به آن پي مي

﴿فرمايد:  خداوند مي                          

                                   

  ﴾N  :59(النساء.( 
ايد! اطاعت كنيد خدا را! و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو  يمان آوردهاى كسانى كه ا«
) را! و هرگاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و (حكام و فرماندارن مسلماناالمر

پيامبر بازگردانيد (و از آنها داورى بطلبيد) اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد! اين 
 .»بت و پايانش نيكوتر است(كار) براى شما بهتر، و عاق

خداوند در اين آيه به مؤمنان دستور داده كه به هنگام تنازع به خدا و پيغمبرش 
، امامي معصوم در بين مردم وجود صمراجعه كنند. در حالي كه اگر غير از پيغمبر 

داد كه به آن شخص مراجعه شود، به اين ترتيب قرآن بر  داشت، خداوند دستور مي مي
 داللت دارد. صمعصومي غير از پيغمبر  عدم وجود
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 :)10فصل (
 دربارة عدم محصور بودن ائمه در عدد معين

 ».دانند جمهور مسلمانان ائمه را در عدد معيني محصور نمي«افزايد:  مؤلف مي

   ﴿اين كالم صحيح است و حقيقت همين است، زيرا خداوند فرموده: 

       ﴾N  :59(النساء.( 
ايد! اطاعت كنيد خدا را! و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو  اى كسانى كه ايمان آورده«
 ».خود )(حكام و فرماندارن مسلماناالمر

 خداوند در اين آيه ائمه را در عدد معيني محصور نكرده است.
نيز در احاديث مستفيضي كه از او روايت شده تعداد  صن پيغمبر و همچني

را در عدد معيني محصور ننموده است، در صحيحين به روايت ابوذر آمده » االمر اولي«
ع األطراف«گويد:  كه مي يعني:  84FNK»إن خلييل أوصاين أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً حبشياً جمدّ

امر گوش دهم و از آن اطاعت  ه به اوامر ولي] به من سفارش كرد كصدوستم [پيغمبر 
 امر غالمي حبشي و گوش بريده باشد. كنم اگرچه ولي

                                           
 .٢/٩٥٥، و ابوداود، ٣/١٤٦٧و  ١/٤٤٨مسلم،  -١
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 :)11فصل (
 شود دربارة چگونگي انعقاد بيعتي كه اطاعتش واجب مي

هركس با يك شخص قريشي «گويند:  كند كه مي مؤلف از جمهور مسلمانان نقل مي
د و اطاعتش، چنانچه احوالش پوشيده باشد گرد بيعت نمايد، امامت آن قريشي منعقد مي

 ».شود، حتي اگر در نهايت فسق و كفر و نفاق باشد بر جميع مخلوقات واجب مي
 كالم مؤلف از چند زاويه قابل بررسي است:

اول اينكه: اين كالم، ديدگاه اهل سنت نيست و در مذهب اهل سنت به مجرد بيعت 
شود، و  تش بر جميع مخلوقات واجب نميگردد و اطاع يك قريشي امامتش منعقد نمي

اند، ولي ديدگاه اهل سنت چنين نيست، بلكه  اگرچه بعضي از متكلمان اين قول را گفته
هركس بدون مشورت مسلمانان با شخصي بيعت نمايد، نه با «گويد:  عمر بن خطاب مي

 ته است.او را فريف كه با بيعت خود ،با وي كننده بيعتشود و نه با شخص  او بيعت مي
شاءاهللا در ادامه آن را به صورت كامل از نظر  اين حديث را بخاري نقل نموده و ان

 خواهيم گذراند. 
گويند: اطاعت از امير و امام در هر چيزي واجب است، و بلكه  دوم: اهل سنت نمي

شمارند، و بنابراين اطاعت از امام  اطاعت از او را جز در چارچوب شريعت مجاز نمي
شمارند، حتي اگر آن امام عادل باشد، در  وب معصيت از خدا را ناجايز ميدر چارچ

كنند كه در چارچوب اطاعت از خدا باشد، مثل: دستور امام به  صورتي از او اطاعت مي
اقامه نماز، دادن زكات، صداقت، عدالت، حج و جهاد در راه خدا. بنابراين اطاعت از 

ي اگر يك كافر و يا فاسق به اطاعت خدا امام در حقيقت اطاعت از خدا است و حت
دستور دهد، اطاعت از او حرام نيست و بلكه تنها به اين دليل كه يك فاسق چنين 

شود. همچنانكه در صورتي كه چنين  دهد، از درجه وجوب ساقط نمي دستوري مي
حق به خاطر تكلم شخصي حقيقت را بگويد، نبايد تكذيب شود و وجوب اطاعت از 

كنند و  امراء اطاعت نميافتد. پس اهل سنت به صورت مطلق از ائمه و  عتبار نميفاسق از ا
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 كنند. از آنها پيروي مي صبلكه در چارچوب اطاعت از پيغمبر 

        ﴿فرمايد:  همچنانكه خداوند متعال مي

  ﴾N  :59(النساء.( 
ايد! اطاعت كنيد خدا را! و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو  اى كسانى كه ايمان آورده«
 ».خود )(حكام و فرماندارن مسلماناالمر

اطاعت از و  ،خداوند در اين آيه، اطاعت از خدا را به صورت مطلق واجب گردانيده است
﴿بنابراين:  كند، جز به اطاعت از خدا امر نمي را از آن جهت واجب نموده كه صپيغمبر   

           ﴾N  :80(النساء.( 
 ».است كسى كه از پيامبر اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده«

 صخداوند در ادامه آيه فوق اطاعت از واليان امور و امامان را در اطاعت از پيغمبر 
دوباره ذكر  را» اطيعوا«عطف كرده است و واژه » الرسول«را بر داخل گردانيده و آنها 

شود، بلكه در امور  نكرده است، زيرا امامان و حاكمان به صورت مطلق اطاعت نمي
 گيرند. پسنديده مورد اطاعت قرار مي

 85FNK»إنام الطاعة يف املعروف«اند:  فرموده صهمچنانكه پيغمبر 
 واست.يعني: اطاعت تنها در امور پسنديده ر

=86FOK»ال طاعة يف معصية اهللا«و فرموده: 
 يعني: اطاعت در چارچوب معصيت خدا ناجايزاست.

 .87FP»ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق«فرمايد:  و مي
 يعني: نبايد از هيچ مخلوقي به هنگام امر به معصيت خالق، اطاعت كرد.

 88FNK»من أمركم بمعصية اهللا فال تطيعوه«فرمايد:  و مي

                                           
 .٤٣٦، ٤٢٧، ٤/٤٢٦املسند،  -١

 .٤٣٦، ٤٢٧، ٤/٤٢٦املسند،  -٢

 .٥/٦٦املسند،  -٣
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 كس شما را به معصيت خالق امر كرد، اطاعت نكنيد.يعني: هر 
كنند، خود بر اين باورند كه  منسوب مي اين روافض كه خود را به شيعيان علي

، به صورت مطلق واجب است، و اين ديدگاه از ديدگاه صاطاعت از غير پيغمبر 
صورت  بهگويند: اطاعت از حاكم  منسوبان به شيعة عثمان فاسدتر و نارواتر است كه مي

كردند  مطلق واجب است، زيرا آنها از يك حاكم موجود و صاحب قدرت اطاعت مي
 دانند. ولي روافض اطاعت امامي معصوم و مفقود را واجب مي

به عالوه، آنها در مورد ائمه خود عصمتي مثل روافض قائل نيستند و بلكه آنها را 
آنها در اموري است كه حكمش  دانند كه اطاعت از مثل خلفاي راشدين و ائمه عادلي مي

كند  هاي حاكمان را قبول مي گويند: خداوند نيكي پوشيده و نامعلوم است، و يا اينكه مي
كند و اين ديدگاه بهتر است از اينكه بگويند: حاكمان معصوم  و از بديهايشان گذشت مي

 كنند. بوده و اشتباه نمي
د، اگرچه از بعضي از حقايق و دانن بنابراين ناصباني كه خود را شيعه عثمان مي

اند، ولي خروج روافض از حقيقت و عدالت بيشتر و شديدتر  عدالت و انصاف دور شده
است. با اين وجود چگونه ديدگاه روافض با ديدگاه ائمه اهل سنت قابل مقايسه است 
كه ديدگاهشان موافق قرآن و سنت بوده، و عبارت است از اينكه: اطاعت از حاكم در 

 وب اطاعت از خدا واجب است، و نه در چارچوب معصيت خدا.چارچ

                                                                                                           
 .٢/٩٥٥، و ابن ماجه، ٣/٦٧املسند،  -١
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 :)12فصل (
 دربارة قياس و مذاهب فقهي

همه فرق آنها به قياس روي آوردند و رأي اشخاص را «گويد:  مؤلف رافضي مي
پذيرفتند و بدين ترتيب چيزهايي وارد دين خدا نمودند كه از آن نبود، و احكام شرعي 

و نه در  صچهارگانه را پديد آوردند كه نه در زمان پيغمبر  را تحريف كردند و مذاهب
كه نص صريح  زمان صحابه خبري از آنها نبود و اقوال صحابه را ترك كردند. در حالي

كنند كه: اولين كسي  بود، و خودشان روايت مي  خودشان آنها را به ترك قياس امر كرده
 ».كه قياس نمود، شيطان بود
 ظر قابل بررسي است: كالم مؤلف از چند من

گانه را  وجه اول: ادعاي مؤلف مبني بر اينكه جميع اهل سنتي كه امامت خلفاي سه
اند، ادعاي باطلي است. زيرا بعضي از فرق، قياس را قبول  اند، قائل به قياس پذيرفته

ندارند، مثل؛ معتزله بغدادي، اهل ظاهر مثل ابن حزم، و غيره و نيز گروهي از اهل 
 صوفيه قياس را قبول ندارند.حديث و 

اند، بنابراين نزاع بر سر اين  به عالوه، بعضي از شيعه مثل زيديه نيز قائل به قياس
 موضوع در بين شيعه نيز وجود دارد.

وجه دوم: قياس، حتي اگر دليل ضعيفي هم باشد، باز از تقليد از كساني بهتر است 
داند كه امثال مالك، ليث بن  في مياند و هر عالم منص كه به درجه مجتهدين نرسيده

ليلي و امثال شافعي، احمد، اسحاق، ابوعبيد و  سعد، اوزاعي، ابوحنيفه، ثوري، ابن ابي
 ترند. تر و فقيه ابوثَور از عسكريين و امثال آنها عالم

گويد. هر يك از اين  داند چه مي به عالوه، اين علماء از امام غايبي بهترند كه نمي
ه نصي از پيغمبر بيابند، بدون هيچ ترديدي نص ثابت شده را بر قياس مقدم علماء چنانچ

توانستند قياس را بكار بگيرند، در آن  شمارند، ولي اگر در صورت نبودن نص، نمي مي
بخشد در هر حال از جهالتي كه نه علم به  بودند، قياسي كه ظن مي صورت جاهل مي
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 همراه دارد و نه ظن، بهتر است.
گوييم صحت آن به ثبوت رسيده است. اين قول از  ض بگويند: هر چه مياگر رواف

حكم گويد، در  گويند: هر چه مجتهد مي تر است كه مي قول بعضي از اهل رأي ضعيف
نزديكتر  است. ديدگاه اين گروه از اهل رأي از چنين قولي به صواب صكالم پيغمبر 

 است، زيرا كذب و دروغ صريح است.
گويند: اعمال  ه اين گروه از اهل رأي مثل قول كساني است كه ميبه عالوه، ديدگا

اهل مدينه از صحابه گرفته شده و قول صحابه از پيغمبر گرفته شده است. و مثل قول 
نيست، حتماً گويند: اقوال صحابه در مواردي كه قياس بر آن متصور  كساني است كه مي

مجتهد و شيخ  گويند: قول  ه مياست. و مثل قول كساني است ك صمنقول از پيغمبر 
 عارف، الهامي از سوي خداست و پيروي از آن واجب است.

 اند. اگر روافض بگويند: اينان تنازع كرده
اند. به اين ترتيب روافض  شود: آنان (روافض) نيز تنازع نموده در جواب گفته مي

مثل همان ادعا و يا  توانند هيچ ادعاي باطلي را بكنند مگر اينكه معارضه با آنها به نمي
گويند مگر  ادعايي برتر از آن بر عليه ايشان ممكن است، و روافض هيچ حقي را نمي

اند. بدعت در برابر سنت  اينكه گروهي از اهل سنت نيز مثل آن و يا برتر از آن را گفته
       ﴿فرمايد:  مثل كفر در برابر ايمان است. و خداوند مي

  ﴾N  :33(الفرقان.( 
آوريم، و تفسيرى  آورند مگر اينكه ما حق را براى تو مى آنان هيچ مثلى براى تو نمى«

 ».بهتر (و پاسخى دندان شكن كه در برابر آن ناتوان شوند)
حكام وجه سوم: كساني كه با داخل كردن مسايل جديد در دين باعث تحريف ا

را  صشريعت شدند، بيشتر از هر مذهبي، از روافض هستند: اينها دروغ بر رسول اهللا 
بيش از همه وارد دين خدا كردند. حقايقي را انكار نمودند كه هيچ مذهب ديگري غير 
از اينان، انكار نكرد. قرآن را به تحريفي دچار ساختند كه ديگران از آن تحريف مبرا 

﴿ر آيه: هستند، مثالً در تفسي                    

           ﴾N  :55(المائده.( 
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همانها كه  ؛اند و آنها كه ايمان آورده ،سرپرست و ولى شما، تنها خداست و پيامبر او«
  و خضوع  : خشوع ركوع مراد از( دهند ت مىدارند، و در حال ركوع، زكا نماز را برپا مى

را در   دارند و زكات اند برپا مي وخاضع  خاشع  كه حالي : نماز را در است. يعني هللا  براي
  پيوسته  ايشان  پردازند پس جويند، مي نمي  برتري  و برآنان  بر فقرا تكبر نورزيده  كه  حالي

 ».)اند فروتن
اش را در نماز به  گويند: اين آيه در مورد علي نازل شد كه انگشتري روافض مي

 گدايي بخشيده بود.

 ﴿و در مورد:      ﴾N  :19(الرحمن.( 
دو درياى مختلف (شور و شيرين) را در كنار هم قرار داد، در حالى كه با هم تماس «
 ».دارند

 مه هستند.گويند: اين دو بحر علي و فاط مي

 ﴿در مورد:           ﴾N  :22(الرحمن.( 
دو درياى مختلف (شور و شيرين) را در كنار هم قرار داد، در حالى كه با هم تماس «
 ».دارند

 باشند. گويند: لؤلؤ و مرجان، حسن و حسين مي مي

 ﴿در مورد:            ﴾N  :12(يس.( 
اند و تمام آثار آنها را  كنيم و آنچه را از پيش فرستاده به يقين ما مردگان را زنده مى«

 ».ايم اى برشمرده و همه چيز را در كتاب آشكار كننده ؛مى نويسيم
 باشد. طالب مي گويند: مراد از امام مبين، علي بن ابي مي

   ﴿در مورد:               ﴾N  :33(آل عمران.( 
 ».خداوند، آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر جهانيان برترى داد«

 باشد. طالب است و نام ابوطالب، عمران مي گويند: مراد از آل عمران، آل ابي مي

﴿در مورد:          ﴾N  :12(التوبه.( 
 ».با پيشوايان كفر پيكار كنيد«
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 گويند: مراد از امامان كفر، طلحه و زبير است. مي

﴿در مورد:           ﴾N  :60(اإلسراء.( 
 ».ايم همچنين شجره ملعونه ( درخت نفرين شده) را كه در قرآن ذكر كرده«

 اميه است. مراد از اين درخت ملعون، نسل بنيگويند:  مي

  ﴿در مورد:          ﴾N  :67(البقره.( 
 ».گاوى را ذبح كنيد دهد ماده خداوند به شما دستور مى«

 است. كگويند: مراد از بقره (گاو)، عايشه  مي

﴿در مورد:           ﴾N  :65(الزمر.( 
 ».شود اگر مشرك شوى، تمام اعمالت تباه مى«

گويند: معني آيه چنين است كه: اي پيغمبر! اگر ابوبكر و علي را در واليت  مي
 شود.  گرداني و هر دو را ولي گرداني، اعمال تو تباه مي  شريك هم

اند. سپس  وردههاي خود آ همه اين موارد و امثال ديگري از اين قبيل را در كتاب
عيليه و نصيريه از همين منظر وارد درياي تأويل واجبات و محرّمات شدند، و اينان اسما

به راستي امامان تأويلي هستند كه عبارت است از: تحريف كالم از مواضع و معاني 
خودش، و هر كس توشه اينان را وارسي كند به دريايي از منقوالت جعلي و دروغين و 

اي كه با هيچ گروه و  خورد، به گونه حقيقي و تحريف معاني آنها بر مي تكذيب منقوالت
مذهب ديگري قابل مقايسه نيست. بنابراين اينها قطعاً بيش از هر كس و هر نحله 

اند و تحريف كتاب توسط اينان با تحريف  اند و از آن كاسته ديگري بر دين خدا افزوده
 هيچ مذهب ديگري قابل مقايسه نيست.

اي را پديد آوردند كه نه در  اهل سنت مذاهب اربعه«گويد:  هارم: مؤلف ميوجه چ
زمان پيغمبر، و نه در زمان صحابه وجود نداشتند و با اين كار اقوال صحابه را رها 

 ».كردند
در جواب وي بايد گفت: مخالفت با صحابه و عدول و رويگرداني از اقوال آنها، چه 

 ند بوده است؟زماني در نزد اماميه امري ناپس
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نظر  شان بر مردم همه قرون اتفاق اهل سنت بر محبت صحابه و واليت آنها و برتري
شمارند،  دانند، و خروج از اجماع آنها را جايز نمي دارند، و نيز اجماع آنها را حجت مي

اند: خروج از اقوال صحابه براي مجتهد  و بلكه حتي عموم ائمه مجتهد به صراحت گفته
گويند: اجماع صحابه حجت نيست، و  بنابراين چگونه كساني كه خود مي جايز نيست.

شمارند، چگونه اينان مخالفت با صحابه را ايرادي بر اهل  صحابه را كافر و ظالم مي
 شمارند؟ سنت مي

اگر اجماع صحابه حجت است، براي هر دو گروه حجت است، و اگر حجت نيست 
 نبايد عليه يكي، به آن احتجاج نمود.

اند، ولي با آن مخالفت  گر منظور مؤلف اين است كه: اهل سنت آن را حجت شمردها
اند. در جواب بايد گفت: اصالً قابل تصور نيست كه اهل سنت بر مخالفت  ورزيده

اجماع عترت صحابه اتفاق نظر داشته باشند، در حالي كه شكي نيست اماميه بر مخالفت 
نظر دارند؛ زيرا در  مخالفت با اجماع صحابه نيز اتفاقنظر دارند، عالوه بر اينكه بر  اتفاق

 و ابوبكر و عمر و عثمان و علي صدر عهد رسول اهللا  –فرزندان هاشم  –بين عترت 
هيچ يك از اين دوازده نفر  گانه و عصمت ، هيچ يك قائل به امامت ائمه دوازدهن

، و حتي هيچ يك از اند گانه نخست را تكفير ننموده اند، و هيچ يك خلفاي سه نبوده
اند،  اند، و صفات (خدا) را منكر نشده عترت به امامت اين سه خليفه ايرادي وارد نكرده

 اند. و تقدير خدا را تكذيب ننموده
بنابراين شكي نيست كه اماميه بر مخالفت با اجماع عترت و مخالفت با اجماع 

كه نه با اجماع صحابه  كنند نظر دارند. پس چگونه كساني را سرزنش مي صحابه اتفاق
 كنند و نه با اجماع عترت؟ مخالفت مي

رسول اي را پديد آوردند كه در عهد  مذاهب چهارگانه«گويد:  وجه پنجم: مؤلف مي
 ».، خبري از آن مذاهب نبودصاهللا 

با وجود  –جواب: اگر مراد مؤلف اين است كه اهل سنت بر احداث اين مذاهب 
نظر داشتند، اين كذب و دروغي آشكار است، زيرا اين  اقاتف –مخالفت آنها با صحابه 

وفات يافته در  150اند و بلكه ابوحنيفه در سال  ائمه [اربعه] در عصر واحدي نزيسته
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 241و احمد بن حنبل در سال  204و شافعي در سال  179حالي كه مالك در سال 
و هيچ يك مردم را به  اند، اند. و هيچ يك از اين ائمه مقلد ديگري نبوده وفات يافته

اند، بلكه همه اين ائمه بزرگوار، مردم را به پيروي از  اطاعت از خودشان دستور نداده
اند و هر وقت بين اقوال ديگران و قرآن و سنت مخالفتي  قرآن و سنت فرا خوانده

 اند. اند و پيروي از آن را بر مردم واجب نساخته اند، آن قول را رد كرده ديده
 اند. د: مردم از اين مذاهب پيروي كردهاگر بگوي

جواب: اين پيروي نتيجه تباني و هماهنگي ائمه نبوده است. بلكه مردم خودشان، 
اند و بعضي از آن امام. مثل حاجياني كه براي رسيدن به  بعضي از اين امام پيروي كرده

و اختيار حج دنبال راهنما هستند و در نهايت گروهي از آنها يك راهنما را انتخاب 
 دانند و گروهي ديگر، راهنمايي ديگر را. كنند كه او را خبير و آگاه به راه مي مي

خطاهاي اند، بلكه هر گروه  در اين صورت اهل سنت بر باطل اتفاق و اجماع نكرده
اند كه هر شخصي بايد همه آراء  اند. بنابراين بر اين مسأله اتفاق نكرده ديگران را انكار كرده

ين ائمه را برگزيند و به آن عمل كند، و بلكه جمهور اهل سنت عوام را به تقليد از يكي از ا
 دهند. دستور نمي صهمه اقوال شخص معيني غير از پيغمبر 

و خداوند متعال امت را به صورت كلي از افتادن به اشتباه مصون داشته، و لذا هر 
ان مورد راه صحيح را وقت يكي از علماء در مورد چيزي خطا كرد، ديگران در هم

پيمايند تا حقيقت ضايع و تباه نشود. به همين دليل هر جا خطاهايي از بعضي علماء  مي
در همان موارد ساير  –كه مؤلف نيز به بعضي از آنها اشاره كرده است  –شود  نقل مي

 اند. بنابراين اهل سنت به هيچ وجه بر ضاللت اتفاق نخواهند علماء راه صواب را پيموده
ايم،  كرد و اشتباه بعضي از آنها در بعضي از مسايل ديني، همچنانكه بارها بيان كرده

اي  شود. ولي در مورد شيعه بايد گفت: در هر مسأله باعث ضرر و خسراني در دين نمي
اند،  كه همه شيعيان در آن مورد مخالف اهل سنت هستند، در آن مورد به خطا رفته

اي كه با مسلمانان اختالف دارند، به خطا  در هر مسأله همچنانكه يهوديان و مسيحيان
 اند. رفته

صحابه  و نه در عهد صاين مذاهب نه درعهد پيغمبر «گويد:  وجه ششم: مؤلف مي
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 ».وجود نداشتند
جواب: اگر مراد مؤلف اين است كه اقوال و آراء اين مذاهب نه از پيغمبر و نه از 

و  صاند و اقوال پيغمبر  آنها را از خود بافته صحابه نقل شده و بلكه اهل اين مذاهب
اند، اين دروغ و اتهامي آشكار است. زيرا اهل اين مذاهب بر  صحابه را ترك نموده

در  –مخالفت با صحابه متفق نيستند، و بلكه اين مذاهب و نيز ساير اهل سنت 
جهل به كنند و اگر بعضي از اهل سنت به خاطر  ديدگاههايشان از صحابه پيروي مي
اند، بقيه با صحابه موافق بوده و اشتباه خطاكاران را  اقوال صحابه با آنها مخالفتي نموده

 اند. تصحيح نموده
و اگر مرادش اين است اهل اين مذاهب (و بنيانگذاران آنها) در عهد پيغمبر و 

از  ها بعد اند، اين ايراد وارد نيست. زيرا بديهي است كه همه نسل صحابه زندگي نكرده
 اند. نسل اول آمده

 ».و اقوال صحابه را ترك نمودند«گويد:  وجه هفتم: مؤلف مي
اين كالم مؤلف دروغي آشكار است، زيرا كتب بزرگان اين مذاهب آكنده از اقوال 
صحابه و استدالل به آن اقوال است، اگرچه شايد بعضي از اقوال تنها در نزد بعضي از 

 مذاهب باشد.
 گويند: مذهب ابوبكر و عمر و غيره. رادم اين است كه آنها نمياگر مؤلف بگويد: م

در جواب بايد گفت: علت اين امر اين است كه هر يك از ارباب مذاهب آثار و 
آوري كرده و استنباط خود از آنها را بيان نموده است، و به همين دليل  اخبار را جمع

شود  كساني نسبت داده مي شود. همچنانكه كتب حديث به مذهبش به او نسبت داده مي
اند، مثل: بخاري، مسلم و ابوداود، و همچنانكه قراءات به  آوري كرده كه آنها را جمع

 اند، مثل: نافع و ابن كثير. كساني منسوب است كه آن قراءات را برگزيده
كنند و  گويند، از گذشتگانشان نقل مي در واقع غالب چيزهايي كه اين مذاهب مي

كنند، استنباط  ي هم كه تعدادي از اين مذاهب از گذشتگان نقل نميبعضي از چيزهاي
اند كه در  باشد. كه بعد از اين ارباب مذاهب، افرادي آمده خودشان از آن اصول مي

اند كه خود آن ارباب آن برداشت را ناصواب  بررسي اقوال اين ارباب برداشتهايي داشته
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اند  فظ دين صورت گرفته است و خواستهها در راستاي ح اند و همه اين تالش دانسته
 ﴿مشمول مضمون آيه زير باشند:             ﴾N  :71(التوبه.( 

 ».كنند امر به معروف، و نهى از منكر مى«
اند، ديگران آن را  پس هر وقت يكي از آنها عمداً و يا سهواً دچار خطا و اشتباه شده

اند. و علماء از پيغمبران بزرگتر نيستند كه خداوند در مورد دو تن از آنها  انكار كرده
﴿فرمايد:  مي                          

                         ﴾N  :79-78(األنبياء.( 
و داوود و سليمان را (به خاطر بياور) هنگامى كه درباره كشتزارى كه گوسفندان بى «

و ما بر  ؛كردند شبان قوم، شبانگاه در آن چريده (و آن را تباه كرده) بودند، داورى مى
و به هر يك از آنان  ؛به سليمان فهمانديم حكم آنان شاهد بوديم. ما (حكم واقعى) آن را

 ».(شايستگى) داورى، و علم فراوانى داديم
عام « در صپيغمبر نقل شده كه  و در صحيحين در حديث صحيحي از ابن عمر

ال يصلني أحد العرص إالَّ يف بني قريظة فأدركتهم صالة العرص يف «به اصحابش فرمود: » الخندق
رد منا تفويت الصالة، فصلّوا يف الطريق. وقال بعضهم: ال نصيلّ إالَّ يف الطريق، فقال بعضهم: مل ي

 89FNK»قريظة، فصلوا العرص بعد ما غربت الشمس، فام عنّف واحدة من الطائفتني=بني 
قريظه نخواند. صحابه  يعني: پيغمبر به آنها فرمود: هيچ كس نماز عصر را جز در بني

كه نمازمان د، بعضي گفتند: از ما خواسته نشده در راه بودند كه وقت نماز عصر فرا رسي
فوت شود، بنابراين در راه نماز [عصر] را اقامه كردند. و بعضي ديگر گفتند: جز در 

قريظه] اقامه  خوانيم، بنابراين نماز عصر را بعد از غروب خورشيد [در بني قريظه نماز نمي بني
 كرد.نمودند. پيغمبر هيچ يك از اين دو گروه را سرزنش ن

هيچ  و صو اين دليلي است بر اجازه تنازع مجتهدان در مورد فهم كالم رسول اهللا 
 اند. يك از طرفين به اشتباه نرفته

گويد: اجماع ائمه چهارگانه حجت بوده و از  وجه هشتم: هيچ يك از اهل سنت نمي

                                           
 .٣/١٣٩١و مسلم،  ٥/١١٢) بخاری، ١(
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اشتباه معصوم است و حتي هيچ كسي نگفته: حق و حقيقت منحصر در اين چهار 
است و هر چه از اين چهار مذهب خارج باشد، باطل است. بلكه اگر شخصي مذهب 

كه از پيروان اين چهار امام نيست، مثل سفيان ثوري، اوزاعي، ليث بن سعد و مجتهداني 
اند، اگر اين افراد قولي مخالف با قول چهار امام بگويند، آن  كه قبل و بعد از اينها بوده

شود و قول راجح، قولي است كه  ول ارجاع داده ميمسأله مورد تنازع به خدا و رس
 پشتوانه محكم استدالل داشته باشد.

اند كه: قياس بايد ترك  صحابه به صراحت كامل بيان كرده«گويد:  وجه نهم: مؤلف مي
هاي صحيح  گويند: با نقل دانند، مي جواب: جمهور علماء كه قياس را حجت مي». شود

اند،  ئل به حجيت رأي و اجتهاد بوده و قياس كردهاز صحابه نقل شده كه آنها قا
گويند: هر دو  همچنانكه نكوهش موارد و انواعي از قياس از آنها نقل شده است. و مي

اند: نكوهش قياس در مواردي است كه  نقل صحيح بوده و از اصحاب روايت شده
مثل قياس  اند: بيع نوعي از ربا است، و معارض نص باشد، مثل قياس كساني كه گفته

شيطان كه با آن به معارضه امر و فرمان خدا مبني بر سجود براي آدم پرداخت، و مثل 
ايد]،  ايد [يعني ذبح كرده قياس مشركاني كه گفتند: آيا آنچه را كه خودتان كشته

خوريد ولي آنچه را كه خداوند كشته [يعني هالك شده و ذبح نگرديده است]،  مي
﴿مايد: فر خوريد؟ خداوند مي نمي                    

         ﴾N  :121(األنعام.( 
 ؛كنند، تا با شما به مجادله برخيزند و شياطين به دوستان خود مطالبى مخفيانه القا مى«

 .»هم مشرك خواهيد بود اگر از آنها اطاعت كنيد، شما
و نيز مثل قياسي كه فرع در داشتن علت حكم با اصل مشترك نيست. بنابراين قياس 

شود: يا به خاطر نبودن شروط قياس كه همان مساوي نبودن  به چند دليل نكوهش مي
90Fاصل و فرع در داشتن علت حكم است

قياس را و يا به خاطر وجود مانعي كه اجازه  1
آيد كه نصي در آن زمينه وجود  گردد، و اين مسأله زماني پيش مي ميدهد، نكوهش  نمي

                                           
 باشد. مرتجم.  )مراد از اصل مقيس عليه و مراد از فرع، مقيس می١(
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داشته باشد. چنانچه هر دو سبب در آن واحد موجود باشند، يعني هم علت حكم در اصل و 
 فرع يكسان نباشد و هم نصي مانع قياس گردد، باز قياس نارواست.

شند و با دليلي ولي قياسي كه اصل و فرع در آن داراي علت واحدي براي حكم با
  باشد. تر معارض نباشد، جايز مي قوي

هاي  اند و بسياري از فقهاء قياس ها فاسد و باطل و شكي نيست كه بعضي از قياس
اند.  گردند و بعضي به اتفاق [و اجماع] باطل اند كه بعضي با نص باطل مي ناروايي كرده

كند، همچنانكه وجود  را نمي ها ها اقتضاي بطالن همه قياس ولي بطالن بسياري از قياس
 كذب [و جعل] در بسياري از احاديث مقتضي جعل بودن كل احاديث نيست.
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 :)13فصل (
دربارة باطل بودن ادعاي رافضي مبني بر اينكه فرقة اماميه همان 

 فرقة نجات يافته است

وجه دوم در باب وجوب پيروي از مذهب اماميه: از شيخ و «گويد:  مؤلف رافضي مي
م اعظم خواجه نصيرالمله والحق والدين محمد بن حسن طوسي (قدس اهللا روحه) در اما

 صپيغمبر مورد مذاهب پرسيدم. در جواب گفت: در مورد آن و نيز در مورد حديث 
ستفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة، منها «فرموده است:  صايم، كه پيغمبر  تحقيق كرده

 91FNK»فرقة ناجية والباقي يف النار
ها اهل بهشت  ني: امت من به هفتاد و سه فرقه تقسيم خواهد شد: يكي از اين فرقهيع

 شوند. يابند و بقيه وارد جهنم مي بوده و نجات مي
 هاي هالك شونده را در حديثي فرقه ناجيه (نجات يافته) و نيز فرقه صپيغمبر 

مثل «ايد: فرم ديگر كه صحيح و مورد اتفاق است، معين نموده است، در آن حديث مي

=».أهل بيتي كمثل سفينة نوح: من ركبها نجا ومن ختلف عنها غرق
اند: هر كس سوار اين كشتي شود، نجات  يعني: اهل بيت من مانند كشتي نوح

 يابد و هر كس از آنها تخلف ورزد، غرق خواهد شد. مي
ناجيه گويد: به اين ترتيب پي برديم كه فرقه اماميه همان فرقه  خواجه نصيرالدين مي

است، زيرا اماميه از جميع مذاهب متمايز بوده و جميع مذاهب ديگر در اصول عقايد 
 ».اند مشترك

 در جواب بايد گفت: كالم مؤلف از وجوهي قابل نقد و بررسي است:
گويد: خداوند موجب بالذات است، كافر  وجه اول: اين مؤلف امامي كسي را كه مي

اين كالم مستلزم اين «... ا بازگو كرديم كه گفته بود: شمارد، همچنانكه قبال ًكالمش ر مي

                                           
 . ٤/١٣٤، ترمذی، ٤/٢٧٦)سنن ابی داود، ١(
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 ».است كه خداوند موجب بالذات باشد و نه مختار و اين كالم مستلزم كفر است
نامد و به كالمش احتجاج  از طرف ديگر اين شخص كه شيخ اعظم و امام خودش مي

قائل به گويد: خداوند موجب بالذات است و  ورزد، خودش از كساني است كه مي مي
باشد، همچنانكه در كتابش  بودن جهان و نه حادث بودن آن] مي  قدم عالم [يعني قديمي

اين مطالب را بيان كرده است. پس بنا بر قول مؤلف اين شيخ اعظم » شرح االشارات«
 شود، در حالي كه در دين مسلمانان احتجاج به قول كافر جايز نيست. كافر شمرده مي

دانند  در نزد عوام و خواص شناخته شده و همه مي –طوسي  –وجه دوم: اين مرد 
92Fكه در الموت

هاي مشرك به  وزير اسماعيليه باطني و ملحد بوده است. و وقتي ترك 1
سرزمين اسالم روي آوردند و نفوذ كردند و در بغداد، پايتخت اسالم، به قدرت و نفوذ 

تركان مشرك اشاره كرد كه رسيدند، ابن طوسي در لباس يك منجم به هوالكو، فرمانده 
خليفه را به قتل برساند و علماء و دينداران را قتل و عام كند و اهل صنايع و تجارت را 
كه باعث منفعت دنيوي وي بودند، به حال خود رها كند. و اين طوسي همان كسي 

خواست به  است كه بر اموال وقفي مسلمانان سيطره پيدا كرد، و هر چه را از آن كه مي
ماء و شيوخ مشركاني مثل جادوگران بخشيه و امثال آنها بخشيد. و وقتي كه در مراغه عل

اي احداث كرد، كمترين سهم آن به افرادي رسيد كه  و بر سر راه صائبه مشرك رصدخانه
به اهل ديانات نزديكتر بودند و بيشترين سهم آن به كساني رسيد كه از اهل ديانات 

ك و معطّله و ساير مشركان. اگرچه نجوم و طب و امثال دورتر بودند، مثل صائبه مشر
 آن را وسيله ارتزاق و كسب درآمد او بودند.

شمردند  و مشهور است كه طوسي و پيروانش واجبات و محرمات اسالم را سبك مي
اند و از امور ناروا و نوشيدن شراب و  و بر فرايض، مثالً بر نماز پايبندي مداوم نداشته

شود كه در ماه رمضان  نمودند و حتي گفته مي يگر از اين قبيل پرهيز نميانجام اموري د
نوشيدند و اين حقايق بر  خواندند و مرتكب امور ناشايست شده و شراب مي نماز نمي

 اهل خبره پوشيده نيست.

                                           
 دشاهان ديلم آن را ساخته است.ای در كوههای ديلم كه يكی از پا  ) نام قلعه١(
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اند كه  اند كساني و جز در معيت با مشركان، هيچ قدرت و نمودي نداشته
 يهوديان و مسيحيان است. شان بدتر از دينداري دينداري

شد، قدرت  ها بيشتر مي به همين دليل، هر چه رشد اسالم در بين مغوالن و ساير ترك
شد، چون دشمني شديدي با اسالم و مسلمانان داشتند و لذا در نزد  و نفوذ اينان كمتر مي

 امير نوروز، مجاهد شهيد، از كمترين منزلت برخوردار بودند، امير نوروز همان كسي
است كه غازان، پادشاه مغول را به اسالم دعوت كرد و به او وعده داد كه اگر مسلمان 
شود او را ياري دهد، و همان كسي است كه مشركاني از قبيل جادوگران بخشيه و غيره 

ها را ويران كرد و بتها را شكست و  خانه شدند، به قتل رساند، بت را كه مسلمان نمي
راكنده ساخت، و قتل عام نمود، و يهوديان و مسيحيان را تحقير ها را پ خدمتكاران بتكده

نموده و وادار به پرداخت جزيه كرد، و به وسيله همين امير نوروز اسالم در بين مغوالن 
 و پيروانشان گسترش يافت. 

خالصه اينكه، حقيقت حال اين طوسي و پيروانش در نزد مسلمانان مشهورتر و 
از به تعريف و توصيف داشته باشد. و اگر با اين وجود گفته تر از آن است كه ني معروف

اش مقيد و پايبند بوده و به  شود: طوسي در اواخر عمر خود به خواندن نمازهاي پنجگانه
 تفسير بغوي و فقه و امثال آن مشغول بود. 

پذيرد و از گناهان  اگر از الحادش توبه كرده باشد، خداوند توبه بندگانش را مي

﴿فرمايد:  كند و خود مي گذشت مي                    

          ﴾N  :53(الزمر.( 
ايد! از رحمت خداوند نوميد  بگو: اى بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده«

 ».آمرزد ناهان را مىنشويد كه خدا همه گ
ولي آنچه از طوسي نقل كرده، اگر قبل از توبه باشد غير قابل قبول است، و اگر بعد 

شود كه از رفض (رافضي بودن) توبه نكرده است و بلكه  از توبه باشد، مشخص مي
قولش غير دهد كه از الحاد نيز توبه نكرده است و در هر يك از اين دو حالت  نشان مي

است. به احتمال ارجح طوسي و امثال او به خاطر منجم بودن در نزد مشركان قابل قبول 
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 شدند و در اين صورت الحاد و دين ستيزي او آشكار است. مغول جمع مي
كسي كه امثال ابوبكر، عمر و عثمان و ساير سابقين نخستين مهاجر و انصار را مورد 

مد بن حنبل و پيروانشان را نيز طعن قرار داده و امثال مالك، شافعي، ابوحنيفه و اح
مورد طعن قرار داده و آنها را به خاطر اشتباهات بعضي مثل مباح دانستن شطرنج و 

دهد  دهند. چنين شخصي چگونه به خودش اجازه مي جويي قرار مي موسيقي مورد عيب
كه براي اثبات مذهب خود به قول افرادي احتجاج ورزد كه به خدا و روز آخرت ايمان 

دانند. از دين حق پيروي  اند، حرام نمي رند. آنچه را كه خدا و پيغمبرش تحريم نمودهندا
شمارند، مثل ارتكاب فاحشه و نوشيدن  كنند. و محرمات مورد اتفاق را حالل مي نمي

شان پيروي  خوانند. از اميال و هواهاي نفساني شراب در ماه رمضان. كساني كه نماز نمي
شمارند و به راهي  كنند. حريم دين را سبك مي رعايت نمي كنند، حدود شريعت را مي

 باشند: اي هستند كه مشمول ابيات زير مي روند و خالصه به گونه متغاير با راه مؤمنان مي
 الــــــدين يشــــــكو بليــــــة

 

ـــــفية  ـــــة فلس ـــــن فرق  م
 

 ال يشـــــــهدون صـــــــالة
 

 إال ألجـــــــل التقيـــــــة 
 

ـــــــع إالَّ  ـــــــر الرش  وال ت
 

ـــــــــة   سياســـــــــة مدني
 

 ويـــــــــؤثرون عليـــــــــه
 

 مناهجــــــــاً فلســــــــفية 
 

 نالد. اي فلسفي پديد آمده، مي يعني: دين از بالي سختي كه از ناحيه فرقه
 خوانند. اي كه نماز را جز از باب تقيه نمي فرقه

 نگرند. داري نمي و به شريعت جز به مثابه سياستي براي جامعه
 دهند. هاي فلسفي را بر آن ترجيح مي و مسلك

با اولياي با تقواي خداوند كه عبارت از سابقان نخستين اند:  روافض هميشه اينگونه
ورزند و با كفار و منافقان  مهاجر و انصار و پيروان راستين ايشان هستند، دشمني مي

ستيز  كنند: در بين منتسبان به اسالم اسماعيليه باطني ملحد و دين رابطه دوستي برقرار مي
اش از  جويي ر كس با آن طعن و عيبباشند. پس ه شديدترين و بزرگترين منافقان مي

اقوال ائمه مسلمانان، براي اثبات ديدگاه خودش به آراء اين منافقان احتجاج بورزد، بايد 
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 او را بزرگترين دوست منافقان و دشمن مؤمنان ناميد.
بسي شگفت است كه اين مصنف رافضي و خبيث و كذاب و افترا زننده، از طرفي 

دست خودش و برادران و همكارانش است، به ابوبكر، عمر،  هاي بزرگي كه ساخته بهتان
دهد، و  عثمان و ساير سابقان نخستين و پيروانشان، و نيز به ساير ائمه اسالمي نسبت مي

كند كه در نزد  از طرف ديگر براي اثبات ديدگاه خود به اقوال شخصي استناد مي
» گويد شيخ بزرگ ما مي«يد: گو مسلمانان به دشمني با خدا و پيغمبرش مشهور است، مي

اين در حالي است كه مؤلف ». = خداوند روحش را پاك گرداند قدس اهللا روحه«گويد:  و مي
خودش اين شخص و امثال او را كافر شمرده است و نيز در حالي است كه بهترين 

 كند. برگزيدگان مسلمان متقدم و متأخر را لعنت مي

       ﴿فرمايد:  ه ميباشند ك بنابراين مشمول آيه زير مي

             

             ﴾N  :52-51(النساء.( 
اى از كتاب (خدا) به آنان داده شده، (با اين حال)، به  آيا نديدى كسانى را كه بهره«

آنها، «گويند:  آورند، و درباره كافران مى پرستان) ايمان مى (بت و بت»  و طاغوت»  جبت«
؟ آنها كسانى هستند كه خداوند، ايشان را »ترند ايت يافتهاند، هد از كسانى كه ايمان آورده

و هر كس را خدا از رحمتش دور سازد، ياورى براى  ؛از رحمت خود، دور ساخته است
 ».او نخواهى يافت
اند، زيرا به بعضي از مسايل مطرح شده در آن  اي از كتاب [قرآن] برده اماميه نيز بهره

هر چه جز  –هايي از ايمان به جادوگري و طاغوت  كنند و با اين وجود رگه اقرار مي
هاي متضمن اين امور را  در آنها وجود دارد، چرا كه آنها فلسفه –خدا پرستيده شود 

دانند، آرامگاهها را به  شمارند و دعا و عبادت در برابر مردگان را جايز مي بزرگ مي
آداب و مناسك خاص دانند كه داراي  مساجد تبديل كرده و زيارت آنها را حجي مي

 ».آداب زيارت قبور«گويند:  باشد و مي خودش مي
ام كه بعضي از ايشان زيارت آن قبور را از حج خانه  از افراد مورد اعتمادي شنيده
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دانند و اين  تر مي ورزيدن را از عبادت خدا با ارزش  شمارند! يعني شرك خدا بزرگتر مي
 بزرگترين مصداق ايمان به طاغوت است.

بودن جهان و نفي حدوث آن) و  ان در مورد كساني كه قائل به قدم عالم (قديمياين
باشند و خود به كافر  اند و جاده صاف كن شرك مي جواز به فرياد خواندن ستارگان

ستيزان  ترند و اين دين يند: اين افراد از مؤمنان راه يافتهگو اند، مي بودنشان اقرار كرده
 شمارند. مهاجر و انصار و پيروان راستينشان برتر ميمشرك را بر سابقان نخستين 

و البته اين كار روافض عجيب و غريب نيست، زيرا عوام و خواص به دوستي 
روافض با يهوديان، مسيحيان و مشركان و همكاري با آنها براي كشتار مسلمانان آگاهند 

مشركان  اي كه گفته شده: هيچ وقت مسلمانان با يهوديان، مسيحيان و به گونه
 اند.  اند، مگر اينكه روافض از غير مسلمانان حمايت كرده نجنگيده

هايي هستند كه  داند كه اسماعيليه و نصيريه از گروهها و فرقه وجه سوم: هر كسي مي
نصيب: نصيريه  اظهار تشيع نمودند، اگرچه در باطن كفاري بودند از هر دين و آييني بي

الوهيت بوده و به اتفاق مسلمانان از يهوديان و  از غالت روافض هستند كه قائل به
 مسيحيان كافرترند.

باشند و افرادي از  و اسماعيليه باطنيه از نصيريه نيز كافرترند، زيرا قائل به تعطيل مي
شوند، اينان از  مي» ناموس اكبر و بالغ اعظم«رسند يعني صاحب  آنها كه به مرتبه آخر مي

: جهان فاعل ندارد و هيچ علت و خالقي در كار نيست. گويند هايي هستند كه مي دهري
گويند: ما با فالسفه جز بر سر واجب الوجود اختالف ديگري نداريم: فالسفه قائل  و مي

به واجب الوجودند در حالي كه به نظر ما واجب الوجوب حقيقت ندارد و اسامي واالي 
عضي از آنها آن را بر كف كنند و حتي ب او را مسخره مي» اهللا«خدا و مخصوصاً نام 

 گذارند. نويسند و آن را زير پا مي پاهايشان مي
بعضي از اسماعيليه نيز در مرتبه بهتري قرار دارند و قائل به سابق و تالي هستند، 

نامند.  همان دو امري كه فالسفه آن را عقل و نفس، و مجوس آنها را نور و ظلمت مي
ا به مذهبي از مذاهب صائبه و مجوسيان به اين ترتيب اينان نيز لباس تشيع ر

 اند. پوشانيده
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شكي نيست كه صائبه و مجوسيان از يهوديان و مسيحيان بدترند، ولي خود را شيعه 
ايم اين است كه: شيعه  اند: علت اينكه به سلك تشيع در آمده اند و گفته معرفي كرده

از شريعت اسالم دور  تر از هر مذهبي نداي ما را لبيك گفتند، چراكه به شدت سريع
شده بودند. و نيز به علت اينكه جهالت و تصديق امور مجهول و نامعلوم در بين شيعه 

 بسيار است.
اند، مثل:  به همين جهت است كه بزرگان و سردمداران اينان در باطن فالسفه بوده

رد ب هاي اين فرقه به سر مي همين خواجه نصير طوسي و سنان بصري كه در شام در قلعه
 ام. گفت: روزه، نماز، حج و زكات را از دوش آنها برداشته و مي

اند و از همين طريق هم  اي كه براي ورود به اسالم اظهار تشيع نموده اسماعيليه
اند وارد اسالم شوند، و شيعيان به جاي خدا و پيغمبر به اين سردمداران روي  توانسته

 اند، شهادت چنين ياوران آنها بوده، صاند و به جاي ياري خدا و پيغمبرش  آورده
 اي مبني بر حقانيت تشيع به اتفاق علماء مردود است. اسماعيليه

زيرا اگر اين شاهد بداند كه از درون و در باطن در حال دشمني با اسالم است و 
باشد، مجبور است تشيع را بزرگ بشمارد  اش براي نفوذ در بين مسلمانان مي اظهار تشيع

داند  باشد، منتها مي آراء تشيع، به مثابه شهادت شخص به نفع خودش ميو شهادتش بر 
داند كه در اين مورد نيز مثل ساير موارد و ساير  دهد و مي كه دارد به دروغ گواهي مي

گويد. ولي اگر از ته قلب معتقد به دين اسالم باشد و گمان كند  احوال ديگر دروغ مي
هستد، باز شهادتش مبني بر تأييد آنها، به مثابه بر دين اسالم  –شيعيان  –كه اينان 

شهادت شخص به نفع خودش است، منتها اين شهادت از روي جهالت و ضاللت است 
 و نه دروغ و مكاري.

و در هر دو صورت شهادت شخص به نفع خودش پذيرفتني نيست: چه شخص 
خودش باشد. كذب و دروغ عقايد خود را بداند و چه معتقد به صدق و حقانيت عقايد 

ال تقبل شهادة خصم وال ظنني «روايت شده كه فرمود:  صهمچنانكه در سنن از پيغمبر 
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 93FNK»وال ذی غمر عىل أخيه
 شود. دار بر برادر [مؤمنش] پذيرفته نمي يعني: شهادت دشمن، متهم و كينه

دار هستند، بنابراين شهادتشان در  و اينان نسبت به اهل سنت دشمناني متهم و كينه
 صورتي مردود است. هر

توان به مؤلف گفت: اوالً: شما قومي هستيد كه اين گونه احاديث را  وجه چهارم: مي
كنند و  دانيد، زيرا اين حديث را اهل سنت با اسانيد اهل سنت روايت مي حجت نمي

خود اين حديث، با اين الفاظ در صحيحين نيست و بلكه بعضي از اهل حديث مثل ابن 
اند. و تنها اهل سنن مثل ابوداود، ترمذي و ابن ماجه و  را زير سؤال بردهحزم و غيره آن 

94Fاند اهل مسانيد مثل امام احمد و غيره آن را روايت نموده

2. 
اين حديث چگونه با اصول شما در پذيرش حديث سازگار است كه به آن احتجاج 

وان در اصلي ت ميورزيد؟ و به فرض ثبوت اين حديث از اخبار آحاد است و چگونه  مي
به اخبار آحادي  – به جز يك فرقه –از اصول دين و گمراه شمردن جميع مسلمانان 

 كند؟! احتجاج بورزد كه در فروع عملي به آن احتجاج نمي
 شود؟! و آيا اين چيزي جز بزرگترين تناقض و جهالت شمرده مي

 در صبر وجه پنجم: تفسير اين حديث دو وجه دارد: در روايتي آمده كه از پيغم
مورد فرقه ناجيه سؤال شد و ايشان فرمودند: هر كس بر چيزي باشد كه امروزه من و 
اصحابم بر آن هستيم، از فرقه ناجيه است. و در روايتي ديگر فرمود: فرقه ناجيه، 

 جماعت [مسلمين] هستند.
باشند، و هر دو مقتضي خروج آنها  هر دو تفسير از فرقه ناجيه ناقض قول اماميه مي

از دايره شمول فرقه ناجيه هستند، زيرا آنها از جماعت مسلمانان خارجند: امامان 
اميه و  چه برسد به معاويه و پادشاهان بني –جماعت مسلمانان مثل ابوبكر، عمر و عثمان را 

                                           
 ، حتقيق: امحد شاكر.١٦٣و  ١١/١٣٨و  ١٠/٢٢٤) نگا: املسند، ١(

انـد و  در بـاب الفـتن) آن را روايـت كـرده ٣٩٩١) و ترمذی (بـه شـامره ٥، ٥/٤) مقصود حديث افرتاق است كه ابوداود (٢(

 اند و اين حديث طرق زيادی دارد. ايت كردهترمذی آن را حسن صحيح شمرده است، حمدثان ديگری نيز اين حديث را رو
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مسلمانان مثل مالك،  نمايند. و همچنين علماء و زهاد تكفير و يا تفسيق مي –عباس  بني
بن سعد، ابوحنيفه، شافعي، احمد، اسحاق، ابوعبيد، ابراهيم بن  ثوري، اوزاعي، ليث

ادهم، فضل بن عياض، ابوسليمان داراني، معروف كرخي و امثال اينان را تكفير و يا 
چه در  –كنند و در معرفت و شناخت سيره صحابه پيغمبر و اقتداء به آنها  تفسيق مي

ترند. اين حقيقت در نزد  بهره بي از همه -و چه بعد از وفات ايشان  صحيات پيغمبر 
علماي آگاه به حديث و منقوالت و رجال ضعيف و ثقه خيلي آشكار است. روافض 

توزند و با اهل حديث شديدترين دشمني را  بيشتر از همه نسبت به حديث جاهل و كينه
 دارند.

نها چنانچه فرقه رستگار پيروان صحابه باشند، اهل سنت مراد است. زيرا آبنابراين 
و صحابه در  صپيروان صحابه هستند، چرا كه اهل سنت به سنتي پايبندند كه پيامبر 

به آن پايبند بودند مثل اوامر پيغمبر، افعال و تقريرات ايشان.  صزمان حيات پيغمبر 
اند.  شود كه دينشان را چند قسمت نكرده و پراكنده نشده جماعت نيز به كساني گفته مي

اند  اند از دايره شمول جماعت خارج تكه تكه نموده و پراكنده شدهكساني كه دينشان را 
توان پي برد كه  را از آنها مبرا ساخته است. به اين ترتيب مي صو خداوند پيغمبرش 

و ويژگي فرقه رستگار بر اهل سنت منطبق است، و نه بر روافض، زيرا حديث،  وصف
ر و صحابه پيروي نموده و از جماعت داند كه از سنت پيغمب اي مي فرقه رستگار را فرقه

 شوند.  مسلمانان جدا نمي
اي گفته شده كه پايبند به سنت پيغمبر  اگر گفته شود: در حديث فرقه رستگار به فرقه

باشند و بنابراين كسي كه بعد از وفات ايشان از  صزمان حيات پيغمبر و اصحابش در 
دانيم كه بعد از وفات  د و ما مياين سنت روي بگرداند، از فرقه رستگار نخواهد بو

 تعدادي مرتد شدند، پس آنها از فرقه رستگار نيستند. صپيغمبر 
در جواب بايدگفت: آري، بعضي مرتد شدند و مشهورترين اين مرتدان دشمنان 

باشند، مثل مسيلمه كذاب و پيروانش و ... كه روافض اين  و پيروانشان مي ابوبكر 
چنانكه چندين تن از علمايشان اين حقيقت را برمال مرتدان را دوست دارند، هم
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بر راه صواب بودند و  –مرتدان  –گويند: آن  اند، مثل همين مولف و غيره كه مي ساخته
 ابوبكر آنها را به ناحق كشت.

، بعد از اينها مشهورترين مرتدان، غالياني هستند كه بعد از ادعاي الوهيت علي 
، و اين گروه همان سبائيه يعني پيروان عبداهللا بن سبأ خود علي آنها را به آتش كشيد

 گذاري كرد. هستند كه نفرين ابوبكر و عمر را پايه
باشد  عبيد مي اولين شخص از منتسبان به اسالم كه ادعاي نبوت نمود، مختار بن ابي

 كه شيعه بود. بنابراين مرتدان شيعه از ساير فرق بيشترند و به همين دليل مرتداني بدتر
 شود. از غاليان، مثل نصيريه و مثل اسماعيليه باطني و امثال آنها يافت نمي

باشد. بنابراين مرتدان  مي و مشهورترين مردم در مبارزه با مرتدان، ابوبكر صديق 
اي بيش از مرتدان موجود در بين دشمنان ابوبكر نخواهند بود. و اين يعني  هيچ فرقه

ترند  ه پا در حال چرخيدن هستند، بر روافض منطبقمرتداني كه هنوز هم بر روي پاشن
 تا اهل سنت.

داند و  اين مسأله بديهي است و هر عاقلي كه اسالم و مسلمانان را بشناسد، آن را مي
شك ندارد كه مرتدان منتسب به شيعه، شديدتر و بدتر از مرتدان منتسب به اهل سنت 

 ورزند. كفر مي –اگر مرتدي در بين آنها باشد  –
توان گفت: اين دليل و حجتي كه طوسي براي اثبات فرقه رستگار  وجه ششم: مي

بودن اماميه به آن احتجاج نمود، همچنانكه داللتش باطل است، اماميه نيز در اين 
اماميه از همه مذاهب متباين «گويد:  اند. زيرا آنجا كه مي احتجاج به دروغ توصيف شده

 ».قايد با هم مشتركندبوده و جميع مذاهب ديگر در اصول ع
اگر مرادش اين است كه اماميه در مواردي كه مختص خودشان است با جميع 

اند، و مثالً خوارج نيز در  مذاهب تفاوت دارند، بايد گفت: جميع مذاهب همين گونه
كه از  در مواردي صاطاعت از پيغمبر و اسقاط  تكفير مرتكب گناه و تكفير علي 

يز ظلم در سهم پيغمبر [در تشريع] و جفا در مورد حكم وي و كند و تجو خدا نقل نمي
در اسقاط تبعيت از سنت متواتري كه مخالف با چيزي است كه به گمان خودشان ظاهر 
قرآن است مثل قطع دست سارق از كتف و امثال آن، خوارج نيز در اين موارد با ساير 
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 مذاهب تفاوت دارند.
فض با جميع مذاهب بر فساد و بطالن توان گفت: تفاوت روا وجه هفتم: مي

كند. زيرا انفراد و جدايي يك فرقه از جميع  ديدگاههايشان بهتر از صحت آن داللت مي
مذاهب داللت بر صواب اين يك فرقه نداشته و اشتراك ساير فرق در يك نظر داللتي بر 

اد و سه : امت من به هفتفرمودند صاگر گفته شود: پيغمبر بطالن آن ديدگاه ندارد. 
اند، بنابراين بايد اين فرقه تفاوت  شود كه جز يكي از آنها، بقيه جهنمي فرقه تقسيم مي

 اي با بقيه داشته باشد. ويژه
كند كه آن  گوييم: آري، ولي اين حديث داللت بر اين مطلب نيز مي در جواب مي

ا اين يك فرقه هفتاد و دو فرقه ديگر نيز با يكديگر اختالف و تفاوت دارند، همچنانكه ب
تفاوت دارند. حديث مذكور داللتي بر اشتراك هفتاد و دو فرقه در اصول عقايد ندارد و 

اي با ديگري متفاوت است و در اين  رساند كه هر فرقه بلكه ظاهر حديث جز اين را نمي
ح گردد كه افتراق بار منفي يافته و مورد مذمت واقع شده و مورد مد صورت معلوم مي

ته است. خداوند نيز به همگرايي و اتحاد امر فرموده و افتراق و اختالف را قرار نگرف

﴿فرمايد:  نكوهش نموده است، همچنانكه مي                ﴾N 

قرآن و اسالم، و هرگونه وسيله وحدت)، و همگى به ريسمان خدا (« ).103(آل عمران: 
 ».پراكنده نشويدچنگ زنيد ، و 

 ﴿فرمايد:  و مي                           

                        ﴾N  :آل عمران)

105-106.( 
(آن هم) پس از آنكه  ؛و مانند كسانى نباشيد كه پراكنده شدند و اختالف كردند«
هاى روشن (پروردگار) به آنان رسيد! و آنها عذاب عظيمى دارند. (آن عذاب  نشانه

گردد، اما آنها كه  هائى سياه مى هائى سفيد، و چهره عظيم) روزى خواهد بود كه چهره
شود:) آيا بعد از ايمان، و (اخوت و برادرى در  تهايشان سياه شده، (به آنها گفته مىصور

 ».ورزيديد سايه آن،) كافر شديد؟! پس بچشيد عذاب را، به سبب آنچه كفر مى
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، و اند: در آن روز رخسار اهل سنت سفيد و نوراني گشته ابن عباس وغيره گفته
 گردد. رخسار اهل بدعت و تفرقه سياه مي

  ﴿فرمايد:  و باز مي                   ﴾N  :159(األنعام.( 
هاى گوناگون (و مذاهب مختلف)  كسانى كه آيين خود را پراكنده ساختند، و به دسته«

 ».اى با آنها ندارى تقسيم شدند، تو هيچ گونه رابطه

 ﴿و يا:                            ﴾N  :البقره)

213.( 
هاى روشن به  تنها (گروهى از) كسانى كه كتاب را دريافت داشته بودند، و نشانه«

 ».كردند آنها رسيده بود، به خاطر انحراف از حق و ستمگرى، در آن اختالف

 ﴿و در جاي ديگر:                       ﴾N  :البينه)

و اهل كتاب اختالف نكردند مگر بعد از آنكه دليل روشن (و پيامبر راستين و « ).4
 ».آشكار) براي آنها آمد

اي كه بيشتر از سايرين از جماعت جدا شده و  در اين صورت بايد گفت: فرقه
ها باشد، و  ترين فرقه تر است كه مذموم بيشترين تفاوت را دارد در ذات خود شايسته

اي كه كمترين جدايي و دوري از جماعت را دارد، از همه به صواب نزديكتر است.  فرقه
بيشتر از حق و  حال اگر اماميه بيشترين مفارقت را از ساير فرق دارد، پس از همه

ها  حقيقت فاصله گرفته است، مخصوصاً كه اماميه در درون خودشان نيز از ساير فرقه
اند.  شود: اماميه هفتاد و دو فرقه اي كه گفته مي بيشتر اختالف نظر داخلي دارند، به گونه

و اين تعداد فرقه در داخل اماميه را بعضي از شاگردان همين طوسي از خودش نقل 
رسد و حسن بن  گفته است: فرق شيعه به هفتاد و دو فرقه مي د كه طوسي ميان كرده

 اند. موسي نوبختي و ديگران در شمارش فرق شيعه كتاب تأليف كرده
ولي اهل سنت و جماعت در اصول دينشان، نسبت به ساير فرق كمترين اختالف 

كترند زيرا اهل سنت اي از فرقه ضد آن به او نزدي نظر را دارند و به عالوه به هر فرقه
روترين آنهاست: اهل  ميانه و وسط اسالم هستند. همچنانكه اسالم در بين اديان ميانه
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سنت در باب صفات خداوند در وسط و ميانه دو ديدگاه تعطيل [صفات الهي] و تمثيل 
 [صفات او به مخلوقات] قرار دارند.

و  هستند. بنابراين اهل سنت ترين آنها اند: بهترين كارها، ميانه فرموده صو پيغمبر 
 اند. جماعت بهترين فرقه

اهل سنت در باب قَدر ميانه و وسط دو ديدگاه اهل تكذيبِ [تقدير] و اهل احتجاج 
 هاي خود] قرار دارند. به تقدير [براي توجيه كوتاهي

در باب اسماء و احكام بين وعيديه و مرجئه قرار دارند، و در مورد صحابه بين 
ركان [در حق صحابه] قرار دارند: در مورد علي، نه مثل روافض اهل غالت و جفا

كنند، و نه مثل روافض ابوبكر و عثمان را تكفير  غلواند، و نه مثل خوارج او را تكفير مي
 كنند. كنند، و نه مثل خوارج عثمان و علي را تكفير مي مي

نظر داشته  فاقتوان گفت: شيعه هيچ ديدگاهي ندارند كه بر آن ات وجه هشتم: مي
باشند، همين قولي كه مؤلف ذكر كرد، يكي از اقوال اماميه است، و از خود اماميه 

نظر دارند، همچنانكه  هايي هستند كه در توحيد و عدل با اينها اختالف طوايف و فرقه
نظر دارند،  شيعه در دوازده بودن امامان با اماميه اختالفجمهور  و ،قبالً ذكرش گذشت

 نظر دارند. ماعيليه و غيره بر انكار امامت دوازده امام اتفاقزيديه، اس
گويند: اصول دين چهار تاست: توحيد، عدل، نبوت و  و اين اماميه اثناعشريه مي

نظر دارند. در مورد نبوت  امامت، و خودشان در مورد توحيد و عدل و امامت اختالف
نند. اختالف خودشان بر سر ك نيز غايتش اين است كه مثل ساير امت به آن اقرار مي

امامت بزرگتر از اختالف ساير امت است. چنانچه اثناعشريه بگويند: ما از اين طوايف و 
شود: اهل سنت نيز از  فرق بيشتر هستيم، بنابراين حق با ماست، و نه با آنها. گفته مي

ه در برابر شما بيشترند، بنابراين حق باآنهاست، و نه با شما. در نهايت ساير فرق امامي
شوند، و اسالم همان دين حقي است  شما مثل شما، در برابر ساير مسلمانان محسوب مي

 كند. كه اهل حق را دور هم جمع مي
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 :)14فصل (
 دربارة بطالن قول اماميه كه خود و امامانشان نجات يافتگانند

عدم وجه سوم: اماميه به حصول نجات خود و امامانشان و «گويد:  مؤلف رافضي مي
نجات غير خود جازم و قاطع هستند، ولي اهل سنت اين را نه براي خود و نه براي غير 

تر است.  دانند، و نه بر آن جازم هستند. بنابراين پيروي از اماميه شايسته خود، نه جايز مي
افتند و به يك دو راه  زيرا اگر فرض كنيم كه دو نفر از بغداد به مقصد كوفه به راه مي

كند و در همين حال  كه هر يك از آن دو نفر، يكي از آن دو راه را انتخاب ميرسند  مي
پرسد: كجا  خواهد به كوفه برود از يكي از آن دو مسافر مي شخص سومي كه او نيز مي

رساند؟  پرسد: آيا اين راه تو را به مقصد مي دهد: به سوي كوفه. مي روي؟ جواب مي مي
رساند؟ و آيا راه  يا راه آن يك نفر ديگر او را به كوفه نميو آيا اين راه امنيت ندارد؟ و آ

دانم. سپس آن شخص  او امنيت دارد؟ و رهرو جواب دهد كه: جواب اين سؤالها را نمي
سومي همين سؤالها را از رهرو دومي بپرسد و او در جواب بگويد: آري، اين راه مرا به 

رود و امنيت نيز  ديگر به كوفه نمي رساند، و امنيت نيز دارد و راه آن رهرو كوفه مي
 ندارد.

شمارند، و  رو اولي گردد، عقالء او را سفيه مي در اين صورت اگر رهرو سومي دنباله
 ».شود: احتياط را رعايت كرده است رو دومي گردد، گفته مي اگر دنباله

 كالم مؤلف رافضي از چندين وجه قابل نقد است: 
شود بايد از آنها  د پيروي از اماماني است كه ادعا ميتوان گفت: اگر مرا وجه اول: مي

شود، پيروي از خلفاي  به صورت مطلق اطاعت شود و اطاعت از آنها باعث نجات مي
اميه نيز اينگونه است كه اطاعت از امامان [خلفاي] خودشان را به صورت مطلق  بني

د، و اينها هميشه بر راه شو گفتند: پيروي از اينها باعث نجات مي دانستند و مي واجب مي
اند، و در سب و لعن علي و غيره و جنگ با شيعياني كه عليه حكومت  صواب بوده

اند كه اطاعت از امام  اند. زيرا آنها معتقد بوده خروج نموده بودند، راه صواب را پيموده
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در هر چيزي واجب است، و خداوند امام را به خاطر هيچ گناهي مورد مواخذه قرار 
شوند، مورد  دهد، و مردم نيز در گناهي كه به خاطر اطاعت از امام مرتكب مي نمي

تر است، زيرا پيروان  گيرند و بلكه حجت اينان از حجت شيعه قوي مواخذه قرار نمي
اند كه خداوند آنها را حاكم گردانيده بود و نصرت  اميه از اماماني پيروي كرده بني

ي داده بود و بنابراين اگر بر مبناي مذهب قدريه بخشيده، تأييد نموده و مملكت ارزان
هد، بيشترين خير و صالح در آن نهفته  د گفته شود كه خداوند هر كاري را كه انجام مي

 اميه بخاطر مصلحت بندگان بوده است. در اين صورت زمامداري اين امامان بني ،است
، بزرگتر از بديهي است لطف و مصلحتي كه در نتيجه زمامداري آنها حاصل شد

قدرت و سيطره  لطف و مصلحتي است كه توسط امامي معدوم و يا امامي ناتوان و بي
اميه به مصالحي از مصالح دنيوي و  شود. و به همين دليل پيروان خلفاي بني حاصل مي

ديني دست يافتند كه بزرگتر از آن مصالحي است كه براي پيروان مهدي منتظر حاصل 
اند كه آنها را امر به معروف و نهي از منكر كند،  امي دست نيافتهشده است: روافض به ام

اميه كه توسط  و در تحقق مصالح ديني و دنيايي آنها را ياري كند، برخالف بني
زمامدارانشان به منافع ديني و دنيوي بسياري دست يافتند كه خيلي بيشتر از منافع محقق 

شود كه اگر دليل منتسبان به همراهي با  شده براي روافض است. به اين ترتيب معلوم مي
تر است، و اگر دليل  صحيح صحيح باشد، دليل منتسبان به همراهي با عثمان علي

تر است. حال اگر همين شيعيان به اتفاق ساير اهل  اينان باطل باشد، دليل روافض باطل
در صورت  –سنت بگويند: جازم بودن منتسبان به همراهي با عثمان بر نجات خودشان 

اشتباه و گمراهي است، اشتباه و گمراهي روافض به مراتب  –پيروي مطلق از امامانشان 
 –گويند: ما جازم و قاطع هستيم كه با اطاعت از نائب امام معصوم  بزرگتر است كه مي

يابيم، زيرا شيعه اماماني  نجات مي –اي ندارد  كه خود امام معصوم هيچ اثر و نشانه
به صورت مباشر در بين آنها زندگي كنند و تنها شيوخ و بزرگانشان اند كه  نداشته

 اند. اند و آنها را از راه خدا باز داشته اند كه به ناحق اموال آنها را خورده بوده
وجه دوم: اين مثال مؤلف زماني صحيح خواهد بود كه ما دو مقدمه را بپذيريم: اول 

 امر و نهي او بر ما معلوم باشد.اينكه ما امام معصومي داريم، و دوم اينكه 
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در حالي كه هيچ يك از اين دو مقدمه معلوم و ثابت شده نيستند و بلكه هر دو 
اند. فعالً به مقدمه اول كاري نداريم. در مورد مقدمه دوم بايد گفت: اماماني كه  باطل

كه اند و امام غايب نيز  ادعاي عصمت آنها شده است. سالهاي سال است كه وفات كرده
صدها سال است غايب شده و البته به نظر بعضي هم معدوم بوده و وجود خارجي 

شوند، شيوخ شيعه و يا كتبي هستند  ندارد. در اين ميان كساني كه مورد اطاعت واقع مي
اند كه ما محتواي اين كتب را از آن  اند و گفته كه بعضي از آن شيوخ تأليف كرده

به اتفاق معصوم نيستند و كسي به نجات آنها جازم و ايم. و اين شيوخ  معصومان گرفته
 قاطع نيستند.

كنند كه به نجات و  پيروي مي –شيوخ خودشان  –بنابراين روافض تنها از اماماني 
سعادت ايشان جازم نيستند، پس نه به نجات خود و نه به نجات اين راهنماهايشان كه 

 نيستند. كنند، قاطع به صورت مباشر به آنها امر و نهي مي
باشند و انتساب آنها به امامان معصومشان مثل  امامان روافض در حقيقت همين شيوخ مي

شوند  نسبت داده مي – بنيانگذار –انتساب بسياري از پيروان شيوخي است كه به شيخ اولي 
دانند واقعاً اوامر و نواهي آن شيخ اولي چه بوده  كه مدتهاست وفات كرده است و نمي

خورند و از راه خدا  اند كه اموال يكديگر را به ناحق مي ه پيرواني پديد آمدهاست. و بلك
كنند، همچنانكه  دارند، مردم را به غلو در مورد آن شيخ اولي و جانشينانش امر مي باز مي

دهند  كنند: اينها به مردم دستور مي اند و مي شيوخ مسيحي اين كار را با پيروانشان كرده
قرار دهند و غير خدا را بندگي نمايند و از راه خدا باز دارند، و به كه براي خدا شريك 

شوند. توحيد  خارج مي» ال اله اال اهللا ومحمد رسول اهللا«اين ترتيب از حقيقت شهادت 
يعني جز خدا را بندگي نكنيم، پس غير او را به فرياد نخوانيم، از غير او نترسيم، هيچ 

ان را پروردگاراني ديگر قرار ندهيم، چه برسد به يك از مخلوقات و مالئكه و پيغمبر
 امامان، شيوخ، علماء، پادشاهان و غيره.

كرد و هيچ  و رسول اكرم نيز مبلغي بود كه اوامر و نواهي خداوند را تبليغ مي
شود. پس چگونه امام و شيخ را بر  مخلوقي جز ايشان به صورت مطلق اطاعت نمي

بت و بعد از وفات، به فرياد بخوانيم و از او كمك مسند الوهيت نشانده و در حال غي
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بطلبيم، و از بخواهيم نيازهايمان را برآورده سازد. اطاعت تنها از شخصي جايز است كه 
خواهد، امر كند و يا از آن نهي نمايد. اطاعت از مردگان،  حاضر باشد و به آنچه مي

غمبر است. مسيحيان به اين ترتيب تشبيه آنها به خدا و اطاعت از زندگان تشبيه آنها به پي
است، خارج » ال اله اال اهللا ومحمد رسول اهللا«از حقيقت اسالم كه اصل آن شهادت 

اند كه از فالن شيخ  اند به عالوه بسياري از مسيحيان در گرداب حكاياتي غرق شده شده
از شود و بسياري از آن نيز دروغ و بعضي نيز اشتباه است. به اين ترتيب  نقل مي

اند، روي برتافته و به منقوالتي  اي معصوم صدور يافته منقوالت صحيحي كه از گوينده
اند. چنانچه اشتباه اينان ثابت شود، ثابت  غير متيقّن از قائلي غير معصوم روي آورده

گردد كه اشتباهات شيعه بيشتر و بزرگتر هستند، زيرا آنها در نقل از امامانشان  مي
 كنند. عاي عصمت ائمه بيشتر از هر كسي غلو ميدروغگوترين و در اد

وجه سوم: حكم صادر كردن براساس اين مثالي كه ذكر كرده و آن را اصل قرار داده 
و بر آن قياس نموده است، جايز نيست. زيرا در مثال مذكور شخص سوم هنگامي كه در 

يا راه هم امنيت دانم كه آ گويد: نمي گيرد كه اولي مي برابر دو جواب متفاوت قرار مي
گويد: راه من امنيت دارد و به  رساند يا نه. و دومي مي دارد يا نه و آيا مرا به مقصد مي

رساند. عقالً شايسته نيست كه آن شخص سوم، كالم دومي را به مجرد ادعا  مقصد مي
باور كند و بلكه به نظر عقالء جايز است كه هدفش فريفتن شخص سوم باشد و 

او را بفريبد تا با او هم سفر شود و در راه او را بكشد و اموالش را  بخواهد با دروغ
خبر باشد. ولي  تصاحب كند، و نيز احتمال دارد كه نسبت به خوف و ناامني جاده بي

كند.  كند و بلكه او را به انتخاب خودش حواله مي رهرو اولي ضمانت چيزي را نمي
ند كه شخص تأمل كند و بينديشد كه ك بنابراين احتياط در چنين موردي اقتضاء مي

 كداميك از آن دو راه را انتخاب كند.
بنابراين مجرد احتياط داللتي نه بر علم آن رهرو دارد و نه بر صدق و راستگويي او، 
و عادت و شيوه عقالء در اين موارد توقف و خودداري است تا زماني كه دليلي بر 

 انتخاب داشته باشيم.
گويد:  گفت: مؤلف بر روافض نيز دروغ بسته است، زيرا مي توان وجه چهارم: مي
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اگر مرادش اين است كه هر » يابند و نه اهل سنت روافض در اينكه تنها آنها نجات مي«
شود، حتي اگر واجبات را ترك كرده  كس كه اعتقاد آنها را داشته باشد، وارد بهشت مي

 قول هيچ عاقلي. و مرتكب محرمات شود. اين نه قول اماميه است و نه 
رساند و  اي است كه با وجود آن هيچ بدي ضرري به آدم نمي و اگر حب علي حسنه

ها و رسيدن به  سازد و بنابراين ترك نمازها و انجام فجور عليه علوي او را متضرر نمي
 گردد. هاشم نيز باعث خسران دوستدار علي نمي اهداف از طريق ريختن خون بني

دق مستلزم موافقت عملي با آن است. پس به خانه اول اگر بگويند: محبت صا
بازگشتيم و آنها اقرار كردند كه انجام واجبات و ترك محرمات بر دوستدار علي نيز 

 واجب است.
و اگر مرادش اين است كه هر كس اعتقاد صحيحي داشته باشد و واجبات را انجام و 

، ديدگاه اهل سنت است: اهل شود. اين ديدگاه محرمات را ترك نمايد، وارد بهشت مي
گويند: هر كس تقواي خدا را پيشه سازد، رستگار خواهد شد. همچنانكه قرآن  سنت مي

 نيز به اين مسأله اشاره كرده است.
اند، زيرا  و همانا اهل سنت تنها در مورد مصاديق و تك تك افراد، قائل به توقف

د و بنابراين چنانچه ثابت شود متقي بودن هر فرد معيني بايد به صورت جازم ثابت شو
به همين باشد و  شود كه اهل بهشت مي كه شخصي بر تقوي وفات يافته است، معلوم مي

آنها را بيان  بهشتي بودن صدهند كه پيغمبر  دليل به بهشتي بودن افرادي گواهي مي
فرموده است. اهل سنت در مورد كسي كه حسن ثناي او در بين مردم بعد از وفاتش به 

 د استفاضه برسد، دو ديدگاه و دو قول دارند. ح
اي نيستند كه با  شود كه اماميه قائل به جزم در چيز پسنديده به اين ترتيب معلوم مي

آن از اهل سنت و جماعت متمايز گردند. و اگر بگويند: مراد ما اين است كه هر امامي 
بودن او ينيم، بر بهشتي مذهبي كه ما او را پايبند به انجام واجبات و ترك محرمات بب

 جازم هستيم، بدون اينكه خبري از معصوم در مورد باطن و نيت او به ما برسد.
در جواب بايد گفت: اين مسأله مخصوص اماميه نيست و بلكه اگر در اين مورد راه 
صحيحي باشد، راه اهل سنت است و آنها هستند كه در سلوك اين طريق ماهرترند، و 
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راه صحيحي وجود نداشته باشد، فضيلتي در آن نبوده و بلكه فضيلت اگر در اين مورد 
 در عدم آن است.

كنند، مگر اينكه اهل سنت به  خالصه اينكه: روافض ادعاي هيچ علم صحيحي را نمي
 آن سزاوارترند، و هر جهلي كه ادعا كنند، نقصي است، و اهل سنت از آن دورترند.

ند. زيرا  ا رستگاري امامانشان جازم و قاطعوجه پنجم: اهل سنت بيش از روافض بر 
، سابقان نخستين مهاجر و انصار هستند و اهل سنت در صامامان آنها بعد از پيغمبر 

شوند، و  دهند كه عشره مبشره وارد بهشت مي رستگاري اينها يقين دارند؛ شهادت مي
ام دهيد كه همانا خواهيد، انج هر كار مي«دهند كه خداوند به اهل بدر فرمود:  گواهي مي

گويند: هيچ يك از كساني كه  و بلكه مي» ام من شما را مورد مغفرت خويش قرار داده
شوند.  بيعت كردند، وارد دوزخ نمي صزير درخت [در بيعت الرضوان] با پيغمبر 

95Fنقل شده است صهمچنانكه اين مطلب در حديث صحيح از پيغمبر 

. و اين 1
دانند و  ار صد نفرند كه اهل سنت همه را امام خود ميكنندگان بيش از هزار و چه بيعت

گواهي از روي علم و  شود، و اين دهند كه هيچ يك از اينها وارد دوزخ نمي گواهي مي
 كنند و گوياي آن هستند. آگاهي است، همچنانكه قرآن و سنت بر آن داللت مي

صورت مطلق و  اند: يا به توان گفت: اهل سنت بر رستگار بودن جازم وجه ششم: مي
يا به صورت معين. و اين جزم و شهادت آنها به علمي معتبر مستند است. ولي روافض 
اگر شهادت به رستگار بودنشان هم بدهند، شهادتي از روي علم نيست و يا شهادتي 

گويد:  اند. زيرا آنها چنان هستند كه شافعي مي است كه خود به دروغ بودن آن واقف
 ام كه از روافض بيشتر به دروغ شهادت دهند. هيچ گروهي را نديده

شود كه رستگار است. يا در هر  وجه هفتم: امامي كه در مورد وي گواهي داده مي
شود، حتي اگر مؤمنان ديگر با او اختالف و نزاع داشته  چيزي مورد اطاعت واقع مي

خدا و رسولش شود كه يا امر به اطاعت از  باشند، و يا اينكه در اموري از او اطاعت مي
تر  كند، آنهم در زماني كه شايسته امر مي و يا اينكه به اطاعت از اجتهاد خودش ،كند  مي

                                           
 .٢/٨٢٢و مسلم،  ٣/٤٦) نگا: بخاری، ١(
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به اين اعتبار از او براي اطاعت دانسته نشود و ... اگر مراد از امام اولي است، اهل سنت 
ندارند، و همچنانكه از مجاهد، حاكم، مالك و غيره نقل شده،  صامامي جز رسول اهللا 

. اهل سنت ص گويند: كالم هر كسي قابل اطاعت و انكار است به جز رسول اكرم مي
دهند كه  دهند كه بهترين مخلوقات است و شهادت مي در مورد اين امامشان شهادت مي

هر كس به او اقتدا كند و هر چه را او به آن امر كرده، انجام دهد و هر چه را او از آن 
شود. اين شهادت اهل سنت است كه از شهادت  ت مينهي كرده، ترك كند، وارد بهش

كنندگان از عسكريين [امام هادي و امام  روافض مبني بر رستگاري پيروان و اطاعت
شود كه  تر و به حقيقت نزديكتر است. به اين ترتيب ثابت مي حسن] و امثال آن دو كامل

ستگاري خودشان تر است، و شهادت اهل سنت بر رستگاري او و ر امام اهل سنت كامل
فرمايد:  تر است، و با روافض برابر نيست. ولي خداوند مي به شرط اطاعت از او كامل

﴿        ﴾N  :59(النمل.( 
 ».دهند؟ آيا خداوند بهتر است يا بتهايى كه همتاى او قرارمى«

آورد، اگرچه  ييعني به هنگام مقابل هم آوردن، خير محض را در مقابل شر محض م
 خيري در شر محض نيست.

يعني امامي كه به صورت مطلق از او  –و اگر مرادشان از امام، امام مقيد است 
مطلق سنت اطاعت از چنين امامي را مادامي كه موافق اوامر امام اهل  –شود   اطاعت نمي

در  امامي دانند. حتي زماني هم كه از چنين نباشد، واجب نمي صيعني رسول اهللا 
 صكنند كه خدا به آن امر كرده است، در واقع از خدا و پيغمبرش  چيزي اطاعت مي

است يا  كنند. بنابراين توقف اهل سنت در مورد چنين امامي، كه آيا بهشتي اطاعت مي
 رساند. نه؟ ضرري به عقيده و مذهبشان نمي

نموده  توان گفت: خداوند سعادت و رستگاري را براي كسي تضمين وجه هشتم: مي
اطاعت كند و كسي كه از چنين اطاعتي روي بگرداند، وعده  صكه از او و پيغمبرش 

 صروزي داده است. بنابراين مالك سعادت، اطاعت از خدا و پيغمبر  بدبختي و سيه

    ﴿فرمايد:  است. همچنانكه مي                 
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              ﴾N  :69(النساء.( 
و كسى كه خدا و پيامبر را اطاعت كند، (در روز رستاخيز،) همنشين كسانى خواهد «

 ؛ن و صديقان و شهدا و صالحاناز پيامبرا ؛بود كه خدا، نعمت خود را بر آنان تمام كرده
 ».و آنها رفيقهاى خوبى هستند
 و آياتي ديگر از اين قبيل.

 ﴿فرمايد:  در اين صورت، خداوند كه مي          ﴾N  :16(التغابن.( 
 ».توانيد و استطاعت داريد تقواي الهي پيشه كنيد پس تا مي«

 صتوان خودش در اطاعت از خدا و پيغمبر مراد اين است كه هر كس بر حسب 
 شود. تالش كند، وارد بهشت مي

شود، مثل قول  گويند: هيچ كس جز اماميه وارد بهشت نمي بنابراين قول رافضه كه مي

           ﴿اند:  يهوديان و مسيحيان است كه گفته

        ﴾N  :111(البقره.( 

اين » هيچ كس، جز يهود يا نصارى، هرگز داخل بهشت نخواهد شد«آنها گفتند: «
 .»گوييد، دليل خود را (بر اين موضوع) بياوريد! آرزوى آنهاست! بگو: اگر راست مى

﴿فرمايد:  ولي خداوند مي                         

          ﴾N  :112(البقره.( 

آرى، كسى كه روى خود را تسليم خدا كند و نيكوكار باشد، پاداش او نزد «
وند. (بنابر اين، بهشت ش نه ترسى بر آنهاست و نه غمگين مى ؛پروردگارش ثابت است

 ».خدا در انحصار هيچ گروهى نيست)
كنند، اطاعتش بر كسي واجب نيست،  بديهي است امام غايبي كه روافض ادعا مي

زيرا هيچ قول منقولي به صورت مسلّم از او نقل نشده است. بنابراين هر كس از پيغمبر 
و  ،مان هم نداشته باشدحتي اگر به اين امام اي ،گردد اطاعت كند، وارد بهشت مي ص

وارد بهشت  صآورد جز با اطاعت از پيغمبر  كسي هم كه به اين امام ايمان مي
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و فارق  ،مالك وجود و يا عدم خوشبختي است صشود. پس اطاعت از پيغمبر  نمي
جهنميان) جدا  مردم را از هم (به بهشتيان و صو محمد  ،بين بهشتيان و جهنميان است

د متعال با بيان خودش مردم را به اطاعت از او راهنمايي نموده ساخته است. و خداون
گردد كه اهل سنت به نجات و رستگاري كسي كه از اهل  است. به اين ترتيب معلوم مي

 اند. سنت باشد، جازم
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 :)15فصل (
گويد اماميه مذهب خود را از  دربارة بطالن ادعاي رافضي كه مي

 اند امامان معصوم گرفته

وجه چهارم: اماميه مذهب خود را از ائمه معصومي «گويد:  مي مولف رافضي
اند كه به فضل، علم، زهد و ورع و عبادت، دعا و تالوت قرآن در همه اوقات و  گرفته

مداومت بر اين از دوران طفوليت تا پايان عمر مشهورند و بعضي از آنها علوم را به 
ا نازل شده است، و نيز آيه طهارت، در شأن آنه» هل أتي«دادند و سوره  مردم تعليم مي

آيه ايجاب مودت ايشان، آيه ابتهال [مباهله] و غيره در مورد آنها نازل شده است. و 
خواند و با وجود درگيري شديد با جنگ و  روز هزار ركعت نماز مي در هر شبانه علي

 نمود. جهاد، قرآن تالوت مي
 صباشد كه بعد از رسول اهللا  مي طالب اولين آنها [ائمه معصوم] علي بن ابي

 ﴿برترين خاليق است و خداوند او را نفس رسول اكرم ناميده است، آنجا كه فرموده: 

     ﴾N  :61(آل عمران.( 
 ».ما از نفوس خود دعوت كنيم، شما هم از نفوس خود«

آورده است، فضل او و پيغمبر او را به برادري برگزيده و دخترش را به نكاح او در 
اي كه  [بر كسي] پوشيده نيست، و معجزات بسياري از او روي داده است، به گونه

نيز اند كه علي آنها را كشت. و ديگراني  گروهي از مردم در مورد او ادعاي ربوبيت كرده
هاي رسول اكرم  به اين درجه از افراط رسيدند، مثل غالت و نصيريه. و دو پسرش، نوه

هر دو امام هستند. در زمان خود  صن جوانان بهشت و به نص پيغمبر ، سروراص
اند.  اند و در راه خدا آنگونه كه شايسته بوده، جهاد كرده ترين مردم بوده زاهدترين و عالم

پوشيد، بدون اينكه كسي به اين مسأله پي  و حسن زير لباس فاخرش، پشم گوسفند مي
راست خود و [فرزندش] ابراهيم را بر ران  ، روزي حسين را بر رانصببرد. پيغمبر 

چپ خود نشاند. جبرئيل نازل شد و گفت: خداوند اين دو را با هم نزد تو زنده نگه 
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چنانچه حسين بميرد،  فرمود: صدارد، پس يكي از آن دو را انتخاب كن. پيغمبر  نمي
گريه خواهم من و علي و فاطمه گريه خواهيم كرد، و چنانچه ابراهيم بميرد، من بر او 

روز وفات نمود. بعد از آن كرد، پس به وفات ابراهيم رضايت داد، و ابراهيم بعد از سه 
سالم و درود بر كسي كه  فرمود: مي صآمد، پيغمبر  هر وقت حسين نزد ايشان مي

 ام. پسرم ابراهيم را براي زنده ماندن او، فديه داده
خواند و  گرفت و قرآن مي وزه ميو علي بن حسين، زين العابدين، روز را با شبش ر

خواند، و در هر ركعت دعاهاي منقول از او و از  روز هزار ركعت نماز مي در شبانه
گفت: عبادت من  كرد و مي كنان پرت مي خواند، سپس صحيفه را ناله پدرانش را مي

ها  اي كه اشك گريست، به گونه نسبت به عبادت علي چه ناچيز است! و بسيار مي
 –اش ايجاد كرده بـودنـد، و آن قدر سجده برد تا بـه ذوالثفنات  ر روي گونـهشياري ب

اكرم مشهور شد و رسول  –اش به هم چسبيده باشد  كسي كه از زانو، دست و سينه
 او را سيدالعابدين ناميد. ص

آورد، وقتي تالش كرد حجراالسود را لمس كند به  هشام بن عبدالملك حج به جا مي
العابدين كه آمد مردم راه را باز كردند تا اينكه  ازدحام نتوانست. زينخاطر شلوغي و 

اي  كنار حجراالسود آمد و آن را لمس كرد و همه از حجراالسود فاصله گرفتند به گونه
كه كسي جز او در نزد حجراالسود باقي نماند. هشام بن عبدالملك گفت: اين كيست؟ 

داد. امام زين العابدين هزار دينار براي او  فرزدق با سرودن ابيات شعر مشهورش، جواب
 صبا خدا و پيغمبر فرستاد. فرزدق آن را رد كرده و گفت: من اين را از روي دشمني 

حسين گفت: ما اهل بيت  كنم. علي بن ام، بنابراين اجري به خاطر آن دريافت نمي سروده
 يريم.گ هستيم، چيزي كه از دست ما [به عنوان هديه] خارج شد، پس نمي

دانستند از  رسيد، ولي نمي شان شبانه مي و گروهي از مردم در مدينه بودند كه روزي
 شان قطع شده و مسبب آن را شناختند.  العابدين روزي رسد. و با وفات زين كجا مي

اش را  و پسرش محمد باقر بزرگترين مردم در زهد و عبادت بود، سجده پيشاني
 او را باقر ناميده بود: صن خود بود، رسول اكرم ترين شخص زما شكافته بود، عالم

جابر بن عبداهللا انصاري نزد باقر آمد در حالي كه او يكي از نويسندگان كم سن بود و به 
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رساند. باقر گفت: و بر جدم سالم باد.  سالم تو را مي ص او گفت: جد تو، رسول اكرم
نشسته بودم كه حسين  صبه جابر گفته شد: چگونه؟ جواب داد: در نزد رسول خدا 

شود  در آغوش او مشغول بازي بود. پيغمبر فرمود: اي جابر! [حسين] صاحب پسري مي
شود: سيد العابدين برخيزد، پسر حسين  به اسم علي، در روز قيامت ندا داده مي

شود كه علم را  خيزد. سپس پسرش صاحب فرزندي به اسم محمد باقر مي برمي
ديدي، سالم مرا به او برسان. ابوحنيفه و غيره از او [حديث] شكافد، هر وقت او را  مي

 اند. روايت كرده
برترين و عابدترين شخص زمان خود بود. علماي  ؛و فرزند باقر، يعني صادق 

گويد: هر  گويند: عبادت او را از طلب رياست بازداشت. عمر بن ابي مقدام مي سيره مي
يافتم. صادق همان  او را از سالله انبياء مي كردم، وقت به جعفر بن محمدصادق نگاه مي

كسي است كه فقه اماميه و معارف حقيقي و عقايد يقيني را نشر داد. و در مورد هيچ 
 شد، و به همين دليل صادق امين ناميده شد. داد، مگر اينكه واقع مي چيزي خبر نمي

بود. عبداهللا بن حسن بزرگان علوي را جهت بيعت براي دو پسرش جمع كرده 
شود. عبداهللا خشمگين شد. صادق گفت: اين امر به  صادق گفت: اين كار انجام نمي

رسد و مرادش منصور بود. وقتي به گوش منصور رسيد، خوشحال  صاحب قباي زرد مي
رسد. وقتي پير شد،  دانست كه زمامداري به او مي شد زيرا به وقوع آن مطمئن بود و مي

 ؟ بعد از آن زمامداري به او رسيد.گفت: تحقق كالم صادق چه شد مي
شد و عابدترين شخص زمان خود  و پسر ايشان، موسي كاظم عبد صالح ناميده مي

گرفت. كاظم ناميده شد از آن جهت كه هر  داري، و روزها روزه مي زنده بود، شبها شب
فرستاد. فضيلت او را موافق و  رسيد، مالي براي او مي وقت چيزي از كسي به او مي

گويد: از شقيق بلخي روايت شده كه  اند: ابن جوزي از حنابله مي الف نقل كردهمخ
) براي به جا آوردن راهي حج شدم. در قادسيه اتراق كرديم. ناگهان 149گفت: سال (

گون بود، لباسي از ابريشم گوسفند به تن  نگاهم به جواني زيبارو افتاد كه سخت گندم
 ييكفش به پا داشت و جداي از مردم و به تنها داشت و عبايي به خود پيچيده بود.
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خواهد سربار مردم باشد، به  ود. با خودم گفتم: اين مرد از صوفيه است كه مينشسته ب
كنم. پس به او نزديك شدم، چون به من رو  روم و او را توبيخ مي خدا سوگند! نزد او مي

ها بپرهيزيد، چراكه  نكرد و نگاهش به من افتاد، گفت: اي شقيق! از بسياري از گما
 ها گناه هستند. بعضي از گمان

طلبم.  با خودم گفتم: اين بنده صالحي است كه ذهن مرا خواند، از او حالليت مي
خواند و  ناگهان از نظرم پنهان شد. وقتي در واقصه اتراق كرديم، او را ديدم كه نماز مي

روم و معذرت  پيش او ميلرزيد و اشكهايش سرازير بود. گفتم:  اعضاء و جوارحش مي
 كنم. نمازش را كوتاه كرد. سپس گفت: اي شقيق!  خواهي مي

﴿                  ﴾N  :82(طه.( 

و من هر كه را توبه كند، و ايمان آورد، و عمل صالح انجام دهد، سپس هدايت «
 ».آمرزم شود، مى

اتراق » زباله«م: اين از ابدال است، دو بار به درون من پي برده است. وقتي در گفت
اي به دست دارد و  كرديم، ناگهان چشمم به او افتاد كه بر باالي چاهي ايستاده و كوزه

خواهد آب باال بكشد. كوزه از دستش به داخل چاه افتاد، پس رو به آسمان كرد و  مي
 گفت: 

 املاء أنت ريب إذا ظمئت إىل
 

 وقويت إذا أردت الطعاما 
 

 خداوندا! تو [فراهم كننده] آب و طعام من هستي به هنگام تشنگي و گرسنگي.
 خداوندا! چيز ديگري جز اين كوزه ندارم.

اش را  گويد: به خدا سوگند! ديدم كه چاه آبش باال آمد و آن شخص كوزه شقيق مي
هار ركعت نماز خواند. سپس به برداشت و آن را از آب پر كرد و وضو گرفت و چ

برد و از آن  كرد و در كوزه فرو مي اي از ريگ رفت، دستش را مشت مي سوي تپه
نوشيد. گفتم: از فضيلتي كه خدا روزي تو گردانيده و بر تو نعمت بخشيده، مرا اطعام  مي

 اند پس كن. گفت: اي شقيق! نعمتهاي خداوند هميشه، آشكار و نهان ما را در برگرفته
بين باش. سپس از كوزه به من نوشانيد، احساس كردم  نسبت به پروردگارت خوش
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ام، سير و  خورم. به خدا سوگند! لذيذتر و خوشبوتر از آن ننوشيده قاووت و شَكَر مي
كردم و نه ميل به آشاميدن. سپس تا  سيراب شدم و چندين روز نه اشتهاي طعام مي

هاي شب او را كنار قبه ميزاب  يك شب در نيمههنگام داخل شدن به مكه او را نديدم. 
خواند و تا بامداد همين گونه بود. وقتي فجر  ديدم كه با خشوع، گريه و زاري نماز مي

شد در مصلي نشست و شروع به تسبيح كردن نمود، سپس براي نماز صبح برخاست و 
اطرافيان و اموال كعبه را هفت بار طواف كرد و خارج شد. دنبال او راه افتادم، ديدم كه 

و غالماني دارد و برخالف آن هنگامي است كه در راه مكه ديده بودم، مردم پيرامون او 
جويند. از آنها پرسيدم: اين كيست؟  كنند و از او تبرك مي گردند و به او سالم مي مي

جواب دادند: موسي بن جعفر است. گفتم: تعجب كردم كه اين امور خارق العاده از 
 مثال ايشان سر بزند. اين مطلب را حنبلي نقل كرده است.كسي جز ا

گذشت كه  در بغداد از كنار خانه بشر مي ؛بشر حافي نزد او توبه كرده است: امام 
نوازي را از داخل خانه شنيد. كنيزي از خانه بيرون آمد در حالي  صداي موسيقي و آواز و ني

اي از كوچه ريخت. امام به او  گوشهاي از سبزي در دست داشت و آن را در  كه خاكروبه
بنده؟ جواب داد: آزاده است. گفت: راست  گفت: اي كنيز! صاحب اين خانه آزاده است يا

ترسيد. وقتي كنيز به داخل خانه بازگشت،  بود از مواليش مي گويي اگر بنده مي مي
كردي؟  اش نشسته بود، از او پرسيد: چرا تأخير مواليش كه بر بساط مشروباتش گسترده

جواب داد: مردي چنين و چنان گفت. بشر از خانه خارج شد و خود را به موسي بن 
 ».جعفر رسانيد و در محضر او توبه كرد

 كالم مؤلف از چندين وجه قابل نقد است: 
توان گفت: مسلَّم نيست كه اماميه مذهب خود را از اهل بيت گرفته  وجه اول: مي

ر آنها. بلكه در جميع اصولشان كه مخالف اهل سنت باشد، باشند، نه اثني عشريه و نه غي
زيرا از اند: در توحيد، در عدل و در امامت.  با علي و ائمه اهل بيت مخالفت نموده

و ائمه اهل بيت به ثبوت رسيده كه قائل به اثبات صفات براي خداوند، تقدير الهي،  علي
اند كه با  و ساير مسايلي بوده م تأييد خالفت خلفاي سه گانه و فضيلت ابوبكر و عمر

مذهب رافضه تناقض دارند و نقل اين مطالب در كتب اهل علم در حد مستفيض به ثبوت 
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اي كه منقوالت معتبر از اهل بيت در اين باب ما را به اين حقيقت  رسيده است، به گونه
 اند و نه موافق. رساند كه روافض مخالف آن ائمه مي

شيعه در مسايل امامت، صفات الهي، تقدير و ساير مسايل  توان گفت: وجه دوم: مي
حتي  –باشند. كداميك از اين اقوال  شان داراي اختالف بسيار و شديد مي اصول دين

 اند. را از ائمه معصوم گرفته –مسايل مرتبط با امامت 
 اي از اختالفاتشان پيرامون وجود نص بر امامت و پيرامون امام منتظَر قبالً به گوشه

اشاره كرديم، شيعه در مورد امام غايب و منتظَر چندين قول دارند: بعضي جعفر بن 
دانند، بعضي فرزند او، موسي بن جعفر را، بعضي محمد بن  محمد را باقي و ماندگار مي

دانند و بعضي محمد بن حنفيه را و گروهي  عبداهللا بن حسن را باقي و منتظَر مي
گويند: در  اند، آن گروه ديگر مي ن و حسين فرمودهنصي در مورد حس گويند: علي مي

گويند: علي بن حسين در مورد پسرش  مورد محمد بن حنفيه فرمودند. گروهي مي
گويند: در مورد پسر ديگرش عبداهللا  اند. گروهي ديگر مي ابوجعفر نصي فرموده

كرد. گويند: به محمد بن عبداهللا بن حسن بن حسين وصيت  اند، و گروهي مي فرموده
گويند:  گويند: جعفر در مورد فرزندش اسماعيل نصي فرمود، و گروهي مي گروهي مي

گويند: در مورد پسرش محمد  در مورد محمد بن اسماعيل فرمود، و گروهي ديگر مي
گويند: در مورد پسرش عبداهللا فرمود، و گروه پنجمي هم  فرمود، گروهي هم مي

روهي نص را به سوي محمد بن حسن سوق گويند: در مورد پسرش موسي فرمود. گ مي
دهند، و گروهي به سوي بني عبيداهللا بن ميمون قداح حاكم و پيروانش، و گروه  مي

دهند. ممكن نيست همه اين اقوال  عباس سوق مي هاشم به سوي بني سومي از بني
ائمه گويند: اقوالشان را از  متناقض از معصوم صادر شده باشد. بنابراين ادعايشان كه مي

 اند، باطل و نادرست است. گرفته
توان گفت: به فرض كه علي معصوم بوده است. با وجود اين اختالف  وجه سوم: مي

 توان پي برد كه كدام ديدگاه قول علي و تنازع شديد بين خود شيعيان چگونه مي
م كه شيعه هاند.  كنند كه اقوالشان را از معصومين گرفته باشد؟ هر گروهي هم ادعا مي مي

مثل اهل سنت، سندي براي رواياتش ندارد تا در اسناد و عدالت رجال آن دقت شود، و 
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اند كه به كثرت كذب و كثرت تناقض در  بلكه شيعه منقوالت منقطعي را از افرادي نقل كرده
 كند؟ منقوالت مشهورند. آيا انسان عاقل به چنين منقوالتي اعتماد مي

متواتر در مورد فالن مسأله در اختيار داريم و نصي اگر ادعا كنند كه نصي اينگونه 
متواتر در مورد فالن مسأله ديگر و ... . اين ادعا با ادعاي ساير فرق شيعه معارض است 

كنند. اگر ساير قائالن به وجود نص چنين ادعايي  كه آنها نيز ادعاي چنين تواترهايي مي
 توان بين ادعاهاي آنها فرقي گذاشت. بكنند، نمي

مذهب  كنند كه به فرض ثبوت عصمت علي ين وجوه و وجوه ديگري ثابت ميا
از روافض مثل ادعاي الوهيت  روافض از ايشان اخذ نشده است و ادعاي عصمت علي

 اند. عيسي از جانب مسيحيان است، در حالي كه دينشان را از عيسي نگرفته
سي] نياز دارند: اول: وجه چهارم: روافض براي اثبات مذهب خود به دو مقدمه [اسا

نامند و مذهب خود را به آنها منتسب  عصمت كساني كه خودشان آنها را ائمه مي
 دانند. دوم: ثبوت صدور اين منقوالتشان از آن ائمه. مي

ولي هر دوي اين مقدمات باطل هستند. عيسي خدا نيست و بلكه پيغمبري بزرگوار 
و اقوالش صحيح و درست است، ولي است، و به فرض خدا و يا پيغمبر بودنش كالم 

مسيحيان اقوالي دارند كه گفته عيسي نيست. به همين دليل علي به عيسي شباهت پيدا 
كرده است: گروهي در مورد او غلو نموده و جايگاه او را از آنچه هست، باالتر بردند، و 

وهي گروهي از شأن او كاستند، و اين گروه مثل يهوديان هستند. در مورد عيسي گر
گويند: او كافر و زنازاده است. در  مي –يهوديان  –گفتند: عيسي خدا است، و گروهي 

گويند: او كافر و ظالم  گويند: علي خداست و گروهي مي مورد علي نيز گروهي مي
 است.

و حسن و  طالب توان گفت: مناقب و فضايلي براي علي بن ابي وجه پنجم: مي
و جعفر بن محمد به ثبوت رسيده كه اين  حسين و علي بن حسين و پسرش محمد

مؤلف رافضي به آن اشاره نكرده است، و در مقابل به نقل دروغهايي پرداخته كه جهالت 
در مورد آنها نازل شده » هل أتي«گويد: سورة  دهند، مثالً مي ناقل را به خوبي نشان مي

نه و بعد از است. در حالي كه اين سوره به اتفاق علماء مكي است و علي در مدي
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هجرت با فاطمه ازدواج كرده است، و فاطمه تا غزوه بدر در خانه پدرش بوده است، و 
حسن در سال سوم هجري، و حسين در سال چهارم هجري بعد از گذشت سالها از 

كند اين سوره درباره آنها  اند. بنابراين كسي كه ادعا مي متولد شده» هل أتي«نزول سوره 
گفته كه بر كسي كه بويي از علم نزول قرآن و احوال اين  نازل شده است دروغي

 بزرگان برده باشد، پوشيده نيست.
در مورد آيه طهارت نيز بايد گفت: اين آيه خبر از طهارت اهل بيت و دور شدن 

دهد و بلكه خداوند با اين آيه آنها را به كارهايي امر كرده كه  رجس و پليدي از آنها نمي

 ﴿شوند. زيرا آيه:  شدن پليدي ميموجب طهارت و دور            

           ﴾N  :خواهد پليدى و  خداوند فقط مى« ).33(األحزاب
 ».گناه را از شما اهل بيت دور كند و كامال شما را پاك سازد

  ﴿فرمايد:  مي دقيقاً مثل آيه زير است كه           

         ﴾N  :؛خواهد مشكلى براى شما ايجاد كند خداوند نمى« ).6(المائده 
 ».خواهد شما را پاك سازد بلكه مى

 ﴿فرمايد:  و يا مثل آيات زير كه مي                 

                              

                                  

   ﴾N  :28-26(النساء.( 
هاى خوشبختى و سعادت را) براى شما  خواهد (با اين دستورها، راه خداوند مى«

آشكار سازد، و به سنتهاى (صحيح) پيشينيان رهبرى كند. و خداوند دانا و حكيم است. 
خواهد شما را ببخشد (و از آلودگى پاك نمايد)، اما آنها كه پيرو شهواتند،  خدا مى

خواهد (با احكام مربوط به ازدواج با  ما بكلى منحرف شويد. خدا مىخواهند ش مى
(و در برابر  ؛و انسان، ضعيف آفريده شده ؛كنيزان و مانند آن،) كار را بر شما سبك كند

 ».طوفان غرايز، مقاومت او كم است)
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به بياني ديگر اراده در اين آيات به معني امر و محبت و رضايت خداست و به معني 
بايست هر كس را  نيست كه مستلزم وقوع حتمي باشد، زيرا در اين صورت ميمشيت 

تر  كه خدا اراده طهارتش نموده، طهارت يابد و اين نتيجه از كالم شيعيان قدريه مسلم
كند كه واقع  بر اين باورند كه خداوند اموري را اراده مي –غير قدريه  –است. اينان 

 ه خداوند اراده نكرده است.شوند ك شوند، و اموري واقع مي نمي
 ﴿بنابراين در مورد آيه:                     

  ﴾N  :خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور  خداوند فقط مى« ).33(األحزاب
 ».كند و كامال شما را پاك سازد

فت: چنانچه اين دور شدن پليدي و طهارت با انجام اوامر و ترك نواهي خداوند بايد گ
حاصل گردد، اين طهارت متعلق اراده و افعال آنهاست. و چنانچه به انجام اوامر و ترك 

 يابند. يابند، و در غير اين صورت طهارت نمي نواهي پايبند باشند، طهارت مي
دگان نيست و بر تطهير و پاك گرداندن آنها گويند: خداوند خالق افعال بن شيعه مي

گويند: خداوند بر اين  قادر نيست. ولي كساني كه قائل به اثبات تقدير الهي هستند، مي
كار قادر است: با الهام انجام اوامر و ترك نواهي باعث تحقق طهارت و پاكي و دور 

 شود. شدن پليدي مي
ورد نظر امر به طهارت است و نه سازد كه آيه م به عالوه، دليل ديگري روشن مي

 صكند: پيغمبر  خبر از طهارت يافتن آنها، و آن دليل حديث صحيحي است كه بيان مي
اللهم هؤالء أهل بيتي، «حسين انداخت و فرمود: رداي خود را بر علي، فاطمه، حسن و 

 ».فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً 
س پليدي را از آنها دور و آنها را پاك يعني: خداوندا! اينها اهل بيت من هستند، پ

روايت كرده است و مؤلفان  كگردان. اين حديث را مسلم در صحيح خود از عايشه 
96Fاند روايت كرده كسنن آن را از ام سلمه 

1. 
 كند:  اين حديث به دو دليل قول روافض را نقض مي

                                           
 .٢٩٨و  ٦/٢٩٢و املسند،  ٥/٣٢٨و  ٥/٣٠، ترمذی، ٤/١٨٨٣) نگا: مسلم، ١(
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بر وقوع و تحقق اين دعا را براي آن افراد كرد و اين يعني آيه داللت  صپيغمبر  -1
مضمونش نداشته و بلكه امر به آن است، زيرا اگر آيه معني خبري و وقوع مضمونش را 

كرد و بلكه خدا را به خاطر اين لطف ستايش  به دعا اكتفاء نمي صداشت، پيغمبر  مي
 نمود.  مي

 اين حديث داللت بر اين مطلب دارد كه خداوند قادر به كنار زدن پليدي و -2
 باشد و در نتيجه خالق افعال بندگان است.  ا ميتطهير آنه

﴿ سازد، سياق آيه است: آنچه كه معني امر و نهي در آيه را بيشتر روشن مي   

                                

                                     

                             

                                  

                           

                          

             ﴾N  :34-30(األحزاب.( 
شـود، عـذاب او   اى همسران پيامبر! هر كدام از شما گناه آشكار و فاحشى مرتكب «

و اين براى خدا آسـان اسـت. و هـر كـس از شـما بـراى خـدا و         ؛دوچندان خواهد بود
پيامبرش خضوع كند و عمل صالح انجام دهد، پاداش او را دو چندان خواهيم سـاخت،  

نـان  زايم. اى همسران پيامبر! شما همچون يكى از  و روزى پرارزشى براى او آماده كرده
انگيـز سـخن نگوييـد كـه      اى هـوس  پـس بـه گونـه    ؛ا پيشه كنيدمعمولى نيستيد اگر تقو

هـاى خـود بمانيـد، و     بيماردالن در شما طمع كنند، و سخن شايسته بگوييد! و در خانـه 
همچون دوران جاهليت نخستين (در ميان مردم) ظاهر نشويد، و نماز را برپـا داريـد، و   

خواهـد پليـدى و    د فقط مىخداون ؛زكات را بپردازيد، و خدا و رسولش را اطاعت كنيد
هاى شما از  گناه را از شما اهل بيت دور كند و كامال شما را پاك سازد. آنچه را در خانه
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خداونـد لطيـف و خبيـر     ؛شـود يـاد كنيـد    آيات خداوند و حكمت و دانش خوانده مـى 
 ».است!

سياق اين آيات گوياي اين حقيقت است كه آيه مورد نظر در مقام امر و نهي است و 
اهل بيت او  صنه در مقام اخبار، و نيز داللت بر اين مطلب دارند كه همسران پيغمبر 

﴿هستند، زيرا سياق آيات خطاب به آنهاست. و به خاطر اينكه عبارت:    

      ﴾N  :33(األحزاب.( 
مه، حسن و حسين را نيز در ، افراد ديگري مثل علي، فاطصبه جز همسران پيغمبر 

گيرد، صيغه مذكر است چون آيه مذكر و مؤنث را شامل شده به صيغه مذكر آمده  بر مي
اند، به همين دليل در حديث كساء  است و اين افراد به طريق اولي اهل بيت پيغمبر بوده

شده گذاري  تنها براي اين افراد دعا شده است. همچنانكه مسجد قباء براساس تقوي پايه
شده و بلكه از اين  گذاري (مسجد النبي) نيز بر اساس تقوي پايه صو مسجد پيغمبر 

تر بوده است. به همين دليل وقتي آيه زير در شأن مسجد  نظر از مسجد قباء نيز كامل

 ﴿قباء نازل شد:                      

              ﴾N  :هرگز در آن (مسجد به « ).108(التوبه
تر است كه  عبادت) نايست! آن مسجدى كه از روز نخست بر پايه تقوا بنا شده، شايسته

و  ؛زه باشنددارند پاكي در آن، مردانى هستند كه دوست مى ؛در آن (به عبادت) بايستى
 ».خداوند پاكيزگان را دوست دارد

 شود. لفظ مسجد در اين آيه، مسجدالنبي را به طريق اولي شامل مي
گويد: آيه ايجاب مودت در مورد آنها نازل شده  و همچنين كالم مؤلف رافضي كه مي

روايت  ناست، اشتباه است. زيرا در حديث صحيحي كه سعيد بن جبير از ابن عباس 
   ﴿مده كه از ابن عباس در مورد آيه زير پرسيده شد: كرده، آ           

       ﴾N  :23(الشورى.( 
خواهم مگر آن كه به خاطر  بگو: در برابر آن از شما پاداش و مزدي نمي«

  و دوستي  طلبم، مودت از شما مي  آنچه  : بلكه يعني(ام مرا دوست داشته بايد  خويشاوندي
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و   فقط صله  پس ،و شما وجود دارد  من  ميان  كه  است  اي نسبي  و نزديكي  در قرابت
كنيد و اگر   را رعايت  و شما وجود دارد، در نظر آوريد و همان  من  ميان  را كه  پيوندي

  را خالي  و مردم  من  يانتازيد و م نمي  عجوالنه  باشيد، بر من  را در نظرداشته  فقط اين
 ».) برسانم  آنان  را به  دعوت  اين  دهيد كه مي  و اجازه  كرده

گويد: من گفتم: آيا معني آيه غير از اين است كه خويشاوندان محمد   ابن جبير مي
اي در قريش  را دوست داشته باشيد. ابن عباس گفت: عجله كردي، هيچ قبيله ص

گويد: اي  قرابت داشتند. و بلكه آيه مي صرسول اكرم وجود نداشت مگر اينكه با 
بين  خواهم جز اينكه به خاطر قرابت ! به آنها بگو اجر و پاداشي از شما نميصپيغمبر 

 من و شما مرا دوست بداريد.
ابن عباس از بزرگان اهل بيت و عالمترين آنها به تفسير قرآن است و اين تفسير از او 

=Aارت آيه نيز مؤيد اين تفسير است، زيرا نفرموده: به ثبوت رسيده است، و عب �̆ d=ÓÉÈª ^
ËÜÿÌ=fà— ÿ^@  :و بلكه فرموده﴿        ﴾N اند  آيا مگر اينان قرآن را نخوانده

﴿فرمايد:  كند، مثالً مي تعبير مي» ذي القربي«كه از خويشاوندان به            

                ﴾N  :41(األنفال.( 
در ( بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر«

(آل بيت رسول اهللا كه بنى هاشم  القربى ، و براى ذى)رسد مي  مصرف  به  مؤمنان  مصالح
ون صدقه براى آنان حرام چدهند  ميبه جاى صدقه به آنها  وبنو مطلب هستند كه

 ».)است
». املودة لذوي القربى«نيز اشتباه بود، و بايد گفته شود:  ».املودة يف ذويب القربى«و عبارت 

  ﴿شود:  در آيه مورد نظر به خويشاوندان تفسير مي» القربي«با اين وجود چگونه 

                  ﴾N  :23(الشورى.( 
خواهم مگر آن كه به خاطر  بگو: در برابر آن از شما پاداش و مزدي نمي«

  و دوستي  طلبم، مودت از شما مي  آنچه  : بلكه يعني(ام مرا دوست داشته بايد  خويشاوندي
و   فقط صله  پس ،وجود دارد و شما  من  ميان  كه  است  اي نسبي  و نزديكي  در قرابت
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كنيد و اگر   را رعايت  و شما وجود دارد، در نظر آوريد و همان  من  ميان  را كه  پيوندي
  را خالي  و مردم  من  تازيد و ميان نمي  عجوالنه  باشيد، بر من  را در نظرداشته  فقط اين

 ».) برسانم  آنان  را به  دعوت  اين  دهيد كه مي  و اجازه  كرده
هيچ اجري در قبال دعوت  صشود كه رسول اكرم  و به اين ترتيب ثابت مي

دهد. مسلمانان بايد اهل بيت را دوست بدارند  خواهد و تنها خدا پاداش او را مي نمي
ولي نه به خاطر اين دليلي كه مؤلف رافضي ذكر كرد، بلكه به داليل ديگري كه وجود 

همچنين اين آيه  شود. و محسوب نمي صمبر دارد. دوست داشتن اهل بيت پاداش پيغ
در زمان نزول آيه هنوز با فاطمه ازدواج نكرده بود و هنوز  مكي است و علي 

 فرزندي نداشت.
شد، در مورد آيه ابتهال و يا مباهله نيز حديث صحيحي آمده كه وقتي اين آيه نازل 

97Fبرد با خود دست علي، فاطمه، حسن و حسين را گرفت و براي مباهله صپيغمبر 

1 .
از بقيه با علت اختصاص مباهله به اين چند نفر توسط پيامبر اين بود كه: اين افراد بيش 

پسر نداشت وگرنه حتماً او را با خود  صقرابت داشتند، زيرا پيغمبر  صپيغمبر 
، بنابراين براي »اين فرزند من و سيد است«گفت:  در مورد حسن مي صبرد. پيغمبر  مي

دان و زنان مسلمان، اين گروه در اولويت بودند تا براي مباهله برده شوند، انتخاب فرزن
جز فاطمه زنده نبودند، زيرا اين مباهله زماني بود  صچون هيچ يك از دختران پيغمبر 

كه گروهي از مسيحيان نجران به مدينه آمده بودند و اين واقعه بعد از فتح مكه و بلكه 
 . در سال نهم هجري روي داده است

اين آيه مثل حديث كساء نشان دهنده ارتباط وثيق و محكم اين افراد با رسول اكرم 
باشد ولي به هيچ وجه اقتضاي اين را ندارد كه يكي از اين افراد از ساير مؤمنان  مي ص

نه به قرابت  تر باشد، زيرا برتري در اسالم تنها به ايمان و تقوي است و برتر و يا عالم
 نسب.

 ﴿فرمايد:  داوند متعال ميهمچنانكه خ       ﴾N  :13(الحجرات.( 
                                           

 .٤/٢٩٣، ترمذی، ٤/١٨٧١) نگا: صحيح مسلم، ١(
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 ».ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست گرامى«
به ترين شخص امت بوده است و  به گواهي قرآن و حديث متقي و ابوبكر صديق

خليالً الختذت  أهل األرضلو كنت متخذاً من «روايت شده كه فرمودند:  صتواتر از پيغمبر 

گزيدم، آن دوست  بر مي يعني: چنانچه از اهل زمين دوستي براي خود =98FNK»أبابكر خليالً 
 بود. ابوبكر

 اين حديث در جاي خودش با بسط آمده است.
خواند.  روز هزار ركعت نماز مي بيان كرده كه در شبانه آنچه مؤلف در مورد علي

 لت و واقعيت است، زيرا: نشان دهنده جهالت مؤلف به فضي
روايت شده كه  صاين عمل فضيلت نيست، چراكه در حديث صحيحي از پيغمبر 

99Fخواند ايشان شبانه بيش از سيزده ركعت نماز نمي

. و باز در حديث صحيحي از پيغمبر 2
أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام «روايت شده كه فرمودند:  ص

100Fسدسه

P«.=باشد: ايشان  مي ؛داري داود  داري، شب زنده يعني: بهترين قيام و شب زنده
خوابيد، سپس يك سوم شب را بيدار بود، و بعد از آن يك ششم ديگر  نصف شب را مي

 خوابيد. مي
برترين  صرم طالب بعد از رسول اك گويد: علي بن ابي به عالوه ادعاي مؤلف كه مي

اند.  ه و جمهور مسلمانان متقدم و متأخر با آن مخالفمخلوقات است، ادعاي صرف بود
آورده و فرموده:  به حساب صرا نفس رسول اكرم  گويد: خداوند علي و اينكه مي

﴿      ﴾N  :61(آل عمران.( 
 او را برادر خودش شمرده است. صو محمد 

پيغمبر و موضوع است و  بايد به مؤلف گفت: حديث مواخات و گرفتن برادر، باطل

                                           
 .٤/١٨٥٤و مسلم،  ١/٩٦) نگا: بخاری، ١(

 .١/٥٠٨و مسلم،  ٢/٥١) نگا: بخاری، ٢(

 و غريه. ٢/٨١٦و مسلم،  ٢/٥٠و  ٤/١٦١) نگا: بخاری، ٣(
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مهاجرين با  هيچ كسي را به برادري نگرفت و حتي پيمان مواخات و برادري بين ص
يكديگر و يا بين انصار با يكديگر را نيز برقرار نكرد و تنها پيمان مواخات بين مهاجران 
و انصار بود، همچنانكه سعد بن ربيع با عبدالرحمن بن عوف و سلمان فارسي با 

 اء پيمان اخوت بستند. و اين مطلب در حديث صحيح نقل شده است.ابوالدرد

﴿و در رد ادعاي مؤلف درباره:      ﴾N  :61(آل عمران.( 
 ﴿فرمايد:  بايد گفت: اين تعبير مثل آيه زير است كه مي            

         ﴾N  :چرا هنگامى كه اين (تهمت) را شنيديد، مردان و « ).12(النور
 ».زنان با ايمان نسبت به خود گمان خير نبردند

نازل شد. و بنا به تعبير آن  كاين آيه ناظر به داستان افك و افتراء بستن به عايشه 
 هر يك از مؤمنان از جنس زنان و مردان مؤمن شمرده شده است.

شمرده، همچنانكه  توان فضيلتي براي علي  زدواج علي با فاطمه را البته ميا
شود و به  نيز فضيلتي براي عثمان شمرده مي صپيغمبر با دو دختر  ازدواج عثمان 

با  صاند. و به همين ترتيب ازدواج پيغمبر  ناميده» ذوالنورين«همين دليل عثمان را 
شود. بنابراين خلفاي چهارگانه  فضيلت شمرده مي دختر ابوبكر و دختر عمر براي آن دو

 اند. نسبت داشته صهمگي از طريق ازدواج با پيغمبر 
 ».معجزات بسياري از او ديده شده است«گويد:  اينكه مؤلف مي

باشد و اين اصطالح براي بسياري از  گويا مرادش از معجزات، كرامات اولياء مي
شود علي از بسياري از كساني كه كرامات  ميمردم بكار برده شده است. مثالً گفته 

اند، برتر بوده است. و از عوام اهل سنت كه ابوبكر و عمر را بر علي ترجيح  داشته
به  دهند، كراماتي به صورت متواتر نقل شده است، پس چگونه كرامات براي علي مي

لتي بر ثبوت نرسيده است؟ ولي البته بايد گفت: صرف اثبات كرامات براي شخصي دال
 فضيلت آن شخص نسبت به سايرين ندارد.

اي در مورد علي ادعاي ربوبيت كردند  كار به جايي كشيد كه عده«گويد:  و اينكه مي
دهد كه مؤلف در غايت جهل و ناداني است  اين كالم نشان مي». و علي آنها را كشت
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 زيرا: 
ه است، با اين وجود به مراتب بزرگتر از كرامات علي بود صاوالً: معجزات پيغمبر 

 اند. هيچ يك از صحابه در مورد او ادعاي الوهيت نكرده
اند، ولي هيچ كس ادعاي  خيلي بزرگتر بوده ؛موسي  ؛ثانياً: معجزات ابراهيم 

 الوهيت آنها را نكرده است.
و معجزات موسي از معجزات عيسي بزرگتر بوده  صثالثاً: معجزات پيغمبر ما 

نشده و در مورد عيسي ادعاي الوهيت شده  دو ادعاي الوهيتاست، ولي در مورد اين 
 است.

رابعاً: ادعاي الوهيت عيسي بزرگتر از چنين ادعايي در مورد محمد و ابراهيم و 
دهد كه او از بقيه برتر است و  مطرح شده است، ولي اين ادعا نه نشان مي ؛موسي 

 انگيزتر است. دهد كه معجزاتش حيرت نه نشان مي
ادعاي باطلي است كه ادعاي باطل  –عيسي و علي  –ادعاي الوهيت اين دو  خامساً:

ديگري در مقابل آن قرار دارد و آن ادعاي يهود در مورد عيسي، و ادعاي خوارج در 
كنند. حال اگر جايز باشد كه گفته شود: به  را تكفير مي مورد علي است: خوارج علي

ادعاي الوهيت شده، جايز است كه گفته خاطر قوت و قدرت شبهه موجود در مورد او 
شود: ادعاي كفر او نيز به خاطر قوت و قدرت شبهه بوده است و مثالً گفته شود: 

 گناهاني از او ديده شده كه خوارج را بر آن داشته او را تكفير كنند.
ديندارترند،  تر و اند، بيشتر، عاقل خوارج از كساني كه در مورد او ادعاي الوهيت كرده

شمرده شود،  اگر احتجاج روافض صحيح باشد و اين ادعا منقبتي براي علي پس
شود. به عالوه خوارج كجا و  توزان و خوارج نقصي بزرگتر شمرده مي ادعاي كينه

 روافض غلوكننده كجا؟! 
خوارج بيش از هر كسي به نماز، روزه و قرائت قرآن مشغول بودند و داراي لشكرها 

و در باطن و ظاهر دين اسالم را پذيرفته بودند، ولي اين اند  هايي بوده و ارتش
اند و يا كافرترين مردم.  ترين مردم كنند، يا جاهل غلوكنندگاني كه ادعاي الوهيت مي

كنند كه اماميه  غلوكنندگان به اجماع علماء كافرند، ولي خوارج را تنها كساني تكفير مي
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كرد و دستور  آنها را تكفير نمي ند، و عليكنند، زيرا آنها از اماميه بهتر را تكفير مي
بكشند، چنانكه به سوزاندن غلوكنندگان  –كه كشتن او ميسر بود  –نداد كسي از آنها را 

با خوارج جنگ نكرد مگر بعد از آنكه عبداهللا بن خباب را  امر نمود، و بلكه علي
 كشتند و به مردم حمله كردند.

شود كه خوارج از غاليان بهترند.  لماء ثابت ميپس به اجماع علي و ساير صحابه و ع
بنابراين چنانچه شيعيان علي براي خود جايز بدانند كه ادعاي غاليان مبني بر الوهيت 

توانند ادعاي خوارج  علي را فضيلتي براي علي به حساب بياورند، شيعيان عثمان نيز مي
ساب بياورند. به اين ترتيب مبني بر تكفير علي را به طريق اولي نقصي بر عليه او به ح

ورزد كه جاهل است، زيرا دليلي عليه  شود تنها كسي به چنين دليلي احتجاج مي ثابت مي
تر  دانند كه روافض از نواصب جاهل و به همين دليل مردم نيك مي ،خودش خواهد بود

 و دروغگوترند.
سروران ، صدو نوه پيغمبر  –حسن و حسين  –گويد: دو فرزند علي  ميو اينكه 

 اند. به امامت نصب شده صجوانان بهشت، به نص پيغمبر 
ثابت شده است، حديث صحيحي  صبايد گفت: آنچه كه بدون ترديد از پيغمبر 

إن ابني هذا سيد وإن اهللا سيصلح به بني فئتني «است كه پيغمبر در مورد حسن فرموده: 

 101FNK»عظيمتني من املسلمني
خداوند به وسيله او بين دو فرقه عظيم از  يعني: همانا اين پسرم، سيد است و

 كند. مسلمانان صلح برقرار مي
حسن و اسامه بن زيد را بر  صو در حديث صحيح ديگري روايت شده كه پيغمبر 

 102FOK»اللهم إين أحبهام فأحبهام وأحب من حيبهام«روي رانش نشانده و فرمود: 
و كساني كه اين دو را  يعني: خداوندا! من اين دو را دوست دارم، پس اين دو را

 دوست دارند، دوست داشته باش.

                                           
 .٤/٢٩٩داود،  و مواضع ديگر، و سنن ابی ٣/١٨٦) بخاری، ١(

 .٢١٠و  ٥/٢٠٥) نگا: املسند، ٢(
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اين حديث داللت بر اين مطلب نيز دارد كه ترك مبارزه توسط حسن بر سر امامت 
و به قصد اصالح بين مسلمانان، كاري پسنديده و مورد رضاي خدا و پيغمبرش بوده 

ي مسلمانان است، و اين مصيبت نبوده، و بلكه در نزد خدا و پيغمبر از جنگ داخل
تر بوده است. به همين دليل پيغمبر حسن و اسامه بن زيد را دوست داشت و  پسنديده

پسنديدند: اسامه نه  براي آنها دعا كرد، چراكه هر دو جنگ و قتال به هنگام فتنه را نمي
كرد، قتال را  سفارش مي با علي و نه با معاويه نجنگيد، و حسن نيز هميشه به علي

گويند: آن صلح مصيبتي بود و باعث  ين نقض قول روافض است كه ميرها كند، و ا
داشت كه اطاعتش بر همگان  ذلت و خوارى شد. آري چنانچه امام معصومي وجود مي

گرفت، واليتش باطل بوده و جايز  بود و هر كس غير او را ولي خود مي واجب مي
، در اين صورت آن صلح بود در ركاب او به جهاد برود و پشت سر او نماز بخواند نمي

آمد و باعث فساد دين محمد  مي ص محمدبود كه به سر امت  بزرگترين مصيبتي مي
ماند تا به خاطر آن تمجيد گردد؟  حسن باقي مي ها چه فضيلتي براي شد. با اين فرض مي

گيري كردن از قتال واجب معذور  شد كه به خاطر ضعفش او را در كناره و غايت اين مي
ولي پيغمبر او را به خاطر اين صلح، سيد و نيكوكار ناميده، و نه عاجز و معذور. بداريم، 

تر نبود و بلكه براي جهاد از حسين تواناتر  به عالوه حسن كه از حسين در جهاد ناتوان
تر و  بينيم كه حسين مبارزه كرد تا كشته شد، حال اگر كار حسين كار شايسته بود. مي

رك واجب است و يا عجز از انجام واجب، و اگر آنچه واجب بوده، كار حسن يا ت
تر و بهتر  تري است، پس ترك قتال شايسته شايستهحسن انجام داده واجب بوده و كار 

تر بوده است. و  از كار غير او پسنديده صاست، و كار حسن در نزد خدا و پيغمبرش 
اند.  ه آنها بهشتيخداوند درجات مؤمنان پرهيزگار را مراتبي قرار داده است، و هم

 شان راضي باد. خداوند از همه
اند، ديگر چه نيازي  به امامت رسيده صبه عالوه اگر حسن و حسين به نص پيامبر 

و نيز حسين ديگر چه نيازي به نص حسن داشت. شكي نيست كه  ،به نص علي داشتند
شده كه  و در حديث صحيح نقل ،اند در دنيا بوده صحسن و حسين دو ريحانه پيغمبر 

به همراه پدر و مادرش زير كساء جا داده و در حق آنها فرموده:  آن دو را صپيغمبر 
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و به هنگام مباهله براي آنها دعا » اللهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً «
كرد و فضايل آنها بسيارست و از بزرگان سادات مؤمنان هستند، ولي اينكه زاهدترين و 

 ين شخص زمان خود باشند، قولي بدون دليل است. عالمتر
حسن و حسين در راه خدا آنگونه كه شايسته است، جهاد «گويد:  و اينكه مؤلف مي

اين كالم دروغ آشكاري است، زيرا حسن حكومت را رها و » كردند تا اينكه كشته شدند
يچ وقت قتال را آن را تقديم معاويه كرد در حالي كه لشكريان عراق با او بودند ولي ه

اش به طور متواتر نقل شده است. در  براي مسلمانان انتخاب نكرد و اين حقيقت از سيره
مورد وفاتش نيز گفته شده كه مسموم شد، و اين براي ايشان شهادت به حساب آمده و 

 شود. كرامتي است، ولي مردن و يا كشته شدن به هنگام نبرد مجاهده ناميده نمي
قتال از مدينه خارج نشد، او گمان كرد مردم از او اطاعت  حسين نيز به قصد

كنند، وقتي روي گرداني آنها را ديد خواست يا به سرزمين خودش برگردد و يا به  مي
سمت مرز برود و يا نزد يزيد برود. ولي ظالمان اجازه هيچ يك از اين كارها را به او 

د فرستاده شود. او از اين كار امتناع ندادند و از او خواستند كه به عنوان اسير نزد يزي
از همان ابتدا به  ورزيد و مبارزه كرد تا اينكه مظلومانه به شهادت رسيد. و حسين

حسن زير لباس فاخرش پشم گوسفند «گويد:  قصد قتال نيامده بود. و اما اينكه مي
 ».پوشيد مي

ه ايشان در گفت ك بايد گفت اين عبارت شبيه همان مدحي است كه در مورد علي
خواند. زيرا اين كالمش در مورد حسن نيز متضمن  روز هزار ركعت نماز مي هر شبانه

هيچ فضيلتي نيست، و به عالوه دروغي آشكار است. چنانچه پوشيدن پشم گوسفند زير 
نمود؛ يا با گفتارش و يا با  آن را براي امتش تشريع مي صبود، پيغمبر  لباس فضيلت مي

اند. ولي مادامي كه نه پيغمبر  ريق تأييد كساني كه اين كار را كردهكردارش و يا از ط
اند،  اند و نه رغبتي به آن داشته در عهد او اين كار را نكرده نو نه صحابه  ص
اي از پشم گوسفند بر روي  در سفر جبه صتوان آن را فضيلت ناميد. و پيغمبر  نمي

 پوشيد. لباسهاي ديگرش مي
حسين را بر روي ران  صضي ذكر كرده كه روزي پيغمبر حديثي هم كه مؤلف راف
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نشاند و جبرئيل در اين هنگام  را بر روي ران چپش مي –پسرش  –راستش و ابراهيم 
دارد، پس يكي  گويد: خداوند هر دوي اينها را براي تو زنده نگه نمي شود و مي نازل مي

ني بكيت أنا وعيل وفاطمة، وإذا مات إذا مات احلس« فرمايد: از آنها را انتخاب كن و پيغمبر مي
 ».إبراهيم بكيت أنا عليه

يعني: اگر حسين بميرد، من و علي و فاطمه بر او گريه خواهيم كرد و اگر ابراهيم 
 كنم. بميرد، تنها من بر او گريه مي

دهد و بعد از سه روز ابراهيم  وفات ابراهيم را ترجيح مي ص و بنابراين پيغمبر
او را  صآمد، پيغمبر  مي صاز آن هر وقت حسين نزد پيغمبر  كند. بعد وفات مي

 ».أهالً ومرحباً بمن فديته بإبراهيم«گفت:  بوسيد و مي مي

 ام. ه يعني: درود و سالم بر كسي كه ابراهيم را براي او فديه داد
اند و  توان گفت: اين حديث را هيچ يك از علماء نقل نكرده در اين مورد نيز مي

ن شناخته نشده است و در هيچ يك از كتب حديثي اثري از آن نيست. اين سندي براي آ
ناقل نيز نه سندي براي آن نقل كرده، و نه آن را به هيچ كتاب حديثي ارجاع داده است، 
و طبق عادت خودش در نقل احاديث، آن را سر خود و بدون زمام و مهار نقل كرده 

 است.
توان مورد بررسي  طرق و اسناد آنها نمي بديهي است كه منقوالت را جز با بررسي

قرار داد، و صحيح و سقيم آن از هم جدا كرد، و اگر نه ادعاي نقل صرف به منزله ساير 
 ادعاهاست.

به عالوه، اين حديث به اتفاق محدثان موضوع است و از احاديث جهال و نادانان 
كاري بزرگتر از  است. به مقتضاي اين حديث خداوند در جمع بين ابراهيم و حسين

جمع حسن و حسين انجام نداده است. اگر مرگ حسن و يا حسين از مرگ ابراهيم 
تر بوده است، با اين وجود حسن به  بزرگتر بوده، بقاي حسن نيز از بقاي ابراهيم عظيم

 همراه حسين، هر دو زنده ماندند.
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 :)16فصل (
 دربارة سيرت علي زين العابدين و باقر و صادق

حسين از بزرگان تابعان و پرچمداران علم و دينداري در طبقه تابعان بوده علي بن 
علي بن حسين برترين شخص هاشمي است كه من در «يد: گو است. يحيي بن سعيد مي

گويد: علي بن حسين ثقه، مورد اطمينان،  و محمد بن سعد در الطبقات مي». ام مدينه ديده
از حماد بن زيد، از يحيي بن سعيد انصاري ». تكثير الحديث، بلندمرتبه و واال بوده اس

از علي بن حسين كه برترين شخص هاشمي است كه من آن را «نقل شده كه گفت: 
دوست بداريد، گفت: اي مردم! ما را به خاطر اسالم  ام، شنيدم كه مي درك كرده

عيبي براي ما  (غلو در آن) اي كه دوستداري شما همچنان هميشگى است، به گونه
 ».شود رده ميشم

ولي آنچه مؤلف در مورد خواندن هزار ركعت نماز شبانه وي ذكر كرد. قبالً گفتيم 
كه چنين كاري غير ممكن است و اگر هم ممكن باشد، در شريعت مكروه است. 

 بنابراين ذكر آن در مناقب شايسته نيست.
از  هيچ يكاو را سيد العابدين ناميده باشد، هيچ اساسي ندارد و  صاينكه پيغمبر 

 اند. علماء آن را نقل نكرده
و همچنين ابوجعفر محمد بن علي از برگزيدگان اهل علم و دين بود و گفته شده: از 

اند كه علم را شكافته است، و نه از جهت اينكه سجده، پيشاني  آن جهت او را باقر ناميده
ليل نياز دارد، ترين شخص زمان خودش باشد به د او را شكافته باشد. ولي اينكه عالم

باقر ناميده شدن دانند. و قصه  تر مي زهري از معاصران اوست و مردم او را از باقر عالم
است. و حديث  هيچ اساسي ندارد و بلكه از احاديث موضوعه صاو توسط پيامبر 

 باشد. ابالغ سالم پيغمبر بر او توسط جابر نيز از احاديث موضوعه مي
گويد:  المقدام مي اهل علم و دين بود، عمرو بن ابينيز از بزرگان  جعفر صادق 

دانستم كه او از سالله پيغمبران است.  كردم، مي هر وقت به جعفر بن محمد نگاه مي«
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 ».عبادت او را از رياست به خود مشغول ساخت«گويد:  ولي اينكه مؤلف مي
ام واجب است، اين كالم تناقضي است از جانب اماميه، زيرا به گمان آنها امامت بر ام

و امام بايد به آن و امور مرتبط با آن بپردازد و چون در زمان صادق امام ديگري غير از 
از  –چنانچه واجب باشد  –او وجود نداشت، بنابراين مشغول شدن به اين امر عظيم 

 تر است. مشغول شدن به عبادات نافله شايسته
ماميه و معارف حقيقي و عقايد جعفر همان امامي است كه فقه ا«گويد:  و اينكه مي

 ».يقيني را منتشر ساخت
اين كالم مستلزم يكي از دو امر است: يا اينكه جعفر در علم نوآوري كرده و چيزي 

منتشر سازند، گفته كه قبل از او بيان نشده، و يا اينكه گذشتگان در علمي كه واجب بود 
معارف حقيقي و  صه پيغمبر اند. آيا هيچ عاقلي در مورد اين مسأله ك كوتاهي كرده

دهد؟ و آيا  عقايد يقيني را به كاملترين شيوه بر امتش ابالغ كرد، ترديد به خود راه مي
دريافت و به  صكند در اينكه صحابه آن معارف را از پيامبر  هيچ عاقلي ترديد مي

 مسلمانان رساندند؟
ق، و يا بر آنها و اين مقتضي يكي از دو حالت است: يا ايرادي است بر جعفر صاد

اند و سرچشمه آفت از  (گذشتگان). و البته بيش از گذشتگان بر جعفر صادق دروغ بسته
اند، و نه از همراهان ايشان. و به همين دليل  كساني برخواسته كه بر عليه او دروغ بافته

ر«، »البطاقة«انواع دروغ به او نسبت داده شده است، مثل كتاب  الم در و ك» اهلَفْت«، »اجلَفْ
 نجوم.
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 :)17فصل (
 دربارة سيرت موسي بن جعفر كاظم

ثقه و «گويد:  بعد از جعفر، نوبت موسي بن جعفر است، ابوحاتم رازي درباره او مي
 ».صادق بوده و يكي از ائمه مسلمانان است

موسي در مدينه و در سال صد و بيست و اندي متولد شد، مهدي او را به بغداد برده 
به مدينه بازگرداند و تا دوره خالفت هارون الرشيد در آنجا ماند. هارون و سپس دوباره 

در بازگشتش از عمره به مدينه وارد شد و او را با خودش به بغداد برد و او را در آنجا 
 حبس كرد تا اينكه در زندانش وفات يافت.

ها اند كه باعث شود اخبار آن ولي بعد از موسي، هيچ يك صاحب چنان علمي نبوده
در كتب مشهور علماء و در تواريخ ذكر گردد، و نه در تفسير و غير آن اقوال معروفي 

رضي اهللا عنهم اجمعين  –اند  اند، ولي داراي فضايل و محاسني در زمينه خود بوده داشته
و موسي بن جعفر به عبادت و زهد مشهور بوده است ولي حكايت مذكور از شقيق  –

ين حكايت مخالف احوال شناخته شده موسي بن جعفر بلخي كذب و دروغ است، و ا
 باشد. نيز مي

 ».بشر حافي در محضر او توبه كرد«گويد:  و اينكه مي
اين كالم مؤلف دروغ بافته شده كسي است كه نه از احوال او، و نه از احوال بشر 
اطالعي نداشته است. موسي بن جعفر وقتي توسط هارون الرشيد به عراق برده شد، 

 توانسته از كنار خانه بشر و امثال او بگذرد. گرديد. بنابراين نمي حبس
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 در بارة سيرت علي بن موسي الرضا

و پسرش علي الرضا زاهدترين و عالمترين شخص زمان «گويد:  مؤلف رافضي مي
اند و مأمون او را به خاطر كمال  خودش بود و علماي جمهور از او بسيار اخذ علم كرده

گفت: اي  كرد و مي يلتش به دوستي گرفت. روزي برادرش زيد را نصيحت ميو فض
اي، اموالي به  اي در حالي كه خونهايي ريخته زيد! چه جوابي براي رسول خدا آماده كرده

اند؟ حال  فريب دادههاي كوفه تو را  اي و احمق اي و راهها را ناامن كرده ناحق گرفته
داشت، و لذا خدا نسل او  ود را [از نامحرم] مصونفرمودند: فاطمه خ صآنكه پيغمبر 

گفت: اي رسول خدا! چرا فاطمه را  را از آتش مصون داشت. و در روايتي: علي
فرمود: چون خداوند او و نسل او را از آتش مصون داشت.  صفاطمه ناميدي؟ پيغمبر 

ني؟ به ك نشده و تو داري ظلم مي پس مصونيت ايشان سبب درامان ماندن تو از آتش
خواهي با معصيت  اند، و تو اگر مي خدا سوگند! آنها جز با اطاعت خدا به آن نرسيده

اند، در اين صورت تو در نزد خدا  خدا به آن چيزي برسي كه آنها با اطاعت بدان رسيده
 تر هستي! از آنها گرامي

كت را بر درهم و دينار زده بود و از گوشه و كنار ممل –رضا  –و مأمون اسم او 
 ».گرفت و لباس سياه را دور افكنده و سبز پوشيد براي او بيعت مي

آنها بايد گفت: از مصايبي كه اوالد حسين گرفتار آن شدند، اينكه روافض خود را به 
كنند كه اصالً مدح  هايي ذكر مي كنند و مدح نمايند و آنها را تعظيم و تمجيد مي منتسب مي

گويند  نمايند، و چيزهايي در مورد آنها مي دليل مطرح مي ينيست، و در مورد آنها ادعاهايي ب
شد، كالم روافض بيشتر از مدح  اثبات مي –روافض  –كه اگر فضيلت آنها تنها از اين طريق 

و تمجيد، به ايراد شباهت داشت. علي بن موسي داراي محاسن و مكارم معروفي است و 
ن آگاهند ولي اين رافضي حتي يك مكارمي شايسته حال خود دارد كه اهل معرفت بر آ

 فضيلت صحيح و مستدل براي او ذكر نكرده است.
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ادعايي » او زاهدترين و عالمترين شخص زمان خود بوده است«گويد:  اينكه مي
كند، چنين ادعايي را  صرف و بدون دليل است، و كسي كه در مورد شخصي غلو مي

در حالي كه معاصراني داشته كه كند. چگونه عالمترين شخص زمان خود بوده است  مي
اند، مثل شافعي، اسحاق بن راهويه، احمد بن  به گواهي همه از او عالمتر و زاهدتر بوده

 حنبل، اشهب بن عبدالعزيز، ابوسليمان داراني، معروف كرخي و امثال اينها.
 ».اند بسياري از فقهاي جمهور از او اخذ علم كرده«گويد:  و اينكه مي

كارترين دروغ است. فقهاي مشهور جمهور هيچ يك چيز معروفي از اين كالمش آش
شوند چيزي از  اند، اگرچه بعضي از كساني كه فقهاي جمهور شمرده نمي او اخذ نكرده

او اخذ كرده باشند و اين قابل انكار نيست. زيرا طلبه فقهاء علم را از كساني اخذ 
 اند. تر بوده آنها پاييناي از  كردند كه از راسخان در علم و يا مرتبه مي

اند كه معروف كرخي خادم او بوده است و در  و آنچه بعضي از مردم ذكر كرده
محضر او مسلمان شده است و يا اينكه خرق عادت از او به كرخي رسيده، به اتفاق 

 آگاهان به اين مسأله، همه اين مطالب باطل است.
روايت كرد، به اتفاق علماي در مورد فاطمه  صو حديثي هم كه مؤلف از پيغمبر 

حديث دروغ است و حتي كذب آن براي غير اهل حديث نيز مبرهن است. زيرا عبارت 
فاطمه خودش را [از نامحرم] مصون داشت پس خدا نسل او را از آتش جهنم مصون «

كند كه حفظ آبرو و ناموس توسط فاطمه سبب مصونيت نسل او از جهنم  اقتضاء مي» داشت
اين قطعاً باطل است، زيرا سارا همسر ابراهيم خود را از نامحرم مصون داشت شده باشد و 

 ولي خداوند جميع نسل او را از آتش دوزخ مصون نساخت.
كسي  جبرئيل را خدمتكار او معرفي كرده باشد، كالم صو همچنين اينكه پيغمبر 

داند،  ان را نميشناسد و ارزش ارسال آنها به سوي پيامبر است كه جايگاه مالئكه را نمي
ولي روافض اكثر داليلشان شعارها و ادعاهايي است كه از جهل و ظلم آنها پرده بر 

ورزند كه شايسته جهل و ظلم آنان است. و  دارد، و به حكايات دروغيني تمسك مي مي
اولي «گردد، مگر براي كسي كه از زمره  اصول دين با چنين شعارهايي ثابت نمي

 شود. شمرده نمي» االبصار
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 دربارة سيرت محمد بن جواد

فرزندش محمد بن علي جواد در علم و تقوي و كرم بر راه «گويد:  مؤلف رافضي مي
با  –پدرش بود و وقتي پدرش رضا وفات كرد، كثرت علم و دين و وفور عقل جواد 

مأمون را شيفته خودش كرد و مأمون خواست دخترش ام فضل را به  –كمي سنّش 
او درآورد و قبالً نيز دختر ديگرش ام حبيب را به نكاح پدرش، رضا، درآورده  نكاح

بود. اين امر بر عباسيان گران آمد و آن را ناپسند شمردند و ترسيدند كه امر حكومت از 
كنترل آنها خارج شود و او نيز مثل پدرش مورد بيعت قرار بگيرد و لذا نزديكان خليفه 

كه اين كار را نكند و گفتند: او كم سن است و علمي  جمع شدند و از او خواستند
خواهيد او را امتحان كنيد و  شناسم و اگر مي ندارد. جواب داد: من او را بهتر از شما مي

آنها راضي شدند و ثروت فراواني به قاضي يحيي بن اكثم دادند تا امتحاني براي او 
مايش مشخص كردند و مأمون و بگذارد كه در آن شكست بخورد. روز معيني را براي آز

پرسم. امام گفت:  قاضي و جماعت عباسيان حاضر شدند. قاضي گفت: سؤالي از تو مي
كشد، چيست؟ جواب  بپرس. گفت: نظر تو درباره كسي كه در حال احرام صيدي را مي

داد: صيد را بيرون حرم كشته يا داخل حرم؟ عالم باشد به مسأله يا جاهل؟ ابتداءاً دست 
تل برند و يا از ترس؟ صيد كوچك باشد يا بزرگ؟ احرام كننده بنده باشد يا آزاده؟ به ق

به سن بلوغ و تكليف رسيده باشد يا نه؟ صيد پرنده باشد يا غير پرنده؟ يحيي بن اكثم 
اي كه جماعتي از اهل مجلس  متحير شد و عاليم عجز در صورتش نمايان شد، به گونه

كرديد، پي  ه اهل بيتش گفت: اآلن به چيزي كه انكار ميبه عجز او پي بردند. مأمون ب
كني؟ امام گفت: بله. گفت:  برديد. سپس به امام رو كرده و گفت: آيا خواستگاري مي

پس خطبه عقد را خودت بخوان. پس امام خطبه خواند و او را مثل مادر بزرگش فاطمه 
 ».بر پانصد درهم خوب عقد كرد، پس با او ازدواج نمود ’

هاشم و به بخشش و  جواب مؤلف بايد گفت: محمد بن علي جواد از سران بني در
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سيادت معروف بود و به همين دليل جواد ناميده شد. در جواني و قبل از بيست و پنج 
متولد شد و در سن بيست و يا نوزده سالگي وفات كرد،  95سالگي وفات كرد، در سال 

فرستاد، و  هر سال هزار درهم براي او ميو مأمون دخترش را به نكاح او در آورد و 
 معتصم از او خواست كه به بغداد برود، و در همان جا وفات يافت.

گويد: او نيز بر راه و روش گذشتگانش بوده، به اين خاطر است كه  ولي اينكه مي
دارند و نه باطلي را از  روافض نه عقل سالم دارند و نه نقل صحيح، نه حقي را بر پا مي

اند و نه اهل شمشير و ميدان. آنچه كه مؤلف ذكر  برند، نه اهل حجت و برهان ميبين 
كرد متضمن هيچ فضيلتي براي محمد بن علي نبود، چه برسد به اثبات امامت او، و اين 
حكايتي هم كه از يحيي بن اكثم نقل كرد از دروغهايي است كه جز جهال و نادانان بدان 

تر از اين بوده كه بخواهد  تر، عالمتر و با فضيلت م نيز فقيهشوند، و يحيي بن اكث شاد نمي
شخصي را با اين سؤال درمانده سازد كه: حكم قتل صيد در حال احرام چيست؟ حتي 

اي نيست كه از  دانند و اين مسأله مرتبه نيز حكم اين مسأله را مي فقهاي كوچك و كم 
 ر علم آن را بدانند.نكات ظريف، دقيق و غريب علم باشد و تنها راسخان د
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 دربارة سيرت علي بن محمد الهادي

گويد: و فرزندش علي هادي بود كه عسكري ناميده  مؤلف رافضي در ادامه مي
شد، چرا كه متوكل او را از مدينه به بغداد و سپس از آنجا به سامرا تبعيد كرد و امام  مي

د و سپس از آنجا به سامرا منتقل شد هادي در آنجا در مكاني به اسم عسكر اقامت گزي
و بيست سال و نه ماه در آنجا اقامت كرد. متوكل او را به اين دليل تبعيد كرد كه از او 
كينه داشت و وقتي به جايگاه او و گرايش مردم به سوي او در مدينه پي برد، از او 

احضار كند. اهل ترسيد پس يحيي بن هبيره را صدا زد و به او دستور داد امام هادي را 
كرد و هميشه در مسجد مشغول  مدينه ناله و فغان سردادند، زيرا امام به آنها نيكي مي

عبادت بود. پس يحيي بن هبيره سوگند ياد كرد كه كار ناپسندي با او ندارند، سپس 
يحيي خانه او را تفتيش نمود ولي جز مصاحف، ادعيه و كتابهاي علم چيز ديگري 

نظرش بزرگ آمد، به همين دليل آستين خدمت به او را باال زد. وقتي نيافت و امام در 
رفت. اسحاق گفت:  –والي بغداد  –وارد بغداد شد، ابتدا نزد اسحاق بن ابراهيم طائي 

شناسي، اگر او را عليه اين  مياي يحيي! اين مرد پسر رسول خداست و متوكل را هم كه 
در روز قيامت با تو دشمني خواهد  صر مرد تحريك كني، او را خواهد كشت و پيغمب

گويد: وقتي نزد متوكل  ام. مي ورزيد. يحيي گفت: به خدا سوگند! جز خير از او نديده
رفتم در مورد حسن اخالق و زهد و پارسايي او برايش گفتم، پس متوكل او را اكرام 

ري صدقه هاي كثي نمود، سپس متوكل بيمار شد و نذر كرد كه چنانچه عافيت يابد درهم
هايي كه بايد صدقه بدهد،  بدهد. [بعد از عافيت يافتن] از فقهاء در مورد تعداد درهم

سوال كرد ولي جوابي نشنيد. كسي را نزد علي هادي فرستاد تا از او بپرسد، هادي گفت: 
هشتاد و سه درهم صدقه بده. متوكل از او درباره علت اين حكم سؤال كرد. جواب داد: 

 ﴿ر قرآن فرموده: زيرا خداوند د        ﴾N  :25(التوبه.( 
 ».خداوند شما را در جاهاى زيادى يارى كرد (و بر دشمن پيروز شديد)«
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هايي كه خداوند مؤمنان را نصرت بخشيد هشتاد و سه  و تعداد اين مكانها و دفعه
 ه انجام داد و پنجاه و شش سريه رابيست و هفت غزو صمرتبه بود: زيرا پيغمبر 

 تدارك ديد. 
اي  اش اسلحه محمد در خانه شد كه علي بن  گويد: در نزد متوكل نمامي مسعودي مي
اش دارد و قصد حكومت دارد. متوكل جماعتي از تركها را سراغ او  از شيعيان قمي

و او را نيز در  اش هجوم بردند ولي چيزي در آن نيافتند فرستاد و آنها شبانه به خانه
اي پشمين پوشيده بود و بر  اتاقي يافتند كه در بر او بسته شده بود و او در حالي كه جامه

خواند و خاضعانه به خدا رو كرده بود. با همين  ريگ و سنگريزه نشسته بود، قرآن مي
وضعيت نزد متوكل برده شد. در حالي به دربار متوكل رسيدند كه او در مجلس نوشيدن 

وبات نشسته و جام شراب به دست داشت. متوكل هادي را اكرام كرده و در نزد مشر
خود نشاند و جام شراب را به او تعارف كرد. امام گفت: به خدا سوگند! گوشت و خون 
من هيچ وقت به شراب آغشته نشده است، پس مرا عفو كن. و متوكل او را عفو كرد و 

 ﴿گفت: صدايي به من بشنوان. امام گفت:          ﴾N  :25(الدخان.( 

ها كه از خود  نابود شدند و) چه بسيار باغها و چشمه فرعون و قومش (سرانجام همگى«
 ».به جاى گذاشتند

كنم. متوكل گفت:  متوكل گفت: شعري بر ما بخوان. گفت: من كمتر شعر نقل مي
 حتماً بايد بخواني. امام چنين خواند: 

 توا عىل قلل األجبال حترسهمبا
 

 غلب الرجال فام أغنتهم القلل 
 

 واستنزلوا بعد عز من معاقلهم
 

 وأسكنوا حفراً يا بئس ما نزلوا 
 

مُ صارخ من بعد دفنهم  ناداهُ
 

 أين األرسة والتيجان واحللل 
 

ة مَ  أين الوجوه التي كانت منعَّ
 

 من دوهنا ترضب األستار والكِلل 
 

ُمفأفصح القرب ح هلُ  ني ساءَ
 

 تلك الوجوه عليها الدود يقتتل 
 

 قدطال ما أكلوا دهراً وما رشبوا
 

 فأصبحوا بعد طول األكل قد أكلوا 
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هاي كوههايي مسكن گزيدند كه آنها را از غلبه مردان بر آنها نگهداري  يعني: بر قله
 ها آنها را محافظت نكرد. كنند. ولي اين قله مي

اي مسكن گزيدند. چه  هايشان پايين آمدند و در حفره عهو بعد از آن عزت از قل
 گاه بدي است! منزل

زند كه كجايند خويشان و  اي آنها را صدا مي بعد از آنكه دفن شدند فرياد زننده
 ها؟ تاجهاي [حكومت و قدرت] و زيور آالت

هاي نازك و  هايي كه غرق در نعمت بودند. در جلوي آنها پرده كجايند رخساره
 شود. زده ميكلفت 

گردد. كرمهايي بر اين افراد هجوم  به هنگام بازخواست، مقبره بر آنها فراخ مي
 برند. آورند كه آنها را از بين مي مي

يك روزگار طوالني به خوردن و نوشيدن پرداختند، و بعد از آن مدت طوالني 
 شوند.  خوردن، خورده مي

ه اشكهايش ريش او را خيس اي ك به دنبال اين ابيات متوكل گريست، به گونه
 ». كردند

در جواب مؤلف بايد گفت: اين كالم نيز شبيه كالم سابق مؤلف است و متضمن 
هيچ منقبتي به همراه حجت صحيح نيست و بلكه كالمي است كه علماء به بطالن آن 

 نيك آگاهند.
نامد و اين  مؤلف در اثناي حكايتش اسحاق بن ابراهيم طائي را والي بغداد مي

دهد، زيرا اين اسحاق بن ابراهيم همان خزاعي معروف است، او و  جهالت او را نشان مي
بن اش از قبيله خزاعه هستند، اين شخص خودش اسحاق بن ابراهيم بن حسين  خانواده

مصعب است و پسر عموي عبداهللا بن طاهر بن حسين بن مصعب امير مشهور خراسان بوده 
بداهللا يعني محمد بن عبداهللا بن طاهر در دوران خالفت اش معلوم است. و پسر ع كه سيره

متوكل و غيره در بغداد نائب بود و همان كسي است كه بعد از وفات احمد بن حنبل بر او 
نماز خواند. و اين اسحاق بن ابراهيم نيز در دوره امارت معتصم و واثق و بخشي از خالفت 

اي از  اند و نه از طي(اسم قبيله ز خزاعه بودهمتوكل نائب آنها بوده است. اين چند نفر همه ا
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 قبايل عرب) و خانواده مشهوري هستند.
هاي زيادي را صدقه  متوكل نذر كرد كه اگر عافيت پيدا كند درهم«مؤلف گفت: 

ها از فقهاء سؤال كرد، ولي آنها هيچ جوابي  دهد و بعد از عافيت در مورد تعداد درهم مي
بن محمد به او دستور داد كه هشتاد و سه درهم صدقه بدهد براي مسأله نداشتند و علي 

 ﴿و به اين آيه استناد كرد كه:         ﴾N  :خداوند « ).25(التوبه
 ».شما را در مواقع زيادي ياري كرد

اند،  دهمذكور در آيه كه صفت زيادي دارند، هشتاد و سه مورد بو» مواطن«گفته: اين 
پس زياد يعني هشتاد و سه. زيرا پيغمبر بيست و هفت غزوه انجام داده و پنجاه و شش 
سريه تدارك ديده است و اين حكايت بين علي بن موسي و مأمون نيز روايت شده 
است. و از دو حال خارج نيست: يا دروغ است و يا نشانه جهالت كسي است كه چنين 

 فتوايي داده است.
هاي زيادي به او بدهكار هستم، و يا بگويد: به خدا  گويد: من درهم  مي زيرا كسي كه

هاي زيادي را صدقه  هاي زيادي را به فالني خواهم داد، و يا بگويد: درهم سوگند! درهم
خواهم داد. اين جمالت در نزد هيچ يك از علماء مسلمانان بر رقم هشتاد و سه حمل 

 شود. نمي
دهد، از چند وجه باطل   دروغ آن را به هادي نسبت ميو استدالل فوق كه مؤلف به 

 است: 
است،  بيست و هفت غزوه و پنجاه و شش سريه تدارك نديده صوجه اول: پيغمبر 

و اين ادعا باطل است، و پيغمبر به اتفاق اهل سيره در كمتر از بيست و هفت غزوه 
 شركت نموده است.

ازل شده است، و خبر از نصرت تا آن ] در روز حنين ن25وجه دوم: اين آيه [دخان: 
دهد، بنابراين مراد آيه اين است كه مواردي كه خداوند تا آن روز مؤمنان را  روز را مي

شود و غزوه طائف،  باشد. آيه شامل موارد بعد از آن روز نمي ياري كرده است، زياد مي
عبداهللا به ذي ها مثل سريه فتح مكه و ارسال جرير بن  غزوه تبوك و بسياري از سريه
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 الخلصه و امثال آن بعد از روز حنين روي داده است.
از  ايمان آورد و چنانچه بسياري صو جرير حدوداً يك سال قبل از وفات پيغمبر 

اي كه خبر از  توان گفت: آيه ها بعد از نزول اين آيه به وقوع پيوسته، نمي ها و سريه غزوه
 شود. را نيز شامل ميهاي آتي  ها و سريه دهد، غزوه گذشته مي

وجه سوم: خداوند در جميع غزوات مسلمانان را ياري نكرد. مؤمنان در روز احد 
شكست خوردند و آن روز به روز، بال و آزمايش تبديل شد و همچنين مؤمنان در سريه 

هاي ديگري غالب نشدند. به فرض كه كل غزوات و سرايا هشتاد و سه تا  مؤته و سريه
در همه آنها مورد نصرت قرار نگرفتند كه مجموع موارد نصرت الهي،  هم باشد، مؤمنان

 هشتاد و سه تا گردد.
وجه چهارم: به فرض كه مراد از كثير در آيه هشتاد و سه مورد باشد. باز اقتضاي اين 

لفظي عام بوده و شامل » كثير«را ندارد كه مراد از كثير اين عدد مشخص باشد، زيرا لفظ 
گردد. در صورتي كه لفظي مقادير متفاوتي را معني بدهد،  هزاران نيز مي هزار، دو هزار و

 باشد.  اختصاص آن لفظ به يكي از آنها تحكّم نابجا مي

  ﴿فرمايد:  وجه پنجم: خداوند مي                  

    ﴾N  :245(البقره.( 
دهد، (و از اموالى كه خدا به او بخشيده، انفاق »  اى قرض الحسنه«ست كه به خدا كي«

 ».كند،) تا آن را براى او، چندين برابر كند
دهد و در روايات آمده  خداوند به نص قرآن حسنات را به هفتصد برابر افزايش مي

به كثير تعبير دهد. و از همين تعداد در آيه فوق  كه به دو ميليون حسنه هم افزايش مي
 شده است.

              ﴿فرمايد:  و نيز خداوند مي

﴾N  :249(البقره.( 
و » هاى عظيمى پيروز شدند! هاى كوچكى كه به فرمان خدا، بر گروه چه بسيار گروه«

 ».كنندگان) است استقامتخداوند، با صابران و 
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تواند مقادير متفاوتي را شامل شود زيرا گروههايي كه  و كثرت در اين آيه مي
شود گفت: گروه  شوند، تعدادشان در عدد معيني محصور نيست. مي كثيرالعدد شمرده مي

 شوند. قليل هزار نفرند و گروه كثير سه هزار نفر كه به نسبت گروه اولي كثير ناميده مي
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 :)21( فصل
 دربارة سيرت محمد بن حسن المنتطر

 ».؛و فرزندش مهدي محمد «گويد:  مؤلف رافضي مي
فرمودند:  صكند كه پيغمبر  ابن جوزي با اسناد خودش از ابن عمر روايت مي

خيرج يف آخر الزمان رجل من ولدي، اسمه كاسمي وكنيته كنيتي، يمأل األرض عدالً، كام ملئت «

 ».يجوراً، فذلك هو املهد
يعني: در آخر زمان مردي از فرزندان [نسل] من خروج خواهد كرد كه اسمش مثل 

كند، همچنانكه از ظلم و  اش، كينه من است. زمين را از عدل و داد پر مي اسم من و كينه
 ».جور پر شده است، آن مرد مهدي است

ه به در جواب بايد گفت: محمد بن جرير طبري و عبدالباقي بن قانع و علماي آگا
اماميه كه اي نداشته است. و  اند: حسن بن علي عسكري نسل و ذريه انساب و تاريخ گفته

بود در سامرا  كنند كه آن پسر در حالي كه خردسال كنند او پسري داشته، ادعا مي گمان مي
گويند: در دو سالگي داخل سرداب شد. بعضي گويند: در  وارد سرداب شد. بعضي مي

 ويند: در پنج سالگي.سه سالگي. و بعضي گ
بايست  داشت. به نص قرآن و سنت و اجماع مي به فرض كه چنين امامي وجود مي

نزد كسي باشد كه حضانت جسمي او را به عهده بگيرد: مثل مادرش يا مادر بزرگش و 
بايست اموالش نزد كسي باشد كه آن اموال را برايش نگهدارد، يا  يا امثال آنها. و مي
مثل يكي از نزديكان و يا  –اگر وصي نداشته  –باشد، و يا غيروصي  كسي كه وصي پدر

 ﴿فرمايد:  شود و خداوند مي نايب سلطان. زيرا چنين شخصي يتيم شمرده مي

                

   ﴾N  :6(النساء.( 
و يتيمان را چون به حد بلوغ برسند، بيازماييد! اگر در آنها رشد (كافى) يافتيد، «
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اموالشان را به آنها بدهيد! و پيش از آنكه بزرگ شوند، اموالشان را از روى اسراف 
 ».نخوريد

را قبل از سن بلوغ و احساس رشد او،  –يتيم  –ت كه اموال چنين شخصي جايز نيس
به او بازگرداند، همچنانكه خداوند در كتابش بيان فرموده است. چگونه جايز است 

اش به سرپرست نياز دارد، امام  كسي كه خودش براي جسم و بدن و اموال و دارايي
 ه او مؤمن شمرده نشود؟معصوم جميع مسلمانان گردد، و كسي جز با ايمان ب

نه در  –چه امام وجود داشته باشد و چه نباشد  –عالوه بر اين به اتفاق همه آنها 
آموزد، و هيچ  رساند، و هيچ چيزي را به كسي نمي دين و نه در دنيا سودي به آنها نمي

صفتي از صفاتش، نه خوب و نه بد، شناخته نشده است. بنابراين هيچ يك از مقاصد و 
گردد. و بلكه به فرض وجود چنين  ح خاص و عام امامت از طريق او حاصل نميمصال

موجودي بايد گفت: وجودش شر محض بوده و متضمن هيچ منفعتي براي مردم روي 
مصلحتي توسط او برند و نه لطف و يا  زمين نيست. زيرا مؤمنان به او، نه از او نفعي مي

نيز به تصور روافض به خاطر تكذيب او  شود، و تكذيب كنندگان او برايشان محقق مي
شوند. بنابراين او شر محض بوده كه هيچ خير و منفعتي را به همراه ندارد، و خلق  عذاب مي

 چنين موجودي از خداوند حكيم عادل محال است.
كنند امام از ديد آنها غايب شده است. در جواب  اگر گفته شود: چون مردم ظلم مي

 بايد گفت: 
 زمان پدران او نيز ظلم موجود بود، پس چرا آنها غايب نشدند.اوالً: در 

كنند. پس چرا بعضي اوقات  سازي هم مي ثانياً: معتقدان به او كه ظالم نيستند و زمينه
 فرستد تا علم و دين را به مردم بياموزد؟  اي را نمي آيد و يا فرستاده به ديدار آنها نمي

هاي آنان  كند كه محل زندگي شيعيان و قلعهتوانست در جاهايي زندگي  ثالثاً: مي
اند و ساير مناطق ديگري كه  است، مثل كوههاي شام كه روافض در آنجا شورش كرده

 محل شورش شيعيان است.
رابعاً: چنانچه به خاطر همين ترس نتواند چيزي از علم و دين را به كسي بياموزد، 

يل اثبات امامت تناقض دارد و كند، و اين با دال وجودش اقتضاي لطف و مصلحت نمي
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كنند و  خالف ارسال انبياء و تكذيب آنان است، زيرا پيغمبران رسالت خود را تبليغ مي
گردند، لطف و مصلحتي كه در  باعث تحقق لطف و مصلحت براي مؤمنانشان مي

نعمتهاي خدايي متبلور است، ولي در مورد اين امام غايب بايد گفت: پيروانش از وجود 
آيد، و  زي جز انتظار بيهوده نصيبشان نشده است، زيرا منتظر كسي هستند كه نمياو چي

شود نيز  البته تداوم حسرت و اندوه و دشمني با جهان و تكرار دعايي كه برآورده نمي
كنند  نصيب آنها گرديده است، چرا كه صدها سال است براي خروج و ظهور او دعا مي

 اي نداشته است. ولي فايده
، خالف عادت صحيح است و صوه عمر به اين طوالني در بين امت محمد به عال

توان كذب آن را ادعا كرد، زيرا هيچ يك از كساني كه در جامعه اسالمي متولد  مي
اند، چه برسد به صدها سال. در حديث  اند بيش از صد و بيست سال نزيسته شده

أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنه «: روايت شده كه در اواخر عمر فرمودند صصحيحي از پيغمبر 

 103FNK»عىل رأس مائة سنة منها ال يبقى عىل وجه األرض ممن هو اليوم عليها أحد
يعني: امروز را به خاطر بسپاريد، بعد از صد سال ديگر هيچ يك از كساني كه اآلن 

 بر روي زمين هستند، ديگر بر روي آن نخواهند بود.
اند.  اند، قطعاً كمتر از صد سال زيسته شتهيعني كساني كه در آن روز يك سال سن دا

بنابر  –هاي بعد  چنانچه طول عمر افراد در آن دوره اين مقدار بوده است، در دوره
شود، زيرا طول عمر افراد به  به طريق اولي طول عمر كمتر مي –عادت رايج و غالب 

آدم همچنانكه شود؛ نوح نه صد و پنجاه سال در ميان قومش ماند، و  مرور كوتاهتر مي
104Fدر حديث صحيحي كه توسط ترمذي روايت شده و صحيح شمرده شده

، هزار سال 2
تر بوده است و طول عمر افراد  زندگي كرد. بنابراين طول عمر انسان در آن زمان طوالني

اين امت بين شصت تا هفتاد سال است، همچنانكه در حديث صحيح به ثبوت رسيده 

                                           
 .٤/١٩٦٥و مسلم،  ١/١١٩) نگا: بخاری، ١(

 گويد: اين حديث از اين طريق غريب است. ، ترمذی می١٢٤-٥/١٢٣) نگا: سنن ترمذی، ٢(
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105Fاست

1. 
مر خضر، احتجاج باطل بر باطل است، زيرا بقاي خضر احتجاج روافض به طول ع

مسلّم نيست و بلكه آنچه ساير محققان بر آن هستند اين است كه خضر وفات كرده 
 است و با فرض زنده بودن او، او از اين امت نيست.

به همين دليل بسياري از دروغگويان جن و انس ادعاي خضر بودن در مورد آنها 
اند و حكايات صحيحي در اين باره  اند، خضر را ديده كردهشده است و بعضي گمان 

 وجود دارد كه بازگو كردن آنها كالم را طوالني خواهد كرد.
اند كه محمد بن  محمد بن حسن منتظَر نيز همين گونه است؛ بسياري ادعا كرده

اند و بعضي آن را پنهان كرده و تنها  حسن هستند، بعضي خود را به گروهي عرضه كرده
اند، همچنانكه  اند و (باالخره) همه اين افراد بر مال شده ه يك يا دو نفر اعالم كردهب

 اند. مدعيان خضر بودن نيز رسوا شده

                                           
 .٢/١٤١٥و ابن ماجه،  ٣/٣٨٧گا: سنن ترمذی، ) ن١(
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 :)22فصل (
 دربارة بطالن استناد رافضي به حديث مهدي

گويد: از ابن جوزي با اسناد خودش از ابن عمر روايت شده كه پيامبر  مؤلف مي
آخر الزمان رجل من ولدي، اسمه كاسمي وكنيته كنيتي، يمأل األرض خيرج يف «فرمودند:  ص

=».عدالً، كام ملئت جوراً، فذلك هو املهدي
اش كنيه  كند كه اسمش اسم من و كنيه يعني: در آخر زمان مردي از نسل من ظهور مي

 ».كند همچنانكه از ظلم و جور پر بوده است من است، زمين را از عدل و داد پر مي
 ب مؤلف بايد گفت: كالم مؤلف از وجوهي قابل نقد است: در جوا

كنيد، پس امثال  توان گفت: شما كه به احاديث اهل سنت استناد نمي وجه اول: مي
تواند مستند شما باشد، و اگر مرادتان اين است كه آن را به عنوان  اين احاديث نمي

 كنم. ه برايتان ذكر ميايم، رأي اهل سنت را در اين بار حجتي بر اهل سنت نقل كرده
توان اصل دين را كه ايمان  وجه دوم: اين حديث از اخبار آحاد است پس چگونه مي

 جز با آن صحيح نيست، با اين خبر اثبات كرد؟
وجه سوم: الفاظ اين حديث به جاي اينكه رأي اماميه را ثابت كند، آن را نقض 

 پدرش، اسم پدر من است).كند، زيرا در حديث آمده كه (اسمش اسم من و اسم  مي
بايد محمد بن عبداهللا باشد، نه محمد بن  صبنابراين مهدي مورد نظر پيغمبر 

نيز روايت شده كه گفت: اين شخص از اوالد حسن بن علي است و  حسن. از علي
 نه حسين بن علي.

احاديث مهدي معروف است كه امام احمد، ابوداود، ترمذي و غيره آن را روايت 
لو مل يبق من الدنيا «كه در آن آمده  ص، مثل حديث عبداهللا بن مسعود از پيغمبر اند كرده

ل اهللا ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجال من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم  اال يوم لطوّ
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 106FNK»أيب، يمأل األرض قسطاً وعدالً كام ملئت ظلامً وجوراً 
اقي مانده باشد، خدا آن روز را چنان يعني: چنانچه تنها يك روز از عمر دنيا ب

كند كه مردي در آن ظهور كند كه اسمش هم نام من و اسم پدرش، اسم پدر  طوالني مي
 من است: زمين را از عدل و داد پر كند، همچنانكه از ظلم و جور پر شده بود.

وجه چهارم: الفاظي از حديث را كه مؤلف رافضي انتخاب كرده، در آن آمده كه 
اش، كنيه من است) و نگفته (اسمش اسم من و اسم پدرش،  ، اسم من و كنيه(اسمش

اسم پدر من است)، حديث مورد استناد اين مؤلف را هيچ يك از محدثان در هيچ كتاب 
اند و اين رافضي حديث را با الفاظ معروف آن  حديث معروفي با اين الفاظ ذكر نكرده

د، ترمذي و غيره ذكر نكرده است و بلكه داو در كتب حديث مثل مسند احمد، سنن ابي
 الفاظ جعلي براي آن ذكر كرده كه كسي آن را روايت نكرده است.

گويد: ابن جوزي آن را با اسناد خودش روايت كرده، اگر منظورش  و اينكه مي
گويد، و اگر  ابوالفرج، همان عالم مشهوري است كه مصنفات فراواني دارد، دروغ مي

¥A=Óbàرج، يعني يوسف بن قز أوغلي صاحب تاريخي به اسم منظورش نوه ابوالف
„_‹ äÿ^@  است، بايد گفت: اين شخص =»إعالم اخلواص«و كتابي در اثني عشر تحت عنوان

در مصنفات خود صحيح و سقيم را با هم در آميخته و براي اغراض خودش به احاديث 
ه حسب مقاصد مردم اند، استناد كرده است. اين شخص ب فراواني كه ضعيف و موضوع

كرد تا او  كرد: براي شيعه به مقتضاي حالشان كتاب تصنيف مي براي آنها كتاب تأليف مي
كرد تا  از پادشاهان بر مذهب ابوحنيفه كتاب تصنيف مي راي بعضيبو  ،را پاداش دهند

از اين طريق به اهدافش برسد، و در واقع راه و روش او مثل وعاظ بود كه اگر از آنها 
 پرسيد: در كدام شهر منظورتان است؟ شد: بر چه مذهبي هستي؟ مي يده ميپرس

جويي  و به همين دليل در بعضي از كتابهايش از خلفاي راشدين و صحابه ديگر عيب
اند، سازش كند و در عين حال در  نموده است، تا با شيعياني كه اين كار را از او خواسته

 شود. شدين و غيره ديده ميبعضي ديگر از كتابهايش تعظيم خلفاي را

                                           
 .٢/١١٧، املسند، ٣/٣٤٣، ترمذی، ٤/١٥١داود،  ) نگا: سنن ابی١(
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 :)23فصل (
 دربارة احوال امامان در طاعت و معصيت

اند كه در كمال به  اند و كساني اينها ائمه فاضل و معصوم«گويد:  مؤلف رافضي مي
داري، معاصي، لهو و  اي را نرفتند كه مشغول انواع مملكت غايت رسيدند و راه ساير ائمه

دند و حتي بنابر آنچه در بين مردم به تواتر رسيده به خواري و فجور بو ها، شراب لعب
كند و  گويند: خداوند بين ما و اينها قضاوت مي نزديكان خود نيز رحم نكردند. اماميه مي

 گويد:   او بهترين قاضي است. و چه زيباست كالم شاعر كه مي
 إذا شئت أن ترىض لنفسك مذهباً 

 

 وتعلم أن الناس يف نقل أخبار 
 

 ك قول الشافعي ومالكفدع عن
 

 وأمحد واملرويّ عن كعب أحبار 
 

 ووال أناساً قوهلم وحديثهم
 

 رو جدنا عن جربئيل عن الباري 
 

بيني مردم  خواهي براي خودت مذهبي اختيار كني در حالي كه مي يعني: اگر مي
 مشغول نقل اخبار هستند.

 قول شافعي، مالك، احمد و روايت كعب االحبار را رها كن.
پيغمبر  –گويند: جد ما  و به مردماني رو كن كه قول و سخنشان اين است كه مي

 ».كند از جبرئيل از خداوند چنين روايت مي - ص
 كالم مؤلف از چندين وجه قابل نقد است: 

توان گفت: در مورد عصمت اين ائمه هيچ دليل و برهاني ذكر نشده،  وجه اول: مي
ب است كه امام معصومي براي مردم قرار دهد تا در گويند: بر خدا واج جز اينكه مي

تكليف لطف و مصلحتي قرار داده شود، كه ما قبالً فساد اين دليل را از وجوهي بيان 
كرديم كه كمترين دليل بطالن چنين بود كه گفتيم: اين سبب حاصل نشده، زيرا لطف و 

ي رد اين دليل مصلحت توسط هيچ يك از ائمه شيعه حاصل نشده است. حتي اگر برا
شيعه جوابي جز وجود امام غايب منتَظَرشان را نداشتيم، براي اثبات عدم انتفاع ديني و 
دنيايي و عدم حصول مصلحت و لطف براي مكلفان وجود همين امام كافي بود، در 
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 حالي كه ادله فراواني بر بطالن قولشان قابل طرح است.
ين ائمه در كمال به غايت رسيده هر يك از ا«گويد:  وجه دوم: اينكه مؤلف مي

تواند در برابر قول بدون علم،  قولي صرف و بدون دليل است. و هر كس مي». بودند
مقابله به مثل كند و اگر مدعياني در مورد افرادي از صحابه و تابعان و ساير ائمه 

نها در مسلمانان كه به علم و دين از عسكريين و امثال آنها مشهورترند، ادعا كنند كه اي
تر است. و هر كس اخبار گذشتگان را مطالعه  اند، ادعاي آنها مقبول كمال به غايت رسيده

كند، به وضوح پي خواهد برد كه فضايل علمي و ديني متواتر بسياري از ائمه بيشتر از 
در مدح عسكريين و امثال  –چه برسد به صرف اخبار صحيح  –دروغهاي بافته شده 

 آنهاست.
گويد: اينها ائمه هستند. اگر منظورش اين است كه اينان اصحاب  نكه ميوجه سوم: اي

اند، دروغ آشكاري گفته است، و البته خودشان چنين  قدرت و سيطره و تسلط بوده
گويند: ائمه ناتوان بوده و از حكومت منع شدند و مظلومانه  كنند و بلكه مي ادعايي نمي

مامت [حكومت] كند جز علي بن مغلوب شدند، و هيچ يك از آنها نتوانست ا
با او  –يا كمتر و يا بيشتر  –كه شرايط او نيز سخت شد و نصف امت  طالب ابي

بيعت نكردند، و بلكه بسياري با او جنگيدند، و او با آنها جنگيد، و بسياري هم نه با او 
زمان طرف افرادي وجود داشت كه از همر جنگيدند و نه عليه او. و در بين اين افراد بي

طرف كساني بودند كه هيچ يك از هم  و دشمنان علي برتر بودند، و در بين اين افراد بي
رزمان علي [در فضيلت] مثل او نبودند و بلكه افرادي بودند كه از همرزمان و دشمنانش 

 برتر بودند.
و اگر منظور مؤلف اين است كه اين دوازده نفر صاحب علم و دين بوده و شايسته 

ند. اين ادعايي است كه حتي به فرض صحت، مستلزم وجوب اطاعت از آنها امامت بود
گردد، همچنانكه صرف شايستگي شخص براي امامت مسجد باعث  و امام شدنشان نمي

شود، و صرف صالحيت او براي قاضي شدن باعث قاضي ناميده  امام ناميده شدن او نمي
باعث سردار شدن شخص گردد، و نيز صرف لياقت سرداري در جنگ  شدن او نمي

گردد، و نماز جز پشت سر كسي كه عمالً و بالفعل امام است، جايز نيست. قضاوت  نمي
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آيد و صرف شايستگي باعث تصدي امر قضاوت  نيز از عهده صاحب قدرت برمي
رود، و نه در ركاب كسي كه امير  گردد. سپاه نيز تنها در ركاب امير به ميدان نبرد مي نمي

 شايستگي امير شدن را هم داشته باشد.نيست، اگرچه 
توان گفت: منظورتان از استحقاق چيست؟ آيا منظور اين است كه از  وجه چهارم: مي

بين قريش تنها اين دوازده نفر شايستگي تصدي امامت را داشتند؟ و يا اينكه منظورتان 
منظورتان  اند كه صالحيت خالفت را دارند؟ اگر اين است كه اين افراد از زمره كساني

معني اول باشد اين معني و مراد ممنوع و مردود است و اگر معني و مراد دوم منظور 
و بين بسياري  -به فرض ثبوت  –است بايد گفت اين صالحيت قدر مشترك بين آنها 

 از افراد ديگر قريش است.
شود و اين دو حالت  توان گفت: امام كسي است كه به او اقتداء مي وجه پنجم: مي

 ارد:د
كننده به  اي كه اطاعت شود، به گونه امامي كه در امور علم و دين به او مراجعه مي -1

كند، زيرا چنين امامي به اوامر و نواهي خدا عالم بوده و به  اختيار خود از آنها اطاعت مي
كند، حتي اگر  كند و اطاعت كننده نيز به همين دليل از او اطاعت مي همان امر و نهي مي

 از ملزم كردن او به اطاعت عاجز باشد.امام 
اي كه سايرين به اختيار و يا از روي  امامي كه صاحب قدرت است، به گونه -2

 تواند ديگران را مجبور به اطاعت كند. كنند، زيرا مي ناچاري از او اطاعت مي
داري و  ائمه ما مثل ساير ائمه مسلمانان به مملكت«توان گفت: عبارت  وجه ششم: مي

كالم باطلي است. زيرا اگر منظور مؤلف اين است كه اهل سنت  »اند اهها مشغول نبودهگن
شود، اين كذب و  گويند: به پادشاهان در افعالي كه معصيت خداست، اقتداء مي مي

دروغي آشكار عليه اهل سنت است. چراكه علماي معروف اهل سنت بر اين مطلب 
شود و كسي در معصيت به  كس اقتداء نمي اتفاق نظر دارند كه در معصيت خدا به هيچ

 شود. امامت گرفته نمي
و اگر منظورش اين است كه اهل سنت در اموري از اطاعت و عبادت خدا كه به 

گيرند. در  كنند و از آنان كمك مي شود، به اين پادشاهان كمك مي حكومت مربوط مي
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اي ندارند و  ل سنت چارهجواب بايد گفت: در امام قرار دادن آنها به اين اعتبار، اه
اند، چراكه روافض هميشه در حال  روافض در اين مورد بيش از اهل سنت مورد سوال

باشند، و در بسياري از موارد به كفار و فجار در برآورده  كمك گرفتن از كفار و فجار مي
كنند، و اين حقيقت در هر زمان و مكاني مشهود است، و  شدن اهدافشان كمك مي

و برادرانش براي اثبات اين حقيقت  »منهاج الندامة«ن مولف رافضي، صاحب وجود همي
اند، زيرا اينها مغول و كفار و يا فاسقان و جاهالن را به اين اعتبار ائمه خود قرار  كافي
 اند. داده

اي كه اين گونه باشند كه در كتاب مؤلف ذكر شده و  توان گفت: ائمه وجه هفتم: مي
است، قدرتي براي تحقق مقاصد امامت ندارند و اقتداء به آنها  ادعاي عصمت آنها شده

كند، كافي نيست. زيرا  براي تحقق اطاعت از خدا و تحقق آنچه به اطاعت خدا كمك مي
توان پشت سر او يك نماز جمعه و يا جماعتي برپا  امامي كه قدرت و سلطه ندارد، نمي

افظ حدود و فيصله كننده خصومات تواند در جهاد و در حج امام باشد، ح كرد، و نمي
رسد، و  المال توسط چنين امامي به صاحبش نمي باشد، حقوق مردم از سايرين و از بيت

تواند امنيت راهها را برقرار كند. زيرا همه اين امور به شخص  چنين امامي نمي
ته قدرتمندي نياز دارند كه از عهده انجام آنها برآيد و كسي اطرافيان قدرتمندي نداش

شود غير او متصدي اين امور گردند. بنابراين  باشد، توان اين كار را نداشته و باعث مي
كسي كه انجام اين امور را از امامي بخواهد كه قادر به انجام آن نيست، جاهل و ظالم 

 گيرد كه بر انجام آن قادرند، است. و كسي كه براي تحقق آن از فرد يا افرادي كمك مي
، راهيافته و حكيم است، زيرا اين كار مصلحت دين و دنيايش را چنين شخصي عالم

آورد، در حالي كه آن شخص ديگر از رسيدن به مصلحت دين و دنيا محروم  فراهم مي
 گردد.  مي

توان گفت: اين ادعا كذب محض است كه گفته شود: همه خلفاء  وجه هشتم: مي
و حكاياتي كه در اين باره در  اند مشغول اموري مثل شراب خواري و فسق و فجور بوده

شود، بعضي كذب و دروغ است. بديهي است كه بعضي از آنها  مورد آنها روايت مي
اميه و  اند مثل عمر بن عبدالعزيز و المهدي باهللا. و اكثر خلفاي بني عادل و زاهد بوده
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 كردند، اگر چه بعضي از شدند، آن را اظهار نمي عباس كه مرتكب منكرات هم مي بني
آنها هم به ارتكاب بعضي از گناهان مبتال شده باشند، كه بعضي از اين مبتاليان توبه 

توان گفت باعث محو و تكفير آن  كردند و بعضي نيز داراي چنان حسناتي هستند كه مي
شود، همچنانكه مبتال شدن به مصيبت باعث تكفير خطاها و اشتباهات بعضي  سيئات مي
كه خلفاء و پادشاهان، كارهاي نيك و حسناتشان بزرگ، و شود. خالصه اين از آنها مي

گناهان و اشتباهاتشان نيز بزرگ است، اگر چه بعضي از اينها چنان گناهاني دارند كه 
هيچ يك از آحاد مؤمنان گناهاني به اين بزرگي را ندارند، ولي در مقابل حسناتي هم 

ستند، مثل امر به معروف و نهي از دارند كه هيچ يك از آحاد مؤمنان قادر به انجام آن ني
منكر، اقامه حدود، جهاد با دشمن، رساندن حقوق به مستحقان و منع بسياري از مردم از 

 ظلم و اقامه عدالت در گستره وسيع.
گوييم:  اند، همچنانكه نمي كنيم كه خلفاء از ظلم و گناه در امان بوده ما ادعا نمي

گوييم: ارتكاب ظلم و معصيت از  اند، بلكه مي صونبسياري از مسلمانان از ظلم و گناه م
شود كه در  ناحيه بعضي از مسلمانان و زمامداران و عموم مردم مانع از آن نمي

 چارچوب اطاعت از خدا مورد همكاري و مشاركت قرار گيرد.
 گانه است. و اگر بگويد: منظورم ائمه دوازده

جدشان وجعفر و امثال اين دو از گوييم: آنچه را كه علي بن حسين، اب در جواب مي
اينها نيز  كنند، مقبول است همچنانكه حديث صحيح غير روايت مي - صپيغمبر  –

مقبول است، ولي اگر مردم در نزد مالك، شافعي و احمد احاديث بيشتري از آنچه در 
يافتند از اين افراد  نزد موسي بن جعفر، علي بن موسي و محمد بن علي است، نمي

رفتند، وگرنه اهل علم و دين چه غرض و مقصودي  كردند و سراغ آنها نمي يعدول نم
دارند كه از موسي بن جعفر به سوي مالك بن انس عدول كنند، در حالي كه هر دو 

 معاصر و اهل يك ديارند؟
اي داشتند كه در نزد غير  شده و اگر كسي گمان كند كه اين ائمه شيعه علم ذخيره 

 كردند. ا كتمان ميايشان نبود ولي آن ر
 اي براي مردم دارد؟ شود، چه فايده بايد به چنين شخصي گفت: علمي كه كتمان مي
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علمي كه به زبان نيايد و كتمان بماند مثل ثروتي است كه مورد انفاق و استفاده قرار 
كند؟ علم  نگيرد. مردم چگونه به كسي اقتداء ورزند كه علم مكتوم را برايشان بيان نمي

رسانند و باعث تحقق لطف و  اي نمي مثل امام معدوم است، هيچكدام فايدهمكتوم 
كردند و  شوند. اگر گفته شود: ائمه علم خود را در نزد خواصشان بيان مي مصلحت نمي

 نه در نزد اين ائمه ديگر.
در جواب بايد گفت: اين دروغ و كذب محض است، زيرا جعفر بن محمد كه بعد از او 

اند، مثل: مالك، ابن عينيه، شعبه، ثوري، ابن  اي از او علم اخذ كرده ست، ائمهمثل او نيامده ا
 جريج، يحيي بن سعيد و علماي بزرگ و مشهور ديگري از اين قبيل.

به عالوه هر كس گمان كند كه اين بزرگواران علم خود را از امثال آن علماء كتمان 
هول بوده و نام نيكي از آنها در بين دادند كه مج نموده و آن را تنها به قومي تعليم مي

امت وجود نداشت، چنين شخصي گمان بد و نادرستي در مورد آن بزرگواران برده 
اند كه در محبت خدا و رسولش و  است، زيرا در بين علماي اهل سنت علمايي بوده

اطاعت از او و رغبت به حفظ دين و تبليغ آن و دوستي دوستداران دين، و دشمني بر 
اي رسيده بودند كه هيچ يك  انش و صيانت آن از افزوده شدن و نقصان به مرحلهدشمن

از شيوخ شيعه حتي به آن مرحله نزديك هم نشده بودند و اين حقيقت براي كسي كه از 
توان در هر زماني به اين حقيقت پي  اوضاع هر دو گروه مطلع باشد، بديهي است و مي

كه در نزد اماميه برترين عالم زمان خودش  I»ندامةمنهاج ال«برد، مثل مصنف همين كتاب 
اند: در مشرق زمين در علوم به طور مطلق برتر از اين شخص  بوده و بلكه بعضي گفته

دهد كه نسبت به احوال، اقوال و اعمال  ميشود. با اين وجود، كالمش نشان  يافت نمي
كند كه  روايت مياست، چراكه دروغهايي را  ترين مخلوقات جاهل صپيغمبر اسالم 

دروغ بودنشان از زواياي مختلفي مشهود و بديهي است. پس اگر به كذب بودن آن عالم 
ث عني «روايت شده كه فرمودند:  صپيغمبر و آگاه باشد، بايد بگويم كه از  من حدّ

 ».بحديث وهو ير أنه كذب فهو أحد الكاذبني

ن آن آگاه است، خودش يعني: هر كس حديثي را از من نقل كند كه به دروغ بود
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 يكي از دروغگويان است.
دهد كه نسبت  اطالع باشد، نشان مي و اگر مؤلف نسبت به كذب بودن آن اخبار بي

 ترين مردم است، همچنانكه گفته شده:  جاهل صبه احوال پيغمبر 
 فإن كنت ال تدري فتلك مصيبة

 

 وإن كنت تدري فاملصيبة أعظم 
 

و اگر بداني [و دانسته به اشتباه بروي] مصيبت داني، مصيبتي است.  چون نمي
 بزرگتري است.
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 :)24فصل (
 دربارة متهم كردن علماي اهل سنت به رافضي بودن

جويان و طالبان علم به  كنم هيچ يك از حقيقت گمان نمي«گويد:  مؤلف رافضي مي
گرچه اين مذاهب واقف گردند و از صميم قلب مذهبي غير از مذهب اماميه برگزينند، ا

هايي به آنها  در ظاهر براي طلب دنيا به غير اين مذهب در آيند، چرا كه مدارس و وقف
عباس [عباسيان] از اين طريق سلطه خود را استمرار  شود تا بني اختصاص داده مي

 ».بخشند و باور به امامت خودشان را به عوام بقبوالنند
اينكه نسبت به احوال اهل  گويد، مگر در جواب بايد گفت: اين كالم را كسي نمي

 ترين مردم باشد. تر باشد و يا اينكه دروغگوترين و يا دشمن سنت از همه مردم جاهل
بطالن اين كالم از وجوه مختلفي بديهي است: اهل سنت قبل از تأسيس مدارس 

اند. مدارس در بغداد و در اثناي صده پنجم تأسيس شدند: نظاميه  تر و ظاهرتر بوده قوي
د چهار صد و شصت تأسيس شد و بر محوريت يكي از چهار مذهب بود، در در حدو

اي  حالي كه مذاهب اربعه شرق و غرب جهان اسالم را فرا گرفته بود و هيچ يك مدرسه
 اند. شده نداشتند. عباسيان نيز در نزد مالكيه در مغرب اصالً مطرح نمي

اند، زيرا بسياري از شيعيان  هتر بود به عالوه اهل سنت قبل از عباسيان ظاهرتر و قوي
به هيچ گذاران در دولت عباسيان نفوذ كردند. از اين گذشته اهل سنت  و ساير بدعت

د و بلكه چنانچه علويان، امويان و يا هر شاخه ندان وجه خالفت را مختص عباسيان نمي
د رديگري از قريش متولي و متصدي آن گردد، از نظر اهل سنت جايز است. بايد اضافه ك

ماي اهل سنت مثل مالك، احمد و غيره بيش از هر كس ديگري از مداهنه و كه عل
كاري و يا نزديكي با زمامداران مبرّا هستند. از طرف ديگر اهل سنت خلفاي راشدين  سازش

 اند. شمارند كه هيچ يك از آنها از عباسيان نبوده را بزرگ مي
اند، بلكه  مسلمانان رافضي نبوده داند كه هيچ يك از علماي مشهور هر عاقلي هم مي

مطلب نظر دارند و كتب همگي آنها گواه اين  همه بر جهالت و ضاللت روافض اتفاق
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اند در حالي كه هيچ  به كتب همه فرق نگاه كرد كه اين مطلب را بيان كرده توان و مي تاس
 كسي آنها را به ذكر روافض و ذكر جهالت و ضاللت آنها مجبور نكرده است.

توان  اي كه مي كنند، به گونه ماء دائماً در مورد جهل و ضاللت روافض صحبت ميعل
ترين مردم بوده و  ترين و گمراه اند كه روافض جاهل يقين پيدا كرد كه بر اين باور بوده

تواند جز اين باشد در حالي  اند. چگونه مي ها بيشتر از هدايت فاصله گرفته از همه فرقه
بدعتهاي ناپسند را يكجا جمع كرده و حاصل جمع جهميه، قدريه، و كه اماميه بزرگترين 

روافض گرديده است، كالم سلف در ذم هر يك از اين سه صنف به حدي است كه 
هاست، مثل كتب حديث،  داند و كتب همه مملو از اين مذمت فقط خدا حجم آن را مي

گزاران مثل مرجئه  بدعت آثار، فقه، تفسير، اصول، فروع و غيره. و اين سه صنف از ساير
 و حروريه بدترند.

گيرم كه با وجود تحقيق فراوان و اطالع بر اقوال و مذاهب مردم،  و خدا را گواه مي
شخصي را نيافتم كه به مذهب اماميه متهم باشد و امت اسالم از او به نيكي ياد كنند، چه 

 برسد به كساني كه از صميم قلب به مذهب اماميه معتقدند.
باشد، و  بن صالح بن حي به زيدي بودن متهم است و فقيهي صالح و زاهد ميحسن 

گفته شده كه اين اتهام به دروغ بر او بسته شده و كسي از او نقل نكرده كه طعني بر 
ابوبكر و عمر وارد سازد، چه برسد به اينكه در امامت آنها شك كند. و گروهي از 

عثمان و هيچ يك از آنان به تفضيل علي بر  اند به تفضيل علي بر شيعيان نخست متهم
اند،  ابوبكر و عمر متهم نيستند، و بلكه عموم شيعيان نخست كه دوستدار علي بوده

شمردند و تنها گروهي از آنان علي را بر عثمان مقدم  ابوبكر و عمر را برتر مي
و هواداران دانستند و در فتنه شهادت عثمان مردم دو فرقه شدند: هواداران عثمان،  مي

علي. و اين گونه نبود كه هر كس در ركاب علي باشد، او را بر عثمان مقدم بداند، و 
شمردند، همچنانكه قول ساير اهل سنت  بلكه بسياري از آنان عثمان را بر او مقدم مي

 همين است.
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 :)25فصل (
دربارة ادعاي رافضي مبنى بر اينكه علماي اهل سنت رفض را در 

 اند باطن پذيرفته

شود كه شخصي در باطن بر مذهب اماميه  بسيار ديده مي«گويد:  مؤلف رافضي مي
گردد. بعضي از ائمه  اش مي است ولي حب دنيا و طلب رياست مانع اظهار عقيده دروني

ام: پس چرا براساس  گويند: من بر مذهب اماميه هستم. پرسيده ام كه مي حنابله را ديده
اند: چون در مذهب اماميه مستمري وجود  جواب دادهكنند.  مذهب حنبلي تدريس مي

ندارد. و بزرگترين مدرسِ شافعي مذهبِ معاصر هنگام وفات وصيت كرد كه افراد 
معيني غسل و تدفين او را به عهده بگيرند و در مشهد امام كاظم دفن گردد و او را گواه 

 ».گرفت كه بر مذهب اماميه است
كذب محض است، بلكه گاهي و به ندرت در » دشو بسيار ديده مي«جواب: عبارت 

اند كه در باطن رافضي باشند،  بين افراد منتسب به يكي از مذاهب چهارگانه كساني بوده
اند. روافض نيز از  همچنانكه در بين مسلمانان نيز كساني وجود دارند كه در باطن منافق
سازند و مجبورند  يآن جهت كه از جنس مناقان هستند، امر و احوال خود را مخفي م

خالف باطن را اظهار كنند، همچنانكه منافقان مجبورند در ظاهر خالف كفر را از خود 
و امور مسلمانان  صبروز دهند و اين حالت جز در افرادي كه نسبت به احوال پيغمبر 

شود، و اگرنه كسي كه اسالم را بشناسد و در باطن  اند، يافت نمي در صدر اسالم جاهل
اقرار نمايد، چگونه در باطن رافضي خواهد بود، و اصالً  صبه رسالت محمد و ظاهر 

قابل تصور نيست كه اين افراد كساني جز زنديق و منافق و يا به شدت نسبت به اسالم 
 جاهل باشند.

كند، به گواهي بعضي از بغداديان  و حكايتي هم كه از بعضي از ائمه مدرس نقل مي
گويد، اين افراد چه  فتراي محض است. وگرنه اگر راست ميدر نزد خود بنده، كذب و ا

كساني هستند؟ حتي وجود زناديق ملحد و خارج از اسالم در داخل مذاهب چهارگانه 
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اهل سنت قابل انكار نيست چه برسد به وجود بعضي از روافض ولي مسأله اين است 
، ادعا كند همه كه هر كس با استدالل به وجود بعضي از زنادقه در داخل مسلمانان

ترين مردم خواهد بود و چنين ادعايي در مورد رافضي  اند، جاهل علماي مسلمان زنديق
 بودنشان نيز صادق است.
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 :)26فصل (
دربارة ادعاي رافضي بر اينكه علماي اهل سنت به ناحق تعصب 

 ورزند و رد بر آن مي

 
ب اماميه اينكه آنها وجه پنجم در بيان وجوب اتباع از مذه«گويد:  مؤلف رافضي مي

برخالف غيره جز بر حقيقت تعصب ندارند. غزالي و ماوردي از امامان مذهب شافعي 
اند: مسطح نمودن قبرها با سطح زمين مشروع است ولي چون روافض اين كار را  گفته

كنيم كه  تر مي ها را از سطح زمين برجسته اند، ما مقبره اي براي خود كرده شعار و نشانه

 ﴿در تفسير آيه:  –اگر چه از ائمه مذهب حنفي است  –باشند. و زمخشري مسطح ن  

               ﴾N  :43(األحزاب.( 
فرستد، و فرشتگان او (نيز) براى شما  او كسى است كه بر شما درود و رحمت مى«

 ».كنند تقاضاى رحمت مى
ايز است بر آحاد مسلمانان صلوات فرستاد ولي چون گويد: به مقتضاي اين آيه ج مي

كه » الهدايه«كنيم. و مؤلف  اند، ما از آن منع مي روافض آن را مختص ائمه خود گردانيده
گويد: مشروع است كه انگشتري در انگشتان دست راست باشد، ولي از  حنفي است، مي

امثال اين فراوان است.  كنيم و آنجا كه روافض بر آن مصرند، ما آن را به دست چپ مي
دهند و احكامي را كه نص قطعي پيغمبر مشروع  ببينيد چگونه شريعت را تغيير مي

كنند و فقط به خاطر دشمني با گروه مشخصي، راه صواب را  ساخته، تغيير و تبديل مي
 »روند. آيا پيروي و تبعيت از چنين مذاهبي جايز است؟ كنند و به بيراهه مي ترك مي

 توان دو گونه جواب داد:  ف رافضي را ميكالم مؤل
 چسبد تا به اهل سنت.  گويد به روافض بهتر مي آنچه مؤلف مي -1
 ائمه اهل سنت از اين اتهامات مبرا هستند.  -2
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اي بيش از روافض بر باطل تعصب  در توضيح جواب اول بايد گفت: هيچ فرقه -1
فع هم مسلك خود مشهورند و اي هستند كه به شهادت به دروغ به ن ندارند و تنها فرقه

اي بر تعصب نيست. روافض حتي از روي تعصب سهم دختر را  باالتر از دروغ نشانه
بود،  صپيغمبر دانند تا بتوانند ثابت كنند كه فاطمه به تنهايي وارث  كل ثروت پدر مي

برد. حتي بعضي از روافض گوشت شتر را حرام  و عمويش عباس از او ارث نمي
ا به اين دليل كه عايشه بر روي شتر با علي كارزار كرده است و به اين دانند تنه مي

مخالفت  صو اجماع صحابه و خاندان پيغمبر  صترتيب با كتاب خدا، سنت پيغمبر 
بر آن  كزيرا آن شتر كه عايشه  كنند، آن هم به خاطر امري غيرمناسب و ناشايسته. مي

اشد، سوار شدن كفار بر شتر باعث سوار بود، مرد. و حتي اگر به فرض زنده هم ب
شدند و مسلمانان هميشه   شود. كفار هميشه بر شتر سوار مي تحريم گوشت آن نمي

اند، و گوشت آن شتران بر آنها حالل بوده است. اينكه  خورده شترها را ميگوشت همان 
سوار شتري شده باشد، چرا بايد گوشت آن شتر تحريم گردد و غايت چيزي  كعايشه 

توانند بگويند، اين است كه يك كافر بر يك شتر سوار شده است. البته اگر از  ميكه 
 صرفنظر كنيم. صافتراي آنها در مورد عايشه 

برند و به جاي آن  را بكار نمي» عشر«از جمله تعصبات روافض اينكه: آنها واژه 
اختن بنا و گويند: نه تا و يكي. و بخاطر ضديتي كه با عشره مبشره دارند حتي در س مي

ورزند، و در بسياري از امور اين كار را  ها و غيره خودداري مي غيره از ده تا بودن ستون
 كنند. مي

و از جمله تعصباتشان اينكه: افرادي را كه اسمشان علي، جعفر، حسن و يا حسين 
 دهند، حتي اگر فاسق هم باشد و در باطن سنّي باشد، زيرا اهل باشد، مورد اكرام قرار مي

گزارند. همه اين كارهاي روافض ريشه در  سنت نيز اين اسامي را بر فرزندان خود مي
 تعصب و جهالت دارد. 

اميه كينه  هاي ديگرشان اينكه: روافض نسبت به همه بني از جمله تعصبات و جهالت
 اند. دشمني داشته اميه با علي  دارند به خاطر اينكه تعدادي از بني
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اند كه قبل از فتنه [قتل  اميه افراد صالحي وجود داشته يدر حالي كه در بين بن
اميه بيش از هر قبيله ديگري عمال و كارگزاران پيغمبر  اند. بني ] وفات كردهعثمان
 اند: بعد از فتح مكه عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن اميه والي مكه گرديد. بوده ص

سعيد و سعيد بن سعيد نيز در  خالد بن سعيد بن عاص بن اميه و دو برادرش أبان بن
جاهاي ديگري به كار گماشته شدند. ابوسفيان بن حرب بن اميه و يا پسرش يزيد بر 

سه  ص] والي آنجا بود. و نيز پيغمبر صنجران گماشته شد و به هنگام وفات [پيغمبر 
 اميه درآورد: بزرگترين دخترش، زينب، را به عقد دختر خودش را به عقد افرادي از بني

علي  هنگامي كه صو پيغمبر  ،العاص بن ربيع بن اميه بن عبدالشمس درآورد ابي
اميه صحبت نموده و از او  خواست با دختر ابوجهل ازدواج كند، در مورد دامادش از بني

و دو ». اين داماد راستگو بوده و به وفايش با من پايبند بوده است«تمجيد كرد و فرمود: 
اگر «به عقد عثمان بن عفان درآورد و فرمود:  –از ديگري  يكي بعد –دختر ديگرش را 

 ».آورديم دختر ديگري نيز داشتيم، او را به عقد عثمان در مي
و از جمله تعصب و جهل روافض اينكه: نسبت به اهل شام كينه دارند. زيرا بعضي 

ن اند، در حاليكه بديهي است كه در مكه هم مسلمانا مبارزه كرده از آنها با علي
اند و هم كفار، و نيز مدينه هم مؤمنان را در خود جاي داده بود و هم منافقان را. به  بوده

شود كه با علي دشمني ورزد ولي شدت  عالوه كه امروزه ديگر كسي در شام يافت نمي
 جهالت، روافض را كر و كور كرده است. 

ميه استفاده كند، ا و از جمله تعصب و جهل ديگرشان اينكه: كسي را كه از آثار بني
كنند، مثل نوشيدن از جويباري كه يزيد حفر كرده باشد، تازه يزيد تنها آنها  نكوهش مي

اميه  را توسعه داده و خودش حفر نكرده است. و مثل نماز خواندن در مسجدي كه بني
آن را ساخته باشند، در حالي كه بديهي است كه پيغمبر به سوي كعبه نماز خوانده كه 

كرد كه مشركان ساخته  هايي زندگي مي اند، و در خانه آن را تجديد بنا نمودهمشركان 
پوشيد كه  نوشيد كه مشركان حفر كرده بودند، و لباسي مي بودند، و از چاههايي آب مي

كرد كه مشركان آن را ساخته بودند.  هايي معامله مي مشركان بافته بودند، و با درهم
آب و مساجد ساخت مشركان جايز باشد، ساختة اهل  چنانچه استفاده از خانه، لباس،
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 قبله چه حكمي دارد؟!
به فرض كه يزيد كافر بوده و رودي احداث كرده باشد، به اجماع مسلمانان نوشيدن 
از آب چنين رودي بدون كراهت است، ولي تعصب و جهل با جاهل متعصب چنين 

از روافض سگي داشت.  كند. يك شخص مورد اعتماد براي من تعريف كرد كه يكي مي
يكي ديگر از روافض سگ او را بكير صدا زد. صاحب سگ گفت: آيا اسم اصحاب 

گذاري؟ نزاع و درگيري درگرفت و باالخره به قتل  جهنم را بر روي سگ من مي
 تر از اينان هم وجود دارد؟ انجاميد. آيا جاهل

مي مشروع باشد به در توضيح جواب دوم بايد گفت: اگر آراء واقوال ائمه اسال -2
آن ديدگاه و رأي متروك  –روافض و غير روافض  –صرف موافقت با اهل بدعت 

 گردد و اصول ائمه همين است. نمي
مثالً در مورد مسأله مسطح نمودن مقابر كه مؤلف به آن اشاره كرد، بايد گفت: 

ين بهتر تر بودن سطح قبر نسبت به زم ابوحنيفه و احمد بر اين رأي هستند كه برجسته
برجسته است، و نه  صاست، همچنانكه در حديث صحيح آمده كه مقبره پيغمبر 

شود كمتر به بناهاي دنيا شبيه باشد و بيشتر مانع  مسطح، به عالوه اين كار باعث مي
شود، و شافعي به خاطر روايتي كه در آن به تسويه قبور امر  نشستن بر روي مقابر مي

دانست، و بر اين باور بود كه تسويه همان  ا مستحب ميشده، مسطح بودن سطح مقابر ر
نمودن شعار  اند: مسطح مسطح نمودن سطح قبر است. سپس بعضي از اصحاب او گفته

روافض است، پس مكروه است. ولي جمهور اصحاب شافعي با همين تعداد اندك 
وافق اند: مسطح نمودن مستحب است اگرچه با رأي روافض م اند و گفته مخالفت كرده

 باشد.
رأي بودن شافعي با  جهر به بسمله نيز ديدگاه روافض است، و بعضي به خاطر هم

اند: اين   اند و گفته آنها شافعي را به خاطر جهر به بسمله و قنوت مورد ايراد قرار داده
قول روافض و قدريه است. چراكه در عراق مشهور بود كه جهر شعار روافض است، و 

عار قدريه از روافض است، و حتي سفيان ثوري و بعضي از ائمه قنوت در نماز صبح ش
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اند. زيرا آن را شعار روافض  ديگر ترك جهر به بسمله را در عقايد خود آورده
اند، چرا كه ترك  دانستند، همچنانكه در مورد مسح بر خفين نيز همين كار را كرده مي

ن را سنت دانسته، همين مسح بر خفين شعار روافض است. با اين وجود چون شافعي آ
 ديدگاه را برگزيده، اگرچه موافق و مطابق روافض باشد.
اند و كارهاي ديگري از اين  داده و همچنين احرام در عقيق كه اهل عراق انجام مي

 قبيل، اگرچه مذهب روافض است ولي از ديدگاه شافعي مستحب است.
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 :)27فصل (
 دربارة ذكر اسماي خلفاي راشدين در خطبه

بودن گذاري كردند و به بدعت  اهل سنت در اموري بدعت«گويد:  ؤلف رافضي ميم
كل بدعة ضاللة وكل ضاللة فإنَّ «فرمايد:  مي صآن نيز اعتراف كردند، در حالي كه پيغمبر 

 ».مصريها إىل النار

 يعني: هر بدعتي ضاللت است و عاقبت هر ضاللتي به آتش جهنم است.
 ».يف ديننا ما ليس منه فهو ردّ  من أدخل«فرمايد:  و نيز مي

 شود. يعني: هر كس چيزي وارد دين ما گرداند كه از آن نيست، مردود شمرده مي
اهل سنت از ترك اين بدعتها كراهت دارند، بدعتهايي مثل ذكر اسامي خلفاء در 

، و نه در زمان صخطبه. در حالي كه اين كار به اجماع مسلمانان نه در زمان پيغمبر 
اميه، و نه حتي در اوايل حكومت عباسيان وجود  از صحابه، نه در زمان بني هيچ يك

نداشت، و بلكه منصور بعد از اختالف پيدا كردن با علويان، آن را احداث كرد و گفت: 
تيم و عدي را  مالم و بني به خدا سوگند! بيني خودم و بيني آنها [علويان] را به زمين مي

هاي خود به ذكر اسامي صحابه پرداخت و  ز آن پس در خطبهگردانم و ا تر مي بلندمرتبه
 ».اين بدعت تا امروز ادامه دارد

 كالم مولف از وجوهي قابل نقد و بررسي است: 
وجه اول: ذكر خلفاء بر منبر در عهد عمر بن عبدالعزيز وجود داشته است و بلكه 

 شده است. روايت شده كه در عهد عمر بن خطاب اين كار مي
توان گفت: عمر بن عبدالعزيز از آن جهت به ذكر خلفاي چهارگانه  م: ميوجه دو

گفتند و عمر بن عبدالعزيز  را ناسزا مي اميه، علي  ديد بعضي از بني روي آورد، كه مي
و گفتن براي آنها را جايگزين اين ناسزاگويي كرد تا اين  نذكر خلفاي چهارگانه 

 سنت فاسد و تباه را از بين ببرد.
سوم: ابداع اين كار توسط منصور و نيز قصد و نيتي كه مؤلف رافضي براي او وجه 
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قبل از منصور و قبل  و عمر  كند، همه باطل و نادرست است. زيرا ابوبكر  ذكر مي
اميه به خالفت رسيده بودند. بنابراين ذكر آنها در خطبه توسط منصور به مثابه به  از بني

تيم و يا  نخواهد بود، مگر اينكه تعدادي از بني د عليزمين ماليدن بيني خودش و اوال
 عدي با آنها بر سر خالفت نزاع داشته باشند كه چنين چيزي نبود. بني

گويند: ذكر خلفاي اربعه در نماز فرض است، بلكه  وجه چهارم: اهل سنت نمي
است كه به تنهايي و يا ذكر دوازده امام بدعت ناپسندي  گويند اقتصار بر ذكر علي مي

عباس. همچنانكه  اميه و نه بني كسي آن را انجام نداده است؛ نه صحابه، نه تابعان، نه بني
اهل سنت فحش و ناسزاگويي به علي و يا هر كس ديگري از سلف را نيز بدعت 

شمارند. چنانچه ذكر خلفاي چهارگانه كه توسط بسياري از خلفاء انجام  ناپسندي مي
به ذكر علي كه هيچ يك از امت انجام نداده، به طريق اولي شده، بدعت باشد، اقتصار 

بدعت است. و چنانچه ذكر علي به خاطر اميرالمؤمنين بودن، مستحب باشد، ذكر خلفاي 
اند يعني عيب كوچك  راشدين به طريق اولي مستحب است. ولي روافض مطفَّف

 پوشند. بيند، و از عيب بزرگ خودشان چشم مي ديگران را مي
است كه سه خليفه نخست مورد اتفاق همه مسلمانان بودند و در دوره بديهي 

شد و جنگ داخلي وجود نداشت. ولي در مورد علي  خالفت آنها تنها با كفار نبرد مي
نظر نداشتند و بلكه فتنه در همين اثناء به پا  اينگونه نيست: همه بر بيعت او اتفاق

صورت نگرفت و كل دوره خالفتش  خواست و در دوره خالفت ايشان نبردي با كفار
كند و متقدمان بر او را  به جنگ داخلي گذشت. بنابراين كسي كه تنها علي را ذكر مي

كه به هنگام وحدت و يكپارچگي مسلمانان و   اي را ترك كرده سازد، ذكر ائمه رها مي
فات داخلي اند، و به ذكر امامي اقتصار كرده كه امام دوران اختال نبرد با دشمن امام بوده

 و راه باز كردن براي نفوذ دشمن را بوده است.
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 :)28فصل (
 دربارة مسح دو پا در وضوء

و مثل مسح دو پا كه به نص قرآن ثابت است، آنجا كه «افزايد:  مؤلف رافضي مي

﴿فرمايد:  مي                          

   ﴾N  :6(المائده.( 
ها بشوييد و سرهاي خود را مسح كنيد و  صورتها و دستهاي خود را همراه با آرنج«

 ».هاي آنها بشوييد پاهاي خود را همراه با قوزك
شوند، ولي  شوند و دو عضو مسح مي فرمايد: دو عضو شسته مي و ابن عباس نيز مي

 ».اند را تغيير داده و مسح را به شستن تبديل كرده اين حكم
اند، و  نقل كرده ص: آنهايي كه وضوء را از كالم و افعال پيغمبر در جواب بايد گفت

ديد و  اند، و او آنها را مي گرفته آنهايي كه وضو را از او ياد گرفته و در زمان او وضو مي
اي آيندگان نقل كردند، اين افراد بيش كرد و سپس همين افراد همين وضو را بر تأييد مي
 صاند، زيرا جميع مسلمانان در عهد پيغمبر  اند كه لفظ اين آيه را نقل كرده از كساني
گرفتند، چرا كه اين عمل در جاهليت وجود  گرفتند، و جز از پيغمبر ياد نمي وضو مي

فقط خداوند  اند كه عدد آن را را ديده صنداشت. و صحابه آنقدر زياد وضوي پيغمبر 
اند كه پاهايش  روايت كرده صداند. همين صحابه در روايات بيشماري از آن پيغمبر  مي

ويل «اسناد متعددي در كتب صحاح و غيره نقل شده است كه فرمود: شست و با  را مي

شويند، وارد آتش جهنم  يعني: كساني كه پشت قوزك پاي خود را نمي» لألعقاب من النار
 شوند. مي

بود، شستن كل آن تكلف و  اضافه كرد كه چنانچه تنها مسح پشت پا فرض ميبايد 
سختي افزونتري دارد كه نفوس بشريت از سخني و شدت گريزانند و طالب رفاه و 

باشند. پس اگر جايز باشد كه  راحتي هستند، همچنانكه طالب رياست و ثروت مي
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اند، احتمال كذب و  و دروغ بافته اند، به اشتباه رفته بگوييم: صحابه در آنچه نقل كرده
تر  تر و راحت خطا در لفظ آيه بيشتر است [چراكه بنابر استدالل مولف، حكم آيه سبك

 .است]
 و اگر گفته شود: الفاظ آيه متواتر بوده و احتمال خطا و اشتباه به آن راه ندارد.

اولي  ريقتر بوده و به ط كامل صگوييم: تواتر در نقل وضوي پيغمبر  در جواب مي
تحقق يافته است. به عالوه لفظ آيه مخالف سنت متواتر در مورد وضو نيست. زيرا مسح 

گيرد: جاري كردن آب بر عضو و جاري نكردن  اسم جنس بوده و دو نوع را در بر مي
يعني براي نماز غسل كردم.  متسحت للصالة:گويند:  آب بر عضو. همچنانكه عرب مي

شود. با پيدا كردن يك  ب در آن باشد، غسل ناميده ميپس هر مسحي كه جاري شدن آ
اسم مخصوص براي نوعي خاص از مسح، نوع ديگر آن همان نام مسح را به خود 
گرفت، بنابراين مسح عام بوده كه هم غسل را متضمن است و هم نوع خاصي دارد كه 

 غسل ندارد.
ر نرفته و بلكه مراد از بايد اضافه كرد كه در آيه مورد نظر مسح در مقابل غسل به كا

شود و هم مسح به معني  واژه مسح در آيه معني عام واژه است كه هم غسل را شامل مي
 خاص را.

چنانكه براي دستها فرموده  ،»إىل الكعاب«و نفرموده  »إىل الكعبني«زيرا در آيه آمده كه 
ارد، آنچنانكه هر وجود ند» كعب«و اين تعبير يعني اينكه در هر پا يك  »إىل املرافق«بود 

دارد و امر خداوند به » كعب = قوزك«دارد، بلكه هر پا دو » مرفق = آرنج«دست يك 
مسح تا دو قوزك به معني امر به شستن پا بوده و مسح در اينجا مسح به معني غسل 
است و نه مسح به معني خاص و يا مسح به معني عام آن. چرا كه قائالن به مسح پا، 

 كنند. نند و اصل دو قوزك در هر پا را رعايت نميپشت پا را مسح ك
در مورد شستن دو عضو و مسح دو عضو در وضو بايد گفت: دو عضوي كه مسح 

شوند، مسح آنها به معني عام است كه اعم از غسل و مسح به معني خاص است و  مي
كند، مثل مسح روي عمامه و مسح بر  بنابراين گاهي مسح به معني خاص اكتفا مي
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ين، و گاهي نيز حتماً بايد مسح كامل كه همان غسل است، انجام شود، مثل دو پاي خف
 برهنه كه بايد شسته شوند. 

گردند.  به تواتر رسيده كه پاها بايد شسته شوند و خفين مسح صدر سنت پيغمبر 
اند، همچنانكه خوارج نيز مخالفند چون توهم  ولي روافض با اين سنت متواتر مخالف

ه اين سنت متواتر مخالف ظاهر قرآن است. ولي بايد گفت: شستن پاها و كنند ك مي
مسح خفين به مراتب بيش از قطع دست به خاطر دزدي چهار دينار و باالتر، يا سه 

 درهم و يا ده درهم و از اين قبيل متواتر است.
خالصه اينكه قرآن درصدد نقض وجوب شستن پاها نيست و بلكه درصد بيان 

ح است و حال چنانچه تصور شود كه سنت چيز زايدي بر قرآن را وجوب حكم مس
واجب گردانيده، باز هم اين كار به معني رفع حكم قرآن نيست، چه برسد به اينكه سنت 
با بيان وجوب غسل، قرآن را تفسير و تبيين كند. و اين مسأله در جاي خودش به 

 صورت مبسوط بيان شده است.
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 :)29فصل (
 دربارة دو متعه

اي كه قرآن بيان نموده است: قرآن در مورد  و مثل دو متعه«گويد:  مولف رافضي مي

107Fحج متعه [تمتع

  ﴿فرمايد:  ] مي1                

                                   ﴾N 

 ).196(البقره: 
و اگر كسى از شما بيمار بود، و يا ناراحتى در سر داشت، (و ناچار بود سر خود را «

اى از قبيل روزه يا صدقه يا گوسفندى بدهد! و هنگامى كه (از  بتراشد) بايد فديه و كفاره
امان بوديد، هر كس با ختم عمره، حج را آغاز كند، آنچه از قربانى  بيمارى و دشمن) در

 ».براى او ميسر است (ذبح كند)

خواست حج تمتع را با حج واجب به صورت حج قارن انجام  كه مي صو پيغمبر 
دهد، به خاطر فوت حج تمتع تأسف خورد و فرمود: اگر دوباره امكان تشرف برايم 

 دهم. ام ميفراهم شود، حج قارن را انج

      ﴿و در مورد متعه نساء در قرآن آمده كه: 

 ﴾N  :24(النساء.( 
  وسيله  به  جنسي  و آميزش  گرفتيد[يعني: با جماع  او بهره از  كه  از زنان  كسي  پس«
  رسيده  توافق  به  هم با  بر آن  را [كه  مهرشان  برخوردار شديد] پس شرعي، از او  نكاح

 مقرر  متعال  خداي  از جانب  زنان  مهر براي :يعني[بدهيد  آنان  به  اي فريضه  عنوان بوديد] به

                                           
  خود را حالل  ببندد و سپس  احرام  عمره  انجام  برا  حج  در ماهها  شخص  كه  است  ، اين مراد از متتع  ) پس١(

  كه  است  ترتيب  بندد. بدين مى  دوباره  احرامى  حج  باز برا  كه  حج  ايام  گردد تا فرارسيدن  مقيم  در مكه  ساخته

  در حال  و از آهنا برا   گرفتن هبره  گريد كه مى  متتع  امور مباحى  از آن ;  دو احرام  موجود ميان در مقطع   حاجى

 نيست. (مرتجم)..  حالل  احرام
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108Fاست  شده

۱.« 
و خالفت ابوبكر و بخشي از خالفت  صانجام اين دو متعه در زمان حيات پيغمبر 

 صالي منبر رفت و گفت: دو متعه در زمان پيغمبر عمر تداوم داشت، تا اينكه عمر با
جايز و روا بودند. و من از آن دو نهي كرده و مرتكبان را به خاطر آنها عقاب خواهم 

 ».نمود
در جواب مؤلف بايد گفت: در مورد حج متعه [تمتع] مؤلف به اشتباه رفته است زيرا 

گذاري اهل سنت در تحريم  عتنظر دارند و ادعاي بد ائمه مسلمانان بر جواز آن اتفاق
 آن كذب محض و افتراء بر آنهاست.

اكثر علماي اهل سنت حج تمتع را مستحب دانسته و انجام آن را ترجيح داده و يا 
 شمارند. واجب مي

متعه [تمتع] اسم جامعي است براي حجي كه حاجيان در ماههاي حج انجام داده و 
كند كه از احرام  م عمره را. و فرقي نميآورند و ه با يك سفر هم حج واجب به جا مي

براي عمره خارج شده باشد و سپس حج به جا بياورد و يا اينكه قبل از طواف بيت 
احرام حج را نيز ببندد و به صورت مقارن هر دو را به جا بياورد و يا اينكه بعد از طواف 

قرباني احرام كند. و و در بين صفا و مروه و قبل از آمدن از احرام عمره و در حال بردن 
 گاهي هم مراد از تمتع، مطلق حج عمره در ماههاي حج واجب است.

                                           
  كه  شويم شود. يادآور مى مى  گرفته  هبره متعه   با نكاح  از آنان  تند كههس  كريمه، زنانى اند: مراد آيه  گفته  ) بعىض١(

از   و مسلم  بخار  روايت  به  رشيف  در حديث  كه شد. چنان  منسوخ  بود و سپس  مرشوع  در صدر اسالم  متعه  نكاح

كردند].   ، هنى اهىل  خران  گوشت  و از خوردن  متعه  در روز خيرب از نكاح صخدا   فرمود: رسول  كه  است  عىل آمده

بعد   و شوهران  نيست[يعنى: اگر شام زنان  رسيديد گناهى  توافق  ديگر بعد از مهر مقرر به با يك  كه  و بر شام در آنچه

 از مقدار  حارض شود كه زن   كنيد، گناهى بر شام نيست، چه  ديگر مهر را زياد يا كم يك  مهر، با رضايت از مقرركردن 

بيفزايد، و   بر مقدار مهر زن  بگريد كه  شوهر تصميم  ببخشد، و چه  شوهر خويش  را به  آن  ناميد، يا مهه  كم  مهر خويش

است   حكيم  دانا  بگرييد] هر آينه  خويش  زناشويى  زندگى  گسستن ادامه، يا از هم  درباره كه   تصميمى  يا هرگونه

و از   است  گردانيده  مرشوع  خويش  خلق  برا كه   و در احكامى  آفريده  كه  هدر آنچ  است  حكمت  [دانا و صاحب

 شود (مرتجم).. و مرد مى  زن  و خوشبختى  نسل  ها، بقا حفظ نسب  سبب  كه عقد نكاح   مربوط به  در احكام  مجله
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و اكثر فقهاء مثل احمد و ساير علماي اهل حديث، و ابوحنيفه و فقهاي ديگر عراق 
 دانند. و شافعي در يكي از اقوالش و فقهاي ديگر مكه حج تمتع را مستحب مي

مورد ادعا نص صريحي مبني بر جواز آن  در مورد متعه زنان نيز بايد گفت: آيه

  ﴿نيست، خداوند فرموده:                    

                               

                            

        ﴾N  :25-24(النساء.( 
توانيد با اموال  براي شما ازدواج با زنان ديگري جز اينان حالل گشته است و مي«

دار باشيد.  خود زناني را جويا شويد و با ايشان ازدواج كنيد و پاكدامن و از زنا خويشتن
اگر با زني از زنان ازدواج كرديد و از او كام گرفتيد، بايد كه مهريه او را بپردازيد. و پس 

بر آن  اين واجبي است و بعد از تعيين مهريه، گناهي بر شما نيست در آنچه ميان خود
 باشد. و اگر كسي از شما نتوانست با گمان خداوند آگاه و حكيم مي نماييد، بي توافق مي

 .»زنان آزاده مؤمن ازدواج كند... 

﴿عبارت:             ﴾N  :24(النساء.( 
 شود كه شوهرشان با آنها مقاربت نموده است و عام بوده و همه زناني را شامل مي

اي كه قبل از  كند كه جميع مهريه اين زنان را بدهيد، برخالف زنان مطلقه آيه امر مي
 شود. شوند، نصف مهريه به اين گروه از زنان داده مي مقاربت طالق داده مي

 ﴿فرمايد:  آيه فوق مثل آيه ديگري است كه مي             

              ﴾N  :21(النساء.( 

گيريد، در حالى كه شما با يكديگر تماس و آميزش كامل  و چگونه آن را باز پس مى«
 ».اند ايد؟ و(از اين گذشته،) آنها(هنگام ازدواج) از شما پيمان محكمى گرفته داشته

طاي همه مهريه به همسر اين آيه مقاربت به همراه عقد نكاح را باعث وجوب اع
كند كه اعطاي اجر به زن تنها در نكاح موقت نيست و بلكه  گردد. و اين تبيين مي مي
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شود. بنابراين آيه حتماً بايد  اعطاي مهريه به زن در نكاح دايم را به طريق اولي شامل مي
 يا از طريق تخصيص [به آن] و يا طريق عام بودن آيه. ،بر نكاح دايم داللت كند

كند ذكر نكاح كنيزان در ادامه است و اين  آنچه استنباط ما را بيش از پيش تأييد مي
و نه فقط  –دهد كه آيه مورد نزاع نكاح زنان آزاده را به صورت مطلق  قرينه نشان مي
 شود. شامل مي –نكاح موقت را 

فام «اگر گفته شود: در بعضي از قراءات سلف آيه به اين صورت خوانده شده كه: 
=».استمتعم به منهن إىل أجل مسمى

 يعني: پس اگر با زني از زنان تا مدت مشخص و تعيين شده ازدواج كرديد.
در جواب بايد گفت: اوالً: اين قرائت متواتر نيست و غايت آن اين است كه به مثابه 

كنيم  شود. و ما جايز بودن متعه در صدر اسالم را انكار نمي يك خبر آحاد پذيرفته مي
 كند. پذيريم كه قرآن بر جواز آن داللت مي اين را هم نمي ولي

توان گفت: اين قرائت اگر يكي از وجوه قرائت قرآن هم باشد، قرائت  ثانياً: مي
گردد كه  مشهور نيست، بنابراين منسوخ است و نزول آن به زمان مباح بودن متعه بر مي

در آن به نكاح دائم  با تحريم متعه، اين قرائت منسوخ شده است و امر موجود
توان گفت، اينكه: اين دو قرائت از آيه  اختصاص پيدا كرده است و غايت چيزي كه مي

واجب  –اگر جايز باشد  –اند و امر به دادن اجر در نكاح موقت  بوده و هر دو درست
كند اين است كه چنانچه نكاح موقت جايز باشد، بايد  است و نهايت چيزي كه ثابت مي

توان گفت: آيه نكاح موقت را جايز شمرده است،  ا پرداخت و به هيچ وجه نمياجر آن ر
 ﴿بلكه آيه فرموده:                ﴾N  :پس اگر « ).24(النساء

 .»د، بايد كه مهريه او را بپردازيدبا زني از زنان ازدواج كرديد و از او كام گرفتي
اي  مندي و تمتع را بحث كرده؛ چه حالل باشد و چه در اثر شبهه اين تعبير بهرهو 

 روي داده باشد.
به همين دليل در سنت بيان شده و مورد اتفاق همه است كه در نكاح فاسد نيز مهر 

گردد، و مردي كه تمتع نموده، چنانچه قائل به حالل بودن تمتع باشد و آن را  واجب مي
شود، يعني اگر  مهر را پرداخت كند، ولي آيه تمتع حرام را شامل نمي مرتكب شود، بايد
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شخص از زني بدون عقد تمتع كند، حتي اگر زن راضي هم باشد، زنا شمرده شده و 
گردد، و اگر زن رضايت نداشته و مجبور گردد، نزاع مشهوري در مورد  مهر واجب نمي

 حكم آن وجود دارد.
نيز بايد گفت: در حديث صحيح به ثبوت  عمر  در مورد تحريم متعه زنان توسط

متعه را بعد از آنكه حالل بود، تحريم نمود. اين حديث توسط  صرسيده كه پيغمبر 
رجال ثقه در صحيحين و غيره از زهري، از عبداهللا و حسن، دو فرزند محمد بن حنفيه، 

در آن آمده:  اند كه روايت كرده طالب  از پدرشان محمد بن حنفيه، از علي بن ابي
گفت: اي ابن عباس! تو از مسأله  –دانست  كه متعه را مباح مي - به عباس  علي 

در سال خيبر متعه و خوردن گوش االغ اهلي را تحريم  صخبر و ناآگاهي، پيغمبر  بي
109Fفرمود

ترين زمانه خودش نسبت به سنّت يعني از  . اين حديث از آگاهترين و حافظ1
اند،  اند كه ائمه اسالم در زمان خود بوده ني از او روايت كردهزهري روايت شده و كسا

مثل مالك بن انس، سفيان بن عيينه و غيره، كساني كه مسلمانان بر علم، عدالت و 
نظر دارند و علماي عالم به سنت در مورد صحيح و قابل قبول بودن  حافظه آنها اتفاق

 اند. ايرادي به آن وارد نساخته اين حديث هيچ اختالفي ندارند و هيچ يك از علماء
در غزوه فتح مكه آن را تا  صو همچنين در حديث صحيح روايت شده كه پيغمبر 

110Fقيامت تحريم فرمود

2. 
نظر دارند كه آيا منظور از تحريم در  در مورد معني آن اختالف روايت حديث علي

ود، و يا متعه نيز سال خيبر و موقتي بودن تحريم به آن سال فقط مربوط به گوشت االغ ب
گويند:  به طور موقت تحريم شده است؟ ديدگاه اول قول ابن عيينه و غيره است كه مي

گويند: در آن سال تحريم  تحريم آن در عام الفتح بوده است. قائالن به ديدگاه دوم مي
گويند: بعد از آن  شد، سپس حالل گرديد و بعداً دوباره تحريم شد. گروه سومي مي

باز تحريم شد. بنابراين روايات در حد  ^Ôsv=«^ÉÈÿباره حالل گرديد و در تحريم، دو

                                           
 .٢/١٠٢٧و مسلم،  ٧/١٢) نگا: بخاری، ١(

 .٢/١٠٢٦) نگا: مسلم، ٢(



   

 311 مختصر منهاج السنه

متعه را بعد از حالل كردن،  صاند كه پيغمبر  مستفيض و متواتر گوياي اين مطلب
تحريم نمود. و قول صواب اين است كه بعد از تحريم، ديگر هيچ وقت حالل نشد و 

گر هيچ وقت حالل نشد و تحريم آن به آن تحريم در سال فتح مكه بود كه بعد از آن دي
گردد و بلكه در آن سال گوشت االغ اهلي تحريم شد. ولي از  سال جنگ خيبر برنمي

رأي او را رد  دانست، علي ميآنجا كه ابن عباس هم متعه و هم گوشت االغ را مباح 
متعه را تحريم نمود و خوردن گوشت االغ اهلي را در روز  صكرده و گفت: پيغمبر 

خبير تحريم فرمود، كه چون هر دو را با هم به ابن عباس يادآور شده، آنها را با هم 
را شنيد  صمقارن نموده است. روايت شده كه ابن عباس وقتي كه حديث نهي پيغمبر 

 از رأي خود برگشت.
 صدر چيزي كه از پيغمبر  –بنابراين اهل سنت از علي و ساير خلفاي راشدين 

 كنند. يروي ميپ –اند  روايت كرده
 مخالفت نموده و با –روايت كرده  صدر چيزي كه از پيغمبر  –و شيعه با علي 

 كنند. مخافان او همراهي مي
اي  به عالوه: خداوند در قرآن همسر و كنيز را حالل گردانيده، در حالي كه زن صيغه

يگر ارث شد، با آن مرد از يكد گنجد، زيرا اگر همسر محسوب مي در ذيل هيچ كدام نمي
شد، و سه بار طالق دادن در مورد او موضوعيت  بردند، و عده وفات بر او واجب مي مي
يافت، زيرا اين احكام را خداوند در كتاب خودش در ارتباط با همسر تشريع فرموده  مي

است. و وقتي لوازم نكاح منتفي باشد، خود نكاح منتفي است، چراكه انتفاء الزم مقتضي 
ست. خداوند در قرآن تنها همسران و كنيزان را حالل گردانيده و غير آن انتفاء ملزوم ا

﴿دو را تحريم فرموده است:                  

                               ﴾N 

 ).7-5(المؤمنون: 
تنها آميزش جنسى  ؛كنند عفتى) حفظ مى شدن به بى و آنها كه دامان خود را (از آلوده«

و كسانى كه  ؛شوند گيرى از آنان مالمت نمى با همسران و كنيزانشان دارند، كه در بهره
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 ».غير از اين طريق را طلب كنند، تجاوزگرند
گردد. كنيز  اي نه همسر است و نه كنيز، بنابراين به نص قرآن تحريم مي زن صيغه

نبودن او كه بديهي است. در مورد همسر و زوجه نبودن او نيز بايد گفت: چون لوازم و 
شود و از جمله  شرايط نكاح در چنين ازدواجي فراهم نيست پس همسر شمرده نمي

ارد زير اشاره كرد: ارث بردن زن و شوهر از يكديگر. توان به مو لوازم و شروط نكاح مي
الزم است. سه بار طالق دادن در ازدواج  –با مرگ شوهر  –عده وفات در ازدواج 

اي كه با او مقاربت نشده  مطرح است و موضوعيت دارد. نصف شدن مهر زن مطلقه
 است و غيره.
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 :)30فصل (
 را از ارث ك فاطمه دربارة منع كردن ابوبكر 

و ابوبكر ارث فاطمه را نداد. فاطمه گفت: اي ابن ابي «گويد:  مؤلف رافضي مي
برم؟ ابوبكر به روايتي پناه برد كه  بري ولي من ارث نمي قحافه! آيا تو از پدرت ارث مي

چراكه صدقه براي ابوبكر روا بود و در  –خودش به تنهايي آن را روايت كرده بود 
روايت مورد استناد چنين است كه  –ر رقيب فاطمه بود پيغمب» ما تركه«دست يافتن به 

Agفرموده است:  صپيغمبر  ‡ ^̊ = àè _≈‹ =‚´Îàj= _‹ =IqáÈ‡=˘= Ú_‘Ô– Ñì =Á_·K@  يعني: ما
 ماند صدقه است. گذاريم و آنچه از ما مي جماعت پيغمبران ارثي به جا نمي

 ﴿فرمايد:  در حالي كه اين روايت مخالف قرآن است، چراكه قرآن مي     

                       ﴾N  :11(النساء.( 
كند كه سهم(ميراث) پسر، به اندازه  خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش مى«

 ».بيش از دو دختر باشندو اگر فرزندان شما، (دو دختر و)  ؛سهم دو دختر باشد
از آن استثناء باشد،  صو خداوند اين قانون را مخصوص امت قرار نداده كه پيغمبر 

 ﴿سازد. باز در قرآن آمده كه:  بنابراين، آيه روايت را مردود مي        ﴾N 

 ».سليمان وارث (پدرش) داود شد« ).16(النمل: 

﴿مايد: فر و از زبان زكريا مي                   

                  ﴾N  :6-5(مريم.( 
و من از بستگانم بعد از خودم بيمناكم (كه حق پاسدارى از آيين تو را نگاه ندارند)! «
تو از نزد خود جانشينى به من ببخش كه وارث  ؛از طرفى) همسرم نازا و عقيم استو (

 ».من و دودمان يعقوب باشد
 توان نقد كرد:  كالم مؤلف را از چندين وجه مي

بري و من ارث  آيا تو از پدرت ارث مي«وجه اول: اينكه فاطمه به ابوبكر گفته باشد: 
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اگر هم صحيح باشد، حجت نيست، زيرا صحت اين حديث مسلّم نيست و » برم؟ نمي
ها قابل قياس نيست، و ابوبكر نيز مثل پدر فاطمه از  پدر فاطمه با هيچ يك از انسان

 صپيغمبر مؤمنان به خودشان اولي نيست، و ابوبكر كسي نيست كه خداوند مثل 
نيز ابوبكر كسي  صدقه فرض [زكات] و صدقه مستحب را بر او تحريم نموده باشد، و

ت كه خداوند محبت او را مثل پدر فاطمه بر محبت اهل و مال ديگران مقدم كرده نيس
 باشد.

اند كه خداوند آنها را از ترك ميراث  پيغمبران از اين جهت از ساير مردم متمايز شده
اند و  طالب دنيا بوده صمصون نموده تا اين شبهه براي معاندان پيش نيايد كه پيغمبران 

اي وجود  اند، ولي در مورد ابوبكر و امثال او چنين مسأله د گذاشتهآن را براي ورثه خو
ساخته، با اين هدف كه  را از كتابت و شعر مصون صندارد. همچنانكه خداوند پيغمبر 

 نبوتش از شبهه مصون بماند، ولي ديگران نياز به چنين صيانتي نداشتند.
محض است، زيرا كذب » ابوبكر تنها راوي اين حديث است«وجه دوم: عبارت 

را » گذاريم صدقه است برد، آنچه از خود بجا مي از ما پيغمبران كسي ارث نمي«حديث 
ابوبكر، عمر، عثمان، علي، طلحه، زبير، سعد، عبدالرحمن بن عوف، عباس بن 

 اند و روايت اين افراد در ، و ابوهريره روايت كردهصعبدالمطلب، همسران پيغمبر 
111Fو در نزد علماي حديث مشهور و شناخته شده است صحاح و مسانيد ثبت بوده

1 .
بنابراين ادعاي انفراد ابوبكر در روايت اين حديث، يا از فرط جهالت است و يا از تعمد 

 در دروغ و افتراء.
كذب » ابوبكر در دست يافتن به ميراث پيغمبر رقيب فاطمه بود«وجه سوم: عبارت 

خواست. بلكه آن  د و يا اهل بيتش نميآن مال را براي خو محض است. زيرا ابوبكر
 رسيد، همچنانكه مساجد از آن مسلمانان است. اي بود كه به مستحقان مي ثروت صدقه

نياز بود،  اصالً اهل و مستحق اين صدقه نبود و بلكه از آن بي وجه چهارم: ابوبكر
ه بودن و نه او و نه هيچ يك از اهل بيتش از اين صدقه استفاده نكرد، و مسأله صدق

                                           
 .٣/١٣٧٦و مسلم،  ٤/٧٩، ) نگا: بخاری١(
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ميراث پيغمبر و شهادت ابوبكر و سايرين بر آن مثل شهادت گروهي از اغنياء بر 
كند، چنين شهادتي به اتفاق  اي است كه شخص وصيت مي شخصي در مورد صدقه

 مقبول است.
وجه پنجم: حتي به فرض اينكه روايت اين حديث باعث نفع و مزيتي براي راوي 

ا اين كار از باب روايت است نه از باب شهادت. و گردد، باز روايتش مقبول است، زير
حتي محدثي كه در مورد خصومتي كه خودش با شخص ديگري دارد، حديثي روايت 
كند كه در آن مورد فيصله بخشنده است، روايتش مقبول است. چراكه روايت حكم 
عامي است كه راوي و غير راوي داخل در آن هستند و روايت از باب خبر است، مثل 
شهادت به رؤيت هالل. هر چه پيغمبر به آن امر كرده و يا از آن نهي كرده و يا آن را 

 گيرد. مباح نموده، همه را در بر مي
اين حديث متضمن روايت و نقل يك حكم شرعي است، به همين دليل متضمن 

 باشد و نيز متضمن تحريم بر دختر ابوبكر يعني عايشه مي صتحريم ميراث پيغمبر 
باشد و متضمن وجوب استفاده از اين  يا بخشش اين ميراث توسط ورثه ميفروش و 

 است.  ميراث در موارد مصرف صدقه

  ﴿اين روايت مخالف قرآن است كه فرموده: «گويد:  وجه ششم: مؤلف مي

       ﴾N  :11(النساء.( 
كند كه سهم(ميراث) پسر، به اندازه  ر باره فرزندانتان به شما سفارش مىخداوند د«

 ».و اگر فرزندان شما، (دو دختر و) بيش از دو دختر باشند ؛سهم دو دختر باشد
را نيز شامل  صو خداوند اين آيه را تنها خطاب به امت نفرموده و بلكه پيغمبر 

 شود. مي
جود در آيه به هيچ وجه اقتضاي آن را در جواب مولف بايد گفت: عموميت لفظ مو

﴿فرمايد:  شود. خداوند مي هم ارث برده مي صندارد كه از پيغمبر     
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                         ﴾N  :خداوند « .)11(النساء
كند كه سهم (ميراث) پسر، به اندازه سهم دو  در باره فرزندانتان به شما سفارش مى

و اگر فرزندان شما، (دو دختر و) بيش از دو دختر باشند، دو سوم ميراث از  ؛دختر باشد
و اگر يكى باشد، نيمى (از ميراث،) از آن اوست. و براى هر يك از پدر و  ؛آن آنهاست

و اگر فرزندى نداشته  ؛ششم ميراث است، اگر (ميت) فرزندى داشته باشدمادر او، يك 
باشد، و (تنها) پدر و مادر از او ارث برند، براى مادر او يك سوم است (و بقيه از آن 

برد (و پنج ششم  و اگر او برادرانى داشته باشد، مادرش يك ششم مى ؛پدر است)
د از انجام وصيتى است كه او كرده، و بعد از باقيمانده، براى پدر است). (همه اينها،) بع

دانيد پدران و مادران و فرزندانتان، كداميك براى شما  شما نمى-اداى دين است 
 ».و خداوند، دانا و حكيم است ؛اين فريضه الهى است -سودمندترند!

﴿فرمايد:  اي ديگر مي و در آيه                    

               ﴾N  :12(النساء.( 
و اگر  ؛و براى شما، نصف ميراث زنانتان است، اگر آنها فرزندى نداشته باشند«

 ».فرزندى داشته باشند، يك چهارم از آن شماست

 ﴿فرمايد:  تا آنجا كه مي                   ﴾N  :12(النساء.( 
اند، و اداى دين (آنها). و براى زنان شما، يك چهارم  پس از انجام وصيتى كه كرده«

و اگر براى شما فرزندى باشد، يك هشتم از  ؛ميراث شماست، اگر فرزندى نداشته باشيد
د، و اداى دين. و اگر مردى بوده باشد كه اي بعد از انجام وصيتى كه كرده ؛آن آنهاست

برد، يا زنى كه برادر يا خواهرى دارد، سهم هر  كالله ( خواهر يا برادر) از او ارث مى
و اگر بيش از يك نفر  ؛كدام، يك ششم است (اگر برادران و خواهران مادرى باشند)

بشرط آنكه  ؛دين پس از انجام وصيتى كه شده، و اداى ؛باشند، آنها در يك سوم شريكند
 ».(از طريق وصيت و اقرار به دين،) به آنها ضرر نزند

شود و با اين وجود دليلي ندارد  و اين خطاب شامل همه مقصود به خطابهايش مي
 نيز مخاطب آيه است. صكه بگوييم پيغمبر 
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به سنت قطعي و اجماع صحابه  صتوان گفت: ارث نبردن از پيغمبر  وجه هفتم: مي
رود عام باشد،  ها قطعي بوده و با چيزي كه گمان مي د و هر دوي اين دليلشو ثابت مي

توان با آنها معارضه كرد. و اگر هم عموم باشد، تخصيص خورده است. زيرا اگر  نمي
تواند با دليل قطعي  دليل هم شمرده شود، چيزي جز دليل ظني نيست و بنابراين نمي

 شود. عي شمرده نميمعارض باشد. چون دليل ظني معارض دليل قط
توضيح اينكه روايت مورد نظر را چندين صحابه در اوقات و مجالسي روايت 

نظر  اند و هيچ كس آن را انكار نكرده و بلكه همگي بر قبول و تصديق آن اتفاق كرده
و نيز عمويش طلب ميراث  صاند و به همين دليل هيچ يك از همسران پيغمبر  داشته
 صكسي هم بوده كه طلب كند، با مطلع شدن از فرموده پيغمبر اند. و بلكه اگر  نكرده

و اين امر در دوره خلفاء بر همين منوال بود تا  ،از طلب خودش منصرف شده است
را تقسيم  صپيغمبر » ماتركه«رسيد و او نيز تغييري نداد و  نوبت به خالفت علي

 نكرد.
ه علي و اوالد او دادند كه توان گفت: ابوبكر و عمر ثروت و مالي ب وجه هشتم: مي

او  بود، در حالي كه هيچ يك از ميراث ص چندين برابر ميراث به جا مانده از پيغمبر
با  صاستفاده نكردند و بلكه عمر آن را به علي و عباس سپرد تا آن كاري را كه پيغمبر 

 سازد. مي كرد، آن دو نيز آن كار را بكنند و اين تهمت به ابوبكر و عمر را منتفي آن مي

  ﴿وجه نهم: آيه:       ﴾N  :16(النمل.( 

 .»و سليمان وارث (پدرش) داود شد«
 ﴿و نيز آيه:                    ﴾N  :و « ).6-5(مريم

از آيين تو را نگاه ندارند)! و (از من از بستگانم بعد از خودم بيمناكم (كه حق پاسدارى 
تو از نزد خود جانشينى به من ببخش كه وارث من و  ؛طرفى) همسرم نازا و عقيم است

 ».دودمان يعقوب باشد
به هيچ وجه داللتي بر محل نزاع ندارند، زيرا ارث اسم جنسي است كه انواعي را 

آنها ندارد. همچنانكه جمله شود و اسم دال بر انواع مشترك داللتي بر يكي از  شامل مي
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 داللتي بر اين ندارد كه آن حيوان، انسان يا اسب و يا شتر است.» حيواني آمد«
در مورد ميراث علم، نبوت، ملك و ساير انواع انتقال » ارث«توضيح اينكه واژه 

 ﴿فرمايد:  شود، خداوند در قرآن مي استعمال مي            

    ﴾N  :سپس اين كتاب (آسمانى) را به گروهى از بندگان برگزيده خود به « ).32(فاطر
 ».ميراث داديم

﴿فرمايد:  و نيز مي                     ﴾N 

برند، و  (وارثانى) كه بهشت برين را ارث مى. ى،) آنها وارثانند(آر« ).11-10(المؤمنون: 
 ».جاودانه در آن خواهند ماند

 هاي بسيار ديگري از اين قبيل. و آيه
إن األنبياء مل يورثوا ديناراً وال درمهاً، وإنام ورثوا العلم، فمن «فرمايد:  مي صو پيغمبر 

 112FNK»أخذه أخذ بحظ وافر
گذارند، و تنها علم از خود به جا  ناري از خود به جا نمييعني: پيغمبران درهم و دي

 گذارند، پس هر كس از آن علم برگيرد، بهره فراواني برده است. مي
توان گفت: مراد از ارث در آيات مورد استناد مؤلف، ميراث علم،  وجه دهم: مي

ايد: فرم نبوت و امثال اينهاست و نه ميراث مادي و مالي. توضيح اينكه خداوند مي

﴿     ﴾N  :16(النمل.( 

 .»و سليمان وارث (پدرش) داود شد«
اش  و معلوم است كه داود پسران بسياري غير از سليمان داشت، بنابراين همه دارايي

 به سليمان نرسيده، پس مراد از ارث در اين آيه دارايي نيست.
رد، و نه براي سليمان، چرا كه يهودي به عالوه ارث مالي نه براي داود جاي مدح دا

برد. در حالي كه آيه در سياق مدح سليمان و برشمردن  و مسيحي نيز از پدرش ارث مي
 باشد. نعمت خاص خداوندي بر او مي

                                           
 و غريه. ٤/١٥٣و ترمذی،  ٣/٤٣٢داود،  ) نگا: سنن ابی١(
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هاست، مثل: خوردن،  و نيز ميراث دنيايي از امور عادي و مشترك بين همه انسان
اي ندارد،  اين امور از پيغمبران هيچ فايده نوشيدن و دفن مرده و ... . و نقل و بازگويي

شود كه متضمن فايده و  نقل مي صشود و اموري از سرگذشت پيغمبران  پس نقل نمي
و او را «و يا » فالني مرد و پسرش دارايي او را به ارث برد«عبرتي باشد وگرنه گفتن 

سته نيست در و امثال اينها شاي» خوردند و نوشيدند و خوابيدند«و يا » دفن كردند
 قصص قرآن باشند.
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 :)31فصل (
 دربارة درخواست فاطمه لفدك و مسائل متعلق به آن

فدك را  - صرسول اكرم  –و وقتي فاطمه گفت: پدرش «گويد:  مؤلف رافضي مي
به او بخشيده است. ابوبكر گفت: يك سياه پوست و يا سرخ پوست را بياور كه بر اين 

ن را آورد و او شهادت داد. ابوبكر گفت: شهادت يك مطلب شهادت دهد. فاطمه أم أيم
أم ايمن يك فرمود:  صاند كه پيغمبر  زن مقبول نيست. در حالي كه همه روايت كرده

 زن بهشتي است.
اميرالمؤمنين آمد و شهادت داد. ابوبكر گفت: اين شاهد شوهر تو است و خودش 

اند كه  مگي روايت كردهپذيريم. در حالي كه ه نفع است پس شهادت او را نمي ذي
 حق با علي است و هر سويي برود، حق با او و ،فرمود: علي با حق است صپيغمبر 

شوند تا اينكه در [آخرت و در] كنار حوض كوثر نزد من باز  رود، از هم جدا نمي مي
 گردند. مي

فاطمه خشمگين شد و منصرف گرديد: و سوگند ياد كرد كه ديگر نه با او حرف 
برد. به  شتابد و شكايتش را نزد او مي ه همنشيني كند تا اينكه به ديدار پدرش ميبزند و ن

وصيت كرد كه او را شبانه دفن كند و هيچ يك از آنان را براي  هنگام وفات به علي
فرمود:  صپيغمبر اند كه  نماز خواندن بر او صدا نزند. در حالي كه همگي روايت كرده

اي فاطمه! همانا خداوند به  يعني: »غضب لغضبك ويرىض لرضاكيا فاطمه! إن اهللا تعاىل ي«
 گردد. خاطر خشم تو خشمگين و با رضايت تو راضي مي

فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاين ومن آذاين فقد آذ «اند كه فرمود:  و نيز روايت كرده

نموده و  يعني: فاطمه بخشي از وجود من است، هر كس او را اذيت كند مرا اذيت». اهللا
 هر كس مرا اذيت كند، خدا را اذيت كرده است.

داشت قاطر پيغمبر را رها كند و  چنانچه اين خبر صحيح باشد او اجازه نمي
المال بگيرد، حال آنكه شمشير و عمامه او نزد اميرالمؤمنين  بايست آن را نيز براي بيت مي
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به نفع علي حكم ابوبكر  بود. و در اين صورت، به هنگام ادعاي عباس براي آن، علي
داد و در اين صورت اهل بيتي كه خداوند در كتابش آنها را پاك و مطهر نموده است،  نمي

مرتكب امري ناجايز شده بودند، زيرا صدقه بر آنها حرام است. ولي وقتي زكات بحرين به 
إذا «مود: فر صمدينه آمد، جابر بن عبداهللا انصاري كنار او (علي) بود. علي گفت: پيغمبر 

 ».أتى مال البحرين حثوت لك ثم حثوت لك، ثالثاً 

بخشم، به تو  ييعني: اي علي! هر وقت زكات بحرين آمد، من (از آن) به تو م
 بخشم.  بخشم، به تو مي مي

گفت: برو و از آن برگير و به اين ترتيب اميرالمؤمنين بدون هيچ  به جابر علي
 المال بخشيد. از بيت صبر برهاني و تنها به خاطر فرموده پيغم

در جواب مولف بايد گفت: كالم او مملو از كذب، بهتان و اقوال فاسدي است كه 
توان همه مفاسد كالمش را برشمرد و تنها به ذكر وجوهي از آن  جز با تكلف نمي

 پردازيم:  مي
به او  صادعا كرده كه فدك را پيغمبر  – ك –وجه اول: مؤلف گفته كه فاطمه 

است و اين با ميراث بودن فدك تناقض دارد، زيرا طلب فدك با استناد به  بخشيده
ميراث بودن آن با ادعاي بخشيده شدن فدك به فاطمه تفاوت دارد واگر به او (بخشيده) 

 توان آن را ميراث شمرد. شده باشد، نمي
فدك را در بيماري آخرش (قبل از وفات) به  صبه عالوه اگر ادعا شود كه پيغمبر 

منزه از آن است كه اگر از او ارث برده شود،  صو بخشيده است. بايد گفت: پيغمبر ا
براي يكي از وارثانش در لحظه مرگ بيش از حق االرث خودش ببخشد و عطا كند. و 

به او بخشيده شده  صاگر فدك به هنگام صحت و سالمتي و قبل از بيماري پيغمبر 
در لفظ و  –اگرنه چنانچه شخصي چيزي را بايست آن هبه را بگيرد و است. فاطمه مي

به ديگري ببخشد ولي طرف آن مال هبه شده را تا وفات بخشنده نگيرد، در نزد  –كالم 
 جمهور علماء اين مال از آن مرده است.

بايد اضافه كرد كه چگونه فدك به فاطمه بخشيده شده ولي اين جريان در نزد اهل 
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 ام ايمن و علي از آن با خبر باشند؟ بيت و مسلمانان معروف نباشد و تنها
وجه دوم: نسبت چنين ادعايي به فاطمه كذب محض است. امام ابوالعباس بن سريج 
در كتابي كه در رد عيسي بن أبان در باب سوگند و شاهد نوشته، در مقام احتجاج و 

 گويد: و اما حديث بحتري بن حسان از زيد جواب دادن به ايرادهاي عيسي بن ابان مي
فدك را به او بخشيده است  صبن علي، مبني بر اينكه فاطمه به ابوبكر گفته كه پيغمبر 

و يك مرد و يك زن به عنوان شاهد آورد. ابوبكر گفت: مردي ديگر بايد شهادت دهد و 
خواهد و  يا اينكه دو زن شهادت دهند. چه جالب است! فاطمه ميراثش را از ابوبكر مي

گذاريم و كسي از ما  فرموده: ما پيغمبران ارثي به جا نمي ص گويد: پيغمبر ابوبكر مي
برد. و در روايات مورد استنادش نيز روايتي نياورده كه ثابت كند: فاطمه در  ارث نمي

 مورد فدك ادعايي جز ارث بردن داشته باشد و يا اينكه كسي براي او شهادت داده باشد.
فاطمه از «ده كه در مورد فدك گفت: جرير از مغيره از عمر بن عبدالعزيز روايت كر

در  صپدرش خواست كه فدك را به او ببخشد، پدرش خودداري ورزيد، و پيغمبر 
اي  بردند و سرمايه هاشم از آن بهره مي كرد و ضعفاي بني طول حياتش از آن انفاق مي

ا كرد ادامه پيد صزنان آن طايفه شده بود. اين كار تا آخر عمر پيغمبر  براي ازدواج بيوه
و فاطمه حق را پذيرفت. و گواه باشيد كه من آن را به همان حالتي و مصارفي بر 

 بر آن بود. صگردانم كه در عهد رسول اكرم  مي
فدك را در حديث ثابت و  صو كسي نشنيده كه فاطمه ادعا كرده باشد كه پيغمبر 

شهادت  و هيچ كسي نشنيده كه شاهدي بر چنين مطلبي ،مفصلي به او بخشيده است
اي بود كه امت  شد. چراكه باعث خصومت شد و مسأله بود، نقل مي و اگر مي ،داده باشد

را ديدم كه  صدر مورد آن تنازع كرده بودند. ولي هيچ يك از مسلمانان نگفته: پيغمبر 
كرد، تا  ام كه ادعاي آن را مي آن را به فاطمه بخشيد و كسي نگفته كه از فاطمه شنيده

كند كه اصل و اساس  بن حسان آمد. اين شخص چيزي را از زيد نقل مياينكه بحتري 
شود و حديثي است  و ناقل اصلي آن معلوم نيست و جزو احاديث اهل علم شمرده نمي

 كند. كه فضل بن مرزوق، از بحتري، از زيد نقل مي
اساس  هاي بي شايسته بود صاحب كتاب به جاي اينكه اين همه به اقوال و گفته
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گويد: اگر من هم  مي –ناقل اين حديث  –د، اين مطلب را بيان كند كه خود زيد بپرداز
دهد كه حتي  كردم كه ابوبكر كرد. اين كالم ناقل نشان مي بودم، همان قضاوتي را مي مي

اگر كسي هم در مورد اين حديث با زيد مخالف نباشد و اگر در مورد اين مسأله مناظره 
شد، باز هم چيزي نه عليه ابوبكر و نه عليه فاطمه ثابت  يشد و روايت هم نقل م هم نمي

به ثبوت برسد ولي  صشد. و اصل مذهب اين است كه هر وقت حديثي از پيغمبر  نمي
ابوبكر خالف آن را بگويد: اين رأي ابوبكر به خاطر عدم اطالع از آن روايت بوده است، 

 گردد. رأي خودش بر ميمثل ارث جده كه البته بعد از مطلع شدن از حديث، از 
و حتي اگر اين حديث به ثبوت هم برسد، حجت نيست. زيرا در حديث نيامده كه 

و  ،فاطمه گفته باشد: من هم سوگند خوردم، هم شاهد آوردم، ولي از حقم محروم شدم
 نيز نيامده كه ابوبكر بگويد: من نه شاهد تو را قبول دارم، نه سوگند تو را.

باه است، زيرا أسامه بن زيد از زهري از مالك بن أوس بن گويند: اين حديث اشت
كند كه گفت: از جمله چيزهايي كه عمر به آن استناد كرد، اينكه گفت:  حدثان روايت مي

نضير  نخلستان بني صنضير، خيبر و فدك. پيغمبر  سه نخلستان داشت: بني صپيغمبر 
خت و خيبر را سه سهم كرد ها سا را وقف نايبانش ساخت، فدك را وقف در راه مانده

شد و يك قسم آن را نفقه اهل و عيالش  كه دو قسمت آن بين مسلمانان تقسيم مي
آمد، آن را بين فقراي مهاجران تقسيم  ساخته بود. هر چه از نفقه اهل خودش اضافي مي

 كرد. مي
كند كه عايشه فرمود:  و ليث بن عقيل، از ابن شهاب، از عروه، از عايشه روايت مي

فرستاد كه ميراث او از  شخصي را نزد ابوبكر صديق صفاطمه دختر رسول اكرم 
 -فدك و خمس باقيمانده خيبر  -نه ـاز جانب خدا در مدي صفيء داده شده به پيغمبر 

ما پيغمبران چيزي به ارث «فرمود:  صرا از ابوبكر طلب كند. ابوبكر گفت: پيغمبر 
و اين دارايي تنها براي  .»اريم، صدقه استگذ از خود برجا ميگذاريم و آنچه  نمي

را از  صاز آن بود و سوگند به خدا! من صدقه پيغمبر  صاستفاده اهل بيت پيغمبر 
 صكنم كه پيغمبر  دهم و همان كاري را با آن مال مي آن حالت زمان خودش تغيير نمي
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113Fستكاف ورزيدكرد. و به اين ترتيب از اينكه چيزي از آن را به فاطمه دهد، ا خودش مي

1. 
فاطمه به ابوبكر  –بعد از گفتن جرياني كه در فوق گذشت  –از انس روايت شده كه 

رسد؟ ابوبكر گفت: نه، و تو در نزد من  گفت: آيا اين مال به تو و خويشان خودت مي
عهدي مبني بر اين امر صادر نموده و يا  صراستگو و امين هستي، پس اگر پيغمبر 

و يا حقي براي تو در آن واجب گردانيده باشد، من تو را تصديق اي به تو داده  وعده
به هنگام نزول [آيه  صدهم]. فاطمه گفت: نه، جز اينكه پيغمبر  كنم [و حق تو را مي مي

 .»مژده باد اي آل محمد! كه خداوند شما را ثروتمند گردانيد«در مورد فيء] فرمود: 
يد، فيء براي شماست ولي علم من منجر گوي ابوبكر گفت: خدا و پيغمبر و تو راست مي

شود كه همه اين سهم را به تو بدهم، و فيء به اندازه  اي نمي به تأويل اين مسأله به گونه
 نياز شماست.

 –بدون سوگند و شاهد  –سازد كه ابوبكر قول فاطمه را  اين جريان روشن مي
كند؟ نه خير، قول  مي پذيرد، پس چگونه با وجود شاهد و يك زن ديگر قول او را رد مي

 كند. كند و بلكه بر اساس واقعيت و حقيقت امر مي او را رد نمي
ارث ببرند، همسران و عموي او  صتوان گفت: اگر ورثه از پيغمبر  وجه سوم: مي

و اتفاق مسلمانان  صبرند و ارث بردن آنها كه با كتاب خدا و سنت پيغمبر  نيز ارث مي
شود. و اگر پيغمبر ارثي به جا  ن و يا يك مرد انكار نميشود، با شهادت يك ز ثابت مي

گذارد، صاحبان حق در دارايي به جا مانده از او جميع مسلمانان هستند و باز  نمي
 توان شهادت يك زن و يا يك مرد عليه همه را پذيرفت. نمي

آري، در چنين موردي شهادت شاهد و سوگند طالب در نزد فقهاي حجاز و فقهاي 
شود و در مورد شهادت شوهر براي همسر  يث باعث اثبات حق براي مدعي مياهل حد

 اند:  دو قول مشهور وجود دارد كه هر دو از احمد بن حنبل نيز روايت شده
شود و اين مذهب ابوحنيفه، مالك،  قول اول: شهادت شوهر مورد قبول واقع نمي

 ليث بن سعد، ازواعي، اسحاق و غيره است.

                                           
 .١٣٨٢-٣/١٣٨١و مسلم،  ٥/٢٠) نگا: بخاری، ١(
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شود، اين ديدگاه امام  شوهر به نفع همسر مورد قبول واقع ميقول دوم: شهادت 
 شافعي، ابوثور، ابن منذر و غيره است.

بر اين اساس، به فرض صحت داستان مؤلف، باز هم به اتفاق علماء جايز نيست امام 
يا يك زن حكم صادر كند و حقي را ثابت كند،  با استناد به شهادت يك مرد و

شمارند، بعضي نيز شهادت و   شهادت شوهر را جايز نمي مخصوصاً كه اكثر علماء
دانند، آنهايي هم كه شهادت و سوگند را دليل اثبات حكم  د را دليل اثبات حق نميسوگن

 دهند. دانند، تا مدعي را سوگند ندهد، به نفع او حكم نمي مي
د. فاطمه ام ايمن را آورد تا به نفع او شهادت بده«گويد:  وجه چهارم: مؤلف مي

ابوبكر گفت: اين يك زن است و شهادت او مقبول نيست. در حالي كه همگي روايت 
 ».فرمودند: أم ايمن زني از بهشتيان است صاند كه پيغمبر  كرده

در جواب بايد گفت: اين احتجاج، شبيه احتجاج جاهلي است كه در جهالت فرو 
جاجش عليه خودش خواهد به نفع خودش احتجاج كند، ولي احت رفته است و لذا مي

عبيد و امثال آن دو چنين قولي را  خواهد بود. زيرا اگر حجاج بن يوسف و مختار بن ابي
اند، چراكه قول يك زن به تنهايي براي حكم در مورد مال به  بگويند، سخن درستي گفته

كند كه ظاهراً از آن غير اوست، كافي نيست. پس  نفع يك مدعي كه ادعاي مالي را مي
 نقل شده باشد، چه خواهد بود؟ اي كه از ابوبكر صديق مورد چنين مسألهحكم در 

اند، بايد  كند كه همه آن را روايت كرده در مورد حديثي هم كه ذكر كرده و گمان مي
گفت: اين خبر در هيچ يك از كتب حديثي مسطور نيست و هيچ يك از علماي حديث 

هاي پيغمبر  امه بن زيد است كه دايه بچهاند. و أم ايمن همان أم أس آن را روايت نكرده
و از زنان مهاجر بوده و حق و حقوق و حرمتي دارد ولي روايت از پيغمبر از  ص

همگي آن را روايت «طريق او به معني كذب او و يا علماء نيست. اما اينكه كسي بگويد: 
را كه  صعدم ارث بردن پيغمبر يعني آن خبر متواتر است. و كسي كه حديث » اند كرده

اند، انكار كند و ادعا كند اين چنين حديثي را هم روايت  بزرگان صحابه روايت كرده
 ستيزترين مردم خواهد بود. حق ترين و اند، چنين شخصي جاهل كرده

علي به نفع فاطمه شهادت داد و ابوبكر شهادت او را به «گويد:  وجه پنجم: مؤلف مي



   

  مختصر منهاج السنه   326 

 .»خاطر شوهر بودن رد كرد
بود باعث قدح و طعني  ر چه كذب محض است ولي اگر صحيح هم مياين كالم اگ

شد، چرا كه شهادت شوهر به نظر بسياري از علماء مردود است و هر  يبه ابوبكر نم
پذيرد، شهادت او را تا به حد نصاب رسيدن  كس هم شهادت شوهر به نفع همسر را مي

د. ولي حكم براساس كن قبول نمي –از طريق شهادت يك مرد و يا دو زن ديگر  –
 شهادت يك مرد و يك زن و بدون سوگند مدعي جايز نيست.

فرمود: علي با  صاند كه پيغمبر  همگي روايت كرده«گويد:  وجه ششم: مؤلف مي
شوند  رود و از هم جدا نمي حق است و حق با علي است و هر جا برود، حق با او مي

 .»دشون تا اينكه بر روي حوض، نزد من برگردانده مي
اين كالم مؤلف بزرگترين كذب و نشانه جهالت محض است. زيرا اين حديث را 

روايت نكرده است.  صهيچ كسي، نه با سند صحيح و نه با سند ضعيف، از پيغمبر 
اند؟ آيا دروغگوتر از شخصي  توان گفت كه همگي آن را روايت كرده پس چگونه مي

اند، در  همگي حديثي را روايت كرده شود كه از صحابه و علماء نقل كند كه يافت مي
حالي كه اين حديث را هيچ يك از آنان نقل و روايت نكرده باشند؟ اين آشكارترين 

اند و امكان صحت آن باشد.  دروغ است. اگر گفته شود: بعضي از آنها آن را روايت كرده
 باشد، چه وجهي دارد؟! صباالخره وجهي دارد ولي وقتي كذب مطلق بر پيغمبر 

توان گفت: كه امكان دارد  برخالف روايت أم ايمن كه مؤلف مدعي بود. در مورد او مي
ام ايمن آن را گفته باشد. ام ايمن از مهاجران نيكوكار بود و حديث بهشتي بودن او غير قابل 
انكار است. ولي قول مؤلف كه از يكي از همفكرانش نقل كرده كه علي با حق است و حق 

از  صشود، اين كالمي است كه پيغمبر  گردد و تا قيامت از او جدا نمي ميبا اوست و با او 
به انصار  صشوند، همچنانكه پيغمبر  گفتن آن منزه است. زيرا اشخاص بر حوض وارد مي

 .114FN»اصربوا حتى تلقوين عىل احلوض«فرمود: 
 يعني: صبر پيشه سازيد تا زماني كه بر حوض مرا مالقات كنيد.

                                           
 .٣/١٤٧٤و مسلم،  ٥/٣٣) نگا: بخاری، ١(
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إن حويض ألبعد ما بني أيلة إىل عدن، وإن أول الناس وروداً فقراء « فرمايد: و نيز مي

املهاجرين الشعث رؤوساً، الدنس ثياباً، الذين ال ينكحون املتنعامت، وال تفتح هلم أبواب السدد، 

 115FNK»يموت أحدهم وحاجته يف صدره ال جيد هلا قضاء
ما بين ايله و عدن شود] از فاصله  مييعني: حوض من [كه در آخرت به پيغمبر عطا 

اند:  شوند، فقراي مهاجران ن وارد ميه آتر است و اولين كساني كه ب عريضطوالنى و 
كنند، با زنان در نعمت  هاي كهنه به تن مي هايي كه پراكنده و پريشان بوده و لباس همان

كنند و درهاي محكم كاري [كه نتيجه مكنت مالي است] بر روي آنها  ازدواج نمي
ميرد در حالي كه در برآوردن نياز شكمش  شود، يكي از آنها مي يگشوده نم
 اش] درمانده شده است. [گرسنگي

ولي حق چيزي نيست كه از اشخاص باشد و وارد حوض شود و روايت ديگري كه 
من دو كاالي گرانبها «روايت شده نيز از اين باب است، كه در آن آمده:  صاز پيغمبر 

شود  كتاب خدا و عترت اهل بيتم را، و اين دو از هم جدا نميكنم:  در ميان شما ترك مي
اين حديث نيز همان گونه است و محل  .»ر حوض به نزد من برگردانده نشوندتا د

 پردازيم. بحث است كه در جاي خود به آن مي
وجه هفتم: آنچه از فاطمه نقل شده، سزاوار او نيست و جز شخصي جاهل كه ذم و 

ورزد. زيرا در آنچه نقل كرد  پندارد، به آن احتجاج نمي تمجيد مي تجريح خود را مدح و
اگر آنچه گفته صحيح  –سببي براي عصبانيت و خشم و ناراحتي وجود ندارد. چراكه 

تنها به حق و حقيقت قضاوت شده و مسلمان اجازه ندارد به خالف اين حكم  –باشد 
نفع او حكم شود و سپس كند و هر كس بخواهد كه به غير حكم خدا و رسولش به 

خشمگين شود و سوگند ياد كند كه با حاكم نه صحبت كند و نه همنشيني. اين مسأله 
بيش از آنكه باعث ستايش شخص و مذمت حاكم باشد، باعث جرح و مذمت شخص 

 است.
 – ن و ساير صحابه ك دانيم طعن و ايراداتي كه اين مؤلف به فاطمه ك ميـالبته ني

                                           
 .٢١٧، ص ١/٤٤٧:  »استحباب إطالة الغرة و التحجيل فی الوضوء«) مسلم، باب ١(
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سازد، بسياري كذب و دروغ است، در مورد بعضي از  وارد مي –استه خواسته و يا ناخو
اند و اگر گناهي هم براي آن  آن ايرادات هم، مرتكبان آن وجهي براي تأويل داشته

اند و بلكه با  بزرگواران ثابت گردد، جاي ايراد نيست. زيرا آن بزرگواران معصوم نبوده
اند كه خداوند آن را بر  اند، گناهاني نيز داشته وجود اينكه اولياي خدا و از بهشتيان بوده

 بخشد. آنها مي
و همچنين مولف در مورد وصيت فاطمه كه گفته: مرا شبانه دفن كنيد و كسي از آنها 
بر من نماز نخواند، به اشتباه رفته است. چنين كالمي را تنها شخصي از فاطمه نقل و به 

راهي براي طعن وارد كردن بر فاطمه كند كه جهالتش باعث باز شدن  آن استناد مي
شود. و چنانچه اين مطلب صحيح باشد، اين كار فاطمه به گناه بخشيده شده بيشتر  مي

شبيه است تا يك كار خداپسندانه. زيرا نماز مسلمان بر غير خودش، خيري است كه به 
ياني اش ز بدترين مخلوقات بر جنازه ،رسد و بهترين مخلوقات از نماز خواندن او مي

وقتي كه وفات كرد، نيكوكاران و فجار و بلكه منافقان بر او نماز  صبيند. پيغمبر  نمي
نداشته باشد، زياني هم ندارد. اين  صخواندند و اين نمازها اگر سودي براي پيغمبر 

دانسته كه در بين امتش منافقاني وجود دارند ولي كسي  مي صدر حالي بوده كه پيغمبر 
 ن بر جنازه خودش نهي نكرده است.را از نماز خواند

فرمود: اي  صاند كه پيغمبر  و همگي روايت كرده«گويد:  مؤلف در فرازي از كالمش مي
 ».گردد فاطمه! خداوند به خاطر خشم تو، خشمگين و در اثر رضايت تو، راضي مي

روايت نشده و  صاين كالم كذب و دروغ مؤلف است: چنين چيزي از پيامبر 
ر كتب حديثي مشهور وجود ندارد و اين گفته سند معروف و شناخته چيزي از آن د

 ندارد. صتا پيغمبر  –نه صحيح و نه ضعيف  –اي  شده
گوييم خداوند از او راضي شده  دهيم و مي و ما كه به بهشتي بودن فاطمه گواهي مي

يز ن بن عوف نعلي، طلحه، زبير، سعيد، عبدالرحماست، در مورد ابوبكر، عمر، عثمان، 
دهيم كه خداوند رضايت خود از آنها را در كتابش  دهيم و گواهي مي چنين شهادتي مي

﴿ بيان فرموده است، مثل: –در بيش از يك موضع  –     
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                    ﴾N  :100(التوبه.( 
پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار، و كسانى كه به نيكى از آنها پيروى كردند، «

 ».خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها (نيز) از او خشنود شدند

    ﴿فرمايد:  و در جاي ديگر مي           

  ﴾N  :الرضوان بيعه( هنگامى كه در زير آن درختـ خداوند از مؤمنان « ).18(الفتح  
 ».راضى و خشنود شد ـ با تو بيعت كردند )گرفت  انجام  در حديبيه  كه

به ثبوت رسيده كه در حالي وفات كرد كه از آنها  صدر روايات نيز از پيغمبر 
هر كه  –راضي باشند، خشم هيچ كسي راضي بود و هر كس خدا و پيغمبرش از او 

گويد: همگي روايت  رساند. مؤلف در فرازي ديگر مي ضرر و آسيبي به او نمي –باشد 
او را اذيت  فرمودند: فاطمه بخشي از وجود من است، هر كس صاند كه پيغمبر  كرده

 ».كند، مرا اذيت نموده، هر كس مرا اذيت كند، خدا را اذيت نموده است
يز با اين الفاظ روايت شده است و بلكه با الفاظ ديگري بيان شده است، اين حديث ن

 صچنانكه در اثناي حديث خواستگاري علي از دختر ابوجهل آمده كه پيغمبر 
إن بني هشام بن املغرية استأذنوين أن ينكحوا ابنتهم عيلّ بن أيب طالب وإين «برخواست و فرمود: 

 فاطمة بضعة مني يريبني ما راهبا ويؤذيني ما آذاها إالَّ أن يريد ابن ال آذن، ثم ال آذن، ثم ال آذن، إنام

 ».أيب طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم

خواهند كه دخترشان را به عقد علي  يعني: فرزندان هشام بن مغيره از من اجازه مي
ه دهم. فاطم دهم، اجاه نمي دهم، اجازه نمي طالب در آورند. و من اجازه نمي بن ابي

رنجاند و هر چيز او را  بخشي از وجود من است: هر چه او را برنجاند، من را نيز مي
دهد، مگر اينكه علي بن ابي طالب دخترم را طالق دهد و  آزار دهد، من را نيز آزار مي

 سپس با دختر آنها ازدواج كند.
صحيح باشد،  صاگر خبر عدم توارث پيغمبران «گويد:  وجه هشتم: مؤلف مي

و شمشير و عمامه او را نزد علي  صراين ابوبكر اجازه نداشت كه قاطر پيغمبر بناب
 ».ترك كند و به هنگام ادعاي عباس براي تملك آنها، به نفع علي حكم دهد
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در جواب بايد گفت: هر كس از ابوبكر و عمر نقل كند كه چنين حكم و قضاوتي 
ملك نزد كسي گذاشته باشند، چيزي را از باب ت صكرده باشند و يا از تركه پيغمبر 

توان در اين باره  آشكارترين دروغ و افتراء را بر آنها بسته است و غايت چيزي كه مي
ادعا كرد، اين است كه (از اين وسايلي كه ارزش مادي چشمگيري ندارند) هر چه در 

اش  صدقه صنزد هر كس بوده، نزد همان شخص باقي مانده است، همچنانكه پيغمبر 
 علي و عباس گذاشت تا آن را در مصارف شرعي به كار گيرند. را نزد

در اين صورت اهل بيتي كه خداوند در قرآن طهارت آنها را بيان «افزايد:  مؤلف مي
 ».اند كرده، مرتكب كار ناجايزي شده

و پليدي از » رجس«بايد گفت: خداوند در مورد طهارت جميع اهل بيت و دوري 
و اين ادعا كذب بر خداست. چگونه چنين إخباري بيان شده آنها، إخبار نفرموده است 
هاشم كساني را سراغ داريم كه از ذنوب پاك نشده و پليدي  در حالي كه ما در بين بني

از آنان دور نشده است و مخصوصاً در باور روافض اين مسأله مشهودتر است. زيرا 
ابوبكر و عمر باشد،  هاشم كه دوستدار روافض بر اين باورند كه هر شخصي از بني

    ﴿گويد:  طهارت نيافته است. آيه مورد ادعاي روافض تنها مي

    ﴾N  :33(األحزاب.( 
 ».خواهد پليدي را از شما اهل بيت دور كند خداوند قطعاً مي«

﴿است:  و قبالً بيان شد كه اين آيه مثل آيه زير               

                       ﴾N )6: المائده.( 
خواهد شما را پاك سازد  بلكه مى ؛خواهد مشكلى براى شما ايجاد كند خداوند نمى«

 .»شايد شكر او را بجا آوريد ؛تمام نمايد و نعمتش را بر شما

 ﴿و نيز شبيه آيه زير :                       

  ﴾N  :هاى خوشبختى و سعادت  خواهد (با اين دستورها، راه خداوند مى« ).26(النساء
و توبه شما را ازد، و به سنتهاى (صحيح) پيشينيان رهبرى كند. را) براى شما آشكار س
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 ».و خداوند دانا و حكيم استبپذيرد 
كنند خداوند اين امور را براي شما دوست  و آيات ديگري از اين قبيل كه بيان مي

كند. پس هر كس آن كارها را انجام  دهد و شما را به آن امر مي دارد و به آن رضايت مي
شود و هر كس انجام ندهد، نايل  امر مورد پسند و رضايت خدا نايل ميدهد به آن 

 شود.  نمي
 ».چرا كه صدقه بر آنها حرام است«گويد:  مؤلف مي

باشد ولي  در جواب بايد گفت: آنچه بر آنها حرام است، صدقه فرض يا زكات مي
شد،  يصدقات ديگر اين گونه نيست: آنها از آبهايي كه بين مكه و مدينه انفاق م

گفتند: تنها صدقه فرض [زكات] بر ما حرام است و نه ساير صدقات.  نوشيدند و مي مي
صدقه پيغمبر هاي بيگانگان جايز باشد، استفاده آنها از  پس اگر استفاده آنها از صدقه

اند. زكات  نبوده صتر است: اين اموال زكات واجب بر پيغمبر  جايزتر و شايسته ص
حرام  صو بر اهل بيت پيامبر  ،شود ل مردم محسوب ميفرض بر مردم چرك اموا
 ،داده بود صاز غنيمت بود كه خدا آن را به پيغمبرش  صاست ولي آن اموال پيغمبر 

آن غنيمت را كه خدا به او بخشيده بود،  صو بر اهل بيت حالل است. پيغمبر 
شماريم كه ب صاي قرار غايت اين است كه آن اموال را ملك و دارايي پيغمبر  صدقه

تر  كرد و اهل بيت خودش از همه بدان مستحق پيغمبر آن را بر مسلمانان صدقه مي
و بر خويشان صدقه و صله [وسيله حفظ  ،بودند: چراكه صدقه بر مسلمانان صدقه

 ارتباط خويشاوندي] است.
كند كه در جواب بايد گفت: جابر  معارضه مي وجه نهم: مؤلف با حديث جابر

از حقوق ديگران نبود كه برآورده شدن خواست او باعث تضييق  مدعي هيچ حقي
المال خواسته كه حتي  حقوق ديگران گردد و به او داده شود و بلكه جابر چيزي از بيت

توانست آن را به او بدهد، چه برسد به  داد، امام مي هم به او وعده نمي صاگر پيغمبر 
 نين امر نياز به حجت و استدالل ندارد. به او وعده داده باشد. چ صهنگامي كه پيغمبر 

در مورد داستان فاطمه نيز بايد گفت: آنچه از ادعاي هبه و شهادت و امثال آن مطرح 
 شده، چنانچه صحيح باشد، بيشتر از آنكه باعث مدح او باشد، سب قدح اوست.
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 :)32فصل (
 به صديق و سبب آن دربارة نامگذاري ابوبكر

در حق ابوذر  صو از همه آنها روايت شده كه پيغمبر «گويد:  مؤلف رافضي مي
دستي  يعني: تنگ ».ما أقّلت الغرباء وال أظلّت اخلرضاء عىل ذي هلجة أصدق من أيب ذر«فرمود: 

 ».تر و راستگوتر از ابوذر نيامده است هجهلو فراخ دستي بر كسي صريح ال
ند در حالي كه چنين با اين وجود او را صديق نناميدند و ابوبكر را صديق ناميد

 ».حديثي در مورد او بيان نشده است
اند: نه در صحيحين و نه در  در جواب بايد گفت: اين حديث را همگي روايت نكرده

الجمله روايت شده است و به فرض صحت و ثبوت  سنن اثري از آن نيست، بلكه في
زيرا معني ست. آن، مراد از حديث اين نيست كه ابوذر از جميع مخلوقات راستگوتر ا

راستگوتر  طالب و ساير انبياء و علي بن ابي صاين سخن اين است كه او از پيغمبر 
است. پس بديهي است كه اين  –شيعه و سني  –باشد، و اين خالف اجماع مسلمانان 

كالم به معني راستگو بودن ابوذر است كه ديگران در نيل به صداقت از او پيشي 
 گيرند. نمي

در صداقت در مرتبه ديگران باشد به اين معني نيست كه در صداقت و اينكه ابوذر 
نيز در آن مرتبه است و به معني عظمت حقي نيست كه آن را با  –با هم  –تصديق حق 
 كند. گويد و تصديق مي صداقت مي

است. يعني راستگو است، اگرچه  »صادق اللهجة«شود: فالني  توضيح اينكه: گفته مي
نيز نفرموده ابوذر از همه  صمبران علم كمي داشته باشد. پيغمبر در مراد پيام پيغ

 تر بوده است و بلكه فرموده: راستگوترين است. كننده تصديق
 صو صديق كسي نيست كه تنها راستگوست. بلكه تصديق انبياء و پيغمبر اسالم 

اي  گونه –كه نوع خاصي از صدق است  –صدق خاصي است. بنابراين مدح به صديق 
اي ديگر است. هر صديقي، صادق است،  ست و مدح به راستگو و صادق بودن، گونها
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 ولي هر صادقي، صديق نيست.
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 :)33فصل (
به خليفة رسول اهللا در حالي كه احيانا  دربارة نامگذاري ابوبكر

سرپرستي امور را به عهده  صديگران در حيات آن پيغمبر 
 داشتند

ا خليفه رسول خدا ناميدند. در حالي كه به نظر ابوبكر ر«گويد:  مؤلف رافضي مي
خالفت و جانشيني او را  صخودشان نه به هنگام حيات و نه بعد از وفات پيغمبر 

نكرد. و اميرالمؤمنين را خليفه رسول خدا نناميدند در حالي كه در چندين مورد جانشين 
به او فرمود:  صشد: در مدينه و در غزوه تبوك جانشين او شد و پيغمبر  صپيغمبر 

خواهي براي من مثل هارون براي  مدينه جز با وجود من و يا تو صالح نيابد، آيا نمي
 موسي باشي، جز اينكه بعد از من پيغمبري نيست.

و أسامه بن زيد را امير سپاهي كرد كه ابوبكر و عمر در آن سپاه بودند و وفات كرد 
خليفه نناميدند. وقتي ابوبكر امور را به  در حالي كه او را عزل نكرده بود ولي او را نيز

مرا امير تو قرار داد، چه كسي  صدست گرفت، أسامه خشمگين شد و گفت: پيغمبر 
تا اينكه او را  تو را بر من خليفه گماشته است؟ ابوبكر و عمر نزد او رفت و آمد كردند

 ».خواندند راضي كردند و او را در طول حياتش امير مي
 جوهي قابل نقد است: كالم مؤلف از و

شود حتي اگر آن  وجه اول: معني خليفه يا اين است كه شخص جانشين ديگري مي
ديگري از او نخواهد اين معني در لغت معروف و قول جمهور است، و يا معني آن 

كند. گروهي از  خواهد و تعيين مي جانشيني از كسي است كه خودش جانشين مي
 اين قول هستند. ظاهريه، شيعه و امثال آنها بر

اگر معني اول را بگيريم، ابوبكر خليفه رسول خداست، چون بعد از او جانشين او 
، كسي جز ابوبكر جانشين او نشده است. بنابراين صشده است و بعد از وفات پيغمبر 

تنها ابوبكر خليفه اوست. و شيعه و امثال آنها نيز بر اين مسأله نزاعي ندارند كه ابوبكر 
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امامت نمازها را  زمامدار امور شد و خليفه رسول خدا گرديد، صفات پيغمبر بعد از و
كرد و به كمك  داشت، غنايم را بين مسلمانان تقسيم مي آورد، حدود را برپا مي به جا مي

گماشت و ساير كارهايي را كه  جنگيد، عمال و امراء بر مسلمانان مي آنها با دشمن مي
 داد.  نيز انجام ميدهند، او  زمامداران انجام مي

كارها  متولي اين صبه اتفاق همه فرق و مذاهب تنها ابوبكر بعد از وفات پيغمبر 
 گرديد. پس قطعاً او خليفه رسول خداست.

ترين شخص براي خالفت نيز،  گويند: ابوبكر خليفه شد و شايسته ولي اهل سنت مي
گويند:  ز صحيح است. و ميتر بود ولي خالفت ابوبكر ني گويند: علي شايسته و شيعه مي

جايز نبود كه ابوبكر خليفه شود ولي در مورد اينكه در عمل ابوبكر خليفه شد، بحثي 
ندارند. پس ابوبكر مستحق عنوان خليفه رسول خداست، چرا كه در هر صورت خليفه 

 شود. كسي است كه جانشين ديگري مي
گويند: خليفه  عه مياگر گفته شود: همچنانكه بعضي از اهل سنت و بعضي از شي

 كسي است كه براي جانشيني خالفت تعيين شود.
پيغمبر گويند:  در جواب بايد گفت: آن گروه از اهل سنت كه قائل به اين هستند، مي

گويند: اين  ابوبكر را براي خالفت از خودش تعيين فرمود، بعضي از همين گروه ص
ويند: با نص خفي تعيين شده تعيين از طريق نص جلي و آشكار بود، و بعضي ديگر گ

است. همچنانكه شيعيان نيز كه قائل به وجود نص در مورد خالفت علي هستند، بعضي 
مثل اماميه قائل به نص جلي و آشكارند، و بعضي مثل جاروديه از زيديه قائل به نص 
خفي هستند. ادعاي آن گروه از اهل سنت مبني بر وجود نص جلي و يا خفي برخالفت 

تر و آشكارتر از ادعاي اينها مبني بر وجود نص در مورد علي  به مراتب قويابوبكر 
كنند، در حالي كه بر  است. چراكه نصوص بسياري بر استخالف ابوبكر داللت مي

 كنند كه كذب و يا عدم داللت آنها بديهي است. خالفت علي تنها نصوصي داللت مي
 الفت بعد از خودش تعيين كردهتنها ابوبكر را براي خ صبه اين ترتيب، پيغمبر 

از است. پس تنها او خليفه است، چراكه خليفه به صورت مطلق تنها كسي است كه بعد 
است و  جانشين او شده و يا توسط خودش براي خالفت تعيين شده صوفات پيغمبر 
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 اين دو ويژگي جز در ابوبكر وجود ندارند، پس او خليفه است.
ين خودش بر مدينه گردانيده باشد، هيچ ويژگي و را جانش علي صاينكه پيغمبر 

كرد، يكي  وقتي براي جهاد مدينه را ترك مي صشود، چراكه پيغمبر  صفتي شمرده نمي
ابن أم مكتوم و  ساخت، همچنانكه يك بار از اصحابش را جانشين خودش بر مدينه مي

 يكبار ديگر عثمان بن عفان را جانشين خودش بر مدينه ساخت.
تر از او جانشين  را بيش از او و بر مناصبي برتر و با فضيلت كه غير علياز آنجا 

ساخته، و نيز از آن روي كه خالفت علي مقيد به زمامداري بر گروه معيني در زمان 
بعد از وفاتش  صتوان او را جانشين مطلق پيغمبر  بوده است، نمي صپيغمبر غيبت 

به صورت مطلق خليفه رسول  –ن شده جانشي –شمرد. و براي هيچ يك از آن افراد 
شود. و چنانچه علي را خليفه رسول خدا بناميم، تعدادي از صحابه ديگر  خدا گفته نمي

ترند، پس اين يك ويژگي و خصيصه براي  اند، از او به اين عنوان اليق كه جانشين شده
 آيد. به حساب نمي علي

شود، حتماً برترين  او ميبه عالوه كسي كه بعد از وفات شخص مطاعي جانشين 
كند، الزاماً  مردمان است، ولي كسي كه در حال جهاد از آن شخص مطاع نيابت مي

برترين مردم نيست و بلكه عادت اقتضاي آن را دارد كه مجاهد كسي را با خودش به 
برد كه از نايب بر عيالش برتر است، زيرا در ميدان نبرد به او نياز دارد و چنين  جهاد مي

اي كه نگهبان اهل و عيال باشد،  صي در جهاد شريك اوست، پس از نايب و خليفهشخ
 كند، مهم نيست. برتر است و نفع چنين نايبي مثل نفع كسي كه در جهاد شركت مي

علي را در اصل استخالف به هارون تشبيه كرده و نه در كمال، و علي  صو پيغمبر 
اند. آنچه مسأله را بيشتر  استخالف نمودهدر اين استخالف شريكاني دارد كه آنها نيز 

گاه پروردگارش رفت، هارون را بر  سازد اين است كه وقتي موسي به وعده روشن مي
غزوه تبوك رفت همه مجاهدان  وقتي به صجميع قومش خليفه گردانيد، ولي پيغمبر 

داد و تعرا با خود برد مگر آنهايي كه معذور بودند و علي جانشين پيغمبر بر عيال 
شماري از مردان معذور بوده است. بنابراين خالفت او مثل خالفت هارون نبوده  انگشت

در حال غيبت خودش، او  صاست، و بلكه وجه مشترك اين دو در اين است كه پيغمبر 
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را مورد اعتماد و اطمينان دانسته، همچنانكه هارون مورد اعتماد و اطمينان موسي بود. و 
استخالف علي به خاطر كسر شأن خواهد بفرمايد كه  د اشاره ميدر حديث مور صپيغمبر 

ايشان نيست و بلكه به خاطر امانتداري او است همچنانكه هارون بر قومش خليفه موسي 
رفت و فرمود: آيا  صكنان نزد پيغمبر  ، گريهشد، و اين حديث زماني بيان شده كه علي

از ماندن  شماري]؟ انگار علي رتبه آنها ميگذاري [و مرا هم م مرا با زنان و كودكان جا مي
 در شهر كراهت داشت.

مدينه جز با وجود من و يا «فرمود:  خطاب به علي صگويد: پيغمبر  مؤلف مي
 ».تو صالح نيابد

است و در كتب معتمد چنين مطلبي نيست و آنچه  صاين كالم كذب بر پيغمبر 
خارج  ت كه پيغمبر چندين بار از مدينهسازد، اين اس كذب اين كالم را بيشتر نمايان مي

شده و علي را نيز با خودش برده است يعني نه او در مدينه مانده، و نه علي. پس 
 چگونه فرموده: مدينه جز با وجود من و يا تو صالح نيابد؟

ترين افراد از  اطالع بافند كه بر كم روافض به خاطر افراط در جهالت دروغهايي مي
 ماند. سيره پوشيده نمي

را بر سپاهي امير ساخت كه  اسامه  صپيغمبر «گويد:  ميمؤلف در فرازي ديگر 
 ».ابوبكر و عمر در آن سپاه بودند

ابوبكر ماند:  ترين افراد از حديث پوشيده نمي اين كالم دروغي است كه بر كم اطالع
اش،  يابوبكر را به هنگام آخرين بيمار صو عمر در آن سپاه نبودند و بلكه پيغمبر 

 ادامه پيدا كرد. صجانشين خود در امامت نماز ساخته بود و اين كار تا وفات پيغمبر 
روايت شده كه اسامه قبل از بيماري پيغمبر به فرماندهي آن سپاه منصوب گرديد و 

بيمار شد و به ابوبكر امر فرمود كه براي مردم امامت دهد و اين كار  صسپس پيغمبر 
بيماري به  قبل از صادامه يافت. به فرض اينكه پيغمبر  صتا هنگام وفات پيغمبر 

 صپيغمبر اش، امر  ابوبكر دستور داده باشد كه با اسامه برود، دستور او بعد از بيماري
كند، چه برسد به اينكه ثابت شود  به خروج ابوبكر و فرماندهي اسامه بر او را نسخ مي

 كه به هيچ وجه اسامه فرمانده او نشده باشد. 
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 ».وفات كرد در حالي كه اسامه را عزل نكرده بود صپيغمبر «افزايد:  مؤلف مي
گويم: با وجود اينكه مردم از ترس دشمن پيشنهاد بازگشت سپاه به شهر را  مي

در مورد آن سپاه را تنفيذ كرد و فرمود: به خدا  صدادند، ابوبكر حكم و امر پيغمبر  مي
آورم. در حالي كه ابوبكر توان  شته، پايين نميبرافرا صسوگند! پرچمي را كه پيغمبر 

اختيار اين كار را داشت، زيرا ابوبكر جانشين  صعزل او را داشت، همچنانكه پيغمبر 
 او شده بود. ابوبكر كاري را كرد كه براي مسلمانان بهتر بود.

ترين  گويد: اسامه از زمامداري ابوبكر به خشم آمد، از ساده ولي اينكه مؤلف مي
تر از آن  غهاست، چراكه محبت و اطاعت از ابوبكر توسط اسامه مشهورتر و معروفدرو

كرد  است كه انكار شود و اسامه بيش از هر كس ديگري از تفرقه و اختالف اجتناب مي
و نه به نفع معاويه وارد ميدان  و به هنگام وقوع فتنه صدر اسالم نيز، نه به نفع علي

خالفت را داشت، يد. اسامه نه از قريش بود و نه صالحيت نبرد نشد، و از فتنه دوري گز
كرد كه زمامدار امور گردد. بنابراين كالم مذكور از زبان او به هر  و نه به قلبش خطور مي

دانست زمامدار امور، بر او  اي دارد. در حالي كه مي اي، حتي غير ابوبكر، چه فايده خليفه
اسامه را بر ابوبكر فرمانده كرده و سپس  صر شود. به فرض اينكه پيغمب نيز خليفه مي

گيري در مورد سپاه  تصميم صوفات كرده باشد. در اين صورت نيز با وفات پيغمبر 
او بود كه حق تجهيز سپاه و ارسال  رسيد و مي صبعد از پيغمبر   خليفه  اسامه به عهده

ر منصب خودش توانست اسامه را ب يافت و مي آن و يا حبس و نگهداشتن سپاه را مي
من را بر تو امير گردانيده، چه  صپيغمبر گفت:  ابقا و يا عزل نمايد. و اگر اسامه مي

توانست در جواب بگويد: همان كسي  كسي تو را بر من خليفه ساخته است؟ ابوبكر مي
كه مرا بر جميع مسلمانان و بر كساني خليفه گردانيده كه از تو برترند. و اگر اسامه 

توانست جواب دهد: قبل  امير گردانيده است. ابوبكر مي مرا بر تو صمبر گفت: پيغ مي
از به خالفت رسيدنم، تو را بر من امير ساخته بود، ولي بعد از آنكه من خليفه شدم، اين 

 باشم. من هستم كه امير تو مي
تر از آن است كه جز جاهالن با آن مخالفتي بكنند و اسامه  و چنين استداللي متين

تر از آن بود كه در مورد شخصي مثل ابوبكر اين چنين هذيان  تر و عالم تر، متقي عاقل
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 بگويد.
ابوبكر و عمر آنقدر رفت «گويد:   تر از اين، كالم مؤلف دروغگوست كه مي و عجيب

گويند: ابوبكر و   حاليكه همين روافض مي. در »و آمد كردند تا اينكه او را راضي كردند
عبد مناف را مغلوب تصميم خود ساختند،  هاشم و بني ي، بنيعلغلبه  عمر با زور و

تر، هم  وگرنه رضايت آنها را حاصل نكردند، در حالي كه اين طوايف و افراد هم قوي
توان پرسيد: كساني كه  بودند. مي تر از اسامه  دارتر و هم شريف بيشتر، هم پر طرف

و طوايف قريش و انصار و عرب به  اميه و ساير بني عبدمناف هاشم، بني در غلبه بر بني
زور متوصل شدند، چه لزومي داشت نسبت به تصميم خودشان، رضايت اسامه بن زيد 

اي داشت و نه  ترين رعيت آنها بود، نه قبيله را جلب كنند؟ در حالي كه اسامه از ضعيف
نسبت به او محبت  صاي، نه مالي داشت و نه هواداراني و اگر پيغمبر  عشيره

 بود. خودش نمي كرد، كسي جز ضعفاي امثال اشت و او را مقدم نميد نمي
نسبت به اسامه، خواستند رضايت او را  صاگر بگويند: به خاطر محبت پيغمبر 

 جلب كنند.
را  صكنيد ابوبكر و عمر عهد و پيمان پيغمبر  گوييم: شما ادعا مي در جواب مي

 قرار دادند.تغيير دادند، و به وصي او ظلم كرده و مورد غصب 
شخصي كه از امر صحيح و درست سرپيچي و پيمان آشكار را نقض و تحريف كند 
و ظلم و سركشي ورزد، و با زور و قدرت غلبه كند، و متوجه اطاعت خدا و پيغمبر 

نگه ندارد،  مهر و محبت و عهد و پيماني را صنباشد، و در مورد خاندان محمد  ص
گردد؟  كند و دنبال جلب رضايت او مي زيد را مي چگونه مراعات حال امثال اسامه بن
كند، و فاطمه را به  پذيرد، و رضايت او را طلب نمي در حالي كه شهادت أم ايمن را نمي

دهد، حال اينكه جلب رضايت فاطمه سزاوارتر است. كسي  خشم آورده، و او را آزار مي
 امه دارد؟كه با فاطمه چنين كاري را بكند، چه نيازي به جلب رضايت اس

جلب رضايت شخص يا با هدفي ديني است و يا با هدفي دنيوي. حال كه آن 
زمامداران نه ديني داشتند كه آنها را به جلب رضايت اسامه وادارد، و نه جلب رضايت 

شد، پس انگيزه آنها در اين كار چه بوده است؟  اسامه باعث نفعي دنيوي براي آنها مي
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شمار شده و  گويي دچار تناقضات آشكار و بيروافض به خاطر جهالت و دروغ
 برند كه عاقالن از آن گريزانند. شوند. روافض در اختالفي به سر مي مي
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 :)34فصل (
 به فاروق دربارة نامگذاري عمر

را فاروق نناميدند، در  ؛و عمر را فاروق ناميدند و علي «گويد:  مؤلف رافضي مي
لي فاروق امت من است و حق را از باطل در مورد علي گفت: ع صحالي كه پيغمبر 

منافقان را جز به بغض نسبت  صگويد: ما در زمان پيغمبر  سازد. ابن عمر مي جدا مي
 ».شناختيم نمي ؛به علي 

در جواب بايد گفت: اوالً: اين دو حديثي كه مؤلف براي مقصود خودش به آنها 
ب حديثي معروف و زند، شكي در جعلي و موضوع بودنشان نيست: در كت چنگ مي

معتمد هيچ يك از اين دو حديث وجود ندارد و هيچ يك از آن دو اسناد معروف و 
 اي ندارند. شناخته شده

ثانياً: نقل حديث و احتجاج به آن حتي در مسايل فرعي نيز نياز به سند دارد، چه 
» دپيغمبر فرمو«گفتن   برسد به مسايل اصول دين. واگر نه به اتفاق اهل علم، صرف

بود، هر حديثي را كه يكي از اهل سنت در مورد آن  حجت نيست و اگر حجت مي
گرديد. ولي ما در اين باب تنها احاديثي را  ، حجت مي»فرمود صپيغمبر «بگويد: 

اي كه  از هر طايفه و فرقه –پذيريم كه با سندي روايت شده باشد كه رجال آن سند  مي
 افرادي معروف به صدق باشند. –باشند 

واگر اين حديث سند نداشته باشد و ناقل آن خودش حديث را وضع و جعل ننموده 
و بلكه از كتب ديگران نقل كرده باشد. پس مؤلف نسبت به حال راويان حديث جاهل 
است. در حالي كه كثرت دروغ و جعل در اين باب و غير آن معروف است. بنابراين 

نسبت دهد كه سند آن را  ص چگونه جايز است كه شخصي چيزي را به پيغمبر
 داند؟ نمي

داند كه اهل سنت بيش از سايرين  ثالثاً: هر كس كمترين آگاهي داشته باشد، مي
اند، و بيش از همه به پيروي از  اند و دنبال علم آن بوده را كاويده صاحاديث پيغمبر 



   

  مختصر منهاج السنه   342 

كه مخالف با حديث  –احاديث تمايل داشته و بيش از همه از هوي و هوس شخصي 
چنين  صاند. بنابراين چنانچه در نزد آنها ثابت شود كه پيغمبر  دوري نموده –است 

فرموده، كسي در تبعيت از فرموده پيغمبر بر آنها مقدم نيست، چراكه  چيزي را به علي
آنها از روي ايمان به اقوال پيغمبر و محبت نسبت به تبعيت از او، از آن احاديث پيروي 

 ضي كه در مورد شخص ممدوح دارند.كنند و نه براي غر مي
من ، فاروق امت فرموده: علي صشد كه پيغمبر  اگر براي اهل حديث ثابت مي

در  صپذيرفتند، همچنانكه فرموده پيغمبر  كردند و مي است، حتماً آن را روايت مي
ة« اند كه فرمود: مورد ابوعبيده را نقل كرده  116FNK»هذا أمني هذه األمّ

 ن اين امت است.يعني: ابوعبيده امي
إن لكل نبي «اند، كه فرمود:  در مورد زبير را روايت كرده صو نيز حديث پيغمبر 

 117FOK»حواريّ وحواريّ الزبري
 يعني: هر پيغمبري حواري است، و حواري من زبير است.

ألعطني الراية غداً «فرمود:  صاند كه پيغمبر  روايت كرده و نيز در مورد خود علي
 118FPK»رسوله، وحيبه اهللا ورسولهرجالً حيب اهللا و

را دوست دارد و خدا  صدهم كه خدا و پيغمبر  يعني: فردا اين پرچم را به كسي مي
 نيز او را دوست دارند. صو پيغمبر 

اند، كه  و نيز حديث كساء در مورد علي، فاطمه، حسن و حسين را روايت كرده
 119FQK»جس وطهرهم تطهرياً اللهم هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم الر«: فرمود ص پيغمبر

يعني: خداوندا! اين افراد اهل بيت من هستند، پس پليدي را از آنها دور و آنها را 
 پاك و مطهر بگردان.

                                           
 و غريه.  ٥/٢٥) بخاری، ١(

 .٤/١٨٧٩و مسلم،  ٥/٢١گا: بخاری، ) ن٢(

 .٤/١٨٧١و مسلم،  ٥/١٨) نگا: بخاری، ٣(

 .٥/١٨٨٣) نگا: مسلم، ٤(
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 و رواياتي ديگر از اين قبيل.
توان  اي هستند كه با دليل نيز مي رابعاً: هر دو حديث مورد استناد مؤلف به گونه

و بنابراين نسبت دادن آنها به پيغمبر ناجايز  جعلي و موضوعي بودن آنها را ثابت كرد
 است: 
و يا غيره فاروق اين امت است و  توان گفت: معني اين كالم چيست كه علي مي

 سازد؟ حق و باطل را از هم جدا مي
گرداند و مؤمنان را از  اگر مراد اين است كه اهل حق و اهل باطل را از هم متمايز مي

 دهد. منافقان تشخيص مي
ايشان غير  و نه صنه پيغمبر  –ها  از انساند گفت: اين كاري است كه هيچ يك باي

     ﴿فرمايد:  قادر به انجام آن نيستند، چراكه خداوند مي –

             ﴾N  :و از « ).101(التوبه
و از اهل مدينه (نيز)،  ؛منافقند نشين كه اطراف شما هستند، جمعى (ميان) اعراب باديه

 ».شناسيم شناسى، ولى ما آنها را مى گروهى سخت به نفاق پاى بندند. تو آنها را نمى
آن  ه و پيرامونمنافقان مدين يك يكبه صورت معين،  صبر مبناي اين آيه، پيغمبر 

 اند؟ شناخته، پس چگونه غير ايشان قادر به اين شناخت و تشخيص را نمي
باطل است، زيرا روافض در حقيقت چيزي را  و محبت روافض نسبت به علي

و دوست دارند كه وجود ندارد و آن امام معصومي است كه بر امامتش نص وارد شده 
ظالم،  معتقد به اين بوده كه ابوبكر و عمرو  ،كسي جز او امام نيست صبعد از پيغمبر 

از  اند. ولي وقتي در روز قيامت برايشان معلوم شد كه علي  متجاوز و يا كافر بوده
هيچ يك از آن دو نفر برتر نبوده و غايتش اين است كه در فضل به مرتبه آنها نزديك 

آن دو هيچ يك  بوده است، و علي به امامت و فضل آنها اقرار نموده، و نه او و نه
اند، و بر امامت او نصي وجود نداشته است. بدين ترتيب روافض پي  معصوم نبوده

برند كه اصالً علي را دوست ندارد، و بلكه در حقيقت بيش از هر فرقه ديگري نسبت  مي
كينه دارند، چراكه روافض با كسي كه اين صفات را داشته باشد، دشمني  به علي
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تر از بقيه متصف به اين صفات  بينند كه علي كامل ر قيامت ميورزند، حال آنكه د مي
است، صفاتي مثل اثبات و تاييد امامت سه خليفه قبل از خودش و تفضيل آنها بر 

كرد،  شمرد و امامت آنها را تأييد مي آنها را بر خودش برتر نمي خودش چرا كه علي
 هستند. علي بدين ترتيب روافض پي خواهند برد كه آنها واقعاً دشمن

كند، تبيين  روايت مي و با اين توضيحات، معني حديثي را كه مسلم از علي
با من عهد كرد كسي جز مؤمنان مرا دوست  صپيغمبر امي «فرمايد:  گردد. علي مي مي

 .120F1»نخواهد داشت و كسي جز منافقان نسبت به من كينه نخواهد داشت
ه روافض علي را به خاطر واقعيتي كه اگر اين اثر ثابت و صحيح باشد، بايد گفت ك

داشته، دوست ندارند. بلكه محبت روافض نسبت به علي از جنس محبت يهوديان 
نسبت به موسي، و نيز از جنس محبت مسيحيان نسبت به عيسي است: روافض با 

كنند، همچنانكه يهوديان و مسيحيان با  دشمني مي ويژگي و اوصاف واقعي علي
نبوت محمد ورزند، چراكه موسي و عيسي  و عيسي دشمني مياوصاف واقعي موسي 

 كردند. را قبول داشتند و به آن اقرار مي ص

                                           
 .١/٨٦) نگا: مسلم، ١(
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 :)35فصل (
 كدربارة فضيلت عايشه 

برتر  صرا بر بقيه همسران پيغمبر  كاهل سنت عايشه «گويد:  مؤلف رافضي مي
رش] ياد بسيار از خديجه بنت خويلد [اولين همس صشمردند، در حالي كه پيغمبر 

كرد، تا جايي كه عايشه به او گفت: با وجود اينكه خداوند او را از تو گرفته و بهتر از او  مي
فرمود: به خدا سوگند! بهتر از او به من  صكني. پيغمبر  را به تو داده ولي بسيار از او ياد مي

ق نمود، و داده نشده است: [او همسري بود كه] وقتي مردم مرا تكذيب كردند، او مرا تصدي
وقتي مردم مرا طرد كردند، او مرا مأوي بخشيد و مرا با ثروت خودش سعادتمند كرد و 

 ».خداوند مرا از او صاحب فرزند نمود و از غير او فرزندي به من نداد
 در جواب مؤلف بايد گفت: 

 صنسبت به ساير زنان پيغمبر  ك: همه اهل سنت بر افضل بودن عايشه اوالً
رند، بلكه اين ديدگاه اكثريت اهل سنت است و اين اكثريت به حديثي نظر ندا اتفاق

روايت شده است كه پيغمبر  و انس اند كه در صحيحين از ابوموسي استناد كرده
=121FNK»فضل عائشة عىل النساء كفضل الثريد عىل سائر الطعام«فرموده:  ص

 ا است.ه يعني: فضل عايشه بر ساير زنان مثل برتري اشكنه بر ساير طعام
شود، همچنانكه شاعر  و اشكنه برترين طعام است زيرا از نان و گوشت درست مي

 گويد:  مي
 إذا ما اخلبز تأدمه بلحم

 

 فذاك أمانة اهللا الثريد 
 

يعني: ناني كه به آن گوشت ماليده شود، اشكنه است كه امانتي از جانب خداست. 
اك است. همچنانكه ابن قتيبه و توضيح اينكه: گندم برترين قوت و گوشت برترين خور

سيد إدام أهل الدنيا «اند كه در آن آمده  روايت كرده صديثي را از پيغمبر ديگران ح

                                           
 .٤/٥/١٨٩و مسلم،  ٥/٢٩) نگا: بخاری، ١(
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 122FNK»واآلخرة اللحم
 يعني: برترين طعام اهل دنيا و آخرت، گوشت است.

پس ماداميكه گوشت برترين خوراك و گندم برترين قوت است و اشكنه آميخته اين 
بهترين طعام است. و در روايت صحيحي كه بيش از يك طريق  دو است، پس اشكنه

فضل عائشة عىل النساء كفضل الثريد «: فرمودند صصادق دارد، به ثبوت رسيده كه پيغمبر 
 ».عىل سائر الطعام

 باشد. ها مي يعني: برتري عايشه بر ساير زنان مثل برتري اشكنه بر ساير طعام
 صوايت شده كه گفت: به پيغمبر ر عاصو در حديث صحيحي از عمرو بن 

تر است؟ جواب داد: عايشه.  عرض كردم: اي پيغمبر! چه كسي نزد تو از همه محبوب
عرض كردم: از مردان؟ جواب داد: پدرش [پدر عايشه]. عرض كردم: بعد از او، چه 

123Fو سپس مردان ديگري را نام برد كسي؟ جواب داد: عمر

2. 
، »خداوند بهتر از خديجه را به من نداده«ديث گويند: ح همين اكثريت اهل سنت مي

را به من اش اين است كه خداوند بهتر از او براي شخص خودم  اگر صحيح باشد معني
رساند كه غير  صنداده است، چرا كه خديجه در اوايل رسالت چنان منفعتي به پيغمبر 

وقت حاجت او هرگز نرسانده است و خديجه از اين نظر بهترين بوده است، چون در 
به او سود رسانيده است، ولي عايشه در آخر دوران رسالتش و هنگام اكمال دين با او 

اي رسيد كه افرادي كه فقط اوايل  بود و بنابراين عايشه در تحصيل علم و دين به مرتبه
اند، و اين فضل اضافي باعث برتري او  رسالت را درك كرده بودند به آن مرتبه نرسيده

ت بيش از ديگران از عايشه بهره بردند. عايشه در تحصيل علم و سنت به شود، و ام مي
به شخص پيغمبر فايده رساند، و از اند. خديجه تنها  اي رسيد كه ديگران نرسيده مرتبه

آنچنانكه از عايشه فايده بردند، از او  چيزي را تبليغ نكرد، و امت صجانب پيغمبر 
ن كامل نشد تا بتواند آن را ياد بگيرد و به كمال نبردند و دين نيز به هنگام حيات ايشا

                                           
 . اين حديث ضعيف است.٢/١٠٩٩) سنن ابن ماجه، ١(

 .٤/١٨٥٦و مسلم،  ٥/٥) نگا: بخاری، ٢(
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 ايماني كه مقتضي كمال علم به دين است، برسد و بعد از كمال دين به آن ايمان بياورد.
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 :)36فصل (
 و رد آن كدربارة طعن وارد كردن رافضي به عائشه 

به او  صرا فاش كرد و پيغمبر  صعايشه سرّ پيغمبر «گويد:   مؤلف رافضي مي
حق  كني [و : تو با علي جنگ خواهي كرد، در حالي كه در آن روز تو بر او ظلم ميگفت

﴿با علي است]. به عالوه عايشه با فرمان خدا كه فرمود:        ﴾N )33: األحزاب.( 
 .»هاي خود بمانيد و در خانه«

خارج شد.  –ي بدون هيچ گناه –مخالفت نمود و در مأل عام براي مبارزه با علي 
مسلمانان بر قتل عثمان اجماع كرده بودند،و خود عايشه نيز هميشه به قتل او امر 

گفت: اين كفتار پير را بكشيد، خداوند كفتار پير را نابود كند. و وقتي شنيد  كرد،و مي مي
كه عثمان كشته شده است، خوشحال شد و سپس پرسيد: چه كسي به خالفت رسيد؟ 

ه با شنيدن اين خبر، به بهانه خون عثمان براي جنگ با علي از شهر گفتند: علي. عايش
خارج شد. مگر علي در اين ماجرا مرتكب چه گناهي شده بود؟ و طلحه و زبير و 

چگونه و با ديگران چگونه به خود اجازه دادند كه با او همراه شوند؟ و در روز قيامت 
شخص ديگري  كس با زنروند؟ در حالي كه هر  مي صچه رويي خدمت پيغمبر 

اش همراه خودش ببرد و همسفر خود گرداند، شوهر آن زن  صحبت كند و او را از خانه
شديدترين دشمن او خواهد شد. و چگونه دهها هزار مسلمان در قتال از او اطاعت 
كردند و در جنگ عليه اميرالمؤمنين او را ياري دادند، حال آنكه هيچ يك از اين افراد به 

اي با او صحبت نكردند، در آن زمان كه حق خود را از  مه نشتافتند و كلمهكمك فاط
 ».ابوبكر طلب كرد

در جواب مؤلف بايد گفت: اهل سنت در اين مورد و هر مورد ديگري به حق و 
عدالت و انصاف پايبند بوده و اقوال و آراء ايشان حق و عدالت بوده و از تناقض 

گويي و  گزاران ديگر در اقوالشان دچار باطل مبراست. ولي روافض و ساير بدعت
 كنيم. ها اشاره مي به بعضي از آن –ان شاء اهللا  –اند كه ما  شدهگويي  تناقض
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و  كستند، عايشه    از ديدگاه اهل سنت همه اهل بدر و نيز امهات المؤمنين بهشتي
ي اهللا عنهم و نيز ابوبكر، عمر، عثمان، علي، طلحه و زبير(رض صساير زنان آن پيغمبر 

 باشند. اجمعين) بعد از پيغمبران، بزرگان اهل بهشت مي
گويند: شرط بهشتي بودن اين افراد معصوميت و سالمت آنها از خطا و  اهل سنت مي

اند و بلكه احتمال دارد كه  لغزش نيست،و بلكه حتي اين افراد از گناه نيز معصوم نبوده
يا حتي كبيره شده و از آن توبه كرده باشند. هر يك از اين افراد مرتكب گناهي صغيره و 

نكند، از نظر و اين مورد اتفاق مسلمانان است. و اگر مرتكب گناه صغيره از آن توبه 
شود و بلكه در نزد اكثر   جمهور علماء، اجتناب از كبائر باعث بخشيده شدن صغاير مي

حسنات از سيئات كه  شوند، چرا ر نيز توسط انجام حسنات محو ميئعلماء، حتي كبا
 شوند. كنند و نيز مصيبتها باعث تكفير گناهان مي بزرگترند و آنها را محو مي

گويند: بسياري از گناهاني كه به صحابه  بر اين مبنا و بر اين اساس، اهل سنت مي
شود، دروغ و افتراء است و در بسياري نيز اجتهاد نموده [و به خطا  نسبت داده مي

دانند و اگر به فرض در موردي،  ي از مردم وجه اجتهاد آنها را نميد] ولي بسياران رفته
اند: يا به وسيله توبه، يا از طريق  مرتكب گناهي هم شده باشند، مورد آمرزش قرار گرفته
گناهان و يا از   هاي تكفير كننده انجام حسنات محوكننده سيئات و يا از طريق مصيبت

بودن آنها يقين پيدا كنيم  شود ما به بهشتي باعث ميطريقي ديگر. زيرا دليل يقين و قطعي 
شدن آنها   و بنابراين محال است آنها مرتكب كارهايي شده باشند كه باعث جهنمي

 گردد.
اند كه  با ثبوت بهشتي بودنشان و اينكه هيچ يك از اين افراد در حالي وفات نكرده

اين صورت طعن و  مرتكب كاري شده باشند كه باعث جهنمي شدن آنها گردد، در
 ايرادي متناقض با بهشتي بودنشان بر آنها وارد نيست.

بودن اين افراد معين نيز   اند ولي حتي اگر بهشتي دانيم كه اين افراد بهشتي ما مي
يقيني و قطعي نباشد، اجازه نداريم طعن و ايرادي بر آنها وارد سازيم كه با استحقاق و 

باشد و باعث قطعي شدن قول به جهنمي بودن آنها شايستگي بهشتي بودن تناقض داشته 
گردد. زيرا در مورد هيچ مؤمني كه بهشتي بودنش مسلم نيست، جايز نيست كه براساس 
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امور محتملي كه داللتي بر جهنمي بودن ندارد، بر جهنمي بودن آنها گواهي دهيم. با اين 
لم به جزئيات توان چنين چيزي گفت. ع وصف چگونه در مورد بهترين مؤمنان مي

تك آن افراد، در ظاهر و باطن، حسنات، سيئات و اجتهاداتشان امري است  احوال تك
براي ما غير ممكن. پس گفتن چنين مطلبي در مورد آن بزرگواران، قول بدون علم 
خواهد بود،و قول بدون علم حرام است. به همين دليل امساك از قضاوت در مورد 

خوض بدون علم در آن است. چراكه بسياري از  اختالفات بين صحابه بهتر از
ها كالم بدون علم است و چنين چيزي،  و يا اكثر قضاوت –ها در اين مورد  (خوض)

پرستي و معارضه با حق آشكار همراه هم نباشد، حرام است چه برسد  حتي اگر با هوي
 پرستي حقيقت ستيز باشد. به زماني كه آميخته با هوي

 ».را فاش كرد صشه سرّ پيغمبر عاي«گويد:  مؤلف مي

 ﴿فرمايد:  شكي نيست كه خداوند مي                        

                                    

          ﴾N  :3(التحريم.( 
به خاطر بياوريد هنگامي را كه پيامبر يكي از رازهاي خود را به بعضي از همسرانش «

گفت، ولي هنگامي كه وي آن را افشا كرد و خداوند پيامبرش را از آن آگاه ساخت، 
و از قسمت ديگر خودداري نمود، هنگامي كه پيامبر قسمتي از آن را براي او بازگو كرد 

همسرش را از آن خبر داد، گفت: چه كسي تو را از اين راز آگاه ساخت، گفت: خداوند 
 ».عالم و آگاه مرا باخبر ساخت

124Fبودند مروايت شده كه اين دو، عايشه و حفصه  و در حديث صحيحي از عمر

1. 
 ولي بايد گفت:

كنند، و در جاهايي كه گناهان و  قرآن را تحريف مياوالً: روافض نصوص قطعي 
معاصي آشكار بعضي از متقدمان ذكر شده آن نصوص را به انواع مختلفي تأويل 

اند و  اند، اما از آن توبه كرده گويند: آنها مرتكب گناه شده كنند، ولي اهل سنت مي مي
                                           

 .٢/١١١٠سلم، و م ٦/١٥٦) نگا:بخاری، ١(
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 خداوند درجات آنها را به خاطر توبه رفيع گردانيده است.
كنند، پس  آيه نيز داللتش بيش از آياتي نيست كه بر گناه متقدمان داللت مي و اين

اگر تأويل آن آيات جايز باشد، تأويل اين آيه نيز جايز خواهد بود، و اگر تأويل اين آيه 
 باطل باشد، تأويل آن آيات به طريق اولي باطل است.

اشند. از گناهاشان توبه ثانياً: به فرض اينكه عايشه و حفصه مرتكب گناهي هم شده ب

 ﴿فرمايد:  شود، كه مي اند و اين مطلب از ظاهر آيه زير استنباط مي كرده       

        ﴾N  :4(التحريم.( 
دلهاي اگر شما دو زن (عايشه و حفصه) به درگاه خداوند توبه كنيد، به راستي كه «

 ».به توبه كردن مايل است صمبر شما از همدستي عليه پيا
توان گمان برد كه آن دو  خواند و اصالً نمي خداوند در اين آيه آنها را به توبه فرا مي

در بهشت  صاند، زيرا علو درجه آنها ثابت شده و آن دو همسران پيغمبر  توبه نكرده
گزينند و يا هاي آن را بر خواهند بود و خداوند آنها را مختار كرد كه يا دنيا و خوشي

و سراي آخرت را برگزيدند  صاينكه خدا، پيغمبر و سراي آخرت را. آنها خدا، پيغمبر 
تحريم كرد كه آنها را طالق دهد و به جاي آنان  صو به همين دليل خداوند بر پيغمبر 

بگيرد و در مورد مباح بودن  –با وجود آنها  –زناني ديگر اختيار كند و يا زن ديگري 
نظر دارند. پيغمبر  علماء اختالف بعد از اين ماجرا صجي براي پيغمبر چنين ازدوا

وفات كرد در حالي كه آنها همسران او و به نص قرآن امهات المؤمنين بودند. قبالً نيز 
توضيح داديم كه گناه با توبه و يا از طريق انجام حسنات محوكننده گناه، و يا دچار 

 شود. مورد آمرزش قرار گرفته و عفو مي شدن به مصيبتهاي تكفيركننده گناهان
شود مانند همان چيزهايي است كه  گفته مي صثالثاً: آنچه در مورد همسران پيغمبر 

به آنها مژده بهشت را داده است، از قبيل  صشود كه پيغمبر  در مورد افرادي گفته مي
 اش. اهل بيت و صحابه
، از دختر ابوجهل ك طمهبعد از ازدواج با فا زنيم: وقتي علي يك مثال مي

فرزندان مغيره از من اجازه «برخاست و فرمود:  صخواستگاري كرد. پيغمبر 
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دهم، هرگز  دهم، اجازه نمي خواهند كه علي با دختر آنها ازدواج كند و من اجازه نمي مي
طالب دختر مرا طالق بدهد و با دختر آنها ازدواج  دهم، مگر اينكه علي بن ابي اجازه نمي

رنجاند و آنچه او را  فاطمه بخشي از وجود من است، آنچه او را برنجاند، مرا مي كند.
 .»دهد آزار دهد، مرا آزار مي

گمان برد كه فقط در ظاهر خواستگاري و قصد ازدواج با  نبايد در مورد علي
از ته قلب آن را ترك كرد و از طلب و  و بلكه علي ،دختر ابوجهل را ترك كرد

 توبه كرد. اش خواست قبلي
اي عايشه! تو با «نقل كرد كه به عايشه گفته:  صدر مورد حديثي هم كه از پيغمبر 

 .»كني علي خواهي جنگيد در حالي كه در آن روز حق با علي است و تو ظلم مي
در مورد اين حديث بايد گفت: در هيچ يك از كتب حديثي معتمد اين حديث نيامده 

تر است تا احاديث  به احاديث موضوع و جعلي شبيه اي ندارد و و إسناد شناخته شده
و بلكه اين حديث به طور قطع كذب و جعلي است، زيرا عايشه جنگ نكرد و  ،صحيح

با اين هدف هم خارج نشد و تنها به قصد اصالح بين مسلمانان از شهر خارج شد و 
د كه گردد. سپس پي بر تصور كرد كه خروجش سبب تحقق مصلحتي براي مسلمانان مي

گريست كه  افتاد، آنقدر مي باشد و لذا هر وقت به ياد خروجش مي عدم خروج بهتر مي
 شد.  چادرش خيس مي

     فرمايـد: عايشه با امر خـدا مخالفت كرد، آنجا كه خـداوند مي«افزايـد:  مؤلف مي

﴿                 ﴾N )33: األحزاب.( 
 ».هاي خود بمانيد و همچون جاهليت پيشين در ميان مردم ظاهر نشويد و در خانه«

و هرگز به رسم جاهلي خود را آشكار نكرد  كبايد در جواب مولف گفت: عايشه 
امر به استقرار در منازلشان منافي خروج به خاطر مصلحتي مهم نيست و مثل آن است 

به سفري  صاز خانه خارج شود و يا اينكه همراه شوهرش  كه براي حج و يا عمره
نازل شد و بعد از نزول آيه نيز،  صبرود، چرا كه اين آيه در زمان حيات پيغمبر 

=svÔبرد، همچنانكه در  يكي از آنها را در هر سفري همراه خودش مي صپيغمبر 
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«^ÉÈÿ^ فرستاد كه  دالرحمنعايشه و غير او را نيز با خودش برد و او را با برادرش عب
 همراه برادرش به تنعيم رفت و نيت عمره نمود.

بدون هيچ گناهي  –عايشه در مأل عام براي جنگ با علي «گويد:  مؤلف در ادامه مي
 ».خارج شد –

بايد گفت: اين كالم افتراء بر عايشه است، عايشه به قصد قتال خارج نشد و نه طلحه 
قصد جنگ و قتال هم داشته باشند، اين قتال از  و زبير قصد جنگ داشتند، و حتي اگر

﴿نوع همان قتال مذكور در آيه زير است:                     

                                       

                              

         ﴾N  :10-9(الحجرات.( 
و اگر  ؛جنگ پردازند، آنها را آشتى دهيدو هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و «

يكى از آن دو بر ديگرى تجاوز كند، با گروه متجاوز پيكار كنيد تا به فرمان خدا 
و هرگاه بازگشت (و زمينه صلح فراهم شد)، در ميان آن دو به عدالت صلح  ؛بازگردد

مؤمنان  .رددا و عدالت پيشه كنيد كه خداوند عدالت پيشگان را دوست مى ؛برقرار سازيد
پس دو برادر خود را صلح و آشتى دهيد و تقواى الهى پيشه كنيد،  ؛برادر يكديگرند

 ».باشد كه مشمول رحمت او شويد
جنگند، برادران يكديگر  كنندگان را در عين حال كه با هم مي اين آيات آن مبارزه

باشند، ثابت است، تر از آنها هم  اي پايين ناميده است. اين آيه براي كساني كه در مرتبه
 پس براي آنان به طريق اولي ثابت است.

 ».مسلمانان بر قتل عثمان اجماع كردند«گويد:  مؤلف مي
ترين دروغ است، زيرا  در جواب مؤلف بايد گفت: اوالً: اين آشكارترين و روشن

جمهور مسلمانان به قتل او دستور ندادند، در قتل او مشاركت نكردند، و حتي به قتل او 
 اضي هم نبودند. به دو دليل: ر

دليل اول اينكه: اكثر مسلمانان در مدينه نبودند، بلكه در مكه، يمن، شام، كوفه، بصره، 
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 مصر و خراسان بودند و مردم مدينه تعدادي از مسلمانان بودند.
و دليل دوم اينكه: بزرگان مسلمانان در ريختن خون عثمان مشاركت نكردند: نه در 

گرها بودند  اي از مفسدان از اوباش قبايل و فتنه ر امر به قتل او. تنها طايفهقتل او، و نه د
ام و نه در  من نه عثمان را كشته«كرد كه:  هميشه سوگند ياد مي كه او را كشتند. علي

خدايا! در دريا و خشكي، در دشت و «گفت:  و مي» ام قتل او مساعدت و همكاري نموده
 ».ادكوه بر قاتالن عثمان لعنت ب

توان گفت: اين است كه آنها عثمان را آنگونه كه شايسته بود،  غايت چيزي كه مي
اي كه مجال تسلط و سيطره  ياري ندادند و نوعي سستي و خواري حاصل شد، به گونه

كردند كار به  آن مفسدان پيدا شد. صحابه در اين ماجرا تأويالتي داشتند، آنها گمان نمي
 گرفتند. دانستند، جلوي فتنه را مي ياينجا كشيده شود و اگر م

ثانياً: اين روافض در غايت تناقض و دروغگويي هستند. بديهي است كه همه مردم 
بر بيعت با عثمان اجماع كردند اجماعي كه با اجماع مورد ادعاي مؤلف رافضي براي 

و قتل عثمان اصالً قابل مقايسه نيست، زيرا جميع مردم جامعه اسالمي بر بيعت با ا
اجماع نمودند. بنابراين اگر اجماع ادعايي براي قتل او حجت باشد، اجماع واقعي براي 
بيعت با او به طريق اولي حجت است، و اگر اجماع بر بيعت حجت نيست، اجماع بر 
قتلش به طريق اولي باطل است. مخصوصاً كه بديهي است كه جز گروه اندكي در قتل 

كنند و  روافض اجماع بر بيعت او را انكار مياو مشاركت نكردند. با اين وجود 
گويند: اهل حق از روي خوف و با اكراه با عثمان بيعت كردند. در حالي كه اگر به  مي

گفت: اهل حق  داشتند ولي يك شخص مي نظر مي فرض همه مردم هم بر قتل او اتفاق
خن به شمردند، ولي از ترس جان خود سكوت كردند، اين س قتل او را ناپسند مي

خواهد امام را بكشد،  حقيقت نزديكتر بود تا آن سخن. زيرا به طور طبيعي كسي كه مي
خواهد با امام بيعت كند، مخالفانش را  ترساند، و برعكس كسي كه مي مخالفانش را مي

اند، به شر و خونريزي و ايجاد  ترساند. چراكه قاتالن بيشتر از آنان كه درصدد بيعت نمي
 زنند.  مي رعب و وحشت دست

آنچه گفته شد به فرض اين بود كه همه مردم در ظاهر در قتل او مشاركت و يا 
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اند و  اند. ولي نبايد فراموش كرد كه جمهور مردم با قتل او مخالفت كرده موافقت كرده
 اند. مدافعاني مثل حسن بن علي، عبداهللا بن زبير و غيره از عثمان دفاع كرده

امت با قتل عثمان و به پا خواستن بسياري از آنها براي در حاليكه مخالفت جمهور 
ياري او و انتقام از قاتالنش آشكار و بديهي است، ادعاي مؤلف مبني بر اجماع همه 

 مردم بر قتل عثمان دروغي است آشكارتر از ادعاي اجماع بر قتل حسين.
كه با او اگر شخصي بگويد: بر قتل حسين اجماع شد، زيرا هيچ كسي در برابر آنان

جنگيدند و او را كشتند، از او دفاع نكرد. كذب و دروغ چنين شخصي از دروغ كسي كه 
كند، آشكارتر نيست. چراكه مخالفت با قتل حسين به  ادعاي اجماع بر قتل عثمان را مي

خواست  اندازه مخالفت با قتل عثمان چشمگير نبوده است. سپاهي مانند آن سپاه كه مي
انتقام او را از را بگيرد، درصدد انتقام خون حسين برنيامد. ياران حسين كه انتقام عثمان 

دشمنانش نگرفتند، آنچنانكه ياران عثمان انتقام او را از دشمنانش گرفتند. فتنه، شر و فسادي 
كه در اثر قتل حسين پديد آمد، به اندازه فتنه، شر و فسادي نبود كه در اثر قتل عثمان پديد 

تر از قتل عثمان نبود، زيرا  و مؤمنان ناپسنديده صر نزد خدا، پيغمبر آمد. قتل حسين د
اي  عثمان از بزرگان سابقان نخستين مهاجران بود و از طبقه علي و طلحه و زبير بود و خليفه

بود كه بر بيعت با او اجماع شده بود و نگذاشت در بين امت كسي بر ديگري شمشير بكشد 
كشته شود و به مدد مسلمانان با كفار جنگيد، در دوره  و در سرزمين او كسي به ناحق

خالفت او مثل دوره خالفت ابوبكر و عمر، خبري از جنگ داخلي نبود و تنها با كفار جنگ 
 شد. مي

گفت: كفتار پير را بكشيد،  كرد و مي عايشه هميشه به قتل عثمان امر مي«گويد:  مؤلف مي
 ».خبر قتل عثمان به او رسيد، خوشحال شد خداوند كتفار پير را نابود كند! و وقتي

 در جواب مؤلف بايد گفت: 
 اوالً: نقل ثابت از عايشه مبني بر اين كالم در كجا آمده است؟

كند و نشان  ثانياً: اخبار منقول و ثابت از عايشه اين ادعاي مؤلف را تكذيب مي
موده است و برادرش دهد كه عايشه با قتل او مخالفت كرده و قاتالن او را مذمت ن  مي

 محمد و غيره را به خاطر شركت در اين قتل ترك كرده است.
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از روي خشم و به  –عايشه يا غير عايشه  –ثالثاً: به فرض اينكه يكي از صحابه 
خاطر ديدن اموري از جانب خليفه كه به نظر او ناپسند هستند، دستور قتل خليفه را 

نين ماجرايي باعث طعن در ايمان آمر و اي حجت نيست و چ بدهد، قول چنين صحابه
گردد، و بلكه ممانعتي هم ندارد كه  يا كسي كه در مورد او دستور قتل صادر شده، نمي

هر دوي اين افراد از اولياي خدا و بهشتي باشند، ولي يكي از آنها گمان كند كه قتل آن 
در گمان  ديگري جايز است، و حتي گمان كند كه او كافر شده است، در حالي كه

 خودش به اشتباه رفته باشد.
صحبت كردن در مورد مردم بايد از روي علم و عدالت و انصاف باشد و نه از روي 

شوند كه در  گزاران. روافض متعرض افرادي مي انصافي و جهالت، مثل بدعت ظلم و بي
و خواهند يكي از همان افراد را معصوم از گناه  فضيلت نزديك به هم هستند، ولي مي

لغزش معرفي كنند و ديگران را گناهكاران فاسق و يا كافر. به اين ترتيب جهالت و 
خواهند نبوت  ميگردد، مثل يهوديان و مسيحيان كه  گويي روافض آشكار مي تناقض

كه عجز، جهالت و  را مخدوش سازند صموسي و عيسي را اثبات، و نبوت محمد 
 .شود شان در اين مسأله آشكار مي گويي تناقض

عايشه پرسيد: چه كسي به خالفت رسيده است؟ گفتند: علي. پس «افزايد:  مؤلف مي
عايشه براي جنگ با او به بهانه خون عثمان خارج شد. مگر علي در اين ماجرا چه 

 ».گناهي داشت؟
در جواب مؤلف بايد گفت: اينكه عايشه، طلحه و زبير، علي را به قتل عثمان متهم 

خاطر با او جنگيده باشند، كذب محض و دروغي آشكار است. كرده باشند و به همين 
 بلكه آن بزرگواران تنها به دنبال قاتالن عثمان بودند كه خودشان را در بين سپاه علي

دانستند كه علي به اندازه خود آنها و  مخفي كرده بودند، وگرنه آن بزرگواران نيك مي
قاتالن عثمان به او پناه برده بودند و آنها بلكه بيشتر از آنها از قتل عثمان مبراست، ولي 

خواستند، كه البته هم آنها و هم علي از اين كار درماندند، چراكه  تنها اين قاتالن را مي
 كردند. هايي بودند كه از آنها دفاع مي آن قاتالن از قبيله

و  شوند خردان درمانده مي شود، عقالء در آن فتنه از دفع بي اي برپا مي وقتي فتنه
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بنابراين بزرگان نتوانستند آن فتنه را خاموش و آشوبگران را مهار كنند و اين ويژگي فتنه 

 ﴿فرمايد:  است، همچنانكه خداوند مي                  ﴾N 

 ).25(األنفال: 
(بلكه همه را فرا خواهد  ؛رسد نمى اى بپرهيزيد كه تنها به ستمكاران شما و از فتنه«

 ».چرا كه ديگران سكوت اختيار كردند) ؛گرفت
دارد، كسي از آلوده شدن به آن  اي بر پا شد، جز آنان كه خداوند نگه مي وقتي فتنه

 ماند. درامان نمي
تناقضي » علي در ماجراي قتل عثمان مرتكب چه گناهي شده بود«و همچنين عبارت 
كند كه علي قتل و قتال با عثمان را جايز  . چرا كه مؤلف گمان مياست از ناحيه مؤلف

از شيعيان علي و نيز بسياري از شيعيان دانست و به آن مبادرت ورزيد. بسياري   مي
دانند: گروه اول به خاطر دشمني با عثمان، و  عثمان، علي را در قتل عثمان سهيم مي

دانند  دانند. ولي جمهور مسلمانان مي يگروه دوم به علت دشمني با علي، او را سهيم م
 اند. كه هر دو گروه به اشتباه رفته

دانست و  گويند: علي از كساني بود كه ريختن خون عثمان را جايز مي روافض مي
شمرد، و بر اين باور بود كه كمك و همكاري  بلكه حتي قتل ابوبكر و عمر را نيز روا مي

گردد. بنابراين كسي كه  تقرب به خدا ميدر قتل عثمان از طاعات بوده و باعث 
اين » علي در ماجراي قتل او چه گناهي دارد؟«گويد:  اش چنين باشد، چگونه مي عقيده

تنزيه و تبرئه علي بيشتر شبيه اقوال اهل سنت است، ولي روافض بيش از هر فرقه 
 اند. ديگري دچار تناقض

علي جايز بود كه در جنگ با براي طلحه و زبير و ديگران چگونه «گويد:  مؤلف مي
زيرا هر  روند؟ مي صاز عايشه پيروي كنند؟ و در روز قيامت با چه رويي نزد پيغمبر 

كس با زن شخص ديگري صحبت كند و او را از منزل خودش خارج نموده و با خود 
 ».گردد به سفر ببرد، طبيعتاً شوهر آن زن شديدترين دشمن او مي

گويي و جهالت روافض سرچشمه  ن از تناقضدر جواب مؤلف بايد گفت: اي
كنند و بعضي از آنها او را به  گيرد، زيرا روافض عايشه را به گناهان بزرگ متهم مي مي
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كنند در حالي كه خداوند او را تبرئه كرده و درباره او آيه نازل  ارتكاب فاحشه متهم مي
 كرده است.

گري  ان ديگر را نيز به فاحشهروافض به خاطر شدت جهالتشان بعضي از زنان پيغمبر
گر بوده و فرزندي كه نداي نوح را  كنند زن نوح فاحشه كنند: روافض گمان مي متهم مي

﴿پاسخ نداد، از نوح نبود و در مورد آيه:            ﴾N  :او عمل غير « ).46(هود
 ».اى است) صالحى است ( فرد ناشايسته

كند كه آن فرزند از راه غير مشروع به دنيا  گويند: اين آيه بيان مي در مورد اين آيه مي
 ﴿آمده بود. بعضي آيه:        ﴾N  :42(هود.( 

باشد و به آيه زير استناد  يعني فرزند زنش مي» ابنها«خوانند و مرادشان  مي» إبنه«را 
﴿كنند كه:  مي         ﴾N اى نوح! او از اهل تو نيست« ).46: (هود.« 

         ﴿فرمايد:  و در مورد آيه زير كه مي

         ﴾N  :10(التحريم.( 
اند به همسر نوح و همسر لوط مثَل زده است، آن  كه كافر شدهخداوند براي كساني «

 ».دو تحت سرپرستي دو بنده از بندگان صالح ما بودند، ولي به آن دو خيانت كردند
 گويند: زن نوح به او خيانت كرد، و فحاشه و زناكار بود. در مورد اين آيه مي

قضيه افك، عايشه را  روافض در اين مورد شبيه منافقان و فاسقاني هستند كه در
اي در مورد آنها  در خطبه صگري نمودند و توبه هم نكردند، پيغمبر  متهم به فاحشه

يا أهيا الناس! من يعذرين من رجل بلغني أذاه يف أهيل، واهللا ما علمت عىل اهيل إالَّ خرياً، و «فرمود: 

 125FNK»لقد ذكروا رجالً، واهللا ما علمت عليه إالَّ خرياً 
دارد در مورد مردي كه باعث اذيت اهل و  دم! چه كسي مرا معذور مييعني: اي مر

عيال من شده است [و در مورد او افتراء بسته است.] به خدا سوگند! جز خير و نيكي از 
كنند كه از او جز خير و نيكي سراغ  ام. و مردي را متهم به اين كار مي اهل و عيالم نديده

                                           
 و غريه. ٣/١٧٣) بخاری، ١(
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 ندارم.
رها اين است كه شخصي همسر او را متهم به زنا كند و يكي از بزرگترين انواع آزا

شوهرش را شوهر زناكار بنامد، اين بدترين چيزي است كه ممكن است مردم درباره 
 يكديگر بگويند.

اتهامي است كه خداوند در مورد متهم  –بر خالف ساير گناهان  –متهم كردن به زنا 
شود،  در اثر اتهام زنا به شخص وارد ميكننده، حد قذف تشريع نموده است، زيرا اذيتي كه 

با اذيت هيچ اتهام ديگري قابل مقايسه نيست، حتي اگر شخصي به كفر هم متهم شود، 
گري چيزي است كه  تواند با اظهار اسالم اتهامش را دفع نمايد. برعكس، اتهام فاحشه مي

ه خالف آن تنها توان با اظهار ضد آن، آن را تكذيب كرد، چراكه فاحشه با تظاهر ب نمي
 گردد]. شود [و تكذيب نمي ماند و پوشيده مي مخفي مي

بايد اين نكته را نيز يادآور شويم كه روافض به خاطر شدت جهالتشان، نسب 
دارند و در عين حال  شمارند، و پدران و پسران آنها را گرامي مي پيغمبران را بزرگ مي

پرستي  ها از تعصب جاهالنه و هويكنند. اين كار به همسران پيغمبران طعن وارد مي
  بشمارند و به امشود، تا اينكه بتوانند فاطمه، حسن و حسين را بزرگ  مفرط ناشي مي

گويند: آزر، پدر  مي –يا بعضي از روافض  –المؤمنين عايشه طعن وارد كنند. روافض 
ه مؤمن بودند، تا اينكه مجبور نشوند ك صابراهيم، مؤمن بود. پدر و مادر محمد 

دارد فرزندش نيز  كافر بوده است. اگر پدر كافر باشد، امكان صبگويند: پدر پيغمبر 
 كافر گردد، پس نسب به تنهايي هيچ فضيلتي ندارد.

چگونه دهها هزار مسلمان در جنگ با «گويد:  مؤلف در فرازي ديگر از كالمش مي
يك نفر از آنها به علي از عايشه اطاعت كرده و او را ياري نمودند، در حالي كه حتي 

ياري فاطمه نشتافت و يك كلمه با او حرف نزد، وقتي كه فاطمه حق خودش را از 
 ».طلب كرد ابوبكر

در جواب مؤلف بايد گفت: آنچه گفتي بزرگترين حجت و برهان بر عليه خودت 
كند كه قوم مذكور كه مسلمانان صدر  بود: هيچ عاقلي در اين حقيقت شك نمي

بود، بيش از   ل اكرم و قبيله و اهل بيت او را حتي اگر پيغمبر هم نمياند، رسو اسالم
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هم باشد؛ پيغمبري كه از  صپيغمبر ه به اينك داشتند، چه برسد ابوبكر و عمر بزرگ مي
 –كند كه عرب  جان و مالشان عزيزتر بود. و هيچ عاقلي در اين حقيقت ترديـد نمي

شمردند و  تيم و عدي بزرگ مي يش از بنيفرزندان عبدمناف را ب –قريش و غير قريش 
دار امور  وفات فرمود و ابوبكر عهده صنمودند. به همين دليل پيغمبر  اطاعت مي

. گفت: حادثه دلخراشي است، وفات يافت صگرديد. به ابوقحافه خبر رسيد كه پيغمبر 
و دار امور شده است؟ گفتند: ابوبكر. گفت: آيا فرزندان عبد مناف  چه كسي عهده
اند؟ گفتند: آري، گفت: اين فضل خداست كه به هر كس بخواهد،  مخزوم پذيرفته

 بخشد. مي
تيم موافق  و به همين علت ابوسفيان نزد علي آمد و گفت: آيا شما با زمامداري بني

 جواب داد: اي ابوسفيان! اسالم شبيه جاهليت نيست. هستيد؟ علي
: فاطمه مظلوم است و حقي در نزد در صورتي كه از مسلمانان حتي يك نفر نگفته

اند و هيچ كس در اين مورد حرفي  ابوبكر و عمر دارد، و يا اينكه، آن دو به او ظلم كرده
دانستند كه ظلمي به فاطمه نشده است، زيرا  دهد كه اصحاب مي نزده است، اين نشان مي

نصرت فاطمه يا كردند، ترك ياري و  دانستند به او ظلمي شده و او را ياري نمي اگر مي
بود و يا از روي اهمال و تضييع حقوق فاطمه و يا به علت  به خاطر عجز و تواني مي

 دشمني با فاطمه. 
دهد،  چراكه كاري كه انسان بر انجام آن قادر است، اگر واقعاً بخواهد، آن را انجام مي

به آن جاهل و اگر با وجود ضرورت انجام آن كار، از انجام آن خودداري نمود، يا نسبت 
داراي شرافت و قبيله  كاست، و يا اينكه مانعي بر سر راه انجام آن وجود دارد: فاطمه 

و خويشاني شريف بود. پدرش برترين مخلوقات و در نزد امت محبوبترين شخص بود، 
دانستند كه او مظلوم است، يا از نصرت او  بود و آنها مي پس اگر واقعاً فاطمه مظلوم مي

ند و يا اينكه وجود مانعي آنها را از نصرت او بازداشته است و هر دوي اين ا عاجز بوده
اند و  اند، چراكه تمام صحابه و سايرين از گفتن يك كلمه حق عاجز نبوده ها باطل فرض

 اند. بلكه آنها قادر به تغيير اموري بزرگتر از اين نيز بوده
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ض است و صحابه دهد كه حقيقت خالف ديدگاه رواف اين استدالل نشان مي
وارد دانستند كه فاطمه مظلوم نبوده است. چگونه قومي كه براي انتقام خون عثمان  مي

عثمان  و اهل بيت او كه از صجنگ و خونريزي شدند، از انتقام شخصي مثل پيغمبر 
 كنند. تر است، خودداري مي محبوب
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(برادر  داييدربارة نامگذاري عائشه به ام المؤمنين و معاويه را 

 مادر) مؤمنان

اند ولي ساير همسران پيغمبر را  المؤمنين ناميده  عايشه را ام«گويد:  مؤلف رافضي مي
نامند. برادر عايشه، محمد بن ابوبكر را با وجود شأن واال و قرب ايشان  ام المؤمنين نمي

د ولي معاويه ان از جايگاه پدرش و خواهرش عايشه، خال المؤمنين [دايي مؤمنان] نناميده
سفيان يكي  اند، چون خواهرش أم حبيبه بنت ابي ناميده» خال المؤمنين«سفيان را  بن ابي

بوده است. در حالي كه خواهر و پدر محمد بن ابوبكر از  صاز همسران پيغمبر 
 ».خواهر و پدر معاويه بزرگترند

مؤمنين ناميده در جواب مؤلف بايد گفت: ادعاي اينكه اهل سنت تنها عايشه را ام ال
نامند، بهتان آشكاري است كه بر كسي  را ام المؤمنين نمي صن پيغمبر و ساير همسرا

آورند و يا  دانم كه آيا اين شخص و امثال او عمداً به دروغ روي مي پوشيده نيست. نمي
پرستي باعث شده كه خداوند بصيرت را از آنها بازستاند و آنها نتوانند  اينكه شدت هوي

 كه اين كالم دروغ و كذب محض است؟! بفهمند
گويند: وقتي حسين از ما  پذيرند كه مي همين روافض توجيه بعضي از نواصب را نمي

دانيد كه من پسر فاطمه بنت رسول اهللا هستم؟ ما جواب داديم: نه، به  پرسيد: آيا نمي
دروغ گويند: توجيه شما پذيرفتني نيست و  دانستيم. روافض مي خدا سوگند! ما نمي

 صگوييد، مگر امكان دارد كه شما ندانيد حسين فرزند فاطمه و نوه پيغمبر  مي
 باشد. مي

آورند و به  گويند و جز افرادي كه عمداً به دروغ و افتراء روي مي البته راست مي
دهند، جز اينان كسي در نسب  پرستي بصيرت خود را از دست مي خاطر افراط در هوي

 ين مسأله مسلّمي بر كسي پوشيده نمانده است.حسين ترديد نداشته و چن
پرست كور است. ولي نبايد فراموش كرد كه روافض بيش از نواصب در  ديده هوي
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 –از منتسبان به آنها  –ستيزي تعمد دارند و از نواصب كورترند، بعضي از روافض  حق
سلمان  نبودند، بلكه اوالد گويند. حسن و حسين اوالد علي مثل نصيريه و غيره مي

گويند: علي وفات نكرده است، در مورد غير علي نيز  فارسي بودند. بعضي از آنها مي
دفن  صگويند: ابوبكر و عمر نزد پيغمبر  گويند: بعضي از آنها مي چنين چيزي مي

اند، دختر پيغمبر  گويند: رقيه و أم كلثوم كه هر دو همسر عثمان بوده اند. بعضي مي نشده
و در انكار بديهيات  ،اند اش بوده دختران خديجه و از شوهر قبلي اند، بلكه نبوده ص

دهد كه  اند، بدترند. و اين نشان مي روافض به مراتب از نواصبي كه قاتل حسين بوده
 ترند. تر و جاهل دروغگوتر، ظالم روافض از قاتالن حسين

[مادر  ، ام المؤمنينصتوضيح اينكه: بسي بديهي است كه به همه همسران پيغمبر 
شود: عايشه، حفصه، زينب بنت جحش، أم سلمه، سوده بنت زمعه،  مسلمانان] گفته مي

ميمونه بنت حارث هاللي، جويريه بنت حارث مصطلقي و صفيه بنت حي بن اخطب 

﴿فرمايد:  هاروني(رضي اهللا عنهن) همه ام المؤمنين هستند و خداوند مي    

                ﴾N  :6(األحزاب.( 
و همسران او مادران آنها  ؛پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است«

 ».شوند (مؤمنان) محسوب مى
اين مسأله براي امت اسالمي مسلّم و بديهي بوده است و مسلمانان بر تحريم ازدواج 

اجماع دارند، و نيز بر وجوب احترام آنها  ايشاناز وفات  ، بعدصبا همسران پيغمبر 
هستند و در محرم بودن » امهات المؤمنين«نظر دارند، زيرا آنها در حرمت و تحريم   اتفاق

نيستند، پس جز خويشان محرم كسي حق خلوت كردن با آنها و يا » امهات المؤمنين«
 سفر كردن با آنها را نداشته است. 

 ».بكر با وجود شأن واالي محمد بن ابي«گويد:  مؤلف مي
اگر مرادش نسب واالي محمد است. بايد گفت: نسب در نزد روافض حرمتي ندارد، 

دهند، ولي اهل سنت مالك  زيرا خودشان پدر و خواهر محمد را مورد طعن قرار مي

 ﴿فرمايد:  دانند و نه نسب محض را. خداوند مي برتري را تقوي مي    
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   ﴾N  :13(الحجرات.( 
 ».ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست گرامى«

و اگر منظور مؤلف از شأن واالي محمد پيشگامي او هجرت، نصرت و جهاد او 
نبوده است. اگر  –نه مهاجرين و نه انصار  –باشد. بايد گفت: محمد جزو صحابه  مي

ترين و ديندارترين مردم بوده  ن است كه محمد عالممرادش از شأن واالي محمد اي
 است. بايد گفت: چنين نيست.

 »و خواهر و پدر محمد از خواهر و پدر معاويه برترند.«افزايد:  مؤلف مي
گوييم: اين برهان باطل است. زيرا از ديدگاه اهل سنت مالك  در جواب مؤلف مي

قرابت محمد با ابوبكر و عايشه نه  برتري شخص تنها به خودش بستگي دارد، و بنابراين
شود، و اين اصلي معروف در  رساند، و نه باعث برتري او بر معاويه مي سودي به او مي

باشد، همچنانكه سابقان نخستين مهاجر و انصاري كه قبل از فتح مكه  نزد اهل سنت مي
ر نداشتن نسبي به انفاق و قتال پرداختند، مثل بالل، صهيب، خباب و امثال اينها به خاط

بيند، و جايز نيست كه بگوييم: افرادي  شان ضرري نمي واال و اصيل جايگاهشان و برتري
شدگان مكي به هنگام   مثل طلقاء [آزاد شدگان و بخشوده -كه بعد از اينها ايمان آوردند 

فتح مكه] و غيره: مانند ابوسفيان بن حرب و دو فرزندش معاويه و يزيد و ابوسفيان بن 
چون نسب برتري دارند، پس  -طالب و امثال اينها  رث بن عبدالمطلب و عقيل بن ابيحا

 نسب بهترند. از سابقان بي
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 :)38فصل (
 هاي وارد شده بر معاويه  رد بر طعن

آزاد شده پسر  معاويه صاين در حالي است كه پيغمبر «گويد:  ميمؤلف رافضي 
عنت نمود و فرمود: هر وقت معاويه را بر آزاد شده در فتح مكه، ملعون پسر ملعون را ل

منبر من مشاهده كرديد، او را بكشيد. معاويه از كساني بود كه براي جذب آنها به اسالم 
بوده است.] معاويه با علي قتال نمود و  »املؤلفة قلوهبم«صدقات به او داده شده است [از 

گويند: هر  اهل سنت مي از ديدگاه اهل سنت علي خليفه چهارم و امام حق بوده است و
 ».كس با امام حق محاربه نمايد، باغي و ظالم است

بوده و از  ؛دوستدار علي بكر  علت اين امر اين است كه محمد بن ابي«افزايد:  مي
پدرش بريده است، و معاويه با علي دشمني كرده و محاربه نموده است. معاويه را كاتب 

ننوشته است  صه از وحي را هم براي پيغمبر دانند در حالي كه حتي يك كلم حي مي و
چهارده كاتب وحي داشت كه  صنوشت و پيغمبر  را مي صهاي پيغمبر  و بلكه نامه
طالب بود. به عالوه معاويه در طول دوران  ترين و نزديكترين آنها علي بن ابي اولين، ويژه

 .»مودن كذيب و شريعت را استهزاء ميمشرك بود و وحي را ت صبعثت پيغمبر 
در جواب مؤلف بايد گفت: آنچه مؤلف در مورد لعنت معاويه و امر به قتل او توسط 

و از  ،نقل كرده، در هيچ يك از كتب مورد اعتماد حديثي نقل نشده است صپيغمبر 
نسبت داده  صنظر محدثان كذب و موضوع و ساختگي است كه به دروغ به پيغمبر 

آن ذكر نكرده تا مورد بررسي قرار گيرد.  و اين رافضي نيز سندي براي ،شده است
 ابوالفرج ابن جوزي اين حديث را در موضوعات خودش ذكر كرده است.

سازد، اين است كه بعد از معاويه افرادي از منبر  آنچه كذب حديث را بهتر نمايان مي
گر اند كه به اتفاق مسلمانان معاويه از آنها بهتر است. بنابراين ا باال رفته صپيغمبر 

شد و  صرف باالرفتن از منبر قتل شخصي را واجب سازد، قتل همه آن خلفاء واجب مي
در اسالم بديهي است. چراكه صرف باال رفتن از منبر، قتل شخص را  بطالن اين مسأله
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گرداند، و اگر امر به قتل به خاطر اين بوده كه بدون لياقت و شايستگي زمام  واجب نمي
معاويه از آنها بهتر بوده، ت. باز بايد گفت: همه زمامداراني كه امور را به دست گرفته اس

قتل و قتال زمامداران است  از صبايد كشته شوند و اين برخالف نهي متواتر پيغمبر 
 كه قبالً بيان كرديم.

نظر دارند. زيرا هر كس كه زمامدار گردد  به عالوه، امت اسالمي برخالف اين اتفاق
ن او نيز مباح نخواهد شد. به عالوه كه، چنين كاري باعث شود و كشته شد كشته نمي

پيغمبر شود كه از واليت هر ظالمي بدتر است. پس چگونه  فساد و هرج و مرجي مي
 كند كه فساد انجام آن از فساد ترك آن بيشتر است؟! به چيزي امر مي ص

 ».معاويه آزاد شده فرزند آزاد شده است«گويد:  مؤلف مي
شود، زيرا آزاد شدگان  هيچ وجه مذمت شخص محسوب نمي ولي اين وصف به

اند كه تا فتح مكه ايمان نياوردند، در آن روز ايمان آوردند و پيغمبر آنها را آزاد  كساني
كرد [و بخشيد] و در حدود دو هزار مرد بودند كه بعضي از آنها تبديل به بهترين 

وان بن اميه، عكرمه بن مسلمانان شدند، مثل حارث بن هشام، سهل بن عمرو، صف
عبدالمطلب پسر سفيان، حكيم بن حزام، ابوسفيان بن حارث بن  جهل، يزيد بن ابي ابي

كرد و بعد از ايمان آوردن به خوبي به اسالم  كه پيغمبر را هجو مي صعموي پيغمبر 
والي مكه گردانيد، و  بعد از فتح مكه او را صمقيد شد، و عتاب بن أسيد كه پيغمبر 

 ديگري كه نيك مسلمان شدند. افراد
و معاويه نيز از آزادشدگاني است كه به اتفاق علماء نيك به اسالم پايبند بود و به 

سفيان والي شام  او را بعد از وفات برادرش يزيد بن ابي همين دليل عمر بن خطاب 
بوبكر و سفيان از بهترين مردمان بود و يكي از اميراني بود كه ا گردانيد، و يزيد بن ابي

عمر آنها را براي فتح شام فرستاده بودند و اين اميران عبارت بودند از: يزيد بن 
سفيان، شرحبيل بن حسنه، عمرو بن العاص، ابوعبيده بن جراح و خالد بن الوليد. با  ابي

سفيان، عمر برادرش معاويه را به جاي او به واليت گماشت، و عمر  وفات يزيد بن ابي
راه خدا از سرزنش كسي بهراسد، و كسي نبود كه دوستان خودش را كسي نبود كه در 

واليت دهد و نه حتي ابوسفيان، پدر معاويه، را دوست داشت و بلكه قبل از اسالم از 
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ترين دشمنان ابوسفيان بود و حتي وقتي كه عباس در روز فتح مكه او را آورد،   سرسخت
ر نسبت به ابوسفيان، نوعي مر بر كشتن او حريص بود و حتي به علت خشم عمع

تندخويي بين عمر و عباس رد و بدل شد. بنابراين انتخاب معاويه به عنوان والي شام 
داشت،  توسط عمر علت و سببي دنيايي ندارد و چنانچه معاويه شايستگي امارت نمي

 كرد. عمر او را والي شام نمي
آنها به اسالم،  معاويه از كساني بوده كه براي جلب و جذب«گويد:  مؤلف مي

 ».دادند صدقاتي را به شرط مسلمان شدنشان به آنها مي
اند، مثل حارث بن  در جواب بايد گفت: آري و اكثر آزادشدگان مكه از همين صنف

جهل، سهيل بن عمر، صفوان بن اميه و حكيم بن  اش عكرمه بن ابي هشام و برادرزاده
باشند، و اكثر افرادي كه براي جلب و  يحزام كه اين افراد از زمره بهترين مسلمانان م

اند كه بعد از مسلمان شدن به  جذبشان به اسالم صدقه به آنها داده شده است، كساني
اند. بعضي از همين افراد در اول روز به خاطر مال دنيا مسلمان  نيكي به آن پايبند بوده

اسالم از كل هستي شدند كه  رسيد، به شخصي تبديل مي شدند و تا روز به پايان مي مي
 شد. تر مي در نزد آنها محبوب

و معاويه با علي جنگيد، در حالي كه علي از ديدگاه اهل سنت «افزايد:  مؤلف مي
باشد و هر كس با چنين خليفه و امامي بجنگد  چهارمين خليفه بر حق و راستين مي

 ».باغي و ظالم است
 بايد در جواب مؤلف گفت: 

كند و  بيند، عليه حاكم خروج مي وجهي كه براي كار خود مياوالً: باغي يا به خاطر 
بر اين باور است كه راه درست را انتخاب كرده است، يا اينكه عمداً خروج كرده و 

اي از شبهه [درستي كار  داند كه راه نادرستي است، و يا اينكه خروجش به علت آميز مي
 اند. علت خروج كرده باشد كه بيشتر باغيان به اين پرستي مي خودش] و هوي

در هر صورت اين ماجرا طعني بر ديدگاه اهل سنت نيست، زيرا اهل سنت معاويه و 
دانند، چه برسد به خطا در اجتهاد. بلكه اهل سنت  افراد برتر از او را از گناه معصوم نمي

گويند: راههايي براي آمرزش گناهان وجود دارد، مثل توبه و استغفار، انجام كارهاي  مي
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برند، و  كنند، و نازل شدن مصيبتهايي كه گناهان را از بين مي نيك كه گناهان را محو مي
 راههاي ديگر. و اين مسأله هم در مورد صحابه و هم غير صحابه صادق است.

 –روافض  –ثانياً: اصل اهل سنت ثابت، درست و صحيح است ولي شما 
 كنيد. گويي مي تناقض

كه علي را تكفير يا تفسيق  –خوارج و غيره  مثل –توضيح اينكه اگر نواصب 
برند، مثل معتزله، مروانيه و غيره، اگر  كنند و يا كساني كه عدالت او را زير سؤال مي مي

اينان به شما بگويند: چه دليلي داريد كه علي مؤمن بوده و امام بوده و عدالت داشته 
به اسالم و عبادت علي كه به  است؟ شما هيچ پاسخي نداريد كه به آنها بدهيد، زيرا اگر

صورت متواتر نقل شده استناد كنيد، به شما خواهند گفت: اين تواتر در مورد ساير 
اميه مثل معاويه، يزيد و  گانه نخست و خلفاي بني صحابه و تابعين و خلفاي سه

دهيد، و  عبدالملك و ديگران نيز صادق است، ولي شما ايمان آنها را مورد طعن قرار مي
راد شما بر آنها بزرگتر از ايراد ما بر علي است، و كساني كه شما به ايمان آنها ايراد اي

 كنيم. اند كه ما به آنها ايراد وارد مي كنيد بزرگتر از كساني وارد مي
اگر در برابر نواصب به قرآن احتجاج كنيد و بگوييد: آياتي در مدح و ثناي علي 

آن آيات مورد استناد شما عام بوده و ابوبكر، دهند:  وارده شده است. آنها جواب مي
شود، و بلكه بر  شود، همچنانكه علي را شامل مي عمر، عثمان و ديگران را نيز شامل مي

شمول آنها داللت بيشتري هم دارد، و شما آنها را از دامنه شمول اين آيات خارج 
يات خارج كنيم. اگر توانيم علي را از دامنه شمول آ كنيد. پس ما به طريق اولي مي مي

 در شأن او نقل شده، ثابت صبگوييد: ايمان علي از طريق فضايلي كه از پيغمبر 
اند كه فضايل  اي نقل كرده گويند: اين فضايل را همان صحابه گردد. در جواب شما مي مي

اند، بايد همه رواياتشان را پذيرفت  اند. پس اگر اين راويان عادل ديگران را نيز نقل كرده
مورد شاهدان تواند در  اند، بايد در روايات آنها دقت نمود. و كسي نمي و اگر فاسق

باشند،  بگويد: اگر به نفع من شهادت دهند، عادلند، و اگر بر عليه من گواهي دهند، فاسق مي
و يا اينكه گفته شود: اگر بر مدح كساني گواهي دهند كه من دوست دارم، عادلند و اگر بر 

 اند. اهي دهند كه من دوست ندارم، فاسقمدح كساني گو
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بكر دوستدار علي بوده و از پدرش  علت اين است كه محمد بن ابي«گويد:  مؤلف مي
 ».بريده بود

بكر در زمان پدرش  بايد گفت: اين كالم كذبي آشكار است، زيرا محمد بن ابي
ز هر كس كودكي خردسال و زير سه ساله بيش نبود، و بعد از وفات پدرش نيز بيش ا

دانست و به همين سبب در  شمرد و اعتبار خود را از او مي ديگري پدرش را بزرگ مي
 نزد مردم داراي حرمتي بود. 

اند و چنين لقبي را به  علت اينكه معاويه را دايي مسلمانان ناميده«گويد:  مؤلف مي
 .»دشمن علياند، اين است كه محمد دوستدار علي بود و معاويه  بكر نداده محمد بن ابي

در جواب بايد گفت: اين نيز دروغي ديگر است، زيرا عبداهللا بن عمر از هر دو نفر 
تر بود و كسي بود كه به هنگام جنگ معاويه با علي، به هيچ  فوق به اين عنوان اليق

داشت و فضايل و مناقب او را  شمرد، دوست مي طرفي كمك نكرد، علي را بزرگ مي
د از بيعت همه مردم با معاويه، با او بيعت كرد و هيچ وقت عليه كرد و نيز بع  بازگو مي

او خروج نكرد، خواهرش نيز از خواهر معاويه برتر و پدرش از پدر معاويه بهتر بوده 
است و مردم نيز او را هم از محمد و هم از معاويه بيشتر دوست داشتند و بزرگتر 

دهد كه  به خود نگرفت و اين نشان مي شمردند، با اين وجود عنوان دايي مسلمانان را مي
 گويد. اطالق اين عنوان بر معاويه به خاطر سبب و علتي نبوده كه مؤلف رافضي مي

نامند، در حالي كه حتي يك كلمه از  و معاويه را كاتب وحي مي«افزايد:  مؤلف مي
 ».ننوشته است صوحي را هم براي پيغمبر 

گويد:  رهان است. چه دليلي دارد كه مياين كالم مؤلف قول بدون علم و حجت و ب
هاي او را  ننوشته و تنها نامه صمعاويه حتي يك كلمه از وحي را هم براي پيغمبر 

 نگاشت؟ مي
ترين  اند كه علي ويژه كاتبان وحي حدود سيزده تا نوزده نفر بوده«گويد:  مؤلف مي

 ».] بوده استصكاتب و نزديكترين آنها [به پيغمبر 
علي نيز از كساني بود كه كاتب بود، همچنانكه صلح بين پيغمبر شكي نيست كه 

و مشركان را در سال حديبيه نگاشت. ولي ابوبكر و عمر نيز كاتب بودند و زيد بن  ص
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 ثابت نيز بدون ترديد كاتب بود.

نازل  .)95(النساء:       ﴾N﴿در صحيحين آمده كه وقتي آيه: 
126Fنوشت صشد، زيد آن را براي پيغمبر 

. و ابوبكر، عمر، عثمان، علي، عامر بن فهيره، 1
عبداهللا بن ارقم، ابي بن كعب، ثابت بن قيس، خالد بن سعيد بن عاص، حنظله بن ربيع 

 أسدي، زيد بن ثابت، معاويه و شرحبيل بن حسنه آن را نوشتند.
 ».مشرك ماند صبعثت پيغمبر معاويه در تمام طول مدت «گويد:  مؤلف مي

در جواب بايد گفت: شكي نيست كه معاويه و پدر و برادرش و ديگران در سال فتح 
ايمان آوردند. پس چگونه در تمام مدت بعثت  صمكه و سه سال قبل از وفات پيغمبر 

با  كوچك بود. معاويه  صمشرك بوده است. و نيز معاويه به هنگام بعثت پيغمبر 
برادرش يزيد، سهيل بن عمرو، صفوان بن أميه، عكرمه بن ابي جهل و  ديگراني مثل

شان با  ابوسفيان بن حرب مسلمان شد و اين افراد قبل از مسلمان شدن كفر و محاربه
 بيشتر و بزرگتر از معاويه بوده است. صپيغمبر 

                                           
 .٣/١٥٠٨و مسلم،  ٦/٤٨) نگا: بخاری، ١(
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 :)39فصل (
 دنبالة رد بر افتراءت وارده بر معاويه 

طعن  صويه در روز فتح مكه در يمن بود و به پيغمبر معا«گويد:  مؤلف رافضي مي
اي به پدرش صخر بن حرب نوشت و او را به خاطر مسلمان شدن  كرد و نامه وارد مي

 ».گفت: آيا به دين محمد درآمدي؟ جويي قرار داد و مي مورد عيب
جواب: اينكه معاويه در يمن بوده و پدرش را به خاطر مسلمان شدن مورد 

ار داده باشد، كذب آشكار است. معاويه در مكه بود و نه در يمن، و جويي قر عيب
عرض  صبه مكه مسلمان شد، و عباس به پيغمبر  صپدرش قبل از ورود پيغمبر 

من دخل دار أيب سفيان «فرمود:  صكرد: ابوسفيان شرف و منزلت را دوست دارد. پيغمبر 

 127FNK»و آمنفهو آمن ومن دخل املسجد فهو آمن ومن ألقى السالح فه
يعني: هر كس وارد منزل ابوسفيان شود، در امان خواهد بود، و هر كس وارد 
مسجدالحرام شود، درامان خواهد بود. و هر كس اسلحه زمين بگذارد، در امان خواهد 

 ».بود
 گويد: فتح مكه در رمضان سال هشتم هجري بوده، صحيح است. كالم مؤلف كه مي

گريخت، زيرا  صشرك خود ماند و از دست پيغمبر  معاويه بر«گويد:  ولي اينكه مي
او را مهدور الدم اعالم كرده بود. بنابراين معاويه از مكه گريخت، ولي وقتي  صپيغمبر 

آمده و در ظاهر مسلمان شد و  صهيچ پناهگاهي پيدا نكرد، به ناچار نزد پيغمبر 
 ».بود صمسلمان شدنش پنج ماه قبل از وفات پيغمبر 

لف آشكارترين دروغ است، زيرا معاويه به اتفاق مسلمانان در سال فتح اين كالم مؤ
مكه مسلمان شد. مؤلف نيز قبالً به اين نكته اشاره كرد كه معاويه از كساني بود كه براي 
جذب آنها به اسالم، غنايم به آنها داده شده بود و اين گروه در سالي كه غزوه حنين 

                                           
 .٣/١٤٠٧) مسلم، ١(
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داده شد و معاويه نيز از كساني بود كه از آن غنايم بهره روي داد از غنايم هوازن به آنها 
برد. اين كار پيغمبر براي جذب سران قبايل به اسالم صورت گرفت. اگر معاويه از 

گريخته، پس از اين گروه نبوده است. واگر تنها پنج ماه قبل از وفات  صپيغمبر دست 
سيده است. و كسي كه در شده، پس از غنايم حنين چيزي به او نر مسلمان صپيغمبر 

 آورد، نيازي به دادن غنايم به او نيست. نهايت ايمان مي
سازد، اين است كه مسلمان شدن  آنچه كذب ادعاي مؤلف رافضي را بيشتر نمايان مي

نويسان  نويسان و مغازي هيچ يك از قريشيان تا اين اندازه به تأخير نيفتاده است و سيره
 ند كه معاويه در سال فتح مكه مهدور الدم اعالم نشده است.نظر دار بر اين مسأله اتفاق

از ديدگاه اهل سنت تنها معاويه شايستگي عنوان كاتب وحي بودن «گويد:  مؤلف مي
 ».را دارد

اين كالم افتراء بر اهل سنت است و هيچ كس نگفته كه اين تنها ويژگي مخصوص 
وده است. ولي عبداهللا بن سعد بن معاويه بوده است، بلكه او نيز يكي از كاتبان وحي ب

 افتراء بست و البته دوباره مسلمان شد. صسرح مرتد شد و بر پيغمبر  ابي

﴿گويد:  آيه زير در مورد او نازل شد كه مي«گويد:  مؤلف مي       

             ﴾N 106نحل: (ال.( 
اند در حالى  بجز آنها كه تحت فشار واقع شده-كسانى كه بعد از ايمان كافر شوند «

اند،  آرى، آنها كه سينه خود را براى پذيرش كفر گشوده -كه قلبشان آرام و با ايمان است
 ».و عذاب عظيمى در انتظارشان ؛غضب خدا بر آنهاست

ين آيه مكي است و ناظر به مجبور اساس است، زيرا ا اين كالم مؤلف باطل و بي
كردن عمار و بالل بر كفرگويي است، ولي ارتداد او در مدينه و بعد از هجرت بوده 

اسالم و بيعت او را  صاست، و به فرض اينكه آيه در مورد او نازل شده باشد، پيغمبر 
 پذيرفت. 

از او شنيدم  رفته و صعبداهللا بن عمر روايت كرده كه نزد پيغمبر «گويد:  مؤلف مي
 ».يطلع عليكم رجل يموت عىل غري سنتي«فرمود:  كه مي
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 ميرد. د كه بر غير راه و روش من ميشو برا شما وارد مييعني شخصي 
بر خواست تا خطبه بخواند. معاويه دست  صاين شخص معاويه بوده و پيغمبر 

قود، أي: يوم لعن اهللا القائد وامل«فرمود:  صپسرش يزيد را گرفت و خارج شد. پيغمبر 

 ».يكون لألمة مع معاوية ذي اإلساءة

ري بود كه رهبر روزگا صيعني: خداوند رهبر و رعيت را لعنت كند، منظور پيغمبر 
 .»شود معاويه زمامدار مي

 در جواب مؤلف بايد گفت:
خواهيم، زيرا احتجاج به حديث قبل از ثبوت  اوالً: ما اثبات صحت حديث را مي

دانيم كه  كنيم واگرنه مي ما اين درخواست را در مقام مناظره مي صحت آن جايز نيست.
 است. اين حديث دروغي و ساختگي

ثانياً: حديث مورد احتجاح به اتفاق محدثان ساختگي است و در هيچ يك از كتب 
 اي هم ندارد. شود و سند شناخته شده حديثي معتبر يافت نمي

روي جهالت چنين مطلبي را به نقل  مؤلف هم سندي براي آن ذكر نكرده است. و از
از عبداهللا بن عمر نقل كرده، در حالي كه عبداهللا بن عمر بيش از هر كس ديگري از بد 

نمود، و  كرد، و بيش از همه مناقب صحابه را روايت مي نام كردن صحابه اجتناب مي
از رسول بعد «گويد:  كالم او در مدح معاويه معروف بوده و به ثبوت رسيده است كه مي

ام. گفتند: حتي ابوبكر و عمر؟ گفت:  بزرگي بر قوم بهتر از معاويه نديده صاكرم 
 ».ام ابوبكر و عمر از او بهتر بودند ولي بعد از پيغمبر بزرگي بر قوم بهتر از معاويه نديده

 گويد: معاويه سرور، بردبار و بخشنده بوده است.  احمد بن حنبل مي
 ها، در عيدها و ها يك خطبه نداشته است، بلكه جمعهكه تن صبه عالوه، پيغمبر 

شدند،  هاي او حاضر مي خواند. و معاويه و پدرش در خطبه مراسم حج و غيره خطبه مي
ي را ترك  شدند. آيا به نظر شما آن دو هر خطبه همچنانكه همه مسلمانان حاضر مي

پيغمبر شد، ايرادي است بر اند؟ اين اگر ايراد با كردند و توان اين كار را نيز داشته مي
را ترك  صهاي پيغمبر  و ساير مسلمانان كه به دو نفر اجازه بدهند همه خطبه ص
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ها را گوش  اي حاضر نشوند. و اگر ساير خطبه كنند و در هيچ خطبه و نماز جمعه
 دادند، چرا بايد يك خطبه را قبل از شروع ترك كنند؟ مي

 ».ي مبالغه نمودمعاويه در قتال با عل«گويد:  مؤلف مي
شكي نيست كه دو سپاه علي و معاويه در صفين دست به قتال زدند، ولي معاويه 
نبود كه جنگ را برگزيد، و بلكه معاويه بيش از هر كس ديگري بر پرهيز از قتال 

 تر بودند. حريص بود و غير او كساني بر قتال از او حريص
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 :)40فصل (
 اويهدنبالة رد بر افتراءات وارده بر مع

آميزترين  بعد از روشن شدن اين مسأله بايد گفت: روافض فاسدترين و تناقض
نهايت بد جلوه داده و در عين حال  را بي ديدگاه را دارند؛ روافض كار قاتالن علي

كنند. در حاليكه گناه قاتالن عثمان از گناه قاتالن علي  را مدح مي قاتالن عثمان
اي است كه بر انتخاب او اجماع  رترند، زيرا عثمان خليفهبزرگتر و آنها به سرزنش سزاوا

شده و به عالوه، عثمان دست به قتل هيچ كسي نزد، و كشته شد تا از خالفت دست 
بر استمرار خالفت بزرگتر از عذر علي در طلب اطاعت  بكشد. بنابراين عذر عثمان

ه بدون دفاع از خودش، ديگران از او بود. با اين وجود عثمان صبر پيشه ساخت تا اينك
مظلومانه به شهادت رسيد، ولي علي قتال با ياران معاويه را شروع كرد در حالي كه آنها 

 كردند. كردند و بلكه تنها با او بيعت نمي با او قتال نمي
 اگر گفته شود: عثمان كارهايي مرتكب شده بود كه به نظر آنها ناپسند بود.

مان، كارهايي نبود كه خلع خالفت از او و يا قتل گوييم: آن كارهاي عث در جواب مي
او را مباح گرداند و اگر مباح گرداند، ايرادهايشان به علي به طريق اولي ترك بيعت را 

 نمايد. مباح مي
 ».خالفت سي سال است«گويد:  مؤلف مي

اين حديث و امثال آن چنان شهرتي ندارند كه امثال معاويه آن را بدانند و بلكه به 
وصاً كه در صحيحين و غيره حديثي از اين قبيل صاند، مخ ت خاصي نقل شدهصور

كه  به عايشه بر عبدالملك بن مروان مخفي بماند صچنانچه حديث پيغمبر نيست. و 
لوال أن قومك حديث عهد باجلاهلية لنقضت الكعبة وأللصقتها باألرض وجلعلت هلا «فرمود: 

 128FNK»بابني

                                           
 .٢/٩٦٨و مسلم،  ٢/١٤٦) بخاری، ١(
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بودند كعبه را دوباره بازسازي كرده با زمين هموار  ن نمييعني: چنانچه مردم تازه ايما
 كردم. كرده و دو در براي آن تعيين مي

در صورتي كه چنين حديثي بر عبدالملك پوشيده بماند، طبيعي است كه امثال آن 
حديث فوق بر معاويه و ياران او مخفي بماند. كار عبدالملك بن مروان به خاطر 

سازي كعبه را ويران  جايي كشيد كه، كار ابن زبير در مرمتخبري از اين حديث به  بي
كردم كه ابن  كرد. و سپس وقتي اين حديث را شنيد، گفت: دوست دارم آن كاري را مي

 زبير كرد.
بود و داللتي بر اين ندارد  به عالوه جنگ بين معاويه و علي در اول خالفت علي

مشخص شده است،  وفات علي كه علي آخرين خليفه است. و داللت اين حديث با
گفتند:  اي به صورت معين نيست. و آنها مي و حال آنكه حديث نصي بر اثبات خليفه

مادامي كه يا از باب تأويل و يا به علت عجز از نصرت ما، انصاف را در مورد ما رعايت 
كند، پس بر ما واجب نيست كه با كسي بيعت كنيم كه واليتش باعث ظلم بر ما  نمي
 ود.ش مي

 ».معاويه تعداد بسياري از بهترين صحابه را كشت«گويد:  مؤلف مي
در جواب بايد گفت: مقتوالن از هر دو گروه بودند: اينها از آنها كشتند، و آنها از 

كردند  دادند، نه از علي اطاعت مي اينها. و اكثر كساني از دو گروه كه قتال را ترجيح مي
بيش از سايرين خواهان جلوگيري از كشت و  ه، و معاويو نه از معاويه. و علي

شود حكيمان  كشتار بودند، ولي شرايط بر اراده آنها غالب شد، و فتنه وقتي برانگيخته مي
شوند. در هر دو سپاه افرادي مثل اشتر نخعي،  از خاموش كردن آتش آن درمانده مي

ر سلمي و امثال اينها األعو هاشم بن عتبه مرقال، عبدالرحمن بن خالد بن الوليد و ابي
وجود داشتند كه بر قتال حريص بودند و اصرار داشتند: گروهي براي گرفتن انتقام 
عثمان، و گروهي به خاطر نفرت از او، و گروهي به خاطر هواداري از علي، و گروهي 

 به علت نفرت از او.
جانب  ذكر كرده، بايد گفت: لعنت كردن از در مورد آنچه مؤلف در مورد لعن علي

هر دو گروه بوده، همچنانكه محاربه از هر دو طرف بوده است: هر گروهي بزرگان گروه 
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كردند. گفته شده كه هر دو گروه همديگر را لعنت  مخالف را در دعايشان لعنت مي
 كردند ولي به هر حال جنگ با شمشير از لعنت با زبان شديدتر است. مي

تابند، ولي  را برنمي علي بسي جاي تعجب است كه روافض سب و نفرين
كنند، و آنها را و دوستداران آنها را تكفير  خودشان ابوبكر، عمر و عثمان را لعنت مي

كردند و بلكه خوارج متمرد بودند  را تكفير نمي و يارانش، علي نمايد. معاويه مي
 را تكفير كردند، ولي شر روافض از آنها بيشتر است. كه علي

لعن هيچ يك از صحابه جايز نيست: نه علي، نه عثمان ونه شكي نيست كه سب و 
غير آن دو، و هر كس ابوبكر، عمر و عثمان را سب و لعن نمايد، گناهش بزرگتر از گناه 

كند، و اگر حتي تأويل و توجيهي هم براي سب و  كسي است كه علي را سب و لعن مي
 ننده علي فاسدتر است.لعن خودش داشته باشد، تأويل و توجيه او از تأويل لعن ك

 ».معاويه حسن را مسموم كرد«گويد:  مؤلف مي
اند ولي هيچ حجت و دليل شرعي و يا اقرار معتبر و  اين كالم را بعضي از مردم گفته
اند و چنين ادعايي پذيرفتني نيست، زيرا قول بدون  يا نقل جازمي براي آن ارائه نكرده

 شود. علم شمرده مي
 .»رش، يزيد، موالي ما حسين را كشت و زنانش را غارت كردو پس«گويد:  مؤلف مي

بايد گفت: يزيد به اتفاق اهل نقل و روايت دستور قتل حسين را نداد،  جواب در
كرد  گمان مي بلكه به ابن زياد نوشت كه او را از واليت بر عراق باز دارد. و حسين

كنند، پس پسر  بودند، وفا ميكنند و به آنچه برايش نوشته  كه اهل عراق او را ياري مي
عمويش مسلم بن عقيل را به سوي آنها فرستاد. وقتي آنها مسلم را كشتند و به او 

خواست كه برگردد ولي آن سپاه  خيانت كرده و با ابن زياد بيعت نمودند، حسين
ظالم به او رسيد، و او خواست كه يا نزد يزيد برود، يا به طرف مرز برود، و يا به 

خودش برگردد. آنها اجازه هيچ كاري جز اسارت را به او ندادند و او  سرزمين
خودداري كرد. پس با او جنگيدند تا اينكه او را مظلومانه به شهادت رساندند. وقتي اين 

اش عزا گرفت، به هيچ وجه او را هتك  خبر به يزيد رسيد، اظهار ناراحتي كرد و در خانه
اكرام نمود و به آنها اجازه داد به ديار خودشان حرمت نكرد و بلكه اهل بيت او را 
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 برگردند.
را  صدندان پيشين پيغمبر  –پدر معاويه  –و پدرش «گويد:  مؤلف رافضي مي

 ».، را خوردصشكست و مادرش جگر حمزه، عموي پيغمبر 
شكي نيست كه ابوسفيان بن حرب در روز جنگ أُحد فرمانده مشركان بود و در 

شكسته شد و طبيعتاً توسط يكي از مشركان شكسته شده  صمبر همان روز دندان پيغ
است، ولي هيچ كسي نگفته كه ابوسفيان اين كار را به صورت مباشر انجام داده است، و 

را در دهانش  را شكست. هند نيز جگر حمزه صوقاص دندان پيغمبر  بلكه عتبه بن ابي
 ن انداخت.گذاشت و جويد ولي نتوانست آن را ببلعد و آن را بيرو

اين كارهايشان قبل از مسلمان شدن بوده است ولي بعداً مسلمان شده و نيك به 
نمود و اسالم،  او را اكرام مي صاسالم پايبند شدند، هند نيز همين گونه بود و پيغمبر 

 ﴿فرمايد:  برد. خداوند مي اش مي انسان را از گذشته            

     ﴾N  :38(األنفال.( 
چنانچه از مخالفت باز ايستند، (و ايمان آورند،) گذشته «به آنها كه كافر شدند بگو: «

 ».آنها بخشوده خواهد شد
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 :)41فصل (
 دربارة خالد بن وليد

تر به اين  اهل سنت از روي عناد با اميرالمؤمنين كه شايسته«گويد:  مؤلف رافضي مي
وليد را سيف اهللا العنوان بود و با شمشير خودش كفار را به قتل رسانده بود، خالد بن 

 .»[شمشير خدا] ناميدند
در جواب بايد گفت: عنوان سيف اهللا مخصوص خالد بن الوليد نبود و بلكه او 

129Fشمشيري از شمشيرهاي خدا بود كه خداوند عليه كفار كشيده بود«

از چنين حديثي ». 1
» سيف اهللا«اولين كسي است كه او را  صوايت شده است و پيغمبر ر صپيغمبر 

ناميده است، همچنانكه حديثي در صحيح بخاري آمده كه ايوب سختياني، از حميد بن 
خبر زيد، جعفر  صروايت كرده كه پيغمبر  صاز پيغمبر   هالل، از أنس بن مالك

أخذ الراية زيد فأصيب، ثم «د: و ابن رواحه را قبل از آمدن خبرشان به مردم گفت و فرمو
أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان، حتى أخذها سيف من سيوف 

 130FOK»اهللا خالد حتى فتح اهللا عليهم
يعني: [در ميدان نبرد] زيد پرچم اسالم را به دست گرفت تا اينكه مورد اصابت واقع 

رد اصابت قرار گرفت. بعد از او ابن رواحه شد. سپس جعفر آن را برداشت، تا اينكه مو
آن را برداشت، تا اينكه مورد اصابت قرار گرفت و اشك در چشمانش آشكار گرديد. 

پرچم را برداشت تا اينكه خداوند پيروزي  –خالد  –پس شمشيري از شمشيرهاي خدا 
 را نصيب آنها كرد.

 ».تر است علي براي اين عنوان شايسته«گويد:  مؤلف مي
 جواب بايد گفت:  در

گويد علي  اوالً: مگر چه كسي در اين مورد با شما نزاع كرده است؟ چه كسي مي
                                           

 ، چاپ املعارف.١/١٧٣) نگا: املسند، ١(

 .٣/١١٣، املسند ٥/٢٧) بخاری، ٢(
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ثابت  صشمشيري از شمشيرهاي خدا نبوده است، در حالي كه حديث صحيح پيغمبر 
يكي از آنها  كند كه خداوند شمشيرهاي متعددي دارد و ترديدي نيست كه علي  مي

داند، تا اينكه گفته شود؛  ن كسي خالد را بر علي برتر نميبوده است، و در بين مسلمانا
بوده و او  صاين عنوان را مختص خالد دانسته است. اين نامگذاري از جانب پيغمبر 

 فرموده: خالد شمشيري از شمشيرهاي خداست.
ثانياً: شأن و جايگاه علي از خالد باالتر است، و شأن علي باالتر از اين است كه او را 

ي از شمشيرهاي خدا بناميم، زيرا علم، بيان، ايمان و پيشگامي علي بزرگتر و شمشير
بيشتر از آن است كه او را شمشيري از شمشيرهاي خدا بناميم، زيرا شمشير ناميدن 

بود، برخالف خالد كه فضيلت  مختص قتال است، ولي قتال تنها يكي از فضايل علي
رد، جنگاوري بود وگرنه خالد نه پيشگام بود، نه ك اي كه او را از سايرين متمايز مي ويژه

علم فراواني داشت، و نه زهد بسيار، و تنها در جنگاوري سر آمد بود. به همين دليل او 
 شمشيري از شمشيرهاي خدا ناميده شده است.

 ».علي با شمشيرش كفار را كشت«گويد:  مؤلف مي
همچنانكه ساير صحابه شكي نيست كه علي تنها تعدادي از كفار را كشته است، 

 نمشهور به جنگاوري مثل عمر، زبير، حمزه، مقداد، ابوطلحه، براء بن مالك و غيره 
اند، و براء بن مالك به تنهايي صد مرد مبارز را  نيز هر كدام تعدادي از كفار را كشته

 كشته است، بدون احتساب آنهايي كه در قتلشان شركت كرده است.
 ».در مورد علي گفت: علي شمشير خدا و تير خداست ص پيغمبر«گويد:   مؤلف مي

اي ندارد و معني  اين حديث در هيچ كتاب حديثي وجود نداشته و سند شناخته شده
آن نيز باطل است، زيرا علي تنها شمشير و تنها تير خدا نبود، در حالي كه ظاهر عبارات 

 مؤلف مقتضي چنين حصري است.
ت شده كه بر باالي منبر گفت: من شمشير خدا بر رواي از علي«افزايد:  مؤلف مي

 ».دشمنانش و رحمت او بر اولياي خدا هستم
اين را  اين حديث نيز نه سندي دارد و نه از صحت برخوردار است ولي اگر علي
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 و امثال علي است. و قدر مشترك بين علي هاش صحيح بود گفته باشد، معني
 .»كرد دشمن بود و او را تكذيب مي صمبر و خالد همچنان با پيغ«گويد:  مؤلف مي

اين مطلب راجع به قبل از مسلمان شدن خالد است، همچنانكه همه صحابه قبل از 
هاشم، مثل ابوسفيان  هاشم و چه غير بني كردند، چه بني مسلمان شدن، او را تكذيب مي

 . و عقيل و غيره صبن حارث بن عبدالمطلب و برادرش ربيعه، حمزه عموي پيغمبر 
جذيمه فرستاد تا زكات را از آنها  خالد را به سوي بني صپيغمبر «گويد:  مؤلف مي

مخالفت كرد و مسلمانان را كشت.  صبگيرد ولي خالد خيانت نموده و با امر پيغمبر 
پس پيغمبر در رد او به خطبه برخاست و دستهايش را چنان به طرف آسمان بلند كرد 

اللهم إين أبرأ إليك مما صنع «فرمود:  ، در حالي كه ميكه سفيدي زير بغلش نمايان شد

 ».خالد

 نمايم. يعني: خداوندا! من از آنچه خالد انجام داده، خود را مبرا مي
به  عدالتي او فرستاد و بعد از آن اميرالمؤمنين را براي جبران خسارت بي صپيغمبر 

 .»قبيله را جلب نمايداو امر كرد كه رضايت آن 
د گفت: اين نقل داراي چنان جهالت و تحريفي است كه بر آگاهان به در جواب باي

او را بعد از فتح مكه به آنجا فرستاد تا مسلمان  صماند، زيرا پيغمبر  ده نمييسيره پوش
‡_Aگفتند:  شوند ولي آنها به خوبي به اسالم اقرار نكردند، بلكه مي a gì = _‡ a gì@  يعني از

در آمديم. خالد اين را از آنها نپذيرفت و گفت:  دين خود خارج شده و به دين ديگري
اي كه با او بودند، مثل مولي  اين مسلمان شدن نيست و آنها را كشت. بزرگان صحابه

ابوحذيفه، عبداهللا بن عمر و غيره كار او را نپسنديدند. وقتي خبر اين ماجرا به پيغمبر 
ايا! من از آنچه خالد رسيد، دستهايش را به سوي آسمان بلند كرد و فرمود: خد ص

ترسيد خداوند او را به خاطر آن دشمني و  كنم، زيرا او مي انجام داده، خودم را مبرا مي

 ﴿فرمايد:  به حقوق مؤاخذه نمايد. و خداوند مي تجاوز            

    ﴾N  :216(الشعراء.( 
 .»دهيد بيزارم گو: من از آنچه شما انجام مىاگر تو را نافرمانى كنند ب«
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را فرستاد و مالي را نيز با او فرستاد تا نصف ديه آنها را  سپس علي صپيغمبر 
بپردازد و به آنها تضمين بدهد كه همه خسارتشان، حتي قالده سگ را نيز برايشان 

مبادا خسارتي از كند و سپس هر چه از آن مال باقي مانده بود، به آنها داد تا  جبران مي
 قلم افتاده باشد. 

خالد را از فرماندهي عزل نكرد و بلكه همچنان او را به  صبا اين وجود، پيغمبر 
كرد، زيرا هر وقت يك فرمانده مرتكب خطا و يا گناهي  فرماندهي و اميري انتخاب مي

معاند شود. خالد نيز  شود كه توبه كند و بر واليتش ابقاء مي شود، از او خواسته مي
نبود و بلكه مطيع ايشان بود. خالد در علم و تدين هم شأن ديگران نبوده و  صپيغمبر 

 به همين دليل حكم چنين ماجرايي بر او پوشيده مانده است.
و گفته شده كه بين او و آن قبيله يك دشمني از دوران جاهلي باقي مانده بود كه 

 خاطر فرستاده شد.باعث تحريك خالد به قتل آنان شد و علي به اين 
به او امر كرد كه رضايت آن قبيله از كار خالد را  صپيغمبر «گويد:  رافضي مي

علي را براي رعايت عدالت و جبران  صاين كالم جاهالنه است. پيغمبر  .»جلب كند
 و نه تنها براي جلب رضايت. ،خسارت فرستاد

ه و با امر او مخالفت خيانت كرد صخالد به پيغمبر «گويد:  رافضي درباره خالد مي
 .»كرد و مسلمانان را كشت

اين كالم نيز دورغ و افتراء بر خالد است، زيرا خالد تعمد خيانت و مخالفت با 
 ،ولي دچار اشتباه شد ،و كشتار كساني را ندارد كه از نگاه او مسلمان هستند صپيغمبر 

ال اله اال «بعد از گفتن همچنانكه اسامه بن زيد نيز دچار خطا و اشتباه شده و شخصي را 
و مثل قتل چوپاني توسط تعدادي از سپاهيان اسالم كه با وجود اقرار چوپان  ،كشت» اهللا

 به مسلمان بودن، او را كشتند و گوسفندان او را به غنيمت بردند.
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 :)42فصل (
دربارة پشتيباني رافضه از مرتدان و كمك با آنان بر عليه صحابه 

 صدر اسالم

وفات كرد و ابوبكر او(خالد بن الوليد) را  صوقتي پيغمبر «گويد:  مي مؤلف رافضي
فرمانده سپاهي براي جنگ با اهل يمامه ساخت، او هزار و دويست نفر از آنان را كه 
اظهار اسالم كرده بودند، كشت و مالك بن نويره را كه مسلمان بود، كشت و با زنش 

دادند،  نها به اين خاطر كه زكات به ابوبكر نميحنيفه را مرتد ناميدند، ت ازدواج كرد. بني
چراكه آنها معتقد به امامت او نبودند. [ابوبكر] جان، مال و زنان آنها را مباح اعالم كرد، 

دادند، مرتد ناميدند  اي كه عمر را وادار به مخالفت كرد. آنهايي را كه زكات نمي به گونه
دانست، مرتد  يرالمؤمنين را مباح ميولي كسي را كه جان مسلمانان و محاربه با ام

اي علي! جنگ با تو، «شنيده بودند كه فرموده:  صنناميدند. در حالي كه از پيغمبر 
و كسي كه ». جنگ با من است و تسليم تو شدن، به معني تسليم و اطاعت از من است

 بجنگد به اجماع كافر است. صبا پيغمبر 
اند  ! از اين كساني كه پيروان مرتداني شدهجواب: عجب از اين مرتدان افتراء زننده

و از دين اسالم  ،كنند كه آشكارا با خدا، پيغمبر خدا، كتاب خدا و دين او دشمني مي
اند و با  و مؤمنان بريده صاند از خدا، پيغمبر  خارج شده و آن را پشت سرشان انداخته

مؤلف و امثال آن نشان  اند. اين فصل از كالم و كتاب مرتدان و دشمنان هم داستان شده
و پيروان او از جنس مرتدان كافر  دهد كه اين فرقه متعصب عليه ابوبكر صديق مي

 با آنها جنگيد. بوده و همانند مرتداني هستند كه ابوبكر صديق
توضيح اينكه: اهل يمامه همان فرزندان حنيفه [بنو حنيفه] هستند كه به مسيلمه 

ادعاي نبوت كرد  صخصي است كه در حيات پيغمبر كذاب ايمان آوردند و مسيلمه ش
و به مدينه آمده و اظهار اسالم نمود و گفت: اگر محمد امر دين را بعد از خودش به من 

آورم. سپس وقتي به يمامه بازگشت، ادعا كرد كه در نبوت  واگذار كند، به او ايمان مي
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كرده است و رجال  باشد و پيغمبر اين مطلب را تصديق مي صشريك پيغمبر اسالم 
گفت:  بن عنفُوه براي او شهادت داد. مسيلمه قرآني تصنيف كرد كه در آن مي

والطاحنات طحناً، فالعاجنات عجنا، فاخلابزات خبزاً، إهالة وسمناً، إن األرض بيننا وبني قريش «

 131FNK»نصفني، ويلكن قريش قوم ال يعدلون
رين، وال يا ضفدع بنت ضفدعني، «: و از آيات ديگر كتابش ني، ال املاء تكدّ ي كم تنقّ نقّ

 132FOK»الشارب متنعني، رأسك يف املاء وذنبك يف الطني
133Fالفيل و ما أدراك ما الفيل، له زلوم طويل، إن ذلك من خلق ربنا اجلليل«و باز مثل: 

P .« و
ها بر ابوبكر خوانده  باشند. وقتي از اين هذيان هايي از اين قبيل كه كودكانه مي هذيان
ايد، اين كالمي است كه از هيچ اله و  واي بر شما! عقولتان را چكار كرده«فت: شد، گ

 هيچ خدايي صادر نشده است.
از مسيلمه، پيغمبر «نوشت:  صاين مسيلمه كذّاب همان كسي است كه به پيغمبر 

پيغمبر ». خدا به محمد پيغمبر خدا. اما بعد: همانا من با شما در امر [نبوت] شريك شدم
 ».از محمد، فرستاده خدا به مسيلمه كذاب«نوشت:  به او ص

خالد بن الوليد را به جنگ با او فرستاد و  وفات كرد، ابوبكر صوقتي پيغمبر 
خالد به كمك همرزمان مسلمانش بعد از مبارزه با طليحه اسدي به جنگ با او رفت. 

اهل نجد از كرد و طوايفي از  طليحه اسدي همان كسي است كه او نيز ادعاي نبوت مي
او پيروي كردند. خداوند مؤمنان را بر اين گروه ياري كرد و پيروز گردانيد و عكاشه بن 
محصن اسدي در همان روز كشته شد و طليحه اسدي بعد از آن ايمان آورد. سپاه خالد 
بعد از اين ماجرا به سوي يمامه حركت كردند. در جنگ با مسيلمه كذاب ضربه شديدي 

                                           
انوايان! از آرد و كره! كه مهانا زمني بني ما و قـريش بـه دو ) سوگند به گاوان آسياگر! سوگند به مخريكنندگان آرد! سوگند به ن١(

 شود، ولی قريش قومی غريعادل هستند. نيمه تقسيم می

كنی و نه مانع نوشـيدن هسـتی. رست در آب  توانی. نه آب را كدر می ) ای قورباغه قورباغه زاده! آواز رسبده آن مقدار كه می٢(

 و دمت در خاک است.

 باشد. انی كه فيل چيست! خرطوم درازی دارد. فيل خملوق پروردگار با شكوه ما می) فيل! و تو چه د٣(
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رد شد، و گروهي از برگزيدگان صحابه مثل زيد بن خطاب، ثابت بن بر مسلمانان وا
 قيس بن شماس و أسيد بن حضير و غيره كشته شدند.

خالصه اينكه ماجراي مسيلمه كذاب و ادعاي نبوت توسط وي و پيروي بنوحنيفه از 
او در يمامه و جنگ صديق آنها بر سر اين ادعا امري متواتر و مشهور است كه خواص 

دانند، مثل تواتر ماجراهاي شبيه آن و چيزي نيست كه علم به آن  م آن را ميو عوا
مخصوص خواص باشد، و بلكه آگاهي مردم به اين ماجرا بيش از اطالعشان بر جنگ 
جمل و صفين است، زيرا كه از بعضي از متكلمان نقل شده كه منكر جنگهاي جمل و 

در مورد جنگ يمامه و اينكه  –ل هر چند باط –اند، ولي چنين انكاري  صفين بوده
مسيلمه كذاب ادعاي نبوت كرده و به همين خاطر با او جنگ شده، از كسي نقل نشده 

 است.
ولي انكار اين مطلب توسط روافض و جهلشان نسبت به آن به منزله انكار مدفون 

و  صو انكار دوستي ابوبكر و عمر با پيغمبر  صبودن ابوبكر و عمر در جوار پيغمبر 
باشد، و بلكه بعضي از روافض منكر اين  ادعاي نص پيغمبر مبني بر خالفت علي مي

گويند: اينها  باشند و مي صحقيقت هستند كه زينب، رقيه و أم كلثوم دختران پيغمبر 
 و كافر بوده است. صاند كه قبل از پيغمبر  اش بوده دختران خديجه از شوهر قبلي

علي را غصب كرد تا با او ازدواج كند و  گويند: عمر دختر بعضي از روافض مي
اي به شكم فاطمه زدند تا سقط  گويند: آنها ضربه ازدواج غصبي را انجام داد. بعضي مي

اش را بر اهل خانه ويران كردند، و امثال اين دروغهايي كه هر  جنين كند و سقف خانه
برد. روافض  ميكس كمترين بويي از علم و معرفت برده باشد به دروغ بودن آنها پي 

كنند و به امور معدوم و  دائماً متعرض امور معلوم، بديهي و متواتر شده و آن را انكار مي
غيرحقيقي و غير واقعي روي آورده و در صدد اثبات آن هستند. بنابراين روافض 

 ﴿فرمايد:  اند كه مي بيشترين نصيب را از آيه زير برده         

        ﴾N )68: العنكبوت.( 
چه كسى ستمكارتر از آن كس است كه بر خدا دروغ بسته يا حق را پس از آنكه به «
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 ».سراغش آمده تكذيب نمايد
كنند و اين صفت مرتدان  بافند و حقيقت را تكذيب مي چرا كه روافض دروغ مي

 است.
اند. در  بكر و عمر و هر كه از آنها پيروي كرد، مرتد شدهكنند كه ابو آنها ادعا مي

دانند كه ابوبكر همان كسي است كه با مرتدان مبارزه كرد.  حالي كه خواص و عوام مي
بنابراين ادعاي آنها مبني بر اينكه اهل يمامه مظلوم بوده و به ناحق كشته شدند و اينكه 

كنند. همه اينها نشان  ل يمامه را تأويل ميمبارزه با اهل يمامه را محكوم كرده و كار اه
و  خلف آن سلف اهل يمامه هستند و البته صديق  –روافض  –دهد كه اينها  مي

 جنگند.  پيروانش در هر زماني با مرتدان مي
دانند، به اين خاطر كه زكات را به  اهل سنت بنو حنيفه را مرتد مي«گويد:  مولف مي
 ».ابوبكر ندادند

تنها به اين علت با بنو  ترين دروغ است. ابوبكر كارترين و بديهياين كالم آش
حنيفه جنگيد كه به مسيلمه كذاب ايمان آورده بودند، و به نبوت او معتقد گشته بودند. 

داند قبيله و يا قبايل ديگري غير از بنو حنيفه بودند و جنگ با اين  آنها كه زكات نمي
اد كرده بود كه آيا جنگ با آنها به خاطر ندادن قبايل براي بعضي از صحابه شبهه ايج

زكات جايز است يا نه: در مورد بنو حنيفه هيچ كسي در وجوب جنگ و قتال با آنها 
گفت: اي  به ابوبكر دادند، عمر ترديد نداشت، ولي در مورد آنهايي كه زكات نمي

فرمودند:  رخواهي با آنها بجنگي، در حالي كه پيغمب خليفه رسول خدا! چگونه مي
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إالَّ اهللا وأنَّ حممداً رسول اهللا فإذا قالوها عصموا مني «

 ».دماء هم وأمواهلم إالَّ بحقها وحساهبم عىل اهللا
!Aام كه با مردم بجنگم تا اينكه به  يعني: از جانب خداوند مأمور گشته ^= ^̆ =Êÿ^=˘=@=Ë

A! ^=€Èã á=Ñ›®=@ شهادت دهند، پس هر وقت شهادتين را گفتند، جان و مالشان از من
مصون بوده و در امان است، مگر به خاطر ارتكاب چيزيى كه موجب حق گرفتن آن 

 باشد.  شود و حسابشان به عهده خدا مي
زكات نيز ». مگر به خاطر حقي كه بر آنهاست«ابوبكر گفت: آيا مگر پيغمبر نفرمود: 
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ها و بايد آن را پرداخت كنند. به خدا سوگند اگر از دادن بزغاله و يا سر حق است بر آن
كردند، خودداري ورزند، به خاطر آن با  بند افساري كه قبالً در عهد رسول پرداخت مي

134Fآنها خواهم جنگيد

1. 
دادند، زيرا  نمي و صحابه با اين قبايل به اين علت نجنگيدند كه زكات را به ابوبكر

دادند، ابوبكر با آنها  دادند و به ابوبكر نمي دشان زكات را به مستحقانش مياگر آنها خو
گويند:  جنگيد و اين قول جمهور علماء مثل ابو حنيفه، احمد و غيره است كه مي نمي

دهيم و بلكه خودمان آن را به مستحقانش  گفتند: ما زكات را به امام نمي اگر آن قبايل مي
نيز به خاطر اطاعت از  ه نداشت با آنها بجنگد، ابوبكركنيم، امام اجاز پرداخت مي

خودش با كسي جنگ نكرد، و نه حتي كسي را ملزم و مجبور به بيعت با خودش نمود، 
و به همين دليل وقتي سعد از بيعت با او تأخير و تعلل نمود، ابوبكر او را مجبور به 

 بيعت نكرد. 
حنيفه را مرتد ناميدند چون زكات را به اهل سنت بنو «بنابراين ادعاي اين مطلب كه 

عمر با جنگ با بنو «و نيز جمله » دادند، زيرا آنها معتقد به امامت او نبودند ابوبكر نمي
 ، هر دو كالم آشكارترين دروغ و افتراء است. »حنيفه مخالف بود

ولي اهل سنت كسي را كه ريختن خون مسلمانان را روا شمرد و با «افزايد:  مولف مي
روايت  صنامند، در حالي كه خودشان از پيغمبر  مير المؤمنين محاربه كرد، مرتد نميا

اند كه فرمود: اي علي! جنگ با تو، جنگ با من است و سازش با تو سازش با من  كرده
 است. و به اجماع امت كسي كه با پيغمبر بجنگد كافر است. 

 در جواب مولف بايد گفت: 
كذب و  اند، شنيده صت خودشان اين حديث را از پيغمبر اوالً: ادعاي اينكه اهل سن

اند؟ در  شنيدهدروغ و افتراء بر اهل سنت است، چه كسي نقل كرده كه اين حديث را 
حالي كه اين حديث در هيچ يك از كتب حديثي معروف نيست و نه با اسناد شناخته 

ده باشد، باز هم آن را فرمو صاي روايت شده است. حتي اگر به فرض پيغمبر  شده

                                           
 . ١/٥١و مسلم،  ١/٩٣) بخاری، ١(
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را  صگردد كه همه آن را شنيده باشند، زيرا قرار نيست هر حديث پيغمبر  واجب نمي
قطعي نباشد و با  صهمگان شنيده باشند، چه برسد به اينكه صدور حديث از پيغمبر 

و بلكه جعلي و ساختگي بودن آن به اتفاق محدثان  ،اي نقل نشده باشد سند شناخته شده
 مشخص باشد. 

انجام نداد و بلكه  صجنگ جمل و صفين را براي عمل به دستور پيغمبر  يو عل
 به خاطر رأي و ديدگاهش در اين باره وارد جنگ شد. 

بن ابراهيم هذلي از ابن عليه، از يونس، از   گويد: اسماعيل ابوداود در سنن خود مي
اره اين كار عرض كردم كه: درب كند كه گفت: به علي بن عباد نقل مي  حسن، از قيس

كنيد و يا  اين كار را مي صخودت براي ما توضيح دهيد كه آيا به خاطر امر پيغمبر 
چيزي در اين باره نفرموده  صگفت: پيغمبر  باشد؟ علي نظر و ديدگاه خودتان مي

 .135F1»است و اين ديدگاه خودم است
آنها مثل نيز با  بودند، علي ، در حكم مرتدان ميبه عالوه اگر محاربان با علي

كرد، در حالي كه از او به تواتر رسيده كه در جنگ جمل اجازه  مرتدان بر خورد مي
تعقيب فراريان را نداد، اجازه كشتن مجروحان را نداد، اموالشان را به غنيمت نگرفت و 

فراريان  ه:و دستور داد يك منادي در بين لشكريانش دستور دهد ك ،آنها را اسير نكرد
و اموالشان را به غنيمت برنگيريد. چنانچه  ،نكنيد، مجروحانشان را نكشيدآنها را تعقيب 

كشت و فراريانشان را تعقيب  شمرد، حتماً مجروحانشان را مي دشمن را مرتد مي علي
عايشه مادر  د:كرد. به عالوه عايشه در صف محاربان با علي بود، اگر روافض بگوين مي

مادر ما بوده و اتهام ناروا به  د:و اگر بگوين ،اند ما نبوده است، به كتاب خدا كافر شده
 اند.  ايشان نسبت دهند، باز به كتاب خدا كافر شده

گيري  محاربان با علي مرتد باشند. بايد گفت: حسن از خالفت كنارهبه عالوه اگر 
به  -كرد و آن را به يك شخص كافر و مرتد سپرد، و به اين ترتيب يك امام معصوم 

خالفت را به يك كافر مرتد سپرده است. كاري كه از مومنان عادي بدور  –نظر شيعه 

                                           
 . ٤/٣٠٠) نگا: السنن، ١(



   

 389 مختصر منهاج السنه

 است، چه برسد به معصومان. 
به عالوه اگر محاربان علي را مرتد و يارانش را مؤمن بناميم پس ما بايد اقرار كنيم 

 ﴿فرمايد:  كه هميشه اين كفار مرتد بر مؤمنان غالبند، در حالي كه خداوند مي    

                       ﴾N  :51(غافر.( 
اند، در زندگى دنيا و (در  ما به يقين پيامبران خود و كسانى را كه ايمان آورده«

 .»دهيم خيزند يارى مى آخرت) روزى كه گواهان به پا مى

﴿رد كه خداوند در قرآن فرمود: و به عالوه بايد اشاره ك          

            ﴾N  :9(الحجرات.( 
 ».و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آنها را آشتى دهيد«

ا مؤمنان و برادران به اين ترتيب، خداوند اين دو طايفه و گروه در حال جنگ ر
روايت شده است  صكند. بايد اضافه كرد كه احاديثي نيز از پيغمبر  يكديگر معرفي مي

=AŸƒفرمودند:  صكنند: پيغمبر  كه خالف قول روافض را بيان مي Ô– á_‹ = ”àµ=v≤=
›Ÿå ª ^=‚‹ =Ô– àÃ≤=fiÂŸk— j=`≥ Ë=kÕÛ _� ÿ^≤“• _f=@K 

شوند كه  گروهي از دين خارج ميشوند،  يعني: وقتي مسلمانان دچار تفرقه مي
 جنگند.  نزديكترين آن دو طائفه مسلمان به حق و حقيقت با آن خارجان از دين مي

إن ابني هذا سيد، سيصلح اهللا به بني فئتني عظيمتني من «فرمايد:  مي صو باز پيغمبر 

 ».املسلمني

ه او بين دو بن علي] فرزند من، سرور و آقا است، خداوند به وسيل يعني: اين [حسن
 كند.  گروه بزرگ اسالمي صلح برقرار مي

 ».تقتلك الفئة الباغية«فرمايد:  به عمار مي ص و پيغمبر
 يعني: گروه خروج كرده عليه حكومت تو را خواهند كشت. 

فرمايد: گروهي باغي  كشند، و بلكه مي فرمايد: گروهي كافر تو را مي نمي صپيغمبر 
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136Fتو را خواهند كشت

يث در نزد علماي حديث صحيح بوده و با اسناد متنوع و . اين احاد1
اند كه هر دو گروه مسلمان هستند و كسي را كه باعث صلح بين آن  متعددي روايت شده

شود، مدح نموده است و نيز فرموده: خوارجي در هنگام آن تفرقه و  دو گروه مي
با آن خوارج خواهند آيند كه نزديكترين آن دو طايفه به حق و حقيقت  اختالف پديد مي

 جنگيد.
توان به روافض گفت: اگر نواصب بگويند: علي ريختن خون مسلمانان را مباح  مي

دانست و بدون امر خدا و رسولش و تنها براي رسيدن خودش به رياست با آنها جنگيد. 
 137FOK»سباب املسلم فسوق وقتاله كفر«نيز فرموده  صو پيغمبر 

 قتل او كفر است. و  ،يعني: سب و لعن مسلمان فسق
 138FPK»ال ترجعوا بعدي كفاراً يرضب بعضكم رقاب بعض«و باز فرموده: 

 يعني: بعد از من دوباره به كفر بر نگرديد، به خاطر كشت و كشتار يكديگر. 
 بنابراين احاديث، علي كافر بوده است. 

تر نخواهد بود، زيرا احاديثي كه  در اين صورت برهان شما از برهان نواصب قوي
 دهند، صحيح هستند.  آنها مورد استناد قرار مي

شود و هر كس  ها فساد ناميده مي توانند بگويند: كشتن انسان به عالوه، نواصب مي
مردم را براي وادار كردن به اطاعت از خودش، بكشد، خواهان برتري طلبي و فساد بر 

 ﴿فرمايد:  روي زمين است، مثل فرعون خداوند مي            

                    ﴾N  :83(القصص.(  
جويى  دهيم كه اراده برترى (آرى) اين سراى آخر تو را (تنها) براى كسانى قرارمى«

 ».ران استو عاقبت نيك براى پرهيزگا ؛در زمين و فساد را ندارند
شود،  بنابراين هر كس خواهان فساد و برتري طلبي بر روي زمين باشد، رستگار نمي

                                           
 ) منابع اين حديث قبالً بيان شد. ١(

 . ١/٨١و مسلم،  ١/٥١) نگا: بخاری، ٢(

 . ٨٢-١/٨١و مسلم،  ١/٣١) بخاری، ٣(
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به خاطر  ابوبكردادند، از اين باب نيست، زيرا  با آنها كه زكات نمي و جنگ صديق
وادار كردن به اطاعت از  با آنها جنگيد و نه براي صعدم اطاعتشان از خدا و پيغمبر 

ر آنها فرض بوده است و ابوبكر به منظور اقرار به وجوب و خودش. زيرا زكات ب
پرداخت زكات با آنها جنگيد. ولي كسي كه براي وادار كردن مردم به اطاعت از خودش 

 با آنها بجنگد، خواهان فساد و برتري طلبي است.
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 :)43فصل (
 گويد معاويه بدتر از ابليس است رد بر رافضي كه مي

اند كه: بدتر از ابليس كسي  عضي از بزرگان چه نيك گفتهب«گويد:  مولف رافضي مي
اش شريك نبوده ولي در ميدان معصيت دوش به دوش  است كه با او در طاعات گذشته

كند. و علماء ترديدي در مورد اين مطلب ندارند كه ابليس از همه  شيطان حركت مي
يي حمل كرده است، مالئكه عابدتر بوده است و عرش خداوند را شش هزار سال به تنها

و تنها وقتي كه خداوند آدم را خلق و او را خليفه روي زمين قرار داد و به ابليس امر 
كرد براي او سجده كند، ابليس تكبر ورزيد و به همين دليل مستحق طرد و نفرين 

همچنان در  صها بعد از ظهور پيغمبر  خداوندي گشت. حال آن كه معاويه تا سال
اقي ماند، و سپس در پذيرفتن امير المؤمنين به عنوان امام از اطاعت پرستي ب شرك و بت

خدا سرپيچي كرده و تكبر ورزيد، و اين در حالي كه بود كه همه مردم بعد از قتل 
 ».عثمان با او بيعت كرده بودند. بنابراين معاويه از ابليس بدتر است

و خروج از دين  در جواب مؤلف بايد گفت: اين كالم لبريز از جهالت، ضاللت
اسالم و بلكه خروج از كل اديان و بلكه خروج از عقالنيتي است كه بسياري از كفار نيز 

 برد.  مند هستند. به گونه كه هر كس در اين كالم تدبر كند، به اعتبار آن پي مي از آن بهره
يس شود، از پيروان ابل اوالً: ابليس از هر كافري كافرتر است و هر كس وارد جهنم مي

 ﴿فرمايد:  است، همچنانكه خداوند مي           ﴾N  :ص)

85.( 
 ».كه جهنم را از تو و هر كدام از آنان كه از تو پيروى كند، پر خواهم كرد«

ان كند و آن را بر ايش و ابليس است كه پيروان خود را به هر زشتي و ناپسندي امر مي
گرداند پس چگونه كسي از ابليس بدتر خواهد بود؟ مخصوصاً از مسلمانان و  آراسته مي

 مخصوصاً از صحابه؟
كسي كه در انجام طاعات گذشته ابليس با او شريك نبوده و در «گويد:  مولف مي
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 ».كند، از ابليس بدتر است ميدان معصيت دوش به دوش ابليس حركت مي
زيرا هر كس معصيت خدا را بكند، از ابليس بدتر است.  كند كه اين كالم اقتضاء مي

هيچ كس در انجام طاعات گذشته ابليس با او شريك نيست و در صورت ارتكاب گناه، 
 صهمكار شيطان شده است. بنابراين آدم و نسل او از ابليس بدترند، چرا كه پيغمبر 

كنند  : همه فرزندان آدم خطا مييعني. 139FN»كل بني آدم خطاء، وخري اخلطائني التوابون«فرمودند: 
 و بهترين خطا كاران، توبه كنندگان هستند. 

به عالوه آيا از كساني كه به خدا و روز قيامت ايمان دارند، كسي گفته است: هر 
كس از مسلمانان كه مرتكب گناهي شود، از ابليس بدتر است؟ آيا فساد و بطالن اين 

اين كالم نيز به صورت بديهي كافر و از دين قول از نظر اسالم بديهي نيست؟ گوينده 
 خارج است و بنابراين شيعيان دائماً در حال گناه هستند، پس از ابليس بدترند. 

از اين گذشته، اگر خوارج بگويند: علي مرتكب گناه شد، بنابراين از ابليس بدتر است. 
ند، روافض حتي از توانند دليل و برهاني بر عصمت او ارائه ده در اين صورت روافض نمي

نيز عاجزند، چه برسد به اثبات عصمت او. زيرا هر  اثبات ايمان و امامت و عدالت علي
شود و يا با مثل خودش معارض است.  استداللي كه روافض در اين باره دارند يا نقض مي

 ولي اهل سنت قادر به اثبات ايمان و امامت او هستند. 

 ﴿فسير آيه: و بنابر ديدگاه جمهور علماء در ت          ﴾N  :121(طه.( 
 ».(آرى) آدم پروردگارش را نافرمانى كرد، و از پاداش او محروم شد«

اگر كالم اين مولف رافضي صحيح باشد به اين معني خواهد بود كه آدم از ابليس 
حدي است كه از بدتر باشد. خالصه اينكه لوازم اين كالم مولف و وجوه فساد آن به 

 اند.  حصر و شمارش خارج
ثانياً: كالم مولف، كالمي است بدون دليل و بلكه كالمي است كه در ذات خودش 

توان گفت: بدتر از ابليس كسي است كه در انجام طاعات با  باطل است. چگونه مي
 ابليس شريك نبوده ولي در ميدان معصيت همكار اوست؟ 

                                           
 و غريه.  ٢/١٤٢٠جه، ، ابن ما٤/٧٠) ترمذی ١(
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كسي دوش به دوش ابليس كل ميدان معصيت را  توان چنين گفت، زيرا هيچ نمي
ها در معصيت همتاي شيطان گردد،  قابل تصور نيست كه يكي از انسان اصالًو نپيموده 
 اي كه همه مردم را گمراه و از راه به در كند.  به گونه

طاعات گذشته ابليس نيز اعتباري ندارد، زيرا كفر ابليس باعث انهدام و از بين رفتن 
شود، بنابراين طاعات گذشته ابليس وزن و ارزشي ندارند چرا كه كفر آنها  مي آن طاعات

را زايل نموده است، در گناه و معصيت هم كسي همتاي ابليس نيست. پس وجود كسي 
بدتر از ابليس ممتنع است. و كسي كه بعد از ابليس آمده و در طاعات گذشته ابليس با 

كند، از ابليس بدتر  ابليس با او همكاري مي او شريك نبوده ولي در اندكي از معاصي
 نخواهد بود. پس چگونه كسي از ابليس بدتر است؟ 

كند و حداقل چيزي كه  شيعه را نيز نقض مي –درست و نادرست  –و اين اصول 
گرداند، اين است كه طبق اصل مقرر توسط مولف رافضي، بايد ياران  عليه آنها الزم مي

بيعت نكردند، بدتر باشند، زيرا آن صحابه قبل از بيعت كنندگان از آناني كه با او  علي
، ايمان آورده بودند و اين بيعت كنندگان در ميدان معصيت با آنها هم داستانند، با علي

 اند.  چرا كه اينان نيز از علي سرپيچي كرده
 ثالثاً: به چه دليلي ابليس عابدترين مالئكه بوده است؟ و شش هزار سال عرش خدا

كرده است؟ و يا اينكه اجماالً حامل عرش بوده است؟ و يا اينكه  را به تنهايي حمل مي
اي و گودالي  اي از آسمان و هيچ چاله طاووس مالئكه بوده است؟ و يا اينكه هيچ گوشه

اي بجا آورده است؟  بر روي زمين وجود ندارد، مگر اينكه شيطان در آن نمازي و سجده
 ها است؟  قبيل كه بر سر زبانو اقوال ديگري از اين 

توان فهميد. نه در قرآن و نه در  چنين اموري نقلي بوده و تنها با خبر صحيح مي
مردم،  ترين چيزي در اين باره وارد نشده است. آيا جز جاهل صاخبار صحيح پيغمبر 

 ورزد؟!!  كسي در اصول دين به چنين اموري احتجاج مي
علماء در اينكه ابليس عابدترين مالئكه بوده « گويد: تر اينكه، مولف مي و عجيب

 ».است، ترديدي ندارند
بايد گفت: كداميك از علماي صحابه، تابعين و ساير مسلمانان چنين چيزي را 



   

 395 مختصر منهاج السنه

اند؟ چه برسد به اينكه اين قول مورد اتفاق همه علماء باشد و هيچ يك از علماء در  گفته
 آن ترديد نداشته باشد؟
اند و امري است كه جز از  ت، هيچ يك از علماي مسلمان نگفتهاين كالم را هيچ وق

نه با سند صحيح و نه با سند  –توان آن را فهميد و هيچ كسي آن را  طريق نقل نمي
نقل نكرده است. و اگر بعضي از واعظان و مولفان كتب زهد و  صاز پيغمبر  –ضعيف 

ايي ندارند، چنين مطلبي را ذكر يا بعضي از مفسراني كه از ذكر اسرائيليات بدون سند اب
در اثبات بهتر  گردد پس چگونه كرده باشند، دليلي بر حجيت، صحت و اعتبار آن نمي

توان به آن احتجاج كرد و صحابه را نيز در  بودن ابليس از هر انسان گناهكاري، مي
 هايي قرار داد كه ابليس از آنها بهتر است؟  رديف آن انسان

هرگز ابليس را به خوب بودن و عبادتي سابق و يا غير  صنه خدا و نه پيغمبر 
اند، اگر چه حتي در صورت اثبات چنين عبادت و طاعتي، كفر  سابق توصيف نكرده

 شود.  ورزيدن باعث انهدام و از بين رفتن آن عبادت و طاعت مي
هيچ يك از علماء شكي ندارند در مورد اينكه ابليس به «گويد:  تر اينكه مي عجيب

 ».ا را شش هزار سال حمل كرده استهايي عرش خدتن
اند؟ و  سبحان اهللا! آيا هيچ يك از علماي مورد قبول مسلمانان چنين چيزي را گفته

گويد؟ چنين مطلبي  آيا جز افراد غرق در جهالت، كس ديگري چنين چيزي را مي
از شود و چيزي  جز از طريق نقل انبياء فهميده نمي –چنانكه حق و درست باشد 

 در اين باره نقل نشده است.  صپيغمبر 
ثابت شده است. و اسالم انسان را از  و نيز بايد گفت: مسلمان شدن معاويه

برد. پس هر كس ادعا كند معاويه بعد از آن مرتد شده است، چنانچه  اش مي گذشته
كذب ادعاي اين شخص نامعلوم باشد، بايد گفت: ادعاي بدون دليل كرده است. حال 

تا پايان عمر، به اسالم پايبند بود،  كه كذب ادعاي او مسلم است، چرا كه معاويهآن
همچنانكه غير او بر اسالم باقي ماندند، و از همان طريقي كه ماندن بر اسالم اكثر 

گردد. و  شود، از همان طريق ماندن معاويه بر اسالم نيز ثابت مي صحابه و غيره ثابت مي
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آشكارتر از دليل كسي نيست كه  نه، عثمان، ابوبكر و عمر دليل مدعي ارتداد معاوي
كند علي مرتد شده است. پس اگر ارتداد علي كذب باشد، كذب ارتداد بقيه نيز  ادعا مي

شود، چرا كه دليل ماندن اينان بر ايمان، آشكارتر و شبهه خوارج  به طريق اولي ثابت مي
 تر است.  داد اينان قويمبني بر ارتداد علي از شبهه روافض مبني بر ارت

توان گفت: اگر ادعاي ارتداد سايرين صحيح باشد، باعث طعن و ايراد به  و باز مي
علي، حسن و ديگران است. توضيح اينكه: اثبات اين ادعا به اين معني است كه علي و 

اند و حسن زمامداري مسلمانان را به مرتد واگذار  غيره در برابر مرتدان، مغلوب شده
است. و ياري و نصرت خدا براي خالد بزرگتر از نصرت علي خواهد بود. خداوند كرده 

كند، بنابراين استحقاق خالد براي  عادلي است كه به هيچ يك از علي و خالد ظلم نمي
 ياري بيش از استحقاق علي و بنابراين از او برتر بوده است. 

 ».بيعت كردند –علي  -و همه مردم بعد از عثمان با او «گويد:  مولف مي
فايده است و  بايد گفت: اگر چه اين عبارت حجت و دليل نيست، پس ذكر آن بي

اگر دليل و حجتي به نفع علي است، بايد يادآور شد كه بيعت مردم و اتفاق نظر مردم در 
مورد خالفت عثمان بزرگتر و بيشتر از بيعت با علي بوده است، در حالي كه روافض 

عثمان سر باز زند، كافر نشمرده و بلكه مؤمن متقي به حساب كسي را كه از اطاعت 
 آورند.  مي

و نيز بايد گفت: اتفاق نظر مردم در مورد انتخاب ابوبكر نيز بيش از علي بوده است، 
كنند علي تا مدتي از بيعت با  در حالي كه شما و غير شما نيز كساني هستند كه ادعا مي

قول شما علي بايد از اطاعت خدا در مورد نصب كرد. پس بنابر  ابوبكر خودداري مي
ابوبكر به عنوان امام و خليفه بر او خودداري ورزيده باشد و در نتيجه علي به مقتضاي 

شود. پس يا علي كافر است و يا استدالل روافض  حكم خود روافض كافر شمرده مي
 . باطل، و اگر كافر بودن علي نادرست است، پس استدالل روافض باطل است

به عالوه بايد گفت: ادعاي بيعت همه مردم با علي آشكارترين دروغ است. زيرا 
با علي بيعت  –در حدود نيمي، يا بيشتر و يا كمتر از نصف  –بسياري از مسلمانان 
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 نكردند، و سعد بن ابي وقاص و ابن عمر و ديگران بيعت نكردند. 
 ».نشست –علي  –و معاويه به جاي او «گويد:  مولف مي

اين كالم نيز كذب و دروغ است، زيرا معاويه در ابتداي امر خواهان زمامداري براي 
خودش نبود و به هنگام رو در رو شدن با علي نيز قصد گرفتن زمامداري از او را 

ورزيدند و بر همان منصب  نداشت، بلكه معاويه و يارانش تنها از بيعت با علي امتناع مي
دوران عمر و عثمان بود، باقي ماند و به هنگام ماجراي  قبلي خودش كه واليت شام در

 حكميت تنها متولي رعيت خودش بود. 
پس اگر منظور مولف اين است كه معاويه در آن سرزمين از امر علي اطاعت 

گويد: من بر سر چيزي كه در دست و تحت  كرد، صحيح است، ولي معاويه مي نمي
و در عين حال وجوب اطاعت از او براي من  كنم، سيطره علي است، با او منازعه نمي

ثابت نشده است. و اين كالم معاويه، چه درست باشد و چه نادرست، باعث بدتر شدن 
را از ابليس بدتر بداند، غايتي  صگردد. و هر كس صحابه پيغمبر  معاويه از ابليس نمي

 –از اين نظر  – و مؤمنان و دشمني با بهترين مردمـان صبراي افتراء بر خدا، پيغمبر 
باقي نگذاشته است. و خدا پيغمبران و مؤمنان را در زندگي دنيايي و در روز رستاخيز 

 دهد.  ياري مي
اي برساند، او را از مهار عقل نيز خارج  وقتي هوي پرستي شخص را به چنين مرحله

ان دارد كند، چه برسد به مهار علم و دين. از خدا خواستاريم ما را از هر باليي در ام مي
و همانا خداوند بر خود واجب گردانيده كه صاحبان چنين كالمي را خوار كند و انتقام 

 را از اين افراد ظالم و افتراء زننده بگيرد. –پيغمبران و غير پيغمبران  –بندگان مؤمنش 
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 :)44فصل (
 دربارة امامت يزيد و قتل حسين 

رفتند كه قائل به امامت يزيد  و بعضي چنان در تعصب فرو«گويد:  مولف رافضي مي
بن معاويه شدند، در حالي كه افعال زشت و ناپسندي از او سر زد، از قبيل: كشتن امام 
حسين، غارت اموالش، بي حرمتي به زنانش و گرداندن آنها بر روي شتر بدون پاالن در 

كرده و شهر. در حالي كه دستان زين العابدين را بسته بودند و به كشتن حسين قناعت ن
اش را با اسباني لگد مال كرده و سر آنها را بر نيزه كردند، در حالي كه  دست و پا و سينه

اند كه در روز قتل حسين، از آسمان خون باريد: اين مطلب  مشايخ خودشان روايت كرده
بيان كرده كه در روز » الطبقات«آورده است و ابن سعد در » شرح الوجيز«را رافعي در 
چنان سرخي در آسمان ظاهر شد كه قبالً سابقه نداشت و همچنين قتل حسين، 

اي در زير آن  هيچ سنگي [در آن روز] برداشته نشد، مگر اينكه خون تازه«گويد:  مي
 ها پاك نشد.  وجود داشت و از آسمان باراني باريد كه هرگز از روي لباس

در دنيا مجازات شد:  گويد: هيچ يك از قاتالن حسين باقي نماند مگر اينكه زهري مي
يا از طريق كشته شدن يا كور شدن، يا رو سياه شدن و يا از دست دادن دارايي در مدت 

 كوتاهي. 
كرد كه احترام حسن و حسين را نگه دارند و  نيز بسيار سفارش مي صو پيغمبر 

 هاي من در نزد شما هستند. و خداوند متعال آيه زير را در بيان گفت اين دو، امانت مي

   ﴿شأن آنها نازل كرد:                 ﴾N  :بگو: « ).23(الشورى
ام مرا  خواهم مگر آن كه به خاطر خويشاوندي در برابر آن از شما پاداش و مزدي نمي

و   در قرابت  ستيو دو  طلبم، مودت از شما مي  آنچه  : بلكه يعني(دوست داشته بايد 
  را كه  و پيوندي  فقط صله  پس ،و شما وجود دارد  من  ميان  كه  است  اي نسبي  نزديكي

را در   كنيد و اگر فقط اين  را رعايت  و شما وجود دارد، در نظر آوريد و همان  من  ميان
  و اجازه  كرده  را خالي  و مردم  من  تازيد و ميان نمي  عجوالنه  باشيد، بر من  نظرداشته
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 ».) برسانم  آنان  را به  دعوت  اين  دهيد كه مي
ور شدن در تعصب و قائل شدن  در جواب مولف بايد گفت: اگر مراد مولف از غوطه

به امامت يزيد بن معاويه اين باشد كه بعضي از اهل سنت يزيد او را از زمره خلفاي 
دهند، بايد گفت:  عثمان و علي قرار مياي مثل ابوبكر، عمر،  راشدين و ائمه هدايت يافته

اي ندارند، اگر چه بعضي از جاهالن چنين  هيچ يك از علماي مسلمانان چنين عقيده
نشين و امثال آنها نقل  داشته باشند، همچنانكه از بعضي از جاهالن كُرد باديهاي را  عقيده

كي از پيغمبران اند و بعضي او را ي دانسته مي صشده كه يزيد را از صحابه پيغمبر 
اند، ولي اقوال چنين افراد  اند و بعضي نيز او را از زمره خلفاي راشدين بر شمرده دانسته

جاهلي، اقوالي نيست كه شايسته اعتنا و توجه باشد. اگر چه اين نادانان با وجود چنين 
ت هم از جاهالن شيعه و ملحداني بهترند كه قائل به الوهيت علي و يا نبو جهالتي، باز

كند، همچنانكه  او هستند، و يا معتقدند باطن شريعت ظاهر شريعت را نقض مي
گويند: روزه، نماز، حج و زكات از خواص ايشان ساقط  اسماعيليه و نصيريه و غيره مي

 كنند.  شود و معاد را انكار مي مي
ولي علماي اهل سنت هيچ كدام بر اين باور نيستند كه يزيد و امثال او از زمره 

فاي راشدين مثل ابوبكر، عمر، عثمان و علي هستند، و بلكه اهل سنت بنابر حديث خل
شود:  باشند و بعد از آن ملوكيت شروع مي مذكور در سنن قائل به سي سال خالفت مي

 140FNK»خالفة النبوة ثالثون سنة ثم تصري ملكاً «
  شود. يعني: خالفت بعد از نبوت سي سال است و بعد از آن ملوكيت شروع مي

و اگر مراد مولف از قائل شدن به امامت يزيد، اين است كه بعضي از اهل سنت بر 
اين باورند كه: يزيد پادشاه جمهور مسلمانان و خليفه زمان خود و صاحب قدرت بوده 

چنين است، همچنانكه ساير خلفاي بني اميه و بني عباس هر يك در زمان خودش 
آشكار است و هر كس آن را انكار كند، بسيار از فهم  بايد گفت: اين امري بديهي و اند. بوده

و شعور بدور است، زيرا بعد از وفات معاويه، با يزيد بيعت شد و به اين ترتيب حكومت بر 

                                           
 ) منابع اين حديث قبالً ذكر گرديد. ١(
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  هاي ديگر به يزيد رسيد. شام، مصر، عراق، خراسان و سرزمين
امام و اين به قدرت رسيدن به معني امام و خليفه و سلطان بودن اوست، همچنانكه 

دهد و هر وقت شخصي امام نماز  نماز جماعت كسي است كه براي مأمومان، امامت مي
جماعت گردد، اطالق واژه امام بر او آشكار و محسوس و بديهي است و كسي 

تواند آن را انكار كند، ولي اينكه آن امام نيكوكار باشد و يا فاجر، مطيع اوامر خدا  نمي
 ديگري است.  باشد و يا نافرمان، اين مسأله

اهل سنت كه معتقد به امامت يكي از اين افراد مثل يزيد، عبدالملك يا منصور و 
غيره هستند، اعتقادشان به اين اعتبار است و هر كس اين مسأله را انكار كند انكارش 

 شبيه انكار واليت ابوبكر، عمر و عثمان و حكومت كسري و قيصر و نجاشي است. 
خلفاء معصوم باشد، اين عقيده هيچ يك از علماي مسلمان ولي اينكه يكي از اين 

نيست و نيز اينكه اين خلفاء در همه امور عادل باشند و يا در جميع افعال مطيع فرمان 
 خدا باشند، اين عقيده نيز باور هيچ يك از ائمه مسلمان نيست. 

ت شكي نيست كه حسين مظلومانه به شهاد ت:در مورد شهادت حسين نيز بايد گف
اند. و كشتن حسين  رسيد، همچنانكه شهداي مظلوم شبيه به او به شهادت رسيده

كسي كه او را كشته، كسي كه به قتل او كمك نمود و  ت:معصيت خدا و رسول خدا اس
اند. و اين ماجرا مصيبتي است كه  كسي كه به قتل او راضي است، همه مرتكب گناه شده

واهي بر صدق ايمان حسين و باعث رفع درجه بر سر مسلمانان آمد و اين شهادت و گ
قبالً به خوشبختي ابدي مژده داده  –حسن  –و منزلت ايشان است. حسين و برادرش 

توان به آن رسيد، در حالي كه اين دو  شده بودند، سعادتي كه جز با نوعي آزمايش نمي
دو در دامان بزرگوار سوابق درخشاني مانند ساير بزرگان اهل بيت نداشتند، زيرا اين 

اسالم متولد شدند و رشد كردند و در امن و امان و عزت و اقتدار زيستند ولي يكي 
مسموم گرديد و ديگري به شهادت رسيد تا به اين ترتيب به زندگي خوشبختان و 

 جايگاه شهيدان برسند. 
ولي آنچه در ماجراي قتل حسين روي داد بزرگتر از كشتن انبياء نبود. خداوند در 

كشتند و كشتن پيغمبر بزرگترين  ن خبر داده كه بني اسرائيل پيغمبران را به ناحق ميقرآ
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گناه و معصيت است، و همچنين كشتن علي و نيز كشتن عثمان بزرگترين گناه و 
ها صبر پيشه سازيم،  معصيت است. مادام كه چنين است، واجب است به هنگام مصيبت

 آنگونه كه خدا و پيغمبرش دوست دارند. 
شيطان با استفاده از ماجراي كشته شدن حسين دو بدعت را در بين مردم پديد آورد: 

زني و داد و فغان و  بدعت اندوه و بدعت نوحه خواني در روز عاشورا از قبيل سينه
سرايي و كارهايي كه نتيجه آن بود، مثل سب و لعن  گريه و زاري و تشنگي و مرثيه

اي كه سب و لعن دامن سابقان  گناه، و به گونه يگذشتگان و گناهكار شمردن افراد ب
شود كه بسياري از آن كذب و  نخستين را هم گرفت. اخبار تأسف آوري خوانده مي

دروغ است و هر كس چنين مراسمي را پديد آورده، هدفي جز گشودن باب فتنه و 
مت نه تفرقه بين امت اسالمي را نداشته است. زيرا چنين كارها و مراسمي به اتفاق ا

واجب است و نه مستحب، بلكه بر پا داشتن مراسم نوحه خواني و گريه و زاري به 
 صپيغمبر هاي قديمي از بزرگترين كارهاي تحريم شده توسط خدا و  خاطر مصيبت

 است، همچنانكه بدعت سرور و سرمستي چنين است. 
در شهر بر آنچه مولف درمورد بي حرمتي به زنان و فرزندان حسين و گرداندن آنها 

مسلماني هيچ روي شتر بدون پاالن ذكر كرده، دروغ و باطل است: شكر خدا هرگز هيچ 
هرگز غصب بني  صيك از خاندان بني هاشم را غصب نكرده است و امت محمد 
گويند.  بسيار دروغ مي هاشم را مباح و روا نشمرده است، ولي هوي پرستان و نادانان

گويند: حجاج اشراف (يعني بني هاشم) را  تان ميپرس همچنانكه بعضي از همين هوي
 كشت.

و همچنين اين مقوله كه: هيچ سنگي در دنيا برداشته نشده مگر اينكه زير آن خون 
 دروغ آشكار است. ،تازه يافته شده

باقي نماندند مگر اينكه در همين دنيا  واما گفته زهري: هيچ يك از قاتالن حسين
 به سزاي خويش رسيدند.

خن امكان دارد كه صحيح باشد چرا كه سركشي و بغاوت گناهيست كه اين س
و بغاوت بر حسين از بزرگترين  ،رساند سركش را به سرعت به كيفر اعمالش مي
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 بغاوتهاست.

   ﴿واما اين فرموده خداوند:                  ﴾N  :الشورى)

23.( 
چرا كه اين آيه مباركه در سورة شوري  ،تدالل به اين آيه اصال درست نيستاس

باشد و سورة شوري بدون شك مكي بوده و قبل از ازدواج علي و فاطمه يعني قبل  مي
از تولد حسن و حسين نازل شده است، چرا كه ازدواج علي با فاطمه در سال دوم 

انان از غزوة بدر كه در رمضان هجرت در مدينه صورت گرفت و بعد از اينكه مسلم
 علي و فاطمه ازدواج نمودند. ،سال دوم اتفاق افتاد برگشتند

اي از  و مراد از آية مباركه طوري كه عبداهللا بن عباس بيان نموده اينست كه هيچ قبيله
پس خداوند اين آيه  ،قريش نبوده مگر اينكه پيامبر با آنها قرابت و خويشاوندي داشت

   ﴿د: را نازل فرمو               ﴾N  :23(الشورى.( 
 و اين روايت به اتفاق همه كساني كه با علم حديث آشنايي دارند دروغ است.
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 :)45فصل (
 دنبالة سخن در مورد يزيد بن معاويه

ه امامت يزيد نيستند در گروهي از كساني هم كه قائل ب«گويد:  مولف رافضي مي
لعنت او قائل به توقف هستند، در حالي كه از ديدگاه خودشان هم يزيد با قتل حسين و 

 ﴿فرمايد:  هتك حرمت او، ظلم نمود و خداوند مي        ﴾N  :18(هود.( 

 ».اى لعنت خدا بر ظالمان باد«
نقل  خ و بزرگان حنابله است از ابن عباسو ابو الفرج ابن جوزي كه از شيو

 بن زكريا وحي كرد كه: من به خاطر يحيي  صكند كه گفت: خداوند به محمد  مي
 هفتاد هزار نفر را كشتم و به خاطر پسر دخترت صد و چهل هزار نفر را خواهم كشت. 

كند: در حالي كه كاالي تجاري داشتم در  سدي كه از بزرگانشان است، نقل مي
ربالء اتراق نمودم، نزد مردي رفتيم و با او شام خورديم. در مورد كشته شدن حسين ك

صحبت شد و ما گفتيم: هيچ كس در كشته شدن حسين سهيم نبوده، مگر اينكه به 
گوييد، من خودم در آن سهيم بودم  شيوه مرده است. مرد گفت: چرا دروغ ميترين  قبيح

گويد:  ام. سدي مي چار هيچ مصيبتي هم نشدهو از كساني هستم كه او را كشتند و د
خواست  اواخر شب صداي فريادي شنيدم، پرسيديم: چه خبر شده؟ گفتند: همان مرد مي

چراغ روشن كند كه انگشتش آتش گرفت و آتش سراسر وجودش را در بر گرفت و 
 ود. گويد: به خدا سوگند! او را ديدم كه مثل يك تكه زغال سياه شده ب سوخت. سدي مي

مهنا بن يحيي از احمد بن حنبل در مورد يزيد پرسيد، جواب داد: يزيد همان كسي 
است كه آن كار را كرد. گفتم: چه كار كرد؟ گفت: مدينه را غارت كرد. روزي فرزند 

كنند. گفت: فرزندم!  نيكوكارش به او گفت: مردم ما را به پذيرفتن واليت يزيد متهم مي
پذيرد؟ گفت: پس چرا  رستاخيز ايمان دارد واليت يزيد را مي آيا كسي كه به خدا و روز

كنم كه خداوند او را لعنت  كني؟ جواب داد: چگونه كسي را لعنت نمي او را لعنت نمي

 ﴿كرده است؟ گفت: يزيد كجا لعنت شده است؟ جواب داد در آيه:       



   

  مختصر منهاج السنه   404 

                         

   ﴾N  :23-22(محمد.( 
) روى گردان شويد، جز اين انتظار صات قرآن و رسول اهللا اگر (از اين دستور«
روه ستمگر و ظالم) (گآنها  .رود كه در زمين فساد و قطع پيوند خويشاوندى كنيد مى

كسانى هستند كه خداوند از رحمت خويش دورشان ساخته، گوشهايشان را كر و 
 ».چشمهايشان را كور كرده است

آيا فسادي بزرگتر از قتل و غارت مدينه در سه روز و غصب اهل شهر وجود دارد؟ 
به  يزيد در آنجا جمعي از بزرگان قريش و انصار و مهاجران را كشت كه تعداد آنها

هزار نفر ها  ها و زنان ناشناخته و غير معروف ده ها و آزاده رسد و از بنده هفتصد نفر مي
رسيد و  صاي كه خون به مقبره محمد  را كشت. مردم در خون غلطيدند، به گونه

 مسجد از خون پر شد. سپس كعبه را با منجنيق ويران كرد و به آتش كشيد. 
 سين در تابوتي از آتش خواهد بود و نصففرموده بودند: قاتل ح صو پيغمبر 

عذاب اهل جهنم بر اوست. دستانش بسته و پاهايش به زنجيري از آتش كشيده خواهد 
شد. به سر در آتش جهنم خواهد افتاد و تا قعر جهنم خواهد رفت. داراي بويي است كه 

ند و عذاب ما برند. و در آن آتش جاودانه مي اهل جهنم از شدت بدي آن به خدا پناه مي
اندازد تا  چشد، هر وقت پوستشان بپزد، خداوند پوستي جديد بر آنها مي دردناكي مي

شود و از آب جوشان  عذاب را بچشند، حتي يك لحظه هم عذاب از آنها برداشته نمي
 صاست و همچنين محمد شوند. واي بر آنها كه چه عذابي در انتظارشان  خورانده مي

است كه خون اهل بيت من را  من در مورد كسي شديدفرمودند: خشم خدا و خشم 
 ».بريزد و با اذيت عترت من، مرا آزار دهد

در جواب مولف بايد گفت: لعنت يزيد در حكم لعنت ساير پادشاهان و خلفاي مثل 
خودش است، و يزيد از ديگران بهتر بود: از مختار بن ابو عبيد ثقفي امير عراق كه در ظاهر 

شود.  از قاتالنش بود، بهتر است. مختار مدعي بود جبرئيل بر او نازل مي مدعي انتقام حسين
 تر بود.  بن يوسف بهتر بود، زيرا به اتفاق مردم از يزيد ظالم  و از حجاج

توان گفت، اين  با اين وجود، بايد گفت: غايت چيزي كه در مورد يزيد و ساير ملوك مي
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اسق معين و مشخص امر نشده است و لعنت اند و به لعنت يك ف است كه آنها فاسق بوده
فقط براي لعنت يك نوع و يك جنس بوده، و نه لعنت يك  صنمودن از زبان پيغمبر 

 141FNK»لعن اهللا السارق؛ يرسق البيضة فتقطع يده«شخص معين، مثل: 
 گردد.  دزدد و دستش قطع مي يعني: خداوند دزد را لعنت كند، كه تخم مرغ مي

 142FOK»أحدث حدثاً، أو آو حمدثاً لعن اهللا من «و مثل: 
دهد،  آورد و يا بدعت گزاري را مأوي مي يعني: خدا كسي را كه بدعتي پديد مي

 لعنت كند. 
 143FPK»لعن اهللا آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه«و نيز: 

 يعني: خداوند رباخوار، ربادهنده، كاتب آن و دو شاهدش را لعنت كند. 
  144FQ»ل واملحلل لهلعن اهللا املحل«و يا مثل: 

 شود، لعنت كند.  يعني: خداوند محلل را و كسي را كه كار براي او انجام مي
لعن اهللا اخلمر وعارصها، ومعترصها، وحاملها، واملحمولة إليها، وساقيها، «و باالخره مثل: 

 145FRK»وشارهبا، وآكل ثمنها
ب از آن گرفته گيرد، آنچه شيره شرا يعني: خداوند شراب را، كسي كه شيره آن را مي

نوشد و  شود، ساقي آن، آنكه مي شود، حامل شراب، آنكه شراب به سوي او حمل مي مي
 خورد، همه را لعنت كند.  آنكه پول حاصل از آنرا مي

ولي آنچه يزيد با اهل حره انجام داد، به اين خاطر بود كه نايبان و عشيره آنها را خلع 
اي نزد آنها فرستاد و از آنها  ندين بار فرستادهو اخراج كرده بودند. يزيد پشت سر هم چ

بن عقبه مري را آنجا   خواست اطاعت كنند. ولي آنها امتناع ورزيدند. پس يزيد مسلم

                                           
 . ٣/١٣١٤و مسلم،  ٨/١٥٩) بخاری، ١(

 . ٣/١٥٦٧) مسلم، ٢(

 . ٣/١٢١٩و مسلم،  ٧/١٦٩) بخاری، ٣(

 . ٢/٢٩٤و ترمذی،  ٢/٣٠٧) سنن ابی داود، ٤(

 . ٣/٤٤٥) سنن ابی داود،٥(
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فرستاد و به او امر كرد كه بعد از سيطره بر آنها، سه روز مدينه را مباح شمارد و اين 
ا ايرادي بر يزيد همان چيزي است كه مردم به شدت با آن مخالف بوده و آن ر

نويسي؟ گفت: نه،  اند، و به همين دليل به احمد گفته شد: آيا حديث يزيد را مي دانسته
 او صاحب كرامتي نيست. آيا او همان كسي نيست كه آن كار را با اهل مدينه كرد؟ 

و ولي يزيد همه اشراف را نكشت و عدد مقتوالن نيز به دهها هزار نفر نرسيده است 
كشتاري  نرسيد، و حتي به باغچه مسجد نرسيد. صا نيز به آرامگاه پيغمبر ه خون كشته

هم در مسجد روي نداد. در مورد كعبه هم بايد گفت: كعبه مكاني است كه خداوند به 
 –آن شرافت، عظمت و حرمت بخشيده است و بنابراين هيچ كسي توان توهين به آن را 

د و هنگامي كه لشكر ابرهه قصد تخريب آن را ندار –نه قبل از اسالم و نه بعد از اسالم 
 كرد، خداوند آن عقاب مشهور را بر آنها فرستاد.

و شكي نيست كه هيچكدام از پادشاهان مسلمان در زمان بني اميه و يا بني عباس 
قصد اهانت به كعبه را ننموده است: نه نمايندة يزيد و نه هم حجاج بن يوسف نماينده 

 و نه هم غير ايشان.عبدالملك خليفة اموي 
و هدفشان محاصرة عبداهللا بن  ،دانستند بلكه همة مسلمانها كعبه مشرفه را معظم مي

 زدند نه كعبه را. زبير بوده و او را با منجنيق مي
به مسجد الحرام داخل شدند و خانة كعبه را طواف  ،و آنگاه كه ابن زبير كشته شد

و عبدالملك بن مروان دستور  ،مانان بودحجاج بن يوسف آن سال امير حج مسل ،نمودند
 داد كه در امور حج با عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنه مخالفت نكند.

بعد از  ،داشتند واگر خلفاي بني اميه و يا بني عباس قصد بدي نسبت به كعبه مي
چنانكه آنها آنگاه  ،گذاشتند اينكه ابن زبير را شكست دادند قصد خويش را به اجرا مي

 ابن زبير تسلط يافتند او را كشتند. كه بر
قاتل حسين در «پردازد كه:  مي صذكر حديثي از پيغمبر مولف در فرازي ديگر به 

تابوتي از آتش خواهد بود و نصف عذاب اهل جهنم بر اوست. دستانش بسته و پاهايش 
م شد. به سر در آتش جهنم خواهد افتاد و تا قعر جهن به زنجيري از آتش كشيده خواهد

برند. و  خواهد رفت. داراي بويي است كه اهل جهنم از شدت بدي آن به خدا پناه مي
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 ».ماند در آن آتش جاودانه مي
گويي و  بايد گفت: اين كالم از احاديث كذابان و دروغگوياني است كه از گزاف

خواهد  ابايي ندارند. آيا نصف عذاب جهنم بر يك نفر صاسراف در افتراء بر پيغمبر 
شود پس عذاب آل فرعون و آل مائده و  اگر نصف عذاب جهنم نصيب يك نفر ميبود 

منافقان و ساير كفار چه خواهد بود؟ و عذاب قاتالن پيغمبران و قاتالن سابقان نخستين 
 چه خواهد بود. 

گناه قاتل عثمان از گناه قاتل حسين بيشتر است و اين افراط اضافي در مقابل افراط 
بوده است، كنند حسين از خوارج بوده و قتل او جايز  د كه گمان ميگير نواصب قرار مي

من أتاكم وأمركم عىل رجل واحد يريد أن يفرق مجاعتكم، فارضبوا «فرموده:  صزيرا پيغمبر 

 146FNK»عنقه بالسيف كائناً من كان
يعني: هر وقت يك حاكم و فرمانرواى واحدى داشتيد و شخصي آمد و خواست بين 

 د، هر كس كه باشد، گردنش را با شمشير بزنيد. شما تفرقه بيفكن
گويند: حسين  كنند و مي اهل سنت افراط آن گروه و تفريط اين گروه را رد مي

مظلومانه شهيد شد و آنهايي كه او را كشتند ظالم و متجاوز بودند و احاديث پيغمبر 
شوند،  مين كنند، حسين را شامل افكن و جدايي طلب امر مي كه به جنگ با تفرقه ص

خواست  از جماعت جدا نشد و وقتي به شهادت رسيد، تنها چيزي كه مي زيرا حسين
اين بود كه به او اجازه بدهند به سرزمين و ديار خودش برگردد و يا اينكه روانه مرز 
شود و يا به مالقات با يزيد برود، در حالي كه جزو جماعت بود و از چند دستگي در 

چه حسين طلب كرد، اگر كوچكترين فرد جامعه هم بخواهد، بايد كرد. آن امت پرهيز مي
از آن برخوردار شود، پس چگونه بايد حسين را از آن محروم ساخت؟ و اگر شخصي با 

خواست، حبس او جايز نبود، چه  تر از حسين نيز چنين چيزي مي اي پايين درجه و مرتبه
 برسد به اسارت و قتل او. 

 فرمودند: خشم خدا و خشم من بر كسي شديد ص رسول خدا«گويد:  مولف مي

                                           
 . ٣/١٤٧٩) نگا: مسلم، ١(
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 ».است كه خون اهل بيت مرا بريزد و با آزار عترت من، مرا اذيت كند
منسوب  صاين كالم نيز كالمي است كه جز شخص جاهل كسي آن را به پيغمبر 

سازد. زيرا ايمان و تقوايي كه باعث عدم ارتكاب قتل حسن و حسين و غيره  نمي
ارزشمندتر از نزديكي و قرابت محض است و چنانچه مردي از اهل  شود بزرگتر و مي

گرداند، اين  مرتكب كاري شود كه بريدن از او و يا قتل او را واجب صبيت پيغمبر 
 كار به اجماع مسلمانان جايز است. 

إنام أهلك من كان قبلكم «همچنانكه در حديث صحيح از او به ثبوت رسيده كه فرمود: 

رسق فيهم الرشيف تركوه وإذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، وأيم اهللا لو أن  أهنم كانوا إذا

  147FN»فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت يدها
هاي قبل از شما به اين علت هالك شدند كه هر وقت يك شخص شريف  يعني: امت

ك وقت يكردند و هر  كرد، او را به حال خود رها مي و با اصالت در بين آنها دزدي مي
كردند. به خدا سوگند! اگر فاطمه  كرد، حد را بر او جاري مي شخص ضعيف دزدي مي

 دختر محمد نيز دزدي كند، دست او را قطع خواهم كرد. 
كند كه اگر عزيزترين مردم در نزد او هم  بيان مي صبه اين ترتيب رسول اهللا 

او جاري  حد را بر صمرتكب كاري شود كه حد را بر او واجب گرداند، پيامبر 
خواهد ساخت. پس اگر يك نفر از بني هاشم مرتكب زنا شود در حالي كه همسر دارد، 

شود تا اينكه بميرد. و اگر عمداً و تنها از روي دشمني  به اتفاق مسلمانان رجم مي
شخصي را به قتل برساند، جايز است او را به عنوان قصاص كشت، حتي اگر مقتول 

 ديلمي باشد.  حبشي و يا رومي و يا ترك و
 148FOK»املسلمون تتكافأ دماؤهم«فرمودند:  صپيغمبر 

 يعني: [حرمت] خون همه مسلمانان با هم برابر است. 
بنابراين خون هاشمي و غير هاشمي فرقي ندارد، و به اتفاق امت خون آزادگان بني 

                                           
 . ٣/١٣١٥مسلم،  و ٥/٢٣) نگا: بخاری، ١(

 ، امحد شاكر. ٢/١٩٩و امحد،  ٢/٨٩٥، ابن ماجه، ٣/١٠٧) ابو داود، ٢(
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هاشم با غير بني هاشم يك حرمت مساوي دارد. پس ريختن خون بني هاشم و غير بني 
 صتوان ادعاكرد پيغمبر  هيچ تفاوتي ندارند. بنابراين چگونه مي –به حق  -شم ها

 كند.  فرموده باشد هر كس خون خاندان او را بريزد، خشم خدا عليه خودش را شديد مي
هر خوني را تحريم فرموده است، بنابراين كسي كه  –به ناحق  –خداوند ريختن 

چه از  گردد، باعث تشديد خشم خدا نمي شود، قتل او براساس حق و عدالت كشته مي
 بني هاشم باشد و چه از غير بني هاشم. 

و كسي كه خون مؤمني را عمدا بريزد، جزاي او جهنم جاودانه و خشم و نفرين 
خداست و خدا وعده عذاب بزرگي را به او داده است. بنابراين دليل حرمت ريختن 

يكسان  –ني هاشم و چه غير بني هاشم چه ب –خون و دليل مباح شدن آن در همه افراد 
دهند،  نمي نسبت صو برابر است. پس چنين كالمي را جز منافقان به رسول اكرم 

عدالت پيغمبر  برند و يا جاهالني كه از را زير سوال مي صمنافقاني كه نبوت پيامبر 
 خبرند.  مبعوث بي
همين باب است و نيز از » هر كس به وسيله اذيت عترت من، مرا بيازارد«عبارت 

 شود.  آزار پيغمبر از طريق هتك حرمت عترت، امت و سنت ايشان و غيره حاصل مي
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 انواع گمراهي در مذهب رافضه جمع شده است

انسان عاقل بايد تأمل كند كه كداميك از دو فرقه به حق و «گويد:  مولف رافضي مي
نمايد و  پيغمبرانش و ائمه او را منزه مي اي كه خدا، مالئكه خدا، حقيقت نزديكترند: فرقه

اي كه نماز را با ترك  سازند و يا فرقه ارزش و پست مبرا مي شريعت را از مسايل بي
 » .كنند نمايد و ائمه ديگران را ذكر مي درود بر ائمه باطل مي

نامند عبارت است از تعطيل  در جواب مولف بايد گفت: آنچه روافض تنزيه مي
 استن از ارزش و جايگاه خدا و پيغمبرانش. صفات خدا و ك

كنند، صفات كمال را از  توضيح اينكه: بنا بر قول جهميه كه صفات خدا را انكار مي
گويند: هيچ حيات،  نمايند. آنها مي او سلب و او را به جمادات و معدومات تشبيه مي

يست، علم و قدرت، كالم و مشيت، حب و بغض و رضايت و خشمي قوامش به خدا ن
تواند مستقيماً دخل و تصرف نمايد.  دهد و نمي شود و شخصاً كاري انجام نمي ديده نمي

 كنند.  و با اين توصيف او را به جمادات ناقص تشبيه مي
نمايند. پس اين توصيف تعطيل صفات كمال و كاستن از  و صفات كمال را از او سلب مي

ايص. تنزيه خدا عبارت است از مبرا شمردن ارزش اوست، و نه تنزيه و مبرا ساختن خدا از نق
خدا از نقايصي كه منافي صفات كمال هستند، مثل مرگ، چرت زدن، خوابيدن، عجز، جهل و 
نيازمندي، همچنانكه خداوند در كتابش خود را منزه شمرده است. به اين ترتيب صفات كمال 

خداوند از تشبيه شدن در گردد، و  براي خدا اثبات و صفات نقص منافي كمال از او نقص مي
گردد، و در اينكه در صفات كمالش  صفتي به مخلوقاتش، و نيز از همه صفات نقص منزه مي

 شود.  شبيه و مانندي داشته باشد، منزه مي
در مورد پيغمبران نيز بايد گفت: روافض كمال و علو درجاتي را كه خداوند از طريق 

كنند و  به پيغمبران داده، از آنها سلب مي حقيقت توبه و استغفار و ترقي مراحل كمال
كنند، و كالم خدا را از معاني خودش  آنچه را خداوند در اين باره فرموده، تكذيب مي
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كنند انتقال آدمي از جهل به علم، و از ضاللت به هدايت،  نمايند و گمان مي تحريف مي
د كه بزرگترين دانن و از گمراهي به رشد، به معني كاستن از ارزش اوست، و نمي

كند.  هاي خدا اين است كه بندگانش را از نقص به كمال منتقل مي ها و قدرت نعمت
شناسد، محبتش به خير و نيكي و تنفرش  كسي كه خير و شر را چشيده و هر دو را مي

شناسد، همچنانكه عمر بن  از شر و بدي بيش از كسي است كه جز خير و نيكي را نمي
هاي اسالم به سبب پديد آمدن نسلي كه جاهليت را  انريسم«گويد:  مي خطاب
 ».شوند اند يكي بعد از ديگري پاره مي نديده

تنزيه ائمه توسط روافض نيز عبارت است از بيان فضايحي كه نقل و بازگو كردن 
آنها باعث شرمندگي است، و مخصوصاً در مورد امام معدومي كه نه منفعتي ديني دارد و 

 نه منفعتي دنيوي. 
ارزش و پست نيز بايد گفت: قبال بيان كرديم كه اهل  در مورد تنزيه شريعت از مسايل بي

سنت در هيچ يك از چنين مسايلي اتفاق نظر نداشته و همگي قائل به آن نيستند، ولي 
 روافض قائل به مسايلي از اين جنس هستند كه مختص به خودشان است.

درود بر ائمه باطل نموده و به ذكر ائمه اهل سنت نماز را با ترك «گويد:  مولف مي
 ».پردازد ديگر مي

بايد گفت: يا مراد مولف اين است كه صلوات فرستادن بر امامان دوازده گانه و يا 
، به صورت معين واجب است. و يا مرادش صيكي از آنها و يا غير آنها، جز پيغمبر 

 اين است كه درود فرستادن بر خاندان نبوت واجب است. 
ر مرداش اولي است، بايد گفت: اين بزرگترين گمراهي روافض و خروجشان از اگ

دانيم كه  است. هم ما و هم خود روافض به صورت بديهي مي صشريعت محمد 
مسلمانان را به درود فرستادن بر ائمه دوازده گانه امر نكرد: نه در نماز و نه  صمحمد 

چنين كاري انجام  صحيات رسول اهللا در غير نماز، و هيچ يك از مسلمانان در هنگام 
روايت نشده  ص اند، و چنين چيزي نه با سند صحيح و نه ضعيف از رسول اهللا نداده

بر كسي واجب نبوده كه يكي از اين دوازده  صاست. و در هنگام حيات رسول اهللا 
 بفرستد. نفر را امام خود بداند، چه برسد به اينكه بر او واجب باشد در نماز بر آنها درود 
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 صبديهي است و به اجماع نيز ثابت است كه نماز مسلمانان در عهد رسول اكرم 
صحيح بوده است. حال هر كس درود بر اين ائمه دوازده گانه را در نماز واجب بداند و 

را تغيير داده است،  صنماز را به خاطر ترك اين درود باطل بداند، دين محمد 
 ين پيغمبرانشان را تغيير دادند. همچنانكه يهوديان و مسيحيان د

است و اين ائمه  صاگر گفته شود: مراد وجوب درود فرستادن بر خاندان پيغمبر 
 دوازده گانه نيز از زمره آنان هستند. 

شود و بنابر  شامل بني هاشم و همسران ايشان مي صبايد گفت: خاندان پيغمبر 
شمرده  صلب نيز خاندان رسول اهللا يكي از دو ديدگاه مشهور در اين باره بنو عبدالمط

گيرند: روافض  شوند و اكثريت اين خاندان توسط روافض مورد مذمت قرار مي مي
دهند، در حالي كه  فرزندان عباس و مخصوصاً خلفاي عباسي را مورد نكوهش قرار مي

باشند. و روافض هر كس را كه واليت ابوبكر و  مي صآنها نيز از خاندان رسول اهللا 
كنند، در حالي كه اكثريت قريب به اتفاق بني هاشم واليت  را بپذيرد، نكوهش ميعمر 

رسد جز  اند و از افرادي كه نسب صحيحشان به بني هاشم مي ابوبكر و عمر را پذيرفته
اند، و اهل علم و دين اين خاندان همگي  تعداد اندكي، همه واليت آن دو را پذيرفته

 اند.  تهرا پذيرف و عمر واليت ابوبكر
هستند،  صتر اينكه روافضي كه مدعي تعظيم و حفظ حرمت خاندان نبوت  عجيب

ياوران آنها بودند و آن زماني  –مركز خالفت  –به هنگام حمله مغوالن كافر به بغداد 
بود كه كفار از مسلمانان بني هاشم و غير بني هاشم را آنقدر كشتند كه تعدادشان را جز 

ون و هشتصد و هفتاد هزار و اندي را در اطراف بغداد به قتل خدا نداند، و يك ميلي
 رساندند، خليفه عباسيان را كشتند و زنان بني هاشم و كودكانشان را غصب نمودند. 

اين كار روافض بدون شك از بغض و خشم آنها نسبت به خاندان نبوت خبر 
يي بودند كه در ها دهد. روافض در اين جنايت بزرگ همكاران كفار بودند و همان مي

غصب زنان و فرزندان بني هاشم تالش نمودند. روافض هيچ عيبي از ديگران را گوشزد 
 اند. كنند، مگر اينكه خودشان مرتكب بزرگتر از آن شده نمي
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بر اينكه او   دربارة جعل كاري رافضي در استدالل بفضائل علي 

 تر به امامت بود اولي

ششم: اماميه وقتي فضايل و كماالت امير المؤمنين را ديدند «گويد:  مولف رافضي مي
كند و از حد احصاء خارج است و ديدند كه جمهور در  كه موافق و مخالف نقل مي

كنند و در مورد علي هيچ طعني  مورد ساير صحابه جز علي مطاعن زيادي نقل مي
دادند، چرا كه موافق و كنند، از قول او پيروي كرده و او را امام خود قرار  روايت نمي

دانند و غير علي را بدان سبب ترك كردند كه حتي معتقدان به  مخالف او را مبرا مي
اند كه باعث مخدوش كردن امامتشان  امامتشان نيز مطاعني در مورد آنها روايت كرده

كنيم كه در كتب  شود. ما در اينجا اندكي از درياي فضايل و كماالت علي را ذكر مي مي
روايت شده است، تا در روز قيامت حجتي عليه  –اهل سنت  –د اعتماد خودشان مور

 آنها باشد: 
كه جامع موطاي » الجمع بين الصحاح السته«از جمله ابو الحسن اندلسي در كتاب 

مالك، صحيح بخاري، صحيح مسلم، سنن ابي داود، صحيح ترمذي و صحيح نسايي 

﴿كرده كه آيه:  روايت همسر پيغمبر –است، از ام سلمه           

           ﴾N  :33(األحزاب.( 
ور كند و شما را كامالً خواهد پليدي را از شما اهل بيت (پيغمبر) د خداوند قطعاً مي«

 .»پاك سازد
نازل شده است، در حالي كه  صبر پيغمبر گويد: اين آيه در منزل من  ام سلمه مي

من در نزد در نشسته بودم، گفتم: اي رسول خدا! آيا من از اهل بيت نيستم؟ فرمود: (تو 
گويد: علي، فاطمه حسن و  هستي. ام سلمه مي صبر خير هستي، تو همسر پيغمبر 

ا! اينان خداوند آنها را با عباي خود پوشانيد و فرمود: صحسين آنجا بودند، پيغمبر 
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 اهل بيت من هستند، پس پليدي را از آنها دور و آنها را پاك گردان).
در جواب مولف بايد گفت: فضايل ثابت شده در احاديث صحيح در مورد ابوبكر و 
عمر بيشتر و بزرگتر از فضايلي است كه در مورد علي روايت شده است، و احاديثي هم 

ا را از ديدگاه جمهور صحيح شمرده و گفته كه مولف رافضي در اينجا ذكر كرده و آنه
اند. آشكارترين دروغ و افتراء  كه آنها در اقوال و كتب مورد اعتمادشان آنها را ذكر كرده

را بر جمهور علماء بسته است، زيرا اكثر احاديثي كه ذكر كرده به اتفاق علماء دروغ و 
ت علي و يا حتي برتري او اند داللتي بر امام يا ضعيف هستند و احاديثي هم كه صحيح

نسبت به ابوبكر و عمر ندارند و حق متضمن خصايص او نيستند و بلكه فضايلي را بيان 
نيز با او در آن فضايل شريكند برخالف فضايل ابوبكر و عمر كه  كنند كه غير علي مي

بسياري از آن مختص آن دو است، مخصوصاً در مورد ابوبكر فضايلي روايت شده كه 
 آنها مخصوص او بوده و كسي در آنها با او شريك نيست. عموم 

در مورد مطاعني هم كه مولف رافضي ذكر كرد، بايد گفت: هيچ طعني بر خلفاي 
 ثالثه وارد نيست، مگر اينكه در مورد علي مثل همان و يا بزرگتر از آن وارد است. 

طل است و ما به اين ترتيب روشن شد آنچه مولف ذكر كرد از بزرگترين مطالب با
 كنيم:  بطالن آن را با تفصيل بيان مي

اماميه علي را امام خود قرار دادند، چون مخالف و موافق او را منزه «گويد:  مولف مي
نمايند، و ديگران را ترك كردند، زيرا معتقدان به امامتشان نيز مطاعني در مورد آنها  مي

 ».سازد كنند كه امامتشان را مخدوش مي روايت مي
ر جواب بايد گفت: اين كالم دروغي آشكار است، زيرا مخالفان علي را منزه د

هاي متعددي  ها و گروه سازند، فرقه اند و بلكه كساني كه بر علي طعن وارد مي ننموده
كنند. كساني كه  بوده و برتر از آنهايي هستند كه طعني بر ابوبكر، عمر و عثمان وارد مي

كنند، برتر هستند. خوارج  ز آنهايي كه در مورد او غلو ميدادند ا طعني بر علي وارد مي
بر كفر علي اتفاق نظر دارند، و در نزد همه مسلمانان خوارج از غالت شيعه بهترند كه 

كنند، و بلكه خوارج و صحابه و تابعيني كه با  ادعاي الوهيت علي و يا نبوت او را مي
ثني عشري كه معتقد به امامت و علي جنگيدند در نزد جمهور مسلمانان از روافض ا



   

 415 مختصر منهاج السنه

 عصمت او هستند، بهترند. 
سازد،  جز روافض هيچ كس ديگري از امت طعني بر ابوبكر، عمر و عثمان وارد نمي

رضوان «كنند، ابوبكر و عمر را دوست دارد، و بر آنها  و خوارجي كه علي را تكفير مي
گويند: علي خليفه نبوده است،  ميدانند و  فرستند، و مروانيه كه علي را ظالم مي مي» اهللا

ابوبكر و عمر را دوست دارند، در حالي كه خويشاوندان آنها نيستند. با اين وجود، 
دانند؟  توان گفت بر خالف خلفاي ثالثه، موافق و مخالف علي را مبرا مي چگونه مي

برترند،  نمايند بزرگتر، بيشتر و بديهي است كه آنهايي كه اين خلفاي سه گانه را منزه مي
 –كنند  حتي آنهايي كه او را به كفر، فسق و عصيان متهم مي –و طعن زنندگان به علي 

تر و ديندارترند، و روافض در  هاي معروفي هستند، و از روافض عالم مذاهب و فرقه
برابر آنها از برافراشتن پرچم و كارزار كردن عاجزند. بنابراين روافض نه توان آوردن 

 اطع عليه آنها دارند، و نه در كارزار با آنها اميدي به پيروزي دارند. حجت و برهاني ق
نامند، هيچ يك به  هايي كه به علي ايراد وارد كرده و او را كافر و ظالم مي و فرقه

را مدح و خلفاي سه گانه  ارتداد از اسالم مشهور نيستند. برعكس، آنهايي كه علي
ر و مرتد هستند، مثل غالتي از قبيل نصيريه و دهند، كفا ديگري را مورد طعن قرار مي

و كنند، و مثل اسماعيليه ملحد كه از نصيريه بدترند،  غيره كه ادعاي الوهيت علي را مي
 صها به خدا و پيغمبر  كنند. كافر بودن اين فرقه مثل غالتي كه ادعاي نبوت علي را مي

ها  مورد يكي از انسان آشكار بوده و بر هيچ عالمي پوشيده نيست. زيرا هر كس در
، در مورد شخص ديگري ادعاي صادعاي الوهيت كند و يا اينكه بعد از محمد 

پيغمبر بوده و  پيغمبر نبوده و بكلي علي صالوهيت را بكند، و يا اينكه ادعا كند محمد 
ها و امثال آن كافر بوده و كفر آنها بر اهل  جبرئيل به اشتباه رفت. صاحبان اين ديدگاه

 م پوشيده نيست. اسال
و ياران  ،كنند بر عكس، كساني از خوارج كه علي را تكفير و يا او را سب و لعن مي

اند، همه اين  جنگيدند و او را سب و لعن كرده معاويه و بني مروان و غيره كه با علي
دهند،  خوانند، زكات مي ها به اسالم و شرايع آن پايبند هستند: نماز مي افراد و گروه

آورند، آنچه را خدا و پيغمبر حرام  گيرند، حج خانه خدا را به جا مي ن را روزه ميرمضا
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اند و بلكه شعاير و شرايع اسالم  شمارند و مرتكب كفري آشكار نشده اند، حرام مي نموده
شمارند. اين حقيقت را هر كسي بر احوال  در بين آنها آشكار بوده و آنها را بزرگ مي

كند كه همه مخالفان علي  داند، با اين وجود چگونه مولف ادعا مي اسالم آگاه باشد، مي
 دانند؟! او را منزه و مبرا مي
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 :)48فصل (
 حديث كساء دال بر امامت نيست

در مورد حديث كساء بايد گفت: اين حديث صحيح بوده و احمد و ترمذي آن را از 
 صده كه گفت: پيغمبر اند و مسلم نيز آن را از عايشه روايت كر ام سلمه روايت كرده

يك روز صبح در حالي خارج شد كه گليمي بافته شده از پشم سياه داشت، سپس حسن 
بن علي نزد او آمد، وي را زير گليم برد سپس حسين آمد، او را نيز زير گليم برد. سپس  

 ﴿فاطمه آمد، او را نيز صدا زد. بعد علي آمد، او را نيز صدا زد، سپس فرمود:        

               ﴾N  :33(األحزاب.( 
خواهد پليدي را از شما اهل بيت (پيغمبر) دور كند و شما را كامالً  خداوند قطعاً مي«

 ».پاك سازد
تص با علي شريكند، پس از خصايص مخ ن، حسن و حسين در اين حديث فاطمه

باشد. بنابراين اين فضيلت مختص  علي نيست و بديهي است يك زن شايسته امامت نمي
 ائمه نيست و بلكه غير آنها نيز با ايشان در اين خصيصه شريكند. 

براي آنها دعا كرده كه  صبه عالوه، به مقتضاي مضمون اين حديث، پيغمبر 
شود،  غايت استنباطي كه از آن ميخداوند پليدي را از آنها دور و آنها را پاك گرداند و 

آنها دعا كرد كه از زمره متقين باشند كه خداوند پليدي  براي صاين است رسول اهللا 
گرداند و اجتناب از پليدي بر هر مومني واجب است و  را از آنها دور و آنها را پاك مي

 آراسته شدن به پاكي به هر مومني دستور داده شده است: 

﴿: فرمايد خداوند مي                           

        ﴾N  :6(المائده.( 
خواهد شما را پاك سازد  بلكه مى ؛خواهد مشكلى براى شما ايجاد كند خداوند نمى«

 ».بجا آوريد شايد شكر او را ؛و نعمتش را بر شما تمام نمايد
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  ﴿فرمايد:  و مي              ﴾N  :103(التوبه.(  
اى (بعنوان زكات) بگير، تا بوسـيله آن، آنهـا را پـاك سـازى و      از اموال آنها صدقه«(

 ».پرورش دهى

   ﴿و نيز:            ﴾N  :222(البقره.( 
 ».كنندگان را دوست دارد، و پاكان را (نيز) دوست دارد خداوند، توبه«

و غايت اين امور دعا بر مشموالن مضمون اين آيات است براي انجام فعل مأمور و 
 ترك فعل محظور. 

 ﴿چنين نازل شد:  در مورد ابوبكر صديق                  

                                

  ﴾N  :21-17(الليل.( 

شود. همان كسـي كـه    به زودي باتقواترين مردم از آن (آتش سوزان) دور داشته مي«
بخشد تا پاك شود. و هيچ كس را نزد او حق نعمتي نيست  ود را (در راه خدا) ميمال خ

تا بخواهد (به اين وسيله) او را جزا دهد. بلكه تنها هدفش جلب رضاي پروردگار بزرگ 
 ».شود اوست. و به زودي راضي و خشنود مي

﴿و نيز در قرآن آمده:                  

                             

       ﴾N  :100(التوبه.( 
ار، و كسانى كه به نيكى از آنها پيروى كردند، پيشگامان نخستين از مهاجرين و انص«

و باغهايى از بهشت براى  ؛خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها (نيز) از او خشنود شدند
 ؛جاودانه در آن خواهند ماند ؛آنان فراهم ساخته، كه نهرها از زير درختانش جارى است

 ».و اين است پيروزى بزرگ
فعل امر شده را انجام و از انجام امور نهي شده، بديهي است كه اين سابقان بايد 

اجتناب كرده باشند. زيرا اين رضايت الهي و جزا و پاداش با انجام اوامر و ترك نواهي 
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گناهان، شود و در اين صورت دور شدن پليدي از آنها و پاك شدنشان از  حاصل مي
اي از  كساء، گوشهبراي اهل  صشود. پس دعاي پيغمبر  بخشي از اوصاف آنها تلقي مي

براي غير اهل كساء نيز دعا  صاوصاف موجود در سابقان نخستين است. و پيغمبر 
هاي زيادي رسيدن به بهشت، مغفرت  كرده كه خداوند بر آنها درود بفرستد و براي گروه

الهي و چيزهاي ديگري را دعا نموده است، دعاهايي كه از دعاي اهل كساء بزرگترند و 
 ني فضيلت بيشتر اهل كساء از سابقان نخستين نيست. اين دعا به مع

ولي از آنجا كه دوري از پليدي و پاك شدن از گناه بر اهل كساء واجب شده است، 
مستحق  براي آنها دعا كرده كه خداوند آنها را بر انجام آن ياري دهد تا صپيغمبر 

 نكوهش و عقاب نگردند و به ستايش و ثواب نايل گردند.
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 :)49فصل (
 در مورد اينكه آية مناجات فضيلت و داللتي بر امامت ندارد

فرمايد هيچ كسي جز من به آيه زير عمل نكرد  مي عليگويد:  مولف رافضي مي

 ﴿فرمايد:  كه مي                            ﴾N 

 ).12(المجادله: 
خواهيد با رسول خدا نجوا كنيد پيش  ايد! هنگامي كه مي اي كساني كه ايمان آورده«

 ».اي در راه خدا بدهيد از نجوايتان صدقه
فرمايد: تنها من به اين آيه عمل نمودم و خداوند به سبب آن امر موجود در  امام مي

 اين آيه را بر امت سبك و آسان كرد. 
دادن صدقه بر مسلمانان واجب نبوده است كه با ترك آن «گفت: در جواب بايد 

خواست با پيغمبر  گناهكار محسوب گردند، و تنها زماني واجب بوده كه شخص مي
نجوا نمايد، و مورد اتفاق است كه كسي جز علي نخواست نجوا نمايد و او نيز  ص

 براي اين منظور به شخصي صدقه داد. 
انند امر به دادن فديه است، براي كسي كه بخواهد اول و امر موجود در اين آيه م

 عمره و سپس حج را بجا بياورد.
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 :)50فصل (
 خطاي رافضي در مورد استدالل به آية سقايه

بن شيبه از بني  گويد: طلحه  محمد بن كعب قرظي مي«گويد:  مولف رافضي مي
شمردند.  خود را بر ميبن ابي طالب افتخارات  بن عبدالمطلب و علي  عبدالدار و عباس 

توانم در آن بمانم.  بن شيبه گفت: من كليدهاي كعبه را دارم، اگر بخواهم مي طلحه 
مانم.  عباس گفت: من مسئول سقايت كعبه هستم و اگر بخواهم در مسجد الحرام مي

گوييد، من قبل از همه مردم شش ماه به سوي قبله نماز  دانم چه مي علي گفت: نمي
 ام. به دنبال اين جريان خداوند نازل فرمود كه: مجاهد در راه خدا بودهام و  خوانده

﴿                              

                   ﴾N  :19(التوبه.( 
آيا سيراب كردن حجاج، و آباد ساختن مسجد الحرام را، همانند (عمل) كسى قرار «

داديد كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده، و در راه او جهاد كرده است؟!(اين دو،) نزد 
 .»كند خدا مساوى نيستند! و خداوند گروه ظالمان را هدايت نمى

در جواب مولف بايد گفت: اين خبر با اين الفاظ در هيچ يك از كتب حديثي مورد 
هاي دورغ و جعلي بودن در اين حديث آشكار است،  اعتماد وجود ندارد و بلكه نشانه

بن طلحه  بن عثمان  بن شيبه وجود خارجي ندارد و خادم كعبه شيبه  از جمله: طلحه 
هاي ديگر اينكه عباس  حديث صحيح نيست. از نشانهدهد كه  بوده است، و اين نشان مي

در حالي كه ماندن در آن هيچ فضيلتي به » مانم اگر بخواهم در مسجد الحرام مي«گفته 
 همراه ندارد تا به آن افتخار شود. 

...» ام  شش ماه قبل از مردم نماز خوانده«به عالوه، در حديث آمده كه علي گفت: 
زيرا فاصله زماني بين ايمان آوردن علي با ايمان آوردن بطالن اين سخن آشكار است 

زيد و ابوبكر و خديجه، يك روز و يا در همين حدود بوده است، پس چگونه شش ماه 
 قبل از همه مردم نماز خوانده است؟ 
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در حالي كه » ام من مجاهد و صاحب جهاد بوده«و در نهايت بايد گفت: عبارت: 
 ه باشند، نادرست است.تعداد بسياري در آن شركت كرد
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 :)51فصل (
 در مورد اينكه حديث وصيت دروغ و ساختگي است

بن از جمله فضايل ديگر علي اينكه: احمد بن حنبل از انس «گويد:  مولف رافضي مي
بپرس كه چه كسي وصي و  صكند كه گفت: به سلمان گفتيم: از پيغمبر  مالك نقل مي

خدا! چه كسي وصي تو است؟ فرمودند: اي  جانشين او است؟ سلمان پرسيد: اي رسول
 فرمود: ص، رسول اهللا بن نون سلمان! وصي موسي چه كسي بود؟ جواب داد: يوشع

و آن شخص،  كند پردازد و به وعده من عمل مي وصي من كسي است كه دين مرا مي
 بن ابي طالب است.  علي

ختگي است و در جواب مولف بايد گفت: اين حديث به اتفاق محدثان كذب و سا
در مسند امام احمد بن حنبل نيست. احمد يكي از ابواب مسند را در فضايل صحابه 
تصنيف كرده كه فضايل ابوبكر، عمر، عثمان، علي و جماعتي ديگر از صحابه را در آن 
ذكر نموده است. و در آن كتاب هم احاديث صحيح و هم احاديث ضعيف را از باب 

فضايل «ه آورده، صحيح نيست. به عالوه در باب تعريف ذكر كرده است، و هر چ
از كتاب مسند امام احمد زياداتي وجود دارد كه قطيعي آنها را از شيوخ خودش » صحابه

ان  -روايت كرده است و اين زيادات قطيعي غالباً جعلي و ساختگي هستند، همچنانكه 
كنند كه  ساني روايت ميپردازيم. شيوخ قطيعي از ك به بيان بعضي از آنها مي -شاء اهللا 

در طبقه احمد هستند. و اين روافض نادان و جاهل هر وقت حديثي را در اين باب 
كنند احمد بن حنبل آن را روايت كرده است، در حالي كه گوينده آن  ديدند، گمان مي

قطيعي است و شيخ قطيعي شخصي است كه از طبقه احمد است. و همچنين در مسند 
بن ابي  انب پسرش عبداهللا اضافه شده است، مخصوصاً در مسند علياحمد زياداتي از ج

 ، عبداهللا زيادات بسياري اضافه نموده است.طالب 
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 :)52فصل (
واينكه فضيلتي  صتوسط پيامبر  در مورد به دوش گرفتن علي

 در آن نيست

كند كه گفت؛ با  نقل مي و يزيد بن ابي مريم از علي« گويد: مولف رافضي مي
به من گفت: بنشين. نشستم و او  صرفتيم تا به كعبه رسيديم، پيغمبر  صاكرم  رسول

ضعف مرا ديد، پس پايين آمد  صروي شانه من رفت. خواستم كه برخيزم. رسول اهللا 
 صول اهللا ـهايش نشستم. و رس هـه من برو. روي شانـو نشست و فرمود: روي شان

رسيدم و  رسم. به باالي كعبه ان ميبرخواست، احساس كردم اگر بخواهم به افق آسم
تا بر آن اي از طال و يا مس بر آن ديدم، آن را زير و رو و باال و پايين كرده،  مجسمه

فرمود: آن را بينداز. آن را انداختم و بسان شيشه شكست.  صپيغمبر سيطره يافتم. 
شديم، از ها ناپديد  دويديم تا در بين خانه صسپس پايين آمدم و همراه رسول اكرم 

 ».ترس اينكه مبادا كسي ما را ببيند
در جواب مولف بايد گفت: اين حديث حتي اگر صحيح باشد، متضمن چيزي از 

در حالي كه امامه بنت ابي  صخصائص ائمه و يا خصايص علي نيست. زيرا پيغمبر 
را ايستاد او  خواند: وقتي مي گذاشت، نماز مي هايش مي العاص بن ربيع را بر روي شانه

گذاشت. گاهي  برد او را روي زمين مي گذاشت، و وقتي سجده مي هايش مي روي شانه
پيغمبر رفت.  هاي ايشان باال مي از سر و شانه برد، حسن سجده مي صپيغمبر كه 

¢A<Ÿفرمود:  مي ص á^= <f^= �„d@149FN  يعني: پسرم حسن سوار بر دوش من شده است. و
پسر و دختر خردسال را روي  صپيغمبر چه بوسيد. پس چنان حسن را مي صپيغمبر 

دوش خود سوار كرده است، حمل علي توسط ايشان به معني خصايص و فضايلي براي 
اند. بايد اضافه كرد حمل علي  علي نيست. زيرا غير علي نيز با او در آن شريك و سهيم

                                           
 . ٣/٤٩٣و امحد،  ٢/١٨٢) نسايی، ١(
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بوده است، پس اين ماجرا  صبه خاطر عجز علي از حمل پيغمبر  صپيغمبر توسط 
كند  را حمل مي صگيرد و فضيلت كسي كه پيغمبر  قرار مي صپيغمبر يل مناقب ذ

نمايد، و به ثبوت رسيده كه  او را حمل مي صپيغمبر بزرگتر از فضيلت كسي است كه 
را حمل كردند: اين  صپيغمبر بن عبيداهللا  در روز احد، تعدادي از صحابه مثل طلحه 

باعث نفعي براي  ايشانمل ديگران توسط است و ح صپيغمبر كار باعث نفعي براي 
تر از  با ارزش صپيغمبر ديگران است و بديهي است كه سود رساندن با جان و مال به 

 باشد. مي صپيغمبر سود بردن از وجود و يا دارايي 
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در مورد جعلي بودن حديث (راستگويان سه نفراند...) و اينكه 

 ندارد داللتي بر امامت علي

فرمود: راستگويان سه  صپيغمبر گويد:  ابن ابي ليلي مي«گويد:  ف رافضي ميمول
نفر هستند: حبيب نجار كه مومن آل ياسين است، حزقيل كه مؤمن آل فرعون است و 

 ».بن ابي طالب كه برترين آن سه نفر است علي
باشد، زيرا در  مي صدر جواب مولف بايد گفت: اين كالم دروغ بستن بر پيغمبر 

به ثبوت رسيده كه ايشان ابوبكر را صديق ناميدند و در  صپيغمبر يث صحيح از حد
عليكم بالصدق فإنَّ «فرمود:  صروايت شده كه ايشان   حديث صحيح از ابن مسعود

الصدق هيدي إىل الرب، و إنَّ الرب هيدي إىل اجلنة، وال يزال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى 
كم والكذب، فإنَّ الكذب هيدي إىل الفجور، وإنَّ الفجور هيدي إىل النار، يكتب عند اهللا صديقاً، وإيا

 =150FN»وال يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند اهللا كذاباً 
كند و نيكوكاري به بهشت  يعني: راستگو باشيد زيرا راستگويي به نيكي راهنمايي مي

اي راستي است تا اينكه در انجامد و شخص [راستگو]، همچنان راستگو بوده و جوي مي
گيرد. و از دروغ بپرهيزيد، زيرا دروغ به فجور راهنمايي  نزد خداوند عنوان صديق را مي

گويد و  انجامد و شخص [دروغگو]، همچنان دروغ مي كند و فجور به جهنم مي مي
كند كه  گيرد، اين روايت بيان مي جوياي دروغ است تا اينكه در نزد خدا عنوان كذاب مي

 صديقان بسيارند. 
پيغمبر فرمايد: ايشان صديقه بود و  به عالوه، خداوند در مورد مريم بنت عمران مي

يعني: از مردان، تعداد  151FOK»كمل من الرجال كثري ومل يكمل من النساء إال أربع«فرمايد:  مي ص
صديقان اند. بنابراين  اند ولي از زنان تنها چهار تن به كمال رسيده زيادي به كمال رسيده

                                           
 . ٢٠١٣-٤/٢٠١٢) نگا: مسلم، ١(

 . ٤/١٨٨٦و مسلم،  ٤٧١و  ٦/٤٤٦) نگا: بخاری؛ در فتح الباری، ٢(
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 از بين مردان بسيارند.
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(تو از من و من از تو  به علي صدر مورد فرموده پيامبر 

 ندارد هستم)و اينكه داللتي بر امامت علي

روايت شده كه به علي فرمود: تو از  صو از رسول اكرم «گويد:  مولف رافضي مي
 ».من و من از تو هستم

  صحيح بوده و بخاري و مسلم آن را از براء در جواب مولف بايد گفت: اين حديث
اند. وقتي علي، جعفر و زيد به خاطر به عهده گرفتن و سرپرستي  بن عازب روايت كرده

اش كه همسر جعفر بود، واگذار  او را به خاله صپيغمبر از دختر حمزه تنازع نمودند، 
تو هستم. و به جعفر يعني: تو از من و من از  »أنت مني وأنا منك«كرد و به علي گفت: 

لُقي«گفت:  لْقي وخُ يعني: در كالبد و اخالقت شبيه من هستي و به زيد گفت:   »أشبهت خَ
. يعني: تو برادر و موالي ما هستي. ولي بايد گفت: اين عبارت را 152FN»أنت أخونا وموالنا«

براي گروهي ديگر از صحابه نيز بكار برده است، همچنانكه در صحيحين  صپيغمبر 
إنَّ األشعريني إذا أرملوا يف «فرمودند:  صبو موسي اشعري روايت شده كه ايشان از ا

الغزو وقلت نفقة عياهلم يف املدينة مجعوا ما كان معهم يف ثوب واحد، ثم قسموه بينهم بالسوية، هم 

  153FO»مني وإنا منهم
و  شان ته بكشد و يا نفقه اهل ها وقتي به خاطر درگيري با غزوه توشه يعني: اشعري

كنند و يكجا جمع  عيالشان در شهر كم شود، هر چه را كه دارند، همه را يك كاسه مي
نمايند، آنها از من و من از  نمايند، سپس آن را به صورت مساوي بين خود تقسيم مي مي

 آنها هستم. 
در مورد جليبيب فرمود: او از من و من از او هستم: مسلم در  صپيغمبر و همچنين 

                                           
 و غريه.  ٣/١٨٤) نگا: بخاری، ١(

 . ١٩٤٥-٤/١٩٤٤مسلم،  و ٣/١٨٣) نگا: بخاری، ٢(
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كه  اي بوديم در غزوه صكند كه: با رسول اهللا  ابي برزه نقل مي صحيح خودش از
به اصحابش فرمود: آيا  صپيغمبر خداوند غنيمت (و پيروزي) نصيب ايشان كرد. 

كسي هست كه او را نيابيد (و شهيد شده باشد)؟ گفتند: بله، فالني و فالني. سپس 
ي و فالني و فالني. سپس فرمود: فرمود: آيا كسي هست كه او را نيابيد؟ گفتند: بله، فالن

فرمود: ولي من جليبيب را  صپيغمبر  ،آيا كسي هست كه او را نيابيد؟ گفتند: خير
بينم، او را پيدا كنيد. صحابه او را در بين كشته شدگان يافتند كه در نزد هفت نفر  نمي

ر سر ب صپيغمبر مقتول بود: آن هفت نفر را كشته بود و سپس به شهادت رسيده بود. 
». قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه«جنازه او آمد و ايستاد و فرمود: 

اند، او از من و من از او هستم، او از من و  يعني: هفت نفر را كشته، سپس او را كشته
اش را روي دو بازوي خودش  جنازه صگويد: پيغمبر  من از او هستم. ابوبرزه مي

 صپيغمبر ي كه به تنهايي او را برداشته بود، قبري براي او حفر شد و گذاشت در حال
154Fاو را در قبرش گذاشت، بدون اينكه غسلي در ميان باشد

1. 
كه فرمود: تو از  خطاب به علي صپيغمبر شود كه كالم  به اين ترتيب روشن مي

ها و  يمن و من از تو هستم، از خصايص علي نبوده و بلكه عين همين عبارت به اشعر
نباشد و افرادي  هاي مختص علي جليبيب گفته شده است. چنانچه اين امر از ويژگي

تر باشند، بنابراين  با او در اين امر شريك باشند كه از نظر رتبه از خلفاي سه گانه پايين
 داللتي بر فضيلت و يا امامت علي ندارد.

                                           
 . ١٩١٩-٤/١٩١٨) نگا: مسلم، ١(
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بيان توضيح وعمرو بن ميمون استدالل رافضي به حديث مرسل 
 آن

بن ابي طالب  و از عمرو بن ميمون نقل شده كه گفت: علي«گويد:  مولف رافضي مي
فرستم كه  به او فرمود: فردا كسي را مي صده فضيلت دارد كه مختص اوست: پيغمبر 

خداوند هرگز او را مغلوب و خوار نكند، خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و 
رسيد  صهر كس ادعاي شرافتي داشت به خدمت پيغمبر پيغمبر او را دوست دارند. 

گفتند: در  بن ابي طالب كجاست؟  فرمود: علي ص[تا آن فرستاده پيغمبر گردد]، ايشان 
گويد  آسياب در حالي كه مشغول آرد كردن گندم بود، دچار چشم دردي شده است. مي

ر حالي كه دچار كردند. باالخره علي د و كسي از آن مدعيان خودشان گندم آرد نمي
: در چشم او دميد سپس صديده آمد. پيغمبر  چشم درد شده بود كه تقريباً چيزي نمي

 پرچم را سه بار به اهتزاز در آورد، و به او داد. و صفيه بنت حيي را آورد.
سپس ابوبكر را با سوره توبه فرستاد و علي را پشت سر او فرستاد. علي آن را از او 

 برد. جز من، با كسي كه از من باشد.  را نمي گرفت و گفت: كسي آن
پذيرد؟ همه  و به عموزادگانش گفت: چه كسي در دنيا و آخرت واليت مرا مي

سكوت كردند و علي كه در مجلس بوده، گفت: من در دنيا و آخرت واليت تو را 
ا و پرسيد: چه كسي در دني پذيرم. علي را رها كرده و به سراغ يكايك آنان رفته و مي مي

پذيرد؟ همه سكوت كردند. علي گفت: من واليت تو را در دنيا و  آخرت واليت مرا مي
 فرمود: تو در دنيا و آخرت ولي و ياور من هستي.  صپذيرم. پيغمبر  آخرت مي

را  لباسش صو علي بعد از خديجه اولين كسي است كه ايمان آورد و رسول اكرم 

﴿فرمود: روي علي، فاطمه، حسن و حسين انداخته و           

           ﴾N  :33(األحزاب.( 
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ور كند و شما را كامالً خواهد پليدي را از شما اهل بيت (پيغمبر) د خداوند قطعاً مي«
 .»پاك سازد

را  صه و لباس پيغمبر و علي جان خود را به بهاي حفظ جان رسول فروخت
زدند. و  پوشيده و در جاي او خوابيد و اين در حالي بود كه مشركان او را با سنگ مي

قصد حركت به سوي ميدان نبرد را كرد، علي گفت: آيا من  صدر غزوه تبوك پيغمبر 
فرمود: آيا  صفرمود: خير. علي گريست پيغمبر  صبا تو خواهم بود؟ پيغمبر 

ن به منزلت هارون براي موسي باشي؟ جز اينكه تو پيغمبر نيستي. خواهي براي م نمي
 شايسته نيست كه بروم، مگر اينكه تو جانشين من باشي. 

درِ  صبه او فرمود: تو بعد از من ولي همه مؤمنان هستي. و پيغمبر  صو پيغمبر 
 ها به داخل مسجد را بست جز در خانه علي و علي در حالي كه غسل بر او همه خانه
فرمود:  صگرديد. زيرا راهي جز آنجا نداشت و پيغمبر  شد، وارد مسجد مي واجب مي

 هر كس من موالي او هستم، علي موالي اوست. 
نقل شده كه ابوبكر را براي اعالم برائت از  صو در حديث مرفوعي از پيغمبر 

ه ب صمكه فرستاد، پس ابوبكر سه روز با آن در حركت بود. پس ايشان به مشركان 
علي فرمود: خودت را به ابوبكر برسان و تو آن اعالم برائت را ابالغ كن و علي چنين 

رسيد، گريه كرد و گفت اي رسول خدا! آيا  صكرد. وقتي ابوبكر به خدمت پيغمبر 
فرمود: نه، ولي به من دستور داده شد كه يا  صكاري از من سر زده است؟ پيغمبر 

 .»ه از من است آن را ابالغ نمايدك خودم آن را ابالغ كنم و يا كسي
در جواب بايد گفت: اين خبر مسند نبوده و بلكه مرسل است، آن هم زماني كه از 

 بن ميمون به ثبوت برسد.  عمرو
آيا «و الفاظي در اين خبر است كه دروغ بر رسول خدا هستند، مثل جمله: 

نكه تو پيغمبر نيستي و خواهي تو براي من به منزله هارون براي موسي باشي، جز اي نمي
چندين  صزيرا پيغمبر  .»شايسته نيست كه من بروم جز اينكه تو جانشين من باشي

مرتبه از مدينه خارج شده و كس ديگري غير از علي را جانشين خود ساخته است، 
همچنانكه براي اداي حج عمره حديبيه علي با او بود و شخص ديگري جانشين پيغمبر 
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در غزوه خيبر علي با او بود و شخص ديگري در مدينه جانشين بود. بعداً نيز  ص
و در غزوه فتح [مكه] نيز علي با او بود و شخص ديگري در  ،شده بود صپيغمبر 

و در  ^svÔ=«^ÉÈÿو در غزوه حنين و طائف و در  ،شده بود صمدينه جانشين پيغمبر 
 يشان بود. غزوه بدر نيز علي با او بود و شخص ديگري در مدينه جانشين ا

اند و محدثان بر صحت آن اتفاق نظر  همه اين مطالب با اسناد صحيح ثابت شده
بود، حتي در آنهايي كه جنگي هم روي نداد.  صها با پيغمبر  دارند. علي در اكثر غزوه

اگر گفته شود: جانشين كردن به اين معني است كه جز برترين شخص جانشين پيغمبر 
ها علي مفضول باشد،  ها، عمره و حج آيد كه در عموم غزوه گردد. پس الزم مي نمي ص

و در غزوه تبوك  ،شد نه افضل، خصوصاً كه هر بار يكي از مردان مؤمن جانشين مي
 صزنان و كودكان و افراد معذور و سه نفري كه از امر پيغمبر جانشينى فقط براى 

مدينه امنيت كامل داشت و و با اين وجود  ،بودتخلف ورزيدند و يا به نفاق متهم شدند، 
كرد و جانشين به جهاد نياز نداشت. آنگونه كه در  هيچ خطري ساكنين آن را تهديد نمي

 نياز بود.  صاكثر سفرهاي پيغمبر 
اين » همه درهاي داخل شده به مسجد را مسدود كرد جز ورودي خانه علي«عبارت 

اند.  مقابله آن را جعل كرده هاي بافته شده توسط شيعه است كه براي كالم نيز از دروغ
در مرضي كه در آن وفات  صزيرا در حديث صحيح از ابوسعيد نقل شده كه پيغمبر 

إنَّ أمنَّ الناس عيلَّ يف ماله وصحبته أبوبكر، ولو كنت متخذاً خليالً غري ريب «فرمود، گفت: 

دت إالَّ خوخة الختذت أبابكر خليالً ولكن أخوة اإلسالم ومودته ال يبقني يف املسجد خوخ ة إالَّ سُ

بر من منت دارد و با من در مال و جان بيش از همه مردم كسى كه يعني:  155FNK»أيب بكر
گزيدم، حتماً ابوبكر را  و اگر غير از پروردگارم دوستي بر مي همراهى كرد ابوبكر است،

شود همه  باعث مي اين وو مودت  اسالمو برادرى در  اخوتلى گرفتم و به دوستي مي
هاي مسجد مسدود شوند به جز ورودي خانه ابوبكر. اين حديث در صحيحين  روديو

 از ابن عباس نيز روايت شده است. 

                                           
 . ٥/٤/١٨٥٥و ج  ٩٧-١/٩٦) نگا: بخاری، ١(
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اين حديث نيز به اتفاق » اي علي! تو بعد از من موالي هر مؤمني هستي«حديث 
محدثان ساختگي است و آنچه از عبارات صحيح كه در آن است از خصائص ائمه و 

د علي هم نيست، و بلكه غير علي نيز با او در آن ويژگي سهيم بلكه از خصائص خو
هستند. مثالً اينكه علي خدا و پيغمبرش را دوست دارد و خدا و پيغمبر علي را دوست 

مثل  صدارند، و اينكه علي در مدينه جانشين ايشان شده است، و اينكه براي پيغمبر 
 صهر كسي است كه پيغمبر بوده است، و اينكه علي موالي  ؛هارون براي موسي 

موالي اوست، و اينكه اعالم برائت را حتماً بايد يك نفر از بني هاشم ابالغ نمايد، همه 
اين موارد بين علي و ديگراني جز او مشترك است، و هيچ يك ويژگي مختص علي 

شوند، و اينكه ابالغ برائت بايد توسط بني هاشم باشد به اين دليل بوده كه  شمرده نمي
توسط شخصي از قبيله فرمانده  ابر عادت، نقص عهد و پيمان، و نيز بستن پيمان بايدبن

 اصلي صورت گيرد.
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ذكر نموده و رد   در بيان فضايل دروغيني كه رافضي براي علي

 بر آن

و از جمله فضايل مختص علي اينكه: اخطب خوارزم از «گويد:  مولف رافضي مي
اي به اندازه طول عمر نوح، خدا  كه فرمود: اي علي! اگر بندهكند  روايت مي صپيغمبر 

را عبادت كند، و به اندازه كوه احد طال داشته و آن را ببخشد، و چندان عمر كند كه 
هزار سال حج را بر روي دو پاي خودش بجا بياورد، و سپس مظلومانه در بين صفا و 

بهشت نيز به مشامش نرسيده و  مروه كشته شود، اگر تو را ولي خود نگيرد، حتي بوي
 شود.  به آن داخل نمي

 صمردي به سلمان گفت: تو چرا علي را دوست داري! جواب داد: از پيغمبر 
فرمود: هر كس علي را دوست بدارد، مرا دوست داشته است، و هر كس با  شنيدم كه مي

از پيغمبر علي دشمني ورزد، با من دشمني نموده است. و از انس روايت شده كه گفت: 
فرمود: خداوند از نور رخسار علي هفتاد هزار مالئكه خلق نمود كه  شنيدم كه مي ص

 كنند.  تا روز قيامت براي او و دوستدارانش استغفار مي
فرمودند: هر كس علي را دوست بدارد، خداوند  صو از ابن عمر نقل شده كه پيغمبر 

سازد. آگاه باشيد كه هر  عايش را برآورده ميپذيرد، و د داري او را مي نماز، روزه و شب زنده
كس علي را دوست بدارد خداوند در قبال هر رگي كه در بدن دارد، شهري را در بهشت به 

كند. آگاه باشيد كه هر كس خاندان محمد را دوست بدارد از محاسبه و سنجش  او عطا مي
هر كس بر محبت خاندان اعمال و گذشتن از پل صراط در امان خواهد بود. آگاه باشيد كه 

محمد بميرد، من ضامن او هستم كه در بهشت با پيغمبران خواهد بود، و آگاه باشيد كه هر 
آيد كه بين دو چشمش نوشته  كس با خاندان محمد دشمني ورزد، روز قيامت در حالي مي

 ».نااميد از رحمت خدا«شده 
كه ما در كنار او روزي  صو از عبداهللا بن مسعود نقل شده كه گفت: پيغمبر 
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نشسته بوديم، فرمودند: سوگند به كسي كه جانم در دست اوست! خداوند روز قيامت از 
پرسد: از عمرش كه چگونه آن را سپري كرده است، و از  همه درباره چهار چيز مي

اش كه آن را چگونه به  جسم و كالبدش كه آن به چه درگير ساخته است، و از داراي
راهي انقاق نموده است، و از محبت ما اهل بيت. عمر به او گفت:  دست آورده و در چه

بن ابي  دستش را بر سر علي  صنشانه محبت شما بعد از خودتان چيست؟ پيغمبر 
طالب كه در كنارش بوده گذاشت و گفت: نشانه محبت من بعد از من، محبت اين 

سوال شد كه  صبن عمر نقل شده كه گفت: از پيغمبر  شخص است. و از عبداهللا 
فرمودند: به لغت و  صپروردگار در شب معراج با چه زباني با تو صحبت كرد؟ ايشان 

اي  زبان علي، پس خدا به من الهام كرد كه بگويم: پروردگارا! مرا مورد خطاب قرار داده
يا علي را؟ خداوند فرمود: اي محمد! من چيزي نيستم كه با ساير اشياء مقايسه شوم و 

گردم. من تو را از نور خودم خلق  شوم، و به چيزي توصيف نمي ايسه نميبا مردم مق
ام، بر اسرار درونت مطلع هستم و ديدم كه  نموده و علي را از نور تو خلق كرده

تر از علي در قلب تو نيست، پس با زبان و لغت او با تو صحبت كردم تا قلبت  محبوب
 آرامش يابد. 

فرمود: چنانچه درختان اقالم، و دريا  صپيغمبر  و از ابن عباس نقل شده كه گفت:
توانستند فضايل  بودند، نمي ها نويسندگان مي مركب، و جنيان محاسبه كنندگان، و انسان

 علي را بر شمارند. 
فرمودند: خداوند پاداش خارج از حد احصاء بر  صگويد: پيغمبر  و با سند مي

يلتي از فضايل او را ذكر كند، در گفتن فضايل علي قرار داده است، يعني هر كس فض
آمرزد. و هر كس  كند، خداوند همه گناهان قبلي و آينده او را مي حالي كه به آن اقرار مي

فضيلتي از فضايل او را بنويسد، مالئكه تا زماني كه آن نوشته باقي بماند، براي او 
اهاني را كه در پي كنند، و هر كس فضيلتي از فضايل او را بشنود، خداوند گن استغفار مي

كه فضايل اي نگاه كند  آمرزد، و هر كس به نوشته اند، بر او مي استماع براي او پيش آمده
اند،  علي در آن نوشته شده است، خداوند گناهاني را كه از نگاه كردن براي او پيش آمده
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داوند آمرزد. سپس فرمود: نگاه كردن به رخسار امير المؤمنين عبادت است، و خ بر او مي
پذيرد مگر اينكه واليت علي را قبول و از دشمنانش برائت  اي را نمي ايمان هيچ بنده

 جويد. 
نقل شده كه فرمود: مبارزه  صبن حزام، از پدرش، از جدش، از پيغمبر  و از حكيم 

 علي با عمرو بن عبود در روز خندق برتر از كار [خير] امت من تا روز قيامت است. 
بن ابو سفيان به او امر كرد كه علي را  وقاص نقل شده كه معاويه  و از سعد بن ابي

سب و لعن كند ولي او خودداري ورزيد. معاويه گفت: چه چيزي باعث شده كه به علي 
فرمودند كه اگر يكي از  صناسزا نگويي؟ جواب داد: به خاطر سه چيزي كه پيغمبر 

آنها را هنگامي  صر بود كه پيغمبر آنها مال من بود، برايم از شتران اصيل سرخرنگ بهت
هايش علي را جانشين خودش كرده بود، به او فرمود: علي گفت: آيا  كه در يكي از غزوه

به او فرمود: آيا دوست نداري كه براي  صگذاريد؟ پيغمبر  مرا با زنان و كودكان مي
در روز  من به منزله هارون براي موسي باشي؟ جز اينكه بعد از من پيغمبري نيست. و

دهم كه خدا و  فرمود: پرچم را به شخصي مي مي صجنگ خيبر شنيدم كه پيغمبر 
گويد: ما جلو رفتيم.  پيغمبر را دوست دارد و خدا و پيغمبر او را دوست دارند. راوي مي

فرمود: علي را برايم صدا بزنيد. علي آمد در حالي كه چشم درد داشت.  صپيغمبر 
پرچم را به او سپرد، سپس  در چشم او قرار داد و بزاق دهان خود را صپيغمبر 

﴿خداوند گشايش و پيروزي را نصيب او نمود. و اين آيه نازل شد:       

         ﴾N  :61(آل عمران.( 
 ».بگو: بياييد ما فرزندان خود را دعوت كنيم، شما هم فرزندان خود«

از نزول اين آيه علي، فاطمه و حسن و حسين را صدا زد و فرمود:  بعد صپيغمبر 
 اهل بيت من اينها هستند. 

در جواب مولف بايد گفت: همين اخطب خوارزم تصنيفي در اين باب دارد كه از 
اين احاديث ساختگي در آن بيان كرده، احاديثي كه كذب بودن آنها براي كسي كه 

ماند، چه برسد به علماي علم حديث  شد، پوشيده نميكمترين آشنايي با حديث داشته با
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و محدثان. و اخطب نه محدث است و نه از علماي اين رشته است، و نه شخصي است 
داند كه احاديث او ساختگي  شود، و هر محدثي مي كه در اين زمينه به او مراجعه مي

در نزد اهل سنت  كنم كه هستند. و اين مولف رافضي نيز گفته بود: احاديثي را ذكر مي
صحيح باشد، و آن را در اقوال و كتب مورد اعتمادشان نقل كرده باشند، پس چگونه 

كند كه اهل سنت بر كذب و ساختگي بودن آن اتفاق نظر و اجماع  احاديثي را نقل مي
اعتماد نقل نشده، و هيچ يك از ائمه حديثي دارند، و در هيچ يك از كتب حديثي مورد 

اند. بنابراين ده حديث اول تا آنجا كه در مورد قتل عمرو بن  ردهآن را صحيح نشم
عبدود توسط علي نقل كرده، هم كذب و ساختگي هستند. در مورد حديث امر معاويه 
به سعد مبني بر ناسزاگويي به علي و خودداري كردن او و بقيه ماجرا تا آخر حديث 

156Fصحيح بود. و مسلم آن را در صحيح خودش نقل كرده است

و حديث مشتمل بر سه  1
است ولي اين فضايل مختص او نيستند و از خصائص مختص  فضيلت براي علي

ائمه هم نيستند. زيرا جانشين پيغمبر شدن در غزوه امري است كه بارها اتفاق افتاده و 
اند، و جانشين شدن علي در مقايسه با   غير علي نيز اين مسئوليت را به عهده گرفته

فرمود: آيا  صتر نبوده است، و به همين دليل علي به پيغمبر  ر و با ارزشت ديگران كامل
جز در غزوه تبوك، در همه غزوات  صگذاريد؟ پيغمبر  مرا با زنان و كودكان جا مي

كرد، در غزوه  ديگر مردي مؤمن از مهاجران و يا انصار را در مدينه جانشين خودش مي
مود كه با او بروند و كسي جز زنان و به همان مسلمانان امر فر صتبوك پيغمبر 

كودكان و مردان عاصي و معذور در مدينه نماندند و به همين دليل هم بود كه علي 
عرض  صشده و در مدينه بماند و به ايشان  صدوست نداشت جانشين پيغمبر 

 صبريد؟ و پيغمبر  گذاريد و مرا با خودتان نمي كند: آيا مرا با زنان و كودكان جا مي مي
دهد كه جانشين شدن نقص و عيب نيست، همچنانكه موسي هارون  برايش توضيح مي

اش جانشين خود كرد و من نيز تو را به خاطر امانتداري جانشين  را به خاطر امانتداري
سازم، با اين تفاوت كه موسي پيغمبري را جانشين خود ساخت ولي بعد از  خودم مي

                                           
 . ٤/١٨٧١) نگا: مسلم، ١(
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 من پيغمبري نيست. 
، تشبيه در اصل جانشين كردن است، زيرا موسي هارون را ص اين تشبيه پيغمبر

جانشين خود بر جميع بني اسرائيل كرد ولي علي را تنها بر تعداد اندكي جانشين كرد، 
و در ميدان نبرد بودند. به عالوه، تشبيه علي به هارون  صچون بقيه صحابه با پيغمبر 

به نوح و موسي بزرگتر نيست، اين  از تشبيه ابوبكر به ابراهيم و عيسي، و تشبيه عمر
تر هستند و نيز ابوبكر و عمر هر كدام به دو پيغمبر  چهار پيغمبر از هارون با فضيلت

اند. بنابراين تشبيه آنان بزرگتر از تشبيه علي به هارون بوده است. بايد اضافه  تشبيه شده
و آنها نيز جانشين  كرد افراد زياد ديگري نيز در جانشين پيغمبر شدن با علي برابرند

 اند. شده صپيغمبر 
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 :)57فصل (
 رد بر افتراء رافضي در مورد حديث روز شورا

براي از عامر بن واثله نقل شده كه گفت: در روز مشورت «گويد:  مولف رافضي مي
گفت: حجت و برهاني ارائه  تعيين خليفه سوم بعد از عمر با علي بودم كه به آنها مي

م قدرت مقابله و هماوردي با آن را نداشته باشد، سپس گفت: دهم كه عرب و عج مي
دهم، آيا هيچ يك از شما [اهل شوري] قبل از من به توحيد  شما را به خدا سوگند مي

 خدا نايل شده است؟ گفتند: خير. 
دهم، آيا هيچ يك از شما برادري مثل برادر من،  گفت: شما را به خدا سوگند مي

 بهشت با مالئكه باشد؟ گفتند: خير.جعفر طيار، دارد كه در 
دهم، آيا هيچ يك از شما عمويي مثل عموي من  گفت: شما را به خدا سوگند مي

 حمزه دارد كه شير خدا و پيغمبر و سيد الشهداء باشد؟ گفتند: خير.
دهم، آيا هيچ يك از شما همسري مثل همسر من  گفت: شما را به خدا سوگند مي

 و سرور زنان بهشتي باشد؟ گفتند: خير. ص فاطمه دارد كه دختر محمد
دهم، آيا هيچ يك از شما جز من دو فرزند مثل  گفت: شما را به خدا سوگند مي

 حسن و حسين دارد كه سروران جوانان اهل بهشت باشند؟ گفتند: خير.
دهم، آيا هيچ يك از شما ده مرتبه با پيغمبر نجوي  گفت: شما را به خدا سوگند مي

 ي نجوي صدقه بدهد؟ گفتند: خير.نمود كه برا
دهم، آيا پيغمبر به هيچ يك از شما جز من فرمود:  گفت: شما را به خدا سوگند مي

هر كه من موالي اويم، پس علي نيز موالي اوست، خداوندا! دوست بدار هر كه علي را «
 دارد، همانا حاضران اين را به دارد، و دشمن بدار هر كه علي را دشمن مي دوست مي

 ؟ گفتند: خير.»غايبان برسانند
دعا كرد كه: خدايا!  صدهم، وقتي كه پيغمبر  گفت: شما را به خدا سوگند مي

 ترين بندگان در نزد خودت و خودم را نزد من بياور تا با من از گوشت اين محبوب
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 يك از شما آنجا رفت؟ گفتند: خير.پرنده بخورد، آيا هيچ 
م، آيا وقتي ديگران شكست خورده برگشتند و ده گفت: شما را به خدا سوگند مي

و خدا و  ،دهم كه خدا و پيغمبرش را دوست دارد پرچم را به كسي مي«حضرت فرمود: 
 آيا حضرت آن پرچم را به» گردد مگر بعد از پيروزي پيغمبر او را دوست دارند و بر نمي

 هيچ يك از شما داد؟ گفتند: خير.
، آيا پيغمبر در مورد هيچ يك از شما به بني دهم گفت: شما را به خدا سوگند مي

يا دست بكشيد و يا اينكه مردي را به سوي شما خواهم فرستاد كه « ه:وكيعه فرمود ك
وجودش چون وجود من است، اطاعتش چون اطاعت من و معصيت از او مانند 

 ؟ گفتند: خير.»كند شما داوري مي معصيت از من است و با شمشير بر
 ه:دهم، آيا پيغمبر در مورد هيچ يك از شما فرمود ك خدا سوگند مي گفت: شما را به

رزد، هر كس گمان كند پيغمبر را دوست دارد در حالي كه با اين شخص دشمني بو«
 ؟ گفتند: خير.»گويد دروغ مي

دهم، آيا سه هزار مالئكه و از جمله جبرئيل و  گفت: شما را به خدا سوگند مي
اند، كه بر من به  اي واحد بر هيچ يك از شما سالم كرده ميكائيل و اسرافيل در لحظه

 از چاه بر من سالم كردند؟ گفتند: خير صهنگام آوردن آب براي حضرت 
دهم، آيا در مورد هيچ يك از شما از آسمان ندا آمده  گفت: شما را به خدا سوگند مي

يست جز نمردي] نكه هيچ شمشيري وجود ندارد جز ذوالفقار و هيچ جواني [و جوا
 علي؟ گفتند: خير.

دهم، آيا جبرئيل به هيچ يك از شما گفته كه اين  گفت: شما را به خدا سوگند مي
من  بگويد: او از من و من از او هستم و جبرئيل بگويد: صياور رسول است و پيغمبر 

 از شما دو نفر هستم؟ گفتند: خير.
تو با «يك از شما فرمود: دهم، آيا پيغمبر به هيچ  گفت: شما را به خدا سوگند مي

 ؟ گفتند: خير.»جنگي پيمان شكنان و ظالمان و در رفتگان از دين مي
من بر «دهم، آيا پيغمبر به هيچ يك از شما فرمود:  گفت: شما را به خدا سوگند مي

سر تنزيل قرآن [با كفار و مشركان] جنگيدم و تو بر سر تاويل آن [با منافقان] خواهي 
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 ير.؟ گفتند: خ»جنگيد
دهم، آيا خورشيد به خاطر هيچ يك از شما به عقب  گفت: شما را به خدا سوگند مي

 برگشته تا نماز عصر قضاء شده را در وقت خودش بخوانيد؟ گفتند: خير.
 آيا در بين شما كسي است كه پيامبر خـدا  ،دهم گفت: شما را به خدا سوگند ميعلي 

اي رسول خدا!  پس ابوبكر گفت: ،بكر بگيردت را از ابوءافرموده باشد كه سورة بر به او
كـس   ،گفت: غير از علي به اومن از طرف خدا چيزي نازل شده است؟ پيامبر  ا دربارةيآ

دهيم كه غير از تو كسـي   شهادت مي :ي كند! گفتندء نمديگري از طرف من چيزي را ادا
 ديگرد نبود.

، ابوبكر صل شد پيامبر ت نازاءبه اين است كه چون سورة بر ه(در اين روايت اشار
بود تا شده امير حج فرستاده  ص ديق را كه در سال نهم هجري از طرف رسول خداص

ـ   لا جداين سورة مباركه را كه در مكه براي زائرين مس  ه آنـان حرام برسـاند و همچنـين ب
بعـد از ايـن عريـان و برهنـه      كـه فردي اجازه نـدارد   چاعالن نمايد كه بعد از امسال هي

 ص از مدينه خارج شـد پيـامبر خـدا     خدا طواف نمايد و چون ابوبكرة ناطراف خا
عمل نمـوده و در فسـخ بعضـي عهـود بـين        را فرستاد تا زير فرمان ابوبكر  علي

ابوبكر در اين سـفر اميـر    كه تنيس ىمسلمانان و مشركين سخنگوي ابوبكر باشد و شك
ايـن از خصوصـيات    سـت. و كـرده ا  شت سر او نماز جماعت ادا مـي پحج بوده و علي 

يشان كه ا همچنان ،است كه در زمان حيات رسول خدا بر مردم امير حج بوده  ابوبكر
 .بود صرسول خدا هنگام مريضىمانان در مدينه لمس امام نماز جماعت

درباره هيچ يك از شما فرمود:  صدهم، آيا پيغمبر  گفت: شما را به خدا سوگند مي
؟ »كند ست ندارد و جز منافقان، كسي با تو دشمني نميجز مومنان، كسي تو را دو«

 گفتند: خير.
دانيد كه حضرت دستور داد همه شما  دهم، آيا مي گفت: شما را به خدا سوگند مي

هايتان به داخل مسجد را مسدود كنيد به جز من و چون ايراد كرديد،  هاي خانه ورودي
بستم و در خانه علي به  هاي شما فرمودند: من نبودم كه درهاي خانه صحضرت 

آيا غير از اين است؟ گفتند: ». داخل مسجد را باز گذاشتم، بلكه خدا اين كار را كرد
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 خير.
دهم كه بگوييد آيا من نبودم كه در طايف مورد  گفت: شما را به خداوند سوگند مي

ند ك نجواي حضرت قرار گرفتم و وقتي نجوا طوالني شد، و گفتيد: پيغمبر با او نجوا مي
كند. حضرت فرمود: خدا اينگونه خواسته. آيا اينگونه بود يا نه؟ گفتند:  و با ما نجوا نمي
 آري اينگونه بود. 

حق با علي «دهم كه آيا پيغمبر در مورد من نفرمود:  گفت: شما را به خدا سوگند مي
ا آي». رود و علي با حق است، علي هر جا و هر سو برود، حق به همانجا و همان سو مي

 اينگونه نبود؟ گفتند: آري چنين بود.
من دو چيز «نفرمود:  صدهم كه بگوييد آيا پيغمبر  گفت: شما را به خدا سوگند مي

گذارم: كتاب خدا و عترت و اهل بيتم را، مادامي كه به اين دو  گرانبها در ميان شما مي
ه به حوض من شوند تا زماني ك شويد و اين دو از هم جدا نمي تمسك كنيد، گمراه نمي

 آيا اينگونه نبود؟ گفتند: آري چنين بود. » برگردند
دهم، آيا جز من كسي بود كه با وجود خودش از  گفت: شما را به خدا سوگند مي

 پيغمبر حفاظت كند و در بستر حضرت بخوابد؟ گفتند: خير.
ارزه دهم، آيا وقتي عمرو بن عبدود مسلمانان را به مب گفت: شما را به خدا سوگند مي

 طلبد، كسي جز من به مبارزه او رفت؟ گفتند: خير. مي
دهم، آيا آيه تطهير در مورد هيچ يك از شما نازل  گفت: شما را به خدا سوگند مي

﴿فرمايد:  شده كه مي                   ﴾N 

خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و  خداوند فقط مى« ).33: األحزاب(
 ».كامال شما را پاك سازد

دهم، آيا حضرت در مورد هيچ يك از  گفتند: خير. گفت: شما را به خدا سوگند مي
 فرمود كه تو سرور مؤمنان هستي؟ گفتند: خير. –جز من  –شما 

درباره هيچ يك از شما  صحضرت دهم، آيا  گفت: شما را به خدا سوگند مي
ام مگر اينكه مثل آن را نيز براي تو از او طلب  فرمود كه من چيزي را از خدا نخواسته
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 ام؟ گفتند: خير.  كرده
و از جمله فضايل مختص علي روايت ابو عمرو زاهد از ابن عباس است كه گفت: 

از عرب و عجم است علي چهار ويژگي دارد كه هيچ كس جز او ندارد: علي اولين فرد 
نماز خواند، علي كسي است كه در ميدان نبرد پرچم حضرت هميشه  صكه با پيغمبر 

در دست او بود. علي همان كسي است كه در جنگ حنين صبر پيشه كرد. علي كسي 
 اش گذاشت.  را به جا آورد و او را در مقبره صاست كه غسل حضرت 

شب معراج از كنار قومي گذشتم كه از «روايت شده كه فرمود:  صو نيز از پيغمبر 
از جبرئيل پرسيدم: اينها كه هستند؟ گفت: قومي  .چكيد هاي دهانشان [خون] مي گوشه

كردند: گفتم اي  كنند. و از كنار قومي گذشتم كه داد و بيداد مي كه غيبت مردم را مي
را كج كرده جبرئيل! اينها كه هستند؟ گفت: اينها كفار هستند. حضرت گويد: سپس راه 

خواند. گفتم: اي جبرئيل! اين علي  و تا آسمان چهارم رفتيم، علي را ديدم كه نماز مي
است كه از ما سبقت گرفته است. گفت: نه اين علي نيست. گفتم: پس چه كسي است؟ 

شنيدند و از تو شنيدند گفت: مالئكه مقرب و كروبي وقتي فضايل و خصايص علي را 
تو براي من به منزله هارون براي موسي هستي، جز اينكه بعد از كه درباره او فرمودي: 

اي را  من پيغمبري نيست، بعد از آن اين مالئكه مشتاق علي شدند. پس خدا مالئكه
مانند علي خلق كرد تا هر يك از مالئكه كه مشتاق ديدار علي شد، به اين مكان بيايد و 

 ».انگار كه علي را ديده است
روزي كه شادمان بود، فرمود: من  صشده كه گفت: پيغمبر  و از ابن عباس نقل

گويد: من جوان هستم يعني جوان  جوان پسر جوان و برادر جوان هستم. ابن عباس مي
هستم كه خداوند راجع به او  ؛عرب هستم و فرزند جوان يعني فرزند ابراهيم 

 ﴿ فرموموده:                  ﴾N  :60(األنبياء.( 
گفت كه او را  شنيديم نوجوانى از (مخالفت با) بتها سخن مى«(گروهى) گفتند: «

 ».گويند ابراهيم مى
و برادر جوان هستم منظور برادري با علي است، و اين معني كالم جبرئيل است كه 
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شمشيري  كردند فرمود: در روز جنگ بدر در حالي كه شاد بود و به آسمان عروج مي
 جز ذوالفقار و جواني جز علي نيست. 

هاي كعبه آويزان شده  و از ابن عباس نقل شده كه گفت: ابوذر را ديدم كه به پرده
شناسد، بداند كه  شناسد كه خوب، و هر كس مرا نمي گويد: هر كس مرا مي است و مي

و آنقدر نماز كمان باريك شويد  من ابوذر هستم، اگر آنقدر روزه بگيريد تا مانند زه
اي  بخوانيد كه مثل كمان گرديد، چنانچه محبت علي در دل شما نباشد، هيچ فايده

 ».ندارد
در جواب مولف بايد گفت: ماجراي عامر بن واثله و روز مشورت اهل شوري براي 

در آن روز  تعيين خليفه سوم، به اتفاق محدثان كذب و دروغ و ساختگي است، علي
به او  بن عوف   زي شبيه به اين را نگفته است. بلكه عبدالرحمننه اين كالم و نه چي

كني؟ جواب داد: آري.  گفت: آيا اگر تو را خليفه گردانم، عدالت را رعايت مي
نمايي؟ جواب  عبدالرحمن گفت: اگر با عثمان بيعت كني از او اطاعت و فرمانبرداري مي

ر كرد كه در آن سه روز با داد: آري. به عثمان نيز چنين گفت و بعد سه روز صب
 كرد.  مسلمانان مشورت مي

157Fدر صحيحين آمده و الفاظ بخاري چنين است

كه عمرو بن ميمون در مورد  - 1
وقتي از دفن خليفه فارغ شدند، اين بزرگان جمع شدند، «گويد:  شهادت عمر مي

از بين ما  عبدالرحمن گفت: بياييد امر تعيين خليفه را به سه نفر واگذار كنيم و سه نفر
كشم. طلحه گفت: من به نفع  داوطلبانه كنار بكشد. زبير گفت: من به نفع علي كنار مي

كشم. عبدالرحمن  كشم. و سعد گفت: من به نفع عبدالرحمن كنار مي عثمان كنار مي
گيرد تا تعيين خليفه را به او  خالفت كناره مي –گفت: كداميك از شما از اين امر 

كند؟ هر دو ه خدا و اسالم مراقبت او هستند، تا برترين را انتخاب واگذاريم در حالي ك
سكوت نمودند. عبدالرحمن گفت: آيا آن را به من واگذار  –علي و عثمان  -بزرگوار 

دهد تا از شما دو نفر در انتخاب بهترين كوتاهي نكنم؟ گفتند:  كنيد، خدا مرا ياري مي مي

                                           
 . ١٨-٥/١٥) نگا: بخاری، ١(
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ن دست يكي از آن دو نفر را گرفت و به او گفت: كنيم]. عبدالرحم آري [به تو واگذار مي
داني، اگر  تو از نزديكي با رسول اكرم و سابقه در دين برخورداري و خودت اين را نيك مي

سازي و اگر تو را انتخاب بكنم بايد اطاعت و  تو را انتخاب كنم بايد عدالت پيشه
وقتي از هر دو عهد و فرمانبرداري كني. سپس عبدالرحمن به ديگري نيز چنين گفت و 

 ».پيمان گرفت، گفت: اي عثمان! دستت را باال بياور
هايي  در حديثي كه اين مولف رافضي نقل كرد انواعي از دروغ وجود داشت، دروغ

كه خداوند علي را از آن مبرا ساخته است: مثل احتجاج به برادر، عمو و پسرش در 
ترين  داند كه گرامي د علي نيك ميحالي كه علي خودش از آنان برتر است، و نيز خو

گفت: آيا شما برادري مثل  شخص است. چنانچه عباس ميترين  شخص نزد خدا متقي
استدالل و برهان از هايي مثل محمد، علي و جعفر داريد؟ اين  حمزه داريد و برادرزاده
است. و تر از احتجاج به عمو  بود، و بلكه احتجاج به برادرزاده قوي جنس استدالل علي مي

ازدواج نموده  صگفت: آيا كسي از شما مثل من با دو دختر پيغمبر  چنانچه عثمان مي
بود كه شخصي بگويد: آيا كسي هست كه همسرش مثل  است؟ استداللش از اين جنس مي

همسر من باشد؟ و فاطمه مثل دو همسر عثمان قبل از آن ماجرا وفات يافته بود، فاطمه 
  وفات كرد. صغمبر حدوداً شش ماه بعد از پي

همين گونه است! و » آيا هيچ يك از شما فرزندي مثل فرزند من دارد«و نيز عبارت 
كه  صهاي متعددي است، مثل عبارت نسبت داده شده به حضرت  در حديث دروغ

عبارت «و نيز ». ام نيز خواسته –علي  –ام، براي تو  هر چه براي خودم از خدا خواسته«
 ، دروغ است. »ن آن را از جانب من اداء و ابالغ نمايدتوا جز علي كسي نمي

كسي جز يكي از افراد اهل بيتم آن «گويد: عبارت  مي» شعار الدين«خطابي در كتاب 
نقل عبارتي است كه اهل كوفه آن را از زيد بن يثيع » كند را از جانب من ابالغ نمي

منسوب است. و عموم  اند و اين شخص در روايت متهم بوده و به روافض بودن كرده
اند.  اند از غير اهل بيت ايشان بوده چيزي را ابالغ كرده صكساني كه جانب حضرت 

اسعد بن زراره را به مدينه فرستاد تا مردم را به اسالم دعوت كند و به  صحضرت 
بن حضرمي را به همين منظور   انصار قرآن ياد بدهد و آنها را با دين آشنا نمايد. و عالء
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بن اسيد را به مكه فرستاد. پس   رين فرستاد و معاذ و ابو موسي را به يمن و عتاببه بح
تواند از جانب او  توان ادعا كرد جز اهل بيت حضرت، كس ديگري نمي چگونه مي

 چيزي را ابالغ نمايد؟! 
هايي است، از جمله: پرچم حضرت در هر  حديث ابن عباس نيز مشتمل بر دروغ

كذبي آشكار است. زيرا پرچم حضرت در روز اُحد به اتفاق  جنگي به دست علي بود،
و بن عمير بود، و در روز فتح به دست زبير بن عوام بود،  همه در دست مصعب 

به او دستور داد كه پرچمش را در حجون متمركز و محل تجمع گرداند.  صحضرت 
158Fفرازي؟دستور داده كه آن را در اينجا بر ا صعباس به زبير گفت: آيا پيغمبر 

1. 
دروغ است، زيرا معلوم » علي بود كه در روز حنين صبر پيشه كرد«و نيز عبارت 

 عبدالمطلب به حضرت  بن  حارث  بن  بن عبدالمطلب و ابوسفيان است كه علي از عباس 
بن حارث  نزديكتر نبوده است، عباس افسار قاطر او را گرفته بود و ابو سفيان  ص

را صدا بزن و او با =»اصحاب السمرة«به او فرمود  صغمبر ركاب او را گرفته بود و پي
AÓà›åصداي بلند فرياد بر آورد كه:  ÿ^= i_wì كجا هستند؟! ابو سفيان بن حارث  @^

اش به من  گويد: به خدا سوگند! وقتي صدايم را شنيدند مانند چسبيدن گاو به گوساله
هستم و  صيغمبر من پ«فرمود:  مي صچسبيدند و گفتند: لبيك، لبيك. پيغمبر 

و از قاطر پياده شد و مشتي ريگ » دروغي در كار نيست، من ابن عبدالمطلب هستم
سوگند به پروردگار كعبه! «برداشت و آنها را به سوي دشمن پرت كرد و فرمود: 

ها را پرت كرد،  به خدا سوگند! همين كه آن ريگ«گويد:  عباس مي» شكست خوردند
نشيني گذاشتند، تا اينكه  شده و كم كم رو به عقبديدم كه شمشيرهاي دشمن كند 

گويد: ابو  اين حديث در صحيحين آمده و بخاري مي». خداوند آنها را شكست داد
را گرفته بود. و در روايت بخاري آمده كه عباس گفت:  صسفيان افسار قاطر حضرت 

159Fمن و ابو سفيان در روز حنين مالزم حضرت بود و از او جدا نشديم

2. 

                                           
 . ٥/١٢١) نگا: بخاری، ١(

 . ٣/١٣٩٨و مسلم،  ٥٦) بخاری اين حديث را در جاهای زيادی نقل كرده، نگا: مغازی، باب ٢(
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و گذاشتن ايشان در مقبره نيز بايد گفت: اهل  صورد انجام غسل حضرت در م
بيت حضرت در اين كار شركت كردند، مثل عباس و فرزندانش، و موالي او شقران و 
بعضي از انصار ولي علي مباشر غسل بود و عباس به خاطر جاللتش در آنجا بود و علي 

 ترين آنها به مباشرت در غسل حضرت بود.  شايسته
و نيز عبارت: علي اولين فرد از عرب و عجم بود كه با حضرت نماز خواند با 

 روايتي از ابن عباس تناقض دارد.
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 :)58فصل (
در مورد دروغ بودن حديث (مشتاق شدن مالئكه كروبيين به 

 )علي

در مورد حديث معراج و اينكه مالئكه مقرب و كروبي با شنيدن فضايل و خصايص 
خواهي تو براي من به منزله  آيا نمي«و هستند و كالم حضرت كه علي مشتاق ديدار ا

 ؟ و خلق يك مالئكه به شكل علي و ... »هارون باشي براي موسي
دانند يك دروغ بگويند، زيرا  بايد گفت: اين كالم از دروغ نادان است كه حتي نمي

رمايد: ف به اجماع معراج در مكه و قبل از هجرت بوده است، همچنانكه خداوند مي

﴿                                 

                     ﴾N  :1(اإلسراء.( 
اش را در يك شب، از مسجد الحرام به مسجد  دهپاك و منزه است خدايى كه بن«

برد، تا برخى از آيات خود را به او نشان  -ايم كه گرداگردش را پربركت ساخته-االقصى 
 ».چرا كه او شنوا و بيناست ؛دهيم

 و اسراء از مسجد الحرام بوده است.

  ﴿ فرمايد: و مي                     

          ﴾N  :كه افولهنگامى  (ثريا) سوگند به ستاره« ).4-1(النجم 
مقصد را  منحرف نشده واز حق و هدايت »)  ص«كه هرگز (محمد . كند مى (غروب)

گويد چيزى جز  مى آنچه گويد! و هرگز از روى هواى نفس سخن نمى. گم نكرده است
 .»بر او نازل شده نيست! (از جانب اهللا) وحى كه

 ﴿تا آيات:                           ﴾N 

 ).14-12(النجم: 
محمد  د؟! و بار ديگر نيزكني آيا با او درباره آنچه (با چشم خود) ديده مجادله مى«
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درخت كُنار كه در آسمان هفتم  » سدرة المنتهى«نزد  .را مشاهده كرد ؛جبريل  ص
 ».است

 ﴿فرمايد:  و تا آنجا كه مي       ﴾N  :به من (اى مشركان) « ).19(النجم
 .» عزى«و »  الت« نيد)ك مى(كه آنها را عبادت  خبر دهيد آيا بتهاى

 و اين آيات به اجماع همگي مكي هستند. 
؟ در »خواهي براي من به منزله هارون براي موسي باشي آيا نمي«در حالي كه عبارت 

هاي حضرت و در سال نهم هجري  غزوه تبوك گفته شده و غزوه تبوك از آخرين غزوه
به منزله  خواهي براي من آيا نمي«بوده است، پس چگونه مالئكه در شب معراج سخن 

 اند؟! ؟ را شنيده»هارون براي موسي باشي
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 :)59فصل (
در بيان دروغ بودن حديث (من جوان پسر جوان برادر جوان 

 هستم)

روزي كه  صاز ابن عباس نقل شده كه حضرت «مولف در فرازي ديگر گفته بود: 
: من گويد شادمان بوده فرمود: من جوان پسر جوان و برادر جوان هستم. ابن عباس مي

باشم و پسر جوان منظور پسر ابراهيم است، كه  جوان هستم يعني جوان عرب مي

﴿خداوند فرموده:                     ﴾N  :60(األنبياء.( 
گفت كه او را  (گروهى) گفتند: شنيديم نوجوانى از (مخالفت با) بتها سخن مى«

 ».گويند ابراهيم مى
و برادر جوان هستم، مراد برادر علي است و اين معني كالم جبرئيل است كه در روز 

گفت: شمشيري جز  كرد و شادمان بود، مي بدر و در حالي كه به آسمان عروج مي
 ».ذوالفقار و جواني جز علي وجود ندارد

و  اين حديث نيز از احاديث دروغين بوده و كذب آن مورد اتفاق محدثان است
فتي = «كذب بودن آن عالوه بر سند از جهات ديگري نيز آشكار است، از جمله: لفظ 

در قرآن، سنت و لغت عرب از اسامي مدح نيست، همچنانكه اسم ذم نيز » جوان
باشد و بلكه در رديف اسامي جوان، ميانسال، پير سال و از اين قبيل است و در  نمي

ها  ايم كه جواني به اسم ابراهيم در مورد بت قرآن هم كه آمده: گروهي گفتند: شنيده
اند و طبيعتاً قصد مدح ابراهيم را  كند. گويندگان اين كالم، كفار بوده صحبت مي

 جز به معني جوان تازه به دوران رسيده نيست. » فتي«اند و  نداشته
كند. و از جمله اينكه: پيغمبر باالتر از اين است كه به جدش و پسر عمويش افتخار 

عهد مواخات با كسي نداشته و عهد مواخات حضرت با علي، و  صو اينكه: پيغمبر 
تنها بين مهاجران با  صاند، و پيغمبر  نيز عهد مواخات ابوبكر با عمر دروغ و ساختگي

  انصار پيمان مواخات بست، و نه بين مهاجران با يكديگر.
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  و از جمله اينكه: آمدن نداي جبرئيل در روز بدر كذب است.
و اينكه: ذوالفقار شمشير علي نبود و بلكه يكي از شمشيرهاي ابو جهل بود كه در 

مسلمانان جنگ بدر مسلمانان آن را به غنيمت بردند. پس در روز بدر ذوالفقار شمشير 
اند: امام  نبوده و بلكه شمشير كفار بوده است، همچنان اهل سنن اين مطلب را نقل كرده

ذوالفقار را در  ص اند كه پيغمبر از ابن عباس روايت كردهاحمد، ترمذي و ابن ماجه 
160Fروز بدر به غنيمت گرفت

1. 
جواني (و  بعد از نبوت وارد سن كهولت شده و از سن صو از جمله اينكه: پيغمبر 

 فتيان) گذشت.

                                           
 ، حتقيق امحد شاكر. ١٤٧-٤/١٤٦و املسند،  ٢/٩٣٩، سنن ابن ماجه، ٦١-٣/٦٠نن ترمذی، ) نگا: س١(
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 :)60فصل (
 را دوست داشت كه علي در مورد روايت ابوذر

ت: اين حديث موقوف بر ابوذر بوده و در مورد حديث منقول از ابوذر نيز بايد گف
نيست.  رسد) بنابراين شايسته احتجاج نمي صمرفوع نيست (يعني سند آن به حضرت 

به عالوه نقل آن از ابوذر محل تأمل است. با اين وجود محبت علي واجب است ولي از 
داشته باشيم، خصايص مختص او نيست، بلكه بر ما واجب است كه علي را دوست 

كه بر ما واجب است كه عثمان و عمر و ابوبكر و انصار و ... را دوست داشته همچنان
 باشيم. 

آية اإليامن حب األنصار، «روايت شده كه فرمود:  صدر حديث صحيحي از حضرت 

 161FNK»وآية املنافق بغض األنصار
 يعني: محبت انصار، نشانه ايمان، و دشمني با آنها، نشانه نفاق است.

كرد  با من عهد صپيغمبر امي «روايت شده كه گفت:  علي و در صحيح مسلم از
 .162F2»ورزد يكه جز مؤمن، كسي تو را دوست ندارد و جز منافق كسي با تو دشمني نم

                                           
 . ١/٨٥و مسلم،  ١/٩) نگا: بخاری، ١(

 . ١/٨٦) نگا: مسلم، ٢(
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 :)61فصل (
 اي است كه...) حسنه در مورد دروغ بودن حديث (محبت علي

 »الفردوس«و از جمله فضايل علي مطلبي است كه صاحب «گويد:  مولف رافضي مي
محبت «نقل كرده است كه فرمود:  صمعاذ بن جبل از پيغمبر آن را در كتاب خود از 

رساند، و دشمني با علي  نمي اي است كه با وجود آن هيچ گناهي آسيب علي حسنه
 ».رساند اي فايده نمي گناهي است كه در صورت وجود آن هيچ حسنه

گي است و مصنف آن آكنده از احاديث ساخت» فردوس«در جواب بايد گفت: كتاب 
بن شهردار ديلمي اگر چه از طلبه حديث و روات آن است ولي احاديثي  يعني شيرويه 

را كه جمع آوري و اسناد آن را حذف كرده، بدون رعايت صحت و ضعف و يا جعلي 
 باشد، به همين دليل احاديث ساختگي بسياري در آن كتاب وجود دارد.  بودن آن مي

هرگز  صدهد كه پيغمبر  ارد كه هر مسلماني گواهي ميو اين حديث محتوايي د
تر و بزرگتر از  با ارزش صچنين چيزي را نفرموده است. زيرا محبت خدا و پيغمبر 

رساند،  محبت علي است، ولي با اين وجود گناه كردن در صورت وجود آن آسيب مي
A=hÆود: فرم زد و مي بن حمار را به خاطر نوشيدن شراب مي عبداهللا  صپيغمبر  = Ê‡ d

ÊÿÈã áË=! ^K@  .او خدا و پيغمبرش را دوست دارد 
و هر مؤمني بايد خدا و پيغمبرش را دوست داشته باشد و در عين حال گناه به همه 

رساند، و مسلمانان بر اين مطلب اجماع دارند، و نيز از دين اسالم به صورت  آسيب مي
شود و خداوند او را  ك ميبديهي آشكار است كه شرك باعث متضرر شدن شخص مشر

بن ابي طالب را دوست داشته باشد. و همانا ابو طالب پدر  آمرزد، حتي اگر علي  نمي
علي، او را دوست داشت، ولي شرك او را متضرر و وارد آتش جهنم گردانيد، و غايت 

توانند در اين باره بگويند، اين است كه بگويند: ما علي را دوست داريم، و  چيزي كه مي
 اند.  آنها كفار و جهنمي

و خالصه اينكه اين كالم كفري است آشكار كه بايد از گوينده آن خواست كه توبه كند، 
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 و كسي كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد، جايز نيست چنين چيزي بگويد.
» اي نفعي ندارد دشمني با علي گناهي است كه با وجود آن هيچ حسنه«و نيز عبارت 
ا كسي كه نسبت به علي بغض دارد، اگر كافر باشد، كفر او باعث بغض چنين است. زير

رساند، حتي اگر نسبت به علي بغض  شده است، و اگر مؤمن باشد ايمانش به او سود مي
اند:  داشته باشد. و همچنين است حديثي كه ابن مسعود نقل كرده كه حضرت فرموده

است و هر كس بر اين محبت  يك روز محبت خاندان محمد بهتر از يك سال عبادت«
علي  -من و اين «و نيز نقل شده كه در جاي ديگر فرموده: ». شود بميرد، وارد بهشت مي

اين دو حديث از ديدگاه محدثان ». دو حجت و برهان خدا بر بندگانش هستيم –
گانه در هر روز، و روزه ماه  ساختگي هستند و يك سال عبادت با ايمان و نمازهاي پنج

به اجماع مسلمانان از يك ماه محبت خاندان محمد هم بهتر است، چه برسد به  رمضان
 يك روز. 

﴿فرمايد:  و همچنين حجت خدا بر بندگان، تنها پيغمبران هستند، همچنانكه مي  

           ﴾N  :165(النساء.( 
براى مردم بر خدا باقى نماند، (و بر همه اتمام حجت تا بعد از اين پيامبران، حجتى «

 ».شود)
 و نفرموده: بعد از پيغمبران و ائمه و اوصياء و غيره. 

كردند،  شدند و اتفاق نظر پيدا مي اگر مردم بر محبت علي جمع مي«و نيز عبارت 
حتي  ، اين كالم نيز به اتفاق علماء آشكارترين دروغ است و»آفريد خداوند جهنم را نمي

كردند، باز هم تا به خدا، مالئكه، كتب آسماني و  اگر همگي بر محبت علي اتفاق مي
اي  دادند، فايده آوردند و كارهاي شايسته انجام نمي پيغمبران و روز آخرت ايمان نمي

شدند، حتي اگر علي  برايشان نداشت، و با انجام اين ايمان و اين اعمال وارد بهشت مي
 كرد. تند، و حب و بعض او به قلبشان هم خطور نميشناخ را اصالً نمي
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 :)62فصل (
 دربارة احاديث جعلي و دروغ در فضيلت علي 

با علي ذكر كرده است و  صو همين گونه است حديثي كه در مورد عهد پيغمبر 
اي است كه خداوند متقيان  اينكه علي پرچم هدايت و امام اولياء است و علي همان كلمه

 زم ساخته است و. .... را به آن مل
اين حديث نيز به اتفاق محدثان و علماء ساختگي است و مجرد نقل آن توسط 

در فضايل  »احللية«و امثال او داللتي بر صحت آن ندارد، زيرا صاحب  »احللية«صاحب 
ابوبكر، عمر، عثمان و علي و اولياء و غيره احاديثي ضعيف و بلكه به اتفاق محدثان 

ع نقل كرده است. اين شخص و امثال او كه افرادي ثقه و حافظ در ساختگي و موضو
كنند مورد اعتمادند، ولي عيب به  ، در آنچه از شيوخ خودشان نقل مياند علم حديث

اند و هر دو ساختگي  گردد. حديث عمار و ابن عباس نيز همين گونه طبقات باالتر بر مي
 هستند.
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 :)63فصل (
 ضي در مورد صحابه هاي راف در بيان رد بر طعن

 –و اما مطاعن و معايبي كه جمهور در مورد آن جماعت «د: ـگوي مولف رافضي مي
اند، بسيارند و كلبي كتابي در نكوهش صحابه نوشته كه در آن  نقل كرده –مقابل علي 

 ».حتي يك حديث هم درباره نقص و عيب اهل بيت ننوشته است
يك  ،هاي مفصل به مطاعن و معايب وابدر جواب مولف بايد گفت: قبل از دادن ج

شود دو  و آن اينكه: هر آنچه كه در باب نكوهش صحابه ذكر مي ،نكته ضروري است
 نوع هست: 

و يا اينكه تحريف  ،اي كه كذب هستند: يا همه آن دروغ و كذب است نوع اول: دسته
ن و شده به طوري كه زياده و نقصاني در آن وارد شده است كه معني مذمت و طع

است، از  نقل شده  دهد. و اكثر منقوالتي كه در باب نكوهش صحابه صريحاً سرزنش مي
 اند، مثل: گوياني معروف به دروغگويي آنها را روايت كرده باشد كه دروغ بابي مي

163Fبن يحيي  مخنف لوطابو

و به  ،بن سائب كلبي و كذاباني امثال اين دو بن محمد  ، هشام1
همين دليل اين مولف رافضي به كتابي كه كلبي در اين باب تصنيف كرده، استشهاد 

باشد، كلبي شخصي شيعي است كه از پدرش و  و كلبي دروغگوترين مردم مي ،كند مي
 كند كه هر دو كذاب و متروك هستند.  از ابو مخنف روايت مي

اين امور نيز اموري هستند كه اند ولي اكثر  نوع دوم: بعضي از اين احاديث نيز صحيح
سازد و آن  صحابه در انجام آن معذور بوده و عذرشان، آن كار را از دايره گناه خارج مي

كند كه چنانچه راه صواب را پيموده باشند، دو اجر و ثواب  را وارد دايره اجتهاد مي
عموم برند و  برند و اگر در آن به خطا رفته باشند، يك اجر و پاداش بهره مي مي

                                           
روايـات ابوخمنـف در « برای اطالعات بيشرت دربارة روايات و شخصيت ابوخمنف و شناخت دروغگويی ايشـان بـه كتـاب  - ١

 ه: دكرت حييی اليحيی مراجعه شود.نوشت» تاريخ طربی 
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منقوالت ثابت از خلفاي راشدين از اين باب هستند و آنچه از اين اشتباهات كه گناه 
شود. زيرا  قطعي هم قلمداد شود، چنين اموري نقص، عيب و رسوايي آنها را باعث نمي

فضايل، سوابق و بهشتي بودنشان بديهي است، و بايد اضافه كرد كه گناهان قطعي نيز در 
شود و اين رفع عقاب اسبابي دارد، از جمله: توبه كه گناهان  ه ميآخرت عقابشان برداشت

كند، و از ائمه اماميه به ثبوت رسيده كه آنها (صحابه) از گناهاني كه  را محو مي
 اند.  ارتكابشان به آن معروف بوده، توبه كرده

د نمايند، زيرا كارهاي نيك، كارهاي ب و از جمله: كارهاي نيك كه گناهان را محو مي

  ﴿فرمايد:  برند و خداوند مي را از بين مي                 

   ﴾N  :31(النساء.( 
شويد پرهيز كنيد، گناهان كوچك شما را  اگر از گناهان بزرگى كه از آن نهى مى«
 ».پوشانيم مى

 شوند.  عث تكفير و از بين رفتن گناهان ميهايي كه با و از جمله: مصيبت
 . صو از جمله: دعاي مؤمنان براي يكديگر، و شفاعت پيغمبر 

اسبابي كه باعث اسقاط مذمت و عقاب گناهان امت اسالمي بشوند، در مورد صحابه 
گردند: صحابه از همه به مدح سزاوارتر  به طريق اولي باعث اسقاط عقاب و سرزنش مي

 ترند. و از مذمت دور
مسايل بسياري از اين قبيل ذكر  –غير كلبي  –ديگران «گويد:  مولف رافضي مي

آوريم. از جمله: آنچه از ابوبكر روايت  اند و ما مقدار اندكي از آن را در اينجا مي كرده
محافظت  –از اشتباه  –به وسيله وحي  صكنند كه باالي منبر رفت و گفت: پيغمبر  مي
آيد، پس اگر بر راه حق بودم، مرا ياري  دارم كه به سراغم مي شد ولي من شيطاني مي

 كنيد. و اگر از راه صحيح كج شدم مرا به راه آوريد. 
 چگونه امامت شخصي جايز است كه از رعيت براي پيمودن راه درست كمك

 ».گيرد، در حالي كه رعيت به او نيازمندند؟ مي
 گترين فضايل ابوبكر صديق در جواب مولف بايد گفت: اين حديث يكي از بزر
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باشد و بيش از ساير فضايل بر اين حقيقت داللت دارد كه ايشان خواهان فساد و  مي
بود، برتري طلبي بر روي زمين نبوده است. پس صديق نه طالب رياست بوده و نه ظالم 

گويد: اگر بر  خواند و مي فرا مي صو او مردم را تنها به اطاعت از خدا و پيغمبر 
عت از خدا استقامت ورزيدم، مرا بر آن ياري كنيد و اگر از آن كج شده و به بيراهه اطا

گويد: اي مردم! ... مادام كه از خدا  رفتم، مرا به راه آوريد، همچنانكه در جاي ديگر مي
توانيد از من اطاعت  كنم، از من اطاعت كنيد، و اگر از او سرپيچي كردم، مي اطاعت مي

 نكنيد. 
رود، زيرا خداوند بر هر  آيد، به سراغ هر انساني مي كه به سراغ او ميو شيطاني 

 انساني دو قرين گذاشته كه يكي از مالئكه است و ديگري جني است. 
و  معصوم نيستم. صو مقصود صديق از اين كالم اين است كه: من مانند پيغمبر 

استقامت بر راه چگونه كسي كه براي «اين كالم حق و صحيح است، و بنابراين سوال 
 ».گيرد، امامتش جايز است راست از رعيت كمك مي

اين سوال نادانان به حقيقت امامت است: امام، پروردگار رعيت نيست تا از آنها 
اي بين خدا و بندگان باشد، بلكه امام، با  نياز باشد، و پيغمبر هم نيست كه واسطه بي

كنند، بنابراين  دنيا به هم كمك ميرعيت شريكاني هستند كه در راستاي مصالح دين و 
اي جز كمك گرفتن از رعيت را ندارد، و آنان نيز راهي جز كمك به امام را  امام، چاره

ندارند، مثل امير كارواني كه راهنماي كاروان است كه اگر آنها را از راه درست ببرد، از 
آورند، و  ده و او را به راه ميكنند، و اگر آنها را به بيراهه ببرد، به او تذكر دا او اطاعت مي

كنند. ولي اگر اين راهنما از نظر  اگر خطري آنها را تهديد كند، در دفع آن همكاري مي
تر باشد، اين امر بهتر و براي آنها سودمندتر  علم، قدرت و مهرباني از همه آنها كامل

 است.



   

 459 مختصر منهاج السنه

 :)64فصل (
 در مورد طعن رافضي بر تواضع ابوبكر صديق

و ابوبكر گفت: مرا رها كنيد كه من بهترين شخص شما «گويد:  مي مولف رافضي
نيستم در حالي كه علي در بين شماست. اگر امامت ابوبكر حق و درست باشد، پس 
طلب ترك آن معصيت بوده است و اگر امامتش باطل باشد، باعث طعن و سرزنش 

 ».است
يثي چيزي از آن در جواب مولف بايد گفت: اين كالم كذب است: نه در كتب حد

 وجود دارد و نه سند معلوم و مشخص دارد. 
، بلكه آنچه در حديث صحيح به ثبت »در حالي كه علي بين شماست«ابوبكر نگفت: 

رسيده اين است كه ابوبكر در روز سقيفه گفت: با يكي از اين دو نفر يعني عمر بن 
بهترين ما و و سرور ما، خطاب و ابو عبيده بن جراح بيعت كنيد. عمر به او گفت: ولي ت

جلو بروم تا گردنم  هستي. عمر گفت: به خدا سوگند! اگر صمحبوبترين ما نزد پيغمبر 
از اين  تر بريده گردد ولي اين كار مرا به گناه نزديك نسازد، اين كار برايم دوست داشتني

164Fكه بر قومي امير گردم كه ابوبكر يكي از آنهاستاست 

1. 
، او را به جاي عمر »در حالي كه علي در بين شماست«فته بود: به عالوه اگر ابوبكر گ

 شد.  گردانيد، زيرا امر ابوبكر اطاعت مي خليفه مي
اگر امامت ابوبكر حق و روا بوده، طلب ترك آن معصيت شمرده «گويد:  مولف مي

 ».شود مي
آن در جواب بايد گفت: اگر ثابت شود كه ابوبكر اين را گفته است، حق و روا بودن 

يا به معني جواز آن است كه ترك امر جايز، اشكالي ندارد. و يا به معني واجب است و 
او را  اين در صورتي است كه صحابه غير او را خليفه و امام نساختند و طلب ترك

                                           
 ) منابع اين خرب قبالً بيان شد. ١(
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يدند به زگ دادند و غير او را بر مي نپذيرفتند و چنانچه طلب ترك او را ترتيب اثر مي
 د. بو معني عدم وجوب آن مي

كند و او  بندد، عقد براي او حقي ايجاد مي اي را مي انساني كه عقد معامله و يا اجازه
نيز به خاطر تواضعش، و نيز به خاطر سنگيني  تواند طلب فسخ كند، ابوبكر  مي

تر از او وجود نداشته باشد، تواضعش  وظيفه امامت طلب فسخ كرد. ولي چنانچه شايسته
 گردد. نيز باعث اسقاط حقش نمي
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طعن رافضي در مورد بيعت با ابوبكر صديق و ادعاي اينكه بيعت  

 با او ناگهاني بود

و عمر گفت: بيعت ابوبكر يكباره پيش آمد كه خداوند «گويد:  مولف رافضي مي
مسلمانان را از شر آن نگاه داشت. پس هر كس دوباره به چنين امري برگردد، او را 

تش صحيح باشد و امام مستحق قتل نباشد. اين كالم باعث طعن به بكشيد، اگر چه امام
 ».شود و اگر كالمش باطل باشد، طعن به هر دو وارد است عمر مي

گويد: كسي  آيد. عمر در حديث مي در جواب مولف بايد گفت: لفظ حديث مي
بيعت فريب نخورد و نگويد: بيعت با ابوبكر يكباره روي داد و تمام شد، آگاه باشيد كه 

را دور كرد و هيچ يك از شما مثل  –كار يكباره  -با او چنين بود ولي خداوند شر آن 
 گيريد. ابوبكر مورد اطاعت قرار نمي

معني اين كالم چنين است كه بيعت با ابوبكر بدون آمادگي قبلي و انتظار انجام شد، 
ز شما مثل ابوبكر هيچ يك ا«زيرا كه براي اين كار معين شده بود. همچنانكه عمر گفت: 

 ».گيريد در مورد اطاعت قرار نمي
فضيلت ابوبكر و برتري آن بر ديگران آشكار بود و تقديم ابوبكر بر ساير صحابه 

 امري ظاهر و معلوم است. بنابراين داللت نصوص بر تعيين او بر صتوسط پيغمبر 
ود، پس هر كس خالف ديگران نياز به مشاور و انتظار و آماده شدن را از بين برده ب

ريزي و هماهنگي با غير ابوبكر بيعت كند [و در آينده اين چنين  بدون مشورت و برنامه
 بيعتي براي شخص ديگري تكرار شود] با بيعت او تفاوت دارد.
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در هنگام مرگش در مورد انصار  در ادعاي رافضي كه ابوبكر

 گين بود اندوه

 صهنگام وفات گفت: اي كاش از پيغمبر و ابوبكر «گويد:  مولف رافضي مي
كه آيا انصار، حقي در امر خالفت و امامت دارند؟ و اين به معني شك و پرسيدم  مي

 ».دهد كه راه صواب را نرفته است ترديد ابوبكر در امامتش بوده و نشان مي
است. و مولف سندي   در جواب بايد گفت: اين كالم دروغ و افتراء بر ابوبكر

اي  عاى خودش ذكر نكرده است، در حالي كه بديهي است هر كس در هر مسألهبراي اد
به چيز منقولي استناد كند، بايد سند آن را ذكر كند، تا حجت باشد. چه برسد به ذكر 

 منقولي كه متضمن طعن بر سابقين نخستين باشد.
ا ، زيربه عالوه، كالم مولف طعني است بر ادعاي وجود نص مبني بر امامت علي

داشتند و ابوبكر در آن ترديد  بود، انصار حقي در آن نمي اگر نصي در اين باره مي
 كرد. نمي
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در مورد رد بر مطاعن و نقل نادرست رافضي كه ابوبكر صديق از 

 خداوند هراس داشت

ابوبكر به هنگام احتضار گفت: اي كاش مادرم مرا به دنيا «گويد:  مولف رافضي مي
 صبودم! در حالي كه اهل سنت خودشان از پيغمبر  د! اي كاش پر كاهي مينياورده بو
اند كه فرموده: هر كس به احتضار برسد، جايگاه خودش در بهشت و يا جهنم  نقل كرده

 ».را خواهد ديد
در جواب بايد گفت: اينكه ابوبكر هنگام احتضار چنين چيزي گفته باشد، معروف و 

ون شك باطل است، و بلكه آنچه از او به ثبوت رسيده شناخته شده نيست، و بلكه بد
 اين است كه هنگام احتضار عايشه در نزد او اين بيعت شعر را خواند كه: 

 لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى
 

 إذا حرشجت يوما وضاق هبا الصدر 
 

نياز  سوگند به جان تو! هنگام احتضار و خروج روح، توانگري و ثروت، جوان را بي
 كند. نمي

ابوبكر لحاف را از روي چهره برداشت و گفت: نه اينگونه نيست، بلكه بگو: 

﴿                    ﴾N  :19(ق.( 
شود:) اين همان  رسد (و به انسان گفته مى و سرانجام، سكرات مرگ بحق فرامى«

 ».گريختى مى چيزى است كه تو از آن
گفت: كاش از مادرم متولد  نقل شده كه به هنگام صحت مي و بلكه از ابوبكر 

 –از باب خوف است  –اگر صدور آن صحت داشته باشد  –شدم! و امثال اين كالم  نمي
و مثل چنين سخني از گروهي نقل شده كه از باب خوف و هيبت احوال قيامت آن را 

ند: اگر مخير شوم بين اينكه محاسبه شوم و سپس وارد ا اند، و حتي بعضي گفته گفته
گزينم. امام  بهشت گردم، و يا اينكه به خاك تبديل شوم. تبديل شدن به خاك را بر مي
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 شود. بودم كه بريده مي احمد از ابوذر نقل كرد، كه گفته است: دوست داشتم درختي مي
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نكه از واليتش در مبني بر اي در مورد طعن رافضي بر ابوبكر 

 هراس بود

و ابوبكر گفته است: اي كاش در سايه سقيفه بني ساعده «گويد:  مولف رافضي مي
نمودم تا او امير  دادم و با يكي از آن دو بيعت مي دستم را به دست يكي از آن دو نفر مي

دهد كه ابوبكر صالحيت نداشت و خودش از  اين نشان مي«گويد:  مي». شود و من وزير
 ».مامت خودش راضي نبودا

ترين دليل بر امام نبودن علي  در جواب بايد گفت: اگر اين كالم صحيح باشد قوي
گويد كه مبادا حق واليت را  است، زيرا گوينده چنين كالمي آن را از ترس خدا مي
شود كه اگر غير او امير شده و  ضايع و تباه گرداند و به اين علت چنين كالمي گفته مي

بود، باز هم واگذاري  عدالتي مبراتر خواهد بود. چنانچه علي امام مي گردد، از بي او وزير
شد، و ابوبكر وزير شخصي  واليت به يكي از آن دو نفر تباه كردن واليت محسوب مي

گرديد، و در اين صورت آخرت خودش را به بهاي دنيا براي شخص ديگري  ظالم مي
ته باشد و برائت ذمه خود را بخواهد، چنين فروخته بود، و كسي كه از خدا خوف داش

 دهد. كاري را انجام نمي
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كه با لشكر اسامه به  در مورد طعن رافضي بر ابوبكر صديق

 جنگ نرفت

اش مكرراً دستور داد كه  در آخرين بيماري صو پيغمبر «گويد:  مولف رافضي مي
از سپاه اسامه تخلف ورزد نفرين سپاه اسامه تجهيز گردد و فرمود: خداوند كسي را كه 

 ».كرده است و خلفاي سه گانه با آن سپاه بودند، ابوبكر، عمر را از رفتن منع كرد
در جواب بايد گفت: اين كالم دروغي است كه آگاهان به سيره بر كذب آن اتفاق 

د، نظر دارند، و هيچ كسي نقل نكرده كه پيغمبر ابوبكر و عثمان را به رفتن امر كرده باش
ابوبكر را  صو اين امر تنها در مورد عمر روايت شده است. چگونه حضرت 

اش تعيين كرده بود، و  فرستد، در حالي كه او را براي امامت نماز در مدت بيماري مي
اش از يك پنج شنبه تا دوشنبه دو هفته بعد يعني دوازده روز طول كشيد،  مدت بيماري

جز ابوبكر امام نماز نبود، و امامت ابوبكر به هنگام  و بنابر نقل متواتر در اين مدت كسي
بيماري حضرت براي مسلمانان يك نماز و يا دو نماز و يا نماز يك روز و دو روز نبوده 

گويند: عايشه بدون امر  است كه مجالي براي صحت ادعاي روافض باقي بماند كه مي
امامت  صي حضرت او را امام كرد. بلكه ابوبكر در طول مدت بيمار صپيغمبر 

كرد و  كرد، و مردم در اين باره اتفاق نظر دارند كه پيغمبر هنگام بيماري امامت نمي مي
جز ابوبكر، هيچ كس ديگري امامت نكرد و اين امامت چندين روز طول كشيد. حداقل 

توان گفت، اين است كه ابوبكر در هفده نماز امام جماعت بود: ابوبكر  چيزي كه مي
ج شنبه شب) نماز جماعت را امامت كرد، روز جمعه خطبه خواند و شب جمعه (پن

اند. ابوبكر  امامت كرد و اين مطلب را از حديث صحيح به صورت متواتر بيان كرده
كرد تا نماز صبح روز دوشنبه كه امامت نماز صبح را به جا آورد،  همچنان امامت مي

ديد كه پشت سر ابوبكر دارند نماز اش را كار زد و  در اثناي نماز پرده خانه صپيغمبر 
خوانند. وقتي صحابه او را ديدند، نزديك بود نمازشان را ترك كنند [و به سوي او  مي
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 صپرده را انداخت و اين آخرين ديدار عمومي حضرت  صبروند]. سپس حضرت 
بود، و به هنگام گرم شدن روز و باال آمدن آفتاب در حوالي زوال خورشيد و 

 ماز ظهر وفات فرمود.هاي ن نزديكي
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 :)70فصل (
در مورد اينكه ديگران بر او امير  طعن رافضي بر ابوبكر صديق

 شدند تعيين مي

در زمان صحت خودش هرگز و به  صو همچنين پيغمبر «گويد:  مولف رافضي مي
هيچ عنواني ابوبكر را بكار نگرفت، بلكه يك بار عمرو بن العاص را، و يك بار ديگر 

ر او امير كرده بود. و وقتي او را مسئول اعالم برائت از مشركان نمود، بعد از اسامه را ب
سه روز به خاطر وحي و امر خدا او را برگرداند. چگونه انسان عاقل به امامت كسي 

برائت توسط  به خاطر وحي و امر خدا به اعالم ده آيه از صشود كه پيغمبر  راضي مي
 ؟!»دهد وي رضايت نمي
د گفت: اين آشكارترين دروغ است، زيرا در نزد مفسران و اهل مغازي در جواب باي

در سال نهم  صحديث و فقه و سايرين معلوم و بديهي است كه حضرت و سيره و 
شد و قبل از  ابوبكر را مسئول اداي حج كرد و اين اولين حجي بود كه از مدينه انجام مي

د در سال هشتم بر پا داشت، زيرا بن اسي آن حجي انجام نشده بود، جز حجي كه عتاب 
بن  بن اسيد بن ابي العاص   مكه در سال هشتم هجري فتح گرديد و در همان سال عتاب

  او را بر مكه گماشته بود، حج را بر پا داشت. صاميه كه پيغمبر 
سپس در سال نهم، حضرت بعد از بازگشتن از غزوه تبوك ابوبكر را امير انجام حج 

ين سال به ابوبكر دستور داد كه در موسم حج ندا دهند كه بعد از گردانيد و در هم
ندارد، و امسال هيچ مشركي حق انجام حج ندارد. هيچ عرياني حق طواف خانه خدا را 

كسي جز ابوبكر را بر چنين مسأله خطيري امير نكرده است، پس واليت  صحضرت 
نماز جماعت  و امام هيچ كس را امير حج صاز خصايص ابوبكر است. زيرا پيغمبر 

نگردانيد، آنچنانكه ابوبكر را امير و امام نماز جماعت گردانيد. علي نيز در حج همان 
سال همراه ابوبكر بود، وقتي به ابوبكر ملحق شد، ابوبكر پرسيد: امير هستي يا مأمور؟ 
علي گفت: مأمورم و علي به همراه ساير مسلمانان در آن سال پشت سر ابوبكر نماز 
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كرد، و علي به همراه مردم  ند، و مثل ساير همراهان ديگر از امر ابوبكر اطاعت ميخوا
 در اين حج به امر ابوبكر ندا داد. 

اي بود كه بين افراد مشترك بود، مثل واليت علي و  ولي واليت غير ابوبكر به گونه
اند.  تي را داشتهديگران، يعني مثالً علي هيچ واليتي ندارد مگر اينكه غير او نيز چنين والي

كسي را بر  صباشد و حضرت  هاي مختص به خودش مي پس واليت ابوبكر از ويژگي
را. امير گردانيدن  ابوبكر والي نكرده است، نه اسامه بن زيد را، و نه عمرو بن العاص

 اسامه بن زيد بر ابوبكر به اتفاق كذب و دروغ است. 
نام  اي به عمرو را به سريه صغمبر در مورد داستان عمرو بن العاص بايد گفت: پي

ذات السالسل فرستاد. قبيله مقابل كه به سوي آنها فرستاده شده بودند قبيله بني عذره 
هاي عمرو بودند. بنابراين امير گردانيدن عمرو به اين دليل بوده كه باعث  يعني دايي

حضرت ابو اسالم آوردن آنها شود، چون پيوند و خويشاوندي با عمرو داشتند. سپس 
با «عبيده را نزد او فرستاد كه ابوبكر و عمر و مهاجران ديگري با او بودند و فرمود: 

وقتي ابو عبيده به عمرو ملحق شد. ابو عبيده ». يكديگر مدارا كنيد و اختالف نورزيد
عمرو گفت: خوانم و تو با ياران خودت نماز بخوان.  گفت: من با ياران خودم نماز مي

كنم، چون تو تنها مدد و ياور من هستي. ابو عبيده گفت:  همه امامت مينه، من براي 
به من امر فرموده كه با تو مدارا كنم، پس اگر تو از من سرپيچي كني، من از  صپيغمبر 

اين كار  كنم، ابوبكر ابو عبيده را از كنم. عمرو گفت من از تو اطاعت نمي تو اطاعت مي
چون با قبيله بني  –تر است  براي اين كار شايسته صبن العا و ديد كه عمرو ،بازداشت

پس همگي پشت سر عمرو نماز خواندند، در حالي كه هر كسي  –عذره نسبت دارد 
 داند ابوبكر و عمر و ابو عبيده از عمرو برترند.  مي

سه  اعالم برائت را به ابوبكر واگذار كرد ولي بعد از صحضرت «گويد:  مولف مي
 ».دروز او را برگردان

مراسم  ابوبكر را مسئول اجراي صاين كالم دروغ محض است. زيرا وقتي پيغمبر 
سال  –و مناسك حج گردانيد، ابوبكر آنگونه كه امر شده بود، به راه افتاد و در آن سال 

حج را براي مردم انجام داد و تا پايان حج به مدينه برنگشت و امر پيغمبر  –نهم هجري 
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كردند  آوردند و عريان طواف كعبه را مي مشركان حج را بجا ميرا تنفيذ كرد: زيرا  ص
هايي به پايان رسيده وجود داشت، پس حضرت  و مشركان پيمان صو بين پيغمبر 

ابوبكر را فرستاد و به او دستور داد كه اعالم كند كه: از امسال به بعد هيچ مشركي  ص
ندارد، و ابوبكر با نداي بلند  حق انجام حج را ندارد، و هيچ عرياني حق طواف كعبه را

بن ابي طالب از زمره منادياني بود كه در موسم حج  اين را در آن سال اعالم كرد و علي 
اين امر را به دستور ابوبكر اعالم كرد، ولي وقتي ابوبكر از مدينه به سوي مكه براي حج 

مايد. علي را در پي او فرستاد تا پيمان با مشركان فسخ ن صخارج شد، حضرت 
اند: و از عادات عرب اين بود كه حق عقد پيمان و فسخ آن در اختيار شخص مطاع  گفته

علي را براي همين منظور در پي ابوبكر  صو يا مردي از اهل بيت او بود و حضرت 
هاي خاص حضرت با مشركان را فسخ  فرستاد يعني ماموريت علي اين بود كه پيمان

ز ديگري نفرستاد و به همين دليل علي پشت سر ، علي را براي چيصكند. و حضرت 
ابوبكر نماز خواند و به امر او موسم حج را بجا آورد، مثل ساير رعيتي كه در آن حج با 

 ابوبكر بودند.
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در طعن رافضي بر اينكه ابوبكر صديق دست چپ دزدي را قطع 

 كرد

دانست كه  د و نميابوبكر دست چپ يك دزد را قطع كر«گويد:  مولف رافضي مي
 ».بايد دست راست او را قطع كند

در جواب بايد گفت: ادعاي جهل ابوبكر در اين باره آشكارترين دروغ است و به 
فرض اينكه ابوبكر اجازه چنين كاري هم داده باشد، كار نادرستي انجام نداده است، زيرا 

ع شده بايد دست ظاهر قرآن مشتمل بر چيزي نيست كه از آن استنباط شود، دست قط
راست باشد، تعيين دست راست براي بريدن در قراءت ابن مسعود لحاظ شده كه 

 يعني دست راستشان را قطع كنيد.  »فاقطعوا أيامهنام«خوانده: 
در كجا آمده  و سنت نيز اين گونه بوده است. ولي نقل اين مطلب از ابوبكر

 است؟
 و سند ثابت اين مطلب كجاست؟

باشند، ولي هيچ كدام  گاهان به اخبار و آثار كه معلوم و موجود ميكتب عالمان و آ
 اند. چيزي در اين باره نقل نكرده

اند، در  علماي عالم به اختالف علماء و اختالف فقهاء نيز كالمي در اين باره نگفته
 در نزد آنها بر كسي پوشيده نيست. حالي كه عظمت شأن ابوبكر
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 اينكه صديق سلمي را با آتش سوزانيددر طعن رافضي بر 

ابوبكر فجاءه سلمي را با آتش سوزاند، در حالي كه پيغمبر «گويد:  مولف رافضي مي
 ».از سوزاندن با آتش نهي كرده بود ص

در جواب بايد گفت: سوزاندن با آتش توسط علي مشهورتر و آشكارتر است از 
از غالت شيعه نزد علي آمدند، علي ابوبكر: در حديث صحيح آمده كه گروهي از زنادقه 

آنها را با آتش سوزاند. اين ماجرا به گوش ابن عباس رسيد. ابن عباس گفت: اگر من 
نهي كرده است از اينكه با عذاب خدا كسي  صسوزاندم، زيرا پيغمبر  بودم آنها را نمي

وده: فرم صزدم، زيرا حضرت  افزايد: من گردنهايشان را مي عذاب شود. ابن عباس مي
رسيد گفت: خدا  هر كس دين خدا را تغيير دهد، او را بكشيد. اين مطلب به گوش علي

165Fرحم كند به ابن ام فضل، كه در بال افتاده است

1. 
پس علي جماعتي را با آتش سوزانده است، اگر آنچه ابوبكر انجام داده كار ناپسندي 

توان بر ائمه  ي را نمياست، علي از آن ناپسندتر را مرتكب شده است، و اگر كار عل
 توان از كار ابوبكر خرده گرفت. خرده گرفت، به طريق اولي نمي

                                           
 . ٩/١٥) نگا: بخاری، ١(
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در طعن رافضي بر اينكه ابوبكر صديق اكثر احكام شريعت را 

 دانست نمي

و اكثر احكام شريعت بر او پوشيده مانده است، و لذا حكم «گويد:  مولف رافضي مي
كنم، اگر درست باشد،  ا رأي خودم درباره آن اظهارنظر ميدانست و گفت: ب كالله را نمي

لطف خداست و اگر اشتباه باشد، از جانب خودم و شيطان است. ابوبكر در مورد ارث 
 ».جد هفتاد حكم و گونه تقسيم كرده و هفتاد نظر داشته است

در جواب بايد گفت: اين بزرگترين بهتان است. چگونه اكثر احكام شريعت بر او 
كرد و  كسي جز او قضاوت نمي صيده مانده است. در حالي كه در محضر پيغمبر پوش

كرد و هيچ  بيش از ساير صحابه با او و عمر مشورت مي صداد؟ و پيغمبر  فتوي نمي
 مراوده نداشت و بعد از او عمر.  صكسي بيش از او با پيغمبر 

اند: اجماع علماء بر  هو تعداد زيادي مثل منصور بن عبدالجبار سمعاني و ديگران گفت
آشكار اين است كه ابوبكر صديق عالمترين شخص امت اسالمي است. و اين حقيقت 

است، زيرا هيچ كس از امت در دوران واليت او دچار اختالف نشده، مگر اينكه ابوبكر 
با علم خود در آن فيصله داده و از قرآن و سنت براي آنها حجت بيان كرده است، 

را براي امت تبيين كرد و آنها را به تثبيت بر ايمان دعوت  صپيغمبر  همچنان كه وفات
را بر  صكرد، و آيه ناظر به اين مسأله را بر آنها خواند، سپس موضع دفن پيغمبر 

ايشان تبيين كرد، و جنگ با مانعان زكات را بر ايشان توضيح داد كه عمر در آن ترديد 
دانيد كه خليفه بايد از قريش باشد، چرا كه كرده بود، و در سقيفه براي امت روشن گر

او را مسئول  صشود. و پيغمبر  برخي گمان كرده بودند از غير قريش خليفه تعيين مي
تر از علم به عبادات  حج دقيق شد، و علم مناسك اولين حجي كرد كه از مدينه انجام مي
آيد. و همچنين توانست از عهده آن بر  داشت، نمي است، و اگر صديق وسعت علم نمي

در نماز نيز به عنوان امام جماعت جانشين پيغمبر شد، و اگر به آن علم نداشت، 
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 كرد. حضرت او را جانشين خود نمي
فرض كرده بود، انس از ابوبكر گرفت و اين  صو كتاب صدقه [زكات] را كه پيغمبر 

 اند.  مودهترين چيزي است كه در اين باره شده و فقهاء بر آن اعتماد ن كتاب صحيح
اي از مسايل شريعت بيان نشده كه ابوبكر در آن اشتباه  و خالصه در مورد هيچ مسأله

كرده باشد، ولي در مورد ديگران اشتباهات زيادي بيان شده كه بسط آن در جاي 
 آيد.  خودش مي

دانست و با رأي خود درباره آن  ابوبكر حكم كالله را نمي«گويد:  مولف رافضي مي
در جواب بايد گفت: اين بزرگترين نشانه علم اوست، زيرا رأي و ديدگاه او  ».نظر داد
باره مورد اتفاق جمهور علماي بعد از اوست، علماء در مورد كالله ديدگاه ابوبكر  در اين

اي است كه نه فرزندي دارد و نه والدي، و اين  اند، و مراد از آن ارث مرده  را پذيرفته
صحابه معروف است، مثل ابوبكر، عمر، عثمان، علي، ابن رأي در مورد آن از ساير 

مسعود، زيد بن ثابت و معاذ بن جبل، ولي راي صحيح و موافق حق باعث رسيدن و 
گردد، مثل راي ابوبكر صديق، اين رأي بهتر از راي و نظري  اجر و ثواب به حسابش مي

 است كه غايت آن رسيدن يك صواب به صاحبش است. 
ه علي گفت: آيا ديدگاهت در اين باره به خاطر عهدي است كه بن عباد ب قيس 

نه،  باشد؟ جواب داد: از تو گرفته و يا اينكه اجتهادي از جانب خودت مي صپيغمبر 
166Fام بلكه اجتهاد كرده

1. 
چنانچه نظري اين چنين كه باعث آن كشت و كشتار مشهور شد، مانع از اطالق 

أي و نظري كه جمهور علماء بر صحت و نيك عنوان امام بر صاحبش نشود، در مورد ر
 توان گفت؟  بودن آن اتفاق نظر دارند، چه مي

در مورد تقسيم ارث جد به هفتاد گونه و نوع نيز بايد، گفت: اين دروغ است و قول 
ابوبكر نيست، و چنين چيزي از او نقل نشده است، و نسبت دادن و نقل اين مطلب از 

 ت و دروغگويي اين روافض دارد.ابوبكر داللت بر نهايت جهال

                                           
 . ٤/٣٠٠و سنن ابی داود،  ٤/٢١٤٣) نگا: مسلم، ١(
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 در علم بر ابوبكر در بيان ادعاي رافضي در برتري علي

ابوبكر در مقايسه با يك شخص ديگر چگونه است؟ «گويد:  مولف رافضي مي
هاي آسمان  گويد قبل از دست دادن من، از من بپرسيد. از من درباره راه شخصي كه مي

 شناسم.  هاي زمين مي از راه بپرسيد كه من آن را بهتر
رفت، در حالي كه باال  گويد: علي را ديدم كه در كوفه از منبر باال مي ابو البحتري مي

پوش پيغمبر را پوشيده بود و شمشير او را به خودش آويزان كرده و عمامه او را بر 
سرش گذاشته و انگشتري او را در انگشت كرده بود. بر منبر نشست و شكمش را 

ايان كرد و گفت: از من بپرسيد قبل از آنكه مرا از دست دهيد كه همانا بين نم
دان علم است، اين محل  هاي دو پهلوي من علم فراواني است، اين جامه استخوان

اندوختن علم رسول خدا است. اين چيزي است كه از جانب پيغمبر به من خورانده 
توانم براي اهل  گند! اگر بنشينم، مياي باشد. به خدا سو شده است، بدون اينكه واسطه

اي  تورات به تورات خودشان، و براي اهل انجيل به انجيل خودشان فتوي دهم، به گونه
گويد: براي شما  كه اگر خداوند تورات و انجيل را به نطق آورد، بگويند: علي راست مي

د، آيا در آن تعقل خواني دهم، و شما قرآن را مي به آنچه خدا بر شما نازل كرده، فتوي مي
 ».كنيد؟ نمي

، اين كالم خطاب به اهل ...»بپرسيد «در جواب مولف بايد گفت: اينكه علي گفته: 
كوفه بوده تا علي به آنها علم و دين بياموزد، زيرا اغلب مردم آن ديار جهالي بودند كه 

شدند از  را درك نكرده بودند، ولي افرادي كه پيرامون منبر ابوبكر جمع مي صپيغمبر 
پس رعيت  ياد گرفته بودند. صبزرگان صحابه بودند، كه علم و دين را از پيغمبر 

اند ولي كساني كه علي آنها را مورد  ترين و ديندارترين افراد امت بوده ابوبكر عالم
دهد، از جمله عوام الناس از تابعان هستند و بسياري از آنها هم از  خطاب قرار مي

كرد و عليه آنها  هميشه آنها را سرزنش مي و به همين دليل عليبدترين تابعان بودند 
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 كرد و تابعان مكه، مدينه، شام و بصره از آنها بهتر بودند.  دعا مي
اند و  مردم قضايا و فتاواي منقول از ابوبكر، عمر، عثمان و علي را جمع آوري كرده

مور ابوبكر و سپس عمر ترين و گوياترين آنها بر علم صاحبش، ا اند كه صواب پي برده
باشد، و به همين دليل اموري از عمر كه مخالف نص باشد كمتر از اموري از علي  مي

باشد، ولي در مورد ابوبكر شايد امور مخالف با نص وجود  است كه مخالف نص مي
كرد، و در  نداشته باشد، و ابوبكر همان كسي است امور مشتبه شده بر مردم را فيصله مي

تالفي شناخته شده نبود، و عموم مواردي از احكام كه در آن تنازع شده به عهد او اخ
 گردد.  بعد از ابوبكر بر مي

و حديث مذكور از علي دروغي آشكار است كه نسبت دادن آن به علي جايز نيست، 
تر از آن است كه به تورات و انجيل فتوي بدهد، چرا  زيرا علي به خدا و دين خدا عالم

اتفاق نظر دارند كه هيچ مسلماني اجازه ندارد كه بين هيچ كسي جز به كه مسلمانان 
قرآن قضاوت كند، و وقتي يهوديان و مسيحيان از مسلمانان قضاوت و داوري بخواهند، 

 مسلمانان بايد با قرآن در بين آنها دواري كنند. 
 آيد كه شخص مؤمن جز مادام كه از قرآن و سنت و اجماع به صورت بديهي بر مي

كند كه تورات و  تواند بين يهوديان و مسيحيان داوري كند، و فرقي نمي با قرآن نمي
انجيل در اين باره موافق قرآن باشند و يا مخالف آن. در اين صورت نسبت دادن 
قضاوت و حكم و فتوي براساس تورات و انجيل به علي، يا به خاطر جهالت به دين و 

وسط شخص زنديق و دين ستيزي روي داده كه اسباب مدح است، و يا اين انتساب ت
 خواهد از اين طريق زمينه طعن وارد كردن به علي را مهيا نمايد. مي
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جعل نموده  در مورد اينكه رافضي حديث ساختگي در فضل علي

 است 

كند كه  روايت مي صبيهقي با اسناد خودش از پيغمبر «گويد:  مولف رافضي مي
خواهد به علم آدم، تقواي نوح، حلم و بردرباري ابراهيم، هيبت  فرمود: هر كس مي

موسي و عبادت عيسي نگاه كند، به علي بن ابي طالب نگاه كند كه جامع آن صفات 
 ».پراكنده در بين پيغمبران است

 در جواب بايد گفت: 
اوال: سند اين حديث كجاست؟ و بيهقي در فضايل احاديث بسياري كه ضعيف و 

 كند، همچنانكه عادت او و علماي مثل ايشان است.  اند، نقل مي يبلكه ساختگ
ثانياً: اين حديث از ديدگاه محدثان بدون ترديد ساختگي است و به همين دليل 

كنند. اگر چه مثل نسايي بر جمع فضايل علي حريص باشند،  محدثان آن را نقل نمي
آوري  فضايل علي را جمعناميده، » الخصائص«نسايي قصد داشته در كتابي كه آن را 

 كند، ولي اين حديث را در آنجا نياورده است.
و ترمذي نيز احاديث متعددي را در فضيلت او آورده و حتي احاديثي ضعيف و بلكه 

 موضوع نيز ذكر كرده، ولي با اين وجود اين حديث و امثال آن را نياورده است.
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و عمر از علي سوال در مورد ادعاي رافضي بر اينكه ابوبكر 

 پرسيدند مي

كند كه گفت: از شيث  ابوعمر زاهد از ابو عباس نقل مي«گويد:  مولف رافضي مي
از من «شناسيم كه بعد از پيغمبرش گفته باشد  هيچ كس را نمي صتا محمد  ؛

، به جز علي. بزرگان صحابه مثل ابوبكر و عمر و امثال آنها شروع كردند به »بپرسيد
بن زياد! همانا  ها تمام شد. پس علي گفت: اي كميل  از او تا اينكه سوال سوال پرسيدن

 ».يافتم در اينجا علم فراواني است و كاش كه حامالني براي آن مي
در جواب بايد گفت: اين نقل اگر تا ثعلب نيز صحيح باشد، ثعلب سندي براي آن 

كساني نيست كه صحيح  ذكر نكرده تا به آن احتجاج شود، و ثعلب از ائمه حديث و از
شناسند، تا اينكه گفته شود: البد نزد او و به نظر او  و سقيم حديث را از يكديگر باز مي

بن معين يا بخاري  صحيح بوده كه روايت كرده است، همچنانكه در مورد احمد يا يحيي 
اند  كردهتر از ثعلب احاديث بسياري را ذكر  شود، بلكه فقهايي عالم و امثال اينها گفته مي

كه اصل و مبنايي ندارد، چه برسد به ثعلب. ثعلب اين را از كساني شنيده كه سند خود 
اين را در مدينه نگفته است و در خالفت ابوبكر، عمر و عثمان  گويند. و علي را نمي

نيز نگفته است، بلكه آن را در زمان خالفت خودش و در كوفه گفته است تا افرادي كه 
دانستند، آن را ياد بگيرند، و اين به سبب كوتاهي آنها در  خود را نمي علم ضروري براي

داد كه طالب علم باشند و سوال  به آنها دستور مي طلب علم بوده است. و علي
 بپرسند. 

كند، زيرا كميل از تابعاني است كه جز  بن زياد بر همين داللت مي و حديث كميل 
دهد كه علي كوتاهي آنها را  ، و اين نشان ميدر كوفه مصاحب و همراه علي نبوده است

گفت و بلكه  كرد. علي چنين چيزي را به مهاجران و انصار نمي در طلب علم مشاهده مي
 نمود.  آنها را به شدت ستايش مي
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كرد  و ابوبكر هرگز هيچ چيزي از علي نپرسيده است ولي عمر با صحابه مشورت مي
، ابن مسعود، زيد بن ثابت و ديگران مشورت و از جمله با عثمان، علي، عبدالرحمن

 كرد و علي اهل شوري بود. مي
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 رد بر ايرادات رافضي براينكه ابوبكر صديق خالد را قصاص نكرد

ابوبكر حدود خدا را اهمال نموده و خالد را نه قصاص كرد «گويد:  مولف رافضي مي
لمان بود، كشته و زن او را به عقد بن نويره را كه مس و نه حد زد، در حالي كه مالك 

خود در آورده بود، و در همان شب قتل شوهرش با او هم بستر شده بود و عمر نيز 
 ». پيشنهاد قتل او را داد ولي ابوبكر خودداري كرد

در جواب بايد گفت: اگر ترك قصاص از قاتل توسط امام و خليفه معصوم كاري 
يان عثمان عليه شيعيان علي خواهد بود، زيرا ناشايست باشد، اين بزرگترين حجت شيع

بن نويره باشند، عثمان از جميع آنها بهتر است،  اگر همه مردم كره زمين مثل مالك 
عثمان خليفه مسلمانان بود و مظلومانه و بدون هيچ تأويلي كه جواز قتل او باشد، شهيد 

گترين داليل عدم بيعت شد، و با اين وجود علي قاتالن او را نكشت، و اين يكي از بزر
شيعيان عثمان با علي بوده، حال اگر علي در ترك قتل قاتالن عثمان عذري شرعي 

تر است و اگر ابوبكر در  بن نويره قوي داشته باشد، عذر ابوبكر در ترك قتل قاتل مالك 
 كار خود معذور نباشد، علي به طريق اولي معذور نيست. 

رانند ولي  در مورد اين قضيه كوچك بر زبان مي و آنچه روافض در ايراد به ابوبكر
 گيرد.  بينند، از فرط جهالت و تناقضان سرچشمه مي ايرادي به كار علي وارد نمي

بن عمر به خاطر قتل  و همچنين ايراد روافض بر عثمان در ماجراي عدم قتل عبيداهللا 
 هرمزان از همين باب است. 

عثمان معذور بود، زيـرا شروط استيفاي آن اگر گفته شود: علي در ترك قتل قاتالن 
فراهم نبود: يا به خاطر عدم علم و عدم شناخت قاتالن به طور معين و مشخص، و يا به 

 خاطر ناتواني در برابر آشوبگران كه صاحب قدرت و شوكت شده بودند و امثال اين. 
و قتل قاتل  بن نويره شود: شروط استيفاي امر در قتل قاتل مالك  در جواب گفته مي

هرمزان نيز فراهم نبود، زيرا در اين باره شبهه وجود داشت و حدود با شبهات رفع 
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 گردند.  مي
وليد را بكشد و علي نيز به البن  و اگر گفته شود: عمر به ابوبكر پيشنهاد كرد كه خالد

 بن عمر را بكشد.   عثمان سفارش كرد كه عبيداهللا
قاتالن  ر و ديگران نيز به علي پيشنهاد كردند كهطلحه و زبيشود:  در جواب گفته مي

عثمان را بكشد. به عالوه، كساني كه پيشنهاد كشتن قاتل را به ابوبكر دادند؛ به اقامه 
حجت ابوبكر برخودشان قانع شدند، و رأي او را پذيرفتند: يا به خاطر ظهور حق و 

تواند محل  ب كه مسأله ميصواب در استدالل ابوبكر، و يا به خاطر پي بردن به اين مطل
اجتهاد و اختالف نظر باشد. ولي علي با آن پيشنهاد دهندگان موافقت نكرد و بين او و 

تر  تر و كم هزينه اند، و قتل قاتالن عثمان بسي آسان هايي در گرفت كه معلوم آنها جنگ
ق اولي از جنگ جمل و صفين بود. حال اگر اجتهاد علي روا باشد، اجتهاد ابوبكر به طري

 جايز است. 
و اگر گفته شود: عثمان مهدور الدم بوده و ريختن خونش مباح بود. در جواب گفته 

بن نويره از مباح بودن  كند كه مباح بودن ريختن خون مالك  شود: هيچ كس شك نمي مي
بن نويره از حق ريختن  خون عثمان آشكارتر بود، و بلكه معلوم نيست كه خون مالك 

د، و اين مسأله در نزد ما ثابت نشده است، ولي در مورد عثمان به تواتر شدن مصون باش
بايست خونش مصون باشد و بين عثمان و  و نصوص قرآن و سنت ثابت شده كه مي

 داند.  هايي است كه مقدار آن را جز خدا نمي بن نويره تفاوت  مالك
خون علي، و نه  تواند، نه و هر كس بگويد ريختن خون عثمان مباح بوده است، نمي

خون حسين را مصون بداند. زيرا مباح نبودن خون عثمان از مباح نبودن خون علي و 
حسين آشكارتر است، و عثمان از ارتكاب كارهايي كه قتل او را واجب گرداند بسي 

را اي كه قاتالن عثمان به خاطر آن عثمان  مبراتر و دورتر از علي و حسين بود، و شبهه
خاطر آن اي بود كه قاتالن علي و حسين آن دو را به  تر از شبهه يفكشتند بسيار ضع

كشتند: زيرا عثمان نه مسلماني را كشته بود، و نه بر سر رسيدن به قدرت با كسي 
جنگيده بود، و نه اصالً بر سر آن خواستار جنگ با كسي بود، حال اگر واجب باشد كه 

اليتش كشته است خونش مصون بوده بگوييم: كسي كه گروهي از مسلمانان را بر سر و
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توان گفت: عثمان نيز خونش  و كارش از باب اجتهاد بوده است، به طريق اولي مي
 ها اجتهاد كرده است.  مصون بوده و در كارهايش در مورد اموال و واليت

توان گفت،  بن نويره مي به عالوه بايد گفت: غايت چيزي كه در مورد داستان مالك 
بايست كشته شود، و خالد بنابر تاويل و  ونش مصون بود، و نمياست كه: خاين 

شود، همچنانكه  توجيهي كه داشت، او را كشت. ولي اين باعث جواز قتل خالد نمي
يا «فرمود:  صحضرت  »ال إله إالَّ اهللا«گفت:  بن زيد مردي را كشت كه مي وقتي اسامه 

أسامة أقتلته بعد أن قال: ال إله إالَّ اهللا؟ يا أسامة أقتلته بعد أسامة أقتلته بعد أن قال: ال إله إالَّ اهللا؟ يا 

يعني: اي اسامه! آيا او را كشتي بعد از آن كه گفته بود: ال اله اال اهللا  167FNK»أن قال: ال إله إالَّ اهللا
قتل او را نپسنديد، ولي نه اسامه را قصاص كرد، و نه از  ص... به اين ترتيب حضرت 

 ه كفاره خواست. او ديه گرفت، و ن
ولي آنچه مولف رافضي در مورد ازدواج خالد با همسر مقتول ذكر كرده، ثبوت آن 
مشخص نيست و حتي اگر ثابت هم شود، البد تأويل و توجيهي داشته كه رجم او را 
واجب نگردانيده است. فقهاء در مورد عده زني كه شوهرش مرده اختالف نظر دارند كه 

اند. نيز در مورد اينكه آيا  ش مرده عده دارد يا نه؟ فقهاء بر دو قولآيا زني كه شوهر كافر
ذمي بايد عده وفات را نگه دارد يا نه، فقهاء اختالف نظر دارند و دو ديدگاه مشهور 
دارند و اين بر خالف عده طالق است، زيرا سبب عده در طالق همبستر شدن زن و 

در مورد وفات شوهري كه فقط او را شوهر است كه بايد برائت رحم حاصل شود، ولي 
عقد كرده و قبل از همبستر شدن وفات كرده، آيا اگر شوهر كافر باشد، نگه داشتن عده 
الزم است يا نه؟ اين مورد نزاع است. و نيز وقتي كه با همسرش. همبستر شده و زن در 

 نزد شوهر يك بار به حيض افتاده، اين مورد نيز محل نزاع است. 
شد در مورد كسي بود كه كافر اصلي باشد، ولي در مورد مرتدي كه كشته  آنچه گفته

ميرد، در مذهب شافعي و احمد و ابو يوسف و محمد عده وفات بر  شود و يا مي مي
همسر واجب نيست، و تنها بايد عده طالق بائن را نگه دارد، زيرا نكاح با مرتد شدن 

                                           
 . ٣/٦١و سنن ابی داود،  ٩٧-١/٩٦) نگا: مسلم، ١(
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شود، ولي از  حمد طالق محسوب نميشوهر باطل شده و اين جدايي از نظر شافعي و ا
شود، و به همين دليل اين دو عده وفات را بر او  نظر مالك و ابو حنيفه طالق شمرده مي

دانند، و بلكه قائل به عده طالق بائن هستند، و چنانچه با او همبستر نشده  واجب نمي
 اي بر زن واجب نيست، همچنانكه عده طالق بر او واجب نيست.  باشد، عده

بن نويره را به خاطر ارتداد كشت. پس اگر مالك با  و بديهي است كه خالد، مالك 
اي بر آن زن نيست، و اگر هم با او  زنش همبستر نشده باشد، از نظر عموم علماء عده

همبستر شده باشد، بنابر يك ديدگاه الزم است از طريق يك حيض و نه عده كامل، و 
ه حيض، برائت رحم او حاصل شود. و اگر شوهرش بنابر ديدگاه ديگر الزم است با س

كافر اصلي باشد، بنابر يك ديدگاه عده وفات بر زنش واجب نيست، و اگر برائت رحم 
زن الزم هم باشد كه از طريق حيض حاصل شود، ممكن است در هنگام وفات حاصل 

ند، دان شده باشد. و بعضي از فقهاء بخشي از يك حيض را براي برائت رحم كافي مي
يعني اگر هنگام وفات شوهر، زن در اواخر دوره قاعدگي باشد، همين بخش از قاعدگي 

كند. و خالصه اينكه اين  دانند، زيرا بر برائت رحم او داللت مي بعد از وفات را كافي مي
اي نبوده كه نتوان در آن اجتهاد كرد و احتمال تأويل و توجيه آن را منتفي  ماجرا به گونه
اي را مورد طعن قرار دهد از زمره كساني است كه قول  ر كس چنين مسألهدانست، و ه

 اند. بدون علم دارند، و خدا و پيغمبرش قول بدون علم را حرام شمرده
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در طعن رافضي بر ابوبكر كه ميراث فاطمه را نداد و اتهام او  كه 

 خود را خليفه خواند

مبني بر ارث بردن فاطمه از  صيغمبر ابوبكر با امر پ«گويد:  مولف رافضي مي
حضرت مخالفت كرده و فدك را از او گرفت. و خود را خليفه رسول اكرم ناميد بدون 

 ».اينكه حضرت او را خليفه خودش كرده باشد
در جواب بايد گفت: در مورد ميراث، همه مسلمانان به جز بعضي از شيعه با ابوبكر 

صحبت كرديم و بيان كرديم كه كار و موضع ابوبكر به اند و ما قبالً در اين مورد  موافق
و قول روافض در اين باره  ،بوده است صخاطر علم ثابت و قطعي منقول از پيغمبر 

 قطعاً باطل است. 
در مورد فدك نيز ماجرا همين است. و خلفاي بعد از ابوبكر نيز بر همين ديدگاه 

و نه از آن به اهل  ،اي نبردند ن هيچ فايدهاند. و ابوبكر و عمر نه از فدك و نه غير آ بوده
 ،و در عين حال چندين برابر آن را به بني هاشم دادند ،و خانواده خودشان چيزي دادند

ابن عباس و ساير بني هاشم را از بيت المال منع  ، و به عالوه اگر شخصي بگويد: علي
آن را براي خودش كرد، تا اينكه بيت المال از بصره آمد و ابن عباس بخشي از  مي

توان داد، اين است كه: علي  مي برداشت. در اين صورت تنها جوابي كه در مورد علي
توان او را به  و در اين مورد نمي ،خواست حق را به پا دارد امام عادلي بود و تنها مي

 چيزي متهم كرد. 
مه و توان بيان كرد: محبت فاط همين جواب را در مورد ابوبكر به طريق اولي مي

و شباهت  ،مراعات حال او از جانب ابوبكر بيش از محبت ابن عباس توسط علي بوده
ابن عباس به علي بيش از شباهت فاطمه به ابوبكر بوده است، زيرا فضل ابوبكر بر 

 فاطمه بيش از فضل علي بر ابن عباس است. 
را خليفه در مورد تسميه ابوبكر به خليفه رسول خدا نيز بايد گفت: مسلمانان او 
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ناميدند. حال اگر اطالق خليفه بر شخصي مستلزم استخالف و جانشين گردانيدن او 
او را جانشين خودش  صكند، پس حضرت  باشد، همچنانكه اين رافضي ادعا مي

ساخته است، همچنانكه بعضي از اهل سنت قائل به اين ديدگاه هستند. و اگر خليفه 
بدون اينكه نيازي به استخالف باشد، چنانكه  –نشيند  كسي است كه به جاي ديگري مي

در اين صورت اطالق خليفه بر ابوبكر به استخالف و تعيين ايشان  –گويند  جمهور مي
 نيازي نيست.  صبه عنوان خليفه توسط پيغمبر 

استعمال اين واژه در قرآن و سنت نيز بر اين مطلب داللت دارد كه خليفه به معني 
آيد، چه از جانب اولي به عنوان خليفه  يگري و به جاي او ميكسي است كه به دنبال د

  ﴿فرمايد:  و چه تعيين نشود، مثالً خداوند مي ،تعيين شود        

           ﴾N  :14(يونس.( 
تا ببينيم شما  ؛قرار داديم -ز ايشانپس ا-سپس شما را جانشينان آنها در روى زمين «

 ».كنيد چگونه عمل مى
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 كه هنگام احتضار چنين گفت: در مورد طعن رافضى بر عمر 

هاي عمر روايتي است كه ابو نعيم در كتابش  و از گفته«گويد:  مولف رافضي مي
AŸvÎÔ=^̊ÿËÎÚ_@  قومي بودم آورده است كه او در حال احتضار گفت: اي كاش! من قوچ

آمد و  ترين مهمان براي آنها مي كه مرا تا آنجا كه بتوانند پرورش دهند، سپس محبوب
كردند و نصف ديگر گوشت را  كردند: نصف گوشت مرا بريان مي آنها آن را ذبح مي

خوردند. آيا اين كالم عمر مساوي با كالم كافري نيست كه  آبگوشت كرده و مرا مي

﴿گويد:  مي         ﴾N  :اي كاش خاك بودم« ).40(النبأ.« 
ابوبكر در هنگام احتضار به ابن عباس گفت: اگر به اندازه زمين و دو برابر آن طال 

دادم. اين كالم ابوبكر  بينم، آن را به فديه مي داشتم، از هول و هراس چيزي كه مي مي

﴿شبيه آيه زير است:                             

    ﴾N  :47(الزمر.( 

اگر ستمكاران تمام آنچه را روى زمين است مالك باشند و همانند آن بر آن افزوده «
 ».شود، حاضرند همه را فدا كنند تا از عذاب شديد روز قيامت رهايى يابند

عاقل و منصف بايد سخن اين دو در هنگام احتضار و سخن علي را با هم  انسان
مقايسه كند كه گفت: وقتي دوستان را ديدار كنم، وقتي محمد و حزب او را ديدار كنم و 

 شود ....  ترين آنها مبعوث مي وقتي كه بدبخت
عبه و نيز كالم امير هنگام ضربت خوردن به دست ابن ملجم كه گفت: به پروردگار ك

 ».سوگند! كه رستگار شدم
در جواب بايد گفت: اين كالم متضمن چنان جهالتي است كه شدت جهل گوينده 

دهد. توضيح اينكه آنچه از علي نقل كرده، از افرادي نقل شده كه از  كالم را نشان مي
ترند، و بلكه از كساني نقل شده كه از  مرتبه و منزلت ابوبكر، عمر، عثمان و علي پايين
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عتيق ابي بكر كه هنگام احتضار  ،اند، مثل بالل كرده ارج بوده و علي را تكفير ميخو
گفت: چقدر خوشحالي دارد! فردا محمد و  گفت: بدبخت شديم، و بالل مي همسرش مي

 حزب او را مالقات خواهم كرد. 
اين شخص كسي است كه بر سر تقسيم زمين با عمر معارضه كردند و عمر دعا كرد 

و يك سال از اين ماجرا نگذشته بود كه ». مرا از بالل و حاميانش نگه دار خدايا«كه 
 وفات كرد. 

از عامر بن  بن عبداهللا، قطيعي از حسن «كند كه:  روايت مي» الحليه«و ابو نعيم در 
بن  بن غنم، از حارث  سيار، از عبدالحميد بن بهرام، از شهر بن حوشب، از عبدالرحمن 

بن حسنه و ابو مالك اشعري   ه گفت: معاذ و ابو عبيده و شرحبيلكند ك عمير روايت مي
ر روز اُحد ضربه خوردند. معاذ گفت: اين رحمت پروردگارتان و دعاي پيغمبرتان و د

باشد. خداوندا! خاندان معاذ را بيشترين سهم از اين رحمت  تان مي سنت صالحان گذشته
د پسرش عبدالرحمن كه بكر ناميده عطا كن. به دنبال آن، قبل از اينكه شب فرا برس

را از همه مردم بيشتر دوست شد و پدرش كينه ابوبكر را به خاطر او گرفته بود و او  مي
داشت، شمشير خورد. وقتي از مسجد برگشت، او را مصيبت زده ديد و گفت اي 
عبدالرحمن! حالت چطور است؟ گفت: پدرم! حق از جانب پروردگار است، پس از آن 

دان، گفت: پسرم! ان شاء اهللا مرا از صابران خواهي يافت. او را شب نگه داشت و روي مگر
صبح به خاك سپرد وقتي معاذ شمشير خورد و مرگ بر او غلبه كرد، چنان بر او شديد شد 

كرد و  آمد، چشمش را باز مي كه كسي مثل آن را نديده است. هر وقت به هوش مي
هي مرا به سختي بميران، سوگند به عزت خودت! خوا گفت: خداوندا! آنگونه كه مي مي
 .168F1»داني كه تو را دوست دارم مي

، اين عبارت نيز توسط »به پروردگار كعبه سوگند! كه رستگار شدم«و نيز عبارت 
در ترند، گفته: عامر بن فهيره موالي ابوبكر صديق وقتي  ديگراني كه از مقام علي پايين

به همراه  صبارت را گفت. اين عامر توسط پيغمبر كشته شد، همين ع» بئر معونه«روز 

                                           
 . ١/٢٤٠) نگا: حلية األولياء، ١(
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گويند: جبار بن  چند نفر به سوي نجد فرستاده شده و كشته شده بود. علماي سيره مي
سلمي به او ضربه زد و او را از پا در آورد. عامر گفت: به خدا سوگند! رستگار شدم. 

 جبار گفت: اين عبارت يعني چه؟ 
ء بر اين باورند كه اين عبارت بدان سبب بوده كه مالئكه گويد: علما بن زبير مي عروه 

 .169F1»اند او را دفن كرده
گفت: پروردگارا! به سوي تو با اشتياق و  و شبيب خارجي نيز وقتي ضربه خورد، مي

 ام تا از من راضي گردي.  عجله آمده
گفت: محبوب من، به حقيقت كه به  و يكي از دوستان خود من به هنگام احتضار مي

وي تو بازگشتم، تا اينكه وفات يافت. و امثال اينها بسيارند. در مورد خشيت و خوف س
170Fعمر از خدا نيز بايد گفت: اين خشيت به خاطر كمال علم ايشان بوده است

زيرا  ،2

 ﴿فرمايد:  خداوند مي                 ﴾N  :28(فاطر.( 

 »و دانشمند از خدا، ترس آميخته با تعظيم دارند.تنها بندگان دانا «
 نيز به هنگام خواندن نماز قلبشان از گريه مانند ديگ به جوش صو پيغمبر 

171Fآمد مي

3. 
آيا اين دعاي عمر مساوي نيست با دعاي كافري كه «افزايد:  مولف رافضي مي

 ﴿گويد:  مي        ﴾N  :ك بودماي كاش خا« ).40(النبأ.« 
گويد،  شود، زيرا كافر در روز قيامت چنين مي اين كالم مولف از جهالت ناشي مي

رسانند ولي كسي كه  هايش سودي به او نمي شود و نيكي اش پذيرفته نمي آنگاه كه توبه
گويد، چون دنيا سراي عمل است پس آن را به خاطر خشيت گفته  اين دعا را در دنيا مي

 بيند.  ز خدا پاداش مياست و به خاطر خوف ا

                                           
 . ١/٢٤٠) نگا: حلية األولياء ١(

 . ١/٢٤٠ة األولياء ) نگا: حلي٢(

 . ٢٦-٤/٢٥و املسند،  ٣/١٤) نگا: سنن نسايی، ٣(
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 ﴿فرموده:  ’و مريم               ﴾N  :23(مريم.( 

 ».شدم اى كاش پيش از اين مرده بودم، و بكلى فراموش مى«
و اين دعاي مريم مثل دعاي مرگ در قيامت نيست و با آن فرق دارد. اين دعاهاي 

را نبايد از قبيل دعاهاي اهل جهنم دانست كه خداوند در قرآن در  افراد صالح در دنيا

 ﴿مورد آنها فرموده:               ﴾N  :77(الزخرف.( 

 »زنند: اي مالك! پروردگارت ما را بميراند و نابود گرداند. و آنان فرياد مي«

   ﴿و نيز فرموده:                         

                         ﴾N  :47(الزمر.( 

د آن بر آن افزوده اگر ستمكاران تمام آنچه را روى زمين است مالك باشند و همانن«
و از سوى ؛شود، حاضرند همه را فدا كنند تا از عذاب شديد روز قيامت رهايى يابند

 ».كردند شود كه هرگز گمان نمى خدا براى آنها امورى ظاهر مى
اين آيات اخبار از احوال جهنميان در قيامت است، آنجا كه نه توبه سودي دارد و نه 

 خشيت.
اي از خداوند خوف داشته باشد، خوفش سبب رسيدن به  ولي در دنيا، وقتي بنده

گردد، هر كس در دنيا خوف داشته باشد، خداوند در روز قيامت او را به امنيت  ثواب مي
و هر كس خوف بنده مؤمن در دنيا را از قبيل خوف كافر در قيامت بداند اين  ،رساند مي

با آفتاب و مردگان را با چنين كسي مثل شخصي است كه ظلمات را با نور و سايه را 
 داند. زندگان يكي مي
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براي نوشتن پيام هنگام  صسخني در مورد درخواست پيامبر 

 وفاتش 

اند كه  گويد: صاحبان صحاح سته از مسند ابن عباس نقل كرده مولف رافضي مي
اي اش فرمود: قلم و كاغذي براي من بياوريد تا چيزي بر در آخرين بيماري صپيغمبر 

شما بنويسم كه بعد از من هرگز گمراه نشويد. عمر گفت: اين مرد هواس خود را از 
فرمود: از  صدست داده است، كتاب خدا براي ما كافي است. هياهو بلند شد و پيغمبر 

گويد: چه مصيبت  نزد من برخيزيد، زيرا شايسته نيست نزد من تنازع شود. ابن عباس مي
 ب خدا حائل شد. بزرگي بود كه بين ما و كتا

ميرد تا اينكه دست و  كرد، گفت: محمد نمرده و نمي وفات صو عمر وقتي پيغمبر 
پاي مرداني را قطع نكند. و وقتي ابوبكر او را از اين كار باز داشت و آيات زير را بر او 

 ﴿خواند كه:           ﴾N  :30(الزمر.( 
 ».رى و آنها نيز خواهند مردمي تو مىاي محمد!) «(

 ﴿و نيز:                 ﴾N  :144(آل عمران.( 
گرديد؟ (و اسالم را رها كرده به  آيا اگر او بميرد و يا كشته شود، شما به عقب برمى«

 ».دوران جاهليت و كفر بازگشت خواهيد نمود؟)
 ين آيات را قبالً نشنيده بودم. عمر گفت: گويي ا

در جواب مولف بايد گفت: فضايل ثابت شده براي عمر در حدي است كه كسي جز 
كند  روايت مي صابوبكر مثل آن را ندارد: در صحيح مسلم آمده كه عايشه از پيغمبر 

هاي  تيعني: در ام=».قد كان يف األمم قبلكم حمدثون فإن يكن يف أمتي أحد فعمر«فرمود:  كه مي
شد، اگر در اين امت چنين كسي باشد، اين  پيشين كساني بودند كه به آنان الهام مي

 شخص عمر است. 
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172Fشود يعني كساني كه بر آنها الهام مي» محدثون«گويد:  ابن وهب مي

1. 
إنه قد كان فيام مىض «فرمودند:  صكند كه حضرت  و بخاري از ابو هريره نقل مي

هاي  يعني: در امت 173FOK»يف أمتي هذه منهم فإنه عمر بن اخلطاب قبلكم حمدثون، وإنه إن كان
شد، اگر در امت من چنين شخصي باشد، اين  گذشته افرادي بودند كه بر آنان الهام مي

 شخص عمر است. 
لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إرسائيل رجال «و در الفاظ حديث بخاري چنين آمده: 

يعني: در بني اسرائيلي كه  174FP»فإن يكن يف أمتي منهم أحد فعمريكلمون من غري أن يكونوا أنبياء 
شد، اگر  اند، افرادي وجود داشت كه پيغمبر نبودند ولي به آنها الهام مي قبل از شما بوده

 در امت من چنين شخصي باشد، عمر است. 

نائم  بينا أنا«فرمودند:  صو در حديث صحيح از ابن عمر روايت شده كه حضرت 

دحاً أتيت به فيه لبن فرشبت منه حتى إين ألر الريَّ خيرج من أظفاري، ثم إذ رأيت ق

 175FQK»العلم«أعطيت فضيل عمر بن اخلطاب، قالوا: فام أولته يا رسول اهللا؟ قال: 
يعني: در حالي كه خواب بودم، ديدم كه ظرف شيرى برايم آورده شد و از آن 

حساس كردم، سپس باقيمانده آن را به هايم ا اي كه سيرابي را تا ناخن نوشيدم، به گونه
كني؟ گفت:  عمر بن الخطاب دادم. گفتند: اي رسول خدا! خوابت را چگونه تعبير مي

 اين شير، علم بوده است.
بينا أنا نائم رأيت «فرمود:  صو در صحيحين از ابو سعيد روايت شده كه حضرت 

لغ دون ذلك ومر عمر بن اخلطاب الناس يعرضون عىل وعليهم منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يب

                                           
 . ٤/١٨٦٤و مواضعی ديگر و مسلم،  ٥/١١) نگا: بخاری، ١(

 ) منابع اين حديث اندكی قبل بيان گرديد. ٢(

 ) منابع اين حديث اندكی قبل بيان گرديد. ٣(

 . ٤/١٨٥٩و مسلم،  ٩/٣٥و  ٢٤-١/٢٣) نگا: بخاری، ٤(
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 .176FN»وعليه قميص جيره، قالوا: ما أولت ذلك يا رسول اهللا؟ قال: الدين
گذرند و هر يك پيراهني  يعني: در حالي كه خواب بودم، ديدم كه مردم بر من مي

شان را پوشانده و بعضي هم كمتر از اين،  اند، كه پيراهن بعضي از آنها تا سينه پوشيده
كشيد. صحابه  ب رد شد در حالي كه پيراهنش را دنبال خودش ميعمر بن خطا

 پرسيدند: تعبير اين خواب چيست، اي رسول خدا؟ فرمود: اين پيراهن دين است. 
در مورد داستان نوشتن چيزي توسط پيغمبر و در آخرين بيماري، كه امت را از 

در صحيحين از  گمراهي نگه دارد: اين داستان در جاي ديگر توضيح داده شده است:
ادعي يل أباكر وأخاك «شان فرمودند:  در بيماري صروايت شده كه حضرت  كعايشه 

 177FOK»حتى أكتب كتاباً فإين أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أوىل، ويأبى اهللا واملومنون إالَّ أبابكر
كند و ترسم كه كسي آرزو  يعني: پدر و برادرت را صدا بزن تا چيزي بنويسم، زيرا مي

ترم در حالي كه خدا و مؤمنان جز ابوبكر را  بگويد: من به زمامداري مسلمانان شايسته
وا «گفت:  ك بن محمد نقل شده كه عايشه  تابند، و در صحيح بخاري از قاسم برنمي

: لو كان وأنا حي فاستغفر لك وأدعو لك، قالت عائشه: واثكاله! واهللا صرأساه! فقال رسول اهللا 

حتب مويت، فلو كان ذلك لظللت آخر يومك معرساً ببعض أزواجك، فقال رسول اهللا  إين ألظنك

بل أنا وارأساه! لقد مهمت أن أرسل إىل أيب بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى  ص

 صيعني: عايشه گفت: واي از سردردم. حضرت  178FPK»املتمنون ويدفع اهللا ويأبى املومنون
كنم. عايشه  ام، براي تو استغفار و دعا مي حالي كه من زنده فرمود: اگر فوت كنى در

چنين كردم مرگ مرا دوست داري، اگر  گفت: داغ ديده شدم، به خدا سوگند! گمان مي
رفتي. حضرت فرمود: واي از  آخرين روزهايت را نزد يكي ديگر از همسرانت مي باشد

او بنويسم تا  عهدي برايخواستم سراغ ابوبكر و فرزندش بفرستم تا  سردرد من، مي
اينكه مبادا كسي بگويد و يا شخصي آرزوي [خالفت] كند در حالي كه خداوند و 

                                           
 . ٤/١٨٥٩و مسلم،  ٣٦-٩/٣٥و  ٥/١٢بخاری،  ) نگا:١(

 . ٤/١٨٥٧و مسلم،  ٨١-٩/٨٠و  ٧/١١٩) نگا: بخاری، ٢(

 . ٨١-٩/٨٠) نگا: بخاری، ٣(



   

 493 مختصر منهاج السنه

 تابند.  مؤمنان جز ابوبكر را بر نمي
در مورد عمر بايد گفت: امر بر او مشتبه گرديد كه آيا حضرت اين كالم را از شدت 

ياء جائز است و به همين دليل فرمايد، و يا فرمان خاص است. و بيماري بر انب بيماري مي
بگويد، و ترديد بر گويد؟ يعني ترديد كرد كه هذيان  عمر گفت: چه شده؟ آيا هذيان مي
كسي معصوم نيست، خصوصاً كه عمر به خاطر  صعمر جايز است، زيرا جز پيغمبر 

مريض بوده است و عمر ندانسته  صيك شبهه دچار ترديد شده است، چرا كه پيغمبر 
اي  شود و يا فرموده ن فرموده حضرت هذياني است كه بر هر بيماري عارض ميكه آيا اي

است كه قبول آن واجب است، همچنانكه گمان كرد كه حضرت وفات نكرده تا اينكه 
 برايش روشن شد. 

 اي را كه براي عايشه گفته بود، براي ابوبكر عزم كرد كه آن نوشته صو پيغمبر 
تواند ترديد را از بين  اند، فهميد آن نوشته نمي يد افتادهبنويسد، وقتي ديد مردم در ترد

اي در نوشتن آن نيست و دانست كه خداوند آنها را بر همان چيزي به  ببرد، پس فايده
رساند كه حضرت خواسته است، همان چيزي كه گفته بود: خدا و مؤمنان جز  اجماع مي

 تابند.  ابوبكر را بر نمي
چه مصيبت بزرگي كه مانع نوشتن آن نوشته «كه فرمود:  در مورد قول ابن عباس نيز

، در اين باره بايد گفت: مصيبت براي كساني است كه در خالفت »توسط پيغمبر گرديد
چرا كه آن نوشته  و يا اينكه امر بر آنها مشتبه گرديده است، ،اند نموده ابوبكر ترديد مي

يت خالفت او علم پيدا كرده، هيچ كرد، ولي كسي كه به حقان اين اشتباه را بر طرف مي
 مصيبتي متوجه او نيست. 

و هر كس توهم كند كه اين نوشته در مورد خالفت علي بود، به اتفاق عموم علماي 
اهل سنت و شيعه گمراه است: چون علماي اهل سنت بر برتري ابوبكر و مقدم شمردن 

گويند:  بود و ميامامت  گويند: علي مستحق او اتفاق نظر دارند، و علماي شيعه نيز مي
فرموده است و بنابراين  قبالً نصي آشكار و ظاهر معروف در اين باره بيان صحضرت 

 نيازي به نوشتن نبوده است. 
اگر گفته شود: امت آن نص آشكار و ظاهر و معروف قبلي را انكار نموده بود. بايد 
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شتن آن حضور اي كه چند نفر در نو در جواب گفت: در اين صورت كتمان نوشته
اند، به طريق اولي ممكن بود. به عالوه، از ديدگاه شيعه تاخير بيان تا بيماري وفات  داشته

كنندگاني از  بر حضرت جايز نيست، و نيز جايز نبوده حضرت به خاطر شك شك
 صبود، پيغمبر  ميپس اگر نوشتن آن نوشته الزم و واجب  نوشتن آن منصرف گردد،

كرد، و عمر از  توجه نمي نوشت و به صحبت هيچ كسي كرد و مي حتماً آن را تبيين مي
توان پي برد، از آنجا كه حضرت آن نوشته  بود. به اين ترتيب مي همه بيشتر مطيع او مي

را ننوشته، پس نوشتن آن واجب نبوده است، و چيزي از دين نبوده كه نوشتنش واجب 
امري بر او مشتبه گردد و  چه عمرشد. و چنان بود، انجام مي باشد، چون اگر واجب مي

يا در بعضي از امور شك كند، سپس برايش آشكار گردد، در هر حال عمر بزرگتر از اين 
كرد. ولي  داده و حكم مي چيزها فتوي ميشود كه با اجتهادش به بعضي  شمرده نمي

كرده است و آن حكم عمر از روي اجتهاد و  به خالفت آن حكم مي صحضرت 
تر از  موارد بوده است. شك در حقيقت خفيف در آن صم و امر حضرت ندانستن حك

 يقين بر باطل است. 
شود كه مواخذه  همه موارد اگر بنابر اجتهاد جايز باشد، غايت آن اشتباهي شمرده مي

اي كه شوهرش وفات كرده بود، فتوي داد  در مورد زن حامله ندارد، همچنانكه علي
به  صكشد، در حالي كه از پيغمبر  ارد كه بيشتر طول مياي را نگه د كه بايد آن عده

براي سبيعه اسلميه چنين فتوايي را داده است، بن بعكك   ثبوت رسيده كه ابو السنابل
. يعني: ابو السنابل دروغ گفته، تو 179FN»كذب أبو السنابل، بىل حللت  فانكحي من شئت«فرمود: 

فتواي اين شخص را تكذيب كرد  ص خواستي ازدواج كني، پيغمبركه هر با تواني  مي
 اجتهاد كند.  صو ابو السنابل اهل اجتهاد نبود و جايز نبود كه با وجود حضور پيغمبر 

اند، بنابر اجتهاد و بعد از وفات حضرت  ولي علي و ابن عباس كه چنين فتوايي داده
 بوده كه ماجراي سبيعه را شنيده بودند. چنانبوده و  ص

                                           
 . ٢/١١٢٢و مسلم،  ٥/٨٠) نگا: بخاری، ١(
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 :)81فصل (
مبني بر اينكه به فاطمه   بهتان رافضي بر عمر فاروقدر مورد 

 ظلم كرده و حدود خدا را پايمال نموده ك

وقتي فاطمه ابوبكر را در مورد فدك موعظه كرد، ابوبكر «گويد:  مولف رافضي مي
اي براي او نوشت و طي آن فدك را به او برگرداند، وقتي از نزد ابوبكر خارج  نوشته

عمر آن نوشته را پاره كرد. فاطمه همان دعايي را بر او كرد كه به شده و به عمر رسيد، 
جاري بن شعبه حد  دست ابو لؤلؤ انجام شد. عمر حدود خدا را ترك كرد و بر مغيره 

داد و به عايشه و  مي صنكرد و از بيت المال بيش از آنچه شايسته بود به همسران پيغمبر 
تبعيدشدگان تغيير داد و در  م خدا را در موردداد و حك حفصه ساليانه ده هزار درهم مي

 ».مورد احكام كم اطالع بود
در جواب بايد گفت: اين كالم دروغي است كه هيچ عالمي در دروغ بودن آن ترديد 

اي هم ندارد،  اند و سند شناخته شده كند و هيچ يك از محدثان چنين چيزي را نگفته نمي
ي نداد، نه به فاطمه و نه غير فاطمه، و نه فاطمه و ابوبكر هرگز فدك را طي نوشته به كس

 عليه عمر دعا نمود. 
آيد و  انجام داد، كرامتي براي عمر به حساب مي و آنچه ابو لؤلؤ در حق عمر

با او انجام دادند، زيرا  و قاتالن حسين بزرگتر از كاري است كه ابن ملجم با علي
كشند، و اين  ؤمنان را ميه كافران مابو لؤلؤ كافري بود كه عمر را كشت همچنانك

شود، باالتر است، زيرا شهيد  شهادت از شهادت كسي كه به دست مسلمانان كشته مي
 كشته شده توسط كافر، منزلتش از شهيد كشته شده توسط مسلمان باالتر است. 

توان فهميد  و قتل عمر توسط ابو لؤلؤ بسيار بعد از وفات فاطمه بود، پس چگونه مي
 ه خاطر دعاي او بوده است. كه ب

و اگر كسي عليه مسلماني دعا كند كه به دست يك كافر كشته شود، اين دعا براي 
اينگونه براي اصحابش دعا  صآن مسلمان است و نه بر عليه او، همچنانكه پيغمبر 
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=AÍ„˙Õÿفرمود:  كرد، مي مي ! ^= àÕ…@ گفتند: كاش ما از  يعني خدا فالني را ببخشد. مي
فرمود،  برديم. و هر وقت حضرت چنين دعايي را در حق كسي مي دعا بهره مياين 

180Fشد شهيد مي

1. 
و اگر كسي بگويد: علي به مخالفانش در صفين و نيز به خوارج ظلم كرد و باعث 

تر از كالم  شد آنها دعايي عليه او بكنند كه ابن ملجم آن را انجام داد اين كالم نامعقول
دعا بن حرب عليه حسين  ز اگر گفته شود: خاندان سفيان مولف رافضي نيست. و ني

 تر نيست.  كردند كه اينگونه شود، باز اين كالم از كالم مولف نامعقول
بن شعبه حد جاري  و حدود خدا را تعطيل كرد و بر مغيره «گويد:  مولف رافضي مي

 ».نكرد
هستند، و بر  در جواب بايد گفت: جمهور علماء در ماجراي مغيره موافق راي عمر

شوند، و آنها كه قول ديگري  اين قولند كه هرگاه بينه كامل نباشد، شهود حد زده مي
دارند، آنها نيز در اين مورد اتفاق نظر دارند كه اين مسأله اجتهادي است. قبالً نيز بيان 
شد كه آنچه علي در تعطيل اقامه قصاص بر قاتالن عثمان انجام داد، بزرگتر از اين بود، 

 پس از اگر ايراد به علي نادرست باشد، ايراد به عمر به طريق اولي نادرست است.
عمر به همسران پيغمبر بيش از آنچه شايسته بود، از بيت المال «گويد:  مولف مي

 ».داد داد و به عايشه و حفصه را ساليانه ده هزار درهم مي مي
خود را از بيت المال  در جواب بايد گفت: حفصه چون دختر عمر بود، كمتر از حق

عمر نيز اينگونه بود و اين از كمال احتياط عمر در بن   گرفت، همچنان كه عبداهللا مي
پرستي سرچشمه  عدالت و خوف از پروردگار و محاسبه قيامت و پرهيز از هوي

شان از بيت المال بود  گرفت. و عمر قائل به رعايت برتري افراد در حقوق و مستمري مي
داد، همچنانكه به خاندان  ان ميبيش از ساير زن صدليل به همسران پيغمبر و به همين 

برتر شمردن يا به خاطر داد. مالك  ابو طالب و عباس از بني هاشم بيش از ساير قبايل مي
گفت: در گرفتن از  بود، و يا به خاطر سابقه و استحقاق، عمر مي صنسبت با پيغمبر 

                                           
 . ٣/١٤٢٧و غري آن و مسلم،  ٥/١٣٠) نگا: بخاری، ١(
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تر نيست و تنها ثروتمندى و بال و سابقه و  بيت المال هيچ كس از ديگري مستحق
داد كه به خاطر آن به رعايت  نيازمندي اشخاص با هم تفاوت دارد، و عمر به كسي نمي

دوستي و خويشاوندي متهم گردد، و بلكه مستمري پسر و دخترش و امثال آن دو را از 
يني محض بود، داد، و تنها مالك برتري اسباب د افراد هم سطح خودشان كمتر قرار مي

 شمرد.  ها مقدم مي را بر همه خانواده صو لذا اهل بيت حضرت 
و اين سيره بعد از عمر مورد پيروي قرار نگرفت يعني نه عثمان، نه علي و نه ديگران 

ايرادي بر عمر  صاند. پس اگر تقديم و تفضيل همسران پيغمبر  چنين كاري نكرده
ايرادي بر  بلكه تفضيل آنها بر ساير مردان باشد، تفضيل مردان اهل بيت بر زنان، و

 اوست.



   

  مختصر منهاج السنه   498 

 :)82فصل (
 ادعاي رافضى در مورد تغيير دادن حكم تبعيديان توسط عمر

 ».عمر حكم خدا در مورد تبعيديان را تغيير داد«گويد:  مولف رافضي مي
در جواب بايد گفت: تغيير حكم خدا به حكمي كه با حكم خدا تناقض دارد، مثل 

واجب خدا و تحريم آنچه خدا حالل شمرده و تبعيد به خاطر نوشيدن اسقاط حكم 
حدي  صشراب كه از باب تعزير بوده، اجتهاد در آن جايز است. توضيح اينكه پيغمبر 

براي شراب نگذاشته، و نه مقدار و نه كيفيت آن را معين و مشخص نكرده است، بلكه 
خرما جايز است، و  زدن با كفش يا شاخه درخت، گوشه لباس و شاخه كوچك

ها به خاطر  هاي حد قذف و حد زنا بايد با شالق باشد. در مورد تعداد ضربه ضربه
اند، و در حديث صحيح از  شراب نيز بايد گفت: صحابه چهل و يا هشتاد ضربه زده

181Fنقل شده كه همه اين تعداد سنت هستند علي

1. 

                                           
 . ٤/٢٢٨و سنن ابی داود،  ١٣٣٢-٣/١٣٣١) نگا: صحيح مسلم، ١(
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 :)83فصل (
 مورد احكام داشت ادعاي رافضي بر اينكه عمر آگاهي اندكي در

عمر از آگاهي اندكي در مورد احكام بر خوردار بود و «گويد:  مولف رافضي مي
اي را رجم كنند. علي به او گفت: تو اجازه چنين كاري را نداري،  دستور داد زن حامله

زيرا اگر اجازه رجم اين زن را داشته باشي، اجازه جنين داخل شكمش را نداري. پس 
 ».شد كرد و گفت: اگر علي نبود، عمر هالك ميعمر او را رجم ن

در جواب بايد گفت: اين ماجرا اگر صحيح باشد، از دو حال خارج نيست. يا اينكه 
عمر ندانسته كه آن زن حامله است، و علي او را با خبر نموده است، و شكي نيست كه 

يا  اصل بر عدم علم اشخاص است، و چنانچه امامي نداند كه شخص مستحق قتل و
رجم حامله است، و ديگران در اين باره او را مطلع گردانند. اين اطالع از باب آگاه 
كردن امام از امور پنهاني مردم است، و از نوع شهادت شهود در نزد امام است، و اين 
امر در مورد يك يك انبياء و ائمه و غير ايشان گريزناپذير است، و اين مسائل جزو 

 . احكام كلي شريعت نيست
و يا اينكه عمر فراموش كرده كه زن حامله نبايد رجم شود، و علي به او متذكر 

است، گونه بوده  همين صكند. و سنت پيغمبر  شود. و او بعد از يادآوري رجم نمي مي
ام، حضرت فرمود:  و وقتي يك زن از قبيله بني غامد آمد و گفت: من از زنا حامله شده

AÊÎ≈ò j=kv=:‰Ö^@182FN و و زماني برگرد كه وضع حمل كردي.يعني: بر  
و به فرض كه عمر حكم اين مسأله را ندانسته باشد، و بعد به آن پي برده باشد 
ايرادي بر او وارد نيست، زيرا عمر زمامدار مسلمانان و اهل ذمه بود حقوق همه را 

م كرد، و در زمان او اسال كرد و بين همه مردم قضاوت مي داد، حدود را اجرا مي مي
منتشر شد، و چنان گسترش يافت كه سابقه نداشت، و دائماًً در حال قضاوت و فتوي 

                                           
 . ٢١٣-٤/٢١٢و سنن ابی داود،  ٣/١٣٢٣) نگا: مسلم ١(
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بود، توان اين كار را نداشت و با اين توصيف  بود و چنانچه از كثرت علم برخوردار نمي
چنانچه حكم يك مسأله از صد هزار مسأله بر او پوشيده بماند و سپس به آن پي ببرد، و 

برده باشد، و سپس به او يادآوري شود، چه عيب و نقص و ايرادي  يا اينكه آن را از ياد
 بر او واجب است؟! 

نيز چندين برابر اين مقدار از حكم مسايل بر او پوشيده مانده است، و  و علي
 حتي وفات كرد و به بعضي از آنها پي نبرد.
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 :)84فصل (
 به احكام آگاهي نداشت ادعاي رافضي بر اينكه عمر

به او  اي را رجم كنند. علي عمر دستور داد كه زن ديوانه«گويد:  مي يمولف رافض
گفت: تكليفي بر مجنون نيست مگر اينكه از ديوانگي رهايي يابد، پس عمر دست نگه 

 ».شد بود، عمر هالك مي داشت و گفت اگر علي نمي
در جواب بايد گفت: اين قسمت زايد آخر حديث معروف نيست، و در مورد رجم 

 نه توسط عمر نيز بايد گفت: از دو حالت خارج نيست. ديوا
يا اينكه عمر ندانسته كه او ديوانه است، و بنابراين ايرادي بر او وارد نيست. يا اينكه 
به خاطر اين تصور بوده كه عقوبت در دنيا براي دفع ضرر دنيوي است، و بنابراين 

الء و ديوانگان ديگر با او گرفته شود تا اينكه جلوي تجاوز بر عق ديوانه نيز مجازات مي
شود، زيرا زنا باعث نوعي دشمني است. بنابراين اجراي حدود بر او براي توضيح اين 

 گردد.  مطلب بوده كه حدود خدا جز بر مكلف جاري نمي
و در شريعت اسالم مجازات كودكي كه به سن تكليف نرسيده وجود دارد، و كودكي 

مروهم بالصالة «فرمايد:  مي صشود، همچنانكه حضرت  خواند مجازات مي كه نماز نمي

. يعني: در هفت سالگي به كودكانتان 183FN»لسبع وارضبوهم عليها لعرش وفرقوا بينهم يف املضاجع
دستور دهيد كه نماز بخوانند، در ده سالگي اگر نماز نخواندند، آنها را بزنيد، و در همين 

 سن جاي خواب آنها را از هم جدا كنيد. 
شود، و بلكه  اش جز با قتل او دفع نگردد، كشته مي نه نيز، اگر حمله كند و حملهديوا

شان جز با قتل آنها دفع نشود، بايد آنها را  حيوانات نيز چنانچه حمله كنند و حمله
شود، صاحب و مالكي داشته باشد، از ديدگاه  كشت، و اگر چنين حيواني كه كشته مي

 احمد و ديگران قاتل، مسئوليتي در قبال آن ندارد. جمهور علماء مثل مالك، شافعي، 

                                           
 ، حتقيق امحد شاكر. ٢١٨-١٠/٢١٧و امحد،  ١/١٩٣) ابو داود، ١(
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خالصه اينكه آنچه مولف درباره عمر و ديگران به عنوان ايراد ذكر كرده است، از دو 
يا اينكه به خاطر نقص علم مولف چنين نسبت و اتهام و ايرادي  ت:حال خارج نيس

توضيح آن هستيم. ن در صدد و يا اينكه به خاطر نقص در دين. كه ما اآل ،وارد شده
آنچه مولف در مورد ممانعت عمر از گرفتن حق فاطمه از ارث پدرش و ترك حدود 
شرعي و امثال آن ذكر كرده است، از عدم عدالت و ظالم بودن مولف سرچشمه 

گرفته عمر سراسر مملكت اسالمي را در بردانند كه عدالت  گيرد. خواص و عوام مي مي
شد، سيره دو عمر اينگونه [عادالنه]  همچنانكه گفته مي شد، و به آن مثل زده مي ،بود

بن  بن حنبل و ساير محدثان مراد از اين دو عمر، عمر بوده است كه بنابر قول احمد
و بنابر قول ابو عبيده و گروهي از علماي لغت و  ،بن عبدالعزيز است خطاب و عمرال

 نحو مراد ابوبكر و عمر است. 
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 :)85فصل (
عمر مبني بر اينكه از تعيين و تحديد مهريه زنان طعن رافضي بر 

 رجوع كرد

هايش گفت: هرگاه در مبلغ مهريه زني  و چون در يكي از خطبه«گويد:  رافضي مي
دهم. زني برخاست و گفت:  المال قرار مي مبالغه شود، آن مبلغ را مصادره و در بيت

ما عطا كرده آنجا كه  كني كه خداوند در كتابش به محروم مي چگونه ما را از حقي 

  ﴿فرمود:     ﴾N  :20(النساء.( 
 .»ايد و مال فراوانى (بعنوان مهر) به او پرداخته«

 ترند.  نشين از عمر فقيه پس عمر گفت: همه حتي زنان حرم
نه پاسخ اين است كه: اين داستان دليلي بر كمال فضل عمر و دين و تقواي او و نشا

پذيري او در هنگامي است كه براي او آشكار شود. و اينكه او حرف حق را  حق
پذيرد حتي اگر از طرف زني باشد، و اينكه وي معترف به برتري ديگري بر خود  مي

هست ولو اينكه در مسأله بسيار كوچكي هم باشد. و از شروط افضل بودن آن نيست كه 

 ﴿اند. چنانكه هدهد به سليمان گفت: فاضل او را از امري از امور آگاه نگرد   

             ﴾N  :22(النمل.( 
يك خبر » سبا«من از سرزمين  ؛من بر چيزى آگاهى يافتم كه تو بر آن آگاهى نيافتى«

 ».ام قطعى براى تو آورده

 ﴿و چنانكه موسي به خضر گفت:               ﴾N 

 ).66(الكهف: 
موسى به او گفت: آيا از تو پيروى كنم تا از آنچه به تو تعليم داده شده و مايه رشد «

 .»و صالح است، به من بياموزى؟
در حالي كه تفاوت بين موسي و خضر بسيار بيشتر از تفاوت بين عمر و اصحاب 
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و البته اين مسأله (فرق زياد) آن چيزي نبود كه خضر را نزديك موسي قرار  نظير اوست.
رتبه او بشود، حتي پيامبراني همچون هارون، يوشع، داود و  داد، چه رسد به اينكه هم مي

 سليمان و ديگران كه در پي موسي آمدند نيز همه از خضر بهتر بودند. 
به  :افراد امت هستند، و لذا شافعي ترين  ترين و متدين پس صحابه داناترين، فقيه

اي كه  آنان در هر دانش و فقه و دين و هدايتي و نيز در هر واسطه«نيكويي گفته است: 
منجر به دانش يا هدايت شود از همه ما باالترند، و نظر آنان براي ما از نظر خودمان 

 يا سخني در همين معنا. ». براي خودمان بهتر است
اصول سنت نزد ما تمسك به همان اصول صحابه «ه است: و احمد بن حنبل گفت

مردم!  اي«گويد:  آنجا كه مي و چه نيك گفت عبداهللا بن مسعود». است صپيغمبر 
اند، بگرويد. چرا كه  خواهيد پايبند به سنت باشيد به سنت آنان كه وفات كرده اگر مي

اي اين امت بودند: آنان ه اماني از فتنه زندگان نيست. آنان كه اصحاب محمدند بهترين
ترين امت بودند. و قومي بودند كه  ترين و كم تكلف ترين، فرهيخته خوش قلب

شان باشيد و از آنچه بر  خداوندشان براي همصحبتي با پيامبرش برگزيد. پس قدر شناس
اند از اخالق و دين پيروي كرده و بدان تمسك جوئيد، چه كه آنان بر راه  جاي گذاشته

 ».ايت بودندمستقيم هد
اي قاريان قرآن بر راه مستقيم هدايت برويد و مسير پيشينيان «گويد:  مي و حذيفه

خود بگيريد، كه به خدا سوگند اگر بر اين مسير قدم برداريد سبقت فراوان خواهيد 
 ».جست. و اگر جانب چپ و راست را بگيريد به يقين در گمراهي دوري خواهيد افتاد
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 :)86فصل (
عمر فاروق دروغ بسته كه او از حكم شراب آگاهي  رافضي بر

 نداشت

و قدامه را بخاطر نوشيدن شراب حد نزد چون قدامه اين آيه را بر «گويد:  رافضي مي

 ﴿وي خواند كه:                         

      ﴾N  :93(المائده.( 
اند  اند، گناهى در آنچه خورده بر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده«

) اگر ؛شوند (و نسبت به نوشيدن شراب، قبل از نزول حكم تحريم، مجازات نمى ؛نيست
 ».تقوا پيشه كنند، و ايمان بياورند

ود. و باز ميزان حد او را ش پس علي به وي گفت: قدامه مشمول حكم اين آيه نمي
دانست تا اينكه امير المؤمنين به وي گفت: حد او هشتاد ضربه است. شرابخوار  نمي

چون شراب بنوشد مست شود و چون مست شد. هذيان گويد و بعد به افترا و بهتان 
 ».گفتن در افتد

است؛ اصالً اطالع پسر  پاسخ اين كه: اين يك دروغ آشكار و مسلم در حق عمر
تر از آن است كه براي اثباتش نياز به آوردن  اي معلوم خطاب از حكم امثال چنين قضيه

دليلي باشد. چرا كه او و پيش از او ابوبكر بارها حكم تازيانه شرابخواري را اجرا 
زدند. و برخي اوقات  اند و گاهي چهل تازيانه و گاهي هشتاد تازيانه بر مجرم مي كرده

كرد. همچنانكه گاهى از شاخه  تر مي يدن سر و تبعيد سنگينعمر مجازات را با تراش
 كردند.  هاي لباس براي شالق زدن فرد استفاده مي درخت خرما و كفش، دست و گوشه

اما قصه قدامه از اين قرار است كه أبو اسحاق جوزجاني و غير او از ابن عباس نقل 
سوال كرد: چرا چنين  اند كه قدامه پسر مظعون شرابخواري كرد. عمر از وي كرده

 ﴿فرمايد:  كردي؟ قدامه پاسخ داد: خداوند مي             



   

  مختصر منهاج السنه   506 

                       ﴾N  :93(المائده.( 
اند  اند، گناهى در آنچه خورده صالح انجام داده بر كسانى كه ايمان آورده و اعمال«

) اگر ؛شوند (و نسبت به نوشيدن شراب، قبل از نزول حكم تحريم، مجازات نمى ؛نيست
 ».تقوا پيشه كنند، و ايمان بياورند، و اعمال صالح انجام دهند

و من هم از نخستين مهاجرين و از أهل بدر و أحد هستم. عمر ندا داد كه جواب 
رد را بدهيد، و همه ساكت ماندند، پس او به ابن عباس گفت: جوابش را بده، وي اين م

نيز گفت: خداوند اين آيه را تنها عذري براي كساني قرار داده كه در گذشته و پيش از 
اند و با اين آيه حجت را بر مردم تمام كرد كه  آنكه شراب تحريم شد. آن را نوشيده

﴿فرمود:                         ﴾N 

 ).90(المائده: 
آزمايى )،  ايد! شراب و قمار و بتها و ازالم ( نوعى بخت اى كسانى كه ايمان آورده«

 ».پليد و از عمل شيطان است، از آنها دورى كنيد تا رستگار شويد
باره ميزان حد آن پرسيد، كه علي بن ابي طالب توضيح داد: چون سپس عمر در

شراب نوشد هذيان گويد و چون هذيان گويد افترا بندد، پس وي را هشتاد ضربه تازيانه 
بينيم در اين قصه علي اشاره به  بزن. عمر نيز هشتاد ضربه به وي نواخت. چنانكه مي

 هشتاد ضربه نمود و اين هم جاي بحث دارد. 
ه كه در اخبار صحيح آمده اين است كه علي در عهد عثمان بن عفان به وليد بن آنچ

عقبه چهل ضربه تازيانه زد و نزد عمر اشاره به هشتاد ضربه نمود، و در كتاب صحيح 
به ثبت رسيده كه در آن ماجرا عبدالرحمن بن عوف اشاره به هشتاد تازيانه دارد. پس 

عمر از علي متذكر نشده است، و از علي هم نقل توان گفت كه حد هشتاد ضربه را  مي
زد، و اين يعني آن كه وي گاهي  شده است كه وي در زمان خالفتش هشتاد ضربه مي

زده است، و از علي روايت شده كه گفت: پيش  چهل ضربه و بعد هشتاد ضربه مي
م نيامده كه حد را بر كسي جاري كنم و وي از آن بميرد و خود را مسبب مرگش بدان

حتماً متقبل مگر در مورد شرابخوار كه اگر چنانچه در حين اجراي حد جان بدهد، 
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 نگذاشته است.  چنان سنتي برايمان بر جاي صاش خواهم شد، چون پيامبر  ديه
اند  وهيچ كدام از اصحاب و فقها هم چنين چيزي در چهل ضربه يا كمتر از آن نگفته

 لف اجماع حمل شود.و شايسته نيست كه كالم علي بر چيزي مخا
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طعن رافضي بر عمر فاروق در مورد داستان زني كه سقط جنين 

 كرده بود

اي فرستاد تا به حضور او برسد. و  و عمر كسي را در پي زن حامله«گويد:  رافضي مي
آن زن از ترس سقط جنين كرد، صحابه به وي گفتند از آنجا كه هدف تو تنها تأديب 

ي بر تو نيست. سپس از اميرالمومنين سؤال كرد و او پرداخت ديه به زن ا وي بوده، ديه
 ».را واجب دانست

اختالف اي اجتهادي است كه علما در آن دچار  پاسخ اين است كه: اين مسأله مسأله
عثمان و علي و  نمود. با مشورت مي نشدند، عمر بن خطاب در رويدادها با اصحاب 

و زيد بن ثابت و ديگران، و حتي با ابن عباس  عبدالرحمن بن عوف و ابن مسعود
كرد. و اين بخاطر كمال فضل و عقل و دين او بود. به  مشورت و از وي نظر خواهي مي

كرد. به  ترين مردم بود. او هر بار به نظر كسي رجوع مي رأي همين دليل وي از نيك
ود و همگي بر حكم عنوان مثال يك بار زني را آوردند كه به ارتكاب زنا اقرار كرده ب

رجم كردن او همرأي بودند اما عثمان در آن ميان ساكت بود. عمر پرسيد: چرا تو چيزي 
بينم اين زن چنان زنا را ساده گرفته كه گويي از ابتدا  گويي؟ عثمان گفت: مي نمي
دانسته كه آن عملي حرام است. پس عمر برگشت و حكم حد را به خاطر اين نظر  نمي

زن ساقط كرد. و معناي سخن عثمان اين بود كه: آن زن چنان به آشكاري و عثمان از آن 
داند  بدون پرده در مورد كارش گفته كه هر انساني درباره چيزي كه آن را زشت نمي

 كند، همچون سخن گفتن از خوردن و نوشيدن و ازدواج و شادماني. صحبت مي
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اع كردند رافضي داستان دو زني كه بر ملكيت طفلي نز:)88فصل (
 به عمر فاروق نسبت داده است

دو زن بر سر مالكيت طفلي نزاع كردند و كسي از عهده داوري بر «گويد:  رافضي مي
شان توسل به اميرالمؤمنين علي شد. أمير المومنين هر دو زن  نيامد. پس براي داوري بين

برايم بياوريد، اي  فايده بود. پس گفت: اره را فراخواند و آن دو را نصيحت كرد كه بي
كنم تا هر  خواهي؟ علي جواب داد: طفل را دو نيمه مي ها گفتند: آن را براى چه مي زن

كدام از شما نصف آن را با خود ببرد. يكي از آن دو زن بدين حكم رضايت داد اما 
بيني پس من  ديگري جز اين نمي  ديگري گفت: شما را به خدا اي ابا الحسن اگر چاره

به نفع اين زن صرف نظر كردم. علي گفت: اهللا اكبر! اين بچه توست نه  از ادعاي خود
آمد، اين بود كه آن زن ديگر هم اعتراف  بچه او، چون اگر بچه او بود دلش به رحم مي

كرد كه حق با طرف دعواي اوست. و آنجا عمر شادمان شد و براي امير المؤمنين دعا 
 ».كرد

اد است و صحت آن معلوم نيست و كسي از اي بدون اسن پاسخ اين كه: اين قصه
شناسم كه ذكري از آن كرده باشد، و اگر حقيقت داشت حتماً آن را روايت  علما را نمي

كردند، عالوه بر اينها اين قصه از عمر و علي روايت نشده بلكه در يكي از  مي
 نقل شده است. ؛ هاي معروف از سليمان بن داود داستان
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 ني كه كودك شش ماهه را زايمان كرده بوددر مورد ز

عمر دستور به سنگسار زني داد كه كودكي شش ماهه در دامان «گويد:  رافضي مي
علي به وي را گفت: اگر اين زن بر طبق كتاب خداوند متعال ادعا كند، بر تو ». داشت

﴿فرمايد:  كند. خداوند مي غلبه مي              ﴾N  :15(األحقاف.( 
  شش  بارداري  مدت  حد اقل  كه( و دوران حمل و از شير بازگرفتنش سى ماه است«
 ».)است  ماه

 ).233(البقره:            ﴾N﴿و فرمود: 
دهند. (اين) براى كسى است كه  ان خود را دو سال تمام، شير مىمادران، فرزند«

 ».بخواهد دوران شيرخوارگى را تكميل كند
گرفت. گاهي عثمان وي را به كاري كه  پاسخ اين كه: عمر از صحابه مشورت مي

كرد و گاهي علي و گاهي عبدالرحمن بن عوف وي را  دانست توصيه مي صواب مي
و اين امري است كه خداوند  ،اً افراد ديگر هم به همين ترتيبكرد و أحيان اي مي توصيه

  ﴿فرمايد:  مؤمنان را بخاطر آن تحسين كرده و مي     ﴾N  :38(الشورى.( 
 ».و كارهايشان به صورت مشورت در ميان آنهاست«

همسر يا  تنازع و اختالف علما در مورد زن وقتي است كه باردار شود و وي را
سيدي نباشد كه آيا اين زن بايد سنگسار بشود يا خير؟ مذهب مالك و ساير اهل مدينه 
و سلف آن است كه بايد سنگسار شود، كه اين قول احمد در يكي از دو روايت وي نيز 

شود و اين روايت  گويد كه چنين زني سنگسار نمي هست. مذهب ابوحنيفه و شافعي مي
ان علت گويند: بخاطر آنكه اين زن ممكن است مجبور به دوم احمد است. و در بي

 نزديكي شده باشد (تجاوز به عنف) و يا بدون مقاربت باردار شده باشد. 
قول اول قولي است كه از خلفاي راشدين به ثبت رسيده و در دو كتاب صحيحين 
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اي  نيز روايت شده است كه عمر بن خطاب در اواخر عمر خويش براي مردم خطبه
سار در كتاب خدا حقي است كه بر زناكاران مرد و زن نوشته شده  اند و گفت: سنگخو

184Fبه شرطي كه داليل قاطع بر پا باشد، يا حاملگي نمايان شود، يا بدان اعتراف كنند

. پس 1
 حامله شدن را دليلي بر ثبوت زنا و در حد شهود قرار داده است.

                                           
 ). ٣/١٣١٧) و مسلم (٨/١٦٨) نگا: بخاری (١(
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 كند ها متهم مي در بخشش رافضي عمر فاروق را به عدم مساوات

گذاشت در حالي كه  ها فرق مي عمر در تقسيم غنايم و بخشش«گويد:  رافضي مي
 ».خداوند تقسيم مساوي را واجب كرده است

كرد بلكه  پاسخ اين است كه: در مورد غنايم بايد گفت كه وي خود آن را تقسيم نمي
كردند. و  بين خود تقسيم مي خود سپاه فاتح غنايم، آن را پس از فرستادن خمس غنايم

نه عمر و نه كس ديگر نگفته كه در تقسيم غنايم بايد فرق و تبعيض قائل شد، اما نزد 
علما اختالف است در اينكه آيا امام يا خليفه اين حق را دارد كه در صورت ثبوت فايده 

 اي ديگر برتري دهد يا خير؟ گيران را بر پاره بيشتر برخي از غنيمت
اي اجتهادي است، و اگر عمر براي مصلحت گاهي تفاوتي  ال اين مسألهعلى كل ح

قائل شده، چه خواهد شد؟ در حالي كه او كسي است كه خداوند حق را بر زبان و قلب 
 او جاري و ساري ساخته است. 

كرد و مسلمين را  و در مورد فرق گذاشتن در بخشش، شكي نيست كه عمر چنين مي
نمود، و از وي روايت شده كه فرمود: اگر تا سالي ديگر زنده  ميبندي  در اين قضيه رتبه

كنم (يعني سطح زندگي آنان را مانند هم و در يك حد  بمانم همه مردم را همسطح مي
 دهم). يكسان قرار مي

خداوند تقسيم مساوي و برابر را تكليف كرده «و اما در مورد اين حرف گوينده كه: 
 است.

آورد حتماً  اي اين سخن ذكر نكرده و اگر سندي ميبايد گفت كه وي سندي بر
 گوئيم. كرديم همچنانكه درباره مسائل اجتهادي سخن مي درباره آن صحبت مي



   

 513 مختصر منهاج السنه

 :)91فصل (
 داد رد بر مطاعن رافضي مبني بر اينكه عمر به رأي خود نظر مي

 ».داد عمر از روي فكر و حدس و گمان نظر مي«گويد:  رافضي مي
مشاهده نشده بلكه علي نيز بسيار  از نظر شخصي تنها از عمرپاسخ اين كه: ابر

نيز هر  نكرد و نيز ابوبكر و عثمان و زيد و ابن مسعود و ساير صحابه  اظهارنظر مي
هاي اهل قبله و  اند. حتي نظر علي درباره خون كدام رأي و نظرات خود را بيان داشته

رود، همچنان كه در سنن ابي داود و  مواردي اين چنين از امور بسيار خطير به شمار مي
ديگران از حسن از قيس بن عباد نقل شده كه گفت: به علي گفتم: درباره اين 

به تو توصيه نموده، يا  صات به ما خبر بده، كه آيا عهدي است كه پيامبر  لشكركشي
اين  توصيه به چيزي نفرموده بلكه صپيامبر «نظر شخصي خودتان است؟ وي گفت: 

. اين امري ثابت شده است. و به اين 185F1»دهم براساس نظر و رأي خودم انجام ميكار را 
درباره جنگ جمل و صفين چيزي روايت نشده  خاطر برخالف جنگ خوارج از علي

 است. 
اي از عقل و انصاف در درونش داشته باشد، در كمال و درستي  و لذا هر كس ذره

دهد. و كسي كه درباره  خود راه نميسيره و دانش و عدل و فضل عمر هيچ ترديد به 
دين و  كند از دو حال خارج نيست: يا او شخصي منافق، بي ابوبكر و عمر بدگويي مي

ملحد و دشمن اسالم است كه سعي دارد با بدگويي از آن دو پيامبر و دين اسالم را بد 
نام كند كه اين وصف حال معلم اول رافضه، نخستين كسي كه بدعت رفض و 

گري را بوجود آورد، و وصف حال سر كردگان باطنيه است. و يا او شخصي  رافضه
نادان و فرو رفته در بحر جهل و هواپرستي است و اين وصف حال غالبيت رافضيان 

 است، با اين فرض كه در باطن مسلمان باشند. 

                                           
 ). ٤/٣٠٠) نگا: سنن ابی داود (١(
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داد، بلكه هر آنچه  گويد: علي معصوم بود و خود رايي نمي حال اگر رافضي مي
ه مثابه نص پيغمبر بوده است و امام معصومي است كه از جانب رسول خدا گفت ب مي

 امامت او تعيين گرديده است.
كنند. با  گويم: نظير تو در بدعت، خوارج هستند. همه آنان علي را تكفير مي ما هم مي

تر، راستگوتر و ديندارتر از رافضيانند. و هر كه حال اينان و آنان (هر دو  وجودي كه آگاه
 كند. ماعت رافضه و خوارج) را شناخته باشد در اين مسأله ترديد نميج
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پاسخ به مطاعن رافضي در مورد شورايي كه عمر آن را تشكيل 

 داده بود

عمر امر حكومت پس از خود را شورايي كرد و در اين خصوص «گويد:  رافضي مي
را به مردم محول نكرد. و  برخالف خليفه اول عمل نمود؛ چرا كه كار انتخاب جانشين

اي براي خود تعيين نكرد، در عوض بر سالم برده (آزاد شده) أبو حذيفه حسرت  خليفه
خورد و در حضور امير المؤمنين علي گفت: اگر وي زنده بود در موردش هيچ شك 

 كردم. (يعني در جانشين كردن او). نمي
هم جمع نمود، در حالي  عمر همچنين در جمع پيشنهادي شورا فاضل و افضل را با

كه حق افضل است كه بر فاضل مقدم و بر او برتري داده شود. عالوه بر اين وي از همه 
كساني كه براي شورا برگزيده بود، بدگويي كرد و با وجود اينكه وانمود كرد بيزار است 
از آن كه امور مسلمين پس از مرگ نيز به گردن وي باشد، با وجود اين مسؤوليت 

ت مسلمين پس از خود را نيز به عهده گرفت و امامت را در شش نفر قرار داد، خالف
سپس تعداد را كم و به چهار نفر تقليل داد، سپس در سه نفر، و در نهايت در يك نفر 
چنانكه اختيار نهايي را به عبدالرحمن بن عوف سپرد با اينكه وي را متصف به ضعف و 

اگر أمير المؤمنين و عثمان با هم متحد شدند پس انگاري دانسته بود، سپس گفت:  سهل
حرف، حرف آن دوست، و اگر تبديل به دو گروه سه نفره شدند. حرف آخر، حرف آن 

دانست كه علي و  گروهي است كه عبدالرحمن بن عوف جزو آن است، چون خوب مي
سر شوند، و اينكه عبدالرحمن جز به سود برادرش عثمان و پ عثمان با هم همرأي نمي

دهد. بعد فرمان داد كه در صورتي كه تا سه روز با يك نفرشان بيعت  عمش نظر نمي
نكنند، گردن همه آنان زده شود. با وجود اينكه آنان نزدشان از عشره مبشره (مژده داده 
شده به بهشت) بودند، و دستور به كشتن آن كسي را داد كه با چهار نفر ديگرشان 

ل شخص مخالف با سه نفري را داد كه عبدالرحمن بن مخالف باشد، و دستور به قت
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 عوف در ميانشان باشد. و همه اينها بر خالف شريعت است. 
يقيناً آنان را  –كه چنين نخواهند كرد  -عمر به علي گفت: اگر به خالفتت برگزينند 

بر راه راست و روشن خواهي برد، و در اين سخني كنايتي است به اينكه آنان خالفت را 
ه وي نخواهند سپرد. و به عثمان گفت: اگر خالفت را به تو بسپارند. آل أبي معيط (بني ب

اميه) را بر گردن مردمان سوار خواهي كرد و اگر چنين كني حتماً كشته خواهي شد، و 
 ».اي بود به فرمان قتلش در اين اشاره

غين است، پاسخ اينكه: همه اين سخنان از دو حالت خارج نيست: يا نقل قولي درو
اي از اين سخنان كذب بودنشان معلوم، يا  و يا باطل جلوه داده حق است. چرا كه پاره

اي ديگر كه صادقانه است در بردارنده چيزي نيست  راست بودنشان نامعلوم است. و پاره
توان آن چيزها را از جمله  ايراد گرفت، بلكه مي كه بتوان به خاطر آن از عمر

 ها مزين فرموده است.  دانست كه خداوند اعمال وي را بدانها و محاسني  فضيلت
كنند. به  عقلي و نقلي را وارونه ميان حقائق ش اما اين قوم از فرط ناداني و هواپرستي

گويند: به  دانند كه واقع شده، مي طوري كه درباره آن اموري كه واقع شده و همه مي
گويند: بوده و رخ  دانيم كه رخ نداده مي وقوع نه پيوسته، و درباره اموري كه نبوده و مي

گويند: اينها  آيند و در حق اموري كه مايه خير و صالح است مي داده است. و باز مي
گويند: اينها خير و صالحند؛  مايه فساد است، و در حق اموري كه عين فساد است مي

﴿كه فرمود: اند  اينان مصداق اين آيه ،لذا نه به عقل ايماني دارند، و نه به نقل      

                  ﴾N  :10(الملك.( 
كرديم، در ميان دوزخيان  گويند: اگر ما گوش شنوا داشتيم، و يا تعقل مي و مي«

 ».نبوديم
در  و امر حكومت پس از خود را شورايي كرد و«و اما در خصوص قول رافضي كه: 

 اين باره برخالف خليفه قبلي عمل نمود.
پاسخ اين است كه: خالف و مخالفت بر دو نوع است: خالف تضاد و خالف تنوع. 
اولي مثالش اين است كه يكي چيزي را واجب بداند و ديگري همان را حرام بشمارد. و 
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چند هر نوع دوم: مثالش قراءات مختلف قرآني است كه هر يك از آنها جايز هستند، هر 
 كس قرائت خود را برگزيند.

 استفاده شده است.  صو به صحت اين امر در صحاح تصريح شده و از خود پيامبر 
كند كه  ابن بطه به اسناد صحيح از زنجي بن خالد، از اسماعيل بن أمير روايت مي

اگر بخاطر اين نبود كه شما دو نفر «به ابوبكر و عمر گفت:  صگفت: پيامبر خدا 
و  كردم. عالوه بر اين سلف من خواهيد شد، در هيچ كار با شما مخالفت نمي جانشين

 بر تقدم و افضليت آن دو متفق بودند.  گذشتگان همگي و حتي شيعه علي
كند كه  نيز ابن بطه از شيخ خود كه معروف است به ابو عباس بن مسروق روايت مي

بن زياد بن جدير شنيدم كه  گفت از محمد بن حميد، از جرير از سفيان، از عبداهللا
ابو اسحاق سبيعي به كوفه آمد، شمر بن عطيه به ما گفت: به دور او گرد آييد، «گفت: 

همگي نزد او نشستيم و گوش فرا داديم، ابو اسحاق گفت: در حالي از كوفه خارج و آن 
شان شكي  را ترك كردم كه هيچ كس از كوفيان در فضل ابي بكر و عمر و برتري

گويند، نه  بينم كه چنين و چنان مي ام و اينان را مي حاال دوباره به اين شهر آمده نداشت.
 گويند.  فهمم چه مي به خدا سوگند، نمي

و گفت: روايت شده از نيشابوري، از ابو اسامه حلبي، از پدرش، از ضمره، از سعيد 
را درك  گفت: شيعيان نخستين بن أبو سليم شنيدم كه مي بن حسن كه گفت: از ليث 

 شمردند.  ام، آنان هيچ كس را از ابوبكر و عمر برتر نمي كرده
از ابن عيينه از خالد بن سلمه، از شعبي از مسروق «احمد بن حنبل نيز گفته است: 

روايت است كه گفت: دوستي ابوبكر و عمر و دانستن فضيلت آن دو جزء سنت است. 
طاوس نيز همين سخن را تكرار كرده ترين تابعين كوفه است.  و اين مسروق از برجسته

 ».است
اين سخن از ابن مسعود نيز روايت شده است. و چه عجب اگر شيعيان نخستين 

روايت متواتر  ابوبكر و عمر را مقدم بدارند چه از امير المومنين علي بن ابي طالب
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سخن . و اين 186F1»بهترين اين امت بعد از پيامبرش ابوبكر و عمر هستند«داريم كه گفت: 
شود تعداد آنها به هشتاد سلسله  علي از سلسله راويان فراواني روايت شده كه گفته مي

 رسد.  راوي مي
بخاري هم همين كالم را در صحيح خود از علي و در ضمن سلسله راويان همداني 

 گفت:  بودند چنانكه حتي درباره آنان مي عليترين مردم نزد  روايت كرده كه اينان خاص
 واباً عىل باب جنةولو كنت ب

 

 لقلت هلمدان ادخيل بسالم 
 

 گفتم: به خيروخوشي داخل شويد). ها مي (اگر دربان دروازه بهشت بودم به همداني
بخاري روايت را از حديث سفيان ثوري كه همداني است، و وي از منذر كه او هم 

جان! پدر  همداني است، و او از محمد بن حنفيه نقل نموده كه گفت: به پدرم گفتم:
داني گفتم: نه.  كيست؟ وي گفت: پسركم مگر نمي صبهترين مردم بعد از رسول خدا 

 ».چه كسى؟ گفت عمر پسگفت: ابوبكر، گفتم: س
و اين سخنى است كه بين پدر و پسرش آمده است. و سخني نيست كه گفتنش 

را بر منبر هم  كند، و آن بطور تقيه جايز باشد، بويژه كه آن را از پدرش (علي) روايت مي
چنانچه كسي را نزدم بياورند «گفت:  گفته است. و همچنين از علي روايت است كه مي

 » كه مرا از ابوبكر و عمر برتر بداند، حتماً حد افتراكنندگان را بر او جاري خواهم كرد.
آيند:  مي به دو نفري كه پس از من«نقل است كه فرمود:  صدر سنن هم از رسول 

 .187F2»ر اقتدا كنيدابوبكر و عم
امام و پيشواست و بر اوست كه فرد اصلح را به خالفت مسلمين  اصوالً عمر

برگزيند، لذا وي در اين امر اجتهاد كرد و ديد كه اين شش نفر از غيرشان براي اين امر 
ترند. و امر تعيين جانشين را به خود آنان سپرد مبادا كه خودش يكي را انتخاب  شايسته

ترين جمع نباشد، چرا كه وي از شايستگي هر شش نفر باخبر بود، نه از  تهكند كه شايس
ترين آنان. و لذا گفت: امر تعيين جانشين به عهده اين شش نفر است كه يكي را  شايسته

                                           
 ) و كتاهبا ديگرؤ.٤/٢٨٨)، و سنن ابی داود (٥/٧) نگا: بخاری (١(

 ). ٥/٣٨٢)، و مسند (١/٣٧)، و ابن ماجه (٢٧٢-٥/٢٧١ترمذی () نگا: سنن ٢(
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 از ميان خود برگزينند. 
هواست، خدا از وي  و اين نيكوترين اجتهاد از امامي عالم و عادل و خيرخواه و بي

 خشنود باشد. 

  ﴿عالوه بر همه اينها خداوند متعال فرمود:     ﴾N  :38(الشورى.( 
 ».و كارهايشان به صورت مشورت در ميان آنهاست«

﴿و فرمود:       ﴾N  :159(آل عمران.( 
 ».و در كارها، با آنان مشورت كن«

، و تعيين كردن عمر از سوي ابوبكر به پس شورايي كه تشكيل داد مصلحت بود
خالفت نيز مصلحت بود؛ ابوبكر از آنجا كه متوجه كمال علم و فضل و صالحيت عمر 
براي امر خالفت شده بود، احتياجي به شورا پيدا نكرد، و البته آثار و بركات اين نظر 

داند  في ميمبارك و ميمون وي بر زندگي مسلمانان آشكار گرديد. و هر فرد عاقل و منص
كه هيچ يك از كساني چون عثمان و علي و طلحه و زبير يا سعد و عبدالرحمن بن 

تعيين عمر از لحاظ شايستگي همچون تعيين خود گيرند. لذا  عوف جاي عمر را نمي
 ابوبكر و بيعتشان با او مناسب و مبارك بود. 

ها  رين انسانعاقبت نگرت«گفته است:  به همين دليل است كه عبداهللا بن مسعود

﴿سه نفر هستند: دختر صاحب مدين آنجا كه گفت:             

        ﴾N  :26(القصص.( 
پدرم! او را استخدام كن، زيرا بهترين كسى را كه «يكى از آن دو (دختر) گفت: «
 ».ت كه قوى و امين باشد (و او همين مرد است)توانى استخدام كنى آن كسى اس مى

﴿و زن فرعون آنجا كه گفت:             ﴾N  :9(القصص.( 
 .»شايد براى ما مفيد باشد، يا او را بعنوان پسر خود برگزينيم«

 و ابوبكر به اين خاطر عمر را جانشين كرد. 
ديد.  لحاظ صالحيت براي امر خالفت به هم نزديك مي نيز آن شش نفر را از عمر

و هر چند در برخي از شش نفر فضايلي بود كه در برخي ديگر از آنان وجود نداشت، 
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ي بود كه در سايرين هاي اما در عوض در آن فرد يا افراد ديگر هم فضيلت يا مزيت
ن كند، نوعي وجود نداشت. و همچنين عمر دريافت كه اگر چنانچه يك نفر را تعيي

آيد، و آن خلل به او منسوب خواهد بود، بنابراين  نقص و خلل در امر واليتش پديد مي
دانست كه هيچ كس  نظر كرد، و مي از خوف خداوند از تعيين يك شخص صرف

شود. لذا دو مصلحت را با  تر از اعضاي اين مجموعه براي امر خالفت پيدا نمي شايسته
يافت، و  تر از آنان نمي ه اعضا را تعيين كرد چون صالحهم در نظر گرفت: يكي اينك

ديگر آنكه امر انتخاب و تعيين يكي از ايشان را به علت بيمي كه از احتمال اشتباه 
 داشت رها كرد. 

وفات فرمودند از ايشان  صو شكي نيست اين شش نفري كه چون رسول خدا 
ها بودند و بهتر از آنان  هترينراضي و خشنود بود، و عمر آنان را تعيين كرده بود، ب

داشت. اما  وجود نداشت، و هر چند در هر يك از آنان چيزي بود كه عمر دوست نمي
در غير اين دسته مسائل نامطلوب بزرگتر و بيشتري بود. لذا بعد از عثمان كسي بهتر و 

را تر از او خالفت  تر از او خليفه نشد، و بعد از علي نيز بهتر و مناسب نيك سيرت
اند، هيچ سلطاني از  گفته بدست نگرفت، و چنانكه مردم از سيره و فضائل معاويه

 تر از وي پس از او نيامده است.  رأي سالطين مسلمانان نيك
شك سايرين گناهان بيشتري، و  و اگر يكي از اين افراد را گناهاني بوده است، بي

يد همه بدانند. اصوالً نادان اند. و اين از آن اموري است كه با حسنات كمتري داشته
نشيند، و با جاهاي سالم و صحيح  بمنزله مگس است كه فقط روي زخم چركين مي

سازشي ندارد. اما فرد عاقل همه امور و جوانب مختلف و متضاد در كنار هم را 
 سنجد. مي

ي هاي دارند عيب ترين مردمانند، آنان از كساني كه دوست نمي اين رافضيان نيز از نادان
شود. به طوري  افراد مورد تأييدشان ديده ميتر از آنها در  گيرند كه چند برابر فاحش مي

شود كه آن كسي كه از او بد  كه اگر با ترازوي عدالت امورشان سنجيده شود، روشن مي
 كنند.  گويند به مراتب بهتر و برتر از كسي است كه مدح و ستايش مي مي

دانيم عمر  كرده بايد بگوئيم كه همه مي ولي ابوحذيفهسالم ماما در مورد يادي كه از 
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دانستند كه امامت و حكومت در قريش است و اين مسأله از  و ساير صحابه مي
بن  گرفته شده است. چرا كه در صحيحين از عبداهللا  صنبي اكرم هاي منقول از  حديث

ر از مردم بر : (مادامي كه دو نففرمودند صروايت است كه گفت: پيامبر خدا  عمر 
مادام «زمين باقي مانده باشند اين امر (حكومت) در قريش خواهند ماند). و در روايتي: 

 .188F1»از آنان دو نفر زنده باشد
وي خوب و خوبتر را در كنار هم گذارده در «و در خصوص اين سخن رافضي كه: 

 ».حالي كه حق خوبتر آن است كه جلوتر و مقدم داشته شود
ين است كه: أوالً اينان از نظر فضيلت به همديگر نزديك و شبيه پاسخ ما به او ا

بودند، و برتري يكي از آنان بر ديگران بسيار واضح و چشمگير نبود. همچون تقدم 
ابوبكر و علي بر بقيه افراد كه زياد آشكار نبود، از اين رو در شورا يك بار نظر عثمان را 

اهي نظر عبدالرحمن را، و هر يك از آنان براي پذيرفتند و بار ديگر نظر علي را، و گ مي
 خود فضايلي داشت كه در ديگران نبود. 

تر (صالح و اصلح) بوده است، چرا  ثانياً: اگر به زعم او در ميان آنان خوب و خوب
گويي: علي اصلح بوده و عثمان و ديگران صالح؟ حال آن كه اين سخن بر خالف  مي

، چنانكه بسياري از پيشوايان ديني از جمله ايوب نظر اجماع مهاجرين و انصار است
مهاجرين و انصار هر كس علي را بر عثمان برتري دهد، «اند كه:  سختياني و ديگران گفته

 ».را خوار شمرده است
در عهد رسول خدا «بن عمر روايت شده است كه گفت:  در صحيحين نيز از عبداهللا 

اما «و در عبارتي: ». وبكر، بعد عمر، بعد عثمانگفتيم: ابتدا اب كرديم و مي مفاضله مي ص
 .189F2»گفتيم را رها و در شأنشان سخن نمي صمفاضله ساير ياران پيامبر 

در عهد زندگاني مباركش مبني بر  صاين سندي است درباره اعتقاد اصحاب پيامبر 
قائل بودن افضليت، ابتدا براي ابوبكر سپس عمر و بعد عثمان، و روايت شده كه اين 

                                           
 ). ٣/١٤٦٨، ٢/٩٤٤)، و مسلم (٩/٦٢، ٤/١٧٩) نگا: بخاری (١(

 ). ١٥، ١٤، ٥/٤) نگا: بخاری (٢(
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 فرمودند.  رسيد و ايشان اظهار نارضايتي نمي مي صمسأله به گوش نبي اكرم 
اين براي اثبات ترتيب افضليت مذكور از طريق متون و اسناد بود. لكن همين امر از 

در مورد  صطريق مشاهده گفتار و رفتار مهاجرين و انصار در زمان حيات رسول خدا 
بعد از وفات عمر، قابل اثبات است. چون ديديم اين سه نفر، و نيز مشاهده عملكرد آنان 

بن عفان مبايعت كردند و كسي از  كه همه آنان بدون هيچ ترس و واهمه با عثمان 
 مهاجرين يا انصار اين بيعت را محكوم نكرد. 

اجتماع و اتفاقي كه در امر بيعت با عثمان داشتند درباره هيچ «گويد:  امام احمد مي
سؤال شد؟ جواب  صاز امام احمد در مورد جانشيني پيامبر و ». كس ديگر نداشتند

و درست همين است كه وي ». پذيرفت  ها در مدينه صورت و انجام تمام بيعت«داد: 
 گفت؛ لذا أمت اسالم در اواخر دوران عمر از هر دوره زماني مقتدتر بود. 

عثمان به همه آنان بدون هيچ تطميع و تهديدي با عثمان بيعت كردند؛ در حقيقت 
هيچ كس در ازاي بيعت با وي نه مالي داد و نه واليتي. مثالً عبدالرحمن كه با او بيعت 
كرد از سوي عثمان نه واليتي يافت و نه مالي دريافت كرد. و البته عبدالرحمن از 

اميه شوكت و  ترين امت بود. با وجود اينكه با همگان مشورت كرد و بني غرض بي
 شوري هم بجز عثمان عضوي نداشتند.نفوذي نداشتند و در 

﴿كه خداوند عزوجل توصيفشان فرموده است:  چنان بودند نصحابه آري    

                                     

 ﴾N  :54(المائده.( 
آورد كه آنها را دوست دارد و آنان (نيز) او را دوست دارند،  خداوند جمعيتى را مى«

 ».در برابر مؤمنان متواضع، و در برابر كافران سرسخت و نيرومندند
از  براي آن بيعت كرده بودند كه در همه جا تنها حق را بگويند و صآنان با پيغمبر 

از آنان واليت و خالفت عثمان را رد يا  سرزنش هيچ مالمتگري نهراسند. هيچ يك
 ابوذر، خباب،كنندگان با وي عمار بن ياسر، صهيب،  محكوم نكرد، بلكه از جمله بيعت

صاحب منزلتي واال را «گفت:  مقداد بن اسود و ابن مسعود بودند. و ابن مسعود مي
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لمطلب را كنندگان عباس بن عبدا نيز از جمله بيعت». واليت داديم و كوتاهي نكرديم
داشتيم و از رؤسا امثال عباده بن صامت و نيز امثال ابو ايوب انصاري با عثمان بيعت 

 كردند. 
ترين فرد در ميانشان  مطمئناً اگر اين قوم از اين آگاهي نداشتند كه عثمان شايسته

دادند. و اين حقيقتي است كه اشخاص كارشناس و  است، هرگز به وي خالفت نمي
شود. و در  چه در آن تدبر كنند، اطالع و اطمينانشان از آن افزوده ميصاحب معرفت هر 

كنند، و يا كساني كه از  كند، مگر اهل علمي كه با استدالل در آن تدبر نمي آن شك نمي
 واقعيت ناآگاهند و با انديشه و استدالل بيگانه. 

د عمر از همه اعضايي كه براي شورا برگزي«در خصوص سخن ديگر رافضي كه: 
داد از به گردن گرفتن امر مسلمانان پس از مرگ  بدگويي كرد و با وجودي كه نشان مي

 ».ابا دارد، با محدود كردن خالفت در شش نفر اين امر خطير را به گردن گرفت
جواب اين است كه: قصد عمر از بيان عيوب هر يك از شش نفر آن نبود كه بگويد 

تر  تر هستند. برعكس وي از آنان اصلح و مناسب تر سايرين براي خالفت از آنان شايسته
براي خالفت سراغ نداشت، و خود به اين مسأله تصريح داشت. قصد واقعي عمر تنها 
اين بود كه عذر موجه خويش را براي عدم تعيين يكي از آنان بيان كرده باشد. بلي وي 

اينكه گزينش شش  از اينكه واليت معين ديگري را به گردن بگيرد اكراه داشت، اما از
دانست هيچ كس ديگر  نامزد را به گردن بگيرد ابايي نداشت، چرا كه به تحقيق مي

دانست كه مستوجب ثواب الهي  تر از آنان وجود ندارد. پس چيزي كه عمر مي اصلح
شود اگر آن را به عهده بگيرد و عقابي بر آن مترتب نخواهد بود مسأله تعيين آن  مي

ترسيد آن بود كه يكي از  بود. و آنچه از عواقب احتمالي آن مي شش نفر نامزد خالفت
آنان را به طور مشخص به خالفت بگمارد و لذا از اين امر خودداري نمود. و اين از 

است و اينكه از تقبل مسووليت حكومت مسلمانان  هاي كمال خرد و دين عمر نشانه
از ارزش و اهميت حكومت خود رو نبود كه  كرد از اين پس از وفات اظهار كراهت مي

در زمان حياتش كاسته باشد و آن را ناروا و نامشروع بشمارد؛ چرا كه وي امر خالفت 
پذيرفته بود، و اين خالفت البته مايه خير همه و براي او و   را با اختيار و رضايت خود
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 امت بهتر بود، هر چند وي هميشه از نهايت كار و حساب خويش بيمناك بود. 
بعد تعداد شوري را به چهار نفر كاهش داد. بعد به سه نفر، و «اين سخن وي كه:  اما

در نهايت به يك نفر يعني به عبدالرحمن بن عوف اختيار تام سپرد در حالي كه وي را 
 ».انگاري توصيف كرده بود به ضعف و سهل

ايد آن را كند ابتدا ب پاسخش اين است كه: اوالً: كسي كه به گفتة منقولي استناد مي
اثبات كند، در غير اين صورت اگر كسي آمد و گفت كه اين گفته صحتش ثابت نشده 

شود. سپس بايد بگوئيم كه روايت  است، ديگر آن سخن براي وي حجت محسوب نمي
دهد. بلكه بر  مستند موجود در صحيح بخاري و ديگر كتب چنين چيزي را نشان نمي

شش نفر خود امر انتخاب را به سه نفرشان سپردند، كند، و اينكه آن  نقيض آن داللت مي
بن عوف كه  سپس آن سه نفر نيز به رضايت خود كار تعيين خليفه را به عبدالرحمن 

 يكي از آن سه بود واگذار كردند، و عمر در اين مسائل دخالتي نداشت. 
در حديث صحيح از عمرو بن ميمون روايت است كه عمر بن خطاب چون ضربت 

گويم اين كار به عهده  گويند جانشيني معين كن و من مي مردم مي«ين گفت: خورد چن
هنگام وفات از آنان راضي و خشنود بود: علي  صاين شش نفري است كه رسول خدا 

و عثمان، طلحه و زبير و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن مالك. و عبداهللا بن عمر شاهد 
سعد خليفه شد كه هيچ، اما اگر وي برگزيده كارشان باشد اما خود او دخالتي نكند. اگر 

شود بايد بسيار از سعد ياري بگيرد چرا كه من هيچ  نشد، آنكه خالفت به او تفويض مي
 گاه از وي سستي و يا خيانتي نديدم. سپس گفت: 

كنم و وي را در مورد  خليفه بعد از خودم را به تقواي خداوند متعال سفارش مي«
ها و اموالشان رانده شدند و از قبل ايمان آورده بودند  خانهمهاجرين نخستين كه از 

كنم: كه احسانشان را بپذيرد، از بدى كارشان بگذرد، و وي را در مورد  توصيه مي
كنم، چرا كه آنان تكيه گاه  هاي اسالم به خير و نيكي توصيه مي مسلمانان ساير سرزمين

بر نيازشان را آن  اضافهاز ايشان جز  اند. المال اسالم و مايه خشم دشمنان و رونق بيت
نشين توصيه به نيكي در  هاي باديه هم از روي رضايت نگيرد. و وي را درباره عرب

شان  اند: از اضافه دارايي كنم، چه كه آنان اصل و ريشه عرب و ماده اسالم حقشان مي
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رسولش  بگيرد، و بر مستمندان خودشان تقسيم كند. و وي را درباره اهل ذمه خدا و
شان كامالً وفادار بماند، و در دفاع از  كنم كه به عهد و پيمان جاري درباره توصيه مي

 .190F1»ايشان بجنگد و اينكه بيش از حد توانشان به آنان تكليف نشود
سپس گفت: اگر علي و عثمان با هم جمع شدند، پس «اما اين گفته رافضي كه: 

رف آخر، حرف آن سه نفري است كه حرف، حرف آن دو باشد. و اگر سه نفر شدند ح
دانست كه علي و عثمان با هم بر سر  بن عوف جزو آنان است، چون مي عبدالرحمن 

شوند و اينكه عبدالرحمن جز به نفع برادرش عثمان و پسر عمويش  يك قول جمع نمي
 ».زند دم نمي

ي جوابش اين است كه: چه كسي گفته است كه عمر چنين سخني به زبان آورده؟ حت
اگر چنين چيزي هم گفته باشد باز جايز نيست چنين از آن برداشت شود كه غرض او 
طرفداري از عثمان بخاطر دوستي او، و مخالفت با علي بخاطر ضديتش با وي بوده 

كرد و عدة  است. چون اگر عمر چنين قصدي داشت، از همان ابتدا عثمان را جانشين مي
نمود. چگونه چنين چيزي متصور است حال  نميديگري را وارد اين مسؤوليت دشوار 

داشتند؟ چه رسد  اي داشته باشد، عثمان را مقدم مي آن كه ديگران بدون اينكه عمر اشاره
به آنكه عمر وي را معين هم كرده باشد كه در آن صورت در پيروي و فرمانبري از وي 

گويند: اهل دين  ن ميشدند. حال چه اينان چنانكه مومنا تر مي تر و مشتاق بسيار حريص
گفتند: هدفشان ظلم و شرارت  اند، و چه چنانكه منافقان بدخواه مي و خير و عدالت بوده

اش از احدي بيم و ترسى نداشت چنانكه  بوده باشد. بويژه كه عمر در حين زندگاني
 اند؛ پس اگر وي در زندگانيش آنگاه كه هنوز كار رافضيان او را: فرعون اين امت نام داده

مسلمانان هنوز بر اطاعت از شخص معيني بعد از نبي اسالم در آغاز راه بود و نفوس 
ترسى از مقدم  –اي  در چنين دوره -كامل نيافته بود،  اطمينان و استقرار صاسالم 

شمردن ابوبكر نداشت (و خود هنوز خليفه نشده بود) چگونه چنين كسي هنگام وفاتش 
ثمان بيم داشت در حالي كه همه مردم مطيع وي بوده از برتر داشتن و جانشين كردن ع

                                           
 ). ٥/١٧) نگا: بخاری (١(
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 و دير زماني تحت اطاعت مطلق وي زيسته بودند؟ 
پس روشن شد اگر عمر قصدي مبني بر تعيين عثمان و تقديم او داشت حتماً چنين 

جانب  كرد. اما چرا بايد عمر كرد و نيازي به اين تشريفات و مراسمات پيدا نمي مي
عثمان را بگيرد؟ در حالي كه اسباب پيوند و ارتباط بين او و عثمان  علي را رها و جانب

اي و نه از هر جهت  تر نبود، نه از جهت قبيله هرگز از اسباب ارتباط بين او و علي افزون
 ديگري.

دانست كه علي و عثمان بر امر واحدي توافق  عمر مي«لذا گفته ديگر رافضي كه: 
است، اصالً در زمان حيات عمر هيچ نزاع  ره عمراين هم دروغي دربا» نخواهند كرد

و اختالفي ميان عثمان و علي نبوده است. برعكس آن دو از هر يك از چهار تن ديگر به 
عشيره عبد مناف تر بودند، هر دوي ايشان از فرزندان عبد مناف بودند و  يكديگر نزديك

 اند.  همواره و هميشه يكدست و متحد بوده و متحد مانده
دانست كه عبدالرحمن امر جانشيني را از برادر و پسر  عمر مي«ته ديگر او كه: گف

نيز كذبي آشكار درباره عمر و انساب صحابه است. » گرداند عمويش (عثمان) بر نمي
بخاطر آنكه عبدالرحمن نه برادر عثمان بود، و نه پسر عمش، و حتي از قبيله وي نيز 

بني زهره، و عثمان از قبيله بني اميه است. و بني  باشد. بلكه عبدالرحمن از قبيله نمي
ترند تا به بني اميه به دليل آنكه بني زهره به  زهره از لحاظ نسبي به بني هاشم نزديك

بن عوف و سعد بن ابي وقاص از اين  هستند و عبدالرحمن  صهاي پيامبر  مثابه دايي
اين فرد دايي من است، اگر : «درباره سعد بن ابي وقاص فرمودند ص. و پيامبر اند قبيله
 .191F1»توانيد يكي از شما دايي خودش را بمن نشان بدهد مي

اي؛  اي بوده و نه پيمان برادري عالوه بر اين ميان عثمان و عبدالرحمن نه خويشاوندي
كرد. و تنها  پيوند اخوت ميان دو مهاجري و يا دو انصاري برقرار نمي صاصوالً پيامبر 

نمود. و ايشان پيمان  مؤمن انصاري پيمان اخوت جاري مي ميان مؤمن مهاجري و
برادري عبدالرحمن بن عوف را با سعد بن ربيع انصاري بستند كه حديث مربوط به آن 

                                           
 گويد: حديثی حسن و غريب است.  می ٥/٣١٣) نگا: سنن ترمذی ١(
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مشهور بوده و در صحاح و كتب ديگر مذكور است و اهل علم بدان آگاهند، و پيامبر 
  نفرمودند. اصالً بين عثمان و عبدالرحمن پيمان اخوت جاري ص

سپس دستور داد چنانچه تا سه روز با يكي بيعت «در مورد اين گفته رافضي كه: 
 ».هايشان زده شود نكردند گردن

گوئيم: اوالً: صحت اين سخن و سند آن معلوم نيست، اما آنچه معروف است اين  مي
شان بيعت نشود، رها  است كه وي به انصار امر كرد اعضاي شورا را تا زماني كه با يكي

 نند. نك
ثانياً: بايد گفت: اين يك دروغ درباره عمر است و هيچ كس از اهل علم و تخصص 
آن را با سندي شناخته شده نقل ننموده است، عمر نيز هرگز فرمان به قتل شش نفري 

دهد در حالي كه  شان مي داند. و چگونه فرمان به قتل نداده كه آنان را نخبگان امت مي
بود؟ عالوه بر اين اگر هم  تر و زيانبارتر مي به مراتب مخرباگر كشته شوند عواقب آن 

گفت مثالً بعد از كشتنشان فالني و فالني را براي  كرد حتماً مي شان مي امر به گردن زدن
دهد،  داري منصوب كنيد. اصالً چگونه فرمان به قتل شايستگان امر خالفت مي حكومت

 كند؟  ولي كسي را به جاي آنان تعيين نمي
داند چه  اي است كه نه شرعاً و نه عرفاً نمي نتيجه اين ادعا بر ساختة افتراكننده در

 نوشته است. 
عجيب آن است كه رافضيان بر اين گمانند كه همه كساني كه عمر فرمان به قتلشان 

اند مگر علي. پس اگر عمر  مستحق كشته شدن بوده –با فرض صحت اين نقل  –داده 
گويند: عمر  گيرند، سپس مي كرده چرا بر اين اقدام او ايراد ميفرمان مرگشان را صادر 

كرد، هم فرمان قتلشان را صادر كرد؟ در  شان جانبداري مي در امر واليت هم از برخي
 حالي كه اين جمع بين ضدين است. 

 حال اگر بگوييد: مقصود او كشتن علي بوده است. 
رسيد،  د، ضرري به امر واليت نميكردن گويم: اگر همه آنان به جز علي بيعت مي مي

ترسد. پيش از آن هم سعد بن عباده در  زند كه مي چرا كه تنها كسي دست به كشتن مي
بيعت با ابوبكر تعلل كرد اما نه وي را زدند و نه زندانش كردند، چه رسد به اينكه كار به 



   

  مختصر منهاج السنه   528 

 كشتن برسد. 
ير با ابوبكر بيعت گويند: علي و بني هاشم با شش ماه تأخ همچنين آنان كه مي

گويند: ايشان هيچ كس از بني هاشم را كتك نزدند و كسي را مجبور به  نمودند، خود مي
كه از نظر عمر قطعي  –بيعت نكردند. حال اگر هيچ كس حتي مجبور به بيعت با ابوبكر 

دهد  نشده، پس چگونه وي فرمان به قتل مردم براي بيعت با عثمان مي –و متعين بود 
ش نزد او هنوز متعين نبود؟ از طرفي ابوبكر و عمر در مدت خالفتشان همواره كه بيعت

نهايت اكرام و احترام را براي علي و بني هاشم نشان داده و هميشه آنان را بر ساير 
را در اهل بيتش ببينيد،  صگفت: اي مردم! محمد  داشتند، ابوبكر مي مسلمين مقدم مي

در حالي كه فرزندان بني هاشم نزد او بودند و  رفت او به تنهايي به منزل علي مي
گفتند و به  شمرد، و ايشان نيز فضيلت وي را مي فضيلت آنان را بر ايشان بر مي

استحقاشق براي خالفت صحه گذاشته، و به خاطر تعلل در بيعت معذرت خواهي 
 كردند.  كردند، و با شخص ابوبكر كه به تنهايي در خانه علي بود مبايعت مي مي

كذب تمام آثار و اخبار متواتر كه حاكي از وجود الفت و محبت ميان اصحاب است، 
كند. اصوالً اگر ابوبكر و عمر در دوران  بودن ادعاهاي مخالف با اين امور را مسجل مي

داشتند مطمئناً قادر به كارهايي فراتر از منع  خالفتشان به هر طريق قصد ايذاء علي را مي
 بودند.  صاز وفات نبي اسالم  كردنش از خالفت بعد

اين افترازنندگان ادعا دارند كه اصحاب در زماني به علي ستم كردند كه وي قادر به 
دفع ستم از خود و ممانعت از ستم آن دو به خود بود، و آن دو (ابوبكر و عمر) از ستم 
 به وي عاجز بودند، پس چرا آن دو تن در زمان اوج قدرت خويش و فرمانبري مطلق

 مردم از ايشان، اگر واقعاً نيت ستمي داشتند، به علي ظلمي روا نداشتند؟ 
فرمان به قتل كسي داد كه با چهار نفر از اعضا مخالف باشد «درباره اين گفته او كه: 

و نيز دستور به قتل كسي داد كه با آن سه نفري مخالفت كند كه عبدالرحمن بن عوف 
 ».جزو ايشان است

دروغي بر ساخته است. و به فرض اينكه عمر چنين فرماني هم  گوئيم: اين هم مي
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داده باشد، در اين صورت وي بر خالف دين عمل نكرده است بلكه دستور به كشتن 
آمد  هر كس كه نزد شما«فرموده بود:  صكسي داده كه قصد فتنه دارد، چنانكه پيامبر 

ده كردن جماعت شما بود، و شما را امر به اطاعت از فرد خاصي كرد كه در صدد پراكن
 .192F1»هر كس كه بود، گردنش را با شمشير بزنيد

روايتي معروف هست كه فرمان به قتل كساني  و در راستاي همين حديث از عمر
 داد كه در صدد جدا شدن از امت مسلمانان با بيعت گرفتن بدون مشورت باشند. 

نيست، جايز نيست و عمر ماند و باعث فتنه هم  اما كشتن شخصي كه از بيعت باز مي
 هم فرمان به كشتن چنين اشخاصي نداده است. 

اي وي به ترك واليت علي در  همچنين آنچه از اشاره عمر به قتل عثمان و نيز اشاره
اگر چنان «سخنن رافضي آمد، دروغ آشكار ديگري درباره عمر است؛ چرا كه اين تعبير: 

يي اعمال مردم است، نه امر كردن آنان به ، پيشگو»كني يقيناً مردم تو را خواهند كشت
 آن كار. 

 ».دهند خالفت را به او (علي) نمي«نيز سخن او كه: 
شان از واليت علي، هر چند كه اين  اطالع دادن از اتفاق آينده است، نه نهي كردن

جمله با چنين سياق و سبكي كه ذكر شده، از عمر به اثبات نرسيده است. بلكه دروغ و 
 و اهللا تعالي أعلم.كذب است 

                                           
 شد. ) سند اين حديث در صفحات قبل ذكر ١(
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 :)93فصل (
 پاسخ به طعن رافضي در مورد عثمان

عثمان كساني را والي امور مسلمانان كرد كه صالحيت واليت «گويد:  رافضي مي
ها نمايان شد.  اي ديگر خيانت اي خروج از دين و از پاره نداشتند تا جايي كه از پاره

وزيع كرد و بخاطر اين كار بارها ها را در ميان خويشاوندان خويش ت عثمان واليت
اي نداشت. او كسي چون وليد بن عقبه را به كار گماشت كه از  نكوهش شد، اما فايده

وي شرب خمر مشاهده شد، و در حال مستي براي مردم نماز گزارد. و كسي چون 
سعيد بن عاص را بر كوفه گمارد كه از وي اعمالي سر زد كه منتهي به اخراج وي از 

دست مردم شهر گرديد. و كسي چون عبداهللا بن سعد بن أبي السرح را والي مصر كوفه ب
اي محرمانه فرستاد كه  كرد كه مردم مصر از دست وي تظلم كردند، ولي عثمان به او نامه

اش در آن از وي خواسته بود به حكمراني خود بر  بر خالف محتواي نامه سرگشاده
محمد بن ابوبكر داد. و واليت شام را به معاويه مصر ادامه دهد. عثمان فرمان به قتل 

ها برخاست. و كسي چون عبداهللا بن عامر را واليت بصره داد  سپرد كه خود از آن فتنه
كه مرتكب منكرات فراواني شد. و امور خويش را به مروان سپرد و زمام امورش را به 

ها در  حدوث آن فتنهاو داد و مهر و خاتمش را در اختيارش گذارد كه اين خود باعث 
ميان امت و نهايتاً قتل خود عثمان گرديد. عثمان همچنين اموال فراواني از بيت المال را 

داد تا جايي كه به چهار نفر از قريش كه دخترهايش  به اهل و خويشانش اختصاص مي
را به عقدشان در آورده بود، چهارصد هزار دينار پرداخت كرد. و به مروان هزار هزار 

كرد، و چون  گفت و تكفيرش مي . و ابن مسعود از وي بد ميك ميليون) دينار بخشيد(ي
عثمان به حكومت رسيد چنان وي را كتك زد تا از دنيا رفت. و عمار را آنقدر كتك زد 

درباره او گفته بود: عمار، پوست بين دو  ص همچنانكه پيامبر ،تا مبتال به فتق گرديد
رساند، خداوند شفاعت من را در روز قيامت  ه قتل ميچشمانم، را گروه ستم پيشه ب

حكم بن  صكرد. و رسول خدا  شامل آنان نكند!، و عمار همواره وي را سرزنش مي
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همراه پسرش مروان از مدينه تبعيد و طرد كرده بود. او و  ابي العاص عموي عثمان را به
بكر و عمر نيز در تا پايان دوران خالفت ابو صپيامبر خدا پسرش همواره از زمان 
به خالفت رسيد وي را به مدينه باز گردانده بدانها پناه داد، و  تبعيد بودند. چون عثمان

 ﴿مروان را كاتب و كارگزار خويش نمود، با وجود اينكه خداوند متعال فرموده است: 

                              

    ﴾N  :22(المجادله.( 
يابي كه با دشمنان خدا و  چ گروهي را كه ايمان به خدا و روز قيامت دارند نميهي«

 ».رسولش دوستي كنند، هرچند پدران يا فرزندان باشند
وي  در حق صكتك زد با آن كه پيامبر  ابوذر را به ربذه تبعيد كرد و او را به شدت

تر از ابوذر حلول نكرده  هيچ سال كم باران و هيچ سال پر باراني بر صادق«فرموده بود: 
و نيز فرمود: خداوند به من وحي فرستاده كه چهار تن از اصحاب مرا دوست ». است

آنان كيستند؟  دارد و به من فرمان داد تا آنان را دوست بدارم، گفتند: اي رسول خدا مي
فرمود: سرورشان علي و سلمان و مقداد و ابوذر. عثمان همچنين حدود الهي را ناديده 

ي امير المؤمنين  بن عمر را پس از آن كه هرمزان غالم اسالم آورده گرفت چون عبيداهللا 
را به قتل رساند، قصاص نكرد، و چون امير المؤمنين عبيداهللا را براي اجراي حكم 

د وي به معاويه پيوست. عثمان همچنين خواست كه حد شرابخواري را قصاص طلبي
درباره وليد بن عقبه تعطيل كند تا اينكه امير المؤمنين حدش را اجرا نمود و فرمود: تا 

شود. و اذان دوم را به اذان روز جمعه افزود  من زنده و حاضرم حد خداوند ضايع نمي
نت باقي مانده است. و همه مسلمانان با وي كه اين بدعت بود و تا امروز به عنوان س

مخالف بودند تا آنكه به قتل رسيد. و بر اعمال وي ايرادها گرفتند و به او گفتند: در بدر 
غايب بودي، از جنگ احد گريختي، و در بيعت رضوان حاضر نشدي، و اخبار و 

 ».روايات در اين مورد غيرقابل شمارش است
ن و نمايندگان علي بسيار بيشتر از كارگزاران عثمان به گوئيم: كارگزارا در پاسخ مي

هايي درباره  خليفه وقت خيانت و از وي سرپيچي و نافرماني كردند. چنانكه كتاب
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كساني تأليف شده كه از سوي علي والي جايي شده، پس مالي ربوده و به وي خيانت 
 اند. حتي علي پيوسته اند و يا درباره افرادي كه جانب علي را رها و به معاويه كرده

در عبيداهللا بن زياد قاتل حسين را به كار گماشت. و كساني چون پزياد بن ابي سفيان 
 اشتر نخعي، محمد بن ابي بكر و امثال اينان را نيز واليت داد. 

از همه اين افراد بهتر بود. و  هيچ فرد عاقلي ترديد ندارد كه معاويه بن ابي سفيان
شمارند كه خود ادعا دارند  ان چيزي را درباره عثمان عيب ميعجيب است كه رافضي

گويند: عثمان به خويشاوندان خود از  علي بيشتر از عثمان درگير آن بوده است. آنان مي
بني اميه امارت و واليت داد. و براي همه معلوم است كه علي نيز به نزديكان خود از 

من را به عبيداهللا بن عباس سپرد، و قثم ها داد: او امارت ي جانب پدري و مادري امارت
شود كه وي سهل بن حنيف  بن عباس را بر مكه و طائف گمارد، در مورد مدينه گفته مي

و به روايتي ثمامه بن عباس را بر آن گماشت. او همچنين واليت بصره را به عبداهللا بن 
رورده بود، عباس و واليت مصر را به محمد بن ابوبكر كه او را در دامان خودش پ

 بخشيد. 
كند كه علي خالفتش را به فرزندان خود توصيه كرده و  عالوه بر اينها اماميه ادعا مي

 يا به يك فرزند خود سفارش و او نيز به فرزند خود و قس علي هذا. 
واضح است كه اگر امارت دادن به نزديكان و خويشان ناپسند است، يقيناً بخشيدن 

تر از دادن امارت برخي مناطق و  مسلمانان بسيار گران منصب خطير و عظماي خالفت
نواحي است، همچنين واليت دادن به فرزندان بسيار ناپسندتر از واليت دادن به پسر 

اي كه حق خريد براي خود را  باشد. به همين دليل است كه وكيل يا ولي عموها مي
طبق يكي از دو قول  –ش) توانـد (از مال ديگري يا موكل ندارد، براي پسر خود نيز نمي

خريد كند. چنانكه آن كسي هم كه مالي به وي داده شده تا به هر كس بخواهد  –علما 
بنابر يكي از  –تواند  تواند آن مال را براي خود نگه دارد، و نيز نمي آن را ببخشد، نمي

 آن را به فرزند خود ببخشد.  –دو قول 
خليفه حق دارد آن را به پسر خود علما همچنين در خصوص خالفت و اينكه آيا 

پيشنهاد بدهد؟ بنابر دو قول با هم اختالف دارند. حتي شهادت دادن فرد براي پسرش از 
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پذيرفتني است.   نظر اكثر علما غيرقابل قبول است. اما شهادت فرد به نفع پسر عموهايش
 ساير احكام مشابه نيز به همين صورت است. 

و  193F1»ات براي پدرت هستيد تو و دارايي«فرمود:  صر اين بدان خاطر است كه پيامب
بخشنده حق ندارد از بخشش خود پشيمان شود و آن را پس بگيرد مگر در «فرمود: 

 .194F2»صورتي كه آن بخشنده پدري باشد كه به فرزند خود بخشش كرده است
 آن كار را براساس نص انجام داده است.  اگر بگويند: كه علي

اي راشد (خردمند و اهل تشخيص) است و  معتقديم كه علي خليفه گوئيم: اوالً: ما مي
هاي هر يك از اين دو نفر را براي  عثمان هم همينطور. ولي پيش از آنكه دليل

اقداماتشان بررسي كنيم، بايد اشاره كنيم شكي نيست كه ظنون و اتهامات وارده در 
 ه اعمال عثمان است. تر از اتهامات و ظنون وارده دربار خصوص كارهاي علي وسيع

 و اگر كسي بگويد: علي براي هر كاري كه انجام داده حجتي داشته است. 
تر است. و اگر براي  گوئيم: البته حجت عثمان براي آنچه انجام داده محكم به وي مي

كند،  زنندگان را قطع مي علي اموري همچون عصمت و مانند آن ادعا شود كه زبان طعنه
زنندگان را قطع و به عرف  كنيم كه زبان طعنه ادعاي اجتهاد ميما هم براي عثمان 

 تر است.  معقوالت و منقوالت مأنوس
نشيند كه بنابر اقوال صحيح و منطق صريح  اصوالً رافضي به داوري اشخاصي مي

روشن شده است كه شماري از آنان از نظر سيره و اخالق و عملكرد كاملتر از شماري 
ند. سپس آن دسته كاملتر را مذموم و مستحق ناسزاگويي ديگر از آن اشخاص هست

شمارد؛ درست همانگونه  و شايستة مدح و ستايش ميديگر را معصوم  دانسته، و دستة
كردند: بدين صورت كه در مورد پيامبران (صلوات اهللا عليهم) كه  كه نصاري عمل مي

كردند بدين گونه كه  خداوند برخي از ايشان را بر برخي ديگر برتري داده قضاوت مي
ناميدند (البته حواريوني كه همراه مسيح بودند  ها را ناقص مي فاضلها را خدا، و افضل

                                           
 ). ٢/٧٦٩) به روايت ابن ماجه (١(

 ). ٣/٢٩٩) و ترمذی (٣/٣٩٤) به روايت ابن داود (٢(
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انگيزتر از آن،  شد و شگفت اند). و به اين ترتيب قلب حقايق مي خارج از اين مسأله
 اي شمردند و از پاره آمدند و حواريون را كه پيامبر هم نبودند به اشتباه معصوم مي مي

 كردند.  انبيا مانند سليمان و غيره بدگويي مي
و معلوم است كه ابراهيم و محمد به داليل فراوان از نفس مسيح (صلوات اهللا عليهم) 

ابراهيم و و حتي از موسي برترند، پس چگونه افرادي كه هم صحبت مسيح بودند از 
 شوند؟  برتر دانسته مي صمحمد 

﴿كه خداوند از آن نهي فرمود:  آري اين از نوع آن جهل و غلوي است  

                                 

                ﴾N  :171(النساء.( 
اى اهل كتاب! در دين خود، غلو (و زياده روى) نكنيد! و در باره خدا، غير از حق «

نگوييد! مسيح عيسى بن مريم فقط فرستاده خدا، و كلمه (و مخلوق) اوست، كه او را 
 ».و روحى (شايسته) از طرف او بود ؛به مريم القا نمود

وي شديد هستند، چرا ر رافضه نيز نزد امت به مثال نصاري موصوف به غلو و زياده
كند كه اينان از آن نصاري هم بدترند. و  از آنان براي علي ادعاي الوهيت مي گروهىكه 

سخن از  از آنان براي وي ادعاي پيغمبري دارد و هر كس بعد از محمد  گروهى
پيغمبري بزند مانندي است براي دنباله روان مسيلمه كذاب و ساير مدعيان پيامبري، البته 

 از چنين ادعايي مبرا است.  علي
اماميه همچنين مدعي ثبوت امامت علي در نص كتاب خدا هستند و اينكه وي و 

 اند و جماعت مسلمين به وي ستم كرده و بسياري از فرزندان و نوادگانش معصوم
 اند.  حقش را غصب كرده

هر  اين ادعاي عصمت به مثابه مشاركت در نبوت است؛ چرا كه پيروي از معصوم در
آنچه بگويد واجب است، و جايز نيست كه در هيچ چيز با وي مخالفت شود، و اين امر 
مخصوص انبياست و به همين جهت به ما دستور داده شده كه به آنچه برايشان نازل 

﴿گرديده ايمان بياوريم، خداوند متعال فرمود:                     
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                 ﴾N  :136(البقره.( 
و آنچه بر ابراهيم و  ؛و به آنچه بر ما نازل شده ؛ايم يمان آوردهما به خدا ا«بگوييد: «

اسماعيل و اسحاق و يعقوب و پيامبران از فرزندان او نازل گرديد ، و (همچنين) آنچه به 
موسى و عيسى و پيامبران (ديگر) از طرف پروردگار داده شده است، و در ميان هيچ 

 ».ابر فرمان خدا تسليم هستيمشويم، و در بر يك از آنها جدايى قائل نمى
 ايم.  ايم كه بگوئيم: به آنچه به پيامبران داده شده ايمان آورده آري امر شده

اند از اموري است كه بايد بر زبان آورده و بدان  پس ايمان به آنچه پيامبران آورده
يا باور داشته باشيم، و اين از مسايل مورد اتفاق مسلمانان است كه ايمان به همه انب

واجب است و هر كس تنها يكي از انبيا را هم قبول نداشته باشد، كافر است، و هر كس 
 پيامبري را دشنام دهد به اتفاق علما مهدور الدم خواهد بود. 

كند چه اوليا و ائمه خوانده شوند، و چه  اما غير پيامبران چنين نيستند و فرقي نمي
داده شود. و چنانچه بعد از پيغمبر خدا معتقد حكما و علما، يا هر نام ديگري كه به آنان 
ها و اوامرش واجب باشد، در حقيقت به وي  به معصومي باشيم كه ايمان به همه گفته

 ايم هر چند لفظ نبوت را بر او نگذارده باشيم.  معناي نبوت داده
ممكن است گفته شود: پس چه فرقي است ميان اين و ميان انبياي بني اسرائيل كه 

 روي از شريعت تورات بودند؟  به دنباله مأمور
معلوم است كه اين قول هم در مخالفت با دين اسالم: از كتاب و سنت و اجماع 

﴿فرمايد:  سلف امت و پيشوايان آنان است چرا كه خداوند متعال مي     

                       ﴾N  :59(النساء.( 
ايد! اطاعت كنيد خدا را! و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو  اى كسانى كه ايمان آورده«

) را! و هرگاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر علماء و حكام مسلميناالمر (
 ».بازگردانيد (و از آنها داورى بطلبيد)

د ما را به عرضه اختالف به كسي جز خداوند و پيغمبر او فرمان نداده پس خداون
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است، لذا اگر كسي به وجود شخص معصومي غير از پيغمبر قائل باشد، در حقيقت 
عرضه داشتن اختالف به آن شخص را واجب شمرده، چون آن شخص از نظر وي 

 گويد و اين خالف قرآن است.  همانند پيامبر جز حق نمي
ر اين معصوم كسي است كه اطاعت مطلق و بدون قيد و شرط از وي واجب عالوه ب

و او مستحق تهديد الهي است و قرآن چنين حقي را تنها براي پيغمبر خدا مقرر كرده 

   ﴿فرمايد:  آنجا كه خداوند متعال مي              

                 ﴾N  :69(النساء.( 
و كسى كه خدا و پيامبر را اطاعت كند، (در روز رستاخيز،) همنشين كسانى خواهد «

 ؛ن و شهدا و صالحاناز پيامبران و صديقا ؛بود كه خدا، نعمت خود را بر آنان تمام كرده
 ».و آنها رفيقهاى خوبى هستند

 ﴿فرمايد:  و مي                    ﴾N  :23(الجن.( 
هر كس نافرماني خدا و رسولش كند آتش دوزخ از آنِ اوست، و جاودانه در آن «
 ».ماند مي

كه قرآن در جاهاي زيادي داللت دارد كه هر كه از پيامبر اطاعت كند  كنيم مشاهده مي
 اهل سعادت است، و اطاعت از معصوم ديگري را شرط سعادت قرار نداده است. 

هر كس از پيامبر نافرماني كند از اهل شقاوت است، و اگر فرض شود كه آن كس از 
اين يد يادآور شويم كه فردي اطاعت كرده كه به گمان او وي معصوم بوده است، با

است كه خداوند با معيار وي اهل بهشت و اهل دوزخ، نيكان و فاجران،  صپيغمبر 
حق و باطل و گمراهي و هدايت را از هم جدا و مشخص كرده است. و ايشان را معيار 

اي از وي  تقسيم بندگان به بندگان شقي و سعادتمند قرار داده است. چنانكه هر بنده
كند سعادتمند، و هر كه با وي مخالفت نمايد شقي خواهد بود، و اين مرتبه روي  دنباله

 جز پيامبر به كسي اختصاص ندارد. 
بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه سخنان  –اهل كتاب و سنت  –رو اهل دانش  از همين

توان نشنيد. اما در مورد  توان شنيد و هم مي و اوامر هر كس جز رسول خدا را هم مي
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واجب است كه همة سخنان و اقوالشان تصديق و در همه اوامرشان  صل خدا رسو
و جز كالم  گويد اطاعت گردند. چرا كه وي معصومي است كه از روي هوا سخن نمي

اش سؤال و  آورد، و او كسي است كه در روز قيامت از مردم درباره وحي بر زبان نمي

﴿شود چنانكه خداوند متعال فرمود:  جواب مي            

    ﴾N  :6(األعراف.( 
 ؛به يقين، (هم) از كسانى كه پيامبران به سوى آنها فرستاده شدند سؤال خواهيم كرد«

 ».كنيم (و هم) از پيامبران سؤال مى
چنانكه از هر فردى شوند،  اش امتحان مي و اوست كه مردم را در قبورشان درباره

پرسند پروردگارت كيست؟ دين تو كدام است؟ و پيامبرت چه كسي است؟ و گفته  مي
گويي؟ سپس خداوند  شود: درباره اين فردي كه در ميان شما مبعوث شده چه مي مي

ي  دهند: او بنده خدا و فرستاده كند، و پاسخ مي مومنان را با سخن ثابت استوار مي
روي  ار و هدايت براي ما آمد و به وي ايمان آورديم و از او دنبالهاوست، با داليل آشك

نموديم. و اگر به جاي پيامبر كسي ديگري از اصحاب و امامان، يا تابعين و علما را ذكر 
شان نخواهد داشت، و در قبورشان به كسي غير از رسول خدا امتحان  اي براي كنند فايده

 شوند.  نمي
ست كه عذري كه براي اعمال مورد مناقشه عثمان وجود دارد مقصود ما در اينجا آن ا

شود. علي بر سر  تر از عذري است كه براي اعمال مورد نزاع علي آورده مي بسيار قوي
حكومت جنگيد. و به خاطر آن مردم بسيار و انبوهي كشته شدند. در دوران خالفتش نه 

رديد، مسلمين هم رونق و جنگي با كفار صورت گرفت و نه سرزميني از ايشان فتح گ
شكوفايي قابل ذكري نيافتند. نيروي بسياري از نزديكان خود را امارت داد كه در اين امر 

تر و شر  علي و عثمان با هم يكسانند. با اين تفاوت كه امراي عثمان از امراي علي مطيع
 كمترى داشتند. 

هايي  ، مانند خوناما اموالي كه عثمان در موردشان طبق صالح ديد خود عمل كرد
ها  شان حكم كرد، با اين فرق كه قضيه خون بود كه علي به صالح ديد خويش درباره
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 تر و خطيرتر بود.  جدي
ثانياً: شما خود در نصي كه ادعاي وجودش را داريد چنان با هم اختالف داريد كه 

استناد و گيرد، شما سند محكمي نزد خود نداريد كه بتوان به آن  علم يقيني نتيجه مي
 كند.  اي از شما هر افترائي بخواهد عرضه مي اعتماد كرد، بلكه هر فرقه

گويند: ما به قطع و يقين و دانش قطعي و از طرق بسيار  عالوه بر اين: اهل سنت مي
 دانيم كه اين نص دروغين و مجهول است.  كه در جاي خود مبسوطند مي

گوئيم كه عثمان نيز  كنيد ما هم مي عا ميگوئيم: اگر مسأله چنان است كه اد ثالثاً: مي
در زمان حياتشان از بني  صگفت: رسول اهللا  حجت روشن داشت؛ چرا كه عثمان مي

كردند و بعد از ايشان كساني كه شبهه خويشاوندي با آنان نداشتند از  اميه استفاده مي
قبائل قريش غير  اي از آنان استفاده كردند كه منظور ابوبكر صديق و عمر م است. و قبيله

از بني عبد شمس را سراغ نداريم كه تا اين اندازه كاردار و كارگزار براي رسول خدا 
از اشراف و  پرو بود  از آن برخاسته باشد، به دليل اينكه عبد شمس قبيلة بزرگي ص

در دوره اوج عزت و اقتدار اسالم، عتاب بن أسيد  صبينيم پيامبر  سادات، چنانكه مي
گمارد، و بر نجران ابو  عيص بن أميه را بر برترين زمين يعني بر شهر مكه ميبن أبي ال

سفيان بن حرب بن اُميه را، و خالد بن سعيد بن العاص را بر صدقات بني مذحج و بر 
بر واليت شهر باقي بود.  صصنعاء يمن گماشت كه تا هنگام وفات رسول خدا 

رهاي تيماء، خيبر و قري عرينه حاكم همچنين ايشان عثمان بن سعيد بن عاص را بر شه
كرد، و ابان بن سعيد بن عاص را ابتدا فرمانده بعضى از سرايا، و بعد بر واليت بحرين 

والي بحرين بود.  صحاكم كرد، وي نيز پس از عالء بن حضرمي تا وفات پيغمبر 
را به كار گماشت تا آنكه خداوند  همچنين وليد بن عقبه بن ابي معيط صپيامبر 

 ﴿ اش چنين نازل فرمود: درباره                  ﴾N 

 ).6(الحجرات: 
ايد! اگر شخص فاسقى خبرى براى شما بياورد، درباره آن  اى كسانى كه ايمان آورده«

 ».تحقيق كنيد، مبادا به گروهى از روى نادانى آسيب برسانيد
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از آنان بهره  صتواند بگويد: من جز افراد و قبايلي را كه پيامبر  پس عثمان مي
ها نگماشتم. ابوبكر و عمر نيز به همين منوال  گرفت و امارت داد، به واليت سرزمين

عمل نمودند. ابوبكر يزيد بن ابي سفيان بن حرب را فرمانده فتوحات شام كرد، عمر نيز 
 رادرش معاويه را واليت داد. وي را ابقا و چندي بعد ب

علما  از اين اشخاص مسلم و مشهور و نزد صها مربوط به استفاده پيامبر  روايت
متواتر و تواتر آنها نزد علماي ثقه موجود بوده و مورد قبول و رضاي همه ايشان نيز 

 هست.
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 :)94(فصل 
 دنباله پاسخ به طعن رافضي در مورد عثمان 

 صل آن است كه معتقد نباشيم معصومي بعد از پيامبر قاعدة كلي در اين مسائ
وجود داشته است. و همه خلفا و افراد ديگر جايز الخطا هستند. در مورد گناهاني كه از 

ها و حسنات فراوانشان  كنند و گاهي بر اثر نيكي زند، گاهي از آنها توبه مي ايشان سر مي
از خداوند  اند كه بواسطه آنهشو هايي دچار مي شود. گاهي نيز به مصيبت پاك مي

 كند.  پوشي مي گناهانشان چشم
شود، نهايتش آن است كه گناه يا اشتباه  روايت مي تمام چيزهايي كه از عثمان 

اش، ايمان او و جهاد  باشند، از جهات زيادي داراي اسباب مغفرت است از جمله: سابقه
 و ساير طاعات و عباداتش. 
راي وي شهادت داده و حتي وي را بخاطر مصيبتي كه ب صو ثابت شده كه پيامبر 

 شود، مژده بهشت داده است.  دچار مي
و از آن جمله اينكه: از همه مسائلي كه بر وي وارد دانستند توبه نمود. و به بالي 
عظيمي گرفتار شد، پس خداوند به سبب آن گناهانش را پوشاند. و او صبر پيشه كرد تا 

ترين اموري است كه خداوند  دت رسيد، و شهادت از عمدهآنكه با مظلوميت به شها
 بخشايد.  بواسطه آن گناهان را مي

دانند اين  در مورد علي نيز غايت ايرادهايي كه خوارج و ديگران بر وي وارد مي
است كه آنها گناه يا اشتباه باشند، اما علي نيز از جهات متعددي اسباب مغفرتش حاصل 

اش، ايمان و جهادش و ساير طاعات و عباداتش و نيز گواهي  شده بود از جمله: سابقه
زيادي كه از وي  مبني بر بهشتي بودن او، عالوه بر اين مسايل: علي از امور صپيامبر 

 ايراد گرفته شد توبه كرده و از آنها پشيمان گرديد، وي همچنين مظلومانه شهيد شد. 
تحب شمردن بدون ضرورت اين قاعده كه از آن بحث شد ما را از واجب يا مس

 نمايد.  نياز و مستغني مي اند، بي اعمال و اقوالي كه هر يك از اين اصحاب انجام داده
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كفايتي را واليت داد، دو صورت  در اين صورت اين گفته رافضي كه: عثمان افراد بي
اساس است و عثمان جز افراد صالح و با  كند: يا اينكه آن سخني باطل و بي پيدا مي

يت را بر نگماشته است، و يا اينكه افرادي را بر گماشته كه در امر بخصوص كفا
اند. كه در اين صورت اخير وي اجتهاد كرده است و گمان  حكومت شايستگي نداشته

كرده كه آن اشخاص صالحند و در اينجا ظن به اشتباه رفته است، و اين مسأله براي وي 
 آيد.  عيب به شمار نمي
كتب اند، در تفاسير و  د بن عقبه نيز كه بر والي كردن او ايراد گرفتهاما در مورد ولي

و زكات  وي را مسؤول اخذ صدقات صحديث و سيره معروف است كه وقتي پيامبر 
به طوري كه ها نمود. چون وليد به سمت آنان رفت، بر وي خارج شدند  قبايلي از عرب

فرستاده  صه سوي رسول خدا وي گمان كرد قصد جنگيدن با وي دارند. لذا پيكي ب
فرستادن به  تصميم صخبر از جنگ افروزي آن قبائل داد. و چنان شد كه پيامبر 

﴿ سپاهي بدان سمت نمود تا اينكه خداوند متعال چنين نازل فرمود:          

                                   ﴾N  :الحجرات)

6.( 
آن ايد! اگر شخص فاسقى خبرى براى شما بياورد، درباره  اى كسانى كه ايمان آورده«

 ».تحقيق كنيد، مبادا به گروهى از روى نادانى آسيب برسانيد
ده است، چه عجب اگر از مخفي مان صو اگر حال چنين شخصي حتي بر پيامبر 

 عثمان هم مخفي بماند؟! 
 اگر گفته شود: آخر عثمان بعد از وقوع آن ماجرا وليد را والي نمود؟ 

گوئيم: باب توبه باز است. چنانكه عبداهللا بن سعيد بن أبي السرح از اسالم  مي
قبال  هنيز اسالم و توبه او را با وجود اينك صبرگشت، اما چندي بعد توبه كرد پيامبر 

 خون او را مباح كرده بود، از وي قبول كرد. 
داشت، اين  نيز چيزهايي از كارگزارانش مشاهده كرد كه از آنان انتظار نمي علي

آيد. در بدترين  مسأله نه براي عثمان و نه براي هر كس ديگري عيب به حساب نمي



   

  مختصر منهاج السنه   542 

ز آنان دانست ا حالت ممكن است بگوئيم: عثمان كساني را حكومت داد كه مي
شود كه البته اين از موارد اجتهاد است. و يا بگوئيم: عالقه و  تر هم پيدا مي شايسته

دلبستگي او به نزديكانش وي را به انتصابشان مايل كرد به طوري كه آنان را از سايرين 
دانست، يا گفته شود: اعمال او گناه است كه پيشتر گفتيم كه وي به خاطر  تر مي اصلح

 شود.  ر آخرت معاقبه نمياين گناهش د
در مورد اين گفته رافضي كه: از برخي از آن كارگزاران فسق و از برخي ديگرشان 

 خيانت مشاهده شد. 
دهنده وجود آنها در آن افراد در زمان  گوئيم: بروز آن مسائل بعد از انتصاب، نشان مي

از آن دهنده  اليتشان نيست. نيز داللت بر اين ندارد كه فرد و انتصاب و گماشته شدن
وقتي كه اطالع يافت وليد بن عقبه شراب خورده است،  امور مطلع بوده است. و عثمان

يافت  وي را طلب كرد و حد را بر او جاري ساخت. وي هر كه را شايسته سرزنش مي
 كرد. ديد، حد را اجرا مي سرزنش، و بر آنان كه مستحق اقامه حد مي

 كرد.  والي را در ميان نزديكانش تقسيم ميدر مورد اين گفته وي كه: و ام
گوئيم: نهايت اين امر آن است كه از گناهاني است كه بخاطر آن در آخرت معاقبه  مي

 شود، اما اگر اين هم از موارد اجتهاد باشد چه؟  نمي
عموماً همه كساني كه پس از عمر واليت امور مسلمين را به عهده گرفتند هر يك به 

دادند يا مال و سهمي. علي نيز برخي نزديكان  اقوام خود يا واليت مي نوعي به برخي از
 خود را بر سر كار آورد. 

در خصوص اين گفته رافضي كه: عثمان وليد بن عقبه را بر سر كار آورد تا آنكه 
 مرتكب شرب خمر گرديد و در حال مستي و خماري بر مردم نماز گزارد. 

بن ابي طالب  احضار كرد و در حضور علي  شود: بدون شك عثمان وي را گفته مي
بر وي حد جاري نمود. و به علي گفت: برخيز و او را بزن، علي هم به حسن امر كرد 

بن جعفر گفت: برخيز و او را  كه او را شالق بزند كه وي خودداري كرد. و به عبداهللا 
 ص رسول خدابزن، پس وي چهل تازيانه به وليد زد، سپس گفت: دست نگهدار، 

زد و همه اينها سنت هستند و  زد و عمر هشتاد مي زد و ابوبكر چهل مي چهل ضربه مي
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195Fتر دارم. (روايت مسلم و ديگران) اين را دوست

1. 
عثمان با اين كار خود كه حد را با رأي و امر علي اقامه كرد در واقع امري واجب را 

 به انجام رسانيد. 
عثمان سعيد بن عاص را والي كوفه كرد و  به همين ترتيب درباره اين گفته وي كه:

 چيزهايي از سعيد ظاهر شد كه منجر به اخراج وي توسط مردم كوفه شد. 
شود: محض اخراج كردن كوفيان وي را به معناي ارتكاب حتمي گناهي كه  گفته مي

اي خروج و  منجر به چنين اقدامي شود نيست. چرا كه اين مردم كوفه بر هر والي
ند. آنان بر كسي چون سعد بن ابي وقاص نيز خروج كردند كه بسيار كرد شورش مي

كشورگشايي كرد، و سپاهيان خسرو شاه ايران را شكست داد، و يكي از اعضاي شورا 
اي بهتر از او بر كوفه گماشته نشد. كوفيان همچنين از  بود. و اصوالً هيچ گاه ديگر والي

ها كردند تا جائي  شعبه و غيره نيز شكايت بن واليان ديگري چون عمار بن ياسر، مغيره 
بر آنان دعا كرد و فرمود: خداوندا امور را بر آنان مشتبه گردان كه  كه عمر بن خطاب

 امر را بر من مشتبه ساختند. 
و اگر فرض كنيم كه سعيد گناهي هم مرتكب شده باشد، محض اين مسأله اقتضا 

ت. از طرفي كارگزاران علي نيز گناهان كند كه عثمان به گناه او راضي بوده اس نمي
 نيز گناهان صزيادي مرتكب شدند. اصالً چندين نفر از كارگزاران شخص پيامبر 

فراواني مرتكب شدند. البته امام زماني گناهكار محسوب خواهد شد كه اقامه حدودي 
را كه بر وي واجب است ترك كند، يا از گرفتن حقي خودداري نمايد، يا دست درازي 

 و اموري از اين دست از وي سر بزند. 
اما در مورد اين گفته رافضي كه: و (عثمان) عبداهللا بن سعد بن ابي السرح را والي 
مصر كرد، مصريان از دست وي شكايت كردند و عثمان بر خالف محتواي نامه سر 

 اي محرمانه از وي خواست كه به واليتش ادامه بدهد.  اش، در نامه گشاده
است كه: اين يك دروغ درباره عثمان است، حتي وي كه مؤمني راستگو و  پاسخ اين

                                           
 ). ١٣٣٢-٣/١٣٣١) نگا: مسلم (١(
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نياز از سوگند خوردن است، قسم خورد كه چنين چيزي ننوشته است.  درستكار و بي
نهايت امر آن است كه گفته شود: مروان بدون اطالع عثمان چنان چيزي نوشت، و آنان 

ا وي را بكشند و وي از اين كار (مصريان) از عثمان خواستار تحويل مروان شدند ت
امتناع كرد؛ در اين صورت اگر كشتن مروان جايز نبوده باشد، پس وي كار واجب و 

اي را انجام داده، و اگر كشتنش جايز بوده است و نه واجب، كار جايزي را  ضروري
توان گفت نكشتن وي يكي ديگر از  انجام داده، و اگر كشتن وي واجب بوده است، مي

اجتهاد عثمان بوده است؛ و اصوالً گناهي از سوي مروان ثابت نشده كه قتل وي را  موارد
از نظر شرعي واجب نموده باشد، چرا كه مجرد تهمت و تزوير موجب قصاص و قتل 

 گردد.  نمي
 در مورد گفتة رافضي كه: عثمان فرمان قتل محمد بن ابوبكر را صادر كرد. 

اوست. اصوالً هر كس كوچكترين شناختي از گوئيم اين دروغي آشكار درباره  مي
داند كه عثمان كسي  عثمان و شخصيت او داشته باشد و انصاف به خرج بدهد، نيك مي

نيست كه فرمان به قتل محمد بن ابوبكر و امثال وي بدهد. هيچ وقت نيز از عثمان 
ميان  مشاهده نشد كه فردي از اين نوع و درجه را بكشد. حتي آنگاه كه محمد را در

گروهي كه براي تعرض به وي داخل منزلش شدند ديد، دستور نداد تا در دفاع از وي با 
گناهي چون او  آنان پيكار شود، پس چگونه ممكن است كه فرمان به قتل شخص بي

 داده باشد؟ 
بكر داده، ايرادي بر عثمان  حتي اگر ثابت شود كه عثمان فرمان به قتل محمد بن ابي

تر از اجراي امر آن  تر و واجب د. اتفاقاً اجراي فرمان عثمان ضروريوارد نخواهد بو
اي راشد و  اي است كه خواستار قتل مروان شدند، چون عثمان امام هدايت و خليفه دسته

خردمند است كه بر او واجب است رعيتش را تدبير كند و شر كساني را كه جز با كشتن 
كه خواستار كشتن مروان بودند، شورشياني  اي شود، دفع كند. در مقابل دسته دفع نمي

ي حدي را.  مفسد و خارج از دين بودند كه نه حق كشتن كسي را داشتند و نه اقامه
نهايتش آنكه در بعضى مسائل مورد ظلم قرار گرفته باشند. هر مظلومي هم حق ندارد 

 كسي را كه به او ظلم كرده به قتل برساند يا حد وي را بر او جاري كند. 
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جويي و شرارت مشهورتر از محمد بن ابوبكر نيست، محمد نيز از  مروان هم در فتنه
تر نيست. عالوه بر اينها صاحبان صحاح احاديث  داري معروف مروان در علم و دين

اند، و وي را قولي است با اهل فتيا، و در هر حال  متعددي را از زبان مروان روايت كرده
 ف وجود دارد. در خصوص صحابي بودن وي اختال

 ».ها برخاست حكومت شام را به معاويه داد كه از او فتنه«اش كه:  اما اين گفته
پس از آنكه برادرش يزيد  دهيم كه: معاويه را عمر بن خطاب را چنين پاسخ مي

بن ابوسفيان از دنيا رفت، به جاي او به شام برگماشت، و معاويه در زمان خالفت عثمان 
بود، با اين فرق كه عثمان حوزه قلمرو او را افزايش داد. مضاف بر همچنان بر سر كار 

هاي  ترين شيوه اين طرز رفتار و معامله معاويه با رعيت خويش از نيكوترين و برگزيده
هاي معاويه وي را دوست  رود و رعيت رعيتداري در ميان واليان آن عهد به شمار مي

 داشتند.  مي
امامان شما «روايت كرده كه فرمود:  امبر اكرم در حديث صحيح امام مسلم از پي

دارند، بر آنان سالم و درود  داريد و دوستتان مي كساني هستند كه دوستشان مي
فرستند. و بدترين امامانتان كساني هستند كه از  فرستيد و بر شما سالم و درود مي مي

 .196F1»كنند رينتان ميكنيد و نف آنان نفرت داريد و از شما نفرت دارند، و نفرينشان مي
آن حوادث و اقدامات هم از طرف معاويه در پي فتنة قتل عثمان بروز كرد، در 
حقيقت چون عثمان به قتل رسيد فتنه اغلب مردم را فرا گرفت، و تنها به معاويه 

 گريزتر بود.  جوتر و فتنه اختصاص نيافت، اتفاقاً معاويه از بسياري از افراد مسالمت
بن عمر بن خطاب و ابو االعور   نخعي و محمد بن ابوبكر، و عبيداهللامعاويه از اشتر 

بن قيس كندي، و بسر بن  بن هاشم المرقال، و اشعث   بن هاشم سلمي و نيز از هاشم 
 بن ابي طالب ابو ارطاه، و از افراد ديگري كه يا با عثمان بودند و يا در ميان ياران علي

 . بهتر بود 

                                           
 ). ٢/٣٢٤)، و دارمی (٣/٣٦٠)، و ترمذی (٦/٢٤)، و مسند (١٤٨٢، ٣/١٤٨١) نگا: صحيح مسلم (١(
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بن عامر را والي بصره كرد و  وي (عثمان) عبداهللا «فضي كه: در مورد گفته ديگر را
ها و  بن عامر نيكي پاسخ اين است كه: عبداهللا ». عبداهللا منكرات زيادي مرتكب شد

هايي در ذهن و قلب مردم دارد كه قابل انكار نيست، اگر منكري هم از وي سر  محبت
ن به منكري كه از وي سر زده گناهي به گردن خود اوست، و چه كسي گفته كه عثما

 زده راضي بوده است؟ 
عثمان ديوان و حساب امور خود را به مروان سپرد «اما پاسخ اين سخن رافضي كه: 

هاي ناشي  و مهر و خاتمش را در اختيار وي نهاد، و اين اقدام موجب قتل عثمان و فتنه
 ».از آن گرديد

فتنه نبود بلكه امور متعددي با  آن است كه: مروان به تنهايي علت قتل عثمان و بروز
 عثمان سنّهم جمع شدند كه از جمله آنها منكراتي بود كه از مروان مشاهده گرديد. 

گذاشتند. عالوه  خبر مي كردند كه وي را از آنها بي نيز باال رفته بود، و آنان بسا كارها مي
بلكه فرمان به تبعيد  ايد نداده است، بر اين عثمان فرمان به اموري كه بر وي عيب گرفته

داد. كه پاسخ كلي به  داد و گاه نمي داد، البته گاهي اين كار را انجام مي و يا عزلشان مي
 اين مسأله قبالً ذكر شد. 

چون مفسدان شورشي كه در صدد قتل عثمان بودند نزد وي آمدند، در دستوراتي 
شان  ا كه مورد اعتراضشبهه آوردند عثمان همه آنها ملغي نمود حتي راضي شد كساني ر

المال را به افرادي كه مورد تأييد آنان بود، تسليم كند، و  بود عزل كرده و كليدهاي بيت
به آنان قول داد كه بدون مشورت صحابه و رضايتشان به هيچ كس مالي ندهد. به 

 كهاي شورشيان بر آورده شد، و از اين روي بود كه عائشه  ي خواسته طوري كه همه
197Fچالندهاو را همچنان كه لباس «فرمود: 

نش كرده و بعد قصد جا شود، اول چالنديد مي 1
 ».وي را به قتل رسانيدند

اي حاوي فرمان قتل آن شورشيان به نام عثمان جعل شده آنان  نامه و گفته شده كه:
اند. عثمان آن نامه را انكار كرد و البته وي صادق  پيك حامل نامه را در راه دستگير كرده

                                           
 پيچيدن لباس وقتی كه ميخواهند آن را خشک كنند. - ١
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اند كه آن شورشيان مروان را به كتابت آن نامه متهم نمودند و خواستار  . و گفتهاست
 تسليم وي شدند، كه عثمان امتناع كرد. 

كند. و  اين امر با فرض آنكه درست هم باشد، كاري را كه با عثمان كردند توجيه نمي
موده است، اما غايتش اين است كه مروان مجرم است به اعتبار آنكه اراده قتل ايشان را ن

اين اراده به مرحله عمل در نيامد و هر كس سعي كند كسي را به قتل برساند ولي 
تالشش به نتيجه نرسد، واجب نيست قصاص گردد. لذا قتل مروان بخاطر كاري كه كرد 
واجب نبود، آري دوري كردن از كننده چنين كاري الزم و معاقبه و ادب كردنش بايد 

 خونش ريخته شود، اين امري بسيار عظيم و خطير است.  انجام شود، اما اينكه
المال را ميان خاندانش  عثمان اموال فراواني از بيت«در خصوص گفته رافضي كه: 

المال را به چهار تن از  نمود. بطور مثال وي چهارصد هزار دينار از بيت توزيع مي
 ».دامادهايش بخشيد و يك ميليون دينار را به مروان

است كه: اوالً: سند صحيح و ثابت شده اين ادعا كجاست؟ بلي وي به جواب اين 
بخشيد، و به غير نزديكانش نيز همچنين، و به همه مسلمانان  نزديكانش مال زيادي مي

كرد، اما ادعاي اينكه چنين مبالغ هنگفتي را بخشيده باشد نياز به سند  كمك و احسان مي
 و روايت صحيح و ثابت دارد. 

ن دروغي آشكار است چرا كه نه عثمان و نه ساير خلفاي راشدين چنين مبالغ ثانياً: اي
اند. نيز واضح است كه معاويه به متحدانش بيشتر پرداخت  فراواني را به احدالناسي نداده

كرد صد هزار يا  بن علي پرداخت مي كرد، با اين وجود نهايت چيزي كه به حسن  مي
 ه وي به احدي چنين مبلغي پرداخت نكرد.اند ك سيصد هزار درهم بود، و گفته

كرد كه بخاطرش مورد انتقاد بود،  هايي مي آري عثمان به برخي از نزديكانش بخشش
 آوريم:  تر را در اينجا مي اما پاسخ شامل ،گذشتو ما توضيح آن 

به صورت كلي هر فرد حاكم يا فرمانروايي به ناچار بايد اقوام و نزديكاني داشته 
رد اطمينانش باشد و بتوانند شرّ بدخواهان او را از وي دفع كنند. و اگر باشد كه مو

چنانچه مردم به مانند رعيت ابوبكر و عمر با امامشان نباشند، آن امام به خويشاوندي 
نياز خواهد داشت كه مورد اعتمادش باشند. و آن خويشاوندان نيز بايد صاحب كفايت 
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 ست. باشند. اين يكي از دو تأويل مسأله ا
 تأويل دوم آنكه: عثمان متصدي بيت المال بود، و خداوند متعال فرموده است:

﴿       ﴾N  :60(التوبه.( 

 ».كشند و كاركنانى است كه براى (جمع آورى) آن زحمت مى«
نياز باشد باتفاق مسلمانان حق دارد كه دستمزد خود را  و متصدي صدقه كه خود بي

 بگيرد. 
گفت و تكفيرش  ابن مسعود از وي (عثمان) بد مي«ما در مورد اين سخن كه: ا
 ».كرد مي

پاسخ آن است كه: اين نوعي دروغ آشكار درباره ابن مسعود است، چرا كه 
كرد، بلكه  دانند كه ابن مسعود عثمان را تكفير نمي دانشمندان اهل نقل و حديث مي

فرد واال «د به كوفه رفت چنين گفت: هنگامي كه عثمان خليفه شد و ابن مسعود خو
 ».شأني را بر امور خود گمارديم و سستي به خرج نداديم

هاي اوليه خالفت عثمان كسي از وي شكايتي نداشت و چون  عالوه بر اين در سال
هاي پاياني خالفت وي شد مردم به خاطر بعضى مسايل بر وي خشم و كينه گرفتند  سال

با آنان بود، و در برخي ديگر از آن مسائل عثمان معذور  كه در برخي از آن مسائل حق
 بود. 

از جمله آن مسائل مسأله ابن مسعود بود كه بخاطر جريان كتابت مصحف اندكي 
ناراحتى در وي باقي ماند، چون عثمان كتابت آن را به زيد تفويض كرد و به صحابه 

ته اكثريت صحابه به اتفاق هاي خود را بشويند (تا پاك شوند) الب دستور داد كه مصحف
 عثمان عليه ابن مسعود بودند. 

اند بهتر است. او از ابن مسعود و عمار و  عثمان از همه آنان كه بحث درباره او داشته
ابوذر و از غير اينان از وجوه زيادي بهتر است و اين حقيقت با داليل فراوان ثابت شده 

 است. 
قابل اعتنا نيست. در عوض اگر ممكن  جويانه فاضل درباره افضل لذا سخن عيب
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باشد بايد درباره هر دو طرف فاضل و افضل با دانش و انصاف سخن گفته شود، در غير 
ها و تديني كه از آنان معروف است سخن گفت.  اين صورت بايستي تنها درباره فضيلت

داوند اما قضاوت در خصوص اموري كه مورد مشاجره و نزاع آنان بوده است. البته به خ
 متعال موكول است. 

به همين دليل است كه توصيه به خودداري از پرداختن به مشاجرات پيشينيان شده 
شود و چنانكه عمر بن  است از آن جهت كه از ما درباره آن امور بازخواست نمي

ها آلوده نكرد،  هايي است كه خداوند دست مرا بدان ها خون آن خون«عبدالعزيز گفت: 

﴿ و خداوند، فرمود:» م كه زبان خود را به آنها بيااليم.پس دوست ندار        

                        ﴾N  :134(البقره.( 
شما نيز  آنها امتى بودند كه درگذشتند. اعمال آنان، مربوط به خودشان بود و اعمال«

 ».گاه مسئول اعمال آنها نخواهيد بود و شما هيچ ؛مربوط به خود شماست
گري آمد و به ناحق در حقشان سخن گفت، حتماً بايد از آنان دفاع  اما اگر بدعت

 كننده سخنان وي را بيان نمود.  هاي باطل كرد و با علم و عدل حجت
مار درباره عثمان و پاسخ و از همين صنف است روايتي كه درباره اظهار نظر ع

براستي كه عثمان بطور آشكار كافر «حسن به او آمده است مبني بر اينكه عمار گفت: 
و علي و حسن بن علي اين سخن را انكار كردند، و علي به وي گفت: اي » شده است

 ».گويي كه عثمان به او ايمان آورده؟ عمار، آيا به پروردگاري كفر مي
عثمان آنگاه كه به حكومت رسيد آنقدر ابن مسعود را كتك زد « اما اين گفته او كه:
به اتفاق اهل علم دروغ است، و عثمان چون به خالفت رسيد ». تا وي جان تسليم كرد

ابن مسعود را بر سمتي كه در كوفه داشت باقي گذارد تا آنكه ابن مسعود سرنوشت 
 خود را يافت، اما هرگز بر اثر زدن عثمان جان نداد. 

ه طور كلي ... اگر بگويند: عثمان، ابن مسعود يا عمار را زده است، اين مسأله خللي ب
دهيم كه هر سه  كند؛ و ما گواهي مي به شخصيت هيچ يك از اين سه نفر وارد نمي

نفرشان بهشتي هستند و هر سه از اولياي بزرگ و پرهيزگار خداوند هستند، و قبالً ذكر 
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شود  شود كه مستوجب عقوبت شرعي هم مي اهللا صادر ميشد كه گاهي اموري از اولياء 
 چه رسد به تعزير و تنبيه؟ 
 عمار پوست ما بين دو«درباره او گفته است:  صپيامبر «اما گفته رافضي كه: 

رسانند، خداوند شفاعت مرا  اي ياغي و ستمكار به قتلش مي چشمان من است كه دسته
 ».در روز قيامت نصيبشان نسازد

عمار را گروه ياغي «است كه آنچه در صحيح آمده اينگونه است:  پاسخش اين
 .198F1»كشند ستمكار مي

اند كه از جمله آنان: حسين كرابيسي و  گروهي از علما اين حديث را ضعيف دانسته
 ديگران هستند، و همين از احمد نيز روايت شده است. 

، دروغي »نسازد خداوند شفاعتم را در روز قيامت نصيبشان«اما اين سخن او كه: 
اضافه شده به دنباله حديث است، كه هيچ يك از اهل علم حديث آن را با سندي 

عمار پوست ما بين دو چشمان «اند. ديگر سخن او  شناخته شده و مطمئن روايت نكرده
 نيز سندي معروف ندارد. » من است

ه حتي اگر چنين چيزي هم صحت داشته باشد، ما در صحيح حديث ثابت داريم ك
فاطمه پاره تن من است هر چه او را آشفته كند مرا هم آشفته كرده «ايشان فرمودند: 

اگر فاطمه دختر محمد دزدى كند حتماً «. و نيز فرمودند (در حديث ثابت): 199F2»است
. نيز در صحيح حديث ثابت از وي هست كه ايشان اسامه را 200F3»كنم دستش را قطع مي

دارم پس وي را دوست بدار و  ا من دوستش ميخداوند«فرمود:  داشت و مي دوست مي
. با اين وجود آن وقت كه اسامه آن مرد را كشت، 201F4»دوستارانش را نيز دوست بدار

اي اسامه! آيا وي را بعد از آن كه «پيامبر وي را بسيار سرزنش و نكوهش كرد و فرمود: 

                                           
 ). ٢٢٣٦-٤/٢٢٣٥)، و مسلم (٤/٢١)، (١/٩٣: بخاری () نگا١(

 ). ١٩٠٤-٤/١٩٠٢)، و مسلم (٢٣-٥/٢٢)، (٣/١٩٠) نگا: بخاری (٢(

 ). ١٣١٦-٣/١٣١٥)، و جاهايی ديگر از آن و مسلم (٥/٢٣) نگا: بخاری (٣(

 ). ٥/٢١) نگا: بخاری (٤(
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ه اال اهللا؟ اسامه گفت: ال اله اال اهللا گفت كشتي؟ آيا وي را كشتي بعد از آن كه گفت ال ال
. 202F1»كرد تا اينكه آرزو كردم تا آن روز اسالم نياورده بودم و اين عبارت را بر من تكرار مي

به همين ترتيب عثمان نيز از لحاظ علم و عدل از آنان كه بر ايشان حد يا تعزيري اجرا 
ين ادعاها و تر و برتر است. و اگر دفاع كردن از علي در برابر كسي كه چن نموده، اولي

دفاع از عثمان در برابر كسي با دارد، واجب باشد، مطمئناً  سخناني در حق وي روا مي
 تر است.  تر و الزم همين ادعاها واجب

حكم بن ابي العاص عموي عثمان را به  صرسول خدا «پاسخ گفته رافضي كه: 
پيوسته از زمان همراه پسرش مروان از مدينه تبعيد و طرد كرده بود. او و پسرش مروان 

تا پايان دوران خالفت ابوبكر و عمر در تبعيد بودند. چون عثمان به  صپيامبر خدا 
خالفت رسيد وي را به مدينه بازگرداند و بهمراه پسرش به وي پناه داد و مروان را 

  ﴿ كاتب و كارگزار خويش نمود با وجود اينكه خداوند متعال فرموده است:   

                             

        ﴾N  :چ گروهي را كه ايمان به خدا و روز قيامت هي« ).22(المجادله
ا و رسولش دوستي كنند، هرچند پدران يا فرزندان يا يابي كه با دشمنان خد دارند نمي

 ».برادران يا خويشاوندانشان باشند

اين است كه: حكم بن ابي العاص از تسليم شدگان فتح مكه بود كه تعدادشان به دو 
رسيد. پسر او مروان در آن زمان كم سال بود يعني هم سن و سال پسر زبير  هزار نفر مي

او در زمان فتح، سن تمييز يعني در حدود هفت سالگي يا  و مسور بن مخرمه؛ پس سن
طرد  صد پيامبر مروان گناهي نداشت تا بخاطر آن در عهتر يا باالتر بود. لذا  كمي پايين

گان) در زمان حيات رسول خدا در مدينه سكونت  شود. از آن سو طلقا (آزادشده
ت نه از مدينه، و اگر پيامبر نداشتند لذا اگر وي طرد هم شده باشد از مكه طرد شده اس

فرستاد. عالوه بر اينها بسياري از اهل  كرد مطمئناً او را به مكه مي وي را از مدينه طرد مي

                                           
 ). ٣/٦١) و سنن ابو داود (٩٧-١/٩٦) نگا: صحيح مسلم (١(
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گويند: وي با رضايت و اختيار  علم و دانش در مسأله تبعيد شدن او حرف دارند و مي
 خود رفته است. 

كه مروان در مسأله تبعيد گناهي درباره استخدام مروان به عنوان كاتب عثمان بايد گفت 
نداشته است. چون در آن زمان كودك بوده و تكليفي بر وي نبوده است. مروان حتي در 

به اتفاق اهل اطالع هنوز بالغ نشده بود. و نهايتاً در سن ده  صهنگام وفات رسول خدا 
قرآن  ،ان بودي نزديك آن بوده است. عالوه بر اين وي در ظاهر و باطن مسلمسالگي يا سنّ

آموخت، قبل از فتنه هم معروف به عيب يا گناه قابل ذكري  كرد، و درس دين مي تالوت مي
 نبود، لذا عثمان با استخدام او هيچ گناهي مرتكب نگرديد. 

گير افرادي برتر از مروان هم شد، و مروان از كساني نبود كه با خدا  اما آن فتنه، دامن
مسلمانان  را داشت كه اكثرشان ءدر او نيز حكم طلقاپاند.  و رسولش مخالفت كرده

هايي وجود دارد. لذا محض  اي شدند هر چند درباره برخي از ايشان حرف شايسته
شود كه وي را در باطنش منافق  ارتكاب گناهي كه موجب تعزير فرد شود باعث نمي

 دانست. 
او را به شدت  در خصوص گفته رافضي كه: عثمان ابوذر را به ربذه تبعيد كرد و

هيچ سال كم باران و هيچ سال پر «در حق وي فرموده بود:  صكتك زد با آنكه پيامبر 
و نيز فرمود خداوند به من وحي فرستاده ». تر از ابوذر حلول نكرده است باراني بر صادق

دارد و به من فرمان داده تا آنان را دوست بدارم،  كه چهار تن از اصحاب مرا دوست مي
 ».اي رسول خدا آنان كيستند؟ فرمود: سرورشان علي، سلمان، مقداد و ابوذر گفتند:

جواب اين است كه: ابوذر در ربذه سكونت گزيد و همانجا در گذشت به دليل 
مردي صالح و پارسا بود و در  مسائلي كه بين او و مردم وجود داشت. در واقع ابوذر

او هر مال زياد و مازاد بر نيازي كه مسلك او زهد و پارسايي واجب بود و به اعتقاد 
شود.  انسان نزد خود نگهدارد در واقع گنجي است كه در جهنم به وسيله آن شكنجه مي

بن عوف در گذشت و اموالي را به ارث گذاشت، ابوذر آن  لذا هنگامي كه عبدالرحمن 
عثمان در شود، و  اموال را از قبيل گنجي قلمداد كرد كه صاحبش به خاطر آن معاقبه مي

كرد تا اينكه كعب داخل شد و حق را به عثمان داد، ابوذر  اين مسأله با وي مخالفت مي
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 به كعب كتك زد، و اختالف و مشاجره ابوذر با معاويه در شام نيز بهمين سبب بود. 
 اما خلفاي راشدين و جمهور صحابه و تابعين نظري بر خالف رأي ابوذر دارند. 

اموالي  به«روايت شده ايشان فرمودند:  صحيح از پيامبر در حديث ثابتي كه در ص
گيرد: پنج وسق، پنج ذود، و  كه كمتر از اين سه مورد باشند صدقه (زكات) تعلق نمي

 .203F1»پنج اوقيه
پس وجوب زكات را از مقدار كمتر از دويست نفي فرموده و شرط نكرده كه 

اند: گنج آن مالي است كه  تهصاحبش بدان محتاج باشد يا نباشد. اكثريت صحابه هم گف
 حقوق شرعيه آن كم نشده باشد. 

خواست چيزي را بر مردم واجب كند كه خداوند بر آنان واجب نكرده بود  ابوذر مي
كرد كه خداوند مباحشان كرده است. لذا از  و ديگران را به خاطر اموري نكوهش مي

ا همانند ساير مجتهدين آنجا كه وي در اين امور مجتهد بوده است، ثواب كار خود ر
 نمايد.  شبيه خود دريافت مي

 اي نداشت.  گيري ابوذر به اين سبب بود و عثمان با ابوذر هيچ غرض و كينه گوشه
برتر كند كه وي حتماً از افراد ديگر  اما جزء راستگوترين مردم بودن ابوذر اقتضا نمي

 صر صحيح از پيامبر خدا باشد، اتفاقاً ابوذر مؤمني ضعيف بود به دليل حديثي كه د
يابم، و هر چه را براي خود  اي ابوذر من تو را ضعيف مي«روايت شده كه به او فرمود: 

فرمايى مكن، و سرپرستي مال  پسندم، هيچ گاه بر دو نفر حكم خواهم براي تو هم مي مي
 .204F2»يتيم را بر عهده نگير

قوي نزد خداوند بهتر مومن «همچنين در صحيح از ايشان روايت شده كه فرمودند: 

                                           
)،: ذود نوعی حمموله و بار شرت يا هر مركب ديگر؛ اوسـق، مجـع وسـق: نـوعی ٢/٦٧٥)، و مسلم (٢/١٠٧بخاری ( ) نگا:١(

های خمتلف متغري است و برای فلزات گرانبها مهچـون طـال احـتامالً بكـار  واحد كاال؛ اواق مجع اوقية : واحد وزنی كه در مكان

 رود. (مرتجم)  می

 ). ٣/١٤٥٧) نگا: مسلم (٢(
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 .205F1»و البته در هر دو خير و بركت هستتر از مومن ضعيف است  و محبوب
اعضاي شورا مومناني قوي، و ابوذر و امثال او مومناني ضعيف بودند، پس مومنان 

برتر از  بن عوف  همچون عثمان و علي و عبدالرحمن صشايسته براي جانشيني پيامبر 
 . باشند ابوذر و امثال وي مي

آن حديث با عبارتي كه رافضي ذكر نموده ضعيف بلكه جعلي است، و سند درستي 
عثمان همچنين حدود الهي را ناديده گرفت «ندارد. اما در خصوص گفته رافضي كه: 

چون عبيداهللا بن عمر را پس از آنكه هرمزان غالم اسالم آوردة امير المؤمنين را به قتل 
المؤمنين عبيداهللا را جهت اجراي حكم قصاص وي و چون امير  رساند، قصاص نكرد،

طلبيد، او (عبيداهللا) به معاويه پيوست. عثمان همچنين خواست كه حد شرابخواري را 
درباره وليد بن عقبه تعطيل كند تا اينكه امير المؤمنين حدش را اجرا نمود و فرمود: تا 

 ».شود من زنده و حاضرم حد خداوند ضايع نمي
ه گفته او مبني بر اينكه هرمزان غالم علي بود، دروغ محض است. پاسخ اين است ك

ايران آنان را براي جنگ با مسلمانان اجير كرده  خسرو شاههرمزان جزء ايرانياني بود كه 
بود. سپاه مسلمانان او را دستگير و به نزد عمر آوردند. وي اعالم اسالم كرد و عمر نيز 

را به قتل رساند ابولؤلؤ  ما آنكه عمر بن خطاببر وي منت نهاده او را آزاد كرد، ا
بن شعبه بود كه با هرمزان هم نژاد و هم مسلك بود و از آنجا   كافر مجوسي غالم مغيره

كه براي عبيداهللا بن عمر روايت كردند كه ابولؤلؤ در زمان قتل عمر نزد هرمزان ديده 
 قتل عمر متهم شده بودند.  شده است لذا هرمزان از جمله كساني بود كه به همكاري در

بن عباس وقتي كه عمر به او گفت: تو و پدرت دوست داريد كه بردگان و  عبداهللا 
كشيم.  غالمان ايراني تعدادشان در مدينه زياد شود، به عمر گفت: اگر بخواهي آنان را مي

فرا گرفته  خواهي آنان را بعد از آنكه زبانتان را گويي، آيا مي دروغ مي«كه عمر پاسخ داد: 
 .206F2»گزارند، بكشي تان نماز مي و رو به قبله

                                           
 ). ٤/٢٠٥٢نگا: مسلم () ١(

 ). ١٨-٥/١٥) نگا: بخاری (٢(
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تر است كه براي  تر و متدين تر، فاضل اين ابن عباس كه از عبيداهللا بن عمر بسيار عالم
خواهد، چون وقتي آنان را متهم به  كشتن بردگان ايراني ساكن در مدينه از عمر اجازه مي

بن عمر   چگونه كسي چون عبيداهللا فساد يافت از بين بردنشان را جايز دانست، پس
معتقد به جايز بودن قتل هرمزان نباشد؟ از سويي، وقتي عثمان از مردم در خصوص 
كشتن عبيداهللا نظر خواست، گروهي از صحابه به وي توصيه كردند كه او را نكشد به 
خاطر اينكه پدرش (به تازگي) كشته شده و اگر او هم امروز كشته شود، اين باعث 

شود، گويي كه در مورد گناهكاري هرمزان به شك افتاده بودند  ب شدن اسالم ميخرا
كنندگان در قتل عمر  شد؟ يا از شركت كنندگاني است كه بايد دفع مي كه آيا از حمله

 است كه بايد كشته شود؟ 
حال اگر قتل عمر و عثمان و علي و امثال ايشان از باب محاربه است، كه بايد 

ب بودن تنها مشاركت مستقيم در ستيزه نيست، به اين معنا كه هر دانست شرط محار
قتلش واجب است.  –حتي با حرف و كالم  –كس در قتل عمر شركت داشته باشد 

هرمزان هم از جمله كساني بود كه گفته شد در قتل عمر بن خطاب همكاري داشته 
امامان وقت در  است. و اگر اين صحت داشته باشد پس كشتنش واجب بوده است. البته

 اين مسأله حق اجتهاد داشتند. 
از آن ميان عبيداهللا با نظر خود وي را به قتل رساند (و اجتهاد كرد)، و امام البته حق 

 دارد كسي را كه اجتهاد كرد، ببخشايد. 
بن عمر را به قتل برساند، بايد گفت اگر اين   خواست عبيداهللا اما گفته او كه: علي مي

اشد، مذمتى است براي علي، اما رافضيان كه از خرد تهي هستند با مسأله صحيح ب
 تر است.  كنند كه به ذم نزديك چيزهايي شخص را مدح مي

دانستيم علي كي تصميم به كشتن عبيداهللا گرفت؟ و كي  گوييم: اي كاش مي سپس مي
 دگي نمايد؟ توانسته او را به قتل برساند؟ و چه وقت آن فراغت را يافته كه به امر او رسي

در حالي كه عبيداهللا هزاران تن از مؤلفه مسلمين به همراه معاويه در كنار او بود و 
شد، حال آيا علي كه نتوانست  كساني بهتر از خود عبيداهللا در ميان اين افراد يافت مي

 توانست اقدام به قتل عبيداهللا نمايد؟  معاويه را فقط عزل كند، مي
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هرمزان نامي كه متهم به نفاق و محاربه خدا و پيغمبر و مايه شگفتي است كه خون 
كنند، ولي براي خون عثمان حرمتي  فساد في األرض است، به خاطرش قيامت بر پا مي

قائل نيستند، در حالي كه او امام مسلمانان و شهادت داده شده به بهشت است و همراه 
ايات متواتر معلوم شده است كه ها پس از پيغمبران هستند. با رو برادرانش بهترين انسان

عثمان از منصرفترين افراد در ريختن خون مردم بود، و نيز از بردبارترين آنان در برابر 
شدند. ديديم كه او را محاصره كردند و  آنهايي بود كه به آبرو يا جان او متعرض مي

با وجود آن كه دانستند كه آنان سعي به كشتن او دارند. و  اقدام به قتلش كردند. همه مي
مسلماناني از همه نواحي براي نصرت او آمده و خواهان پيكار با آن جماعت مفسد 

كنند كه به  داد، حتي روايت مي بودند، او همواره آنان را به خودداري از جنگ دستور مي
گفت: هر كدام از شما از جنگ بپرهيزد، آزاد است. و به او گفتند: چرا به  غالمانش مي

شوند، پس به او  شوم كه در حرم ملحد مي كني؟ پاسخ داد: از كساني نمي ميمكه سفر ن
گويم، پس به وي گفتند:  روي؟ گفت: شهر هجرتم را ترك نمي گفته شد: به شام هم نمي

خواهم اولين كسي باشم كه با شمشير جانشيني محمد  پس با آنان بجنگ، پاسخ داد: نمي
 كرده است. 

هاي او نزد  تا وقتي كه كشته شد يكي از بزرگترين فضيلتلذا صبر و بردباري عثمان 
مسلمانان است. و آن كسي كه به شخصيت عثمان طعنه زد كه او با تعطيل كردن حدود 

اي هم به علي زد كه  الهي ريختن خون مسلمانان را مباح كرده بود، در عين حال طعنه
ار خود به دشمنان علي اجازه تر از طعنه او به عثمان است به طوري كه با ك بسيار بزرگ

داده كه در مورد او بگويند: علي حدود واجبه بر قاتالن عثمان را تعطيل كرد و تعطيل 
بارتر از تعطيل حد واجب مربوط به قتل هرمزان  اين حدود اگر واجب باشند بسيار زيان

 است. 
ني معذور بوده، اما اگر واجب است كه از علي به حجت اينكه او به خاطر اجتهاد يا ناتوا

 دفاع شود مطمئناً عثمان در مورد كار خود بطريق اولي معذور بوده است. 
عثمان خواست حد شرابخواري را درباره وليد بن عقبه اجرا «اما گفته رافضي كه: 

 ».نكند تا آنكه علي او را حد زد
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بر  كذب و دروغ محض است، اتفاقاً اين خود عثمان بود كه به علي فرمان اقامه حد
207Fوليد را صادر كرد، چنانكه در صحيح آمده است

و علي تخفيف قائل شده به او چهل  .1
 شد.  داد، علي معترض نمي تازيانه زد، و اگر حكم به هشتاد ضربه مي

علي گفت: تا وقتي كه من زنده و حاضرم حد خداوند ضايع «گفته رافضي نيز كه: 
 ».شود نمي

از بزرگترين افتخارات براي عثمان است: چرا اين هم دروغ است، و اگر راست باشد 
توانست  پذيرفت و او را از اقامه حد مانع نشد با وجود اينكه مي  كه عثمان سخن علي را

رساند و علي  كرد آن را بانجام مي اين كار را بكند، در عوض اگر عثمان اراده كاري مي
در بود عثمان را از اموري قادر به جلوگيري از آن نبود. در غير اين صورت اگر علي قا

كرد، اين يك عيب براي علي بشمار  اند باز دارد و چنان نمي كه بر او ايراد گرفته
بينيم كه عثمان از علي در خصوص اقامه حدي كه الزم ديده بود،  لذا اگر ميرفت.  مي

 كند.  اطاعت و پيروي كرده، اين داللت بر تدين عثمان و عدالت او مي
عقبه را والي كوفه كرد. اين كار از نظر آنان جايز نبود، پس اگر اين عثمان وليد بن 

كار حرام بوده و علي قدرت آن را داشت كه مانع آن شود، بر وي واجب بوده كه مانع 
دانسته است،  دهد كه يا علي آن را جايز مي شود، حال اگر علي مانع نشده اين نشان مي

ز از جلوگيري از دادن امارت به وليد بوده، پس يا آنكه عاجز از ممانعت بوده، اگر عاج
داد علي  شود كه اگر عثمان اجازه نمي چگونه قادر به حد زدن وي شده است؟ معلوم مي

بود. و اگر عثمان اين اجازه را داده اين دال بر ايمان و تدين  قادر به حد زدن بر وليد نمي
 اوست. 

 كنند.  از آنها برخي ديگر را نقض مي زنند كه برخي اصوالً رافضه سخنان متناقضي مي
عثمان اذان دومي به اذان روز جمعه افزود كه اين «در پاسخ گفته ديگر رافضي كه: 

 ».بدعت بود و تا امروز به عنوان يك سنت باقي مانده است
نيز مانند همه موافق اين اقدام عثمان بود چه در زمان خالفت او،  گوئيم: علي مي

                                           
 ) و جاهای ديگر. ٣/١٣٣١) نگا: مسلم (١(
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تل رسيدنش، از اين جهت بعد از آنكه به خالفت رسيد دستور نداد و چه بعد از به ق
اذان دوم را حذف كنند در حالي كه دستور داد تعدادي از واليان انتصابي عثمان عزل 
شوند كه از آن جمله دستور عزل معاويه و تعدادي ديگر بود. روشن است كه ابطال اين 

و جنگيدن با ايشان بود. اما علي اين كار تر از عزل آن افراد  بدعت براي او بسيار راحت
 كردند.  شدند و آن را نقل مي را نكرد و اگر كرده بود حتماً مردم با خبر مي

 حال اگر گفته شود: مردم مخالف اين بودند كه علي اذان دوم را حذف كند. 
گوئيم: اين خود دليلي است بر آنكه مردم با عثمان در نيكويي مناسبت اذان  مي
اند. يعني حتي كساني همچون عمار و سهل بن حنيف و سايرين از  همرأي بوده مذكور

صحابه نسل اول كه همراه علي پيكار كردند با آن موافق بودند. و بسيار عجيب است كه 
كنند كه عثمان آن را در حضور انصار و مهاجرين و با  رافضه امري را محكوم مي

اند، در  كردهمانان در اذان جمعه از آن پيروي موافقت آنان انجام داده است، و همه مسل
 صاند كه در عهد پيامبر  حالي كه خودشان (رافضه) شعاري را به متن اذان اضافه نموده

دستور به افزودن آن عبارت داده  صنبوده، و كسي نيز نقل و روايت نكرده كه پيامبر 
. ما نيز با اطمينان » ...حي علي خير العمل«گويد:  است و آن اين جمله است كه مي

در مدينه، و ابو  صدانيم كه اذاني كه بالل و ابن ام مكتوم در مسجد رسول خدا  مي
خواندند، حاوي اين عبارت رافضي  مي محذوره در مكه، و سعد القرظ در مسجد قبا

كردند. همچنان كه چيزهاي  نبود. و اگر حاوي آن بود حتماً مسلمانان آن را نقل مي
 بريم كه آن جمله بدعتي باطل است.  اند. لذا پي مي را نقل كرده تر خيلي جزئي

همه مسلمانان با وي مخالف بودند تا آنكه به قتل «در مورد اين گفته رافضي كه: 
 ».رسيد و بر اعمال وي ايرادها گرفتند

پاسخ اين است كه: اگر قصد رافضي آن است كه مسلمانان به حدي عليه عثمان 
كرد، يا آنكه همه آنان خواستار قتلش بوده و بدان  را ايجاب ميبودند كه كشتن وي 

دانيم اين ادعايي  راضي بودند، يا آنكه شريك در قتل وي بودند، كه بايد گفت همه مي
كامالً كذب و دروغين است، و عثمان را جز گروهي اندك، ستمكار و طغيانگر به قتل 

ثمان، به سان دزدان از پشت شهر بر او لعنت بر قاتالن ع«نرساند. ابن زبير گفته است: 
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وارد شدند، خداوند آنان را به انحاء مختلف هالك كرد، و تعدادي از آنان زير جامه 
يعني: شبانه گريختند، در حالي كه اكثر مسلمانان حضور نداشتند، و » ستارگان گريختند

قتل رسيد خبر آن تعداد از مسلمانان مدينه هم كه حاضر بودند تا وقتي كه عثمان به 
 نداشتند كه اين دسته قصد كشتن خليفه را دارند. 

اما اگر منظور رافضي آن است كه همه مسلمانان در همه اقدامات عثمان با وي 
اند، كه اين نيز دروغ است.  اند يا حداقل در اموري كه بر وي ايراد گرفته مخالف بوده

بسياري از مسلمانان، حتي بسياري از  اند جز اينكه چون هيچ امري را بر او ايراد نگرفته
علماي مسلمان (كه شبهه تملق و تعارف برآنان وارد شدني نيست) با وي موافق 

اند، از  اند. آن كساني هم كه در موارد، مورد سؤال و ايراد عثمان با وي موافقت كرده بوده
ادهاي وارده بر او اند كه با علي در مورد اير نظر مسلمانان هم بيشتر و هم بهتر از كساني

 اند.  موافق بوده
تمام كساني كه تالش كردند وي را به قتل برسانند، بر راه خطا رفتند. آنان ستم پيشه، 
طغيانگر و متجاوزند، و حتي اگر فرض شود كه در ميانشان كساني وجود دارد كه ممكن 

 است خداوند آنان را مغفرت كند. 
بيعت رضوان غايب بودي و روز جنگ احد كساني هم كه به او گفتند: در بدر و 

اند كه  فرار كردي، بسيار كم بودند، و جز يك يا دو سه نفر چنين اشكالي وارد نكرده
البته عثمان و ابن عمر (پسر عمر) و افرادي ديگر پاسخ اين اشكال را داده و گفتند: در 

ي او نگهداري به جا صغايب بود تا از دختر پيامبر  صروز جنگ بدر به امر پيامبر 
 نمايد، پيامبر نيز سهم و اجر او را در آن مورد يادآور گرديد. 

با دست خويش بجاي عثمان اعالم بيعت  صدر روز پيمان حديبيه هم پيامبر 
از دست خود عثمان بهتر و برتر است از جهت بيعت. از  صكردند، و دست پيامبر 

به  وي را به عنوان فرستاده ص طرفي علت بيعت هم خود او بود چرا كه وقتي پيامبر
اند، لذا با  سوي مكه فرستاد به وي خبر رسيد كه مردم مكه با عثمان به ستيزه برخاسته

عثمان در پس  تا پاي جان بايستند، وآنكه فرار نكنند اصحاب خود بيعت كرد بر سر 
 بوده است.  صبيعت شريك و فرستاده ويژه پيامبر 
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 ﴿ از جنگ احد، خداوند متعال فرمود: اما در خصوص روي برگرداني او  

                                    

      ﴾N  :155(آل عمران.( 
برو شدن دو جمعيت با يكديگر (در جنگ احد)، فرار كردند، كسانى كه در روز رو«

و  ؛شيطان آنها را بر اثر بعضى از گناهانى كه مرتكب شده بودند، به لغزش انداخت
 ».خداوند آنها را بخشيد. خداوند، آمرزنده و بردبار است

كنندگان در جنگ احد در گذشت، و كساني مشمول  در واقع خداوند از تمام پشت
اند كه از عثمان كمترند، حال چگونه كسي چون عثمان با آن همه  شايش شدهاين بخ

 شود؟ فضل و برتري و اعمال و حسنات فراوان مشمول اين عفو نمي
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 :)95فصل (
پاسخ به ادعاي رافضي بر اينكه كالم شهرستاني را دليلي براي 

 وجود اختالف بعد از پيامبر گرفته است

ترين مخالفان اماميه است، ذكر كرده  يكي از متعصب شهرستاني كه«گويد:  رافضي مي
حين مرض افكني ابليس، اختالفي بود كه در  است كه نخستين سايه فساد ناشي از شبهه

، واقع شد، و اولين نزاعي كه در آن هنگام رخداد را بخاري با صمنتهي به وفات پيامبر 
 صمنجر به فوت پيامبر چون بيماري «كند كه:  اسناد به ابن عباس چنين روايت مي

شدت گرفت، فرمود كاغذ و دواتي برايم بياوريد تا براي شما چيزي بنويسم كه با وجود 
 (در حال بيمارى و اشتداد تب) گويى ريشانپ، عمر گفت: پيامبر آن هرگز گمراه نشويد

نيز  ص، سپس هياهويي برخاست. پيامبر استكند، كتاب خدا براي ما كفايت  مي
 ».د: از نزدم برخيزيد كه نبايد در حضور من نزاع كنيدفرمو بناچار

پاسخ اين است كه گفته شود: آنچه شهرستاني و امثال او در كتب ملل و نحل نقل 
كنند كه بسياري از آن اقوال معموالً بدون سند و  كنند غالباً از زبان همديگر نقل مي مي

ت. يا اينكه شهرستاني از ها آمده اس شان در آن كتاب بدون اثبات صالحيت راويان
تأليفات پيشينيان خود در اين باب همچون ابو عيسي وراق اقتباس و استفاده كرده است، 
و ابو عيسي يكي از مؤلفين رافضه و درباره بسياري از نقلياتش مورد شك و اتهام است. 

چنانكه شهرستاني از تأليفات امثال ابو يحيي و مولفان شيعه ديگر نيز نقل كرده است، هم
از كتب برخي از پيروان زيديه و معتزله، عموماً ضد صحابه نيز روايت و اقتباس كرده 

 است. 
آور  رو هواي نفس هر چه را موافق هوايش بيابد بدون حجتي الزام اصوالً دنباله

كند،  كننده، به راحتي رد مي پذيرد، و هر چه را مخالف هوايش باشد بدون حجتي نفي مي
تر از  »ي راست كننده تكذيب«تر و  »كنندة كذب تصديق«اي  ها نيز هيچ فرقه در ميان فرقه

شان و رهبراني كه آن را ايجاد و تأسيس  شود، چرا كه رؤوس مذهب رافضيان پيدا نمي
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كردند همه منافق و ملحد بودند، چنانكه بسياري از اهل علم به اين مسأله اشاره 
 اي در اين مذهب ظاهر و روشن است.  نندهك اند و اين حقيقتي براي هر تأمل داشته

هاي مربوط به محاسن صحابه و  اگر فرضاً چنان هم باشد باز جايز نيست كه دانسته
اند با  فضايل ايشان را كه همه از كتاب خدا و سنت پيامبر و احاديث متواتر دريافت شده

ده، و بعضى هايي رد كنيم كه بعضى از آنها ناقص و منقطع، بعضى تحريف ش نقل قول
شوند، اصوالً يقين با شك زايل  ديگر از آنها به حكم علم و عرف اشكال محسوب نمي

شود، و ما در مورد حقايقي كه مورد اشاره قرآن و سنت و اجماع پيشينيان بوده و با  نمي
ايم كه:  اند به يقين كامل رسيده ادله عقلي و اسناد و اقوال متواتر تصديق و اثبات شده

بعد از پيامبران بهترين امت اسالم هستند. هيچ امر مشكوك و مورد ترديدي  نصحابه 
 برد، چه رسد به اينكه بطالن آنها را به اثبات برساند.  اين حقيقت را زير سؤال نمي

ترين مخالفان  ترين و سرسخت شهرستاني يكي از متعصب«اما سخن رافضي كه: 
 ».اماميه است

هاي مكرر و زيادي به برخي از مسائل آنان دارد، و  اينگونه نيست، بلكه وي گرايش
كند، به همين جهت  حتي گهگاهي چيزهايي از كالم اسماعيليه باطنيه را ذكر و توجيه مي

ي او را دليل  اند و شواهدي از كالم و سيره برخي او را متهم به پيروي از اسماعيليه كرده
شود كه وي از يك  اهي گفته مياند، اگر چه ممكن است چنين نباشد، البته گ آورده

 جهت با شيعه است، و از جهتي ديگر در سلك اشعريان است. 
سايه فساد ناشي از شبهه افكني ابليس اختالفي بود كه در حين «نيز سخن او كه؛ 

 ».در گرفت صبيماري منتهي به وفات پيامبر 
ن مسأله اين هم يك دروغ مسلّم و واهي است. چرا كه اگر قصدش اين است كه اي

 اساس است.  اند، كه اين آشكارا باطل و بي اولين گناهي است كه مرتكب آن شده
و اگر مقصودش آن است كه آن مسأله اولين اختالفي است كه بعد از آن شبهه 

 اساس است.  بوجود آمد، كه اين هم از چند وجه باطل و بي
ميان نيز آن را نشنيدند اول آن كه: شبهه ابليس باعث اختالفي ميان فرشتگان نشد، آد
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 تا اختالفي ميانشان ايجاد كند. 
دوم: اختالف هميشه و پيوسته در ميان فرزندان آدم و از زمان نوح وجود داشته است 

 تر از اختالف مسلمانان بوده است.  و اختالف مردم پيش از مسلمانان بسيار شديد
بود  يار ساده و معموليرخ داد امري بس صوجه سوم آنكه: آنچه در بيماري پيامبر 

و از قراري كه در صحيح آمده ايشان در بيماري وفاتشان به عائشه گفتند: پدر و برادرت 
را نزد من بخوان تا براي ابوبكر چيزي بنويسم كه مردم پس از من در آن اختالف نكنند. 

ه شنب و چون روز پنج». شوند خداوند و مومنين جز به ابوبكر راضي نمي«سپس فرمود: 
ايشان را چه شده آيا خواب ديده و «اي بنويسد كه عمر گفت:  شد خواست تا نوشته

يعني عمر شك داشت كه آيا آن سخن ناشي از هذيان در  208F1»گويند؟ سخنان پريشان مي
و اين چيزي خواب است، يا كالمي عادي از ايشان است، و ترسيد كه مبادا هذيان باشد، 

بر او پنهان ماند، و  ص، همچنانكه درگذشت پيامبر بود كه بر عمر مبهم و مخفي ماند
سپس يكي از جمع حاضرين گفت: كاغذي بياوريد، و ديگري  -حتي آن را منكر شد 

مشاهده فرمود كه در آن لحظه كاغذ و نوشته ديگر  صگفت: كاغذ نياوريد. لذا پيامبر 
دگرگوني بيماري  اند: كه آيا وي مطلبش را در حالت اي ندارد، چون آنان در شك فايده

 كند، يا در حالت سالمتي. لذا براي آنكه نزاعي در نگيرد، از نوشتن ممانعت كرد. امال مي
از سويي نوشتن آن مطلب در آن هنگامه امري نبود كه خداوند متعال بر ايشان 

داده  چيزي را كه خدا به آن فرمان صواجب فرموده باشند، چون اگر چنين بود پيامبر 
كردند، لذا كاري كه كردند براي دفع نزاع احتمالي در خصوص خالفت  يبود رها نم
 ابوبكر بود. 

كنند آن نوشته دستوري به خالفت علي بوده  باز از جهل رافضه است كه تصور مي
است، چون در داستاني كه روايت شد هيچ چيزي دال بر اين قضيه نيست، هيچ حديث 

كه بگويد ايشان علي را جانشين اعالم معروف و معتبري هم از محدثين نقل نشده 
وجود كردند، در حالي كه احاديث صحيح حاكي از خالفت ابوبكر در دست است. با 

                                           
 ). ٤/١٨٥٧)، و مسلم (٧/١٩٩) نگا: بخاری (١(
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روشني و با  هايي به از پيش در روايت صكنند كه پيامبر  اين آنان همچنان ادعا مي
از اند پس ديگر  اند. اگر ايشان چنين كرده قاطعيت تمام بر خالفت علي تصريح داشته

ها را  اند. اما اگر مسأله آن است كه ممكن بوده آنان كه آن روايت نياز بوده نوشته بي
گوئيم دليلي نداشته از اين نوشته آخري اطاعت  اند از آنها فرمانبري نكنند، مي شنيده

توان داشته  اي مي كنند چه فايده كنند. پس اين نوشته اگر چنان است كه آنان تصور مي
 باشد؟ 

بود  رخ داد آن صاختالف دوم: كه در بيماري آن حضرت «فته ديگر او كه: پاسخ گ
كه ايشان فرمودند: سپاه اسامه را تجهيز كنيد. لعنت بر كسي كه از آن عقب بماند. 

اي ديگر  اي گفتند: بايد اطاعت فرمان ايشان كنيم و اسامه حاضر شده بود، و دسته دسته
 ».را ياراي جدا شدن و مفارقت نيست گفتند: بيماري ايشان شدت گرفته و ما

پيامبر اين است كه: اين روايت به اتفاق اهل نقل و حديث دروغ و ساختگي است. 
و چنين عبارتي با سند ثابت و » لعنت بر كسي كه از آن عقب بماند«نفرمود:  ص

شود، هيچ كسي از ياران اسامه نيز از  صحيح در هيچ يك از كتب حديث يافت نمي
ي امتناع نكرد، بلكه اسامه خود وقتي كه از وفات يافتن پيامبر بيمناك شد، از همراهي و

گفت: چگونه بروم و شما اينگونه هستيد، و من از سواران  خروج توقف كرد و مي
به او اجازه داد بماند، و اگر به او امر  صتان بشوم؟ اين بود كه پيامبر  جوياي حال

شد هيچ يك از  برد، و اگر اسامه عازم مي فرمان مي كرد كه عازم شود حتماً از ايشان مي
همگي آنان با اسامه  نيز صماند. پس از وفات پيامبر  افراد سپاهش از او عقب نمي

 عازم شدند و هيچ كس بدون اجازه او از آمدن امتناع نورزيد. 
به اتفاق اهل اطالع جزو سپاه اسامه نبود اما روايت شده كه عمر در ميان  ابوبكر

ماندن بدهد سپاه بود و با اسامه راهي شده بود، اما ابوبكر از اسامه خواست به وي اجازه 
هنگام وفات  صچون به وي نياز داشت. اسامه هم اجازه داد، با وجود اينكه پيامبر 

بيش از همه بر تجهيز سپاه اسامه اصرار داشت. و با آنكه غالب اصحاب به ابوبكر 
 ابوبكرحتياط در مقابل دشمن آن سپاه را عازم نكند، توصيه كردند كه به خاطر ا

 آورم.  بر افراشتند، پايين نمي صگفت: به خدا سوگند رايتي را كه پيامبر 
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اما افترازنندگان بر اين تصورند كه ابوبكر و عمر هر دو جزو سپاه بودند و منظور 
الفت) منازعه نكنند، و پيامبر آن بود كه آن دو را از شهر خارج كند تا با علي (در امر خ

ترين افراد نسبت به احوال پيامبر و يارانشان  اطالع چنين چيزي را تنها جاهلترين و بي
 صزنند. پيامبر  ممكن است ادعا بكنند، يا بزرگترين دروغگوياني كه از قصد دروغ مي

ز كرد كه براي مردم امامت نما شان در حضور همگان به ابوبكر امر مي در دوره بيماري
گماشت مطمئناً  هر كسي را به جانشيني خود بر مي صجماعت را بجا بياورد. پيامبر 

كردند، چرا كه مهاجران و انصار با كسي كه با فرمان خدا و  همه از وي اطاعت مي
خاستند، و همانان بودند كه از دين  كرد، به جنگ و ستيزه بر مي رسولش منازعه مي

  اسالم را از ابتدا ياري نمودند.
نماز جماعت  كرد كه علي را به جاي خود پيش خواست و اراده مي مي صاگر پيامبر 

فرمود علي را در مراسم حج  توانست مانع شود؟ و آيا اگر اراده مي كند، آيا احدي مي
كرد؟ و اگر به ياران خود  سرپرست حجاج و ابوبكر كند، آيا كسي با ايشان مخالفت مي

مامتان بعد از من است، آيا كسي را ياراي آن بود كه او را از فرمود: اين حاكم شما و ا مي
حكومت باز دارد؟ در حالي كه دسته دسته مسلمانان مهاجر و انصار كه همگي مطيع 

بودند، پشت وي بودند و هيچ يك از آنان با علي دشمني نداشت  صمطلق رسول خدا 
 بود.  رسانده حتي آناني كه علي يكي از نزديكانشان را به هالكت

خواست آن دو همراه سپاه اسامه عازم  و اگر به خاطر بيم از ابوبكر و عمر بود كه مي
دانستم رسول خدا از  گفت: با آن دو بيعت نكنيد، و اي كاش مي شوند، حتماً به مردم مي

هراسيد؟ در حالي كه خداوند وي را نصرت و عزت داده بود و در اطرافش  چه كسي مي
كرد  ودند كه اگر آنان را حتي امر به كشتن پدران و فرزندانشان ميمهاجرين و انصار ب

 نمودند.  بالفاصله امتثال امر مي
عالوه بر اين خداوند سوره برائت را نازل فرموده بود و در آن از اوصاف منافقين 
پرده برداشته و آنان را به مسلمانان معرفي نموده بود به طوري كه نزد رسول خدا و 

 ي طرد شده و منفور بودند. امتش افراد
ترين صحابه  ترين و خاص ترين ياران پيامبر به او، و محبوب اما ابوبكر و عمر نزديك
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و بيشتر از همه اصحاب هم صحبت شب و روز وي بودند، آن دو  ،ن بودنداايش
ترين افراد امت در اطاعت از پيامبر و ترويج دين ايشان بودند. حال چطور انسان  حريص
داند كه اين دو تن نزد پيامبر از جنس منافقاني باشند كه اصحاب همه از  وا ميعاقل ر

ديدند كه پيامبر  رويگرداني پيامبر از آنان و خوار شمردنشان توسط او خبر داشتند و مي
بعد از نزول سوره برائت هيچ يك از آنان را نزد خويش راه ندادند. گذشته از اينها 

 ترين يارانش بود.  ن، جوانمردترين و محبوبابوبكر نزد پيامبر عزيزتري
 ».اختالف سوم در وفات ايشان بوجود آمد«در خصوص گفته رافضي كه: 

او ماند، و   پاسخ اين است كه: ترديد نداريم كه وفات ايشان در ابتدا بر عمر پوشيده
باه اشت صفرداي آن روز بدان اقرار كرد و اعتراف كرد كه در مورد انكار وفات پيامبر 

كرده است، و بدين ترتيب اختالف و نزاع برطرف شد. لفظ حديث هم چنانكه 
شهرستاني آورده نيست، بلكه در صحيحين از ابن عباس روايت است كه ابوبكر بر مردم 

كرد، پس به او گفت: اي  ظاهر شد (در مسجد) در حالي كه عمر براي مردم صحبت مي
پس مردم به سمت ابوبكر روي آوردند و عمر  عمر بنشين، و عمر از نشستن امتناع كرد،

پرستيد بداند كه  اما بعد، هر كدام از شما محمد را مي«را رها كردند، آنگاه ابوبكر گفت: 
پرستد، بداند كه خداوند زنده است و هرگز  محمد در گذشت، و هر كه خدا را مي

﴿ ميرد. خداوند متعال فرمود: نمي                      

                                     

 ﴾N  :144(آل عمران.(  
آيا  ؛بودند فرستادگان ديگرى نيزو پيش از او،  ؛) فقط فرستاده خداستصمحمد («

گرديد؟ (و اسالم را رها كرده به دوران  اگر او بميرد و يا كشته شود، شما به عقب برمى
جاهليت و كفر بازگشت خواهيد نمود؟) و هر كس به عقب باز گردد، هرگز به خدا 

 ».دكنندگان) را پاداش خواهد دا و خداوند بزودى شاكران (و استقامت ؛زند ضررى نمى
دانستند خداوند اين آيه  دهد: به خدا قسم تو گويي كه مردم نمي ابن عباس ادامه مي

را نازل فرموده است، تا اينكه ابوبكر آن را تالوت كرد، و مردم هم آن را به گوش خود 
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ديدم كه اين آيه را بر زبانش تالوت  شنيده و دريافت كردند، و من هيچ كسي را نمي
به خدا قسم چيزي نشد تا آنكه «عمر به من خبر داد كه وي گفت:  نكند. و ابن مسيب از

ام  كند پس زانوهايم خم شد چنانكه پاهايم تحمل سنگيني شنيدم ابوبكر آيه را تالوت مي
برايم يقين شد كه رسول خواند بر زمين افتادم و  را نداشتند، و وقتي شنيدم آيه را مي

 .209F1»در گذشته است صخدا 
ترين اختالف در ميان امت،  اختالف چهارم: در امامت بود، و بزرگ«اما سخن او كه: 

اختالف در امامت است چرا كه در هر زماني شمشيري در اسالم بر اصلي ديني كشيده 
 ».نشده چنانكه بر اصل امامت كشيده شد

نه  –الحمد هللا  –پاسخش اين است كه: اين ادعا يك اشتباه بسيار بزرگ است، چرا كه 
زمانشان در  و نه در ميان مسلمانان ،رخالفت ابوبكر و عمر و عثمان كشيده شدشمشيري ب

خصوص امامت نزاعي در گرفته است، چه رسد به كشيدن شمشير. حتي تيغي آخته بر 
هاي آنان بدان  ايم. آن برخي از انصار چيزهايي گفتند كه بهترين سر يك امر ديني نداشته

د بن حضير، و عباد بن بشر و غير اين دو كه از اند، بزرگاني همچون اسي معترض شده
 اند.  تر بوده فاضلنظر شخصيت و منزلت اجتماعي از سعد بن عباده برتر و 

بهترين خانه «حديث متواتر هست كه فرمودند:  صچرا كه در صحيحين از پيامبر 
ج، بن خزر انصار خانه بني نجار است، بعد خانه بني عبداألشهل، بعد خانه بني حارث 

 .210F2»سپس منزل بني ساعده و در خانه هر انصاري خيري هست
از ميان ساكنان سه خانه برتري داده شده: خانه بني نجار، بني عبداألشهل و بني 
حارث بني خزرج، كسي را سراغ نداريم كه در بحث خالفت و امامت نزاعي طرح كرده 

بن كعب و  طلحه و ابي  باشد، بر عكس مردان بني نجار مانند ابو ايوب انصاري و ابو
 ديگران جز به ابوبكر به كسي رأي ندادند. 

اسيد بن حضير كسي بود كه به عنوان سيد انصار در روز فتح مكه از سمت چپ 

                                           
 ). ٢٢٠-٦/٢١١)، و جاهايی ديگر، و مسند (٧٢-٢/٧١) بخاری (١(

 ). ٤/٣٠٠) نگا: سنن ابی داود (٢(
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 كرد و ابوبكر در سمت راست ايشان بود. اسيد از قبيله حركت مي صپيامبر 
 صار نيز چنين كردند. داد. ساير مردان ان عبداألشهل بود و دستور به بيعت با ابوبكر

تنها سعد بن عباده و حباب بن منذر و گروه اندكي تعلل ورزيدند اما بعد پشيمان 
شده و با ابوبكر صديق مبايعت كردند، و گفته نشده كه كسي از آنان جز سعد بن عباده 

 باز هم تعلل ورزيده باشد. 
ابل بخشايش داشته سعد هم اگر چه مردي صالح بود اما معصوم نبود بلكه گناهاني ق

اي از آنها خبر داشتند، بهر حال وي جزو سابقين اولين انصار  است كه مسلمانان از پاره
 است. ن

پس قول شهرستاني مبني بر آنكه انصار بر پيشنهاد سعد بن عباده براي خالفت توافق 
شناسان باطل است، و احاديث صحيح و ثابت  اند، به اتفاق اهل حديث و روايت كرده

كنند. لذا شهرستاني و امثال او هر چند به عمد دروغ  ده بر خالف آن داللت ميش
دارند. نويسي تعمد  كنند كه در دروغ هاي كساني نقل قول مي نويسند اما از كتاب نمي

مبني بر تكفين و غسل و  صسخن ديگر رافضي نيز كه: علي به انجام فرمان پيامبر 
ست و با ادعاي خودشان تناقض دارد. به دليل تشييع او مشغول بود، دروغي آشكار ا

در شب بعد  شبانه به خاك سپرده شد نه در روز، و گفته شده كه ايشان صآنكه پيامبر 
از وفات به خاك سپرده شد، و كسي را به مشايعت و مالزمت قبرش امر نفرمود، علي 

به آن نامحرم  هم مالزم قبرشان نشد. بلكه ايشان در منزل عائشه دفن گرديدند كه علي
 بود. 

كنـد در حالي كه  علي را امر به مالزمت قبرش مي صگذشته از اين چطور پيامبر 
 به او دستور داده بود كه بعد از وفاتش امام خليفه باشد؟  –به زعم آنان  –

از سويي ديگر علي به تنهايي مشغول كفن و دفن ايشان نبود بلكه عالوه بر او 
اي از انصار و ابوبكر و عمر و  ، شقران و عدهصالم پيامبر عباس، فرزندان عباس و غ

بودند و در  حاضر صافرادي ديگر ايستاده بر در منزل در امور غسل و تكفين حضرت 
 ها در بني ساعده حضور نداشتند.  آن لحظه
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اما چون سنت آن است كه خانواده مؤمن امور تكفين ميت را به جا آورند، لذا 
ا بر عهده گرفتند، و مراسم به خاكسپاري را عقب انداختند تا همه نزديكانش آن امور ر

مسلمانان بر جنازه نماز بگزارند. و از آنجا كه بخاطر غسل و تكفين جنازه در همان روز 
شنبه بر آن نماز گزاردند و جنازه  دوشنبه فرصتي براي نماز ميت خواندن نبود، روز سه

 در روز چهارشنبه به خاك سپرده شد. 
مچنين: جنگ و پيكاري كه در زمان علي در گرفت بر سر خالفت و امامت نبود. ه

اهل جمل و صفين و نهروان هم بر سر انتصاب امامي غير از علي نجنگيدند، معاويه نيز 
 گفت: خليفه من هستم نه علي، طلحه و زبير نيز چنين ادعايي نداشتند.  نمي

قبل از ماجراي حكمين) خواستار پس هيچ كس از آنان كه با علي درگير شدند (
ها بر اثر اختالف در  گماشتن خليفه ديگري غير از علي نبودند. و هيچ يك اين جنگ

اصل امامت و خالفت و يا در بحث جواز يا عدم جواز حكومت هيچ يك از خلفاي 
 چهارگانه نبوده است. 

نف نزاع بين اصوالً نزاعي كه ميان مردم در امر امامت جاري بود، چيزي بود از ص
رافضه و خوارج و معتزله و ديگران در اين مورد، اما صحابه اصالً در اين خصوص 
نزاعي با هم نداشتند، و احدي از آنان مثالً نگفت: امامي كه در موردش نص صريح 
وجود دارد علي است، و احدي از آنان نگفت: خالفت آن سه تن باطل بوده است، و 

 هر كه جانب اين دو را بگيرد كافر است.  كسي نگفت كه عثمان و علي و
بنابراين ادعاي مدعي مبني بر اينكه اولين شمشيري كه در ميان اهل قبله (مسلمانان) 
آهيخته شد، بر سر اختالف و نزاع در اصل امامت بود، ادعايي آشكارا دروغين است كه 

 ود. ش ترين تأمل در اتفاقاتي كه رخ داد، روشن مي كذب بودن آن با كوچك
آميز بود، و از نظر بسياري از  جنگي كه در گرفت از نظر بسياري از علما جنگي فتنه

ها از باب پيكار ميان اهل عدالت و اهل ظلم بوده است. نه جنگي بر سر  ايشان آن جنگ
 يك اصل ديني. 

جنگي هم كه مخالفان عثمان در باب خالفت با وي به راه انداختند، جنگي از قبيل 
مخالفان علي بود، هر چند ميان او و آن مخالفان و منازعان نزاعي بر سر هاي  جنگ
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 اصول و مباني ديني وجود نداشت. 
اما اولين شمشيري كه بر اثر اختالف در اصول ديني آخته شد، شمشير خوارج بود و 

ها و  پيكار با ايشان در شمار خطيرترين پيكارها بود، آنان كساني بودند كه ابتدا گفته
ري را بر ساختند، و در آنها با اصحاب مخالفت و با ايشان بر سر آنها به جنگ و امو

ذكرشان رفته  صپيكار برخاستند. آنان گروهي هستند كه در احاديث متواتري از پيامبر 
اي(خارجى) از بين آنان  مارقه در زمان اختالف مسلمانان فرقة«آمده، چنانكه فرمودند: 

دارد كه طرف بر حق مسلمانان، آنان را به هالكت  خروج و سر به شورش بر مي
 .211F1»رسانند مي

كرد پيكار كرد، و نه احدي با وي  با احدي به خاطر آنكه ادعاي امامت مي نه علي
شان به پيكار برخاست، و هرگز در زمان خالفت علي كسي ادعا نكرد كه  بر سر امامت

نه طلحه و زبير و نه معاويه و از وي براي خالفت سزاوارتر است: يعني نه عائشه، و 
ياران او، و نه خوارج. بلكه همه امت به شايستگي علي و اصلحيت وي بعد از قتل 
عثمان معترف بودند و اذعان داشتند كه در ميان اصحاب كسي همطراز علي در آن دوره 

شد، چنانكه عثمان در زمان خود چنين بود. يعني كسي هرگز در خصوص  يافت نمي
و خالفتش با وي منازعه نكرد، و حتي ميان دو نفر بر سر اينكه كسي ديگر  امامت او

 تر از او براي خالفت است، عداوت و منازعه حاصل نگرديد. ابوبكر و عمر  شايسته
 نيز همينگونه خالفت كردند. 

في الجمله هر آن كه اطالعي از اخبار و اوضاع اين اصحاب دارد به علم يقيني 
اي بر سر خالفت سه خليفه ابوبكر و عمر و  ميان مسلمانان مخاصمه داند كه هرگز مي

 عثمان در نگرفته، چه رسد به جنگ و درگيري. 
در مورد علي هم به همين صورت بود و مالحظه نشد كه دو طايفه بر سر آن كه غير 

كنند، هر چند ممكن است فرد يا افرادي   تر است با هم نزاع علي براي امامت شايسته
ت به حكومت يكي از چهار خليفه ناخرسند بوده باشند، چنين چيزي البته نسب

                                           
 ). ٤/٣٠٠ود ()، و سنن ابو دا٧٤٦-٢/٧٤٥) نگا: مسلم (١(
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 صاند افرادي كه حتي از پيامبري محمد  ناپذير است چرا كه از ميان مردم بوده اجتناب
خلفا  اند، پس هيچ بعيد نيست كه كسي يا كساني از خالفت يكي از ناخرسند بوده

 ناخشنود باشند. 
حابه بر سر خالفت ابوبكر و عمر و عثمان و نزاع مان روشن شد كه ص پس براي

ميانشان جنگي نكردند، يعني روشن شد كه خالفت اينان كامالً بدون شمشيركشي و 
خونريزي بود. و تنها در خالفت علي جنگ و درگيري پديد آمد، و اگر اين اشكال و 

در زمان او  اي اشكال و ايراد است كه درگيري ايرادي باشد در حقيقت براي آن خليفه
 ميان امت پديد آمده است. 

تر است همچنانكه  البته اين حجت خوارج است كه از حجت شيعه محكم
صادقند تر است، آنان همچنين  تر و دينشان درست شمشيرهايشان از شمشير شيعه برنده

و به اتفاق  صگويند، با وجود اينها بر طبق احاديث متعددي كه از پيامبر  و دروغ نمي
گر، عصيانگر و گمراهند، حال  ن او روايت شده، آنان (خوارج) گروهي بدعتيارا

تكليف رافضه چه خواهد بود كه نسبت به خوارج هم از لحاظ بينش و خرد و دانش و 
 ترند، و هم از لحاظ صداقت و شجاعت و تقوا و عموم فضايل نيكو؟!  دين بسيار پايين

درتمندتر از خوارج سراغ نداشتيم ديديم اي ق ها دسته و با وجودي كه در ميان دسته
كه اين قوم بر سر خالفت ابوبكر و عمر جنگي نكردند، بلكه همگي بر امامت و لزوم 

 روي از آن دو اتفاق نظر داشتند.  دنباله
اختالف پنجم: در مسأله فدك و ميراث است، كه از پيامبر «در خصوص گفته او كه: 

ايم  ترك كرده چهگذاريم و آن يغمبران ميراث بجا نميما پ«اند كه فرمود:  روايت كرده ص
 ».شود صدقه محسوب مى

گوئيم: اين نيز اختالفي در يك مسأله شرعي است كه البته مسأله آن حل و فصل  مي
تر از اختالف در مسأله  تر و جزئي اي كم اهميت شده است، و اختالف در چنين مسأله

جده و پسرش، و تقسيم ارث ميان مادر و  ميراث چند برادر به همراه جدشان، و ارث
دو برادر، و مسائلي از اين قبيل است كه درباره چگونگي حل و فصل آنها اختالف و 

 ها بوجود آمده است.  منازعه
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از آن سو وقتي علي بعد از ماجراي فدك حكومت و خالفت را در دست گرفت و 
فرزندان فاطمه بازنگرداند يعني فدك و ساير چيزها به تحت تصرف او در آمد، آن را به 

 و فرزندان عباس نيز چيزي پس نگرفت.  صنبخشيد و از همسران پيامبر 
اگر آن كار ظلمي بوده كه علي قادر بود آن را برطرف نمايد، پس چرا چنين نكرد، 

تر از جنگيدن با سپاه معاويه است. آيا علي  در حالي كه اين كار به مراتب بسيار راحت
با معاويه پيكار كند و آن همه شر و خسارت را به جان بخرد، اما حاضر نبود حاضر بود 

 تر از جنگيدن با معاويه بود؟  مالي اندك به اينان بپردازد كه مسؤوليتش بسيار سبك
اختالف ششم: در مسأله جنگيدن با اهل رده بود كه از «ديگر گفته رافضي كه: 

فت خود با آنان جنگيد، اما عمر در ايام پرداخت زكات سر باز زدند. ابوبكر در خال
 خالفتش اجتهاد كرد: او زندانيانشان را آزاد و اموال آنان را به ايشان باز گرداند. 

ماند؛ هم  هايي است كه بر مطلعان از احوال مسلمانان پوشيده نمي اين هم از آن دروغ
ه) اتفاق نظر داشتند ابوبكر و هم عمر بر وجوب جنگ با سرباز زنندگان از زكات (اهل رد

 با اين تفاوت كه عمر بعد از مراجعه و بحث با ابوبكر با وي هم رأي شد. 
عمر به «خوانيم:  در سند اين ماجرا كه در صحيحين از زبان ابو هريره آمده است مي

كه شوي در حالي  ابوبكر گفت: اي خليفه رسول خدا، چگونه با مردم وارد پيكار مي
ال اله  من فرمان داده شده است كه با مردم بجنگم تا اينكه شهادت فرمود: به صپيامبر 

ها و اموالشان  اال اهللا ومحمد رسول اهللا را جاري كنند، پس اگر آن را به زبان بياورند جان
اند مگر اينكه حق و حسابي از خداوند بر گردنشان  را در برابر من حفظ و مصون كرده

رمود مگر اينكه حق و حسابي بر گردنشان باشد؟ اين بماند: سپس ابوبكر افزود: آيا نف
سوگند اگر حتي از دادن زكات همان حق خداوند است كه بر عهده ايشان است. به خدا 

خيزم.  با آنان بر پيكار بر مي كردند، پرداخت مي صاي ابا كنند كه به رسول خدا  بزغاله
ا براي مبارزه با آنان گشوده عمر نيز گفت: به خدا قسم ديدم كه خداوند سينه ابوبكر ر

 .212F1»گويد است، پس يقين دانستم كه حق مي

                                           
 ). ١/٥١)، و مسلم (٩/١٥) نگا: بخاری (١(
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پس عمر با ابوبكر در خصوص پيكار با اهل رده بر سر پرداخت زكات موافق گرديد 
طور، اهل رده نيز چندي بعد به پرداخت زكات معترف شدند  و ساير اصحاب هم همين

اسير نگشت و اصالً شان يا افرادشان  نو دوباره آن را از سر گرفتند و هيچ يك از فرزندا
و نه در عهد ابوبكر، پس  صدر مدينه زنداني وجود نداشت، نه در عهد رسول خدا 

اي از اهل رده بسر  شود كه ابوبكر وفات كند در حالي كه در زندان او عده چگونه مي
 برند؟  مي

يفه شدن عمر اختالف هفتم: در تصريح ابوبكر به خل«پاسخ سخن ديگر او كه گويد: 
 ».پس از او است كه برخي از مردم گفتند: بر ما درشت خوي خشني را حاكم كردي

آن است كه بگوئيم: چه كسي گفته اين اختالف است، در حالي كه در عهد پيامبر 
ايراد  اي از اصحاب از حكمراني زيد بن حارثه نيز مثل چنين موردي پيش آمد: عده ص

دادن به پسر او اسامه شاكي شدند، چندين نفر هم از واليان اي از امارت  گرفتند، و عده
ابوبكر و عمر ناراضي شدند از جمله طلحه كه بعداً از موضع خود برگشت و او 
بيشترين احترام را براي عمر قائل بود. افرادي هم كه از حاكميت زيد و اسامه شاكي 

موضع رضايت  بودند با اطاعت از فرمان خداوند و رسول او همچون طلحه به
 بازگشتند. 

اختالف هشتم: در امر شورا بود، كه بعد از اختالف بر «گويد:  رافضي همچنين مي
 ».خالفت عثمان به توافق رسيدند

پاسخش اين است كه: اين هم دروغي است كه اهل حديث بر كذب بودنش متفق 
ن تا سه هستند؛ چرا كه احدي در خصوص خالفت عثمان اختالف نكرد. تنها عبدالرحم
دانند. او  روز با مردم مشورت كرد تا اطالع يافت كه مردم كسي را همطراز عثمان نمي

 نشين هم مشورت كرد هر چند اين بر برخي گران آمد.  حتي با دوشيزگان حرم
شود حتماً  اصوالً در چنين اموري كه در خصوص آنها با مردمان زيادي مشورت مي

توان در خصوص آنها با قطعيت  د كه در هر حال نميآي هايي به ميان مي حرفي يا حرف
 و يقين سخن گفت. 

و اختالفات فراواني پيش آمد، از جمله آنكه «در خصوص اين گفته رافضي كه: 
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به  وي را بدانجا فرستاده بود، صعثمان حكم بن اميه را از تبعيدگاهي كه رسول خدا 
يعني مطرود رسول خدا  ص» طريد رسول اهللا«مدينه بازگرداند، و حكم كسي بود كه 

نام گرفته بود. او در روزگار خالفت ابوبكر و عمر بسيار از آن دو طلب عفو و 
كرد كه آنان پاسخي به او ندادند، حتي عمر وي را از محل  درخواست بازگشت مي

 ».اقامتش در يمن به چهل فرسخ دورتر تبعيد كرد
ارد، پس بايد هر بار كه خليفه گوئيم: اگر رافضي چنين امري را اختالف بشم مي

كنند، اين موارد را هم اختالف بنامد، در حالي  اي منازعه مي كند و عده حكمي صادر مي
كه قول رافضي در خصوص اختالفاتشان در مسائل ارث و ميراث و طال و امثال آن 

د تر و سودمندتر از اين امور است، چرا كه اختالف در امور ارث و طالق از موار صحيح
منقول و گزارش شده نزد اهل علم است كه ذكر و مناظره در خصوص آنها به مردم 

رساند، و آن اختالف در امري كلي است كه مناسب است درباره آن  سود و فايده مي
 مناظره صورت بگيرد. 

رود، و به عنوان مسايل  اما امثال اين اموري كه ذكر شد از مسائل جزئي فراتر نمي
 ل مناظره باشد مطرح نيستند. اختالفي كه قاب

با وجود اينها بايد بگوئيم در آنچه رافضي گفته دروغ و كذب فراواني هست از 
و مطرود رسول  صجمله آنچه درباره مسأله حكم و تبعيد شدن او توسط رسول خدا 

خواندن او، و نيز ساير امور گفته شده است، اصالً چه كسي اينها را نقل  صخدا 
به يمن رفته است؟ و اصوالً علت  چه وقتن كجاست؟ و اصالً حكم كرده؟ و سند آ

خواندند  او را در شهري كه طائف مي صتبعيد او به يمن چه بوده، حال آن كه پيامبر 
 تر است؟  مستقر كرد، كه از يمن به مكه و مدينه نزديك

ست، اند كه تبعيد حكم درست ني از سويي چندين نفر از اهل علم و اطالع ذكر كرده
هم  او را به طائف تبعيد نكرد، بلكه او خود به طائف رفت، برخي صو پيامبر 

اند كه ايشان وي را تبعيد كردند، اما سند صحيحي در خصوص چگونگي ماجرا و  آورده
 اند.  علت آن ذكر نكرده

و از جمله تبعيد كردن عثمان ابوذر را به ربذه، و «درباره گفته ديگر رافضي كه: 
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هاي آفريقا به او كه مبلغ آن  رش با مروان بن حكم، و بخشيدن خمس غنيمتتزويج دخت
 ».رسيد به دويست هزار دينار مي

پاسخ اين است كه: درباره داستان ابوذر قبالً صحبت شد. در خصوص تزويج 
دخترش با مروان سوال اين است كه كجاي اين كار اختالف بر انگيزاست؟ اما در 

پرسيم چه كسي اين خبر را نقل كرده؟ از  آفريقا ميخصوص بخشيدن خمس غنايم 
 سويي معلوم و معروف است كه خمس آن غنايم معادل چنان مبلغي نبوده است. 

بن سعد بن  و از جمله آن اقدامات پناه دادن او به عبداهللا «پاسخ سخن ديگر او كه: 
م ديگر دادن خون او را مباح اعالم كرده بود، و اقدا صابي السرح است كه پيامبر 

 ».واليت مصر به اوست
چنان كه  –اين است كه: اگر مراد آن است كه عبداهللا تا وقتي كه از عثمان واليت يافت 

همچنان مهدور الدم بود كه بايد گفت تنها جاهلترين افراد  -شود  از عبارت دانسته مي
كه ممكن است چنين چيزي را بگويد؛ چرا  صنسبت به احوال و سيره رسول خدا 

 صهمه مردم بر اين واقعيت اتفاق دارند كه در آن سال فتح مكه، پس از آنكه پيامبر 
 صبن سعد را مهدور اعالم كرد، عثمان وي را نزد پيامبر  اي از جمله عبداهللا  خون عده

نيز با شفاعت عثمان براي عبداهللا، با او بيعت كرده و به او امان داد،  صآورد و پيامبر 
بن سعد به سلك مسلمانان عادي در آمد كه جان و مالشان مصون  عبداهللا و بدين ترتيب 
 و محفوظ بود. 

فرمانده سربازانش معاويه بن ابي سفيان، كارگزار و والي «در جواب گفته رافضي كه: 
بن عامر را والي آنجا كرد و  شام بود، و حاكم كوفه سعيد بن عاص و بعد از او عبداهللا 

 ».ي بصره نمودوليد بن عقبه را وال
گوئيم: معاويه را عمر بن خطاب بعد از وفات برادرش يزيد بن ابي سفيان به  مي

جاي او به واليت منطقه شام گماشت، پس از آن بود كه عثمان نيز واليت سراسر ناحيه 
اش  رعيتشام را دوباره به او سپرد. رفتار او با مردم شام از نيكوترين رفتارها بود و 

بهترين «فرمود:  نقل شده كه صداشتند. در صحيح از پيامبر  دوست ميبسيار وي را 
دارند، بر آنان درود  داريد و دوستتان مي امامان شما آناني هستند كه دوستشان مي
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213Fفرستند فرستيد و بر شما درود مي مي

داشت و بر  . معاويه نيز مردم خود را دوست مي»1
 كردند.  داشته برايش دعا ميكرد و مردمش نيز وي را دوست  ايشان دعا مي

اما در خصوص والي كردن سعيد بن عاص بر كوفه بايد گفت مردم كوفه دائماً از 
واليانشان شاكي بودند، بر آنان افرادي چون سعد بن ابي وقاص، ابو موسي اشعري، 
عمار بن ياسر و مغيره بن شعبه را گماشت و آنان از همه اين افراد ناراضي شده 

دند. اصالً رفتار كوفيان در اين خصوص معروف است: بدون شك آنان در ها كر شكايت
كردند، از سويي دانستيم كه عثمان و علي  دوره خالفت عثمان بيشتر شكايت و گاليه مي

هر دو تعدادي از نزديكان خود را به حكومت گماردند كه اين امر شكايات و  م
 مشكالتي به بار آورد. 

اختالف نهم: در زمان خالفت امير «گويد:  كه ميدر مورد سخن ديگر رافضي 
بعد از توافق در مورد بيعت با ايشان ايجاد شد. اوالً: خروج طلحه و زبير  ؛المؤمنين 

به طرف مكه، و همراه كردن عايشه با خودشان به طرف بصره و بعد برافروختن جنگ 
معاويه و جنگ معروف به جنگ جمل با همراهي او عليه علي، و اختالف بين علي و 

صفين، و ترك كردن عمرو بن عاص ابوموسي اشعري را، و همچنين نزاع بين او و 
شروران معروف به مارقين در جنگ نهروان، كه در همه احوال علي با حق و حق با علي 
بود، و ظهور خوارج در زمان او و شورش آنها عليه امير المؤمنين كه از جمله آنان امثال: 

توان نام برد. نيز  و مسعر بن فدكي تميمي، و زيد بن حصين طايي را ميبن قيس،   اشعث
كردند و گمراهي و بن سبأ ظهور  در عهد او غالتي(غاليان يا تندروان) چون عبداهللا 
روه در مورد گدو «فرمود:  كه صبدعت از اين دو فرقه آغاز شد و راست گفت پيامبر 

 ».توز من كينهتو دچار هالكت شوند: هوادار افراطي، و دش
حال با چشم انصاف در كالم اين مرد بنگريد كه آيا اسباب فتنه جز از سمت اين 

 .214F2»خيزد؟ مشايخ بر مي

                                           
 ) قبالً سند آن ذكر شد. ١(

 است.  سه خليفه اول ابوبكر، عمر و عثامن» مشايخ«) منظور از ٢(
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شهرستاني را  تبانيپاسخ اين است كه: گفته شود: اين كالم از آن مواردي است كه 
كند. اگر اينگونه نيست پس چرا آنگاه كه سخن از  در اين كتاب با شيعه روشن مي

گويد حق با اينان بود، نه با ديگران،  آورد در موردشان نمي وبكر و عمر و عثمان مياب
در همه امور حق با علي و علي با حق بوده «گويد:  آيد مي ولي چون سخن از علي مي

داري روايت كند، و يا به هر  ؟ ناقل اگر غرضي ندارد: يا بايد امور را با امانت»است
ورد ادعاي مدعي كه حق با علي و علي با حق بود و حقي حقش را بدهد. در م ذي

تخصيص دادن اين مسأله تنها به علي بدون نسبت دادن آن به سه خليفه اول، بايد گفت 
 كه جز شيعه احدي از مسلمين قائل به چنين چيزي نيست. 

اختالف «دهد اين گفته خود اوست كه:  از داليلي كه بطالن اين سخن را نشان مي
چون معلوم است كه » ن علي بعد از توافق در مورد بيعت با وي واقع شدنهم در زما

ي زيادي از مسلمانان با او بيعت نكرده بودند. حتي بسياري از مردم مدينه و مكه كه  عده
او را ديده بودند با وي بيعت نكردند، چه رسد به آنان كه فاصله بسياري داشتند مانند 

 خراسان.  مردم شام و مصر و مغرب و عراق و
شود اما درباره  ديگر اينكه چگونه چنين چيزي در خصوص بيعت علي گفته مي

بيعت عثمان كه همه مسلمانان بر آن اجتماع كردند و ميان دو نفر نزاعي حاصل نشد، 
 شود؟  چنين حرفي ذكر نمي

اي كه با كنايه به طلحه و زبير و عايشه زده بدون آنكه  همين طور است طعنه
دانند كه طلحه و زبير  عذر يا دليلي بياورد. در حالي كه اهل علم و آگاهي ميشان  براي

از ابتدا قصد جنگ با علي را نداشتند و اهل شام هم همينطور قصدشان جنگ نبود، خود 
 علي هم قصد پيكار با هيچ يك از اين دو دسته را نداشت. 

يگران در گرفت. اصوالً جنگ جمل بدون اختيار علي و بدون خواست شاميان و د
چرا كه آنان همه بر امر مصالحه و اقامه حدود بر قاتالن عثمان توافق كرده بودند، اما آن 
قاتالن دسيسة ديگري چون دسيسه اولشان چيدند بدين ترتيب كه ناگهان به طلحه و 

چينان  زبير و يارانشان حمله كردند، آنان نيز به دفاع از خود پرداختند، سپس دسيسه
اند. لذا علي نيز به دفاع از  ه علي خبر دادند كه طلحه و زبير به آنان هجوم آوردهچنين ب
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خود ناچار به حمله گرديد. و هر دو دسته قصد دفع حمله داشتند نه آغاز به جنگ. 
شناسي نيز چنين نظري دارند. حال اگر همه اين امور بر  تعداد زيادي از دانشمندان سيره

ماند، اما اگر اشتباه يا  ليلي براي توبيخ نيست كه حرفي نميپذيرفته كه د وجهي صورت 
گناهي از يك يا هر طرف قضيه سر زده است، كه دانستيم اين مسأله هم ناقض حكم 

شود و ناقص آن نيست  شان نمي كتاب و سنت مبني بر اولياي برگزيده و پرهيزكار بودن
 ند.كه جزء حزب رستگار و بندگان صالح و بهشتي خداوند باش
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 :)96فصل (
وضعيت رافضه در اسالم و بيان كمك و همكاري آنان با كفار بر 

 عليه مسلمانان

گويد: حال با چشم انصاف در كالم اين مرد بنگريد  در جواب جمله رافضي كه مي
 ».خيزد كه آيا اسباب فتنه جز از سمت اين مشايخ بر مي

كرد، كه آنان ريشه و اساس هر  گوئيم: اتفاقاً اصل فتنه در اسالم از شيعه ظهور مي
بوقوع اي كه در اسالم  ها هستند، چرا كه نخستين فتنه فتنه و شري و سنگ آسياب فتنه

روايت  صپيوست كشته شدن عثمان بود، چنانكه امام احمد در مسند خود از پيامبر 
سه قضيه هستند كه هر كه از آنها در امان بماند، امان هميشگي و «كرده كه فرمود: 

 .215F1»اي مظلوم، و دجال راستين يافته است: وفات من، كشتن به ناحق خليفه
شود كه هرگز  هاي جهان را مطالعه كند برايش روشن مي هر كس كه اخبار همه فرقه

تر بر هدايت، و دورتر از فتنه و تفرقه و اختالف از ياران و اصحاب  جماعتي متفق
بهترين  ه به گواهي خداوندظهور و بروز نكرده است، جماعتي ك صرسول خدا 

 ﴿: فرمايد يون مچها هستند  امت                 

          ﴾N  :110(آل عمران.( 
اينكه) امر به معروف (چه  ؛اند شما بهترين امتى بوديد كه به سود انسانها آفريده شده«

 ».كنيد و به خدا ايمان داريد و نهى از منكر مى
شود كه دورترين افراد از گروه هدايت يافته و منصور همان  نيز براي وي روشن مي

ترين طوايف هواپرستند كه تنها منسوب به  ترين و ظالم رافضه هستند چون ايشان نادان
تر و  هستند چون در ميان امت از آنان يكدلاند. و بهترين اين امت همان صحابه  اسالم
تر بر راه هدايت و دورتر از تفرقه و اختالف سراغ نداريم و تمام آنچه از نقص و  همراه

                                           
 ). ٢٨٨، ٥/٣٣)، (١٠٩، ٤/١٠٥) مسند (١(
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شود در مقايسه با عيوبي كه در ساير امت هست بسيار ناچيز و  عيب درباره آنان ذكر مي
 اندك شمار است. 

شوند را  شان قائل مي شوند يا براي ر مياي كه براي برخي متصو اما اختيارات نداشته
داند يا كس ديگري را به مثابه معصوم  اعتباري نيست. مثالً يكي امامي را معصوم مي

داند هر چند وي را معصوم ننامد مانند اينكه به عالم، شيخ يا امير و حاكمي معمولي  مي
ح زيادي بدست او به مجرد اينكه وي فردي عالم و متدين و نيكوكار است و اعمال صال

انجام گرفته به وي نسبت غيب داني و معصوميت از اشتباه و گناه و توانايي و طاقت 
شوند چنين كسي هرگز خشمگين  دهند به طوري كه مدعي مي مافوق بشري مي

شود كه به انبيا نسبت  حتي به بسياري از اين افراد چيزهايي نسبت داده مي .شود نمي
 دهند.  نمي

 ﴿ است كه خداوند متعال به نوح و محمد امر فرمود كه بگويند: اين در حالي

                        ﴾N  :31(هود.( 
دانم! و  گويم خزائن الهى نزد من است! و غيب هم نمى من هرگز به شما نمى«
 .»ام گويم من فرشته نمى

اما اين جاهالن از امامشان توقع دارند كه جواب هر سؤالي را بداند و به انجام هر 
اي از  و همچون مالئكه از نيازهاي بشري مبري باشد. چنين خواسته ،كاري قادر باشد

هيچ  گويند حاكمان و واليان امور همچون خواسته خوارج از عموم امت است يعني مي
هي شود و هر كس گناهي مرتكب شده باشد از نظر مسلماني نبايد مرتكب هيچ گنا

ايشان كافري است كه در آتش جاودان خواهد سوخت. البته همه اينها باطل و بر خالف 
 آفرينش و تشريع خداوندي است. 

محض  ، و در مرحله دوم اهل حديث و سنتصبنابراين اگر صحابه رسول خدا 
اند،  طوايف از گمراهي و انحرافدر صف اول هدايت و دين حقيقي و نيز مبراترين 

 گمان رافضه در همه اين امور بر عكس هستند.  بي
اساسي هست كه بر  و روشن شد كه در كالم اين فرد (شهرستاني) موارد باطل و بي
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كند. نيز بايد گفت اين  ماند و جز جاهالن كسي بدان استناد نمي هيچ عاقلي پوشيده نمي
با چيزهايي كه در كتابش ذكر كرده در هواپرستي آنان  فرد با شيعه آشنا و متصل بود و

شود، بلكه از  سهيم شده است، با آن كه او جزء دانشمندان علم حديث قلمداد نمي
صنف مورخاني است كه افراد صاحب بصيرت را به ايشان اعتماد و استناد نيست. هر 

 نه اصحاب پيامبر برد ك ميهاي حديث و تفسير و فقه و سيره نظر كند پي  كه در كتاب
اي شيعيان و  اصل هر فتنه و بليه و ،هاي بيابان ظلمت بودند پيشوايان هدايت و چراغ

هايي كه به وقوع پيوست فقط از  ها و درگيري هواداران آنان هستند، و بسياري از جنگ
برد كه ريشه و ماده آنان منافقاني هستند كه  جهت آنان آغاز شده است، و نيز پي مي

هاي فاسدي را بدعت نهادند تا بوسيله آنها دين اسالم را  ايي بر ساخته و انديشهه دروغ
تباه و افراد ضعيف النفس را دچار لغزش كنند. اين بود كه براي قتل عثمان كوشيدند كه 

ورزي  شان بود، سپس تحت لواي علي خزيدند اما نه بخاطر محبت و عشق نخستين فتنه
 منظور اينكه بازار فتنه را در ميان مسلمانان بر پا كنند.  به او و به اهل بيت، بلكه به

كنيم كه شيعه به طرفداري از دشمنان مرتد اسالم مانند بني  از اين جهت مشاهده مي
اند  گويند: آنان مورد ظلم واقع شده حنيفه از پيروان مسيلمه كذاب برخاسته و مي

از ابولؤلؤ كافر مجوسي  كند)، و به هواداري (چنانكه صاحب همين كتاب ذكر مي
شود كه از عمر در خواست نمود تا با اربابش  پردازند. كسي كه در مورد او روايت مي مي

در خصوص خراج او صحبت كند، عمر قصد داشت اين كار را بكند اما كمي درنگ 
كرد. در اين فاصله وي به خاطر دشمني با اسالم و مسلمين و دوستي با مجوسيان و نيز 

قام گرفتن از عمر، وي را به قتل رساند. چون عمر هنگام گشودن كشورشان جهت انت
 شان را به هالكت رسانده و اموالشان را تقسيم كرده بود.  امراي

ترين دشمنان خدا و پيامبر او كه از اسالم كينه دارد و  پرسيم آيا جز سرسخت حال مي
شود كه از ابولؤلؤ  كسي پيدا مياطالع است، چه  كسي كه كامالً از حال و روز ابولؤلؤ بي

 جانبداري كند؟ 
يم و چون هر فرد خردمندي نظري گذار اصالً ريدادهاي گذشته و گذشتگان را وا مي

ها و  بينم كه بخش عمده فتنه كنيم، مي هاي نزديك به خود مي هم به زمان خود يا زمان
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ه آنان يك نفس از گيرد و اينك ها و فسادها در اسالم از طرف رافضه نشأت مي شرارت
 انگيزي و ايجاد شرارت در ميان امت دست بردار نيستند.  فتنه

دانيم يا با اخبار متواتر به ما رسيده است كه چنگيزخان  به عنوان مثال همه ما نيك مي
كفار مشرك بر ها در اسالم بوجود آورد: استيالي  ها و شرارت پادشاه مغول كافر چه فتنه

از بني هاشم چون  صبر نزديكان و خويشاوندان رسول خدا هاي اسالمي و  سرزمين
فرزندان عباس و ديگران از طريق قتل و خونريزي، به اسارت گرفتن زنان و تجاوز به 

شان از آيين اسالم؛ قتل عام علما  آنان و به زنجير بندگي كشيدن كودكان و منحرف كردن
اند، بر  بتخانات و كنيسه نام دادههايي كه  و روحانيون اهل قرآن و نماز، تعظيم بتخانه

مساجد و باال نشاندن مشركان و مسيحيان و برتري دادنشان بر مسلمين، همه اين موارد 
دهد كه آنها  در حدي از فساد و قباحت هستند كه هيچ عاقلي ترديد به خود راه نمي

آنان است.  اي هاي داخلي و اختالفات ميان دسته بحال مسلمانان بسيار زيانبارتر از جنگ
كرد،  چنين قضايايي را مشاهده مي صداند كه اگر رسول خدا  و هر خردمندي نيك مي

بود كه  مي  تر از بيزاري تر و افزون بسيار گران بيزاري و انزجار و خشمش نسبت به آنها
 داد.  نسبت به درگيري دو مسلمان بر سر حكومت به ايشان دست مي

م كه آن كافران را عليه مسلمين ياري و معاونت بيني با وجود اينها رافضه را مي
اند آنگاه كه هالكو پادشاه كافر مغول در سال ششصد  كنند و چنانكه مردم شاهد بوده مي

و پنجاه و هشت وارد شام شد، رافضياني كه در شام ساكن شهرهاي دمشق و حلب و 
ردن حكومت و حومه آنها بودند. بيشترين نصرت و ياري را به هالكو براي بر پا ك

 اجراي مأموريتش در سرنگوني امپراطوري مسلمانان رساندند. 
دانند. آن  عالوه بر اين مورد، مردم از عام و خاص آنچه را كه در عراق گذشت مي

هاي فراوان ريخت. وزير خليفه  سال كه هالكو به عراق رسيد، خليفه را كشت و خون
هاي فراواني  خاندان آشكارا و نهان كمكآن روز ابن علقمي از خاندان رافضي بود اين 

 به هالكو كردند تا مقصود شومش را به نتيجه برساند. 
اند و مسلمانان آنان را در سواحل  همچنين گفته شده كه آنان همراه چنگيزخان بوده

شدند، آنان در  اند. هر گاه مسلمانان با صليبيون درگير مي شام و جاهايي ديگر با هم ديده
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گرفتند و در گشودن شهرهايشان تعلل و  ها را به هر طريق ممكن مي صليبينهان طرف 
ورزيدند چنانكه در فتح عكا و ساير شهرها كردند، و حكومت آنان بر  سستي مي

دانستند، حتي آنگاه كه در سال پانصد و نود و نه ارتش مسلمانان در  مسلمين را بهتر مى
و تبهكاري در آن سرزمين و انواع قتل عام هم شكست و شام را ترك كرد، آنان به فساد 

ها،  و غارت اموال و امور ديگري پرداختند كه از آن جمله است: حمل پرچم صليبي
مقدم داشتن مسيحيان بر مسلمانان و حمل اسراء و اموال و سالح مسلمانان براي 

 مسيحيان و غيره. 
اند از  ه به چشم نديدهاند و آنان ك اين و امثال چنين اموري را مردم به چشم ديده

ام ذكر كنم، حجم  اند. من هم اگر بخواهم اموري را كه شنيده و ديده افراد متعدد شنيده
 شود  كتاب ضخيم مي

هايي از مساعدت آنان با كفار بر ضد مسلمانان و در  اينها اموري مشهود و نمونه
كه مسلمانان جهت تحقق سلطه آنان بر مسلمين و اسالم بود كه گذشت. حال بر فرض 

اند كه از دشنام دادن به عثمان و علي بدتر  هايي بوده (صحابه) اهل ظلم و فسق و بدعت
 بوده است. فرد عاقل بايد بنشيند و تشخيص دهد كدام بد و كدام بدتر است. 

كنيم كه اهل سنت هر چند چيزهايي درباره خوارج و روافض و  آيا مشاهده نمي
گويند اما هرگز با كفار عليه دين خودشان همكاري  مي گري هاي اهل بدعت ساير فرقه

خطرتر  هايي كم كنند، و هرگز قدرت يافتن و ظهور كفر و كافران را بر ظهور بدعت نمي
 دهند؟  ترجيح نمي

كنند، نگاه كنيد به كارهايي كه در  رافضه اگر فرصت و توان بيابند هيچ تقوا نمي
او تصنيف شده، كردند، كه چگونه شر و  حكومت سلطان خدابنده كه اين كتاب براي

شد، همه قوانين اسالم را  تر مي يافت و قوي هايي از آنان صادر شد كه اگر ادامه مي تباهي
خواهند كه نور خداوند را با دهانشان خاموش  كردند! اما آنان مي بدان تباه و ابطال مي

، هر چند كافران را اين خواهد جز اينكه نور خود را كامل كند كنند، ولي خداوند نمي
 امر ناخوش آيد. 

اما در خصوص خلفا و صحابه بايد گفت هر خيري كه مسلمانان تا روز قيامت 
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اند از ايمان و اسالم و قرآن و علم و معارف و عبادات و دخول به بهشت و رهايي  ديده
ين اهاي  از آتش و پيروزي بر كفار و علو كلمه اهللا، همه به بركت كارها و تالش

ها  مجاهدت بوده است كه دين خدا را تبليغ و در راه او صاصحاب رسول خدا 
مديون  نكردند. هر مومني كه به خدا ايمان آورده باشد تا روز قيامت نسبت به صحابه 

خواهد بود، هر چيزي هم نصيب شيعه و هر فرقة ديگري شده، به بركت همين اصحاب 
خلفاي راشدين هستند، چرا كه خلفا بيش از  شده است. و بهترين صحابه تابع بهترين

ساير صحابه در پي خير و صالح دين و دنيا بودند، حال چگونه آنان منبع شرارت 
 شوند، و اين روافض منبع خير و صالح؟  مي

گيرد و با صحابه  نياز به ذكر ندارد كه اين رافضي هم جانب همان روافض را مي
فساد كسي كه خداوند چشم دلش را كور كرده  دشمني دارد. پس آيا اين جز از شر و

 شود؟  ناشي مي
﴿                        ﴾N  :46(الحج.( 

 ».شود هاست كور مى شود، بلكه دلهايى كه در سينه چرا كه چشمهاى ظاهر نابينا نمى«
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 :)97فصل (
و اثبات  افضي در مورد معصوم بودن علي ابطال داليل ر

 امامتش بر اين مبنا

طالب فصل سوم: در ادله دال بر امامت امير المؤمنين علي بن ابي «گويد:  رافضي مي
ما  لذا ، ادله اين مسأله بسيار زياد و غيرقابل شمارش است،صپس از رسول خدا 
ويم: شيوه اول: در ادله عقلي كه ر كنيم و مطابق چهار شيوه پيش مي موارد مهم را ذكر مي

 پنج تا هستند: 
امام واقعي  ؛نخست: امام بايد معصوم باشد، و حال كه چنين است پس علي 

 است. 
تواند تنها زندگي  مقدمه اول: از آنجا كه انسان فطرتاً موجودي اجتماعي است، نمي

نها را خود به كند چون براي زنده ماندن نياز به خوراك و پوشاك و مسكن دارد و اي
ها نيازمند است.  تواند فراهم كند بلكه به كمك و مساعدت ديگر انسان تنهايي نمي

شتابد تا زندگي انساني  بنابراين هر انساني براي تأمين مايحتاج همنوعش به كمك او مي
سامان يابد و بر پا شود، اما از آنجا كه در جامعه هميشه احتمال تنازع براي بقا هست، 

كند، و چه بسا  از افراد گاهي به آنچه در اختيار فرد ديگر است نياز پيدا مي هر فرد
نيروي غريزي و شهواني او وي را به طرف خشونت و ظلم و زورگيري از هم نوعش 
وسوسه كند. كه اين مسأله به نوبه خود به وقوع هرج و مرج و آشوب و فتنه منجر 

ماند تا آدميان را از  ب امامي معصوم نمياي جز انتصا خواهد گرديد. اينجاست كه چاره
ظلم و تعدي و خشونت و نزاع باز دارد، و داد مظلوم از ظالم بستاند، و حق را به 

دار ببخشد. چنين امامي نبايد اهل خطا و نسيان و معصيت باشد، چون در غير اين  حق
شود  صوم ميشود. چون آنچه باعث نياز به امام مع صورت به امام ديگري نياز پيدا مي

پذير باشد، به جاي او به امام  همانا جايز الخطا بودن افراد امت است. لذا اگر امامي اشتباه
ماند و در غير اين صورت  ديگري نياز خواهد افتاد، اگر آن امام معصوم باشد كه امام مي
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 باز به امام ديگري نياز است. 
اتفاق هيچ كدام معصوم روشن است كه ابوبكر و عمر و عثمان به «مقدمه دوم: 

 ».نبودند، اما علي معصوم بود لذا او امام است
گوئيم: هر دو مقدمه ياد شده باطل هستند. در خصوص مقدمه  در پاسخ اين موارد مي

 دهيم:  اول به او پاسخ مي
گوئيم كه معصوم خود پيامبر است،  مي –در صورت صحت  –ما بموجب اين دليل 

ها بر همه افراد واجب است. علم و آگاهي امت به اوامر  مانو اطاعت از ايشان در هر ز
عصر يا امام تر از علم پيروان امام به اوامر و نواهي امام  و نواهي ايشان نيز بسيار كامل

ي فرامين او را  است، امامي معصوم كه امت همه صباشد. اين رسول خدا  منتظر مي
شود كه اگر معصوم هم  ظر منتهي ميشناسد. اما معصوم آنان به فردي غائب و منت مي

داند. حتي رعيت علي نيز به آن اندازه كه امت، اوامر  باشد كسي امر و نهي او را نمي
دانند. علمي كه امت رسول اهللا  دانند، اوامر و نواهي امام خود را نمي پيامبرشان را مي

كرده است. تا جايي  نياز دانند آنان را از هر امام ديگري بي از اوامر و نواهي او مي ص
اند كه در چيزي از معرفت دينشان سرپرست و  كه آنان تا كنون به كسي نياز پيدا نكرده

 مسوولشان باشد.
 بينيم كه كسي بوده است باز مي صحتي اگر فرض كنيم وجود امام به امر پيامبر 

 جز علي واليت مردم را در دست نگرفته كه برايش ادعاي معصوميت بكنند. 
هاي علي در يمن و خراسان و جاهاي  با قطع و يقين خبر داريم كه از رعيتو ما 

دانستند علي به چه چيزهايي امر كرده، و از چه اموري نهي  ديگر كساني بودند كه نمي
كردند كه علي خود از آن  اي رفتار مي كرده است، و حتي كارگزاران وي به گونه

 اطالع بوده است.  بي
اند بايد گفت كه آنان از امر و نهي  علم محمدي را به ارث گرفتهدر مورد وارثاني كه 

حضرت آگاه هستند، و در روايت خبر از ايشان صادق هستند. و در اين دو زمينه بسيار 
اند. اينان تمام حرفشان اين است كه حتماً  تر از كارگزاران و واليان علي عمل كرده موفق

گوئيم: اين كالم از چند وجه باطل  اشد. و ما مياي وجود داشته ب بايد امام معصوم زنده
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 است: 
ايم. در زمان ما نيز امامي  وجه نخست: آن كه تاكنون امامي با اين اوصاف نداشته

سراغ نداريم كه براي وي ادعاي چنين اوصافي بكنند، يا خود مدعي آن باشد. چنين 
رد اصالً وجود ندارد. امامي نزد پيروانش مفقود و غائب است، و نزد عاقالن و اهل خ

سازد، كسي كه بر مردم واليت  هاي امامت را محقق نمي چنين چيزي هيچ يك از آرمان
يابد حتي اگر اندكي صفت جهل و ظلم هم در وي باشد، مطمئناً براي آنان سودمندتر  مي

 اي بر ايشان ندارد. از كسي است كه به هيچ وجهي از وجوه فايده
از  –شود  چنانكه مشاهده مي –م معصوم در امورشان حتي همين منتسبان به اما

دهند اما از  جويند. يعني خود را به معصوم نسبت مي كساني غير از آن امام استعانت مي
كنندگان اين امام  گيرند. لذا تصديق رادي ناسپاس يا ستم پيشه كمك و راهنمايي مياف

توانند از امامشان  بينند، نمي نمي اي معصوم منتظر كه نه از دين او و نه از دنيايش فايده
 هيچ يك از اهداف امامت را استفاده كنند. 

اگر هدف غيرقابل حصول باشد، ديگري احتياجي به اثبات و تهيه وسيله هم باقي 
ها جز براي رسيدن به مقاصد و اهداف مربوط به آنها طلب  ماند؛ چون وسيله نمي
دف مطمئن باشيم، بحث و سخن در وسيله، شوند. پس هر گاه از نبود يا انتفاي ه نمي

ها به  انسانتالشي بيهوده و عبث خوهد بود. و اين به منزله آن است كه كسي بگويد: 
كساني نيازمندند كه به آنان خوراك و آب و غذا برساند. و غذاي آنان بايد چنين، و آبشان 

ز آن سو معلوم باشد كه هاست، آنگاه ا بايد چنان باشد، و اين مخصوص فالن دسته از انسان
  ترينشان هستند. ها و مفلس آن دسته از مستمندترين انسان

شود؟ و چه سودي پيروي از چيزي  اي در طلب چيزي است كه يافت نمي چه فايده
دانيم امام اصوالً به دو چيز دروي نياز  كه هيچ نفعي ندارد، مترتب است؟ در حالي كه مي

ز است تا تبليغ و تعليم داده شود، و يا به عمل او تا با نيرو شود: يا به علم او نيا پيدا مي
 و اقتدار آن عمل بتواند مردم را ياري برساند.

اي دارد و نه از دومي؛ اگر اينان را علمي باشد آن را  اما اين امام منتظر نه از اولي بهره
ت دارد: اگر آن اند، و اگر ايشان را عملي باشد دو حال از اقوال افراد پيش از او گرفته
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توان گفت آن را از مسلمانان استفاده  عمل مورد توافق و رضايت همه مسلمانان باشد مي
اند، در غير اين صورت آن عمل را از كفار و كج دينان و ملحدان و امثال آنان اخذ  كرده
، ترينشان در علم و دانش هستند ترين مردم در عمل، و جاهل اند. چرا كه آنان ناتوان كرده

و با وجود اينكه ادعاي تبعيت از علم و قدرت معصوم دارند، آنان را نه علمي است و 
 دهد جز ادعا هيچ چيز ندارند.  نه قدرتي، كه اين نشان مي

گانه به تنهايي در بر دارنده همة شرايط امامت  همچنين هيچ يك از امامان دوازده
 اند.  نبوده

رساندند كه  نش و دين خود به مردم فايده ميتر از علي همانقدر از دا امامان پايين
بن حسين و فرزند او جعفر بن محمد  رساندند، مثالً علي  به امت ميشان  افراد امثال

آموختند كه خداوند و علماي زمانشان به ايشان آموخته بودند، و  چيزي را به مردم مي
 تر بودند.  افعتر و براي امت ن در زمان خودشان افرادي بودند كه از آنان عالم

اين امر نزد اهل علم و معرفت معروف و شناخته شده است. اگر هم فرض شود كه 
كند چون از آنان، كارهايي كه از  اند زياد فرقي نمي آنان داناترين و ديندارترين امت بوده

آمده است، يعني قدرت الزام مردم به حق،  آمد، برنمي صاحبان حكومت و قدرت بر مي
 اند.  آنان از امور باطل را نداشتهو بازداشتن 

در اماماني كه بعد از سه امام اول آمدند مانند دو عسكري نه علم چنداني، و نه 
قدرت چناني يافت نشد كه مورد استفاده امت اسالم قرار بگيرد. آنان همچون 

ها بوده و از حرمت و جايگاهي برخوردار بودند. و در آنان  همنوعانشان از نسل هاشمي
ن اندازه از معرفت و علم ديني و اسالمي بود كه در نزد عموم مسلمانان بوده، و براي آ

 كرده است.  انجام و فهم امور دين و دنيا كفايت مي
اند، اين را  اما اين كه گفته شود آنان خصوصيات دانشمندان و اهل دانش را دارا بوده

لوم ديني چنانكه نزد سه تن اول رو دانشمندان و طالب ع از آنان سراغ نداريم، از همين
يافتند  اي مي اند. اگر چيز قابل استفاده اند، نزد بقيه فرزندان علي تلميذي نكرده تتلمذ كرده

 شناسند.  بردند، ولي طالبان علم راه و مقصود خويش را نيك مي حتماً از ايشان بهره مي
دم بدو اقبال كرده شود مر چنانچه انسان داراي نسب شريفي باشد اين امر باعث مي
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هايش را بپذيرند. چنانكه ديديم ابن عباس چون فرد بسيار عالمي بود امت به  دانسته
ها بردند، تا جائي كه نام و ذكر او شهره خاص و عام  ارزش وي پي برده و از او استفاده

 گرديد. 
كران او پي  شافعي هم به همين صورت بود وقتي كه مسلمانان به علم و فقه بي

 دند، به محضر درسش شتافتند و به علم و فقه شهره شد. بر
خواهد، و ما  اما اگر انسان مطلوب خود را در چيزي نيابد، آن را از آن چيز نمي

بينيم كه مثالً اگر در مورد شخصي بگويند: فالني طبيب يا نحوي است، و چنان  مي
برسند، در اينجا اگر بزرگش كنند تا طبيبان و نحويان به او روي آورند و به حضورش 

اينان پي ببرند كه آن شخص علم چنداني درباره طب و نحو در خود ندارد از وي روي 
 اي براي آن شخص ندارد.  گردانند، و ديگر ادعا و بزرگداشت جاهالن فايده مي

اند كردند كه، بر خداوند تعيين قدر، قدرت  اماميه از معتزله اين سخنشان را گرفته
 و عنايت واجب است. دادن و توفيق 

تر است  سپس خود گفتند: امامت واجب است، و آن نزدشان از نبوت هم واجب
گويند: ما با علمي يقيني و  هاست، مي چون امامت نوعي عنايت و توفيق در تكليف

دانيم كه اگر گروهي رئيسي پر هيبت، فرمانروا،  براساس عرف و عادات هميشگي مي
تر و از فساد  امور داشته باشد، آن گروه به صالح نزديك مقتدر و پر توان و مسلط بر

دورتر خواهد بود. و هر گاه رئيسي نداشته باشند دچار هرج و مرج شده از صالح دور 
اي عقلي و منطقي است كه جز ناآگاهان از  و به فساد نزديك خواهند بود. و اين قضيه

توفيقي در تكليف است پس گويند: چون اين  كند. مي عرف و عادات كسي انكارش نمي
 كنند.  واجب است، سپس شروع به ذكر صفات مختلف امام همچون عصمت و غيره مي

از خودشـان سـؤالي بـراي خودشـان مطـرح كردنـد و گفتنـد:         تعـدادي چندي بعد 
اكنون غايب است پس آن عنايت حاصـل از او در   گوئيد: امام عنايتي الهي است و هم مي

اگر توفيق مورد صحبت در هنگام غيبت امام حاصل نيست، حالت غيبت كدام است؟ و 
پس ديگر جايز نيست كه آن امام توفيق الهي فرض شود كه در آن صـورت صـحبت از   

گوئيم: عنايت امام  اساس است. و در جواب اين سؤال گفتند: ما مي امامت معصوم هم بي
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اصـل اسـت، و تنهـا    اند ح در زمان غيبت براي آنان كه وي را در زمان ظهورش شناخته
 اند كه معتقد به امامتش نيستند.  كساني از اين عنايت محروم

همچنانكه توفيق معرفت براي كسي كه خدا را نشناخته وجود ندارد، و تنها شامل 
شود كه خدا را شناخته باشند، و گفتند: به اين ترتيب اين سؤال هم ساقط  كساني مي

 يابد.  وب ميشود و اعتقاد به امامت معصومين وج مي
بعد به آنان گفته شد: اگر توفيق و عنايت در زمان غيبت هم همچون زمان ظهور 

نياز گردند و تا لحظه مرگ از او  شود كه از ظهورش بي حاصل شدني است الزم مي
گوئيم:  كنند و اين بر خالف مذهبشان است. آنان پاسخ دادند كه ما مي  دنباله روي

براي فرد معتقد به او از باب ايجاد نفرت و بازدارندگي از  عنايب امام در زمان غيبتش
معاصي و قبايح همچون زمان ظهور امام است. اما ما ظهور او را براي چيز ديگري 

كردن دست ستم پيشگان از جان و مال و زندگي مؤمنين و  دانيم، و آن كوتاه ضروري مي
 شدني نيست. ايجاد عدالتي است كه جز به وسيله وي براي ما ميسر و 
اساس و باطل است، به آن علت  اما پاسخ ما هم آن است كه: اين كالمي آشكارا بي

كرد و  كه آن امامي كه او را عنايتي خوانديد كسى بود كه عقول و عادات بدان حكم مي
اوصافي براي آن قائل شديد و گفتيد: اگر گروهي رئيس پر هيبت، فرمانروا، مقتدر و پر 

تر و  امور داشته باشد، آن گروه به واسطه چنين رئيسي به صالح نزديك توان و مسلط بر
از فساد دورتر خواهد بود، و در او شرط معصوميت قرار داديد، گفتيد: بخاطر اينكه 

شود، و روشن است كه  هدف نفرت و باز دارندگي جز با وجود عصمت محقق نمي
ين اختياراتي نبودند، هيچ يك از آناني كه قبل از امام منتظر آمدند هيچ يك داراي چن

 آنان مسلط بر امور و داراي نفوذ نبودند. 
خليفه شد اما به اندازه خليفه پيش از خود از قدرت و اقتدار و نفوذ فراگير  علي

برخوردار نبود. باقي ائمه اثنا عشريه هم صاحب قدرت و اقتداري نبودند و فقط در حد 
 دادند.  افراد نظير خود كارهايي انجام مي

در خصوص امام غايب هم بايد گفت كه كاري صورت نداده است. و هر فرد 
داند وي بيش از چهارصد و شصت سال است كه غيب شده  معترف به وجود او كه مي
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برد كه  تواند ظهور كند چه رسد به اينكه اقامه حدود كند، پي مي ترسد نمي و چون مي
نهي كند، و لذا هرج و مرج و فساد در وي باقي تواند كه به كسي امر يا  اين امام نمي
 نخواهد ماند. 

ترين و فاسدترين و   به همين خاطر است كه طوايف رافضه پر هرج و مرج
ها هستند و در ميانشان اختالف و نزاع و ديگري و حق خوري در  ترين فرقه متفرق

رسد به شود چه  حدي است كه در هيچ يك از فرق كافر كيش مثل آن مشاهده نمي
 اند.  مردماني كه بر راه اسالم

سخن ديگر آنان مبني بر اينكه عنايت امام غايب همانند زمان ظهور شامل پيرواني 
اي آشكار است. به اين دليل كه اگر امام غائب  شود كه به او معتقد هستند، نيز مبالغه مي

ر زمان غيبت دهد كه د ظهور كند كارهايي چون اقامه حدود و وعظ و غيره انجام مي
 امكان آنها را ندارد. پس در ظهور او عناياتي هست كه در غيبتش نيست. 

همچنين تشبيه معرفت امام غائب به معرفت خداوند و اينكه عنايت او تنها شامل 
شود نيز قياسي باطل است؛ چرا كه معرفت به اينكه خداوند موجودي حي  پيروان او مي

دهد و هم از معصيت  كند، و در عوض آن پاداش مي و قادر است كه امر به پرستش مي
نمايد، شناخت و علم به اين مسائل  كند، و گناهكاران را مجازات مي و نافرماني نهي مي

ترين اسباب رغبت و محبت به او و بيم و تقوا از اوست، يعني بنده با  يكي از قوي
كند و به خاطر ترس  مي دانستن اين مسائل تمايل به انجام كار نيك و دريافت ثواب آن

داند پروردگارش آگاه و قادر است و  نمايد چون مي از مجازات معاصي از آنها دوري مي
 كند.  سنت او به اين امور حكم مي

شود كه بيش از  اما چگونه شناخت شخصي موجب انجام اوامر و ترك نواهي او مي
ات نكرده و به كسي نام و نشان است. كسي را مجاز چهار صد سال است مفقود و بي

ترسد ظهور كند، چه رسد به اينكه امر و  پاداشي نداده است، وي حتي از بيم جان مي
شود، بلكه دانستن عجز و  نهي هم بكند. چنين كسي نه تنها باعث ترك گناه پيروان نمي

شود، به خصوص كه زمان  هراس او موجب روي آوردن به انجام كارهاي زشت مي
هاي متوالي پشت سر هم آمده و گذشته و او هنوز نه كسي را  دورهغيبت طول كشيده و 
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 معاقبه كرده و نه احدي را پاداش داده است. 
كرد و نابكاران را مجازات  اگر بر فرض چنين امامي هر صد سال يك مرتبه ظهور مي

ن به رساند كه از هر يك از واليان امور مسلمانا نمود، باز هم آن فايده و عنايتي را نمي مي
رسد، حتي اگر گفته شود بر فرض او هر ده سال يا هر سال يك مرتبه ظهور  امت مي

داشت،  كند باز هم آن منفعت حاصل از والت امور كه هميشه حضور دارند را نمي مي
خيرات و  –كنند  هايي كه در بعضى امور مي ها و ستم رغم گناه علي –اتفاقاً همين واليان 

كنند، چندين  دهند و اقامه حدودي كه مي اي كه انجام مي شرعيحسنات و امور و احكام 
دهد، حال بگذريم از امامي  برابر اعمالي است كه فردي هر چند وقت يك بار انجام مي

دانند كه چنين امامي اصالً وجود خارجي  كه كالً غايب و مفقود است و عموم علما مي
اجز و بيمناك است، و هرگز به اندازه دانند كه او ع ندارد، و معتقدان به وجودش هم مي
كنند، اقدامي انجام نداده چه رسد به اينكه به حد  كاري كه هر يك از مردم عادي مي

 واليان امور رسيده باشد. 
تواند بدهد؟ نفوذ و اقتدار و دست  چنين امامي چه هيبتي دارد؟ چه فرماني مي

م رئيس، فرمانروا، پرهيبت و با تواند براي مرد توانايش كدام است؟ چنين چيزي كي مي
 نفوذ و اقتدار باشد تا با وجودش به صالح و مصلحت نزديك شوند؟ 

يابيم كه اين قوم در نهايت جهل و  لذا هر گاه در اين مسأله تدبر كنيم در مي
برند. بطوري كه فايده چنين امامي را در زمان عجز و  گويي بسر مي گري و سفسطه مبالغه

دانند كه در زمان ظهور و حضورش براي مردم دارد، و  اي مي با فايدهغيبت او برابر 
رغم عجز و بيم و نبودش عنايتي است، به همان اندازه كه شناختش در  معرفت او علي

گويند مجرد اين شناخت عنايت است همچنان كه  زمان حضور او عنايتي است. مي
 شناخت خداوند متعال عنايت است. 

ئيد: حتماً بايد امام معصومي باشد تا اين امور را انجام بدهد. آيا گو وجه دوم: شما مي
مقصود شما اين است كه خداوند حتماً بايد چنين امامي با چنين صفاتي كه گفتيد 
بيافريند؟ يا آنكه مردم بايد با چنين فردي بيعت كنند؟ اگر گزينه اول مورد نظر 

ها خلق نكرده است؛ نهايت  شماست، كه خداوند احدي را با اين صفات و ويژگي
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توانيد بكنيد آن است كه بگوئيد: علي معصوم بود ولي خداوند وي را بر  ادعايي كه مي
همه چيز مسلط نفرمود، و او را نصرت نداد، نه بوسيله خودش و نه بوسيله فرستادن 

 . سربازاني از سوي خود براي او، تا بتواند اموري را كه گفتيد در ميان امت محقق سازد
گوييد: علي در زمان خالفت سه خليفه اول عاجز، مقهور و مظلوم بود،  اتفاقاً شما مي

و آنگاه نيز كه صاحب سپاه و سربازي شد، سپاهيان ديگري عليه او بر خاستند و با او 
جنگيدند، به طوري كه حتي نتوانست آن كارهايي را انجام دهد كه خلفاي پيش از او به 

 يي كه از نظر شما ظالم و ستمگر بودند. انجام رساندند، خلفا
به عبارتي خداوند به خلفاي پيش از علي نصرت داد و ايشان توانستند اقدامات مفيد 
و صالحي را به ثمر برسانند اما به علي نصرت نداد تا حتي در همان حد اقداماتي انجام 

 دهد. 
ايد،  از خدا خواستهشود كه خداوند چنين معصوم منصوري را كه  در نهايت نتيجه مي

اصالً نيافريده است. و اگر منظور شما اين است كه: مردم بايد با چنين امامي بيعت كرده 
گوئيم: به هر حال مردم چنين بيعتي نكردند حال چه اين   و وي را ياوري كنند، مي

اش بخوانيد. به هر تقدير هيچ يك از معصومين  كارشان را اطاعت بناميد، و چه نافرماني
هايي  شما نصرتي نديدند، نه از طرف خداوند، و نه از سوي مردم. اين مصالح و خوبي

شود. لذا هيچ يك از اين اهدافي كه  هم كه ذكر كرديد جز با نصرت و ياري حاصل نمي
داريد، هرگز بدست نيامده است، چون وسايل آنها كامل نشده  از وجود امام توقع مي

 است. 
يده شود حال كه همه وسايل الزم براي حصول اين وجه سوم: اين است كه پرس

اهداف فراهم نيست، بلكه بسياري از شروط تحقق آنها گم و مفقود است، چرا جايز 
نيست كه شرط مفقود، همان شرط عصمت باشد؟ و اگر مقصود مفقود است: چه به 

ر كه در هر حال تفاوتي د -خاطر عدم عصمت، و چه به خاطر ناتواني و عجز معصوم 
كند كه خداوند بايد امام معصومي را آفريده  ، پس چطور عقل حكم مي-كند  نتيجه نمي

 باشد؟ 
آفريند، اما چنين  در حالي كه خداوند چنين كسي را براي تأمين مصالح بندگانش مي
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فردي را عاجز از تأمين آن مصالح آفريده، حتي به واسطه او مسائل ناميمون و امور 
 آيد. ه توضيح آن در ادامه ميفاسدي به وجود آمد ك

كرد، شر و فساد  وجه چهارم: آن است كه اگر خداوند اين معصوم را خلق نمي
شد، چون وجود او اوالً باعث دفع هيچ شري نشد تا گفته  كمتري در دنيا حاصل مي

شود: وجود او فالن شر را دفع كرده است، اتفاقاً وجودش موجب شد كه عامه مسلمانان 
و به او و يارانش ستم روا  ،و با پيروانش دشمن شدند ،او را تكذيب كردندو اهل سنت 

هايي در آن ميان شكل گرفت كه جز  داشتند، و با تقدير اينكه معصوم است، تباهي
 داند.  خداوند كسي مقدار آنها را نمي

زيرا در خالفت خلفاي سه گانه  ،اند و بقيه ائمه دوازده گانه معصوم نبوده علي 
 ،عثمان) و خلفاي بني اميه و بني عباس ظلم و شرك كمتر بوده است ،عمر ،بكر(ابو

و با وجود اينكه  ،اند نسبت به اينكه فرض نماييم كه علي و بقيه ائمه معصوم بوده
اي كه كسي معصوم  مگر به همان اندازه ،اند اند شر و بدي را از بين نبرده معصوم بوده

 س در معصوم بودنشان شر بوجود آمد نه خير!!پ ،نبوده آن را از بين برده است
حال چگونه ممكن است كه خداوند حكيم چيزي را به قصد ايجاد خير بيافريند، كه 

 شود؟  از وجودش جز شر و تباهي حاصل نمي
 در جواب اين سؤال اگر بگويند: اين شر از ظلم مردم در حق او ناشي شده است. 

راي دفع ظلم مردم بيافريند، اما در عين حال گوئيم: اگر خداوند حكيم وي را ب مي
تر خواهد شد، در اين صورت چنين آفرينشي  بداند كه اگر چنين كند، ظلم مردم افزون

از روي حكمت و حكيمانه نخواهد بود، و همچون آن خواهد بود كه شخصي فرزند 
د كه فرزند او خود را به معلمي بسپارد تا او را تربيت و اصالح كند اما در عين حال بدان

 كند، آيا هيچ حكيمي چنين كاري خواهد كرد؟  هرگز از معلم يا مربيش اطاعت نمي
وجه پنجم: حال كه انسان فطرتاً موجودي اجتماعي است، و وجود معصوم هم براي 
دفع ظلم و شر و پليدي از مردم شهر الزم و ضروري است، آيا شما ادعا داريد كه 

اي كه خداوند به وجود آورده است معصومي هست كه به  همواره در هر شهر يا جامعه
 دفع ظلم مشغول است يا خير؟ 
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اگر پاسخ شما آري است، كه چنين چيزي به هيچ وجه صحت ندارد، مگر در بالد 
كفر يا در سرزمين مشركين و اهل كتاب معصوم وجود دارد؟ يا آيا در شام نزد معاويه 

 معصومي بود؟ 
براي همه شهرها يكي است، اما نمايندگاني در هر يك از  گوئيد: امام اگر هم مي

 شهرها دارد. 
گوئيم: آيا هر امام معصومي در همه شهرهاي روي زمين نماينده دارد يا در برخي  مي

 شهرها؟ 
گويي است، و اگر  تان آن است كه: در همه شهرها، كه اين مبالغه و ستيزه اگر پاسخ

  گوئيد: فقط در برخي از شهرها. مي
گوئيم: پس تفاوت چيست هر گاه چيزي كه ذكر كرديد بر خدا واجب است، و  مي

 همه شهرها هم نيازشان به معصوم يكي است؟ 
وجه ششم: آن است كه گفته شود: آيا تنها اين معصوم معصوم است؟ يا همه 

ه اند؟ كه البته آنان ادعاي مورد دوم را ندارند. در عين حال ك نمايندگان او نيز معصوم
 معصوم نبودند، صمبالغه بزرگي خواهد بود، چرا كه نمايندگان (كارگزاران) پيامبر 
هايي سر زد كه مثل  كارگزاران علي هم همينطور، اتفاقاً از برخي از آنان شر و معصيت

 آن از كارگزاران معاويه مثالً سر نزده است. پس عصمت كدام است؟ 
 است. و اگر بگويند: عصمت تنها براي امام شرط 

به خصوص كه معصوم  –گوييم: در اين صورت پس مردم سرزمين غائب از امام  مي
برند، در حالي  چه نفعي از عصمت امامشان مي –عاجز از كنترل كارگزاران خود باشد 

كند، از غير  خوانند، غيرمعصوم ميانشان داوري مي كه پشت سر غيرمعصوم نماز مي
 كند؟  اموالشان را اخذ ميكنند، و غيرمعصوم  معصوم اطاعت مي

 شود.  و اگر توضيح دهند كه: همه اين امور به معصومين ارجاع داده مي
چنانكه عمر و عثمان و معاويه و  –گوييم: اگر معصوم قادر و داراي قدرتي بود  مي

قادر به آن نبود كه آن عدالت واجبي را كه خود بدان آگاه است درباره هر  –غيره بودند 
تواند انجام دهد اين است  انش تمام و كمال اجرا كند، بلكه نهايت آنچه مييك از پيرو
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تواند بر آنان بگمارد، ولي اگر در آن ميان  ترين شخصي را كه مي كه بهترين و مناسب
 فرد اليق يا عادلي را نيافت چه؟ از كجا فردي كارا و عادل برايشان حاكم كند؟ 

نيافريده باشد، تكليف از امام برداشته اگر بگويند: اگر خداوند چنين اشخاصي 
 شود.  مي

گوييم: اين دقيقاً يعني آفريدن فرد كارا و عادل مطلق بر خداوند واجب نيست،  مي
بلكه بر امام واجب است كه آنچه در توان دارد انجام دهد. مردم هم همينطور بر ايشان 

هر چند كه نقصي هم  ترين بندگان خدا را بر خود حاكم سازند، واجب است كه شايسته
 در قدرت يا در عدالت او وجود داشته باشد. 

خداوندا، از پايداري فاجر و سستي امين به تو شكايت و پناه «فرمود:  مي عمر
اين سخن عمر است كه در تدبير سياسي نظير نداشت، حال ديگران چگونه بايد ». برم مي

 باشند؟ 
ادل باشد، اما اگر معصوم عاجز و اين براي وقتي است كه حاكم خودش قادر و ع

ناتوان باشد چه؟ و بدتر اگر اصالً مفقود األثر باشد چاره چيست؟ چه كسي او را از 
دهد؟ و چه عاملي يا كسي آنان  شان به او خبر مي كند و از اوضاع احوال پيروان آگاه مي

ن ابتدا تظاهر به كند؟ گذشته از اينها اگر يكي از نائبا را به اطاعت كامل از او ملزم مي
المال را تصاحب كرده و در  اطاعت از او كند. اما چندي بعد اموال زيادي از بيت

خواهد يا اي براي وي  قصرهاي شاهانه سكونت گزيند، در آن صورت معصوم چه چاره
 توانست انديشيد؟ 

حال معلوم شد كه يك نفر معصوم اگر قدرتي هم دارا باشد، هدف را محقق 
ه رسد به اينكه او عاجز يا مغلوب هم باشد؟ و چه رسد به اينكه گم و سازد، چ نمي

غايب بوده نتواند با كسي سخني بگويد؟ و چه رسد به اينكه اصالً حقيقت يا وجود 
 نداشته باشد. 

وجه هفتم: جلوگيري معصوم از ستم مردم به يكديگر و اجراي عدالت در مورد آنان 
باشد، اما بعد از  يري از مظلوم واقع شدن خودش ميحق خود و جلوگ فرع بر دفاع او از

تواند از خودش  اينكه روشن شد چنين معصومي چنان ناتوان و عاجز است كه حتي نمي
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دفع ظلم كند و براي خويش استيفاي حق نمايد، يا حتي حق زني را از ميراث به او باز 
د؟ و چه حقي را نكب تواندد گرداند، بايد پرسيد، پس اين معصوم چه ظلمي را دفع مي

پرسيم اگر معصوم غايب يا بيمناك باشد چنانكه از  تواند بازگرداند؟ و مي به حقدار مي
بيم اينكه ظالمان به او تعرض كنند جرأت ظهور در ده يا شهري را ندارد، و اكنون بيش 

برد، زمين را سراسر  از چهار صد و شصت سال است كه وي در چنين حالتي سر مي
اد فرا گرفته است، و او هنوز ياراي آن را ندارد كه خود را بر همگان آشكار ظلم و فس

دهد؟ براستي اينان  كند؟ يا حق را به مستحقان مي كند، پس چگونه از مردم دفع ظلم مي

 ﴿چقدر در خور اين فرموده حق تعالي هستند كه:         

                ﴾N  :44(الفرقان.( 
فهمند؟! آنان فقط همچون چهارپايانند،  شنوند يا مى برى بيشتر آنان مى آيا گمان مى«

 ».بلكه گمراهترند
وجه هشتم: آن است كه گفته شود: نياز انسان به رسيدگي به بدن خودش، شديدتر 

رئيس يا حاكم آن است، و هر گاه خداوند متعال نفس انسان را معصوم از نياز شهر به 
نيافريده است، چگونه بر او واجب است كه رئيس (حاكمي) معصوم بيافريند؟ در حالي 

ها و  تواند در نهان خود كافر باشد، و در نهان خود مرتكب معاصي ظلم كه انسان مي
خبردار شود، و اگر خبر هم داشته  فسادهاي زيادي شود، بدون آن كه معصوم از آنها

تواند جلوي آنها را بگيرد، پس اگر چنين چيزي واجب نيست چگونه آن  باشد نمي
 ديگري واجب است؟ 

وجه نهم: آن است كه گفته شود: آيا فلسفه وجود امامان اين است كه به واسطه 
مصلحت وجودشان خير و مصلحت از فساد بيشتر شود. و آدميان با رهبري آنان به 

نزديك و از فساد دور بمانند؟ يا نه، منظور از وجود ائمه آن است كه مصلحت و خير 
 مطلق حاكم شود و هيچ فسادي باقي نماند؟ يا مقصود مقدار معيني از مصلحت است. 

اگر مورد نخست مراد است كه چنين چيزي در زمان اغلب واليان امور نيز حاصل 
ابوبكر و عمر و عثمان حتي بهتر از زمان علي شده است، و چنين مقصودي در عهد 
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حاصل شد، و در عهد حكومت خلفاي بني اميه و بني عباس بسيار بيشتر و بهتر از ائمه 
گانه محقق گرديد. نيز چنين هدفي بوسيله پادشاهان روم و ترك و هند و بيشتر  دوازده

چون فساد و  حاصل گرديده تا بوسيله غايب منتظري كه ملقب به صاحب زمان است.
تباهي ناشي از نبود حاكم و يا ولي امر بسيار بيشتر از فسادي است كه با وجود او 

تري براي واليت در همان زمان وجود داشته  شود، هر چند كه افراد شايسته حاصل مي
شصت سال با امامي ستمكار بهتر از گذشتن يك شب بدون «اند:  باشند، چنانكه گفته

 ».امام است
گفته شود: بلكه مراد و مقصود از امام پديد آمدن صالح مطلق و عدم هر اما اگر 

 گونه فساد است. 
گوييم: چنين چيزي واقع نشده است و خدا چنين چيزي نيافريده است، او حتي  مي

كننده براي بوجود آمدن چنين چيزي را هم بوجود نياورده  هاي مساعد اسباب و زمينه
تي را واجب و الزم دانسته و ملزومات آن را بر است. چه كسي توانسته چنين حال

پندارد كه عقل ما فوق بشري دارد، و يا در صدد  خداوند واجب بكند؟ چنين كسي يا مي
اي اصالً  نكوهش و تخطئه پروردگار خويش است. چون در هر صورت چنين قضيه

 امكان تحقق يافتن ندارد. 
شود، اما همين سخن درباره معصوم  اي در مورد افعال بندگان گفته مي چنين مسأله

شديدتر است، چون مصلحت او به اموري خارج از دامنه قدرت او، و حتي خارج از 
قدرت خداوند از نظر معتزليان رافضه بستگي دارد، لذا واجب شمردن آن بر خداوند 

 زيانبارتر از واجب دانستن صالحيت و معصوميت براي هر يك از بندگان است. 
اگر امام معصوم نباشد، به امامي ديگر نياز «گويد:  انكه رافضي ميوجه دهم: چن

شود يا جايزالخطا  خواهد بود، و جواز نياز به امام ديگر آن است كه از امام خطايي ديده 
 ».باشد

شود: چرا جايز نيست كه اگر امام مرتكب خطا و اشتباهي شد،  كه پاسخ داده مي
آگاه سازد كه در اين صورت اتفاق همگاني بر كسي از ميان امت وي را از خطاي او 

شود، و از آن سو اگر كسي از افراد امت اشتباهي هم بكند، امام يا نائب  خطا حاصل نمي
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سازد  او وي را مطلع كند. امام يا نايب او هم اگر اشتباهي كرد ديگري آنها را هشيار مي
د، نه براي هر يك از آي و بدين ترتيب نوعي عصمت همگاني براي همه امت بدست مي

 گويند؟  افراد، چنانكه اهل جماعت مي
در همين مورد داريم كه هر يك از راويان حديث متواتر ممكن است دچار اشتباه 
شده باشند، و يا شايد تعمداً مرتكب دروغي شده باشند، اما مجموعه راويان معموالً 

اع نظر پيدا كرده باشند. و غيرممكن است همه با هم دچار اشتباه شده يا بر دروغي اجم
همين طور است افرادي كه رؤيت هالل يا رؤيت چيزهاي مهم و حساس ديگري 

كنند، ممكن است يكي از آن افراد اشتباه بكند اما امكان ندارد تعداد زيادي از ايشان  مي
هاي حساب و  در رؤيت هالل مرتكب اشتباه بشوند. در مورد علما و طالب دانش

 ن اصل صحت دارد. هندسه نيز همي
و واضح است كه صحبت كردن از وجود عصمت براي گروهي متحد و داراي 

تر از وجود عصمت و ادعاي آن براي يك نفر است. و  تر و عيني وحدت كلمه، معقول
جمعي و در  اگر تحقق عصمت براي تعداد فراواني از افراد يك قوم به صورت دسته

د، غيرقابل قبول و غيرممكن است، مطمئناً براي يك زماني كه بر يك امر اتفاق نظر دارن
تر است، و اگر براي يك نفر به تنهايي ممكن باشد. مطمئناً تحقق  فرد تنها غيرممكن

 تر است.  تر و ممكن عصمت براي يك قوم داراي وحدت كلمه اولي
تر از اثبات آن  تر و شدني حال دانستيم كه اثبات عصمت براي يك مجموعه اولي

يك نفر است و با همين عصمت هم مقصود و مراد از وجود امام معصوم حاصل  براي
شدني است، اين يعني آنكه عصمت امام الزم نيست و ضرورتي ندارد امام معصومي 

 وجود داشته باشد. 
دانند و  اين از ناداني رافضه است كه معصوم بودن يك نفر از مسلمانان را واجب مي

شمارند.  رتي كه معصومي در ميانشان نباشد جايزالخطا ميمجموعه مسلمانان را در صو
كند كه اگر چنانچه تعداد زيادي  در حالي كه عقل سليم و دانش صحيح چنين حكم مي

همگي بر يك قول خاص اتفاق  –با وجود اختالف در اجتهادهايشان  –از دانشمندان 
يگر است. نيز داريم تر از قول فردي د تر و صحيح نظر پيدا كنند، آن قول خاص صائب
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كه اگر حصول خبر و اطالع از طريق يك روايت واحد ممكن باشد، مطمئناً حصول خبر 
 تر خواهد بود.  تر و صحيح هاي متواتر مطمئن و اطالع از طريق روايت

دليل اين امر هم آن است كه امام در مصالح و منافع عمومي با مردم شريك است، 
ند اين منافع را تأمين كند مگر اينكه او و مردم با مشاركت توا يعني امام به تنهايي نمي

تواند حدود الهي را اجرا كند،  هم به تأمين مصالح و منافع جامعه اقدام كنند. امام نمي
حقوق مردم را به آنان بدهد و با دشمنان جامعه اسالمي مبارزه كند مگر آنكه مردم هم 

تواند نماز جمعه يا  افقت كامل مردم نمياو را ياري كنند. او حتي بدون رضايت و مو
كند، بدون نيرو و  جماعتي را براي آنان برگزار نمايد. اوامري را نيز كه او بديشان مي

توانند به انجام برسانند. لذا چون كه مردم در افعال و قدرت با امام  اي خودشان نمي اراده
ر خصوص علم و نظر هم به توان همه اين امور را به امام نسبت داد، د شريكند، نمي

كند و دانش دارد بلكه مردم  همين صورت است، امام لزوماً تنها كسي نيست كه فكر مي
شان هم فكري و مشورت كنند و امام نيز  نيز علما و اصحاب نظرهايي دارند كه با امام

ي كند. و همانطور كه قدرت امام جز با همكاري مردم كار آنان را در اين امور تقويت مي
 برد، علم او نيز بدون مشاركت مردم ناتوان خواهد بود.  از پيش نمي

وجه يازدهم: آن است كه بگوييم: آن علم ديني و شرعي كه ائمه و امت اسالمي بدان 
نيازمند هستند بر دو نوع است: علمي كلي: مانند واجب دانستن نمازهاي پنجگانه، و 

و دزدي و شرابخواري و مانند آن، و  روزه ماه رمضان، و زكات، و حج و تحريم زنا
علمي جزئي: همچون وجوب زكات بر فالن مال، و وجوب اقامه حد بر فالن كس و 

 امثال آن. 
در مورد علم نوع اول، شريعت به تنهايي پاسخگوست، و در آن به امام احتياجي 

ضى نيست، چون پيامبر يا به كليات شرعي كه واجب و ضرورند تصريح فرموده و يا بع
اند بدون توضيح رها كرده است، در مورد اول  از آن امور را كه از راه قياس قابل حصول

كه بحثي وجود ندارد، مورد دوم هم از طريق اصل قياس قابل حصول و در دسترس 
 باشد.  مي

نه  توضيح گذاشته كه اموري از كليات شريعت را بي صاما اگر بگويند: ولي پيامبر 
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و نه از راه قياس قابل ادراك است، و تنها با نظر و سخن معصوم بدان تصريح فرموده 
اين معصوم شريك پيامبر در نبوت است نه جانشين  –در اين صورت  -شود،  دانسته مي

وي؛ چون اگر او چنان است كه بتواند بدون استناد به احاديث و روايات پيامبر چيزي را 
پيرو پيامبر، يعني خود يك پيامبر واجب يا حرام كند، پس او فردي مستقل است نه 

تواند داشته باشد. همچنين: اگر  است، در صورتي كه خليفه پيامبر چنين استقاللي نمي
قياس حجت است، پس حواله مردم به آن جايز است، و اگر حجت نيست بر پيامبر 

 واجب است به همه كليات تصريح كند. 

﴿ خداوند متعال فرموده است:                      

        ﴾N  :3(المائده.( 
و اسالم را به  ؛و نعمت خود را بر شما تمام نمودم ؛امروز، دين شما را كامل كردم«

 ».عنوان آيين (جاودان) شما پذيرفتم
ت، و به فرد ديگري نياز ندارد (كه آن را اين آيه نصي است بر اينكه دين كامل اس

 كامل كند).
شود بر همه موارد آن تصريح كرد، و  در خصوص علم نوع دوم يعني جزئيات، نمي

اي جز اجتهاد براساس تحقق ادله هر يك از موارد وجود ندارد،  براي تحقق آن چاره
جداگانه مشخص  تواند جهت قبله را براي هر فرد نمازگزار بطور همچنانكه شارع نمي

 تواند به عدالت هر شاهدي حكم كند و مواردي از اين قبيل.  كند، يا نمي
ادعاي عصمت امام در جزئيات غلوي است كه هيچ كس ادعاي آن را ندارد، علي 

 كرد كه از آنان مواردي چون خيانت و عجز و ناتواني  افرادي را بر مردم حاكم مي
ايي را قطع كرد، آن دو نفر بعداً گفتند: اشتباه مشاهده شد، وي با شهادت دو نفر پ

ايد حتماً  دانستم كه شما دو نفر به عمد شهادت كذب داده كرديم. و علي گفت: اگر مي
 كردم.  دستهايتان را قطع مي

 نيز همين گونه بودند چرا كه در صحيحين از ايشان روايت شده كه صپيامبر 
آوريد و چه بسا كه برخي از  ي به نزد من ميشما دعواهايتان را براي داور«فرمودند: 
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شما در استدالل كردن و دليل آوردن از برخي ديگر از شما توانمند و در حجتش قويتر 
كنم. پس اگر در قضاوتم چيزي از  شنوم قضاوت مي باشد، من هم تنها براساس آنچه مي

اي از آتش  قطعه حق برادر شما به شما رسيد آن را نگيريد، چون در حقيقت با آن كارم
 .216F1»ام دوزخ را برايش بريده

وجه دوازدهم: آن است كه پرسيده شود: آيا عصمت امام معصوم عبارتست از انجام 
عبادات و ترك معاصي با اختيار خود امام، با آنكه خداوند متعال به قول شما آفريننده 

ب قدرت انجام اختيار او نيست؟ يا اينكه عصمت مذكور خلق اراده براي اوست؟ يا سل
 معصيت از اوست؟ 

اگر مورد نخست را تأييد كنيد و همچنان معتقد باشيد كه خداوند اختيار فاعل را 
 آفريند، لزوماً بر اين باوريد كه خداوند قادر به آفريدن معصوم نيست.  نمي

 شود.  و اگر مورد دوم را قبول كنيد اصل قدرتي كه بدان معتقد هستيد باطل مي
يد: عصمت يعني سلب قدرت انجام معصيت، در اين صورت معصوم و اگر بگوي

گذاري نسخ، و فرد فلج از راه  شما عاجز از فعل گناه است همچنان كه نابينا از نقطه
 رفتن عاجز است. 

كنند. و  كنند و بدان كار امر هم نمي فرد عاجز از انجام كاري را از آن كار نهي نمي
گيرد. در نتيجه  نهي از كاري، ثوابي هم به او تعلق نمي هر گاه به كسي نه امر شود و نه

معصوم از نظر خود شما به خاطر ترك معصيت و انجام طاعات پاداشي شاملش 
ترين نقص براي او خواهد بود، در آن صورت هر مسلماني كه  شود، و اين بزرگ نمي

بكند و سپس فرض بگيريم از چنين معصومي بهتر خواهد بود، مسلمان اگر گناهاني هم 
گردد، حتي در عوض هر بدي يا گناهي  هايش محو مي توبه كند، با اين توبه همه بدي

شود. پس ثواب افراد مكلّف بهتر و بيشتر از  كه كرده يك حسنه به حسناتش اضافه مي
 باشد.  ثواب معصوم خواهد بود (از نظر خودشان) و اين با اعتقادشان در تناقض كامل مي

بايد گفت: اگر فرض گرفته شده كه حتماً بايد معصومي وجود داشته در مقدمه دوم: 

                                           
 ). ١٣٣٨-٣/١٣٣٧)، و مسلم (٩/٢٥)، (٣/١٨٠) نگا: بخاری (١(
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باشد، پس گفته ايشان مبني بر اينكه جز علي كسي معصوم نيست، به اتفاق ناروا و 
نادرست است، چون بسياري از مردم از پارسايان و صوفيان و نيز عوام الناس براي 

اند،  گانه قائل مان دوازدهشيوخ خود به عصمتي از جنس عصمتي كه رافضه براي اما
شيخ «شان نهفته كه:  معتقد هستند. و شايد تعبير ايشان از اين عصمت در اين سخن

 ».محفوظ است
حال كه آنان با وجود اعتقاد به افضليت صحابه، چنين باوري در مورد شيخ خود 

 تر است.  دارند، پس اعتقاد به معصوميت خلفاي راشدين از آن هم اولي
 اري از مردم درباره شيوخشان به اندازه غلو شيعيان درباره ائمه، غلو والبته بسي

 كنند.  روي مي زياده
عالوه بر اين: اسماعيليان نيز كه اثناعشري نيستند، معتقد به عصمت امامان خود 

 هستند. 
همچنين: بسياري از پيروان و هواداران بني أميه بر اين باور بودند كه امام حساب و 

كند.  كنند مواخذه نمي هايي كه از امام مي د، و خداوند آنان را بخاطر اطاعتعقاب ندار
اطاعت از امام در همه امور واجب است و خداوند چنين فرمان داده است، سخنان 

 ايشان در اين مورد فراوان و معروف است. 
آنگاه كه يزيد بن عبدالملك به حكومت رسيد و خواست مطابق سيره عمر بن 

ز حركت كند، تعدادي از شيوخ و ريش سفيدان طرفدار امويان نزد او آمدند و عبدالعزي
در حضور او به خداوند واحد احد سوگند ياد كردند كه هر گاه خداوند متعال امامي را 

 گذرد.  پذيرد و از اعمال ناشايست او در مي بر مردم واليت بخشد، حسنات او را مي
بزرگان بني اميه امر به اطاعت مطلق از ولي امر روست كه در آثار بسياري از  از اين

شده است، و گفته شده كه هر كه از او اطاعت كند اطاعت از خداوند نموده است. بدين 
(يعني » اطاعت شامي«گفتند:  دليل بود كه در موردشان ضرب المثل ساخته بودند و مي

 اطاعت مطلق مثل اطاعت مردم شام است).
تند كه امامشان آنان را جز به فرامين خداوند فرمان گف در همان حال آنان مي

اي در ميانشان نبود هيچ، بلكه بسياري از آنان از علي متنفر  دهد، در حالي كه شيعه نمي
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 دادند.  بودند و او را دشنام مي
كند در واقع خداوند  در نتيجه آن كسي كه معتقد است هر آنچه امامش به او امر مي

طاعت امام واجب است و خداوند به او در ازاي اين اطاعت پاداش به او امر كرده، و ا
كند، چنين كسي با وجود چنين اعتقادي هيچ  دهد و به خاطر تركش مجازاتش مي مي

 نيازي به معصوم ندارد. 
در اين صورت جواب بر دو وجه خواهد بود: يك وجه اينكه گفته شود: هر يك از 

حتماً بايد امام معصومي داشته باشيد، جواب  اين طوايف اگر به آن گفته شود: شما
كند، به عصمت ائمه  ايم برايمان كفايت مي دهد: عصمت امامي كه به او اقتدا كرده مي

گويد: شيخ من الگوي  اثناعشري احتياجي نداريم: نه علي و نه سايرين، و ديگري مي
م، حتي بسياري از گويد: امام اموي يا اسماعيلي خودم را قبول دار من، و آن ديگر مي

مردم بر اين باورند كه هر كه از پادشاهي اطاعت كند صرف نظر از اينكه آن پادشاه هر 
خواهد باشد، گناهي متوجه او نخواهد شد. و اين فرموده را دليل خود  كس كه مي

﴿ دانند كه: مي            ﴾N  :51(النساء.( 
 .»ا اطاعت كنيد و پيامبر و اولياي امر خود را نيز اطاعت كنيدخدا ر«

 اگر بگويند: اعتقاد اينان را اعتباري نيست. 
دهيم: اينان از رافضيان و اسماعيليان بهتر هستند، و پيشوايان و شيوخ آنان  جواب مي

ل تراود. اينان در هر حا خيلي بهتر از شخصيت معدومي هستند كه هيچ نفعي از او نمي
بهتر از رافضيان هستند. همچنين بايد گفت كه حجت رافضه با اين سخنشان باطل 

 گويند: عصمت جز براي علي و اهل بيتش ادعا نشده است.  شود كه مي مي
و اگر بگويند: در ميان صحابه كسي ادعاي عصمت ابوبكر و عمر و عثمان را نكرده 

ي علي نكرده، سخن شما گوييم: اگر كسي از صحابه ادعاي عصمت برا است. مي
اند كه ادعاي عصمت براي او  اساس خواهد بود، و اگر در ميان صحابه كساني بوده بي

كنند، مانعي ندارد كه كساني هم در آن ميان مدعي عصمت براي سه خليفه بوده باشند، 
دانيم و  اتفاقاً ادعاي عصمت براي اين سه نفر سزاوارتر است، چون ما به علم يقين مي
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دادند، حتي  داريم كه عموم صحابه ابوبكر و عمر را بر دو خليفه ديگر برتري مي خبر
چنانكه به تواتر از وي روايت شده  –داشت  علي خودش آن دو نفر را بر خود مقدم مي

در اين صورت ادعاي عصمت آن دو تن رواتر از ادعاي عصمت براي علي  –است 
 است. 

 در مورد ابوبكر و عمر نقل نشده است. اگر گفته شود: چنين چيزي از اصحاب 
گوييم: از هيچ كدام از آنان روايتي دال بر عصمت علي هم روايت نشده است،  مي

كه گوييم: حال  البته ما هم قائل به عصمت نيستيم، نه براي آن دو و نه براي علي. اما مي
 اند، كسي هم قائل به عصمت علي بوده صرافضه مدعي است اصحاب پيامبر 

تواند نقل قول يكي از اصحاب را مبني بر عصمت يكي از سه خليفه اول نفي كند.  مين
تواند ادعاي چنين فرقي بكند يا آن را از يكي از صحابه نقل كند. در اين  كسي نمي

صورت وقتي سراغ نداريم كه در آن ادعاي عصمت براي علي يا يكي از ائمه 
براي افراد ديگري شده باشد، پس  گانه شده باشد، يا حتي ادعاي عصمت دوازده

 احتجاج به انتفاي عصمت سه خليفه و وقوع نزاع درباره عصمت علي باطل است. 
ها واجب است، و يا واجب نيست، اگر  وجه سيزدهم: يا وجود معصوم در همه زمان

پذيريم كه علي از  شود، و اگر واجب است ما نمي واجب نيست كه ادعاي آنان باطل مي
اي ديگر امام معصوم بوده است، اتفاقاً اگر اين سخن حق باشد ضرورت ميان خلف

يابد كه ابوبكر و عمر و عثمان معصوم بوده باشند، چون اهل سنت بر افضليت ابوبكر  مي
القول هستند. لذا  و عمر و شايستگي بيشتر آن دو براي معصوميت نسبت به علي متفق

تر  و اگر غيرممكن است از علي بعيدتر  اگر عصمت ممكن است، به آن دو برازنده
 باشد.  مي

هيچ مسلماني از اهل سنت قائل به جواز عصمت علي همراه با عدم معصوميت 
ابوبكر و عمر نيست، اهل سنت نفي عصمت از سه خليفه راشدين را جز با نفي همزمان 

لي مطرح پذيرند. اما اينكه عصمت درباره سه خليفه منتفي و تنها براي ع آن از علي نمي
 باشد، چنين چيزي متعلق به هيچ فردي از اهل سنت نيست. 

 و اگر رافضي بگويد: شما معتقد به انتفاي عصمت از سه خليفه هستيد. 
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گوييم: معتقد به انتفاي عصمت از علي هستيم و معتقديم كه انتفاي آن از وي  مي
ه اگر عصمت ممكن بود سزاوارتر از انتفاي آن از ديگر خلفاست، و نيز بر اين باوريم ك

تواند با سخن  سه خليفه نخست بدان سزاوارتر بودند، پس به اين ترتيب رافضي نمي
 خودمان عليه ما اعتراض كند. 

كنيم چون معتقديم خداوند  رو معصوميت سه خليفه را نفي مي همچنين: ما تنها از آن
مي آفريده، شك امام معصومي نيافريده است. پس اگر فرض كنيم خداوند امام معصو

ترند. و نفي  نداريم كه آن خلفا از هر كه بعد از ايشان آمده براي عصمت شايسته
 عصمت از آنان توسط ما به خاطر آن اعتقاد ماست كه ذكر گرديد. 

اينجا جواب سومي هم براي اصل حجت داريم، و آن اينكه: از كجا فهميديد كه علي 
نيستند؟ اگر در پاسخ اين سؤال بگويند: از معصوم است و ديگراني غير از او معصوم 

روي اجماعي كه بر ثبوت عصمت علي و انتفاي عصمت از سواي او وجود دارد به اين 
 امر رسيديم. 

گوييم: اگر اجماع حجت نباشد، اين حجت نيز باطل خواهد بود، و اگر حجتي  مي
براي اثبات باشد، ممكن است حجتي  –كه اصل قضيه است  –براي اثبات عصمت علي 

عصمت در حفظ و نقل شريعت به حساب بيايد، ولي اينان به اجماع اعتراض دارند و 
كنند، پس از كجا دانستند و پي بردند كه علي معصوم است  حجت بودن اجماع را رد مي

 نه آن فرد ديگر؟ 
روايت شده  صو اگر ادعا كردند كه در مورد عصمت علي حديث متواتر از پيامبر 

 صآن سخن ديگرشان است كه گفتند درباره امامت علي پس از پيامبر  است، مثل
 داشت.  تواتر واقع شده است، كه در آن صورت سند ديگري جز اين ادعا نخواهند

آيد، مگر  جواب چهارم: اين پاسخ است كه: اجماع از نظر آنان حجت بشمار نمي
بات معصوميت جز از طريق اينكه رأي معصوم هم در ميان آراء اجماع باشد، حال اگر اث

شود، چون اين يعني معلوم نيست كه امام معصوم  اجماع ميسر نباشد، دور باطل مي
شود كه قول او حجت است مگر  است مگر آن كه خودش بگويد، از آن سو معلوم نمي

 آن كه معلوم شود او معصوم است، در نتيجه هيچ كدام از اين قضايا ثابت شدني نيست. 
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معلوم شد كه حجت آنان در اثبات معصوم باطل است، و اين بدين ترتيب 
گويند اصالً هيچ سند و مدرك  دهنده آن است كه اين جماعت در تاييد آنچه مي نشان
 اي در دست ندارند.  علمي

اما اگر از آنان پرسيده شود: از كجا پي برديد به اينكه او معصوم است و افرادي 
 سواي او معصوم نيستند؟ 

گفت: از آنجا كه او خود گفت: من معصوم هستم، و سواي من معصوم خواهند 
 تواند حجت قرار بگيرد.  نيست، و اين سخن را ممكن است هر كس ادعا كند، لذا نمي

پس هر گاه فرض شود كه احتياج به معصوم ثابت شده است، آن گاه بحث در تعيين 
سته شود معصوم خودش را او خواهد بود، در اين حال چنانچه از فرد اسماعيلي خوا

مشخص كند، او چه دليلي براي آن خواهد داشت كه اين امام معصوم است، و آن 
 ديگري معصوم نيست به خصوص كه اصوالً حجتي هم نياورد. 

وجوب رعايت  ايده كار رافضي هم بر همين منوال است كه از طايفه قدريه 
بايد معصومي وجود داشته  أصلحيت گرفته است. و براساس آن حكم كرده كه حتماً

باشد و اينها اقوالي باطل و تباه است. لذا اگر چنانچه از رافضي خواسته شود امامش را 
تعيين كند، اصالً حجت و برهان قاطعي ندارد مگر اينكه تنها به گفته كسي متوسل شود 

 كه: من معصوم هستم، بدون آن كه هنوز عصمت چنين كسي اثبات شده باشد. 
فتند: هر گاه از راه عقل ثابت شود كه وجود معصوم ضروري است، و علي و اگر گ

شود كه خود او معصوم باشد، چون كسي غير از  هم بگويد: من معصوم هستم، الزم مي
 او ادعاي عصمت نكرده است. 

گوييم: با فرض اينكه وجود معصوم در جهان الزم باشد، صرف اينكه  به ايشان مي
صومم، مورد قبول نيست؛ بدليل امكان و احتمال معصوم شخصي خود بگويد من مع

بودن فردي غير از آن شخص، فردي كه ادعاي عصمت نكرده و ما هم چنين ادعايي از 
ادعاي عصمت  –جايز است كه آن فرد براساس اصول خود رافضه ايم. اتفاقاً  وي نشنيده

جازه دارد خويش را از بيم خويش را پنهان و پوشيده نگه دارد، همانگونه كه امام منتظر ا
 ستم پيشگان از انظار مخفي نگه دارد. 
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پذيرفته   با وجود همه اينها و با فرض ادعاي عصمت كردن علي، تنها وقتي ادعا
 شود كه علي خود آن را اظهار كرده باشد و از قاعده باال مستثني شده باشد.  مي

امام جز سخن خود او  جواب پنجم اين است كه: چنانچه حجتي براي معصوم بودن
شويم، اما  كه: من معصوم هستم، در دست نباشد، ما به گفته علي در اين مسأله راضي مي

اي را از علي نقل كند، اتفاقاً نقل  تواند با سند صحيح و ثابت شده چنين گفته كسي نمي
 كند.  هاي متواتر از وي اعتقاد او به معصوميت خويش را نفي و رد مي قول

جواب ششم: در حقيقت تصريح و اقرار او براي قضات خود مبني بر  و اين هم
اينكه اجازه دارند بر خالف رأي او حكم كنند، دليلي است بر آنكه علي خويش را 

 كرده است.  معصوم قلمداد نمي
گفت: من و عمر در اين راه اتفاق  و با سند صحيح ثابت شده است كه علي 

 ند و فعال نظر من اين است كه فروخته شوند.نموديم كه ام ولدها فروخته نشو
عبيده سلماني كه از طرف علي قاضي بود به او گفت: ما رأي تو را با رأي عمر يكجا 

 .217F1از رأي تو به تنهايي بيشتر دوست داريم
كرد و  يرد و به علي مراجعه نمك يشريح قاضي معروف به اجتهاد خويش حكم م و

گفت: طوري كه  يرد و مك يي او را در اين كار تأييد منمود و عل ينه هم با او مشورت م
علي طبق اجتهاد خويش در مسائل  قضاوت نماييد. و ،رديدك يقبل از اين قضاوت م

رد و پس از آن با اجتهاد خويش از بعضي آراي ك يداد و يا قضاوت م يشرعي فتوا م
صحيح و ثابت از او رد و اين اقوال با اسانيد ك يپيشين خويش مثل بقيه صحابه رجوع م

 نقل شده است.

                                           
 ).٧/٣٩١), و مصنف عبدالرزاق (١٠/٣٤٨نگا: سنن بيهقی ( - ١
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 :)98فصل (
كه گويا به  بطالن استدالل رافضي در مورد اثبات امامت علي 

 نص تعيين گرديده است

وجه دوم: امام بايد منصوب و توصيه شده باشد. چون روشن «گويد:  رافضي مي
از افراد شوند  كرديم كه انتخاب باطل است، و بسا كه برخي از افرادي كه انتخاب نمي

انتخاب شده سزاوارتر باشند، كه اين خود منجر به نزاع و كشمكش خواهد شد، در 
براي  نتيجه نصب امام بدين شيوه فسادهاي بزرگي در پي خواهد داشت كه ما اصوالً

دانيم، از طرف ديگر به  را واجب ميترين انواع آن، انتصاب امام  جلوگيري از كوچك
توصيه نشده است لذا  صلي براي امامت پس از پيامبر اجماع راويان كسي غير از ع

 ».شود كه او امام بشود الزم مي
شود، اما اختالف و بحث در اينجا در  پاسخ اين كالم نيز با رد دو مقدمه آن داده مي

هاي بسياري از سلف و خلف و از  تر است. چرا كه دسته مقدمه دوم آشكارتر و واضح
اي از  به ابوبكر هستند، و دسته صتقد به سفارش پيامبر محدثان و فقها و متكلمين مع
 باشند.  جانشيني مي به عباس براي صرافضه معتقد به توصيه پيامبر 

باإلجماع كسي غير از علي از بين خلفايشان براي «در اين صورت اين گفته او كه: 
في يقيناً كذب است: و هيچ اجماعي بر ن» امامت پس از پيامبر توصيه نشده است

سفارش درباره ساير خلفا وجود ندارد. و اين فرد رافضي كه مؤلف اين سخنان و 
هاي همقطارانش باشد و از افراد برجستة رافضه  مطالب است هر چند هم كه از بهترين

باشد، باز هم همچون همه رافضيان جاهل و نادان است، وإالَّ كسي كه كمترين شناختي 
 كند؟!!  هرگز ادعاي وجود چنين اجماعي نميته باشد شها و روايات موجود دا از گفته

البته در اينجا جواب سوم و مركبي هم داريم، و آن اين است كه بگوييم: از دو حالت 
شود و يا نامعتبر است و  خارج نيست، يا توصيه و سفارش در انتصاب امام لحاظ مي

توصيه در مورد ابوبكر شود؛ اگر معتبر است، مقدمه دوم با اين سخن ما كه:  لحاظ نمي
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شود، اما اگر توصيه اعتباري ندارد، مقدمه اول به خودي  به ثبوت رسيده است، ملغي مي
 خود ملغي و منتفي خواهد بود. 

رود، بلكه  جواب چهارمي هم هست: و آن اينكه اجماع نزد شما حجت بشمار نمي
نص و حديث  گردد به اثبات حجت از نظر شما سخن معصوم است، پس مسأله بر مي

شود، حال آن كه هنوز نه حديث و نه عصمت  درباره كسي كه برايش ادعاي عصمت مي
ماند همان سخن به اثبات نرسيدة  هيچ يك ثابت نشده است. و تنها حجتي كه باقي مي

معصوم من هستم و به امامت من سفارش و توصيه شده «گويد:  شخص است كه مي
 ».است

 باشد.  از جنس همان حجت پيش از خودش مي و اين بدترين نوع ناداني و
امام بايد به او «جواب پنجم: اين پرسش است كه: منظور تو از اين سخنت چيست: 

كننده حتماً بايد بگويد: اين فرد خليفه بعد از من است،  ؟ چون وصيت»توصيه شده باشد
شود  ليفه ميبه او گوش فرا دهيد و از وي اطاعت كنيد. آيا آن فرد به مجرد اين نص خ

 رسد تا وقتي كه در كنار اين وصيت با وي بيعت نيز بكنند؟  يا نه، به امامت نمي
پذيريم،  گوييم: وجوب وصيت با اين اعتبار را نمي اگر منظور مورد اول باشد، مي

كنند، با وجود اينكه آنان از شيعيان  زيديه هم همچون اهل سنت اين وصيت را انكار مي
اگر اين «شمني با علي نيستند. اما در خصوص اين گفته رافضي كه: بوده و متهم به د

 ».انجامد چنين نباشد انتخاب امام به نزاع و كشمكش مي
جواب اين است كه: روايات و احاديثي كه داللت بر استحقاق فالن شخص براي 

 كنند و مفهوم آنها از طريق نظر و استدالل درك شدني است، مقصود احكام از امامت مي
شود، اما تمام احكام داراي پشتوانه حديثي روشن و واضحي  آنها استخراج و حاصل مي

نيستند كه عام و خاص مردم بطور يكسان بتوانند آنها را فهم كنند. از طرفي هر گاه براي 
شناخت و يادگيري امور كلي ميتوان به متون حديثي اكتفا نمود، لزوماً و به طريق اولي 

توان به اين متون  قضاياي جزئي همچون انتصاب امامي معين هم ميدر شناختن امور و 
 كنند نه جزئيات را.  بسنده كرد، و ما روشن كرديم كه پيامبران كليات را بيان و تعيين مي

همچنين: در آن آمده كه هر گاه داليل و قرائن آشكار نشان دهد كه برخي از افراد از 



   

 611 مختصر منهاج السنه

ترند، همين امر ما را از تعيين و توصيه امام  برخي ديگر براي خالفت و امامت شايسته
 كند.  نياز مي توسط امام قبلي بي

و داليل دال بر آنكه ابوبكر سزاوارترين ايشان براي امامت بود آشكار و روشن بود، 
اي  و مورد منازعه هيچ يك از صحابه نبوده است. و اگر در ميان انصار كسي هم منازعه

ه ابوبكر بهترين مهاجرين است، بلكه تنها منازعه بر سر آن كرد، منازعه در اين نبود ك
 بود كه يك نفر از انصار هم همراه با آن يك نفر از مهاجرين به خالفت گماشته شود. 

پيچيدند  اگر گفته شود: اگر آنان تمايلي داشتند به آن متون پشت كرده از آنها سر مي
داشتند هم  اگر آنان واقعاً قصد خير مي چنانكه شما عليه ايشان همين ادعا را داريد. پس

داشتند، نه اين و نه آن  شد، و اگر قصد عناد مي با اين و هم با آن مقصود حاصل مي
 بخشيد.  سودي نمي

جواب ششم: اين است كه گفته شود: دو نوع نص در خصوص احكام وجود دارد: 
حتوي جزئيات پردازد. و نصي كه م يك نص كلي و عمومي كه به اصول و كليات مي

 باشد.  (امور جزئي) مي
اگر بگوييد: امام حتماً بايد معين شود. و مراد شما امام بصورت عام و كلي باشد: 
يعني شروط امام، حقوق و وظايف او، همانند نصي كه در خصوص حكام، مجتهدان، 

ز دار بخشي ا شاهدان، پيش نمازها، مؤذنين و فرماندهان جهاد و ساير مناصبي كه عهده
چنين متون و نصوصي به فراواني و همچون متون  –الحمد هللا  –امور مسلمين است 

 باشد.  مستند ساير احكام در دسترس همگان مي
پاسخ هفتم: آن است كه بگوييم: شما تعيين دقيق و مستند امام را واجب و الزم 

هم بعداً  دانيد، تا مسأله خالفت به نزاع و كشمكش نيانجامد، تا خود همين كشمكش مي
باعث بروز فسادهاي بزرگ نشود، چرا كه اساساً براي پيشگيري از كوچكترين فسادها 

 ايد.  نصب امام را واجب شمرده
بدون چنين فسادهايي خالفت كرد،  گوييم: قضيه بر عكس اين است، ابوبكر ما مي

فت عمر و عثمان بدون بروز چنين فسادهايي خالفت كردند، اما اين فسادها در خال
ايد معين و توصيه شده از پيش بوده است، و در  همان امامي شدت گرفت كه ادعا كرده
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ها و  مورد امامتش نص وجود دارد. به طوري كه در دوران واليتش انواع نزاع
هايي در گرفت كه قرار بود با انتصاب وي از وقوع كمترين مقدار آنها هم  كشمكش

ن وسيله انتظار داشتيد محقق شد. و هدفي كه جلوگيري شود. لذا نقيض هدفي كه از اي
در نظر داشتيد در جايي ديگر بدون وسيله مورد نظر شما بدست آمد. پس وسيله بودن 

 اساس است.  آنچه ادعا داريد براي تحقق هدف مذكور بي
اند كه بر او واجب  اين بدان خاطر است كه اينان چيزي را بر خدا واجب دانسته

شان  ماحصل دروغ و نادانيدهند. لذا  ناممكن و خالف واقع مي نيست و خبر از امري
 چنين تناقضي شده است 
شود بر چند وجه  گوييم: نصي كه مانع بروز فساد مذكور مي در جواب هشتم مي

 است: 
 خبر از واليت شخص بدهد و از حكومت او صيك وجه: اين است كه پيامبر 

كه اگر اين شخص واليت بيابد حاكمي شود  تمجيد كند. در آن صورت امت متوجه مي
ماند، هر  نيك رفتار و مورد رضايت مردم خواهد گرديد، در نتيجه جايي براي نزاع نمي

 چند كه پيامبر نگفته باشد: او را خليفه كنيد. 
 و چنين نصي در مورد ابوبكر و عمر وجود دارد. 

ست، چنين نصوصي وجه دوم: اينكه از اموري خبر دهد كه الزمه صالحيت واليان ا
 در خالفت ابوبكر و عمر اتفاق افتاد. 

وجه سوم: اينكه به كسي از اصحاب امر كند كه پس از وفاتش نزد فردي كه در مقام 
ايستد برود، و بدين گونه خبر دهد كه آن فرد جانشين وي خواهد شد، و اين در  او مي

 مورد ابوبكر اتفاق افتاد. 
ي بنويسد، سپس بگويد: خداوند و مؤمنان جز فالن وجه چهارم: اينكه بخواهد مطلب

 گزينند، و اين در مورد ابوبكر رخ داده است.  شخص را به امامت بر نمي
پنجم: اينكه فرمان دهد بعد از او به شخصي اقتدا كند، پس همان شخص جانشين او 

 بشود. 
، و اش بدهد ششم: اينكه فرمان به پيروي از سنت خلفاي راشدين هدايت يافته
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خالفتشان را تا مدت معيني مشخص كند، تا بدين ترتيب مشخص كند آن افرادي كه در 
 رسند، همانان خلفاي راشدين مورد بحث هستند.  اين دوره معين به خالفت مي

هفتم: اينكه نظر خاصي در مورد برخي اشخاص داشته باشد كه به طور ضمني بيانگر 
ترند. و اين درباره  ظر او براي خالفت مقدمآن باشد كه آن شخص يا اشخاص معين از ن

 ابوبكروجود دارد. 
براي من پدر و «فرمودند:  كچنان كه در صحيحين روايت شده كه ايشان به عايشه 

برادرت را فرا بخوان تا براي ابوبكر چيزي بنويسم كه به موجب آن مردم بعد از من 
ز به ابوبكر رضايت خداوند و مؤمنان ج«، سپس فرمود: »دچار اختالف نشوند

 .218F1»دهد نمي
بخشد، و مومنان جز با  پس پي برديم كه خداوند جز ابوبكر به كسي خالفت نمي

دهند كه اين قضيه را مردم  كنند. ساير احاديث صحيح نيز نشان مي ابوبكر بيعت نمي
هستند، دانستند، و واگذاري امر انتصاب امام به مردم در حالي كه از اين قضيه مطلع  مي

امامشان را نه  نيز همين كار را كرد. چون اگر امت صتر است، و پيامبر  بهتر و با صالح
از روي اجبار و الزام بلكه با رضايت خاطر خودشان برگزينند، به حال خودشان بهتر 

 كند. بوده داللت بر علم و تدينشان هم مي

                                           
 ) قبالً سند اين حديث ذكر شد.١(
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شده  به نص منصوب ابطال ادعاي رافضي مبني بر اينكه علي 

 تا حافظ و نگهبان دين باشد

 صو نگهبان دين باشد چون با وفات پيامبر  سوم: امام بايد حافظ«گويد:  رافضي مي
روز قيامت  وحي منقطع شده و كتاب و سنت از تفصيل و تشريح احكام جزئي آينده تا

قاصرند. پس حتماً بايد امامي منصوب شده از جانب خداوند متعال و معصوم از خطا و 
ها عمداً يا  لغزش موجود باشد تا كه بعضي از احكام را به حال خود رها نكند يا بدان

 ».سهواً نيافزايد. و باإلجماع جز علي كسي چنين نبوده است
كنيم كه وظيفه امام حفاظت و  پاسخ او چند وجه دارد: يكي اينكه: ما قبول نمي

حافظ شريعت باشد. اصوالً نگهباني از دين و شريعت است، بلكه امت مجموعاً بايد 
شود، و اتفاقاً حقايق شرعي اگر به تواتر  حفظ شريعت به وسيله مجموعه امت ميسر مي

توسط افراد متعدد نقل و روايت شود بهتر از آن است كه توسط يك نفر روايت شود. و 
اي كه حائز شروط الزم باشد بعضي از شرع را نقل كند، مراد حاصل  اگر هر دسته

از عصمت هايشان از نظر هر انساني بهتر و برتر  عصمت اهل تواتر در نقل قولشود  مي
هر چند  –علي  است. در مورد ابوبكر و عمر و عثمان و صتر از پيغمبر  فردي پايين
هاي مهاجرين و انصار از نقل  اما روايات و نقل قول –اند  : اينان معصوم -گفته شود 

 قولهاي اين چهار تن رساتر است. 
الوه بر اينها بايد اشاره كرد: اگر چنانچه اكثر مردم در معصوميت راوي يك حديث ع

شود، چه رسد به اينكه بسياري از افراد امت آن  شك داشته باشند، مراد حاصل نمي
 راوي را كافر بدانند؟ 

شود، هر چند عدالت  تواتر هم با روايت يك حديث توسط راويان متعدد حاصل مي
 نشده باشد. آن راويان مسلم 

وجه دوم: آيا منظور رافضي امامي است كه حافظ شريعت است هر چند معصوم هم 
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شود همان  داند كه مي نباشد؟ يا بايد حتماً معصوم باشد؟ اگر معصوميت را شرط مي
وجه اول كه تكرار شد، و بدان جواب داده شد، اما اگر مجرد حفاظت كردن شرط 

يشتر از ابوبكر و عمر از كتاب و سنت محافظت كرده، پذيريم كه علي ب است، كه ما نمي
تر بوده است، برعكس آن دو از علي به كتاب و سنت  تر و آگاه ها عالم و از آن دو بدان

 تر بودند، پس ادعاي اجماع كه رافضي كرده باطل است.  عالم
وجه سوم: آيا قصد او از حافظ شريعت بودن معصوم آن است كه صحت و درستي 

شود؟ يا خير بدون نقل و روايت او نيز  ز شرع بدون نقل و اجازه او معلوم نميچيزي ا
 صحت مسائل شرعي قابل درك و دريافت است؟ 

ماند، و نه به  داني پس نه احتياجي به حفاظت او باقي مي اگر دومي را درست مي
هاي  هايي از شرع بدون او ممكن باشد، حفظ بخش عصمتش، چون اگر حفظ بخش

توان  م ممكن خواهد بود، به طوري كه كل شرع را بدون احتياج به معصوم ميديگر ه
 حفظ و حراست كرد. 

اما اگر بگويي: خير، بلكه مقصود آن است كه شناخت هيچ مسأله شرعي بدون نقل و 
 حفظ او امكان ندارد. 

گوييم: در آن صورت حجتي بر مردم روي زمين نخواهد بود، مگر با نقل و تاييد  مي
شود مگر تا وقتي كه معلوم شود معصوم است، و  ، و درستي نقل وي نيز دانسته نمياو

شود كه او معصوم است مگر با حصول اجماع بر نفي عصمت از غير آن امام،  معلوم نمي
در آخر اگر آن اجماع معصوم بود حفظ شريعت بوسيله آن ممكن خواهد بود، و اگر 

 اهد شد. معصوم نبود عصمت امام نيز معلوم نخو
دار  وجه چهارم: چرا جايز نباشد كه هر صنفي را برحسب آن بخشي از دين كه عهده

نقل و حفظ آن است داراي عصمت بدانيم، قاريان در حفظ قرآن و تبليغ آن معصوم 
هستند، محدثان در حفظ و تدريس حديث معصومند، و فقها در فهم كالم و استدالل 

 احكام معصوم هستند. 
واقعيت آشكاري است كه خداوند بوسيله آن ما را از فردي معدوم و  و اين همان

 نياز فرموده است.  مفقوداألثر بي
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وجه پنجم: اگر به زعم شما حفظ دين و رساندن آن بدست امامان معصومي است كه 
يكي پس از ديگري اين وظيفه را بر عهده دارند، از طرفي اين امام منتظر حاال بيش از 

سال است كه احدي چيزي از شرع را از او نگرفته، پس شما در اين چهارصد و شصت 
شود كه اين قرآني  ايد؟ چرا فرض نمي چهارصد سال قرآن را از كجا و چه كسي گرفته

 خوانيد چيزي از كالم خدا در آن نباشد؟  كه مي
 مفقودايد، چون او يا  عالوه بر اين شما كه چيزي درباره پيامبر از آن معصوم نشنيده

و احكام ايشان اطالع  صاست، و يا اصالً معدوم، چگونه و از كجا از احوال پيامبر 
 يابيد؟  مي

اگر پاسخ دادند: ياران و اصحاب ما آن احوال و احكام را به طور متواتر از امامان 
گوييم: اگر تواتر ياران شما و روايتشان از ائمه موجب حفظ  اند. مي معصوم نقل كرده

هست، چرا نبايد روايات متواتر همه افراد امت از پيامبرشان براي حفظ شرع و نقل آن 
 تر باشد.  و نقل شريعت از آن هم سزاوارتر و مطمئن

به خصوص كه در آن نياز به نقل قول حتمي يك فرد خاص از فرد خاص ديگري 
 نيست؟ 

به خاطر انقطاع وحي و قصور متون حديث از تشريح «گويي:  وجه ششم: اينكه مي
آيا مقصود تو قصور آن از بيان جزء به جزء امور به صورت عيني است؟ يا » احكام

 منظور قصور آن از بيان و توضيح كلي اما با بررسي جزئيات است؟ 
گوييم: اصوالً كالم امام و هر فردي در همين حد  اگر مورد اول را ادعا كني، به تو مي

اي جز اين ندارد كه بصورت  كند چاره است، امير يا حاكم هر گاه براي مردمي سخنراني
ها و افعال مختلف براي آنان بگويد، چون براي وي ممكن و ميسر  كلي از اشياء و پديده

نيست كه در سخنراني خود از فعل هر فاعلي در هر زماني نام ببرد، چنين چيزي 
كلي  اي جز بيان خطابي عام و كلي ندارد، خطاب عام و غيرممكن است، بنابراين چاره

 كند.  در مورد پيامبر نيز صدق مي
كلي  عام و صو اگر مورد دوم را ادعا كني و بگويي كه خود احاديث رسول خدا 

 نيستند. 
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ممكن نيست، و با فرض غيرممكن بودن چنين چيزي در مورد اين  ييم:گو به تو مي
ون منقول از تر است، همين امر درباره روايات و مت احاديث پيامبر خدا كه از امام كامل

امام بطريق اولي غيرممكن و نادرست است. چرا كه ما در خطاب امام ناچاريم دو حالت 
كدام از اين دو حالت را فرض بگيريم: يا عموميت الفاظ را، و يا عموميت معاني، و هر 

تا ديگر براي شرح است  قابل اثبات باشد كافي صدر صورتي كه در سخنان پيامبر 
 تياج پيدا نكنيم. احكام به امام اح

﴿ وجه هفتم: دليل آوردن اين آيات الهي كه فرمود:           

      ﴾N  :4(إبراهيم.( 
تا (حقايق را) براى آنها آشكار  ؛ما هيچ پيامبرى را، جز به زبان قومش، نفرستاديم«
 ».سازد

﴿ و فرمود:               ﴾N  :165(النساء.( 
تا بعد از اين پيامبران، حجتى براى مردم بر خدا باقى نماند، (و بر همه اتمام حجت «

 ».شود)

﴿ و فرمود:             ﴾N  :54(النور.( 
 ».رساندن آشكار نيست و بر پيامبر چيزى جز«

حجت بر مردم اقامه  صو شبيه اين آيات ممكن است بگويند: و آيا با ابالغ پيامبر 
 شده است يا خير؟ 

ابالغ  اساس است، و اگر با اگر اقامه نشده باشد كه اين آيات و معاني آنها باطل و بي
ياج نيست شود كه ديگر به معصوم ديگري احت رسول حجت بر پا شده باشد معلوم مي

بريم كه  كه دين را ابالغ كند، چه رسد به اينكه به حفظ و تبليغ او نياز باشد، نيز پي مي
اي كه خداوند براي نقل و روايت سخن پيامبر و تبيين آن در انسان نهاده براي او  توانايي

كافي است به خصوص كه خداوند متعال قرآن فرو فرستاده خود را از تبديل و تغيير 
 اشته و آن را ضمانت نموده است. مصون د

به طور كلي ادعاي اين درماندگان مبني بر اينكه دين اسالم جز بدست يك فرد معين 
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شود يكي از بزرگترين اعمال تخريبي بر ضد اصول دين است، و  حفاظت و فهميده نمي
 كند، مگر آنكه آن چنين ادعايي را هيچ كسي كه به جوانب قضيه آگاهي دارد مطرح نمي

ديني باشد كه هدفش بيهوده جلوه دادن دين است، و از طرف ديگر تنها  كس ملحد و بي
 پذيرند.  افراد بسيار نادان و غرق در انحراف و گمراهي چنين ادعايي را مي

وجه هشتم: به طور يقين براي همه معلوم است كه اغلب مسلمانان بدون نقل و 
يح و كامل آن دو آگاه و بدان آشنا روايت علي از منبع قرآن و سنت و محتواي صح

كرد تعدادي از علما و فقهاي هايي فراواني  چون كشور گشايي هستند، چنانكه عمر
هاي شام و عراق اعزام كرد تا علوم دين را به مردم آن ديار  صحابه را به سرزمين

از  آموزش دهند، و علم از طريق آنان ميان ساير مسلمانان نيز منتشر شد، و آنچه علي
تر از علمي نبود كه ابن مسعود و معاذ بن جبل و امثال  دين به مسلمانان آموخت افزون

 آنان به مسلمانان تعليم دادند. 
اين امري روشن است، و اگر دين جز از طريق نقل و روايت علي قابل حفظ و 

رفت؛ چون جز بخش اندكي از دين از طريق  حراست كردن نبود، تمام دين از بين مي
ي قابل نقل و روايت نيست، و آن بخش اندك هم هرگز كافي نيست، از طرفي اين عل

ها از علي متواتر نيست، در زمان ما هم معصومي وجود ندارد كه بتوان به او مراجعه  نقل
 چه كم خردند اين رافضيان! -ال حول وال قوه اال باهللا  -كرد، 
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تصاب امام معصوم در امت بطالن ادعاي رافضي مبني بر اينكه ان

 باشد مي واجب است و آن هم علي 

چهارم اينكه: خداوند متعال قادر بر آن هست كه امامي معصوم «گويد:  رافضي مي
منصوب كند، از آن سو دنيا هم به چنين امامي احتياج دارد، فسادي هم از وجودش بر 

از علي هم كسي خيزد، پس انتصاب او واجب و ضروري است، باإلجماع غير  نمي
بينيم كه قدرت ايجاد هست، نياز به  معصوم نبود، پس الزم بود كه او امام باشد. لذا مي

امام هم به دليل احتمال وقوع كشمكش در جهان آشكار است، انتفاي فساد از وجود 
خيزد نه از وجودش، وجوب  امام نيز همين طور، چون فساد از عدم امام معصوم بر مي

م بدين خاطر است كه ثبوت قدرت، وجود نياز و انتفاي عامل باز دارنده انتصاب امام ه
 ».كنند مواردي هستند كه انجام فعلي را واجب مي

پاسخ آن است كه: اين وجه چهارم در واقع همان وجه اول است كه در اينجا بر آن 
ذكر هاي اين مسأله هم با اثبات باطل بودن مقدمه و استدالل  تأكيد كرده است، پاسخ

شده در آنجا آورده شد، اصوالً مبناي اين كالم بر حجت آوردن اجماع است و گفتيم كه 
كند و ديگر نيازي به عصمت علي  اگر آن اجماع معصوم باشد كه همان كفايت مي

ماند، اما اگر اجماع معصوم نباشد داللت آن بر عصمت علي هم باطل خواهد بود،  نمي
كمي بدهد، پس با فرض هر دو صورت اين استدالل چون ممكن است اشتباهاً چنين ح

 باطل است. 
باعث شگفتي است كه رافضيان اصول خود را به ادعاي خود از طريق نص و اجماع 

ها  كنند، در حالي كه آنان دورترين امت از معرفت نصوص (احاديث) و اجماع اثبات مي
اعت است چرا كه و استدالل با آنها هستند، و اين درست برخالف اهل سنت و جم

سنت متضمن نص (حديث) و جماعت در بر دارنده اجماع است، و اين اهل سنت و 
 باشند.  جماعت هستند كه پيروان واقعي نص و اجماع مي
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پردازيم كه از چند وجه قابل بيان  در هر حال ما به بيان بطالن استدالل مذكور مي
 است: 

اب امام معصوم در امت وجود دارد، به نخست آن كه: قبول نداريم كه احتياج به انتص
كند. و اين از داليلي است كه  نياز مي خاطر آنكه عصمت امت آن را از عصمت امام بي

 كنند.  علما در توضيح حكمت عصمت امت بدان استدالل مي
دوم: اگر منظور از احتياج آن است كه حال و وضع مردم با وجود امام معصوم 

گفت بدون شك حال و وضع آنان نه با وجود خود امام بلكه  شود، كه بايد تر مي تكميل
تر خواهد بود، و البته در صورت معصوميت  هاي او كامل در صورت عصمت نائب

تر خواهد شد، اما قرار نيست كه خداوند هر كاري را كه مردم  خودشان از آن هم كامل
آنكه انجام آن كار اصالً  بينند، برايشان انجام دهد، يا آن را بيشتر به صالح خودشان مي

 بر خداوند واجب شود. 
عالوه بر اين قائل شدن به همساني فردي كه پيامبر نيست با پيامبر همچون آن است 

هاي پيامبري مطرح  ها را در مورد ويژگي ترين شبهه ترين و خطرناك كه يكي از بزرگ
واجب باشد همچنانكه گويد  كرده باشند. چون اگر ايمان داشتن به هر آنچه اين فرد مي

كنند.  اي نمي هاي پيامبر واجب است، خصوصيت پيامبري ديگر جلوه ايمان به همه گفته
آوردند ايمان  خداوند متعال به ما فرمان داده كه به تمام آنچه كه پيامبران براي ما مي

 بياوريم. 
ردن به حال اگر كسان ديگري هم باشند كه در عصمت با پيامبران برابرند، ايمان آو

شود، در نتيجه فرقي ميان اين دو دسته  هاي آن افراد هم بر ما واجب مي تمام گفته
 ماند.  نمي

وجه سوم: اين سؤال است: اين معصوم كه بوجودش نياز هست: آيا خودش قدرت 
ها را محقّق و مفاسد را بزدايد؟ يا خودش از اينها عاجز است؟  آن را دارد كه مصلحت

تواند و  نبايد پاسخ شما باشد؛ چون فرد عاجز نه ايجاد مصلحتي ميدومي منتفي است و 
اي، بلكه قدرت داشتن يا قادر بودن شرط انجام چنين اموري است، و  نه دفع مفسده

اي كه  كننده گري به سمت مصلحت، لكن وجود دعوت عصمت يعني وجود دعوت
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 شود.  قدرتي ندارد هرگز موجب حصول مطلوب نمي
 باشد.  : امام معصوم قدرت انجام اين امور را دارا مياما اگر بگويند

گانه قادر بر آن امور  گوييم: چنين چيزي را سراغ نداريم، و اگر اين ائمه دوازده مي
اند نه معصوم، و اگر اصالً قادر  اند، پس آنان عاصي اند، اما آنها را به انجام نرسانده بوده
دو حالت يا هر دوي آنها قطعاً وجود و  اند، يكي از اين اند پس عاجز بوده نبوده

دانيم كه استدالل  ضرورت داشته است: ناتواني و نفي عصمت. با اين فرض ما يقين مي
توان  انجام شده جهت اثبات وجود معصوم باطل و نادرست است، و با مسائل يقيني نمي

 مخالفت مستدل كرد. 
بلكه  وجود ندارد، صبه طور كلي مصلحتي در وجود معصوم پس از رسول خدا 

خيزد، نيز  شود و از وجود او جز فساد چيزي بر نمي مصلحت بدون معصوم حاصل مي
با «نادرست و سخن ديگرشان كه: » به امام معصوم نياز وجود دارد«اين گفته آنان كه: 

نيز نادرست و ممتنع است. بلكه درست برعكس؛ » خيزد وجود معصوم مفسده برنمي
رود، و اگر فقط اعتقاد  خيزد، و مصلحت با وجودش از بين مي يمفسده از وجودش برم

شود، گمان چيست اگر وجود او محقق  داشتن به وجود معصوم موجب آن همه فساد مي
 شود؟
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 :)101فصل (
امام امت است زيرا  بطالن استدالل رافضي مبني بر اينكه علي 

 او بهترين شخص اين امت بود

است كه امام از پيروانش برتر باشد، و علي چنانكه  پنجم: واجب«گويد:  رافضي مي
تر  خواهد آمد، برترين اهل زمانش است، لذا به علت قبح مقدم ساختن خوب بر خوب

 ﴿ فرمايد: متعال ميخداوند  از نظر عقل و نقل، او امام است.         

                       ﴾N  :35(يونس.( 
تر است، يا آن كس كه  كند براى پيروى شايسته آيا كسى كه هدايت به سوى حق مى«

 ».كنيد شود، چگونه داورى مى شود مگر هدايتش كنند؟ شما را چه مى خود هدايت نمى
سخن صحيح نيست، ما پاسخ او چند وجه دارد: يكي آنكه: به فرض دوم اين 

پذيريم كه علي بهترين اهل زمان خويش است، بلكه بهترين اين امت بعد از  نمي
پيغمبرش ابتدا ابوبكر و سپس عمر است و اين حكم از زبان علي و افراد ديگر هم 

 روايت شده است. كه توضيح آن در جواب ما به اين مسأله خواهد آمد. 
گويند: در صورت امكان واجب  غير آنان مي دوم: درست است كه عموم اهل سنت و

است كه فرد برتر امام شود، ولي اين رافضي دليلي براي اثبات اين مقدمه نياورده است، 
اند. آيه ذكر شده هم برهاني  و بسياري از علما در خصوص آن با وي مخالفت كرده

آن كس كه  شود. چون آنچه در آيه ذكر شده اين است كه: براي آن مقدمه محسوب نمي
دهد مگر آن كه خود  دهد، و آن كس كه راه راست را نشان نمي راه راست را نشان مي

شود مگر اينكه برتر، وي را  هدايت شود، و اينكه برتري داده شده قاعدتاً هدايت نمي
هدايت نمايد، اما گاهي فرد بدون آن كه از هادي برتر يا بهترش چيزي بياموزد به 

شود، هر  تر مي شود، و گاهي فرد از كسي كه از او برتر است عالم يهدايت زيادي نائل م
تر از او كه زنده است از آن فرد برتر  چند آن شخص برتر مرده باشد، و اين فرد عالم
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 چيزي نياموخته باشد. 
دهد مطلقاً خداوند متعال  عالوه بر اين: آن كس كه راه راست (راه حق) را نشان مي

شود مگر آن كه هدايت شود صفت هر يك از  ايت نمياست، و آن كسي كه هد
شوند مگر آن كه خداوند متعال هدايتشان فرمايد،  مخلوقات است كه هدايت نمي

مقصود از عبارت آيه همين است و مراد آن كه پرستش خداوند سزاوارتر از پرستش 

   ﴿ هاي اوست. چنانكه در سياق آيه آمده است: آفريده         

                                

 ﴾N  :35(يونس.( 
تنها خدا «كند؟! بگو:  آيا هيچ يك از معبودهاى شما، به سوى حق هدايت مى«بگو: «

تر  كند براى پيروى شايسته كند! آيا كسى كه هدايت به سوى حق مى ت مىبه حق هداي
شود،  شود مگر هدايتش كنند؟ شما را چه مى است، يا آن كس كه خود هدايت نمى

 ».كنيد چگونه داورى مى

  ﴿اش آغاز نموده كه:  خداوند اين آيات را با اين فرموده       

                 ﴾N  :31(يونس.( 
دهد؟ يا چه كسى مالك (و  چه كسى شما را از آسمان و زمين روزى مى«بگو: «

خالق) گوش و چشمهاست؟ و چه كسى زنده را از مرده، و مرده را از زنده بيرون 
 ».آورد مى

   ﴿ رسد كه: ا ميتا به آنج          ﴾N  :35(يونس.( 
همچنين بايد اشاره نمود كه: بسياري از علما معتقد هستند كه: واليت فرد بهتر يا 

تر از او مصلحت بيشتري يافته  برتر در صورتي واجب است كه در واليت افراد پايين
 اي به دنبال نداشته باشد.  د برتر مفسدهنشود، و واليت آن فر

دانند  كنند كه علي را از ابوبكر و عمر برتر مي اصوالً اين مسائل را كساني مطرح مي
هاي  مانند زيديه و معتزله يا كساني كه در اين امر متوقف هستند همچون يكي از فرقه
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 معتزله. 
بكر صديق نزد آنان اما اهل سنت نيازي به رد اين پيش فرض ندارند، چون ابو

بهترين امت است. منظور ما اين است كه روشن كنيم رافضه هر چند هم كه سخن حقي 
بگويند اما قادر نيستند كه دليل صحيحي براي اثبات آن بياورند، چون آنان بسياري از 

اند. تا آنجا كه  اند، به طوري كه از بيان حقيقت عاجز گشته هاي علم را بر خود بسته راه
توانند ايمان علي را به خوارج و امامت او را به مروانيه و دشمنان او ثابت كنند.  نمي

و   كنند و از شدت جهل چون اين رافضه همان استدالل آنان را عليه خودشان اطالق مي
شان متوجه نيستند كه چه تناقض و فسادي در  روي كوركورانه از اميال شخصي دنباله

 سخنان باطلشان جاري است.
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 :)102صل (ف
پاسخ به شبهات رافضي در مورد داللت آيه (انما وليكم اهللا 

 ورسوله..)بر امامت علي

هاي دال بر  روش دوم: استناد به ادله برگرفته از قرآن است و برهان«گويد:  رافضي مي
 امامت علي در كتاب ارجمند خداوند فراوان است: 

﴿ برهان نخست: فرموده خداوند است كه:                 

                ﴾N )55: المائده.( 
همانها كه  ؛اند سرپرست و ولى شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان آورده«

  و خضوع  : خشوع ركوع مراد از( دهند كوع، زكات مىدارند، و در حال ر نماز را برپا مى
در را   دارند و زكات اند برپا مي خاضع و  خاشع  كه حالي . يعني: نماز را در استخدا   براي
  پيوسته  ايشان  پردازند پس جويند، مي نمي  برتري  و برآنان  بر فقرا تكبر نورزيده  كه  حالي

 )».اند فروتن
روايتي ه اين آيه درباره علي نازل شده است. ثعلبي در استناد به علما اجماع دارند ك

نيكان و قاتل  شنيدم كه فرمود: علي راهبر صگويد: (از رسول خدا  از زبان ابوذر مي
خورده و مغلوب كننده به او شكست  كننده او پيروز و منصور، و پشت كفار است. ياري

نماز گذارديم، گدائي در مسجد  صا است). نيز يك روز هنگام نماز ظهر با رسول خد
آمد و كمكي طلب كرد، اما كسي چيزي به وي نداد، آن گدا به ناچار دستش را بطرف 

 صآسمان بلند كرده و گفت: خداوند تو شاهد هستي كه من در مسجد رسول اهللا 
چيزي خواستم و كسي چيزي بمن نداد، علي در آن هنگام در حال ركوع بود، اشاره به 

خنصر راستش كرد كه انگشتر خاتمي در آن بود، آن گدا پيش آمد و انگشتري انگشت 
اتفاق افتاد، پس چون از نمازشان فارغ  صخاتم را ستاند و اين در برابر چشم پيامبر 

خداوندا براستي كه موسي «شدند سر مباركشان را به طرف آسمان بلند كرده و فرمودند: 



   

  مختصر منهاج السنه   626 

﴿از تو چنين درخواست نمود و گفت:                 

                             

          ﴾N  :32-25(طه.( 
برايم آسان گردان! و گره  و كارم را ؛ام را گشاده كن (موسى) گفت: پروردگارا! سينه«

بـرادرم  ، تا سخنان مرا بفهمند! و وزيرى از خاندانم بـراى مـن قـرار ده    ؛از زبانم بگشاى
 ».و او را در كارم شريك ساز ؛هارون را! با او پشتم را محكم كن

﴿ كردي كـه: پس تو قرآن گويا را بر وي نازل              

                    ﴾N  :35(القصص.( 
كنيم، و براى شما  فرمود: بزودى بازوان تو را بوسيله برادرت محكم (و نيرومند) مى«

شما و  ؛يابند بر شما دست نمىو به بركت آيات ما،  ؛دهيم سلطه و برترى قرارمى
 ».پيروانتان پيروزيد

ام را بگشاي، و كارم  (خداوندا و من محمد پيامبر و برگزيدة تو ام، خداوندا پس سينه
را برايم آسان فرما، و براي من علي را به عنوان دستيار و همكارم قرار بده و پشت من 

به پايان نرسيده  خنان رسول خدا گويد: هنوز س را به وي گرم و استوار نما). ابوذر مي
بود كه جبرئيل از سوي خدا و بر وي فرود آمد و گفت: اي محمد بخوان! فرمود: چه 

﴿بخوانم؟ گفت: بخوان:                           

       ﴾N )55: المائده.( 
همانها كه  ؛اند سرپرست و ولى شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان آورده«

  و خضوع  : خشوع ركوع مراد از( دهند دارند، و در حال ركوع، زكات مى نماز را برپا مى
در را   و زكات دارند اند برپا مي خاضع و  خاشع  كه حالي . يعني: نماز را در استخدا   براي
  پيوسته  ايشان  پردازند پس جويند، مي نمي  برتري  و برآنان  بر فقرا تكبر نورزيده  كه  حالي

 )».اند فروتن
فقيه عالم ابن مغازلي واسطي شافعي نقل كرده كه اين آيه درباره علي نازل شده 
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مت) براي علي است، و منظور از ولي فرد داراي اختيار تام است، و در آيه واليت (اما
اش نيز لحاظ  منظور شده همچنانكه خداوند متعال واليت را براي خودش و فرستاده

 گردانيده است. 
ها به چند صورت است: نخستين آنكه بگوييم: در تمامي آنچه كه  جواب اين گفته

پذيرفت،   اي هم نيست كه حتي بتوان با كمي شك و گمان آن را رافضي اينجا گفته نكته
ها كمي  ها كذب و باطل و از جنس سفسطه است. حتي اگر اين گفته مة اين گفتهبلكه ه

چون برهان در تأمل برانگيز هم باشد، اطالق عنوان برهان بر آنها نامگذاري غلطي است؛ 
كنند مانند اين  شود كه آماده علم و يقين مي قرآن و ساير منابع بر چيزهايي اطالق مي

                ﴿ گفته خداوند:

   ﴾N  :111(البقره.( 
ايـن   .آنها گفتند: هيچ كس، جز يهود يا نصارى، هرگز داخل بهشـت نخواهـد شـد   «

 .»يد، دليل خود را (بر اين موضوع) بياوريدگوي اگر راست مىآرزوى آنهاست! بگو: 

 ﴿ د:و خداوند متعال فرمـو                            

                    ﴾N  :64(النمل.( 
كند، و كسى كـه شـما را از    آفرينش را آغاز كرد، سپس آن را تجديد مى يا كسى كه«

دليلتـان را بياوريـد اگـر    «آيا معبودى با خداست؟! بگـو:   ؛دهد آسمان و زمين روزى مى
 .»گوييد راست مى

راست خود دارد و راسـت بـودن   حرف براي اثبات  يحتماً برهان يصادقهر بنابراين 
 شود.  آن معلوم نمياي برهر سخني جز با آوردن برهاني 

كند پر از دروغ است و امكـان نـدارد كـه     اي كه اين فرد ذكر مي ها و ادله همه حجت
آورد داراي مقدمات كـامالً صـادقانه و صـحيحي باشـد.      هايي كه مي حتي يك از حجت

چون ممكن نيست كه مقدمات صحيح براساس بـاطلي ايسـتاده باشـند. و مـا بـه اميـد       
وغ بودن يك به يك آنها را روشن خـواهيم كـرد تـا معلـوم شـود كـه       خداوند متعال در

 هاي عالم است.  ترين دروغ نامگذاري اينها به نام برهان و حجت از زشت
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نيز بايد گفت كه وي در تفسير آيات قرآن بر قولي كه از فرد يا افرادي شـنيده شـده   
است هـم باشـد چـه    كند در حالي كه ممكن است آن قول كذب باشد، يا اگر ر تكيه مي

بسا اكثريت مردم با آن مخالف باشند. و اگر سخن ثابت نشده يك فرد كه اكثريت هم با 
هاي فراواني از ايـن   برهان به حساب آيد، بايد گفت اين فرد برهان ،كنند آن مخالفت مي

ها هيچ گاه با  دست دارد كه در تناقض با همديگرند در حاليكه قاعده آن است كه برهان
 گر تناقضي نداشته باشند. يكدي

  نيهاهاي صادقي را در اثبـات كـذب بـودن بـر     ما در ادامه به خواست خداوند برهان
هاي او به طـور   بريم كه دروغ كنيم و پي مي مورد ادعاي اين رافضي به روشني مطرح مي

ماند كه خداوند قلبشان را كور  هايي آشكار است كه تنها بر كساني پوشيده مي كلي دروغ
هاي دال بر حقانيت نبوت رسول خدا، و قـرآن و ديـن    بريم كه برهان كرده است. پي مي

ل و خردمنـدي  قهاي مورد ادعاي او در تناقض است. چون هر گاه فرد عا اسالم با برهان
شان تأمل كند و مستلزمات آن را مورد انديشه قرار دهـد   ها و فحواي در اصل اين برهان

 اند.  قرار گرفته ص پيامبرديت و عداوت با ايمان و قرآن و بيند كه همه آنها در ض مي
اول  ت:طرح اسـ قابل ثانيا: در پاسخ تفسير او از اين آيه چند مسأله  م:گويي سپس مي

اينكه ما خواستار آنيم كه صحت و درستي اين نقل قول را نشان بدهد، به عبارتي او بايد 
يت داشته باشـد؛ چـرا كـه محـض     اين حديث را به صورتي ذكر كند كه حجيت و سند

نام و سـند اهـل   اسناد دادن آن به تفسير ثعلبي يا اشاره به وجود اجماع بر آن بودن ذكر 
تواند حجت قرار بگيرد. مگر اينكـه   اين وادي، به اتفاق اهل علم نمي ةحديث و افراد ثق

اي آن دو صحت آن براي ما به اثبات برسد. در مورد ابوبكر و عمر هم همين طور اگر بر
فضيلتي قائل شدند و در روايتي ذكر آن بيايد، مجرد اينكه به اتفـاق اهـل علـم صـحت     

صـحت سـند آن   بايـد  روايتش ثابت شود كافي نيست و براي اعتقاد به صحت آن حتماً 
 روايت هم به اثبات برسد. 

يكـي از   .»داردوجـود  بر اينكه آيـه دربـاره علـي نـازل شـده اجمـاع       «گفته او:  م:دو
اند كـه ايـن    اهل علم حديث بر اين اجماع كرده اتفاقارگترين ادعاهاي دروغين است، بز

آيه به طور ويژه در مورد علي فرود نيامده، و علي در نماز انگشتري خـاتمش را صـدقه   
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نداده است، علماي حديث اجماع دارند بر اينكه قصه روايت شـده در شـأن نـزول آيـه     
 هاي بر بافته است.  يكي از دروغ

اما در خصوص نقل قول او از تفسير ثعلبي بايد گفت عالمان علم حديث متفقند بـر  
از احاديث برساخته را در كتاب خود آورده است. همچـون احـاديثي    بعضىاينكه ثعلبي 

كنـد، و از   كه در آغاز هر سوره از ابـي امامـه در مـورد فضـيلت آن سـوره روايـت مـي       
شاگرد او واحدي هـم همچـون    .»ماند ش شب ميك او به هيزم« د:گوين روست كه مي اين

 كنند.  ، صحيح و ضعيف همه را نقل ميروساير مفسرين از اين 
هدف ما در اينجا تنها اين است كه افتراگويي اين مؤلف و جهل شديد او را آشـكار  

اي كـاش   .»بر نزول اين آيه درباره علي اجماع وجود دارد« ت:كنيم در آنجا كه گفته اس
تم كدام شخص چنين اجماعي را از دانشمندان مطلع به موارد اجماع در امـوري  دانس مي

از اين قبيل نقل كرده است؟ چون نقل اجماع در مواردي چون اين مـورد جـز از افـراد    
 شود. اصوالً اگر فرد مـتكلم، مفسـر   مطلع و آگاه به منابع حديثي و منقوالت پذيرفته نمي

ـ   يا مورخي بدون ذكر سند صحيح، روا آن روايـت اعتمـاد   ه يتي را از كسي نقـل كنـد، ب
 بكند؟! هم شود، حال چه رسد به اينكه فرد مزبور ادعاي وجود اجماعي را  نمي

و مفسراني داناتر از  –شان نقل قول كرده  اين مفسراني كه رافضي از كتب م:وجه سو
اند، همين ثعلبي  اند كه با اجماع مورد ادعاي اين فرد متناقض چيزهايي نقل كرده - ايشان

آيه دربـاره ابـوبكر نـازل شـده، و از      ت:رده كه گفته اسكدر تفسيرش از ابن عباس نقل 
مقصود آيه مؤمنان است،  ت:گف م:از ابو جعفر پرسيد ت:عبدالملك نقل كرده كه گفته اس

علي هم از همين مؤمنان است، و از  ت:مقصود آن علي است، گف د:گوين برخي مي م:گفت
 همين را روايت كرده است.  ضحاك شبيه

خـواهيم   كنيم، و تنها از او مي ما رافضي را از اثبات اجماع هم معاف مي م:وجه چهار
كه حرف خود را با ذكر يك سند درست نقل كند. اين سندي كه ثعلبي ذكر كـرده سـند   

هاي ابن مغازلي واسطي از  ضعيفي است. و برخي از رجال آن مشكوك هستند. نقل قول
تر است. بخاطر اينكه اين شخص در كتاب خود چنان احاديث  يفنحتر و  ضعيف آن هم

ه آورده كه بر هيچ فرد كم اطالعـي از علـم حـديث پوشـيده نمانـد      جعلي راموضوع و 
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 . است
د در حين ركوع زكات بدهد چنانكه بـه  يلي باعاگر مراد آيه آن باشد كه  م:وجه پنج

شود  قه كرده است، در آن صورت واجب ميزعم آنان علي در نمازش انگشترش را صد
شود كه مسلمانان جز علي واليت كس  كه آن شرط مواالت و واليت باشد. و واجب مي

ديگري را نپذيرند، و حسن و حسين و ساير بني هاشم ولي مسلمانان نباشند، و اين بـر  
 خالف اجماع مسلمانان است. 

فقط بر علي ت و ه صيغه جمع اسبه معني كساني ك» الذين«عبارت قرآن:  م:وجه شش
 كند.  به تنهايي صدق نمي

اي كـه   د مگر بخاطر امور پسنديدهنك خداوند متعال انساني را تمجيد نمي م:وجه هفت
حال چه آن امور از واجبـات باشـد و چـه از مسـتحبات. از طرفـي        ت:در او موجود اس

ز عقود در نمازند و به صدقه و عتق و هديه و بخشش و اجاره و نكاح و طالق و غيره ا
اتفاق مسلمين نه واجب هستند (در نماز) و نه مستحب، بلكه بسياري از آنـان معتقدنـد   

اي گويـا در نمـاز انجـام داده     كنند حتي اگر از طريق اشاره اين امور نماز را باطل مي ه:ك
ي با اين كار مـالكيتي بـراي كسـ    د:گوين و به حد تكلم نرسند. علماي ديگري مي ،شوند

 مستحب بود حتمـاً پيـامبر  شود به دليل عدم ايجاب شرعي، و اگر اين كارها  حاصل نمي
فرمود و حتماً علي هم در جاهـا   مي ها تشويق و يارانش را بدان ،داد آن را انجام مي ص

 كرد.  و مواقعي ديگر هم اين كار را تكرار مي
يم كه صدقه دادن در ياب حال كه هيچ يك از اين موارد صورت نپذيرفته است، در مي

شـود. فـرد صـدقه     نماز جزء اعمال صالح نيست، و بخشش به سائل بدون آن فوت نمي
تواند بعد از سالم دادن صدقه خود را پرداخت كند، امـا نمـاز فرصـتي بـراي      دهنده مي

 گذارد.  كارهاي ديگري باقي نمي
تـوان   نمـي  در صورتي كه فرض بگيريم صدقه دادن در نماز جايز است، م:وجه هشت

تر به  آن را در حالت ركوع محدود نمود، اتفاقا همين امر در حالت قيام و نشستن مناسب
شما تنها كساني هستند كـه در حـال ركـوع     ولي د:شو رسد، پس چطور گفته مي نظر مي

دهند؟ و آيا اگر فردي در حال قيام و نشسته در نماز صدقه داد، استحقاق ايـن   صدقه مي
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 د؟ واليت را ندار

﴿فرموده الهي:  م:وجه نه           ﴾N  :55(المائده.( 
باشد، در حالت ركوع خود زكات داده  كند كه علي آنان چنين اقتضا مي مطبق كال

كـه او   مشمول پرداختن زكات نبـود، چـرا   ص در حالي كه علي در زمان حيات پيامبر
ها بر كساني واجب است كه حد نصاب آن را بمدت يك سال تن نقرهفقير بود، و زكات 

 در تملك داشته باشد و علي جز اين كسان نبود. 
بخشيدن انگشتري خاتم نـزد بسـياري از فقيهـان وجهـي نـدارد مگـر در        م:وجه ده

خـاتم   ه:آالت مطرح و منظور باشد. و گفته شده ك صورتي كه وجوب دادن زكات زينت
ست، اما اگر بگوييم صدقه دهنـده بـا ارزيـابي قيمـت و بهـاي      ها خارج ا از جنس زينت

گـذاري اشـياء در نمـاز دشـوار      قيمت ت:انگشتري بخشيدن آن را جايز دانسته، بايد گف
 است، و قيمت اشياء در احوال مختلف متفاوت است. 

﴿ ه:آيه مورد نظر به منزله اين فرموده ديگـر خداونـد اسـت كـ     م:وجه يازده    

                  ﴾N  :43(البقره.( 
 .»و نماز را بپا داريد، و زكات را بپردازيد، و همراه ركوع كنندگان ركوع كنيد«

 و اين دستور به ركوع كردن است. 

﴿ :نيز اين فرموده خداوند كه                         ﴾N  آل)

اى مريم! (به شكرانه اين نعمت) براى پروردگار خود، خضوع كن و سجده « ).43عمران: 
 .»كنندگان، ركوع كن بجا آور! و با ركوع

 اين نيز امري به كرنش كردن است. 
بـه  يكي از حقايق ثابت شده در نزد مفسران قـرآن كـه از گذشـتگان     م:وجه دوازده

ارث رسيده آن است كه اين آيه در شأن نهي كردن از دوستي با كفـار و امـر كـردن بـه     
و آن گاه نازل شد كه برخي از منافقان همچون عبداهللا بن ابي محبـت   ،دوستي با مؤمنان

هاي نـاگوار بـيم دارم. و يكـي از مـؤمنين كـه       من از مصيبت ت:گف و مي ورزيد يهود مي
گيـرم و   اي رسول خدا من خدا و رسول او را به دوستي مـي  ت:عباده بن صامت بود گف
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 جويم.  از شر واليت و همراهي اين كافران به خدا و رسول او پناه مي
سياق كالم خداوند نيز در صورتي كه در آن تدبر شود گوياي تفسيري  م:وجه سيزده

ـ  است كه (در بيان وجه دوازدهم) ذكر شد، خداوند متعال مي ﴿ د:فرماي          

                                            

        ﴾N  :51(المائده.( 

 ،گـاه خـود)   د! يهود و نصارى را ولى (و دوست و تكيـه اي اى كسانى كه ايمان آورده«
و كسانى كه از شما با آنان دوسـتى كننـد، از آنهـا     ؛انتخاب نكنيد! آنها اولياى يكديگرند

 .»كند خداوند، جمعيت ستمكار را هدايت نمى ؛هستند
 اي از دوست گرفتن يهود نصاري است.  ىاين نه

ــي ــپس م ــد:  س              ﴿فرماي

                

          ﴾N  :54(المائده.( 
ايد! هر كس از شما، از آيين خود بازگردد، (به خدا زيانى  اى كسانى كه ايمان آورده«
آورد كه آنها را دوست دارد و آنان (نيز) او را دوست  خداوند جمعيتى را مى ؛رساند نمى

آنها در راه خدا  ؛رابر كافران سرسخت و نيرومندنددارند، در برابر مؤمنان متواضع، و در ب
كنند، و از سرزنش هيچ مالمتگرى هراسى ندارند. اين، فضل خداست كه به هر  جهاد مى

 .»و (فضل) خدا وسيع، و خداوند داناست ؛دهد كس بخواهد (و شايسته ببيند) مى
خـدا زيـاني    فرمايـد كـه آنـان هرگـز بـه      در اين آيه عمل ارتداد مرتدين را بيان مـي 

توانند برسانند در آيه همچنين ذكر كساني است كه خدا بجاي اين جماعت بوجـود   نمي
 آورد.  مي

            ﴿سپس فرمـود:  

             ﴾N  :56-55(المائده.( 
همانها كـه   ؛اند سرپرست و ولى شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان آورده«
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  و خضـوع   وع: خش ركوع مراد از( دهند دارند، و در حال ركوع، زكات مى نماز را برپا مى
را در   دارند و زكات اند برپا مي خاضع و  خاشع  كه حالي . يعني: نماز را در استخدا   براي
  پيوسته  ايشان  پردازند پس جويند، مي نمي  برتري  و برآنان  بر فقرا تكبر نورزيده  كه  حالي

 ؛يرنـد، پيروزنـد  و كسانى كه واليت خدا و پيـامبر او و افـراد باايمـان را بپذ    .)اند فروتن
 .»(زيرا) حزب و جمعيت خدا پيروز است

بينيم كه اين كالم الهي متضمن ذكر احوال كساني است كـه از روي نفـاق تظـاهر     مي
گردنـد و نيـز شـامل ذكـر حـال       كنند، و كساني كه از دين اسالم بر مـي  به مسلماني مي

 ورزند. تقامت ميمؤمناني است كه در ظاهر و در باطن بر اسالم خود پايداري و اس
دهد كه ايـن   لذا سياق آيه و آمدن آن به صيغه جمع به تدبركننده در آن علم يقين مي

به طور عموم درباره همه مؤمناني است كه بدين صفات متصف هسـتند و تنهـا بـه     ه:آي
نه به ابوبكر، نه به عمر و نه به عثمان و علي و كسي ديگـر   د:فرد معيني اختصاص ندار

 هستند. اما در هر حال اينان سزاوارترين امت به مصداق اين آيه  به تنهايي.
 وجه چهاردهم: معلوم است كه الفاظ به كار رفته در حـديث مـذكور دربـاره پيـامبر    

نيست بلكه رهبـر ايـن امـت    و صالحان كذب است، چرا كه علي رهبر همه نيكان  ص
تعـدادي از آنـان را   است، علي همچنين قاتل همه كافران نيست، بلكه  ص رسول خدا

اند. به هر حال هر يك از مجاهدين در راه خـدا   كشته و آن تعداد ديگر را ديگران كشته
 تعدادي از كفار را به هالكت رسانده است. 

و  ،هر كه او را ياري كنـد پيـروز  «كه:  جعلي راهمين طور است سخن ديگر حديث 
 ص بر خالف واقع است. پيـامبر  اين هم .»شود هر كه تنهايش گذارد تنها و درمانده مي

كـه  سخن اماميـه، چـرا كـه آنـان معتقدنـد       در خصوصگويد بويژه  جز سخن حق نمي
 .علي را تنها گذاشتند تا زمان كشته شدن عثمان مسلمانان

ناگفته پيداست كه امت اسالمي در زمان خلفاي سه گانه فتح و پيـروزي داشـته كـه    
مـردم بـه سـه حـزب      ،شهيد شد اه كه عثمان هيچ گاه بعد از آن نداشته است. و آنگ

حـزب ديگـري كـه در     ،دفاع نمود و جنگيد يكي: حزبي كه از عثمان  ،تقسيم شدند
را نصرت ندادند؛ نه  جنگيدند و حزب سوم كساني بودند كه عثمان  مقابل عثمان 
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نـد  جنگ نمود كساني كه در دفاع از عثمان  ،با گروه مخالف بودند و نه با عثمان 
بر دو حزب ديگر و كفار پيروز نشدند بلكه آنان بر اين گروه پيروز شدند، و زمام امـور  

واليت يافت، و بر كفار پيروز شدند و شهرها را  را آنگاه در دست گرفتند كه معاويه 
نيز در جنگ با خوارج و كفار همين قدر پيروزي و كاميابي داشـته   علي  ،فتح نمودند

 است.
صدقه  انگشتر خود را (بعد از اينكه علي  صيي كه از پيامبر خدا و همچنين دعا

چرا كه بر همگان هويدا و آشـكار اسـت    ،باشد دروغي خيلي واضح مي ،داد) ذكر نموده
كه صحابي كرام رضوان اهللا علـيهم در هنگـام نيـاز در راه خداونـد چنـدين برابـر يـك        

 دادند. انگشتر صدقه مي
شده است كه فرمود: هـيچ   روايت صاز پيامبر خدا در صحيحين (بخاري ومسلم) 

و فرمـود بيشـترين منـت را در مـال و      ،مالي مثل مال ابوبكر براي من نفع نداشته اسـت 
نمودم  و اگر از ساكنان زمين خليل و دوستي را انتخاب مي ،همراهيش ابوبكر بر من دارد

 .219F1نمودم ميهمانا ابوبكر را انتخاب 
زار شتر در راه خدا صدقه داد تا جـايي كـه پيـامبر خـدا     در غزوه تبوك ه عثمان 

 .220F2نداردفرمود: عثمان بعد از امروز هر كاري انجام دهد برايش ضرري 
بعد از هجرت  -مدينه بگويد  در صپيامبر خدا و همچنين چگونه سزاوار است كه 

مـرا  ( بار خدايا!) علي را كه از اهل مـن اسـت بـرايم وزيـر بگـردان و       كه: -و پيروزي
بوسيله او قوت بده با وجود اينكه خداوند متعال پيامبر خود را نصرت داده و مسـلمانان  

ــت  ــرار داده اسـ ــر او قـ ــد:   ،را ناصـ ــي فرمايـ ــه مـ ﴿چنانكـ           

      ﴾N  :62(األنفال.( 
و همان كسى است كـه  ا ؛و اگر بخواهند تو را فريب دهند، خدا براى تو كافى است«

 .»تو را، با يارى خود و مؤمنان، تقويت كرد
                                           

 و جاهای ديگر  ٩٦/١نگا: بخاری  - ١

 ٦٣٩/٥مسند امحد  ٢٨٩/٥الرتمذی  - ٢
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 ﴿فرمايــد:  و مــي                            

                   ﴾N :40 (التوبه.( 
(و در مشكلترين ساعات، او را تنهـا   ؛اگر او را يارى نكنيد، خداوند او را يارى كرد«

) آن هنگام كه كافران او را (از مكه) بيرون كردند، در حالى كه دومين نفر بـود  ؛نگذاشت
در آن هنگـام كـه آن دو در غـار     ؛بيشـتر همـراه نداشـت)   (كه أبوبكر باشد) (و يك نفر 

 .»غم مخور، خدا با ماست«گفت:  مىبوبكر صديق) ا(همراه خود بودند، و او به 
را از مكه بيرون نمودند و خداوند رسـولش را نصـرت    صآنگاه كه مشركين پيامبر 

بود همانا صديق اكبر بود و آنها دو نفر بودند كـه سـوم    صكسي كه با پيامبر خدا  ،داد
 صكـه بـراي رسـول خـدا      آنگـاه  ،آنها خداوند متعال بود. و همچنين در غـزوه بـدر  

شـد   يساختند تنها كسي كه از ميان صحابه به عنوان مشاور به عريش داخل مـ » عريش«
وبراي هر يـك از صـحابه در نصـرت پيـامبر تالشـها و اعمـال خالصـانه و         ،ابوبكر بود

 شائبه زيادي بوده است. بي
له يكي از از خدا خواسته كه بازوي او را بوسي ص لذا هر كس تصور كند كه پيامبر

افراد امت قوي كند همچنانكه موسي خواست كه بازويش بوسيله هـارون قـوي گـردد،    
نيست كه  ىدروغ بسته و حق ايشان را ادا نكرده است، و ترديد ص وي بر رسول خدا

و  ،يكي از مشتقات شرك و الحاد و نفاق است كه گاهي بر اين جماعت آشـكار  ،رفض
 ماند.  گاه بر آنان پنهان و پوشيده مي

و  تواند اين باشد كه مؤمنان بايد خدا و رسول او وجه پانزدهم: غايت مقصود آيه مي
ند و بهمين خـاطر مؤمنـان علـي را دوسـت بدارنـد و محبـت او       رمؤمنين را دوست بدا

همانطور كه  ،است بورزند، و شكي نيست كه واليت و دوستي علي بر هر مؤمني واجب
 مؤمنان را دوست داشته باشد.  بر هر مؤمني واجب است كه ساير

ــو   ــال فرم ــد متع ﴿ د:خداون                              

             ﴾N  :4(التحريم.( 
ور اوسـت، و  متفـق شـويد، در حقيقـت خـدا يـا      صو اگر با هم عليه رسـول اهللا  «
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 .»همچنين جبرئيل و مؤمنان صالح، و فرشتگان بعد از آنان پشتيبان او هستند
كند كه هر فرد صالحي از ميـان مؤمنـان يـاور و دوسـت      در اين آيه خداوند بيان مي

ايـن   و خداوند و جبرئيل هم يار و ياور اويند. و در هيچ يك از ،است ص رسول خدا
و هر طور  ،امير آن شخص هم هست ،لي شخصي باشدسخنان الهي نيامده كه هر كس و

 تواند رفتار بكند.  بخواهد با او مي
(تنها خداونـد   د:فرمو اگر مراد خداوند از واليت، امارت بود حتماً مي م:وجه شانزده

و هـر كـس    ت:گفـ  و نمي .اند بر شما واليت دارند) و رسول او و كساني كه ايمان آورده
رزد. چون در مورد كساني كـه يـك والـي بـر آنـان حـاكم       واليت خدا و رسولش را بو

 او بر آنان واليت يافت.  د:شو آنان واليت او يافتند، بلكه گفته مي د:شو گرديده گفته نمي
گويند كه او والي يا امير بر بندگانش است.  در مورد خداوند متعال نمي م:وجه هفده

نـده و پروردگـار و مالـك آنـان     خداوند پاك و منزه است، او خالق بندگان و روزي ده
 ،خداوند اميـر المـؤمنين اسـت    د:شو است، و آفرينش و امور بدست اوست، و گفته نمي

دربـاره  گفتنـد. حتـي    چنانكه به افراد داراي حكومت چون علي و غيره امير المؤمنين مي
ت، شود: او متولي يا والي مردم يا امير و فرمانده ايشان اس نيز گفته نمي ص رسول خدا

را جـز بـا عنـوان     هاست. حتـي ابـوبكر صـديق    واالتر از اين حرف وچرا كه منزلت ا
كردند، و نخستين كسي از خلفا كه امير المؤمنين ناميده شد  خليفه رسول اهللا خطاب نمي

 بود.  عمر
وجه هجدهم: اين طور نيست كه هر كس تحت لواي امام عادلي رفت از حـزب اهللا  

يابند،  گردد؛ چرا كه امامان عادل بر منافقان و كفار هم واليت مي باشد، و منصور و پيروز
 ايشان بودند. ها و منافقان هم تحت حكومت ذمي ص همچنانكه مثالً در مدينه پيامبر



   

 637 مختصر منهاج السنه

 :)103(فصل 

﴿بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت آيت            

  ﴾  عليمبني بر امامت 

﴿ ت:فرموده الهي اس م:برهان دو« د:گوي رافضي مي                  

                       ﴾N  :67(المائده.( 
ان! اى پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، كامال (به مردم) برسـ «

 .»اى و اگر نكنى، رسالت او را انجام نداده
از جمهور راويان  –كه بر نزول آن درباره علي اتفاق نظر وجود دارد. ابو نعيم حافظ 

طالب بر رسول اين آيه در مورد علي بن ابي  ت:با اسناد به عطيه روايت كرده كه وي گف
نـاي آيـه: آنچـه را از    گويد: مع نازل گرديد. و در تفسيري ثعلبي هست كه مي ص خدا

پروردگارت درباره فضل علي به تو نازل شده برسان، پس چـون ايـن آيـه فـرود آمـد،      
A=‚‹‘Ÿ≈Ãدست علي را گرفت و فرمود:  ص رسول اهللا =Á˘È‹ =l·Ï=Á˘È‹@. 

مـوالي   با اجماع موالي ابوبكر و عمر و باقي اصحاب است، لذا علـي  ص و پيامبر
 است.  انآنهمه اين افراد است، و او امام 

به غدير خم رسيد، مـردم   ص آمده است كه: وقتي رسول خدا هم  در تفسير ثعلبي
A==‚|‹‘===|Ÿ≈Ãرا ندا داد تا جمع شدند. پس دست علـي را گرفـت و فرمـود:     =Á˘È|‹ =l|·Ï=

Á˘È‹@     و اين خبر شايع شد و در همه جا منتشر شد. و چون خبر به حـارث بـن نعمـان
آمد و چون بديشان رسيد از شـترش   ص ول خدافهري رسيد، سوار بر شترش نزد رس

كـه   ص هايش را بست، آنگاه به حضور رسول خدا ن را خواباند و دستو آپياده شد، 
كردي تا گواهي  در ميان اصحابش بود آمد و گفت: اي محمد از طرف خداوند به ما امر

و به ما امر بدهيم خدايي جز او نيست و تو فرستاده خداوند هستي، پس از تو پذيرفتيم، 
كردي كه پنج بار نماز بگزاريم، كه پذيرفتيم، و امر كردي كـه حـج خانـه خـدا بـه جـا       
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هاي پسر عمويت را بلند  آوريم، قبول كرديم، سپس به اينها راضي نشدي تا اينكه دست
A=‚‹‘Ÿ≈Ãكردي و وي را بر ما برتري دادي و گفتي:  =Á˘È‹ =l·Ï==Á˘È|‹@ حكم ، حال اين

رسول خدا فرمود: سوگند به خداي يگانه كـه از طـرف    ست؟خدارف از توست يا از ط
 ت:گفـ  آنگاه حارث به عقب به سمت شترش برگشت در حـالي كـه مـي   خداوند است. 

اگر اين از جانب تو و حق است پس يا بر ما از آسمان سنگ بباران و يا عذاب  اخداوند
سنگي بطـرف او انـداخت   هنوز به شترش نرسيده بود كه خداوند  ودردناكي به ما بده، 

كه بر سرش فرود آمد و از ما تحتش بيرون آمد و او را كشت، و خداوند متعـال چنـين   

 ﴿ د:نــــازل فرمــــو                      

     ﴾N  :3-1(المعارج.( 
عذابي كرد كه واقع شد(اين عذاب) مخصوص كافران اسـت   اي تقاضاي تقاضاكننده«

 .»المعارج (باعظمت و جالل) تواند آن را دفع كند از سوي خداوند ذي و هيچ كس نمي
اين مطلب از مـورد اول   ه:يكي اينك ت:جواب اين مطالب از چند وجه قابل طرح اس

 ه:آن سخن اول كا ابتدتر است و چنان كه به خواست خدا روشن خواهيم نمود،  دروغين
از آنچـه در خصـوص آيـه گفتـه هـم      » بر نزول آن آيه درباره علي اجماع وجـود دارد «

گوينـد،   دانند چه مـي  تر است، اصوالً هيچ يك از علماي فن كه مي تر و دروغين نادرست
 نه آن حرف را زده و نه اين حرف را. 

و مطالبي كـه  » ءئل خلفافضا«يا در » الحليه«اما در خصوص چيزهايي كه ابو نعيم در 
اند، بايد اشاره كرد كه اهـالي   نقاش و ثعلبي و واحدي و امثال آنان در تفاسير خود آورده
هـا و احاديـث بـر     انـد دروغ  علم حديث اتفاق نظر دارند كه در آنچه اينان روايت كـرده 

شود، نيز اتفاق دارند كه ايـن حـديث ذكـر شـده كـه ثعلبـي در        ساخته بسياري پيدا مي
دهيم كه از  نشان مي اي است، و ما در ادامه ادله جعليتفسيرش آورده حديثي موضوع و 

و خواهيم ديد كـه ثعلبـي از اهـالي علـم حـديث       ،شود طريق آنها اين مسأله روشن مي
 نيست. 

در سـخنان و   م:اي را ذكـر كنـيم و بگـويي    اما مقصود در اينجا اين اسـت كـه قاعـده   
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و براي جدا كردن ايـن   ،هاي بسيار ني هست و هم دروغاحاديث منقول هم راست فراوا
شناسـان هسـتند.    دو دسته از منقوالت تنها مرجع ما دانشمندان علم حـديث يـا حـديث   

كنـيم،   همچنانكه براي بيان تفاوت بين نحو عربي و نحو غير عربي به نحويان رجوع مي
كنـيم، علمـاي    يو براي شناختن و تشخيص دادن مسائل لغت به علماي لغت مراجعه مـ 

و  ،خـود را دارد هر علمـي علمـاي مخصـوص     .شعر و طب و غيره هم به همين ترتيب
ترين دانشمندان  ترين و نيز متدين علماي حديث ارجمندترين، راستگوترين و واال منزلت

 هستند. 
وجه دوم: در خود همين حديث چيزهايي هست كـه بـر كـذب بـودن آن از وجـوه      

 الي آخره. و به غدير رسيد  ص در آن هست كه رسول خداكند. و  زيادي داللت مي
در غدير خم بيان فرمود هنگام بازگشت  ص دانند كه آنچه پيامبر گوييم: همه مي مي

از حجه الوداع بود، و شيعه اين را قبول دارد و آن روز را كـه روز هجـدهم از مـاه ذي    
مسـتقيماً از   ه برنگشـت، و بعد از آن بـه مكـ   ص دانند. پيامبر مي معيد خ الحجه است، 

 و در زنـده ماندنـد  حجه الوداع به مدينه رفتند، ايشان تمام ذي الحجه، محرم و صفر را 
 مودند. نات فربيع االول و

در اين حديث ذكر شده كه بعد از گفتن آن سخن توسط پيامبر در غدير خم و شايع 
اسـت) نـزد    واقع مكهدر كه شدن آن در همه مناطق و نواحي، حارث كه در ابطح بود (

ماجراي غـدير خـم چـه هنگـام      ددان يمجاهلي است كه نفرد پيامبر آمد، و اين داستان 
 اتفاق افتاده است. 

به اتفاق اهـل علـم مكـي اسـت و قبـل از       -سوره سأل سائل  -همچنين اين سوره 
هجرت در مكه نازل شده است يعني حدود ده سال يا بيشتر پـيش از غـدير خـم، پـس     

 باشد؟  نازل شدهمكان دارد كه بعد از ماجراي غدير خم چطور ا

          ﴿ د:عــالوه بــر ايــن: فرمــوده ديگــر خداونــ

 ﴾N  :32(األنفال.( 
ها پيش از غدير خم نازل شـده اسـت، و    يعني سال ،به اتفاق، كمي بعد از جنگ بدر
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 پيـامبر مشركاني چون ابو جهل بـه   ةند بر اينكه اين آيه بخاطر گفتر متفق هستاهل تفسي
آنـان را   قبل از هجرت نازل گرديده است و خداونـد در آن بـه پيـامبرش سـخنان     ص

ـ  كند و مـي  يادآوري مي  ﴿ د:فرماي                    

           ﴾N  :32(األنفال.( 
پروردگارا! اگر ايـن حـق اسـت و از طـرف     «و (به خاطر بياور) زمانى را كه گفتند: «

 .»توست، بارانى از سنگ از آسمان بر ما فرود
همچنين در اين حديث آمده است كه اين فرد به اصول پنجگانه اسالم امر شده و او 

داريم كه و ما از تو پذيرفتيم، و ما به يقين خبر  ت:يرفته است چون او گفهمه آنها را پذ
 چنين باليي بر سر او نيامد.  ص احدي از مسلمانان در زمان حيات پيامبر

گذشته از اين: اين مرد به عنوان يكي از صحابه پيامبر شناخته نشده است، و اسـم او  
هـايي اسـت كـه در     بـرد، از قبيـل نـام    يهايي است كه طرقيه از آنها نـام مـ   از قبيل اسم

 شود.  ره و دلهمه يافت ميعنت هاي افسانه
ايد، در حـالي   ايد كه امامت علي را بوسيله قرآن ثابت كرده شما ادعا كرده م:وجه سو

ـ  ظاهر آن اصالً چيزي دال بر اين ادعا وجود ندارد. قرآن مـي در كه  ﴿ د:گوي        

             ﴾N  :67(المائده.( 
اى پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، كامال (به مردم) برسـان!  «

 .»اى و اگر نكنى، رسالت او را انجام نداده
رد، و گي و اين لفظ لفظي عام است كه همه چيزهايي را كه بر وي نازل شده در بر مي

 لت ندارد.بر چيز معيني دال
لذا ادعاي مدعي مبني بر اينكه منظور رساندن امامت علي بوده كه به پيامبر امر شده، 

شود. در اين لفظ قرآن داللت بر هيچ چيـز معينـي نيسـت، و     به مجرد اين آيه ثابت نمي
و نقـل بـوده    اگر چنانچه اين مسأله از طريق روايات مسلم شود، اثبات آن از راه حديث

تناد به آيات قرآن، لذا هر كس ادعا كند كه در آيه مذكور امر بـه رسـاندن و   نه از راه اس
ابالغ امامت علي به مردم شده است، در واقع به قرآن دروغ بسته است، چون قرآن نه به 
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 طور كلي و نه به طور ويژه داللت بر چنين امري نكرده است. 
 ص اطالعي كه از احوال پيامبراتفاقاً اين آيه با توجه به  ت:توان گف مي م:وجه چهار

درباره علي  كند، و آن اينكه خداوند آيه را داريم داللت بر نقطه مقابل اين ادعاي آنان مي
نازل نفرموده و پيامبر را به ابالغ حكم جانشيني علي امر نفرموده است، چـون اگـر ايـن    

مـان خداونـدش   كرد و او كسـي نيسـت كـه از فر    چنين بود، پيامبر حتماً آن را ابالغ مي
 . پيچى كندسر

هر كه گمان كند محمد چيزي از وحي « ت:) گفته اسكاز همين روست كه عائشه (

ـ  را مخفي و ناگفته گذاشته است، دروغ گفته است، و خداوند متعال مـي   ﴿ د:فرماي     

                                    ﴾N  :67(المائده.( 
چيزي دال بر امامت علي ابالغ نكرده است و  ص اما اهل علم يقين دارند كه پيامبر

 در اختيار دارند:  يهاي فراوان ها و روش علما براي اثبات اين مسأله شيوه
اي نقـل و  هاي كـافي بـر   اي با توجه به اهميتش انگيزه از آن جمله اينكه: چنين مسأله

گرديـد همچنانكـه    روايت آن وجود دارد. و اگر داراي اصل و اساسي بود، حتماً نقل مي
نقل شده است. از طرفي ما شـاهد روايـات فراوانـي در بيـان      ص ساير احاديث پيامبر

فضايل علي هستيم كه در آنها روايات جعلي هم راه يافته اسـت، پـس چگونـه ممكـن     
  ابالغ به مردم نازل شده روايت نشود؟است حقايق راستيني كه براي 

فرمـوده،   اند امـر  امتش را به ابالغ چيزهاي كه از وي شنيده ص و از آنجا كه پيامبر
 ان كنند. كتمشان كرده  پس امت او اجازه ندارند اموري را كه خدا امر به ابالغ

ن يـك  وفات فرمودند، يكي از انصار خواستار آن شد كه از آنـا  ص نيز: وقتي پيامبر
امير و از مهاجرين هم يك امير باشد، اين را بـر وي ايـراد گرفتنـد و گفتنـد: امـارت و      

 ص از قريش ممكن نيست، صحابه نيز در جاهاي متعددي از پيـامبر  خارجفرمانروايي 
و هيچ يك از آنان نه در سقيفه و نه  .»امامت در قريش است«اند كه فرمود:  روايت كرده

مسـلمانان بـا    ل بر امامت علي روايت نكرده اسـت. در نهايـت  در جايي ديگر چيزي دا
ابوبكر بيعت كردند، و با آنكه اكثريت قبيله عبد مناف از بني اميه و بني هاشـم و ديگـر   
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اي به انتخاب علي بن ابي طالب براي واليت داشتند، احدي از آنـان   تمايل قوي –قبائل 
گونه صـورت   عثمان هم كارها همينچنين حديثي را ذكر نكرد. در عهد خالفت عمر و 

پذيرفت، حتي در عهد خود علي نيز كه خالفت از آن وي شد، نه او و نه احدي از اهل 
بيتش و نه هيچ يك از صحابه معروف اين نص را بر زبان نياوردند. روايت مذكور بعـد  

 از آن دوران ساخته شد.
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 :)104(فصل 

﴿بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت آية           ﴾ 
 مبني بر امامت علي

 ﴿ ه:فرموده خداوند متعـال اسـت كـ    م:برهان سو« د:گوي رافضي مي         

                           ﴾N  :3(المائده.( 
و اسـالم را بـه    ؛و نعمت خود را بر شما تمام نمودم ؛ا كامل كردمامروز، دين شما ر«

 ».عنوان آيين (جاودان) شما پذيرفتم
 اهللا اكبر بخاطر اكمال ديـنش و اتمـام نعمـتش، و رضـايت    «فرمود:  ص رسول خدا

موالي اويـم  من هر كس  د:پروردگار به رسالتم، و به واليت علي بعد از من، سپس فرمو
و دشمنانش را دشمن بدار، و يارانش  ،خداوندا دوستانش را دوستعلي موالي اوست، 

 .»نان به او را شكست و زبوني بدهو خائ ،را ياري
اسـتدالل گوينـده در مـورد صـحت      ه:يكـي اينكـ   ت:چند وجه اسبرپاسخ اين گفته 

لماي سني و شيعه صـحت  حديث و مجرد نسبت دادن آن به روايت ابو نعيم به اتفاق ع
كند، چرا كه ابو نعيم بـه اتفـاق محـدثين شـيعه و سـني       ول را اثبات نميقو درستي آن 

احاديث ضعيف و جعلي فراواني روايت كرده است، ايشـان هـر چنـد حـافظ احاديـث      
ي معلومـات   بسيار زيادي هستند ولي چنانكه عادت محدثين امثال اوسـت، بـراي افـاده   

 كند.  ايت مياي وجود دارد، رو كه در هر مسألهرا هر حديثي  تركامل
شناسان بر كذب بودن اين حديث اتفاق نظر دارند. لذا حديث  همه حديث م:وجه دو

 شود.  هيچ يك از كتب مرجع و معتبر حديثي يافت نمي درمذكور 
دها و تفاسير آمده است كه اين آيـه وقتـي بـر    نهاي صحاح، مس در كتاب م:وجه سو

 ودنـد، و مـردي يهـودي بـه عمـر بـن      ه ايستاده بفنازل شد كه ايشان در عر ص پيامبر
خوانيد اگر آن آيه  ست كه آن را مي ا اي اي امير المؤمنين در كتاب شما آيه ت:خطاب گف
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كـدام آيـه را    ت:داديم، عمـر گفـ   شد روز نزولش را عيد قرار مي بر ما يهوديان نازل مي

 ﴿فرموده حق:  ت:گويي؟ گف مي                            

        ﴾N  :3(المائده.( 
دانم كه اين آيه چه روزي و در چه مكاني نازل گرديد،  پس عمر گفت: به درستي مي

221Fدر آنجا ايستاده بودند ص روز عرفه و در عرفه نازل شد آن گاه كه رسول خدا

. همين 1
هاي مختلف مسـلمانان هماننـد صـحاح،     ر هم آمده و در كتابروايت بر چند وجه ديگ

 ها و تفاسير نقل شده است.  مسندها، كليات، سيره
اين روز عرفه هفت روز پيش از روز غدير بود؛ يعني روز جمعـه نهـم ذي الحجـه،    

 گويند: آيه در روز غدير نازل شده است؟!  پس چطور مي
علي يـا بـه امامـت او وجـود نـدارد، بلكـه       اي به  وجه چهارم: در اين آيه هيچ اشاره

مضمون آن خبري است كه خداوند مبني بر تكميل دين و كامل نمودن نعمت بر مؤمنين 
و نيز پسنديدن اسالم به عنوان يك آيين داده است، لذا ادعاي مدعي كه قـرآن از طريـق   

 اين آيه به امامت علي تصريح دارد كذبي آشكار است. 
داوندا دوستانش را دوسـت و دشـمنانش را دشـمن بـدار، و     خ«وجه پنجم: عبارت: 

بـه اتفـاق حـديث شناسـان      .»يارانش را ياري و خائنان به او را شكست و زبـوني بـده  
 دروغين و مجعول است. 

ارد ددو قول وجود » هر كه موالي اويم علي موالي اوست«اما در خصوص قسمت: 
 وريم. آ كه ان شاء اهللا تعالي در جاي خود آنها را مي

مستجاب است. اما اين دعا مسـتجاب نشـده اسـت و     ص وجه ششم: دعاي پيامبر
خالفت  نبوده است نيز معلوم شد كه وقتي علي به ص دانستيم كه آن اصالً دعاي پيامبر

اي همـراه او جنگيدنـد،    دسـته  د:رسيد اصحاب پيامبر و ساير مسلمانان سه دسـته شـدن  
هيچ يك از اين دو كار را نكردند. و اكثـر  كه سوم  ةتدر برابرش ايستادند، و دس اي دسته

                                           
 ). ٢٣١٣-٤/٢٣١٢) و جاهايی ديگر از آن و مسلم (١/١٤) نگا: بخاری (١(
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 اخير الذكر بودند.  ةدستجزء همين =(السابقون األولون)مسلمانان اوليه 
اي كـه در برابـرش ايسـتاده و بـا او جنگيدنـد، شكسـت نخوردنـد، بلكـه          اما دسـته 

 رساندند.  پيروزمندانه به كشورگشايي ادامه داده و كفار را به هالكت مي
اي از امـتم در راه   همـواره طايفـه  «روايت شده كه فرمودند:  ص صحيح از پيامبردر 

تواننـد بـه آنـان     حق پيروز و منصورند نه مخالفانشان و نه خائنان، هيچ كدامشـان نمـي  
و ايـن طايفـه در   «معاذ بن جبل گفت:  .»آسيبي برسانند تا اينكه فرمان خداوند فرا برسد

 .222F1»شام هستند
كنار معاويـه جنگيدنـد هرگـز حتـي در جنـگ بـا علـي شكسـت         سپاهي هم كه در 

او  خداوندا خائنان به او را شكست و يـاران «فرموده:  ص نخوردند. حال چگونه پيامبر
در حالي كه همزمان او بر سپاه معاويه نصرت و پيروزي نيافتند.  ،را ياري و پيروزي بده

رند، همواره شكست خـورده  پندا حتي اين شيعيان هم كه خود را پيروان خاص علي مي
ـ  و مغلوبند و جز در كنار ديگران به پيـروزي و نصـرتي دسـت نمـي     يـا در كنـار    د:يابن

پـس   ،كنند ياران و انصار علي هسـتند  مسلمانان، و يا در كنار كفار، در حالي كه ادعا مي
له و امـوري ديگـر   أاين نصرت خداوندي براي ياري دهندگان علي كجاست؟ ايـن مسـ  

 دهند.  اين حديث را نشان ميكذب بودن 

                                           
 ) و جاهای ديگر. ٩/٨٢) و بخاری (٣/١٥٢٣) مسلم (١(
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 :)105(فصل 

﴿بطالن استدالل رافضي به آية     ﴾  در مورد علي 

 ﴿ ه:فرموده خداوند متعال كـ  م:برهان چهار« د:گوي رافضي مي         

          ﴾N )2-1: النجم.( 
»)  ص«كه هرگز (محمـد   .كند مى (غروب) هنگامى كه افول (ثريا) هسوگند به ستار«

 »منحرف نشده و مقصد را گم نكرده استاز حق و هدايت 
كند كه گفت: همـراه بـا    علي بن مغازلي شافعي فقيه با اسناد به ابن عباس روايت مي

آمـد،  اي فـرود   نشسته بودم كه ناگاه سـتاره  ص گروهي از جوانان بني هاشم نزد پيامبر
وصـي و   فرمود: (هر كس كه اين ستاره در منزل او فـرود آمـده باشـد.    ص رسول خدا

جواناني از بني هاشم برخاستند و ديدند كه آن اختر در منزل  .)جانشين بعد از من است
اي رسول خدا، به راسـتي تـو در عشـق علـي گمـراه       د:علي فرود آمده است، پس گفتن

 ﴿ د:ازل فرموخداوند متعال چنين ن ساي، پ شده                

   ﴾N  :2-1(النجم.( 
صحت و درستي اين روايت چنانكه گذشت  ةت: يكي مطالبپاسخ او بر چند وجه اس

م و سند بر طبق نص و اجماع حرام است. خداونـد متعـال   لچون اصوالً قول بدون ع -

   ﴿ د:فرمو           ﴾N  :36(اإلسراء.( 
 »از آنچه به آن آگاهى ندارى، پيروى مكن«

ــود:                 ﴿و فرمــــ

             ﴾N  :33(األعراف.( 
و  ؛بگو: خداوند، تنها اعمال زشت را، چه آشكار باشد چه پنهان، حرام كـرده اسـت  «

و اينكه چيـزى را كـه خداونـد دليلـى بـراى آن نـازل        ؛(همچنين) گناه و ستم بناحق را
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 .»دانيد و به خدا مطلبى نسبت دهيد كه نمى ؛نكرده، شريك او قرار دهيد
آورند دليل است، قرآن دليل اسـت، و سـنت    پس هر چه فرستادگان الهي از خدا مي

آن را آورده است مگر با نقل قول صـادق   ص شود كه پيامبر دليل است، اما دانسته نمي
ايـد اول از  ب كنـد  استدالل مي ص از طرف خداوند، لذا هر كس به امر منقولي از پيامبر

سـخن   ضو هر گاه آن را در نقـ  ،درستي آن مطمئن شود بعد به آن استدالل و عمل كند
در غير اين صـورت   ،ديگري دليل بياورد هم بايد اول صحت و درستي آن را معلوم كند

 اعتبار و بدون پشتوانه علمي خواهد بود.  قول او بي
كه اين رخ داده است؟ دو پاسـخ  آيا مطمئن هستي  د:نياگر به گوينده اين روايت بگو

وقـوع  از او از كجا چون دروغ گفته است، كه آري مطمئن هستم.  د:ده يا پاسخ مي د:دار
تو از كجـا راسـت بـودن ايـن قـول را       د:شو يافتن آن مطمئن شده است؟ به او گفته مي

وال راويان حـديث و شـناخت آنـان    قاي، در حالي كه صحت آن جز با استناد به ا دانسته
 دانستي كه دروغ است.  اطالعي، كه اگر مطلع بودي مي شود؟ و تو از آنها بي دانسته نمي

چطـور  ن صورت بايد گفـت  آدر از درستي آن اطالعي ندارم، كه  د:ده ميپاسخ  يا و
 اطالعي؟  ي به سخني استدالل كني كه از درستي آن بيارد روا مي

علم حديث كـذب اسـت، و ايـن     اينكه حديث مذكور به اتفاق دانشمندان م:وجه دو
است، و از مؤلفاني اسـت كـه همچـون     انحدثماز نه  مغازلي همچون ابو نعيم و امثالش

هـم  گـاهي بـا باطـل     امـا آورند كه غالباً حق  ثعلبي و امثالش چيزهايي را در آثارشان مي
آميخته است. همچنين اين حديث را او بر نساخته است بلكه هر چه درباره فضايل علي 

درسـت همـانطور كـه اخطـب      ،افته به سراغش رفتـه و آن را در كتـابش آورده اسـت   ي
الي  شناسـند و هـر دو در البـه    كرد هيچ كدام از ايـن دو حـديث نمـي    خوارزم چنان مي

هيچ يـك  كنند كه دروغين بودن آنها بر  هاي دروغيني را ذكر مي تأليفاتشان چنان روايت
 ماند.  يده نمينقل و حديث پوشكوچك و بزرگ  علماياز 

دهـد ايـن اسـت كـه در آن      از مواردي كه كذب بودن روايت را نشان مي م:وجه سو
آمده ابن عباس هنگام فرود آمدن ستاره در منزل علي شاهد نزول سوره نجم بوده است. 

در مكـه  هاي نـازل شـده    در حالي كه سوره نجم به اتفاق همه آگاهان از نخستين سوره
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وفات فرمود، هنوز نوجواني نابالغ بود و اين  ص اني كه پيامبراست و ابن عباس در زم
گيريم كه يا ابن عباس در زمـان نـزول ايـن آيـه      در صحيحين آمده است. پس نتيجه مي

هجرت  ص و يا اگر بوده كودكي نابالغ بوده است. وقتي پيامبر ،هنوز به دنيا نيامده بوده
مال قريب بـه يقـين وي هنگـام نـزول     فرمود، ابن عباس حدود پنج سال داشت. اما احت

 هاي نازل شده در مكه است.  سوره نجم هنوز متولد نشده چون آن از نخستين سوره
وجه چهارم: اينكه سوره نجم در همان اوايل اسالم نازل شد و علي آن زمان كم سال 
بود و به طور واضح او تا آن زمان هنـوز بـالغ نشـده و بـا فاطمـه ازدواج نكـرده بـود.        

هاي پنجگانه و ساير فرايض زكات و حج خانـه   مچنين در آن دوره هنوز فرايض نمازه
 خدا و روزه ماه رمضان و نيز ساير قواعد اسالم هنوز حاكم و الزم نشده بود. 

له وصيت به امامت اگر حقيقت داشته باشد چنانكه در روز غدير خم ادعـايش  أو مس
كنند كه ايـن سـوره در    ت، پس چطور ادعا مياند در اواخر دوران نبوت بوده اس را كرده

 چنان زماني نازل شده است؟ 
اي بر زمين مكه و مدينه يا هر شهر ديگري سقوط نكـرده   وجه پنجم: هيچ گاه ستاره

اي بـه   مبعوث شد، شهاب باران زياد شد ولي هيچ ستاره ص است. البته وقتي كه پيامبر
بلكـه از امـور    ،دوشـناخته شـ   ى نيست كها دهزمين فرود نيامد، و اين از امور خارق العا

شرمترين افـراد،   . و جز دروغگوترين و بيشدهناي است كه در دنيا شناخته  خارق العاده
ترين كسان هم گول  ترين و احمق نادانتنها كند و البته  كسي چنين چيزي را روايت نمي

 كنند.  خورند و آنها را باور مي چنين سخناني را مي
انشمندان مطلع از علم تفسير بـر خـالف ايـن روايـت اتفـاق دارنـد و       د م:وجه شش

هـاي آسـمان اسـت و يـا از      يـا از سـتاره   د:اي كه به آن قسم خورده ش ستاره د:گوين مي
اي است كه  هاي قرآن و مانند اينها، و هيچ يك از مفسران نگفته است كه آن ستاره ستاره

 در منزل يكي از اهل مكه فرود آمد. 
كـافر اسـت، و   » اي گمـراه شـده  «بگويد:  ص تم: آن كسي كه به رسول خداوجه هف

 فرمود.  قبل از بيان شهادتين و وارد شدن به اسالم امر به فروع نمي ص كافران را پيامبر
اگر اين ستاره صاعقه بوده باشد، بايد گفت فرود آمدن صاعقه در خانـه   م:وجه هشت
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اگـر از سـتارگان آسـمان اسـت كـه ايـن        آيد. امـا  شخص براي او كرامتي بحساب نمي
  مانند، و اگر شهاب سنگ كنند و در جاي خود مي ستارگان هيچ گاه به زمين سقوط نمي

شوند و هرگز بـه زمـين سـقوط     به سمت شياطين انداخته ميها سنگ بوده كه اين شهاب
ـ  نمي ه كنند. و اگر فرض شود كه آن شيطاني كه آن شهاب به سويش پرتاب شده، به خان

ه است، كه بايد گفت اين هم دو او را سوزان هعلي رسيده و در آنجا سنگ به او برخورد
 براي علي كرامت و فضيلتي نيست با آنكه چنين چيزي هرگز رخ نداده است.
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 :)106(فصل 
 بطالن استدالل رافضي به آية تطهير در مورد امامت علي

 ﴿ ل اسـت كـه:  برهان پـنجم: فرمـوده خداونـد متعـا    «گويد:  رافضي مي        

                 ﴾N  :33(األحزاب.( 
خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كامال شما را  خداوند فقط مى«

 .»پاك سازد
بـه   علي به دنبالكرده كه گفت  احمد بن حنبل در مسندش از واثله بن اسقع روايت

و  رفته اسـت. گفـت: پـس علـي     ص ) گفت: نزد رسول خداكمنزلش رفتم، فاطمه (
فاطمه هر دو و من همراهشان بر پيامبر وارد شديم. ايشان علي را سمت چپ و فاطمـه  
را در سمت راستشان و حسن و حسين را جلو خود نشاند. سپس عباي خود را بر آنـان  

 ﴿گرفـــت و فرمـــود                          ﴾N  
از ام سلمه روايت اسـت  خداوندا به راستي كه اينان اهل و خاندان به حق من هستند. و 

 بـود را  223F1هحرير مقداري در آن در منزل فاطمه بود. فاطمه ظرفي كه ص كه گفت: پيامبر
اي نشست كه ايشان روي آن بودند، پس پيامبر به او  براي پيامبر آورد و روي همان جامه

پـس علـي و حسـن و حسـين آمدنـد و       ت:همسر و دو پسرت را صدا بزن، گف د:فرمو
نشستند و شروع به خوردن از آن غذاي حريره كردند و هم پيـامبر و هـم آنـان همگـي     

د كـه زيـر آن كسـائي خيبـري بـود. ام سـلمه       روي جايي كه بستر علي بود قرار داشـتن 
خواندم، كه خداوند متعال اين آيه را نازل فرمـود   و من در اتاق كناري نماز مي د:گوي مي

 ﴿ ه:ك                         ﴾N د:ده و ادامه مي 
كسا را گرفت و آنان را بدان پوشانيد، بعد دستش را به سـوي آسـمان   سپس پيامبر بقيه 

اينان اهـل بيـت مـن هسـتند، پـس آلـودگي را از آنـان بـزدا و پـاك و           د:گرفت و فرمو
                                           

 كردند.  كه از آرد و شري يا آرد و روغن درست می ) غذايی ساده١(
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و  م:من هم سرم را داخل كـردم و گفـت   د:گوي شان گردان، و اين را تكرار كرد. مي پاكيزه
 ل خير هستي. توهم اه د:من هم با ايشانم اي رسول خدا! فرمو

و آوردن الم در خبـر  » انما«در اين آيه داللت بر عصمت شده همراه با تأكيد با لفظ: 
و تأكيد ، »ويطهركم«، و تكرار با لفظ »اهل البيت«و پديده اختصاص در خطاب با عبارت 

علـي اسـت و بـراي     مخصـوص و غير اينان معصوم نيستند. پس امامت  »تطهرياً «با لفظ 
به خدا سوگند پسر « ت:دين جا آن را ادعا كرده است، مانند آنجا كه گفآنكه وي در چن

دانست جايگاه من نسـبت بـه آن    ابو قحافه پيراهن خالفت را بر تن كرد در حالي كه مي
آسياب است، نفي آلودگي از وي نيز به اثبات رسـيده   ستونبا مانند نسبت سنگ آسياب 

 .»ام استاست، و از آنجا كه او صادق است پس او ام
حديث ثابـت   ص حديث درستي است: و از پيامبر ،پاسخ اينكه: اين حديث در كل

خداوندا به درستي كـه اينـان   «روايت شده كه به علي و فاطمه و حسن و حسين فرمود: 
 .»شان فرما اهل بيتم هستند پس آلودگي را از آنان بزدا و پاك و پاكيزه

در  صـبحگاهي  ص كه گفت: رسول خدا همين را مسلم از زبان عايشه روايت كرده
اي دوخته نشده و منقش از پشم سياه بر وي بود خارج شـد، سـپس هـر     حالي كه جامه

يك از حسن بن علي و حسين بن علي و فاطمه و علي يكي پـس از ديگـري آمدنـد و    

 ﴿ د:پيامبر هر كدام از آنان را به زير جامه برد سـپس فرمـو               

            ﴾224F١« )33 (اين حـديث بـه روايـت ام     ،سورة األحزاب
اي و دليلي بر  سلمه از روايت احمد و ترمذي معروف و مشهور است، ولي در آن نشانه

 عصمت و يا امامت اين افراد وجود ندارد. 

 ﴿فرمـوده حـق تعـالي:     ه:يكـي آنكـ   اثبات اين امر هم از دو باب است        

                 ﴾N  كه: همچون اين فرموده است﴿  

               ﴾N  :6(المائده.( 

                                           
 ). ٣٢٨، ٥/٣٠) و ترمذی (٣٠٤، ٢٩٨، ٦/٢٩٢) و نگا: مسند (٤/١٨٨٣) نگا: مسلم (١(
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 .»ايجاد كندخواهد مشكلى براى شما  خداوند نمى«

 ﴿ :و مانند فرموده ديگر او                  ﴾N  :185(البقره.( 
 .»خواهد، نه زحمت شما را خداوند، راحتى شما را مى«

ــر او  ــوده ديگـ  ﴿ :و فرمـ                             

                                        

           ﴾N  :27-26(النساء.( 
بـراى شـما    هاى خوشـبختى و سـعادت را)   خواهد (با اين دستورها، راه خداوند مى«

و و توبـه شـما را بپـذيرد    آشكار سازد، و به سنتهاى (صحيح) پيشـينيان رهبـرى كنـد.    
خواهد شما را ببخشد (و از آلودگى پاك نمايد)، امـا   خداوند دانا و حكيم است. خدا مى

 .»خواهند شما بكلى منحرف شويد آنها كه پيرو شهواتند، مى
ضمن عالقه او به اين امر و رضايت او بـه  ي خداوند متعال در اين آيات مت آري اراده

و او آن امور را براي مؤمنان تشريع كرده و به آنها امر نموده است، و در آنهـا   ،آن است
و نيامده كه او چنين چيزي را  ،نيامده است كه خداوند اين مراد و هدف را آفريده است

 و حتماً تحقق خواهد يافت. ،مقدر فرموده 
 خداونـدا «پس از نزول ايـن آيـه فرمـود:     ص كه: پيامبر اكرم دليل اين هم آن است

شـان گـردان. يعنـي از     اينان اهل بيتم هستند پس آلودگي را از آنان بزدا و پاك و پـاكيزه 
خداوند خواست كه آلودگي را از آنان دور كند و پاكشان گرداند، پس اگر آيـه متضـمن   

 بود.  ت و دعاي پيامبر نميخبر دادن به تحقق اين امور بود نيازي به درخواس
خبر فرض كه قرآن از تحقق امر پاك شدن و برداشتن آلودگي بر  د:حال اگر گفته شو

دعـاي   براي آنان بر تحقق ايـن امـور داللـت دارد چـون     ص دهد، اما دعاي پيامبر نمي
مقصود اين است كه قرآن بر ادعاي او منبي بـر تحقـق    م:گويي ايشان مستجاب است. مي

چه رسد به اينكه داللت بر عصمت و امامـت   ،كند و زدودن آلودگي داللت نمي پاكيزگي
 هم داشته باشد. 

 طلبد.  اما استدالل به حديث خود بحث ديگري مي
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فرض كنيد كه قرآن بر تحقـق طهـارت و پـاكيزگي و     م:گويي مي سپس در بحث دوم
م لزوماً موجب پـاكي  زدودن آلودگي از آنان داللت دارد چنانكه دعاي مستجاب پيامبر ه

اما در همه اينها چيزي كـه نشـان دهـد     ،شود افراد دعا شده و زدودن آلودگي از آنان مي
 شود.  گردند، يافته نمي آنان داراي عصمت از خطا هم مي

كه از  داد، نخواست ص دليل آن هم اينكه: خداوند با دستوري كه به همسران پيامبر
زند، چرا كه خطاهـاي آنـان و غيـر آنـان نيـز قابـل       هيچ يك از آنان هيچ اشتباهي سر ن

كنـد كـه مقصـود خداونـد زدودن      اقتضـا مـي   مبخشش و بخشودني است، سياق آيه هـ 
اي باشد كه در حد اموري چون فساد و فحشاست. و آنان را از گناهـان بزرگـي    آلودگي

 چون زنا و غير آن پاك و پاكيزه گرداند. 
همه دارد خداوند خواسته  اضكلي است كه اقت (آلودگي هم لفظي عام و» رجس«لفظ 

 هم براي همين مقصود دعا فرمودند.  ص ها را بزدايد، پيامبر انواع آلودگي
بـراي آن دعـا    ص پاك كردني كه خداوند اراده فرموده و آنچه پيامبر حال كلعلى 

 ص كرده، به اتفاق، همان عصمت نيست، چرا كه نزد اهل سنت معصـومي جـز پيـامبر   
معصومي وجود ندارد. پـس در   ،و امام ص گويند: جز پيامبر ندارد، و شيعيان مي وجود

ايشـان و سـاير    و امام از همسران و دختران ص مورد انتفاي عصمت مختص به پيامبر
 زنان اتفاق نظر هست. 

مـذكور  ايز نيست كه تطهير خواسته شده براي چهار تـن  جحال كه چنين است پس 
و امام اختصـاص دارد. پـس دعـاي     ص نظر آنان به پيامبر متضمن عصمتي باشد كه از

براي عصمت آنان نبوده، يعني نه براي علما و نه براي غيـر او، بلكـه پيـامبر     ص پيامبر
دعاي پاكي و پاكيزگي براي چهار نفر مشترك فرموده كه هيچ كدام از آنان بـر سـايرين   

 برتري داده نشده است. 
عاي خالفت كرده و نفي آلـودگي هـم در مـورد او    علي اد«پاسخ سخن ديگر او كه: 

كنيم كه  از چند وجه است: يكي اينكه: ما باور نمي .»ثابت شده است پس او صادق است
علي ادعاي خالفت كرده باشد. بلكه ما علم و آگاهي قطعي و يقيني داريم كه علي هرگز 

ايل داشته كـه خليفـه   ت نكرد، هر چند قلباً تممتا كشته شدن عثمان ادعاي خالفت و اما
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شود، ولي در هر حال او نگفت: من امام هستم و نگفت: من معصوم هستم و نيز اشـاره  
يا اينكه او پيـروي از   من را امام پس از خود قرار داده است، ص نكرده كه: رسول خدا

 من را بر مردم واجب شمرده است يا عباراتي از اين قبيل. 
دانيم  چنين عباراتي را نقل كرده دروغگوست، نيز ميما كامالً يقين داريم كه هر كس 

داننـد   كه علي با تقواتر از آن بود كه چنين دروغ آشكاري را ادعا كند كه همه صحابه مي
 كذب و دروغ است. 

براستي كه پسر ابو قحافه در حـالي پيـراهن   « ت:اما نقل ناقل از علي كه وي گفته اس
 ستون من از خالفت همچون نسبت سنگ آسيا با دانست جايگاه آن را بر تن كرد كه مي

 .»آسياب است
هـاي   : سند اين نقل قول كجاست؟ به طـوري كـه تمـام حلقـه    د: اوالًچند جواب دار

راويان ثقه آن معلوم باشد؟ كه البته چنين سندي هرگز وجـود نـدارد. و تنهـا در كتـاب     
هـاي   دانند كه اكثر خطبـه  يشود. و اهل علم و دانش م و امثال آن يافت مي» نهج البالغه«

هـا و   اين كتاب به دروغ به علي نسبت داده شده است. از اين روست كـه غالـب خطبـه   
اي هـم نـدارد، پـس     شود و سند شناخته شـده  هاي آن در منابع پيش از آن يافت نمي نام

 رافضي بايد بگويد اين گفته را از كجا نقل كرده است؟ 
هـا را روشـن كنـيم، بلكـه      كه كذب بودن اين گفتهالبته در اينجا بر ما واجب نيست 

كافي است تا صحت و سنديت اين نقل را مطالبه نمائيم. خداوند نيـز بـر خلـق واجـب     
چنـين چيـزي    ،نكرده چيزي را باور كنند كه دليلي بر راست بودنش اقامه نشـده اسـت  

ون چنـين  بخصوص اگر درباره تكليفي از نوع مااليطاق باشـد؛ چـ   ،باالتفاق ممتنع است
توانـد   هاي غير قابل تحمل اسـت. چطـور انسـان مـي     ترين تكليف چيزي يكي از بزرگ

ده چهـارم  صاي باور كند كه در طول  ادعاي علي براي خالفت را از طريق حكايت گونه
دروغسـرايان عليـه او زيـاد    و اي كه بـدخواهان   شده، آن هم در دورهساخته درباره وي 

هايشان را چه دروغي و چـه حقيقـت از    ودند كه گفتهشده و خود صاحب دولتي شده ب
ها و حكايات را مطالبـه كنـد و    پذيرفت، و كسي نبود كه صحت و سقم آن گفته آنها مي

 كند.  ست و خداوند متعال بين ما قضاوت مي اي اين جواب اصلي ما به چنين قضيه
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مـد دروغ بگويـد   دانيم كه علي پرهيزگارتر از آن بـود كـه بـه ع    عالوه بر اين: ما مي
همچنانكه ابوبكر و عمر و عثمان و غير آنـان پرهيزگـارتر از آن بودنـد كـه بخواهنـد از      

شـما   د:كننده به آيـه گفتـه شـو   دالل تسروي تعمد دروغي بگويند. ولي اگر به اين فرد ا
اي و لذا لزومي نـدارد   (آلودگي) است، ذكر نكرده» رجس«دليلي بر اينكه دروغ هم جزء 

آلودگي شامل زدودن هر دروغي هم باشد، و اگر فرض شود كه آلودگي رفته كه زدودن 
كننـد، و در قـرآن نـه     است، پس او از كساني است كه به قرآن احتجاج و اسـتدالل مـي  

و نه چيزي دال بر اينكه كـذب و خطـا جـزء     ،چيزي دال بر زدودن آلودگي وجود دارد
، اما همه اينهـا اگـر تـا حـدي هـم      و نه اينكه علي چنين چيزي گفته است ،ست آلودگي

صحيح باشد، باز قابل اثبات و اعتماد نيست مگر از طريق اثبات مقـدماتي كـه در قـرآن    
هايي كه در قرآن براي امامـت آمـده كجاسـت؟ و آيـا      نيامده است. پس آن ادله و برهان

 ممكن است كساني جز افراد فرومايه و پشيمان عاقبت، چنين چيزي را ادعا كنند؟
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﴿بطالن ادعاي رافضي در داللت آية       ﴾  بر امامت
 علي

 ﴿ ه:در فرموده خداوند متعال است ك م:برهان شش« د:گوي رافضي مي       

                                      

                                       ﴾N  :النــــور)

36-37.( 
ه ديوارهـاى آن را  هايى قرار دارد كه خداوند اذن فرمود (اين چراغ پرفروغ) در خانه«

هايى كه نام خدا در آنها  خانه ؛باال برند (تا از دستبرد شياطين و هوسبازان در امان باشد)
مردانـى كـه نـه تجـارت و نـه       .گويند شود، و صبح و شام در آنها تسبيح او مى برده مى

از روزى آنها  ؛كند اى آنان را از ياد خدا و برپاداشتن نماز و اداى زكات غافل نمى معامله
 .»شود ترسند كه در آن، دلها و چشمها زير و رو مى مى

 ص رسـول خـدا  چون  د:آورد كه اين دو گفتن ثعلبي با نقل قول از انس و بريده مي
هـايي هسـتند اي رسـول     اين آيه را تالوت نمود مردي برخاست و گفت: اينها چه خانه

اي رسول  ر برخاست و گفت:هاي انبياء هستند. پس ابوبك گفتند: خانه ص خدا؟ پيامبر
هاست؟ و منظورش خانـه علـي و فاطمـه بـود. ايشـان       خدا آيا اين خانه هم از آن خانه

پيامبر در اينجا مـردان را چنـان توصـيف كـرده كـه       ،شان است فرمودند آري. از بهترين
در غير اين صـورت تقـديم فاضـل بـر      ،شان كند، پس علي امام است داللت بر افضليت

 .»آيد و اين درست نيست يضل پيش ماف
ما خواستار اثبات سـند و صـحت ايـن     ه:يكي آنك ت:سخ اين قول از چند وجه اساپ

شويم كه محض نسبت دادن آن به ثعلبي به اتفاق اهل سنت و  قول هستيم. و ياد آور مي
شود. هر خبري هم كه يكي از اهل سنت روايت كنـد لزومـا    ع دليل صحت نمياهل تشي
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گيرد. اتفاقـا دانشـمندان اهـل سـنت متفـق القـول        سنت حجت قرار نمي براي همه اهل
نه در موضـوع   ،هاي ثعلبي و امثال او نشايد و نبايد استناد كرد هستند بر اينكه به روايت

فضيلت ابوبكر و عمر، و نه در اثبات احكام و مسـايل، مگـر اينكـه صـحت آنهـا از راه      
ما با احاديثي كه از شما اهل سنت روايـت   د:ديگري ثابت شود، پس او حق ندارد بگوي

كنيم. چون در اين صورت بـه منزلـه كسـي اسـت كـه       كند عليه شما اقامه حجت مي مي
دهـد، عليـه شـما حكـم      من به وسيله يكي از خودتان كه عليه شما شهادت مـي  د:بگوي
هر كس از اهل سنت شهادت  د:كنم. و آيا احدي از علماي اهل سنت هست كه بگوي مي
هر كس از اهل سنت حديثي روايت  ت:هد حتماً عادل است؟ يا كسي از آنان گفته اسبد

 كرده حتما حديث صحيحي است؟ 
گذشته از اين علماي اهل سنت بر اين متفقنـد كـه ثعلبـي و امثـال او هـم احاديـث       

و متفقند بر آنكه صرف روايت ثعلبـي   ،كنند صحيح و هم احاديث ضعيف را روايت مي
 شود.  روي از حديث نمي دنبالهموجب و دليل 

هر چه  ،كش شب است او هيزم د:گوين به همين خاطر آنان درباره ثعلبي و امثال او مي
لذا هر چنـد غالـب    ،كند حال چه آن روايت صحيح باشد و چه سقيم يت ميارا بيابد رو

 لكن در آن احاديثي هست كه به اتفاق اهل علم ،احاديث آمده در تفسير او صحيح است
 حديث دروغين و جعلي هستند. 

آيـد، و از ايـن رو    اين حديث (مذكور) نزد علماي حديث، جعلي به شمار مـي  م:دو
شان همچون صحاح و سـنن و مسـندها    هاي معتبر حديثي علماي حديث آن را در كتاب

از احاديث خود اين كتب ضعيف يا دروغين اسـت،   بعضىبا وجود اينكه  ،اند ذكر نكرده
 اين حـديث و امثـال آن اصـوالً دروغ   است، اما  كمنين احاديثي در آنها بسيار كه البته چ

 شان ذكر كنند.  هاي تر از آن است كه آن را در كتاب بودنشان روشن

﴿ د:است، چنانكه فرمـو  جدآيه مذكور به اتفاق علماي فن در خصوص مسا م:سو  

                                 ﴾N  :36(النور.( 
 در حالي كه خانه علي و ديگران موصوف به اين صفت نيست.
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به اتفاق مسلمانان برتر از خانه علي اسـت، بـا ايـن وجـود      ص چهارم: خانه پيامبر
بلكـه در آن تنهـا   داخل در حكم اين آيه نيست، چون در آن چندين مرد (رجـال) نبـود   
 را اراده كنـد  ص خود حضرت و يكي از زنانشان بود، و قـرآن هـر گـاه خانـه پيـامبر     

  ﴿ د:گوي مي          ﴾N  :53(األحزاب.( 
 .»هاى پيامبر داخل نشويد در خانه«

﴿ د:گوي و مي            ﴾N  :34(األحزاب.( 
 .»شود ياد كنيد هاى شما خوانده مى آنچه را در خانه«

كذب است، چون اگر چنين بود ساير » هاي انبياست آن خانه« ه:گفته او ك م:وجه پنج

 ﴿ ه:مؤمنين را از آن نصيبي نبود و فرموده خداوند متعال ك               

               ﴾N  :37-36(النور.( 
اى آنـان   مردانى كه نه تجارت و نه معامله. گويند و صبح و شام در آنها تسبيح او مى«

 .»كند را از ياد خدا غافل نمى
 گيرد.  هر كسي را كه داراي اين صفت باشد در بر مي - اين فرمود -

﴿: م: فرمـوده او وجه ششـ           ﴾N     نكـره موصـوفه اسـت و در آن

﴿ ه:تعيين وجـود نـدارد. و فرمـوده حـق تعـالي كـ                     

    ﴾N. اگر منظور آن ذكر و تسبيح و نمازهايي باشد كه به مساجد اختصاص ندارد، در
شـود و تنهـا    مؤمنان متصف به اين صفت داخل حكم آن مـي اكثر  يها آن صورت خانه

 شود.  هاي انبيا به آن مختص نمي خانه
اما اگر مقصود آيه ذكرهايي باشد كه در نمازهاي پنجگانه جـاري در مسـاجد انجـام    

هاي انبياء هـم داراي   شود، خانه شود، در آن صورت موارد آيه در مساجد منحصر مي مي
هر چند به واسـطه سـكونت انبيـاء در آنهـا داراي فضـيلت      خصوصيات مساجد نيستند 

 باشند. 
در آنهـا   ص هـايي باشـد كـه پيـامبر     هاي انبياء، خانـه  وجه هفتم: اگر منظور از خانه
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هـاي   انبياي موجـود در مدينـه، خانـه   ه سكونت داشته است كه در اين صورت تنها خان
هايي باشـد كـه    مراد خانه شود، و اگر است كه شامل خانه علي نمي ص همسران پيامبر

خـود   به خانه بسياري از اصـحاب  ص اند، كه بايد گفت پيامبر انبياء به آنها تردد داشته
 تردد داشته است. 

ي  تـوان خانـه   به هر حال هر طور كه در مورد حديث و موارد آن فرض شـود، نمـي  
آنكه همان حكم بدون  ،هاي انبياء از آن ميان تخصيص داد علي را به عنوان يكي از خانه

هاي ابوبكر و عمر و عثمان و امثال ايشان نيز در نظر گرفته شود. و اگر علـي   براي خانه
(مـردان) بـين او و سـاير اصـحاب مشـترك      » رجال«پس حكم  ،حالت اختصاص ندارد

 است.
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﴿ابطال دعواي رافضي مبني بر اينكه منظور از آية          ﴾ 
 است علي

   ﴿:است كهبرهان هفتم: فرمود حق تعالي «گويد:  رافضي مي            

        ﴾N  :23(الشورى.( 
خــواهم مگــر آن كــه بــه خــاطر  بگــو: در برابــر آن از شــما پــاداش و مــزدي نمــي«

  و دوستي  طلبم، مودت از شما مي  آنچه  بلكه : يعني(ام مرا دوست داشته بايد  خويشاوندي
و   فقـط صـله    پـس  ،و شـما وجـود دارد    من  ميان  كه  است  اي نسبي  و نزديكي  در قرابت

كنيـد و اگـر     را رعايت  و شما وجود دارد، در نظر آوريد و همان  من  ميان  را كه  پيوندي
  را خـالي   و مـردم   مـن   تازيد و ميان نمي  عجوالنه  باشيد، بر من  را در نظرداشته  فقط اين

 .») برسانم  آنان  را به  دعوت  اين  دهيد كه مي  و اجازه  كرده
كند كه گفـت: هنگـامي كـه آيـه      احمد بن حنبل در مسندش از ابن عباس روايت مي

﴿                      ﴾N رسول خدا، خويشاوندان تو كه اي  د:گفتن
(علـي و فاطمـه و دو    د:انـد؟ فرمـو   دوستي ما با آنان واجـب شـده اسـت، چـه كسـاني     

هم همين آمده و چيزي شـبيه آن در صـحيحين هـم روايـت      ثعلبيپسرشان)، در تفسير 
شان واجـب نيسـت، پـس     شده است. غير از علي ساير صحابه و سه خليفه اول دوستي

شود چون مخالفت با او با اصل مـودت منافـات    ت و هم او امام ميعلي از همه برتر اس
 هشـود، لـذا وي واجـب االطاعـ     اش با امتثال اوامرش ممكن مي و مودت و دوستي ،دارد

 .)است و اين معناي امام بودن و امامت است
 ه:اش كـ  يكي مطالبه صحت و سند اين حديث و اين گفتـه  ت:پاسخ از چند وجه اس

را در مسندش روايت كرده) دروغي آشكار است، اين مسـند احمـد   (احمد اين حديث 
شاء اهللا از آن در دسترس است اما چنين حديثي در آن نيسـت،   هاي فراواني ما كه نسخه
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و شبيه اين در صـحيحين هسـت، در    د:گوي و آشكارتر از اين دروغ ديگر اوست كه مي
اين دو منبع و در مسند چيـزي  حالي كه اين حديث در صحيحين وجود ندارد، اتفاقاً در 

 ايم.  بر عكس اين حديث يافته
انـد، آنهـا را مطالعـه     اطالع ترديدي نيست كه اين مرد و امثال او از كتب اهل علم بي

 دانند چه چيزهايي در آنها آمده است.  كنند و نمي نمي
اين حديث به اتفاق عالمان مطلع حديث، كذب و جعلي است و در هـيچ   م:وجه دو

 شود.  از كتب معتبر و مورد اعتماد حديثي كه مورد مراجعه هستند يافت نمييك 
اي مكي اسـت.   اين آيه در سوره شوري آمده كه به اتفاق اهل سنت سوره م:وجه سو

شوند مكي هستند. و چيزي هم كـه   آغاز مي» طس«و » مح«هايي كه با  اصوالً همه سوره
از جنگ بدر با فاطمه ازدواج كرد. حسن  معلوم است اين است كه علي در مدينه و بعد

هم در سال سوم هجري و حسين در سال چهارم از هجرت به دنيا آمدند؛ يعني اين آيه 
 اسـت. پـس چگونـه پيـامبر    د آمدن حسن و حسين نازل شده لومتچندين سال پيش از 

هنـوز نـه آفريـده شـده و نـه       كند كـه  آيه را به وجوب مودت خويشاني تفسير مي ص
 اند؟  ه شدهشناخت

تفسير كه براي اين آيه در صحيحين از ابن عباس آمده با اين سخنان در  م:وجه چهار
از ابن عبـاس در   د:گوي تناقض است. در صحيحين از سعيد بن جبير روايت است كه مي

   ﴿ ه:خصوص فرموده حق تعالي پرسيدند كـه فرمـود                   

   ﴾N )23: الشورى.( 
من گفتم: اين است كه خويشاوندان محمد را آزار ندهيد. ابن عبـاس گفـت: شـتاب    

 بـا آنـان خويشـاوندي    ص اي از قبايل قريش نيست كه رسـول خـدا   كردي، هيچ قبيله
با  خواهم كه خواهم، اما از شما مي پاداشي از شما نمي د:گوي نداشته باشد، پس پيامبر مي
 رحم برقرار كنيد.  خويشاوندانم پيوند و صله

ـ  اين ابن عباس است كه مفسر قرآن و داناترين اهل بيت بعد از علي است، مي  د:گوي
اي جماعت عـرب و   ه:معناي آن دوستي خويشاوندان نيست بلكه معناي آن اين است ك



   

  مختصر منهاج السنه   662 

شـما  خـواهم، امـا فقـط از     اي جماعت قريشيان به ازاي رسـالت خـويش پـاداش نمـي    
خواهم كه صله رحم را با خويشاونداني كه بين شـما دارم رعايـت كنيـد. پـس او از      مي

خواهـد كـه صـله رحـم او را بجـا       مرداني كه به سويشان فرستاده شده اول از همه مـي 
 بياورند و به آن اعتدا نكنند تا او رسالت پروردگارش را بطور كامل ابالغ كند. 

خـواهم جـز دوسـتي در     اي آن پاداشـي از شـما نمـي   به از د:فرماي او مي م:وجه پنج
جـز دوسـتي بـراي خويشـاوندان، و نـه دوسـتي بـراي افـراد          ه:خويشاوندان، و نفرمود

 د:فرمـو  خويشاوند با من، پس اگر مراد وي دوستي براي افراد خويشاوند بود حتمـا مـي  
AÉÈª ^Ó=ËÜÿÌ=fà— ÿ^K@  

پاداشـي   ار خويش مطلقاً اجر ودر ازاي تبليغ رسالت پروردگ ص وجه ششم: پيامبر

  ﴿ د:كند چون پاداش او به عهده خداوند است چنانكه فرمـو  طلب نمي           

             ﴾N  :86(ص.( 
طلـبم، و مـن از    (اى پيامبر!) بگو: من براى دعوت نبوت هيچ پاداشى از شـما نمـى  «

 .»تكلفين نيستم! (سخنانم روشن و همراه با دليل است!)م

  ﴿ د:و فرمو                ﴾N )40: الطور.( 
 .»طلبى كه در زير بار گران آن قرار دارند آيا تو از آنها پاداشى مى«

  ﴿ د:و فرمو                    ﴾N  :47(سبأ.( 
اجـر مـن تنهـا بـر      ؛ام بـراى خـود شماسـت    بگو: هر اجر و پاداشى از شما خواسته«

 .»خداوند است، و او بر همه چيز گواه است

  ﴿ د:اما استثنا در اينجا از نوع منقطع است چنانكـه فرمـو                

                ﴾N  :57(الفرقان.( 
مگـر   ؛طلـبم  بگو: من در برابر آن (ابالغ آيين خدا) هيچ گونه پاداشـى از شـما نمـى   «

 .»كسى كه بخواهد راهى بسوى پروردگارش برگزيند (اين پاداش من است)
ولي وجوب آن به وسـيله  واجب است،  ص ترديد نيست كه محبت اهل بيت پيامبر
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آيد،  بحساب نمي ص اين آيه ثابت نشده است. محبت ايشان هم البته مزدي براي پيامبر
بلكه آن يكي از اموري است كه خداوند ما را بدان دستور داده همچنان كه ما را به ساير 

 عبادات دستور داده است. 
به مثابه اجر و مـزدي   در نتيجه هر كسي محبت و مودت ورزي به اهل بيت پيامبر را

براي ايشان قرار دهد در واقع مرتكب خطاي بسيار بزرگـي شـده اسـت، حتـي اگـر آن      
گيرد، چـون   محبت ورزي به نوعي مزد هم باشد به خاطر اداي آن به ما ثوابي تعلق نمي

در آن صورت ما تنها مزدي را كه وي به خاطر انجام رسالتش استحقاقش را داشته به او 
 پس آيا رواست مسلمان حرف از چنين چيزي بزند؟!  ايم، داده

ـ » القربي«م: واژه وجه هفت و الم اسـت پـس لزومـاً مصـاديق آن نـزد       ه ألـف معرفه ب
شناخته شده و آشـنا   »ال أسألكم عليه أجراً « د:مخاطباني كه به پيامبر امر شده به آنها بگوي

واجب نيست) جايز نيست،  شان (آن سه خليفه ديگر دوستي ه:هستند. اما اين سخن او ك
چـرا كـه ثابـت شـده كـه       ت:بلكه محبت و مودت ورزيدن به ايشان نيز واجب شده اس

دارد، و هر كه خدا دوستش بـدارد بـر مـا هـم واجـب اسـت كـه         خداوند دوستشان مي
و در  ،و دشمني دشمنان خـدا واجـب   ،دوستش بداريم، چون اصل دوستي دوستان خدا

هاي ايمان است، همچنين ايشان از بزرگترين اولياي  ريسمان ترين حقيقت به مثابه محكم
شان را واجب فرموده است. حتي ثابت  پرهيزگار خدا هستند كه خود او مودت و دوستي

شده كه خداوند از ايشان خشنود و ايشان از خداي خود خرسندند كه اين در متن قرآن 
 دارد.  ي باشد دوستش هم ميدانيم كه خدا هر كس را كه از او راض مذكور است. و مي

شـان واجـب    (آن سه تـن ديگـر دوسـتي    ه:مقصود اين است كه قول او مبني بر اينك
نيست) از نظر اهل سنت قولي باطل است. اتفاقاً مودت اين سه تـن نـزد اهـل سـنت از     

تر است به دليـل اينكـه وجـوب مـودت و دوسـتي براسـاس مقـدار         مودت علي واجب
 .تر است مودتش هم بيشتر خواهد بود افضل يعني هر كس ،فضيلت است

مخالفت با او (علي) با اصل مودت منافـات دارد و امتثـال   « ه:پاسخ سخن ديگر او ك
 .»عه است و اين است معناي امامتاوامرش عين مودت است پس او واجب االطا
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ي اطاعت  اگر مودت كسي واجب كننده ه:يكي آنك د:شو داده ميجواب از چند وجه 
بود، در آن صورت مودت و بـه دنبـالش اطاعـت از خويشـاوندان پيـامبر واجـب        از او
شد كه مثالً فاطمه هم امام بشـود و ايـن هـر چنـد      و به طور مثال واجب مي ،گرديد مي

 باطل است اما عين مسأله است. 
مودت حتي در صورت واجب بودن مستلزم امامت نيست، يعني هر كـس   م:وجه دو

شـود. بـدليل آنكـه حسـن و      لزوماً بطور همزمان امام هم نمي كه مودت او واجب است
حيـات  حسين قبل از اينكه امام بشوند هم مودتشان واجب بـود، و علـي هـم در زمـان     

كشـيدن   اما امام نبود، دوستي او حتي با وجود طـول  ،اش واجب بود دوستي ص پيامبر
 دوره ما قبل امامتش تا كشته شدن عثمان هم واجب بود. 

با اهل سنت بـه منزلـه نسـبت نصـاري بـا مسـلمانان اسـت.         (رافضه)اين قومنسبت 
شمردند و ابراهيم و موسي و محمد را كمتر از حواريوني قـرار   نصاري مسيح را خدا مي

معصوم يا به منزله نبي و خدا قرار  مد. اينان نيز علي را اماندادند كه همراه عيسي بود مي
داننـد كـه در    امثال اشتر نخعي و كسان ديگـري مـي   دهند و خلفاي ديگر را كمتر از مي

تـر و فراتـر از آن اسـت كـه      شان بـزرگ  اند. از همين رو جهل و ستم صف علي جنگيده
هـاي باطـل    هاي دروغين، الفاظ متشـابه و قيـاس   اينان به نقل قول د:بتوان توصيفش نمو

متون روشـنگر و   هاي درست و متواتر، احاديث و و از آن سو نقل قول ،شوند متوسل مي
 گيرند. هاي صريح و معقول را رها و از آنها كناره مي استدالل
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 :)109(فصل 

﴿بطالن ادعاي رافضي مبني بر اينكه آية          

       ﴾   داللت بر امامت علي دارد 

     ﴿ ت:لي اسـ فرمـوده حـق تعـا    م:(برهان هشت د:گوي رافضي مي

    ﴾N  :207(البقره.( 
(با جهاد در راه او، و فرمـان از  بعضى از مردم جان خود را به خاطر خشنودى خدا «

 .»فروشند مىاطاعت او) 
طالـب   قصد هجرت كرد علي بن ابي ص ثعلبي گفته است: هنگامي كه رسول خدا
هايي كه نزد وي بود در مكه باقي گذاشـت،   را براي پرداخت ديون و باز گرداندن امانت

و شبي كه به سمت غار خارج شد و مشركان خانه او را محاصره كرده بودند، بـه علـي   
اي علي رداي حضرمي سبزم را دور خود  ت:و به او گف دبخوابدستور داد تا در بستر او 

ان شاء اهللا آزاري از آنها به تو نرسد. و علي چنان كرد پـس  كه  واببخبپيچ، و بر بسترم 
ام برادري  خداوند متعال به جبرئيل و ميكائيل وحي كرد كه اينك من ميان شما دو فرشته

سازم، حال كدام يـك   تر مي كنم، و عمر يكي از شما را از عمر ديگري طوالني برقرار مي
شان زندگي خودش  دهد؟ و هر كدام ح ميتر را براي رفيقش ترجي از شما زندگي طوالني

چرا همانند علي بن ابي  ه:را ترجيح داد، پس خداوند به آن دو ملك دوباره وحي كرد ك
طالب نشديد، من ميان او و محمد عليه الصاله و السالم برادري برقرار كردم، پس او بـه  

ي خود تـرجيح  جاي محمد خوابيد در حالي كه جان خود را فدا و زندگي او را بر زندگ
داده بود؟ به زمين برويد و او را از دشمنانش محافظت كنيد. پـس آن دو پـايين آمدنـد.    

گفت: به بـه و   ؛جبرئيل  ،جبرئيل كنار سر علي و ميكائيل كنار پاهاي او قرار گرفتند
آفرين بر امثال تو اي فرزند ابوطالب!! كه خداوند بـه تـو بـر مالئكـه خـويش مباهـات       

باره رفت در ياوند متعال اين آيه كريمه را بر پيامبرش كه بسوي مدينه مكند. پس خد يم
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         ﴾N ﴿علي بن ابي طالب فرستاد: 
و اين فضيلتي است كه براي غير علي ثابت نشـده و داللـت دارد كـه علـي از بقيـه      

 كه امام نيز او باشد.صحابه افضل است. پس بايد 
يكي: مطالبه صحت و درستي اين نقـل قـول. چـون     ت:جواب او از چندين وجه اس

هاي اهل سـنت و   بايد گفت صرف نقل قول ثعلبي و امثال او و روايتشان به اتفاق گروه
شود. چون اين روايتي متأخر است و سـندش هـم ذكـر نشـده      شيعه حجت و دليل نمي

آورد كه همـه   هاي خود اسرائيليات و اسالمياتي مي در نقل است. و اين شخص (ثعلبي)
هايي باطل و نادرست هستند هر چند كه او در آوردن كذب تعمدي هـم   دانند روايت مي

 نداشته باشد. 
علـوم  اين روايتي كه وي نقل كرده با اين صورتش به اتفاق اهل اطالع از  ه:دوم اينك

 عتبر، كذب و مجعول است. حديث و سيره و صاحبان مراجع و منابع م
بهمراه ابوبكر به مدينه هجرت كردند، مشركان مكـه   ص سوم اينكه: وقتي كه پيامبر

و  ص هيچ قصدي براي دستگيري علي نداشتند بلكه تنها در پي دست يافتن بر پيـامبر 
آورد  دند كه ديه هر يك از آن دو را به هر كسـي كـه آنـان را مـي    داابوبكر بودند و قرار 

225Fازند، چنانكه در صحيح بخاريبپرد

كننـد آمـده    كه اهل علم در صـحت آن شـك نمـي    1
در منزل است تا جايش را  ص است. و علي را در بسترش خواباند تا گمان كنند پيامبر

 ،خالي نيابند، اين بود كه چون بامدادان به خانه هجوم بردند علي را يافتند و ناكام شدند
سوال كردند كه بـه   ص فقط از وي درباره محل پيامبرآنان علي را اذيت نكردند، بلكه 

آنها گفت هيچ اطالعي از مكـان او نـدارد، و در آنجـا از سـوي كسـي بيمـي بـر علـي         
(ابـوبكر) نگـران و بيمنـاك     و صديق او ص رفت، همگان تنها در مورد جان پيامبر نمي

مبر يافتند تعرضي بـه  بودند. اگر آنان غرضي به علي داشتند حتماً وقتي او را در بستر پيا
كردند. اما چون تعرضي به جان او نكردند، نشان دادند كه وي مورد هدفشان نبوده  او مي

 گرفته است. ناي در اينجا صورت  است، پس از جان گذشتگي

                                           
 ). ٦٠-٥/٥٨) نگا: بخاری (١(
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آن كسي كه بدون ترديد جانش را براي پيامبر در طبق اخالص گذاشـت و بـا جـان    
خواسـت،   ها و آزارها را بـراي خـود مـي    يبخود قصد دفاع از وي را داشت و همه آس

پشـت حضـرت قـرار     درافتادنـد   مـي شـت سـر   ابوبكر بود كه چون به ياد جويندگان پ
شد و براي خبر گـرفتن از   مي و چون بيم از ديده شدن بود جلوي ايشان سپر ،گرفت مي

آن داشـت كـه    آمد دوسـت مـي   شد و هر گاه نگراني از جانبي پيش مي حضرت دور مي
افراد متعددي از ميان صحابه جـان   .ص ني و خطر متوجه او باشد نه متوجه پيامبرنگرا

هاي جنگ و كارزار فداي پيامبر كردند. برخي از آنان در جلو ديـدگان   خود را در ميدان
 ،عبيداهللا بناند همچون طلحه  و بعضي دستشان را از دست داده ،اند حضرتش كشته شده

د. پس اگر فرض كنيم كه كار علي از جان گذشتگي هـم  و اين بر همه مؤمنين واجب بو
هاي مشترك براي او و تعداد ديگري از اصحاب اسـت، امـا    بوده، مطمئناً اين از فضيلت

 اگر واقعاً هيچ بيم و خطري متوجه شخص علي نشده باشد چه؟ 
بخـواب،   فرمود: (اين رداي سبزم را در خود بپـيچ و در آن  ص عالوه بر اين پيامبر

و با اين سخن به او وعده داد و او صـادق   .امر ناپسندي از آنان به تو نخواهد رسيد)كه 
است كه بدي و آزاري به وي نخواهد رسيد، علي اين دلگرمي و اطمينـان را بـه وعـده    

 رسول خدا پيدا كرده بود. و خيالش آسوده بود. 
در ً مـثال  د،ردر اين حديث دالئل كامالً آشكاري بر كـذب بـودنش وجـود دا    م:چهار

شود كه در خور شأنشان نيست. هيچ يك از آن دو  مورد مالئكه چنين اباطيلي گفته نمي
يكى از آن را براي او ايثار كند، هيچ بيمي هم بر جان  غذايشگرسنه نبوده تا آن ديگري 

نبوده تا آن ديگري جان خود را به خاطرش به خطر اندازد، پس چگونه خـدا بـه آن    دو
دهـد؟   كدام يك از شما زندگي رفـيقش را بـر زنـدگي خـود تـرجيح مـي       د:گوي دو مي

اي دارد كـه تنهـا    مواخات و برادري بين مالئكه هم اصل و اساسي ندارد، جبرئيل وظيفه
به او اختصاص دارد و ميكائيل هم كار و وظيفه مختص به خودش را دارد كه ربطي بـه  

و  ،الً حمل وحي و نصرت كار جبرئيـل جبرئيل ندارد. و در آثار و اخبار آمده است و مث
 بردن رزق و باران وظيفه ميكائيل است. 

ت، و هـر  بسنه با هيچ كس ديگر پيوند برادري ن ، ونه با علي ص وجه پنجم: پيامبر
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 چه در اين خصوص روايت شده كذب و دروغ است. 
اساس بودنش  با وجود ضعف و بي –آن حديث اخوتي هم در اين باره روايت شده 

گر مواخات او با علي در مدينه است، اما اينكه ايشان در  طبق روايت ترمذي تنها بيان –
 پايه و اساس است.  مكه با علي پيمان اخوت بسته باشند علي التقديرين بي

عالوه بر اينها دانستيم كه كار علي به اتفاق علماي نقل و حديث از جان گذشتگي و 
 ايثار نبوده است. 

ترين منكرات براي حفظ يك تن از مردم از بزرگ جبرئيل و ميكائيل نزول م:وجه شش
ايـن دو   نـزول كنـد.   است؛ اصوالً خداوند هر كه را بخواهد بدون چنين كاري حفظ مـي 

 ،فرشته تنها در روز جنگ بدر براي پيكار و موارد بسيار مهم ديگري روايت شده اسـت 
اين دو نزول كنند مطمئناً براي حفظ و اگر قرار بود براي محافظت از يكي از افراد امت 

آمدند چرا كه دشـمنان از هـر سـو در تعقيبشـان      و همراه صديقش پايين مي ص پيامبر
بودند، و ديه هر يك از آن دو را در جهت دسـتگيري و قتلشـان هزينـه كـرده بودنـد و      

 كردند.  ها را اعمال مي ها و شديدترين خشونت ترين كينه نسبت به آن دو سياه
م: اين آيه در سوره بقره است كه در مدني بودن آن اختالفي نيست، آيه در مدينه هفت

 ،ايشـان  به اين شهر نازل شده است، نـه در زمـان هجـرت    ص و بعد از هجرت پيامبر
كه صهيب هجرت كرد و دارايـي خـود    نازل شدهمچنين گفته شده كه آيه مذكور وقتي 

كـرد سـپس بـه    ه وي شده بودنـد پرداخـت   اش به مشركاني كه سد را را در ازاي آزادي
ي پـر سـودي    معاملـه  اي ابو يحيـي «در مورد كار او گفت:  ص مدينه آمد. آنگاه پيامبر

 اند.  اين قصه در تفاسير مشهور است و افراد چندي آن را روايت كرده .»كردي
اين فضيلتي است كه تنها نصـيب علـي شـده و بـر     « ه:در مورد اين گفته او ك م:هشت

 .»پس او امام است ،كند و داللت مييت اافضل
ترديد نيست فضيلتي كه ابوبكر در ماجراي هجرت حاصل كرد به گواهي  ت:بايد گف

كتاب و سنت و اجماع نصيب هيچ يك از اصحاب ديگر نشده است. به طوري كه ايـن  
بلكه تنها براي او به ثبـت رسـيده    ،فضليت نه براي عمر و عثمان و علي و ساير صحابه

 گرديد.  بايد امام مي او ست، پسا
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ـ  مـي  تفرموده خداوند دليل كامل و درستي است كـه دروغ در آن نيسـ    ﴿ د:فرماي

                                   

             ﴾N )40: التوبه.( 
(و در مشكلترين ساعات، او را تنهـا   ؛اگر او را يارى نكنيد، خداوند او را يارى كرد«

) آن هنگام كه كافران او را (از مكه) بيرون كردند، در حالى كه دومين نفر بـود  ؛نگذاشت
و او بـه همـراه    در آن هنگام كه آن دو در غار بودنـد،  ؛(و يك نفر بيشتر همراه نداشت)

 .»غم مخور، خدا با ماست«گفت:  خود مى
ه همانند چنين افتخار و فضيلتي قطعاً براي هيچ كس غير از ابـوبكر حاصـل نگرديـد   

. بر خالف سپر بال كردن جان كه اگر درست هم باشد بايد گفت تنها يـك نفـر از   است
اين كار بر هر مـؤمني  با جان خويش را سپر ايشان نكرده است، اصوالً  ص ياران پيامبر

 باشد. نمي ص هاي مختص و ويژه اصحاب بزرگ پيامبر واجب است و تنها از فضيلت
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 :)110( فصل
بطالن ادعاي رافضي مبني بر اينكه آية مباهله دليل بر امامت 

  دارد علي

 ﴿ ه:فرموده خداوند است كـ  م:(برهان نه د:گوي رافضي مي           

                                       

                ﴾N  :61(آل عمران.( 
اره مسيح) به تو رسيده، (باز) كسانى بـا تـو بـه    هرگاه بعد از علم و دانشى كه (در ب«

بياييد ما فرزندان خود را دعوت كنـيم، شـما هـم    «محاجه و ستيز برخيزند، به آنها بگو: 
مـا از نفـوس    ؛ما زنان خويش را دعوت نماييم، شما هم زنان خـود را  ؛فرزندان خود را

عنـت خـدا را بـر    و ل ؛آنگـاه مباهلـه كنـيم    ؛خود دعوت كنيم، شما هم از نفـوس خـود  
 .»دروغگويان قرار دهيم

اشـاره بـه   » زنـان «اشاره به حسن و حسـين دارد، و  » پسرانمان«اند كه لفظ  همه نقل كرده
اشاره به علي دارد. و اين آيه دليلي بر ثبوت امامت براي علي اسـت؛  » خويشانمان«فاطمه، و 

جا كه اتحادشان محـال  قرار داده است و از آن ص رسول خدا» نفس«چون حق تعالي او را 
ماند كه مراد خداوند متعال مساوي بودنشان در امـر واليـت باشـد، همچنـين      است، تنها مي

فرمود؛ چون به اين كار نيـاز بـود، و اگـر آنـان (سـه       پيامبرش را به دعوت آن فرد نيز امر مي
آيـا ممكـن    شـدند، و  خليفه پيش از علي) برتر و بهتر از علي بودند به عنوان امام تعيين مـي 

است كه معناي واضح اين آيه پوشيده بماند جز بر كساني كه شيطان بر آنان چيـره گشـته و   
اند كه جز با سلب حق اهل حـق از   هايشان را تسخير كرده است و چنان شيفته دنيا شده قلب

 ايشان بدنبال دستيابي به آن نيستند؟  
ين در مباهلـه توسـط   داخل كردن علي و فاطمه و حسن و حسـ  ه:پاسخ اين است ك

 حديث صحيحي است، كه مسلم از زبان سعد بـن ابـي وقـاص در حـديثي     ص پيامبر
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  ﴿طوالني درباره نزول آيه مذكور:           ﴾N  پيـامبر روايت كرده است كه 
خداونـدا اينـان اهـل مـن     «علي و فاطمه و حسن و حسين را فراخواند و فرمـود:   ص
 .226F1»تندهس

 اما در اين حديث نه داللت بر امامت هست و نه بر افضليت. 
قـرار داده و از آنجـا كـه     ص رسـول خـدا  » نفـس «گفته او كه: حق تعالي علـي را  

ماند كه مراد خداوند مساوي بودنشان در واليت باشـد و   اتحادشان محال است، تنها مي
 ارند. با او هم واليت د او واليت عام دارد پس افراد برابر

ماند، و دليل بر ايـن امـر    پذيريم كه تنها قبول مساوات مي پاسخش اين است كه: نمي
 نيست، اتفاقاً حمل قضيه بر اين معنا ممتنع است، چون هيچ احدي برابر با رسـول خـدا  

اقتضـاي   ايـن لفـظ هـم در زبـان عـرب      ،شود: نه علي و نه هيچ كس ديگري نمي ص

﴿ د:در ماجراي افك فرمـو كند، خداوند متعال  مساوات نمي               

           ﴾N  :12(النور.( 
چرا هنگامى كه اين (تهمت) را شنيديد، مردان و زنان با ايمان نسـبت بـه خـود (و     «

 .»كسى كه همچون خود آنها بود) گمان خير نبردند
كند كه مؤمنان زن و مرد با هم برابر و متساوي باشـند. مباهلـه هـم     نمي و اين اقتضا

يابد، واال اگـر چنانچـه بـا آنـان از طريـق       فقط بوسيله خويشاوندان نزديك رسميت مي
هر چند هم كه آن خويشاوندان بهتـر بودنـد    –رد ـك دعوت خويشاوندان دور مباهله مي

آن بوده كه خويشان نزديك را فرا بخوانند شد. لذا مراد  باز شروط مباهله حاصل نمي –
خواند استجابت دعوت پيامبر، حتماً خداوند متعال  همچنانكه او نزديكان خود را فرا مي
گـوييم: مقصـود    فرمود چون به اين كار نياز بود مي پيامبر را به دعوت آن فرد هم امر مي
اگـر مـراد از دعـوت     و به تنهايي كافي بـود،  ص اجابت دعا نبود: چرا كه دعاي پيامبر

ي  افراد ديگر در كنار خود آن بود كه دعايش مستجاب شـود، كـه مطمئنـاً ايشـان همـه     

                                           
 ). ٤/١٨٧١) نگا: صحيح مسلم (١(
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فرمودنـد چنانكـه همـراه آنـان دعـاي       كردند و همراه آنان دعا مـي  مؤمنين را دعوت مي
فرمود، و همچنانكه دعايش را با ذكر مستمندان مهاجرين آغـاز   مي )طلب باران(استسقا 

 يا جز به خاطر مستمندانتان و به خاطر دعا و نمـاز و اخالصشـان  آ( د:فرمو ميكرد و  مي
 .گيريد؟) شويد و روزي مي ياري مي

روشن است كه هر چند اينان مستجاب الـدعوه بودنـد امـا در هـر صـورت كثـرت       
شـود، بـا ايـن حـال منظـور از دعـوت        زودتـر و بهتـر باعـث اجابـت مـي      گاندعاكنند

ه دعايشان استجابت شود بلكه به خاطر اين بود كه خويشاوندان خويشاوندان اين نبود ك
دانيم كه  رو و مقابله شوند. از سويي ما با قطع و يقين مي و نزديكان دو طرف با هم روبه

ابوبكر و عمر و عثمان و طلحه و زبير، و ابن مسعود و ابي بـن كعـب و    ص اگر پيامبر
بيش از  هاخواند، مطمئناً اين مباهله فرا مي براي شركت درهم معاذ بن جبل و ديگراني را 

شتافتند. و دعاي اين افراد براي اجابت  مي ص هر كس ديگري براي انجام دستور پيامبر
را به فراخواني آنـان بـراي مباهلـه     ص گيراتر از ساير اصحاب بود، ولي خداوند پيامبر

 كرد.  امر نفرمود. چون اين كار به تحقق مباهله كمكي نمي
اين بود كه آنان كساني را فرا بخوانند كه بالطبع نسبت به ايشان مشفق باشـند،   هدف

آنـان  يعني كساني چون پسران و زنان و خويشاوندان نزديـك ديگـري كـه از همـه بـه      
ترديـد آنـان هـم     كـرد، بـي   اي را دعوت مـي  افراد بيگانه ص ترند. لذا اگر پيامبر نزديك

آن صورت نفرين كردن آن افراد بيگانه هرگز بر آنان  خواندند كه در بيگانگاني را فرا مي
بـود.   آمد، و به اندازه لعنت فرستادن به نزديكانشان هزينه بردار و دشـوار نمـي   گران نمي

هايي دارند كه نسـبت بـه افـراد غيـر      چون بشر طبيعتاً در مورد نزديكان خود حساسيت
و آن قـوم   نزديكـانش  ص مبرخويشاوند آن حساسيت را ندارند. لذا امر فرمود كـه پيـا  

 مشرك هم نزديكانشان را براي مباهله فرا بخوانند. 
پس روشن شد كه آيه هيچ داللتي بر مطلب مورد نظر رافضي ندارد. ولي او و امثـال  

همچنين نصرانياني هستند كـه متـون و احاديـث     ،و مغرض دلمريض افراد او همچون 
كنند. ايـن رافضـي    كلي و نارسا تعقل مي هاي شفاف را رها و با عبارتسخنان صريح و 
اي هم به برگزيدگان امت زده و چنان برداشت  زعم باطل و دروغين خود طعنه سپس با
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است در حـالي كـه ايـن بـر     » همساني«و » برابري«در آيه » انفس«كرده است كه مراد از 
ر فاطمه د» نساءنا«هاست. چيزي كه مؤيد اين است آنكه لفظ  خالف زبان كاربردي عرب

كرد در اين امـر بـر منزلـت     شود بلكه هر يك از دخترانش را كه دعوت مي محدود نمي
اما در آن زمان تنها فاطمه نزد پيامبر زنده بود و ساير دخترانش پيش از آن  ،فاطمه بودند

 زمان از دنيا رفته بودند. 
نـد  نيز لفظي مختص به علـي نيسـت، چـون صـيغه جمـع دارد مان     » انفسنا«همچنان 

نيز همين طور، اما پيامبر تنها حسـن و حسـين را   » ابناءنا«كه صيغه جمع است، » نساءنا«
 از آن دو، كسي كه منتسب به نبوت او باشد نيافت. فراخواند چون غير
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 :)111( فصل

﴿بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت آية             

    ﴾ ر امامت علي داردب  

﴿ ه:الهـي اسـت كـ    هفرمـود  م:(برهان ده د:گوي رافضي مي            

       ﴾N  :37(البقره.( 
(و با آنها توبه كرد.) و خداوند  ؛سپس آدم از پروردگارش كلماتى دريافت داشت«

 .»توبه او را پذيرفت
كنـد كـه    لي شافعي با اسناد به ابن عباس از زبان او روايت ميمغازدانشمند فقيه ابن 

درباره كلماتي كه آدم از پروردگارش دريافت كـرد تـا خـدا بـر او      ص گفت: از پيامبر
ببخشود، پرسيدند، فرمود: آدم به حـق محمـد و علـي و فاطمـه و حسـن و حسـين از       

ن فضيلتي است كه احدي پروردگار خواست تا وي را ببخشايد و خدا او را بخشود. و اي
 از صحابه به آن نرسيده است. لذا او امام است چون در توسل به خداوند متعال با پيامبر

 و هم شأن گرديده است.  برابر ص
يكي مطالبه صحت و سند اين روايت. چون دانستيم كـه   ت:پاسخ او از چند وجه اس

الل و استناد به يـك روايـت   مجوز استد - اي فنمبه اتفاق عل - تنها روايت ابن مغازلي
 شود.  نمي

حديث مذكور به اتفاق علماي فن كذب و ساختگي است، ابوالفرج ابن جوزي  م:دو
 ها) ذكر كرده است.  (بر ساخته» الموضوعات«هم آن را در كتاب 

كلماتي كه آدم دريافت كرد در فرموده ديگر الهي تفسير شده است كه فرمايـد:   م:سو

﴿                                     ﴾N  :23(األعراف.( 
گفتند: پروردگارا! ما به خويشتن ستم كرديم! و اگر ما را نبخشى و بر ما رحم نكنى، «

 .»از زيانكاران خواهيم بود
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  ر هـيچ يـك از نقـل   از سلف هم همين و چيـزي شـبيه آن روايـت شـده اسـت و د     
ست، سوگندي كه رافضي ادعـا كـرده، نيامـده    اهاي صحيحي كه از ايشان در دست  قول

 است. 
معلوم و روشن است كه هر فرد كافر يا فاسقي كه توبـه كنـد، خداونـد او را     م:چهار

 بخشايد بدون اينكه نياز باشد خدا را به حق كسي سـوگند بدهـد، حـال چطـور آدم     مي
 ،به كاري نياز دارد كه هيچ گناهكاري براي توبه به آن محتاج نيست اش براي توبه ؛

 چه كافر باشد و چه مؤمن؟ 
براي توبه كردن كسي را به گفـتن چنـين دعـايي سـفارش نكـرده       ص پنجم: پيامبر

است، و براي امت خويش قانون نگذاشته كه خدا را به يك مخلوق قسم بدهنـد و اگـر   
 كرد.  آموخت و آن را سنت مي را به امت خويش مياين دعا مشروع بود حتماً آن 

ششم: نه قرآن و نه سنت و حـديث نبـوي مسـأله سـوگند دادن خداونـد را مطـرح       
انـد. بـر    اند، و احدي را به خواندن اين دعا در توبه يا هر كـار ديگـري امـر نكـرده     نكره

د دادن تصريح دارند كـه سـوگن   - همچون ابوحنيفه و ابويوسف - عكس برخي از علما
 نيست و ما در اين باره به طور مبسوط توضيح داديم.  يزاخداوند به مخلوق ج

اين پيامبر بزرگوار، خدا را به حق كساني سـوگند   ؛ هفتم: بايد پرسيد چطور آدم
 دهد كه خودش از آنان بزرگوارتر و ارجمندتر است؟ البته شكي نيست كه پيـامبر مـا   مي

 .باالتر است علي و فاطمه و حسن و حسين برتر و از آدم برتر است، اما آدم از ص
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 ﴿بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت آية            

    ﴾  بر امامت علي  

 ﴿ د:گوي رافضي مي                    ﴾N  :124(البقره.( 
ابراهيم عرض كـرد: از دودمـان مـن (نيـز     » من تو را امام و پيشواى مردم قرار دادم!«

 .»امامانى قرار بده!)
 ص پيـامبر  ت:كند كه گفـ  دانشمند فقيه ابن مغازلي شافعي از ابن مسعود روايت مي

بتي سجده  ز بهدر حالي كه هيچ كدام از ما هرگ ،فرمود: دعوت به من و به علي ختم شد
 و علي را وصي من قرار دهيد. ،نكرده بود، سپس من را پيامبر

 يكي: مطالبه سند و صحت اين روايت چنانكه گذشت.  ت:پاسخ از چند وجه اس
 اين حديث به اجماع علماي حديث، دروغ و ساختگي است.  ه:دوم آنك

 نسـبت داده  ص جايز نيست كـه بـه پيـامبر   » دعوت به من و علي ختم شد«سوم: گفته: 
هاي پـيش از مـا نرسـيده اسـت،      شود، چون اگر مقصود جمله آن باشد كه: دعوت به انسان

 اند.   ممتنع است: چون پيامبراني از دودمان ابراهيم هم داخل در دعوت شده
ها سجده نكرده باشد فضـيلتي اسـت كـه همـه      اينكه شخصي براي بت م:وجه چهار

اند در آن شريكند، به اضافه اينكه سابقين اولين (نخستين  افردي كه در اسالم به دنيا آمده
توان بـه جـاي افضـل فاضـل را در      اسالم آورندگان) از آنان هم برترند، حال چطور مي

 اي دانست؟  خور چنين مرتبه
اگر گفته شود كه او براي هيچ بتي سجده نكرده چـون پـيش از بلـوغ اسـالم      م:پنج

تها نكرده است، كه هر مسـلماني ايـن   بن هم سجده به آورده است، و بعد از اسالم آورد
او قبل از اسالم آوردن  د:چنين است. و البته كودكان نابالغ مكلف نيستند. و اگر گفته شو

سجده نكرده است. بايد بگوييم چنين چيزي معلوم نيست، گوينده چنين چيزي هم البته 
 باشد. قابل اعتماد و ثقه نمي
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﴿ي رافضي در مورد داللت آية بطالن ادعا        ﴾  بر
  امامت علي 

     ﴿ ت:فرمود حق تعالي اس م:(برهان دوازده د:گوي رافضي مي

     ﴾N  :96(مريم.( 
انـد، خداونـد رحمـان     مان آورده و كارهاى شايسـته انجـام داده  مسلما كسانى كه اي«

 .»دهد محبتى براى آنان در دلها قرار مى
درباره علي نازل شده  د:گوي حافظ قرآن ابو نعيم اصفهاني به روايت از ابن عباس مي

زبان بـراء  بندد. در تفسير ثعلبي هم از  هاي مؤمنان شكل مي و ود محبتي است كه در دل
علـي! بگـو    بـه علـي فرمـود: اي    ص گويد: رسـول خـدا   روايت شده كه مي بن عازب

و در سينه مؤمنـان بـرايم ودي (محبتـي) قـرار      ،خداوندا براي من در نزد خودت عهدي

        ﴿ ه:بده، پس خداونـد آيـه نـازل كـرد كـ     

  ﴾N پس او امام است.  ،و اين در مورد كسي غير از علي روي نداده است 
براي اثبات صحت اين روايت حتماً  ه:يكي آنك ت:پاسخ اين سخنان از چند وجه اس

اي كه مقـدمات آن   بايد دليل و مدركي ارائه گردد. در غير اين صورت استدالل به مسأله
روي انسـان از   طل است و از مقوله دنبالهاساس است، بدون شك با غير قابل اثبات و بي

مانـد كـه فـردي كـامالً      اي مي هكه به آن علمي ندارد و به استدالل و محاجاست چيزي 
هد انجام دهد. نسبت ارائه شده مذكور هم به اتفـاق اهـل سـنت و شـيعه     ااطالع بخو بي

 كند.  صحت روايت را ثابت نمي
 شناسان از احاديث دروغين است.  يثاينكه اين دو حديث به اتفاق حد م:وجه دو

عبـارتي عمـومي دربـاره همـه           ﴾N ﴿ ه:فرمود م:سو
مؤمنان است، و لذا جايز نيست كه به علي تخصيص داده شود بخصوص كه غير از علي 
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و چنـد تـن ديگـر از    حسن و حسـين   ه:شود، دليل هم آنك افراد ديگري را هم شامل مي
دارد، داخل در مصاديق آيه هستند. بدين ترتيب پي  مؤمناني كه شيعه بسيار بزرگشان مي

بريم كه در مورد عدم اختصاص آيه به شخص علي تنها اجماع و اتفاق نظـر وجـود    مي
 دارد. 

(چنين چيزي براي ساير صحابه روي نداده است و از آنان روايت  ه:اما اين قول او ك
هـا   پيـامبر بهتـرين نسـل   اصـحاب  است) چنانكه گذشت جايز و درسـت نيسـت.    نشده

هستند. و مؤمنان و عمل صالح انجام دهندگان آنـان بهتـرين نيكوكـاران در ميـان همـه      
 ها هستند.  نسل

خداوند متعال در آيه خبر داده براي كساني كـه ايمـان آورده و عمـل صـالح      م:چهار
ي صـادقانه از جانـب    و اين يك وعـده  ،رار خواهد دادها ق دهند محبتي در دل انجام مي

اصـحاب  و معلوم و روشن است كه خداوند در قلب هر مسلماني محبـت   ،ايشان است
ابـوبكر و   و از آن ميـان محبـت   نء به خصوص محبت خلفـا  ،را قرار داده ص پيامبر

القـه  تر، چرا كه عموم اصحاب و تابعين بـه ايـن دو محبـت و ع    عمر را به صورت ويژه
 ها بودند. زيادي داشتند و آنان بهترين نسل
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﴿بطالن دعواي رافضي در مورد داللت آية           

﴾  بر امامت علي 

      ﴿گويد: (برهان سـيزدهم: فرمـوده الهـي اسـت كـه:       رافضي مي

﴾N  :اى است اى! و براى هر گروهى هدايت كننده تو فقط بيم دهنده« ).7(الرعد«. 
فرمـود:   ص كه گفت: رسـول خـدا  از ابن عباس روايت است » الفردوس«در كتاب 

شـوندگان بوسـيله تـو     گر علي است، اي علي هـدايت  و هدايت ،هشداردهنده من هستم
كنـد، ايـن حـديث بـه      هم روايت مـي و چيزي شبيه همين را ابو نعيم  .شوند هدايت مي

 واليت و امامت علي تصريح دارد. 
پاسخ او از چند وجه است: يكي آنكه: دليلي بـراي صـحت ايـن حـديث در دسـت      

باشد. كتاب الفردوس ديلمي هم حاوي مطالب زيـادي   نيست و استناد به آن صحيح نمي
ـ است كه علما اتفاق نظر دار ـ      ن ل بـر صـحت و   د صـرف آمـدن آنهـا در ايـن كتـاب دلي

 كند.  نميآن شان نيست، روايت كردن ابو نعيم هم داللت بر درستي  درستي
دوم: اين حديث به اتفاق اهل علم حديث كذب و جعلي اسـت و تكـذيب و رد آن   

 واجب است. 
نسبت داده شود، چـون ظـاهر ايـن     ص سوم: جايز نيست كه چنين كالمي به پيامبر

شـوند،   ه تو اي علي هـدايت يافتگـان هـدايت مـي    و بوسيل ،سخن كه هشدار دهنده منم
نه بوسيله من پيـامبر، و ايـن را    ،شوند گوياي اين است كه ديگران بوسيله تو هدايت مي

گري ميان پيامبر  دهد كه انذار و هدايت گويد، چون ظاهرش نشان مي هيچ مسلماني نمي
و آن  ،كنـد  ت نميدهد و هداي به طوري كه اين يكي فقط هشدار مي ،و علي تقسيم شده

 آورد.  گر است، چنين چيزي را مسلمان بر زبان نمي يكي هدايت
﴿ ه:گـر قـرار داده اسـت و فرمـود     هدايترا  ص چهارم: خداوند متعال محمد    
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                 ﴾N  :53-52(الشورى.( 
 .»كنى. راه خداوندى مىو تو مسلما به سوى راه راست هدايت «

سـلب كـرده و بـه     ص گـري را از پيـامبر   پس چطور ممكن است كه صفت هدايت
 كسي ديگر كه به اين صفت موصوف نيست، نسبت داد؟ 

يابند) معنايش آن است كـه   شوندگان به وسيله تو هدايت مي پنجم: اين گفته كه: (هدايت
و ايـن دروغـي آشـكار     ،افتـه اسـت  هر كه از امت محمد هدايت شود از طريق او هدايت ي

انـد بـدون    ايمان آورده و داخل بهشت شـده  ص اند كه به پيامبر بوده ىاست؛ چرا كه بسيار
ايمـان آورده و   ص اينكه حتي يك كلمه از علي شنيده باشند، و اكثر كساني كـه بـه پيـامبر   

بـر ايـن    اند چيزي از هدايت خود را مـديون علـي نيسـتند، عـالوه     بواسطه وي هدايت شده
كشورهاي زيادي گشوده شد و مردم آنها از طريق اصحاب ديگر پيـامبر كـه در آن كشـورها    
ساكن شدند هدايت يافتند بدون آن كه از علي چيـزي بشـنوند، پـس چگونـه رواسـت كـه       

 شوند؟!   بگويند: هدايت شوندگان به وسيله تو هدايت مي
خداونـد  » هـاد «منظور از         ﴾N﴿گفته شده كه در آيه  م:شش

تـو فقـط    ه:عال اسـت كـه قـول ضـعيفي اسـت، و معنـاي درسـت آيـه آن اسـت كـ          تم
دگاني بودنـد، و هـر امتـي را    هشداردهنده هستي همچنانكه پيش از تو نيـز هشـداردهن  

مـوده  چنانكـه فر  –كند  يعني دعوتشان مي –كند  اي است كه هدايتشان مي دهندههشدار
﴿ ت:اس            ﴾N  :24(فاطر.( 

 .»اى داشته است و هر امتى در گذشته انذاركننده«
و اين قول شماري از مفسرين همچون قتاده و عكرمه و ابو ضحي و عبدالرحمن بن 

 زيد است. 
 ﴿ د:اسـاس اسـت، چـون وي فرمـو     تفسير مصداق آيه به علي تفسيري بـي   

 ﴾گـر آن قـوم ديگـر     گر اين قوم غير از هدايت كند كه هدايت ، و اين چنين اقتضا مي
گـر هـر قـومي از     شوند، حال چطور علي هـدايت  باشد، بطوري كه هدايتگران متعدد مي

 توان دانست؟ هاي اول و آخر مي نسل
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﴿بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت آية        ﴾  بر
 امامت علي 

 ﴿ ت:فرموده حق تعالي اس م:(برهان چهارده د:گوي رافضي مي           

﴾N  :آنها را نگهداريد كه بايد بازپرسى شوند« ).24(الصافات«. 
ه خداونـد  در فرمـود  ت:ابو نعيم از شعبي و او از ابن عبـاس روايـت كـرده كـه گفـ     

﴿         ﴾N  قول هم از » فردوسال«سوال از واليت علي است، در كتاب
دربـاره   همين طور روايت شده است. و چون از مردم ص از پيامبر ريخدابو سعيد 

واليت سؤال شود بايد آن را براي علي بدانند، و از آنجا كه واليت براي سـاير صـحابه   
 شده است پس او علي امام است. منظور ن

يكي مطالبه صحت و سند ايـن روايـت و يـادآوري اينكـه      ت:پاسخ از چند وجه اس
و ابن نعيم از نظر علماي حديث حجت و دليل » الفردوس«نسبت دادن روايت به كتاب 

 شود.  نمي
 اين روايت به اتفاق علما كذب و برساخته است.  م:دو

 ﴿ د:خداوند فرمـو  م:سو                       

                  

 ﴾N 26-22: (الصافات.( 
شود:) ظالمان و همرديفانشان و آنچـه را   (در اين هنگام به فرشتگان دستور داده مى«
پرسـتيدند جمـع كنيـد و بسـوى راه دوزخ      (آرى آنچـه را) جـز خـدا مـى    . پرستيدند مى

شما را چه شده كه از هم يارى . آنها را نگهداريد كه بايد بازپرسى شوند .هدايتشان كنيد
 .»خداوندند امرآنان در آن روز تسليم طلبيد؟! ولى  نمى

ي روز قيامـت اسـت كـه از آنـان دربـاره       كننده وگويي از مشركان تكذيب  اين گفت



   

  مختصر منهاج السنه   682 

شود. حال حب علـي چـه    توحيد خداوند و ايمان به پيامبران او و روز آخرت سوال مي
يـن  اند آيـا ا  داشته دخلي به اين سؤاالت دارد؟ اصالً اگر بر فرض علي را دوست هم مي

تواند داشـته باشـد. يـا بـر      شان سودي هم برايشان مي دوستي با وجود اين كفر و شرك
شان از پيامبر الهي و كتاب  ياس با كينهقاند اين كينه در  اي هم داشته فرض اگر از او كينه

 آيد؟  و دين او كجا به حساب مي
ـ  ص گويـد پيـامبر   كند و نمـي  كسي قرآن را اين گونه تفسير نمي  دين شـيوه آن را ب

تفسير كرده است، مگر زنديقان محلدي كه دين را بازيچه گرفته و با دين اسالم دشمني 
و چـه فرقـي اسـت ميـان      ،گويند دانند چه مي دارند، و يا فرورفتگان در جهالتي كه نمي

 دوستي علي و طلحه و زبير و سعد و ابوبكر و عمر و عثمان؟!
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﴿داللت آية  بطالن ادعاي رافضي در مورد           ﴾  بر
 امامت علي 

 ﴿فرموده الهي اسـت:   م:برهان پانزده« د:گوي رافضي مي               

                          ﴾N  :30(محمد.( 
هايشان بشناسـى، هـر    دهيم تا آنان را با قيافه و اگر ما بخواهيم آنها را به تو نشان مى«

 .»داند و خداوند اعمال شمارا مى ؛توانى آنها را از طرز سخنانشان بشناسى چند مى

﴿ سعيد خـدري در خصـوص فرمـوده الهـي:    وابونعيم با اسناد به اب        

 ﴾N.به خاطر بغضشان نسبت به علي، و اين براي هيچ يـك از اصـحاب    ت:گفته اس
 شان برتر و امام است.  غير او روايت نشده است، لذا او از همه

 شود.  اوالً صحت و سنديت اين روايت از كجا معلوم مي م:گويي در پاسخ مي
 ابو سعيد بسته است. دانند كه اين دروغي است كه به  : اهل حديث ميثانياً
: اگر ثابت هم بشود كه او اين را گفته است، باز سخن ابو سعيد فقط سخن يـك  ثالثاً

تن از اصحاب است، و قول يك صحابه اگر با قول صحابي ديگري همخواني نكند، بـه  
گيـرد. البتـه سـخنان نـاموافق زيـادي از صـحابه        و دليل قرار نمي حجت اتفاق اهل علم
دست داريم كه با استناد به قرآن و سنت رد شده است نـه بـا اسـتناد بـه      درباره علي در

 سخن ديگري از اصحاب. 
شـد   دانيم كه آنچه از لحن صداي منافقين تشخيص داده مـي  : ما به علم يقين ميرابعاً

 ت.بغض علي نبود. لذا تفسير قرآن به چنين چيزي افترائي آشكار اس
بلكـه در   ،با كفار و منافقين دشمني نداشت هيچگاه بيشتر از عمر  پنجم: علي 

ناراحـت بودنـد و اذيـت     اخبار و روايات نيامده كه دشمنان اسالم آنقدر كه از عمـر  
ديده باشند و در هر صورت كينه و بغض دشمنان اسالم نسبت بـه   ديدند از علي  يم
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 به مراتب بيشتر بوده است. عمر 
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 :)117(فصل 

﴿ورد داللت آية بطالن ادعاي رافضي در م       ﴾  بر
  امامت علي

﴿ ت:فرموده الهي اس م:برهان شانزده« د:گوي رافضي مي      

       ﴾N  :11-10(الواقعه.( 
 و اعمال نيـك)  (پيشتازان به سوى ايمان و جهاد و توبه و (سومين گروه) پيشگامان«

 .»ندنزد خداي آنها مقربان .ناپيشگامخود ايشانند 
سبقت گيرنده اين امت علـي بـن    د:كن س درباره اين آيه روايت ميام از ابن عبيابونع

از مجاهد و او از ابن عباس دربـاره ايـن    زلي شافعيابزرگ ابن مغابي طالب است. فقيه 
سبقت گيرنده به سوي موسـي بـود، و    يوشع بن نون ت:ها روايت كرده است كه گف آيه

سمت عيسي به  س سبقت گيرندهصاحب يموسي سبقت گيرنده به سوي هارون بود، و 
بـراي سـاير افـراد     بود و اين فضـيلت  ص بود، علي نيز سبقت گيرنده به سمت محمد

 صحابه منظور نشده است. لذا او (علي) امام است. 
درستي اين قول نامعلوم است، چون در  ه:يكي آنك ت:پاسخ اين ادعا از چند وجه اس

 هاي زيادي هم هست.  هاي مختلف اين و آن كذب روايت
اساس است، البته اگر صـحت هـم داشـته     اين روايت از ابن عباس نيست و بي م:دو

 تر از درجه حجيت ساقط است.  باشد در صورت وجود روايتي قوي

 ﴿ د:فرماي خداوند متعال مي م:سو                

                                      

              ﴾N  :100(التوبه.( 
پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار، و كسانى كه به نيكى از آنها پيروى كردنـد،  «

و باغهايى از بهشت براى  ؛خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها (نيز) از او خشنود شدند
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 ؛جاودانه در آن خواهند ماند ؛آنان فراهم ساخته، كه نهرها از زير درختانش جارى است
 .»گو اين است پيروزى بزر

            ﴿ د:فرمايــ و مــي

      ﴾N  :32(فاطر.( 
 ؛ده خود بـه ميـراث داديـم   سپس اين كتاب (آسمانى) را به گروهى از بندگان برگزي«

و گروهى بـه اذن   اى ميانه رو بودند، اى بر خود ستم كردند، و عده (اما) از ميان آنها عده
 .»خدا در نيكيها (از همه) پيشى گرفتند، و اين، همان فضيلت بزرگ است

پيشــگامان نخســتين همــان كســاني بودنــد كــه پــيش از فــتح مكــه اســالم آورده و  
ان از مسلمانان و جهادگران بعد از فـتح مكـه بهتـر و برترنـد كـه      ها كردند، آن مجاهدت

شان است و جمعاً بيش از هـزار و چهـار صـد     اعضاي بيعت رضوان هم داخل در جمع
 شود كه پيشگام اين امت يك شخص واحد است؟!  شدند، پس چگونه گفته مي نفر مي

منظور و ثابـت   اين فضيلت براي هيچ يك از اصحاب ديگر ه:اين سخن او ك م:چهار
نشده است، ناروا است. مسلمانان در اينكه چه كسي اولين اسالم آورنده بوده در تنـازع  

ـ    د:گوين اي مي هستند، عده  د:ابوبكر نخستين كسي است كه مسلمان شـد، و برخـي گوين
اسالم آورده است، اما او در آن زمان پسر بچه بوده و در خصـوص   ابوبكرعلي پيش از 
امـا در خصـوص اينكـه اسـالم      ،ها نزد علما منازعـه وجـود دارد   سر بچهپاسالم آوردن 
اي وجود ندارد كـه در نتيجـه و بـه اتفـاق او      تر بوده است، منازعه تر و نافع ابوبكر كامل

حـال چطـور گفتـه     االطالق است، تر از علي است، و بنابر قولي ديگر اسبق علي پيشگام
آنكه حجتي براي نشـان داده صـحت آن ارائـه    تر است بدون  علي از او پيشگام د:شو مي

 شود.
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 :)118(فصل 

﴿بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت آية           

                   ﴾ بر امامت علي 

 ﴿ ت:فرموده الهي اسـ  :مبرهان هفده د:گوي رافضي مي           

                      ﴾N  :20(التوبه.(  
آنها كه ايمان آوردند، و هجرت كردند، و با اموال و جانهايشـان در راه خـدا جهـاد    «

 .»و آنها پيروز و رستگارند ؛د خدا برتر استنمودند، مقامشان نز
كنـد كـه ايـن آيـه      روايت مـي » الجمع بين الصحاح السته«رزين بن معاويه در كتاب 

كردند، و ايـن جـز    مي ورزيشيبه و عباس فخر بندرباره علي نازل شده آنگاه كه طلحه 
 حق است. علي براي كسي ديگر از اصحاب ثابت نشده است لذا او برتر و او امام بر 

يكي: سند اين نقل قول كـدام اسـت؟ رزيـن در     د:شو اب او بر چند وجه داده ميجو
 كتابش اموري را هم كه در صحاح نيست آورده است. 

روايت آنچه در صحاح آمده همان چيزي نيست كه صاحب كتاب از زبان رزين  م:دو
گويـد: نزديـك    بشير است كه مي بنكرده است. آنچه در صحيح است روايتي از نعمان 

بودم مردي گفت: ابايي ندارم كه از اين پس در اسالم كـاري جـز    ص منبر رسول خدا
سقايي حاجيان انجام ندهم. و ديگري گفت: من نيز ابايي ندارم كه در اسالم كاري جـز  
آباد كردن مسجد الحرام نكنم، مردي ديگر گفت: جهاد در راه خدا از آنچـه گفتيـد هـم    

 ص كه عمر بر سرشان داد كشيد و گفت: كنـار منبـر رسـول خـدا     بهتر است، اين بود
صدايتان را باال نبريد، امروز جمعه است، پس چـون نمـاز جمعـه خوانـده شـد دربـاره       

اين آيه را نـازل فرمـود    سوال كنيد آنگاه بود كه خداوند متعال ص اختالفشان از پيامبر

ــ ﴿ ه:كــ                                    

    ﴾N  :19(التوبه.( 
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آيا سيراب كردن حجاج، و آباد ساختن مسجد الحرام را، همانند (عمل) كسى قـرار  «
 .»داديد كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده، و در راه او جهاد كرده است؟

227Fنص حديث را مسلم آورده است

1. 
را بر آبـادني و سـيراب كـردن برتـر      دآيد كه سخن علي كه جها از اين حديث بر مي

تر از قول كسي است كه آباداني و سيراب كـردن را برتـري داده اسـت. و     دانسته صحيح
درسـت  تر بوده و البته اين  كردند بر حق اينكه علي در اين مسأله از آنهايي كه منازعه مي

 است. 
اما برتر دانستن ايمان و هجرت و جهاد تنها مختص علي نيست بلكه تمام اصـحابي  

شوند. لـذا در   كه ايمان آورده و هجرت كردند و به جهاد برخاستند شامل اين مسأله مي
اين فضيلت براي غير علي ثابت  ه:اينجا فضيلتي مختص علي وجود ندارد تا گفته شود ك

 نشده است.

                                           
 ). ٤/٢٦٩) و مسند (٣/١٤٤٩) نگا: مسلم (١(
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 :)119( فصل
بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت آية (صدقه نجوي) بر امامت 

 علي 

 ﴿برهان هجدهم: فرموده الهي است كه: «گويد:  رافضي مي                

                 ﴾N  :ايـد!   ي كه ايمان آوردهاي كسان« ).12(المجادله
اي در راه خـدا   خواهيد با رسول خدا نجوا كنيد پيش از نجوايتـان صـدقه   هنگامي كه مي

 .»بدهيد
از طريق ابونعيم حافظ از ابن عباس روايت است كه گفت: خداوند متعال سـخن گفـتن بـا    

پـيش از  اي تقديم شود، آنان از اينكـه   را حرام فرموده است مگر اينكه صدقه ص رسول خدا
اما علـي صـدقه داد و كسـي جـز او از مسـلمانان       ،گفتگو با ايشان صدقه بدهند بخل ورزيدند

چنين نكرد، در تفسير ثعلبي هم آمده كه پسر عمر گفت: علي سه فضـيلت دارد كـه اگـر تنهـا     
بود. ازدواجش بـا فاطمـه، در دسـت     يكي از آنها را داشتم برايم از هر نعمتي بهتر و عزيزتر مي

 .در نبرد خيبر، و آيه نجوي پرچمتن گرف
 د:از علي روايت كرده است كه فرمو» الجمع بين الصحاح السته«ين بن معاويه در زر

و به خـاطر مـن خداونـد بـر ايـن امـت آسـان         ،جز من هيچ كس به اين آيه عمل نكرد
امامـت سـزاوارتر    بـه كند، لذا او  گرفت، و اين بر فضيلت او بر ساير اصحاب داللت مي

 است. 
صـدقه داد و گفتگـو    چيزي كه ثابت شده اين است كه علـي  ت:در پاسخ بايد گف

كرد، اما آيه نجوي كمي بعد و پيش از آنكه كس ديگري به آن عمل كنـد منسـوخ شـد،    
صدقه را بر آنان واجب نكرد. بلكه به اصحاب امر فرمود كه هر گـاه گفتگـوي    ،ولي آيه

اي هـم نبايـد    كس گفتگوي محرمانه نكنـد صـدقه   محرمانه كردند صدقه بدهند، لذا هر
پس كسي بخاطر ترك عملي كـه واجـب نيسـت     ،بدهد. حال كه مناجات واجب نيست

شود. و اگر از دادن صدقه عاجز باشد باز قابـل سـرزنش نيسـت، امـا اگـر       سرزنش نمي
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ر ماند، اما اگـ  مي توانايي صدقه داشت، نجوا كرد و صدقه داد، نيت و اجر عملش برايش
كه مناجاتي بكند و علتي براي ايـن كـار نداشـت او نـاقص يـا مقصـر         كسي الزم نديد

نيست، اما اگر كسي به هر علت نياز داشت با پيامبر محرمانه گفتگو كند و از روي بخل 
كـار مسـتحبي را واگـذارده اسـت. و روانيسـت و      فقـط  اين كار را نكند، چنـين كسـي   

اند. معلوم هم نيست كـه هـر سـه     ن دسته اخير بودهتوان عليه خلفا گفت كه جزو اي نمي
ـ  آنان هنگام نزول اين آيه حاضر بوده باشند، ممكن است برخي از آنان غايب بوده د. و ان

ممكن است كه برخي از ايشان نيـاز بـه گفتگـو محرمانـه بـا پيـامبر داشـته و يـا اصـالً          
 اند.  نداشته

مناجات حتماً ايشان را به  كنسم زمان عدم نسخ آيه هم چندان طوالني نشد تا فرض
 است.  بودهحاجتي  ص با رسول خدا

و با فرض اينكه يكي از خلفاي سه گانه كار مستحبي را هم ترك كـرده باشـد، بايـد    
گفت ما بارها توضيح داديم كه هر كه كار مسـتحبي بكنـد لزومـاً بـه خـاطر آن كـار از       

شايسـته نيسـت   «رفوع هست كه: شود. در سنن ترمذي حديث م ديگري بهتر و برتر نمي
 .228F1»در جمعي كه ابوبكر در آن است، كسي غير او امامت كند

تر از صدقه علي بود: انفاق در جهاد بـر   هزار شتري كه عثمان انفاق كرد بسيار بزرگ
خالف صدقه دادن در ازاي مناجات، فرض و واجب بـود، چـون صـدقه دادن در آنجـا     

و ايـن   گفتگوي خصوصي بكنـد،  ص با رسول خدامشروط به اين بود كه فرد بخواهد 
 يعني اگر كسي نخواهد اين كار را بكند الزم هم نيست كه صدقه بدهد. 

﴿ د:اي از انصـــار فرمـــو خداونـــد دربـــاره عـــده                 

   ﴾N  :خودشان بسـيار نيازمنـد   دارند هرچند  و آنها را بر خود مقدم مي« ).9(الحشر
 .»باشند

به طور كلي فضيلت انفاق در راه خدا را بسياري از مهاجرين و انصار دارا هستند بـه  
زمـان  طوري كه انفاق علي در مقايسه با انفاق ايشان بسيار ناچيز است، اصوالً علـي در  

                                           
 ). ٥/٢٧٦) نگا: سنن ترمذی (١(
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 دارايي چنداني نداشت. ص حيات رسول خدا
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 :)120(فصل 

﴿ورد داللت آية بطالن ادعاي رافضي در م           

  ﴾  بر امامت علي  

﴿ م:برهان نوزده د:گوي رافضي مي                    ﴾N  :45(الزخرف.( 
 .»از رسوالنى كه پيش از تو فرستاديم بپرس«

 اند كه: خداوند متعال در شب معراج پيامبر روايت كرده ابن عبدالبر و ابو نعيم هر دو
و ساير انبياي الهي را دور هم گرد آورد. و فرمود: اي محمد از آنان بپرس بـر چـه    ص

چيزي مبعوث شديد؟ گفتند: بر شهادت ال اله اال اهللا و اقرار به نبوت تو و واليـت علـي   
 امامت علي است.  بن ابي طالب مبعوث شديم. و اين نص صريحي در اثبات

هـاي زشـتي از    : درباره چنين دروغ زشـتي و دروغ ت: يكيپاسخ به چند صورت اس
تـرين شـكي    پيش از هر چيز خواهان سند و صحت آن هستيم. و مـا كوچـك   قبيلاين 

ما ولي هاست.  ترين دروغ شرمانه ترين و بي نداريم كه اين قول و موارد نظير آن از زشت
كنيم چون چنين اقوالي اگر كذب بودنشان  ي سند مي ظره مطالبهباب رعايت آداب منا از

هم معلوم نباشد تا زماني كه صحتشان به اثبات كامل نرسيده جايز نيست حجت و دليل 
اش معلوم و روشـن نيسـت    قرار بگيرند. چرا كه استدالل به چيزي كه صحت و درستي

نظر كتاب و سنت و اجمـاع  و از  ،به اتفاق ممنوع است، چون مثل قول بدون علم است
 باشد.  هر سه، حرام مي

چنين حديثي را همه اهل علم حـديث بـه اتفـاق، حـديثي دروغـين و جعلـي        م:دو
 شمارند.  مي

داند كه ايـن حـديث يـك دروغ     اي از علم و دين داشته باشد مي هر كس بهره م:سو
ـ  پردازان بي  و دروغ پستاساس است و فقط افراد  بي ين چيـزي را  شرم ممكن است چن

شود كه  ) درباره چيزي سوال مي‡بسازند، و اال چطور از پيامبران و فرستادگان الهي (
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 جزء اصل ايمان نيست؟! 
ايمان آورده  ص در حالي كه مسلمانان بر اين اجماع دارند كه هر فردي كه به پيامبر

فـات كنـد   و ص روي كند و آنگاه در همان زمان حيات پيامبر و از وي اطاعت و دنباله
بدون اينكه از وجود و خلقت ابوبكر و عمر و عثمان و علي كوچكترين اطالعي داشـته  

اطالعي او مانع ورود او به بهشت نخواهد  و اين بي ،باشد چنين فردي زيان نديده است
انبيا بايد به يك  د:شو مي چطور گفته ص شد. با وجود چنين چيزي در امت خود پيامبر

 يمان داشته باشد؟!فرد خاص از صحابه ا
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 :)121(فصل 

﴿بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت آية       ﴾  بر امامت
 علي

 ﴿ ت:فرموده الهي اس م:برهان بيست« د:گوي رافضي مي          ﴾N   :12(الحاقـه.( 
 .»و گوشهاي شنوا آن را دريابد و بفهمد«

فرمـود: اي علـي! از خداونـد متعـال      ص لبي هست كه گفت: رسول خـدا در تفسير ثع
هاي تو باشد. از طريق ابو نعيم نيـز روايـت اسـت كـه:      هاي شنوا گوش خواستم تا آن گوش

بـه   فرمود: اي علي! خداوند به من فرمان داده كه تو را نزديك خود كـنم و  ص رسول خدا
را به خود نزديك كنم و به تو بياموزم تا گـوش  تو ياد دهم! خداوند به من فرمان داده كه تو 

پس تو گوش شـنوايي،     ﴾N ﴿داري و فرابگيري، و اين آيه بر من نازل گرديد: 
 بر اين فضيلت مخصوص علي است، لذا او امام است.  

ابـو  يكي: درستي اسناد اين قول را معلوم كنيد چـون ثعلبـي و    د:پاسخ چند وجه دار
 كنند كه باالجماع قابل احتجاج و دليل واقع شدن نيستند.  نعيم چيزهايي را روايت مي

 اين حديث به اتفاق علماي حديث جعلي است.  م:دو

﴿: م: اين فرموده اوسو                                       

     ﴾N  :12-11(الحاقه.(  
 ءو هنگامي كه آب طغيان كرد ما شما را بـر كشـتي سـوار كـردي. تـا آن را وسـيله      «

 .»تذكري براي شما قرار دهيم، و گوشهاي شنوا آن را دريابد و بفهمد
 تنها گوش يك نفر از مردم را اراده نكرده بلكه خطاب آن با عموم فرزندان آدم است.  

﴿ د:ترين آيات اسـت، خداونـد فرمـو    سوار كردنشان بر كشتي از عظيمو        

                                    ﴾N  :41(يــــــــــــس-
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مـا فرزندانشـان را در   اى (ديگر از عظمت پروردگار) بـراى آنـان اسـت كـه      نشانه«).42
كشتيهايى پر (از وسايل و بارها) حمل كرديم. و براى آنها مركبهاى ديگـرى هماننـد آن   

 .»آفريديم

﴿ د:و فرمـــــو                                       

         ﴾N  :آيا نديدى كشتيها بر (صفحه) درياهـا بـه فرمـان    « ).31(لقمان
كنند تا بخشى از آياتش را به شما نشـان دهـد؟!    خدا، و به (بركت) نعمت او حركت مى

 .»هايى است براى كسانى كه شكيبا و شكرگزارند در اينها نشانه
نگه داشتن يك تن از  حال چطور ممكن است كه همه اينها فقط براي گوش دادن و

 مردم آمده باشد؟ 
هاي شنواست، همچون گوش ابوبكر و عمر و عثمان  آري گوش علي از جمله گوش

هاي  گوشو غير ايشان، لذا اختصاص به علي ندارد. اصالً به روشني معلوم است كه تنها 
نيست؟ يـا مـثالً    شنوا ص هاي شنوا نيست. مگر گوش رسول خدا علي مصداق گوش

اي حسن و حسين و عمار و ابوذر و مقداد و سلمان فارسي و سهل بن حنيف و ه گوش
 ساير افرادي كه اين جماعت بر فضيلت و ايمانشان اعتراف و موافقت دارند؟ 

هاي شنوا را هم علي و هم افراد ديگر دارند، روا نيست  لذا اگر قبول داريم كه گوش
 غير. اين فضيلت فقط مخصوص علي است و ال  د:گفته شو

اسـاس بنـا    ترديد نيست كه اين رافضي جاهل و ظالم كار خـود را بـر مقـدمات بـي    
تـر از فرقـه رافضـه سـراغ      اي سست برهان گر فرقه هاي بدعت نهد. و ما در ميان فرقه مي

هايي مطرح  اي چون معتزله است. چون اينان حداقل حجت نداريم و اين بر خالف فرقه
اندازد. اما اين رافضه هر  اهل خرد را به زحمت و شك ميكنند كه بسياري از علما و  مي

كنـد چـون    نمـي  قـانع پرسـت را  اشند جز افراد جاهـل و ظـالم و هوا  حجتي هم داشته ب
و بـاكي   ،پذيرنـد  هواپرستان هر چه را موافق اميالشان باشد خواه حق و خواه باطـل مـي  

 .ندارند
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 :)122(فصل 
 (هل أتي) بر امامت عليبطالن ادعاي رافضي در مورد داللت آية 

A=„_|åسـوره   م:برهان بيست و يكـ « د:گوي رافضي مي ‡ در تفسـير ثعلبـي از    ،اسـت  @^
انـد: حسـن و حسـين بيمـار شـده بودنـد.        سلسله راويان مختلف روايت شده كه گفتـه 

شـان آمـده بودنـد، پـس گفتنـد اي ابـا        و عامه مردم به عيادت ص جدشان رسول خدا
دت نذري بكن، پس او نـذر سـه روز روزه كـرد، مادرشـان     الحسن براي شفاي دو فرزن

نذر كرد، پس آن دو خوب شدند را اي  هبخشش نقرو كنيزشان نيز هم نذري كرد فاطمه 
در حالي كه اهل بيت محمد هيچ مالي نه زياد و نه كم سراغ نداشتند، لذا علي سه پيمانه 

د كرد و از آن پـنج قـرص   را آر هجو قرض كرد. فاطمه برخاست و يكي از آن سه پيمان
 نان پخت كرد. براي هر يك از اعضاي خانواده يك قرص نان جو. آنگاه علي بـا پيـامبر  

ارد و چون به منزل بازگشـت در مقـابلش غـذا گذشـتند كـه ناگـاه       زنماز مغرب گ ص
مسـتمندي از   ص مستمندي به در خانه آمد و گفت: سالم عليكم اي اهل بيت محمـد 

هـاي بهشـتي اطعـام     ستم، مرا طعامي بدهيد، خدا شما را از سـفره مستمندان مسلمانان ه
فرمايد، علي اين سخنان را شنيد، و امر كرد چيزي به او بدهند، اهل خانه آن غـذا را بـه   

 مستمند دادند. و آن روز و آن شب را تنها با آب خالي به پايان رساندند. 
 ص كرده بود. علي با پيامبر چون روز بعد شد فاطمه پيمانه ديگري را به نان تبديل

نماز گزارد و به منزل آمد. چون پيش او غذا گذاشتند، يتيمي به در خانـه آمـد و بـر در    
مهـاجرين   يتيمي هسـتم از اوالد  ص ايستاد و گفت: السالم عليكم اي اهل بيت محمد

كه پدرم در روز جنگ عقبه به شهادت رسيده است، به من غذايي بدهيد خدا شما را از 
هاي بهشتي طعام دهد. علي سخنان يتيم را شنيد، لذا امر كرد چيـزي بـه او دهنـد،     فرهس

اهل خانه غذايشان را به او دادنـد. و دو روز و دو شـب گذشـت كـه در آن آب خـالي      
 چون روز سوم شد فاطمه برخاست و پيمانه سوم را هم نان كـرد. علـي بـا پيـامبر    خوردند. 

ه منزل آمد و سر سفره نشست و غـذايي پـيش او نهادنـد،    نماز گزارد و به روال قبل ب ص
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كنيد اما طعـامي بـه مـا     مان مي گيريد و آواره ناگاه اسيري آمد و گفت: آيا ما را به اسارت مي
طعام دهـد!  به شما  هاي بهشت دهيد، مرا غذايي بدهيد كه اسير محمدم خداوند از سفره نمي

به او دهند. اهل خانه غذايشان را بـه او دادنـد.   علي سخنان اسير را شنيد پس امر كرد چيزي 
 .  به پايان رساندندو سه روز و سه شب را تنها با آب خالي 

چون روز چهارم فرا رسيد و آنان نذرهايشان را ادا كـرده بودنـد، علـي حسـن را بـا      
آمد در حـالي كـه    ص دست راست و حسين را با دست چپ گرفت و نزد رسول خدا

حسـن و   ص لرزيدند. چـون پيـامبر   ها مي گي چون جوجه پرندههر سه از شدت گرسن
بينم چقدر ناراحت  الحسن! از حالتي كه در شما مي احسين را مشاهده كرد فرمود: اي اب

ام، بياييد با هم به خانه دخترم فاطمه برويم، پس همه به منزل فاطمـه رفتنـد در    و آزرده
گرسنگي بـه پشـتش چسـبيده     ي خويش بود و شكمش از شدت حالي كه او در حجره

 خـدا از او را اينگونـه ديـد فرمـود:     ص هايش گود شده بود، وقتي پيـامبر  بود. و چشم
 ميرند!  اهل بيت محمد از گرسنگي مي خواهم كه به فرياد ما رسد يم

تبريـك   فرود آمد و گفت: اي محمد دريافت كن ص همان لحظه جبرئيل بر محمد
چه چيـزي دريافـت كـنم اي جبرئيـل؟ و      د:ت، فرموبيتتهنيت خداوند را درباره اهل و 

A=⁄‰`j=Ÿƒ=^̌v=„_åجبرئيل سوره   را بر او خواند.  @≥‡
و اين سوره بر فضايل زيادي داللت دارد كه نه در گذشته و نه در آينده براي كسـي  

 شود.  م نشده است، لذا او از ديگران بهتر است پس او امام ميجز علي مسلّ
يكي: در اين مورد هم همچـون مـوارد پيشـين خواهـان      ت:ورت اسپاسخ به چند ص

گوييم صرف اينكه ثعلبي و واحدي و  ارائه سند صحيحي براي اين حديث هستيم. و مي
شود. و  ع دليل بر صحت آن نمياند به اتفاق اهل سنت و تشي امثال اينان روايت را آورده

منازعـه كننـد و يكـي از آن دو بـه      اگر دو فرد در يكي از مسائل احكام و فضايل با هم
حديثي استناد كند كه دليلي براي اثبات صحت آن جز روايت يكي از ايـن مفسـران نـام    

كند و نه به اتفاق علما حجتـي   برده نداشته باشد، دليل او نه صحت روايتش را ثابت مي
  ؟شود. براي فرد مقابلش مي
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احاديث جعلي و دروغين است، اين حديث به اتفاق حاذقان در علم حديث از  م:دو
 كنيم.  و ما در اين باب نظر همين پيشوايان و ارباب نظر را نقل مي

دهـد، از آن   دالئل فراواني هست كه كذب بودن اين حديث را نشـان مـي   م:وجه سو
علي در مدينه با فاطمه ازدواج كرد، و چنانكه در صحيح آمده بعد از غـزوه بـدر    ه:جمل

ا هم آغاز نمودند. حسن و حسين هم سه يا چهـار سـال بعـد از    زندگي مشتركشان را ب
ازدواج آن دو به دنيا آمدند. همگان بر اين متفقند كه علي در مدينه با فاطمه ازدواج كرد 
و جز در مدينه داراي فرزند نشد. و اين از جمله علوم عمومي و متـواتر اسـت كـه هـر     

 داند.  يكس كمترين اطالعي از چنين اموري دارد آن را م
‰⁄=سوره  F`=|jE       به اتفاق اهل تفسير و نقل و حـديث مكـي اسـت، و هـيچ كـس از

اي مدني اسـت. سـبك و سـياق آن هـم همـان اسـلوب        علماي نص نگفته كه آن سوره
هاي مكي در بيان اصول ديني مشـترك انبيـاء همچـون ايمـان بـه خداونـد و روز        سوره

 ست. آخرت و يادآوري آفرينش و رستاخيز موجودات ا
لذا چنانچه سوره در مكه و پيش از ازدواج علي با فاطمه نـازل شـده باشـد، معلـوم     

سن و حسين دروغ و كذب محض حشود كه روايت نزول سوره بعد از مريض شدن  مي
 است. 

ي  دهد كـه سـاخته و پرداختـه    وجه چهارم: سياق اين حديث و عبارات آن نشان مي
ها بـه عيادتشـان    جدشان و عموم عرب«عبارت: از جمله در   ن است،گوياجاهالن دروغ

هـاي كـافر هـم بـراي      ها در مدينه ساكن نبودنـد، عـرب   بايد گفت: عموم عرب .»آمدند
الحسن  اگفتند: اي اب«اند، نيز در خصوص عبارت:  رفته عيادت بالين حسن و حسين نمي

گرفـت   ميها ن بايد گفت علي دينش را از آن عرب .»براي شفاي دو فرزندت نذري بكن
 ،گرفت، پس اگر سخن آنان امر به معروف يا عبادتي بود فرا مي ص بلكه آن را از پيامبر
 ،ها براي اظهار آن سزاوارتر بود. و اگر عبادت نبوده از آن عرب ص مطمئناً رسول خدا

كرده است، عالوه بر اين چطور علي اين سخن را  علي هم مطابق خواسته آنان عمل نمي
 پذيرد؟!  مي ص نظرخواهي از رسول خدا بدون مراجعه و
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روايت است كه ايشان از نذر كردن نهي كرده  ص وجه پنجم: در صحيحين از پيامبر
آورد، بلكه بوسيله آن تنها از بخيل چيزي گرفتـه   نذر خيري را به دنبال نمي«و فرمودند: 

 .229F1»شود مي
م امـت از آن  عدم آگاهي علي و فاطمه و ساير اهل بيت از چنـين چيـزي كـه عمـو    

شـان   آيد، كه در آن صورت پس ادعاي عصـمت  اند خللي در علم آنان به شمار مي مطلع
 شود.  چه مي

رغم اين، كاري را انجام  اند و علي خبر داشته ص از اين حديث و نهي پيامبر راما اگ
د، شـان در بـر دار    اي براي و نه فايده ،اند كه نه اطاعت از فرمان خدا و رسول اوست داده

در  –نهي تحريم باشد و چه نهي تنزيـه   ،حال چه آن نهي –اند  حتي از آن نهي هم شده
 شان.  آن صورت خللي يا در دينشان آمده و يا در عقل و علم
اند، حتي اطالعـي نيسـت كـه در     وجه ششم: علي و فاطمه كنيزي به نام فضه نداشته

علماي معتبر هـم كـه احـوال     شهر مدينه كنيزي فضه نام وجود داشته است. هيچ يك از
اند چنين  و اصحاب ايشان را ذكر كرده ص جزئي و كلي و ريز و درشت زندگي پيامبر

 اند.  كنيزي را نشناخته
در صحيح حديث صحيحي دربـاره يكـي از انصـار آمـده كـه وي شـام        م:وجه هفت

 اش را به مهمانش داد و دختر كوچكش را گرسنه خواباند. خـود و همسـرش هـم    خانه

﴿ ه:گرسنه سر به بالين شب گذاشتند، خداوند متعال هم چنين نازل فرمود كـ      

                ﴾N  :دارند  آنها (مهاجرين) را بر خود مقدم مي« ).9(الحشر
 .»چند در خودشان احتياجي مبرم باشدهر 

﴿ ه:فرمـوده ديگـر الهـي اسـت كـ      تر از مدح بـه  اين مدح و ستايش بزرگ     

                   ﴾N  :و غذاي (خود) را با اينكـه بـه آن   « ).8(اإلنسان
 .»دهند عالقه (و نياز) دارند به مسكين و يتيم و اسير مي

                                           
 ). ١٢٦١-٣/١٢٦٠) و مسلم (١٢٥-٨/١٢٦بخاری : ( ) نگا:١(
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﴿ ه:و اين چون فرمـوده ديگـر اسـت كـ                        

    ﴾N )اى كــه بــه آن دارد، بــه  و مــال (خــود) را، بــا همــه عالقــه« ).177: البقــره
 .»خويشاوندان و يتيمان و مسكينان

) نسـبت داده  كدر اين قصه اموري است كه روا نيست بـه علـي و فاطمـه (    م:هشت
از آن جمله گرسـنه نگـه داشـتن     ت:مين و دستورات شرع اسشوند؛ چون بر خالف فرا

اي ممكن است باعث تباه  كودكان به مدت سه روز تمام، چرا كه چنين گرسنگي طوالني
 شدن عقل و جسم و دين كودك بشود. 

كنـد چـون انصـاري تنهـا يـك شـب        البته اين با قصه آن مسلمان انصاري فرق مـي 
بر خـالف   ،توانند تحمل كنند اين را غالباً كودكان مي اش را بدون شام خوابانيد، خانواده

 سه روز و سه شب متوالي كه غير قابل تحمل است. 
اين و » پدرم در روز عقبه شهيد شد« ت:در قصه آمده است كه پسر بچه يتيم گف م:نه

پيش از هجرت در  ص دروغي آشكار است. چون در شب عقبه جنگي رخ نداد. پيامبر
براي جهـاد بـود.    ص ر بيعت كردند و اين پيش از فرمان يافتن پيامبرشب عقبه با انصا

ترين افراد نسـبت بـه سـيره     ي جاهل دهد كه اين روايت دروغين بر ساخته اين نشان مي
 ، قابل باورتر بود. »پدرم روز احد شهيد شد«گفت:  است، و اگر او مي ص پيامبر

 هـا همـراه او بـه    را كه در غزوه ي فرزندان شهدايي نفقه ص دهم: بايد گفت: پيامبر
گرفتند، از اين رو بود كه وقتي فاطمه از ايشـان خـادمي    رسيدند به عهده مي شهادت مي

 .»كنم تا به تو بدهم يتيمان بدر را رها نمي« د:خواست به او فرمو
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 :)123(فصل 

﴿بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت آية        ﴾   بر
 امت علي ام

ـ  رافضي مـي   ﴿ ت:فرمـوده حـق تعـالي اسـ     م:برهـان بيسـت و دو  « د:گوي     

                ﴾N   :اما كسـى كـه سـخن راسـت     « ).33(الزمـر
 .»بياورد و كسى كه آن را تصديق كند، آنان پرهيزگارانند

و  ص محمـد » آن كس كه راستي آورد«كند كه مراد از:  ايت ميابونعيم از مجاهد رو
علي بن ابي طالب است. شافعي فقيـه هـم از زبـان مجاهـد     » آن را باور نمود«منظور از 

 ﴿ ه:آورده است كه در فرمـود            ﴾ راسـتي را   ص : محمـد
ضيلتي است كه مختص علي است، پس او امـام  آورد و علي آن را تصديق كرد. و اين ف

 بر حق است. 
روايـت   ص پاسخ اين ادعا هم بر چند وجه است: يكي آنكه: چنين چيزي از پيامبر

صـورت   و نقل نشده است، نقل قول مجاهد به تنهايي هم حجتي نيسـت كـه حتـي در   
ابـت  صحت پيروي از آن بر هر مسلماني واجب باشد. چه رسد بـه اينكـه درسـتي آن ث   

نشده باشد؟ و بايد دانست كه اين فرد به آوردن احاديث دروغين فراوان شـناخته شـده   
230Fاست

1. 
اما آنچه از مجاهد محقق است قولي بر خالف اين حديث است و آن اينكـه راسـتي   

كند هر مؤمني است كه بدان عمل كنـد، لـذا    قرآن است، و آنكه آن را باور و تصديق مي
 عموم مؤمنان است. در اين روايت مصاديق آن 

حديث مذكور با روايت مشهورتر رايج ميان مفسران متناقص اسـت. و آن   م:وجه دو

                                           
 كننده از جماهد است.  ) مراد فرد نقل١(
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و ايـن   ،كنـد ابـوبكر اسـت    آورد و آنكه تصديق و باور مي راستي را مي سي كهاين كه ك
اي از جمله طبري است كه با استناد بـه علـي آن را در كتـاب خـود آورده      روايت طايفه

231Fاست

1. 
آيه عام و مطلق است و نه به ابوبكر اختصاص دارد نه به علي تنها، بلكـه  لفظ  م:سو

شود، و شك نيست كه ابوبكر  هر كس در معناي عام آن داخل باشد حكم آن شاملش مي
و عمر و عثمان و علي سزاوارترين امت به داخل شدن در حكم آنند اما تنها مصاديق آن 

 نيستند.

                                           
 ). ٣/٢٤) نگا: تفسريی طربی (١(
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 :)124(فصل 

 ﴿در مورد داللت آية بطالن ادعاي رافضي         

     ﴾  بر امامت علي 

﴿گويد: برهان بيست و سوم: فرموده حق تعالي است كه:  رافضي مي        

          ﴾N  :62(األنفال.( 
 .»خود و مؤمنان، تقويت كرداو همان كسى است كه تو را، با يارى «

̆�A=˘d==Ê|ÿانـد:   ابونعيم از ابو هريره روايت كرده است كه گفت: بر عرش نوشـته  d==! ^
˘=ÁÑvË=àè÷Í=Ñgƒ=Ñ›® =IÊÿÌ=ÿÈã áËÏ=Í`Ÿ≈f =ÊjÑÏ==‚f`fÏ=hÿ_ù@I   يعني محمد بنـده)

هـي  و اين در فرموده ال .و فرستاده من است كه با علي بن ابي طالب نيرومندش ساختم)

ــه   ــت ك ــده اس ﴿آم                  ﴾N   ــن ــي، و اي ــا عل ــي: ب يعن
ترين فضيلتي است كه براي ساير صحابه حاصل نشده است، لذا او امـام بـر حـق     بزرگ
 است. 

يكي: مطالبه صحت و سند اين قول. چون به اتفاق علما  ت:پاسخ او از چند وجه اس
شود. عالوه بر اين ابو نعيم  ادن اين روايت به ابو نعيم حجت و دليل نميمحض نسبت د

آن برخـي از فضـايل   » حليه«كتاب معروفي به نام فضايل صحابه، دارد كه در اول بخش 
بايـد   ددانن اصحاب را ذكر كرده است، حال اگر اينان واقعاً روايات ابونعيم را حجت مي

آن بخش كتابش رواياتي هم در باب فضايل ابـوبكر  ياد آور شويم كه همين ابو نعيم در 
شكند، لذا اگر به اين روايـات   و عمر و عثمان دارد كه بنيان و اركان رافضه را در هم مي

هايشان هم اعتمادي داشته باشند. ما خـود دربـاره    كنند نبايد به ساير نقل قول استناد نمي
هـاي   كنـيم و راه  رجوع مـي صحت روايات او و هر كس ديگري به اهل فن علم حديث 

پيماييم. كه  سي اعتبار سلسله راويان ميرپي بردن به صدق و كذب احاديث را از قبيل بر
آيا راويان ثقه هستند يا برخي از آنان ثقه نيستند؟ همچنين ما به شواهد حديث و قـرائن  
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كنـد   نمـي نگريم تا يكي از اقوال به ما اثبات شود، و براي ما فرقي  مختلف اطراف آن مي
هـر چـه    ،كه روايت در فضيلت علـي اسـت يـا در خصـوص فضـايل سـاير اصـحاب       

تكـذيب   ،و هر روايتي را كه كذب بودنش ثابت شـود  ،اش ثابت شود را تصديق درستي
 كنيم.  مي

و جعلي است درباره اين حديث  لمان حديث دروغاق عاتفم: اين حديث به اوجه دو
بـه   -دهيم كـه دروغ و جعلـي اسـت، مـا      ادت ميما با قطع و يقين شه -و نظاير آن  -

هايمان است و  يا يقين و اطميناني كه در دل -جز او نيست  بحق خدايي كه هيچ خدايي
دانيم كه اين حديث دروغ بوده و ابو هريره آن را روايت نكرده است.  غير قابل انكار مي

 امثال آن هم از نظر ما همين طور هستند. 

ـ فرما خداونـد مـي   م:سو ﴿ د:ي                      

                                       ﴾N 

 ).63-62(األنفال: 
او همان كسى است كـه   ؛دا براى تو كافى استو اگر بخواهند تو را فريب دهند، خ«

و دلهاى آنها را با هـم، الفـت داد! اگـر تمـام     . تو را، با يارى خود و مؤمنان، تقويت كرد
توانسـتى!   كردى كه ميان دلهاى آنان الفت دهى، نمـى  آنچه را روى زمين است صرف مى

 .»ولى خداوند در ميان آنها الفت ايجاد كرد! او توانا و حكيم است
هايشان الفت برقرار شـده   اي هستند كه ميان قلب يح دارد كه مؤمنان عدهراين آيه تص

است. در حالي كه علي يك تن است و چند قلب ندارد تا ميانشان الفت برقرار شـود، از  
تواند فقط يك شخص معين را  طرفي مؤمنان صيغه جمع است. لذا اين نص صريح نمي

 مراد از اين نص علي به تنهايي است.  د:گفته شوقصد كرده باشد، پس جايز نيست 
خاطر  تنها به ص دانند كه بر پا شدن و شكل گرفتن دين پيامبر وجه چهارم: همه مي

شـده و  موافقت و همراه شدن علي نبوده است. علي از نخستين كساني بود كه مسـلمان  
يمان و هجـرت و  اسالم در آن هنگام ضعيف بود. و اگر خداوند خود افراد را به سمت ا

را نيرومنـد   ص توانسـت پيـامبر   كرد، علي به تنهايي نمي نصرت رهبري و هدايت نمي
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گرداند، ايمان آوردن مردم، هجرت كردنشان و نصرتشان نيـز بـه دسـت علـي صـورت      
ابوبكر   نگرفت، علي نه در مكه و نه در مدينه براي دعوت به ايمان منتصب نبود، چنانكه

بود، روايت نشده است كه يكـي از پيشـگامان مسـلمان نخسـتين     براي اين كار منتصب 
توسط علي ايمان آورده باشد نه از مهاجران و نه از انصار، حتي سراغ نـداريم كـه هـيچ    

به واسطه علي ايمان آورده باشـد و مسـلمان شـده باشـد. آري      ص يك از ياران پيامبر
ست كساني بدست او مسلمان ايشان را به يمن اعزام فرمود ممكن ا ص وقتي كه پيامبر

شده باشد، كه البته آنان جزء اصحاب نيستند. صحابه بزرگ بدست ابوبكر ايمان آوردند. 
كرد، هرگز آنان را به منـاظره فـرا    علي آن چنانكه ابوبكر مشركان را به مناظره دعوت مي

و هراسـيدند از ا  خواند، به همين علت مشركان هـم چنانكـه از ابـوبكر و عمـر مـي      نمي
 ترسيدند.  نمي

 ص وجه پنجم: هر تأثير خوبي كه علي در اسالم گذاشته است. سـاير يـاران پيـامبر   
بـه جـا    تري هـم  و برخي حتي آثار بزرگ ،اند هم همانند و همشأن و اندازه آن را داشته

شناسند معلوم و  اند، اين مسأله براي كساني كه سيره درست و مستند نبوي را مي گذاشته
ند از دروغگويان و جعاالن نقل قول كننـد، بـاب   هاما براي كساني كه بخواروشن است. 

  ﴿ ت:كذب باز است، و اين كذب مرتبط بـا همـان كـذب بـر خداوندسـ         

                     ﴾N  :68(العنكبوت.( 
ن كس است كه بر خدا دروغ بسته يا حق را پس از آنكه به چه كسى ستمكارتر از آ«

 .»سراغش آمده تكذيب نمايد؟! آيا جايگاه كافران در دوزخ نيست؟
پس چگونه تأييد رسول خدا تنها با يك تن از ياران او ميسر شدني بود؟ و تأييـد او  

و پيروان  با همه مؤمنين پيشگام از مهاجرين و انصاري كه زير درخت با او بيعت كردند
 ؟دشو و تابعان نيكوكار آنان چه مي
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 :)125(فصل 

﴿بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت آية           

    ﴾ بر امامت علي 

﴿برهان بيسـت و چهـارم: فرمـوده حـق تعـالي اسـت:       «گويد:  رافضي مي        

                ﴾N  :اى پيامبر! خداوند براى حمايت « ).64(األنفال
 .»كنند، كافى است تو و مؤمنانى كه از تو پيروى مى

از طريق ابونعيم روايت شده كه آيه درباره علي نازل شده است، و اين فضيلتي است 
 مام بر حق است. احراز شده، پس او اعلي كه از ميان اصحاب فقط براي 

 يكي درستي و صحت اين نقل قول مردود است.  ت:چند وجه اس برپاسخ 
 اين سخن دليل و حجت نيست.  م:دو
اين كالم يكي از بزرگترين افتراهاي ناروا در مورد خدا و رسول اوسـت چـون    م:سو

﴿فرموده:                         ﴾N 
معنايش اين است كه: خداوند به تنهايي براي تـو و بـراي همراهـان مـؤمن تـو كفايـت       

A=gگوينـد:   هاسـت كـه مـي    كند و اين همچون اسلوب معروف عرب مي |å v÷=âË=|Í�̂Ñ==fi|‰áÉ=@ 
A=gگويـد:   شـاعر هـم مـي    .(يعني: براي تو و زيد يك درهم كافي اسـت)  |å wÃ÷==v_|ò ÿ^Ë÷=

ãÎÑ·Â‹ =Œ=@كند.   ز هندي تو را و ضاحك را كفايت مييعني يك شمشير تي 
خداونـد و مؤمنـان    ه:معني آيه اين اسـت كـ   د:نيگو اشتباه مياز روي برخي از افراد 

دانند، و  مي» اهللا«را مرفوع و معطوف به لفظ » عكبو من ات«و لذا:  است، براي تو كفايت
هـايي بـراي   چون خداوند متعـال بـه تن   ت:اين خطايي زشت و فاحش و مستلزم كفر اس

 همه مخلوقات كافي است. 
هايي از جهل را بر هم نهـاده و در   شود كه رافضيان اليه با علم به اين مهم روشن مي



   

 707 مختصر منهاج السنه

﴿اند كه معنـاي   برند. آنان گمان كرده ظلماتي عميق به سر مي           

     ﴾N رايـت كـافي اسـت، آنگـاه مؤمنـان      خدا و مؤمنان پيرو تو ب ه:آن است ك
 اند.  پيروي كننده او را در علي بن ابي طالب منحصر كرده

ناداني آنان در اين مسأله آشكارتر از جهلشان در مسأله اول است چـون معنـاي اول   
ممكن است بر برخي از مردم مشتبه شـود، امـا ايـن مسـأله هرگـز بـر خردمنـد پنهـان         

كافي نبود و اگر جـز علـي كسـي بـا او      ص خدارسول ماند، علي به تنهايي براي  نمي
گشت. علي خودش با وجـود همراهـي اكثريـت سـپاه      همراه نبود دينش هم استوار نمي

اسالم با او نتوانست بر معاويه غلبه كند و در آن جنگ معاويه و سپاه شام يا برابر علـي  
و چـه از   ،وي جنگـي حال چه از لحاظ تـوان و زور و بـاز   ،بودند و يا غالب بر سپاه او

 عه نيست. خدچرا كه جنگ جز  ،عهخدلحاظ قدرت حيله و 
را در صدر اسالم بـا   ص توانست به تنهايي پيامبر توان گفت علي چطور مي پس مي

از ظهـور و   آن همه دشمن نيرومند ياري كند در حـالي كـه خـود نتوانسـت خـود بعـد      
غلبه كند؟ حال اگر گفته شود.  ر مردم به آن بر دشمن خودثگسترش اسالم و گرويدن اك

كرد و  ي نميعلي از آن رو بر معاويه و سپاه او غلبه نكرد چون سپاهش از او فرمانبردار
 پيچيدند. افرادش از سخنانش سر

كنند پس چطور كفاري كه پيامبر  اگر مسلمانان همراهش از او اطاعت نمي م:گويي مي
 كنند؟  مي و پروردگار علي را قبول نداشتند از او اطاعت

تر از زمان جاهليت بودند، پس  و روشن است كه مردم بعد از اسالم آوردن حق پذير
كسي كه در اقامه دين محمد به ياري خدا شتافته تا كفار را مقهور كـرده و مـردم را بـه    

اي  اسالم گروانده است، چگونه همـين نصـرت و يـاري را بـراي شكسـت دادن دسـته      
و شوكت كفار صـدر اسـالم كمتـر     تعدادشان از  و شوكت تعدادطغيانگر و شورشي كه 
 دهد؟! است، از خود بروز نمي
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 :)126(فصل 

﴿بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت      ﴾  بر امامت
 علي

 ﴿ ت:فرموده حـق تعـالي اسـ    م:برهان بيست و پنج« د:گوي رافضي مي     

            ﴾N  :54(المائده.( 
 .»آورد كه آنها را دوست دارد و آنان (نيز) او را دوست دارند خداوند جمعيتى را مى«

دهد كه او بهتر است و  در شأن علي نازل شده است، و اين نشان مي د:گوي ثعلبي مي
 او امام بر حق است. 

د ثعلبـي واقعيـت نـدارد و دروغ    اوالً اين سخن در مـور  ت:پاسخ به چند صورت اس
ـ  علي، قتاده و حسن گفته« ت:است، ثعلبي در تفسيرش از اين آيه گفته اس مـراد آيـه    د:ان

حديث عياض بن غنم  .»مراد اهل يمن است ت:و مجاهد گفته اس ،ابوبكر و ياران اوست
ـ  .232F1»انـد  اهل يمن آمـده « ت:و حديث گفته اس ،مقصود آيه را اهل يمن بر شمرده م:ه ذا ل

 ثعلبي نقل كرده كه علي مصداق آيه را ابوبكر و يارانش تفسير كرده است. 
 دليل است و نبايد آن را پذيرفت.  اين سخني بي م:وجه دو

تر در اين زمينه در تعارض است. يعني  اين حديث را روايت مشهورتر و شفاف م:سو
بـوبكر بـا طوايـف مرتـد     با روايت نازل شدن آيه در شأن ابوبكر و ياران او كه در كنار ا

اند  جنگيدند. و اين چنانكه گذشت نزد مردم معروف است، ولي اين دروغگويان خواسته
هـاي زشـتي    فضايلي را كه براي ابوبكر آمده به علي نسبت دهند، و اين از قبيـل خدعـه  

 گيرد و بس.  است كه تنها دامن صاحبش را مي
د نقـل شـده اسـت ايـن اسـت كـه       چيزي كه به طور متواتر از راويان متعـد  م:چهار
كه مسـيلمه كـذاب    كسياست.  كننده اهل رده (طوايف مرتد) ابوبكر صديق سركوب

                                           
 »  قدوم األشعريني.«) نگا: بخاری كتاب مغازی باب ١(
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روانش از بني حنيفه و اهل يمامه را به هالكت رساند، كـه گفتـه    مدعي پيغمبري و دنباله
حه اسدي كـه در نجـد ادعـاي پيـامبري     ياند، و با طل حدود صد هزار يا بيشتر بوده ه:شد

زنـى  بود و پيروان زيادي از قبايل اسد و تميم و غطفان داشت جنگيد، سجاح نـام   كرده
ادعاي پيغمبري كرد و مسيلمه كذاب با او ازدواج كرد، يعني مرد كذاب بـا زن   است كه

 كذابه وصلت كرد. 
رزمندگان عليه مرتدين كساني هستند كه خدا دوستشان دارد و خدا را دوسـت  آري 

ترين افراد به دخول در مصداق آيه هستند، مسلماناني كـه بـا    شايسته دارند، و همانها مي
انـد و از آنهاسـت ابـوبكر و     كفار روم و ايران هم جنگيدند همين طور جزء مصاديق آيه

روايت شده كه وقتي اين به همين خاطر  ،روانشان از اهل يمن و ساير مردم عمر و دنباله
ايشان اشاره بـه ابـو موسـي     ق آيه سؤال شد ودرباره مصادي ص آيه نازل شد از پيامبر
 .233F1»آنان قوم اين مرد هستند« د:اشعري كرده و فرمودن

كساني كه اسالم را استوار كرده  همهم از طريق تواتر و منطق است كه اين امري مسلّ
و در هنگام ارتداد طوايف ايستادگي كردند و با مرتدان و كافران جنگيدنـد، از مصـاديق   

 ﴿ ه:هسـتند كـ  اين فرمـوده                                    

                     ﴾N  :54(المائده.( 
ز آيين خود بازگردد، (به خدا زيانى ايد! هر كس از شما، ا اى كسانى كه ايمان آورده«
آورد كه آنها را دوست دارد و آنان (نيز) او را دوست  خداوند جمعيتى را مى ؛رساند نمى

آنها در راه خدا  ؛دارند، در برابر مؤمنان متواضع، و در برابر كافران سرسخت و نيرومندند
 .»كنند، و از سرزنش هيچ مالمتگرى هراسى ندارند جهاد مى
ترديدي نيست كه از كساني است كه خدا را دوست داشـته و خـدا    ورد عليدر م

دوستشان دارد. اما او از ابوبكر و عمر و عثمان براي مصداق ايـن آيـه بـودن سـزاوارتر     
نيسـت.  نيست. جهاد او با كفار و مرتدين نيز ارزشمندتر از جهاد اين سـه تـن بـا آنـان     

                                           
 ) تصحيح حممود شاكر. ٤١٥-١٠/٤١٤) نگا: تفسري طربی (١(
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تر از مصلحت بدست آمـده توسـط    آمده عظيممصحلتي هم كه بواسطه او براي دين بدست 
ايشان نيست. هر يك از اين اصحاب بزرگوار داراي سعي مشكور و عمـل مبـرور و آثـار و    

ها را در عوض كارشان  . كه خداوند نيز بهترين پاداشهستنداعمال صالح و ارزنده در اسالم 
اي هستند كـه بـه حـق     تهبه ايشان خواهد داد، آري آنان خلفاي راشد و پيشوايان هدايت ياف

   داوري كردند و به حق عدالت پيشه كردند.
 ،اما كافر و فاسق دانستن امامان سنت و جماعت كه نفعشان در دين و دنيا بيشتر بوده

ي هـيچ يـك از آن    كه به انـدازه  شمردن كسي ص خدا و رسول خداك ييا شر و خدا
و فرض اينكه هر كـس   ،چنين كس ،افراد منشأ خير نبوده است. نيز امام معصوم دانستن

مسلمان دانستن كفـار مرتـدي كـه ابـوبكر و      و به معصوميت او ايمان نياورد كافر است،
ارند و ماه رمضان زگ نماز مي بارعمر با آنان جنگيدند. و كافر شمردن مسلماناني كه پنج 

ر شـمردن  كـاف  ؛ و به قرآن ايمـان دارنـد   ،روند و به حج خانه خدا مي ،گيرند را روزه مي
اينان صرفاً به خاطر جنگيدن و پيكار با آن مرتدان؛ اينها همـه كـار افـراد اهـل جهـل و      

كار كساني است كه نه عقل دارند و نه دين و  ،دروغ و ظلم و الحاد در دين اسالم است
 نه ايمان. 

آيـه   د:توان ادعا كـر  باشد. آيا مي نازل شدهبر فرض كه آيه در شأن علي  م:وجه پنج
به اوست در حالي كه لفظ آن تصريح دارد كه مراد يك گروه يا جماعت است؟  مختص

  ﴿ د:فرمايـ  خداوند مـي                           ﴾N   تـا
234Fلومة الئم« د:آنجا كه فرمو

N«  نيستند؟ و اصالً آيا اين الفاظ تصريح ندارد كه اينان يك مرد
 نه در حقيقت و نه مجازاً.  د:شو مرد در زبان عربي گروه ناميده نمي

 مراد علي و شيعه اوست.  د:اگر بگوين
اگر آيه افراد ديگري غير از علي را قصـد كـرده باشـد، پـس شـكي       م:دهي جواب مي

براي دخول  كنندگان با كفار و مرتدان از كساني كه با اهل قبله جنگيدند نيست كه مقابله
هايي كه در صف ابـوبكر و   نيست كه يمني ىهاي آيه سزاوارترند، مثالً ترديد در مصداق

                                           
 ) ترمجه كامل آيه در صفحات پيش آمد. ١(
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ترند. رافضياني كه  عمر و عثمان جنگيدند از رافضيان براي دخول در مصداق آيه شايسته
 اند.  با يهود و نصارا و مشركين دوست و با پيشگامان نخستين اصحاب دشمن

 ﴿ ه:فرمود م:وجه شش                  ﴾N   لفظي مطلق و كلـي دارد
و هر كس را كه دارنده اين صفات باشد  ،كه كسي يا كسان خاصي را تعيين نكرده است

در بر دارد، و اين صفات به ابوبكر و علي اختصـاص نـدارد، و اگـر بـه يكـي از آن دو      
گيرند، لذا بهتر بودن فرد بخـاطر   شان هم قرار نمي صمختص نيست پس از جمله خصائ

چه رسد به اينكه به خاطر داشتن آن مستحق  ،اساس و باطل است اين امر از سايرين بي
 امامت هم بشود. 

خواهد بگويد كه تا روز قيامت هر گاه كسـي يـا گروهـي از ديـن اسـالم       اين آيه مي
آورد كـه دوستشـان دارد و    اي آن مـي هايي را بـه جـ   برگردد و مرتد شود خداوند گروه

دارند، آنان بر مؤمنان فروتن و بر كافران سرافرازند و با آن مرتدان به جنـگ   دوستش مي
 پردازند.  و پيكار مي
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 :)127(فصل 

﴿بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت         ﴾  بر
 امامت علي

 ﴿ ت:حق تعالي اسـ  ه:ششم فرمودبرهان بيست و  د:گوي رافضي مي        

                    ﴾N  :19(الحديد.( 
، و ميان هيچ يك از آنان فرق نگذاشتند كسانى كه به خدا و رسوالنش ايمان آوردند«

 .»روردگارشانندآنها صديقين و شهدا نزد پ
كند كه گفت: رسول  احمد بن حنبل به نقل از ابن ابي ليلي و او از پدرش روايت مي

فرمود: صديقان سه نفر هستند: حبيب بن موسي النجار مؤمن آل ياسين، آنكه  ص خدا
ها پيروي كنيد. و حزقيل مؤمن آل فرعـون كـه گفـت: آيـا      گفت: اي قوم من از فرستاده

ابـو   بـن كشـيد. و علـي    گويد پروردگار من خداوند است مي نكه ميمردي را به خاطر آ
 شان است.  طالب نفر سوم است، و او بهترين

نيز ماننـد همـين روايـت را نقـل     » الفردوس«ابن مغازلي فقيه شافعي و مؤلف كتاب 
 كند.  اند و اين فضيلتي است كه بر امامت علي داللت مي كرده

شود. يكي: مطالبه صحت و درستي  د وجه داده مياز چن  پاسخ اين روايت رافضي هم
حديث. اوالً اين حديث در مسند احمد نيامـده اسـت. مجـرد روايـت آن هـم در بـاب       

ي صـحت و   به اتفاق اهل فن نشان دهنـده  –فضايل اگر احمد آن را روايت كرده باشد 
كنـد هـر چنـد     سنديت حديث نيست. او هم تا حـدودي روايـات ديگـران را نقـل مـي     

داند كه احمد بـن حنبـل    شان ثابت نشده باشد. هر كه كمي اطالع داشته باشد مي تصح
اين حـديث صـحيحي    د:گوي آورد نمي در مورد هر حديثي كه در باب فضايل كتابش مي

است. احاديثي كه وي در مسند خود ذكر كرده احاديثي هستند كه از راويـان معـروف و   
از اين  بعضىدنشان معلوم و مشخص نيست، ناقالن شناخته شده روايت شده و كذب بو
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اساس هسـتند؛ بـا ايـن     دهد ضعيف يا باطل و بي احاديث داليلي نيز هست كه نشان مي
حال اكثريت احاديث آن احاديثي خوب و قابل اعتنـا و اسـتدالل هسـتند و از احاديـث     

ي موجود در سنن ابو داود بهترند. در هر حال احمد در باب كتاب فضـايل خـود حـديث   
 چون مورد ذكر شده ندارد. 

ذكـر نكـرده،   » فضـايل «از آنجا كه احمد اين حديث را نه در مسـند و نـه در كتـاب    
 بايد گفت كه از زيادات قطيعي است.  مي

 اند و حديثي جعلي است.  بر ساخته ص دوم: اين حديث را درباره رسول خدا
داريـم همچـون   سوم: در كتاب صحيح بدون وجه تسميه بجز علي صديق ديگر هم 

 شود: صديقان سه نفرند؟  ابوبكر صديق، پس چطور گفته مي
حد باال رفـت  از كوه اُ ص عالوه بر اين در صحيحين از انس روايت شده كه: پيامبر

 ص ، آنگاه پيـامبر به لرزه درآمدو ابوبكر و عمر و عثمان به دنبال او باال رفتند. كه كوه 
 .235F1»و دو شهيد جز يك پيامبر، يك صديق نيستتو حد استوار بمان كه بر اي اُ«فرمود: 

تـوان   خداوند متعال مريم را هم صديقه ناميده اسـت، پـس چطـور مـي     م:وجه چهار
 صديقان سه نفر هستند؟!  ت:گف

: صديقان سه تن هستند، اين است كه صديقي م: اگر مقصود گوينده از قولوجه پنج
كتاب و سنت و اجماع مسـلمانان   جز سه تن مذكور وجود ندارد، كه اين كذبي مخالف

كـه  است. نيز اگر مراد آن باشد كه مصاديق صديق بودن كامل آن سه تن هستند و بـس  
هاست، چگونـه ممكـن    اين هم خطاست. چرا كه امت ما بهترين امت در ميان همه امت

 هاي موسي و عيسي بهتر از صديقان محمد باشند؟  است كه صديق

ــه ششــ  ــي   م:وج ــال م ــد متع ــ خداون ﴿ د:فرماي                  

          ﴾N  
اقتضاي اين عبارت اين است كه هر فرد مؤمني كه به خدا و رسوالنش ايمان بيـاورد  

                                           
 ). ٤/١٨٥٥الخ و نگا: مسلم (». لو كنت متخذاً خليالً «  صگا: بخاری كتاب فضائل اصحاب، باب فرموده پيامرب ) ن١(
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 باشد.  يم صديق
دارد، پس سـزاوارترين مـردم    اگر صديق كسي است كه استحقاق امامت م:وجه هفت

براي صديق بودن ابوبكر است؛ چرا كه او كسي است كه اين اسم به داليل فراوان و بـه  
تواتر خاص و عام براي او به ثبت رسيده است، بطوري كه دشمنان اسـالم هـم ايـن را    

دانند، در نتيجه او مستحق امامت است، اما اگر صديق بودن او مستلزم امامت نيسـت   مي
 شود. الً حجت مورد بحث باطل ميك
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 :)128(فصل 

﴿بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت آية:       ﴾ 
 بر امامت علي

 ﴿ ت:فرموده حق تعالي اس م:برهان بيست و هفت د:گوي رافضي مي     

                 ﴾N  :274(البقره.( 

 .»كنند آنها كه اموال خود را، شب و روز، پنهان و آشكار، انفاق مى«
از طريق ابونعيم با اسناد به روايت ابن عباس آيه در شأن علي نازل شده است آنگـاه  
كه چهار درهم داشت، يك درهمش را در شـب، درهمـي را در روز، درهمـي ديگـر را     

شكارا انفاق كرد، ثعلبي هم همين را روايت كرده است، و از آنجا نهاني و درهم آخر را آ
كه آيه در شأن كس ديگري نيامده، علي بهتر و برتر بوده و امام بر حق اسـت. پاسـخ او   

اول: لزوم اثبات درستي روايت چون روايت ابو نعيم و ثعلبي دليل بر  ت:بر چند وجه اس
 درستي نيست. 

 ابت نشده است. اين حديث دروغ است و ث م:دو
آيه لفظ عام دارد و هر چه را كه در شبانه روز و آشكار و نهان انفاق شـود در   م:سو
شود خواه علي باشد  گيرد. به عبارت ديگر هر كس به آن عمل كند مصداق آن مي بر مي

 معين باشد.  دخواه هر كس ديگري، و ممكن نيست كه مراد آيه فقط يك فر
آيه بـر انفـاق كـردن در دو     ت:ه با معناي آيه متناقض اسآنچه در حديث آمد م:چهار

وقتي داللت دارد كه هيچ وقتي خارج از آن دو نيست، و دو حـالتي را قصـد كـرده كـه     
شوند. هر فعلـي حتمـاً بايـد در زمـاني انجـام       همه كارها حتماً در يكي از آنها انجام مي

ي است و يا آشكارا، پس انفاق گيرد. زمان هم يا شب است يا روز. خود فعل هم يا پنهان
كردن هميشه از او زمان و دو حالت مذكور خارج نيست (و لذا آيه انفاق همه را شـامل  

 .)شود مي
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كه علي آن كار را كرده و آيه درباره او نازل شده است،  كنيمما اگر هم فرض  م:پنج
سـت؟! و ايـن   اين است كه او چهار درهم را در چهار حالـت انفـاق كـرده ا    آيا فراتر از

گران مبالغي چون آن و چندين  و انفاق ،كاري است كه تا روز قيامت جايز و ميسر است
شمارند. و اصوالً هر كس كه در او خيري باشـد، بـه ناچـار ان     برابر آن بسيار زياد و بي

شاء اهللا گاهي در شب و گاهي در روز، گاهي پنهاني و گاه آشكارا حتمـاً چيـزي انفـاق    
 كند. اين كار از خصائص آنان نيست، و بر فضيلت امامت هم داللت نميكند. پس  مي
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 :)129( فصل
بيان جهالت رافضي در ادعايش مبني بر اينكه علي در راس كساني 

  اند قرار دارد كه در قرآن به مؤمنان خطاب شده

برهان بيست و هشتم: يك روايت احمد بن حنبـل از ابـن عبـاس    «گويد:  رافضي مي
 ﴿اي از قرآن با آغاز  ت: هيچ آيهاست كه گف          ﴾N  رأس و  نيست كه علـي

أمير و سرور و سيد مصاديق آن آيه نباشد. و اگر چه خداوند گاهي اصـحاب محمـد را   
در قرآن عتاب و سرزنش فرموده اما از علي جز ذكر خيـر نيامـده اسـت، و ايـن نشـان      

 تر است و لذا امام اوست.  تهدهد كه او بهتر و شايس مي
يكي مطالبه صحت روايت كه در مسند ذكـر نشـده، و    ت:جواب به چند صورت اس

داللت بر راست بودن آن  –در صورت وجود  –هم » فضائل«صرف روايت آن در كتاب 
 كند.  نمي

236Fاست» فضائل«شود نتيجه گرفت كه از اضافات قطيعي بر كتاب  بنابراين مي

چون نه  1
 او ذكر شده است. » فضائل«امام احمد آمده و نه در اصل كتاب  در مسند

اين حديث دروغي است كه بر ابن عباس بسته شده است، آنچه افراد متعـدد از   م:دو
داد، و  اين است كه وي ابوبكر و عمر را بر علـي برتـري مـي    دان ابن عباس روايت كرده

وقتي كه علي زنديقاني را كـه در  ايراداتي بر علي و برخي كارهاي او گرفته است. حتي 
آنـان را  مـن بـودم    سـوزاند، ابـن عبـاس گفتـه بـود: اگـر      او ادعاي الوهيت كرده بودند 

اگـر   نهي فرموده كه به عذاب او مجرمان را عذاب دهند، ص چون پيامبر سوزاندم ينم
نش هر كس دي« ه:زدم بخاطر اين فرموده پيامبر ك هايشان را مي من بودم به جاي او گردن
237Fبه روايت بخاري .»را عوض كرد او را بكشيد

بـه گـوش    سخنو ديگران، و چون اين  2
 رحمت بر مادر ابن عباس!  ت:علي رسيد گف

                                           
 ). ٢/٦٥٤) نگا: فضائل الصحابة (١(

 ). ٩/١٥) نگا: بخاری (٢(
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مـردم را در   مكانهـا  ى ازسوم: اين كالم موجب مدح علي نيست چون خداوند در بسيار
     ﴿ي:  دهـد ماننـد فرمـوده    مقابل نكوهش با چنـين عبـارتي خطـاب مـي    

              ﴾N  :ــف اي « ).3-2(الصـ
نزد خدا بسيار موجب  .كنيد گوئيد كه عمل نمي سخني ميچرا ايد!  كساني كه ايمان آورده

 .»يدكن خشم است كه سخني بگوئيد كه عمل نمي
در اينجا اگر علي رأس آيه باشد، در واقع بايد مرتكب عملـي شـده باشـد كـه مايـه      

 خشم و نكوهش الهي بوده است. 
اند، هر چند كه او خـود   علي هم از كساني است كه مشمول خطاب آيه شده م:چهار

هـم سـايرين را مـورد     ، وهـم او  ،سبب نزول آيه نشده باشد، ولي بدون ترديد لفظ آيـه 
اي  قرار داده است. در لفظ آيه هم نشاني بر جدا كردن مؤمناني خـاص از دسـته  خطاب 

 ديگر وجود ندارد. 
بـه اينكـه او رأس و اميـر و سـيد و سـرور       ص پنجم: توصيف يكي از ياران پيامبر

آيات قرآن است، سخني دور از حقيقت است، چون اگر مـراد ايـن باشـد كـه او اولـين      
گيرد. كـه ايـن چنـين نيسـت؛ و اصـوالً لفـظ        قرار ميكسي است كه مورد خطاب آيات 

 گونهدهد، و اين خطاب همه مخاطبين را به طور مساوي و همزمان مورد خطاب قرار مي
 را خطاب قرار دهد.  اننيست كه ابتدا برخي از مخاطبان و بعد ديگر

داده  تواند ادعا كند اين است كه ابن عبـاس علـي را برتـري مـي     نهايت چيزي كه مي
 –ست، اين فرض با اينكه كذب است و برخالف شناخت مسلمانان از ابن عباس، اگـر  ا

 . نيستت جح –با وجود مخالفت اكثريت اصحاب  – باشددرست  –فرضاً 
ششم: اين سخن مؤلف كه: خداوند اصحاب محمد را در قرآن مورد عتاب قرار داده 

م كـه خداونـد در قـرآن    نـي دا ينمولي از علي جز ذكر خير نگفته، دروغي آشكار است. 
را  ص م كـه وي رسـول خـدا   دانـي  ينمـ ابوبكر را هم عتاب و مالمت كرده باشد، حتي 

ده كــرده باشـد. بـه طــوري كـه از ايشـان روايــت اسـت كـه در يكــي از       زراذيـت يـا آ  
مردم! قدر ابوبكر را بشناسيد. چرا كـه او هـيچ گـاه مـرا آزرده      اي«هايشان فرمود:  خطبه
 .»است نكرده
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 :)130(ل فص
  بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت آية درود بر امامت علي

   ﴿ ت:فرمود حـق تعـالي اسـ    م:برهان بيست و نه د:گوي رافضي مي        

                                      ﴾N )56: ألحزابا.( 
ايـد، بـر او    اى كسانى كـه ايمـان آورده   ؛فرستد خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود مى«

 .»درود فرستيد و سالم گوييد و كامال تسليم (فرمان او) باشيد
 ص در صحيح بخاري از كعب بن عجره روايـت شـده كـه گفـت: از رسـول خـدا      

ته است، درود فرستادن بـر شـما   پرسيديم، اي رسول خدا سالم دادن را خدا به ما آموخ
238Fاللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد) د:(بگويي د:اهل بيت چگونه است؟ فرمودن

N   در صـحيح
دانيم، درود فرستادن بـر   گفتيم اي رسول خدا! سالم فرستادن به تو را مي ه:مسلم نيز آمد

ليت عـىل اللهم صـل عـىل حممـد وعـىل آل حممـد، كـام صـ د:(بگويي د:شما چگونه است؟ فرمو

239Fإبراهيم وآل إبراهيم

و شكي نيست كه علي بهترين و برترين اهل بيـت محمـد اسـت،     ).2
 پس او به امامت سزاوارتر از همه است. 

بدون ترديد حديث مذكور حديثي صحيح و متفق عليه اسـت و   ت:در پاسخ بايد گف
ين خصوصـيت  اما ا I»اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد« ه:علي از آل محمد و مشمول آي

 ،بلكه همه بني هاشم داخل در مصاديق آل محمد در آيه هستند ت:شخص وي تنها نيس
فرزنـدانش، دختـران   مانند عباس و فرزندانش، حارث بن عبدالمطلب و  ييعني اشخاص

 نيز همسران آن حضرت و رقيه و كلثوم دو همسر عثمان، و دخترشان فاطمه ص پيامبر
اللهـم صـل عـىل حممـد وعـىل « آمـده اسـت:   ص يامبرچنانكه در صحيحين از قول پ ص

                                           
 ). ٣٠٦-١/٣٠٥) و چند جای ديگر، و مسلم (١٤٧-٤/١٤٦) نگا: بخاری (١(

 . )١/٣٠٦) و مسلم (١٦٤) نگا: بخاری (٢(
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 =240FN»أزواجه وذريته
ساير اهل بيتش هم به عالوه برادرهاي علي، جعفر و عقيل، تا روز قيامت داخـل در  

 اهل بيت او هستند. 
به معناي آن نيست كـه   هاو روشن است كه مشمول سالم و درود بودن هر يك از اين

در مصداق آيه نيستند برترند، عالوه بر اين به معناي خل اهر يك از آنان از افرادي كه د
چه رسد بـه اينكـه اختصـاص بـه آنـان       ،شود شان براي امامت هم نمي صالحيت داشتن

 داشته باشد.

                                           
 ). ١/٣٠٦) و مسلم (٤/١٤٦) نگا: بخاری (١(
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 :)131(فصل 

﴿بطالن تفسير باطني و ملحدانه رافضي از آية      ﴾  در
 و غيره مورد علي 

﴿ ت:فرموده حـق تعـالي اسـ    م:ا برهان سي د:گوي رافضي مي             

              ﴾N  :20-19(الرحمن.( 
دو درياى مختلف (شور و شيرين) را در كنار هم قرار داد، در حالى كه با هم تماس «
ـ  در ميان آن دو برزخى اسـت كـه يكـى بـر ديگـرى غلبـه نمـى        .دارند د (و بـه هـم   كن
 .»آميزند) نمى

مـرج البحـرين   « ه:كند كـه در فرمـود   در تفسير ثعلبي ابونعيم از ابن عباس روايت مي
مراد از برزخ » بينهما برزخ ال يبغيان«منظور از دو دريا علي و فاطمه است و در » يلتقيان

﴿ د:. همچنين مرواريد و مرجـان در آيـه بعـ   باشد مي ص فاصل پيامبرو حد         

      ﴾N  :22(الرحمن.( 
 .»شود از آن دو درياى (شور و شيرين)، لؤلؤ و مرجان خارج مى«

يلتي براي هيچ كدام از اصحاب ديگر حاصل نشده ضحسن و حسين هستند، چنين ف
 تر است.  تر و اولي و لذا او براي امامت شايسته

آورد چرا كـه بـه    تي را فقط فردي بيمار بر زبان ميچنين خزعبال ه:پاسخ اين است ك
بيشتر شبيه است تا به تفسـير قـرآن، و چيـزي از قبيـل تفسـير ملحـدان و       گويي هذيان 

قرمطيان باطنيـه از قـرآن اسـت، حتـي از تفسـير آنهـا هـم برتـر اسـت. اصـوالً چنـين            
زرگي به قـرآن  احترامي و اهانت ب تفسيركردني همچون تفسير ملحدان و دين ستيزان، بي

 و معاني واالي آن است. 

ـ  رافضيان الحادات ديگـري هـم از همـين قبيـل دارنـد مـثالً مـي         ﴿ د:گوين    
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            ﴾N  :12(يس.( 
 .»ايم اى برشمرده و همه چيز را در كتاب آشكار كننده«

 ﴿: ارنامه علي است، يا ام الكتاب درمنظور از ك                      ﴾N 

 ).4(الزخرف: 
 .»(لوح محفوظ) نزد ما بلندپايه و استوار است»  الكتاب ام«و آن در «

 ﴿: شـجره ملعونـه در   علي بـن ابـي طالـب اسـت، و منظـور از               

 ﴾N  :60(اإلسراء.( 
 .»ايم همچنين شجره ملعونه (درخت نفرين شده) را كه در قرآن ذكر كرده«

هايي كه افراد متقي و خدا ترس و مؤمنان بـه خـدا و    بني اميه است. مانند چنين گفته
 كنند.  كتاب او هرگز آنها را بر زبان خود جاري نمي

ر سـوره  ايـن آيـات د   ه:يكـي اينكـ   د:كن چند چيز دروغ بودن اين كالم را روشن مي
اي مكي است و حسن و حسن در مدينه متولد  رحمن است كه به اجماع مسلمانان سوره

 شدند. 
دريا ناميدن علي و فاطمه، و اينكه حسن مرواريد باشد و حسين مثالً مرجـان و   م:دو
شان را مرج شمردن امري است كه زبان عربي نه در مجاز و نه در حقيقت آن را بر  نكاح
از لحـاظ لغـت عـرب نيـز      ،چنانكه دروغي بر خدا و قرآن استين سخن لذا اتابد،  نمي

 نادرست است.
شود. هر كس با زني ازدواج كند  در اين چيزي اضافه بر ساير آدميزاد يافت نمي م:سو

 و صاحب دو فرزند شود آن دو از همين نوع هستند. 
داده و ي ديگـري در مـورد مـرج البحـرين توضـيح بيشـتري        خداوند در آيه م:چهار

 ﴿ د:فرمايــ مــي                                    ﴾N  :الفرقــان)

53.( 
يكى گوارا و شيرين، و ديگر شور  ؛او كسى است كه دو دريا را در كنار هم قرار داد«

 .»و تلخ
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بـراي يكـي از ايـن دو هـم     پس اگر منظور از دو دريا علي و فاطمه بود حتماً ذمـي  
 اساس و باطل است.  شد، و اين به اجماع اهل سنت و شيعه بي مي

از اگر مـراد   .»ميان آن دو حد فاصلي است كه به هم تجاوز نكنند« د:وي فرمو م:پنج
خواهـد   به زعـم آنهـا   ص آن دو علي و فاطمه باشد، حد فاصل و برزخ ميانشان پيامبر

تر اسـت   شود و اين به ذم شبيه يكي از آن دو به ديگري مي بود. يعني ايشان مانع تجاوز
 تا به مدح. 

ائمه تفسير بر خالف چيزي كه رافضي گفته اتفاق نظر دارند و كسـاني چـون    م:شش
 اند. طبري و ديگران روايتي بر خالف اين روايت دروغين ذكر كرده



   

  مختصر منهاج السنه   724 

 :)132(فصل 

﴿بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت آية         ﴾  بر
  امامت علي

  ﴿ ت:فرمـوده حـق تعـالي اسـ     م:برهان سـي و يكـ   د:گوي رافضي مي    

   ﴾N  :43(الرعد.( 
 .»و كسى كه علم كتاب (و آگاهى بر قرآن) نزد اوست«

ي طالـب اسـت.   مقصود از او علي بن اب ت:ابو نعيم از ابن حنفيه روايت كرده كه گف
اين كـه علـم كتـاب     م:گفت ت:در تفسير ثعلبي نيز از عبداهللا بن سالم روايت شده كه گف

او علي بن ابي طالب اسـت. و ايـن بـر افضـليت او      د:نزد اوست چه كسي است؟ فرمو
 داللت دارد پس او امام بر حق است. 

نقـل قـول از   يكي: مطالبه صحت و درستي اين  ت:ها بر چند وجه اس پاسخ اين گفته
 .ابن سالم و ابن حنفيه

حتي با فرض ثابت شدن و صحت اين روايت، به خاطر مخالفت اكثريـت   م:وجه دو
 رود.  روايات با آن، حجت به شمار نمي

 اين روايت به دروغ به ابن سالم و ابن حنفيه نسبت داده شده است.  م:سو

  ﴿ د:اين ادعا قطعاً باطل است چون خداوند متعال فرمو م:چهار      

                ﴾N  :43(الرعد.( 
كـافى اسـت كـه خداونـد، و     «بگو: » تو پيامبر نيستى!«گويند:  آنها كه كافر شدند مى«

 .»كسى كه علم كتاب (و آگاهى بر قرآن) نزد اوست، ميان من و شما گواه باشند
علـي باشـد معنـايش آن اسـت كـه      » كسي كه داراي علم كتاب اسـت «منظور از اگر 

آورد، و معلـوم اسـت كـه     محمد براي اثبات آنچه گفته پسر عمويش علي را شاهد مـي 
رساند و گـواهي   اي به محمد نمي شهادت دادن علي به پيامبري و به هر آنچه گفته فايده
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شود و كسي  نمي هم براي استدالل كنندعلي حجتي بر مردم نخواهد بود. دليل معتبري ه
از كجا به رسـالت و  علي خود  ت:د گفننخواهد شد. چون احتماالً خواه قانعبوسيله آن 

آن را گرفته است؟ و در نهايـت   ص پي برده؟ آيا جز از خود محمد ص نبوت محمد
براي خـودش خواهـد    ص به مثابه شهادت خود محمد ص شهادت علي براي محمد

 بود. 
و اولين كسي كـه بـه     اين كه پسر عمويش است د:مين جهت ممكن است بگويناز ه

كنـد (پـس    ري و جانبـداري مـي  او ايمان آورده است، در نتيجـه احتمـاالً از وي طرفـدا   
 .)شهادتش اعتباري ندارد

بـه  بينيم كه اين جاهل خواسته فضيلتي براي علي بيابد اما در واقع با اين ادعا هم  مي
را زيـر   هاي اسالم متعرض گرديده و هم ادله و حجت ص ي و پيامبرشأن و منزلت عل

خبـر از همـه چيـز     سؤال برده است، اصالً چنين چيزي را جز زنـديقان و جـاهالن بـي   
 گويند.  نمي

ـــيبة ـــك مص ـــدري فتل ـــت ال ت  وإن كن
 

ـــم  ـــيبة أعظ ـــدري فاملص ـــت ت  وإن كن
 

داري كــه  خبــر واگــر. خــود مصــيبتي اســت ايــن  كــه  نــداري  از قضــايا اطــالع اگــر
 تر است بزرگ مصيبت

خداوند سبحانه و تعالي به شهادت طلبيدن اهـل كتـاب را در چنـد آيـه ذكـر       م:پنج

 ﴿ ه:نموده است، همچون اين فرمـود                      

             ﴾N  :10(األحقاف.( 
به من خبر دهيد اگر اين قرآن از سوى خدا باشد و شما به آن كافر شويد، در «بگو: «

 .»بر آن شهادت دهد (مانند عبداهللا بن سالم) حالى كه شاهدى از بنى اسرائيل
 مگر علي از قوم بني اسرائيل است؟!
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 :)133(فصل 

  ﴿بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت آية          

   ﴾  بر امامت علي 

 ﴿ ت:فرموده حق تعالي اس م:برهان سي و دو« د:گوي رافضي مي          

           ﴾N  :(اين كار) در روزي خواهد بود كه خداونـد پيـامبر و   « ).8(التحريم
 .»كند اني را كه با او ايمان آوردند خوار نميكس

هـا و   اولـين كسـي كـه از لبـاس     ت:ابونعيم در روايتي مرفوع از ابن عباس گفته اسـ 
 اش بـا خداونـد، محمـد    است به خاطر دوستي ؛ پوشد ابراهيم آالت بهشتي مي زينت
هم به خاطر اينكه برگزيده خداوند است. سپس علي در بـين ايـن دو بـه بهشـت      ص
ـ  مي  ﴿ د:رود. ابن عباس سپس خوان                     ﴾N = ت:و گفـ 

دهد كه او بهتر از ديگران است، پس او امام بر  مراد علي و يارانش است، و اين نشان مي
 حق است. 

ت شـود بـه   يكي: صحت اين روايت بايد اثبـا  ت:ها بر چند وجه اس جواب اين گفته
 خصوص در چنين موردي كه هيچ اصل و اساسي ندارد. 

 شناسان دروغين و جعلي است.  اين حديث به اتفاق حديث م:دو
اين ادعا به طور قطع باطل است؛ چون اقتضـايش آن اسـت كـه علـي برتـر از       م:سو

د. ان ابراهيم و محمد باشد چون او در وسط قرار گرفته و آن دو در دو طرفش قرار گرفته
هستند. به طوري كـه هـر كـس     ص و محمد ؛ ابراهيمدر حالي كه بهترين خاليق 

 علي را بر اين دو برتري دهد از يهود و نصاري كافرتر است. 
ـ  ثابتي حديث ص چهارم: در صحيحين از پيامبر نخسـتين  « د:آمده كه ايشان فرمودن

 .241F1»پوشانند ابراهيم است كسي كه روز قيامت به آن لباس مي

                                           
 ). ٢١٩٥-٤/٢١٩٤) و جاهايی ديگر، و مسلم (٤/١٣٩،١٦٨) نگا: بخاری (١(
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 نيامده است.  و علي ص ر آن ذكري از محمدولي د
البته مقدم داشتن ابراهيم براي لباس پوشاندن مطلقاً به معنـاي برتـري او بـر محمـد     

 نيست. 

ــالي:   ــوده حــق تع ــنجم: فرم  ﴿پ                         

                 ﴾N 

(اين كار) در روزي خواهد بود كه خداوند پيامبر و كساني را كه با او ايمان « ).8(التحريم: 
از پيشـاپيش و از سـوي    كند، اين در حالي است كه نور حقيقـي آنهـا   آوردند خوار نمي

گويند: پروردگارا! نور ما را كامل كن، و ما را ببخش كـه   راستتان در حركت است، و مي
 .»تو بر هر چيز توانايي

ــوده  ــن فرم ــالى  و اي ــق تع ﴿: ح                        

                                            ﴾N 

نگـرى   مـى  (اين پاداش بزرگ) در روزى است كه مردان و زنان باايمان را« ).12(الحديد: 
حركـت  صـراط   و به اندازه اعمال خود بر پـل رو و در سمت راستشان  كه نورشان پيش

گويند:) بشارت باد بر شما امروز به باغهايى از بهشت كه نهرها زير  كند (و به آنها مى مى
آن خواهيد ماند! و اين همـان رسـتگارى بـزرگ     جاودانه در ؛(درختان) آن جارى است

 .»است!
 هـم  ص نصـي عـام دربـاره مومنـاني اسـت كـه بـا پيـامبر         قبيل كهو آياتي از اين 

ت دارد، و هم احاديث و روايات مرتبط لسياق عبارات بر عموميت آن دالاند، هم  مسلك
 با آن.



   

  مختصر منهاج السنه   728 

 :)134( فصل

﴿ بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت آية          ﴾   بر
  امامت علي

  ﴿ ه:فرموده خداوند متعـال اسـت كـ    م:برهان سي و سو د:گوي رافضي مي   

                        ﴾N  :7(البينه.( 

 .»كساني كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بهترين مخلوقات خدا هستند«
ـ    ه:روايـت كـرده كـ    هابونعيم حافظ با استناد به سخن ابن عباس هنگام نزول ايـن آي

 ضـي و خشـنود و در  اود: تو و شـيعه تـو در روز قيامـت ر   به علي فرم ص رسول خدا
آييـد، و دشـمنان شـما ناخشـنود و خشـمناك       از شما راضي است مي همحالي كه خدا 

 گان است پس او امام بر حق است. ه شدآيند. و چون علي بهترين آفريد مي
كـه مـا در    نـد ر چهيكي: مطالبه اثبات درستي اين روايت،  ت:پاسخ بر چند وجه اس

كذب بودن آن ترديدي نداريم ولي درخواست سند كردن از فـرد مـدعي را تنهـا افـراد     
كنند، از طرف ديگر به اتفاق همه طوايف مسلمين روايت ابو نعـيم حجـت    معاند رد مي

 نيست. 
رواياتي است كه به اتفاق علماي حديث و روايت جعلـي و   قبيلاين هم از آن  م:دو

 دروغين است. 
ـ  يه سخن كساني همچون خوارج است كه مياين سخن شب م:سو كسـاني كـه    د:گوين
هر كس با او  د:گوين دهند ناصبه هستند. و مي اند و اعمال نيك و صالح انجام مي گرويده

شود و ايـن فرمـوده    و در داخل مؤمنان و صالحان نمي ،دوستي بورزد كافر و مرتد است

 ﴿ ه:آورنـد كـ   الهي را دليل مـي                    ﴾N   :المائـده)

44.( 
 .»كنند، كافرند و آنها كه به احكامى كه خدا نازل كرده حكم نمى«
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هر كه در دين خدا اشخاص را حكم و داور قرار دهد به چيزي غيـر از  « د:آنان گوين
با كـافر دوسـتي كنـد خـود     كتاب و آيات خدا حكم كرده و لذا كافر است، هر كس هم 

 ﴿ د:چون حق تعالي فرمو ،كافر است              ﴾N  51(المائده.( 
 .»و كسانى كه از شما با آنان دوستى كنند، از آنها هستند«

فرمودنـد:   ص روانشان مرتدند به دليل اينكه پيـامبر   و گفتند: علي و عثمان و دنباله
از آمدن به سـر   گمشدهشوند همچنانكه شتر  از نوشيدن از حوضم باز داشته مي مرداني«

گويم: پروردگارا! اينان اصحابم هستند، پس گفتـه   شود، آنگاه من مي آبخور باز داشته مي
داني آنان بعد از تو چه كارها كردند، آنان از وقتـي كـه تركشـان گفتـي      شود: تو نمي مي

 .242F1»اند ن برگشتهات) شپيوسته به عقب (دوران جاهلي
هـاي مسـلمانان    ها هستند كه بر طبق كتاب خداوند در مـورد جـان   گفتند: اينان همان

 كردند. نقضاوت 
 پس از من دوبـاره تبـديل بـه كفـاري    «را دليل آوردند كه:  ص و اين حديث پيامبر

 .243F2»ندنز را مي ىگردن ديگربعضى از شما نشويد كه 
انـد.   اند دوباره كافر شـده  گردن بعضي ديگر را زدهنان برخى از آآنان كه  د:گوين و مي

هاي خوارج است. و اينها اگر چه بدون شك  ها از جمله حجت اين و امثال اين استدالل
تـر   تر و سسـت  اساس هاي رافضيان به مراتب از آن بي اساس است، اما حجت باطل و بي

چرا كه آنان صادقند و دروغ  پذيرترند؛ تر و حق تر، صادق است. خوارج از رافضيان عاقل
ورزي هستند، ولي گمراه و جاهـل و   اهل دين و دين نگويند، و در ظاهر و در باط نمي

فضيان غرق در جهالت شود، اما را اند همچنانكه تير از كمان خارج مي خارج از دين شده
انــد و بســياري از امامانشــان و عامــه پيروانشــان زنــديق و ملحــد  پرســتيو دروغ و هوا

  ﴿ ه:بلكـ  ،اند، نيتشان نه به سمت علم است و نه در جهت ديـن  گشته       

                                           
 ). ١/٢١٨) نگا: مسلم (١(

 ). ٨٢-١/٨١) و مسلم (١/٣١) نگا: بخاری (٢(
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                  ﴾N  :23(النجم.( 
 در حـالى كـه هـدايت    ،كنند اساس و هواى نفس پيروى مى آنان فقط از گمانهاى بى«

 .»ز سوى پروردگارشان براى آنها آمده استا (قرآن)

 ﴿: م: آيهوجه چهار              ﴾N  :7(البينه.( 
عام بوده و شامل تمام كساني اسـت كـه متصـف بـه آن هسـتند، پـس دليلـي بـراي         

 رند. چون غير شيعيان كاف د:تخصيص دادن آن به شيعه وجود ندارد. و اگر بگوين
اگر براي كافر شمردن غير شيعيان دليلي هست، همان دليل آنان را از ايـن   م:گويي مي
كند، اما اگر دليلي وجود ندارد، اين داليل واهي هم سودي به آنان  نياز مي گويي بي زياده
رساند، چون اين مسأله از جهت نقل قابل اثبات نيست. اما در هـر حـال اگـر دليـل      نمي

اي اثبات آن وجود داشته باشد، بايد به همان دليل جداگانه استناد كـرد نـه   اي بر جداگانه
 به اين آيه. 

روايات متواتر معلوم شده است كه ابن عبـاس بـا غيـر شـيعيان      طريقاز  م:وجه پنج
علي بسيار بيشتر از شيعيان دوستي و مراوده داشته است، او حتي با خوارج هم نشسـت  

ها داشته است، اگر او معتقد بود كه فقـط شـيعيان داراي    و برخاست و مجالسه و مناظره
 كرد.  ايمان و اعمال صالحند و ماسواي آنان كافر است، چنين عمل نمي

  ﴿ د:فرمايـ  خداوند پيش از آيه مـذكور مـي   م:وجه شش          

                            ﴾N  :6(البينه.( 
كافران از اهل كتاب و مشركان (به اين آيين جديد) در آتش دوزخنـد، جاودانـه در   «

 .»مانند، و آنها بدترين مخلوقاتند آن مي

  ﴿ د:فرماي ميخداوند سپس                           ﴾N 
 .»كساني كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بهترين مخلوقات خدا هستند«

افرادي است كه جزء مشـركان و اهـل   » خير البريه«كند كه مصاديق  و اين روشن مي
 كتاب نباشد، قرآن در جاهاي متعددي از كسـاني كـه گروديـده و اعمـال صـالح انجـام      

اند ياد كرده و هر بار لفظ عام داشته است، حال چه دليلي براي تخصيص دادن ايـن   داده
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 ي آيات مشابه ديگر وجود دارد؟ آيه از ميان همه
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 :)135(فصل 

﴿بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت آية       ﴾  بر
 امامت علي 

    ﴿ ت:موده حق تعـالي اسـ  فر م:برهان سي و چهار د:گوي رافضي مي

     ﴾N  :54(الفرقان.( 

 .»سپس او را نسب و سبب قرار داد ؛او كسى است كه از آب، انسانى را آفريد«
علـي   و ص در تفسير ثعلبي از ابن سيرين روايت است كه گفت: آيه در شأن پيامبر

بن ابي طالب است كه ايشان فاطمه را به عقد علي در آوردند و اوست كسي كـه از آب  
بشري آفريد و او را داراي خويشاوندي نسبي و دامادي قرار داد و اين براي كسـي جـز   

 علي ثابت نشده است پس او بهتر است و او امام بر حق است. 
  ت:ها بر چند وجه اس پاسخ اين حرف

 قل قول بايد به اثبات برسد. : درستي اين ناوال
 : اين روايت بدون شك دروغي است كه به ابن سيرين بسته شده است. ثانياً
 : صرف سخن ابن سيرين كه با آن مخالفت هم شده باشد محبت نيست. ثالثاً

اي مكي است. آيه مذكور هم به اتفاق  اين آيه در سوره فرقان است كه سوره م:چهار
پـس   ،ت مكي است كه پيش از ازدواج علي با فاطمـه نـازل شـده   همه اهل تفسير از آيا

 چطور ممكن است كه منظور آن علي و فاطمه باشد؟! 
شود و اختصاص به شـخص   آيه به طور مطلق هر نسب و دامادي را شامل مي م:پنج

 خاصي ندارد. 
اگر فرض شود كه مراد آيه دامادي علي هم باشد، بايد گفت صرف داماد بودن  م:شش

كند، چون دامادي بـراي   ع داللت بر افضليت او بر ديگران نمياتفاق اهل سنت و تشي به
با وجود اينكه برخي از آنان بهتر از برخـي ديگرنـد،    ،هر يك از چهار خليفه وجود دارد
 .خواهد شدتناقض مورد لذا اگر دامادي باعث برتري شود 
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 :)136(فصل 

﴿بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت آية       ﴾  بر
 امامت علي 

﴿گويد: برهان سي و پنجم: فرموده حـق تعـالي اسـت كـه:      رافضي مي         

                ﴾N  :119(التوبه.( 

زيـد، و بـا صـادقان    ايد! از (مخالفـت فرمـان) خـدا بپرهي    اى كسانى كه ايمان آورده«
 .»باشيد

ق باشيم و كسـي جـز امـام    داصخداوند بر ما واجب فرموده كه با اشخاص معروف 
معصوم چنين نيست به خاطر جايز الكذب بودن ساير افراد، آن شـخص هـم جـز علـي     
كسي نيست چون از ميان چهار خليفه تنها او معصوم است، در حديثي كـه ابـو نعـيم از    

 رده تصريح شده كه آيه در شأن علي نازل شده است. ابن عباس هم روايت ك
صـيغه مبالغـه از صـادق اسـت     » صديق«يكي اينكه لفظ  ت:پاسخ به چند صورت اس

بـه   ولي هر صادقي صـديق نيسـت. در مـورد ابـوبكر     ،يعني هر صديقي صادق است
و وي  ،شـود  داليل فراوان ثابت شده كه صديق است، لذا به طور قطع آيه شامل وي مي

تر از شمول آن بر سـاير اصـحاب    نظر دارد، بلكه شموليت آيه براي ابوبكر اولي وردرا م
 است. 

تـوانيم ادعـا هـم     و اگر ما با او بوده و به خالفت او اقرار و اذعان داشته باشيم، نمـي 
كنيم كه علي امام بر حق است نه او، در نتيجه آيه ذكر شـده دقيقـاً بـر نقـيض و نقطـه      ب

 آنان داللت دارد. مقابل برداشت 
 مانـده اين آيه در خصوص داستان كعب بن مالك آن گاه كه از غزوه تبوك باز  م:دو

خداونـد   كه او عذري نداشـته اسـت،   گفت راست ص پيامبر به ه است، ونازل شد بود
 توبه كعب را پذيرفت.  راستىهم به بركت اين 
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معصـوم اسـت نـه دربـاره     او  ت:اين آيه درباره آن ماجرا نازل شد و كسي نگف م:سو
 ،شود كه خداوند منظورش فقط بودن با صادقان است علي و نه كس ديگر. لذا معلوم مي

 و معصوم بودن را شرط قرار نداده است. 
، و اين صيغه جمع دارد. در حالي كه علي يك »باشيد با راستگويان« د:و فرمو م:چهار

 نفر است، پس مراد آيه فقط او تنها نيست. 
–=A ه:فرمود م:پنج É_|î ÿ^=∆‹≤@ ـ   يا مي در صـدق و همـه تـوابعش بـا      د:خواهـد بگوي

يعني مانند آنان راست بگوييد و با دروغگويان نباشيد، همچون آنجا كـه   ،صادقان باشيد

 ﴿ د:فرماي          ﴾N  :43(البقره.( 
 .»كنندگان ركوع كنيد با ركوع و«

ر هر امري با صـادقان باشـيد، حتـي اگـر آن امـر ربطـي بـه        د د:خواهد بگوي و يا مي
صداقت هم نداشته باشد. تفسير دوم باطل است؛ چرا كه بر انسان واجب نيسـت كـه در   
امور مباح مانند خوردن و نوشيدن و پوشيدن هم با صـادقان باشـد. پـس بنـابراين اگـر      

عينـي نشـده اسـت    تفسير اول درست باشد، بايد گفت در آن امري به بودن با شخص م
 راست بگوييد و دروغ نگوييد. ه:بلكه مقصودش اين است ك

مطلقاً با راسـتگويان باشـيد در ايـن صـورت ايـن       ه:اگر مراد آن باشد ك م:وجه شش
 فرمـود (بـر   ص چنانكه پيـامبر  ،ها هم خواهد بود راستي و صداقت مستلزم ساير نيكي

كنـد. ...) كـه در    تان رهبري مـي  خوبي ون راستگويى به سوىچراستگو باشيد، شماست 
 اين صورت صداقت صفت ثابتي است براي هر كسي كه بدان متصف باشد. 

فرض كنيم كه مراد اشخاصي باشد كه صداقتشان معلوم و شـناخته شـده    م:وجه هفت

 ﴿ :اينجـا ماننـد علـم در آيـه    در ماست، و علـ             ﴾N   :10(الممتحنـه.( 
 است. »گاه آنها را مؤمن يافتيدهر«

تر است، پس اگر علـم مشـروطي در    تر و پوشيده در حالي كه ايمان از صداقت پنهان
فقط  ت:توان گف تنها علم به معصوم وجود دارد، همچنين نمي ت:شود گف كار باشد، نمي

 صداقت فرد معصوم قابل دانستن است. 
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پـذيريم كـه    صوم اسـت، مـا نمـي   فرد مع ه:اگر فرض شود كه مقصود آي م:وجه هشت
ت دارد و از غير علي منتفي است چنانكه پيش يقاوجود عصمت تنها در مورد علي مصد

از اين گذشت؛ به خاطر اينكه بسـياري از مـردم نيـز كـه از رافضـيان بهترنـد در مـورد        
عـالوه بـر ايـن: مـا      .كند. هر چند با عبـاراتي ديگـر   امامانشان همين عصمت را ادعا مي

پـذيريم، عصـمت يـا     م نبودن ساير خلفا را در عين ثبوت عصمت براي علي نميمعصو
 و يا براي همه خلفا عينيت دارد.  ،براي هيچ كدام وجود ندارد
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 :)137(فصل 

﴿بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت آية     ﴾   بر
 امات علي 

﴿ ت:رموده حق تعالي اسف م:برهان سي و شش د:گوي رافضي مي         ﴾N 

 .»و با ركوع كنندگان ركوع كنيد« ).43(البقره: 
و  ص ) روايت كرده است كه آيه فوق در شأن رسـول خـدا  معباس( ابونعيم از ابن

است و اين دو اولين كساني هسـتند كـه نمـاز گـزارده و      نازل شدهعلي به طور خاص 
 نمايد. اين داللت بر فضيلت او و در نتيجه امامت بر حق او مي ركوع كردند. و

پاسخ او بر چند وجه است: يكي اينكه: ما صحت اين روايت را قبول نداريم. او هـم  
 دليلي بر صحت آن ذكر نكرده است.

 نظر دارند. دوم: اين روايت كذب و جعلي است و علماي حديث در اين باره اتفاق
و علي به پايان  ص وع كردن با او بود حكم آيه با وفات پيامبرسوم: اگر مراد آيه رك

 رسيد و ديگر كسي ديگر مأمور به ركوع كردن با ركوع كنندگان نبود. مي
نماز گزارد جايز  ص چهارم: اين گفته كه: علي نخستين كسي است كه همراه پيامبر
نماز  ص وبكر با پيامبرنيست اتفاقاً اكثر راويان برخالف اين معتقدند كه پيش از علي اب

 گزارد.
را داشـته باشـد. بـاز داللـت بـر ايـن        ص پنجم: حتي اگر آيه امر به ركوع با پيامبر

كند كه هر كس با ايشان ركوع كند او امام است. چراكه علـي هـر چنـد كـه همـراه       نمي
 كرد. كرد ولي در كنار ايشان امام نبود و امامت نمي ركوع مي ص پيامبر
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 :)138( فصل

﴿طالن ادعاي رافضي در مورد داللت آية ب           ﴾  بر
  امامت علي

 ﴿ ه:فرموده خداوند است كـ  م:برهان سي و هفت« د:گوي ي ميفضرا        

   ﴾N  :و وزيرى از خاندانم براى من قرار ده« ).29(طه«. 
گرفـت   دست علي و من را ص كند كه گفت: پيامبر روايت ميابونعيم از ابن عباس 

و ما در مكه بوديم، ايشان چهار ركعت نماز گزاردند و دستشان را به طرف آسمان بلنـد  
عمران از تو خواست، من هم محمد پيامبر تـو از تـو    بنخداوندا! موسي  د:كرده و فرمو

ي تا سخنم را بفهمند، و براي مـن  ام را بگشايي و گره از زبانم بگشاي خواهم كه سينه مي
طالب برادرم را، بازويم را به او نيرومند سـاز، و   دستياري از كسانم قرار بده، علي بن ابي

ي ا ه:د كـ كـر اي نـدا   شنيدم ندا دهنـده  د:گوي او را در كارم شريك گردان، ابن عباس مي
 .»ده شد. و اين نصي در باب خود استاحمد، چيزي كه خواستي به تو دا

در اين مورد هم مانند ساير موارد اوالً بايد صحت روايت ثابت  ت:در جواب بايد گف
 شود.

 از: اين روايت به اتفاق علماي حديث و تفسير دروغين و جعلي است، و حتـي  ثانياً
 است. ص ترين دروغها در مورد رسول خدا شرمانه نظر آنان يكي از بي

بود هنوز به دنيـا نيامـده بـود، او     هدر مك ص سوم: ابن عباس تا ديرزماني كه پيامبر
طالب تحت محاصـره بودنـد، وقتـي     هاشم در شعب ابي وقتي به دنيا آمد كه فرزندان بني

يعني  ،نرسيده بود تمييزهجرت فرمودند ابن عباس هنوز به سن  ص هم كه رسول خدا
ات وفـ  هنگـامي  ص خواند. حتي پيـامبر  نماز نمي ص گرفت و همراه پيامبر وضو نمي

 كردند كه او بالغ نشده بود.
چهارم: در صفحات پيشين ما وجوه متعددي را در اثبات بطالن چنين روايـاتي ذكـر   
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است با اين  ص نموديم، اين سخنان هم از جهات زيادي يك دروغ درباره رسول خدا
اند كه در ساير مـوارد ذكـر نشـده بـود، از      تفاوت كه در اين مورد اضافات زيادي آورده

 اند كه علـي شـريك پيـامبر    در اينجا تصريح كرده I»وأرشكه يف أمـري«اين عبارت:  جمله
همچنانكه هارون شريك موسي بـود، و ايـن كفـري صـريح      ،در كارش بوده است ص

 گويند نه رافضيان. است كه قائالن به نبوت علي يعني غالت شيعه مي
هـم   نشـود، امـا اينـا    همكار در امر لزوماً جانشين فرد نمـي  از سويي ديگر شريك و

هـم ادعـاي    و ،در زمان حيـاتش را دارنـد   ص ادعاي مشاركت و همكاري او با پيامبر
 را. ص امامت او پس از درگذشت آن حضرت

 .»و اين نصي در باب خود است« د:گوي ي كذاب ميفضاين را ،عالوه بر اين
علي با پيامبر ! اين عبارت نصي است در بيان شراكت ناداناي  م:گوئي ما هم به او مي

سـتي ايـن را   هدر امور زمان حياتشان، همچنانكه هارون شريك موسي بود، آيـا حاضـر   
از استدالل به اكاذيـب دروغگويـان و ترهـات بـرادران دغـل كـارت دسـت        و بپذيري 

 داني؟ يمهمچنان آنرا دليل بر امامت و خالفت پس از او  ياي؟ بردار
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 :)139( فصل

 ﴿داللت آية  بطالن ادعاي رافضي در مورد        ﴾  بر
 امامت علي

 ﴿فرموده حـق تعـالي اسـت:    «برهان سي و هشتم: «گويد:  ي ميفضرا           

    ﴾N  :47(الحجر.( 
 .»روى يكديگر قرار دارند در حالى كه همه برابرند، و بر تختها روبه«

در  ص بي اوفي آمده است كـه: بـر رسـول خـدا    اوايت زيد بن د به رحمادر مسند 
را ذكـر   ص شان مسجد آن حضرت داخل شدم، ايشان قصه مؤاخات (برادر خواندگي)

كردند، و علي گفت: براستي كه جانم برآمد و پشتم شكست. وقتي كه با يارانـت چنـين   
كرامت از آن توست.  كردي، پس اگر اين از مظاهر خشم خداوند بر من است، عاقبت و

 و براي تو محفوظ است.
فرمود: سوگند به كسي كه مرا پيامبر بر حق برگزيد، تو را جز  ص آنگاه رسول خدا

من به منزله هارون براي موسي هستي. با اين تفاوت كه  براي خودم برنگزيدم و تو براي
ت بـا مـن در   پس از من پيامبري نخواهد آمد. تو برادر من و وارثـم هسـتي، و در بهشـ   

و همراه دخترم فاطمه هسـتي. آري تـو بـرادر و رفيـق مـن هسـتي،        ،قصرم خواهي بود

 ﴿ تالوت فرمودند: سپس ص رسول خدا               ﴾N 
كنند. از آنجا كه برادر  ورزند و يكديگر را نظاره مي كه به خاطر خدا به هم محبت مي

 پيـامبر ت و همشكل بودن است و تنها علي به بـرادر خوانـدگي   خواندگي مستلزم مناسب
 .»اختصاص يافته است پس او امام بر حق است ص

يكي: درستي اين روايت بايد اثبات شود. حـديث   د:آي ي بر چند وجه ميفضپاسخ را
اش هرگـز  »فضائل«حمد نيست و احمد آنرا نه در مسند و نه در كتاب امذكور در مسند 

 ست. روايت نكرده ا
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روايـت از كتـاب احمـد اسـت      ه:ي كافضي اين ر همينطور، بنابراين گفته زين پسر او
دروغ و افترائي بر مسند است. روايت مذكور يكي ديگر از روايتهاي جعلـي اسـت كـه    

نظر دارند. قطيعي هم آنرا از  قطيعي بر حاشيه مسند نوشته و علما بر كذب بودن آن اتفاق
لعزيز بغوي و او از حسين بن محمد الذارع، و او از عبدالمؤمن عبداهللا بن محمد بن عبدا

وفـي نقـل   ابـي  اخره او از زيد بن آلاز يزيد بن معن از عبداهللا بن شرحبيل و بابن عباد، 
 كرده است.

ي همان روايت را هم بطور كامل نياورده است، در اصل روايـت  فضعالوه بر اين، را
چه چيزي از تو بـه ارث   ت:آمده كه علي گف» هستيو تو برادر و وارثم « ت:بعد از عبار

همان چيزي را كه پيامبران پيش از من به ارث گذاشـتند،   د:برم اي رسول خدا؟ فرمو مي
 كتاب خدا و سنت پيامبرشان را. د:آن پيامبران پيش از تو چه ارثي گذاشتند؟ فرمو ت:گف

ـ    سست و تاريك استاين اسناد هم  را روايـت كـرده كـه    ! فقط عبـدالمؤمن بـن عبـاد آن
شناسـد، و   داند و خود يزيد بن معن را نمي ابوحاتم روايت او از يزيد بن معن را ضعيف مي

و او هـم بـه    ،شايد او كسي باشد كه روايت را از عبداهللا بن شرحبيل كه خود ناشناس است
 وفي نقل كرده است.اواسطه يكي از قريشيان از زيد بن ابي 

 فاق افراد و عالمان آگاه جعلي و دروغين است.اين حديث به ات م:وجه دو
تمام احاديث حاكي از برادر خواندگي مهاجرين بـا هـم و انصـار بـا يكـديگر       م:سو

 با علي برادر نشد و ميـان ابـوبكر و عمـر و هـيچ مهـاجري بـا       ص دروغ است. پيامبر
قـرار  نصـار پيونـد بـرادري بر   امهاجري ديگر پيوند اخوت نبست، بلكه ميان مهاجرين و 

بودرداء و اكرد، مثالً بين عبدالرحمن بن عوف و سعد بن الربيع و ميان سلمان فارسي و 
244Fايجاد فرمود ىميان علي و سهل بن حنيف پيمان برادر زين

1. 
هـاي بنـي نجـار     اين مواخاتها هم چنانكه أنس در حديث صحيح خبر داده در خانـه 

ر حـديث دروغيـنش ذكـر كـرده     ي دفضـ انجام گرفت نه در مسجد النبي، چنانكه اين را
ه يكي از افراد قبيله بني نجار صورت گرفت كـه در محلـه   ناست، آري مؤاخواتها در خا

                                           
 ).٦٣٩-٢/٦٣٨) نگا: فضائل (١(
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 آن قبيله بنا شده بود.
تو برادر و وارث من هستي، در اين حديث براساس نظر اهل سنت « ت:عبار م:چهار

بـرد،   ان ارث ميو تشيع باطل است چون اگر مراد از ارث، دارايي است كه فاطمه از ايش
رسد در حالي كه عمو يعنـي عبـاس حـي و     از طرفي ديگر چگونه ارثي به پسر عمو مي

 حاضر است؟ 
به اند، تنها  همه پسر عموهايي كه همه در يك رديف و رتبه نعالوه بر اين چرا از ميا

 د؟علي ارث تعلق بگير
بق فرموده خداوند استداللشان ط ،و اگر بگويند كه مراد از ميراث علم و واليت است

 ﴿ شود كه فرمود: باطل مي         ﴾N  :16(النمل.( 
 ».و سليمان وارث داوود شد«

﴿و                  ﴾N  :6-5(مريم.( 
 ».كه وارث من باشد. تو از نزد خود جانشينى به من ببخش«

بنابراين امكـان دارد كـه ايـن انبيـاء      ،ن معني حمل شوداگر بر اي» ارث«چرا كه لفظ 
 ميراث برد. صاز پيامبر خدا  ميراث برده باشند چنانكه علي 
به  ،ماند باقي صدانند ميراث علمي كه از پيامبر خدا  يو اما اهل سنت و جماعت م

بلكه هر يـك از صـحابه كـرام بـه انـدازه نصـيب خـويش         ،اختصاص نداشت علي 
بلكه امكان دارد  ،و علم مانند مال و دارايي نيست ،آن ميراث به دست آوردند مقداري از

و در  ،رد كه شخص ديگر نتوانـد آن را بـه ارث ببـرد   بكه اين شخص چيزي را ميراث ب
عين حال اين امكان نيز هست كه اين شخص چيزهايي را فرا بگيرد كـه شـخص ديگـر    

كان پذير نيست چـرا كـه مـالي را كـه ايـن      اما در مال اين حالت ام ،نيز فرا گرفته است
 تواند همان مال را بدست آورد. شخص تصاحب شد شخص ديگر نمي

به برادري با افرادي غير از علي تصريح فرموده است، چنانكه  ص پنجم: پيامبروجه 
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 ابـوبكر » 245F1يهسـت  تو برادر و يار مـا «در صحيحين آمده است كه ايشان به زيد فرمودند: 
به ايشان عرض كرد: آيـا بـرادر    ك م ازدواج حضرت با دخترش عايشهنيز هنگا صديق

 .246F2»من برادرت هستم و دخترت برايم حالل است«من نيستيد؟ فرمود: 
ولكـن أخـوة «: ابـوبكر صـديق فرمـود    ايشـان در حـق   و در حديث صحيح آمده كـه 

ب تـ كدر امثـال آن   يـث و درى اسـالم اسـت. ايـن احا   دتو براو يعني بين من  ».اإلسالم
وجود را اقتضا  ةدر هم، مشابهت برادريشد كه مطلق  يصحيح آمده است. پس دانسته م

 ،شـود  يدر بعضي وجوه دانسته مـ  تفهمد بلكه مشابه يور مطو نه كسي هم اين ،كند ينم
ن برادري پيامبر خدا با علي اگر درست باشـد  ااخات و پيمؤشود كه: م يپس چرا گفته م

رساند در حاليكه آنحضرت با بعضي ديگر از  يخدا را مامامت و افضليت پس از رسول 
كرام نيز چنين پيمان را بسته بودند و در احاديث متعدد و صحيح آمده است كـه   ةصحاب

كـردم همانـا ابـوبكر     يانتخـاب مـ   و خليلي را نتان دوستامي آن حضرت فرمود: اگر از
ي كـه بـه   يهـا  نجـره پ ةخدا است. هم و خليل نمودم. اما صاحب شما دوست يانتخاب م

ابوبكر كسي است كه بيش از  ،شود بايد بسته شود مگر پنجرة خانه ابوبكر يمسجد باز م
 .ما دريغ نداشته است ي خويش را ازيرااهمة اشخاص صحبت و د

حـق غيـر از او نيامـده     خصوصياتي آمده است كه در وبكرباي ارث بيدر اين حد
بيشـتر دوسـت    همگـان را از  ابوبكر ص گويد كه پيامبرخدا يبه صراحت م و ،است

 داشته است. يم
او  و نه هم به انـدازة  ،خدا قدر و منزلت ابوبكر را نداشته و هيچ كس در نزد رسو ل

 به پيامبر خدا نزديك بوده است.
چـه كسـي را بيشـتر از     ه به رسول خدا گفته شده:كه در صحيحين آمده است كچنان

 پدر او. :گفته شد: از مردها؟ فرمودند ،ائشهع :دارد؟ فرمودند يهمة مردم دوست م
و  ،بهترين مـا  ،گفت: تو سردار ما ابوبكر  هب و در صحيحن آمده است كه عمر 

                                           
 ) ختريج حديث قبالً ذكر گرديد.١(

 ).٧/٥) بخاری : (٢(
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 محبوترين ما در نزد رسول خدا هستي.
 ا راند و ايـن حـديثه  ا هاحاديث كه اهل علم بر صحت آنها اجماع نمود هپس اين هم

سازد كه ابـوبكر   وارد نكرده واضح مي اشكاليات اين روايند و هيچ كسي در ا هقبول كرد
 صديق محبوترين شخص و با ارزشترين فرد در نزد رسول خدا بوده است.

و  .تر بوده است كه با اين مرتبه در تضاد نيسـت  اخات از اين مرتبه پائينؤحال اگر م
اخـات دروغ  ؤسـازد كـه احاديـث م    اگر باالتر بوده پس اين احاديث صحيح روشن مـي 

ما يقين داريم كه بدون تعارض نيـز احاديـث مواخـات كـذب و دروغ      چه و اگر ،تاس
 است.

 ص اين احاديث اين است كه روشن شود ابـوبكر نـزد رسـول خـدا     مقصود از ذكر
 از علي و ساير اصحاب بود، و شواهد اين مسأله فراوان است.  تر و عزيزتر محبوب

بهترين ايـن امـت   « ت:اند كه گف حدود هشتاد و چند شخص از علي روايت كرده زين
 متفق عليه. 247F1»بعد از پيامبرشان ابوبكر و پس از وي عمر است

                                           
 ).٥/٧نگا: بخاری () ١(
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 :)140( فصل
بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت آية (عهد و پيمان) بر امامت 

 علي 

 ﴿ ت:فرموده خداوند متعال اس م:برهان سي و نه« د:گوي ي ميفضرا      

                   

      ﴾N  :172(األعراف.( 
ز پشت و صلب فرزندان آدم، ذريه آنها و (به خاطر بياور) زمانى را كه پروردگارت ا«

آيـا مـن پروردگـار شـما     «(و فرمـود:)   ؛و آنها را گواه بر خويشتن سـاخت  ؛را برگرفت
مـا از  «(چنين كرد مبادا) روز رستاخيز بگوييـد:  » دهيم! آرى، گواهى مى«گفتند: » نيستم؟

 .»خبر مانديم) (و از پيمان فطرى توحيد بى ؛اين، غافل بوديم
 ت:اثر ابن شيرويه روايتي از حذيفه بن يمان نقل شـده كـه گفـ   » الفردوس«در كتاب 

 »اميرالمـؤمنين «دانستند كه علـي در چـه زمـاني     فرمود: اگر مردمان مي ص رسول خدا
كردند، او وقتي اميرالمؤمنين نام گرفت  ناميده شده است، فضل و بزرگي او را انكار نمي

و هنگـامي كـه پروردگـارت از    « د:عـال فرمـو  كه آدم مابين روح و جسم بود. خداوند مت
ايشان را بـر خودشـان گـواه گرفـت كـه آيـا        پشت فرزندان آدم ذريه آنان را برگرفت و

مـن   د:آري، و خداوند تبارك و تعـالي نيـز فرمـو    د:مالئكه گفتن» پروردگار شما نيستم؟
ـ     ميـر شماسـت. و  او علي  نپروردگار شما، محمد پيامبرتا اب ايـن حـديثي صـريح در ب

 .»خويش است
بايـد   ول: حديث سنديت ندارد وا ت:بر چند وجه اس زيني در اين مورد فضپاسخ را

شناس هم اجماع دارند بر اينكـه صـرف آمـدن     داليل اثبات آن ذكر شود. علماي حديث
شود، چراكـه ابـن    ي آن حديث نميتدليل بر صحت و درس» الفردوس«حديثي در كتاب 

كتاب عالوه بر ذكر احاديـث صـحيح و نيكـوي فـراوان،      شيرويه ديلمي همداني در اين
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احاديث جعلي هم آورده است، اگرچـه وي مـؤلفي عـالم و اهـل ديـن اسـت و عمـداً        
كند كه صدق و كذب  با اينحال وي از كتب ديگران نقل قول مي ،شود نمي مرتكب دروغ

ه خـود  آوري كنندگان حديث در مجموعـ  همچون بسياري از جمع زيندر آنها هست، او 
 ن سند.وهم احاديث بد و ،هم احاديث داراي سند آورده

 اين حديث به اتفاق علماي حديث كذب و جعلي است. م:دو
از  كه در آن نـه نـامي  » آري د:آيا پروردگارتان نيستم گفتن« د:فرماي در قرآن مي م:سو

ـ  برده شده و نه ذكري از امير. همچنين در آيه بعدي مـي   پيامبر   ﴿ د:فرماي       

                   ﴾N  :173(األعراف.( 
(و  ؛پدرانمان پيش از ما مشرك بودند، ما هم فرزندانى بعد از آنها بوديم«يا بگوييد: «
 .»اى جز پيروى از آنان نداشتيم) چاره

طور ويژه ميثاق توحيد اسـت و  به ثاق مورد نظر آيه دهد كه عهد و مي و اين نشان مي
 تر از آن؟! ارزش شود، چه رسد به امور كم حتي شامل ميثاق نبوت نمي

 :در احاديث معروفي كه در كتب مسند، سنن، موطأ و تفاسير در خصوص آيه م:چهار

﴿   ﴾N د نـدارد، ولـي   ي وجـو فضاي به ادعاي مورد نظر را ذكر گرديده، اشاره
انداختنـد،   اگر اين مسأله در اصل احاديث مورد بحث مذكور بود، راويان آنرا از قلم نمي

تنها كسي هم كه آنرا روايت كرده صداقتش معلوم نشده و روايت او كذب معرفي شـده  
 است.

شـود كـه    پنجم: ميثاق آيه از تمام فرزندان آدم گرفته شده است و الزمه حديث ايـن مـي  
كـه   هاست. آن پيامبران باشد. و اين سخن ديوانه ص ير همه پيامبران از نوح تا محمدعلي ام

 تواند امير آنان باشد؟! اند، اين علي چطور مي پيش از آفريده شدن علي در گذشته
نهايت توان او آن است كه بر مردم زمانش اميري كنـد، امـا امـارت و حكومـت بـر      

گويـد   كه گوينده آن نه متوجه است چه مي مردمان پيش يا پس از خودش دروغي است
 كند! اش شرم مي و نه از گفته
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 :)141( فصل

﴿بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت آية      ﴾  بر امامت
 علي

﴿ د:فرمايـ  خداونـد مـي   ه:دليل چهلم اينك« د:گوي رافضي مي           

                        ﴾N  :4(التحريم.( 
در حقيقت خدا ياور اوست، و همچنين جبرئيل و مؤمنان صالح، و فرشتگان بعد از «

 .»آنان پشتيبان او هستند
است. ابونعيم با  ؛ اند كه منظور از مؤمن صالح امام علي همه مفسران اجماع كرده

رسـول  از  ت:رسد، روايت كرده است كه او گفته اس كه به اسماء دختر عميس مي سندي

﴿: كـه آيـه   شنيدم ص خدا                              ﴾N 

 ).4(التحريم: 
اوسـت، و   متفـق شـويد، در حقيقـت خـدا يـاور      صو اگر با هم عليه رسـول اهللا  «

 صالح مؤمنان علي بـن ابـي   ت:را تالوت فرمود و گف .»همچنين جبرئيل و مؤمنان صالح
به اين صفت داللت بر برتري او دارد، پـس بايـد او    طالب است، اختصاص امام علي

 امام باشد. البته آيات زيادي در اين باره وارد شده كه ما به خاطر اختصار به ايـن انـدازه  
 .»اكتفا كرديم

ـ  اول: ادعـاي او كـه مـي    توان به چند صورت به اين اسـتدالل جـواب داد.   يم  د:گوي
دروغ آشكاري است. » اند كه منظور از صالح مؤمنان امام علي است مفسران اجماع كرده«

حديث نيـز ايـن    اند. حتي هيچ يك از علماي تفسير يا زيرا آنان بر اين نظر اتفاق نكرده
 كرده است. پس چه كسي اين اجماع را نقل كرده است؟نظر را روايت ن اجماع و اتفاق

كنـد.   دوم: بايد گفت: كتابهاي تفسير پر از روايتهايي است كه عكس اين ادعا را ثابت مـي 
عمـر   اند منظور از صـالح المـؤمنين ابـوبكر و    ابن مسعود، عكرمه، مجاهد، ضحاك و ... گفته
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 اند. جرير طبري نقل كردهاست. اين روايت را گروهي از مفسران، از جمله ابن 
ثابت  مادسوم: اين نظريه كه منظور از اين آيه امام علي باشد توسط افراد موثق و قابل اعت
آن بـراي  نشده است. حديث ياد شده نيز دروغ محض است.آن فرد نيز هـيچ دليـل درسـتي    

 كند. نعيم بر صحت آن داللت نمي . حال اينكه تنها روايت ابيه استه نكردئارا
: مؤمنان نيكوكار اسمي اسـت كـه شـامل    »صالح المؤمنين«ت: عبارت بايد گف م:ارچه

شـده   روايـت  ص از پيـامبر همچنانكه در صـحيحين   ،هر مؤمن نيكوكاري خواهد بود
248Fإنَّ آل أيب فالن ليسوا يل بأولياء، إنـام ويلّ اهللا وصـالح املـؤمنني« د:است كه فرمو

N:« » ـ ترديـد   يب
ده فالن قوم يا فالن قبيله نيستند، بلكه ياوران و دوستان مـن  ياوران و دوستان من خانوا

 .»ن نيكوكارندفقط خداوند و مؤمنا
داده  قـرار  ص پنجم: خداوند در اين آيه مؤمنان نيكوكار را دوستان و ياوران پيـامبر 

خداوند نيز دوست و ياور اوست. محال است كه منظور  د:فرماي است. همان طور كه مي
آيه جانشين باشد فقط يك معنا براي آن امكان دارد و آن هم دوسـت و   از مولي در اين

 ياور است.
حـداكثر چيـزي كـه    » آيات زيادي در اين باره وارد شده است« د:گوي اما آنجا كه مي

توان گفت اين است كه آيات ديگر نيز در داللت خود مثل همين آيه هستند. داليلـي   مي
شـود و البتـه راه    ن چيزي است كه نزد آنها يافت ميه كرد خالصه همه آئكه اين فرد ارا

شود. به همين خاطر كساني وجود دارند كه به هر دروغي كـه   دروغ بستن نيز بسته نمي
اند. اما خداوند حق و حقيقت را پيـروز كـرده و بـه     با دروغ آنها مقابله كند متوسل شده

اقبـت بـدي را در نظـر گرفتـه     برد و براي دروغگويان نيز ع وسيله آن باطل را از بين مي
 است.

                                           
 .١/١٩٧و صحيح مسلم،  ٨/٦) نگا: صحيح بخاری، ١(
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 :)142( فصل
بطالن استناد رافضي به حديث اعالن رسالت در مورد امامت 

 علي

روش سوم، دوازده دليلي است كـه منسـوب بـه سـنت بـوده و از      « د:گوي رافضي مي
 اند.  نقل شده پيامبر

ـ     اول: همه علما نقل كرده ﴿ ه:انـد كـه وقتـي آي            ﴾N   :الشـعراء)

چهـل مـرد از بنـي     ص ل شد، پيـامبر ناز .»و خويشاوندان نزديكت را انذار كن« ).214
عبدالمطلب را به خانه ابوطالب دعوت كـرد و بـا يـك ران گوسـفند و مشـتي گنـدم و       

خـورد و از همـان شـير     مقدراي شير از آنها پذيرايي كرد. هر كدام از آنها از آن غذا مـي 
انـد.   بدون آنكه بدانند چه غـذايي خـورده  ر شدند ي. همه آنها غذا خوردند تا سنوشيد مي

بـر آنهـا   و اهل بيتش آنان را به شگفتي واداشتند. و نشانه نبوتش  ص پيامبربدين سان 
همـه  براي هدايت را  اي پسران عبدالمطلب. خداوند من :فرمود ص آشكار شد. پيامبر

﴿ د:وفرمـ   و تادفرسبه طور خاص هدايت شما مردمان و             ﴾N  و)
و من شما را به قبول كردن و گفتن دو كلمه كه بر زبان به خاندان نزديكت هشدار بده) 

كنم. با ايـن دو كلمـه    باشند دعوت مي بسيار آسان و در ترازوي اعمال بسيار سنگين مي
كننـد.   پيـروي مـي   مامه ملتها از شسرزمينهاي عرب و عجم را بدست خواهيد آورد و ه

يابيـد. ايـن دو كلمـه،     شويد و براي هميشه از آتش جهـنم رهـايي مـي    داخل بهشت مي
شهادت بر يگانگي خداوند و رسالت من است. هر كس اين دعوت من را بپـذيرد و در  
بر پا داشتن آن به من كمك كند، برادر، وزير، وصي و وارث من است و بعد از من نيـز  

اي رسول خـدا   ت:گف ؛ ين من خواهد بود. هيچ كدام جواب ندادند. امام عليجانش
 من در اين كار به شما كمك خواهم كرد.

فرمود: بنشين، سپس همان حرف را تكرار كرد بـاز هـم خويشـاوندانش     ص پيامبر
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گويد: من بلند شدم و سخن قبلي خود را تكرار كـردم.   مي ؛ ساكت شدند. امام علي
ود: بنشين و براي بار سوم دعوت خود را بر خويشاوندانش عرضه كـرد.  فرم ص پيامبر

اما هيچكدام از آنها حرفي نزد. من بلند شدم و گفتم: اي رسول خدا! من در اين كار بـه  
بنشين! تو برادر و وزير من هستي، همچنـين   :فرمود ص شما كمك خواهم كرد. پيامبر

خـواهي بـود. در آن هنگـام همـه آن     وصي، وارث و بعد از من جانشين و خليفـه مـن   
ـ    خويشاوندان بلند شده و گـوييم كـه بـه ديـن      بـه تـو تبريـك مـي     د:بـه ابوطالـب گفتن

 .»ر و فرمانرواي تو قرار داده استاي. پسرت را امي ات درآمده برادرزاده
: بايد درستي و صحت ايـن روايـت   توان به اين ادعا پاسخ داد. اول مي طريقاز چند 

كساني كه دانا به علـم   اند، نزد ادعا كه همه علما اين حديث را نقل كرده ثابت شود. اين
در هـيچ يـك   نه حديث هستند هيچ شكي در نادرستي آن وجود ندارد. زيرا اين حديث 

نـه در  و  ،كنند وجـود دارد  ي نقل احاديث از آنها استفاده ميااز كتابهاي مسلمانان كه بر
نـه در كتابهـاي    و ،انـد  غزوات پيامبر را نقل كـرده  و كتابهايي كه ،سننو كتابهاي مسند 

ـ     تفسيري كه سند و سلسله احاديث را ذكر كرده و قابل اعتماد مـي   نباشـند. امـا اگـر اي
 هسـتند روايتهاي صحيح و روايتهـاي ضـعيف    محتويروايت در بعضي از تفاسيري كه 

ابي حاتم. اهل علم تفسير ابن جرير طبري و ابن  و يامثل تفسير ثعلبي، واحدي يا بغوي 
اتفاق نظر دارند بر اينكه روايات اين گونه كتابها به تنهايي دليل بـر صـحت آن روايـت    

دانيم روايات اين كتابها صحيح و ضعيف دارند بايد نـوع   نخواهد بود. زيرا زماني كه مي
 آن مشخص شود تا بتوان به آن استناد كرد.

يا اين روايت را بـا   م:كني قبول مي ذيلط از اين دو شر ما اين روايت را به يكي م:دو
سندي نقل كند كه اهل علم در مسايل اختالفي ولـو يـك مسـأله فرعـي بـه آن اسـتناد       

كنند. يا يكي از مردان اهل حديث كه قابل اعتماد علماست ايـن روايـت را تصـديق     مي
 كند.

ي كه سندش كنند، اين مناظره جز با حديث مسند زيرا هنگامي كه دو فقيه مناظره مي
رسد. امـا اگـر    قابل اعتماد بوده يا تصديق كسي كه در اين باره موثق است به نتيجه نمي

سند و سلسله آن معلوم نباشد و عالمان حديث نيز آن را اثبـات نكننـد از كجـا معلـوم     
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شود كه اين روايت صحيح است؟ به خصوص در مسايل اعتقادي كه بر اسـاس آنهـا    مي
توان  شود. در اين موارد چگونه مي وارد مي  هاي دين خدشه و پايه بر بزرگان صدر اسالم

حديثي را قبول كرد كه نه سندش شناخته شده است و نـه بزرگـان علـم حـديث آن را     
 اند. اثبات كرده

اينكه اين حديث نزد كساني كه به علم حديث آشنايي دارند دروغ و غير قابـل   م:سو
د كه آشنا به حديث باشد و نداند كه ايـن روايـت   شو نمي پيدااعتماد است. هيچ عالمي 

و قابـل اعتمـاد آن را    و منبـع  ساختگي است. به همين خاطر هيچ يك از كتابهاي مرجع
اند. زيرا كسي كه كوچكترين آشنايي با حديث داشته باشد به دروغ بـودن   روايت نكرده

 برد. آن پي مي
در مكه و اوايل بعثت بود، بلكه  پسران عبدالمطلب در زمان نزول اين آيه كه م:چهار

 نفر نرسيدند. به چهل ص پيامبردر تمام زندگي 
اي شـير   هر يك از آن مـردان تكـه گوشـتي بـزرگ و پيمانـه     « د:گوي اينكه مي م:پنج

هاشم است. زيرا آنها به اين پرخوريهـا مشـهور    اين حرف دروغ بستن به بني» نوشيد مي
 نبودند.
هر كس اين دعـوت را از مـن   « د:مبر به آن جماعت فرموپيا د:گوي اينكه او مي م:شش

بپذيرد و در آن به من كمك كند برادر و وزير من است و بعد از من وصـي و جانشـين   
بسته شده اسـت و بـه هـيچ وجـه      ص دروغ بزرگي بوده كه بر پيامبر» من خواهد بود

و نيز همكـاري   نسبت دادن آن به پيامبر جايز نسيت. زيرا قبول دعوت و گفتن شهادتين
د. چون كه شدر دعوت، به تنهايي باعث اين همه امتياز و منصب نخواهد  ص با پيامبر

همه مؤمنان صدر اسالم اين دعوت را اجابت كرده و شهادت را بر زبان آوردند، در اين 
كمك كردند، همه نفس و مال خود را در راه برپايي دين و اطاعت  ص دعوت به پيامبر

كردند. از خويشاوندان و قوم خود جدا و متفرق شدند، بر فقر و ذلتي  داف ص از پيامبر
كه بعد از ثروت و عزت به آن دچار شده بودند بردباري پيشه كرده و همه سختيها را به 

اما باز هم با همـه اينهـا    ،جان خريدند كه سرگذشت همه آنها مشخص و معروف است
 .نشد آنان جانشين و وصي آن حضرتهيچ يك از 
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، از آن جماعت چهل نفري كه امكان داشت همه آنها اين دعوت را بپذيرنـد  همچنان
جانشين و  ص كدام يك بعد از پيامبردادند  اگر همه يا تعدادي از آنان جواب مثبت مي

 شد. مي  صوصي آن حضرت
به اين دعوت و همكـاري   ارث مثل عليلححمزه، جعفر و عبيده بن ا ه:هفتم اينك
 لبيك گفتند.

مطلبي كه در كتابهاي حديثي صحيح در مورد نزول اين آيه آمده اسـت   ه:هشتم اينك
با اين روايت مغايرت دارد. در صحيح مسلم و بخاري از ابن عمر بـا نقـل از ابـوهريره    

 ه:روايت شده است كـ  ص است) از پيامبر ص مفهوم آن از پيامبر ،(لفظ حديث از او

﴿ ه:وقتي آي            ﴾N 
 ص قريش را دعوت كرد. خاص وعام آنها جمع شـدند. پيـامبر   ص نازل شد. پيامبر

مـره بـن    عب بن لُوي! خود را از آتش جهنم نجات دهيد. اي پسرانكاي پسران « د:وفرم
كعب! خود را از آتش برهانيد. اي پسران عبدشمس! خود را از آتـش نجـات دهيـد. اي    

از آتش نجات دهيد. اي پسران هاشم! خود را از آتـش جهـنم   پسران عبدمناف! خود را 
نجات دهيد. اي پسران عبدالمطلب خود را از آتش نجات دهيد. اي فاطمه دختر محمد! 

توانم هيچ چيزي را از طـرف خـدا بـراي     خود را از آتش جهنم نجات بده. زيرا من نمي
 ادا خواهم كرد. شما ضمانت كنم مگر حق خويشاوندي شما بر من كه آنرا كامالً
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 :)143( فصل
بيان دروغ رافضي در استنادش به حديث غدير خم بر امامت 

 علي

﴿ ه:: دليل دوم حديثي متواتر از پيامبر است. وقتي كه آيويدگمي رافضي         

             ﴾N  :67(المائده.( 
 .»رف پروردگارت بر تو نازل شده است، كامال (به مردم) برساناى پيامبر! آنچه از ط«

اي ايـراد كـرد و بـه مـردم حاضـر در آنجـا        در غدير خم خطبه ص نازل شد پيامبر
 خودتان نيز مقدم نيسـتم؟ مـردم گفتنـد: آري. پيـامبر     فرمود: اي مردم آيا من نزد شما بر

 اوست.فرمود: پس هر كس من موالي او هستم علي نيز موالي  ص
كسي را كه با علي دوست است و دشمن بدار كسي كـه بـا علـي     خدايا دوست بدار

كند و ترك كن كسـي كـه علـي را     دشمن است. كمك كن به كسي كه علي را كمك مي
هـر زن و مـرد    مـوالي مـن و  كـه   كند. عمر گفت: أحسنت، خوش بـه حالـت   ترك مي

شتن در تصرف و اختيار است. مسلماني شدي. منظور از مولي در اين حديث اولويت دا
 ترمقـدم  نفـس شـما نيـز    ازنيز فرمود: آيا من نسبت به شـما   ص ر اينكه پيامبرطبه خا

 نيستم؟
جواب استدالل به اين آيه و حديث مذكور را قبال بررسي كرديم و روشـن شـد كـه    

﴿ ه:اين روايت دروغ است و آي             ﴾N قبـل از حجـه    ادىمدت زي
بازگشـت  الحجه بعـد از   اما واقعه غدير در روز هيجدهم ماه ذي .الوداع نازل شده است

دنيـا زنـدگي    مراسم حج اتفاق افتاد كه بعد از آن روز دو ماه و انـدي در  از ص پيامبر
 كردند.

شود كه در روز غدير خم هيچ دستوري تشريع و نازل نشده بـود. نـه    پس معلوم مي
 نه درباره چيز ديگري. و ،ام علي و امامت اودر حق ام
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به اين صورت  ص امام احمد و ترمذي آن را از پيامبر ،دوستي][ تاما حديث مواال
هركس كه من را دوست دارد، علـي را نيـز بايـد    «فرمود:  ص اند كه پيامبر كرده روايت

249Fدوست داشته باشد

كـه علـي را    خدايا دوست بدار كسي« د:گوي كه مي اما بقيه روايت» 1
هـيچ شـكي در دروغ   ...» دارد و  دوست دارد و دشمن بدار كسي كه علي را دشمن مـي 

 بودن آن وجود ندارد.
 تر به هر زن و مرد مسلماني از آنها شايسته «  د:گوي اين قسمت از روايت نيز كه مي 

 نيز واقعيت ندارد.» هستي
ر كس من دوست او هستم علـي  ه« »:من كنت مواله فعيل مـواله« د:گوي اما آنجا كه مي
اما علماي حديث با وجود  ،در كتابهاي صحيح ششگانه وجود ندارد» نيز دوست اوست

انـد. از امـام بخـاري،     اختالفهايي كه در مورد درستي آن وجود دارد آن را روايت كـرده 
انـد.   از علماي حديث نقل شده كه اين حديث را ضعيف دانسته روهيگابراهيم حربي و 

 .اند ام احمد بن حنبل و نيز ترمذي روايت شده كه آن را جزو احاديث حسن دانستهاز ام
اما به مرتبه حديث صحيح نرسـيده اسـت. ابوالعبـاس بـن عقـده نيـز كتـابي را دربـاره         

 رسد تأليف كرده است. هايي كه اين حديث توسط آنها به پيامبر مي سلسله
چنين سخني را نگفته باشد ما هـم   ص پيامبراگر  م:گويي ما در جواب اين مسأله مي

چنين فرموده باشد قطعا منظور ايشان خالفـت بعـد از    ص حرفي نداريم. اما اگر پيامبر
بـر ايـن مسـأله وجـود      هيچ داللتـي  ص خودش نبوده است زيرا در اين فرموده پيامبر

 به صورتي صريح و كامالً روشن بيان شود. ندارد. در حالي كه چنين مطلب مهمي بايد
در اين فرموده پيامبر داللت روشني بر خالفت وجود ندارد. به خاطر اينكه مولي نيـز  

ـ  در معني و مفهوم مثل ولـي اسـت. خداونـد مـي     ﴿ د:فرماي                

   ﴾N  :55(المائده.( 
 .»اند يمان آوردهسرپرست و ولى شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ا«

                                           
 )، و موضوعات مربوطه از مسند.٤/٢٨١)و مسند، ( ٥/٢٩٧) نگا: سنن ترمذی(١(
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﴿ د:فرماي باز مي                                     

       ﴾N  :4(التحريم.( 
متفـق شـويد، در حقيقـت خـدا يـاور اوسـت، و        صو اگر با هم عليه رسـول اهللا  «

 .»ين جبرئيل و مؤمنان صالح، و فرشتگان بعد از آنان پشتيبان او هستندهمچن
خداوند و پيامبرش دوست مؤمنان و مؤمنان نيز ولي  د:فرماي خداوند در اين آيات مي

 دوست يكديگر هستند. و دوستان خدا و رسولش هستند. همچنين مؤمنان نيز ولي و
دوستي هم بايد دو طرفـه باشـد   مواالت و دوستي متضاد با دشمني و عداوت است. 

حال اگر يكي از آن دو دوست از لحاظ رتبه و ارزش واالتر باشـد، دوسـتي او نيكـي و    
ديگر به صورت اطاعت و عبـادت اسـت. همـان طـور كـه       دوستي طرف و ،لطف بوده

دوسـت دارنـد. خداونـد دوسـت      خداوند مؤمنان را دوست دارد و آنها نيز خداونـد را 
نجـات  والي آنهاست، آنها را هدايت كـرده و از تاريكيهـاي گمراهـي    مؤمنان و ولي و م

ولي و  ص همچنين پيامبر ،دهد. پس معني اينكه خداوند ولي و موالي مؤمنان است مي
موالي مؤمنان است مـواالتي اسـت كـه متضـاد بـا       و اينكه علي ،موالي مؤمنان است

دارنـد كـه    ص خدا و رسولشباشد. مؤمنان نيز مواالتي نسبت به  دشمني و عداوت مي
نيز كه يكي از آنان  متضاد عداوت است. اين حكم براي همه مؤمنان ثابت است. علي

نسبت بـه آنـان واليـت و     او و هم ،دوستي دارند است هم مؤمنان نسبت به او واليت و
 د. دوستي دار

د دشمني خالصه اينكه مفهوم ولي و مولي و امثال آن با والي فرق دارد. واليتي كه ض
 باشد چيزي است و واليتي كه به معني امارت است چيزي ديگر. مي

مـن والـي هـركس     د:اين حديث در مورد واليت به معني اول است. پيامبر نيز نفرمو
هر كس كه من مـوالي او   ت:هستم علي نيز والي اوست. بلكه لفظ حديث اين گونه اس

 هستم علي نيز موالي اوست.
ني والي باشد، ادعاي باطلي است. زيـرا واليـت بايـد دو طرفـه     اما اينكه مولي به مع

و هـم خداونـد ولـي و دوسـت آنـان       ،هم مؤمنان ولي و دوست خدا هستند زيراباشد. 
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تر باشـد جـز بـراي     است. اين مسأله نيز كه كسي نسبت به خود مؤمنان مقدم و شايسته
 و خصوصـيات  باشـد. زيـرا ايـن قضـيه از     براي كسـي ديگـري ثابـت نمـي     ص پيامبر

 ويژگيهاي نبوت ايشان است. 



   

  مختصر منهاج السنه   756 

 :)144( فصل
 »أنت مني بمنزلة هارون«بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت حديث 

 بر امامت علي

فرمود: تو نسبت به من بـه منزلـه    به علي ص گويد: دليل سوم: پيامبر رافضي مي
 واهد آمـد. پيـامبر  با اين فرق كه بعد از من پيامبر ديگري نخ ،هارون براي موسي هستي

 در اين حديث با توجه به استثنايي كه كردند همه منزلتهاي هارون نسبت به موسي ص
ثابت فرمودند كه خالفت و جانشيني نيز يكي از اين منزلتها بـود.   را براي علي ؛

شـد واال ايـن سـخن مـردود      ماند باز هم خليفه مـي  و اگر هارون بعد از ايشان زنده مي
زنـده بـود و مـدت كمـي حضـور       ؛ كه موسـي  اطر اينكه با وجوديو به خ ،شد مي

نداشت هارون جانشين او شده بود پس بايد بعد از وفات و غيبـت طـوالني بـه طريـق     
 اولي خليفه باشد.

جواب: اين حديث بدون شك در كتاب صحيح مسلم و بخـاري و ... روايـت شـده    
ود. يكـي از عـادات و   فرمـ  اين سخن را در غزوه تبـوك بـه علـي    ص است. پيامبر

رفت يكـي از   اي يا سفر حج و عمره مي اين بود كه هر گاه به غزوه ص روشهاي پيامبر
ر عثمـان را  أمـ كرد. همان طور كـه در غـزوه ذي    اصحاب را در مدينه جانشين خود مي

جانشين خود قرار داد. در غزوه بني قينقاع نيز بشير بن منذر را به جاي خـود قـرار داد.   
ن أم مكتوم را به عنوان جانشـين خـود تعيـين    بكه با قريش به جهاد پرداخت. اهنگامي 

 اند. را محمد بن سعد و ... نقل كرده فرمود. اين روايت
شـد. از   بدون تعيين جانشين از مدينه خارج نمي ص خالصه: روشن است كه پيامبر

 ص پيـامبر مسلمانان آن وقت به ما رسيده است كه در اين سفرها چه كساني به جـاي  
بـه عـالوه    براي انجام دادن عمره حديبيه وعمره قضاء ص نشستند. پيامبر در مدينه مي

مدينه خارج شد. در بيشتر از بيست غزوه نيز از مدينه خـارج شـده و در    حجه الوداع از
فرمـود. مـردان    مـي همه اين سفرها يكي از اصحاب را به جاي خودشان در مدينه تعيين 
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داد.  هر بار يكي از آنها را جانشين خـود قـرار مـي    ص دند كه پيامبرزيادي در مدينه بو
در غزوه تبوك كه آخرين غزوه ايشان بود به هيچ كس اجازه ماندن در مدينه  ص پيامبر

كودكان كساني  و به جز زنان و ،ها بود بيشتر از همه غزوه هاآن تعدادنداد به همين خاطر 
به عالوه آن سه نفري كـه   ،د يا اينكه منافق بودندكه از جهاد و سفر عاجز و معذور بودن

 هيچ يك از مردان مؤمن در مدينه حضور نداشتند كه پيـامبر  ،بعداً توبه آنان پذيرفته شد
مثل قبل آن را به عنوان جانشين خود تعيين فرمايد. به همين خاطر جانشـيني ايـن    ص

 م بوده است.ه تر تر نبوده بلكه ضعيف نه تنها قوي مورد از موارد قبل
تري نسبت به اين دفعـه در مدينـه بـاقي     مردان بزرگتر و شايسته قبل بارهاىدر همه 

بـر   را به عنوان جانشين خـود  علي ص ماندند در نتيجه كساني كه اين بار پيامبر مي
بـا   علـي به همين خـاطر   ،تر بودند آنان تعيين كرده بود نسبت به بارهاي قبلي ضعيف

 گذاري؟ مي ها رسيد و گفت: آيا من را در مدينه با زنان و بچه ص گريه خدمت پيامبر
 نبود. زيرا لشكر با هارون بـود و موسـي   ؛ اين جانشيني همانند جانشيني هارون

 به تنهايي رفت. ؛
 همه لشكريان با ايشـان بودنـد و كسـي بـه جـز زنـان و       ص اما در جانشيني پيامبر

 ور نداشت.كودكان يا ناتوان و نافرمان در مدينه حض
(اين چيز به منزله آن چيز و يا مثل آن چيز است) مثـل تشـبيه چيـزي     ه:اين سخن ك

است به چيز ديگري. تشبيه نيز مقتضي مساوات در همه موارد و ويژگيهـا نيسـت بلكـه    
شود. همان طور كـه در   نوعيت، اندازه و محدوده آن از مفهوم و سياق جمله فهميده مي

در مورد اسيران بـدر روايـت شـده     ص و مسلم از پيامبر حديثي كه در صحيح بخاري
با ابوبكر مشورت كرد و او به آزاد كردن و فديه گرفتن رأي داد. وقتي  ص است. پيامبر

 ص با عمر مشورت كرد او گفت: بايد آنان را بـه قتـل برسـانيم. پيـامبر     ص كه پيامبر
 ؛ ابراهيم مثل حضرت گويم. اي ابوبكر تو به شما مي فرمود: من دو دوست شما را

﴿بودي كه فرمود:                              ﴾N  :36(إبراهيم.( 
و هر كس نافرمانى من كند، تـو بخشـنده و    ؛هر كس از من پيروى كند از من است«
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 .»مهربانى

            ﴿ د:كـه فرمـو   ؛ و مثل عيسي

 ﴾N  :118(المائده.( 
(با اين حال،) اگر آنها را مجازات كنى، بندگان تواند. (و قادر به فرار از مجازات تو «

ست، و نه حكمتى ا و اگر آنان را ببخشى، توانا و حكيمى! (نه كيفر تو نشانه بى ؛نيستند)
 .»بخشش تو نشانه ضعف!)

 ﴿ د:بودي كـه فرمـو   ؛ و تو اي عمر مثل نوح               

   ﴾N  :26(نوح.( 
 .»گفت: پروردگارا! هيچ يك از كافران را روي زمين باقي مگذار ؛نوح «

﴿ د:بودي كه فرمو ؛ و مثل موسي                        

            ﴾N  :88(يونس.( 
پروردگارا! اموالشان را نابود كن! و (بجرم گناهانشان،) دلهايشان را سخت و سنگين «

 .»اى كه ايمان نياورند تا عذاب دردناك را ببينند ساز، به گونه
و  ،هستي ؛ و عيسي ؛ كه به ابوبكر فرمود: مثل ابراهيم ص اين سخن پيامبر

هستي بسيار بزرگتر از اين است كـه   ؛ و موسي ؛ اينكه به عمر فرمود: مثل نوح
نسبت بـه موسـي هسـتي. زيـرا      ؛ فرمود: تو نسبت به من به منزله هارون به علي

 تر از هارون هسـتند. پيـامبر   د مرتبهبزرگتر و بلن ‡ و موسي ،و عيسي ،و ابراهيم ،نوح
شـما در همـه    فرمود كه شما دو نفر مثل آنان هستيد اما منظـورش ايـن نبـود كـه     ص

جملـه حـديث   خصوصيات و ويژگيهايشان مثل آنان هستيد. بلكه در يك مورد كه خود 
 كند وآن هم تندي و نرمي به خاطر خداست. بر آن داللت مي

در مدينـه   ص ن شدن در صورت عدم حضور پيامبردر جانشي در اينجا نيز علي 
 ؛ شود به منزله هارون اسـت. همـان طـور كـه موسـي      كه از سياق جمله فهميده مي

نداشت بلكه بـه   هارون را به جاي خود تعيين كرد. اين انتخاب نيز اختصاص به علي
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 رسيد چه برسد به اينكه از آنها برتر باشد. درجه انتخابهاي قبلي نيز نمي
بگويـد بـه    به خاطر آن اين سخن را بـه علـي   ص تي نيز كه باعث شد پيامبرعل

 شود در امر خالفت به آن استدالل كرد. زيرا به اين خاطر بود كه علي اتفاق علما نمي
رسيده، از اينكه او را بـا زنـان و كودكـان در مدينـه      ص با حالتي گريان خدمت پيامبر

 كرد. گذاشته بود شكايت مي
قبال به عنوان جانشين تعيين شده بودند بـه خـاطر اينكـه هـيچ ضـعف و       كه كساني

نظير همين سخن را به آنهـا بفرمايـد.    ص نقصي در اين كار نديدند الزم نبود كه پيامبر
به اين سخن به خاطر علتي بوده است. همان طور كـه ذكـر    زماني كه اختصاص علي

ن حديث هيچ دليلي وجود ندارد كرديم مقتضي اختصاص به اين حكم نيست. پس در اي
 نسـبت بـه موسـي    ؛ به منزلـه هـارون   ص بر اينكه ديگر جانشينان نسبت به پيامبر

 اند. نبوده ؛
 را در همه چيز به جز نبوت بـه منزلـه هـارون    علي  اگر كسي بگويد كه پيامبر

آيـا راضـي   «فرمايد:  كه مي ص لي است. زيرا اين سخن پيامبرطقرار داد ادعاي با ؛
دليل اسـت بـر اينكـه    » شوي كه تو نسبت به من مثل هارون نسبت به موسي باشي؟ نمي

از ايـن   خواهد رضايت او را جلب كند و او را دلداري دهد زيرا علـي  مي ص پيامبر
فقط به خاطر تسلي دادن و  ص جانشيني احساس ضعف و كسر شأن كرده بود و پيامبر

 اين سخن را فرمود. كردن علي دخشنو
مثـل   يعني: منزلتي» به منزله هارون نسبت به موسي«فرمايد:  كه مي ص پيامبر سخن

شود. بلكـه   و از آنِ كسي ديگر نمي ،اوست براىمنزلت هارون. زيرا نفس منزلت هارون 
گفته شـود: ايـن   نفر ديگري شود. پس مثل اين است كه  براىتواند  مشابه آن منزلت مي

كه در مورد ابـوبكر فرمـود    ص د اين سخن پيامبرچيز مثل اين چيز ديگر است. و مانن
 كه مثل ابراهيم و عيسي است و در مورد عمر فرمود كه مثل نوح و موسي است.

كه اين ماجرا در سال غزوه تبـوك   تاس كند اين مطلبي كه اين موضوع را روشن مي
دنبـال آن  و به  فرستاد،مكه  بهابوبكر را به عنوان امير حجاج  ص بوده است. بعد پيامبر

گفـت: بـه    مور؟ عليااي يا م به او گفت: به عنوان امير آمده را فرستاد. ابوبكر علي
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به عنوان مأمور و زيردست با او  و علي ،شد عنوان مأمور. بنابراين ابوبكر امير علي
خواند. دستورات او را اطاعت كرده و پشـت سـر    كرد. پشت سر او نماز مي همكاري مي

داد: از اين سـال بـه بعـد هـيچ مشـركي حـج        مراسم حج با مردم ندا ميابوبكر در روز 
 ارد و كسي به صورت عريان طواف نكند.ذنگ

هارون در مدت زمان كمي از نبود حضـرت موسـي و بـا وجـود     «گويد:  اما اينكه مي
اينكه او زنده بود جانشين شد. پس بايد در غيبت طوالني و بعد از وفـات او بـه طريـق    

در زمـان حيـات و غيبـت     ص جواب اين است كه پيامبر» و جانشين باشدأولي خليفه 
بـه عنـوان    كوتاه مدت خود كس ديگري را در موقعيتهايي مهمتـر از موقعيـت علـي   

و كساني نيز كه در مدينه حضور داشـتند بـه مراتـب     ،جانشين در مدينه تعيين كرده بود
ـ  اي بودند كه علي بيشتر و برتر از آن دفعه وان جانشـين تعيـين كـرد. بعـد از     را به عن

را به جانشـيني منصـوب كـرد. لـذا      غزوه تبوك نيز در حجه الوداع كسي غير از علي
خليفه كردن علي پس از وفات حضرت به خاطر آن نيست كـه جانشـين كـردن وي در    

تر از جانشين كردن ساير اصحاب  تر و مناسبت شايسته ص مدينه در زمان خروج پيامبر
از علي را به نگهباني از مدينـه   غيرتري افرادي  يامبر در موقعيتهاي حساسچون پ ،است

در مراسم حـج هـم    از جمله در زمان حجه الوداع كه علي در يمن بود و ،گماشته است
كسي غيـر از علـي را بـه جانشـيني خـويش در       ص پيوست. ولي پيامبر ص به پيامبر

 مدينه گماشت.
 ر زمان حيات بعد از وفـات نيـز ادامـه داشـته    پس اگر اصل اين است كه جانشيني د

در مدينـه بـوده اسـت بـه خـاطر       ص الوداع به جاي پيامبر باشد پس كسي كه در حجه
تـر   شايسـته  ص باشد براي ادامه جانشيني بعـد از وفـات پيـامبر    اينكه آخرين مورد مي

 است.
فضـليت  او بر  ،اختصاص نداشته است ها در مدينه به علي خالصه اينكه جانشيني

زندگي مبـاركش   در طول ص امامت داللت نخواهند كرد. زيرا پيامبر و برتري و نيز بر
تعداد زيادي از اصحاب را به جانشيني خود تعيين كرده اسـت.   در مدينه غير از علي

و ديگران را با وجود اينكه در بعضـي   اما اين جاهالن فضايل عام و مشترك بين علي
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اند.  اختصاص داده تر نيز باشد به علي فضايل از او كامل ديگري در اين شخصموارد 
 اند. كه در بسياري از نصوص ديني و رويدادها نيز همين كار را كرده همان طور
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 :)145( فصل
جانشين  بيان ناداني رافضي در ادعايش مبني بر اينكه علي

 تا وفات آن حضرت بر مدينه بود صپيامبر 

با وجود اينكه مدت زمـان كمـي از مدينـه     ص ه پيامبرگويد: چهارم اينك رافضي مي
را به جانشيني منصوب كرد. پس الزم است كه بعد از وفـات ايشـان    خارج شد علي

عـزل نكـرد.    او را از مدينه ص خليفه باشد و به خاطر اينكه پيامبر به اتفاق آراء او نيز
ـ در مد چونو  ،پس بايد بعد از ايشان در مدينه او خليفه باشد بـه اتفـاق    ودهينه خليفه ب

 علما بايد در غير مدينه نيز خليفه و جانشين باشد.
تـر اسـت و بـر     جواب اينكه اين هم از حجتهايي است كه از تار عنكبوت هم سست

 باشد: يچند وجه م
بعد از وفات عباس را جانشين خود  ص پيامبر اول اينكه: مثل راونديه كه ادعا دارند

اند. تمام احاديث و  نيم كه ايشان ابوبكر را به جانشيني تعيين كردهك يكرده، ما هم ادعا م
كنـد و ايـن را همـه     يروايات ثابت شده در اين مسأله هم داللت بر جانشيني ابـوبكر مـ  

 ص پيامبرتوان به راحتي ادعا كرد اگر  يدانند. به طوري كه م يمطلعان از منابع حديثي م
س هيچ كـس  پده، و اگر ابوبكر را تعيين نكرده كسي را جانشين كرده آن كس ابوبكر بو

 ديگري را هم تعيين نكرده است.
وجه دوم: شما به قياس اعتقاد نداريـد در حاليكـه در ايـن مـورد از قيـاس اسـتفاده       

 ص پيـامبر ايد. در حاليكه ما از طريق استدالل به جانشيني عمر در مدينه در زمان  كرده
نيـز تـا در    ص پيامبرمعتقديم خالفت او را ثابت كنيم. توانيم از راه قياسي كه به آن  يم

را مـديريت  آن مأمور است كه خودش يا نـايبش  قيد حيات است شاهد بر امت بوده و 
 شود. تمام مي ص كند. اما بعد از وفات تكليف و وظيفه پيامبر

 ﴿ د:فرمو ؛ همان طور كه عيسي              ﴾N   :117(المائـده.( 
 .»و تا زمانى كه در ميان آنها بودم، مراقب و گواهشان بودم«
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و ايـن دليـل محكمـي اسـت بـر اينكـه او        ،اما نگفت كه جانشينم بر آنها شاهد بـود 
نيست جانشيني نداشته است پس اين مسأله داللت دارد بر اينكه بر پيامبر الزم و واجب 

روايـت شـده    ص ت تعيين كند. همچنـين از پيـامبر  كه حتماً جانشيني براي بعد از وفا

﴿ م:گوي من هم مثل بنده نيكوكار خداوند مي« د:است كه فرمو             

 ﴾N  :117(المائده.( 
 .»و تا زمانى كه در ميان آنها بودم، مراقب و گواهشان بودم«

و حاكمي در زمان حيات واجـب اسـت.    سوم اينكه: تعيين جانشين بر هر سرپرست
250Fزيرا هر حاكم و سرپرستي

خواه پيامبر باشد يا امام بايد در چيزهايي كه از او دور بـوده   1
و نظارت مستقيم ندارد جانشيني منصوب كند. الزم است كـه حـاكم، خـود يـا نـايبش      

وانـد  ت قوانين حكومت را اجرا كنند. درباره چيزهايي كه حضور داشته باشد خودش مـي 
حكم كند و قوانين را اجرا نمايد. اما در مواردي كه از او دور بوده و غايب هسـتند جـز   

و  بـر رعيـت  را كسـي  لذا بايـد  آن را اجرا نمايد.  دتوان مينبه وسيله جانشين و نماينده 
جانشيني منصوب كند تا كار امـر بـه معـروف و نهـي از     به كه از او دور هستند ي مردم

در و د. حقوق و ماليات را از آنها بگيرد و حدود شرعي را اجرا نمايد. منكر را انجام ده
در زمان حيات خود بر  ص بين آنها به قضاوت و دادرسي بپردازد. همان طور كه پيامبر

هـاي مجاهـدان و    فرمود. بـر دسـته   تمام كساني كه از او غايب بودند جانشيني تعيين مي
 كرد. لشكريان اميري تعيين مي

اعتبار ديگري نظير همـين دليـل    است كه اين دليل و دليلهاي مردود و بي جواب اين
 توان از چند نظر به آن جواب داد. بنياد هستند و مي مثل تار عنكبوت سست و بي

خود  ابوبكر را براي بعد از وفات ص گوييم: همانطور كه گفتيم پيامبر اول اينكه مي
را  عليا بگويند كه اين طور نيست بلكه ه به عنوان جانشين تعيين فرمود. اگر رافضي

 گوئيـد  گوييم كه فرقه راونديه از خود شما هستند و مي به عنوان جانشين تعيين كرد. مي

                                           
 )و موضوعات مربوطه ديگر.٤/١٦٨) نگا: صحيح بخاری، (١(



   

  مختصر منهاج السنه   764 

عباس را به جانشيني منصوب كرد. امـا روشـن اسـت كـه هـر كـس بـه         ص كه پيامبر
سد كه ر علم و آگاهي داشته باشد به اين نتيجه مي ص احاديث ثابت و صحيح از پيامبر

و در هـيچ   ،كنـد  اگر حديثي برخالفت كسي داللت كند تنها بر خالفت ابوبكر داللت مي
بلكه همـه احاديـث    ،و عباس وجود ندارد يك از اين احاديث داللتي بر خالفت علي

هيچ يك از اين دو را به جانشيني منصوب نكرد. پـس   ص داللت دارند بر اينكه پيامبر
كسي را تعيين كرده باشد آن شـخص كسـي جـز ابـوبكر      ص شود: اگر پيامبر گفته مي

 .علي و نه ،استابوبكر و اگر كسي را تعيين نكرده باشد پس نه  ،نيست
گوييم: شما به قياس اعتقاد نداريد ولي اين كار شما استدالل به قيـاس   اينكه مي :دوم

قيـاس  است. زيرا جانشيني بعد از وفات را بر جانشيني در زمان غيبت و عـدم حضـور   
گوييم: فرق بين آنها  ايد. ولي اگر ما فرض را بر يكي از دين و مذهب بگذاريم، مي كرده

همان چيزي است كه قبالً در مورد جانشيني عمر در زمان حيات و توقف آن جانشـيني  
  در زمان حيات بر امت خود شاهد است ص بعد از وفات گفتيم. زيرا پيامبر

﴿: ) گفته است؛چنانچه مسيح (عيسي               ﴾N   :المائـده)

 .»و تا زمانى كه در ميان آنها بودم، مراقب و گواهشان بودم« ).117
ول دليل بر اين است كه كه خليفه من بر آنها شاهد و گواه بوده است و اين ق نگفت:

بر انبياء واجـب   پس ثابت شد كه ،براي خويش خليفه انتخاب نكرده است ؛عيسي 
 صنيست كه هنگام مردن براي خويش خليفه انتخاب نمايند. وهم چنين از پيامبر خدا 

پس من هم همان چيزي را ميگويم كه بنده صـالح (عيسـي   « ثابت شده است كه فرمود:

﴿) گفته است: ؛              ﴾N  :ه در و تا زمـانى كـ  « ).117(المائده
 .»ميان آنها بودم، مراقب و گواهشان بودم

وجه سوم اين است كه گفته شود كه تعيين خليفه در هنگام حيات بر هـر ولـي امـر    
بر او الزم است كه در كارهايي كه از  -پيامبر باشد يا امام -كه هر ولي امر  ،واجب است

ر شود و براي جهاد آنهـا  دا تا امامت نماز آنها را عهده، او غايب است خليفه داشته باشد
را مديريت كرده و سازماندهي كند. همين طور اميـران را بـر شـهرهاي مختلـف تعيـين      
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رسـالت   ص فرمود. البته اين مسأله برخالف حالت بعد از وفات است. زيـرا پيـامبر   مي
پس امـت   ،اوست كه بعد از وفات نيز اطاعتش واجب است ، وخود را ابالغ كرده است

كه به عنوان امير خود قبول دارند تعيين كنند. مثل كل فرضهاي كفـايي   را تواند كسي مي
كه نياز به تعيين يك نفر معين دارند. پس معلوم شد كه لزوم تعيـين جانشـين در زمـان    

 براي بعد از وفات نيست. گرفتن حيات موجب لزوم جانشين
ختلـف الزم  در زمان حيات بـراي واليـات و منـاطق م    گرفتن اينكه جانشين :چهارم

براي مناطق و مسلماناني كه از او دور بودند يك نفر را  ص است. همان طور كه پيامبر
كرد تا قوانين اسالم را در آنجا برپا دارد. به اتفاق حكما و دانايان روشن اسـت   تعيين مي

كه اين تعيين بعد از وفات واجب نيست. بلكه اصال امكان ندارد. زيرا امكان نـدارد كـه   
مور جزئـي و كارهـاي ريـز را بـر     ار كسي را براي بعد از وفات تعيين كند كه همه پيامب

عهده بگيرد. زيرا امت در زمانها و مكانهاي متعدد يكي بعد از ديگري مسـايل مختلفـي   
 برايشان پيش خواهد آمد در حالي كه تعيين اين همه مسايل و أمور خارج از توان است.

همـان   ،ن براي بعد از وفات بهتر از تعيين آن اسـت اينكه تعيين نكردن جانشي :پنجم
طور كه خداوند نيز همين امر را پسنديده است. زيرا خداوند بـه جـز بهترينهـا را بـراي     

 گزيند. بر نمي ص پيامبرش
 بعـد از وفـات، در حـق او    ص پس معلوم شد كه ترك تعيين جانشين براي پيـامبر 

تعيين جانشين براي بعد از وفـات را بـر    تر و بهتر از تعيين است. كسي كه وجوب كامل
 ترين آدم است. ترديد جاهل بي كند زمان حيات قياس مي

بـا او بيعـت   خودشـان  او عمر را تعيـين نكنـد مسـلمانان     اگردانست كه  ابوبكر نمي
انجام داده است به خاطر علمي كه داشته به حال  ص خواهند كرد. پس كاري كه پيامبر

. كاري را هم كه ابوبكر صديق انجام داده است بـه خـاطر اينكـه    تر بوده است او شايسته
 تر بوده است. علم و آگاهي پيامبر را نداشت به حال او شايسته

نيز بنا  ص كه تعيين جانشين واجب است. پيامبر يماينكه گفته شود: فرض كن :ششم
كرد. كسـاني   بر قول كساني كه به اين امر معتقد هستند ابوبكر را براي جانشيني انتخاب

كنند. رافضي  گويند كسي تعيين نشده است باز بر جانشيني ابوبكر استدالل مي هم كه مي
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 .»را از مدينه عزل نكرد علي ص به خاطر اينكه پيامبر«گويد:  مي
 ص گوييم: اين حرف نادرستي است. زيرا به محض بازگشت پيامبر ما در جواب مي

عزل  ص وركه ديگران نيز با بازگشت پيامبرشود. همان ط خود به خود عزل مي علي
او را  ص به گفتن نبوده است. بعد از اين ماجرا پيامبر شدند و ديگر حتي نيازي هم مي

ملحق شد و در حجـه الـوداع نيـز     ص به يمن فرستاد تا اينكه در حجه الوداع به پيامبر
 شخص ديگري را در مدينه تعيين كرده بود. ص پيامبر

يمـن  در  خود در مدينه باشد و علي ص كه با وجود اينكه پيامبر كني آيا فكر مي
 ؟!استدر مدينه  ص اما باز هم او جانشين پيامبر

كه هيچ شك و ترديدي وجود ندارد كه حرفهاي اين گونه افراد حرفهاي كسي است 
تـا   علي كنند است. مثل اينكه آنها گمان مي ص كامالً جاهل و ناآگاه از احوال پيامبر

نيز همين طور در مدينه جانشين ايشان بوده است. گويا اطـالع   ص د از وفات پيامبربع
 را در سال نهم هجري براي اجراي پيمانهـا بـا   او ص ندارند كه بعد از اين قضيه پيامبر

 قرار داد. را امير علي ابوبكر فرستاد و او
نيز  و ابوموسي رابه يمن فرستاد همان طور كه قبال معاذ  سپس بعد از بازگشت او را

 فرستاده بود.
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 :)146( فصل
بيان دروغ رافضي در مورد حديث (وصيت) و عدم داللت آن بر 

 امامت علي 

دليل پنجم روايتي اسـت كـه اكثـر علمـاي حـديث آن را روايـت       « د:گوي رافضي مي
 وصـي، جانشـين و   فرمـود: تـو بـرادر،    يبه علـ  ص اند. روايت است كه پيامبر كرده

نده بدهكاري و تعهد من هستي! اين سخن نص صـريحي در ايـن موضـوع    پرداخت كن
 باشد. مي

خواهيم كه صحت اين حديث را ثابـت كنـد. زيـرا در هـيچ يـك از       جواب: اوالً: مي
كتابهاي مورد اعتماد و قابل اطمينان كه بتوان بدون شك و ترديد به آنهـا اسـتدالل كـرد    

 اند. يز صحت آن را تأييد نكردهو هيچ يك از ائمه حديث ن ،روايت نشده است
: اگر منظورش اين اسـت  »اند لما اين حديث را روايت كردهاكثر ع« د:گوي كه مي آنجا

كه علماي حديث آن را در كتابهاي قابل استدالل مثل صحيح بخـاري و مسـلم و امثـال    
سـته  اند كه اين حديث صحيح است، واقعا كه به آنها دروغ ب اند و گفته آنها روايت كرده

و مغازلي و خطيب » فضايل«كتاب  است. اما اگر منظورش اين است كه امثال ابونُعيم در
اند يا اينكه در كتابهاي ديگري در مورد فضايل روايـت شـده    خوارزم آن را روايت كرده

تـوان بـه آن    است، به اتفاق اهل علم اين امر به تنهايي حتي در مسايل فرعـي نيـز نمـي   
 ايد. گذاري كرده به مسأله امامت كه شما قيامت را نيز بر آن پايه استدالل كرد چه برسد

: به اتفاق اهل حديث اين روايت دروغ و ساختگي است. قبال سخن ابن حزم را دوماً
تـرين اطـالع و علمـي     اين احاديث ساختگي هستند. هركسي كه كم نقل كرديم كه امثال

خواهد شـد و آن را تصـديق خواهـد     به روايات و راويان داشته باشد متوجه اين مسأله
فهمد كه اين نوع  ترديد مي كرد. زيرا كسي كه دانا به احاديث صحيح و ضعيف است، بي

 حديثها نه تنها ضعيف بلكه دروغ و ساختگي هستند.
 ص را ادا نكرد بلكـه درسـت آن اسـت كـه پيـامبر      ص بدهي پيامبر سوم: علي
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 جـو  ) وسق(بار شـتر) 30(ن گرو در برابر هنگامي كه فوت كرد زرهي داشت كه به عنوا
251Fيك يهودي گذاشته بود آن را نزد

اين بدهي نيز از آن زره گرو نهاده شده پرداخـت   كه 1
 روايت نشده است. ص شد و غير از اين مورد نيز بدهي ديگري از پيامبر

روايت شده اسـت كـه ايشـان     ص در كتاب صحيح مسلم و بخاري با نقل از پيامبر
252Fال يقتسم ورثتي ديناراً وال درمهاً، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاميل فهو صـدقة«فرمودند: 

O:« 
وارثان من درهم و ديناري را ميان خود تقسيم نكنند. آنچه هم كه بعد از نفقه همسـران  «

اگر ديني بر آن حضرت بود حتما از  .»ماند صدقه خواهد بود و اجرت كارگزارم باقي مي
بر صدقه نيز مقدم بود. همـانطور   كهشد  او پرداخت مي (ما ترك)ي ندهبه جاي ما دارايي

 كه در احاديث صحيح ثابت شده است.

                                           
 ).٤/١٤١) نگا: صحيح بخاری،(١(

 ).٣/١٣٨٢)و صحيح مسلم،(٤/١٢) نگا: صحيح بخاری،(٢(
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 :)147( فصل
بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت حديث پيمان برادري بر امامت 

 علي

 گويد: دليل ششم حديث پيمان برادري اسـت. أنـس بـن مالـك از پيـامبر      رافضي مي
در بـين مهـاجرين و    ص كه در روز مباهله زمـاني كـه پيـامبر    روايت كرده است ص

ديـد و   او را مـي  ص در جايي ايستاده بود كه پيامبر انصار پيمان برادري بست. علي
بين او و شخص ديگري پيمان برادري نبست. به همين خاطر با چشمي كه ماشناخت  مي

رفت؟ گفتند كـه بـا گريـه    فرمود: ابوالحسن كجا  ص گريان از آنجا بيرون رفت. پيامبر
فرمود: اي بالل برو و او را نزد من بياور. بالل بـه دنبـال     صاين جا را ترك كرد. پيامبر

به او گفت: براي چـه گريـه   ك  با چشمي گريان به خانه رسيد. فاطمه او رفت. علي
بين مهاجرين و انصار پيمان برادري بست اما بين من و  ص كني؟ گفت: رسول خدا مي

تنهـا   نكـرده و  رهـا را  گفـت: خداونـد تـو    ك ي پيمان بـرادري نخوانـد. فاطمـه   ديگر
را بـراي خـودش گذاشـته     تـو  ص گذارد. خداوند تو را شرمنده نكند! شايد پيامبر نمي

 را اجابت كن و با مـن بيـا. علـي    ص است. بالل گفت: اي علي دعوت رسول خدا
 ص او نيز علت را گفت. پيامبر كني؟ فرمود: اي ابالحسن چرا گريه مي ص آمد. پيامبر

شوي كه با من برادر باشي؟  فرمود: من تو را براي خودم گذاشته بودم. آيا خوشحال نمي
دست او را گرفت و به منبر برد و فرمود: خداوندا! ايـن از   ص او نيز گفت: البته. پيامبر

ـ  موسـي   هـارون نسـبت بـه    تمن است و من از او. بدانيد كه علي نسبت به من به منزل
است. آگاه باشيد كه هر كس من موالي او هستم علي نيز موال و دوست اوست. بعـد از  

برگشت. عمر به دنبال او رفت و گفت: خوش به حالت اي ابالحسن،  اين ماجرا علي
موالي من و هر مسلمان ديگري شدي. اين پيمان برادري بر برتـري و افضـليت داللـت    

 كند. پس بايد او امام باشد. مي
طـور   جواب: اوالً: بايد صحت اين حديث به اثبات برسد. زيرا اين حديث را همـان 
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داد به هيچ كتابي نسبت نداده است بـا اينكـه عـادتش ايـن      كه احاديث قبل را نسبت مي
است كه احاديث را به كتابهـاي غيرقابـل اطمنيـان كـه ارزش اسـتدالل ندارنـد نسـبت        

ته و بدون سـند رهـا كـرده اسـت. مثـل علمـاي       دهد. اما در اينجا فقط حديث را گف مي
گويند يـا دروغـي را بـدون سـند و سلسـله راويـان نقـل         گذشته رافضي خود دروغ مي

اسناد و سلسله حديث بخشـي از ديـن اسـت و اگـر      كه بدان ه:كنند. ابن مبارك گفت مي
او و زماني كه در اين باره از  ،گويد اسناد نباشد هر كس هر چيزي كه دلش خواست مي

 شود. زده شده و ساكت مي سؤال كني شگفت
ساختگي است. هيچ يك از اهل علـم   ياين حديث به نظر علماي روايت حديث م:دو

كند. البته سازنده آن نيز آدم جاهلي بوده است زيرا دروغ  در ساختگي بودن آن شك نمي
حـديث   هر كسي با كمترين معلومات در مـورد  بسيار آشكار و برماليي را ساخته است.

 برد. همان طور كه خواهيم گفت به دروغ بودن آن پي مي
نقل شده اسـت دروغ هسـتند.    همه احاديثي كه در مورد پيمان برادري علي م:سو
نيز كسي را به عنوان برادر خود انتخاب نكرد. بين دو مهاجر و يا دو انصـار   ص پيامبر

تنها در بين مهاجرين و انصار  ،رنيز پيمان برادري نبست. بين ابوبكر و عمر نيز همين طو
 در اول ورود به مدينه پيمان برادري بست. ن همآ

اما در مورد مباهله بايد گفت كه در سال نهم يا دهم هجـري زمـاني كـه نماينـدگان     
 اتفاق افتاد.  ندنجران به مدينه آمد

روز مباهلـه كـه   «دليل دروغ بودن اين حديث كامال روشن هستند، او گفت:  چهارم:
مباهله زماني بود كـه نماينـدگان   » بين مهاجرين و انصار پيمان برادري بست ص پيامبر

رسيدند و سوره آل عمران نيز نازل شد. اين قضيه در  ص نجران خدمت پيامبر نصاراى
 هجري رويداد.  در مدينه يعني سال نهم يا دهم ص سالهاي آخر زندگي پيامبر

نجـار   محلـه بنـي   صار در سال اول هجـري در پيمان برادري بين مهاجرين و ان م:پنج
 بسته شد. بين اين قضيه و مباهله چندين سال فاصله است.

 ص بين مهاجرين و انصار پيمان برادري بست. در حالي كه پيامبر ص ششم: پيامبر



   

 771 مختصر منهاج السنه

 ص هر دو مهاجر بودند. اصالً پيمان برادري بين آنان بسته نشد. بلكه پيـامبر  و علي
 حنيف پيمان برادري برقرار كرد. و سهل بن بين علي

شوي كه نسـبت   آيا راضي نمي«در آن روز گفته است:  ص گويد: پيامبر هفتم: او مي
اين سخن را فقط يك بـار در   ص پيامبر» هارون باشي نسبت به موسي ةبه منزل ،به من

ر غير از آن يكبا ص غزوه تبوك گفته است. اهل حديث اتفاق نظر دارند بر اينكه پيامبر
 در هيچ زمان و مكان ديگري آن را نگفته است.
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 :)148( فصل
 بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت حديث خيبر بر امامت علي

زمـاني   ص اند كه پيامبر رافضي گفت: دليل هفتم: بيشتر علماي حديث روايت كرده
 بـود. او دچـار   در دست علـي  (پرچم) كه بيست و نه روز خيبر را محاصره كرد. علم

هـا بـه اسـم     چشم درد شد و نتوانست مبارزه را ادامه دهد. يكـي از فرمانـدهان خيبـري   
ابوبكر را صدا زد و به او گفت: پرچم را بگير.  ص مرحب براي مبارزه آمده بود. پيامبر

 مهاجران پرچم را گرفت. او تالش زيادي كرد امـا كـاري از پـيش    او در ميان جمعي از
 بـا  فرداي آن روز عمر براي مبارزه با او رفت اما او نيـز نبرد و شكست خورده برگشت. 

فرمود: علي را برايم بياوريـد. گفتنـد: او    ص فاصله كمي رفت و سپس برگشت. پيامبر
او را نشانم دهيد. به من نشان دهيد مردي را كه  فرمود: ص كند. پيامبر چشمش درد مي

ش را دوسـت دارد. او از  دوست دارند و هـم او خـدا و رسـول    هم خدا و رسولش او را
مقداري از آب دهـان خـود را    ص را آوردند. پيامبر كند. علي ميدان جنگ فرار نمي

او بالفاصله شفا يافت. سپس پـرچم را  و كشيد  بر دستش ريخته بر چشم و سر علي
به او داد و خداوند قلعه را به وسيله او گشود و هم او مرحب را به هالكت رساند. ايـن  

كند و دليل است بر اينكه ديگران از  بر برتري او داللت مي درجه براي عليويژگي و 
 چنين مقامي برخوردار نيستند. پس بايد او امام باشد.

توان به اين ادعا جواب داد: اول: قبل از هر چيـزي بايـد صـحت و     از چند جهت مي
كسـاني   اما» اند اكثر علما آن را روايت كرده«گويد:  درستي اين حديث ثابت شود. او مي

انـد. بلكـه آنچـه در صـحيح      كه مورد اعتماد هستند آن را به اين صورت روايت نكـرده 
نبـود و بـه   در خيبـر حاضـر    بخاري و مسلم آمده است به اين صورت است كه علي

بر او گران  ص از مجاهدان عقب مانده بود. اما عقب ماندن از پيامبر رديخاطر چشم د
ايـن پـرچم را بـه    « قبل از آمـدن او فرمـود:   ص حق شد. پيامبرمل ص آمد و به پيامبر

و هـم او خـدا و رسـولش را     ،دهم كه هم خدا و رسولش او را دوست دارنـد  مردي مي
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253Fكند گشايد و فتح مي دوست دارد. خداوند به وسيله او [خيبر را] مي

قبـل از ايـن نيـز     .»1
نيز آن را به دست نگرفتـه بودنـد.   پرچم را به ابوبكر و عمر نداده بود و هيچ يك از آنها 

هـيچ روزي غيـر از   «گفـت:  بلكه اين حرف دروغي محض است. به همين خاطر عمـر  
كـرد كـه او پـرچم را     ام. هركدام از اصحاب آروز مـي  امروز فرماندهي را دوست نداشته

آمـد.   را صدا زد و گفتند: چشم درد دارد. علـي  علي ص بگيرد. فردا صبح پيامبر
 .»از آب دهان خود بر چشم او ماليد تا شفا يافت و سپس پرچم را به او داد ص پيامبر

اين امتياز به خاطر اين بود كه او با وجود چشم درد باز براي جهاد آمـده بـود. هـيچ    
 جـزو كرامـات آن حضـرت بـه حسـاب      را در نبود علـي  ص كس اين سخن پيامبر

و منزلـت ابـوبكر و عمـر وجـود     آورد. همچنين در اين حديث اصال كاستن احترام  نمي
 ندارد.

و خدا و رسولش  ،فرمود: علي خدا و رسولش را دوست دارد ص دوم: اينكه پيامبر
گوينـد:   هايي كه مي ها است. اما رافضي نيز او را دوست دارند حق بوده و ردي بر ناصبي

ين حـديث  توانند به ا بعد از ايشان مرتد شده از دين برگشتند نمي ص همه ياران پيامبر
نيز از ديـن برگشـته و مرتـد شـده      گويند: علي استدالل كنند. زيرا خوارج به آنان مي

اي پس  است. همان طور كه وقتي مسأله حكم را پذيرفت به او گفتند: تو از دين برگشته
 دوباره به آن برگرد و مسلمان شو.

ن اين صـفت و  علي به اين سخن بر نبود اختصاص امام«گويد:  آنجا نيز كه ميبراي 
كنيم. اوال: اگر اين سخن را  دو جواب براي آن ارايه مي» كند ويژگي در غير او داللت مي

خـدا و   دهـم كـه   اين پـرچم را بـه كسـي مـي    «فرمود:  ص گوييم: پيامبر قبول كنيم مي
و آنان نيز او را دوست دارند. خداوند به وسيله او قلعه را فتح  ،دوست دارد پيامبرش را

مجموعه اين سخن به او اختصاص يافته است و آن اين است كه فتح به وسـيله  » كند مي
اينكه يك فتح مشخص به وسيله او صورت گرفته اسـت   او صورت گرفته است. ولي از

آيد كه برتر و بزرگتر از غير خود باشد. چه برسد به اينكه امامت با اين كار بـه   الزم نمي

                                           
 ).١٨٧٢-٤/١٨٧١)و صحيح مسلم،(٥/١٨) نگا: صحيح بخاری،(١(
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 او اختصاص پيدا كند.
به امامـت شـود. بلكـه     كنيم كه اين مسأله باعث تخصيص علي ميما قبول ن م:دو

دهم. يا امروز بـه   اين مال را به مرد فقيري يا مرد مؤمني مي د:مثل اين است كه گفته شو
دهـم و ... ايـن    روم. يا اين پرچم را بـه مـرد شـجاعي مـي     عيادت مريض نيكوكاري مي

رد ديگري وجود ندارند. بلكـه داللـت   كنند بر اينكه اين صفات در ف داللت نمي ها هجمل
 كنند بر اينكه اين شخص داراي اين صفت است نه اينكه آن را از ديگران نفي كند. مي

در آن وقت برتر بوده است لزومي ندارد كه بعـد از   اگر فرض شود كه علي م:سو
 آن مدت هيچ كس به درجه او نرسيده يا از او برتر نشده است.

كـه معصـوم بـوده و     شـود  كه او برتر است. باز هم دليل نمي اگر فرض كنيم م:چهار
براي امامت تعيين شده است. بلكه بسياري از شيعه زيديـه و متـأخرين معتزلـه و ... بـه     
برتري او باور دارند اما با اين حال معتقد به امامت ابوبكر هستند و به نظر آنهـا امامـت   

 باشد. كسي كه برتر نيست جايز مي
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 :)149( فصل
 بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت حديث پرنده بر امامت علي

دليل هشتم حـديث پرنـده اسـت: همـه علمـاي حـديث روايـت        «گويد:  رافضي مي
فرمـود:   ص آوردنـد. پيـامبر   ص اي بريان شده خدمت پيامبر اند كه روزي پرنده كرده

ن از اين پرنـده  ترين مخلوق پيش خود و من را نزد من بفرست تا با م خداوندا محبوب
برگشـت.   كـار دارد. علـي   ص آمد و در زد. أنس به او گفت: پيامبر بخورد. علي
باز آمـد و در را كوبيـد. أنـس     دوباره همان دعا را تكرار كرد. علي ص سپس پيامبر

دوباره  ص برگشت. پيامبر مشغول است! علي ص جواب داد: مگر نگفتم كه پيامبر
آمد و با شدت بيشتري در را كوبيد كه صـداي آن بـه    ر عليابدعا را تكرار كرد. اين 

 رسيد و به او اجازه ورود داد. و به او فرمود: چرا دير آمدي؟ علـي  ص گوش پيامبر
گفت: من آمدم ولي أنس به من اجازه ورود نداد. باز آمدم اما او دوباره مـرا رد كـرد تـا    

اين كـار را كـردي؟ او جـواب داد:    فرمود: اي أنس چرا  ص اينكه بار سوم آمدم پيامبر
فرمود: اي أنـس آيـا در بـين     ص خواستم كه اين دعا شامل يكي از انصار شود. پيامبر

 انصار كسي بهتر و برتر از علي وجود دارد؟
 .»ترين مخلوق نزد خداست الزم است كه او امام باشد پس وقتي كه او محبوب

كه صحت اين حـديث را بـه اثبـات    خواهيم  مي د:چند جواب به اين ادعا خواهيم دا
اند، به آنهـا دروغ بسـته    همه علما اين حديث را روايت كرده« د:گوي برساند. آنجا كه مي

است. زيرا اين حديث را هيچ كس از نويسندگان كتابهاي حديث صحيح روايت نكـرده  
آن اند. بلكه بعضي از مردم  است و هيچ كدام از ائمه حديث نيز بر صحت آن رأي نداده

نيز احاديثي را روايت  اند همان طور كه درباره فضايل افرادي غير از علي را نقل كرده
و در ايـن بـاره    ،اند. در مورد فضايل معاويه نيز احاديث فراواني روايت شده است كرده

اند. اما اهل علم به حديث هيچ كدام از اين احاديث را در مورد  كتابهايي هم تأليف كرده
 ندارند. هيچ كس قبول
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به نظر اهـل علـم و شـناخت روايـت، حـديث پرنـده جـزو احاديـث دروغ و          م:دو
هـاي   تعداد زياي از حافظان حـديث سلسـله  « د:گوي ابوموسي مديني مي .ساختگي است

اند. از جملـه حـاكم نيشـابوري،     حديث پرنده را به خاطر شناسايي و بررسي جمع كرده
اينكه به تشـيع نسـبت   يث سؤال كردند او با وجود ابونُعيم و ابن مردويه. درباره اين حد

 باشد. اين حديث درست نيست و ساختگي مي د:جواب دا، داده شده است
تـرين مخلـوق خـدا     اي چندان مسأله عظيمي نيست كه محبـوب  خوردن پرنده م:سو

بيايد تا از آن بخورد. زيرا طعام دادن به خوب و بد جايز است. در اين باره نزد خداونـد  
اي در  چ امتياز و قربي براي اين خوراك وجود ندارد. اين كار هم هيچ كمك و استفادههي

تـرين مخلـوق    جهت مصلحت دين و دنيا ندارد. چه كار عظيمي اين جاست كه محبوب
 خدا آن را انجام دهد؟!

ـ  ها در تضاد است. زيرا آنهـا مـي   اين حديث با مذهب رافضي م:چهار  پيـامبر  د:گوين
از  ترين مخلوق خداست و او را به عنوان خليفه بعد ب محبو علي دانست كه مي ص

ترين مخلوق  كند كه او محبوب حديث بر اين امر داللت مي خود تعيين كرده بود. اما اين
 شناخته است. خدا را نمي

 كـه علـي   دانسـت  يـا مـي   ص جواب پنجم: اين اسـت كـه گفتـه شـود: پيـامبر     
دانسـت،   دانسـت. اگـر ايـن مسـأله را مـي      ه نميترين مخلوق خداست و يا اينك محبوب

توانست كسي را دنبال او بفرستد. همان طور كه معموال به همين صورت ياران خـود   مي
خداونـدا علـي را نـزد مـن بيـاور! زيـرا او        د:يا اينكه دعا كند و بگوي كرد. را دعوت مي

هـم  م بگويد؟ اگـر  ترين مخلوق نزد تو است. چه نيازي بود كه دعايش را با ابها محبوب
شد و در را بـر   آورد أنس نيز از دست خواسته بيهوده خود راحت مي را مي اسم علي
دانست. اين ادعـاي آنهـا    اين موضوع را نمي ص بست. اگر هم پيامبر نمي روي علي

شود. عالوه بر ايـن در مـتن    دانست باطل مي اين موضوع را مي ص گويند پيامبر كه مي
ه امكان دارد كه نحال چگو» خود و من«ترين مخلوق به نزد  محبوب«حديث آمده است: 

 ترين مخلوق به نزد خودش را نشناسد؟! محبوب ص پيامبر
 احاديث ثابتي كه در كتابهاي صحيح حديث آمده است و اهل علم به حـديث  م:شش
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اند مخالف ايـن روايـت هسـتند. حـال      نيز بر صحت و قابل قبول بودن آنها اجماع كرده
توان با اين حديث دروغ و ساختگي كه به هيچ وجه به صـحت آن رأي داده   نه ميچگو

 نشده است با آن همه احاديث صحيح معارضه كرد؟
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 :)150( فصل
 بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت حديث (سالم) بر اينكه علي 

 را امير بنامد و به وى سالم تقديم نمايند

به اصـحاب دسـتور    ص اند كه پيامبر روايت كرده ماگويد: دليل نهم: اكثر عل رافضي مي
سالم كنند و فرمود: علي سرور مسلمانان، امام متقيان و  داد تا به اسم اميرالمؤمنين به علي

رهبر و پيشواي انسانهاي نيكوكاري است كه در قيامت مثل اسبان پيشاني سـفيد مشـخص و   
بعد از من اسـت. بـاز دربـاره او فرمـود:     نمايان خواهند بود. و فرمود: علي ولي هر مسلماني 

هر زن و مرد مسلماني نسبت بـه   ترديد علي از من است و من از علي هستم. او نسبت به بي
تر است. پس با اين حال بايد فقط او امام باشد. ايـن احاديـث     نفس خودشان مقدم و شايسته

 نصوص درباره همين موضوع هستند.
عا جواب داد: اول: بايد سند و سلسله اين حـديث را  توان به اين اد از چند جهت مي

ذكر كرده، صحت آن را ثابت نمايد. اما او اين حديث را بـه هـيچ كتـابي نسـبت نـداده      
هيچ يـك   دروغ است. اين حديث در» اند اكثر علما آن را روايت كرده«گويد:  است. اينكه مي

و نه كتابهـاي سـنن    ،نه مسند ،از كتابهاي معروف حديث وجود ندارد. نه در كتابهاي صحيح
و ... اين حديث روايت نشده است. اما اگر بعضي از كساني كه بدون احتيـاط و هـيچ گونـه    
بررسي و تحقيق مثل احاديث بسيار ديگري از اين نوع، ريز و درشت آن را گردآوري كـرده  

مين قابـل  كنند، امثال اين احاديث و علم اين افـراد بـه اتفـاق همـه علمـاي مسـل       روايت مي
استدالل نبوده و لزومي در پيروي از آنها وجود ندارد. حـال اينكـه خداونـد دروغ را بـر مـا      

آگاهيم. بـه   خبر و بي به خدا ببنديم كه از آن بي حرام كرده است. جايز نيست كه ما سخني را
من كـذب عـيلّ متعمـداً «روايت شده است كه فرمود:  ص وار از پيامبر صورت تواتر و سلسله

254Fفليتبوأ مقعده من النار

N.« 

                                           
 ).٢٢٩٩-٤/٢٢٩٨)، صحيح مسلم، (١/٣٣) صحيح بخاری،(١(
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 .»جايي در جهنم آماده كندخودش هر كس عمداً بر من دروغي ببندد، براي «
دوم: اين حديث به اتفاق كساني كه با حديث آشنايي دارند دروغ و ساختگي اسـت.  

داند كه اين حديث ساختگي بـوده   ترين شناختي از احاديث دارد، مي هركسي هم كه كم
اند. نه در كتابهـاي   حديث در كتاب قابل اعتمادي آن را روايت نكرده ئمهاو هيچ يك از 
 روايت نشده است. ،و نه كتابهاي مسند قابل قبول ،نه در كتابهاي سنن ،حديثي صحيح

نسـبت داد. زيـرا گوينـده آن     ص سوم: جايز نيست امثال اين سـخن را بـه پيـامبر   
ت. دروغ بودن آن به خاطر ايـن  نيز پاك و منزه از دروغ اس ص دروغگو است و پيامبر

است كه، سرور مسلمانان، پيشواي متقيان و رهبر كسانيكه در قيامت به خاطر عباداتشان 
 است. ص درخشند [الغر المحجلين] به اتفاق همه مسلمانان خود پيامبر مي

 بعد از او سرور آنهاست. اگر كسي بگويد: علي
راي اين تأويـل وجـود نـدارد. بلكـه     شود: در متن حديث دليلي ب در جواب گفته مي

اند و آنها نيز در  نظير در صدر اسالم بوده منافي آن است. زيرا مسلمانان برتر، متقي و بي
سرور، پيشوا و رهبري غير از ايشان نداشـتند. حـال چگونـه پيـامبر از      ص زمان پيامبر

ر بـه آن نيـاز   اما خبر ديگـري را كـه بيشـت    .دهد امري كه هنوز فرا نرسيده است خبر مي
كند كه حكم آنها در حال حاضر است؟ سـپس اينكـه رهبـر روز قيامـت      دارند ترك مي

 رهبر چه كساني خواهد بود؟ پس علي ،باشد مي ص خود پيامبر
كه اكثر مسلمانان صدر اسـالم و غـرّ المحجلـين     دارندمسأله ديگر اينكه شيعه گمان 

 ي چه كساني را بر عهده خواهد گرفت؟رهبر اند. با اين حال علي كافر يا فاسق شده
خيلـي روشـن    ص بعـد از پيـامبر   سپس اينكه سرور و پيشوا و رهبر بودن علـي 

نيز هيچ وقت چنين حرفي نزده است. بلكـه   ص و پيامبر ،است كه دروغي بيش نيست
شدند ابـوبكر و   خيلي ظاهر و آشكارا به صورتي كه عام و خاص متوجه مي ص پيامبر

 دانستند. داد. حتي مشركين نيز اين قضيه را مي برتري مي عمر را بر او
بـر  » او دوست هر مؤمني بعد از من اسـت « د:گوي همين طور آنجا كه در روايتش مي

در زمان حيات و وفات خود دوست هـر   ص دروغ بسته است. بلكه پيامبر ص پيامبر
آن دوسـتي كـه    مؤمني بوده و هرمؤمني نيز در زمان مرگ و زندگي دوست ايشان است.
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 ضد دشمني است اختصاص به زمان ندارد.
در غير اين حديث درست بـوده  » تو از مني و من از تو هستم«گويد:  اما جايي كه مي

آنهـا از  «درباره طايفه أشعري فرمود:  ص و در جاهاي ديگري روايت شده است. پيامبر
از من هستي و من نيز  تو«فرمود:  همان طور كه به علي» من بوده و من از آنها هستم

255Fاين از من بوده و من نيز از او هستم«و به جليبيب نيز فرمود: » هستم از تو

پس معلوم  .»1
كند بر اينكه هر كس  كند. همچنين داللت نمي شود كه اين سخن بر امامت داللت نمي مي

 است. ص در باره او چنين سخني گفته شده است برترين اصحاب پيامبر

                                           
 ).١٩١٩-٤/١٩١٨) نگا: صحيح مسلم، (١(
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 :)151( فصل
طالن ادعاي رافضي در مورد داللت دو حديث (ثقلين) و (كشتي) ب

 بر امامت علي

روايت كـرده انـد:    ص آنچه اهل سنت از سخنان پيامبر خدا :گويد: دهم رافضي مي
گذارم اگر بـه آن تمسـك جوييـد هرگـز گمـراه       كه همانا من در ميان شما چيزي را مي

دو هرگز از هم جـدا نشـوند تـا بـر لـب       ام (عترتم)، و آن نشويد، كتاب خدا و خانواده
 حوض كوثر به نزد من آيند.

ام در ميان شما مانند كشتي نـوح اسـت! هـركس سـوارش شـود       گويد: خانواده و مي
بر وجوب تمسك به سخنان  تنجات يابد، و هر كس تخلف كند غرق شود، و اين دالل

 .»پس او امام است اهل بيت است، و علي سيد اهل بيت است و طاعتش بر همه واجب،
ارقـم   بـن والً: لفظ حديث كه در صحيح مسلم از زيـد  اپاسخ به چند صورت است: 

كه  در ميان ما كنار آبي بين مكه و مدينه ص رسول خدا« :روايت شده اينگونه است كه
اي مردم براستي من فقط يك نفرم در ميـان   د:اما بع« د:و فرمو» نامند، ايستاد آنرا خم مي

ديك است كه پيك پروردگارم بيايد و لبيك گويم، اما دو چيز با ارزش را براي شما و نز
هدايت است، پس كتاب خدا را بگيريد، م: يكي كتاب خدا، كه در آن نور و گذار شما مي

پـس   ،سپس در مورد كتاب خدا تشويق و ترغيب بسيار فرمـوده  .»و به او تمسك جويد
 .256F1»آورم ا را به ياد شما ميام، در مورد آنها خد و خانواده« ت:گف

و اين گفته داللت دارد بر اينكه آنچه الزم است ما به آن تمسك جـوييم و متمسـك   
شود فقط قرآن است. و به همين صورت در احاديث ديگري هـم   به آن هرگز گمراه نمي

روايـت شـده،   آمده است، همچنان در صحيح مسلم از جابر در حجه الوداع روز عرفـه  
ام  چيـزي گذاشـته   همانا در ميان شما«موعظه فرمود و گفت:  ص رسول خداهنگاميكه 

                                           
 ) ختريج حديث قبالً ذكرشد.١(
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كتاب خدا، و از شما در مورد من سؤال  د:اهيد شود هرگز گمراه نخچنگ زنياگر به آن 
دهيم كـه براسـتي    گواهي و شهادت مي د:گفتن» خواهد شد پس چه جواب خواهيد داد؟

صـيحتت را فرمـودي، پـس بـا انگشـت      تو تبليغت را كردي و امانتت را ادا نمـودي و ن 
 د:رفـت فرمـو   كرد و به سـوي مـردم نشـانه مـي     شهادت كه آنرا به سوي آسمان بلند مي

257Fآن را تكرار كرد سه مرتبه» خدايا شاهد باش«

1. 
و آن دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تـا   –ام  خانواده –و عترتي «اش:  و اما فرموده

 .258F2»من وارد شوند لب حوض كوثر بر
حديث  اين اين حديث را ترمذي روايت كرده، و وقتي كه از امام ابن حنبل در مورد

سؤال شد آنرا ضعيف دانسته، و عالمان زيادي اين حديث را ضعيف دانسته، و صـحيح  
 اند. ندانسته

اند كه مراد حديث اين اسـت كـه اهـل بيـت      ولي گروه ديگري از علماء جواب داده
نمـاييم،   ما هم اين را تصديق مي د:ان شوند. و گفته نمي هرگز بر ضاللت و گمراهي جمع

 اند. همچنانكه قاضي ابويعلي و غير او را هم نام برده
بر هيچ يك از ويژگيهاي مذهب رافضه اتفاق نداشـته، و   – اهللابحمد  –اما اهل بيت 

 هاي آن دور و مبرّا هستند. حتي از ناپاكي و زشتي
هـيچ سـند صـحيحي    » مانند كشتي نوح است –ام  انوادهخ –اهل بيتم «و اما گفته او: 

ـ    ندارد، و در هيچ يك از كتب حد حـديث را كسـي    و د،داريث، مـورد اعتمـاد وجـود ن
كه مانند هم قطارانش كه مثل هيزم كشان شب هستند كه هر چه را يافتنـد   كرده، روايت
 رساند. اساسي گفته او را مي يكنند كه بيشتر سستي و ب يجمع م

 ام و قـرآن از  اش فرموده: كـه خـانواده   در مورد خانواده ص يقيناً كه پيامبر خدا دوم:
و البتـه ايشـان صـادق و     ،تا در حوض كوثر بـر مـن وارد شـوند    شد هم جدا نخواهند

اهـل سـنت    از باشد و طوايفي مصدوق است، و اين دليل بر حجيت اجماع اهل بيت مي

                                           
 ) ختريج حديث قبالٌ گفته شد.١(

 )ختريج حديث قبالٌ گفته شد.٢(
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خود يادآور ايـن نكتـه شـده    » معتمد«هم در كتاب  أبو يعلى اند، قاضي كرده اين را تأييد
 است.

از پسران عباس گرفته، تـا فرزنـدان    د:رسان  كل بني هاشم را مي –عترت  –اما كلمه 
 پيـامبر طالب و بقيه نزديكان  عبدالمطلب، و همه فرزندان ابي بنعلي، و فرزندان حارث 

 ص رسـول خـدا   –عتـرت  –نيست، و سـيد و سـرور   » عترت«ي يو علي به تنها ص
 باشد. مي

اند، و حتي امامـان اهـل    همه اهل بيت بر امامت و برتري علي اجماع نداشته –سوم 
 دارند. غير او ابوبكر و عمر را در امامت برتر و مقدم مي بيت مانند ابن عباس و

گفته آنها با دليل قويتر از خود تعارض دارد، و آن اينكه اجماع امت حجت  -چهارم 
شود. به دليل كتاب و سنّت و اجماع، و اهل بيت قسمتي از اجماع هسـتند،   محسوب مي

 آيد، بر اينكه برترين امت ابـوبكر  اهل بيت هم الزم مي اجماع ،و از اثبات اجماع امت
 آيد. باشد. همچنانكه قبالً گفته شد و دوباره هم مي مي
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و جعلي كه  بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت احاديث دروغ

 است آنر دليل بر امامت وى دانسته است داللت بر محبت علي

محبت و اند از وجوب  اهل سنت روايت كرده درباره آنچه» يازدهم« د:گوي رافضي مي
 ص امام احمد بن حنبل در مسندش روايت كرده: كه همانا رسول خـدا  واليت علي

ت بدارد و اين دو را و پدر و دست حسن وحسين را گرفت و فرمود: كسي كه مرا دوس
باشد. ابن خالويه از حذيفـه   مادرشان را دوست بدارد او روز قيامت با من در يك جا مي

دوست دارد كه به دسته يـاقوتي   فرمود: هر كس ص روايت كرده كه گفت: رسول خدا
كه خداوند به دست خودش درست كرده و فرمـوده: درسـت شـو او هـم فرمـانبرداري      

 ست شده، تمسك جويد، بايد واليت علي را بعد از من بپذيرد.نموده و در
به علي فرمود: محبـت تـو    ص سعيد هم روايت شده كه گفت: رسول خدا و از ابي

دار تـو، و اولـين    شـود دوسـت   كينه تو نفاق، و اولين كسي كه وارد بهشت مـي  و ،ايمان
تو را سزاوار اين مقـام   شود بدخواهان تو، و به راستي خداوند كسي كه داخل دزوخ مي

 دانسته پس تو از مني و من از تو هستم، و هيچ پيامبري بعد از من نيست.
را ديـدم در   ص از شقيق بن سلمه از عبداهللا هم روايت شده كه گفت: رسول خـدا 

فرمود: اين ولي من است و من ولي او هستم. من بـا   حالي كه دست علي را گرفته و مي
ـ بر كنم و با كساني كه با او در صلح به سر مـي  ند دشمني ميكساني كه دشمن او هست د ن

 كنم. صلح مي
خداونـد   فرمود: جبرئيل از سـوي  ص كند. پيامبر أخطب خوارزم از جابر روايت مي

برايم برگ سبز رنگي را آورد كه در آن به رنگ سفيد نوشته شده بود. من محبت علي را 
و  .امـر را از سـوي مـن بـه مـردم برسـان       م واجب كردم. پس تو اينتبر [همه] مخلوقا

احاديث روايت شده در اين باره از طريق مخالفان ما [اهل سنت] فـراوان اسـت كـه بـر     
 افضل بودن و استحقاق او براي امامت داللت دارد.
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باشـد.    خواهيم كه در نقل مطالب امانت داشـته  : از او ميت: اوالًتوان گف در پاسخ مي
 است. اين امر از او بعيد كه

اوالً  ت:كند امام احمد آن را روايت كرده است بايـد گفـ   م در پاسخ اينكه ادعا ميدو
در زمينـه حـديث دارد. كـه در    را المسند وفضايل الصحابه  :ركتاب مشهو وامام احمد د

كه در آن ضـعفي ديـده    احاديثي را خود و در مسند. ارا روايت كرده است يآنها احاديث
زيرا چنين مواردي كه مرسل يا داراي ضـعف باشـند شايسـته     روايت نكرده است. هشد

نيست در (المسند) ذكر شود. عالوه بر اين پسرش عبداهللا به آن كتاب مطالب و احاديثي 
نقل كـرده اسـت   و را افزوده است. سپس قطيعي كه كتاب را از عبداهللا بن احمد روايت 

ل معرفت در آن احاديث ساختگي او هم خود بدان اموري را افزوده است كه به اتفاق اه
 شود. ديده مي

اين رافضي و امثال او از ميان علماي نادان رافضيان مطالب را از اين نويسنده [يعنـي  
انـد،   كنند همه آنچه را قطيعي يا عبداهللا بن احمد نقل كرده يو گمان مكرده قطيعي] نقل 

امام احمد و استادان قطيعي و ميان استادان  ،امام احمد خودش نيز آن را نقل كرده است
 تفاوتي قائل نيستند.

با اين وجود حديث اول از جمله موارد اضافه شده توسط قطيعي به كتاب است كـه  
آنرا از علي بن جعفر از برادرش موسي بن جعفـر روايـت كـرده     ضمينصر بن علي جه

بيان كتاب (الموضوعات) [احاديث ساختگي] حديث دوم را ذكر و  است. ابن جوزي در
كرده است كه ساختگي است. اما روايت اين حديث توسط ابن خالويه بر اين امر داللت 

خـوارزم نيـز    أخطـب و روايت  ،كند كه اين حديث به اتفاق اهل علم صحيح است نمي
چنين است. زيرا او اكاذيب و دروغهاي مختلفي را روايت كرده است كه به اتفاق علمـا  

 ست.ترين احاديث ساختگي ا از زشت
: اين احاديثي كه ابن خالويه آنها را روايت كرده است، در نظر علماي حديث ثانياً

 دروغين و ساختگي هستند.
شـود كسـي    اولين كسي كه وارد جهنم مـي «همچنين اين ادعاي او نيز كه گفته است 

چنين است. آيـا هـيچ مسـلماني     .»كينه و بغض در دل داشته باشد است كه نسبت به تو
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ت كه خوارج قبل از ابوجهل، ابولهـب، فرعـون و مشـركان ديگـر وارد جهـنم      معتقد اس
 شود؟! مي

آيا  .»شود دوستدار توست اولين كسي كه وارد بهشت مي«كند كه  همچنين او ادعا مي
انسان عاقل ممكن است معتقد باشد كه علت اساسي دخول پيامبران به بهشـت محبـت   

بـه خداونـد و    محبـت و  ،پيـامبران ديگـر  و  ص نه محبت خداوند و پيامبر ،علي است
 علت اين امر نيست؟ ص پيامبرش
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 :)153( فصل
كند كه مخالفين علي را تكفير  رافضي به احاديثي استناد مي

 دهم نمايد و ما به آن پاسخ مي مي

خطب خوارزم با إسنادش از ابوذر غفاري روايـت كـرده   أگويد: دوازدهم:  رافضي مي
علي بر سر خالفت دشمني كند كافر اسـت و در   كس كه بافرمود: هر ص است: پيامبر

و هر كس درباره علي ترديـد داشـته باشـد كـافر      ،خدا و پيامبرش جنگيده است واقع با
 است.

بودم. پيامبر مشاهده كرد كه علي در حـال   ص از انس روايت شده است: نزد پيامبر
آشكار خداونـد بـر مـردم    آمدن است، فرمود: من و اين فرد [علي]، [حجت بالغه] دليل 

 هستيم.
شـنيدم كـه خطـاب بـه      ص قشيري روايت شده است: از پيامبر حيدهاز معاويه بن 

علي فرمود: هركس از دنيا برود در حالي كه نسبت به تو كينه و بغض دارد بـه صـورت   
 يهودي يا مسيحي از دنيا رفته است.

يت دقت كننـد. صـرف اينكـه    خواهيم در نقل روا در پاسخ بايد گفت: اوالً از آنها مي
كنـد. بـه    خوارزم حديثي را روايت كرده است بر صـحت آن داللـت نمـي    خطيبموفق 

عالوه اين در صورتي است كه از احاديث دروغين و افتراهايي كه گردآوري كرده است 
نديشـد و  اآوري كـرده اسـت بي   جمع أخطباطالعي نداشته باشيم. اما كسي كه در آنچه 

 گفت: پروردگارا تو پاك و منزهي و اين افتراي بزرگي است. تأمل كند، خواهد
دهـد كـه ايـن احاديـث      ثانياً: كسي كه به علم حديث آگاهي داشته باشد، گواهي مي

 هستند. ص به پيامبر دروغين و افترا
اند پس چرا از آن در ميانشان  اين احاديث را اصحاب و تابعين روايت كرده : اگرثالثاً

امده است؟ چه كسي آن را از آنها نقل كرده است؟ و در چه كتابي آمده سخني به ميان ني
اند؟ كسي كه از آنچه ميان آنها حاكم بود اطالع  است كه آنها اين احاديث را روايت كرده
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از آنهاست كـه بـه   كه اين احاديث ساخته دست دروغگويان پس  يابد داشته باشد در مي
 د.ان نسبت داده ص دروغ آن را به پيامبر

رابعاً: دريافتيم كه مهاجرين و انصار مسلمان بودند و خداوند و پيـامبرش را دوسـت   
بـه رهبـري آنهـا     ص او را دوست داشت و ابوبكر پس از پيـامبر  ص داشتند و پيامبر

اين احاديث را  انتخاب شد. اين حقايق بزرگترين چيزي است كه صحت و عدم صحت
را به وسيله تواتر يقيني به ما رسيده اسـت   كند. پس چگونه ممكن است آنچه روشن مي
آن است كه آن را اخبار آحاد بنـاميم كـه هـيچ     از تر ارزش  كنيم كه كم تبديلبا رواياتي 

راوي راستگويي ندارند؟ بلكه علماي حديث همگي بر اين امر اتفاق دارند كه اين امـور  
اعتماد در  ر كتابهاي مورداز بزرگترين دروغها هستند به همين دليل چيزي از اين قبيل د

علم حديث وجود ندارد. بلكه علماي حديث همگي به ساختگي و دروغين بـودن آنهـا   
 معتقدند.

بـه رضـايت و سـتايش خداونـد از آنهـا اشـاره        : قرآن كريم در چندين موردخامساً

 ﴿ د:فرماي ميدر . مثالً خداوند كند يم                

                  ﴾N  :100(التوبه.( 
پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار، و كسانى كه به نيكى از آنها پيروى كردنـد،  «

 .»خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها (نيز) از او خشنود شدند
خداوند و ضرورتاً بدين معني است كه او و ين احاديث طعن نسبت به علي : اسادساً

همه صحابه اعم  را تكذيب كرده است. به همين دليل نتيجه صحت آن تكفير ص پيامبر
از علي و غيره خواهد بود. اما كساني كه با او بر سـر خالفـت دشـمني كردنـد، در ايـن      

اساس اين نصوص عمل نكرد. بلكه آنها  رآميز، كافرند و علي هم ب حديث دروغين افترا
دانست. بدترين گروهي كه علي با آنها جنگيد خوارج بودنـد. بـا    را مؤمن و مسلمان مي

اين وجود با آنها همانند كفار رفتار نكرد و آنها را كافر ندانست. بلكه غارت اموال و بـه  
ايـن حـق را    : شما بر مابه آنها گفتو قبل از جنگ  ،حرام اعالم كرد اسير گرفتن آنها را

داريد كه شما را از مساجد خودمان بيرون نكنيم و حقتان را از فيء بپردازيم. زماني كـه  



   

 789 مختصر منهاج السنه

دم خود هستم. ولي او را بـه   ابن ملجم او را زخمي كرد، گفت: اگر زنده ماندم من ولي
 علت كشتنش كافر ندانست.

ده است كه او نيروهـايش  اما درباره اهل جمل بايد گفت كه به صورت متواتر نقل ش
كشـتن اسيرانشـان، غنيمـت     ها، هاي سپاه جمل، تاختن بر تن زخمي را از تعقيب فراري

شان منع كرد. اگر آنهـا براسـاس ايـن نصـوص كـافر       اموالشان و به اسير گرفتن خانواده
 بودند، اولين كسي كه آن را تكذيب كرده است، علي بوده است. پس لزوماً بايد علـي 

 بدانند.  كافر را
همچنين اهل صفين نيز چنين بودند. امام علي بـر روي كشتگانشـان نمـاز خوانـد و     

ان ما بودند كه به ما ستم و عليه ما شورش كردند، شمشير، پاكشان كرد. رفرمود: آنها براد
گـزارد و آنهـا را بـرادر خطـاب      كافر بودند، هرگز بر آنها نمـاز نمـي   اگر آنها در نظر او

 دانست. شان نمي شير را وسيله پاكيكرد و شم نمي
خواهيم خوانندگان را آگـاه كنـيم    منظور در اينجا سخن درباره تكفير نيست. بلكه مي

نسـبت داده شـده    ص ها به دروغ به پيـامبر  يابيم كه اين گفته كه از اين احاديث در مي
و  ،و مخالفـانش اسـت   است و بر خالف دين اسالم هستند كه مسـتلزم تكفيـر علـي   

كسي كه به خداوند و روز قيامت اعتقاد داشته باشد هرگز آن را بر زبان جـاري و بـدان   
باشد. پس نسـبت دادن آن   ص چه برسد به اينكه سخن پيامبر خدا ،كند اعتقاد پيدا نمي

احترامي به اوست. در اين شكي نيست كه ايـن كـار    بزرگترين طعن و بي ص به پيامبر
اسالم را به تباهي بكشد. نفرين خداوند بر كسي بـاد   خواهد زنديق ملحدي است كه مي

 ص نسبت داده است. بهترين مژده براي او سخن پيامبر ص كه اين افتراها را به پيامبر
. [در جايگاه خود را در آتش مهيـا كنـد   است كه فرمود: هر كس بر من دروغ ببندد پس

 .]انتظار دخول در آتش باشد
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 :)154( فصل
 رد اخبار و آثار و بيان بطالن داللت آنموقف رافضي در مو

زماني كه ديديم مخالفانمان امثال ايـن احاديـث را    د:اماميه معتقدن« د:گوي رافضي مي
كنند و ما چندين برابر آن را از رجال ثقه و مورد اعتمـاد آن روايـت كـرديم،     روايت مي

 .»پيروي از آن بر ما واجب و عدول از آن حرام خواهد بود
دانيد نهايتـاً   ترديد رجال شما كه آنها را ثقه و مورد اعتماد مي بي ت:بايد گفدر پاسخ 

كنند. از آنجا كـه اهـل علـم     مانند كساني هستند كه اين احاديث را از جمهور روايت مي
 ،تر و دروغگوتر هستيد دانند كه اين افراد دروغگو هستند و شما از آنها نادان ضرورتاً مي

توان  كردن براساس آن برايتان ممنوع است. از چندين جهت ميو حكم  ،پس عمل به آن
  ت:به اين سخن اشكال گرف

كساني كه اين احاديث را در  دانيد ت: از كجا ميتوان به اين شيعيان گف : اينكه مياوالً
 اند ثقه و مورد اعتماد هستند در حالي كه شما آنها را درك نكـرده و  گذشته روايت كرده

ع نداريد و شـما كتابهـايي در شـرح احـوال آنهـا نداريـد كـه دربـاره         از احوالشان اطال
ثقه و ... تميز دهد، نوشته شده باشد. همچنين اسانيد را هم نداريد اخبارشان كه آن را از 

دسترستان است از علمي كه نزد اكثر يهوديـان  در كه افراد آنها بشناسيد؟ بلكه علمي كه 
259Fا كتابهايي دارند كه هالل و شماسو مسيحيان است بدتر است. بلكه آنه

ايشـان  آنـرا بر  1
امـا   .ي با كتابهاي هالل و شماس ندارنـد ا همخالفت يا معارضو اكثر آنها  ،اند وضع كرده

و دروغ شما  ،ورزند درباره شما بايد گفت اكثر مسلمانان نسبت به روايات شما طعن مي
ريد. عالوه بر اين تواتر غير قابـل  كنند و شما نسبت به احوال آنها اطالعي ندا را بيان مي

كـه   دانيـد  و شما مـي  ،تا امروز ثابت شده است انكار دروغگويي شيعيان از زمان علي
روايـت   ص احاديـث فراوانـي را از پيـامبر   اهل حديث از خوارج بيزارند و درباره آنها 

                                           
 از رتبة كشيش است. تر اش پايني فردی كه رتبه - ١
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 حديث را روايت كرده است. اهـل حـديث   )10(كنند و بخاري برخي از آن و مسلم  مي
روايت شده باشـد، معتقدنـد. بـا وجـود      ص حديث از پيامبرصحيح  به آنچه به طريق

وادار نكـرده اسـت.    بـه خـوارج   نسبت بستن نسبت به خوارج آنها را به دروغ بغضشان
اند و آنها را راستگو يافتند. اما درباره شما  كرده آنها اهل سنت را امتحان و آزمايشبلكه 

و همـه   مجاهـدان و  (مردم) هان، مسلمانان، بازرگان، عوامبايد گفت كه اهل حديث، فقي
دهنـد   كسانيكه در گذشته و حال با شما معاشرت داشته و دارند. بر اين نكته گواهي مي

كه فرقه شما دروغگوترين فرقه است و چنانچه در آن راستگو يافت شود افراد راسـتگو  
گـر دروغگـويي يافـت شـود،     هـاي دي  و چنانچـه در فرقـه   ،ها بيشتر است در ساير فرقه

 ماند. اما اين امر بر انسان عاقل منصف پوشيده نمي ، ودروغگو در ميان شما بيشتر است
كند، خداوند قلـبش را تاريـك و كـور كـرده      هايش پيروي مي ي كه از هوي و هوسسك

 است. هركس خداوند او را گمراه كند، هرگز ولي و راهنمايي نخواهد يافت.
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 مبني بر امام بودنش ن استناد رافضي به زهد عليبطال

از و درباره داليلي كه بر امامت امـام علـي وجـود دارد     م:روش چهار« ت:رافضي گف
 .»ستدليل ا )12(احوال او استنباط شده است كه 

ترين فرد آنها بود. سـپس   او پرهيزكارترين، عابدترين، داناترين و شجاع ت:سپس گف
  ت:عاده و همه فضايل را به روش پيشين براي او ذكر كرد و گفانواع امور خارق ال

 زاهدترين و پرهيزكارترين مردم بود. ص اوالً: او پس از رسول خدا
در پاسخ بايد گفت: هرگز چنين نيست؛ زيرا كساني كـه از احـوال اصـحاب اطـالع     

بـر   ص ااند و دانشمندان معتقدند كه پرهيزكارترين مردم پس از رسول خد كافي داشته
اند. اين بدان علت است كه ابـوبكر امـوالي را بـه     اساس زهد شرعي، ابوبكر و عمر بوده

كرد. و در حالي كه كـامالً فقيـر بـود     مصرفدست آورده بود همه آن را در راه خداوند 
پرداخت. عمر و  خالفت را به عهده گرفت. روزي به بازار رفت و به خريد و فروش مي

روي؟  كجـا مـي   د:حالي كه چند عبا بر روي دستش بود. به او گفتنـ علي او را ديدند در 
ام؟ ايـن خبـر بـه     ام را رها كرده كني كسب معيشت براي خانواده آيا گمان مي د:پاسخ دا

المال تعيين كردند. او عمر  ابوعبيده و مهاجرين رسيد. در نتيجه براي او چيزي را از بيت
اد. آنها براي او قسم ياد كردند كه هـر روز دو  و ابوعبيده را براي صحت اين كار قسم د

هنگامي كـه از   و جا گذاشت هبيت المال بدر درهم براي او حالل است. سپس مالش را 
شده بدان بـاز گردانـد.    المال وارد اموال او دنيا رفت به عايشه دستور داد آنچه را از بيت

كنيزي حبشي كه پسرش را درهم ارزش نداشت و  )5(اي يافت كه  اي پنبه عايشه پارچه
داد. يا غالمي حبشي و شتري الغر. آنها را براي عمر فرستاد. عبـدالرحمن بـه او    مي شير
نه به خدا قسم، ابوبكر به علت  ت:گيري؟ عمرگف آيا اينها را از خانواده ابوبكر مي ت:گف

ا را بـه  استفاده از آنها در طول حياتش گناهكار نبوده است و پس از او من مسئوليت آنه
 گيرم. عهده مي
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علي پرهيزكار بود اما ابـوبكر از او پرهيزكـارتر بـود. زيـرا      د:گوين برخي از علماء مي
ابوبكر در آغاز اسالم آوردن اموال فراوان و تجارت پررونقي داشت كه همه آن را در راه 
خدا انفاق كرد. وضعيت او در دوران حكومت و خالفت آن گونه بود كه شـرح داديـم.   

 المال بازگرداند. از خود بر جاي گذاشت به بيت پس آنچه راس
 ةاش بـر عهـد   در اول اسالم فقيري بـود كـه نفقـه    ابن زنجويه گفته است: و علي 
 ،هـا  هكرد و بعد از آن مال و دارائي از قبيل مزرع مي جديگران بود نه اينكه او بر بقيه خر

گاه كه شهيد شد نوزده كنيز و چهار و آن هاي وقفي را بدست آورد درختان خرما و زمين
و امر نكرد كـه آنچـه از مـال دنيـا از او      -الحمد هللاو- ،زن داشت و اين همه مباح است

 فرزندش حسن  ،نند. و بعد از وفات علياان برگردننده به بيت المال مسلمااباقي م
براي مردم صحبت كرده است كه شريك نخعي از عاصم بن كليب از محمد بـن كعـب   

ي گقرظي شنيده است كه علي گفت: به ياد دارم كه در زمان رسول خدا از شدت گرسـن 
ايـن قـول را    ،رسد بستم و امروز زكات مال من به چهل هزار مي بر شكم خود سنگ مي

و ابراهيم بن سـعيد جـوهري    ،امام احمد از حجاج از شريك نخعي روايت نموده است
 ت ديگر چهار هزار ذكر شده است.ده است. و در روايرنيز اين روايت را آو

  .زاهد بودند م اين كجا و زهد صديق اكبر كجا؟ اگر چه هر دو
گويد: و  ترين صحابه بوده است! ميند كه علي زاهدا هابن حزم گفته است: بعصي گفت

دور نگاه داشتن نفس  ،زهداين جاهل دروغ گفته و معني زاهد را ندانسته است. چرا كه 
از لذتهاي دنيـا و ميـل كـردن بسـوي فرزنـدان و       ، دوريل و ثروتما ،از شهرت طلبي
 اطرافيان است.

 معناي ديگري ندارد. ،زهد غير از اين
كـه بـر اخبـار و تـاريخ      مال و ثروت بر كساني و اما دور نگه داشتن نفس از حب و

 بينائي دارند پوشيده نيست كه ابـوبكر صـديق هنگـامي كـه اسـالم آورد مـال و ثـروت       
گفته شده است كه چهل هزار در راه خدا به مصرف رساند و غالمها و  داشت. و يفراوان

شـدند   اين دين تعذيب مي في كه اسالم را قبول كرده بودند و به خاطرعكنيزهاي مستض
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ن همـه مـال و   آرا آزاد نمود تا اينكه در هنگام هجرت با رسول خدا از مكه به مدينه از 
نها را نيز با خـود برداشـته و درهمـي    آاقي ماند كه شش هزار درهم برايش ب تنها ثروت

منـوره در راه خـدا انفـاق     ةن مال را در مدينآباقي نگذاشت و باز  براي فرزندان خويش
آنگـاه كـه    ،نـده بـود  ارد و تنها يك عبا برايش باقي مكنمود و چيزي براي خود ذخيره ن

وشـيد و  پ نرا ميآشد  مي چون سوار و ،گسترانيد مينشست عبا را در زير پاي خويش  مي
از غنـائم و  ( ،صحابه ثروتمند شده و زمين و مال فروان داشتند ةاين در حالي بود كه بقي
خويش را در راه خداوند  ةاما كسي كه داشت )ورده بودندآبدست  يا كسب تجارت حالل

 آنرا براي خويش نگهدارد زاهدتر است. كه متعال انفاق نمايد از كسي
و نـه   ،به خالفت رسيد كنيزي براي خدمت خـويش نگرفـت   رو چون صديق اكب

بيـت   از نچـه كـه  آدر حال احتضار قرار گرفـت   ايشانچون  ياد شد. وزمال و ثروت او 
حساب كرد و از مـال   معاش مستمر) گرفته بود را المال مسلمانها براي خويش (در بدل
 لمال باز گردانيد.به او رسيده بود به بيت اكه شخصي كه داشت و يا غنائم جنگي 

و نه غيـر   هيچكدام از صحابه كرام نه عليكه شكي نيست  واين همان زهد است 
و  ،ندا هبود طريقهنيز به اين  حاند مگر اينكه ابوذر و ابوعبيده بن جرا هداشت اين زهد را وا

 باز هم فرق در اينجاست كه ابوبكر خليفه و امير (پادشاه) كشور اسالمي بوده و ابوذر و
از مال  رويگرداني( در زهد و عمر بن خطاب  ،د عادي و رعيت بودنداابوعبيده از افر

 و از علي و امثال او خيلي باالتر بود. ،دنيا) در مرتبة پس از ابوبكر صديق قرار داشت
مال حالل مقدار خيلي زيادي بدست آورد چهار همسر و نوزده كنيز از   علي او ام
چهـار فرزنـد    و در هنگام شهادتش بيسـت و  ،ان از او باقي ماندخادمها و غالم هبه اضاف

 .داشت (پسر و دختر)
نها ميراث فراواني از زمين و دارائـي بـر جـاي گذاشـت كـه هـر كـدام از        آكه براي 

 رفتند. ثروتمندان قوم بشمار مي
 علم به اخبار و آثار داشته باشد اين واقعيتها كمىاينها اخبار مشهوري است و هر كه 

 تواند انكار كند. نمي ار
له خيلـي  أمسـ  ،رايش بـه سـوي اقـوام و خويشـان    گـ محبت اوالد و فرزندان و  او ام
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كـه  واضحتر از اين است كه توضيح داده شود. ابوبكر فرزندي چون عبدالرحمن داشت 
 و ،شـماري بـود   در مهـاجرين اول و صـاحب فضـائل بـي     ص از ياران قديمي پيـامبر 

چون طلحه بن عبيد اهللا كه از مهـاجرين اول و صـاحب    يدانخويشاون چنين اقوام و هم
و با وجود اينكه در زمان ابوبكر صـديق   ،شماري بود و از سابقين اسالم است فضائل بي

 ،مكـه مكرمـه   ،طـائف  ،بحرين ،حضرموت ،عمان ،مناطق وسيعي چون همه نواحي يمن
و منصبي نداد و اگـر   ة حجاز فتح شده و هيچ يك از اقوام خويش را وظيفهيو بق ،خيبر

پروري و اينكه خويشاوندداد يقيناً كه شايسته بودند و ابوبكر صديق از  به آنها منصب مي
 دچار هوي و هوس شوند ترسيد. شخويشاوندان

و هيچ يك از خاندان بن عـدي را   را متابعت كردنيز او  عمر ،پس از صديق  و
و تمامي نـواحي مملكـت    ،مصر و مبا وجود وسعت امپراطوري اسالمي (بعد از فتح شا

ميسان گماشـت و  شهر بن عدي را بر  نفارس تا خراسان) به منصب نرسانده وتنها نعما
 خيلي سريع او را عزل كرد.

جرين سـابق بودنـد و ايـن    ااز مسلمانان و مهـ  همة بنو عدي (قبيلة) عمر بن خطاب
عدي از مكه بـه   بنو ةهاي ديگر قريش وجود نداشت (چرا كه هم هخصوصيات در شاخ

 .مدينه هجرت كرده بودند)
ابوالجهم بـن   ،هاي برجسته و متمايز چون سعيد بن زيد و در ميان بنوعدي شخصيت

ي كم نظيـري  ههاي علمي و فق خارجه بن حذافه و معمر بن عبداهللا و شخصيت ،حذيفه
 بن عمر وجود داشت. چون عبداهللا

و نـه هـم    ،يش خليفـه نگماشـت  ابوبكر صديق فرزندانش عبدالرحمن را پس از خو
بـا   ،نه در زندگي و نه پس از مرگ خويش منصـب و مقـام داد   ،عمر فرزندش عبداهللا را

حتي بعضي از مردم بـه   و ،وجود اينكه عبد اهللا بن عمر از بهترين دانشمندان صحابه بود
 ةو الئـق و شايسـت   ،بعـد از خـويش خليفـه انتخـاب نمايـد      را كه او عمر پيشنهاد دادند

عمر  ليو ،كرد نمود هيچكس اعتراض نمي اگر او را خليفه انتخاب مي الفت نيز بود وخ
 اين كار را نكرد.

هـاي   اقارب و خويشاوندانش منصـب  به به خالفت رسيد و ديديم آنگاه كه علي 
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قـثم و معبـد    ،نعبيد اهللا را والي يمـ  ،داد بطوريكه عبداهللا بن عباس را والي بصرهمهمي 
ام هـاني بنـت ابـو     ،و جعد بن هبيره (پسر خواهرش ،هوالي مكه و مدين عباس را پسران

الي مصـر  وطالب) را والي خراسان و محمد بن ابوبكر (پسر همسر و برادر فرزندش) را 
 قرار داد.

 اضي نمود كه فرزندش حسن بعد از مرگ او بر آنها خليفه باشد.رو مردم را 
ابن عباس واليت  به و نه هم بر اينكه ،ما منكر شايستگي حسن براي خالفت نيستيم

ي كه فرزندي چون عبد اهللا بن عمر و يا صم: شخيگوي داد اعتراض داريم! اما ميرا بصره 
محمد بن ابوبكر را پس از خود وليعهد انتخاب ننمود (در حاليكه شايستگي خالفـت را  

شكي  ،ت ندادكساني چون طلحه بن عبيد اهللا و سعيد بن زيد امامت و واليبه داشت) و 
نيست اين چنين شخصيتي زاهدتر از كسي است كه بر آنچه به او مباح است (امـارت و  

 واليت خويشان و اقوام) عمل نمايد.
زاهـدترين   ارتا) ثابت شد كـه صـديق اكبـر    هتا چ پس به برهان ضروري (دو دو

 حائز اين مقام است. صحابه بوده است و پس از او فاروق اعظم 
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 :)156( فصل
بطالن ادعاي رافضي در مورد اينكه علي دنيا را سه طالق داده 

 است و برخي از مسائل ديگر 

آن را تمـام   ،علي دنيا را سه طالقه كـرد و غـذاي او نـان جـو بـود      د:گوي رافضي مي
 اش را آنقدر وصله پوشيد. زره كرد تا حسنين در آن غذا نريزند. او لباسهاي خشن مي مي

كفشـهايش از  ي براي وصله زدن نداشت. حمايل و بند شمشـير و  زده بود كه ديگر جاي
شـنيدم كـه    ص كنـد: از پيـامبر   اخطب خـوارزم از عمـار روايـت مـي     ليف خرما بود.

اي را بـه   كـه هـيچ بنـده    را به وسيله زينتي آراسته اسـت  اي علي خداوند تو«فرمود:  مي
ت: تو را در دنيا زاهـد و آن  تر از آن نزد خداوند نياراسته اس وسيله زينتي دوست داشتني

را در نظرت منفور كرده است. فقرا را در نظرت دوست داشتني كرده و تو به پيروي آنها 
 آنها هم تو را به عنوان امام قبول كردند. اي علي! خـوش بـه   ،مند شدي از خودت عالقه

واي  يـاد كنـد.   را تصديق و به راستي از تو حال كسي كه تو را دوست داشته باشد و تو
د شـ بر كسي كه از تو منفور باشد و بر تو دروغ ببندد. اما كسي كه تو را دوست داشته با

و صادقانه از تو ياد كند، برادران ايمان و شريكان تو در بهشت هستند. اما كسـي كـه از   
ترديـد خداونـد آنهـا را در جايگـاه      بنـدد بـي    تو بيزار و متنفر است و بـه تـو دورغ مـي   

 كنندگان قرار خواهد داد. ذيبدروغگويان و تك
گويد: عصر هنگام بر علي وارد شدم ديدم نشسته است و جلويش  سويد بن غفله مي

بشقابي است كه در آن شير داغ ريخته شده اسـت و بـه علـت شـدت ترشـيدگي بـوي       
رسيد و در دستش قرص نان جو بود و گاهي آن را با دسـتش   شديدي از آن به مشام مي

شكسـت. نـان را در بشـقاب شـير      توانست با زانويش آن را مي نميشكست. چنانچه  مي
ام. گفـت:   از غذاي مـا بخـور. گفـتم: مـن روزه     ترشيده خرد كرد و گفت: نزديك شو و

غذايي كه دوسـت دارد بـاز    فرمود: كسي كه روزه او را از مي ص شنيدم كه رسول خدا
مند سـازد. سـويد    ت بهرهدارد، خداوند بر خود فرض كرده است كه او را از غذاي بهش
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ه آيـا از خـدا دربـاره ايـن     فضـ ر تـو اي  بواي  م:به كنيزش كه ايستاده بود گفت د:گوي مي
از مـا خواسـته    د:كنيـد؟ پاسـخ دا   ترسي؟ آيا غذاي او را از اضافات پاك نمي پيرمرد نمي

ـ  اي؟ سويد مي چنين گفته م:از امام پرسيد است غذايش را غربال نكنيم. قسـم بـه    د:گوي
جان پدر و مادرم او كسي بود كه غذايش را غربال نكرد و سه روز از غذاي جوين سير 

 را قبض روح كرد. نشد تا اينكه خداوند او
قنبر را بـراي انتخـاب يكـي از آن دو آزاد     خشن خريد. او روزي دو لباس درشت و

آن را گذاشت و خود ديگري را پوشيد. مشاهده كرد آستين آن از انگشتانش بلندتراست 
بر معاويه وارد  ،پس از كشته شدن اميرالمؤمنين علي د:گوي قطع كرد. ضرار بن ضمره مي

بايـد ايـن كـار را     ت:مرا معـذور دار! گفـ   م:علي را برايم توصيف كن. گفت ت:شدم. گف
اي نيست، بدانكه به خـدا قسـم او دورانـديش و قـوي بـود.       حال كه چاره ت:بكني. گف

كرد و علم از وجودش سرازير بـود. همـه    دالنه قضاوت ميگفت و عا قاطعانه سخن مي
نـس  وجودش حكمت و از دنيا و زينتهايش بيزار بود. با شب و وحشـت و تنهـايي آن اُ  

ـ  .نگر بود هآيندگريست.  گرفته بود. به خدا قسم بسيار مي مـزه   ياز لباس خشن و غذاي ب
پرسـيدم   او چيزي را مـي عادي بود. هرگاه از  يآمد. در ميان ما همچون فرد خوشش مي

داد. به خدا قسم با وجود  كرديم به ما پاسخ مثبت مي داد و اگر او را دعوت مي پاسخ مي
 گفتيم. اهل اش به ما و نزديكي ما به او به علت هيبتي كه داشت با او سخن نمي نزديكي

ش لكرد. فرد قوي در باط و مساكين و فقرا را به خود نزديك مي داشت دين را بزرگ مي
شـد. در برابـر خداونـد شـهادت      اميد نمي و ضعيف از عدلش نا ،ورزيد او طمع نمي به

به مـن   اي دنيا كسي ديگر را فريب بده. آيا ت:گف دهم كه او را در حالي ديدم كه مي مي
را سه طالق دادم. ديگر راه بازگشتي نيسـت.   ي؟ هيهات! توا هيا مشتاق من شد يمشغول

ات حقير است. آه از اندكي توشه، دوري سفر و  ان و زندگيعمرت كوتاه و خطرت فراو
 ترسناكي راه!

خداوند تو را رحمـت كنـد اي    ت:ع به گريستن كرد و گفودر اين هنگام معاويه شر
الحسن! به خدا قسم چنين بود. اي ضرار تو چقدر به خاطر وفاتش اندوهگيني؟ ضرار ااب

چشـمانش كشـته شـود و او قـادر بـه      همانند كسي كه پسرش در اتاقش در برابر  ت:گف
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 و اندوهش كم و قلبش آرام نشود. كنترل اشكهايش نباشد
درباره اموال دنيا هيچ ترديدي نيست. اما  اما درباره زهد علي ت:در پاسخ بايد گف

مسأله اين است براي ادعاي اينكه او از ابوبكر و عمر پرهيزگارتر بود، در آنچه ذكر شـد  
د. بلكه آنچه در آن ذكر شد حقيقتي است كه در آن هيچ دليلي بـر  لي وجود نداريهيچ دل

 آن يا دروغ است يا در آن مدحي وجود ندارد. ةشود و بقي كنند يافت نمي آنچه ادعا مي
او از او مشهود اسـت كـه    ت:اما درباره اينكه او دنيا را سه طالقه كرده است بايد گف

قه كردم. فرد ديگري را فريب بده. ديگر راه اي زرد اي سفيد (دنيا) تو را سه طال«گفت: 
كند كه او از كساني كه اين سخن را بر زبـان   اما اين داللت نمي .»بازگشتي برايت نيست

و ديگران از  ؛ و عيسي ص خدا اند زاهدتر و پرهيزگارتر بوده است. رسول نياورده
چنانچه فردي پرهيزگار او پرهيزگارتر بودند اما اين سخن را بر زبان جاري نكردند. زيرا 

ام و همـه   باشد ضرورتي نيست كه با زبان خودش بگويد: مـن زاهـد و پرهيزگـار شـده    
كساني كه چنين بگويد ضرورتاً زاهد و پارسا هستند. پس نه نگفتن اين كـالم بـر زاهـد    

 كند. نه گفتن آن پارسا بودن فرد را اثبات مي ، ونبودن فرد داللت دارد
 خورد.  گويد: او همواره نان خشك جوين را بدون غذا مي كه مي اما درباره ادعاي او

ي وجود ندارد. زيرا اوالً دروغ است. ثانياً در آن هـيچ مـدح و   يلدر اين سخن هيچ دل
از  امام و سرور همه پارسايان و پرهيزكـاران اسـت او   ص ستايشي وجود ندارد. پيامبر

ا و چه گوشت مرغ يا گوسـفند يـا حلـو   كرد. بلكه چنان آنچه در اختيار داشت استفاده مي
يافـت بـراي او    نمـي  و اگر هم چيزي ،خورد آوردند از آن مي عسل و ميوه را برايش مي

خـورد.   آوردند، اگر به آن رغبتي داشت از آن مـي  سخت نبود و هرگاه غذايي برايش مي
شـت  ندا و براي به دست آوردن آنچـه در اختيـار   ،كرد اين صورت آن را رها مي در غير

بست.  غذايي به شكمش سنگ مي كرد. گاهي از شدت گرسنگي و بي خود را مجبور نمي
شـد امـا    اش آتشي روشن نمـي  گذشت اما براي پخت غذا در خانه گاهي يكي دو ماه مي

حمايل و بند شمشير و كفشهايش از ليف (بـرگ درخـت) خرمـا     د:گوي ادعاي او كه مي
 آن مدحي وجود ندارد. بود بايد گفت چنين سخني دروغ است و در

حمايل و بند شمشـيرش   روايت شده كه كفش ايشان از پوست و ص زيرا از پيامبر
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ـ كافي از طال يا نقره بود. در حالي كه خداوند به آنها روزي  چـه   سارزاني داشته بود، پ
تر بودن استفاده از پوسـت آنـرا كنـار بگذارنـد      مدح و ستايشي در اينكه با وجود راحت

 ؟ اين امر زماني مدح است كه آن را در اختيار نداشته باشند.وجود دارد
گويد: اقوامي سرزمينها را فتح كردنـد كـه دهنـه و لگـام      همچنانكه ابوامامه باهلي مي

260Fاسبهايشان ليف خرما و ركابشان از چرم بود

1. 
 ص سويد بن عفلـه بـه پيـامبر    همچنين حديث عمار ساختگي است و سند حديث

 ت.قطع شده اس ص آن قبل از پيامبررسد و سلسله  نمي
و در حديث ضرار بـن ضـمره    ،اما حديث پيراهني كه علي آن را خريد مشهور است

 نيز روايت شده است و در هيچ يك از اين دو حديث داللت بر اين نيست كه علـي  
 باشد. ترهداز ماز ابوبكر و عمر 

ز قبيـل عـدالت و   ا ،نقـل شـده اسـت    بلكه به آنچه كه از سيرت عمر بن خطاب 
پرهيزگاري آن جناب و اينكه شغلها و مناصب را به اقوام و خويشاوندان خويش واگذار 

و براي دختر خويش نسبت  ،داد يكرد و مستمري براي فرزند خويش از بقيه كمتر م ينم
وغذاي سـادة او در حـالي بـود كـه او      ،داد يامهات مؤمنين مستمري كمتري مي  هبه بقي
تقسـيم   و اينكه آنچه علـي   ،و قيصر را بين صحابه كرام تقسيم نمود هاي كسري گنج

در حالي وفـات يافـت كـه حـدود      و عمر  ،بود فتوحات عمر  نمود باقي مانده يم
يابد كـه عمـر    يآشنايي داشته باشد در مهر كس  ،هشتاد هزار درهم مقروض بوده است

و شكي نيست كه ابوبكر از عمـر   نسبت به علي از زهد و تقواي باالتري برخوردار بوده
 زاهدتر بوده است.

                                           
 ).٤/٣٩) نگا: صحيح بخاری،(١(
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 :)157( فصل
زاهد بودن دليل بر سزاوار بودن امامت نيست چنانچه رافضي ادعا 

 دارد

يـا   ،در كل درباره زهد او بايد گفت كه هيچ كس به مقام او نرسيده د:گوي رافضي مي
و پرهيزگـارترين مـردم   از او در پرهيزگاري و پارسايي پيشي نگرفته است. از آنجا كـه ا 

 بود بنابراين او امام است. زيرا تقدم و پيشي گرفتن مفضول بر او غيرممكن است.
هر دو قضيه باطل هستند. او از ابوبكر و عمر پارسـاتر نبـود و    ت:در جواب بايد گف

 هر كس كه پرهيزگارتر باشد براي امامت سزاوارتر نيست.
 ختيار داشتند كه ابوبكر و عمر نداشتند.اش اموالي را در ا امام علي و خانواده
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 :)158( فصل
بطالن ادعاي رافضي مبني بر اينكه عابد بودن علي موجب امامت 

 گردد وي مي

و در شـب   ،دار او عابـدترين مـردم بـود. در روز، روزه    ه:دوم اينك د:گوي رافضي مي
يـاد گرفتنـد و   كرد. مردم از او نماز شب و نمازهاي مستحبي روز را  داري مي شب زنده

گيـرد. او در شـب و روز    شـده از او وقـت فراوانـي مـي     اكثر عبادات و دعاهاي روايت
 كرد. خواند او هيچ شبي نماز شب را فراموش نمي ركعت نماز مي )1000(

در جنگ او را ديدم در حالي كه در انتظار خورشيد است. بـه او   د:گوي ابن عباس مي
در انتظار زوال خورشـيد هسـتم تـا نمـاز      ت:كني؟ گف اي اميرالمؤمنين چه كار مي م:گفت

ما بر سر نمـاز بـا آنهـا     د:ساز؟ پاسخ دا  در اين وقت حساس و سرنوشت م:بخوانم. گفت
 جنگيم. مي

ورزيـد   ها غفلت نمـي  او از انجام اعمال نيك در اول وقتشان در دشوارترين موقعيت
ردند تا اينكه زمان نماز فرا رسد و ك خواستند تير را از بدنش درآورند، صبر مي هرگاه مي

شد و  مي گذشت غافل او به راز و نياز با خدايش مشغول شود و از هر آنچه اطرافش مي
 كرد. كرد احساس نمي دردهايي را كه تحمل مي

نتيجه خداوند درباره  كرد و در حال ركوع زكات داد. دررا با هم ادا او نماز و زكات 
 اي را نازل كرد. او آيه
اش را سه روز پشت سر هم انفاق كرد تا اينكه خداوند درباره او  غذاي خودش و خانواده او

داد. او با پيامبر نجوا  آيات اول سوره انسان را نازل كرد. او همواره و آشكارا و در نهان صدقه مي
زل اي نـا  اي را بر خود نذر كرد. در اين باره هم از سوي خداوند آيه كرد و در همان حال صدقه

و اجرت آن را كرد  يكار مشد. او هزار غالم را به دست خودش و با هزينه خودش آزاد كرد. او 
عابدترين مردم برترين  د. اگردا يم ص اقتصادي در شعب ابوطالب، به پيامبر هدر هنگام محاصر

 .»آنها باشد، پس او امام مردم است



   

 803 مختصر منهاج السنه

تـرين مـردم    ست كـه بـر نـادان   گفت: اين سخنان پر از ادعاهاي ساختگي ا در پاسخ بايد
در آن و بقيـه   ماند. با وجود اينكه همه آنها دروغ اسـت و  نسبت به اين امور هم پوشيده نمي

كنـد؟ او در روز،   گوييم: اينكـه او ادعـا مـي    شود، در جواب مي  نمي پيدادروغها هيچ مدحي 
در صـفحات  اسـت.    علـي  كرد، دروغ بستن بر داري مي زنده  داري و در شب، شب روزه

گيـرم و برخـي    اما مـن گـاهي روزهـا روزه مـي    «كه فرمود:  ذكر شد ص پيش سخن پيامبر
خـوابم و   كنم و در بخشي ديگـر مـي   داري مي گيرم. قسمتي از شب را شب زنده روزها نمي
 .»گرداند، از من نيست كنم. هر كس از سنت من روي ازدواج مي

من و فاطمه گذشت  بر ص ن از علي روايت شده است: حضرت رسوليدر صحيح
اي رسـول خـدا جـان مـا در دسـت       م:شويد تا نماز بخوانيد؟ گفت آيا بيدار نمي ت:و گف

ران رويش را برگرداند و بـر   ص خيزيم. پيامبر خداست اگر بخواهد كه برخيزيم، برمي

﴿ د:فرمـو  زد و مي خودش ميپاي           ﴾N ). ولـى  « ).54: الكهـف
261Fپردازد انسان بيش از هر چيز، به مجادله مى

1«. 
در شـب،   ص وجـود بيـداري پيـامبر   بـا    اين حديث دليل بر اين است كه علي

﴿ د:فرمـو  ص خوابيده بود و با او بحث و جدل كرد تا اينكه پيامبر        

  ﴾N 

شب و نمازهاي مسـتحبي روز را يـاد گرفتنـد در     مردم از او نماز د:كنن اينكه ادعا مي
اگر منظور او اين است كه برخي از مسلمانان اين را از او يـاد گرفتنـد    ت:پاسخ بايد گف

 مردم از بقيه اصحاب پيامبر هم اين امور را ياد گرفتند.
 اند، كامالً امور را فقط از او ياد گرفته اما اگر قصد او اين است كه همه مسلمانان اين

كردنـد   داري مي زنده  دروغ است. زيرا اكثر مسلمانان به اين امر معتقد نيستند و آنها شب
هاي اسـالمي كـه    داشتند. پس مردم اكثر سرزمين و نمازهاي مستحبي را در روز بر پا مي

خراسان چگونه در دوران خالفت عمر و عثمان فتح شدند، همانند شام، مصر، مغرب و 

                                           
 )و قسمتهای ديگری از كتاب .٦/٨٨) بخاری، (١(
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 بودند چگونـه از او  ص ؟ همچنين صحابه كه در زمان حيات پيامبرگرفتند از او ياد مي
تـوان چنـين    بنابراين نمـي  .داد] اين امور را ياد گرفتند [در حالي كه پيامبر به آنها ياد مي

ادعايي كرد مگر آنكه بگوييم او به مردم كوفه چنين اموري را تعليم داده اسـت. معلـوم   
و ...  دن علي به آن شهر اين امور را از ابن مسعوداست كه آنها [مردم كوفه] قبل از آم

به سويشـان ديـن    و آنها از جمله كساني بودند كه قبل از آمدن علي ،ياد گرفته بودند
و ياران ابن مسعود نيز قبل از آمدن علما چنين بودند.  ،از همه مردم كاملتر بود شان وعلم

طلبـد، عمومـاً دروغ    او وقت فراواني مياز  شده كند كه دعاهاي روايت اما اينكه ادعا مي
حـال او و يـارانش    مناسـب بخواند كه است. او بزرگوارتر از آن بود كه چنين دعاهايي 

بهترين دعاهاي  ص و اين سخن هيچ اسنادي ندارد. دعاهاي ثابت شده از پيامبر نباشد
خداونـد راز و  هستند كه برترين افراد و برگزيدگان امت اسالمي به وسيله آنها به درگاه 

 كردند. نياز مي
ركعـت نمـاز    )1000(گويـد: او شـب و روز    همچنين در پاسخ اين ادعاي او كه مي

خواند، خواهيم گفت: اين دروغي است كه در آن هيچ مدحي براي امام علـي وجـود    مي
[كه از امـام علـي واالتـر     ص ندارد. زيرا مجموع نمازهاي واجب و مستحبي كه پيامبر

ركعت بود و كسي كه خليفـه و ولـي امـر مسـلمانان      )40(خواند  نه روز ميبود] در شبا
اش  ركعت را ندارد. زيرا او بايد به اداره جامعـه و خـانواده   )1000(است وقت خواندن 

بپردازد. مگر آنكه نماز او همانند نوك زدن كالغ به دانه باشد كـه همـان نمـاز منافقـان     
برّا كرده است. اما درباره شـبهاي جنـگ صـفين    است كه خداوند علي را از آن پاك و م

گفت: ذكري را  حديث صحيح روايت شده است اين است كه او مي بايد گفت: آنچه در
ام.  تـرك نكـرده   هرگـز از آن زمـان تـاكنون    يـاد داده بـود   ك به فاطمـه  ص كه پيامبر

حتـي در آن شـب آن را از سـحر تكـرار      ت:حتي در شب جنگ صـفين؟ گفـ   د:پرسيدن
262Fردمك مي

1. 
اما آنچه درباره خارج كردن تير از بدن او در هنگام نمـاز ذكـر كـرد، دروغ اسـت و     

و آنچه نيز درباره جمع ميان  ،روايت نشده است كه تيري به امام علي اصابت كرده باشد
                                           

 ).١٢٤٩و  ١٢٢٨، ٨٣٨) نگا: مسند امام امحد، حتقيق امحد شاكر، احاديث شامره (١(
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شود و چنانچه ايـن امـر    ينماز و زكات گفت، دروغ است و در آن هيچ مدحي ديده نم
و چنانچـه   ،آمد ه عنوان سنت و اصلي براي مسلمانان درميبود ب مستحب و پسنديده مي

بود كه در حالت نماز، صدقه يا زكـات بدهنـد ايـن كـار را      براي مسلمانان مستحب مي
يـابيم   داند در مـي  كردند. اما از آنجا كه هيچكدام از مسلمانان اين امر را مستحب نمي مي

 ست.كه اين امر نه تنها عبادت نيست، بلكه مكروه نيز ه
و چهار درهم ذكر كـرد همـه دروغ اسـت و در آن     همچنين آنچه نيز درباره امر نذر

 شود. مدح و ستايشي ديده نمي
او هزار غالم را بـا پـول خـودش خريـد و آزاد كـرد،       ت:درباره اين ادعاي او كه گف

كنند. علي نه تنها هزار غـالم   دروغ بزرگي است كه فقط نادانترين مردم آن را ترويج مي
اش  بلكه حتي صد غالم را نيز آزاد نكرد بلكه او حتي آنقدر ثروتمند نبود كه بـا دارايـي  

10
اين تعداد را هم آزاد كند. او حرفه خاصي نداشت. يا به جهاد مشغول بود يا به امور  1

 در اداره امور مسلمانان. ديگر
ـ عكـرد و در شـ   مياو خودش را اجير  د:گوي كه مي درباره ادعاي او طالـب بـه    يب اب

 كرد، بايد گفت به چندين دليل اين ادعا دروغ است: كمك اقتصادي مي ص پيامبر
كرد. شدند و در آنجا هم كسي او را اجير نمي ه) خارج نمياوالً: آنها از شعب(در 

 كرد. ثانياً: پدرش ابوطالب همراه آنها در شعب بود و او نفقه او را تأمين مي
 كرد. مي مصرفخديجه ثروتمند بود و اموالش را در راه خدا و پيامبرش ثالثاً: 

رابعاً: علي هرگز در دوران مكه خودش كارگري خودش را اجير نكرد. او در هنگامي كه 
كمـك   بـه او  ص طالب بودند، نوجوان بود. در آن زمـان يـا پيـامبر    مسلمانان در شعب ابي

هـاي خـودش    توانست. هزينه ر و مادرش. او نمييا پد ،داد و خرجش را مي كرد اقتصادي مي
 توانست به ديگران كمك و انفاق كند؟! را تأمين كند پس چگونه مي
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 :)159( فصل
 داناترين مردم بود پاسخ به ادعاي رافضي بر اينكه علي 

 داناترين مردم بود. ص گويد: ثالثاً: او بعد از رسول خدا رافضي مي
كنند و به آنچه علمايشان بر آن اتفـاق دارنـد    را رد ميپاسخ اينكه اهل سنت اين امر 

، ابـوبكر و سـپس عمـر بـود. حتـي      ص معتقدند كه: داناترين مردم بعد از رسول خـدا 
نقل  داناتر بود، اجماع را ص از علما درباره اينكه ابوبكر از همه ياران پيامبر نفرچندين 

شروح وجود دارد. در زمان حيات اند و داليل امر در جاي خود به طور مبسوط و م كرده
كـرد، خطبـه    قضـاوت مـي   و حضور ايشان، از ميان صحابه فقـط ابـوبكر   ص پيامبر

شـدند،   را كه مردم در آن دچـار اشـتباه و التبـاس مـي     داد. هر امري خواند و فتوا مي مي
و دفـن ايشـان دچـار ترديـد      ص داد. آنها درباره وفـات پيـامبر   ابوبكر آن را خاتمه مي

زكات شك پيدا كردند. ابوبكر  . اما ابوبكر آن را بيان كرد. سپس در جنگ با مانعانشدند
ـ  آن را بيان نمود. همچنين تفسير آيه زير را برايشان روشن كرد كه خداونـد مـي    د:فرماي

﴿              ﴾N  :27.(الفتح.( 
شويد در نهايـت   خدا وارد مسجد الحرام مى و مشيت بخواستبطور قطع همه شما «

 .»امنيت
 را .»اي را ميان انتخاب دنيا و آخرت مختـار گذاشـته اسـت    خداوند بنده« :و حديث

 ايشان شرح داد و امور فراوان ديگر... .بر
كسي درباره آن دچـار اخـتالف نشـد.     ابوبكر همچنين واژه (كالله) را تفسير كرد اما

 ت:اند، همچنانكه در سنن از علـي نقـل شـده اسـ     يگران از ابوبكر روايت كردهعلي و د
نفع  مي شنيدم به من آن اندازه كه خداوند اراده كرده بود ص هرگاه حديثي را از پيامبر

دادم. هـر گـاه قسـم     انـد او را قسـم مـي   خو او حديثي برايم مـي  رساند. هر گاه غير مي
 پيـامبر  د:بـرايم روايـت كـر    –كه راستگوست  –بكر كردم. ابو خورد او را تصديق مي مي

گيـرد و دو ركعـت نمـاز     كنـد، سـپس وضـو مـي     فرمود: هر مسلماني كه گناه مـي  ص
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263Fبخشد كند، خداوند گناه او را مي خواند و از درگاه خداوند طلب استغفار مي مي

1. 
اند. از  كردهاز علماء اجماع را درباره داناتر بودن ابوبكر از علي را روايت  نفرچندين 

و امامـان، بـزرگ    ءلمـا عجمله آنها امام منصور بن عبدالجبار سمعاني مـروزي يكـي از   
اجماع علماي اهل سنت را درباره دانـاتر بـودن    »تقويم األدلـة«شافعي است كه در كتاب 

گويد: چگونه ابوبكر از علي داناتر نيست در حالي كه او  كند و مي ابوبكر از علي ذكر مي
خواند. همچنانكه اين  كرد و خطبه مي و امر و نهي مي ،داد فتوا مي ص پيامبردر حضور 

به تنهـايي بـراي دعـوت مـردم بـه       ص امر را در هنگام دعوت به اسالم كه او و پيامبر
 داد كه پيـامبر  رفتند و در زمان هجرت و جنگ حنين و موقعيت ديگر انجام مي اسالم مي

د و اين اولين باري نبود كه ابـوبكر ايـن كـار را    رك ماند و او را تأييد مي ساكت مي ص
 كرد. مي

فرمود: داناترين شما به علم قضاوت  ص گويد: پيامبر اما درباره اين ادعاي او كه مي
است و الزمه قضاوت داشتن علم و دين است، در پاسخ بايد گفت: ايـن   علي و داوري

 شود. اي آن يافت نميحديث ثابت نشده است و اسنادي كه قابل احتجاج باشد بر
شما به امور حـالل و   داناترين فرد«فرموده است:  صر اما در پاسخ بايد گفت پيامب

بيش  تر دارد و علم به حالل و حرام اين حديث اسناد قوي و» حرام، معاذ بن جبل است
 از علم به قضاوت است.
264Fاين حديث را ترمذي

هـيچ كـدام از   اما حديث اول را  اند. و امام احمد روايت كرده 2
اند، بلكـه از   و نه صحيح روايت نكرده ،سنن مشهور و اسانيد مشهور نه با اسناد ضعيف

 طريقي روايت شده است كه به دروغگويي مشهور است.
» آن اسـت.  وازهمن شـهر علـم هسـتم و علـي در    « »:أنا مدينة العلم وعيل باهبا«حديث 

جزو احاديث ساختگي ذكر شـده   تر از آنها است. به همين دليل فقط تر و سست ضعيف

                                           
 ).١/٤٤٦)و ابن ماجه،(٤/٢٩٦)، ترمذی،(١١٥-٢/١١٤) نگا: سنن ابوداود (١(

 ).٢٨١-٣/١٥٤مسند،( )و ٥/٣٣٠) نگا: ترمذی (٢(
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265Fاست، اگرچه ترمذي آن را روايت كرده است

. ابن الجوزي آنرا ذكر و بيان كرده اسـت  1
دريافـت  و دروغ بـودن آن از مـتن آن    ،هاي روايـت آن سـاختگي اسـت    كه همه طريقه

صـورت امـر    شهر علم باشد و فقط يك در داشته باشد در اين ص شود. اگر پيامبر مي
اتفاق دارند بر اينكه جايز نيسـت فقـط يـك     انشود. به همين دليل مسلمان مي اسالم تباه

نفر علم را از سوي او تبليغ كند. بلكه بايد مبلغان اهل تواتر باشند كـه علـم بـه وسـيله     
 اطالع دادن آنها به افراد غائب هم برسد.

آيد. در  مياو تنها فرد معصوم است و علم به وسيله خبر او به دست  د:چنانچه بگوين
اوالً بايد از عصمت او مطمئن شويم و عصمت او فقط با مجرّد خبر او  ت:پاسخ بايد گف

شود پيش از آنكه عصمت او دريافته شود. زيرا در ميانشان امام معصوم وجود  ثابت نمي
انجامـد. پـس در    دارد. در نتيجه امر به اثبات عصمت او براساس ادعـاي صـرف او مـي   

بـه طريقـي غيـر از خبـر      يسـت با داشت، مـي  چه عصمت او حقيقت مييابيم كه چنان مي
شد. اگر شهر علم فقط يك در آن هم علي را داشته باشد نه عصمت او  خودش ثابت مي

شد. پس دريافتيم كه اين حديث افتـراي زنـديق جـاهلي     و نه امور ديگر ديني ثابت نمي
طعن زدن به دين اسـالم   و اين روش زناديق در ،كند مدح علي است است كه گمان مي

 است. زيرا فقط يك نفرآن را تبليغ كرده است.
است كه به تواتر ثابـت شـده اسـت. زيـرا اكثـر       عالوه، اين ادعا برخالف آن چيزي

 فردي غير از علي دريافت كردند. ازمحمدي را سرزمينهاي اسالمي اسالم 

                                           
 ).٥/٣٠١) نگا: سنن ترمذی،(١(
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 :)160( فصل

﴿پاسخ به ادعاي رافضي بر اينكه ميگويد آية       ﴾  در
 نازل شده است مورد علي 

 ﴿ :و آيـه  د:گوي رافضي مي          ﴾N   :و گوشـهاي شـنوا آن را   « ).12(الحاقـه
 درباره او نازل شده است. .266F1»دريابد و بفهمد

اين حديث به اتفـاق اهـل علـم موضـوع و سـاختگي اسـت و        ت:در پاسخ بايد گف
شود كه منظور خداوند از اين آيه اين نيست كه فقط گوشهاي شـنوا   ورتاً دريافت ميضر

كننـد، بلكـه منظـور او همـه      و بيدار يك فرد مشخص به او توجـه و از او اطاعـت مـي   
 انسانهاي آگاه و هوشيار است.

                                           
 ) ختريج آن در صفحات پيش گذشت.١(
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و مالزم بودن او با رسول ص  رافضي تيز هوشي و ذكاوت علي 

 كند را بيان مي

گويد: او بسيار تيزهوش و خردمند بود و بـر يـاد گـرفتن بسـيار حـرص       رافضي مي
و مـالزم او بـود. از    ص روز همـراه پيـامبر   ورزيد. او بـيش از همـه مـردم و شـبانه     مي

 د.بوبا ايشان همنشين  ص ش تا وفات رسول خداا كودكي
بـوده و از آن دو  تر  در پاسخ بايد گفت: از كجا معلوم كه او از عمر و ابوبكر باهوش

آن دو بيشتر بـوده   از ص ت به علم رغبت بيشتر داشته است يا استفاده او از پيامبربنس
 است؟!

، فـإن «فرموده:  ص در صحيحين آمده است كه پيامبر ثُونَ دَّ ـَ إنه كان يف األمـم قـبلكم حمُ

ت مـن  ي بودند، اگـر در ميـان امـ   محدثيندر ميان امتهاي پيشين « »:يكن يف أمتي أحد فعمر
267Fباشد او عمر استآنان موجود يكي از 

1«. 
بـود. ابـوبكر و    ص ترديدي نيست كه ابوبكر بيش از علي و همه مردم همراه پيامبر

طـوالني را   نشست و برخاست داشتند. او شبهاي ص عمر بسيار بيشتر از علي با پيامبر
ئلي كـه عمـر و   پرداخت و در اغلب مسـا  نشيني مي  درباره امور مسلمانان با آنها به شب

مانند مسأله زن بارداري كـه   ،كردند، قول عمر ارجح بود علي با يكديگر اختالف پيدا مي
 .شوهرش فوت كرده باشد و مسأله حرام، همچنانكه گذشت

                                           
 فرمايد. و اين فراتر از آموزشهای معمولی برشی است. ) مراد از حمدثان كسانی هستند كه خداوند به آنان چيزهايی اهلام می١(
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 :)162( فصل
 پاسخ به مثالي كه رافضي به عنوان حديث آورده است

ان كـودكي در دل  فرموده است: نقش بستن علم در دور ص گويد: پيامبر رافضي مي
انسان همانند نقش روي سنگ است. پس علوم علي بيشتر از ديگران خواهد بـود. زيـرا   

 او سابقه داشت و علم او كامل و فاعل تام بود. 
اطالعي رافضي از حـديث اسـت. ايـن مثـل      در پاسخ بايد گفت: اين سخن نشانه بي

ن را ياد گرفتند خداوند يارانش ايمان و قرآن و سن .ص نه سخن پيامبر ،مشهوري است
سان كرد. قرآن زماني كامل شد كه علي آاين امر را براي ايشان و از جمله آنها براي علي 

تقريباً سي ساله بود. پس بي ترديـد او بيشـتر آن را در دوران بزرگسـالي يـاد گرفـت و      
ختلـف  مدو قـول   راويـان  حفظ كرد و درباره اينكه او قرآن را از حفظ داشـت در ميـان  

 وجود دارد.
را پـس از   ؛ پيامبران داناترين مردم بودند و خداوند همه پيامبران به جـز عيسـي  

و فقط به علي  ،براي همگان بود ص و تعليمات پيامبر ،سالگي مبعوث كرده است )40(
اختصاص نداشت. اما ميزان و استفاده از آن به استعداد خـود فـرد بسـتگي داشـت. بـه      

ه سال و اندي آن مقدار حديث حفظ كرد كه ديگران آن ميزان همين دليل ابوهريره در س
را حفظ نكرده بودند و همراهـي و مصـاحبت ابـوبكر باايشـان [پيـامبر] بـيش از ديگـر        

 اصحاب بود.
بايـد گفـت: ايـن     .»مردم از علم او استفاده كردنـد «كند  اما درباره گفته او كه ادعا مي

پيش از آمـدن علـي قـبالً ايمـان،      -فه او بود كه دارالخال -باطل است. زيرا مردم كوفه 
 ابن مسعود و ديگران آموخته بودند. قرآن و تفسير آن، فقه و سنت را از

چنانچه گفته شود: او [علي] قرآن را بر ابوعبدالرحمن خوانده است بـدين معناسـت   
حفظ  كه قرآن را به او عرضه كرد. زيرا قبل از آمدن علي به كوفه ابوعبدالرحمن قرآن را

 كرده بود.
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 :)163( فصل
علم نحو را وضع كرده  پاسخ به ادعاي رافضي كه گويا علي

 است

 ت:كالم سه نوع اس ت:األسود گف علي واضع علم نحو بود. او به ابي د:گوي رافضي مي
 اسم، فعل و حرف و حالتهاي اعراب را به او ياد داد.

اي  لم استنباطي است و وسـيله اين از علوم نبوت نيست. بلكه ع ت:در پاسخ بايد گف
گانـه   براي حفظ قوانين زباني است كه قرآن به آن نازل شده است و در زمان خلفاي سه

وجود نداشت. به همين دليل بدان نيازي پيدا نشـد. امـا    )لحن (اشتباه در اعراب واژگان
ه او ها در آنجا بودند، روايت شد كـ  زماني كه امام علي در كوفه سكونت گزيد كه نبطي

‡y= ت:اسم، فعل و حرف و گف ت:اس كلمه سه گونه ت:به ابواألسود دؤلي گف  Wهذا النحو^
اين روش پيروي كن. به همين دليل براي رفع نياز آن را پديد آورد همچنانكه پس از  از

خط بـه وجـود آوردنـد.     ها، عالمت مد و تشديد و ... را در ها و شكل علي افرادي نقطه
نحو در ميان، نحويان كوفه و بصره گسـترش يافـت و خليـل علـم      عالوه بر اين، سپس

 عروضي را استخراج كرد.
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 :)164( فصل
 گويد فقها در امور فقهي به علي  پاسخ به ادعاي رافضي كه مي

 كردند مراجعه مي

 كنند. فقها در زمينه فقه به او مراجعه مي د:گوي رافضي مي
هيچكدام از امامان چهارگانـه مـذاهب    اين دروغ آشكاري است. ت:در پاسخ بايد گف

 كنند. فقهي و نه فقهاي ديگر در فقه خود به او مراجعه نمي
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 :)165( فصل
 دليل امامت اوست بطالن ادعاي رافضي بر اينكه شجاعت علي

اسالم هاي  ترين مردم بود و به وسيله شمشير او پايه : او شجاعگويد: رابعاً رافضي مي
هرگز در هيچ جنگي شكست نخورد و هر گـاه بـا    .ان برپا شدايم مستحكم شد و اركان

كرد. چـه بسـيار كـه سـختيها و غمهـا را از       زد بدن او را قطع مي شمشيرش كسي را مي
ميدان جنگ فرار نكرد. او با فدا كـردن   كرد. هرگز همانند ديگران از مي ورد ص پيامبر

و را پوشيد مشـركان  در شب هجرت محافظت كرد و عباي ا ص جان خودش از پيامبر
و در آن  اتفاق پيدا كرده بودند ص به كشتن پيامبر هانگمان كردند او رسول خداست. آ

اش را كه علي در آن بود احاطه كرده بودند. آنها در انتظـار طلـوع    خانه حشب افراد مسل
هاشم ببينند كـه   را در روز روشن بكشند تا خونش بر باد رود و بني خورشيد بودند تا او

قاتالن او از همه قبايل هستند و آنجا قادر به انتقام و قصـاص نباشـند زيـرا گروهـي در     
كـرد. علـت ايـن     اي از جنگ دالوران خود دفاع مـي  بودند و هر قبيله  خون او شريك مي

بود تا او به سالمت نجات يابد و عمالً چنين  ص فداكاري علي، حفظ جان رسول خدا
زماني كه صبح  مردم به سوي اسالم تحقق يافت. دعوتشد و به وسيله آن غرض او در 

فرا رسيد آن افراد خواستند او را بكشند او بر آنـان شـوريد، زمـاني كـه او را شـناختند      
 متفرق و روانه شدند. بدين ترتيب نقشه آنها نقش بر آب و تدبيرشان باطل شد. 

ود كه خداونـد بـه   ترين افراد صحابه ب از شجاع ترديد علي بي ت:در پاسخ بايد گف
را ياري كرد. همچنين او از بزرگترين پيشي گيرندگان مهاجرين و  اسالم وسيله جهاد او

قيامت ايمـان آورده بودنـد و در راه    انصار و از بزرگان مسلماناني بود كه به خدا و روز
كسي بود كه چندين تن از كفار را با شمشير خود كشـت. امـا    خدا جهاد كرده بودند. او

صفت تنها مختص او نبود. بلكه چندين تن ديگـر از يـاران پيـامبر ايـن فضـيلت را       اين
تنها بر خلفـا حتـي بـر    داشتند. به همين دليل اين امر فضيلت و برتري او در جهاد را نه 

تعيـين او بـه عنـوان امـام      كند چه رسد به اينكه بـر  ثابت نمي ص اصحاب ديگر پيامبر
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 داللت داشته باشد.
بايـد گفـت ايـن ادعـاي      .»ترين فـرد بـود   او شجاع«گويد:  ادعاي او كه مياما درباره 

بود. همچنانكـه در   ص دروغي است. بلكه دليرترين فرد در ميان همه مردم پيامبر خدا
تـرين و   زيباترين، بهترين و بخشـنده  ص صحيحين از انس روايت شده است كه پيامبر

نيدند و همه هراسان و ترسـان بيـرون   ترين انسان بود. شبي مردم مدينه صدايي ش شجاع
از محل صدا به سويشان بازگشـت. زيـرا    ص آمدند و به سوي محل صدا رفتند. پيامبر

او قبل از آنها به آنجا رفته بود، در حالي كه بر روي اسب بدون زين ابوطلحـه انصـاري   
 .»؟!يدترسيد چرا مي«سوار بود و شمشير در گردنش بود فرمود: 

268Fاو قبل از آنها رفته و كسب خبر كرده بود گويد: بخاري مي

1. 
كـرد بـه وسـيله     روايت شده است: هرگاه جنگ شدت پيدا مـي  در المسند از علي

269Fكرديم و او نزديكترين فرد ما به دشمن بود خودمان را حفظ مي ص رسول خدا

2. 
كردنـد. زيـرا او    خودشـان را حفـظ مـي    ص و علي و ديگران به وسيله رسول خدا

از سپاه دشمن را كشـته   افراد بيشتري ص فرد آنها بود، اگرچه آنها از پيامبرشجاعترين 
 بودند.

 ص ترين فرد بود و بعد از رسـول خـدا   در اينجا مقصود اين است كه ابوبكر شجاع
دچـار   مسـلمانان  ص هيچ كس از او دليرتر نبود. به همين دليل در هنگام وفات پيـامبر 

سست و افكارشان پريشان شد و بسيار دچار  عقلها مصيبت بسيار بزرگي شدند تا اينكه
اي نشسـته و زانـوي    كردند. برخي در گوشـه  اضطراب شدند. برخي مرگ او را انكار مي

كه بـر آنهـا عبـور    غم بغل كرده بودند. گروهي حيران و درمانده شده بودند و كساني را 
دادند. آنها  شيون سر مي شناختند. گروهي گريه و كردند، نمي كردند و بر آنها سالم مي مي

 به نوعي قيامت مبتال شده بود. گويي قيامت صغراي برگرفته شده از قيامت كبـري بـود.  
بـا   و دامنه حكومت اسالم ضعيف شـده بـود. ابـوبكر    ندمرتد شد باديه نشينان بيشتر

                                           
 ).١٨٠٣-٤/١٨٠٢)و مسلم،(٨/١٣)و(٥٢و  ٤/٣٩)بخاری، (١(

 ).٤/١٠٨٢) و جاهای ديگر و مسلم، (٤/٣٩)بخاری،(٢(
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و سست نشد. او صبر و يقـين را بـا    قلبي ثابت و شجاع برخاست و گريه و شيون نكرد
را به مردم داد و گفت: خداوند آنچه را نزد خودش  ص . او خبر وفات پيامبرهم داشت

من كان يعبد حممـداً «نظير را گفت:  است براي او برگزيد. آنگاه بدانها آن جمله تاريخي بي

پرسيد، بداند  هركس محمد را مي« »:فإنَّ حممداً قد مات ومن كان يعبد اهللا فإنَّ اهللا حي ال يموت
پرستد بداند كه خداوند زنده اسـت   دنيا رفته است و هر كس خداوند را ميكه محمد از 
 .»ميرد و هرگز نمي

، در هيچ كس بيش از ابـوبكر و  ص پس شجاعت مورد نياز امام، بعد از رسول خدا
از علي  سپس عمر كامل نبود. اما درباره كشتن مشركان بايد دانست كه افراد ديگري غير

مشـركان   مشركان بيشتري را كشـته بودنـد. اگـر كسـي كـه      ص از ميان اصحاب پيامبر
دالور و قهرمـان   )100(تر باشد، براء بن مالك برادر انـس،   بيشتري را كشته باشد شجاع

كه در كشتن آنها شركت داشـت. امـا بايـد     اين عالوه بر كساني است ،مشركان را كشت
دانـد. در جنـگ    اوند ميدانست تعداد افرادي را كه خالد بن وليد آنها را كشت فقط خد

و ترديـدي نيسـت كـه او چنـدين برابـر علـي از        ،شمشير در دستش شكست )9(مؤته 
 مشركان را كشت. 

هاي اسالم بر پا و اركان آن مستحكم  با شمشير او پايه«اما در پاسخ اين ادعاي او كه 
غ شناسـند درو  اين دروغ آشكاري است كه همه كساني كه اسـالم را مـي   ت:بايدگف» شد

دانند. بلكه شمشير او يكي از شمشيرهايي بود كه از اسالم دفاع كردنـد و   بودن آن را مي
هاي اسالم شدند و در بسياري از جنگهايي كـه   يكي از آنها بود كه موجب استحكام پايه

او شركت نداشت مانند جنگ بـدر كـه    شد، شمشير و استوار اسالم به وسيله آنها تثبيت
 ر ديگر مسلمانان بود.شمشير او مانند شمشي

عمـر،  هرگز شكست نخورد. او در اين امر همانند ابوبكر،  علي كند كه  او ادعا مي
بود. پس اينكه بگوييم او هرگـز شكسـت نخـورد     ص طلحه، زبير و ياران ديگر پيامبر

و هرگـز شكسـت    ،مانند اين است بگوييم اين افراد نيز هرگـز دچـار شكسـت نشـدند    
وق ثابت نشده است. اگر در نهان چيزي روي داده باشد و نقل نشده افراد ف هيچكدام از
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ولـي روايـت    ،باشد بايد گفت ممكن است براي علي هم چنين امـري روي داده باشـد  
 نشده باشد.

] دو بار شكست خوردند: جنگ احد و جنـگ حنـين.   ص مسلمانان [در زمان پيامبر
خورده باشد. بلكه در كتابهاي شكست  يكرده است كه از ميان افراد كسنهيچ كس نقل 

در جنگ احـد و حنـين    ص عمر به همراه پيامبر سيره و مغازي آمده است كه ابوبكر و
ماندند و به همراه ديگران شكست نخوردند. كسـي كـه شكسـت آن دو را در     قدم ثابت

جنگ حنين نقل كرده باشد دروغ او آشكار است. كسي كه در روز احد شكست خورد، 
ه خداوند او را آمرزيد. آنچه درباره شكست ابوبكر و عمر و سقوط پـرچم  عثمان بود ك

 نين روايت شده است، دروغ ساختگي افترا كنندگان است.حاز دست آنها در جنگ 
زد، [سر يا بـدن او   هرگاه با شمشيرش كسي را مي«ما درباره ادعاي او كه گفته است 

ثابت نشده است و ما در اين باره نقلي  بايد گفت: ثبوت و نفي اين امر .»كرد را] قطع مي
در دسترس نداريم كه بدان اعتماد كنيم. چنانچه كسي چنين امري را درباره خالد، زبيـر،  
براء من مالك، ابودجانه، ابوطلحه انصاري و ... بگويد، همانند اين سخن است كه درباره 

 است. تر ايستهعلي گفته شد. بلكه صدق اين امر درباره خالد و براء بن مالك ش
خالد يكي از شمشيرهاي خداوند است كـه آن را بـر عليـه    «فرمود:  ص زيرا پيامبر

چنانچه درباره كسي كه خداوند او را شمشيرش خودش قـرار   .»مشركان بر كشيده است
كرد،  مي زد، آن را دو نيم يا قطع با شمشيرش كسي را مي هداده است گفته شود او هر گا

كه خالـد از مشـركان در جنگهـا     ست. عالوه بر اين ميزان افرادي رابه حقيقت نزديكتر ا
 بود.ميدانها و او همواره پيروز بسيار زياد كشت 

هـا را از   چه بسيار كه او سختي و دشـواري «گويد:  اما در پاسخ، اين ادعاي او كه مي
 گوييم: اين دروغ آشكاري است. روايـت شـده   كرد، مي دور و او را حفظ مي ص پيامبر

ها و  ، سختيندتنها علي بلكه ابوبكر و عمر هم كه از او بيشتر جهاد كرده بود است كه نه
 ص . بلكه اين پيـامبر بودندداده نكرده و او را نجات ندور  ص ها را از پيامبر دشواري

 داد. هاي دشوار نجات مي موقعيت از بود كه آنها را
را بزنند و بكشند او را نجـات   ص خواستند پيامبر اما زماني كه مشركان در مكه مي
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تـا اينكـه   » گويـد: خـداي مـن اهللا اسـت؟     كشيد كه مـي  مي آيا كسي را«گفت:  داد و مي
 مشركان ابوبكر را به زير باد كتك گرفتند. اما چنين امري از علي روايت نشده است.

محاصره شده باشد تا ابوبكر يا علي با شمشيرشان او را نجـات   ص اما اينكه پيامبر
و چنين ادعايي حقيقـت نـدارد.    ،اند اده باشند هيچكدام از اهل علم آن را روايت نكردهد

گفتيم كـه در آن شـب    ذكر كرد، ص درباره آنچه پيرامون خوابيدن علي در بستر پيامبر
 كرد. خطري علي را تهديد نمي
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 :)166( فصل
گويد وي بسياري از  كه مي بيان دروغ رافضي در مورد علي

 در غزوة بدر به قتل رسانيد مشركان را

و در جنگ بدر كه اولين غزوه پيامبر بود و در آغاز هجدهمين مـاه   د:گوي رافضي مي
 تن از مشركان را )36(ساله بود كه به تنهايي  )27(ورود او به مدينه روي داد. او [علي] 

ت كشت كه بيش از نيمي از مشركان قريش بود. همچنين در كشته شدن بقيه آنهـا شـرك  
 داشت.

اين ادعا به اتفاق اهل علم آگاه از سيره و مغازي، دروغ و افتراي  م:گويي در پاسخ مي
آشكاري است و هيچ فردي كه در نقل بتوان به او اعتماد كرد چنين سخني را ذكر نكرده 

 است. بلكه اين ساخته و پرداخته دروغگويان نادان است.
اند اين است كه  ن عقبه و اموي ذكر كردهحداكثر آنچه ابن هشام و قبل از او موسي ب

نفر اختالف دارند  )6(. اما درباره ندنفر از مشركان را به قتل رساند )11(او در اين غزوه 
تن ديگر از مشـركان   كه آيا او آنها را كشته است يا ديگران. همچنين در كشته شدن سه
 اند. كردهشركت داشت. اين همه آن چيزي است كه اين افراد راستگو نقل 
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 :)167( فصل
 در غزوة احد بيان كذب رافضي در مورد موقف علي 

طالـب شكسـت    گويد: در جنگ احد زماني كه همه آنها جز علي بن ابـي  رافضي مي
بازگشـتند. اولـين آنهـا عاصـم بـن       ص خوردند عده بسيار كمي از آنها به سوي پيامبر

به  ص از سه روز بازگشت. پيامبرثابت، ابودجانه و سهل بن حنيف بودند و عثمان پس 
صـعود   او [علي] گفت: تو به تنهايي مقاومت كردي. جبرئيـل در حـالي كـه بـه آسـمان     

  ت:كرد گف مي
ـــــــىل ـــــــى إالَّ ع  ال فت

 

 ال ســـــيف إالَّ ذوالفقـــــار 
 

و در اين جنگ بيشتر مشركان را به قتل رساند و به وسيله او فتح به دست آمد. قيس 
ضـربه بـر مـن     )16(در جنگ احـد   ت:گف ز علي شنيدم كه ميا د:كن بن سعد روايت مي

برخورد  خوشوارد شد كه به وسيله چهارتاي آنها بر روي زمين افتادم مردي زيباروي و 
و خوشبو به سويم آمد و دستم را گرفت و مرا بلند كرد. سپس گفت: به سوي آنها بـرو  

آن دو از تـو راضـي و   بجنـگ كـه    ص و با آنهـا در راه اطاعـت از خداونـد و پيـامبر    
تعريـف كـردم.    ى اورفتم و جريان را برا ص گويد: به سوي پيامبر خوشنودند. علي مي

پرسيد: اي علي! آيا آن مرد را نشناختي؟ گفتم: نه! اما كسي شبيه دحيـه كلبـي (يكـي از    
خوشـبختي و سـعادت    فرمود: اي علي خداوند به تو ص ) بود. پيامبرص ياران پيامبر
 رئيل بود.دهد. او جب

اين مطلب در ميان دروغهاي فراواني كه جز براي كسي كه اسالم  م:گوئي در پاسخ مي
شناسد مشخص و آشكار نيستند. گويي او بـا ايـن خرافـات افـرادي را      مينرا به خوبي 

 گذشت اطالع ندارند. دهد كه از آنچه در غزوات مي مورد خطاب قرار مي
ت و به وسيله او فـتح بـه دسـت    شركان را كشم علي در اين جنگ اكثر د:گوي او مي

 آمد.
ناداني آفت دروغ است. آيا در اين جنگ فتحي به دسـت آمـد؟    ت:در پاسخ بايد گف
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 ص قطعاً خير. بلكه در آغاز امر مسلمانان در برابر دشمن شكسـت خوردنـد و پيـامبر   
تور داده بـود  حد كرده بود و دسـ ميان كوههاي اُ هگروهي تيرانداز را مأمور مراقبت از در

همانجا بمانند و مسلمانان چه پيروز شوند يا شكست بخورند از جاي خود پايين نيايند. 
زمانيكه در آغاز امر مشركان شكسـت خوردنـد، برخـي از آنـان فريـاد زدنـد. دوسـتان        

شان آنها را از اين كار نهي كرد. امـا   ها را از دست ندهيد. عبداهللا بن جبير فرمانده غنيمت
در آن زمـان فرمانـده مشـركان     و دشمن بر آنها عبور كرد. ه سخن او گوش ندادندآنها ب

خالد بن وليد بود. او پشت سر به آنها رسيد. شيطان فرياد زد: محمد كشـته شـد. در آن   
كه ابوبكر و عمر در ميانشان بودند  تن )12(مسلمان كشته شدند و جز  )70(روز تقريباً 

 ماند.باقي ن ص كسي پيرامون پيامبر
ابوسفيان از كوه باال رفت و گفت: آيـا محمـد در ميـان شماسـت؟ ايـن حـديث در       
صحيحين آمده است و لفظ آن در صفحات پيشين گذشت. آن روز، امتحـان و آزمـايش   

تعقيـب آنهـا    را بـراي  انمسـلمان  ص پيـامبر  ،دشواري بود. دشمن با پيروزي بازگشت
 فرستاد.

فرمـوده اسـت:    متعـال  نازل شده است كه خداونـد شود آيه زير درباره آنها  گفته مي

﴿                                                     

      ﴾N  :172(آل عمران.( 
تى كه به ايشان رسـيد،  ) را، پس از آن همه جراحاصآنها كه دعوت خدا و پيامبر («

حمـرار  «(و هنوز زخمهاى ميدان احد التيام نيافته بـود، بـه سـوى ميـدان      ؛اجابت كردند
) براى كسانى از آنها، كه نيكى كردند و تقوا پيش گرفتند، پاداش ؛حركت نمودند» االسد

 .»بزرگى است
پدرت (زبير)  ت:از جمله اين افراد ابوبكر و عمر بودند. عايشه خطاب به ابن زبير گف

كشـته  و جدت (ابوبكر) در ميان آنها بودند. در آن روز جـز تعـداد انـدكي از مشـركان     
آن روز  را به قتل برساند. از جمله كساني كـه در  ص خواست پيامبر نشدند. دشمن مي

كـرد.   مـي تيرانـدازي   از او بـود او در دفـاع   وقاص از او بسيار دفاع كرد، سعد بن ابي
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 و مادرم به فدايت باد! فرمود: تير بينداز پدر يبه او م ص پيامبر
در آن روز بـه مـن    ص در صحيحين از سعد روايت شده اسـت كـه گفـت: پيـامبر    

شـد و تيـرش    د. سعد كسي بود كه دعايش مستجاب ميافرمود: پدر و مادرم فدايت ب مي
كـه   در آنجا ابوطلحه انصاري بود ص كرد. از جمله همراهان پيامبر به هدف اصابت مي

تيرانداز ماهري بود. همچنين طلحه بن عبيداهللا كه خودش را در برابر ضربه مشركان كـه  
دو  ص كرد قرار داد در نتيجه دستش فلـج شـد. پيـامبر    اصابت مي ص به سوي پيامبر

 زره پوشيده بود و در دفاع از او يك نفر از مسلمانان كشته شد.
كردنـد   دفـاع مـي   ص كـه از پيـامبر   ابن اسحاق در (السيره النبويه) دربـاره كسـاني  

قرار داده بود. در حالي كه بر  ص خودش را به عنوان سپر پيامبر نويسد: ابودجانه مي
كرد. تا اينكـه تيرهـاي زيـادي بـه او      خم شده بود تير به او اصابت مي ص روي پيامبر

كـرد. سـعد    تيرانـدازي مـي   ص در دفـاع از پيـامبر   وقاص اصابت كرد. سعد بن ابي
مـادرم   پـدر و «فرمـود:   داد و مـي  در حالي ديدم كه به من تيـر مـي   ص گويد: پيامبر يم

 بينداز! د:فرمو داد و مي حتي تيري را كه نوك نداشت به من مي» فدايت باد تير بينداز!
را محاصره كردند، فرمود: آيا كسي جانش را بـه مـا    ص هنگامي كه مشركان پيامبر

يـك  ش عماره به همراه پنج تن از انصار برخاسـتند و  فروشد؟ زياد بن سكن يا پسر مي
تا اينكه آخـرين فردشـان    ،كردند تا اينكه همگي كشته شدند دفاع مي ص از پيامبر يك

كه زياد يا عماره بود، با مشركان جنگيد تا اينكه زخمها او را از پا درآورد. سپس گروهي 
 دادند.از مسلمانان برگشتند و ايشان را از دست مشركان نجات 

را به من نزديك كنيد. جسدش را براي ايشان آوردنـد. رسـول    فرمود: او ص پيامبر
سرش بـر   سر او را روي زانوي مباركش گذاشت. او در حالي از دنيا رفت كه ص خدا

270Fبود ص روي زانوي رسول خدا

1. 
آنقدر با كمـانش تيـر    ص كند كه پيامبر گويد: عاصم بن عمر بن قتاده روايت مي مي

نزد او ماند. تا اينكـه   نخت تا اينكه كمان شكست. قتاده بن نعمان آنرا گرفت. و كمااندا

                                           
 .٩١-٣/٨٧) نگا: خمترص السرية، ابن هشام، ١(
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هـاش افتـاد.    تيري به چشم قتاده اصابت كرد، چشمش از حدقه در آمد و بر روي گونـه 
 اد وآن را با دست مباركش در حدقه قرارد ص گويد: پيامبر عاصم بن عمر بن قتاده مي

 از چشم ديگرش بود.و اين چشم بهتر  چشمش خوب شد
پرداختند. بلكـه   ص ابوبكر، عمر و علي از جمله كساني نبودند كه به دفاع از پيامبر

 شاني مبارك پيامبريآنها به جنگيدن به مشركان در قسمتهاي ديگر معركه مشغول بودند، پ
 در اين جنگ زخمي شد. ص

ـ  اما علي در اين جنگ زخمي نشد. در پاسخ اين ادعاي او كه مي علـي گفتـه   «د: گوي
آنها بر روي زمين  تا از )4(ضربه به من اصابت كرد كه بر اثر  )16(حد است: در جنگ اُ

بايد گفت: اين سخن دروغ بستن به علي است. اين حديث در كتابهاي مشـهور   .»افتادم
نزد علما ذكر نشده است. پس اسناد آن كجاست؟ كدام عالم آن را صحيح دانسته است؟ 

ز كتابهايي كه نقل از آنها مورد اعتماد است، روايـت شـده اسـت؟ بلكـه     و در كداميك ا
 و بسياري از ياران ايشان بودند. ص آنكه زخمي شد پيامبر

طالـب   به دهانه دره رسيد، علي بـن ابـي   صر گويد: زماني كه پيامب ابن اسحاق مي
تا از آن  آورد ص اش را از آب پر كرد و آن را براي رسول خدا خارج شد تا اينكه زره

بنوشــد. پيــامبر از آن بــويي را استشــمام كــرد و در نتيجــه آن را ننوشــيد و خــون را از 
خشم خداوند بر كساني فزوني «اش پاك كرد و آ نرا روي سرش ريخت و فرمود:  چهره

 .»باد كه چهره پيامبرش را خونين كردند
 ي است.و ادعاي او مبني بر اينكه عثمان پس از سه روز بازگشت دروغ ديگر

 گفت:  اين سخن او كه گفت: جبرئيل در حال رفتن به آسمان مي
ـــــــىل ـــــــى إالَّ ع  ال فت

 

 ال ســـــيف إالَّ ذوالفقـــــار 
 

به اتفاق همه مردم دروغ است. ذوالفقار شمشير علي نبود. بلكه شمشير ابوجهل بـود  
اجه از مكه مسلمانان در روز بدر آن را به غنيمت گرفته بودند. امام احمد، ترمذي و ابن 

كمرش بست  در جنگ بدر شمشير ذوالفقار را بر ص اند: پيامبر ابن عباس روايت كرده
شكافي  )ذوالفقار(خواب در شمشيرم  در د:حد درباره آن خوابي ديد و فرموو در جنگ اُ
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ام. آن را بـه   كـرده رديف ديدم. آن را به شكاف ميان شما تعبير كردم. ديدم كه قوچي را 
ام همچون دژي شده است. آن را به مدينه تأويـل   ل كردم. ديدم كه زرهقهرمان سپاه تأوي

به خدا ديدن گاو در خـواب خيـر   شود. قسم  و تعبير كردم همچنين ديدم گاوي ذبح مي
 .271F1»است

 فرموده بود تحقق پيدا كرد. ص آنچه پيامبر
ا اين دروغ گفته شده درباره ذوالفقار همانند دروغ برخـي از نادانـان اسـت كـه ادعـ     

كردنـد، طـول آن    كنند چنانچه اينگونه يا آنگونه به وسيله آن به دشمن ضربه وارد مي مي
دانند كه اين امر نه براي  شد. اين امري است كه علما نيك مي به اندازه يك ذراع بلند مي

شمشير علي و نه ديگران هرگز ممكن نيست و چنين چيزي روي نداده اسـت. چنانچـه   
 داد. در جنگ صفين طول آن را افزايش ميشد  شمشير او بلند مي

                                           
 ).٦٦-٣/٦٧)، وخمترص السرية، (٣٥١و  ٦٧-٣/٦٦)، ومسند،(٢/٩٣٩) نگا: سنن ابن ماجه، (١(
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 :)168فصل (
 در روز احزاب رد بر كذب و ناداني رافضي در مورد موقف علي

 ص گويد: در جنگ احزاب كه همان غزوه خندق است زماني كه پيـامبر  رافضي مي
از كندن خندق فارغ شد سپاه قريش در حال كه ابوسفيان در پيشاپيش آن بود به همـراه  

 هزار نفر بودند رسيدند. )10(و اهل تهامه كه كنانه 
غطفان و به دنبـال آن مـردم نجـد آمدنـد. آنهـا در اطـراف مسـلمانان خيمـه زدنـد.          

 ﴿فرمايــد:  همچنانكــه خداونــد دربــاره آنهــا مــي          ﴾N 

 ).10(األحزاب: 
شـدند  آنها از طرف باال و پايين (شهر) بر شما وارد  (به خاطر بياوريد) زمانى را كه«

 .»(و مدينه را محاصره كردند)
به همراه سه هزار نفر از مسلمانان از شهر خارج شد. خنـدق ميـان آنهـا     ص پيامبر

شان و اتحاد با يهوديـان   قرار داشت. مشركان با يهوديان متحد شدند. مشركان به فراواني
و عكرمه بن ابوجهل از تنگه خندق بـه سـوي مسـلمانان     مغرور شدند. عمرو بن عبدود

به او فرمود: او  ص طلبي كردند، علي برخاست، و پاسخ او را داد. پيامبر آمدند و مبارزه
خاست  طلبي كرد و هر بار علي برمي عمرو است. سپس براي دومين و سومين بار مبارزه

 بـه او  ص هـارمين بـار پيـامبر   فرمود: او عمرو است. تا اينكـه چ  به او مي ص و پيامبر
تو را بكشم. علي بـه او   اجازه داد. عمرو به او گفت: اي برادر زاده برگرد. دوست ندارم

ام كه مردي از قريش تو را به يكي از دو راه فرا نخوانـد   با خداوند پيمان بسته د:پاسخ دا
مرا بـدان نيـازي    :تخوانم. عمرو گف مگر آن را از او بستانم و من تو را به اسالم فرا مي

بسـيار مشـتاقم تـو را     ت:كـنم. عمـرو گفـ    تو را به مبارزه دعوت مي ت:نيست. علي گف
بلكه من بيشتر دوست دارم كه تو را بكشم. عمرو خشمگين شد و از  ت:بكشم. علي گف

اسبش پايين آمد. آن دو با يكديگر جنگيدند تا اينكه در پايان علي او را كشت و عكرمه 
 يـن ادر  ص شكسـت خوردنـد. پيـامبر   پس بقيه مشركان و يهوديـان  شكست خورد. س
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توسط علي از عبادت انس و جنّ بهتـر و   جنگ درباره او فرمود: كشتن عمرو بن عبدود
 برتر بود.

 اوالً اسناد اين روايت و بيان صحت آن كجاست؟ ت:در پاسخ بايد گف
تـه اسـت. از جملـه    : در ذكر اين غزوه نيز چندين مورد دروغگويي صورت گرفثانياً

هزار نفر بودند. بايد دانست كه همه احـزاب   )10(اينكه سپاه قريش، كنانه، و اهل تهامه 
اسد و غطفان و يهوديـان تشـكيل    از قريش، كنانه، اهل تهامه، مردم نجد يعني تميم، بني

 :هزار نفر بودند. احزاب سه دسته بودند )10(بود كه مجموعاً   شده
 .دندانانشان كه مردم مكه و اطراف آن بوپيم الف) قريش و هم

 .ب) مردم نجد يعني قبايل تميم، أسد و غطفان و قبايل ديگر
 ج) يهوديان بني قريظه.

عمرو بن عبدود و عكرمه بن ابوجهـل سـوار بـر     د:گوي اما در پاسخ ادعاي او كه مي
اسب از باريكه خندق گذشتند و با كشـته شـدن عمـرو مشـركان و يهوديـان شكسـت       

اين دروغ آشكاري است. مشركان و يهوديان پـس از كشـته شـدن     ت:وردند، بايد گفخ
عمرو همچنان به محاصره مسلمانان ادامه دادند تا اينكه نعيم بن مسعود در ميانشـان بـه   

 تاخت و تاز پرداخت و خداوند از آسمان باد شديد و فرشتگان را نازل كرد.

﴿ فرمايد: مي متعالخداوند                           
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              ﴾N  :25-9(األحزاب.( 

ايد! نعمت خدا را بر خود به ياد آوريد در آن هنگـام كـه    اى كسانى كه ايمان آورده«
ولى ما باد و طوفان سختى بر آنـان فرسـتاديم و    ؛ظيم) به سراغ شما آمدندلشكرهايى (ع

و خداونـد   ؛ديديد (و به اين وسـيله آنهـا را در هـم شكسـتيم)     لشكريانى كه آنها را نمى
دهيد بينا بوده است. (به خاطر بياوريـد) زمـانى را كـه آنهـا از      هميشه به آنچه انجام مى

وارد شدند (و مدينه را محاصره كردند) و زمانى را كـه  طرف باال و پايين (شهر) بر شما 
چشمها از شدت وحشت خيره شده و جانها به لب رسـيده بـود، و گمانهـاى گونـاگون     

و . برديد. آنجا بود كه مؤمنان آزمايش شـدند و تكـان سـختى خوردنـد!     بدى به خدا مى
خـدا و پيـامبرش جـز    « گفتنـد:  (نيز) به خاطر آوريد زمانى را كه منافقان و بيماردالن مى

و (نيز) به خاطر آوريد زمانى را كه گروهـى از آنهـا   . »اند! هاى دروغين به ما نداده وعده
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هاى خود  به خانه ؛اى اهل يثرب (اى مردم مدينه)! اينجا جاى توقف شما نيست«گفتند: 
هاى  نهخا«گفتند:  خواستند و مى و گروهى از آنان از پيامبر اجازه بازگشت مى» بازگرديد!

خواسـتند (از جنـگ) فـرار     آنها فقط مـى  ؛حفاظ نبود ، در حالى كه بى»حفاظ است! ما بى
شـدند و پيشـنهاد    كنند. آنها چنان بودند كه اگر دشمنان از اطراف مدينه بر آنان وارد مى

پذيرفتند، و جز مدت كمى (بـراى انتخـاب    كردند مى بازگشت به سوى شرك به آنان مى
كردند! (در حالى كه) آنان قبل از اين با خدا عهـد كـرده بودنـد كـه      ىاين راه) درنگ نم

و عهد الهـى مـورد سـؤال قـرار خواهـد گرفـت (و در برابـر آن         ؛پشت به دشمن نكنند
شدن فرار كنيـد، سـودى بـه حـال شـما نخواهـد        اگر از مرگ يا كشته«مسؤولند)! بگو: 

ـ  ؛داشت چـه كسـى   «بگـو:  . »د گرفـت! و در آن هنگام جز بهره كمى از زندگانى نخواهي
تواند شما را در برابر اراده خدا حفظ كند اگر او بدى يا رحمتـى را بـراى شـما اراده     مى

و آنها جز خدا هيچ سرپرست و ياورى براى خود نخواهند يافت. خداوند كسانى » كند؟!
ا گفتنـد: بسـوى مـ    داشتند و كسانى را كه به برادران خود مـى  كه مردم را از جنگ بازمى

و آنها (مردمـى ضـعيفند و)    ؛شناسد بخوبى مى» بياييد (و خود را از معركه بيرون كشيد)
و هنگـامى كـه    ؛آنها در همـه چيـز نسـبت بـه شـما بخيلنـد      . كنند! جز اندكى پيكار نمى

كنند، و چشمهايشان  بينى آنچنان به تو نگاه مى (لحظات) ترس (و بحرانى) پيش آيد، مى
خواهند قالب تهى كنند! اما وقتى حالت خوف و ترس  يى مىچرخد، كه گو در حدقه مى

فرو نشست، زبانهاى تند و خشـن خـود را بـا انبـوهى از خشـم و عصـبانيت بـر شـما         
كنند!) در حالى كـه در آن نيـز حـريص و     گشايند (و سهم خود را از غنايم مطالبه مى مى

 ؛عمالشان را حبط و نابود كـرد اند، از اين رو خداوند ا آنها (هرگز) ايمان نياورده ؛بخيلند
و اگـر   ؛انـد  كنند هنوز لشـكر احـزاب نرفتـه    و اين كار بر خدا آسان است. آنها گمان مى

نشـين پراكنـده (و پنهـان)     دارند در ميان اعراب باديه برگردند (از ترس آنان) دوست مى
كننـد!   نمىو اگر در ميان شما باشند جز اندكى پيكار  ؛شوند و از اخبار شما جويا گردند

مسلما براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نيكويى بـود، بـراى آنهـا كـه اميـد بـه       
كنند. (اما) مؤمنان وقتى لشـكر   رحمت خدا و روز رستاخيز دارند و خدا را بسيار ياد مى

اين همان است كه خدا و رسولش به ما وعـده داده، و خـدا و   «احزاب را ديدند گفتند: 



   

 829 مختصر منهاج السنه

و اين موضوع جز بـر ايمـان و تسـليم آنـان نيفـزود. در ميـان       » د!ان رسولش راست گفته
بعضى پيمان  ؛اند مؤمنان مردانى هستند كه بر سر عهدى كه با خدا بستند صادقانه ايستاده

 ؛خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشيدند)، و بعضى ديگر در انتظارند
ود ندادنـد. هـدف ايـن اسـت كـه خداونـد       و هرگز تغيير و تبديلى در عهد و پيمان خـ 

صادقان را بخاطر صدقشان پاداش دهد، و منافقان را هرگاه اراده كنـد عـذاب نمايـد يـا     
چرا كه خداوند آمرزنده و رحيم است. خدا كـافران   ؛(اگر توبه كنند) توبه آنها را بپذيرد
و خداونـد (در   ؛باشنداى از كار خود گرفته  آنكه نتيجه را با دلى پر از خشم بازگرداند بى
و خدا قوى  ؛نياز ساخت (و پيروزى را نصيبشان كرد) اين ميدان)، مؤمنان را از جنگ بى

 .»ناپذير است و شكست
كند كه مؤمنان در آن جنگ با مشركان نجنگيدند و خداوند مشركان را به  اين بيان مي

تـواتر  مزي و تـاريخ  وسيله جنگ باز نگرداند. اين امر در نظر علماي حديث، تفسير، مغا
 است.

بن عبدود و كشته شدن عمرو، مشـركان   وتوان گفت با جنگ علي و عمر چگونه مي
 ذكر كرد كه كشـتن عمـرو توسـط علـي از     ص شكست خوردند؟ حديثي كه از پيامبر

جن بهتر و برتر است، حديثي ساختگي و موضوع است. به همـين دليـل    عبادت انس و
اند. بلكـه بـراي    را در كتابهاي مورد اعتماد روايت نكرده هيچكدام از علماي مسلمان آن

اسناد صحيح و حتي ضعيفي شناخته نشده است. اين دروغي است كـه نسـبت دادن    آن
روا نيست. چگونه ممكن است كشتن يك كافر از عبادت همه انسـانها   ص آن به پيامبر

 .و جنيان برتر باشد؟! اين امر كامالً محال است
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 يان جهالت رافضي در مورد جنگجويان غزوة بني نضيرب

را شكسـته   ص نضير، علي كسي را كه دنـدان پيـامبر   گويد: در غزوه بني رافضي مي
 نفر ديگر را هم كشت. بقيه آنها هم شكست خوردند. )10(بود كشت و پس از او 

بـه   كرد بايداوالً: در پاسخ بايد گفت: آنچه درباره اين غزوه و امور منقول ديگر ذكر 
همراه اسناد باشد.در غير اين صورت چنانچه فردي بخواهد به متني كه اسناد آن معلـوم  

تـوان در اصـول    نيست، استناد او بدان و استدالل او پذيرفته نخواهـد بـود، چگونـه مـي    
 اعتقادي بدان استناد كرد؟!

ني بودنـد كـه   نضـير كسـا   بنـي  ،شكاري است. بنا به اجماع مسلمانانآ ثانياً: اين دروغ
غزوه خداوند سوره حشر را درباره آنها نازل كرده كه يهودي بودند و جريان آنها قبل از 

طلبي يا نبرد يا شكستي روي نداد. و دنـدان   حد روي داد. در آنجا مبارزهاُغزوه خندق و 
 حد شكسـت پيـامبر  هم در آن نشكست. بلكه دندان ايشان در جنگ اُ ص مبارك پيامبر

نخلهايشـان را قطـع    نضير آنها را به شدت محاصره و بنيان در جنگ با و مسلمان ص
 كردند.
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اي را به نام (سلسله) ذكر كرده است كه كامال  رافضي غزوه

 اساس و دروغ است بي

خبر داد كه  ص گردي آمد و به پيامبر عرب بيابان ،گويد: در غزوه سلسله رافضي مي
در ميان يارانش فرمود: چه  ص ه مدينه حمله كنند. پيامبرخواهند ب گروهي از اعراب مي

 ص كنم. پيامبر كسي پرچم مرا به دست خواهد گرفت. ابوبكر گفت: من اين كار را مي
پرچم را به او داد و به همراه هفتصد نفر او را فرستاد. زماني كه به آنهـا رسـيد دشـمنان    

سيار است، او هم بازگشـت. روز دوم  به او گفتند: به سوي رهبرت برگرد. زيرا عدد ما ب
پرسيد: چه كسي پرچم مرا به دوش خواهد گرفت؟ عمر گفت: من اين كـار   ص پيامبر

 هداد. او هم كاري را انجام داد كه ابـوبكر كـرد   به او پرچم را ص را خواهم كرد. پيامبر
پرسيد: علي كجاست؟ علي گفت: من اينجا هستم اي رسـول   ص روز سوم پيامبر بود.

پرچم را به او داد. او به سوي دشمنان رفت و بعد از نماز صبح با آنهـا   ص دا! پيامبرخ
 تن از آنها را كشت. بقيه هم شكست خوردند. خداوند بزرگ در قرآن )7يا  6(جنگيد و 

﴿ د:كرد و فرمو كريم به اين عمل اميرالمؤمنين قسم ياد       ﴾N )1: العاديات.( 
 .»رفتند زنان پيش مي به اسبان دونده (مجاهدان) در حالي كه نفسسوگند «

و بخواهد براي ايـن مطلـب   ترين مردم هم از ت ممكن است نادان ت:در پاسخ بايد گف
هـاي آن   تا اطمينان پيدا كنيم كه اين نقـل صـحيح اسـت. ايـن غـزوه و دروغ     ور سند بيا

و بطـال روايـت    عنترهرباره سيره همانند دروغهاي ديگران است كه اكاذيب فراواني را د
كنند. اگرچه عنتره زندگي ساده و مختصري داشت و بطال هم اين گونه بـود و فقـط    مي

اميـه و جنـگ بـا روميـان روي داد. امـا       چيزي بود كه براي او در دوران حكومـت بنـي  
دروغگويان حجم آن را افزايش دادند تا اينكه تبديل به مجلّدات بزرگي شـد. حكايـات   

و منصـور نسـبت   بق مصري هم چنين است كه آنها را به هارون الرشيد نز مد دنف واح
پردازيهاسـت كـه در    دادند. اين روايت درباره اين غـزوه نيـز از قبيـل چنـين داسـتان      مي



   

  مختصر منهاج السنه   832 

نزد علما ذكري از اين جنگ به ميـان نيامـده    ههيچكدام از كتابهاي مشهور مغازي و سير
بن عقبه، عـروه بـن زبيـر، زهـري، ابـن اسـحاق و        و علماي اين فن مانند موسي ،است

اقدي، يحيي بن سعيد اموي، وليد بن مسلم، محمد بن عائذ و ... آن را ذكـر  واساتيدش، 
 اند. همچنين در قرآن و حديث نيز سخني از آن به ميان نيامده است. نكرده

ت به ويژه جنگهايي كه در آنها كشتار صـور  ص در مجموع جنگها و غزوات پيامبر
گرفته است، نزد اهل علم به صورت متواتر همراه با جزئيات آن ثبـت شـده اسـت و در    
كتابهاي علماي حديث، فقه، تفسير، مغازي، سير و ... ذكـر شـده اسـت. ايـن از جملـه      
اموري است كه براي نقل آن علل مختلفي وجود دارد. عادتاً از نظر شرعي محال اسـت  

اشته باشد و هيچكـدام از كسـاني كـه بـدان علـم      جنگي با اين شرايط د ص كه پيامبر
 )5(اند آن را نقل نكرده باشند، همچنانكه محال است كه او در شبانه روز بـيش از   داشته

نماز يا در طول سال بيش از يك ماه روزه را واجب كرده باشد. يا همانگونه كـه محـال   
كسي آنرا نقل نكرده باشد. با ايرانيها در عراق جنگيد، يا به يمن رفته و  ص است پيامبر

براي نقل آنها وجـود دارد. محـال    هاي فراواني همچنانكه چنين اموري كه علل و انگيزه
 است روي داده باشد اما همه علما از نقل آن خودداري كرده باشند.
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و آنچه كه در غزوه بني  دروغ باقي ماندة رافضي در مورد علي

 مصطلق رخ داده است

مصطلق مالك و پسرش را كشت و بسياري از آنهـا   علي از ميان بني گويد: مي رافضي
آن را  ص ضرار كه پيـامبر  بن ابي را به اسارت گرفت از جمله آنها جويره دختر حارث

براي خودش برگزيد. در آن روز پدرش آمد و گفت: اي رسول خدا دختـر مـن بـزرگ    
به پدرش دستور داد او را ميان مانـدن   ص زاده است نبايد به اسارت گرفته شود. پيامبر

اي كردي. سپس بـه دختـرش گفـت: اي     و رفتن آزاد گذارد. حارث گفت: كار پسنديده
 دخترم قومت را رسوا مكن. دخترش گفت: من خداوند و پيامبرش را برگزيدم.

كني ذكر نمـايي يـا    در پاسخ بايد گفت: بايد اسناد همه سخناني را كه بدان استناد مي
ا به كتابي كه مورد استناد است ارجاع دهي. در غير اين صورت از كجا بـدانيم كـه   آن ر

 اين امر روي داده است؟
به عالوه كسي كه از سيره نبوي اطالعي داشته باشد خواهد گفت: همه ايـن ادعاهـا   

ساختگي رافضيان است. زيرا روايت نشده است كه در  دروغ است و روايات دروغين و
چنين كرده باشد يا جويريه بن حارث را بـه اسـارت گرفتـه باشـد. او      مصطلق غزوه بني

به او پاسـخ داد و او را آزاد   ص اش نامه نوشت. پيامبر زماني كه اسير شده براي آزادي
مسلمانان به دنبـال آن اسـيران را آزاد كردنـد و گفتنـد: اينهـا از ايـن بـه بعـد از          كرد و

رشان را به همسـري برگزيـده اسـت. هرگـز     هستند كه او دخت ص خويشاوندان پيامبر
 ماندن و رفتن آزاد نگذاشت. ننيامد و او را ميا پدرش
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 بر مالء شدن دروغ رافضي در نقل قولش از غزوة خيبر و مكه

 ص جنگ خيبر، فتح به وسيله اميرالمؤمنين انجـام شـد. پيـامبر    گويد: در رافضي مي
هم شكست خـورد.   رد. سپس آن را به عمر داد اوپرچم را به ابوبكر داد او شكست خو

آنگاه پرچم را به علـي داد. او در آن روز چشـم درد داشـت. پيـامبر آب دهـانش را در      
چشم او ريخت چشمش خوب شد. او به سـوي دشـمنان شـتافت و قهرمانشـان يعنـي      

ــا بســتند.    مرحــب را كشــت. در ــر روي آنه ــد و در را ب ــه شكســت خوردن نتيجــه بقي
منين آن را چاره كرد و از جايش كند و به عنوان پلي بر روي خندق اطراف قلعه اميرالمؤ

بسـتند.   اي بـزرگ و سـنگين بـود كـه دوازده مـرد آن را مـي       قرار داد. اين در به انـدازه 
قلعه شدند و غنايم را به دست آوردند. علي گفت: بـه خـدا كنـدن آن از     مسلمانان وارد

ا به كمك نيروي خداوندي اين كار را انجام دادم. فتح مرد هم خارج بود. ام )500(توان 
 مكه هم به وسيله او انجام شد.

در پاسخ بايد گفت: لعنت خداوند بر دروغگويان باد! كداميك از علمـا ايـن امـور را    
اند؟ اسناد و صحت آن در كجا روايـت شـده اسـت؟ ايـن دروغ آشـكاري       روايت كرده

هاي مختلفي بودند كه برخـي   فتح نشد. بلكه قلعههاي خيبر در يك روز  است. همه قلعه
و برخي ديگر از طريق صلح بـه تصـرف    ،از آنها به سختي و به بوسيله جنگ فتح شدند

منعقد كرده بودند، كتمان كردنـد بـه محـارب     ص در آمد. سپس صلحي را كه با پيامبر
 تبديل شدند. در اين غزوه نه ابوبكر و نه عمر شكست نخوردند. 

شده است كه علي در قلعه را كَند اما اينكه آن را پل قرار دهد ذكر نشده اسـت. امـا   روايت 
ادعاي او كه گفته است: فتح مكه توسط او صورت گرفت باطل و دروغ آشكاري اسـت، زيـرا   

 .ص علي در فتح مكه اصالً نقشي نداشت به جز نقش بقيه ياران پيامبر
انـد. علـي    د دارد كه اين امـر را ذكـر كـرده   احاديث مشهور فراواني درباره فتح مكه وجو

 ها پناه داده بـود بكشـد. پيـامبر    هاني را كه او بدان تصميم گرفت دو برادر شوهر خواهرش ام
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هاني پناه داده بود. پناه داد. او خواست با دختر ابو جهل ازدواج كنـد تـا    افرادي را كه ام ص
 ن كار منصرف شد. را بر انگيخت در نتيجه از اي ص اينكه خشم پيامبر
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 دروغ باقي ماندة رافضي در نقل قولش از غزوة حنين

بـه سـمت   هزار نفر از مسـلمانان   )10(در ميان  ص در جنگ حنين زماني كه پيامبر
، ابوبكر آنها را چشـم زد و گفـت: امـروز بـه علـت فراوانـي تعـداد        دشمن لشكر كشيد

كـه از   نفـر  )9(از ميان مسلمانان فقط ولي شكست خوردند و شكست نخواهيم خورد. 
باقي ماندند. از جمله آنها ايمن ابن ام يمـن و اميـر    ص بني هاشم بودند پيرامون پيامبر

ان را كشـر مكرد و چهل تن از  المؤمنين بودند كه او با شمشير خودش از پيامبر دفاع مي
 كشت در نتيجه آنها شكست خوردند. 

در كدام كتاب مورد اعتماد روايت شـده و چـه    وضوعمگوييم: اوالً اين  در پاسخ مي
 كسي آنها را صحيح شمرده است؟

گويد ابوبكر آنهـا را چشـم زد، دروغ و افتـراي آشـكاري اسـت. ايـن        ثانياً: اينكه مي
هاي حديث، سيره، مغازي و تفسير كه در دسترس همگان است در هـيچ كـدام از    كتاب

م زد. اما اين لفـظ از او روايـت شـده اسـت كـه      آنها نيامده است كه ابوبكر آنها را چش
شود اين سـخن   گفت: ما به علت كمي تعداد شكست نخواهيم خورد. همچنين گفته مي

گويد فقط  از او نيست. بلكه يكي از مسلمانان چنين گفت: در پاسخ اين ادعاي او كه مي
ن ادعاي همچني ،باقي ماندند، كذب محض است ص ف پيامبراتن از بني هاشم اطر )9(

كرد و چهل تـن   او مبني بر اينكه علي در جلوي پيامبر بود و با شمشيرش از او دفاع مي
از مشركان را كشت. به اتفاق همه كساني كه از حديث، مغازي و سـيره آگـاهي دارنـد،    

 .دروغ آشكاري است
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از  بطالن ادعاي رافضي در مورد داللت خبر دادن علي

 ر امامت اورويدادهاي غيبي ب

خبر دادن او از غيب و رويدادها قبل از وقوع آنها زماني كه  م:پنج« د:گوي رافضي مي
نه به خدا قسم قصـد   د:طلحه و زبير از او اجازه خواستند براي عمره به مكه بروند فرمو

 رخواهيد به بصره برويد. و همانگونه كه گفته بود شد. او در ذي قا عمره نداريد بلكه مي
مـرد نـه يكـي     )1000(لي كه نشسته بود تا بيعت بگيرد خبر داد كه از سوي كوفه در حا

كنند و عمالً همچنين  آيند و با من بر سر مرگ بيعت مي بيشتر و نه كمتر به سوي من مي
شد. آخرين فرد آنها اويس قرني بود. او از كشته شدن ذي الثديه خبر داد و چنـين هـم   

 شد. 
آنهـا   د:گذرند. او فرمو او خبر داد كه خوارج از آنجا مي شخصي در جريان نهروان به

آنهـا از   د:عبور نخواهند كرد. سپس فرد ديگري چنين امري را به اطالع او رساند. فرمـو 
 اينجا عبور نخواهند كرد به خدا قسم كشته خواهند شد. و اين امر تحقق يافت. 

طع خواهد كرد و او را بر دار ها و پاهايش را ق او به شهربان خبر داد كه معاويه دست
. معاويه او را چنين كرد. به ميثم تمار خبر داد كه او بر در خانه عمرو بن آويختخواهد 

 ت:تر است بـه دار آويختـه خواهـد شـد. و گفـ      حريث كه درختانش از بقيه مردم كوتاه
بـه رشـيد هجـري     ،بينم و چنين شد گويي من درختي را كه بر آن اعدام خواهد شد مي

ها، و پاها و زبانش بريده خواهد شد و او را بر دار خواهند آويخت و چنين  دست ت:گف
و به قنبر گفت كه حجـاج او را   ،كشد به كميل بن زياد خبر داد كه حجاج او را مي ،شد

 كند هر دو امر تحقق يافت.  ذبح مي
پسرم حسين كشته خواهد شد و تـو بـه او كمـك نخـواهي      ت:به براء بن عازب گف

 و چنين شد حتي از محل كشته شدن او خبر داده بود.  ،كرد
ها (مغوالن) حكومت را  از بر سر كار آمدن حكومت بني عباس خبر داده بود كه ترك
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حكومت بني عبـاس ضـعيف اسـت و هـيچ اسـتحكامي       ت:از آنها خواهند گرفت و گف
اي سـاقط كـردن   ها، هندوها، بربرهـا و مـردم طيلسـان بـر     ها، ديلمي ندارد. چنانكه ترك

مورانشـان  احكومت آنها تالش كنند، قادر به اين كار نخواهند بود تا اينكـه غالمـان و م  
شورش كنند و پادشاهي ترك از همان جايي بيايد كه حكومتشان از آنجـا شـروع شـده    

و هـر پرچمـي را كـه در مقابـل او      ،كنـد  گذرد آن را فتح مـي  و بر هر شهري مي ،است
آورد. كسي كه با او بجنگد، بيچاره خواهد شد. همچنان خواهـد   مي برافراشته شود پايين

كند. سپس پيروزي او به وسيله مـردي از   بود تا اينكه او را بر آنها (بني عباس) پيروز مي
 ،كند، در هـم خواهـد شكسـت    گويد و عمل مي اهل بيت من كه براساس حق سخن مي

ه ابو مسـلم خراسـاني بـراي عباسـيان     و از همان جايي ك ،آگاه باشيد كه عمالً چنين شد
 گرفت هوالكو ظهور كرد.  بيعت مي

خبر دادن از برخي از امور غيبي از كسـاني كـه از علـي هـم در      ت:در پاسخ بايد گف
علي از اين امر واالتر است. در ميان پيروان  ،اند، روايت شده است تري بوده جايگاه پايين

انـد و   ندين برابر اين، از امور غيبـي خبـر داده  ابوبكر، عمر و عثمان كساني هستند كه چ
براي امامت صالحيت و شايستگي نداشتند، همچنين برترين افراد زمانـه خودشـان هـم    

حذيفه بن يمـان، ابـو   اند. چنين افرادي در گذشته هم بودند و امروزه هم فراوانند.  نبوده
امر را بـه اطـالع مـردم     از مسائل عيني چندين برابر اين ص هريره و ديگر ياران پيامبر

داد و  داد. حذيفه گاهي آن را اسناد مي نسبت مي ص اند. ابوهريره آن را به پيامبر رسانده
 داد، اگر چه در حكم مسند بود.  گاهي اسناد نمي

و  ،باشند شنيده ص اند ممكن است آن را از پيامبر آنچه او و ديگران از آن خبر داده
چندين مورد از اينها را  اند. عمر شان آنها را تجربه كردهشايد از اموري باشند. كه خود

 بيان كرده است. 
هاي فراواني درباره كرامات و اخبار اولياء تأليف شده است. از جمله آنچـه در   كتاب

و ابـن ابـي   =(صـفوة الصـفوة)محمد بن خالل  (حلية األوليـاء)امام احمد يا  (الزهد)كتاب 
لكائي درباره كرامات برخي از پيروان ابـوبكر و عمـر وجـود    ال (كرامات األولياء)الدنيا و 
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پيروان آن دو، ابـي  ي يكي از ندارد مانند عالء بن حضرمي نماينده ابوبكر، ابومسلم خوال
صهباء عامر بن عبد قيس و ديگراني كه علي از آنها واالتر و برتر بود. ايـن بـدان معنـي    

براي اين حكاياتي كه  چه برسد به خلفا ،اند برتر بوده ص نيست كه آنها از ياران پيامبر
آنها را درباره علي ذكر كرد. هيج اسنادي نياورده است. صـحت و دروغ برخـي از آنهـا    

 اند يا كذب.  آشكار است. برخي ديگر نيز معلوم نيست كه صحيح
ها ذكر كرد دروغ بسـتن بـه علـي اسـت. ايـن از       خبري كه آن را درباره پادشاه ترك

 اند.  كه متأخران آن را وضع كردهاموري است 
كنند علي از همه امور آينده به طور مطلـق خبـر دارد، دروغ    ادعاي غاليان كه ادعا مي

آشكاري است. علم درباره برخي از آنها فقط به او اختصاص ندارد و علم به همـه آنهـا   
 براي او يا ديگران حاصل نشد.
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مبني بر اينكه او  دن عليبطالن استناد رافضي بر امام بو

 مستجاب دعا بود

شـد. او بسـر بـن ارطـاه را      او دعايش همواره مستجاب مـي  م:شش د:گوي رافضي مي
ر دعا كرد تا زايعنفرين كرد تا خداوند عقلش را از او بگيرد. و چنين شد. همچنين عليه 

يسـي  چنين شد. زمـاني كـه انـس از شـهادت دادن دربـاره ابـتاليش بـه پ       كه كور شود 
خودداري كرد عليه او دعا كرد. او هم بدان مبتال شد. همچنين زيد بـن ارقـم را نفـرين    

 كرد تا كور شود، او چنين شد. 
و تابعين تا زماني كه  ص گوييم: اين امر بيش از اين درباره ياران پيامبر در پاسخ مي

قـاص بـه   مؤمني روي زمين وجود داشته باشد. روايت شده است. دعاي سعيد بن ابي و
تيـرش را بـه    فرمود: خـدايا  ص رفت در حديث صحيح آمده است كه پيامبر  خطا نمي

272Fهدف بزن و دعايش را مستجاب كن

1. 
در صحيح مسلم آمده است زماني كه عمر فردي را براي كسب خبر درباره سعد بـه  

ه او كردند تا اينكه از مردي از بنـي عـبس دربـار    كوفه فرستاد مردم از او به نيكي ياد مي
پرسيد بدانيد كه او در جنگ به همراه مـا   اگر درباره سعد مي ت:سؤال شد، در پاسخ گف

كند و (اموال و غنايم را) بـه طـور    آيد و ميان رعيت برابري و عدالت را رعايت نمي نمي
گويد و براي ريا و كسب شهرت  خدايا اگر دروغ مي ت:كند. سعد گف مساوي تقسيم نمي

ها قرار بـده.   و فقرش را شديد كن و او را در معرض فتنه يطوالنچنين كرد، عمرش را 
آن مرد خود را در حالي ديد كه پيرمرد كهنسالي است كه موي ابروانش از شدت پيـري  

من پيرمـردي ديوانـه   « ت:گف زند و مي ها به كنيزكان چشمك مي بلند شده است و در راه

                                           
را در املسـتدرک ) و حاكم آن ٤/٣٢٤اند. نگا: الرياض( گويد: ابو عمر وابو فرج در صفوة آن را ختريج كرده ) حمب طربی می١(

 ) روايت كرده است. ٣/٥٠٠(
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 .»هستم كه نفرين سعد در من اثر كرد
هايي كه اين رافضي از علي تعريف كرد. اسنادي ندارند، اما قبول آنها  اناگر چه داست

به اثبات صحت آنها بستگي دارد. اما آنچه در دروغ بودن آن ترديدي نيست نفرين علي 
 و زيد بن ارقم براي كور شدن است. يعليه انس براي ابتالي او به پيس
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 دهد نسبت مي رافضي باز هم فضايلي دروغين به علي

زماني كه او به سوي صفين حركت كرد يارانش دچار تشنگي  م:هفت د:گوي رافضي مي
ي كج كرد تا كليسايي از دور ظاهر شد. آنها ساكنان آن را صدا زدنـد از  مشدند. راه را ك

ميان من و آب بيش از دو فرسخ فاصله است. اگـر هـر    ت:آنها آب خواستند. راهب گف
شود از تشنگي خواهم مرد. امير المؤمنين به مكان نزديكي از كليسا ن وردهآماه برايم آب 

اشاره كرد و دستور داد آب در آنجا بيابند. آنها سنگ بزرگي يافتند. امـا نتوانسـتند آن را   
 ت:بردارند. او به تنهايي آن را برداشت. آنها آب نوشيدند. راهب به سوي آنها آمد و گفـ 

هستم. راهـب   ص پيامبرهيچ كدام. اما جانشين  د:اسخ دامغرب؟ پ هتو پيامبري يا فرشت
سـاخته شـده اسـت كـه ايـن       در حضور علي ايمان آورد و گفت: اين كليسا براي كسي

سنگ را پيدا و آب را از زير آن خارج كند. گروهي قبل از من در جستجوي آن بودنـد.  
د. سـيد حميـري ايـن    اما آن را نيافتند. راهب از جمله كساني بود كه همراه او شهيد شـ 

 .»ريان را در يك قصيده سروده استج
كنند از  هاي ديگري است كه نادانان گمان مي اين نيز مانند دروغ ت:در پاسخ بايد گف

بزرگترين فضايل علي هستند. در حالي كه چنين نيست. بلكه كسي كـه ايـن جريـان را    
نداشته اسـت. مـدحي   جعل كرده است، در واقع از فضايل و مدح شايسته علي اطالعي 

كه در آن است فقط اين است كه امام علي به صخره اشاره كرد آنها آب را زيـر صـخره   
 خودش صخره را از جا كَند.  يافتند و علي

امثال اين امر براي مردم فراوان ديگري هم روي داده است كه علي برترينشان است. 
ان چندين برابر اين امـر و امـوري   بلكه در ميان دوستداران و پيروان ابوبكر، عمر و عثم

بسيار برتر از اين روايت شده است، اگر وقوع اين امر به وسـيله افـراد نيكوكـار نعمـت     
الهي و كرامت باشد، بايد دانست بيشتر اوقات اين امر بـراي كسـاني كـه نيكوكـار هـم      

 دهد.  نيستند روي مي
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براي كسي كه اين سنگ را پيدا  اين كليسا«اما بقيه امور ذكر شده در آن از قبيل اينكه 
اين جزو دين مسلمانان  .»ج كند و به نام او ساخته شده استو آب را از زير آن استخرا

شوند.  هاي سنتي مسيحي ساخته مي ها براساس نام نيست. بلكه كليساها، ديرها و صومعه
ند و در نا كدشان را كه همان مساجدند كه خداوند اجازه داده است بر پباما مسلمانان معا

 شوند نه نام مخلوقات.  آنها نام او را بخوانند فقط به نام خداوند، بنا مي
 خـدا امامي وصي و جانشين رسـول   د:گوي اما ادعاي او كه به علي نسبت داده كه مي

علـي   هستم، واضح است كه دروغي است كه بر امام علي نسبت داده شده اسـت.  ص
و نه در زمان حكومت خودش چنـين ادعـايي    ،نهرگز نه در زمان خالفت خلفاي پيشي

 نكرد.
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جن را بقتل  گويد علي سخني در مورد دروغ رافضي كه مي

 رسانيد

 ص زماني كه پيامبر د:ان آنچه جمهور مسلمانان روايت كرده م:هشت د:گوي رافضي مي
اي  كنـار دره خواست به غزوه بني مصطلق برود، زماني كه مردم از راه خارج شدند و در 

خشك شب بر او فرا رسيد جبرئيل بر او نازل شد و به او خبر داد كه گروهي از جنيـان  
خواهند او را فريب دهند و به يارانش گزند برسـانند.   اند و مي كافر در دره اقامت گزيده

علي را فرا خواند و شر آنها را از او دور كرد و دسـتور داد بـه دره بـرود. او     ص پيامبر
 نها را كشت. هم آ

تـر از ايـن بـود. كشـتن جنيـان از       عظيم وگوييم: بايد گفت علي بزرگتر  در پاسخ مي
تر بوده است نيز ثابت شده است. اما اين حديث  سوي كساني كه منزلتشان از علي پايين

شده است  و علي نسبت داده ص در نظر علماي علم حديث دروغي است كه به پيامبر
 نين جرياني روي نداده است. و در جنگ بني مصطلق چ

اند، اگر منظورش اين اسـت كـه    جمهور آن را روايت كرده د:گوي اما ادعاي او كه مي
يـا   ،با اسناد ثابت يا در كتابي كه نقل آن مورد اعتماد است اين امر روايـت شـده اسـت   

 كسي تصحيح او مورد اعتماد است آن را صحيح دانسته باشند، بايد دانست كه هيچ كدام
 از امور فوق درباره روايت مذكور وجود ندارد. 

اگر منظورش اين است كه جمهور (اكثريـت قريـب بـه اتفـاق) علمـا آن را روايـت       
انـد   اين دروغ است. اما اگر قصد او اين بوده است كه كساني آن را روايت كرده  اند كرده

 .اي ندارد شود، اين امر فايده كه به وسيله روايتشان حجت برپا نمي
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گويد خورشيد براي او  كه مي بيان دروغ رافضي در مورد علي

 بازگشت نمود

 م: بازگشت خورشيد براي او دوبار:نه د:گوي رافضي مي
ري روايـت  خـد ثانياً: پس از ايشـان جـابر و ابـو سـعيد     ، ص اوالً: در دوران پيامبر

از سوي خداوند آورده بـود   نازل شد و آنچه را ص اند كه روزي جبرئيل بر پيامبر كرده
كرد. زماني كه وحي او را از هوش برد، سرش را روي ران امير المـؤمنين   بر او وحي مي

كـه   تـا  قرار داد و تا پس از غروب سرش را بر نداشت و نماز عصر را با اشـاره خوانـد  
برايت برگرداند تـا   به هوش آمد. به علي گفت: از خداوند بخواه خورشيد را ص پيامبر

 خورشيد برگشت و امام علي نمازش را خواند.  ،نماز را بخواني. او هم چنين كرد
خواست در بابل از فرات عبور كند، بسياري از يـارانش بـه عبـور     : زماني كه ميثانياً

دادن اسبهايشان مشغول بودند. او به همراه برخي از يارانش نماز عصر را خواند. اما نماز 
ـ بسياري از آنها قضا شد.  او از خداونـد خواسـت    د:آنها در اين باره پيش او سخن گفتن

  د:خورشيد را برگرداند و چنين ش
 حميري آن را در شعري چنين سروده است. 

ــــهُ  ــــا فاتَ ــــمس مل ــــه الش دت علي  رُ
 

ــربِ   غْ ــت للمَ ــد دن  وقــتُ الصــالةِ وق
 

ــــا ــــا يف وقتِه هَ ــــبلَّجَ نورُ ــــى ت  حت
 

ــبِ   يَّ الكوك ــوِ تْ هُ ــوَ ــم هَ ــ ث  للعرص
 

ــــه  ــــرةً وعلي ــــل م دَّت بباب ــــد رُ  ق
 

بِ   ـــرِ عْ ـــقٍ مُ دت خلَلْ ـــا رُ ـــر وم  أُخ
 

زماني كه او نماز عصر را از دست داد و وقت نماز مغرب فرا رسيد، خورشيد براي «
سپس همانند سـقوط   ،او برگشت، تا اينكه نور آن در مدت خواندن نماز عصر باقي ماند

 .سرعت غروب كردستاره به 
ورشيد براي او بازگشت اما اين امر براي كسي ديگـري  همچنين بار ديگر در بابل خ
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 اتفاق نيفتاده است. 
فضايل و دوستي علي بـا خداونـد و جايگـاهش نـزد او معلـوم       ت:در پاسخ بايد گف

هللا اين امر از طرق مطمئن براي ما ثابت شـده اسـت و در آن نيـازي بـه      است و الحمد
حديث بازگشـت خورشـيد را گـروه    حقيقت آن معلوم نيست. كه دروغ يا امري نداريم 

 ص پيـامبر ند و آن را از معجـزات  ا هكردديگري همچون طحاوي و قاضي عياض ذكر 
اسـت.   دانند كـه ايـن حـديث دروغـين و سـاختگي      حديث مي ايعلماند. اما  برشمرده

احاديـث سـاختگي ذكـر    شمار در  (املوضوعات):همچنانكه ابن الجوزي آن را در كتاب 
 كرده است. 

ترديد اين حديث ساختگي و جعلي است و راويان آن دچار  بي د:گوي رج ميابو ف
 اضطراب هستند. 

اين كذب و  ت:كند در بابل روي داده است، بايد گف اما درباره جريان دوم كه ادعا مي
دروغ محض است و سرودن اين جريان در يك شعر توسط حميري دليل بر صـحت آن  

و ايـن يـك دروغ    ،جريـان حضـور نداشـته اسـت     نخواهد بود. زيرا او خودش در اين
و سروده است. كسـاني كـه در مـدح و ذم غلـو و      هقديمي بوده است. كه او آن را شنيد

سرايند، به ويژه حميري كه به غلـو   يابد مي كنند، آنچه را صحت آن تحقق نمي مبالغه مي
فقـط بـا    مشهور است. كسي كه نماز عصرش قضا شود اگر كوتاهي كرده باشد گنـاه او 

و با وجود توبه نيازي به بازگشت خورشيد نيست. امـا اگـر كوتـاهي     ،شود توبه پاك مي
بر او  ،نكرده باشد مانند كسي كه خواب مانده است يا خواندن آن را فراموش كرده است

 هيچ مالمتي نيست كه نماز عصرش را پس از نماز مغرب به جاي بياورد. 
ي زيـادي  هـا  ه امثال اين قضـيه كـه همـت و اراده   همچنين اگر امور مهم خارق العاد

آنهـا واضـح   بـودن  فقط يك يا دو نفر روايت كنـد، دروغ  آن دارند را اگر نقل تمايل به 
 خواهد بود.
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 بيان دروغ رافضي در مورد ترس مردم كوفه از غرق شدن

آب باال آمد  كوفه در د:ان آنچه را كه اهل سيره روايت كرده م:(ده ت:ه اسرافضي گفت
أبي طالب نگراني خود را به پيشگاه اميرالمؤمنين علي بن  ،غرق شدن ترسيدند مردم از و

خارج  شهر همراه با مردم از شدند و سوار ص قاطر رسول اللّه بر بردند، ايشان نيز
دعا نمود  خوانده و نماز پياده شده و قاطر آنجا از در ،به رود فرات رسيدند شدند تا

دست داشت سطح آب را زد، آب پايين رفت، ماهيهاي بسياري  وبي كه درسپس با چ
 ايشان سؤال شد، گفت: اين مورد از بر ايشان سالم گفتند، اما مارماهي چيزي نگفت در

 دور آنهايي را كه نجس نموده و خداوند ماهيهايي را كه پاك نموده ناطق گردانيده و
 .صدا نموده است) بي انداخته صامت و

شود: سندي كه داللت  و گفته چند جهت: اول: بدين صورت درخواست از جواب
تواند داستانهايي را  هر كسي مي إالَّكجاست؟ و نمايد مي ثبوت اين حكايت صحت و بر

 اي ندارد.  اما بدون سند فايده ،كه شنيده بازگو نمايد
 نزد ايشان نبود. ص پيغمبر دوم: قاطر

همچنين داستاني  اند، اگر عتمد اين داستان را نقل نكردهكتابهاي م هيچكدام از م:سو
گو هيچگونه اين قصه  شد، و بود چه بسا مقتضيات زيادي موجب نقل آن مي صحيح مي

پس چگونه داستان به محض روايت بدون سند مورد قبول  ،ننموده سندي برايش ذكر
 ثابت شده است ص برپيغم ، همچنانكه ازهستند مباح هاماهيهمه واقع گردد؟! چهارم: 

‰È د:ان مورد دريا فرموده كه در F=áÈÂ� ÿ^=‹ = �⁄�• ^= Á˜_‹ÎE�Êkk ش حالل ا همرد آبش پاك و

  ﴿ د:فرماي همچنين خداوند متعال مي است. و             

   ﴾N )96: المائده.( 
 ».اى شما و كاروانيان حالل استصيد دريا و طعام آن بر«

 اند، و حالل بودن تمامي ماهيها اجماع داشته ي آنها بر ائمه شك گذشتگان اُمت و بي
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خداوند  د:گوي اند، پس چگونه مي حالل دانسته صحابه تمامي انواع آن را علي با ساير
چه را خداوند آنها را نجس نموده؟! اما رافضيها نادانند، به همچنين حكايات دروغيني آن

 كنند. حالل نموده حرام مي
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 و پاسخ به آن ان رافضي در مورد قصة مار با عليبي

 منبر كوفه بر اند كه علي در اهل سيره روايت كرده اي از عده م:(يازدهه: رافضي گفت
خواستند آن را  رفت، مردم ترسيدند و به باالي منبر خواند، ماري پيدا شد و خطبه مي

مورد آن  پايين آمد، مردم در مار صحبت كرد و شند علي آنها را منع كرد سپس با ماربك
ياد برده بود  اي را كه از حاكم جنّها بود قصه اين مار ت:علي سؤال كردند علي گف از مار

وارد شده بود باب الثعبان  آن مار آن پس مردم دري را كه از برايش توضيح دادم، از
علي خاموش كنند، به  خواستند اين فضيلت را از اُميه مي ند، بنينام نهاد(درب مار) 

 كردند تا آن درب باب القتلي آن درب آويزان مي همين سبب كشته شدگان را مدتي بر
 .)(درب كشته شدگان) نام گرفت

 تر علي پايين كساني كه فضلشان خيلي از جواب: شكّي در آن نيست كه جنّيها از
معلوم  هم جديداً واضح و قديم و هم در اين امر و ،اند سؤال كرده واستفاده نموده بوده 

 اين از است، و آن بيشتر علي ازو منزلت  همچنين چيزي روي داده قدر است. پس اگر
اي  چنين واقعه اگر است، و علي كمتر كوچكترين فضائل كساني بوده كه فضلشان از

كه هستند  يازمند اثبات فضيلت عليشود. تنها كساني ن فضل علي كم نمي روي نداده از
اند يا  علم همنشيني داشته كسانيكه با اهل دين و وإالَّفضلش مشكوك هستند،  خود از

را موجب فضيلت علي  اند اينها ديده اين بزرگتر هايي از العاده نفس خود خارق در
 داند. نمي
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انه شيعه گ هاي دوازده بطالن ادعاي رافضي در مورد امامت امام

 اماميه

در اين  ما ،گانه امامهاي دوازده امامت ديگر (فصل چهارم: در ه است:رافضي گفت
را در ممالك  شيعه اين نصپسينيان ، است آنها: نص چندين طريق داريم: يكي از مورد
به حسين گفت:  اند: كه پيغمبر نقل كرده ص پيغمبر از به ارث گرفته و از پيشينيان دور

 أئمه، كه نهم آنها قائمشان است اسم و از نه نفر امام، پدر پسر امام برادر (اين امام
 همچنانكه از ،كند مي دادپروري پر عدالت و ي من است، زمين را از كنيه اش اسم و كنيه

 .شده است ظلم پر جور و
 چند جهت: جواب از

اي  فرقه ه جزاول: اينكه گفته شود: اين دروغي است عليه شيعه، چون اين روايت را ب
كنند، زيديه كه  ي فرق شيعه اين روايت را تكذيب مي كنند، بقيه شيعه روايت نمي از

 كند، اسماعليه و است اين روايت را تكذيب مي ها بهترين آن فرقه داناترين و عاقلترين و
اي  عشريه كه فرقه كنند، به استثناي اثنا اي شيعه اين روايت را تكذيب ميه فرقه ديگر

هاي  فرقه ي شيعه. خالصه، شيعه داراي فرق متعددي است و فرق هفتادگانه ازاست 
اي، پس  به جز فرقه ،كنند بزرگتر بيست تا هستند كه همگي اين روايت را تكذيب مي

 .؟شيعه كجاست تواتر
 از غير هاي ديگر شود: اين نص معارض نصوصي است كه فرقه مي دوم: اينكه گفته

 و ،دوازده امام هستند كه قائل به امامت غير هايى نند، مانند فرقهك اثنا عشريه روايت مي
فرق شيعه  يك از حقيقت هر در ،كند همچنين معارض است با آنچه كه راونديه نقل مي

 .نص دوازده امامي است از كنند كه غير نصي را ادعا مي
 د نداشته، وبين علماء متقدم شيعه روايت اين نص وجو شود: در مي سوم: اينكه گفته

 متواتر و و روايات آنها مشهور اند، به آن استدالل نكرده نشده، و كتابهايشان ذكر در
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اين روايت  شيعه است. متأخر يي علما است، پس بديهي است كه اين نص ساخته
كه پسرش  هگفته شد ، وه استكه حسن بن علي عسكري فوت كرد ساخته شدهزماني 

 ص فوت پيغمبر پنجاه سال بعد از دويست و بيش از ، اين نصاست محمد غايب شده
 .پيدا شد

 ،شيعه هستند اهل سنّت چندين برابر يعلما شود: اهل سنّت و مي چهارم: اينكه گفته
چنان يقيني كه  ،است ص رسول اللّه آنها همگي يقين دارند كه اين روايت دروغ بر

علي كه دروغ بودن اين  ي شيعه و اهل سنّت مثل عامه ،آن نباشد در شكىكمترين 
 شيعه بر يكنند، پس ادعاي علما اين موضوع مباهله مي دانند با شيعه در روايت را مي
 دروغ آن نيست. ادعاي علماي اهل سنّت بر از اين روايت مقبولتر دانستن تواتر

 و آخر اول و است از تحقق تواتر، شروط تواتر شود: يكي از مي پنجم: اينكه گفته
هم قائل به امامت  فوت حسن بن علي عسكري حتّي يك نفر ليكه قبل ازحا وسط، در
دولتهاي بني اميه هيچكس ادعاي امامت امام  زمان علي و ، دراست نبوده امام منتظر

 علي يا بر ادعاي نص بر آن زمان كه بود ادعايي در ،نمود دوازدهم امام قائم را نمي
 امام دوازدهم امام قائم را هيچكس از نص براما ادعاي  علي بود. و بعد از كساني ديگر
 قديم. چه رسد به نقل آن در ،قدما ندانسته

ي  طرف شيعه دانند اولين ادعاي نص از شود: اهل علم مي مي جهت ششم: اينكه گفته
 اين افتراء را عبداللّه بن سبأ و شد، و دوران خلفاي راشدين ظاهر اواخر اماميه در

 آن زمان وجود نداشتند، پس چه تواتري دارند؟  قبل از، ردندي كذابش اختالق ك فرقه
نزد  اند در عثمان نقل نموده و عمر و فضائل ابوبكر هفتم: احاديثي را كه صحابه در

روايات  وش كردندمخ پس اگر ،روايت اين نص متواترند از خاصه بيشتر عامه و
 است و تر مذكور شايستهوش بودن نص دمخ ،باشد فضائل اينان جايز صحابه بر جمهور

 روايات فضائل خلفا بيشتر در ،ر داشته باشيمووش نمودن نص(مزعوم) معذدمخ در اگر
زيادي برآن دارد ثابت شده باشد،  صحابه كه نصوص متواتر فضائل اگر معذوريم، و

 از - حق باشد اگر - اين نصوص ممنوع است، چون مخالفت آن با توافق خالف
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 باشد. گناهان مي بزرگترين تجاوزها و
اماميه اين نص را با سند متّصل روايت نكرده است چه رسد به  هشتم: هيچ فردي از

روايت كنندگان آنها را نخوانده  دارند، اگر به تكرار اين كلمات نياز باشد، و اينكه متواتر
 هك توانستند آنها را حفظ كنند، كجا هستند آن تعداد زيادي ممارست نكرده باشند نمي و

حفظ كرده  ص اذان نسل به نسل تا پيغمبر تشهد و اين كلمات را مانند كلمات قرآن و
معني  نماييم: بعضي اوقات تواتر فضائل صحابه را مي ما وقتي كه ادعاي تواتر باشند؟ و

 صفّين و هاي جمل و واقعه خالفت خلفاي چهارگانه و كنيم، مانند تواتر را ادعا مي
به نقل الفاظ  قبيل اينها كه نياز از ازدواج علي با فاطمه و ايشه وبا ع ص ازدواج پيغمبر
 پيشي گرفتن و همچنين مانند تواتر ، وتا الزم باشد آنها را با درس خواندمعيني ندارند 

نماييم كه اهل علم آنرا  الفاظي مي بعضي اوقات ادعاي تواتر و ،غيره... اعمال صحابه و
 اند.  نقل نموده حفظ و

را تكذيب  مزعوم اهل بيت نقل شده است نص از هم: آنچه به صورت متواترجهت ن
بلكه كسي را  ،آنها وارد شده جانب خداوند نصي بر كردند كه از آنها ادعا نمي كند، مي

دوازده امام داللت  چه رسد به اينكه نصي را بر ،كردند تكذيب مي گفت: ميكه چنين 
 دارد ثابت كرده باشند.
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 سخن دربارة حديث مهدي

مردي  آخرالزمان (در ص پيغمبر از ابن عمر ما حديثي را كه روايت نموده است: ازا
كند  مي عدالت پر ي من است، زمين را از كنيه اش مثل اسم و كنيه شود اسم و مي ظاهر

 .)آن مهدي است شده است، و ظلم پر و جور همچنانكه از
، صحيح شوند ج مهدي مورد استدالل واقع ميمورد خرو احاديثي كه در جواب:

 ن مسعود وبحديث ا آنها از از غير و احمد ترمذي و د وهستند، آن حديث را أبوداو
را طوالني  دنيا بماند خداوند آن روز عمر روز ازيك تنها  اگر(د: ان روايت كرده هغير
كند، اسمش با  ج مياهل بيت من خرو من يا از رساند تا مردي از به اتمام نمي كند و مي

 داد پروري پر عدالت و زمين را از ،من است اسم پدرش اسم پدر اسم من يكي است و
ترمذي و ابوداود آن را از روايت ام  .)ظلم پر شده است جور و كند همچنانكه از مي

273Fاند سلمه روايت كرده

1. 
 ابوداود ،اوالد فاطمه است) از اهل بيت من و (مهدي از حديث است: همچنين در و

در همين حديث هست(كه هفت سال بر زمين  از طريق ابوسعيد آن را روايت كرده، و
(اين  كه علي به حسن نگاه كرد و گفت: - روايت نموده علي از و .شود) مالك مي

از  او را نامگذاري نموده، و ص پسر من بزرگ [سيد] است مانند آنچه كه رسول اللّه
د با اسم پيغمبرتان در اخالق و ظاهر به ايشان شباهت صلب او مردي خروج خواهد نمو

274Fدارند زمين را از عدالت پر خواهد نمود)

2. 
نموده و  انكاراي اين احاديث را  فرقه ،اند فرق مختلفي در اين احاديث به اشتباه رفته

(مهدي وجود ندارد مگر عيسي پسر  فرمايد: مي ص پيغمبر به حديث ابن ماجه كه از

                                           
 ).٢٢٣٠) حديث (٤/٥٠٥) وترمذی (٢/١٣٦٨) ونگاه:ابن ماجه (١٥٣-٤/١٥١نگا:سنن أبو داود ( ١

 ) ٤/١٥٣نگا: سنن ابو داود( ٢
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275Fمريم

اما اين حديث ضعيف است، محمد بن وليد بغدادي و غير او اند  ل كردهاستدال) 1
اند در حاليكه چيزي نيست كه بر آن اعتماد شود، ابن ماجه از  بر اين حديث اعتماد كرده

خاله جنَدي  بنو شافعي از مردي يمني روايت نموده كه آن را محمد  ،يونس از شافعي
اله جنّدي حجت نيست و اين در سند شافعي وجود خ بنگويند، در حاليكه محمد  مي

 ندارد، و گفته شده شافعي از جنَدي نشنيده و يونس از شافعي نشنيده. 
عا  اي كه هميدوازده اما م:دوكنند اين مهدي ايشان است، مهدي آنها اسمش  مياد

 آنرا وصف نموده اسمش ص حسن است و مهدي موصوفي كه پيغمبر بنمحمد 
 عبداللّه است. نبمحمد 

                                           
 ) ١٣٤١-٢/١٣٤٠نگا: سنن ابن ماجه ( ١
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بطالن ادعاي رافضي در مورد واجب بودن امام معصوم در هر 

 زماني

ما بيان كرديم كه وجود امام معصوم در هر زماني واجب  م:(دو ت:ه اسرافضي گفت
 . )كه غير از اينها معصومي وجود ندارداست  است، و اجماع بر اين
 . مقدمة اول همچنانكه گذشت غير ممكن بودن اول ت:جواب از چند جه

م را منع كرده فرقه م:دومة دواند هايي از خودشان مقد. 
م:سو كنند چهارصد و پنجاه سال است،  عا ميزماني كه چنين معصومي را در آن اد

نزد بعضي از آنها  ،به داخل زيرزميني (سرداب) رفته هـ)260(چون به خيال آنها در سال 
ديگر كمتر از پنج سال داشته است، تا بحال كمترين اثري از  پنج سال و نزد بعضي

چه رسد به اثري كه  ،از اثراتي كه حكام و قضات و علماء دارند ،ايشان ظاهر نشده
امامي معصوم داشته باشد، چنين وجودي چه منفعتي دارد اگر موجود است؟ پس اگر 

 شد؟! بود چه مي نمي
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 :)184( فصل
 گانه بر امامت آنها فضائل امامان دوازده بطالن استدالل رافضي به

شود  ميگانه)  فضائلي كه شامل هر يك از آنها (أئمه دوازده م:(سو ت:ه اسرافضي گفت
 .)موجب امامتشان است
اول: نهايت اين فضايل اين است كه صاحبش اهليت امامت را  ت:جواب از چند جه

ت مردي براي ود، همچنانكه اهليش اهليت امام نميوجود  داشته باشد، اما به محض
 گردد. قضاوت موجب قاضي بودن آن نمي

ت امامت براي كساني ديگر از اهل قريش نيز ثابت بوده م:دوهمچنانكه براي  ،اهلي
آنها نيز اهليت داشتند كه متولي امامت گردند اما اهليت موجب  ، واست آنها ثابت بوده

 اند. نشدهامام  اختصاص امامت به آنها نشده، و
م:سو  باشد.  ، پس امامتش ممنوع ميموجود نيستدوازدهم آنها نزد جمهور عقالء 

علي  كهچنان نداشته يبروز ديني و يا علم از طبقه آنها شانعسكريها و امثال م:چهار
 اند. محمد داشته بنجعفر و جعفر ابو و حسين، بن
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 گانه هرد بر طعن رافضي در مورد امامت خلفاي س

276Fشاناي كسانيكه بر م:(فصل پنجت: ه اسرافضي گفت

 وامام نبودند،  پيشي گرفتند 1
 .)كنند داللت مي آن چندين جهت بر

ت كه متولي امور مسلمين ينسجواب: اگر منظورش از عدم امامت آنها ا م:گفت
جرا و اند كه حدود را ا و قدرتي نداشته ،اند و مسلمانان با آنها بيعت ننموده ،اند نشده

ها و عيدها را براي مردم  و نماز جمعه ،و با دشمن بجنگند ،حقوق را رعايت كنند
بس بزرگ و عناد  اين بهتاني ،كه داخل شؤون امامت است چيزهايى و غيره از دنخوانب

رافضيها و غير آنها اين را  ،اند هستند كه به تواتر معلوم شده چيزهايى است، چون اينها
كردند. اما آنها  شدند رافضيها از آنها عيبجويي نمي متولي امامت نمي دانند، اگر آنها مي

مامت ابدون اينكه تفاوت را بيان كنند كه آيا منظور نفس  د:كنن امامت را ثابت و نفي مي
انجام وظايف آن و يا نفس استحقاق تولّي امامت است؟ امامت را به معني دوم  و

شود، و اگر از ادعايشان عدم  دو نوع آن مي كنند كه شامل هر گويند و خيال مي مي
و  ،اند و اينكه علي صالحيت داشته اما آنها نداشته ،صالحيت امامت را بر آنها اراده كنند

تر بوده اين دروغ است، و اينست مورد نزاع. و ما ابتدا جوابي كلّي  يا علي از آنها شايسته
 دهيم.  مي آن را جوابو عمومي سپس مفصالً 

ت امامت را  دانيم مي ما يقيناً و قطعاً م:گوي ا جواب عمومي و كلّي، ميامكه صالحي
زاعي ندارند به جز نهاي مختلف مسلمانان  اند، و در اين مورد تنها دو نفر از فرقه داشته

 بر آنها براي امامتدانيم كه  ما مي د:گوين رافضي، حتّي أئمه و جمهور امت اسالمي مي
 .اند مت بودهاافضل  د، بلكه آنهاان تر بوده حقّ

گوييم، و ممكن نيست كه هيچ دليل  دانيم قاطعانه و بدون ترديد مي و آنچه را ما مي

                                           
 علی بن ابی طالب  ١
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 باشد.آن در تعارض  باظنّي يا  قطعي و
 .شود هايشان نقض نمياضتاما دليل قطعي: استدالالت قطعي موجب و مق

 .باشدقطعي  دليل تواند معارض نمي و اما دليل ظني: چون استدالل ظني
يا نقلي است كه ما  ت:از دو امر خارج نيس نددان ميعيب تمام آنچه را كه  ه:خالص

دانيم، و  نمي برند ي كه گمان ميدالّ بر بطالن امامت را دانيم، و يا آن آن را صحيح نمي
ا آنچه را كه قطعاً بپس صالحيت تعارض  ،نيستند هيچكدام از اين دو مقدمه معلوم

 رديده ندارند.معلوم گ
هاي آنها  و هر گاه دليل قطعي بر ثبوت امامت آنها اقامه شد، بر ما الزم نيست كه شبه

 ايم و با شبهاتي مانند شبهات آنچه را كه قطعاً دانسته همچنانكه ،بدهيممفصالً جواب  را
 سوفسطائيه در تعارض باشد الزم نيست جواب دهيم.

ناً دانسته بخاطر شبهاتي مظنون دفع كند، حال و بر هيچ كس الزم نيست آنچه را يقي
برايش روشن گرديد و  هتفاوت ندارد ناظر باشد يا مناظر، بلكه اگر جهت فساد شبه

 همناظر براي ديگران نيز بيان نمود، موجب افزوني علم و معرفت و تاييد حق در نظر و
يقين را با شك برايش روشن نشد باز الزم نيست كه  هگردد، و اگر وجه فساد شبه مي

تر بودنشان بر  دفع نمايد، ان شاء اللّه از اين به بعد استحقاق آنها براي امامت و بر حق
 غير آنها را توضيح خواهيم داد.
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كه او شيطاني  پاسخ به طعن رافضي در مورد ابوبكر صديق 

 دارد

ارم كه بر من وارد من شيطاني د د:گوي مي كه كرباول: (قول ابو ت:ه اسرافضي گفت
بر حق پا بر جا بودم ياريم دهيد، و اگر كجروي كردم راستم كنيد. در  شود، پس اگر مي

امام تكميل كردن مردم است پس چگونه ابوبكر كمالش را از مردم  ي حاليكه وظيفه
 .؟)طلبد مي

اول: مأثور از ابوبكر اينست كه (من شيطاني دارم كه بر من  ت:جواب از چند جه
تا (پس هر گاه بر من وارد شد از من دور شويد  شود)، يعني: هنگام عصبانيت رد ميوا

 .در شادماني شما تأثير نگذارم)
(از من اطاعت كنيد آنجا كه از خداوند اطاعت كردم، و هرگاه از فرمان خدا  ت:و گف

گفت و  سرپيچي كردم اطاعتتان از من بر شما الزم نيست) اين است آنچه كه ابوبكر
توان ابوبكر را با آن مدح نمود، همچنانكه بيان  اين از بزرگترين چيزهايي است كه مي

 خواهيم كرد ان شاء اللّه تعالي. 
شود  آدم وارد مي شود تفسير شده به اينكه بر بني شيطاني كه بر ابوبكر وارد مي م:دو

ت، ايشان نيز به خاطر ترس از تعدرا امر مردم  ،ي و تجاوز بر فردبه هنگام عصباني
 ص دوري گزينند. همچنانكه در حديث صحيح از پيغمبر از او نموده كه در اين حالت

كه عصباني  يل(نبايد قاضي در بين دو نفر قضاوت كند در حااست:  آمده كه فرموده
277Fاست

و اينست آنچه  نهي فرموده، و خشم از حكم دادن به حالت غضب ص ) پيغمبر1
خواسته كه در حالت عصبانيت حكم صادر نكند، و فرمان  ،كه ابوبكر اراده نموده است

ايشان را ناچار به صدور حكم  در اين حالت داده كه از ايشان طلب حكم نكنند، و يا

                                           
 ).١٣٤٣-٣/١٣٤٢)، و مسلم (٩/٦٥نگا: بخاری ( ١
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 باشد. هاي اطاعت از خدا و رسولش مي نكنند، و اين از نشانه
ت براي تمامي انسانها پيش مي د:اينكه گفته شو م:سون آيد، حتي بزرگتري عصباني

(اللهم إنام أنا برشٌ أغضب كام يغضب البرش وإين اختذت عندك عهداً فرمودند:  ص فرزند آدم

ام مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه هبا اليك يوم القيامة)  .لن ختلفنيه: أيّ

عهدي  شوم، و من با شما عصباني ميمن بشرى هستم كه مانند ديگران يعني: پروردگارا 
، و ام گفتم و يا تازيانه زدهكه ناسزا كني: هر مؤمني را  هرگز با من تخلف نميكه ام  بسته

278Fروز قيامت آن را برايش باعث قربت و نزديكى خود قرار بدهاذيت كردم يا 

. و اما اينكه 1
بياوريد) اين  پا برجا بودم ياريم دهيد، و اگر كجروي كردم مرا به راه راست(اگر  گفته:

از كمال عدالت و تقواي ايشان است، و بر هر امامي واجب است در اين زمينه به ايشان 
اقتداء نمايد، و بر مردم واجب است بدين صورت با أئمه برخورد نمايند، اگر امام بر 
دين پا برجا بود بر اطاعت خدا ياريش دهند، و اگر خطا و كجروي نمود راه درست را 

نند، و اگر عمداً ظلمي از او سر زد در حد امكان ايشان را منع برايش تبيين و راهنمايي ك
كنند، و اگر مطيع حق بود مثل ابوبكر معذرتي در ترك ايشان ندارند، و اگر ممكن نبود 

 اند.  ظلم را دفع نمود مگر با ظلمي بزرگتر و بدتر، شرّي را با شرّي بزرگتر دفع نكرده
مردم است، پس چگونه از مردم طلب كمال (وظيفة امام تكميل  و اما قول رافضي:

 نمايد؟). مي
چند جواب دارد: اول: ما قبول نداريم اين كه امام مردم را كمال ببخشد و مردم در 
كمال امام نقشي نداشته باشند، بلكه امام و مأموم بر نيكي و پرهيزكاري همديگر را ياري 

فلة كاروان حج، دين توسط پيغمبر كنند، نه بر گناه و تجاوز، مثل: فرمانده جنگ، قا مي
تعريف شده است، براي امام ديني باقي نمانده كه مخصوص به ايشان باشد، اما در  ص

كند، و بر  جزئيات اجتهاد الزم است، اگر حق در جزئيات روشن بود براي مردم بيان مي
، بايد شد مردم الزم است كه از ايشان اطاعت نمايند، و اگر در موضوعي حق اشتباه مي

در آن به مشورت بپردازند تا روشن گردد، و اگر براي كسي غير از امام روشن شد بايد 

                                           
 ).٤/٢٠٠٨)، ومسلم (٨/٧٧ی (البخار ١
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براي امام توضيح دهد، و اگر اجتهادها با هم مختلف بودند بايد از امام تبعيت شود، 
 چون بايد ترجيحي باشد، و عكس آن جايز نيست. 

مت ايشان در نزد امت اين فرمودة ابوبكر تنها باعث افزوني شرف و عظ م:دو
شود، امت اسالمي هيچ كسي را بعد از پيغمبر به اندازة ابوبكر تعظيم ننموده، و هيچ  مي

نمايد، اند، بدون آنكه آنها را ترغيب و ترهيب  ي ابوبكر اطاعت نكرده كسي را به اندازه
خود با  بيعت نمودند، با ميل و رغبت صبلكه كساني كه در زير درخت با پيغمبر 

نمودند، بعد از آن در  فضيلت و استحقاق ابوبكر اقرار ميبوبكر نيز بيعت نمودند، و به ا
مراجعه به ايشان  با بيان ابوبكر و إالَّاي مردم در عهد ايشان اختالف نداشتند  هيچ مسئله

 رفت، در اين مورد تنها كسي بود كه همتا نداشت. اختالف از بين مي
اما علي با  ز هر كس ديگري به ايشان شبيه بودند، وعمر سپس عثمان در اين زمينه ا

با علي جنگيدند، نه علي آنها را به پا داشت و نه آنها علي را به پا  آنها جنگيد و آنها نيز
اند؟ و كداميك از اين  داشتند، كداميك از اين دو امام بيشتر وظيفة امامت را به جا آورده

ا رد نمود، و بر كداميك از آنها وحدت كلمه و داشت و مرتدين ر دو امام دين را به پا
توحيد مسلمين تحقق يافت؟ آيا اين دو مثل همديگرند؟ مگر نزد كسانيكه دين و عقل 

 ناقصي دارند؟!
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 :)187فصل (
مبني بر  رد بر طعن رافضي در مورد بيعت با ابوبكر صديق

 اينكه بيعتش ناگهاني بود

بيعت با ابوبكر ناگهاني بود، خداوند شرّش را رافضي گفته: (دوم: قول عمر اين كه 
آن  از مسلمين حفظ نمود، هر كس به همچنين چيزي برگشت او را بكشيد، ناگهاني

دليل بر عدم وقوع آن بر رأي صحيح بوده، سپس محفوظ شدن از شرّش را خواسته و 
ه ابوبكر دستور به قتل كسي داده كه چنين كاري را تكرار كند، اينها موجب طعنه زدن ب

 ).شود و خالفتش مي
اي است كه در آن عمر  جواب: آنچه در صحيحين از ابن عباس ثابت شده، خطبه

(قسم به خدا اگر عمر فوت  ه:گفته (... سپس به من خبر رسيده كه يكي از شما گفت
بيعت ابوبكر اتفاقي و  د:كردم) هيچ كس جرأت نكند كه بگوي كرد با فالني بيعت مي مي

وده، بله، اينطور بود اما خداوند مردم را از شرّ ناگهاني و فلته مصون داشته، و در پنهاني ب
بين شما كسي وجود ندارد مانند ابوبكر كه گردنها برايش خرد شوند، هر كس بدون 

شوند، كننده و بيعت با او شده بايد كشته  با كسي بيعت كند، بيعت مشورت مسلمانان
و در همان  به ما رسيد، سپس سخن را به اتمام رساند، صهنگاميكه خبر وفات پيغمبر 

كنم پس با هر كدام كه  (من اين دو مرد را انتخاب مي ت:ابوبكر صديق گف ت:قصه اس
خواستيد بيعت كنيد، دست من و ابوعبيده را گرفته بود در حالي كه در بين ما نشسته 

دا: اگر گردنم را هم شدم، قسم به خ گفت ناراحت نمي بود، اگر غير از اين را مي
زدند حاضر نبودم مرتكب گناه بشوم، و دوست داشته باشم بر قومي شورش كنم كه  مي

 اآلن اين كرد و ابوبكر در بين آنهاست، مگر به هنگام مرگ چيزي در درونم خطور مي
 هم نيست. 

 موضوع بصورت كامل قبالً ذكر شده.بحث اين 
سازي نكرده بوديم و آمادگي نداشتيم، چون  هگويم ناگهاني بوده يعني زمين اينكه مي
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ن شده بود، و ديگر نيازي نداشت كه مردم براي آن جمع شوند، يابوبكر براي اين امر تعي
تر است، بعد از ابوبكر هيچ  دانستند كه ايشان از هر كس ديگري شايسته چون همه مي

پس هركس در كس ديگري وجود نداشت كه مردم در استحقاقش اتفاق داشته باشند، 
غير حضور عموم مسلمين خواست با كسي ديگر بيعت نمايد او را بكشيد، عمر محفوظ 
ماندن از شرّش را نخواسته، بلكه خبر داده كه خداوند به سبب اتفاق مردم، مردم را از 

 شرّ فتنه حفظ كرده است.
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 :)188فصل (
 رد بر طعن رافضي در مورد علم خلفاي راشدين

 ).نقص آنها در علم و پناه بردنشان به علي در اغلب احكامم: (سوه: رافضي گفت
هاست، تا بحال معلوم نشده كه ابوبكر كمترين چيزي  جواب: اين از بزرگترين بهتان

رفت و به سيره و  دنبالش مي ،را از علي آموخته باشد، اما علي از ايشان روايت نموده
كرد تا عمر از علي،  علي از عمر استفاده مي كرد، و اما عمر، بيشتر اخالق ايشان اقتداد مي

و اما عثمان علمش از ابوبكر و عمر كمتر بود، با اين وصف نيازي به علي نداشت حتّي 
بعضي از مردم شكايت از بعضي از كارمندان و كارگران عثمان را به نزد علي بردند، 

ما نيازي به اين  ت:اي براي عثمان فرستاد، عثمان در جواب گف كتاب صدقه را در نامه
نداريم، عثمان درست گفته است، اين فرائض صدقه و مقدار سهام آن است و هيچ كس 

رسيده است، و آن از  ص تواند آنها را بداند، مگر با توقف در آنچه كه از پيغمبر نمي
چهار طريق نقل شده است: كه صحيحترين آنها در نزد علماء مسلمين كتاب ابوبكر 

279Fراي انس بن مالك نوشته است، بخاري آنرا روايت نمودهاست كه آنرا ب

و اكثر أئمه  1
280Fاند. و بعد از آن كتاب عمر است طبق آن عمل كرده

، اما كتابي از علي نقل شده حاوي 2
اند، مثل: (در بيست و پنج رأس، پنج  مطالبي است كه هيچكدام از علماء آنرا قبول نكرده

نقل شده مخالف  صواتري كه از پيغمبر گوسفند واجب است) و اين با نصوص مت
در نقل آن اشتباه  يا و ،روايت شده يا منسوخ است است، به همين سبب آنچه از علي

 شده است. 
كتاب عمرو بن حزم است، آنرا هنگامي نوشت كه به نجران فرستاد، كتاب  م:چهار

تر احكام به آنان در بيش د:گويي ابوبكر آخرين كتاب است، كسيكه عاقل باشد چطور مي

                                           
 ) و غريه.٢/١١٦نگا: البخاری ( ١

 ).٢٠٥-٢٠٤-٤/١٩٩نگا: سنن أبو داود( ٢
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كردند، بلكه  هاي خودش به ايشان مراجعه نمي بردند، در حاليكه قاضي علي پناه مي
قاضي شريح و عبيدة سلماني و امثال آنها از قضاتي كه در زمان علي مشغول قضاوت 

 كردند. بودند، با آنچه كه در نزد غير علي آموخته بودند قضاوت مي
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 :)189فصل (
 د خلفاء كه در نتيجه طعن بر عليبيان طعن رافضي در مور

 باشد مي

 ).وقايعي كه از آنان سر زده، كه اكثر آنها ذكر شدند م:(چهار ت:رافضي گفته اس
جواب آنها را مجمالً و مفصالً ذكر كرديم، توضيح جواب در مورد آنچه بر  م:گفتي

آيد، ممكن  تر است از آنچه بر علي منكر به حساب مي آيد آسان آنها منكر به حساب مي
نيست كسيكه علم و عدل داشته باشد آنها را تجريح و علي را تزكيه نمايد، بلكه هرگاه 

علي  ،دار شوند ترند، و هرگاه آنها جريحه آنها شايسته ،ايراد به حساب آيد بدونعلي 
 مقدم است.

رافضي اگر حرف خود را به صورت كلّي بگويد الزم است كه نقص علي بزرگتر از 
اين  گويي و فساد سخنش واضح است، و سه باشد، و اگر كلّي نگويد تناقصنقص آن 

 صواب است.
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 :)190فصل (
رد بر طعن رافضي در مورد خلفاء مبني بر اينكه آنان قبل از اسالم 

 پرست بودند بت

 ﴿: قول خداوند تعالي م:(پنجت: رافضي گفته اس       ﴾N )البقره :

 ».رسد پيمان من، به ستمكاران نمى« ).124
رسد. كافر ظالم است؛ چون خداوند  اعالم نموده كه پيمان امامت به ظالمين نمي

﴿د: فرماي مي       ﴾N )و كافران، خود ستمگرند« ).254: البقره.« 
ا زمان ظهور پرستيدند، ت آن نيست كه آن سه نفر كافر بودند و بت مي و شكي در

 ).صپيغمبر 
جواب از چند جهت اول: اينكه گفته شود كفري كه به دنبالش ايمان صحيح بيايد 

گذارد، و بداهت اين در اسالم حتّي در دين تمام  براي صاحبش باقي نمي گناهىهيچ 

  ﴿د: فرماي باشد. همچنانكه خداوند تعالي مي مي ضروري صپيغمبران     

        ﴾N )38: األنفال.( 

چنانچه از مخالفت باز ايستند، (و ايمان آورند) گذشته «به آنها كه كافر شدند بگو: «
 ».آنها بخشوده خواهد شد

روايتي:  و در (اِنَّ االسالم جيّب ما قبله)فرمايند:  در حديثي صحيح مي صو پيغمبر 
281Fهلجرة هتدم ما كان قبلها، وإنَّ احلج هيدم ما كان قبله(هيدم ما كان قبله، وإنَّ ا

N(  يعني: بدرستيكه
ما قبل خود را  د:فرماين كند، و در روايتي ديگر مي اسالم ما قبل خود و (كفر) را بر مي

 ).كند كند، و حج ما قبل خود را نابود مي كند و هجرت ما قبل خود را نابود مي نابود مي
سالم متولد شده بزرگتر نيست از آنكه بعد از كفر مسلمان هر كس در زمان ا م:دو

                                           
 ).٢٠٥-٢٠٤-٤/١٩٩نگا: املسند( ١
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 شده است، بلكه توسط نصوصي مستفيض ثابت شده كه بهترين قرن، قرن اول است، و
تر)  اند، در حاليكه آنها بزرگتر (با فضيلت اكثريت آنها بعد از كفر نفساً مسلمان شده

افضيها در اين زمينه نظري دارند اند. ر هستند از قرن دوم كه در زمان اسالم متولد شده
كه با كتاب و سنت و اجماع سلف و دالئل عقلي متفاوت است، به همين سبب به 
چيزي معتقدند كه بطالن آن بديهي است، مانند ادعايشان بر ايمان آذر، و والدين پيغمبر 

 و اجدادش و عمويش أبي طالب و غيره.
كس  را مبعوث گرداند هيچ صد پيغمبر سوم: اينكه گفته شود: قبل از اينكه خداون

، اگر از مردها و نه علي نه مرد و نه بچه و نه زن و نه سه نفر د:از قريش مؤمن نبو
 ها هم همينطور و همچنين علي و غيره. ، بچهپرست بودند صحبت شود آنها بت

هر كس بگويد كه مسلمان بعد از ايمان آوردن باز كافر است، به اجماع  م:چهار
مين خودش كافر است، پس چگونه در مورد كسانيكه از ديگران ايمانشان بيشتر مسل

 شان. آنها كافر هستند بخاطر كفر گذشته د:شو بوده گفته مي
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 :)191فصل (
گفت مرا  رد بر طعن رافضي در مورد قول ابوبكر صديق كه مي

 بگذاريد

=(أقيلوين فلست بخريكم): قول ابوبكر م:(شش ت:رافضي گفته اس Iعني من را دست ي

كم بگيريد من بهترين شما نيستم) اگر ايشان امام بودند برايش جايز نبود كه از مردم 
 بخواهد ايشان را دست كم بگيرند. 

جواب: اول: اين ادعا اوالً الزم است كه صحتش روشن شود، و اگر صحتّش روشن 
دن به كسي ز نگردد، هر منقولي كه صحيح نيست، توسط منقولي غير صحيح طعنه

  .صحيح نيست
اگر نسبت اين قول به ابوبكر صحيح باشد، تعارض آن با قول كسي كه  م:دو

براي امام جائز نيست كه از مردم بخواهد او را دست كم بگيرند جائز نيست،  د:گوي مي
چون اينكه (چنين كاري براي امام جايز نيست) صرفاً ادعا است و هيچگونه دليلي برآن 

، به چه دليلي چنين كاري جايز نيست، اگر ابوبكر چنين درخواستي نموده وجود ندارد
باشد؟ و اگر چنين طلبي نيز نموده باشد هيچ نص و اجماعي وجود ندارد كه با آن در 
تعارض باشد، پس اقرار به بطالن آن واجب نيست، و اگر ابوبكر همچنين چيزي را 

 رساند. ر نمينگفته باشد، حكم به بطالن آن ضرري به ابوبك
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 :)192فصل (
بطالن نقل قول رافضي در مورد اظهار ندامت ابوبكر صديق به 

 هنگام وفاتش در مورد انصار

رافضي گفته است: (هفتم: حرف ابوبكر به هنگام مرگش: اي كاش از رسول اللّه 
كردم آيا انصار در امر خالفت هيچ حقي دارند؟ و اين دليل گمان ابوبكر  سؤال مي ص
حت بيعت با نفس خودش است، با اين وصف در روز سقيفه هنگاميكه انصار بر ص
روايت  صرا پيشنهاد كردند توسط آنچه كه از پيغمبر » از ما امير و از شما اميري«طرح 
يعني: امامت بايد در قريش باشد، انصار را وادار نمود كه با  (األئمة من قريش)نمود 

 ايشان بيعت كنند).
امامت بايد از آن  )282F١(األئمة من قريشكه فرموده  صث پيغمبر جواب: اما حدي

ها باشد صحيح است، و هر كس گفته است: صديق در آن گمان داشته، يا در  قريشي
 صحت امامت خودش مشكوك بوده، دروغ گفته است.

كردم:  سؤال مي صو هر كس بگويد: ابوبكر صديق گفته است: اي كاش از پيغمبر 
فت سهمي دارند؟ حقيقتاً دروغ گفته، به خاطر نصوص فراوان از آيا انصار در خال

كه در آن  تر از آن بوده در اين مورد، مسئله نزد صحابه و ابوبكر روشن صپيغمبر 
 باشد. مشكوك باشند، و اين دليل بر باطل بودن اين روايت مي

                                           
 ايم. قبالً آن را ذكر نموده ١
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 كه گويا وي علي ورد بر ادعاي رافضي در مورد ابوبكر صديق 

 زبير را اذيت كرده و به خانة فاطمه حمله آورده است

رافضي گفته است: (هشتم: كالم ابوبكر در بيماري مرگش: اي كاش خانة فاطمه را 
ساعده دست يكي از آن دو  كردم، و اي كاش در نشست بني كردم و آن را رها مي كسب نمي
قداماتي است بر خانة فاطمه بودم، اين دليل بر ا گرفتم او امير و من وزير مي مرد را مي

 هنگامي كه اميرالمؤمنين و زبير و غير آنها در خانة فاطمه با هم جمع شده بودند).
قبول نيست تا زماني كه توسط اسنادي صحت لفظ ثابت نشود، و ورد ايراد م :جواب

تفي داللتي ظاهر بر ايراد نداشته باشد، هر گاه يكي از آن دو شرط منتفي باشد ايراد نيز من
است، اگر هر دو شرط منتفي باشند چه؟ حال اينكه ما يقين داريم كه ابوبكر هيچگونه 

آخر از  اقدامي بر اذيت علي و زبير نداشته است، و حتّي بر سعد بن عباده كه اول و
 بيعت با ابوبكر تخلف نمود.

د آيا خواست ببين ي فاطمه فشار آورد، اين است كه مي شود براي خانه آنچه گفته مي
المالي كه تقسيم نموده موجود است تا آن را به مستحقش  در آن خانه چيزي از بيت

سپس بر آن شد كه اگر آن را براي آنها بگذارد جايز است؛ چون جايز است از  بدهد.
اء نمايد. اما اقدام ابوبكر بر اذيت نفس آنها، به اتفاق اهل علم نمال غنيمت به آنها اعت

كنند و  آنرا نقل ميكه  وقوع نپيوسته، اين تنها جاهلين دروغگو هستندهمچنين چيزي به 
ي فاطمه را ويران  صحابه خانه د:گوين كنند، كسانيكه مي كودنهاي دنيا آنرا تصديق مي

اند تا سقط جنين نمود، به اتفاق اهل اسالم اينها كالً  اند، و به شمكش زده نموده
بزرگ هستند، تنها كساني اينگونه افترائات را  ادعاهايي اختالق شده و افتراهايي بس

 دهند كه از جنس حيوانات هستند. ترويج مي
يعني: اي كاش دست يكي از آن دو مرد   [ليتني كنت رضبت عىل يد أحد الرجلني]و اما: 

گرفتم، براي اين سندي ذكر نكرده، و صحتش را بيان ننموده، اگر ابوبكر آن را  را مي
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 رع و تقوي و ترسش از خداوند متعال دارد.ود و گفته داللت بر زه
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گويا آنان در لشكر اسامه  بيان دروغ رافضي در مورد خلفاء كه

 شركت داشتند

فرمودند: جيش اسامه را آماده كنيد انجام  صرافضي گفته است: (نهم: رسول اللّه 
و عثمان هم در بين آنها  اين فرمان را چند بار تكرار نمودند، در حاليكه ابوبكر و عمر

خواست با اين فرمان  مي صبودند اما اميرالمؤمنين را به آن فرمان نكرده بود، پيغمبر 
 بعد از وفاتش آنها را از خالفت منع كند، ولي آنها قبول نكردند).

جواب از چند جهت: اول: درخواست صحت روايت. چون اين روايت با سندي 
ماء نقل نشده است، و معلوم است كه استدالل به معروف و يا صحيح از طرف عل

روايات جايز نيست مگر بعد از ثبوت آنها با دليل، اگر اينطور نباشد هر كسي آنچه را 
 تواند بگويد. خواهد مي مي

دوم: به اجماع علماي نقل اين روايت دروغ است، نه ابوبكر و نه عثمان در جيش 
 صداخل جيش بود. بصورت متواتر از پيغمبر اسامه نبودند، تنها گفته شده كه عمر 

روايت شده كه ابوبكر را جهت خواندن نماز جماعت تا وقت فوتش به جانشيني 
در آن فوت نمودند  صرا براي امامت نماز صبح روزي كه پيغمبر  برگزيده، ابوبكر
پردة اتاق را كنار زد، مسلمانان را در صفهايي ديد كه پشت سر  صخواند، پيغمبر 

اي خوشحال شد، اين كجا و فرمانش  خواندند و از ديدن چنين منظره نماز مي بوبكرا
 به خروج ابوبكر در جيش اسامه كجا؟!

توانستند فرمان رسول اللّه  سپرد، آنها نمي واليت را به علي مي صسوم: اگر پيغمبر 
مخالف  را رد نمايند، عموم مسلمين آنقدر مطيع خدا و رسولش بودند كه نتوانند ص

امرشان باشند، مخصوصاً يك سوم و يا بيشتر از آن همراه علي با معاويه جنگيدند در 
دانستند عموم  دانستند، اگر نصي در مورد علي مي حاليكه هيچ نصي را در مورد علي نمي

 جنگيدند. مسلمين مي
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به  ابوبكر را مأمور كردند كه براي مردم نماز جماعت بخواند، و صچهارم: پيغمبر 
نمود كه براي مسلمانان امامت نمايد،  علي امر ننمودند، اگر علي خليفه بود او را امر مي

 سپس چگونه هيچ وقت علي را بر ابوبكر امر ننمود؟.
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را  رد بر طعن رافضي در مورد اينكه پيامبر ص ابوبكر صديق

 براي هيچ كاري تعيين نكرد

ابوبكر را براي سرپرستي هيچ كاري انتخاب  صرافضي گفته است: (دهم: پيغمبر 
 ننموده، اما ديگران را بر او انتخاب كرده است).

جواب از چند جهت. اول: اين ادعا باطل است، بلكه واليتي را كه به ابوبكر داده به 
هيچ كس ديگري نداده است، به ايشان واليت حج داده، و غير از اين واليتهاي ديگري 

 اده است.نيز به ايشان د
به اجماع اهل سنت و شيعه به كساني واليت داده كه از ابوبكر  صدوم: پيغمبر 

اند، مثل: عمرو بن العاص، وليد بن عقبه، خالد بن الوليد، و معلوم است كه  كمتر بوده
 اند چون از آنها كمتر هستند.  واليتشان را ترك ننموده

عضي اوقات واليت ندادن به او سوم: عدم واليتش دليل بر نقص او نيست، چون ب
نياز نمودن او از  و بي صمنفعت بيشتري دارد، دفع نيازهاي پيغمبر  صبراي پيغمبر 

تر است از آن واليت، چون ابوبكر و عمر براي  ديگر مسلمانان بعضي اوقات با عظمت
 مثل وزير بودند. صپيغمبر 
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بوبكر صديق را از بيان دروغ رافضي در مورد اينكه پيامبر ص ا

 امارت حج سال نهم برگرداند

ابوبكر را انتخاب نمود براي ابالغ سورة  صرافضي گفته است: (يازدهم: پيغمبر 
برائت، سپس علي را انتخاب نمود و امر به برگشتن ابوبكر و توليت علي را بر آن 

اشد پس اي صالحيت نداشته ب اي يا بعضي از سوره فرمود، كسيكه براي ابالغ سوره
چگونه صالحيت امامت كلّي را دارد كه متضمن اداء تمامي احكام را براي همة امت 

 است؟!).
جواب از چند جهت: اول: اين به اتفاق اهل علم و تواتر دروغ است؛ چون پيغمبر 

در سال نهم هجرت ابوبكر را به سرپرستي حج برگزيد، و ايشان را برنگرداند،  ص
كه حج را براي مردم اقامه نمود، و علي نيز از جمله مأمومين او  بلكه در آن سال او بود

خواند، و مانند بقية مسلمانان امر و نهي را از ابوبكر دريافت  بود و پشت سر او نماز مي
 نمود. و اطاعت مي

و اين نزد اهل علم متواتر است، و در اقامة حج توسط ابوبكر در آن سال تنها دو نفر 
به برگشتن ايشان دستور  صشود كه پيغمبر  . پس چگونه گفته مياند اختالف نداشته

 داده؟!
اما علي را نيز فرستاده تا با ابوبكر پيمان مشركين را منحل كنند، چون عادت 
مشركين بر آن بود كه انعقاد پيمان و يا انحالل آنرا از غير خود رئيس و يا يكي از 

كردند. شكّي  ورت از هيچ كسي قبول نمياش قبول نكنند، در غير اين ص اعضاي خانواده
نيست كه اين رافضي و امثال آن از شيوخ رافضيها در احوال پيغمبر و سيرت و اموراتش 
و حوادثاتش جاهلترين مردمند، در اين زمينه آنقدر نادان هستند كه حتّي متواترات و 

روند  نبال وقايع ميدانند. د داند، نمي ترين شخص از سيره آن را مي آنچه را كه كم آگاهي
 كنند. و به ميل خود آنها را تغيير و يا كم و زياد مي
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اگر چه اين دروغ سخن اين رافضي نيست، چون سخن استادها و گذشتگاني كه اين 
كند، بهتر است به آنچه نزد  گويد ثابت نمي كند است، اما آنچه را كه مي از آنها تقليد مي

 متواتر است برگردد.شان و نزد اهل علم   عامه و خاصه
دوم: ادعايش: (امامت عامه متضمن اداء تمامي احكام براي مردم است) ادعايي است 

اند ديگر در اين زمينه نيازي  دريافت نموده صباطل، تمامي احكام را مردم از پيغمبر 
 به امام نيست مگر مانند نيازي كه به علماء دارند. 

اند، پس جايز  دريافت و تبليغ نموده صپيغمبر سوم: قرآن را تمامي مسلمانان از 
 نيست كه گفته شود ابوبكر صالحيت تبليغ آن را ندارد.

چهارم: جايز نيست كه گمان شود تبليغ قرآن فقط مختص به علي است، چون قرآن 
 شود بلكه الزم است متواتراً نقل شود. به روايت آحاد ثابت نمي
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كه گويا او در احكام اشتباه  مورد عمر رافضي در  گفتاررد بر 

 كرد مي

دليل  فوت نكرده است،گويد محمد  قول عمر كه مي م:(دوازده ت:رافضي گفته اس
علم او است، و همچنين دستور داد كه زن حامله را رجم كنند، علي نگذاشت و  كمىبر 
آنها اشتباه  شد، و غير اينها از احكامي كه در بود عمر هالك مي اگر علي نمي ت:گف

 ).نموده است
(قد فرموده:  صجواب: اينكه گفته شود: اول: در صحيحين ثابت شده كه پيغمبر 

ثون، فإن يكن يف أمتي أحد فعمر). يعني: در امتهاي گذشته محدثيني  كان قبلكم يف األمم حمدّ
همچنين چيزي را  صوجود داشتند، اگر در امت من محدثي باشد عمر است) پيغمر 

(رأيت أين أُتيت بقدح فيه لبن،  ه:فرمود صرد علي نفرموده، و همچنين پيغمبر در مو

لته يا رسول اهللاّ؟  يَّ خيرج من أظفاري، ثم ناولت فضيل عمر، قالوا: فام أوّ فرشبت حتّى أينّ ألر الرّ

 قال: العلم).

 كه در آن شير بود برايم آورده شد از آن نوشيدم تا اي يعني: در خواب ديدم كاسه
تعبير  د:شود، سپس بقيه را به عمر دادم تا آنرا بنوشد، گفتن ديدم كه از ناخنهايم خارج مي

283Fعلم د:اي رسول خدا؟ فرمو  آن را به چه نمودي

. عمر بعد از ابوبكر عالمترين اصحاب 1
 بود. 

اي بود، سپس برايش معلوم  فوت نكرده است، لحظه صاما آنكه گمان برد پيغمبر 
بعضي اوقات  دهد: فوت نموده. همچنين چيزهايي زياد روي مي صه شد كه رسول اللّ

شود، سپس برايش روشن  انسان در مرگ كسي ساعتي يا چند ساعتي مشكوك مي
شد چند برابر از  شود، علي نيز خالف آنچه عقيده داشت اموراتي برايش روشن مي مي

                                           
 ).٥/١٦) و (٤/١٧٤نگا: بخاری ( ١
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بر اين حالت هم مرد و برد  اين بزرگتر حتّي احكام زيادي را خالف آنچه بود گمان مي
اي كه  اي به امامت ايشان وارد نكرده، مثل فتوايش در زن مفوضه اين حالت هيچ خدشه

 ين نشده، و امثال آن آنچه در نزد اهل علم معروف است.يمرده و چيزي براي آن تع
اما زن حامله، اگر از حاملگي ايشان خبري نداشته معذور است، چون او امر به رجم 

ندانسته كه حامله است، سپس علي او را مطلع ساخته كه زن حامله است، و  و آن نموده
كردم و در  ساخت او را رجم مي او نيز گفته اگر علي من را از حمل آن زن آگاه نمي

اگر عالم بزرگي چيزي  ،شد و اين چيزي بوده كه از آن ترسيده نتيجه جنين هم كشته مي
رسد، معلوم است كه موسي از خضر سه  م او نميرا از كمتر از خود شنيد ضرري به عل

 مسئله ياد گرفت، و سليمان از هدهد خبر بلقيس را دريافت نمود.
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كه گويا او نماز تراويح را  رد بر طعن رافضي در مورد عمر 

 اختراع كرده است

نموده در حاليكه  اختراععمر جماعت در تراويح را م: (سيزده ت:رافضي گفته اس
(أهيا الناس إنَّ الصالة بالليل يف شهر رمضان من النافلة مجاعة بدعة، وصالة فرموده:  صپيغمبر 

نَّةٍ خريٌ من كثري يف بدعة، أال وإنَّ كل بدعة ضاللة، وكل ضاللة  الضحى بدعة، فإنَّ قليالَّ يف سُ

 سبيلها إىل النار).

ت است، و نماز يعني: اي مردم نماز شب در رمضان سنّت و جماعت در آن بدع
چاشت بدعت است، اندكي در سنّت بهتر است از كثرتي در بدعت و هرچه بدعت 

شبي در رمضان  .چه گمراهي است راهش به سوي آتش است است گمراهي است و هر
منزل خارج شد، چراغها را در مسجد ديد، پرسيد اين چيست؟ به ايشان گفته  عمر از

ند، سپس گفت بدعت است و بهترين بدعت ا مردم براي نماز سنّت جمع شده د:ش
 بدعت است).است، اعتراف نمود كه 

اي ديده نشده  هاي اهل بدعت و گمراهي هيچ فرقه شود: در ميان تمام فرقه گفته مي
 صتر باشد، چيزهايي عليه پيغمبر  جرئ صاز فرقة رافضي بر دروغ بستن به پيغمبر 

گويي دارند كه  دروغ بستن و زشت اند كه هيچ كس ديگري نگفته، افراطي در گفته
دانند دروغ است آنها در  ديگران ندارند، اگر چه در بين آنها كساني هستند كه نمي

داني اين مصيبتي است، و اگر  اند همچنانكه شاعر گفته اگر نمي روي كرده جهالت زياده
 داني مصيبتي بزرگتر است. مي

بر صحت اين حديث چيست؟  شود: دليل جواب از چند جهت: اول: درخواست مي
سندش كجاست؟ در كدام كتاب از كتابهاي مسلمانان روايت شده؟ چه كسي از اهل 

 علم الحديث گفته: اين حديث صحيح است؟
دانند كه اين دروغي است بر  دوم: تمام كسانيكه در علم حديث آگهي دارند مي
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كه  داند ه باشد ميبسته شده كه هر كس كمترين آگاهي از احاديث داشت صرسول خدا 
نه  ه:دروغ است، هيچ فردي از مسلمانان در كتاب خودش چنين چيزي را روايت ننمود

هيچ و و نه در اجزاء،  ،و نه در معجمات ،و نه در مسانيد ،نه در سنن ، ودر كتب صحيح
 نه صحيح و نه ضعيف بلكه دروغي است واضح. ه:سندي براي آن شناخته نشد
 خواندند، و ثابت شبهاي رمضان نماز مي صزمان پيغمبر  سوم: ثابت شده كه در

شده كه دو يا سه شب پيغمبر با مردم نماز جماعت خوانده است. اين اجتماع عمومي 
شود در  چون تا آن موقع انجام نشده بود آنرا بدعت نام برد؛ چون آنچه ابتدا انجام مي

دعت شرعي گمراهي شود، اما اين بدعت شرعي نيست چون ب لغت بدعت گفته مي
 و كاري است كه بدون دليل شرعي انجام شده باشد. ،است

اگر جماعت در نماز تراويح ناپسند و منهي شده بود علي در زماني كه  م:چهار
عمر از طرف  عملكرد، چون ادامه دادن  در كوفه بود آن را ابطال مي اميرالمؤمنين شد و

 ت:علي روايت شده است كه گفته اسعلي دليل بر مستحب بودن آن است، حتّي از 
 خداوند قبر عمر را نوراني گرداند همچنانكه مساجد ما را نوراني نمود.
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 :)199فصل (
 رد بر ادعاي رافضي در مورد اجتماع مسلمانان بر قتل عثمان

را انجام داده است كه انجام آنها جايز  كارهايىعثمان  م:(چهارده ت:رافضي گفته اس
اجتماع مسلمانان بر قتلش، و قتل دو  ،اند لمانان عموماً او را انكار نمودهحتّي مس ،نبوده

 همتايش بيشتر از اجتماع بر امامتشان بوده.
اول: اين از آشكارترين دروغهاست، چون مردم عموماً در  ت:جواب از چند جه

فر مدينه و در تمامي مناطق ديگر با عثمان بيعت نمودند و در امامت ايشان حتّي دو ن
اند، و يك نفر از آن رويگردان نبوده؛ به همين خاطر امام احمد فرموده  اختالف نداشته

امامت عثمان مؤكدتر از امامت غير او بود، بخاطر اتفاق مسلمين بر امامتش، اما  ت:اس
كسانيكه او را كشتند تعداد كمي بودند، ابن الزبير در حاليكه قاتلين عثمان را معيوب 

 آنها را به بدترين نحوها مثل دزد بر او وارد شدند، خداوند  ز پشت خانها ت:كرد گف مي
 اي زير ستارگان خودشان را نجات دادند) يعني: شبانگاه فرار كردند. و عده كشت،
آنهايي كه علي را انكار كردند و او را كشتند خيلي بيشتر از  د:اينكه گفته شوم: دو

و كشتند، چندين برابر كسانيكه عثمان را كشتند با كه عثمان را انكار كرده  كساني بودند
علي جنگيدند، و تعداد زيادي از لشكر خودش بر او شورش نموده و او را تكفير كردند 

 آييم تا به اسالم برنگردي. اي، به اطاعت تو باز نمي تو از دين برگشته د:و گفتن
بر بيعت با عثمان اتفاق متواتراً معلوم است كه عموم مسلمين  د:اينكه گفته شو م:سو

پيچي نكرد، با اينكه سعد بن عباده با شان سرداشتند، حتّي يك فرد هم از بيعت با اي
ابوبكر بيعت ننمود تا ابوبكر فوت كرد، و با عمر نيز بيعت ننمود تا خودش در زمان 
عمر فوت كرد، عدم بيعت سعد با ابوبكر دليل بر اعتراض از شخصيت ابوبكر نبود؟ 

ع نزد همه و باور داشت كه ابوبكر بزرگترين مرد از مهاجرين است و اين موضوچون ا
 خواست كه از انصار هم اميري انتخاب شود. معلوم است، اما او مي
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–ëÍàكه فرموده:  صمطابق نصوصي متواتر از رسول اللّه  = ‚‹ = Ô›Û ^̊F284F

NKE از  امامت
صوص معلومي بود، چون آن قريش است، نظر سعد بن عباده خطا بوده، چون مخالف ن

نظرش مخالف نصوص قطعي است به اجماع مسلمين به آن استدالل نخواهد شد. ولي 
بيعت عثمان يك نفر از آن تخلّف ننموده است، با اينكه مسلمانان زياد و در مناطق 

حدود يك دوم از مسلمانان  خالفتشمختلف منتشر شده بودند، اما علي از ابتداي 
طرف نشستند نه با او و نه  مهاجرين و انصار و غير آنها، از كسانيكه بي سابقين اولين از

و بعضي  ،سلمه بنعمر و محمد  بنزيد و عبد اللّه  بنمثل: اسامه  ،با طرف او نجنگيدند
از آنها با او جنگيدند. سپس تعداد زيادي از آنها كه با علي بيعت كرده بودند پشيمان 

تكفير نمودند، و تعدادي از آنها پيش معاويه رفتند مانند و  مهدور الدمو او را  ،شدند
 عقيل برادر علي، و امثال او.

زدند و به دليل عدم مبايعت عموم مردم با  پيوسته طرفداران عثمان علي را طعنه مي
شناختند، دليل آنها از دليل رافضه قويتر نبود، پس اگر دليل  ي راشده نمي او، او را خليفه

 و علي مظلومانه كشته شده، عثمان در اين زمينه اولويت دارد. آنها قطعي است

                                           
 ).١٤٥٤ -٣/١٤٥٢) و مسلم (٩/٥٢نگا: بخاری ( ١
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 :)200فصل (
رد بر ابطال نمودن داليل اهل سنت در مورد امامت ابوبكر صديق 

 از جانب رافضي و پاسخ به آن

ابطال دليل آنها بر امامت ابوبكر، از چند جهت  م:(فصل شش ت:رافضي گفته اس
اي از  ماع: جواب: ادعاي اجماع صحيح نيست، چون عدهاند، دليل اول اج استدالل نموده

سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، حذيفه، سعد  د:بني هاشم و تعدادي از بزرگان صحابه مانن
العاص و ابن عباس موافق سامه بن زيد، خالد بن سعيد بن ا، زيد بن ارقم، هبن عباد

كي بر مردم خليفه شده  ت:مود، گفنبودند. حتّي پدر ابوبكر نيز آن را انكار نامامت او 
عباس داشت، كنند؟ اشاره به علي و  ها چكار مي اين بيچاره ت:پسرت. گف د:است؟ گفتن

سني بزرگتر  هستند، و پسر شما را از جهت صگفتند: مشغول تجهيز رسول اللّه 
 من از او بزرگترم. ت:اند، گف دانسته

هل رده خواند و با اهمين سبب آنها را  بنو حنيفه عموماً به ابوبكر زكات ندادند، به
آنها جنگيد و آنها را به بردگي گرفت، عمر از او اعتراض داشت و در دوران خالفتش 

 آنها را آزاد نمود.
سپاس خداوندي را كه آشكار نمود آنچه كه برادري  د:جواب: بعد از اينكه گفته شو

سرارشان را كشف نمود، و كند، و ا رافضه را با مرتدين نزد خاص و عام ثابت مي
شان  كه خداوند هميشه بر خائنين اسرارشان را با زبان خودشان از بيخ درآورد، بدرستي

آگاه است، عداوتشان با خدا و رسول خدا و بندگان برگزيده و دوستان خدا و متّقين 
 روشن شد، كسي را كه خداوند در فتنه قرار دهد هرگز از جانب خداوند چيزي ندارد. 

كسيكه كمترين آگاهي از علم سيره داشته و اين كالم را شنيده باشد،  م:گويي مي پس
يا جاهلترين مردم نسبت سخني نمايد، گويندة همچنين  به يكي از دو امر پايين اذعان مي

است، به گمان من اين  به اخبار صحابه است، و يا دروغگوترين فرد در بين مردم
افضه آنچه در كتب گذشتگانشان دارند، بدون در نظر نويسنده و امثالش از آخوندهاي ر
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گرفتن آن مسائل و بدون دقّت كردن در اخبار اسالم و كتابهاي نوشته شده در آن زمينه، 
مانند.  كنند، و در نتيجه در تاريكي جهل و ناداني معقوالت و منقوالت باقي مي نقل مي

جود دارند، اغلب آنها جاهل در بين آخوندهاي رافضه دروغگويان فراواني و بدون شك
و تابع هوي و هوس هستند، هركس مطابق ميل و هوس آنها چيزي بگويد تصديقش 

سهم فراواني از قول خداوند دارند آنجا  ،كنند، و به صدق و كذب آن توجهي ندارند مي

 ).32: لزمر(ا           ﴾N﴿د: فرماي كه مي
پس چه كسى ستمكارتر است از آن كسى كه بر خدا دروغ ببندد و سخن راست را «

 ».هنگامى كه به سراغ او آمده تكذيب كند
د: فرماي همچنانكه اهل علم و دين نصيب فراواني از قول خداوند دارند، آنجا كه مي

﴿                ﴾N  :اما كسى كه « ).33(الزمر
 ».سخن راست بياورد و كسى كه آن را تصديق كند، آنان پرهيزگارانند

حنيفه به جاي  ي كه در اين كالم موجود است قرار دادن بنيبزرگترين جهل و گمراه
ندادند آنها را اهل رده اجماع است؛ آنها چون با ابوبكر بيعت ننمودند و به ايشان زكات 

نام نهاد، و با آنها جنگيد و به برده گرفت، توضيح آن در كالم او گفته شد، خاص و عام 
ايمان آوردند، كرد  يمامه ادعاي نبوت مي دانند كه بنوحنيفه به مسيلمه آنكه در مي

 شريك است، در روزهاي آخر حيات صكرد كه در رسالت با پيغمبر  مسيلمه ادعا مي
حنيفه  نبوتش و تبعيت بني كرده، موضوع مسيلمه و ادعاي ادعاي نبوت مي صپيغمبر 

آشكارتر از آن است كه پوشيده شود، مگر نزد كسانيكه از هر كسي دورتر از علم و 
امت اسالمي، جنگ ايشان با  همهمعرفت هستند. از بزرگترين فضايل ابوبكر، نزد 

بنوحنيفه هستند، جنگ ابوبكر با آنها بخاطر منع زكات مرتدين است، و مرتدترين مردم 
نبود بلكه به خاطر ايمان آوردنشان به مسيلمه كذّاب بوده، و آنها از جمله كساني بودند 

 شود حدود يكصد هزار نفر بودند. كه گفته مي
حنيفه، و به همين استدالل جواز  كنيز علي بود از بني هحنفيالمادر محمد بن  هحنفيال
جنگند شده است، اگر آنها مسلمان و معصوم  يه از مرتديني كه با مسلمانان ميجار
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 اند چگونه علي اجازه به خود داده از زنان آنها كنيز بگيرد و از آن اوالد داشته باشد؟  بوده
سخن رافضي: كه عمر منكر جنگ با اهل رده بوده. از بزرگترين دروغ و  اما و

 اند، چون اصحاب همگي بر جنگ با مسيلمه و يارانش تهافترائاتي است كه بر عمر بس
كردند اما از دادن  اي ديگر بودند كه به مسلمان بودن خود اقرار مي اتّفاق داشتند، اما عده
كردند، در مورد آنها ابتدا عمر در جنگ با آنها شبه داشت، حتّي  زكات خودداري مي

يح داد كه جنگ با آنها واجب است، ابوبكر صديق با او مناظره نمود و برايش توض
... قصه مشهور است. اگر طعنه زدن به  آنها برگشت و يسپس عمر از رأي خود به سو

اند اين طعنه بر ديگران بيشتر  ابوبكر و عمر جايز باشد، چون به خاطر مال جنگيده
 تر است. رواست، و اگر دفاع از علي و عثمان واجب باشد از ابوبكر و عمر واجب

لي به خاطر اينكه اطاعت شود و در نفس و مال ديگران تصرّف داشته باشد ع
جنگيد، چگونه اين جنگ به خاطر دين محسوب شود؟ و ابوبكر با كساني جنگيد كه از 

اند، ابوبكر جنگيد تا از  اسالم برگشته و آنچه خداوند بر آنها واجب نموده ترك كرده
 به خاطر دين نيست؟چگونه اين جنگ  ،خدا و رسولش اطاعت شود

اين رافضي از بزرگان صحابه برشمرد از بيعت با ابوبكر تخلف كه و اما كساني 
، به استثناي سعد بن عباده، چون بيعت آنها با ابوبكر استاند، اين نيز دروغ بر آنها  نموده

و عمر مشهورتر از آنست كه انكار شود، اين از مواردي است كه اهل علم در حديث و 
و مقوالت، و علماي ديگر علوم مختلفه خلف از سلف بر آن اتفاق دارند. اسامه سيره 

(يا  ت:زيد با لشكر خارج نشد تا با ابوبكر بيعت نمود و به همين خاطر به او گف بن

را كه نام برده با و همچنين تمام آنهايي  خليفة رسول اهللاّ، يعنی: ای جانشني رسول اهللاّ)
نمود جانشين  فوت صا خالد بن سعيد، هنگاميكه پيغمبر ابوبكر بيعت نمودند، ام

يعني: جانشين هيچ كس ديگري =(ال أكون نائباً لغريه) ت:پيغمبر بود، به همين سبب گف
به خالفت ابوبكر صديق اقرار داشتند،  وإالَّايشان نيز واليت را ترك نمودند  .)شوم نمي

يچ فردي از بيعت با ابوبكر تخلف بصورت متواتر دانسته شده كه غير سعد بن عباده ه
نداشته است. اما علي و بنوهاشم كالً با ابوبكر بيعت نمودند و قبل از بيعت با ابوبكر 
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هيچ فردي از آنان فوت ننمود. اما گفته شده كه علي بيعت خود را با ابوبكر تا شش ماه 
نمود، به هر حال  اند كه در روز دوم با ابوبكر بيعت به تأخير انداخت، و بعضي گفته

 بدون هيچگونه اكراه و اجباري همگي با ابوبكر بيعت نمودند.
سپس تمام مردم با عمر بيعت نمودند به غير از سعد بن عباده، و هيچ فردي از بيعت 

هاشم. و اما بيعت عثمان عموماً مردم بر  هاشم و نه غير بني نه بني ،با عمر تخلف ننمود
 بيعت با او متفق بودند.

آنچه را از ابوقحافه ذكر نموده، بر دروغ بودنش اتفاق هست. ابوقحافه پيرمردي  و
آورد در  صمسنى در مكّه بود و در سال فتح مسلمان شد، ابوبكر او را نزد پيغمبر 

(لو أقررت الشيخ مكانه فرمود:  صحاليكه سر و ريشش مثل پنبه سفيد بود، پيغمبر 

285Fألتيناه

N.( آمديم) پيغمبر  شتي در جاي خودش باشد ما نزد او ميگذا يعني اگر شيخ را مي
 اين را به خاطر احترام ابوبكر فرمود. ص

تر است) دروغي  و قول او: (آنها به ابوقحافه گفتند: پسر تو در ميان اصحاب مسن
تر وجود داشت مثل :  است آشكار، چون در ميان اصحاب افراد زيادي از ابوبكر مسن

تر  از ابوبكر مسن صبزرگتر بود و پيغمبر  صل از پيغمبر عباس، چون عباس سه سا
 بود.

اول: آنهايي را كه او  ت:و حاال جواب در مورد امتناع ابوبكر از اجماع از چند جه
ذكر نمود تخلف ننمودند مگر سعد بن عباده، بقيه به اتفاق اهل روايت همگي بيعت 

ا از بيعت خودداري كردند سپس بعد از هاشم ابتد اي از بني نمودند، و گفته شده كه عده
بدون شش ماه بدون هيچ خوف و هراس و يا اميد و چشمداشتي با او بيعت نمودند. و 

به اجماع معتبر در امامت خللي وارد هستند كه يك نفر و يا دو نفر تعداد اندكي  شك
ماعي د، چون اگر يك نفر و دو نفر به اجماع خللي وارد كند ممكن نيست اجنآور نمي

ين شده، بعضي موقع فردي از روي هوي از يبر امامت منعقد گردد، امامت امري است تع
داند، مانند تخلف سعد، چون او در آستانة قرار گرفتن بر سند  نمايد و نمي آن تخلف مي

                                           
 ).٣/١٦٠نگا: املسند ( ١
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امامت از جانب انصار بود، كه برايش حاصل نشد، بعد از آن بر هواي خويش باقي ماند، 
 چيزي را ترك نمايد ترك آن هيچ تأثيري ندارد. كسيكه به خاطر هوي

اگر فرض كنيم تعداد كساني را كه برشمرده و دو برابر آنها نيز بيعت نكرده  م:دو
شود، چون در خالفت به غير از اتفاق  اي وارد نمي باشند باز به ثبوت خالفت خدشه

ود بصورتي كه ش توسط آنها اقامه مي چيزهايىبزرگواران و جمهور مردم آنهايي كه 
 ص به همين سبب است كه پيغمبر مقاصد امامت توسط آنها اجرا شود شرط نيست،

286F(عليكم باجلامعة فإنَّ يد اهللاِّ مع اجلامعة)فرموده: 

N. 
 ).جماعت باشيد چون دست خدا با جماعت است يعني بر شماست كه با

ت اسالمي بر خالفت ابوبكر بزرگتااجماع  د:اينكه گفته شو م:سور از اجماع بر م
بيشتر يا كمتر با علي بيعت نكردند، حتّي با  ، و يامتابيعت با علي بود؛ چون يك سوم 

اند كه با علي  و يك سوم ديگر با او نجنگيدند، در بين آنها كساني بوده د:او جنگيدن
اند و  اند كساني بودند كه با او جنگيده بيعت نكردند، از آنهايي كه با او بيعت نكرده

اند، اگر روا باشد بر امامت طعنه وارد شود به سبب تخلف بعضي  بعضي از آنها نجنگيده
زدن در امامت علي اولويت بيشتري دارد. هيچ روشي نيست كه بتوان با آن  از أمت، طعنه

با همان روش، استحقاق ابوبكر نيز بر امامت  إالَّاستحقاق علي را بر امامت ثابت نمود، 
ي اينكه ابوبكر در امامت از علي و غير علي برتر بوده است، حال كه شود، حتّ ثابت مي

نه در اول و نه در دوم، اگرچه اجماع حاصل شده  ،اينطور است اجماع الزم نيست
 است.

                                           
 ).٣/٣١٦سنن ترمذی (نگا:  ١
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 رد بر طعن رافضي در مورد اجماع مردم بر امامت ابوبكر صديق

ت ندارد، چون الزم است كه اجماع هم در داللت بر امامت اصال( ه:رافضي گفت
نداشته اگر دليل  إالَّاجماع كنندگان دليلي بر حكم داشته باشند تا بر آن جمع شوند، و 

باشند اجماع صحيح نيست، دليل الزم بايد عقلي و يا نقلي باشد؛ دليل عقلي بر امامت 
 بدون وصيت فوت صابوبكر وجود ندارد، دليل نقلي هم چون به نظر آنها پيغمبر 

نموده است، نصي وجود ندارد، قرآن هم خالي از اين موضوع است، پس اگر اجماعي 
صورت گرفته(چون بدون دليل بوده) خطا بوده به همين دليل اجماع بر امامت ابوبكر 

 منتفي است).
جواب از چند جهت: اول: ادعاي او: (اجماع در داللت بر امامت اصالت ندارد). اگر 

كنندگان واجب نيست كه اطاعت شود، تنها زماني اطاعت آن  اينست كه حكم اجماع
واجب است كه دليل بر امر خدا و رسولش باشد، اين صحيح است. اما اين اشكالي 

نيز همين طور بالذات واجب نيست كه اطاعت شود،  صندارد، چون فرمان پيغمبر 
اقع از خدا اطاعت كرده باشد، در و صبلكه بخاطر اين است كه هر كس از پيغمبر 

شود، خلق و  اطاعت نموده است. در حقيقت هيچ كس غير از خدا بالذات اطاعت نمي
امر مختص اوست، و حكم فقط براي اوست، و حكم صادر نمودن براي هيچ كس غير 

از اين جهت واجب است كه اطاعت از او  صاز اللّه روا نيست، اطاعت از پيغمبر 
كنندگان واجب است چون اطاعت  نين از اجماعاطاعت از خداوند است، و اطاعت مؤم

واجب  صباشد، و حكَم قرار دادن پيغمبر  از آنها نيز اطاعت از خدا و رسولش مي
است چون حكم او حكم خداست، و همچنين حكَميت امت، چون حكم امت نيز حكم 

 خداست.
اوقات  و اگر منظورش اين است كه اجماع بعضي اوقات با حق توافق دارد و بعضي

زدن در حجيت اجماع است، و  مخالف حق است، و اين نظر اوست، اما اين نظر طعنه
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مت اسالمي بر خطا اجماع داشته است، چنين كساني از رافضه كه اادعا است بر اينكه 
 گويند. با نَظّام موافق هستند اين را مي

ري از اصول عقايد اماميه معصوميت و امامت علي و بسيا د:شو در اين حال گفته مي
گويند اكثر اصول دينشان از  اند، چون بنابر آنچه مي علي را توسط اجماع ثابت كرده

گويند از طريق عقل آنرا  كنند مي عقليات و بر اجماع است، و آنچه را كه نقل مي
ن شده باشد نياز دارند، و يايم، چون مردم به امامي كه معصوم و توسط نص تعي فهميده

لي به دليل اجماع كسي معصوم و منصوص نيست، پس معصوم تنها علي است، غير از ع
 غير از اينها از مقدمات استدالالتشان.  و

اگر اجماع حجت نيست سپس آن استدالل باطل است، و آنچه را  د:به آنها گفته شو
د اند باطل است، پس نظر آنها باطل و اگر باطل باش از عقايد و اصول بر اجماع بنا نموده

و اگر اجماع حقّ است، باز مذهب اهل سنت ثابت است،  ،مذهب اهل سنت ثابت است
پس در هر دو حالت باطل بودن نظر آنها واضح است، چه حجت بودن اجماع را قبول 

و چه قبول نداشته باشند، و هر گاه نظر آنها باطل باشد مذهب اهل سنت  ،داشته باشند
 ثابت و اين مطلوب است.

ما ادعاي اجماع نداريم و در هيچ چيزي از اصول عقايدمان به آن  د:و اگر بگوين
 كنيم، و تنها معقد ما عقل و نقل از أئمه معصوم است.  استدالل نمي

كنيد پس غير از روايات معلوم از  اگر به اجماع استدالل نميد: شو به آنها گفته مي
از علي و غير او از أئمه هيچگونه دليل سمعي ديگري نداريد؛ چون آنچه را  صپيغمبر 

شود، مگر بعد از ثبوت عصمت يكي از آنها، و  كنيد حجت محسوب نمي نقل مي
شود مگر توسط روايت از كسيكه عصمتش معلوم باشد،  عصمت يكي از آنها ثابت نمي

معلومي از  است، پس ماداميكه روايت صو آنكه عصمتش معلوم است تنها پيغمبر 
و نه در فروع دين دليل سمعي  ،ثابت نشود، نه در اصول دين گويند پيغمبر بر آنچه مي

گردد، اگر  ديگري ندارند، حال كه اينطور است، مسئله ادعاي خالفت علي به نص بر مي
كنيد باطل است، چون حجت بودن اجماع نزد شما منتفي  نص را توسط اجماع ثابت مي

كنند آن را ثابت  ن را ذكر مياست، و اگر تنها توسط روايت خاصي كه بعضي از شما آ
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كنيد، باز بطالن از چند جهت واضح است، و روشن است آنچه را كه جمهور و  مي
كنند و مخالف اين نظر است موجب علم يقيني است كه دروغ  اكثريت شيعه نقل مي

 است.
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ادامه رد بر طعن رافضي در مورد اجماع مردم بر امامت ابوبكر 

 صديق

(و باز: يا در اجماع، رأي كلّ أمت الزم است، و معلوم است كه  ت:فته اسرافضي گ
چنين اجماعي حاصل نشده، حتّي نه اجماع اهل مدينه يا بعضي از آنها، در حاليكه 

 ).اجماع اكثر مردم بر قتل عثمان منقعد شده است
ت به اما اجماع بر امامت اگر منظور اجماعي است كه امام د:جواب: اينكه گفته شو

شود، در آن تنها موافقت بزرگان معتبر است، به صورتي كه مقاصد امامت  آن منعقد مي
ديگران نيز با آنها  توسط آنها متحقّق شود، حتّي اگر عدة بزرگان تعداد كمي هم باشند و

شود، اين رأي صواب، رأي اهل سنت است  موافق باشند، امامت با بيعت آنها حاصل مي
باشند. اما اهل كالم تعداد مختلفي را جهت  حمد و غير او نيز بر آن ميكه ائمه مانند ا

 اند كه تقديري باطل است. انعقاد اجماع در نظر گرفته
يا  اگر منظور از اجماع، اجماع بر استحقاق و اولويت است در آن يا عموم مردم و و

 ودند.اغلب آنها الزم است؛ كه هر سه نوع آن در خالفت ابوبكر حاصل شده ب
اما بر قتل عثمان اجماع حاصل نشده مگر از جانب تعدادي بسيار ناچيز كه به يك  و

 رسيدند. هزارم امت هم نمي
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رد بر طعن رافضي در مورد استدالل به اجماع چنانكه اين نظر 

 سازد استدالل آنها را ريشه كن مي

خطا شود پس چه مانعي مت ممكن است مرتكب ا(هر فردي از  ت:رافضي گفته اس
 .وجود دارد كه بر خطا اجماع نشود؟)

مشخص است هر گاه اجماع حاصل شود، صفاتي پيدا  د:جواب: اينكه گفته شو
كند كه فرد داراي آن صفات نيست، درست نيست كه حكم فرد مثل حكم جمع  يم

محسوب شود، چون هر يك از خبردهندگان ممكن است كه به صورت فردي دروغ 
د و يا مرتكب خطا شوند، اما زماني كه به حد تواتر رسيدند دروغ و اشتباه از آنها بگوين

ممكن نيست. و همچنين: اگر اجماع بعضي اوقات بر خطا منعقد شود، عصمت علي 
شود، چون عصمت او تنها از طريق اجماع معلوم  برند ثابت نمي همچنانكه گمان مي

ممكن است غير از علي معصوم ديگري در ،دشود، پس اگر اجماع بر خطا حاصل شو مي
شود كه تنها ايشان باشند، پس روشن است كه  مت موجود باشد، و آن وقت ثابت نميا

شود، اگر  زدن از اجماع، اصلي كه عصمت علي بر آن اعتماد دارند باطل مي طعنه
اصل مذهب رافضي باطل است، پس واضح است اگر آنها اجماع ،عصمت او باطل شد

و اگر اقرار كردند كه اجماع حجت ، بول نداشته باشند اصل مذهبشان باطل استرا ق
 و حالت بطالن مذهب آنها روشن است. است باز مذهبشان باطل است، پس در هر
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رد بر طعن رافضي در مورد اجماع مردم بر امامت ابوبكر صديق 

 مخالفت در برابر نص صريح دال بر امامت علي 

(ما بيان نموديم نصي كه داللت بر امامت علي دارد ثابت است،  ت:گفته اس رافضي
پس اگر اجماعي بر خالف نص واقع شده است اشتباه بوده، چون اجماع واقع بر خالف 

 ).نص نزد آنها نيز اشتباه است
اول: توضيح باطل بودن آنچه كه بر امامت علي قبل از سه  ت:جواب از چند جه

 دارد گذشت.خليفه داللت 
نصوصي بر خالفت آن سه نفر قبل از علي داللت دارند.  م:دو 
اجماع معلوم دليل قطعي است نه خبر سمعي، بخصوص اگر  د:اينكه گفته شو م:سو

آن را   يا بخاطر اينكه پيغمبر ت:نصوص زيادي با آن موافق باشد آن خبر باطل اس
 نفرموده، و يا اينكه داللتي بر موضوع ندارد. 

چون هر دوي آنها حجت ،تعارض اجماع معلوم و نص معلوم ممتنع است م:چهار
قطعي هستند، و تعارض در قطعيات ممكن نيست، بخاطر لزوم وجود مدلوالت آنها، 

دهد. حقيقتاً اجماع معلوم و نص  پس اگر تعارض داشتند جمع بين ضدين روي مي
اجماع  ه غير از نص معلوم وو هر چ،داللت دارند معلوم بر خالفت ابوبكر صديق

دانيم و  گويند ما دروغ بودن آنرا بداهتاً مي معلوم باشد باطل است، و نصي كه رافضه مي
 داليل فراواني بر دروغ بودنش وجود دارد.
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 رد بر طعن رافضي در مورد حديث (اقتدوا بالذين من بعدي)

اند:  كنند كه ايشان فرموده ايت ميرو صرافضي گفته است: (دوم: آنچه از پيغمبر 
 .ابي بكر و عمر) (اقتدوا باللذين من بعدي

 آيند اقتدا كنيد يعني ابوبكر و عمر. يعني: به دو نفري كه بعد از من مي
 ت داللت داشته باشد، چون اقتداءجواب: روايت ممنوع است، از اين جهت كه بر ام

ابوبكر و عمر در بعضي از احكام با هم  به فقها مستلزم امامت آنها نيست، و همچنين
 صاند، اقتدا به آنها ممكن نيست، و همچنين با حديثي كه از پيغمبر  اختالف داشته

=(أصحايب كالنجوم بأهيم اقتديتم اهتديتم).كنند  روايت مي
ايد) با اينكه  مثل ستاره هستند به هر كدام اقتدا كنيد هدايت يافته يعني: اصحاب من

 .مت آنها اجماع دارندبر عدم اما
اين حديث به اجماع علماي حديث  د:اول: اينكه گفته شو ت:جواب از چند جه

كنند، اين امر در كتب معتمد اهل  قويتر است از نصي كه در امامت علي روايت مي
حديث معروف است، آنرا ابوداود در سننش و احمد در مسندش و ترمذي در جامعش 

287Fاند روايت نموده

در هيچكدام از كتب  صي كه داللت بر امامت علي داشته باشداما ن 1
آن اجماع دارند، حتّي  باطل بودن اهل حديث بر معتمد اهل حديث وجود ندارد، و

(هيچ روايتي از هيچ كس در اين نص ادعا شده نيافتم،  ت:بن حزم گفته اسابومحمد 
راء است، در تمام مخلوقات اش ابوحم مگر روايتي واهي از مجهولي تا مجهولي كه كنيه

288Fاو را نشناختيم كه چه كسي است

با صحيح دانستن نص بر علي طعنه زدن به اين  .)2
 حديث غير ممكن است.

                                           
 ).٤٠٢-٣٩٩-٥/٣٨٣) و مسند امام امحد (١/٣٧) و ابن ماجه(٢٧٢-٥/٢٧١نگا: سنن ترمذی( ١

 ).١٦٢-٤/١٦١نگا: الفصل( ٢
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كه  او خبر داده است(با للذين من بعدي)،  صو اما داللت دليل در فرموده پيغمبر 
ا ظالم يا كافر باشند، آنها بعد از او هستند، دستور داده كه به آنها اقتدا شود، اگر آنه

دهد، ظالم  داد، چون پيغمبر دستور پيروي از ظالم را نمي دستور پيروي از آنها را نمي

 ﴿ فرموده خداوند:اي باشد كه مردم او را امام قرار دهند، به دليل  تواند اسوه نمي   

    ﴾N )124: البقره.( 
 ».سدر پيمان من به ستمگران نمي«

شود، امام قرار دادن كسي همان اقتدا نمودن  دليل بر اين است كه ظالم امام واقع نمي
و  ،دهد آيند دستور مي مي به اوست، پس وقتي كه به اقتدا نمودن به كساني كه بعد از او

آيند،  اقتدا نمودن به كسي امام قرار دادن اوست، با اينكه از اين خبر داده كه بعد از او مي
ت بر امامت آنها دارد، دستور داده كه آنها را بعد از خودش امام قرار دهند، و اين دالل

 مطلوب است.
نبوده، بلكه اگر  چنيناند)  و اما ادعايش: (آنها در بسياري از احكام اختالف داشته

اند از  اختالفي معلوم شده باشد بسيار ناچيز بوده، اغلب در چيزي كه اختالف داشته
 د:مانن ،ها با رأي ديگري موافق بوده ا دو روايت وارد شده، كه يكي از روايتيكي از آنه

 .موافق استكه يكي از آنها با رأي ابوبكر  استپدر بزرگ با برادران، از عمر دو روايت 
اين حديث وجود ندارد، و همچنين در حديث  (أصحايب كالنجوم... الخ) و اما قولش:

است، و همچنين » من بعدي«ود ندارد، و دليل در اينجا وج» بعدي يعني بعد از من« لفظ
در حديث امر به پيروي نمودن و اقتداء در آن وجود ندارد، اما در اين امر به پيروي 

 نمودن از آنها موجود است.
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 :)206فصل (
رد بر مطاعن رافضي در مورد فضايل ابوبكر صديق و انكار وي از 

 و غيرههاي صديق در هنگام هجرت  فداكاري

ي غار  رافضي گفته است: (سوم: فضايلي كه در مورد ابوبكر وارد شده است مانند آيه

﴿و          ﴾N )17: الليل.( 
 ».شود به زودي باتقواترين مردم از آن (آتش سوزان) دور داشته مي«

 ﴿ و                     ﴾N )16: الفتح.( 
شود كه بسوى قومى نيرومند و  بزودى از شما دعوت مى«به متخلفان از اعراب بگو: «

 ».جنگجو برويد
بود  صو دعوت كننده همان ابوبكر است، كه روز بدر در جايگاه انيس رسول اللّه 

 و بر پيغمبر بخشش داشته و در نماز امام بوده. 
فته است: جواب: وجود ابوبكر در غار هيچگونه فضيلتي براي او ندارد، رافضي گ

 او را همراه خود نموده باشد تا امرش را صچون ممكن است به اين سبب پيغمبر 
 @¢A˘=„ä (خيانت) آشكار نكند. و همچنين: چون آيه داللت بر مفهوم مخالفش دارد

دليل ن او به اللّه تعالي است و ، دليل بر ضعف و كم صبري و عدم يقيغم مخوريعني: 
و عدم رضايت به قضاء و قدر خداوند  صعدم رضايتش از هم سرنوشتي با پيغمبر 

از آن نهي كند، و اگر  صاست. و چون حزن اگر اطاعت باشد ممكن نيست كه پيغمبر 
 كند رذيلت است.  معصيت باشد فضيلتي را كه ادعا مي

كند مؤمنين را با رسول  از نزول سكينه مي و همچنين: چون قرآن هر جا كه صحبت
آن بزرگتر  سازد به استثناي اين مورد، و هيچ نقصي از در آن سكينه شريك مي صاللّه 

﴿نيست.        ﴾N منظور از آن » دور داشته خواهد شد يعني با تقواترين از آن
نخلستاني را در  ص ريد، پيغمبرابودحداح است آنگاه كه نخلستاني براي همساية آن خ
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نخلستان ببخشد، اما او قبول  بهشت به صاحبش پيشنهاد كرد اگر آن را به همساية آن
شنيد آنرا خريد و به همساية نخلستان  صنكرد، ابودحداح كه آن معامله را از پيغمبر 

ول اللّه بهشت به او معاوضه داد. و اما ق در مقابل آن بستاني را در صبخشيد، پيغمبر 

 ﴿ تعالي:                     ﴾N  

منظور اين است كه شما را دعوت خواهيم كرد به سوي قومي، چون منظور كساني 
كه براي غنيمت خيبر  هستند كه از صلح حديبيه تخلف نمودند، آنها التماس كردند

  ﴿د: فرماي شوند، اما اللّه تعالي آنها را منع نمود آنجا كه ميخارج    ﴾N )الفتح :
15.( 

ن خداوند غنيمت خيبر را براي كساني قرار داد كه در صلح حديبيه شركت چو

 ﴿د: داشتند، سپس فرمو          ﴾N )16: الفتح.( 
اين است كه شما را دعوت خواهيم نمود از اين به بعد براي جنگ با قومي مرادش 

براي غزوات زيادي آنها را دعوت نمود مثل:  صقدرتمند، و حقيقت رسول اللّه 
بوده است. و  صي مؤته و حنين و تبوك و غيره، پس دعوت كننده رسول اللّه  غزوه

با ناكثين و قاسطين و مارقين همچنين: ممكن است دعوت كننده علي باشد، آنگاه كه 
 صجنگيد، و آنها به صف علي برگشتند در حاليكه مسلمان شدند، چون پيغمبر 

جنگ  صفرموده: اي علي جنگ با شما جنگ با من است، و مسلّماً جنگ رسول اللّه 
 با كفر است.

بوده فضيلتي در آن  صو اما اينكه ابوبكر در جايگاه و در روز بدر انيس پيغمبر 
نياز كرده بود، ولي  با خدا او را از هر انيس ديگري بي صيست، چون اُنس پيغمبر ن

چون  شود، تر مي دانست اگر ابوبكر را به جنگ مأمور كند مشكل مي صوقتي پيغمبر 
آنكس كه از جنگ  د:ابوبكر چندين مرتبه در جنگ فرار كرده بود. كداميك بزرگتر هستن

 نمايد؟ ه خدا مجاهدت مينشسته و يا اينكه با نفسش در را
بخشش داشته دروغ است، چون او داراي مال و دارايي نبود؛  صاما اينكه بر پيغمبر 

داد كه هر روز  پدرش در نهايت فقيري بود، بر سر سفرة عبد اللّه بن جدعان ندا در مي
كرد،  ينياز م مدي به او ببخشد تا با آن زندگي كند، اگر ابوبكر ثروتمند بود پدرش را بي
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ها بود و در زمان اسالم خياط بود، و هنگامي كه  و ابوبكر در زمان جاهليت معلّم بچه
ولي امر مسلمين شد مردم او را از خياطي منع كردند، گفت: من براي غذا نيازمندم، آنها 

قبل از هجرت  صنيز براي هر روز سه درهم از بيت المال برايش قرار دادند، و پيغمبر 
جنگ و لشكر نداشت، و بعد از  يجه ثروتمند بود، و نيازي هم به تداركاتتوسط خد

هجرت هم ابوبكر چيزي نداشت تا ببخشد، سپس اگر ابوبكر انفاق نموده الزم بود كه 
 ﴿د: در مورد آن قرآن نازل شود همچنانكه در مورد علي نازل ش  ﴾N )1: اإلنسان.( 

رتر است از كسانيكه امر المؤمنين بر آنها بزرگوا صو معلوم است كه پيغمبر 
كنيد ابوبكر بخشيده بيشتر بوده است؟ عدم نزول  بخشش نموده است، و مالي كه ادعا مي

قرآن در مورد آن دليل بر دروغ بودن روايت است. و اما جلو انداختنش در نماز اشتباه 
را جلو بياندازيد، و وقتي است، چون وقتي كه بالل اذان گفت عايشه به او گفت كه ابوبكر 

خواند؟  مي به هوش آمد و تكبير را شنيد گفت: چه كسي براي مردم نماز صكه پيغمبر 
گفتند: ابوبكر گفت: مرا بيرون ببريد در بين علي و عباس بيرون آمد او را به سوي قبله 

 بردند ابوبكر را از نماز بيرون كرد و خودش براي مردم نماز خواند.
(اين است وضعيت داليل آن قوم، پس عاقل بايد با انصاف بنگرد  ت:اس رافضي گفته

و قصد تبعيت از حق را داشته باشد نه هوي و هوس، و تقليد از آباء و اجداد را ترك 
كند، چون خداوند در كتاب خود از آن نهي نموده است، و بايد دنيا او را فريب ندهد، 

مه حقّش محروم نكند، آنچه در اين مقد حق را به مستحق برساند، و مستحق را از
 خواستيم ثابت كنيم اين بود).

افتراهايي وجود دارد كه در  در اين كالم دروغ و بهتان و د:جواب: اينكه گفته شو
در آن نيست  شكىاي از فرَق اسالمي چنين چيزهايي ديده نشده است،  ميان هيچ فرقه

ها شباهت دارند، چون آنها قومي بسيار كه رافضيها از هر كسي ديگر بيشتر به يهودي
خواهند اسالم را به فوت دهان خاموش كنند، اما خداوند مانع  بهتانكار هستند و مي

رساند، اگر چه كافران دوست نداشته باشند. ظهور  است و نور خود را به اتمام مي
تر از ابوبكر و عمر نزد هر كس عاقلي بسيار ظاهر و آشكار م:فضائل دو شيخ االسال

خواهند حقيقت را منقلب كنند، سهم بسزايي از  فضل غير ايشان است، اين رافضيها مي
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         ﴿د: فرماي قول اللّه تعالي دارند كه مي

 ﴾N )32: الزمر.( 
دروغ ببندد و سخن راست را  پس چه كسى ستمكارتر است از آن كسى كه بر خدا«

 ».هنگامى كه به سراغ او آمده تكذيب كند؟
﴿د: فرماي و از اينكه مي                      

       ﴾N )17: يونس.( 
بندد، يا آيات او را تكذيب  خدا دروغ مى چه كسى ستمكارتر است از آن كس كه بر«
 ».كند؟! مسلما مجرمان رستگار نخواهند شد مى

 امثال اين آيات. و
كنندگان حق هستند، در امت اسالمي در اين زمينه  حقيقتاً اين قوم بزرگترين تكذيب

 همتايي ندارند.
 .(فضيلتي براي ابوبكر در غار نيست) د:گوي اما اينكه مي

 ﴿ د:فرماي ابوبكر در غار به نص قرآن ظاهر است، چون خداوند ميجواب: فضيلت 

              ﴾N  :40(التوبه.( 
 .»غم مخور، خدا با ماست«گفت:  و او به همراه خود مى«

موسي و  خبر داده است كه خدا با او و يارش است، همچنان كه خدا به صپيغمبر 
﴿ت: رون گفها           ﴾N )46: طه.( 

 .»بينم شنوم و مي به درستي كه من با شما هستم مي«
پاي  ت:روايت شده كه ابوبكر گف در صحيحين از حديث انس از ابوبكر صديق

 اي رسول خدا، اگر م:ديدم، گفت ما در غار بوديم مي مشركين را كه باالي سر ما بودند و
=ÍF ت:بيند، او گف يكي از آنها پاي خودش را نگاه كند ما را مي _÷�·¿ = _‹ =à’ fÈf `=·nef≤=

E_›Âoÿ_n=! ^K م آنها است289يعني: اي ابوبكر چه گماني داري نسبت به دو نفري كه اهللا سوF

1 

                                           
 )٤/١٨٥٤) و غري او، و مسلم (٥/٤نگا: البخاری ( ١
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اهل حديث بر صحت و مقبول بودن آن اتّفاق دارند، حتّي دو نفر هم در آن اختالف 
بر آن از احاديثي است كه قرآن نيز بر مفهوم آن داللت دارد، آنجا كه ندارند، عالوه 

 ﴿د: فرماي مي              ﴾N  :40(التوبه.( 
 .»غم مخور، خدا با ماست«گفت:  و او به همراه خود مى«

كه ر از كساني هستند اين نهايت مدح است براي ابوبكر؛ چون داللت بر اينكه ابوبك
خداوند  بر ايمان ايشان شهادت داشته است، ايماني كه مقتضي نصرت صپيغمبر 

نيازيش از مردم را بيان  است، براي او همراه پيغمبرش در چنين حالتي كه خداوند بي
 ﴿د: فرماي فرموده است، خداوند مي               

            ﴾N  :40(التوبه.( 
(و در مشكلترين ساعات، او را تنها  ؛اگر او را يارى نكنيد، خداوند او را يارى كرد«

) آن هنگام كه كافران او را (از مكه) بيرون كردند، در حالى كه دومين نفر بود ؛نگذاشت
 ».در آن هنگام كه آن دو در غار بودند ؛نداشت) (و يك نفر بيشتر همراه

خداوند تمام مردم را سرزنش نموده  د:ان به همين سبب سفيان بن عيينه و غير او گفته
است به غير از ابوبكر، گفته است هر كس صحابي بودن ابوبكر را انكار كند كافر است، 

انند ابوالقاسم سهيلي و اي از اهل علم م چون در واقع قرآن را تكذيب كرده است، عده
 اين با هم بودن و همراهي براي غير ابوبكر ثابت نشده است. د:ان غير او گفته

 نفرىچه گماني داري به دو  (ما ظنك باثنني اهللاُّ ثالثها). د:فرماي و همچنين قولش كه مي
معنا است، همچنانكه در  بلكه ويژگي آنها در لفظ آشكار .كه خداوند سوم آنهاست

د رسول اهللاّ) شود:  گفته مي صار است، به پيغمبر آشك يعني محمد فرستاده خدا، (حممّ
(خليفة رسول هنگاميكه ابوبكر متولي امور گرديد مردم گفتند:  صبعد از وفات پيغمبر 

ي خدا، خليفه را به رسول اضافه و رسول را به اللّه اضافه  يعني جانشين فرستاده=اهللاّ)
آنچه كه به اللّه اضافه شده است اضافه شدن به اللّه است در واقع كردند، اضافه شده به 

يعني خدا با ماست، چه  (إن اهللاّ معنا)فرمايد:  اين تحقق قول اللّه تعالي است، آنجا كه مي
گمان داري به دو نفري كه اللّه سوم آنهاست، سپس وقتي كه عمر متولي امور گرديد 

ي صحابه بود  ي خاصي كه دليل امتياز ابوبكر از بقيهمردم گفتند: (امير المؤمنين) ويژگ
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قطع شد. هر كس در اين تأمل كند فضايل زيادي كه در كتب صحاح براي ابوبكر ذكر 
كند، و آن خصوصياتي است، مانند حديث: مخاله خاللت به معني دوستي  شده، پيدا مي

إنَّ اهللاّ =حديث: و تمام وجود و مصالحش را فدا كند. كه حاضر باشد به خاطر دوستش
=معنا I :يعني: او  إنه أحب الرجال إىل النبى صحقيقت خدا با ماست، و حديث

است، و حديث رفتن به سوي او بعد از او، و  صترين مردان پيش پيغمبر  محبوب
پيغمبر حديث: نوشتن پيمان به سوي او بعد از او، و حديث خاص بودن او در تصديق 

(فهل فرمايد:  ) همان كه ميص(پيغمبر  ن ابوبكر براي اوقبل از هر كس، و واگذاشت ص
گزاريد؟ و حديث دفاع كردن  آيا همراهم (صحابيم) را برايم نمي أنتم تاركو يل صاحبي؟)

 صاي را در گردن پيغمبر  زماني كه عقبه بن ابي معيط پارچه صابوبكر از پيغمبر 
گويد: پروردگارم اللّه  ي را كه ميانداخته بود ابوبكر او را نجات داد سپس گفت: آيا مرد

كشيد؟ و حديث جانشينش در نماز و در حج، و صبر و استقامتش بعد از وفات  است مي
و اطاعت امت از او، و حديث خصالي كه در يك روز در او جمع شده  صپيغمبر 

شوند، مگر آنكه بهشت براي او واجب است،  بودند، آن حضال در هيچ فردي جمع نمي
290Fآنها و امثال

1. 
هدف در اينجا ويژگي ايشان در همراهي ايماني است كه در اين وصف هيچ كس در 
عالم با او شريك نيست، نه در مقدارش و نه در صفتش و نه در منفعتش، چون اگر مدت 

با  صبودند با مدت زماني كه در آن پيغمبر  در آن با ابوبكر مي صزماني را كه پيغمبر 
بيني مدت زمانيكه به ابوبكر  بود مقايسه كني مي ديگر اصحاب ميعلي و يا عثمان و يا 

گويم دو برابر بلكه چندين برابر است. و آن زماني كه در بين مردم  اختصاص داده بود، نمي
و تصديقش، و  صبا پيغمبر بودند مختص فردي نبوده، اما كمال شناختش از پيغمبر 

كه بكلي از ديگر اصحاب بسيار جداگانه  محبتش براي او، آنچنان آشكار و هويدا است
است، آنچنانكه بر هر كس كه از احوال آن قوم شناختي داشته باشد مخفي نيست، و هر 

 كس از چنين چيزي شناخت نداشته باشد شهادتش مقبول نيست. 

                                           
 اند. قبالً آهنا ذكر شده ١
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بر دين. اين اموري كه  صو همچنين است منفعت رساندن و همكاريش با پيغمبر 
محاسنش، كه توسط آن صحابه استحقاق فضيلت بر ديگران را هدف از صحابي بودن و 

كند در ابوبكر به حدي موجود بود همتايي نداشت. همچنانكه در صحيحين از  پيدا مي
ه Fبر منبر نشسته سپس فرمود،  صابوسعيد خدري روايت شده كه پيغمبر  إنَّ عبداً خريّ

عنده، فاختار ما عنده) فبكى أبوبكر، وقال: فديناك اهللاُّ بني أن يؤتيه من زهرة احلياة الدنيا وبني ما 
ري، وكان أبوبكر أعلمنا به، فقال رسول اهللاِّ ص:  بآبائنا وأمهاتنها. قال: فكان رسول اهللاِّ ص هو املخّ
يلّ يف صحبته وماله أبوبكر، ولو كنت متخذاً خليالً الختذت أبابكر خليالً  نَّ الناسِ عَ (إنَّ من أمَ

م، ال يبقني يف املسجد إالَّ خوخة أيب بكر، ويف رواية البخاري: لو كنت متخذاً ولكن أخوة اإلسال
291Fخليالً غري ريب الختذت أبابكر خليالً، ولكن أخوة اإلسالم ومودته)

N= K يعني: (بدرستيكه خداوند
اي را در ميان زيباييهاي دنيا و در بين آنچه در نزد خودش است مخير نموده)  بنده

و گفت: پدران و مادرانمان فدايت شوند. گفت: آنكس كه مخير شده  ابوبكر گريه كرد
فرمود:  صدانست، سپس پيغمبر  همة ما بهتر آن را مي است. ابوبكر از صرسول اللّه 

حقيقت كسيكه از همه بيشتر بر من منّت دارد، همه از جنبة مصاحبت و از جنبة مالي 
تمامي مصلحتهاي خود را فداي  ابوبكر است، اگر من خليل (دوستي كه حاضر باشد

كردم، اما (چون در بين انسانها  گرفتم حتماً ابوبكر را انتخاب مي دوستش كند) را بر مي
ي  اي به جز روزنه خليل گرفتن جايز نيست برادر ديني هستيم، در مسجد هيچ روزنه

ا خليل گويد: اگر به جز پروردگارم كسي ر ماند، در روايت بخاري مي ابوبكر باقي نمي
بود اما برادري و محبت اسالمي داريم). و همچنين بخاري از  گرفتم ابوبكر مي مي

در مريضي وفاتش خارج شد در  صكند كه گفت: پيغمبر  حديث ابن عباس روايت مي
اي را دور سرش پيچيده بود، بر منبر نشست، و حمد خدا را گفت و او را  حاليكه پارچه

مردم كسي وجود ندارد از ابوبكر بن ابي قحافه بيشتر بر من  ثنا نمود، و گفت (در ميان
گرفتم و در روايتي  منّت داشته باشد با جان و مالش. و اگر در ميان مردم خليلي بر مي

.ديگر :  يعني: اگر در =(لو كنت متخذاً من هذه االُمةِ خليالً الختذته، ولكن أخوة اإلسالم أفضلُ

                                           
 قبالً ذكر شده است. ١
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گرفتم، اما أخوت اسالمي بزرگتر است).  ابوبكر را بر مي گرفتم اين امت خليلي را بر مي
ي اين  يعني: اما برادر و همراه من است.) همه (ولكن أخي وصاحبي،: و در روايتي ديگر

باشد، آنچنان  هاي ابوبكر در فضايل و صحابي بودن و مناقبش مي نصها بيانگر ويژگي
اشته است، و حتّي موجب آن گرديده آنها را رعايت نموده و به پا داشته كه همتايي ند

بود خليل واقع گردد. و اين  كه به استثناي تمام مردم اگر خاللت در اسالم ممكن مي
بوده  صترين فرد نزد پيغمبر  نصوص بيانگر آنست كه ابوبكر محبوبترين و با فضيلت

است همچنانكه صراحتاً آنرا بيان فرموده است، در حديث عمرو بن العاص است كه 
رفتم و  صاو را بر لشكر ذات السالسل مأمور كرد، گفت: (نزد پيغمبر  صپيغمبر 

در  م:عايشه. گفت ت:ترين است؟ گف تو محبوب گفتم: در ميان مردم چه كسي از همه نزد
بعد از او چه كسي؟ گفت عمر و چند نفري را  م:پدرش. گفت ت:ميان مردان؟ گف

كردم از ترس اينكه من را در آخر همة سكوت  ت:برشمرد)، و در روايت بخاري: (گف
292Fآنها قرار دهد)

1. 

                                           
 )٢/٤٠٤من قفی اخلطبة أما بعد)، نگا: الفتح (باب بيست و هفتم(  -اجلمعه -نگا: بخاری ١
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و دفاع از وي  ادامه فصل گذشته در مورد فضايل ابوبكر صديق

 و اجبار رافضي به تسليم شدن در برابر اين فضايل

خداوند ياريش را براي  د:شو آنچه از فضيلت ابوبكر در غار، از قرآن فهميده مي
گردان بوده بجز  ي مردم روي ال ذكر نموده در حاليكه از بقيهدر اين ح ص پيغمبر

 .اند را ياري نموده ص كسانيكه پيغمبر
﴿                    ﴾N  :40(التوبه.( 
نفر بود (و يك  آن هنگام كه كافران او را (از مكه) بيرون كردند، در حالى كه دومين«

 ».در آن هنگام كه آن دو در غار بودند ؛نفر بيشتر همراه نداشت)
يعني: او را بيرون كردند در حاليكه در ميان عدة كمي بود، هيچ كس او را همراهي 
ننمود مگر يك نفر، چون يك نفر كمتريني است كه تصور شود، چون عدم همراهي به 

  ﴿د: است. سپس فرموجز يك نفر دليل بر نهايت كم بودن       

     ﴾N  :40(التوبه.( 
 .»غم مخور، خدا با ماست«گفت:  و او به همراه خود مى«

و اين دليل بر آن است كه همراهش دوستدار و ياري دهنده و بر او مشفق بوده به 
س از دست دادن محبوبي محزون همين سبب محزون گشته، انسان تنها در حالت تر

شود، پس اگر ابوبكر  شود، اما دشمنش در حالت از بين رفتن او هيچگاه محزون نمي مي
شد، و  گويند محزون نمي بغض و كينه داشت همچنانكه اهل افتراء مي ص از پيغمبر

كرد، بلكه مسرور و خوشحاليش را پنهان  او را از محزون شدن نهي نمي ص پيغمبر

 ﴿ت: گف به او نمي ص ، و پيغمبركرد مي       ﴾N د:اگر مفتري بگوي و 
 چون در ظاهر خود را محزون نشان داده حالت درونيش كه بغض و كينه است بر پيغمبر

 مخفي بوده است. ص
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  ﴿ :گفته صپيغمبر  د:شو در جواب گفته مي   ﴾N   اين خبر است از اينكه
نصرت  از صكه پيغمبر خداوند توسط ياريش با هر دوي آنهاست، ممكن نيست 

خداوند براي رسولش و براي مؤمنين خبر دهد و بگويد كه خدا با آنهاست و او در 
باطن منافق باشد، چون او در خبر دادن از خدا معصوم است، و غير از حقّ چيزي بر او 

 گويد. نمي
ترسد در همچنين سفري كه با او  اه خود نميو همچنين: نادانترين كس از همر

خواستند او را بكشند و در  كرد مي عداوت دارند، قدرتمداراني كه در ميانشان زندگي مي
ي  توانستند او را ياري دهند چگونه فردي را در ميان همه حاليكه دوستانش نمي

او  كند، كه در ظاهر دوستي و حزنش را بر دوستانش براي همراهي انتخاب مي
چنين كاري  پندارد، اما در باطن با او دشمن است، در حاليكه او را دوست مي ،نماياند مي

دهد، مگر آنكه از همه نادانتر و كودنتر باشد. در چنين سفري كه  را هيچ كس انجام نمي
خواستند او را  كرد با او دشمني داشتند و مي تمام قدرتمداراني كه در ميانشان زندگي مي

توانستند او را ياري دهند، آيا كسي را براي همراهي انتخاب  و دوستانش نيز نميبكشند، 
باطن با او دشمن است؟ كند و در  كند كه در ظاهر دوستي و حزنش بر او نمايان مي مي

ترسد؟ آيا بجز احمقترين و  كند و از او نمي چگونه چنين همراهي را انتخاب مي
دهد؟ خداوند زشت و رسوا كند آن  ا انجام مينادانترين انسان كسي همچنين كاري ر

دهد. در حالي كه در علم  كسي را كه اين همه ناداني و نفهمي را به پيغمبرش نسبت مي
 و عقل از همه كاملتر است.

اش  كينه ي رافضي: (ممكن است او را براي همراهي انتخاب نموده باشد تا و اما گفته
 .است) آشكار نشود چون از او ترسيده

ي آنها ممكن  هاي فراواني اين ادعا باطل است، كه بيان كردن همه جواب: از جهت
 نيست.

 دوستي و محبتش را به دليل قرآن دانسته، نه دشمني او، پس صاول: پيغمبر 
 ادعايش باطل است.
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بوده و به او  صدوم: به تواتر معنوي ثابت شده است كه ابوبكر دوستدار پيغمبر 
، و در اين زمينه اضافه بر ديگران داراي ويژگيهاي خاصي بوده، تواتر ايمان آورده است

آن از شجاعت عنتره و سخاوت حاتم و دوستي و محبت علي براي پيغمبر و ديگر 
متواتراتي كه در اخبار موجود بر يك مقصد داللت دارند، و بر آنها اتفاق است بيشتر 

تر است، بعضي از  و و يا سختاست، گمان در محبت ابوبكر مثل گمان در غير ا
دفن شده باشند، و بعضي  صكنند كه ابوبكر و عمر در حجرة پيغمبر  رافضيها انكار مي

كنند كه ابوبكر در غار همراهش بوده است، و اين از بهتانهاي آنها  از غاليان آنها انكار مي
ا كه ضرورتاً بعيد نيست، چون اين قوم، قوم بهتان هستند، از عقليات و نقليات آنچه ر

كنند آنچه را كه منتفي است ثابت  كنند، و ادعا مي معلوم و اثبات شده است انكار مي
 است.

جهت سوم: آنكه گفته است: (او را همراهي نموده بخاطر ترس از ظاهر شدن 
تر بوده است، خارج  امرش) سخن كسي است كه نسبت به آنچه واقع شده از همه جاهل

دانستند، صبح آن شبي كه  ه واضح است، اهل مكّه آن را مياز مكّ صشدن پيغمبر 
از مكّه خارج شده بود مردم آنرا فهميدند، و كساني را به دنبالش فرستادند،  صپيغمبر 

اين خبر منتشر شد، و ديه را جهت دستگيري پيغمبر و ابوبكر براي كسانيكه دنبالشان 
كه ابوبكر را دستگير كند، پس چه بخشيدند  گشتند قرار دادند، ديه را به كسي مي مي

دادند  ترسيد، اينكه مشركين براي دستگيري ابوبكر ديه مي امري بود كه پيغمبر از آن مي
دليل بر دوستي او با پيغمبر بود و دليل بر دشمني با مشركين بود، اگر در باطن با 

 كردند.  مشركين بود اين كار را نمي
 ارج شد شب بود و هيچكس آن راوقتي كه از مكّه خ صچهارم: پيغمبر 

 خواست؟  همراهي ابوبكر را براي چه مي دانست، پيغمبر نمي
 دانست؟ شايد تنها ابوبكر خارج شدن او را مي د:اگر گفته شو

برايش ممكن بود زماني خارج شود كه ابوبكر نيز  پيغمبر د:شو در جواب گفته مي
توانست  ين ندانستند، و باز ميخبر نداشته باشد همچنانكه زماني خارج شد كه مشرك

زمان خروجش را تعيين نكند، پس چگونه در صحيحين ثابت شده كه ابوبكر براي 
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به او اجازه نداد تا زمانيكه با خودش  صاجازه گرفت و پيغمبر  صهجرت از پيغمبر 
293Fهجرت كند و در هنگام خلوت به او خبر داد

1. 
اللّه بن ابوبكر براي آنها اخبار در غار بود، عبد صجهت پنجم: زمانيكه پيغمبر 

آورد و عامر بن فهيره هم با آنها بود، همچنانكه قبالً ذكر كرديم، در آن موقع  مي
 توانست مشركين را از آنها باخبر سازد.  مي

كند) و دشمن هم باالى سر آنها آمده بود،  ششم: اگر ابوبكر اينطور بود (كه ادعا مي
را براي دشمن آشكار كند، در حاليكه او  صد و پيغمبر توانست از غار بيرون بياي مي

ديگري را  تنها بود و هيچ كس نبود كه دشمن را از او منع كند، اگر كسي كينه كس
داشته باشد و بخواهد او را نابود كند، در چنين حالتي فرصت را غنيمت شمرده و از آن 

گيري نمايد، تشمن خود را دستواند در آن د كند، در حالتي كه هر دشمني مي استفاده مي
 چون او در غار تنهاست.

                                           
 ) چاپ النهضة.٥/٤٩نگا: البخاری ( ١
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در غار و دفاع از وي و اجبار  ذكر بقيه فضايل ابوبكر صديق

 رافضي به تسليم شدن در برابر اين فضايل

 ﴿د: فرماي و اما گفته رافضي: (آيه بر نقص ابوبكر داللت دارد، چون مي   

    ﴾N 40لتوبه: (ا.( 
 .»غم مخور، خدا با ماست«گفت:  و او به همراه خود مى«

آيه داللت بر پستي، و كم صبري و عدم يقين و عدم رضايت به اينكه در سرنوشت 
 با پيغمبر برابر باشد و عدم رضايت به قضاء و قدر ابوبكر دارد. 

او ترسيده تا مبادا (از  د:گويي كند كه مي جواب: اول: اين ادعاي خودتان را رد مي
نيتش را آشكار كند به همين خاطر او را همراهي نموده) چون اگر ابوبكر دشمن اوست، 

بايست مسرور و خوشحال شود و  گشتند، مي و در باطن با دشمناني بود كه دنبال او مي
وقتي كه دشمن را احساس كرد آسوده شود، و باز دشمن آمده بود و بر روي غار 

آورد  زم بود كه آنها را آگاه كند. و همچنين: آنكه اخبار قريش را برايشان ميرفتند، ال مي
 توانست به پسرش بگويد كه خبر آنها را به قريش بگويد. پسرش عبداللّه بود، مي

نمود،  بود كه مركبهاي ايشان را نگهداري مي» عامر بن فهيره«و همچنين: غالم ابوبكر
گويند ايمان او  را خبر كند. چيزي كه در اينجا ميتوانست به غالمش بگويد مشركين  مي

شود، و بدان كه در مهاجرين منافقي  گويد منافق است باطل مي را ثابت و اينكه مي
ي آنها به اختيار  هاي انصار وجود داشت، چون همه وجود نداشت، منافقين تنها در قبيله

م مهاجرت نكردند، جدايي هيچكدا و آنهايي كه در مكّه كافر بودند ،خود هجرت نمودند
اند، و  از وطن و اهل خانواده و عشيرت را به خاطر ياري دادن دشمنشان انتخاب نكرده

براي مهمترين و  صپيغمبر اگر اين كالم مستلزم ايمان اوست معلوم است كه 
خطرناكترين سفرش كه به خاطر اهميت و عظمت آن در قلب مسلمانان و آشكار شدن 

شود كه نزد عامة  چون مبدأ بر چيزي تاريخ تعين مي -يخ قرار گرفته رسالتش مبدأ تار
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كسي را براي مصاحبت و  صدر چنين سفري پيغمبر  -مردم معلوم و آشكار باشد 
تر  كند مگر اينكه از ديگران بزرگتر و مورد اعتمادتر و آرام بخش همراهي تعيين نمي

 باشد.
كافي است و اين از فضايلي است كه  در فضايل صديق، و امتيازش بر ديگران اين

هيچ كسي در آن با ابوبكر همتايي ندارد. اينها داللت بر اين دارد كه ابوبكر نزد رسول 
 ترين صحابي بوده است.  با فضيلت صاللّه 

 و اما آنكه گفته است: (اين دليل بر نقص او دارد).
ت، و نقصي كه سبب گوييم: نقص بر دو نوع است: نقصي كه منافي ايمان اس ما مي

شود كه از او كاملتر باشد، اگر منظورش اولي است، باطل است،  كمتر شدن از كسي مي

 ﴿ :فرمايد مي صچون خداوند به پيغمبرش               

   ﴾N )127: النحل.( 
 ».در تنگنا قرار مگيرهاى آنها،  اندوهگين و دلسرد مشو! و از توطئه«

 ﴿ت: و نسبت به عموم مؤمنين فرموده اس             ﴾N ) آل

 ).139: عمران
 ».و سست نشويد! و غمگين نگرديد! و شما برتريد«

        ﴿ت: و همچنين فرموده اس  

                        ﴾N )88-87: الحجر.( 
(بنابر اين،) هرگز چشم خود را به نعمتهاى . ما به تو سوره حمد و قرآن عظيم داديم«

يم، ميفكن! و بخاطر آنچه آنها دارند، غمگين هايى از آنها ( كفار) داد (مادى)، كه به گروه
 .»مباش! و بال (عطوفت) خود را براى مؤمنين فرود آر

بدرستي كه خداوند بيش از يكبار پيغمبرش را نهي نموده از اينكه محزون شود، و 
همچنين عموم مسلمانان را از حزن و اندوه نهي نموده است، پس معلوم است كه نهي 

 ان منافات ندارد. كردن از حزن با ايم
و اگر منظور نقصي است كه از كاملتر از خودش كمتر باشد، شكّي در آن نيست كه 
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از ابوبكر كاملتر است، و در اين مورد هيچ فردي از اهل سنت اختالف  صپيغمبر 
ندارند، اما اين دليل نيست كه علي و عثمان و عمر و غير از آنان از او بزرگتر باشند، 

نبودند، اگر با او بودند معلوم نبود كه حال آنها از  صآن حالت با پيغمبر چون آنها در 
حال ابوبكر صديق بهتر باشد، اما آنچه از وضعيت ابوبكر و آنها معروف است اين است 
كه به هنگام مشكالت و ترس ابوبكر از همه صبر و يقينش بيشتر بوده، و به هنگام 

در  صبوبكر از همه بيشتر بوده، و هر گاه پيغمبر سببهاي شك و گمان يقين و آرامش ا
گرفت ابوبكر از همه بيشتر تابع رضايت ايشان بودند، و در آنچه كه  اذيت قرار مي

كرد ابوبكر از همه دورتر بوده. اين براي هر كسي كه تحقيقاتي  را اذيت مي صپيغمبر 
ه بعد از وفاتش بسيار و چ صدر حال آنها كرده باشد، چه در زمان حيات رسول اللّه 

 واضح و معلوم است. 
جايگاه، و روز حديبيه در آرامش و متانت ايشان  و همچنين: داستان روز بدر در

معروف است، اينها بر بقيه اصحاب آشكار بود، پس چگونه عدم ثبات و جزع به او 
 شود؟! نسبت داده مي
نمودن مسلمانان، با آماده قيام او عليه مرتدين و مانعين زكات، استوار  و همچنين:

كردن أسامه، اينها از مسائلي است كه بيانگر برتري ابوبكر بر صحابه از جهت يقين و 
 باشد. ثبات مي

اهل سنّت در فضيلت ابوبكر بر علي و عثمان و عمر اختالف ندارند، اما رافضيي كه 
، است روغ و افتراءبهتان و د اين يككند،  كاملتر بودن علي را بر اين سه نفر ادعا مي

داند كه آنها بر علي برتري دارند، هم  چون هر كس در سيرة عمر و عثمان تدبر نمايد مي
و هم از جهت جزع و فزع به هنگام مصيبت، عثمان محاصره شد  ،از حيث صبر و ثبات

گيري كند و بر اين درخواست اصرار داشتند تا آنكه او  و از او خواستند از خالفت كناره
 .كرد كشتند، با اين وصف او مردم را از جنگيدن با آنها منع ميرا 

تا آنكه به شهادت رسيد، و از نفس خويش دفاع نكرد، آيا اين جز عظمت صبر او بر 
 مصيبت چيز ديگري هست؟!

هم از  و معلوم است كه صبر علي مثل صبر عثمان نبود، بلكه هم از لشكر خودش و
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او نه ابوبكر و  امثالكرد، به صورتي كه  ناراحتي مي راجنگيدند اظه لشكري كه با او مي
 نه عمر و نه عثمان چنين اظهاراتي نداشتند.

 عدم يقين ابوبكر به اهللا و (در حقيقت آيه بر پستي و كم صبري وت: رافضي گفته اس
 عدم رضايتش به مساوات با پيغمبر در سرنوشت و به قضا و قدر خداوند داللت دارد.)

روغهاي آشكاري از او هستند، در آيه چيزي وجود ندارد كه بر اينها اينها همه د
بلكه اول: نهي از چيزي دليل بر وجود آن نيست، ت: داللت داشته باشد، وآن از دو جه

﴿ د:فرماي قول اهللا تعالي كه مي د:دليل بر ممنوع بودن آن است تا واقع نشود، مانن      

           ﴾N )1: األحزاب.( 
 ».اى پيامبر! تقواى الهى پيشه كن و از كافران و منافقان اطاعت مكن«

 دليل بر اطاعت او از آنها نيست. صاين نهي از پيغمبر 
بوده است  صدوم: به فرض اينكه ابوبكر محزون شده باشد، حزنش بخاطر پيغمبر 

او كشته نشود و دين از بين نرود، او دوست داشت خودش را فداي  بخاطر اينكه
كند، به همين سبب هنگامي كه در سفر هجرت همراه او بود بعضي اوقات  صپيغمبر 

علّت آن را پرسيد در  صرفت، پيغمبر  جلو او و بعضي اوقات پشت سرش راه مي
وقتيكه به فكر كمين  ئك):(أذكر الرصد فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأكون وراجواب گفت: 

روم).  هستم از جلوت، و وقتي كه به فكر دنبال كنندگان(دشمنان) هستم دنبالت راه مي
 احمد آن را روايت نموده است.

در سرنوشت راضي نبوده نه به آن معنايي كه  صو اينكه به مساوات با پيغمبر 
رسول اهللا كشته شود و او  بندد: بلكه او راضي نبوده كه دروغگو آنچنان بر او افترا مي

 صاش فداي پيغمبر  زنده بماند، او دوست داشت كه با مال و نفس و اهل خانواده
اين بر هر مسلماني واجب است، ابوبكر صديق در اداي اين واجب از تمام  شود. و

﴿د: فرماي مسلمانان قويتر بود، خداوند مي            ﴾N )األحزاب :

6.( 
 ».پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است«
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(ال يؤمن أحدكم روايت شده است كه فرموده:  صدر صحيحين از انس و از پيغمبر 

294Fحتّى أكون أحبّ إليه من ولده ووالده والناس أمجعني

N= K يعني: ايمان ندارد هيچيك از شما تا
پدرش و تمام مردم بيشتر دوست نداشته باشد). حزن  اينكه من را از خود و فرزند و

دليل بر كمال محبت و دوستيش با او، و اخالصش براي او، و  صابوبكر بر پيغمبر 
نگهبانيش از او، و دفاعش از او، و دور كردن اذيت و آزار از او است، و اين از 

 ترين ايمانهاست. باعظمت
ي او داللت دارد). باطل است، بلكه داللت بر و اما ادعايش: (اين كه آيه بر كم صبر

نبودن صبري كه به آن امر شده ندارد، صبر بر مصيبتها واجب است و حكم آن در كتاب 
و سنّت وجود دارد، با اين وصف هيچگونه منافاتي با حزن قلبي ندارد. همچنانكه 

ن القلب، ولكن يؤاخذ عىل (إنّ اهللا ال يؤاخذ عىل دمع العني، وال عىل حزفرمايد:  مي صپيغمبر 

يعني: به حقيقت كه خداوند انسان را بر اشك چشم و حزن  295FOأو يرحم) -اللسان -هذا
 كند. مي تكند و يا رحم مؤاخذه مي - زبان – كند، اما بر اين قلب مؤاخذه نمي

دروغ و بهتان است؛ چون در واقع . آيه داللت بر عدم يقينش به اهللا دارد): (و ادعايش
اند، و حزنشان دليل بر عدم يقينشان به اهللا نيست، همچنانكه در مورد  ء محزون شدهانبيا

 فرموده است. ؛ يعقوب
 ابراهيم فوت كرد صو در حديث صحيح ثابت است، هنگامي كه پسر پيغمبر 

، وإنّا بك يا إبراهيم ملحزونون) د:فرمو 296F(تدمع العني وحيزن القلب، وال نقول إالَّ ما يريض الربّ

3. 
ه را كه پروردگار چشود اما بجز آن ريزد و قلب محزون مي عني چشم اشك ميي

 .نگرانيمگوييم، و ما اي ابراهيم براي تو  راضي است نمي
 ﴿د: فرمايي خداوند پيغمبرش را از حزن نهي فرموده است آنجا كه مي  

                                           
 ).١/٦٧) طبع النهضه، و مسلم(١/٩نگا: بخاری ( ١

 ).٢/٦٣٦) و مسلم(٢/٨٤نگا: بخاری( ٢

 ).١٨٠٨-٤/١٨٠٧) و مسلم(٨٤-٢/٨٣نگا: بخاری( ٣
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  ﴾N )باشبخاطر آنچه آنها دارند، غمگين م و« ).88: الحجر«. 
(داللت بر پستي و عدم رضايتش به قضاء و قدر  د:گوي و همچنين ادعايش كه مي

 دارد) آن نيز باطل است همچنان كه جواب نظائر آن گذشت.
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 :)209فصل (
در غار و مردود شمردن  دنبالة دفاع از فضايل ابوبكر صديق 

 هاي رافضي شبهه

ي ص عنه، وإن كان معصية مع كان ما (وإن كان احلزن طاعة استحال هني النباش  و گفته

 ادعوه فضيلة رذيلة).
جواب: اول: هيچ كس ادعا ننموده كه حزن محض فضيلت است، بلكه فضيلت 

 ﴿د: آنست كه فرمودة اهللا تعالي بر آن داللت دار             

                           ﴾N  :التوبه)

(و در مشكلترين ساعات، او را تنها  ؛اگر او را يارى نكنيد، خداوند او را يارى كرد« ).40
) آن هنگام كه كافران او را (از مكه) بيرون كردند، در حالى كه دومين نفر بود ؛نگذاشت

در آن هنگام كه آن دو در غار بودند، و او به همراه  ؛(و يك نفر بيشتر همراه نداشت)
 ».غم مخور، خدا با ماست«گفت:  خود مى

در چنين حالتي است، و اختصاص يافتن به  صفضيلت خارج شدن او با پيغمبر 
›≈·_Aهمراهي او، براي او كمال همراهي محض بود، و فضيلت گفتن  =! ^=„d@ر ى پيغمب

و محبت او و آرامشش، و كمال  صبه او و مضمون آن است، كه كمال توافق با پيغمبر 
حالت كمال ايمان و  ، و او را دوست داشتن است، در اينصياري نمودن پيغمبر 

تقوي فضيلت است. و نهايت محبت و ياريش براي او موجب حزنش گرديده اگر 
 او داللت ندارد، همچنان كه گذشت. محزون شدن محزون شده باشد، با اينكه قرآن بر

 ﴿: اين عيناً در فرموده خدا به پيغمبرش موجود است م:دو د:شو و گفته مي  

               ﴾N )127: النحل.( 
 ».هاى آنها، در تنگنا قرار مگير اندوهگين و دلسرد مشو! و از توطئه«

 ﴿ :اش و فرموده                       ﴾N )الحجر :
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كفار) هايى از آنها ( ادى)، كه به گروه(بنابر اين) هرگز چشم خود را به نعمتهاى (م« ).88
 ».داديم، ميفكن! و بخاطر آنچه آنها دارند، غمگين مباش

﴿: آن، مثل قول خداوند به موسيو امثال              

 ﴾N )21: طه.( 
 ».گردانيم گفت: آن را بگير و نترس، ما آن را به صورت اولش بازمى«

اگر خوف طاعت است حاال كه نهي شده، و اگر معصيت است از خدا  د:شو گفته مي
 سرپيچي كرده است.

خداوند او را امر نمود تا ثابت و استوار گردد، چون اگر آنچه  د:شو فته ميو گ
شود، و هر گاه  موجب امنيت است وجود نداشته باشد بدون اختيار ترس حاصل مي

 رود. موجب امنيت وجود پيدا كرد ترس از بين مي

 ﴿: دوستش به صاست قول پيغمبر همچنين        ﴾N  عبارتي او با

 ﴿را از حزن نهي نمود كه شامل زوال موجب آن باشد، و آن        ﴾N 

 بود، چون از برطرف شدن موجب حزن و ترس باخبر گرديد حزنش برطرف شد.
در نهي نمودن پيغمبر از حزن داللتي بر وجود آن ندارد  م:سو د:شو و گفته مي

شود تا به هنگام وجود مقتضي پيدا  وقات از آن نهي ميهمچنان كه گذشت اما بعضي ا
آيد حتي  نشود، در صورتي كه حزن در ابوبكر موجود بوده باشد باز مشكلي پيش نمي

شود، و اگر  اگر معصيت هم باشد، چون بعضي اوقات جهت تسليت و دلجوئي نهي مي
ترس نيز از نهي شده معصيت نباشد چون شايد بدون اختيار بوجود آيد ممكن است 

 اين نوع باشد.
معاشرت داشته باشد  شخصىمدتي با كه هر انسان عاقلي  م:چهار د:شو گفته مي

ده سال و اندي در مكه با  ص شود، رسول اكرم دوستي و دشمني او برايش روشن مي
با او بوده است آيا هنوز  ترساند در سرزمين  ابوبكر دوست و با هم معاشرت داشته

 بوبكر برايش روشن نشده است؟.دوستي و دشمني ا
بوده  صدانند كه ابوبكر بزرگترين دوست پيغمبر  شود: تمام مردم مي سپس گفته مي
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از زمان بعثت تا هنگام وفات، اولين مرد آزادي كه به او ايمان آورده و ديگران را به 
ايمان  اند، و مال خود را در نجات دادن مستضعفيني كه ايمان دعوت كرده و ايمان آورده

اند بخشيده مثل بالل و غير بالل، و در موسم حج با پيغمبر خارج شده تا در ميان  آورده
هر روز صبح يا مغرب به خانة او  صقبايل مردم را به ايمان دعوت كند، و پيغمبر 

كردند، حتّي از مكّه خارج شد و به ابن  رفت، و كفّار به خاطر ايمانش او را اذيت مي مي
رسيد، از او پرسيد: به كجا؟  -از امراء عرب، كه بزرگمرد قبيلة قاره بود يكي  -دغنه 

اي عقل داشته باشد در اين شك دارد كه:  قبالً موضوع آن گذشته، آيا كسيكه كمترين ذره
 صدهد مگر اينكه نهايت حب و دوستي پيغمبر  هيچ كس همچنين كاري را انجام نمي

اش  محبتش به جايي رسيده باشد كه با قبيله باشد، وو آنچه كه او آورده است را داشته 
مالش را به برادران ايمانيش كه به او نياز دارند  دشمني كند و اذيت آنها را تحمل كند و

 ببخشد؟.
هيچگاه از ابوبكر اذيتي نديد نه شب و نه روز، نه در خلوت و نه در  صپيغمبر 

اي هر فريبكاري مقدور بود، از اينكه به اجتماع، در حالي كه برايش ممكن بود آنچه بر
 سم بدهد و يا او را بكشد و يا... . صپيغمبر 

موجب آن است كه پيغمبر را از  صو همچنين: حفاظت خدا و حمايتش از پيغمبر 
قلب ناپاك ابوبكر آگاه سازد، اگر كمترين سوء قصدي در درون داشت، در حالي كه 

ه در درون ابوعزّت بود آگاه ساخت آنگاه كه با را از سوء قصدي ك صخداوند پيغمبر 
همچنين در  آمد و نيت غافل نمودن او بود، و صاظهار نمودن ايمان به نزد پيغمبر 

قرار گرفته در وضعيت وخيمي  روز حنين هنگامي كه مسلمانان شكست خوردند و
، و ساخت را از آنچه در درون حجب(طلسمي) بود آگاه صبودند، خداوند پيغمبر 

با اظهار نمودن ايمان قصد غافل كردن پيغمبر  هنگامي كه عمير بن وهب از مكّه آمد و
د خواستن را داشت خداوند او را مطّلع نمود، و باز در غزوة تبوك وقتي كه منافقين مي

 خداوند او را خبر كرد. - تا پايين بيافتد -كمربند شتر پيغمبر را باز كنند 
است،  صو در سفر، و در خلوت و در جمع با پيغمبر ابوبكر شب و روز در حضر 

و روز بدر به تنهايي در خيمه با او بود، و نيت بدي را در قلبش پنهان نموده، و پيغمبر 
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برد،  داند! ؛ هر كسي كمترين زيركى داشته باشد در كمترين مدت به آن پي مي نمي ص
كه در نهايت جهل و كمال دارد به جز كسي  صآيا چنين گماني را نسبت به پيغمبر 

نهايت نقص قائل باشد و به او طعنه بزند، و معرفت او را  صعقلي براي پيغمبر  بي
مخدوش كند؟. اگر اين جاهل با اين وصف ادعاي حب رسول اهللا را داشته باشد، كسي 

297Fداند كه مذهب رافضه ضد اسالم است كه كمترين تخصصي در اسالم دارد مي

1. 
افضي: اينكه هر گاه قرآن در مورد نزول سكينت و آرامش صحبت كرده و اما گفتة ر

 ترين نقص است. اين بزرگ است بجز اين مورد، و ذكر كرده صمسلمانان را با پيغمبر 
جواب: اول: اين ادعا بيانگر اين است كه قرآن در موارد متعددي اين موضوع را ذكر 

ها در قصة حنين ذكر شده است. كرده است، در حالي كه موضوع نزول سكينت تن

﴿د: فرماي همچنان كه خداوند مي                   

                         

        ﴾N  :و در روز حنين (نيز « ).26-25(التوبه
در آن هنگام كه فزونى جمعيتتان شما را مغرور ساخت، ولى (اين فزونى  ؛يارى نمود)

 سپس پشت ؛جمعيت) هيچ به دردتان نخورد و زمين با همه وسعتش بر شما تنگ شده
خود را بر پيامبرش و بر مؤمنان »  سكينه«سپس خداوند  .(به دشمن) كرده، فرار نموديد

 ».ديديد و لشكرهايى فرستاد كه شما نمى ؛نازل كرد
بر مؤمنين ذكر نموده بعد از آنكه برگشتن و  خداوند نزول آرامش را بر پيغمبر و

 پشت نمودن آنها را ذكر كرده است.
بيان  صو تسكينش را بر مؤمنين بدون ذكر پيغمبر  خداوند نازل نمودن آرامش

﴿ فرمايد: فرموده است، همچنان كه مي                      

                                  

                    ﴾N  :ما براى تو پيروزى « ).4-1(الفتح

                                           
 د كسانی كه از احوال و مذهب آهنا آگاهی دارند.يعنی با اسالم تناقض دارد، مهچنان كه در واقع چنني است نز ١
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  صلح  آيه  در اين )مبين  فتح(، مراد از  از نظر جمهور مفسران. (آشكارى فراهم ساختيم
  مكه  فتح  سبب  حديبيه  صلح  ناميد كه  را فتح  آنرو   از آن  خداوند متعال و  است  حديبيه

تا خداوند ). باشد مي  بر مسبب  سبب  اطالق  از باب  و اين ،گرديد  بعدي  و فتوحات
دادند ببخشد (و حقانيت تو را ثابت  اى را كه به تو نسبت مى گناهان گذشته و آينده

و به  ،تمام كندزي بر دشمنان) (با آشكار كردن دينت و پيرونموده) و نعمتش را بر تو 
  نداشته  در پي  ذلتي  هيچ  كه( ناپذيرى و پيروزى شكست. راه راست هدايتت فرمايد

در دلهاى (در صلح حديبيه) است كه آرامش را خداوند متعال او  نصيب تو كند. )باشد
 كرهايلش( لشكريان آسمانها و زمين ؛نازل كرد تا ايمانى بر ايمانشان بيفزايند مؤمنان

  شياطين ، جنيان، از فرشتگان، انسيان  ــ اعم  غيبي  و لشكرهاي  معنوي  حسي، لشكرهاي 
از آن خداست، و خداوند دانا و حكيم  ـ)  بر مؤمنان  روحي  آرامش  آوردن و فرود

 ».است

    ﴿د: فرماي و باز مي                 

          ﴾N )هنگامى كه در زير آن ـ خداوند از مؤمنان « ).18: الفتح
راضى و خشنود  ـ با تو بيعت كردند )گرفت  انجام  در حديبيه  كه  الرضوان بيعه( درخت

از اين  ؛دانست داقت) نهفته بود مىخدا آنچه را در درون دلهايشان (از ايمان و ص ؛شد
 ».رو آرامش را بر دلهايشان نازل كرد

ه: علما در مرجع ضمير مذكور در آي د:شو گفته مي م:دو﴿           ﴾N 

 ».خداوند سكينه (و آرامش) خود را بر او فرستاد« ).40(التوبه: 
شود و  به پيغمبر راجع مي» عليه«ضمير در  :دگوين اختالف دارند. بعضي از آنها مي

چون مرجع ضمير ابوبكر است، چون به ضمير نزديكتر است و  د:گوين بعضي از آنها مي
اوست كه به آرامش نياز دارد، پس بر او نازل نموده همچنانكه بر مؤمنيني كه زير 

امش در آن حالت از آر صبيعت نمودند نازل نمود. پيغمبر  صدرخت با پيغمبر 
نياز بود چون در كمال اطمينان بود، برعكس روز حنين، چون در آن روز اكثر  بي

بود و به سوي مركب  صاصحاب شكست خورده بودند و دشمن در مقابل پيغمبر 
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گردد، همچنانكه در  بر مي صپيغمبر در حركت بودند، بنا به رأي اول ضمير به پيغمبر 

﴿: آيه        ﴾N صدر ذكر پيغمبر گردد، و چون سياق كالم  به او بر مي 
 است، و همراهش ضمناً و به تبعيت از او ذكر شده است. 

 صپيغمبر     ﴾N﴿شود: بنابر اين وقتي كه به همراهش گفت  اما گفته مي
ي متبوع حاصل شده متبوع و اطاعت شده است، پس اگر تأييد و آرامش در اين حالت برا

باشد، براي تابع نيز در آن حالت حاصل شده است، چون او همراه و تابع و الزمة پيغمبر 
است، ديگر به خاطر نهايت التزام و همراهي در اينجا نيازي به ابوبكر نيست، ذكري كه 

 باشد. در تأييد و نزول آرامش صموجب مشاركت او با پيغمبر 
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﴿بهات رافضي در مورد آية درهم پاشيدن ش      ﴾  مبني
 بر اينكه غير از ابو بكر است

 ﴿ت: (و اما اينكه گفته اس ه:رافضي گفت        ﴾N )17: الليل.( 
مراد از آن ابودحداح است كه نخلستان را به خاطر همجواري براي شخصي 

نخلستاني را در بهشت به صاحبش پيشنهاد كرد،  ص خريداري نمود آنگاه كه پيغمبر
 صاش بخشيد پيغمبر  را شنيد، بستان را خريد و به همسايه صابودحداح قول پيغمبر 

 در عوض آن بستاني را در بهشت برايش قرار داد.
شود: به اتفاق اهل علوم قرآني اعم از علم تفسير و اسباب  جواب: اينكه گفته مي

اين آيه مختص به ابودحداح، و به ابوبكر مربوط نباشد. چون به نزول ممكن نيست كه 
ي ابودحداح در مدينه رخ داده است، چون ابودحداح  اتّفاق علما اين سوره مكّي و قصه

اند، و بستانهايي كه  مصاحبت داشته صاز انصار است و انصار تنها در مدينه با پيغمبر 
داشتند، غير ممكن است اين آيه بعد از  مشهور به حيطان بودند تنها در مدينه وجود

گويند در شأن ابودحداح  ي ابودحداح نازل شده باشد، و اينكه بعضي از علما مي قصه
شود، و او نيز  نازل شده است، بدين معناست كه ابودحداح نيز در مضمون آن داخل مي

لت دارد، شود، و يا بر حكم آن هم دال از كساني است كه مشمول عموميت حكم آيه مي
گويند: اين آيه دو بار نازل شده  و اين حكم به او اراده شده است. و بعضي از آنها مي

است، يك بار به اين مناسبت، و يك بار به آن مناسبت. بنا به رأي آنها ممكن است اين 
ي ابودحداح نازل شده باشد و إالَّ در بين اهل علم اختالفي  آيه نيز يك بار در مورد قصه

د ندارد كه در مكّه نازل شده است، قبل از اينكه ابودحداح مسلمان شده باشد، و وجو
اند كه آيه در قصة  گفته از علما هجرت كرده باشد. بسيارى صقبل از اينكه پيغمبر 

ابوبكر نازل شده است، ابن جرير در تفسيرش و غير او نيز از عبداهللا بن زبير با سند 
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حاتم  در شأن ابوبكر نازل شده است. و همچنين ابن ابي خودش آنرا ذكر نموده است كه
اند كه در مورد ابوبكر نازل شده و آنرا از عبداهللا و سعيد بن مسيب روايت  و ثعلبي گفته

:  اول د:اند چندين جهت داللت بر اينكه در مورد ابوبكر نازل شده وجود دار نموده

﴿ه: خداوند فرمود        ﴾N )به زودي باتقواترين مردم از آن (آتش « ).17: الليل
 ».شود سوزان) دور داشته مي

 ﴿ه: و فرمود       ﴾N )13: الحجرات.( 
 ».ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست گرامى«

 نزد خدا ترين گرامىترين امت داخل مضمون اين آيه باشد، و او  الزم است كه با تقوا
از  تر گرامىترين، و  است، و هيچ كس نگفته است كه ابودحداح و امثال او با فضيلت

 سابقين اولين از مهاجرين و انصار است.
ه شده  چون ابوبكر با تقواترين كسي است كه مالش را مي م:جهت دوبخشد و تزكي

ترين مردم  ن و با فضيلتترين مردم با تقواترينشان است، پس اين بزرگتري است و گرامي
است. و دو رأي مشهور در اين زمينه يكي رأي اهل سنّت است كه ابوبكر با 

ترين علي است، پس  ترين مردم است، و ديگري رأي شيعه است كه با فضيلت فضيلت
ترين نزد خدا غير از اين دو نفر كس ديگري باشد،  ترين و گرامي ممكن نيست با تقوي

—Aثابت شود كه يكي از آن دو بايد  هرگاهر دوي آنها باشند، و شود كه ه و باز نمي j`=@
چون اولويت بر علي دارد به  شود،الزم است كه ابوبكر مشمول آيه  ،ترين باشد با تقوي

 چند دليل:

 ﴿د: فرماي اول: او مي        ﴾N )18: الليل.( 
 ».بخشد تا پاك شود ميهمان كسي كه مال خود را (در راه خدا) «

كه ابوبكر  - چه در صحاح و چه در غير صحاح - و با روايات متواتري ثابت شده
علي، مالش را بخشيده، و در اين زمينه بر تمامي اصحاب پيشي گرفته است. و اما 

از  داد، از آن زمان كه در مكّه قحطي واقع شد او را مصروفاتش را مي صپيغمبر 
يوسته علي فقير بود تا زماني كه با فاطمه ازدواج كرد باز هم فقير ابوطالب گرفت، و پ
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 صپيغمبر بود، و اين نزد اهل سنّت و شيعه معروف و مشهور است او عضو خانواده 
بخشيدند  مال مي بخشيد اما به او بود و مالي نداشت تا آن را ببخشد، اگر مال داشت مي

 نه اينكه او بخشنده باشد.

م:دليل دو ﴿          ﴾N )و هيچ كس را نزد او حق « ).19: الليل
 ».نعمتي نيست تا بخواهد (به اين وسيله) او را جزا دهد

نعمت  صو اين براي ابوبكر است نه براي علي، چون از براي ابوبكر نزد پيغمبر 
ت كرده بود، و پاداش اين نعمت ايمان وجود داشت، خداوند به وسيلة او ابوبكر را هداي

   ﴿ فرمايد: دهد، بلكه اجر آن نزد خداوند است، همچنان كه مي را انسان نمي

       ﴾N  :من براى دعوت نبوت «(اى پيامبر!) بگو: « ).86(ص
و من از متكلفين نيستم! (سخنانم روشن و همراه با دليل  طلبم، هيچ پاداشى از شما نمى

 .»است!)

 ﴿د: فرماي باز مي و                 ﴾N )47: سبأ.( 
اجر من تنها بر خداوند  ؛ام براى خود شماست بگو: هر اجر و پاداشى از شما خواسته«

 ».است
نعمت دنيايي  صدهند نعمت دنياست، و پيغمبر  اما نعمتي كه مردم به آن پاداش مي

نزد ابوبكر نداشت بلكه نعمت دين داشت، ولي علي اضافه بر نعمت دين نعمت دنيايي 
 هم از پيغمبر داشت تا به آن پاداش دهد.
اشت تا غير از ايمان هيچ سببي وجود ند به صدليل سوم: در بين ابوبكر و پيغمبر 

او را دوست داشته باشد و مالش را به خاطر او ببخشد، او پيغمبر را به خاطر قرابت 
كرد، عمل ابوبكر خالصانه بخاطر اهللا بود، همچنان  خويشاوندي مثل ابوطالب ياري نمي

بلكه تنها « ).21-20 :الليل(         ﴾N﴿د: فرماي كه مي
 ».شود هدفش جلب رضاي پروردگار بزرگ اوست. و به زودي راضي و خشنود مي
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﴿درهم پاشيدن شبهات رافضي در مورد آية       ﴾  و اين آيه
 داللت دارد به فضايل ابوبكر صديق

 ﴿د: فرماي اما خداوند كه مي (و ت:رافضي گفته اس         ﴾N  :الفتح)

 ».به متخلفان از اعراب بگو« ).16
آنها التماس كردند كه  خداوند منظورش كساني است كه در حديبيه تخلف نمودند،

  ﴿د: فرماي براي غنيمت خيبر بيرون بروند، خدا آنها را منع كرد آنجا كه مي

   ﴾N )رگز نبايد بدنبال ما بياييده«بگو:  ).15: الفتح.« 
چون خداوند غنيمت خيبر را براي كساني قرار داده بود كه در حديبيه شركت 

 ﴿د: داشتند، خداوند فرمو                      ﴾N 

شود كه بسوى قومى  دى از شما دعوت مىبزو«به متخلفان از اعراب بگو: « ).16: الفتح(
 ».نيرومند و جنگجو برويد

آنها را براي غزوات زيادي مانند غزوة مؤته و حنين و تبوك و غير  صرسول اهللا 
بود، و شايد علي باشد از آنجا كه با پيمان  صآنها دعوت كرد، و دعوت كننده پيغمبر 

به اسالم برگشتند، چون پيغمبر  شكنان و قاسطين و مارقين جنگيد و با اطاعت از او
=فرموده ص W(يا عيل حربك حريب، وحرب رسول اهللا ص كفر)  يعني: اي علي جنگ با تو

 كفر است). صجنگ با من است، و جنگ با رسول اهللا 
جانب  جواب: اما استدالل به اين آيه بر خالفت ابوبكر صديق و وجوب اطاعتش از

اند  هبن حزم، و غير آنها شده است، و استدالل كردشافعي، اشعري، ا ه:اهل علم من جمل

 ﴿ت: به اينكه اهللا تعالي فرموده اس                    

                ﴾N  :83(التوبه.( 
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وند تو را بسوى گروهى از آنان بازگرداند، و از تو اجازه خروج (بسوى هرگاه خدا«
هيچ گاه با من خارج نخواهيد شد! و هرگز همراه من، با «ميدان جهاد) بخواهند، بگو: 

 ».دشمنى نخواهيد جنگيد
كه خداوند پيغمبرش را فرمان داده كه به آنها بگويد هرگز با من خارج  د:ان گفته

كننده به جنگيد، پس معلوم شد كه دعوت  گز همراه من با دشمن نمينخواهيد شد، و هر
ابوبكر و عمر و  نيست، پس الزم است كه بعد از او باشد، و جز صجنگ، رسول اهللا 

عثمان كس ديگري نيست، آنها بودند كه مردم را براي جنگ با فارس و روم و غير آنها 
تقاتلوهنم أو «د: فرماي شدند، آنجا كه مي دعوت كردند، و با آنها جنگيدند و يا آنها تسليم

وجه استدالل از آيه اينطور است  .»شوند ا مسلمان ميتجنگيد و  يعني با آنها مي يسلمون.

≤ د:كه گفته شو _≈j=! ^=€È–W ﴿                      ﴾N 

شود كه بسوى قومى نيرومند و جنگجو برويد و با  دى از شما دعوت مىبزو« ).16: الفتح(
 ».آنها پيكار كنيد تا اسالم بياورند

جنگند و يا  داللت بر اين دارد كه جنگ با آنها سخت است و نيز بر اينكه آنها مي
ممكن نيست كه آنها را براي جنگ با اهل مكّه و هوازن بعد  د:ان شوند. گفته مسلمان مي

ال فتح دعوت كرده باشند، چون براي جنگ با آنها در سال حديبيه دعوت شده از س
بود، و كساني هم كه با خود آنها جنگ نشده بودند از جنس آنها بودند و از آنها مهمتر 

اهل مكّه نبودند، همه عرب و اهل حجاز بودند، و جنگ با آنها مانند جنگهاي قبلي بود، 
ديگر سرايا از  و يارانش در بدر و اُحد و خندق و صو اطرافش در جنگ با پيغمبر 

تر بودند. و آنچه در حديث ذكر نموده (جنگ با تو جنگ با من است) سندي  آنها سخت
برايش نياورده است، پس دليلي نيست كه با آن چيزي ثابت شود، با اين وصف به اتفاق 

 علماي اهل حديث ساخته شده و دروغ است.
نه خلفاي قبل از او  - نكه ممكن است دعوت كننده علي باشدو اما قول رافضي: (اي

آنگاه كه با ناكثين و قاسطين و مارقين جنگيد) يعني: اهل جمل و صفّين و حروريه و  -
 خوارج.

اول: آنها مهمتر از همجنسهاي  :باطل است تاين قطعاً از چند جه :شود گفته مي
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ني كه در جنگ جمل با آنها خود (اعراب) نبودند، بلكه مشخص است تعداد كسا
جنگيدند كمتر از آنان بودند، و لشكر علي بيشتر از آنها بود. و همچنين نسبت به 

و و در قدرت نيز  ،خوارج آنها چند برابر بودند و در جنگ صفّين باز آنها بيشتر بودند

﴿: توان براي آنها وصف به همين سبب نمي ،مثل هم بودند     ﴾N  صاحب
قدرت زياد، بصورتيكه آنها را از ديگران جدا سازد بكار برد. و مشخص است كه 

تر و مهمتر بودند. و براي مندحنيفه و فارس و روم در جنگ با آنها بسيار با قدرت بني
ياران علي آنچنان شدت جنگي حاصل نشد در هنگام جنگ با خوارج مثل آنچه براي 

ه وجود داشت، و ديگر براي هيچ عاقلي جاي شك لشكر ابوبكر در جنگ با مسيلم
تر از جنگ داخلي در بين مسلمانان بوده است،  نيست كه جنگ با فارس و روم سخت

تر بوده، آن هم  اگرچه جنگ كفّار عرب با مسلمانان در صدر اسالم بزرگتر و با فضيلت
ر اينكه بخاطر تعداد كمي مسلمانان و ضعف آنها در ابتدا بوده است، نه به خاط

 تر و مهمتر بوده باشند. دشمنانشان از فارس و روم با قدرت
علي در جنگ با اهل جمل و خوارج، كساني را كه از خودش دورتر بودند  م:دو

دعوت نكرد، و هنگامي كه به بصره رسيد قصد جنگ با هيچ كسي را نداشت، بلكه 
تعدادي از لشكر علي آنها را  جنگ بدون اختيار او و طلحه و زبير رخ داد، و اما خوارج،

 كرد، هيچ كسي را از اهل حجاز براي جنگ با آنها دعوت نكرد. كفايت مي
اگر فرض شود كه اطاعت از علي در جنگ با آنها واجب بوده، محال است كه  م:سو

بخاطر برگشتن به اطاعت  ،خداوند دستور به اطاعت كسي بدهد كه با اهل نماز بجنگد
جنگند تا ايمان به  ال آنكه امر به اطاعت از كساني نفرموده كه با كفّار مياز ولي امر، و ح

است بعيدتر از خدا و رسولش بياورند. و معلوم است آنكه از اطاعت علي خارج شده 
و قرآن را تكذيب نموده، به هيچ  صايمان به خدا و رسولش نيست از كسي كه پيغمبر 

كند، بلكه گناه اينان بزرگتر و دعوت  قرار نميچيزي از آنچه كه رسول خدا آورده است ا
تر است، اگر فرض شود آنهايي كه با علي  آنها به اسالم و جنگ با آنها با فضيلت

گويند،  اند كافر هستند. و اگر گفته شود آنها مرتد بودند همچنانكه رافضه مي جنگيده
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ذاب آورده باشد بديهي است ردة كسي كه ايمان به پيغمبر دروغيني مثل مسيلمه ك
ايمان دارد.  صاما به پيغمبر  -كند  بزرگتر است از كسيكه اقرار به اطاعت از امام نمي
از  ،باشد هم اگر ،اند نيست جنگيده در تمام حاالت هيچ گناهي براي كسانيكه با علي

اند كوچكتر بوده است، و هيچ فضيلتي براي  گناه كسانيكه با خلفاي سه گانه جنگيده
از فضيلت كساني كه همراه آن  ،باشد هم اگر ،اند نيست كه همراه علي جنگيدهكساني 

اند كمتر است. اين در صورتي است كه فرض شود آنهايي كه با  سه خليفة ديگر جنگيده
 إالَّاند، بديهي است كه اين تقدير باطل است مگر تفالة شيعه و  اند كافر بوده علي جنگيده

گويند، به روايات متواتري از علي  قالء شيعه اينطور نميع وگويد،  هيچ كس چنين نمي
در  يناند، ا اند تكفير ننموده و أهل بيتش دانسته شده كه آنها كساني را كه با علي جنگيده

جنگ از جانب خداوند به آن امر شده، و چگونه تسليم  كه بگوييمصورتي است 
 ز آنها در مورد اين جنگشويم در حالي كه نزاع در بين صحابه و علماء بعد ا مي

كاراني است كه شرايط واجب بودن جنگ در : كه آيا از نوع جنگ با تجاوزمعروف است
يا اينكه شرايط واجب بودن جنگ در آن حاصل نشده است؟! آنچه كه  ،آن متوفر بوده

جنگ جمل و صفّين جنگي نبوده كه از  ه:بزرگان صحابه و تابعين برآنند اين است ك
، بهتر استو ترك آن از داخل شدن در آن  ،به آن دستور داده شده باشد جانب خداوند

جمهور اهل حديث و أئمه فقه بر اين نظر  ،اند حتّي آن را در جنگ فتنه به حساب آورده
 هستند.

﴿ د:فرماي شود، چون مي قطعاً آيه شامل جنگ با علي نمي م:چهار     

  ﴾N »آنها را توصيف نموده كه بايد » شوند جنگيد و يا مسلمان مي آنها مي يعني با
و بديهي است در آنهايي كه  ،يكي از دو امر جنگ و يا مسلمان شدن در آنها تحقق يابد

 ،علي مردم را جهت جنگ با آنها دعوت كرده بود كساني بودند كه با علي نجنگيدند
ردند. آنها گروه سوم بودند نه با او و نه بلكه جنگ را چه با او و چه همراه او ترك ك

همراه او نجنگيدند و از او اطاعت نكردند، و همة آنها مسلمان بودند، بر مسلمان بودن 
 كنند.  و هم غير او داللت مي ،و هم علي ،آنها هم قرآن و هم سنّت و هم اجماع صحابه
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﴿ه: خداوند فرمود                          

                                         

             ﴾N )9: الحجرات.( 
و اگر  ؛و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آنها را آشتى دهيد«

يكى از آن دو بر ديگرى تجاوز كند، با گروه متجاوز پيكار كنيد تا به فرمان خدا 
و هرگاه بازگشت (و زمينه صلح فراهم شد)، در ميان آن دو به عدالت صلح  ؛بازگردد
 ».دارد و عدالت پيشه كنيد كه خداوند عدالت پيشگان را دوست مى ؛سازيدبرقرار 

با وجود جنگ و تجاوز خداوند آنها را به ايمان توصيف نموده است و خبر داده كه آنها 
شوند.  با هم برادرند، و برادري ممكن نيست مگر در بين اهل ايمان، كافر و مؤمن برادر نمي

كنند و برگشتن به اطاعت از علي را مسلمان  مثالش آن را تكفير ميو اما اينكه اين را نفي و ا
فرموده است: اي  صآورند، به خاطر اينكه به گمان خودش پيغمبر  بودن به حساب مي

شود: آنچه از عجايب است و از بزرگترين  علي جنگ تو جنگ من است. گفته مي
ا به همچنين حديثي ثابت ها اين است كه اين اصل عظيم ر چاره هاست بر آن بي مصيبت

كنند كه در هيچكدام از كتابهاي معتمد حديث اعم از صحاح و سنن و مسانيد و فوائد و  مي
اند و در بين آنها متداول بوده و حتّي در  غير آنها از آنچه كه علماي اهل حديث نقل كرده

ين كمتر است غير آنها وجود ندارد نه صحيح و نه حسن و نه ضعيف، بلكه اين روايت از ا
است، چون اين   ترين دروغهاي ساختگي كه داراي يكي از اين صفات باشد، اين از واضح

ثابت شده است.  صروايات خالف معلوماتي است كه توسط احاديثي متواتر از رسول اهللا 
از اينكه ايشان هر دو گروه را مسلمان گفته است، و از اينكه جنگ نكردند در آن فتنه را 

كنند تمجيد نموده  جنگيدن قرار داده، و آنهايي را كه در بين دو گروه اصالح ميبهتر از 
 است.
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 :)212فصل (
در  درهم پاشيدن شبهات رافضي در مورد فضايل ابوبكر صديق

 روز بدر

بوده  صدر در چادر(جايگاه) انيس پيغمبر رافضي گفته: (و اما اينكه ابوبكر روز ب
نياز  بخاطر انسش با خدا از هر انيسي بي صپيغمبر  براي ابوبكر فضيلت نيست، چون

دانست كه اگر به ابوبكر فرمان جنگيدن بدهد ايجاد مشكالت  بوده، اما چون پيغمبر مي
در غزوات فرار كرده بود، حاال كدام يك فضيلت است:  كند، چون ابوبكر چندين بار مي

 كند؟). جهاد مي نشستن به خاطر دوري از جنگ، يا آنكه با نفس در راه خدا
چند آنچه را گفتي باطل بودنش از  د:شو جواب: اينكه به اين مفتري كذّاب گفته مي

 جهت آشكار است.
شود: اين حرف كسي است  اول: اينكه گفته: (چند بار در جنگ فرار كرده) گفته مي

در نهايت جهل باشد، و اين جهل از رافضي انكار  صكه نسبت به غزوات رسول اهللا 
 صشود، چون آنها از هر كس ديگري نسبت به احوال و وضعيت پيغمبر  نمي
ترند، و در مورد او هر چه دروغ باشد تصديق، و هرچه صدق باشد تكذيب  نادان

كنند، اين بدين سبب است كه غزوة بدر اولين جنگ است، و قبل از آن نه پيغمبر  مي
 اند. و نه ابوبكر جنگي با كافران نداشته ص

بوبكر هيچ وقت فرار نكرده است، حتّي روز اُحد نه او و نه عمر شكست دوم: ا
نخوردند، تنها عثمان بود كه از جنگ پشت نمود، خداوند او را هم عفو نمود، و اما 

اند، بلكه در  ابوبكر و عمر هيچ كس نگفته كه آنها با شكست خوردگان شكست خورده
كرديم، اما  نانكه آن را از اهل سيره نقلثابت ماندند، همچ صروز حنين هم با پيغمبر 

اند كه آنها در روز حنين پرچمدار بودند ولي برگشتند و  بعضي از دروغگويان گفته
آنها نيز با شكست  د:گوين اي ديگر دروغ را بيشتر نموده و مي پيروز نشدند، عده

 دروغ است.دگان شكست خوردند، اما اينها همه خور



   

  مختصر منهاج السنه   930 

در ميان اصحاب او را براي  صترسيد پيغمبر  اين حالت ميسوم: اگر ابوبكر در 
كرد، بلكه در چنين جنگي انتخاب نمودن همراهي با اين  همنشيني در چادر انتخاب نمي

وصف جايز نيست، چون نبايد امام با كسي مصاحبت داشته باشد كه شكست خورده و 
د، و او را با خودش در ترسو باشد، چه رسد به اينكه او را از ساير ياران مقدم دار

 جايگاه قرار دهد.
داند كه  چهارم: اينكه گفته شود: هر كسي كه از علم سيره آگاهي داشته باشد مي

ابوبكر قلبي قويتر از تمام اصحاب داشته است، و در اين وصف هيچكس به حد او 
را  ص نرسيده و نزديك هم نشده است، چون او از روزي كه خداوند پيغمبرش

گردانيد تا آنكه ابوبكر فوت نمود پيوسته و مدام مجاهدي ثابت قدم و شجاع مبعوث 
 صبود، در جنگ با دشمن هيچ كس از او ترسي نديده، حتّي زماني كه رسول اهللا 

فوت نمودند اكثريت اصحاب دچار ضعف قلبي شدند، اما او آنها را استوار و ثابت 
خواند در حاليكه ما مثل روباه بوديم،  يگويد ابوبكر براي ما خطبه م گردانيد، أنس مي

آنچنان ما را تشجيع نمود كه مثل شير شديم. روايت شده كه عمر گفت: اي جانشين 
كني! ريشش را گرفت و گفت: اي پسر خطّاب آيا  با مردم ائتالف مي صرسول اهللا 

الف كسي كه در جاهليت با قدرت بوده در اسالم ضعيف است؟! بر چه چيزي با آنها ائت
 كنم بر سخني افتراء يا بر شعري حماسي؟! 

تر است: آنكه از جنگ نشسته يا آنكه با نفسش  پنجم: اينكه گفته: (كداميك با فضيلت
در اين حالت  ص شود: بلكه بودن ابوبكر با پيغمبر كند؟). گفته مي در راه خدا جهاد مي

يك سوم لشكر است،  ص بزرگترين جهاد بوده است؛ چون هدف دشمن كشتن پيغمبر
اطراف او بودند تا او را از دشمن حفظ كنند، و يك سوم از لشكر دنبال شكست 

كردند، سپس خداوند  خوردگان (دشمن) افتادند، و يك سوم ديگر غنائم را جمع مي
 غنيمت را در بين همة آنها تقسيم نمود.

نياز  نسي بيبه پروردگارش او را از هر اُ صششم: اينكه گفته است: (اُنس پيغمبر 
 كرد). مي

كسي ابوبكر در جايگاه انيس او بود، اين لفظ قرآن و حديث نيست، و  د:شو گفته مي
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بوده تا  صمنظورش اين نبوده كه انيس پيغمبر  -داند چه گفته است  كه آن را گفته مي
را بر جنگ ياري نموده همچنانكه  صنترسد، بلكه منظور اين بوده كه ابوبكر، پيغمبر 

را ياري نموده است. فضيلت صديق  صاز او هم كمتر بوده در جنگ پيغمبر كسي 
مخصوص به خودش است و در آن هيچ كسي با او شريك نيست، و اما در فضيلت 

 علي تمام اصحاب شريك هستند، خداوند از همة آنها راضي باد. 
نان ابوبكر از جايگاه خارج شدند، و پيغمبر به سوي آ و صجهت هفتم: پيغمبر 

﴿د: فرماي سنگ انداخت آنچنان انداختني كه خداوند در مورد آن مي       

    ﴾N )17: األنفال.( 
بلكه خدا  ؛واين تو نبودى (اى پيامبر كه خاك و سنگ به صورت آنها) انداختى«

 ».خواست انداخت! و خدا مى
رش عبدالرحمن به او گفت من روز بدر تو را ديدم اما صديق با آنها جنگيد حتّي پس

ديدم تو را  اما اگر من تو را مي ت:از تو روي گرداندم (با تو نجنگيدم) ابوبكر گف
 كشتم. مي
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 :)213فصل (
بر  پاسخ به شبهات رافضي در مورد انفاق نمودن ابوبكر صديق

 صنبي اكرم 

مبر دروغ است، چون او صاحب مال نبوده، رافضي گفته است: (اما بخشش ابوبكر بر پيغ
آمد تا مدي به او  پدرش بي نهايت فقير بود، هر روز بر سر سفرة عبداهللا بن جدعان مي
كرد، و ابوبكر در  بدهند و به آن اقتيات كند، اگر ابوبكر ثروتمند بود پدرش را كفايت مي

تي كه توليت امور مسلمين را به ها بود و در اسالم خياط بود و وق زمان جاهليت معلّم بچه
عهده گرفت مردم او را از خياطي منع كردند و او گفت: من براي خوراك نيازمندم از آن 

 پس در مقابل هر روز سه درهم برايش حقوق قرار دادند).
اول: بزرگترين ظلم و بهتان اينست كه كسي آنچه را كه  د:شو جواب: اينكه گفته مي

بت كرده و در بين خاص و عام شايع شده است، و كتابها را از خود نقل متواتر آن را ثا
پر كرده، كتابهاي صحاح، مسانيد، تفسير، فقه، و كتابهايي كه در روايات آن قوم و 
فضائلشان تأليف شده، انكار كند، سپس چيزي را ادعا كند كه تنها خودش آن را نقل 

و نه آن را به كتابي كه  ،ر نمودهنموده، آن هم بصورتيكه نه سند معروفي برايش ذك
ترين شخصي مناظره  موثوقيتش معروف باشد نسبت داده، اگر فرض شود كه با جاهل

اي دروغ است، آنچه را كه  آنچه را كه گفته د:كند برايش ممكن بود كه به او بگوي مي
از امري خبر  ات گفته درست است، پس چگونه بدون هيچ سند و مدركي طرف منازعه

دهي، و بدون مدركي كه آن را بشناساند؟ چه كس معتبري آنچه را كه تو از ابوبكر  مي
اما اينكه ابوبكر مالش را انفاق نموده از  د:شو گويي نقل كرده است؟ سپس گفته مي مي

فرموده:  صپيغمبر جهتهاي فراواني در حديث صحيح نقل شده و متواتر است، حتّي 
مالي به مانند مال ابوبكر به من  يعني: هيچ وقت أيب بكر).(ما نفعني مال قط ما نفعني مال 
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298Fنفع نرسانده است

1(. 
ن الناس يف صحبته وذات يده أبوبكر). ه:و همچنين فرمود ترين مردم  يعني: با منّت (إنَّ أَمّ

299Fبر من چه در همراهيش و چه در آنچه در دست داشته ابوبكر است

) و ثابت شده كه 2
كرد از  خريد و آزاد مي شدند از مال خود مي خاطر اسالم اذيت ميابوبكر آنهايي را كه به 

بالل و عامر بن فهيره، مجموعاً هفت نفر را خريده تا از اذيت نجات يابند. و اما  ه:جمل
بر اين  .زد) (پدر ابوبكر بر سر سفرة عبداهللا بن جدعان داد مي د:گوي قول آنكس كه مي

تش معلوم شود، و اگر ثابت هم باشد مشكلي نيست، نيز سندي ذكر نكرده تا با آن صح
و چون اين در دوران جاهليت و قبل از اسالم بوده، چون جدعان قبل از اسالم مرد، و 

نياز باشد، و هيچ كس نشنيده كه ابوقحافه از  اما در اسالم ابوقحافه آنقدر داشت كه بي
ه ابوبكر فوت نمود، و از او مردم چيزي خواسته باشد، ابوقحافه زندگي كرد تا زمانيك

 د.برگرداننيازي آن را براي فرزندان ابوبكر  يك ششم ارث برد كه به علّت بي
اين چيزي است  .ها بود) (ابوبكر در دوران جاهليت معلّم بچه ت:و اما اينكه گفته اس

 زند، بلكه داللت بر علم و اي به ابوبكر نمي كه اگر صادقانه هم نقل شده باشد طعنه
باء و آمعرفت او دارد. اما كالم رافضيها مثل كالم مشركين جاهليت است، براي نسب و 

گيرند كه نقصي به ايمان و  نه براي دين، از انسان ايرادي مي ،اجداد تعصب دارند
هاي جاهليت  كند، و اين از عادات جاهليت بود، به همين سبب نشانه تقوايش وارد نمي

آنها از جهتهايي با كفّار شباهت دارند كه موجب اختالف با اهل بر آنها آشكار است، 
 ايمان و اسالم است.

گويد: (ابوبكر در دوران اسالم خياط بود و وقتي كه ولي امر مسلمين شد مردم او  و اينكه مي
داند، اگرچه  را از خياطي منع كردند). دروغي آشكار است، و هر كسي دروغ بودن آن را مي

رساند، چون ابوبكر خياط نبود بلكه تاجر بود، بعضي  د ضرري به ابوبكر نميدرست هم باش
رفت، در زمان اسالم هم  رفت و بعضي اوقات خودش نمي اوقات براي تجارتش به مسافرت مي

ترين شغل قريش بود، و بهترين مالدارهاي آنها  براي تجارت به شام سفر كرده، تجارت گرامي

                                           
 چندين بار ذكر گذشته است.  ١

 ختريج آن گذشت. ٢
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خواست براي  شناختند، و هنگامي كه خليفه شد مي ا با تجارت ميتاجر بودند، و عرب آنها ر
اش تجارت كند، اما مسلمانان او را منع كردند و گفتند: تجارت شما را از مصلحت  خانواده

 سازد. مسلمانان دور مي
قبل از هجرت به خاطر ثروت خديجه ثروتمند بود،  صو اينكه گفته است: (پيغمبر 

 مك ديگران نبود).و براي جنگ هم محتاج ك
براي خوراك و پوشاك نبود، خداوند پيغمبر  صجواب: بخشش ابوبكر بر پيغمبر 

نياز كرده بود، بلكه بخشش او بخاطر كمك كردن بر استوار  را از مال تمام مردم بي ص
نمودن دين بود، بخشش او در چيزهايي بود كه خدا و رسولش دوست داشتند، نه اينكه 

، او عذاب داده شدگاني را مانند بالل و عامر بن فهيره صرسول اهللا نفقه باشد بر نفس 
 خريد. اي ديگر مي و زنيره و عده

و اينكه گفته است: (بعد از هجرت قطعاً ابوبكر چيزي نداشت). اين دروغي آشكار 
مردم را بر  صكرد، پيغمبر  و مردم را كمك مي صاست، بلكه او با مالش پيغمبر 

د، ابوبكر تمام ثروتش را آورد، اصحاب صفّه فقير بودند، پيغمبر صدقه تشويق نمودن
مردم را به اطعام آنها تشويق نمود، ابوبكر سه نفر آنها را با خود برد، آنچنان كه در  ص

صحيحين از عبدالرحمن بن ابوبكر نقل شده، گفت: اصحاب صفّه مردمي بودند فقير، 
از آنها را دارد سه نفر را با خود ببرد،  فرمود: هر كس خوراك دو نفر صيكبار پيغمبر 

و يا آنچنانكه  -و هركس خوراك چهار نفر دارد پنج يا شش نفر از آنها را با خود ببرد 
را با خود برد، حديث را ذكر  ده نفر صابوبكر سه نفر را با خود برد و پيغمبر  -فرمود 

300Fنمود

1. 
زم بود قرآن در مورد او نازل شود (پس اگر او انفاقي داشت ال ت:و اما اينكه گفته اس

 ).نازل شده است @Aj�̀=⁄�‰ رد عليوهمچنانكه در م
=̀�Aj جواب: اما نازل شدن ⁄�‰@  در مورد علي از مطالبي است كه اهل علم اتفاق بر

اند كه به ذكر  دروغ و ساختگي بودن آن دارند، و تنها كساني از مفسرين آن را ذكر نموده
اينكه سورة  ت:اس عادت دارند. دليل بر دروغ بودن آن آشكار موضوعات (ساختگيها)

                                           
 ).٤/١٩٤) و (١/١٢٠نگا: بخاری ( ١
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Aj�̀= ⁄�‰@  به اتفاق مردم مكّي است و قبل از هجرت نازل شده است، و قبل از اينكه
علي با فاطمه ازدواج كند و حسن و حسين متولد شوند، در چند جايي بحث در مورد 

علي بصورت خاص نازل آن بحث بسط شده است، و هيچ وقت قرآني در مورد انفاق 
بود،  صخانوادة پيغمبر نشده است، چون او مالي نداشت، بلكه او قبل از هجرت عضو 

كشيد  آبي را از چاه بيرون مي كرد: هر دلو و بعد از هجرت هم بعضي اوقات كارگري مي
اي نداشت به غير از  در مقابل مقداري خرما، و هنگاميكه با فاطمه ازدواج نمود، مهريه

كرد. و اما  مصرفاش، و در عروسيش آنچه را كه در غزوة بدر غنيمت گرفته بود  زره
اي در مدح بخشش گنندگان در راه خدا نازل شده است او جزء اولين  هر آيه صديق

≤مشموالن آن از امت اسالمي است، مثل  _≈j= ! ^= €È–: ﴿          

                                ﴾N )برابر « ).10: الحديد
اشان بزرگتر  نيست از شما كسي كه قبل از فتح مال خرج نموده و جنگيده است، آنها درجه

 .»اند است از كساني كه بعد از فتح انفاق نموده و جنگيده
 اولين آنها بود. ترين و كر بزرگابوب

﴿ و همچنين:                    ﴾N  :التوبه)

اند و در راه خدا با جان و مال خود جهاد  اند و هجرت نموده كساني كه ايمان آورده« ).20
 .»اند كرده

﴿ و همچنين:                   ﴾N )18-17: الليل.( 
با سندهايي از  غير آنها مفسريني مانند ابن جرير طبري و عبدالرحمن بن ابي حاتم و

اند كه در شأن  سعيد بن مسيب و غير آنها ذكر كرده عبداهللا بن زبير و عروة بن زبير و
301Fده استابوبكر نازل ش

1. 

                                           
 ).٣٠/٢٢٨نگا: تفسري طربی ( ١



   

  مختصر منهاج السنه   936 

 :)214فصل (
گرفتن ابوبكر صديق در  پاسخ به شبهات رافضي در مورد پيشي

 نماز

رافضي گفته است: (اما جلو انداختن ابوبكر در نماز اشتباه است چون وقتي كه بالل 
به هوش  صاذان گفت عايشه دستور داد كه ابوبكر را جلو بياندازند، وقتي رسول اهللا 

خواند؟ گفتند: ابوبكر، پس او  ت: چه كسي براي مردم نماز ميآمد و تكبير را شنيد گف
گفت: مرا بيرون ببريد، در بين علي و عباس خارج شد، و او را از قبله كنار زد و از نماز 

 اخراجش كرد و خود امامت نماز را انجام داد).
 جواب: طبق اجماع علماي اهل حديث اين ادعا دروغي واضح است.

اي چه كسي گفته است؟ آيا در غير از  د: اول: آنچه را تو نقل كردهشو به او گفته مي
كتابهاي كساني كه به صورت مرسل آن را از رافضيهايي كه دروغگوترين مردم و 

هستند، وجود دارد؟ مانند: مفيد بن نعمان و  صخبرترين كس از احوال رسول اهللا  بي
ن نسبت به اقوال و اعمال و سيرة خبرترين انسا كراجكي و امثال آنها از كساني كه بي

 هستند. صپيغمبر 
كند ابوبكر تنها در يك نماز  شود: دوم: اين سخن ناداني است كه گمان مي و گفته مي

و دستور  صدانند كه ابوبكر با اجازة پيغمبر  براي مردم امام بوده است، اما اهل علم مي
ردم نماز خواند تا آن كه رسول اهللا جانشيني او در نماز از ابتداي مريضي پيوسته براي م

 وفات نمود. ص
چند بار به او مراجعه كردند، او چند روز متعدد  ك بعد از آن كه عايشه و حفصه

 براي مردم امامت نماز را به جاي آورد.
چند نفر را به سوي او فرستاد و به او امر نمود كه امامت نماز را  صابتدا پيغمبر 

را به او ابالغ كرد، و او به پدرش نگفت  صآن كه امر پيغمبر  بجاي آورد، عايشه نبود
 برند. و امر نكرد، آنچنان كه آن رافضيهاي مفتري گمان مي
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قول اين دروغگويان: بعد از اين كه بالل اذان گفت، عايشه امر كرد كه ابوبكر جلو 
 بيافتد، دروغ واضحي است.

ي نكرد، و بالل نيز چنين امري را از عايشه به او امر نكرد كه جلو بيافتد و هيچ امر
هم بود، هم به بالل و  صعايشه نشنيد، بلكه آن كسي كه به او اجازه امامت داد پيغمبر 

ابوبكر را امر يعني:  (مروا أبابكر فليصلّ بالنّاس)به تمام كساني كه جمع شده بودند فرمود: 
عايشه اختصاص نداد و خطاب را به  صكنيد تا براي مردم نماز بخواند. پس پيغمبر 

 ي را از عايشه نشنيد.زبالل نيز چنين چي
به هوش آمد و اهللا اكبر را شنيد گفت:  صو اين كه گفته است: (وقتي كه پيغمبر 

خواند؟ گفتند: ابوبكر، سپس گفت: مرا بيرون ببريد). اين  چه كسي براي مردم نماز مي
ر)كه اهل علم بر صحت نيز دروغي است آشكار، چون توسط نصوصي مستفيض(مشهو

د، ابوبكر چند بيرون بياي صآنها اتفاق دارند ثابت شده است كه قبل از اين كه پيغمبر 
باز چند روزي  صروزي براي مردم نماز خوانده بود، كما اينكه بعد از خروج پيغمبر 

غير از ابوبكر  صبراي مردم نماز خواند، و اين كه در تمامي روزهاي مريضي پيغمبر 
 خواند. ديگر براي مردم نماز نمي كسي

 صشود: از بديهيات متواتر است كه چندين روز متعدد پيغمبر  سپس گفته مي
مريض بودند و نتوانستند براي مردم نماز بخوانند، پس غير از ابوبكر چه كسي ديگر 

نه صادقانه و نه كاذبانه  -بوده كه براي مردم نماز خوانده است؟ و هيچ كس هيچوقت 
قل ننموده است كه غير از ابوبكر برايشان نماز خوانده است، نه عمر و نه علي و نه ن -

اند، پس معلوم است تنها ابوبكر  غير از آنها، در حالي كه آنها نماز را با جماعت خوانده
 برايشان نماز خوانده است.

 آن را ندانسته و مسلمانان از او اجازه نخواسته صو غير ممكن است كه پيغمبر 
باشند، چون همچنين چيزي هم شرعاً و هم عادتاً محال است، پس معلوم است كه 

 بوده است، و خدا از همه داناتر است. صامامت ابوبكر به اجازه رسول اهللا 
اش محمد و آل و ازواجش بفرستد، و  خداوند درود و سالمش را بر بنده و فرستاده

ترين  اضي باشد، و كاملترين سالم و پاكخدا از ابوبكر و عمر و تمام ياران پيغمبرش ر
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 درود بر آنان باد، و خداوند ما را در زمرة آنان محشور نمايد. آمين.
 وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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