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 :مؤلف ی مقدمه

ق یشان و طریان اصول و مآخذ مذھب ایعه و بیشف حال شکای است در  ن رسالهیا
ث یشان و رواة اخبار و احادیان اسالف ایگران را به مذھب خود و بیشان دیدعوت ا

و امامت و معاد و نقل بعضی ت و نبوت یشان در باب الوھید ایان نبذی از عقایشان و بیا
ده است و یه مخفی و پوشیفیاز اصول ملت حن ھا آن   ه مآخذ کشان یه ایل فقھیاز مسا

ت نبوی یشان در حق صحابه و ازواج مطھرات و اھل بیر پاره ای از اقوال و افعال اکذ
 ه نام نھاده شد.ین رساله را تحفه اثنا عشرین و ایھم اجمعیرحمة الله عل



 
 
 

 / ی: شاه عبدالعزیز دهلوی نوشته

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

صاحب  یسيد الور یعل خصوصاً  یعباده الذين اصطف یعلسالم و یمد هللا وكفاحل

آله  یعل و یمجتبـحممد ال یهدـنور ال یشمس الضح يبدر الدج ادينوقاب قوسني ا

 ،یالدرجات العلاصحابه ذوي  و
خ قطب یم بن شیز) غالم حلید بنده درگاه قادر قوی حافظ (عبدالعزیگو  می اما بعد

م المعروف به شاه ولی الله) الدھلوی یض (عبدالرحیخ ابوالفین احمد بن شیالد
ای  ن رسالهیه اکن یزمرة عباده الصالح ین و حشرھم فی(الھندی) غفر الله لھم اجمع

شان یق دعوت ایشان و طریان اصول و مآخذ مذھب ایو ب عهیشف حال شکاست در 
ان یشان و بیث ایشان و رواة اخبار و احادیان اسالف ایگران را به مذھب خود و بید

ل یت و نبوت و امامت و معاد و نقل بعضی از مسایشان در باب الوھید اینبذی از عقا
ر پاره ای کده است و ذیپوشه مخفی و یفیاز اصول ملت حن ھا آن   ه مآخذ کشان یه ایفقھ

ت نبوی رحمة الله یشان در حق صحابه و ازواج مطھرات و اھل بیاز اقوال و افعال ا
ه بعد از انقضای کرا یه نام نھاده شد زین رساله را تحفه اثنا عشرین و ایھم اجمعیعل

 رفته و جلوهیف پذیة و السالم صورت تألیه التحیر البشر علیعشر از ھجرت خ یقرن ثان
ه اثنا یعه علی الخصوص (امامیه از گفتگوی شین قرون ماضیظھور گرفته و آنچه در ا

ده و ین رساله مندرج گردیه سببش در اکه) با اھل سنت و جماعت به وقوع آمده یعشر
ن یده و ایور شد به وضوح انجامکز از آنچه مذیقت حالش نیمانده حق کآنچه مترو

ن ید ایرده شد غرض از تسوکلقب  »الشياطنيفضيحة ومؤمنني ـنصيحة ال«رساله را 
ه ما کن زمان یم و در این آنکه ما ساکن بالد یه در اکن مقاله آن است یر ایرساله و تحر

ه کم خانه باشد که کوع آن به حدی اتفاق افتاده یه و شیم رواج مذھب اثنا عشریدر آن
ده نشوند ین عقیس از آن خانه به آن مذھب متمذھب نباشند و راغب به اکدو  یک

خ و اخبار خود عاطل و از احوال اصول و اسالف خود بی یله علم تاریثری از حکن ایکل
 باشند و ھرگاه در محافل و مجالس با اھل سنت و جماعت گفتگو  می خبر و غافل



 ٣   /نوشته: شاه عبدالعزیز دهلوی 

ن رساله یر ایآورند حسبه الله تعالی به تحر  می ند و شتر گربهیگو  می ج مجکند ینما  می
ر نشوند و کرون نروند و اصول خود را منیتا در وقت مناظره از جاده خود بپرداخته شد 

ه در کرده شد کن رساله التزام یو تردد را راه ندھند و در ا کدر بعضی از امور واقعی ش
تب کر از یشود غ می شانید به ایه عاکشان و الزاماتی ید ایان عقایعه و بینقل مذھب ش

ماھو کد یبا  می شود  می د به اھل سنتیه عاکو الزاماتی  شان منقول عنه باشندیمعتبره ا
ن تھمت تعصب و عناد الحق است یرا از طرفھریک  ات اھل سنت باشد و االیموافق روا

ن یات گذشته در ایاکخ و قصص و حیر واقع و آنچه از تواریگر اعتماد و وثوق غیدیکو با 
ر قرآن یآن اتفاق دارند و تفسفرقه بر ھردو  هکرساله مندرج است از آن جنس است 

سی کعه آورده شد تا یر شیشتر از تفاسیست مع ھذا بیسان مرویکن یقیز از فرید نیمج

ْ�ُتْم إِْن ُكنُْت َ�َ بَيِّنٍَة ِمْن َرّ�ِ َوَرَزقَِ� ِمنُْه رِزْقًا ﴿را مظنه تھمت نماند 
َ
َر�

َ
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َخالِفَ  َحَسًنا
ُ
ْن أ

َ
رِ�ُد أ
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ن مطالعه یز را در حیه چند چکن مقاله آنین رساله و سامعان ایالتماس از ناظران ا
ت عظام و اصحاب ین رساله از باب مطاعن اھل بیه آنچه در اکدارند اول آنآن ملحوظ 

ھم الصلوات و یاء علیه و انبکه از جنس نقائص مالئکر االنام بلیرام و ازواج مطھرات خک
ن حروف را از آن برئ الذمه شناسند و فارغ یه راقم اکد یور شود الزم آکالسالم مذ

د و به صد دل از آن سوء ادب ینما  می ع تبرایامر شن العھده انگارند به ھزار زبان ازآن
ار یالم بر اصول گروھی نھاده است ناچار زمام اختکن چون بنای یکدارد ل  می زارییب

 شود.   می نندکن گیه رنکده برند و به ھر رنگ یشکه کداده ھر جا  ھا آن   به دست 
د به یپرداخته و ھرگاه مقعه یالم را مطلق ساخته به مذھب شکه ھر جا ک: آندوم

الم که کنند کموده چنان توھم نیشان پیمذاق اھل سنت نموده راه سخن را به قدم ا
 ال. کمطلق مبنی بر مذھب اوست حاشا و 

عه و اھل سنت اصوًال و یه به مذھب شکد یسی مطالعه نماکن رساله را یه اک: آنسوم
 ینبغیما کگر را یناسد و مذھب دش  می مذھب را یکھرکه  فروعًا ماھر و آشنا باشد و

سر یعه به وجه اتم او را میتب شکست و اگر عبور بر ین رساله نیداند قابل مطالعه ا  نمی
ن رساله منتفع خواھد یز از ایی ندارد نیآمده است و با مذھب اھل سنت چندان آشنا

داند و مذھب اھل سنت را به  نمی ینبغیما کعه را ین مذھب شیس اکشد و اگر بع
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الم در که اصل کرا ین رساله بھره نخواھد برداشت زیفاء فرا گرفته است اصًال از ایاست
 شان است. یات ایعه و رواین رساله مبنی بر اصول شیا

عه منقول است احتمال افترا و یتب معتبره شکن رساله آنچه از یه در اک: آنچھارم
عه و یتب شکر یتب منقول عنھا از مشاھکه کرا یز ش ندھدیبھتان را در آن گنجا

د و نقل را با اصل مطابقت دھد و از آن یماغی نفرما دیه بکد یاند با شانیمعتبرات ا
 ه اگر صحت نقل ظاھر شود تقّبل آن الزم گردد. کنترسد 

تب معتبره کن ھمه در یاھرچند  هکد یل را راه ندھد و نگویه احتمال تأوک: آنپنجم
ن یه اکرا یرسد ز  نمی ه ذھن ما به آنکلی داشته باشد یجود است اما تأوعه مویش

چارگی است و شاھد جھل و نادانی و با وجود یل عجز و بیاحتمال در وقت مناظره دل
 . شود مید مسدود ین احتمال باب گفت و شنیا

  رده شد:کبر دوازده باب مرتب ÷ ا به عدد ائمه اثنا عشر کّمنا و تبّر ین رساله را تیو ا
 .۷صفحة ع و انشعاب آن به فرق مختلفه. یت حدوث مذھب تشیفکیدر  باب اول:
 .۶۲س. صفحة یعه و طرق اضالل و تلبید شیاکدر م باب دوم:

 .۱۹۹کتب ایشان. صفحة عه و علماء و یر اسالف شکدر ذ باب سوم:
 .۲۳۱. صفحة ھا نیار رواة کعه وذیدر احوال اخبار ش باب چھارم:

 .۲۷۶در الھیات. صفحة  باب پنجم:
  .۳۱۴در نبوات. صفحة  باب ششم:
  .۳۴۸در امامت. صفحة  باب ھفتم:

  .۴۷۳در معاد. صفحة  باب ھشتم:
  .۴۹۳ه. صفحة یل فقھیدر مسا باب نھم:

  .۵۲۹گر صحابه. صفحة ین و دیدر مطاعن خلفاء ثالثه و ام المؤمن باب دھم:
در اوھام.  سه فصل . فصل اول: عه مشتمل بریدر خواص مذھب ش ازدھم:یباب 

  .۶۹۹در ھفوات. صفحة در تعصبات. فصل سوم: فصل دوم:
دواری از فضل حضرت یدر توال و تبرا مشتمل بر مقدمات عشره ام باب دوازدھم:

ات آن بزرگواران در معرض قبول یمن ذوات عالیه به کباری عز شأنه و جل سلطانه آن
  ۷۷۵د و الملھم للحق و السداد. صفحة ل الرشایالی سب یافتد و الله الھاد



 
 
 

ع و انشعاب آن به فرق یت حدوث مذهب تشیفکیدر  :باب اول
 مختلفه

عه از ابتدای حدوث ظھورات رنگارنگ نموده و یه مذھب شکد دانست یبا
ن یه سالطکگر ظاھر شده تا آنیو در ھر وقت به رنگ د دهیی گوناگون پوشھا سوتک

ن او ین مذھب و ضبط اصول و حفظ قوانیج ایه در عراق و خراسان در ترویصفو
ع فروع به جا ید اصول و تفریده تمھیم رسانیدند و علماء وقت سعی وافر به تقدیوشک

مذھب موقوف شد ن یل و تحول ایاند از آن باز تبد ل مدون ساختهیتب و رساکآورده در 
ن مذھب است و بس به خالف ین تلون و تبدل خاصه ھمیروش قرار گرفت و ا یکو بر 

چگاه یه با وصف اختالف اھل آن مذاھب در فروع مذھب اصول را ھکگر یمذاھب د
ان مبانی یاند و با ت ز نداشتهیان مذھب خود جاکل در اریاند و نقل و تحو ردهکل نیتبد

ل یاسلوب قرار نگرفته و تبد یکاند و بر  دهیت مذھبی تراشع مناسب ھر وقیمذھب تش
 ن مذھب واقع شده است. یار در ایان بسکل اریاصول و تحو

ھود و یفار از کفتح بالد  شه چون در زمان خلفاء ثالثه کن اجمال آنیل ایتفص
رام و تابعان عظام واقع کزدی بدست صحابه یت اینصاری و مجوس و بت پرستان به عنا

الحق  ھا مال ذلت و عار بآنکسار اتفاق افتاد و  فار نگون کشد و قتل و اسر و نھب در 
و  کزینک ھا آن  فراش دانی اھل اسالم شدند و اطفال  ھا آن   زه یه زنان دوشیکد بحدیگرد

سوم و مر ھا آن  ه یمال ھوان و مذلت از بقکه بیدند و اخذ جزیغالم اجالف عرب گرد
ه دست و پا یت و شدت عصبین بجھت غلبه حمین اولیفتیمعمول گشت در عھد خل

فه اسالم بود یپی در پی مددگار طا یزدند و بقتال و جدال برخاستند چون نصرت الھ
له یفه ثالث حیاوردند ناچار در عھد خلیبت و خذالن بدست نکبه و خسران و یر از خیغ
ا یلمه اسالم گوکب ھا آن  ر از یثکختند پس جماعه یآور کن میختند و بحبل متگیگر انید

قاع فتنه و یردند و در پی اطفاء نور اسالم و اکن داخل یشده خود را در شمار مسلم
ار جستند ناگاه کنیله برای ایر و حین شدند و تدبیفساد و بغض و عناد در فرقه مسلم

فه ثالث یمردم مصر بر خلشد جماعه از  یکام خالفت نزدیر ربانی چون انقضاء ایبتقد
ن یشتر در افروختن ایشتر و بیدند آنجماعه از ھمه پیدند و خلعت خروج پوشیبغی ورز

وفه کمت شمردند و از اطراف و جوانب خصوصًا ین فرصت را غنیآتش ساعی گشتند و ا
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دند و یة و السالم رسانیالتح ھا ینکنه منوره علی افضل سایو نواحی عراق خود را بمد
رده بودند و بجھت ترس از صولت اھل اسالم بر کا یمھ ھا ه از سالکز گیفتنه انر یتقر

فه بر حق و خالفت حقه یگاه شھادت آن خلآوردند بر مال آغاز نھادند و ھر  نمی زبان
ن آنجناب ین و مخلصیصورت گرفت خود را عداد محب سن یرالمؤمنیخاتم الخلفاء ام
مال فرحت و شادی کن درآمد یملقب ساختند و باعه علی یشتن را بشیوا نمودند و خو

ه یر خود را بی دغدغه در پایر خبث ذخایونات ضماکه مکشان شد و خواستند یب اینص
 ب االطفاء و االنتفاء بود دراز و پھنا درآورند. یه قرکن فتنه را یاظھار و ابراز آرند و ا

ت یھودیدر  ھا ه سالک منی صنعانی) بودیھودی ین گروه (عبدالله بن سبأ یالنتر اک
ده و یزی چشگیس و اضالل افراخته و نرد دغا و دغل باخته سرد و گرم فتنه انیعلم تلب

سی را از اھل فتنه به کار برآمده بود ھر کلی پریده خین صحرا را دیب و فراز اینش
رد. کاد یاشتن بنکتخم ضاللت ھریک  ب دادن آغاز نھاد و فراخور استعدادیطوری فر

ض یمال محبت و اخالص به خاندان نبوی و دودمان مصطفوی و تحرکاد یاظھار بناوًال 
فه بر حق و یرد و التزام جانب خلکن امر شروع یام در اکت و استحیبر محبت اھل ب

ن معنی مقبول خاص و یان نمود و ایردن به مخالفان او بکل نیگران و میثار او بر دیا
رخواھی او گشت یحت و خیباعث اعتقاد بر نصد و یافه اھل اسالم گردکعام و مرغوب 

غمبر یه جناب مرتضوی بعد از پکرد اوًال القا نمود کن دام گرفتار یو چون جماعه را بد
غمبر و وصی او و برادر او و داماد اوست و یشان است به سوی پیافضل مردم و اقرب ا

باب باضم ه در مناقب آن عالی قیث مرویات وارده در فضائل آن جناب و احادیآ
ل جناب یه تالمذه او به تفضکد یموضوعات و مخترعات خود منتشر ساخت ھرگاه د

ام کشان رسوخ و استحین معنی در اذھان ایع اصحاب قائل شدند و ایمرتضوی بر جم
ه جناب کرد کم یگر تعلیاران خود سر دیده یاز خلص اخوان و برگز رفت جماعه رایپذ

فه ساخته و خالفت او در یح خلیاو را بنص صر غمبریغمبر بود و پیمرتضوی وصی پ

َ�ةَ ﴿ هیآد از یقرآن مج ِيَن يُقِيُموَن الصَّ ِيَن آَمُنوا ا�َّ ُ َورَُسوُ�ُ َوا�َّ َما َوِ�ُُّ�ُم ا�َّ إِ�َّ
َ�ةَ وَُهْم َراكُِعونَ  ر کن صحابه بغلبه و میکلشود  می مستنبط .]٥٥[المائدة:  ﴾َوُ�ْؤتُوَن الزَّ

ردند و حق مرتضی را تلف کع ساختند و اطاعت خدا و رسول نه یغمبر را ضایت پیوص
دة النساء و ین سیما بیه فکن برگشتند و مناقشه یا از دینمودند و ھمه برای طمع دن

 کز و متمسیده دست آویرفته بود و آخرھا بصلح و صفا انجام کفه اول در باب فدیخل
ن یه نمود و گفت اگر با مردم شما را ازت بالغین سر وصیتمان اکرا بھریک  ساخت و
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د یزاری اظھار نمائید و از من تبرا و بیرگید نام من نیآ درمیانجنس مقاوله و محاوره 
ان حق و اظھار واقع است نه نام و نشان یحت محض بیت و نصین وصیه مرا غرض ازک

لفا ن مقدمات و سب و طعن خین وسوسه او گفت و شنود ایت و جاه بجھت ایو نه ص
ه حضرت کر جاری شد و مناظرات و مجادالت شدن گرفت تا آنیان حضرت امیرکدر لش

زاری و تبرا ظاھر نمود و ین جماعه بیھا فرمود و از بر سر منبر بر مأل خطبه سر یام
ر او ھم بر ھدف ین تیه اکد یرد ابن سبأ چون دکد ید و ضرب حد تھدیبرخی را بوع

زند و یآو می بگفت و گوباھم  ردکده اھل اسالم مداخلت ینشست و فتنه و فساد در عق
ده در خلوت یزند جماعه را از اخص الخواص شاگردان خود بر چیریگر میدیکآبروی 

تر کتر و نازیکگر باریمان و قسم سر دیثاق و پیار بعد از گرفتن عھد و میخالی از اغ
ست از خوارق یمقدور بشر نه کشوند یزھا صادر میه از جناب مرتضوی چکنھاد  درمیان

ه و یونکه و یق الھیان حقایاء اموات و بیب و احیان و اخبار از غیعادات و قلب اع
قه و جوابات حاضره و بالغت عبارت و فصاحت الفاظ و زھد و تقوی و یمحاسبات دق

ده یده و نشنیان مانند آن ندیه چشم و گوش جھان و جھانکشجاعت مفرطه و قوتی 
ست ھمه تن بعجز در دادند و ین امر چیجاست و سر اکن ھمه از یه اکد یدانیچ میھ

شمار در حفظ ید بکیار و تایق بسیاد بدست او نھادند بعد از تشویم و انقیزمام تسل
سوت ناسوت کند و در ینما  می ه ظھورکت است ین ھمه خواص الوھیه اکاسرار وا نمود 

لمات کو بعض  »ال هوإله إال إال له و وفاعلموا ان عليا ه«د یفرما  می الھوت جلوه
موت یال  یباشد مثل انا حیاء الله میه اولکر و غلبه حال که در حالت سکمرتضوی را 

د مقاله و شاھد یامه از آنجناب سر بر زده بود مؤیم القیالقبور انا مق یانا باعث من ف
 م. کد و رفته رفته بحیداللت خود گردان

 شاع نیثنل سر جاوز اال ک
د و آنجناب آنجماعه را مع ابن یحه فاش شد و بجناب مرتضوی رسین مقاله قبیا

ن ین چون در مداید به احراق نار فرمود و توبه داد بعد از آن اجال فرمود بمدایسبأ تھد
جان و عذاق یرد و تالمذه خود را به آذربکحه خود را اظھار یرفت باز ھمان مقاله قب

اشتغال بحرب بغاه شام و مھمات خالفت بحال منتشر ساخت و جناب مرتضوی بسبب 
ان یرکرد پس لشکدا یوع پیه مذھب او رواج گرفت و شکاو و اتباع او نپرداخت تا آن

  ن چھار فرقه شدند:یطان لعین شیر بسبب رد و قبول وسوسه ایحضرت ام
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اند بر  ان اھل سنت و جماعتیشوایه پکن) یعه مخلصیعه اولی) و (شیفرقه (ش اول:
بار و ازواج مطھرات و پاسداری ظاھر کناب مرتضوی در معرفت حقوق اصحاب روش ج

نه و برائت از غل و نفاق یو باطن با وصف وقوع مشاجرات و مقاتالت و صفای س
ع ین گروه من جمین) نامند و ایعه مخلصیعه اولی) و (شیرا (ش ھا نیادند و یگذران

س یاز شر آن ابل .]٤٢[الحجر:  ﴾٤٢َعلَيِْهْم ُسلَْطانٌ إِنَّ ِعَبادِي لَيَْس لََك ﴿م کالوجوه بح
د یث نرسیاز نجاست آن خب ھا آن   کس محفوظ و مصون ماندند و لوثی بدامن پایپر تلب

 د. یرا پسند ھا نیافرمود و روش  ھا نیاو جناب مرتضوی در خطب خود مدح 
دادند یل میع صحابه تفضیه جناب مرتضوی را بر جمکه) یلیعه تفضی(فرقه ش دوم:

ردند و جناب کن شدند و شمه از وسوسه او قبول ین فرقه از ادنای تالمذه آن لعیو ا
ن یخیه مرا بر شکد یم شنیسی را خواھکه اگر کد فرمود یتھد  ھا نیامرتضوی در حق 

 است خواھم زد.  که ھشتاد چابکاو را حد افترا دھد  می لیتفض
ع صحابه را ظالم و یند جمیز گویه) نیتبرائرا ( ھا آن  ه که) یعه سبی(فرقه ش سوم:
ث گشتند و ین گروه از اوسط تالمذه آن خبیو ادانستند  می افر و منافقکه کغاصب بل

شان شد و یدغدغه ا کشان و محرید مذھب ایر مؤین و طلحه و زبیؤمنممشاجرات ام ال
فه ثالث یدر حق خل ھا نیافه ثالث بود ناچار ین ھمه مشاجرات بنا بر خون خلیچون ا

ن بود یخیفة ثالث مبتنی بر خالفت شیز زبان طعن و لعن گشادند و چون خالفت خلین
و بانی مبانی آن عبد الرحمن بن عوف و امثال او بودند ھمه را ھدف سھام طعن خود 

ن یمرتضوی بواسطه مخلص کن گروه بسمع مباریعه ایساختند و ھرگاه مقاالت شن
 رد. یکن مردم ظاھر مینمود و براءت خود از  می ھا وھشکو نرمود ف می  ھا د خطبهیرسیم

ث بودند یاران آن خبیه ارشد تالمذه و اخص الخواص کعه غاله)ی(فرقه ش چھارم:
ه در کعه دادند یرا الزامات شن ھا آن  ن یت آنجناب شدند و چون مخلصیقائل بالوھ

از  ھا آن  ت موجود است بعضی از یات بشریت و مقتضیه الوھیجناب مرتضوی آثار مناف
ت برگشته و قائل به حلول روح الھوتی در بدن ناسوتی مرتضوی گشتند و یح الوھیصر

ه الصلوة ینا و علیح علی نبیه مذھب خود در حق حضرت مسیآنچه نصاری بعد از توج

ْحَصَنْت فَرَْجَها َ�َنفَ ﴿والسالم بشبھه 
َ
ْخَنا �ِيهِ ِمْن ُروِحنَا َوَمْرَ�َم ا�ْنََت ِعْمَراَن الَِّ� أ

قَْت بَِ�لَِماِت َرّ�َِها َوُ�تُبِهِ َوَ�نَْت ِمَن الَْقانِتِ�َ  دھند و   می قرار .]١٢م: ی[التحر ﴾١٢َوَصدَّ
لمات جناب کردند و بعضی از کر جاری یشان در حق حضرت امینند. اک یر میتقر
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ن است اصل یساختند ا دیه عاکیکالت ریده فاسده خود به تأویمرتضوی را موافق عق
اند و  ع سه فرقهیه اصول ارباب تشکنجا معلوم شد یع و از ایق حدوث مذھب تشیطر

ھودی ی یکق ھمان یطرھرسه  نیاند و بانی مبانی ا دا شدهیوقت پ یکھمه در  ھا نیا
د و یشکگر یفت و در دام دیگر فریرا به رنگ دھریک  هکشه بود یث الباطن نفاق پیخب

 که محرکه بعد از تفرق و اختالف اموری که آن است یثرت سبکوجه قلت غالت و 
ن و طلحه یه حرب جمل با ام المؤمنکدند اول آنیار بھم رسیه تواند شد بسیده سبیعق

فه ثالث بودند یفه اول و مدعی قصاص خلین ھمه از منتسبان خلیر اتفاق افتاد و ایو زب
ت یعیدا شد و شیور پکفه مذیخلھردو  را بغض و عناد بان گروه یا ھا آن  در مقابله 

 ه در مدح و ثنای آنکمنحصر ساختند و اقوال مرتضوی را  ھا آن  مرتضی را در بغض 
ھردو  ان آنیه در حق بدگوکدات آن جناب را یدات و تشدیشد و تھد می صادرھردو 
ا یسرداران دن هکف قلوب و ظاھر داری یگرفت حمل بر مراعات مصلحت تأل  می وقوع

د ناچار یفه اول بغض بھم رسینمودند و چون در حق خل  می باشد می طلب را ضرور
 یکھردو  فه ثانی فرع خالفت اول بود ویه خالفت خلکفه ثانی شد یمنجر به بغض خل

از  ھا آن   درمیانقه یره و طریه اقتدا و اتباع در سکاسلوب داشتند به حدی  یکروش و 
 کر داشت و در منع فدیر و مشیم وزکفه اول حیفه ثانی در عھد خلیملتزمات بود و خل

ن جھات انتسابی یه ایاو بود و بناء عل یکق و شریگر مشاجرات رفیدة النساء و دیاز س
ثرت مشاورت و کشی و یفه ثانی را با جناب مرتضوی بود از دامادی و خویه خلک

ه و ناتوانی جناب مرتضوی و یقن و خالفت ھمه را ممول بر تیمراجعت در امور مھمه د
فه به روش یخلھردو  ه در اتباعکن و انصار را یثر مھاجرکشان ساختند و ایچارگی ایب

ت اوامر و یاتباع جناب آن سرور سرگرمی داشتند و معاونت و معاضدت و تمش
 ز مورد طعن و لعن نمودند.یشمردند ن  می را الزم و فرض ھا آن  نواھی 

د یشان مثل زیات این را و ذریمرتضوی را و بعد از آن جناب حسنه جناب کآن دوم:
ه را یگر سادات حسنید و دیم) شھ ۷۳۹ ھ ۱۲۲دًا سنه یشھ ین (توفین العابدیبن ز

ه بودند مناقشات و یه عباسکه بودند و نواصب عراق یه مروانکشه با نواصب شام یھم
ماند و بعضی از نواصب در اقصای مراتب ضاللت  درمیان  ھا نه داریکیمحاربه و 

 ھا  ن حضرت اظھار بی ادبییردند و در جناب اک می اهین شده روی خود را سکمتم
ه خود یه مروانکردند بلک  می ادیی یکن و حضرت عثمان را به نیخینمودند و ش می
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ز ین ھا نیا ن ضاللت ساخته بودندیله این شرارت و وسیب ایجانبداری حضرت عثمان را تقر
 ن دادند.یی از طرفیایدرافتادند و داد بی ح ھا آن  ن با اسالف یورکدر مقابله نواصب مذ

اء به مالحظه یر ائمه اطھار در حق نواصب اشقیه جناب مرتضوی و ساک: آنسوم
لمات کرده ک ھا آن  و نظر به غلبه ظاھری  ھا آن  نتی یشرارت و بدذاتی و خباثت و بد ط

ر سنت رسول یت و تغیضمن اوصاف عامه مثل غصب و ظلم و بغض اھل بز در یلعن آم
فرمودند و  می ن صفاتیعت و امثال ایام مخالفه شرکو احداث بدعات و اختراع اح

لمات را در کشه آن ھمه یشه عجلت پیاند ین گروه بیدند ایفھم  می ارکقت یواقفان حق
ده یآوردند و آن اوصاف را مطابق عقر االنام فرود یرام و ازواج مطھرات خکحق صحابه 

رند گی  نمی ح نام آن گروهیه چرا به تصرکافتند و عذر آنی ھا آن  فاسده خود منطبق بر 
لمات نصوص کآن  شاننیه قرار دادند و رفته و رفته در ذھن متاخریمصلحت وقت و تق

ن یمله ار االنام بالجیرام و ازواج مطھرات خکحه شدند در حق لعن و طعن صحابه یصر
ه ممدات کرا یشتر و قوی تر گشتند زیه از ھمه فرق بیعه و سبیش ھا آن  اسباب و مانند 

ل تر ماندند اما غاله پس یمتر و ذلکه یلیو غاله و تفضد یرس میپی در پی  ھا آن  ده یعق
شان یز اگیلمات وحشت انکشان و شناعت یبه جھت ظھور، بطالن معتقد ا

 فتهیسی فرکشان یانًا به مزخرفات ایرد و اگر احک  نمی گوشسی کرا  ھا آن  انات یھذ
 ف خود بازیر و معاریحت اقارب و عشایا به نصیشد زود به مراجعت عقل خود   می
طرف رانده در وسط مانده بودند ھردو  ه ازکه پس به آن جھت یلیگشت و اما تفض  می
ه کآوردند  نمی سعه علی یشمردند و در عداد ش نمی شان را از خودیه ایه و تبرائیسب

دھند و جماعت  نمی ت منحصر در تبراء صحابه و ازواج استیداد محبت اھل ب
د آن جناب انگاشته یر روش جناب مرتضوی دانسته و مورد وعیرا بر غھا آن  ن یمخلص

شان راست آمد و عجب یر در حق ایالنف یر و ال فیالع یردند ال فک  می لیر و تذلیتحق
عه خاص یه شکه فرقه نواصب از فرقه اھل سنت یعه سبیبه حال نزد شه تا کآن است 

شه با نواصب شام و مغرب یو ھم اند جناب مرتضوی و به دل و جان فدای خاندان نبوی
اند و نصرت شعائر  فی و سنانی و مناظرات علمی و لسانی نمودهیو عراق مجاھدات س

ان و ھمه یلمه گوکن یصب را بدتراند و نوا رده آمدهکه یعت و ازاله بدعات مروانیشر
ه علمای کنند بلک  نمی تفرقه ھا نمیما بیشود و ف  نمی زیدانند متم  می ریالب و خنازک
ز لفظ یانگارند ن یلی به اخبار سلف و مقاالت اھل علم دانا میه خود را خکشان یا

 ل: ینند و لنعم ما قک  می عه اولی اطالقینواصب را بر ش
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ــــــــــل داء دواء  ــــــــــهلك ــــــــــتطبّ ب  يس
 

ـــــحمـــــاال ال  ــــت مــــن يداوي  هاـاقه اعي
 

عه قاطبه یه لفظ نواصب در عرف شکشود  می ش چنان ظاھریعند التفت هکبل
ه را نواصب یشان باشد پس غالة سبیده ایه مخالف عقکسی است کمستعمل برای 

ه مورد کعه اولی یعه اولی را و خوشا حال شیه شیلیه را و تفضیلیه تفضیدانند و سب
مخالفت  ھا آن  اند و با ھر ھمه  دهیعه و نواصب گردیع فرق ضاّله از شیطعن و مالمت جم

ب یبری و غربت عظمی نصکشان را به وراثت جناب مرتضوی مجاھده یا ایده گویگز

شف مآل کشان و یمصداق حال ا »للغرباء سيعود غريباً فطويبوإنّ الدين بداً غريباً و«شده 
 ه.کشوف خواھد شد کن رساله میو ان شاءالله تعالی درا شان آمده و الحمد للهیا

اب سعادت مآب کدر ر ھا آن  ثرکه اکن و انصار یع مھاجریاز جم اند عه اولی عبارتیش
اند چنانچه  ردهکل قرآن جنگ یاند و بر تأو دهیام ورزیجناب مرتضوی به حروب بغاه ق

به  ھا آن  رده بودند و برخی از کل قرآن جنگ یو خلفای ثالثه بر تنز جھمراه رسول 
ان یردند و عذرھا بکای قبله تقاعد کلمه و شرکاط از قتال اھل یمال تورع و احتکجھت 

ل ین تقاعد در نشر فضاید و با ایاعذار مقبول جناب مرتضوی گرد ھا آن  نمودند و ھمه 
م آن عالی یض مردم بر محبت آن جناب و تعظیمرتضوی و بث مناقب علوی و تحر

وا َ�ْن ﴿ه یقه نامرعی نگذاشتند و مصداق آیقباب دق ِ َ�َمًنا قَلِيً� فََصدُّ ْوا بِآيَاِت ا�َّ اْشَ�َ
ُهْم َساَء َما َ�نُوا َ�ْعَملُونَ  َسبِيلِهِ  ه از کز معلوم خواھد شد یآمدند و ن. ]٩[التوبة:  ﴾إِ�َّ

ن جان نثار یب ھشتصد نفر در مقابله صفیر قریثکعت الرضوان جماعت یحاضران ب
شان به ین ایگر صحابه و تابعیدند و از دیصد نفر به درجه شھادت رسیدادند و موازی س

ام خالفت منقضی یردند اما چون اکه چھا کسد یسد و چه نوید و چه نویاحسان چه گو
ر از یارگر نشد غکشان ین ھمه سعی ایده ایشده بود و عمر خاتم الخلفاء به آخر رس

اورند بعد ین است بھره بدست نییه احدی الحسنکات جنت یعالثواب آخرت و درجات 
فرقه  یکه کعه به چھار فرقه ین و افتراق شیر المؤمنیع در زمان امیاز حدوث تش

خلصون من ـمـوال الشيعه االويلو ھم « اند ملقب به اھل سنت و جماعت ھا آن  از 

ھست و سبب افتراق گر ھم یی دھا ع را حدوثیتش »لھم باحسان الصحابه والتابعني
رد و مذھبی ک می گر ظھوریع به رنگ دیه در ھر انقالب تشکن است یعه ھمیفرق ش

 اند. ن انقالبات نزد شھادت ائمه واقع شدهیثر اکآمد وا  می گر به وجودید
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ض ید و به تحرید پلیزیای شام و عراق به گفته یه چون اشقکن اجمال آنیل ایتفص
ه کسان نام شخصی کید ساختند یربال شھکاد امام ھمام را در یس اھل عناد ابن زیرئ

شان یبر حسن مجتبی بود و بعد از وفات آنجناب صحبت برادر اکھای سبط ا لهیاز چ
ار نموده و غرائب علوم از آن یفه است اختیه مشھور به محمد بن الحنکمحمد بن علی 

ب ین مھم ترغیرا بر اد برخاست و مردم ین خواھی امام شھکیرده به کبزرگ حاصل 
عه یمان بن صراد خزاعی و رفاعه و برخی از شیعه اولی مثل سلیداد جماعت از ش

وشش کختند یاد و عمال او درآویدو بار با ابن ز یکه متابعت و مطاوعت او نموده یسب
ه نامش (مختار که یسبعه ید ناچار شخصی را از شیشان به جز شھادت ثمره نبخشیا

ومت و صنعت جنگ و جدال و حرب و کاست و حیفن ر ) بود ویفده ثقیعب یابن اب
ر االمراء او یام اشتر) را کم بن مالیردند و (ابراھکاست برپا یده به ریورز یکقتال را ن

ست داده آخر به کاد نگونسار را شیار ابن زیھای بس قرار دادند پس مختار در جنگ
ر امامت کل منیسان در اواکین یسان شد و اکید و متمذھب به مذھب یجھنم رسان

رد ک  می ن امام اعتقادیر المؤمنیفه را بال واسطه بعد از امین بود و محمد بن الحنیحسن
اقت امامت یسان از لکیرده بود نزد که و اھل شام یبر با معاوکه امام اکبه جھت صلحی 

صلح  نیبر در اکز به جھت متابعت و مطاوعت امام ایبرافتاده بود و امام اصغر را ن
دانست ناچار محمد بن علی را خازن سر  اقت امامت دور مییراھت بود از لکبه  اگرچه

به به وراثت یبه و علوم غریمرتضوی و حامل لواء امامت قرار داده بود و خوارق عج
مختار چون در مذھب او درآمد و نفس او کرد  می تیمظھر العجائب والغرائب از او روا

ه نسبت به کوفه کعه یر شیگشت برای استمالت جماھاست و سلطنت یخواھان ر
د ین نمایار امامت امامکه انکد یاد و اطاعات داشتند مناسب ندیمال انقکن یجناب امام

د خاتم آل العبا امر امامت تعلق به محمد بن علی دارد و او یه بعد از امام شھکو گفت 
ه خطوط و سجالت د نمودین خواھی امام شھکیض بر قتال نواصب و یما را تحر

سان را موافق خود کیمخترعه به مھر محمد بن علی نزد مردم اظھار نمود و بودن 
اری را در ربقه اطاعت خود یله مردم بسیر و حین تدبین دعوی ساخت و با ایشاھد ا
ب بن یه مصکجان مستولی شد تا آنیر و اھواز و آذرباکار بیرد و بر بالد عراق و دکداخل 

نه دختر کید بود و حضرت سیه داماد حضرت امام شھکر یبدالله بن الزبر برادر عیالزب
ه از مختار به ظھور آمد بر سر او فوج کحی یاح بود به جھت قباکد در حباله نیامام شھ

ه) یفه ھم مذھب خود را به (مختارین مختار طاید و او را به دار البوار فرستاد و ایشک
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ع مختار زبانزد عالم یو چون شناگفتند  می ه)یسانکیرا ( ھا آن  د و سابق یملقب گردان
ن لقب را گذاشته باز به لقب یفه او ایوھش شد طاکن و نیگشت و او را از ھر جانب نفر

ان به یور در امور ادکردند و فی الواقع مختار مذکه بود رجوع یسانکیه کم خود یقد
 ش منیل پیجبرئ هک گفت میردوک  می د بود آخرھا دعوای نبوتیث العقایت خبیغا

ند و محمد بن ک می ان خود و امرا و صوبه داران مطلعیرکد و مرا بر احوال لشیآ می
ثه مختار و اوضاع ید خبینه منوره به صد ھزار زبان اظھار تبرا از عقایفه در مدیالحن

ون برآورده یه در اسالم رسم ماتم عاشورا و نوحه و شکسی کفرمود و اول   می حهیقب
ن یوفه بر قتال نواصب شام تا به اکعه ین ھمه محض برای اغرای شیو امختار است 

ار مانده بود کن چه ینمود و اال او را با امام حس  می و سلطنت بدست آورد کب ملیتقر
ھرگاه  نمودند غمبری داشت و اتباع او بر مال سب و تبراء اصحاب مییال پیچون خود خ

ن امام و انتقال امامت اختالف افتاد و ییدر تعه را یسانکیافت یفه وفات یمحمد بن الحن
ه محمد بن علی خاتم االئمه است و به که از رؤسای آن گروه بود گفت کب یرکابو 

رد غرضش کجھت خوف اعداء چند روز مختفی شده است و بعد از مدتی ظھور خواھد 
اد یقده نشوند و بامن باسلوب سابق در مقام اطاعت و انیگری گرویه مردم به دکآن

ل ربط خود را به ابو یگر از آن گروه بود به رسل و رسایس دیه رئکباشند و اسحاق 
ه حاال امام اوست و مرا نائب خود و کفه اظھار نمود و گفت یھاشم بن محمد بن الحن

ی از یکه کندی که قائل به امامت اوالد او شدند و ابن حرب یبعد ابو ھاشم اسحاق
 ھای له زادیھا و چ لهیاز چجمعی ادعای امامت نمود و  ه بود برای خودیرؤسای اسحاق

ه بودند بعد از ابو ھاشم امامت را به عبد الله بن یاسحاق یکه شرکعبدالله بن جعفر 
نمودند  شانه اتباعیوفکعه یر از شیثکه بن عبدالله بن جعفر تعلق دادند و جمعی یمعاو

ه بعد از ابو ھاشم امامت از اوالد ابوطالب انتقال که با آن رفتند یسانکیجماعت از  یکو 
رد و به اوالد عباس تعلق گرفت و علی بن عبدالله بن عباس را امام دانستند باز در ک

د و آن یقی عباسی رسیاوالد او سلسله امامت جاری ساختند تا نوبت به منصور دوان
ه به زعم ک ن ھمه اشخاصیه اکال صورت گرفت و طرفه آنیموھوم واقع شد و خ

 ن دعوییتبراء تام از اکردند  می دعوت ھا آن  دادند و به نام   می را ائمه قرار ھا آن  خود 
ار و تحاشی را کن گروه آن ھمه انیدند و ایشک ین امور دور مینمودند و خود را از ا می

ه بود و (اصل ینه در دست مروانیه ھنوز مدکساختند   می ه و خوف اعدایمحمول بر تق
ع منحصر در ین زمان تشیافته و در ایوع ین جا شیع از ھمیه) در مذھب تشیتق
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ن مذھب بودند و یوفه متمذھب به اکعه یر شیت شده بود و جماھیت و مختاریسانکی
افتراق و باھم  ه رایسانکین یل گشته بودند آری ایل و قلیار ذلیه بسیلیغاله و تفض

ه چون کع) آن شد ینقالب ثالث در تششده بودند (ا ھا اختالف فاحش بود و گروه
د بن علی بن یدند زین عالم فانی به عالم جاودانی خرامین از این العابدیحضرت امام ز

ه پادشاه وقت کبن مروان  کد است بر ھشام بن عبدالملید شھیه ملقب به زکن یالحس
ن با او یعه مخلصید جماعت از شیوفه و عراق رسکبود خروج فرمود و چون در نواح 

است ظاھر ھم یشان قابل ریه اوالد مروان به جھت ظلم عمال اکرا یردند زکھمراھی 
ه یسانکی ھا آن  ثر که اکه یعه سبیس از شکا سی ھزار یس کنمانده بودند و دوازده ھزار 

ز ھمراه او شدند و برای ین نین العابدیل به امامت حضرت زیه بودند و برخی قایو مختار
د یر العراق بود متوجه شدند حضرت زیه از طرف ھشام امکعمر ثقفی وسف بن یقتال 

را  ھا آن  سان یخ فرمود و رئیدند بارھا زجر و توبیشن ھا نیاد چون سب و تبراء از یشھ
شد  یکند چون قتال نزدیع ممانعت نماین امر شنیه اتباع خود را از اکد نمود ید شدیتق

ت یع و اھل بید و وقت امتحان تشیسنان انجامف و یو نوبت از سب و تبرا گذشته به س
رفاقت او راضی  کبه ترفرماید  می ه ما را از سب و تبّرا صحابه منعکد به بھانه آنیرس

ن یشده و او را در دست دشمنان خونخوار او سپرده به دستور قصه حضرت امام حس
ع راه یقالبی در تشن ماجرا طرفه انید شد و در ایه او شھکدند تا آنیھای خود خز به خانه

ل شدند یردند و قاکعه خالص ملقب ید ماندند خود را به شید شھیه با زکافت جماعتی ی
راث آبای یه مکد است و شھادت ید شھین زیه امام بر حق بعد از حضرت امام حسک

ه از ک دیبا مین یب او شد و جان خود را در راه امامت باخت و امام را ھمیاوست نص
ند و کسی نکرفاقت  کد و پروای رفاقت و تربرایر ینترسد و به شمشسی به جز خدا ک

ه خود کوفه برگشتند (روافض) لقب نھادند بلکه از صحبت او جدا شده به کجماعت را 
ن جماعه یه رفضونا فھم الروافض و اکان دروغ زن فرمود ید در حق آن بی وفاید شھیز

افتاد و خود  درمیانن امام برای خود یاش تعکنکھای خود  ز بعد از رجوع به خانهیرا ن
ه فرزند حسن کل شدند به امامت حسن مثنی یردند پس برخی قاکه) ملقب یرا به(امام

ه افضل ک÷ ل شدند بامامت امام محمد باقر یثری قاکھما السالم و ایمجتبی بود عل
ه و یسانکیعه یع شیشان بود و جمیت در آن زمان و اعلم و اورع و اعبد ایاھل ب

ن گروھند یه رؤسای اکن مذھب ین مذھب دعوت آغاز نھادند و دعاة ایه را به ایختارم
ثمی و زرارة بن یطان الطاق و میقی و شیم احول و ھشام بن سالم جوالکھشام بن الح
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دا شد ین جماعت را باز اختالف پیا÷ وفی است بعد از وفات حضرت باقر کن یاع
ه امام بعد از وی کل شدند و آنیبه موت او قاموت است و جمعی یال  یبعضی گفتند او ح

 ÷به امامت حضرت جعفر صادق یردند و برخکموت اعتقاد یال یا است و او را حیرکذ
ه را یشان نمودند و لقب امامیر اتباع ایثکار شد و جمعی ین گروه بسیقائل شدند و ا

ه) را به سبب یدند باز (امامیه) نامیدید را (زید شھیردند و اتباع زکبرای خود خاص 
ور موافق کی از رؤسای مذیکد و ھر یتعدد رؤسات خود اختالفات در مذھب به ھم رس

ه، یحده قرار داد ھشامید و حزب علیخواھش خود مذھبی برای اتباع خود تراش
شان بود و بعد از وفات حضرت صادق یه فرق ایه و زراریثمیه و میطانیه، شیسالم

ن (انقالب رابع است در یش آمد و ایل در پھای اختالفیم روی داد و یانقالبی بس عظ
موت است و یال یه حضرت صادق حکل شدند یع) از انقالبات عظمی پس برخی قایتش

ل یای ھم به موت آن جناب قا فهیاو را اختفاء واقع شده و مراجعت خواھد نمود و طا
ند و جماعه اظم موسی بن جعفر را امام دانستکشدند و بعد از وی پسر وی حضرت 

ه کھم گفتند بعضی اختالف افتاد باھم  ه رایلیل بن جعفر را باز اسماعیاسماع
موت است و بعضی به موت او و به یال یل خاتم االئمه است ال امام بعده و او حیاسماع

مختلف شد باھم  ن فرقه ھمیل شدند باز ایل بود قایه محمد بن اسماعکامامت پسر او 
جعفر  ل بن جعفر به حضور حضرتیه چون اسماعکن است شان آیو سبب اختالف ا

 ه جد اوکگفتند واو ھمراه حضرت صادق   می ه او را محمدکافت پسری گذاشت یوفات 
ش مدفون گشت و او را غالمی بود یافت و در مقابر قریشدند به بغداد آمد و وفات   می

مون قداح یعبدلله بن ماری کسی و نقش و نگار و دست ینام مشھور به خوشنو کمبار
عه یه من از شکرد بعد از وفات حضرت صادق اظھار نمود کاھوازی با او مالقات 

ه نزد کار در خلوت بااو گفت یه موالی تو بود و بعد از مالزمت و مصاحبت بسکمحمدم 
گری ظاھر نفرموده پس یه ھرگز بر دکتومه است از جانب موالی تو کمن بعضی اسرار م

الم فالسفه آغاز نھاد و بعضی از فنون شعبده و سحر و کقرآنی موافق ان مقطعات یب
ق) یتاب (المخارکای رازی در یرکرد چنانچه محمد بن زکن یز او را تلقیطلسمات و ن

ق و یمون قداح شخصی بود ملحد و زندین عبدالله بن میرده و اکر کنبذی از آن ذ
ن یافت وای  نمی د قاپوید نمان فساین دیخواست به نھجی در ا می ن اسالمیدشمن د

ع است یه اصل و منشأ تشکوقت او را نان در روغن افتاد به دستور عبدالله بن سبأ 
ثاق نموده یعھد و مباھم ھردو  نیه بعد از طول صحبت و مالزمت اکالم آنکخالصه 
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ه) دعوت آغاز یلیوفه را (به مذھب اسماعکعه ید و شیوفه رسکبه  کجدا شدند مبار
 که قرمط لقب مبارکرا یه) ملقب ساخت زیه) و (قرمطکیفرقه خود را به (مبارنھاد و 

رت را به زور یان و حوش سیوھکوھستان عراق رفت و کمون به یبود و عبدالله بن م
ه کرد کت یی را از اتباع خود وصیکد و ھر یشکرنگات در دام خود یطلسمات و ن

) و گروه خود را مذهبكوذهابك وك اسرت ذهبه (کگری پنھان دارد یاز د مذھب خود را
رد و زور بازو حاصل کان خاطر خود را جمع یوھستانکرد چون از که ملقب یمونیبه م

اشان رخصت نمود و کرد و به خراسان و قم و کنمود شخصی را خلف نام نائب خود 
د و یگرد ھا آن  رد و خود به بصره متوجه شد و در پی اضالل و اغوای کامر به دعوت 

ه که دعوت گرفت و گفت یمونیعه آنجا را به مذھب میاول به طبرستان رفت و ش خلف

ن از یر فرق مسلمیو جماھ »ا فيهـبم ياهل البيت ادر«ن است و یت ھمیمذھب اھل ب
بات یاند و از لذائذ و ط عات گرفتار شدهیفات و تشریالکق تیده در ضیتراش ھا خود مذھب

د یشکن خارستان یعه آنجا را در ھمیوجه شد و ششاپور متیمحروم مانده باز به سمت ن
ن خبر به رؤسای اھل سنت ید چون ایز اقامت گزیشاپور نیو در بعضی از روستاھای ن

ه او شدند خود را پنھان برآورده به سمت ری متوجه شد و مردم آنجا ید در پی تنبیرس
ار او را تمام کالموت  کبان ملین بود و چون نایار او ھمکرده و تا بود کرا اغوا شروع 

اث نام داشت یه غکردند بعد از او احمد نام پسر او قائم مقام پدر شد و شخصی را ک
ار و کب و شاعر و میاث مردی بود ادین غیعراق فرستاد و ا کرد و به ملکب خود ینا

ان در اصول مذھب یتاب است مسمی به (بکه اوست او را ین باطنیغّدار و اول مصنف
شان و در یش اکرده است به امثال عرب و اشعار دلکتاب را مرصع کآن ه) و یباطن

ات کآورد و معنی وضوء و صالة و صوم و حج و ز  می اریات بسیضمن استدالل اخبار و آ
 دهیرده به شواھد نعت آن را به اثبات رسانکان یه بیق باطنیام بر طرکگر احیو د
اند محض خطا و غلط است و  دهیھمن است و آنچه عوام فیه مراد شارع ھمکد یگو می

د و یدا شد و مردم را روش جدیم پیه را رونقی عظیور مذھب باطنکاث مذیدر زمان غ
ت پسند خاطر و دلچسب افتاد یافتند به غایی و اباحت در آن کبا  مال بی که کسھل 

ھزاران ھزار جاھل و فاسق در ربقه اطاعت او درآمدند و از بالد دور دست به سمت او 
ات یح ظھور اآلیث صحیه در حدکن حادثه در سنه دو صد و دو اتفاق افتاد یدند و ایدو

افته و یه انضمام یع با الحاد و فلسفینجا تشین اشاره به آن فرموده بودند و ایبعد المائت
ه دجال ھم به صد کد یخته طرفه معجونی به ھم رسیض آمیبول با براز و خون ح
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 ھا یارکده در اغوا سحر یاث به اوج ضاللت رسیه غکا ن اثنیبرد در ھم  می آن کرش
الی رؤسای اھل سنت و جماعت یه ای در چه خکنمود شخصی نزد او آمد و گفت   می

ن خبر یاث به مجرد استماع ایر غگیشند خبردار شو و راه خود بکی خواھند تو را بیم
خت و مدتی به یران به مروشاه جھان گریمه و حیزان و سراسیوحشت اثر افتان و خ

ی خورد او را یبا او در مھرکه  رد وک  می ار خودکن اختفاء ین در عیکد لیاختفاء گذران
دا یرد باز ھم او را واھمه از طرف اھل سنت پکبرد بعد از مدتی باز قصد ری   می از راه

مون قداح به یخت در اثنای راه جان به قابض االرواح سپرد و عبدالله بن میشد باز گر
وه جان داد و در بصره اند مالکلی در تب و تاب او شد و آخر به یدن خبر فوت او خیشن

اده بر یفه خود ساخت آن پسر زیز احمد نام داشت خلیه نکمدفون شد و پسر خود را 
ای یپدر داد شرارت و اضالل دادی اول از بصره به شام رفت و در آنجا به جھت بقا

ن روی نھاد و یش نبرد بعد از آن به مغرب زمیاری پکشان یه و تعصب اینواصب مروان
در آنجا جمعی را از راه برد باز به شام آمد و از آنجا به بصره مراجعت نمود و به پدر 

ن روی آورد یملحق شد بعد از او پسر او محمد نام به مقام پدر نشست اوًال به مغرب زم
ار با یدی موعودم. مردم بسه من مھکرد کو در آنجا جاه و عزت و قدر او افزود و دعوا 

گر بالد مغرب مسلط یه و دیقیدند و بر افریب او از جا رفته و متابعت او گزین فریا
مدتی اختالف و افتراق باھم  ه رایرد باز مھدوکه ملقب ید و اتباع خود را به مھدویگرد

ور سلطان مصر که از اوالد محمد مھدی مذکه مستنصر کافتاد دو فرقه شدند سببش آن
ًا بر یه نزار نام داشت بعد از خود نص نمود و ثانکو مغرب بود اوًال بر امامت برادر خود 

گر نمود و جمعی بمقتضای نص اول رفتند یز نص دیه مستعلی بود نکامامت پسر خود 
رده کار خود که نص اول کرا یه نص ثانی لغو است زکو نزار را امام دانستند و گفتند 

گر نص ثانی را ناسخ نص اول قرار دادند و مستعلی را امام به حق قرار یعی دبود و جم
شد در اھواز   می ه محمد بن علی برقعی گفتهکه شخصی یلیدادند باز از فرقه اسماع

ه منسوب ساخته و دعوای یرد در سنه دوصد و پنجاه و پنج و خود را به علوکخروج 
ان مادر او را یه بعضی از علوکن نبود مگر آنایه وی از علوکامامت آغاز نھاد و حال آن

افته بود و خود را به آن یرده بود و او ھمراه مادر در خانه آن علوی پرورش کاح کن
ار را گمراه یرد و بر خوزستان بصره و اھواز مستولی شد و خلقی بسکعلوی منسوب 

تاد او را ری بر سر او فرسکرد معتضد عباسی لشکه ملقب یرد و فرقه خود را برقعک
د ین زد و خورد پانزده سال گذرانیست خورد در ھمکرد باز شکست داد باز شورش کش
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ری گران بر سر او آمد و او و اتباع او بعد از جد تمام کآخر در سنه دو صد و ھفتاد لش
ر شده و به بغداد رفت معتضد او را یافتند و برقعی اسیمت فاحش یدر قتال و جدال ھز

دا یه پیلیگر از اسماعیی دیکد باز در سنه دوصد و ھفتاد و ھشت یشکشت و بر دار کب
لسوف و ماھر در یرده بودند مردی فکه او را به مقنع لقب کم بن ھاشم کشد نام او ح

ر نجات و یل و طلسمات و سحر و نیھر صنعت خصوصًا در فن بالغت و علم شعبده و ح
ه چاھی در کشد تا آن می از او ظاھر اریب بسیدانست و غرا  می یکثر علوم فالسفه را نکا

ه به شعاع پنج کشھر نسف ساخته بود و از آن چاه وقت مغرب ماھی برمی آمد 
گشت و او خود را چھارم آلھه   می بیفرسنگ روشن مد شد و قبل از طلوع فجر غا

ه کار شد به حدی یت او بسینمودند و جمع  می قشیعه او تصدیگفت و ش می اربعه
 کفه بغداد و امرای خراسان و ملویالنھر از دست او عاجز آمدند آخر خلماوراء  کملو

رھای گران بر سر او فرستادند و او پای ثبات افشرده داد مقاتله داد کماوراء النھر لش
ه کنه یر خود در قلعه حصکاران از لشیرد با کمت از ھر طرف بر او احاطه یچون ھز

ن او را در یپرداخته بود متحصن شد مسلم وھی ساخته وکاه بر قله ین روز سیبرای ا
ه کردند و علف و دانه را مسدود ساختند اول اتباع خود را فرمود کمحاصره  آن قلعه

رد و ک کده ھالیرا شراب زھرآلود خوران ھا آن  م برافروختند باز ھمه یآتش عظ
ه کر خمی د بعد از آن خود دیسترھا را در ھوا پرانکرا در آتش سوخت و خا ھا آن  جثه 

ازند آب شود اند در اوھرچه  هکتش آن بود یزاب فاروق ساخته بود و خاصیدر آن ت
ه او در قلعه قائم است زنی نوجوانی کدرآمد و فانی شد و ھنوز مردم حصار را گمان آن

ه به ھوش آمد کبعد دو روز  ھوش افتاده بودیض و بیقلعه مر ھای  ای از گوش در گوشه
 ادیی بر دروازه قلعه آمده فریند به جھت وحشت تنھایب میار یو اغ اریقلعه را خالی از 

ردند کتفحص ھرچند  ست مردم باالی برج درآمدندیسی نکه در قلعه جز من ککند  می
مت متفرق شده در یه در اول ھزکافتند بعضد از اتباع او یاثری از جثه محصوران ن

مال فرحت و کت دانسته یالوھ ن واقعه را شاھد صادق بریھات مختفی شده بودند اید
ز ھمراه او یاش ما نکای  اران خود بر آسمان رفتیه او بالشبه اله بود با کشادی نمودند 

ه در غلبه مرض کضه یم آخرھا از زبان آن زن مریگشت یفائز مترقی ن یم و به ایرفت می
عی ظاھر قصه واقشد  می ان به صدا و آواز مطلعیھوش بود و گاه گاه بر احوال درونیب

ردن پس ماندگان کن وقت موت برای گمراه یث در عیله سازی آن خبیگشت و ح
ه او را که برآمد یلین فرقه اسماعیز در عھد معتضد مردی از ھمیظاھر گشت و ن
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ن بود بعد از آن یاول خروج او در بحرگفتند  می د بن الحسن بن بھرام جنابییابوسع
اب شد و مردم را به ین دست یر بالد بحریف و سایرفته رفته بر ھجر و لحسا و قط

ن ین ایه ملقب ساخت و آئیه خواندن آغاز نھاد و تابعان خود را به جنابیمذھب باطن
ھات و حی یردن دکشان غارت یسب اکرو بود و معاش و مکھان کن سین آئیگروه ع

را ی از خدمتگاران او یکن بود آخرھا یردن مواشی مردم و تاختن قوافل و قتل مسلمک
ه کواقع شد پس از وی پسر وی  یکصد و ین واقعه در سنه سیشت و اکدر حمام 

عبه در کان یرد و بر سر حاجکدا یار پینت بسکابوطاھر بود قائم مقام او شد و قوت و م
ه را رواج داد چون صولت او فی الجمله یصد و ھفده تاخت آورد و مذھب باطنیسنه س

ه نامش حمدان کگر از قرامطه برآمد یشخصی دسته شد کو خلفاء ش کبه مدافعت ملو
 یه انه حکور الصدر مردم را داعی گشت و گفت کل مذیبود به امامت محمد بن اسماع

ا را پر از عدل و داد خواھد ساخت و یه دنکموت و اوست مھدی موعود یمت و ال یلم 
ن لقب بر اتباع او به حدی غالب یرد و اکخواھد برآمد و اتباع خود را به قرامطه ملقب 

 ادین لقب یگفت محض اتباع او را به ا میه را قرامطه نکیسی مبارکه بعد از وی کآمد 
ور که است چنانچه در محل خود مذکیر مباریو اال در اصل قرامطه لقب ساکردند  می

شود ان شاءالله تعالی و بعد از حمدان ابن ابی الشمط برخاست و مخالفت حمدان 
د و بعد از او به برادر یه او محمد بود رسکل امامت به برادر یود و گفت بعد از اسماعنم
ه عبدالله افطح پسر جعفر صادق است کاظم بود و بعد از او به برادر او کال یه موسکاو 

ل ھم یار امامت محمد بن اسماعکه اسحاق بن جعفر است و انکو بعد از او به برادر او 
رد که ملقب یاران خود را به شمطیات و رجعت او بود و یر حکه منکلنمود ب میه نیلکبال

ھای  ه ھمه شاخهیه و قرمطیه و جنابیه و مقنعیه و برقعیمونه و خلفیپس فرقه م
 فروع.بعضی اختالفی ندارند مگر در باھم  دیاند و در اصول عقا هیباطن

نه به ظواھر ه عمل ببواطن نصوص فرض است کآنست  ه)یه باطنیلکواصل (اعتقاد 
ه ک اند ردهکلی که خالف یمقنع ھا آن  ه از جمله کمگر آن اند ه شدهیآن و لھذا ملقب بباطن

برقعی و مقنع و  درمیانه کند ین گویخ چنیو اھل تار اند ت مقنع شدهیل بالوھیقا
ه کرا یموافق بودند در غرض و مقصد زباھم  وشد  می ل پنھانیقرمطی رسل و رسا

صال اھل اسالم و بر یع و استین و بر ھم زدن شرایقتل مسلمشان یمقصد ھمه ا
سر آمد یه مکن شود و بھر دعوی که ممکن بود بھر رنگی یدن مردم از روش دیگردان
ه را یه تقکسی کاست و اول  یه نمود قداح اھوازیه احداث مذاھب باطنکسی کاول 
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از آن مقنع و جنابی ن مذھب نمود برقعی است بعد یرده مجاھره بر مال اظھار اک کتر
ور شد ھرچند در کسابق مذھا  آن  ون که ابتداء تکه یه و اوالد او و مھدویباز حسن از نزار

شان افتاد یه در دست اکت مصر و مغرب ین والیکه بودند لیلیده از اسماعیاصل عق
ام کار دارند در اجراء احید بسیعت تقیه در ظواھر شرکار یف قلوب مردم ان دیبنابر تأل

ز یه نیق باطنیعه خلص خود را در خلوت بطرینمودند و ش می عت مبالغه تمامیشر
 ردند.یکداللت م

ده یم را چند فایم و ارباب ذھن مستقیور شد سامعان فھکه مذکات یاکن حیاز
 : شود  می حاصل

ه عبدالله بن سبا و کع در ابتدا نفاق و دشمنی اسالم بود یه باعث حدوث تشکاول آن
ه کاست یو ر کا طلب ملیت و لحوق مذلت و عار برآن آورد ثانیت جاھلیحماخوان اورا 

ن و یه ھشامکد ید شھیش آمد و ثالثا مخالفت با امام زاده زیسان را در پکیمختار و 
ه عبدالله بن که یف شرعیالکرا اتفاق افتاد و رابعا الحاد وزندقه و رفع ت ھا آن  اقرآن 

 د.یشیاند مون قداحیم
ه و یسانکیعه اولی، و غالة و یش ستند:یش نیع از پنج بیاصول مذاھب تشه کدوم آن

ه اھل سنت کن یفرقه اول مخلصکنند  می عه اولی را دو فرقه اعتباریه شیه و امامیدیز
ه مالزم صحبت حضرت مرتضی و ناصران خالفت او کن یاز صحابه و تابع اند وجماعت

ه حضرت مرتضی امام حق کشان آنیھب ارھم مذیار مھاجران و انصار و غیبودند از اخ
افه انام فرض است و او افضل زمان کاست بعد از شھادت حضرت عثمان و طاعت او بر 

ق یاورا الھرکه  بود و یو باغ یبا او خالفت نمود در امر خالفت مخطھرکه  خود بود و
مناقشه ر با او در امر خالفت ین و طلحه و زبیخالفت ندانست مبطل و ضال و أم المؤمن

 ه بصلحکب بود یر آن نزاع داشتند و قریم قصاص قتله عثمان و تأخیدر تقد اند ردهکن
ن جنگ و قتال آغاز یمرضی رؤسای طرفین عبدالله بن سبأ و امثال او بیانجامد ھم

اقت مرتضی مر خالفت را اصال یردند و شد آنچه شد و لھذا ھمه بزرگواران عدم لک
ح و مناقب آنجناب را بر یو مدادانستند  می اھل عصر خودن یه بھترکمعتقد نبودند بل

بات مرتضی را محمول بر یلمات طکه کن فرقه آنست ینمودند و مذھب ا می تیمال روا
ز یالم الرسول را نکالم الله و که و خالفت نمائی چنانچه ید داشت نه بر تقیظواھر آن با

غمبر ھمه یاست و نصوص پ غمبریب پیرد چه امام بحق ناکد یبر ظواھر آن حمل با
ح و یل بعض اصحاب بر خود و مدایمحمول بر ظاھر است پس آنچه مرتضی از تفض
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 کشیشبھه و ب بی دیان فرمایه مخالفان و مقاتالن او باشند بکمناقب سائر اصحاب 
ع صحابه ثابت یت جمیه برواکه را یرد و مأخذ اعتقاد و عمل سنت مصطفوکد ین بایقی

ه یرام را پاکع صحابه یب فرموده و جمیه مرتضی ھمه را تصوکد دانست یشده است با
له ان شاءالله تعالی و لھذا آنفرقه ملقب به اھل سنت و یجئ تفصیما سکه ستوده یبپا

روند و ھر یلمات مرتضی مکفه در حق صحابه موافق ظواھر ین طایجماعت شد و لھذا ا
 ھمه را مرتبه به مرتبه معتقدند.

ع ین چون در جمیکست لیعه اولی نین فرقه داخل شیاھرچند  هیلیتفض(فرقه دوم) 
ه از یز سنت مرویشان نیو مآخذ اعتقاد و عمل ا اند مسائل موافق با اھل سنت و جماعت
ًال ید تقلینما نمی عه اولییرا داخل ش ھا نیال فقط یجماعه صحابه است مگر مسئله تفض

ه جناب مرتضی و اوالد او احق کنست یشان ایثار و ضبطًا لالنتشار مذھب اکلال
ن را یالنور ین و ذیخیند چنانچه شیض نمایگران تفویشان بدیه ایکاند تا وقت بالخالفه

 گری رایار شوند دکن یشان درست باشد و ھرگاه خود متصدی ایاتفاق افتاد خالفت ا
حابه د و مرتضی افضل الناس بعد الرسول است و صیار مداخلت نماکن یه درکرسد  نمی

چ مسئله یند و در ھینما نمی و نسبت بظلم و غصب و ضاللکنند  می ادیر یرام را بخک
گر یمذھب دھرچند  ه رایلیل فقط و اسماعیشوند مگر در تفض نمی مخالف فرقه اول

 ل انتشار.یبجھت تقل اند ردهکه داخل یدارند در امام
عه یدر زمان سابق بش اند هیلیه و تفضیه فرقه سنکعه اولی یه شکد دانست یز بایو ن

ردند کن لقب خود را ملقب یه بایلیان و اسماعیدیملقب بودند و چون غالة و روافض و ز
دند خوفًا عن التباس الحق بالباطل فرقه یح و شرور اعتقادی و عملی گردیو مصدر قبا

دند و خود را به (اھل سنت و جماعت) ین لقب را بر خود نپسندیه ایلیه و تفضیسن
ه فالن من کشود  می مه واقعیخ قدیتب تارکه آنچه در کردند حاال واضح شد ک ملقب

ه او از رؤسای اھل سنت و جماعت است راست است کعه علی حال آنیعه او من شیالش
ز معلوم یتنبه له و نیر من ھذا الجنس فلیثکعاب) شئ یخ الواقدی) و (االستی(تار یو ف

ه و یسانکیعه بال اختالف منطبق است بر حال غالة و یم بارتداد شکر و حیفکه تکشد 
اختالف است  ھا آن  ر یفکدر تگویند  می هیه خود را امامکه و روافض یدیه اما زیلیاسماع

عنی یه و روافض یدیه و زیسانکیء ان شاءالله تعالی و غالة و یجیل و سیو الحق التفص
در (ملل و نحل) و  ھا آن  و مذاھب ه تعداد اسامی کار یبفرق بس اند ز متفرقهیه نیامام

ه معرفت حال اصول کرا یست زیو خالی از فضول نشود  می افتهیتب مبسوطه کگر ید
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است از معرفت حال فروع و فساد اصل مستلزم فساد فرع است اما بجھت  یمغن
نم و منصف را کل سر یق اجمال نبذی از تفصیط اذھان و انبساط سامعان بطریتنش

 ست.ین دهیخالی از فا
 اند:  ست و چھار فرقهیاما (غالة) پس ب

گویند  می و اال له حقاوا هيبن سبأ قالوا ان عله) اصحاب عبدالله ی(سّبائ ھا آن   :اول
ه متصور بصورت کشت کطانی را یابن ملجم ش هکد نشده است بلیحضرت مرتضی شھ

 تواند شد ون بصورت مطھره او متمثل یطان لعیه شکآنجناب شده بود معاذالله 
 اوست و کماند و آواز رعد آواز اوست و برق چاب میه آنجناب در ابر مختفی کگویند  می

 و نيمؤمنـالريا امي كيالصلوة والسالم علگویند  می شنوند در جواب می آواز رعدھرگاه 
ر و زبر یه آنجناب بعد از مدتی نزول خواھند فرمود و دشمنان خود را زکگویند  می

ه با آواز تند رعد کرا یح و تھافت ظاھر است زیشان تناقض صریلمات اکن یدر رد وکخواھد 
 شد.ک یو چه انتظار مفرماید  می شت در حق اعداء چرا صرفهکو ابقای برق عالمی را تواند 

ع بر یه بسبب لزوم شناک یرفیاصحاب مفضل ص اند ه)یاز غالة (مفضل :فرقه دوم
ه نسبت جناب مرتضوی با حق تعالی نسبت کگر گرفتند و گفتند یه طور دیمذھب سبائ

ه الھوت با ناسوت متحد گشته کن معنی یح است با او تعالی موافق قول نصاری بایمس
را اتحاد با ھرکه  شود میه نبوت و رسالت منقطع نکشان آنست یز شد و مذھب ایچ یک

شه گرفت رسول است ین پیت ضالیالھوت حاصل شد نبی است و اگر ارشاد عالم و ھدا
 اند. ار گذشتهیان نبوت و رسالت بسیشان مدعیا درمیانو لھذا 

سر راء مھمله آخره کن و یغ بفتح سیاصحاب سر اند ه)یغیاز غالة (سر :فرقه سوم
ه حلول الھوت در ناسوت که است مگر آنیشان مثل مذھب مفضلین معجمه مذاھب ایغ

 ل.یغمبر و عباس و علی و جعفر و عقیپن یبتعکنند  می در حق پنج شخص اعتقاد
ت جعفر صادق یه بالوھکونس یغ بن یاصحاب بز اند ه)یغیاز غالة ( بز :فرقه چھارم

ه مردم او را کآمد و بصورتی  نمی قت جعفر صادق بنظریه در حقکگویند  می و اند قائل
ن یکندارند لت یگر الوھیه ائمه دک اند متشبح شده بود و گفتهگفتند  می جعفر صادق

 ع ائمه را حاصل بود.یوت جمکو معراج و صعود به ملشود  می شانیوحی بسوی ا
شوند  میه ارواح متناسخ کگویند  می املکاند اصحاب   ه)یاملکاز غالة ( :فرقه پنجم

ث یاول در بدن آدم پس از آن در ش یاز بدنی به بدنی و روح الھکنند  می عنی انتقالی
خودھا  درمیانز یاء و أئمه نقل نمود و ارواح بنی آدم نیدر سائر انبدر آمد و ھّلم جرًا 
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ت علی و علی را یتبع کبترکنند  می ریفکع صحابه را تین گروه جمیو اکنند  می تناسخ
ه حلول روح الھی در بدن کنجا معلوم شد یطلب حق، از ا کبترکنند  می ریفکز تین

رم الله کر جناب علی یفکو اال ت شانیست نزد ایمان نیشخص و امامت او مشروط با
 ان داشت.کوجھه چه ام

ه حق تعالی کگویند  می د عجلییره بن سعیاصحاب مغ اند  ه)یریاز غالة (مغ :فرقه ششم
 ھاست. متکبر صورت مردی است نورانی و بر سر او تاجی است از نور و دل او چشمه ح

و روح الھی را در بدن  اند قائله بتناسخ ارواح ک اند  ه)یاز غالة (جناح :فرقه ھفتم
غمبر آخر زمان آن روح را در بدن یو بعد از پدانند  می اء منتقلیع انبیث و جمیآدم و ش

ه بن یفه و بعد از آن در بدن عبدالله بن معاوین و محمد بن الحنیمرتضی و حسن
ه کبلکنند  می ب اعتقادین ترتیز به ھمیانگارند و امامت را ن می عبدالله بن جعفر حال

 ارکشان حلول روح الھی در بدن شخص است و معاد را انیمعنی نبوت و امامت نزد ا
 دانند.یو محرمات را حالل مکنند  می

خدای تعالی را  یان بن سمعان بھذیاصحاب ب اند  ه)یانیاز غالة (ب :فرقه ھشتم
د باز در بدن بحلول حق تعالی در بدن محم اند و قائلدانند  می ل موصوفکبصورت و ش

فه باز در یفه باز در بدن ابوھاشم بن محمد بن الحنیعلی باز در بدن محمد بن الحن
ه در رگ و که الھوت متحد شد با ناسوت او به وضعی کند یان بن سمعان و گویبدن ب

 پوست او در آمد چون آتشی در انگشت و چون گالب در گل.
ه رسالت منقطع کند یمنصور عجلی گو اصحاب ابو اند  ه)یاز غالة (منصور :فرقه نھم

انست و بھشت و دوزخ یعت ھمه مخترعات مالیام شرکم است و احیو عالم قدشود  مین
 ست و بعد از امام محمد باقر قائل به امامت ابومنصور شوند.یچ نیھ

ه پروردگار کند اعتقاد دارند یز گویعه نیرا رب ھا نیاو  اند ه)یاز غالة (غمام :فرقه دھم
و باز کند  می ا طوافیو در دنفرماید  می ن نزولیدر موسم بھار در پرده ابر بسوی زم عالم

وه و غله و سبزه ازآن یحان و مید به آسمان و اثر بھار از شگوفه و گل و رینما می صعود
 است.

 غمبر بود در نبوت و رسالت.یپ یکه مرتضی شرکند یگو اند  ه)ی(امو :ازدھمیفرقه 
ا یا امور دنیش دنیدایبعد از پ یند حق تعالیگو اند ه)یضیاز غالة (تفو :فرقه دوازدھم

شان یفه ازایاست برای او مباح ساخت و طایدر دنھرچه  غمبر ویض فرمود به پیرا تفو
 ض فرمود و بعضی بھر دو.یه بمرتضی تفوک اند قائل
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االخدع ب یاصحاب ابوالخطاب محمد بن رب اند  ه)یزدھم از غالة (خطابیفرقه س
ز اله یند و مرتضی اله است و جعفر صادق نیع امامان پسران خدایه جمکند یاالسدی گو

غمبر انگارند و یبر جعفر صادق را اله اصغر دانند و ابوالخطاب را پکاست مرتضی را اله ا
و طاعت او  اند ض به ابوالخطاب نمودهین نبوت خود را تفویاء ماضیع انبیه جمکند یگو

ه برای موافق کنمود  می تیاران خود را وصین ابوالخطاب ینام فرض نموده و اافه اکرا بر 
 ه.یجوز شھاده الخطابیه ال کسند ینو می تب فقهکمذھب خود شھادت دروغ بدھند لھذا در 

به نبوت امام جعفر  اند منسوب بمعمر قائل اند ه)یفرقه چھاردھم از غالة (معمر
ام شرع را مفوض به کصادق بعد از آن ابوالخطاب را نبی دانند بعد از آن معمر را و اح

ف نمود یالکرد و رفع تکام را ساقط کاء بود احیه آخر انبکه معمر کند یمعمر دانند و گو
 اند. هیگروھی از خطاب ھا نیاو 

تعالی به وحی برای علی  ل را حقیه جبرئکند یگو اند ه)یفرقه پانزدھم (غراب
ه علی را در صورت با کند ید گویرد و به محمد رسانکغ آن غلطی یفرستاده بود در تبل

از یل را امتیاده تر مشتبه بودند جبرئیمحمد مشابھت تمام بود ازغراب بغراب ھم ز
 د: یشان بعربی گوین نشد شاعر اکمم

 : تیب

 ن فجازهــــا عــــن حيــــدرهـغلــــط األميــــ
 

 ن أمينـــــاـكـــــان األميـــــتـــــا اهللا مـــــا  
 

 دیگوفارسی و به 
 ت: یب

 چـونیه آمـد زبـر خـالق بکـل یـجبرائ
 

 ش محمد شد و مقصود علی بودیدر پ 
 

ند با یل نمایح لعنت جبرئیشان است و جاھالن خود صریالم مصنفان اکن قدر یو ا
 ش.یه لعنةالله علی صاحب الرکن لفظ یا

ز یند و نینبی انگارند و علی را اله گو شان محمد رایو ا اند ه)یفرقه شانزدھم (ذباب
ان محمد اشبه بعلی من کخدا و نبی مشابھت تمام بود و ھردو  درمیانه کند یگو

ده رجوع ین عقیده سابقه بایه از عقکاند  هیفه از غرابیطا ھا نیاالذباب بالذباب و 
 اند. نموده

دعوت مردم بسوی ه علی اله است و محمد را برای کند یگو اند ه)یفرقه ھفدھم (ذم
ن جھت یخود فرستاده بود پس محمد مردم را بسوی خود دعوت نمود نه بعلی و به ا

 اند. ه ملقب شدهینند و لھذا بذمکمحمد را مذمت 
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 اند دو گروه شدهباھم  و اند الهھردو  ند محمد و علییگو اند ه)ینیو فرقه ھجدھم (اثن
ح دھند و فرقه دیگر خدائی علی را غالب و قوی یم و ترجیبعضی خدائی محمد را تقد

ت محمد و علی کرده بشرکه از مذمت محمد رجوع ک اند هیفه از ذمیطا ھا نیادانند و 
 اند. ت قائل شدهیدر الوھ

ث در لفظ یند و از الحاق تاء تانیھمه پنج تن را اله گو اند ه)یفرقه نوزدھم (خمس
روح در  یکه کقت شخص واحدند یتن در حقن پنج یه اکند ینند و گوکفاطمه احتراز 

 ح ندھند.یگری ترجیی را بر دیکرده و کشان حلول یا
 اما خاص اند شان قائلیبحلول اله در حضرت علی و اوالد ا اند ه)یریستم (نصیفرقه ب

ق اطالق ینند مجازًا بطرکز بر حضرت علی اطالق یبه ائمه و گاھی لفظ اله نکنند  می
 اسم حال بر محل.

ماند و  نمی غمبرین گاھی خالی از پیند زمیگو اند ه)یم (اسحاقیکست و یفرقه ب
ه بعد کن اختالف دارند یدر اباھم  و اند بحلول باری تعالی در حضرت علی و ائمه قائل

 س حلول نمود.کدام کاز حضرت علی در 
ل اوسی مذھب یاصحاب غلباء بن اروع اسدی و ق اند ه)یست و دوم (غلبائیفرقه ب

عت یند علی افضل است از محمد و محمد با او بیت حضرت علی است و گویشان الوھیا
 رده و متابعت او الزم گرفته است.ک

سلسله امامت رااز علی مرتضی به محمد بن  ھا نیااند  ه)یست و سوم (زرامیفرقه ب
به ه و بعد از او به ابوھاشم پسر او و بعد از او به علی بن عبدالله بن عباس یالحنف

ت ابوھاشم برای او بعد از او به محمد بن علی بن عبدالله بن عباس و ھلم جرا تا یوص
ه بود حلول یه صاحب دعوت عباسکقی رسانند و در ابو مسلم مروزی یمنصور دوان

نند و کض یفرا کتر ھا نیانند و لھذا در غالة معدود شدند و کباری تعالی را اعتقاد 
 ند.یاستحالل محرمات نما

ند ین مقنع را اله دانند و گویبعد از امام حس اند ه)یست و چھارم (مقنعیب فرقه
لی بود چون دعوای یر حال مقنع سابق گذشت و او در اصل اسماعکاآللھه اربعه و ذ

قت مذھب غالة یه در حقکست یده نیب پوشیرد در غالة معدود شد و بر لبکت یالوھ
ن امام ھمان مذاھب ینبی و امام و در تع ا حلول اله است دریت یمبتنی بر اعتقاد الوھ

و برخی غالة  اند هیسانکیه مدنظرند پس بعضی غاله یه و امامیدیه و زیسانکیعنی یثالثه 
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ست و چھار فرقه یب ھای ن فرقهیده نشده لھذا در ایه تا به حال شنیدیه و غالة زیامام
 شده باشد.د و اوالد او ید شھیت زیا الوھیل به حلول یه قاکست یور نکمذ

اراست یسان اختالف بسکیق یه در تحقکد دانست یه) پس اول بایسانکیاما (فرق 
ان یثر لغوکسان نام مختار است و اکیه کعنی جوھری گفته است یصاحب صحاح اللغه 

ن نزد ثقات و یکل اند ن رفتهیت جوھری به ھمیره به تبعیمثل صاحب قاموس و غ
ذ یله حضرت حسن مجتبی بود و تلمیاو چه کح آنست یخ صحیمعتمدان ارباب تار

 :اند ه شش فرقهیسانکیرده بود و مجموع کبه اخذ یعلوم غر یه از ویمحمد بن الحنف
ه که یر بعد از حضرت مرتضی بامامت محمد بن الحنفیب ضریرکه اصحاب ابویبیرک

ر در بصره که حضرت مرتضی نشان لشکنند ک کو تمس اند لیت اوست قاینکابوالقاسم 
 یه حیه محمد بن الحنفکند ین را نص بر امامت دانند و گویض نمود و ایاو تفوبه 

وه رضوی مختفی است و صاحب الزمان اوست کھای  ای از دره موت است و در درهیال
م شده و نزد او دو چشمه از قدرت یوه آمده و مقکاران خود در آن یس از کبا چھل 

ن یز ازیه شاعر مشھور است نکر عزه یثکد کچ می ھا آن  ه شھد و آب از کده یالھی جوش
 ن دارد.یات او داللت برین ابیفرقه بود چنانچه ا

 شعر: 
 يوت حتـمـسبط ال يذوق الو

 

 يقود اخليل يقدمها اللواء 
 

 يغيب فال يري فيهم زمانا
 

 ماءبرضوي عنده عسل و 
 

ه قائل به اختفاء صاحب الزمان شده و کعه یسی است از شکب اول یرکن ابویو ا
و کند  می و باز بعد از مدتی ظھورشود  می ه امام به جھت خوف اعداء پنھانکگفته 

ب یرکن ابوین تسلی خاطر خود را در باب امام مفقود از ھمیعه ایع فرق شیجم
شان یه اصحاب اسحاق بن عمر، ایاسحاق اند. و جابجا قائل به اختفاء شده اند آموخته

ت یه را میو محمد بن الحنفدانند  می ه به ابوھاشم منتقلیامامت را از محمد بن الحنف
ه و یت اآلباء لالبناء. حربیرسانند به وصینند و بعد از ابوھاشم به اوالد او مکاعتقاد 

ندی بعد از ابوھاشم عبدالله بن کند اصحاب عبدالله بن حرب یز گویه نیندکرا  ھا نیا
ت یه علی بن عبدالله بن عباس را بوصیت ابوھاشم عباسیبوص حرب را امام دانند

اعتقاد  یانتقال امامت در اوالد او تا منصور عباس یابوھاشم امام دانند و بعد از عل
ه بن عبدالله بن جعفر بن ابی یه بعد از ابو ھاشم عبدالله بن معاوکند یه گویارینند. طک
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ند ین خالف دارند و گویدر امامت حسن هیسانکیه با یت او امام شد. مختاریطالب بوص
ن یه و سبب ایافتند و بعد از آن محمد بن الحنفین امامت یه بعد از مرتضی حسنک

 ور شد.کخالف و اختالف سابق مذ
الله  ین بن علی ابن ابی طالب رضید بن علی بن الحسیه) پس خود را به زیدیاما (ز

ه که صرف یدیفرقه شدند . اول: زنند و باھم افتراق نموده نه کتعالی عنھم نسبت 
بن مروان  کردند در خروج بر اوالد عبدالملکعت ید بن علی بودند و با وی بیاصحاب ز

نند و تبرا از کت یز از وی روایه بعضی از فروع نکو اصول مذھب از وی آموختند بل
به  ند و ھمه راین مدعا نقل نماید بریز ندارند و نصوص متواتره از زیبار جاکصحابه 

 ین و ذیخیه امامت حق مرتضی بود و او خود برای شکند ینند و گوکاد یی یکن
ه مرتضی به آن کرا یعت خلفاء ثالثه خطا نبود زیه بکند یز گوین گذاشت و نیالنور

شان موافق مذھب اھل یراضی بود و معصوم به خطا و باطل راضی نشود و مذھب ا
شان فاطمی بودن امام را یه اکن قدر یع مسائل امامت اال در ھمیسنت بود در جم
ه است از یه فرقه ثانیدیا اصل زیگری را امام قرار دھند و گویض او دیشرط دانند و بتفو

ف مذھب یگر تحریعه دیشان بسبب اختالط با معتزله و شین این متأخریکعه اولی لیش
ه یالله علوفی رحمةکفه یه امام اعظم ابوحنکند یت دور افتادند گویردند و نھاکخود 

نمود و مردم را  میب ین خروج تصویل بود و او را در اید بن علی قایز بصحت امامت زین
و در  اند هیه در فروع موافق مذھب حنفیدیثر زکو لھذا اکرد  می ضیبه رفاقت او تحر

ند یاد گویاد بن ابو زیاران ابوالجارود زیه یدوم: جارود اند. اصول مطابق اعتقاد معتزله
نند کر یفکن نام، و صحابه را تیغمبر مرتضی بود بنص وصفی نه به تعیبعد از پ ه امامک

ن یب امام دانند و بعد الحسنیز بترتین را نیاقتداء مرتضی و بعد از مرتضی حسن کبتر
ر خروج یشان به شمشیاز اھرکه  نند پسکن اعتقاد یه حسنیامامت را شوری در ذر

ی یحید بن علی را امام دانند و ید است پس زند و عالم و شجاع باشد امام زمان خوک
ند محمد بن عبدالله بن یز امام دانند و در منتظر اختالف دارند بعضی گوید را نیبن ز
ه کند یام منصور مدعی امامت شده مقتول گشت گویه در اکن بن الحسن است یالحس

حب ه محمد بن القاسم بن الحسن صاکند یاو زنده است مقتول نشده و بعضی گو
ر شده در حبس ماند و ھم در یام معتصم بعد از خروج و قتال اسیه در اکطالقان است 

ی بن عمر است یحیه کند یگو  ھا نینند و جماعتی از اکار کحبس درگذشت موت او را ان
ن خروج یام مستعیند در ایوفه گوکن و او را صاحب الید بن علی بن حسیاز احفاد ز
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ند یز گویه نیمانیرا سل ھا نیاه و یرینند. سوم: جرکار کاند قتل او را یرد و بقتل رسک
ن الخلق و انعقاد امامت به یما بیند امامت شوری است فیر گویمان بن جریاتباع سل

ر و عمر را امام دانند و مردم را در کن و ابوبیاز صلحاء مسلمشود  می سکرضامندی دو 
ر یفکشه را تیر و عایعثمان و طلحه و زبنند و که یبا وجود مرتضی تخط ھا آن  عت با یب
ه ملقب باتبر بود کره بن سعد یاران مغیاست  آنھا  ز لقب یه نیه و تومینند. چھارم: تبرک

ت کرد و ما سکوت که مرتضی بران سکرا یر و عمر بر خطا نبود زکعت ابوبیند بیگو
رتضی خاطر وت مکه رضا و سکرا یند زیه المعصوم فھو حق و در عثمان توقف نمایعل

م بن یاران نعیعت امام دانند. پنجم: یشان بران ثابت نشده و مرتضی را از وقت بیخواه ا
نند و از وی کر یفکه عثمان را تکه است مگر آنیشان مثل مذھب تبریمان مذھب ایال

ن کیاران فضل بن دیه ینکنند. ششم: دکاد یر یگر صحابه را بخیند و دیتبری نما
نند کر یفکشه را تیر و عایه طلحه و زبکه است مگر آنیمذھب جارودشان مانند یمذھب ا

ند یه اصحاب خلف بن عبدالصمد گوینند. ھفتم: خشبکاد یر یه صحابه را بخیو بق
گری بپوشد یھاالسالم اگر جامه خالفت را دیامامت شوری است در اوالد فاطمه عل

ر سلطان وقت بالاسباب ه بکند یه از آن گویرا خشب ھا نیاخروج بروی واجب است و 
ردند و سالحی نداشتند مگر چوب و عصا، و خشب در لغت عرب چوب را کخروج 

نند کار کر و عمر را انکو امامت ابوب اند لیعقوب برجعت قایاران یه یعقوبیند. ھشتم: یگو
ن بن صالح امامت را یه اصحاب حسیند. نھم: صالحیشان تبرا نمایه بعضی از اکبل

ن بصفت علم و ییه از فاطمکنند ھرکھاالسالم اعتقاد یفاطمه علشوری در اوالد 
ه کزمان بل یکد امام است و تعدد ائمه در یشجاعت و سخاوت متصف باشد و خروج نما

 ز است.یه جایدیثر زکز نزد این کمل یکدر 
شان یع فرق اید جمیدر عقا کشان و قدر مشتریه) پس مدار مذھب ایو اما (امام

 اند سی و نه فرقه ھا نیاباشد از امام فاطم و مجموع  نمی ف خالییلکه زمان تکآنست 
ه امامت را بعد از مرتضی بحسن مجتبی متعلق دانند و بعد از آن بحسن یاول: حسن
ه کند بعد از آن پسر او را یت پدر برای او واو را رضا من آل محمد گویمثنی بوص

ما یه فکبا اورا رد کنند و تدلی عبدالله بود امام دانند و مناقشه امام جعفر صادق 
ع واعظ یبی مال محمد رفیز موجود است و بتقریه نیتب اثنا عشرکنھما واقع شد در یب
ه لقب کنی نقل نموده است، و بعد از او پسر او را محمد یلکشان در ابواب الجنان از یا

ام یبرادر در اھردو  نیم بن عبدالله بود ایه ابراھکه است بعد از او برادر او را کیبنفس ز
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ار گرد یق بسیردند و خالکردند و مردم را بسوی خود دعوت کمنصور دوانقی خروج 
دند. یشان جمع شدند و بعد از جنگ و قتال از دست امراء منصور شربت شھادت چشیا

ب و یه غاکشته نشده بلکه کیند نفس زیاند گو هیفه از حسنیطا ھا نیاه و یدوم: نفس
ز یه نیشان را ھشامیاند و ا مهکیچندی ظاھر خواھد شد. سوم: ح مختفی است و بعد

ن یه بعد از امام حسن امامت تعلق به امام حسکند یم گوکند اصحاب ھشام بن الحیگو
ن در حق باری یکل اند ب معتقد امامتیشان گرفت و تا امام جعفر صادق بر ترتیو اوالد ا
ل یشان بصورت جسمی است طویمعبود اند یشوند و گو  می حیل به تجسم صریتعالی قا

و صورتی از صور متعارفه اجسام  اند متساویباھم  ق و ابعاد ثالثه اویض و عمیو عر
قی یند اصحاب ھشام بن سالم جوالیز گویه نیرا جوالق ھا نیاو  اند هیندارد. چھارم: سالم

سان اعتقاد ه معبود خود را بصورت انکمگر آن اند هیمکم موافق با حیدر امامت و تجس
رفی یند اصحاب محمد بن نعمان صیز گویه نیشان را نعمانیو ااند  هیطانینند. پنجم: شک
ند و خدای یاظم اعتقاد نماکطان الطاق است امامت تا به امام موسی یه ملقب بشک

ن یاصحاب زراره بن اعاند  هینند. ششم: زرارکتعالی را جسم انگارند و او را اعضاء ثابت 
و باری اند  ه صفات الھی حادثکند یتا امام جعفر صادق امامت را معتقدند و گو یوفک

اند  هیونسیات داشت نه علم نه قدرت نه سمع نه بصر. ھفتم: یتعالی در ازل نه ح
ه که باری تعالی بر عرش است و او را مالئکند یونس بن عبدالرحمن قمی گویاصحاب 

ا را یه باری تعالی بعض اشکند یند و گویز نمایتجوه بدارا برخدا یدارند. ھشتم: بدائیبرم
ات مدح و یه خالف مصلحت بود و خالفت خلفاء ثالثه و آکشود  می و نادمکند  می اراده

ا را یند باری تعالی خلقت دنیند. نھم: مفوضه گوینما می ن حملیشان را برھمیمنقبت ا
 ھا نیااز  یھا فیاست و طا محمدای  ردهکدا یھا پیا بما فیض نمود پس دنیبه محمد تفو

ه کن ھفت فرقه یو اھردو  ند بهیگری گویفه دیض نمود و طایه به علی تفوکند یگو
شان یدر مذاھب ا کفارند و قدر مشترکباتفاق  ھا نیاو ھمه اند  هیورشد غالة امامکمذ

 یند امام باقر نمرده است و ھو حیه گویاتفاق است بر امامت ائمه سته.دھم: باقر
ا امام شد و او یرکند بعد از باقر پسر او زیه گویازدھم: حاصریموت و ھو المنتظر. یال

ب به او برسد. دوازدھم: یه اذن خروج از جانب غیکوه حاصر تا وقتکمختفی است در 
ه امام جعفر صادق زنده است و او کند یگواند  ه اصحاب عبدالله بن ناؤس بصرییناؤس

 ھا نیاای از  فهیو طا »منتظرـالقائم الـموعود وال يمهدـالوهو«بت حاصل شده یرا غ
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زدھم: ینند. سیب می اء او در بعضی اوقات در خلوت او رایه اولکاند  هیلکبت یر غکمن
 ه جعفر صادق مرد و بعد از او پسر او محمد امام است.کند یاصحاب عمار گواند  هیعمار

نھم یما بیف کند قدر مشتریه) گویلیرا (اسماع ھا آن  ه کاند  هیو ھشت فرقه امام
ل امام است بموجب نص ین فرزندان او اسماعیالنترکه بعد از جعفر صادق کآنست 

ز او انجب اوالد یو ن »ن به عاههيكم ـرب مالكاال إن هذا االمر يف«ه کامام جعفر صادق 
است فرقه اولی  یه مادر او فاطمه بنت الحسن بن الحسن بن علکرا یجعفر است ز

ل محمد یور شد بعد از اسماعکه شمه از حال او سابق مذک کاصحاب مباراند  هکیمبار

منتظر ـالقائم الوه«ند یل را امام دانند و او را خاتم االئمه انگارند و گویبن اسماع

ل در اوالد او بنص سابق حق یه بعد از اسماعکاند  هی. دوم: باطن»موعودـال يمهدـالو
تاب واجب است نه بظاھر آن. سوم: که عمل به باطن کند یامامت را جاری دارند و گو

ند قرمط نام ین نسبت اھل لغت را اختالف است بعضی گویق ایه و در تحقیقرمط
ه بانی کوفه کگر است از سواد یند نام مردی دیاست چنانچه گذشت و بعضی گو کمبار

نام  ند قرمطیند نام او حمدان بن قرمط است و بعضی گوین مذھب شد و بعضی گویا
ه بود پس او قرمطی است و اتباع ین آن دکه حمدان ساکھات واسط یھی است از دید

ل بن جعفر خاتم االئمه است یه اسماعکشان آن است یحال مذھب ا یاو قرامطه علی ا
 یبن اب ییحیه اصحاب یبه اباحه محرمات. چھارم: شمط اند لیموت است قایال یو او ح

ل و یب اسماعین ترتید بایامامت به ھر پنج پسر او رسند بعد از جعفر صادق یالشمط گو
ه اصحاب عبدالله بن یمونیاظم و عبدالله افطح و اسحاق. پنجم: مکمحمد و موسی 

ار معاد کتاب و سنت حرام است و انکه عمل به ظواھر کند یمون قداح اھوازی گویم
صالة و صوم و  ث وارد شده است ازیتاب و احادکند آنچه در یه گویند. ششم: خلفینما

امت یگر ندارد و قیات و حج و امثال آن ھمه محمول بر معانی لغوی است و معنی دکز
اصحاب محمد بن علی برقعی معاد و  اند هینند. ھفتم: برقعکار کو بھشت و دوزخ را ان

ر شوند کاء را منیند و نبوت بعضی انبیل نماینند و نصوص را تأوکار کع را انیام شراکاح
ن مذھب یشان را در ایه اتباع ابوطاھر جنابی ایشان واجب دانند. ھشتم: جنابیو لعن ا

د قتل او را واجب دانند یام نماکعمل به احھرکه  و اند امکر معاد و احکد است منیغلو زا
نده بردند تا مردم بد اعتقاد شوند و کردند و حجر اسود را برکان را قتل یو لھذا حاج

ه و یمونیه و میشمطعنی ین پنج فرقه یند و ایآن ننمان خانه و طواف یگر قصد اید
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ن یشوند و بایشان شمرده میو در ا اند ه در عداد قرامطه داخلیه و جنابیه و برقعیخلف
شوند. فرقه نھم: از اصول یاده میو اال ز اند ه را ھشت گفتهیلیی اسماعھا حساب فرقه

آدم و نوح و  اند ھفت اند ه رسلکع ین به شرایاء ناطقیه انبکند یگو اند هیه سبعیلیاسماع
 گرییس دکن دو رسول ھفت یو ما ب یسی و محمد و مھدیم و موسی و عیابراھ
ل بن جعفر از جمله یم دارند و اسماعیعت سابق را تا حدوث الحق قایه شرکباشند  می

ند در ھر یز گویعت نمودند و نیاقامت شر ین محمد و مھدیمابیه فکن ھفت بود یا
ه قابل اقتدا و مأخذ اھتدا توانند بود، و فرقه دھم: از کس کاست از ھفت عصر البد 

ف و یرد و ارباب تصانکدا یار پیه طول و عرض بسکه است یه مھدویلیاصول اسماع
ن فرقه ین در ھمین مغرب زمیوت و سالطکو مل اند دهیف در آن فرقه بھم رسیتوال

ل به یشان امامت را بعد از اسماعیشان شد ایب ایاند و غلبه و تسلط واقعی نص گذشته
ه که پسر اوست و بعد از آن به محمد تقی کپسر او و بعد از آن با حمدونی  یمحمد وص

ه که پسر اوست بعد از آن به ابوالقاسم عبدالله ک یدالله رضیپسر اوست بعد از آن به عب
از آن به رد بعد کلقب  یه خود را محمد مھدکپسر اوست بعد از آن به محمد پسر او 

ل بن احمد منصور بقوه الله بعد از آن به معد یم بامر الله باز به اسماعیپسر او احمد قا
ز بالله بعد از آن به یمنصور نزار بن معد عز ین الله بعد از آن به ابیل معز لدیبن اسماع

ن الله یبن منصور ظاھر لد یم بامر الله باز به ابوالحسن علکمنصور بن نزار حا یابوعل
و چون نوبت به کنند  می منصور مستنصر بالله بنص آباء بر ابناء ثابت یباز بمعد بن عل

ق یرد و خالکن رواج داد و طلب پادشاھی ید امر خود را در مغرب زمیامامت مھدی رس
ه مستولی شد و آھسته آھسته بر بالد یقیار با وی جمع شدند پس اول بر بالد افریبس

ه بعضی از اوالد او کمصر و مغرب ماند بل کاوالد او مل افت و در دستیز دست یمصر ن
شان نمودند و بمذھب یه دعوت ایز تلبیمن نیز متصرف شدند و اھل یار شام نیبر د

ن امام اختالف است و سببش ییرا در تع ھا نیاشان متمذھب شدند بعد از مستنصر یا
بر امامت پسر خود ًا یرد و ثانکه مستنصر اول بر امامت نزار برادر خود نص کآن

ابوالقاسم احمد مستعلی بالله پس بعضی نص اول را به نص ثانی منسوخ دانستند و به 
ند و بعد از مستعلی پسر او منصور یه گویرا مستعلو ھا نیال شدند و یامامت مستعلی قا

مون بن ید ابومیه عبدالحمکگرش را یام الله را و بعد از او برادر دکبن احمد آمر به اح
د یه ابو منصور محمد بن عبدالحمکن الله بود و بعد از او پسرش را ید حافظ لداحم

بن محمد فائز به نصرالله بود و  یه ابوالقاسم علکظافر بامرالله بود و بعد از او پسرش را 
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ن الله بود امام دانند و چون نوبت یعاضد لد یه محمد بن علکبعد از او پسرش را 
ردند و او را گرفته حبس نمودند کشام بر وی خروج  کملو د امرا ویامامت به عاضد رس

فه یرد. و طایکه دعوت امامت مکسی نماند کو در سجن در گذشت و از اوالد مھدی 
ه بعد از نص اول صدور کرا الغا و اسقاط نمودند  یگر نزار را امام دانستند و نص ثانید
ه حسن نام داشت کز او پسر او را ه ھادی بود بعد اکافته بود و بعد از نزار پسر او را ی

ق یو تحق اند ن نوشتهین خالف ایشان است مورخیب ایاذکن ھمه این ایکامام دانند ل
ر او در یه احمد مستعلی چون پادشاه شد نزار را با دو پسر صغک اند نموده

ه را یس در محبس جان دادند نسلی از او باقی نماند و نزارکھرسه  اخت واند محبس
ه را یز نزاریه معلوم شود و نین تسمیب وجه ایند و عن قریز گویه نیریخم ه ویصباح
ست و یلف بفروع نکه امام مکشان آنست یه مذھب اکرا یند زیز گویه نیه و سقطیمسقط

ند و از خرافات کف را از مردم ساقط یالکع تیا جمیف یالکه بعض تکرسد  می او را
ه در کآمد و با بعضی از زنان نزار ری در مصر یه حسن بن صباح خمکشان آنست یا

 ر را از نزد آن زن بدستیطفل صغ یکدست برادرزاده خود محبوس بود مالقی شد و 
د و او را ھادی ین طفل پسر نزار است او را گرفته به شھر ری رسانیه اکآورد و گفت 

شد و بر  اریردند و بنام او دعوت آغاز نھاد و مردم گرد او فراھم آمدند و انبوه بسکنام 
ال و اموال خود را در قلعة یگر قالع طبرستان مستولی شد و اھل و عیقلعة الموت و د

د و ھنوز ھادی طفل بود یه مرگ او را در رسکداشت تا آنینگاه م یالموت ھمراه ھاد
ت یر او وصیرام و توقکب ھادی و ایفه خود ساخت و او را بترتیا نام شخصی را خلکی

ب یا نام داشت ناکیه محمد بن کن شد پسر خود را یا دم واپسا رکیبالغه نمود چون 
رد کر ھادی اھتمام تمام یخود ساخت و او را به دستور حسن صباح به خدمت و توق

رد کده و طی یا را طلبکیرده بود زوجه ابن کن ھادی را شوق و نعوظ غلبه یروزی ا
خواھد ھرچه  هکرسد  می و راو ا اند ع محرمات برای امام حاللیجم ھا آن  ه بزعم کرا یز

لُونَ ﴿ند کب
َ
ا َ�ْفَعُل وَُهْم �ُْس� ُل َ�مَّ

َ
شان اوست اتفاقًا زوجه ابن  .]٢٣اء: ی[األنب ﴾٢٣َ� �ُْسأ

ن اثنا یردند و ھادی در اکه او را حسن نام کباردار شد و پسری آورد  ین وطزطا از آکی
ن را قبول داشتند یاتباع ھادی اثر کاست اکین ھمه اظھار زوجه ابن یدر گذشته بود ا

ز یا نکیگر بود و زوجه ابن یه موطوئه ھادی زن دکنمودند و گفتند  کفه شیو طا
ساعت شد  یکزن در ھردو  ن حال از شوھر خود باردار شده بود اتفاق والدتیمقارن ا

رد و او را حسن نام که نطفه ھادی بود به پسر خود بدل کا پسر آن زن را کیزوجه ابن 
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ا حسن خود را از اوالد نزار وانمود و پسر ھادی کیحال بعد از مردن ابن  ینھاد و علی ا
و خوش  غ و حاضر جوابیلی مرد عاقل و بلیقرار داد و دعوای امامت آغاز نھاد و خ

ر ید و تقرکین مضمون را به تأیو در آن خطب ھمگفت  می اریمحاوره بود خطب بس
د و یه نمایف شرعیالکند و اسقاط تکه ھرچه خواھد بکرسد  می ه امام راککرد  می انیب

نم و که ساقط یف شرعیالکع تیه از شما جمکرسد  می بین از غیچن یمرا امر الھ
تقاتل و باھم  هکد بشرطی یرده باشکد یع محرمات را مباح سازم ھرچه خواھیجم

بن حسن و بعد د بعد از وی پسر او محمد یرون نروید و از اطاعت امام خود بینکتنازع ن
ن روش ین حسن محمد بن الحسن بر ھمین محمد بن جالل الدیره او اعالء الدیاز او نب

ر مذھب آباء خود که پسر صلبی محمد بن حسن بود منکن حسن یبودند اما جالل الد
ه کخ مشھور و معروف است تا آنیشد و حسن اسالم او در توار کگشت و مسلمان پا

ب و زندقه و الحاد احراق نمود و یاذکمملوء و مشحون بود به اه کتابخانه آباء خود را ک
ای یند و اتباع و رعاکه را برینمود و اساس مذھب باطن میدر طعن اسالف خود مبالغه 

ه در قالع و حصون خود یرد و مساجد عالکر شروع کاز من یخود را امر بمعروف و نھ
گاه فه و اھل بغداد را بر حسن اسالم یآبادان ساخت و خل رد و مادر خود را کخود آ

ن پسر او برخالف روش یا روان فرمود اما عالء الدیعبه با تحف و ھداکبرای حج خانه 
ز بر ین لقب داشت نین الدکه رکن یپدرش موافق اسالف خود ملحد شد و پسر عالء الد

 رات او را خراب و قدر او که مملیزگیعنی چنیان تتار کروش مالحده بود و در وقت او تر
شان در گوش ید و آخر حلقه اطاعت ایآب ساختند چندی در قلعة الموت تحصن گز بی

ردند در اثناء راه کشان شد او را ھمراه گرفته به اوطان خود رجوع ید و ھمراه ایشک
د یرد و خود را جدکه در قلعة الموت مانده بود خروج کمرد و بعد مردن او پسر او 

رھا بر سر او کار از حال او خبردار شدند لشالدوله ملقب ساخت چون رؤساء تت
ت او متفرق گشت و در قری طبرستان بحال یردند و جمعکفرستادند و او را تباه 
ه و قرامطه و یه باطنیلیسی مدعی امامت نماند از فرق اسماعکاختفا مرد و بعد از وی 

 ھا نیافر کو ا دان عت معتقد بودهیام شرکه بظاھر احیو مھدو اند ه مالحدهیریه و حمیسبع
ه یزده فرقه از امامیو س اند ه ده فرقهیلیه اسماعکل معلوم شد ین تفصیو از ا اند هیریحم

ست یور شدند فرقه بکه مذیست و سه فرقه از امامیه سابق شمرده شد بیلیوراء اسماع
 اند ه اصحاب عبدالله بن عماءکرا یند زیز گویه نیرا عمائ آنھا  ه ک اند هیو چھارم افطح

ان افطح که ملقب به افطح بود النه ک اند قائل به امامت عبدالله بن جعفر صادق
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ه او کرا یند زیل بن جعفر بود و معتقد موت و رجعت اویقی اسماعین و برادر حقیالرجل
ست و پنجم یفرقه بشد  می خلفی نه گذاشت تا سلسله امامت در نسل او جاری

الواقع در علم  یاد دارند و اسحاق بن جعفر فبامامت اسحاق بن جعفر اعتق اند هیاسحاق
نه و ییان بن عیه به پدر بزرگوار عالی مقدار خود بود سفیو تقوی و ورع و زھد شب

ست و ششم یات دارند فرقه بین اھل سنت از وی روایگر از ثقات محدثیجمعی د
ل به امامت یند قایز گویه نیرا مفضل ھا نیااصحاب مفضل بن عمرو و لھذا  اند هیقطع

ه در موت ک اند هیست و ھفتم موسویبه موت او و فرقه بکنند  می و قطع اند اظمکموسی 
بر امامت موسی کنند  می ن سبب توقفیاظم تردد دارند و باکات امام موسی یو ح

 اند هیست و ھشتم ممطوریند فرقه بیاظم و بعد از وی سلسله امامت را جاری ننماک
موت است و اوست مھدی موعود منتظر یال یند او حیو گو اظمکات موسی یل به حیقا

را  ھا نیاو  »سابعهم قائمهم سمي صاحب التوريه«ه کث مرتضوی ینند بحدک کو تمس
ونس بن یه یس قطعیردند رئکه مناظره یه نوبتی با قطعکند یه از آن گویممطور

ن لقب یاز آن باز اتاب الممطوره که انتم اھون عندنا من الکرا گفت  ھا نیاعبدالرحمن 
ن رجعت او یکاظم لکبموت موسی  اند لیقا اند هیست و نھم رجعیشان ماند فرقه بیبر ا

اظم که امامت را بر موسی کرا یند زیز گویه نیفرقه را واقفھرسه  نیرا منتظراند و ا
اظم بعد از کل به امامت احمد بن موسی الیقا اند هیاحمدام  دارند فرقه سییموقوف م
است و عند  ھا آن  امل کا فرد یه گوکه یم از امامیکاظم فرقه سی و کسی موت مو

به امامت علی بن موسی  اند لیه)اند قایشوند (اثناعشر می ه متبادریاالطالق از لفظ امام
معروف بجواد و بعد از او به امامت پسر او  یالرضا بعد از او به امامت پسر او محمد تق

ری بعد از او به امامت کمعروف بھادی بعد از او به امامت پسر او حسن عس یعلی نق
در باھم  و متوقع خروج او باشند ودانند  می م منتظریپسر او محمد مھدی و او را قا

بموت و بعضی ه کبل اند رده چند فرقه شدهکبت او و سن و سال او اختالف یوقت غ
فرقه سی و رسد  می ه تا سی و نهیھای امام ن حساب عدد فرقهیاند با لیز قایرجعت او ن
 اند لیه برادر او بود قاکری به امامت جعفر بن علی کبعد از حسن عس اند هیدوم جعفر

  اند. ر تولد مھدیکری اوالد نگذاشت و منکه حسن عسکند یگو
د یرند گوش را متوجه آن فواین باب واجب التحریل اییم و تذیفائده چند در تتم

ن و انصار یعه ملقب شد جماعه از مھاجریه به شکسی کد داشت فائده اول: یه بایضرور
ه یکعت و متابعت حضرت مرتضی نمودند و در وقتیه مشاک اند شان باحسانین ایو تابع
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شان ین ایردند و با محاربکار یشان اختیفه شدند و مالزمت صحبت ایشان خلیجناب ا
ند و ین گویعه مخلصیرا ش ھا نیادند و شان مانیع اوامر و نواھی ایجنگ نمودند و مط

ه یعه تفضلین لقب در سنه سی و ھفت بود از ھجرت باز بعد از دو سه سال شیابتداء ا
ن یر المؤمنیذ امیاست واضع نحو و او تلم یابواالسود دئل ھا آن  ظاھر شدند و از جمله 

د یابو سع ھا آن  ف قواعد نحو نمود و از جمله یم او اشتغال به تألیبود و به امر و تعل
د عدوانی مالقات داشت یعمر عدوانی است و او تابعی بود و با عبدالله بن سویی بن یحی

ی از قراء بصره است و در نحو یکر و نحو و لغت عرب یو عالم بود به قرائت و تفس
ان) یات االعیوفان در (کن احمد بن خلیور است. قاضی شمس الدکشاگرد ابوالسود مذ

 ريت من غيل اهل البي بتفضنيالقائل عه االويليا من الشيعيعمر شيبن  ييحيان ك« :دیگو

ث یه راوی حدکسالم بن ابی حفصه است  ھا آن  و از جمله  »همريص لذا افضل من غيتنق
عبدالرزاق  ھا آن  ھماالسالم و از جمله یاست از امام محمد باقر و امام جعفر صادق عل

 ھا آن  ه محدث مشھور است در اھل سنت و جماعت و از جمله کاست صاحب مصنف 
تاب (اصالح کت صاحب کیعقوب ابن اسحاق است معروف به ابن سیوسف یابو 

ن را سب و یه اعاظم صحابه و امھات المؤمنکه یعه سبیالمنطق) بعد از آن ظاھر شد ش
ب بنابر ین ترتیره چنانچه گذشت و ایثکق متفرق شدند بفر ھا نیاو کردند  می طعن

ن بود به اغواء عبدالله یر المؤمنیھمه در عھد ام ھا نیاظھور مذھب است و اال حدوث 
ه در سنه شصت و ی) ظاھر شدند و مختار۶۴ه در سنه شصت و چھار (یسانکیبن سبا و 

) ۱۱۲(صد و دوازده یکه در سنه یدی) و ز۱۰۹صدو نه (یکه در سنه ی) و ھشام۶۶شش(
ه و یه و مفوضه و بدائی) و زرار۱۱۳زده (یصد و سیکه در سنه یطانیه و شیقیو جوال

صد و یکه در سنه یلی) و اسماع۱۴۵صد و چھل و پنج (یکه در سنه یه و عمائیناؤس
ه از ی) و واقف۱۵۹صد و پنجاه و نه (یکدر سنه  ھا نیاه از کی) و مبار۱۵۵پنجاه و پنج (

صد و نود و پنج یکه در سنه ی) و حسن۱۸۳ھشتاد و سه (صد و یکه در سنه یامام
ه از فرق ی) و مھدو۲۵۵ست و پنجاه و پنج (یه در سنه دویه از امامی) و اثنا عشر۱۹۵(

ه ملقب است نزد کدالله یبه امامت محمد بن عبدالله بن عب اند لیه قاکله یلیاسماع
ی خود را از اوالد ن مھدی) و ا۲۹۹ست و نود و نه (یشان به مھدی در سنه دویا

ور در نواحی مغرب کنمود در سنه مذ می گرفت و دعوای امامتیل بن جعفر میاسماع
ق ین طریه در سنه سه صد مستولی شد و نسبت خود را به ایقیرد و بر افرکخروج 

دالله بن قاسم بن احمد بن محمد بن یه ھو محمد بن عبدالله بن عبکد یرسانیم
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ه کب نمودند و گفتند یذکن دعوی تینسب او را در ال بن جعفر و علماء یاسماع
ن یافت و سوای محمد اوالد نگذاشت و ایل بن جعفر قبل از پدر خود وفات یاسماع

ند و یر نسب اوکز منیعه نیر شیمحمد در بغداد بال ولد مرد چنانچه سابق گذشت و سا
اوالد عبدالله  ه ازکند یار وی اختالف است نسابه مغرب گوکقت یعلماء نسب را در حق

ه او از نسل کند یبن سالم بصری است و پدر او در بصره نانوا بود و نسابه عراق گو
ه یور شد بھر حال اعتقاد مھدوکمون قداح اھوازی است چنانچه سابق مذیعبدالله بن م

ت یغمبر روایث پیور مھدی موعود است و از احادکه محمد بن عبدالله مذکآن بود 

و مراد از شمس مھدی است و  »اـهـثلث مائه تطلع الشمس من مغربرأس  عيل«ه کنند ک
ور از کل مذیشان است و تاویات ایث ھم از مفتریمغرب واصل حد کاز مغرب مل
ع و بر یار شراکه انیلیده اسماعیم اصل عقینکتأمل  یکشان بوده و اگر نیمخترعات ا
رده کم کبود در مصر حه ین و ائمه مھدویی از سالطیکه کم کن است و حایھم زدن د

ه ککرد  می ند و دعوییور شود مردم سجده نماکه ھرگاه نام او در مجلسی مذکبود 
ره او را در کل منیب حاصل است و افاعیو مرا علم غکند  می المکحق تعالی با من 

ه در باطن الحاد و زندقه داشتند و بظاھر مبالغه در زھد ید و قدماء مھدوید دیخ بایتوار
ند و یه قلوب مردم را استمالت نماکنمودند  میعت یام شرکطاعت و اجراء احثرت کو 

آورند، اظھار  میز بعمل یه نیرین اسلوب خمینند و بھمکوش خود یر سواد جیثکت
ردند و بعضی کزندقه و الحاد اول قرامطه احداث نمودند و بر مقتدر عباسی خروج 

ار آمدند و از یمعظمه بانبوه بس هکھات و بلدان را متصرف شدند و در رسم حج بمید
ن واقعه در سنه ید ساختند و ایغ شھیدریغ بیس را به تکان خانه خدا سه ھزار یحاج

د جنابی قرمطی بود و بعد از او پسر یشان ابوسعیس ای) بود و رئ۳۱۹سه صد و نوزده (
آمد و ار یق بسیه معظمه با خالکز به دستور پدر در موسم حج به میاو ابوطاھر قرمطی ن

د و یآشام  می اله شراب در دست داشت ویدر مسجد الحرام بر اسب سوار داخل شد و پ
ن مسجد و یرد تا در عکر یاسب خود را صغکرد  می ان مبالغه تمامیدر قتل حاج

ناسه کوفه بر کندند و او را در کان خود را فرمود تا حجراسود را از مقام خود بر یرکلش
ه در کن بود تا آنیست سال نزد آن لعیداشته نزد خود داشت تا باختند باز بر اند و مزبله

ع المرالله ابوالقاسم فضل بن یفه عباسی مطی) خل۳۳۹و نه ( یسنه سه صد و س
د حجر را گرفته در ید و ابوطاھر ابن ابو سعیشان خرینار از ایالمقتدر بسی ھزار د

ان شھر را یخت و اعیی مسجد آوھا وفه در آمد و او را در ستونی از ستونکمسجد 
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م محدث کین حیفه سپرد درآن صحبت ایل خلکیحجر را بو ھا آن  رد و بحضور کحاضر 

قوله وهو«ور است که بعضی از عالمات حجر دران مذکرد کت یثی روایحاضر بود حد

ن استلمه بحق ـمـشهد ليلم به كتيلسان ـا وهمـبرص بينان يله عوامه يوم القيرش هذا احلجر حي

ق ید بطرین مضمون شنیابو طاھر چون ا »رتق بالنارحيال واء ـمـال عيلوطفيانه حجر و
د و در یاخت محترق نشد باز آب طلباند د و او را در آتشیرد و آتش طلبکاستھزا خنده 

ر شد و بزبان گفت یاخت در آب ننشست و بر روی آب ماند بعد از امتحان متحاند آب
ن کن ممین دیه انھدام اساس اکرد کن اسالم نزد من ثابت شد و معلوم یه حاال دک
ز یه نیرا الموت ھا نیاه که یه از مھدویرین مذھب خود نگذاشت و ظھور حمیکست لین

) ۴۸۳شان مرقوم شد در سنه چھار صدو ھشتادو سه (یل حال ایند و سابق تفصیگو
ه یاز شروع فتنه تتار پس مسقط بعد اند ھم پس تر ظاھر شده ھا نیاه از یبود و مسقط

 ظھور. یاز رو اند اخر رافضه
شان یم دعاة ایعه در ھر شھر و در ھر اقلیه بعد از افتراق شکد دانست یفائده دوم: با

و در کردند  می ھا  اشکنکو  ھا ین سعیثر تابعکاست و تیو ر کگشتند و برای طلب ملیم
ج مذھب و دعوت مردم بسوی خود یوشش در تروکن قدر یچ فرقه ایچ مذھب و ھیھ

بر امامت شد  می شان مبتنییه اصل مذھب اکسببش آنکردند  می ھا نیاه کواقع نشده 
ج یاست اعلی است ناچار ترویه رکاست است بلیغه ریبعضی اشخاص و امامت چون ص

افتاد تا  می ردن ضرورکحال آن امام و مردم را معتقد او ساختن و بسوی او راغب 
ه متعلق به کزی یچ شانه اصل مذھبکگر یتی بھم رسد بخالف مذاھب داسیصورت ر

ر افتاد و ثروتی و یر موافق تدبیتقد ھا ن فرقهیست پس بعضی را از ایاست باشد نیر
ب و خاسر جان دادند باز بعد از حصول ثروت و جاه یردند و بعضی خاکجاھی حاصل 

را چندی باطل جلوه داد باز  بعضی را استمرار دولت در دو سه پشت مقدر شد و بعضی
ه کند یخ گویام ھر فرقه مختلف افتاد، اھل تارین جھت امتداد ایمضمحل گشت به ا

عه در یثر فرق شکثرت تمام بودند خصوصًا در سنه خمسمائه و اکه در بغداد بیناؤوس
ه فتنه تتار بوقوع کجان و فارس و خراسان منتشر بودند تا آنیمصر و شام و عراق و اذرب

رده به اطراف و جوانب دور دست افتادند و در بلدان کاز بالد خود فرار  ھا نیاآمد و 
ثر فرق کن در فتنه تتار ایکاز جا رفتند ل ھا نیاع شد و مردم به اغوای یه شاین بلیگر اید
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و  از غالة یلیعه نماند اال قلیسی از شکعه مفقود گشتند و نابود شدند بعد از آن یش
 ه.یه و مھدویه اثنا عشریه و امامیدیثری از زکه و ایباطن

ل یو در اردب اند ت جناب علوییه قائل به الوھک اند هیشان سبائیاما غالة پس اعظم ا
ه در کچ عبادت ندارند مگر آنیالجمله موجوداند و ھ یجان فیگر شھرھای آذربایو د

ز آنجماعه ین کبغرا از بالد تره در شھر کگویند  می رند وگییسالی سه روز روزه م
ام  نید بن علی بن الحسیی بن زیحیه از نسل ککنند  می ھستند و پادشاھی آنجا دعوی

کس  ھیچ باشند و در میوسه نقش که مردم آن شھر ھمه امرد و کب آنیاست، واز غرا
ز یھات زابلستان نیش دراز دارد و در بعض دیشان ریبراید مگر پادشاه ا نمی شیر

ل بحلول باری تعالی یه قاکگر فرقه از غالة یدھند و دین جماعه را نشان میای از ا پاره
ن وقت یار شد تا ایه) را امتداد زمانی بسی(مفضل اند هیریه و نصیمفضل اند در بدن علوی

وھستان خراسان ھستند کل شد در یز عمر طویه) را نیرینجه موجوداند و (نصکدر بالد 
در ھندوستان  ھا آن  شوند و بعضی از یافته میز یخراسان نو جسته جسته در شھرھای 

ش کر خان فرو یز در عھد سلطنت محمد شاه پادشاه دلھی آمده بودند و در خانه امین
وھستان خراسان که در کس از مردم معتبر با او مالقات نمودند او خبرداد کرده چند ک
ه امامی است یو در آن د اند هیرینه آنجا ھمه غالة و نصکه سکھی است یان نام دیحیا
فرستد و واقعه  می بییرد و در ھر شھر از شھرھای خراسان ناگییان میه خود را از علوک
ب او و لفظ یلفظ اله بر امام رسول بر نا ھا آن  و در اصطالح کند  می نیسی معینو

ندانند چ عبادت یار ندارند و ھکعت یاصال با شرکنند  می س اطالقیل بر واقعه نویجبرئ
ز یان نیحیگر در قرب و جوار ایھات دیو دکنند  می ورکمگر ادای خمس بسوی امام مذ

ن یه گاھی اله از بود و باش زمکشان آنست یو از خرافات ا اند ن مذھب متمذھبیبھم
ر ید و سبرای می ه گردد و باالی اوینه پایه بسان زکابر را کند  می مکد پس حیآ می بستوه
ه محمد کشان آنست ید ایو از عقا کند. می ن نزولیو باز به زمفرماید  می آسمان

ه ارواح کند یاند و گو ل به تناسخ ارواح در ابدانیر معادند و قاکفرستاده علی است و من
ه صاحب کند و جنت عبارت از بدن انسانی است ینما می شه از بدنی به بدنی انتقالیھم

نت باشد و که صاحب فقر و مسکانی ت از بدن انسیناکثروت و نعمت باشد و دوزخ 
دی بود یه در مذھب زکه یه بعضی از شرفاء حسنکه در بالد عرب منتشر بودند تا آنیدیز

من جمع نمود و تا حال در آن بالد یه را در یدیثر زکافت پس ایمن تسلط یبر بالد 
وھستان است کعنی جانب بلند و یمن است یه نجد کمن ی کنصف مل اند ه جمعیدیز
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است شافعی مذھب یب است و بر سواحل دریه جانب نشکگر یمذھب و نصف د یدیز
وھستان بدخشان و بر کز در بعض بالد خراسان و یه نیلیه از اسماعیاست و باطن

را  ھا آن  ای شور ودر گجرات ھند موجودند و در اصطالح اھل خراسان یسواحل در
شان است و یشھر معمور ا ه اسب خوب از انجا آرندکمنان یم کچیند و چیمن گویم

د یمال رسکشان بینت و قوت اکلی دراز شد و میشان خیله مدت ایه از اسماعیمھدو
رده بود و بر بالد که خود را مھدی لقب کچنانچه سابق در احوال محمد بن عبدالله 
ه صوبه دار آن کرده با امراء مقتدر عباسی کمغرب در سنه دوصد و نود و شش خروج 

ه را متصرف شد گذشت و مصر و مغرب در یقیجنگ نموده غالب آمده افرنواحی بودند 
ردند و تا کز قبول یمن نیرا اھل  ھا آن  ماند و رفته رفته مذھب  ھا دست اوالد او تا مدت

 یکگذشت و بر  ھا آن  تا انقراض دوره  ھا آن  مدت دوصد و شصت سال از ابتداء سلطنت 
ه ادعا نمود از کله نسبت پسر نزار یری بوسیه حسن صباح حمکقه بودند تا آنیطر

ن قصه در یرد و در حصن الموت قرار گرفت و اکوھستان طبرستان و جبل خروج ک
رون حصن الموت یحدود سنه چھار صد و ھشتاد و سه بوقوع آمد بعد از تسلط ب

مال زھد و ورع به مردم وا کاضات شاقه مشغول شد و یصومعه ساخت و در آن به ر
ب خورده معتقد او شدند بعد از آن یوھستان فرکه و ین و طبریثر مردم قزوکانمود تا 

ن اھل سنت و جماعت افتاد و یذاء مسلمیا یارا ساخت و در پکه را آشیمذھب نزار
 را ھا آن  فرستاد و یان را به شھرھای اسالم مکه از اتباع خود فتاکن بود یر او اکاعظم م

شند پس بعضی از کر بکله و میاھل سنت را بح انیه علماء و امراء و اعکگفت  می
شدند و در خلوت و جلوت با وی مصاحب یشان بصورت طلبه علم نزد عالمی متلمذ میا

نزد  ل خدمتگارانکدند و بعضی در شیرسان  می رده او را بقتلکبوده انتھاز فرصت 
ره را از یثکله جماعت ین حیو به اکردند  می ار خودکشدند و وقت قاپو یر مکری نویام

د با یار بھم رسانیردند، و چون قوت بسکعلماء و امراء و صلحاء اھل سنت را قتل 
ه چون حسن صباح را کرد و غالب آمد و سابق گذشت کپادشاھان و امراء محاربات 

فه خود ساخت و او در وقت مرگ خود پسر خود را یا را خلکیار کن ید بریاجل در رس
ه حسن بود و ادعاء نسب خود به کشت و او پسر خود را ب گذایا بود ناکیه محمد بن ک

ت بود و یقیت مرتبه الحاد و زندین حسن در نھایرد و اکفه یخلکرد  می ھادی بن نزار
صد و ھفتاد و یکن گروه یو پادشاھی اکرد  می دند بر مأل اظھاریپوش می آنچه اسالف او

نماند  ھا آن  ه نام و نشانی از کشدند  کد و در فتنه تتار قسمی ھالیشکسال درازی  یک
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ه پس از پادشاھی یمقتدر شده بود اما مستعلو ھا نیاصال یا فتنه تتار برای استیگو
نمانده مگر از  یکچ ین فرق ھیب به پانصد و شصت سال ماند و حاال از ایشان قریا

اهللا ودھند یای سند نشان میناره درکمن و یله را در اقاصی یفه قلیه طایه مستعلویمھدو

 .اعلم
ه) نام یه خود را (مھدوک اند گرییھند جماعه د که در ملکد دانست یز بایو ن

ھن وراجپوتانه که مھدی آمد و گذشت و در بالد دکنست یشان ایو شعار ا اند ردهک
در بحث  اند فرقه جدا ھا نیاه کد یه مشتبه نسازیه را با آن مھدوین مھدویارند ایبس

ن یدیمثل رفع کنند  می گر با اھل سنت خالفیامامت دخلی ندارند و در بعض مسائل د
ه خود را مھدی ک اند د محمد جونپورییاتباع س ھا نیاره و یراث و غیم میدر دعا و تقس

ث یال او رساله ملتقط از احادین خیرده بود و مال علی القاری در رد اکال یموعود خ
 ان نموده است.یل بیعالمات مھدی موعود را بتفص حه نوشته است ویصح

ثر خود که) پس در ابتداء جماعات متفرقه بودند در نواحی عراق و ایو اما (اثنا عشر
المه یه دکتا آنرفتند  می ه و اختفاء دورا دوریشمردند و در تق می را در اعداد اھل سنت

ه بر پادشاه ضلعه کعماد الدوله بود  ھا آن  ه مستولی شدند بر بالد عراق و اول یآل بو
 کمه با ملویاو نمود و در خالفت مقتدر عباسی محاربات عظ کرد و نزع ملکخود غلبه 

ه کادان بودند ینواحی نموده غالب آمده و در اصل او و پدر و برادران او از فرقه ص
در  ساختندیفروختند و قوت میو مکردند  می ارکره شیجانوران پرنده و ماھی و غ

 لم به عراق عجم متوجه شدند و در شھری از شھرھای آنجایوھستان دکن حال از یھم
ری رفتند او را قوت یب لباس درست ساخته نزد امیرده ترتکشسته در بر ھای  جام

ر شدند کان نویرکفت، نزد پادشاه وقت برد و در لشیفر ھا نیاالم کاجسام و حالوت 
دند یردند تا بمرتبه امارت عظمی رسکمنصب حاصل ان ترقی یرفته رفته به ترددات نما

ر سرامد خانه خود بود پادشاه یه از روی عقل و تدبکو بعد از فوت پادشاه عمادالدوله 
رفت یام پذکلم استقرار و استحیشان در بالد فارس و عراق و عجم و دیشد و پادشاھت ا

ست یصد و بیکشان تا ی) و پادشاھت ا۳۲۱ن و ثلثمائه (یسنه احدی و عشر کان ذلکو 
ن یه بودند بھمین خاندان ھمه از غالة اثنا عشریافت و ای) سال امتداد ۱۲۷و ھفت (

جان و خراسان و یه فراھم آمدند و آذربایور شد اثنا عشرکه مذکن بالد یدر سبب
ن یالمه آمده بود غلبه ایه آخرھا در قلمرو دکلم یالن و جبال دیجرجان و مازندران و چ

ره پرداختند یثکف یف و توالیار شدند و به تصانین مذھب بسیعلماء ا مذھب شد و
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ن فرقه در زی یثر اکدادند و ا نمی ه را از دستین قدرت و غلبه تقین باوصف ایکل
ه صاحب بن عباد بود خود را معتزلی کالمه یر اعظم دیبودند حتی وز می معتزله مستتر

المه از پا افتاد و یالعناد بود چون دولت دد یه در باطن رافضی شدکنمود با آن می وا
ه روبه تستر و اختفاء نھادند و خود را در معتزله و یثر اثنا عشرکست و نابود شدند این

را بسوخت  که فتنه تتار برخاست و تر و خشکردند تا آنکاھل سنت بشدت تمام اخفا 
داشت اوال جلوه ه با تتار ساختگی ین فرقه بود خفیه ازکفه عباسی یر خلیعلقمی وز

شان خوف اھل سنت زابل گشت و ضعف اسالم یی اھا ن از دلیکنمود و آخرًا تباه شد ل
غازان  ه سلطانکن بالد اظھار مذھب خود آغاز نھادند تا آنینفرقه شدو دریموجب قوت ا

زخان به شرف اسالم مشرف شد و گیخان بن چنیو بن تولکبن ارغون بن ابغا بن ھال
) اتفاق افتاد و به دعوت او ھزاران ۶۹۴در سنه ششصد و نود و چھار (به ین واقعه عجیا

ھزار از اھل و اتباع و جنود او به شرف اسالم مشرف شدند و او خود را سلطان محمود 
د و بعد از وی برادر او سلطان یمال خوبی گذرانکنام نھاد و او بر روش اھل سنت ب

عمارت و تماشا مصروف و به لعب و مالھی م مقام او شد و در امر یتو خدابنده قایالجا
 نیه او را تاج الدکرد که مالقات یمشغوف بود ناگاه باوی شخصی از رافضه اثنا عشر

ن خود را در یب نمود و سلطان به اغوای او دین مذھب ترغیو سلطان را درگفتند  می
نفرقه را یان مذھب مبالغه تمام داشت و علماء یور در دعوت به اکن مذیباخت و تاج الد

مال رونق داد و آھسته آھسته نزد کنزد سلطان جمع آورد خصوصًا ابن مطھر حلی را 
ست چون سلطان نو یه نیر از اثناعشریه غیه در فرق اسالم فرقه ناجکرد کسلطان ثابت 

گاه نبود و بتواریقت دیمسلم بود و از حق ش رفت یله او پیخ اسالم اطالع نداشت حین آ
ه کف ابن مطھر حلی ین مذھب آورد و تصانیع اھل و اتباع او دریو سلطان را با جم

ور و امراء و کاست برای دعوت سلطان مذ ھا آن  رامه) و امثال ک(نھج الحق) و (منھج ال
ن و شرح یاده شد و ابن مطھر الفیه از حد زین زمان غلو اثنا عشریاتباع اوست و در

ن فرقه پرداخت و بعد از یاصول برای ا ه و خالصه و مبادی درید و استبصار و نھایتجر
رد و به ارشاد اعالم کور پسر او در سنه ھفتصد و ده از رفض توبه کوفات سلطان مذ

ده برگشت و رافضه را اخراج نمود حلی به حله باز گشت و سائر ین عقیاھل سنت از
ه یاثنا عشره در اصل از فرقه کمه که دولت تراکشان رو به اختفا آوردند تا آنیعلماء ا

ن و ثمان یسنه ست یف کد و ذلیش آن نواحی بھم رسیرد و پکر و کار بیبودند در د
ب پنجاه سال در یار فراھم آمدند قرین فرقه دران دیاران اک) باز علماء و م۸۶۰مائه (
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رفت و رواج یمه انحطاط پذکمه داد غلو و سب و تبرا دادند بعد ا آن دولت تراکدولت ترا
ردند که) ملقب یه خود را (صفوکه یدرین حیه سالطکگرفت تا آنمی کن مذھب یا

سنه عشر و تسعمائه  یف کافتند و ذلیدست  کمه بر ملکبسبب قرابت و مصاھرت ترا
ز بال منازع یجان و خراسان و تبریرمان مازندران و آذربکو بر عراق عجم و  )۹۱۰(

ن یی از علماء ایکتند مال ظھور و غلبه مجتمع گشکنفرقه بیمتغلب شدند و علماء ا
ب صاحب الزمان قرار داد و رسم سجده بجا آورد ینفرقه را نایگروه بعضی از پادشاھان ا

راه کن مذھب ایه مردم را برکرد کب یافت و پادشاه را ترغیمال تقرب کن خوشامد یبا
قبله را د و یه سرباز تابد او را بقتل آرد و مردم را از جمعه و جماعت منع نماکد و ھرینما

شه و حفصه و یه بر سر منابر سب عاکد یبسمت چپ منحرف سازد و خطبا را امر نما
ل نوشت و یند و در وجوب لعن و تبرا رسایع نمایوچه بازار شاکبرای صحابه و در ک

ر از علماء سنت بقتل رسیدند و یثکر شد و جماعه یپادشاه به ھمه اقوال او فرمان پذ
د و ین منبوش گردیر از صالحیثکعی مساجد خراب شدند و قبور جم

ضاوی و ین بین القضاة ھمدانی و قاضی ناصرالدیرا سوختند مثل ع ھا آن   یھا ان استخو
ن فتنه محفوظ یزدی ازیت این اھل سنت محض بحمایر از مقبوریثکر ھما و جمعی یغ

 د بسطامی ویزیخ ابوالحسن خرقانی و ابویخ االسالم احمد جامی و شیماندند مثل ش
ن فتنه ملجأ و مالذ یخ ھرات و در امتداد ایر مشایه ساکخ االسالم عبدالله انصاری بلیش

افت ی می رھائیشان  دست ه ازکر از بالد ماوراء النھر چیگر جایی نبود ھریاھل سنت غ
 ماوراء النھر پی در پی معروض کن معنی نزد ملویزد و این خود را میبه توران زم

ده یشکار یت بسین بال گرفتار شده و اذیی ھرات بھمھا مالزادهه بعضی از کتا آنشد  می
الفور  یت او را بجوش آوردند او فیدالله خان رفتند و عرق حمینزد خاقان اعظم عب

متوجه خراسان شد و انتقام واجبی گرفت و بالد خراسان را متصرف شد و بعد از فوت 
 کن ملویکافتند لیان دست ه بر خراسیعنی صفویه یدرین حیدالله خان باز سالطیعب

 ان غزوات پی در پیکان و ترکداشتند و ھر سال ازب ھا شان منازعتیبخارا و بلخ با ا
ن فرقه یره مشغول جھاد و غزای این و تیز بھمیو امراء خوارزم ن کنمودند و ملو می

ز از یاصره روم نیردند و قکفرو گذاشت ن ھا نیاشدند و در اسر و بند و قتل و نھب 
ه که بعد از دو صد سال کتا آنکردند  می ھا نیاوبی در ادبار کخ یل میز و اردبیتبر طرف

عنی یا برایا و اذل ینسقی بدست اقل رعا بی ن بخرابی ویکبود ل ھا نیازمان پادشاھی 
ردند و بعد از مشقت کمال شدند و در اصفھان پادشاه وقت را محصور یافاغنه قندھار پا
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س افاغنه در شھر داخل شد و پادشاه و یم نمود رئیو تسلاد یحصار و طول جوع انق
ت متصرف گشت در آن وقت فوج فوج از مردم کاخت و خود بر مملاند اھل او را در بند

افته ھجوم ین مذھب بودند ملجأ و مفر خود نواح ھند و سند را یه متمذھب باکار یآن د
ردند و رفته رفته مذھب کخرو و تجار سر کله خود را نزد امراء و ملویآوردند و بھر وس

ی ھند ھا رد و آخرھا وزارت و امارت و صوبه داریکدا یشان در ھند و سند رواج تمام پیا
ه در یموریت کشان مداھنت ملویاست این گروه شد و بسبب ریو ھندوستان تسلیم ا

 شان در رنگ عراق و خراسان رو داد.یثر بالد ھند و سند رسوخ اکا
ه بمذھب آن فرقه مردم را ک اند ان بودهیعه داعیرا از فرق ش فائده سوم: ھر فرقه

ا علم یشان یق دعوت نزد ایند و طریدعاة گو شاندر اصطالح ھا آن  و کردند  می دعوت
ه خاطر کر آن بنھجی یج شبھات و تقریف اما علم پس ترویا سیا زبان یا مال یاست 

و الف و عادت مدعو گفتن و  ن خواص و عوام تواند شد و سخن را موافق استعدادینش
ر و اما مال پس دادن یل اھل سنت و مدح مذھب خود و ذم مذھب غیبر ھم زدن دال

م وافر یمان باشد تعظید االید و جدین مذھب در آیسی را که درکا و انعامات و یعطا
رام و انعام نواختن و خدمات و مناصب را با اھل مذھب دادن و کد اینمودن و او را بمز

صل خصومات جانب یم و فکمخالفان مذھب را معزول و مھان و محقر ساختن و در ح
د حسنه نمودن یست دادن و اما زبان پس مواعکداری ھم مذھب نمودن و مخالف را ش

ه کسی کز گفتن با گیلمات مھر انکز و یبشرط دخول در مذھب و الفاظ شفقت آم
ه مخالف مذھب اوست و کسی ک الن به مذھب او دارد، و عنف و خشونت نمودن بایم

راه نمودن مردم را تا قبول کنند مذھب کف پس قتل و اتالف مخالفان مذھب و ایاما س
مضمحل گردد پس  ھا آن  ت کن تا شویاو را و قتال و جدال نمودن با رؤساء مخالف

ار نادر یمل دعاة است بسکامر را جامع باشند و او اھرچھار  هکای از دعاة باشند  فهیطا
ز چند ینند و برخی بر سه وجه و باعث بر دعوت نکالوجود و برخی بر دو وجه دعوت 

تا  ھا آن   درمیانقاع خالف یشان و ایلمه اکق یل اھل ملت و تفریباشد اول تضل می زیچ
خود و اھل مذھب خود را محفوظ مانند چنانچه عبدالله بن سبأ  ھا آن  ابت کاز ن

ش برند چنانچه یاری از پکت یر جمعیر خود تا بتوفکلشر سواد یثکرااخوان بود. دوم ت
و مال چنانچه مختار را  کاست و بدست آوردن ملیسان را بود. سوم حب جاه و رکی

ان ائمه و یم اند ن فرقه براب حب جاه و مال مدعی سفارت شدهیر ازیثکبود و جمعی 
ثر ائمه نظربند که اکه یبت صاحب الزمان و در زمان عباسیه خصوصًا در زمان غیامام
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ساختند و یاتبات جعلی و رقعات مزوره ظاھر مکبودند در سر من رآی و بغداد و م
آوردند  می ات دروغ از ائمهیو رواکردند  می ھا دادند و تسلی خاطر آنیه را نشان میامام

سپارند و  ھا آن  را قدوه خود انگارند و خمس اموال خود بدست  ھا آن  عه یع شیتا جم
و نذور  ھا افتیحالل سازند و ض ھا نیاارخود را برای کامھات اوالد خود را و جواری اب

رده کعه خراب یثر فروع شکالء و سفرا خوانند و اکن جماعه را ویم نمایند و ایتقد
ن مذھب و یه دوستدار اکدولتی  کا مالیست. چھارم خوشامد صاحب ثروت ھا آن شده 
ن یفه باین طایسی از اکم کپنجم توقع داشتن ثوابی از خدا و  ن مذھب باشد.یاھل ا

باعث دعوت نموده است. ششم موافق نمودن اقارب و دوستان خود با خود در مذھب 
ر و یو زوجه و اوالد و عشا دا نشود مثل زوجیتا صحبت درست ماند و اختالف در خانه پ

از دوزخ، بعضی سادگان و  اخوان و بنی اعمام. ھفتم خالص دادن برادران نوعی خود
ه خواجه از اھل کنند کنقل  اند ردهکت ھم دعوت ین نیفه باین طایصاف لوحان از ا

ام بھار یرده بود و در اکب یب ترتیمشھد در اصفھان در صحن سرای خود باغی عج
سی کھرگاه  نند ویوه او بچیند و از میداد تا خاص و عام نظاره آن باغ نما می عام برای

دند: یست، مردم پرسیگر یمی ھای ھا خواجهدر آمد آن  می سنت در آن باغ از اھل
ه در دوزخ خواھند سوخت. ھشتم که من شفقت است بر بنی نوع خود یگفت باعث گر

ن اھل یما بیسلسله گفتگو و لعن ف یکاھل سنت و تحر درمیانالقاء عداوت و بغض 
 تلخ شود. ھا آن  خراب و زندگی  ھا آن  تا معاش  ھا آن  خانه از خانه یک

ه اول دعاة ھر فرقه مبتدع مذھب آن فرقه است و اول کر سابق معلوم شد یو از تحر
قاع رخنه در اسالم یدعاة علی االطالق عبدالله بن سبأ است و حامل بر دعوت مر او را ا

خ یه تاردر (ترجم ھا ن بود چنانچه قصه دعوت او بتمامین المسلمیما بیو القاء خالف ف
د: پس سال سی و پنجم از یگو می عی است مرقوم استیه مترجم آن شکطبری) 

برخاست بر عثمان،  ھا د آمد و فتنهین سال مذھب رجعت پدیھجرت در امد ودر
 من، وین یعبدالله بن سبا اول مذھب رجعت آورد و او مردی بود جھود از زم

بردست عثمان مسلمان شوم و  امد و گفت منیار خوانده بود بین بسیشیپھای  کتاب
و دارد و چون مسلمان شد یکمسلمان شود عثمان او را ن ه چونکچنان طمع داشت 

و خبر به گفت  می ب عثمانیجا که مینشست عکرد او ھر کعثمان او را ھرگز التفات ن
ردند به کرون یست و بفرمود تا او را از شھر بکین جھود بری یعثمان رسید، و گفت: ا

ار بر وی جمع شدند وی را بزرگ داشتند از بھر علم چون یو خلقی بسمصر رفت 
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سی یه عکند ین مذھب نھاد و گفت عیسائیان ھمی گویشنوند ایه سخن او مکدانست 
 ه خدای تعالیکد چنانیباز آ جند محمد یه گوکد مسلمانان احقتراند ین جھان آیبا ا

ِي فََرَض َعلَيَْك الُْقرْ ﴿ دیفرما می َك إَِ� َمَعادٍ إِنَّ ا�َّ ْعلَُم َمْن َجاَء  آَن لََرادُّ
َ
قُْل َرّ�ِ أ

رفتند و ین پذیاز مردمان گروھی ا .]٨٥[القصص:  ﴾٨٥بِالُْهَدى َوَمْن ُهَو ِ� َضَ�ٍل ُمبِ�ٍ 
غمبر بود و ھر یست و چھار ھزار پین صد و بیم شد گفت خدای را بر زمکن محیچون ا

غمبر ما علی بود و حق خالفت او راست و عثمان آن را یر پیری بود و وزیغمبری را وزیپ
ردند کار به شوری افگند ھمه اتفاق کبه جور و ستم گرفته است چون عمر وقتی 

ه عمروابن کند کعت یه باوی بکبرعلی و عبدالرحمن بن عوف دست علی را گرفت 
احق گرفت. و ار را بنکن ید و عثمان ایعت را به عثمان گردانیفت تا بیالعاص او را بفر

رد آنگاه کن یریار در دل مردمان شکن دو ین خلقی او را متابع شدند پس چون ایبر
ر اند ضه است ھمچو نماز و روزه و خدای تعالی در قرآنیردن فرکگفت امر به معروف 

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف وَ ﴿ رده است فرموده:کاد ی
ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َ�نَْهْوَن ُكنُْتْم َخْ�َ أ

 ِ ْهُل الِْكَتاِب لََ�َن َخْ�ًا لَُهمْ  َعِن الُْمنَْكرِ َوتُْؤِمُنوَن بِا�َّ
َ
ِمنُْهُم الُْمْؤِمُنوَن  َولَْو آَمَن أ

ْ�َ�ُُهُم الَْفاِسُقونَ 
َ
چ نتوانیم انجام ینون به عثمان ھکو ما ا .]١١٠[آل عمران:  ﴾١١٠َوأ

شتن باز یشان از خوینم و جور اکار وی را نکه فرمان برداری وی و کبدھیم مگر باید 
ر یه مردمان را بر عثمان دلکن و آن خواست یان این عبدالله بن سبأ از بیم و ایدار

غمبر مقر آمدند و عثمان را ین مذھب خوش آمد و به رجعت پیگرداند و مردمان را ا
ردند و ک ن مقالت پنھان ھمی داشتند و به ظاھر امر معروف ھمییافر خواندند و اک
گری را بخالفت یی دیکنند و کار داران ھمه خلق متفق شدند عثمان را خلع کب

ه کم و خبر به عثمان رسید ینه گرد آئیه فالن روز در مدکبنشانند و وعده بنھادند 
نند الی آخر ما قال بالجمله که تو را خلع کند یو ھمی آ اند مردمان به شھرھا گرد آمده

آمد به  می مقدمه به اصالحھرگاه  هکص آن بود یص بین حیو درار ابن سبأ و اصحاب اک
ساخت تا نائره فتنه را یرده مکرده را ناکز یز و احتماالت خباثت آمگیلمات وحشت انک

د یفه را شھیی مصر خلھا د و نقش او بر مراد نشست و اوباشیاشتعال تمام بخش
اسالم بر قرار شود و جھاد ار که باز کد یعت مرتضی واقع شد بترسیساختند و چون ب

سی یرد و در اضالل سفھاء قوم داد ابلکعه مرتضی داخل ینافذ گردد خود را در زمره ش
 اد نھاد.یطنت را از سر نو بنیداد و ش
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ه کشان آنست یو قصه دعوت ا اند سان) و (مختار)کین فرقه (یو بعد از وداعی ا
و عراق منصب شھادت  اء شامیدا از دست اشقیدالشھین سیچون حضرت امام حس

ه در اصل بعد از مرتضی امام کور شد ادعا نمود که سابق حال او مذکسان کیافت ی
ه و اھل شام مداھنه و یه با معاوکرا ین امام نبودند زیه است و حسنیمحمد بن الحنف

ه دعوت نمود و مختار از جمله یردند و مردم را بسوی محمد بن الحنفکزمانه سازی 
وفه و نواح آن دست داد مردم را بسوی مذھب کت یچون مختار را وال اتباع او شد و

ن شده و بعد یل به امامت سبطیوفه قاکعه یر شیف جماھیخود خواند و برای تأل
وفه متابعت او نمودند کعه ین جھت تمام شیه را امام گفت باین محمد بن الحنفیسبط

ن از قاتالن کیبرای گرفتن  رده استکفه یه خلیه مرا محمد بن الحنفکو اظھار نمود 
عه یه و امارت بالد مفتوحه بمن داده است و به رؤساء شین و نواصب مروانیامام حس

ه آن را علی رؤس االشھاد بخوانند در وی مرقوم بود: از کنامه سر بمھر حواله نمود 
ه ک فالن بن فالن و فالن بن فالن اعالم باد ھا آن  وفه و رؤساء کعه یمحمد بن علی به ش

پس اطاعت امر او بجا آرند و در ام  ردهکفه خود یرا خل یدة الثقفیمن مختار بن عب
روان خود را بر مقاتله اعداد و یند بمال و جان و تابعان و پیاب وی جھاد اعداد نماکر

ن نامه خواندند ھمه در رقبه اطاعت او در یند و چون اید نمایور تقکاطاعت مختار مذ
خته یوفه گرکر یقاتالن امام را تفحص نموده به قتل رساندند و اموفه کآمدند اول در 

سانی کاشتر را برای جھاد  کم بن مالیر شد بعد از ان ابراھیرفت و بجای او مختار ام
وچ کوفه کم از یرد پس ابراھکنامزد  ھا آن  ن یه و ناصریه در عراق بودند از اتباع مروانک
ار یشت و بالد عراق و اھواز را در تصرف آورد و دکافت ی ھا آن  ی را که از کرد و ھر ک
ن خبر یز بخود متعلق ساخت باز قصد شام و دمشق نمود چون ایجان را نیر و آذرباکب

اد را با صد بار صد ھزار سوار رخصت نمود یدالله بن زید عبیبن مروان رس کبه عبدالمل
ش یتافت مقاتله سخت در پاشتر با دوازده ھزار سوار بمقابله او ش کم بن مالیو ابراھ

ن ین مقتول شد بایاد لعیافت و ابن زیم غلبه یابراھ سن یت نام امام حسکآمد و به بر
شادند کش و ثناء او یلی بلند شد و زبان به ستایان خیعیجھت قدر مختار در ذھن ش

ه و یوش مروانیز بر انھزام جیه اھل سنت و جماعت بودند نکن یعه مخلصیه شکحتی 
ت طلب یه به نکبجا آوردند و فعل مختار را  ین حمد الھیاد لعیشدن ابن زمقتول 

عه متوجه به مختار شدند و اقبال یدند و از ھر جانب شیرده بود پسندکاست یو ر کمل
ل یخ مرقوم است بعد از ان دعاوی بلند شد مثل آمدن جبرئینمودند، چنانچه در توار
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وفه از وی کعه یثر شکه اکفتن گرفت تا آنب خود را بر مال گینزد خود و حصول علم غ
ر یمشاجرات و مناظرات واقع شدن گرفت ناچار به عبدالله بن الزبباھم  متنفر شدند و

ه زوج کر یر مصعب بن الزبیان نمودند عبدالله بن الزبین ماجرا بیالتجا آوردند و ھمه ا
وفه کعه یردند تا شکد بود برای دفع مختار نامزد ین و داماد امام شھینه بنت الحسکیس

ر اول در بصره یند مصعب بن الزبیاست دانسته جانب مختار را اھمال نمایاو را احق بر
ز برسل و رسائل از مختار یوفه را نکعه یده ساخت و شیرفت و مردم آنجا را با خود گرو

ر بران مختار بود یه شمشکاشتر را  کم بن مالیوسته نمود و ابراھیسته و با خود پکش
رده با مختار قتال فرمود و او را قتل نمود و اتباع کع یر تطمکار بیت موصل و دیوالبه 

ه یسانکیه و یه اھل سنت بودند بجای مختارکن را یعه مخلصیاو را متفرق ساخت و ش
ه ماندند که از مذھب کیسانیه رجوع نمودند و برخی یسانکیثر کسرفراز فرمود و ا

ن امام مختلف افتاد چنانچه سابق نوشته یدر تع شانیلمه اکف بودند و یمختفی و خا
ه یطان الطاق برخاستند و دعاة فرقه امامیه ھشام احول و ھشام بن سالم و شکشد تا آن

فه و یردند و از محمد بن الحنکن و اوالد او ین العابدیشدند و خود را منسوب به امام ز
شان درآمدند یه در مذھب ایمختارای یه و بقایاوالد او تبرا آغاز نھادند و جمعی از تفضل

ه و اسالف یدعاة مذھب امام اند ن جماعهید و ھمیه بھم رسینجا صورت مذھب امامیاز ا
و  اند شان فرا گرفتهیمان خود را از این و ایه دکشان یان اخبار ایشان و راویان ایشوایو پ

ن یرساله مبن یشان در ایب حال ایلی دارند. و عنقرکاعتماد  ھا نیابر قول و فعل 
ده یه معبود موھوم خود را در ذھن تراشک اند شان مجسمه مصرحهیه اکخواھد شد 

تبرا  ھا نیادھند از  می نسب ھا آن  ه خود را به کبندند و أئمه  می ح بدامن اویھزاران قبا
 ردند.یکشان میم به ضاللت و شقاوت اکو حفرمودند  می نمودند و لعن می زارییو ب

ار آمدند و که حادث شد و دعاة آن مذھب بر روی یدیاثناء مذھب زن یو ھم در
ن و یعه مخلصیه خروج فرمود و شین بر مروانیبن حس ید بن علیه زکسببش آن

ق شدند و از یر با وی رفیثکوفه را دعوت بخود نمود و جمعی که و سائر اھل یتفضل
نمود و  می دیز یرا بیز تصویه نی) رحمةالله علیوفکفه ین (امام ابوحنیعه مخلصیش

ع و امانات یاگر نزد من وداگفت  می وکرد  می دیض بر متابعت زیوفه را تحرکمردم 
گری از اخالف خود اعتماد ندارم یو بر دام  دهیان نرسانکه ھنوز به مالکبود  نمی مردم

د را ینمودم. القصه ز می د جھاد اعدایرا به او رساند، ھمراه زی یکق حق ھر یه به تحقک
 بارکه سب و تبرای اصحاب کوفه کعه یس از شکه مقابله رو داد سی ھزار یبا فوج مروان
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د در مذھب او را یبه بھانه عدم موافقت زفرمود  می خیرا زجر و توب ھا آن  د یو زکردند  می
ای ید به شھادت نایل شد، بقایوفه در آمدند و زکخته به یدر دست نواصب گذاشته گر

رده مذھبی جدا که ھمراه آن امام زاده ماندند خود را به آن امامزاده منسوب که یدیز
ی بن یحین است و ید بن علی بن الحسیی بن زیحیشان یردند و از عمده دعاة اکبرپا 

ه از نسل حسن بن حسن بن علی بود و خود را ملقب کن بن ھاشم حسنی است یالحس
ز یمن و باز بر بالد حجاز نیبر بالد  رده در سنه دوصد و ھشت خروج نمود وکبھادی 

ام) است و پسر که نام او (احکادگار گذاشته است یتابی که یدیافت و در فقه زیال یاست
ی بن یحیی و یحیھای او حسن بن احمد بن  رهیست و نبھا نیاز از دعاة یاو مرتضی ن

زھای یرده چکف یه مذھب را تحریدیو بعضی از ز اند هیدیز از دعاة زیی نیحیاحمد بن 
ه داخل یدیه گرفته درآن مذھب افزوده خود را در دعاة زیلیه و اسماعیگر از امامید

ن یر و نبترتومی و حسیمان بن حرینموده صاحب فرقه شدند چنانچه ابوالجارود و سل
ما کشوند  می ه شمردهیدیدر ز ھا آن  عقوب، و حاال ھمه یمان و یم ابن الیبن صالح و نع

شان در ید اکیند و یھا نیاطان الطاق و اقران ین و شیه در اصل ھشامیامتقدم و دعاة ام
شتر از سائر یه بین جھت فرقه امامیر دجال است به ایس و محیدعوت و اغوا مخجل ابل

د و بعد از یافتراق شد ھر فرقه را دعاة جدا بھم رسباھم  ه رایو چون امام اند عهیفرق ش
شدند و جمعی بعد از فوت او یل میات او قایپاره به حنمودند و  می فوت ھر امام افتراق

گر را و جمعی برادر او را یو جمعی پسر دکردند  می پسری را از پسران او نامزد امامت

قُوا ﴿ت ین اسلوب تا آخر ائمه اختالف بر اختالف افزود و مصداق آیبه ھم ِيَن فَرَّ إِنَّ ا�َّ
ءٍ دِيَنُهْم َوَ�نُوا ِشَيًعا لَْسَت ِمنْهُ  ِ ُ�مَّ يُنَّبُِئُهْم بَِما َ�نُوا  ْم ِ� َ�ْ ْمُرُهْم إَِ� ا�َّ

َ
إِ�ََّما أ

ری که نوبت به امام عسکگشود تا آن می شان چھرهیدر ا .]١٥٩[األنعام:  ﴾١٥٩َ�ْفَعلُونَ 
ه او خلفی نگذاشت و امام بعد کشان مختلف شدند جمعی گفتند ید و بعد از وفات ایرس

ه محمد مھدی موعود کرادر اوست و برخی گفتند او ولدی گذاشت از جعفر بن علی ب
شان متفق ین مختفی شد بسبب خوف ازاعداء و آراء ایکاست و خاتم االئمه است و ل

ن وقت باب دعاة یه شدند و دریشد بر انحصار دوازده امام و لھذا ملقب به اثناعشر
ه یب و امامیامام غا درمیاننم یکه من سفارت مکور مدعی شد کل و کمفتوح شد و ھر 

ساختند و عھده یفه مین. و بعد از ھر موت خلین و مائتیسنه ست و ست یف کان ذلکو 
صد و شانزده به علی بن یه نوبت سفارت در سنه سکتا آنکردند  می ضیسفارت را باو تفو
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صد و یه وفات علی بن محمد در سنه سکند ید و او خاتم السفرا شد گویمحمد رس
بری حاصل کبت یامد و غیری نیھشت است و از ان به بعد از طرف امام سفست و یب

ن اصحاب سفارت بودند یچنانچه سابق اند تابتکشان اصحاب یگشت و بعضی از دعاة ا
به خط امام  ھا نیاه کعه رقعات مزور آوردند یند و نزد شینما می اتبه با امامکدعوای م

ف یه بتصنک اند شانیشان علماءایدعاة ا ض ما نوشته است ویه در جواب عراکاست 
شان به یو حال ا اند الم متصدر شدهکم فقه و یو برای تعل اند تب در مذھب پرداختهک

ن رساله نوشته خواھد شد ان شاءالله تعالی و ھمچنین دعاة یتمامتر درھرچه  لیتفض
اصول و فروع ر واسطه در یان اخبارند از ائمه و از اصحاب ائمه بواسطه و بغیشان راویا

شان پادشاھان ید ان شاء الله تعالی واز دعاة ایز بقلم آیشان نیل اعمال و حال ایو فضا
ن مذھب یب در انعام و احسان، دریف و سنان و ترغیه مردم را به خوف سکشانند یا

ر که منکه یلیه و اسماعیافل است. ناؤسکشان یان احوال ایخ به بیو علم تار اند آورده
ه امام جعفر مختفی شد و نه کند یه گویناؤس اند. باھم مختلف اند، اظمکامامت امام موسی 

 شان عبدالله بن ناؤس است.یمرد و او را رجعت است بعد چندی ظاھر خواھد شد داعی ا
ل بن جعفر است یه امام جعفر مرد و امام بعد از او اسماعکند یه) گویلی(و اسماع

نه یل در حضور امام جعفر در مدیو اھل اخبار اسماع نیه به اجماع مؤرخکحال آن
فه زنده انگارند و او را یل را طایلکن باز اسماع ع الغرقد مدفون شدیافت و در بقیوفات 

م مقام او ین منصب قایاست باز خلفاء او در کشان مباریمنتظر و موعود شمارند داعی ا
ل بن جعفر را امام دانند یاسماع ه بعد از امام جعفر، محمد بنیلیشدند و جمھور اسماع

شان حمدان بن قرمط است و بعضی ینند و داعی اکت یو نص امام صادق در حق او روا
افت و امامت در وی و اوالد وی است به یل بعد از امام جعفر وفات یه اسماعکند یگو

ه) یمون قداح اھوازی است و (مھدویشان عبدالله بن مینص سابق علی الالحق وداعی ا
ه کدالله یور شد امامت را تا محمد بن عبدالله بن عبکشان سابق مفصل مذیه حال اک

افتند و ین او و اوالد او تسلط یآرند که در مغرب زم می دهیشکملقب به مھدی است 
ثر دعاتشان امراء ذی کگر بالد اسالم منتشر ساختند و ایدعاة خود را بمصر و شام و د

شان یشان آمد و علماء سوء بطمع مال مصاحبت ایا ه مصر در دستکت بودند تا آنکشو
ز بھم یشان نیل شدند و دعاة علماء در خاندان ایشان مایار نمودند و بمذھب ایاخت

ز يعبدالعزـان وحممد بن نعموان ـبن نعم عيلوان بن حممد بن منصور ـمنهم نعم«دند یرس

ار ـحممد بن عموابوالفتوح رجوان و يليب العصيمسـمقلد بن الـالوب يمسـحممد بن الو
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شدند و در سنه چھارصد و ھفتاد و  »ه متمذهبيمن به مذهب مهدوـيثر اهل كاو تاينكال
صد و شصت سوار از آن جمله از اقارب و یکه کسه قصد حج نمود و با دو ھزار سوار 

 ند پسران نجاحیه او را بئرام معبد گوکد یھی رسیاھل او بودند روان شد چون به د
د مختفی بودند ید نام و برادرش در شھر زبیشته بود سعکه او را به زھر کصاحب تھامه 

ثر فوج کل آن وقت نزد او بودند و ایخبر بود مردم قلیدند و او بیناگاه بر سر وقت او رس
ده بردند و یشتند و سراو را برکن حال او را یج خود رفته بودند در ایاو متفرق شده بحوا

ه منقلع شد و از اعاظم یلکشتند و فتنه او بالکز ھمراه او ین نیه صالحیمع بقبرادر او را 
دی بود، ھزاران را یر فائز بن ظافر عبیه وزکارمنی است  یکه صالح بن زریدعاة مھدو

ه یشان فقیع داخل نمود و از جمله دعاة ایبزور مال و طمع مناصب در مذھب تش
مشھور خوشگو است و در اصل شافعی من و شاعر یخ یمنی بود صاحب تاریعماره 

نھمه تا یرده داعی شده بود با وصف اکشان را قبول یمذھب بود و به طمع مال مذھب ا
ه سلطان که عماره در وقتی ین فقیه اکآخر دم در باطن شافعی بود و عجب آنست 

شان را یای ایه را بر ھم زد و بر مصر متصرف شد و بقایدیوبی دولت عبین ایصالح الد
افته یه یدیه (فقیه عماره) از وزراء و خلفای دولت عبکنمود بنابر احسانی  می لع وقمعق

زاری داشت به تعصب یشان بیت از مذھب ایه در باطنکبود با آن ھا آن  پرور  کبود و نم
م شود چنانچه او و یه از سر قایدیه باز دولت عبکو تالش نمود  ھا برخاست و سعی

اتبات و کان سواحل مگیلمه شده به فرنکآن دولت متفق ال انیگر را از اعیس دکھفت 
 ه پسر عاضد را برکدند یشان را با اسباب جنگ طلبیی اھا مراسالت نمودند و جھاز

د یشکو ھمه را بر دار  افتین حال اطالع ین بریه سلطان صالح الدکتخت بنشانند تا ان
در مصر کس  ھیچ آن مذھب ه منھدم و منقطع شد و از اھلیلکه بالیاز بعد مذھب مھدو

 یافتادند و نام و نشان ھا آن  ه در قلع و قمع یوبین ایه سالطکرا یو آن نواحی نماند ز
ب نشسته به قصد بالد ھند کشان در سفن و مرایه جمعی از اکنگذاشتند مگر آن ھا آن  از 
ل یبتفصالم سابق که در یر افتادند و چون از احوال دعاة قرامطه و نزاریمن و جزایو 

ن باب گذشته یم و آنچه دریگان داشته موقوف نمودینجا اعاده آن رایم در ایفارغ شده ا
آن ه کد ین عاقل را بایکد لینمایصرف م یبظاھر افسانه محض و قصه خوان اگرچهاست 

ار کست بیته اکه در ھر لفظ او نکل نشمارد و ھر ھمه را در حافظه خود نگاه دارد یرا الطا
  رده خواھد شد.که ینده بران تنبیه در ابواب آکار کمتی است آشکاو حو در ھر قصه 



 
 
 

 سیو تلب ها لهیعه و طرق اضالل و حید شیاکدر م :یباب ثان

س یه اصل او از ابلکن علمی است یردن و اکل یو اغوا و مردم را بمذھب خود ما 
ن فن خویش یات ایلکه اول از اصول و کشمار دارد پس ما را البد است یاست و فروع ب

گاه نمائ ن باب بر دو فصل یم ال جرم اینکالم کشان یه اید جزئیاکم بعد از آن در میرا آ
 مرتب شد.

 س:یه اضالل و تلبیلکدر قواعد  :فصل اول
 شان از ھفت قسم مردم در بنای مذھب البدی است: ینزد ا هکد دانست یبا

 ت سلسله اخذ علم است.یواسطه و او نھایب به او علم برسد بیه از جانب غکامام  اول:
 د.یر نماین ببرھان و خطابت تقریه علم امام را موافق مذاق مخاطبکحجت  دوم:

ر یدن شکیمد و مص در لغت کند و بمکه از حجت علم را مص کو مصه د سوم:
 است از پستان.

ه رفع کبر دعاة آنست کا اند را مراتب ھا نیارا دعاة خوانند  ھا آن  ه کابواب  چھارم:
 را نزد امام و حجت. ھا آن  ن را و ترقی بخشد یند درجات مؤمنک

له در ین و سیرد و به اگیمان از مردم بیه عھود و پکداعی مأذون است  پنجم:
 د.یبگشا ھا نیاند و در علم و معرفت بر روی کمذھب داخل 

ار او کست ین او را اذن دعوت نیکه مرد مرتفع الدرجه است لکلب است کم ششم:
ند مردم را به صحبت داعی و کب یه ترغکابد ی میبحث و احتجاج است بر مردم و او را 

رده نزد کار را رانده و از ھر طرف برو تنگ که شکاری که دھند به سگ شیاو را تشب
ند و ھر کلب مذھب شخص را بشھادت بشکن مین ایارد و ھمچنیبی  ارکمرد ش

ند و راغب شود یر گردد و طلب حق در دل او نشیاحتمال او را جواب دھد و چون متح
ثاق به ید و آن داعی ماذون بعد اخذ عھود و میافت آن بر داعی مأذون داللت نمایبه در

او از مقدار علم ذو مصه بلندتر افتاد ذومصه آن را به  ند و اگر استعدادکذو مصه حواله 
 اس حجت به امام اگر مفقود نباشد.یحجت رساند و علی ھذا الق

ق به امام آرد و در دل خود عزم یلب و داعی تصدکه به سعی مکمؤمن متبع  ھفتم:
 ند.کاتباع امام مصمم 
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 ز ھفت است: یمراتب دعوت ن اند ز گفتهیو ن
ا قابل دعوت ھست یه آکافتن حال مدعو ینی به فراست و عقل درعیزرق است  اول:

ه تخم را در شوره کشان است یلمات اکا نه و از یا نه و دعوت در وی مؤثر خواھد شد ی
 اند ز گفتهیرد و نکد یه قابل دعوت نباشد او را دعوت نباکسی کعنی ید افگند ین نبایزم

لم و اصولی اھل سنت باشد که متیکجائعنی در ید زد یه چراغ باشد دم نباکدر خانه 
 د گفت.یسخن نبا
س را موافق مقتضای طبع کعنی انس دادن و استماله نمودن ھریس است یتان دوم:

ع یز زاھد و مطیه راغب بزھد و طاعت است نزد او خود را نکاو اگر شخصی است 
زھد و طاعت ردن و ثواب کت یشان به غلو تمام روایرام احوال زھد اکنمودن و از ائمه 

ور آالت راغب است نزد او یه بجواھر و زکردن و اگر شخصی است کان یار بیرا بس
 ھا آن  م بر استعمال یت نمودن و ثواب عظیروزج راازائمه روایاقوت و فیق و یل عقیفضا

ع امور خصوصا در اطعمه واوالد و زنان و یاس در جمیردن و علی ھذا القکموعود 
 ردن.کموافق طبع مخاطب سخن  کذلر ین و اسپان و غیبسات

نمودن و  کن مثال ذکر از قصه فدید و اعمال مخالفیاست در عقا کیکتش سوم:
ن یو عدم تعج  خ رحلت آن سرورین تاریآوردن و عدم تع درمیانث قرطاس را یحد
ن و یدیات اھل سنت از رفع یا تمتع و اختالف روایا قرآن یه حج بود کآن سرور  کنس

ات یر آیر مقطعات قرآنی و اختالف وجوه تفاسکبسم الله و عدم آن و ذ عدم آن و جھر
تواند باشد، باربار گفتن و  می و تردد سامع که موجب شکن امور یمتشابھات و امثال ا
ن امور گردد و از طرف اھل یق حق دریی سامعان مشتاق تحقھا تعجب نمودن تا دل

 ردند.کل یگر مایوس شده بمذھب دیسنت مأ
ی به حسب اعتقاد وی قول و قرار یکمان گرفتن و از ھر یعنی عھد و پیربط  چھارم:

فه بعد از ین طاید و برخی از ایند و برمأل اظھار ننماکردن تا افشای اسرار نکاستوار 
ه ھرچه از کنست یشان ایند و حواله در اصطالح ایدر مرتبه چھارم حواله نما کیکتش

اه در ین روز سیه امام برای ھمکد گفت ید و باید طلبیامور منقح نشود او را نزد امام با
 لیرساند و اختالف را زایرد و به امت مگییب علوم را میواسطه از غیه بکار است ک

افتادند و چپ  نمی ج مجکن یدرگرفتند  می اگر اھل سنت علوم خود را از امامکند  می
 زدند و نمیرفتند. نمی و راست
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ه به کن است در مذھب با خود یابر دکموافقت اس است و آن دعوای یتدل پنجم:
ه سلمان کاء باشند مثال گفتن یار اولیا از اخیاجماع مخالف و موافق از اجل علماء 

عه بودند و بعضی الفاظ یاسر بر مذھب شیندی و عمار کفارسی و ابوذر غفاری و مقداد 
س قرنی و یباس و اوع ن مدعا آوردند و حسان بن ثابت و عبدالله بنیل بریشان را دلیا

فه یز از طایه ملقب به حجت االسالم است نکن و امام غزالی یحسن بصری از تابع
ن مدعا یه افترای محض است بر آن بزرگ، شاھد اکن را یتاب سرالعالمکعه بود و یش

ز در یراز نیز و خواجه حافظ شیم سنائی و موالنای روم و شمس تبرکیساختن و ح
ا ملحق به یشان است یه منسوب به اکات را یبودند و بعضی از ابفه ین طایپنھان از ا

ه آن قسم که کشتر شود یل سامع بیشان است گواه گرفتن تا مین ایات و دواو یمثنو
 ست.یالبته خالی از سری ن اند و پنھان داشته اند ار نمودهیابر اختکا

اختن و دان قواعد خود را آھسته آھسته در ذھن سامععنی یس است یتاس ششم:
ج یه چون نتاکه بمنزله اساس است در خاطر او جا دادن بنھجی کاصول و مبادی آنرا 

ن و یف دیه قرآن شرکند یارش نماند مثال گوکد و جای انینند قبول نماکرا برو القا 
ست پس آنچه در وی خدای یرا از او سرتابی نکس  ھیچ ع اھل اسالم استیمان جمیا

ِي ﴿ هیه آکند یواجب القبول است بعد از ان گوم فرستاده است کتعالی ح َذلَِك ا�َّ
اِ�َاتِ  ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ ُ ِعَباَدهُ ا�َّ ُ ا�َّ ةَ ِ�  يُبَّ�ِ ْجًرا إِ�َّ الَْمَودَّ

َ
لُُ�ْم َعلَيْهِ أ

َ
ْس�

َ
قُْل َ� أ

َ َ�ُفوٌر َشُكورٌ إِ  َوَمْن َ�ْقَ�ِْف َحَسَنًة نَزِْد َ�ُ �ِيَها ُحْسًنا الُْقْرَ�   .]٢٣[الشوری:  ﴾٢٣نَّ ا�َّ

ِ َكِذبًا﴿ ِن اْ�َ�َى َ�َ ا�َّ ْظلَُم مِمَّ
َ
ْشَهاُد  َوَمْن أ

َ
ولَ�َِك ُ�ْعرَُضوَن َ�َ َرّ�ِِهْم َو�َُقوُل اْ�

ُ
أ

ِيَن َكَذبُوا َ�َ َرّ�ِِهمْ  الِِم�َ  َهُؤَ�ءِ ا�َّ ِ َ�َ الظَّ َ� لَْعَنُة ا�َّ
َ
ند یفرمایچه م .]١٨د: [ھو ﴾١٨�

َ�ةِ ﴿.م ... المائده)کارجل(و مراد قرائت متواتره  ِيَن آَمُنوا إِذَا ُ�ْمُتْم إَِ� الصَّ َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

رُْجلَُ�ْم إَِ� 
َ
يِْديَُ�ْم إَِ� الَْمَرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُ�ْم َوأ

َ
فَاْغِسلُوا وُُجوَهُ�ْم َو�

ُروا�ْن  الَْكْعَبْ�ِ  هَّ َحٌد ِمنُْ�ْم  ُكنُْتْم ُجُنًبا فَاطَّ
َ
ْو َجاَء أ

َ
ْو َ�َ َسَفٍر أ

َ
�ْن ُكنُْتْم َمرَْ� أ

ُموا َصعِيًدا َطّيًِبا فَاْمَسُحوا  ْو َ�َمْسُتُم النَِّساَء فَلَْم َ�ُِدوا َماًء َ�َتَيمَّ
َ
ِمَن الَْغا�ِِط أ

يِْديُ�ْم ِمنْهُ 
َ
ُ ِ�َْجَعَل َعلَيُْ�ْم ِمْن َحَرٍج َولَِ�ْن يُرِ�ُد  َما يُرِ�دُ  بِوُُجوهُِ�ْم َو� ا�َّ

و شود  می بالجر چه .]٦[المائدة:  ﴾٦ِ�َُطّهَِرُ�ْم َوِ�ُتِمَّ نِْعَمَتُه َعلَيُْ�ْم لََعلَُّ�ْم �َْشُكُرونَ 

ْ�َمانُُ�مْ ﴿ه قرائت شد
َ
ِ  َوالُْمْحَصَناُت مَِن الّنَِساءِ إِ�َّ َما َملََكْت �   َعلَيُْ�مْ كَِتاَب ا�َّ
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ْمَوالُِ�ْم ُ�ِْصنَِ� َ�ْ�َ ُمَسافِِح�َ 
َ
ْن تَبَْتُغوا بِأ

َ
ِحلَّ لَُ�ْم َما َوَراَء َذلُِ�ْم أ

ُ
َ�َما  َوأ

ُجورَُهنَّ فَرِ�َضةً 
ُ
َوَ� ُجَناَح َعلَيُْ�ْم �ِيَما تََراَضيُْتْم بِهِ ِمْن  اْسَتْمَتْعُتْم بِهِ ِمنُْهنَّ فَآتُوُهنَّ أ

َ َ�َن َعلِيًما َحِكيًما َفرِ�َضةِ َ�ْعِد الْ  ِن اْسَتْغفُِروا َر�َُّ�ْم ُ�مَّ ﴿ .]٢٤[النساء:  ﴾٢٤إِنَّ ا�َّ
َ
َوأ

َجٍل ُمَس�ًّ َو�ُْؤِت ُ�َّ ذِي فَْضٍل فَْضلَهُ 
َ
�ْن تََولَّوْا  تُوُ�وا إَِ�ْهِ ُ�َمّتِْعُ�ْم َمَتاً� َحَسًنا إَِ� أ

َخاُف َعلَيُْ�ْم 
َ
 چه مضمون دارد. .]٣[ھود:  ﴾٣َعَذاَب يَْوٍ� َكبِ�ٍ فَإِّ�ِ أ

پرده نسبت ظلم و غصب به صحابه  بی عنی پرده از رو افگندن ویخلع است  ھفتم:
نجا یار گفتن و چون حال مدعو تا به اکنمودن و مذھب خود را اصوال و فروعا و اش

گر یه مرتبه دن فرقید و بعضی از این ھمه را متحمل شد مدعا حاصل گردیه اکد یرس
ع معتقدات سابقه او تبرا دادن یعنی مدعو را از جمیند و آنرا سلخ نامند یبعد از خلع افزا

عالقه  بی زار ساختن و از اوالد اقارب خودیه برآن مذھب بودند بکو از آباء و اجدادش 
شود  می ن معنی بعد از قبول مرتبه ھفتم خود بخود حاصلیه اکنست یردن و غالب اک

 ست.یبه دعوت داعی نحاجت 

 ل:یعلی التفض ه روافضید جزئیاکدر م :فصل دوم
ا افتراء محض است یست یرون نیشان از سه قسم بیه اید جزئیاکه مکد دانست یبا

نند کر یه امر واقعی را بنھج تعبکر است یل تقریا مسخ و تبدیکنند  می ه بر اھل سنتک
ل اما عند یر و تبدییتغ بی سنت استالواقع مذھب اھل  یا فیه نزد عوام موحش افتد ک

ن یو ما در اند او را موجب طعن قرار داده ھا نیاشود و نمیق موجب طعن و لعن یالتحق
م و ینمائ می شان را عدیه اید جزئیاکرساله بسبب عجلت و قلت فرصت چندی از م

د یاکاس مینھا و قیما بیز اقسام ثالثه را فیراد نموده تمیاباھم  اقسام ثالثه را مخلوط

له ال ك كدريما ال «ه کم ینمائ می یکوره حواله بر فھم سامع ذکد مذیاکه را بر مکمترو

و  اند هید و مطاعن فرقه امامیاکعه از روی میه اشد فرق شکد دانست یز بایو ن  »لهك كرتي
ر بمذھب خود نزد یه دعوت غکشان را دعوت بمذھب خود مبالغه تمام است حال آنیا
ار کز آثم و بزه یار موافق اعتقاد خود نکن یمنھی عنه است پس در شان حرام ویا

فوا عن ك«ه فرمود ککند  می تیروا سنی از امام ابوعبدالله جعفر صادق یلکشوند یم

د بسوی یرا مخوانکس  ھیچ د از مردم ویعنی باز مانی »مكامراىل  ال تدعوااحداً والناس 
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فرموده باشد دعوت حرام خواھد بود و ه امام معصوم از دعوت منع کمذھب خود وقتی 

 .كمعاذ اهللا من ذلح مخالفت معصوم است یه آنرا عبادت دانستن صرکاب حرام بلکارت
ه بر ذمه او واجب کزی را یچ ینزد اھل سنت باری تعالگویند  می هک: آند اولکی

ن طعن یو اکند  می کت است تریق مرتبه الوھیو آنچه الفرماید  می است اخالل و اھمام
شان الزم یو نه از اصول و قواعد ا اند لیح اھل سنت بآن قایه نه صرکافتراء محض است 

ست و معنی یز بر باری تعالی واجب نیچ چیه ھکه قاعده اھل سنت آنست کرا ید زیآ می
ن باشد اخالل بواجب یو چون چنشود  میاو متصور و معقول ن کوجوب نسبت بذات پا

ق مرتبه یه باری تعالی الکد یآ می عه الزمیآری از اصول ش و اھمال آن چه معنی دارد
د پس مالم و مطعون یند و آنچه بر ذمه او واجب و فرض است ادا ننماک کت را تریالوھ

 .اً ريبكمون علواً ـقول الظاليا ـعمشود تعالی الله 
رد و باز او را تا وقت معلوم مھلت کدا یس را پیباری تعالی ابل ه:کن اجمال آنیشرح ا

ه او را کد و بر ذمه باری تعالی واجب بود یردن به وی بخشکداد و قدرت اغوا و گمراه 
ن یلفکلمحه ندھد و جان او را بستاند تا بندگان م یکبعد از قصد اضالل و اغوا فرصت 

ه او را کتی سیداد بایشدند و اگر مھلت میاو فارغ البال به عبادات و طاعات مشغول م
ه ھرچه اصلح است در حق کنست یعه اید و قاعده شیبخش نمی ردنکقدرت گمراه 

ن فرض یبندگان بر ذمه باری تعالی واجب و فرض است بجا آوردن آن پس باری تعالی ا

ا َ�ْفَعُل َوُهْم ﴿ ندیرند. و گوکرده و اھل سنت از اصل وجوب منک کرا تر ُل َ�مَّ
َ
َ� �ُْسأ

لُونَ 
َ
زی بر ذمه او واجب و فرض باشد او ھم مثل مخلوقات یاگر چ .]٢٣اء: ی[األنب ﴾٢٣�ُْس�

ل ماسوای خود خواه عقل و خواه صاحب کسی باشد و او قاھر بر کم و فرمان کر حیز
ه که باری تعالی محمد بن الحسن المھدی را کگویند  می عهیز شیعقل نباشد و ن

م در کن حیرد و ایشود و اختفا پذ ه از مردم پنھانکم فرمود کصاحب الزمان است ح
م ذھب است نوشته فرستاده پس عامه بندگان را از لطف امام یه مختوم بخواتکتابی ک

ن ھمه بسبب خوف از اعداء او در یه اکند یض و ارشاد او محروم ساخت و اگر گویو ف
صال یرا قوت ا ھا آن  ده شدند ید و اگر آفریستی آفریم اول اعدا چرا بایحق اوست گوئ

ن یندادند. الغرض ا ھا آن  روه به امام چرا دادند و اگر دادند چرا امام را قوت مدافعه کم
ه اھل سنت از اول کن مقام آنست یق ایبندند و تحق میگران یوب خود را بر دیگروه ع

نند. و فرق کن قسم شبھات دست و پا گم نیر وجوب بر باری تعالی شدند تا درکمن
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ل بوجوب اصلح و لطف گشتند و چون در واقع خالف یعتزله اول قاعه و میگر آنکه شید
ن شبھات قصد یتواند شد دفع ا نمی لیه تشفی خاطر ساکلفات وارده کدند بتیآن د

شان یه اکردند چون مقصد حاصل نشد بعد از خجالت بر اھل سنت طعن نمودند ک
ب یاس غایتعالی به قم بوجوب آن بر باری کم و عقل ما حیدان  می ه ما واجبکزی را یچ

و گویند  می زیآنرا جا کو تردانند  نمی د از باری تعالی واجب الصدورینما می بر شاھد
ه آنچه کش آمده و جوابش بر ظاھر است یه در پیل تنزیثر مساکست در این مغلطه ایا

واجب نباشد و  کاو تر کست پس تریقت واجب نید در حقیدانیشما او را واجب بر او م
شود  می ه مادر زن زنکد یش مفتی آمد و پرسیه مغلی جاھل پکن قصه بدان ماند یا

ن ھمه در دفع شبھات یردم، چه قسم شد و با وصف اکمفتی گفت: نه، گفت: من 
ن افعال را یمت و مصلحت اکو بعد از عجز و خجالت حکنند  می مالحده دست و پا گم
د یآ می ان و اھل سنت مثل مشھور صادقشیند و در حق اینما می به علم او تعالی حواله

  ه:ک
  ت:یب

 ند نادانکآنچه دانا 
 

 اریحت بسیبعد از فض یکل 
 ج

ز یح از باری تعالی تجویه اھل سنت صدور قباکند یل است گوین قبیز ازین د دوم:کی
 طان و انسان حوالهیو به شدانند  می عنی زنا و سرقه را به خلق و اراده اویند ینما می

 ای او تعالی، ویبرکمال سوء ادب است نسبت بجناب کز ین تجوینند و درک نمی
ه نسبت به کعنی امور یح منه تعالی یه ال قبکه مذھب اھل سنت آن است کفھمند  نمی

نسبت به باری تعالی قبحی ندارد شود  می ح است و بر آن مؤاخذهیطان قبیانسان و ش
شوند با اختالف منسوب یمختلف م اند نییه حسن و قبح امرین اضافکو ظاھر است 

م و یح و بعض را حسن دانیاء را قبیه از باری تعالی بعض اشکنست یه، اصل قباحت ایال
حسن و قبح در افعال باری تعالی ھرگاه  عهیه بر اصول شکرا یم زیال افتکدر ورطه اش

ل ن از فعکین قدرت و تمیکند لیح به او تعالی ننمایجاری شد ھرچند نسبت خلق قبا
ح یست پس صدور قبایر نیشان ھم از آن گزیار اوست نزد اکدن یح به بنده بخشیقبا

ز قبح است اگر شخصی را به یح نیدن بر قبین و قدرت بخشکیبواسطه الزم آمد و تم
ارد کرد و او را کخواھد  کم خود را چاکافت شیارد خواھد که ھرگاه کم ین دانیقی

ه بدست خود کشنده او ما را خواھند گفت کم بود و یم البته نزد عقال مذموم خواھیداد
ن طعن ھم یست پس ایل فرقی نکشھردو  نیم دریارد نرانکم و ینکن کمش چاکش
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ن مطاعن نموده به آسودگی تمام یشان است و اھل سنت قلع اصول ایس بر اکمنع
ن بوجه م کد فعلی بال اشترایح با وصف اعتقاد توحیه او تعالی را از صدور قبایتنز

وانات را یز باری تعالی باجماع گوشت حیو ن هميمن فضل اهللا عل كذلوالوجوه معتقدند 
رند و ذبح و گییوانات مسلط ساخته پس میرده و انسان را بر حکبرای انسان حالل 

ع و منقاد و یوانات ھمه مطیو در افراد ح اند ثرا عصاةکو در افراد انسان اکنند  می سلخ
ردن و بقتل و سلخ او إذن دادن اگر کن مرتبه مسلط یع بایمسبح پس عاصی را بر مط

در رسد  می واناتیه به حکن ھمه آالم یه اکند یح نباشد چه خواھد بود و اگر گویقب
عه و معتزله است و یافت چنانچه مذھب شیره در آخرت خواھند یثکمقابله آن اعواض 

دن الم باز عوض دادن یه رسانکم یست گوئیگان نیر باشد رایثکه موجب عوض کالمی 
ثر عقال که نزد اکه از ابتدا الم ھم ندھند و عوض ھم ندھند بلکح دارد بر آنیچه ترج

ه دھند و یشند و او را دکه پدر شخصی را بکن بمثابه آنست یشق ثانی ارجح است و ا
ن ید وزن! ایه او را رسکن مبلغ ین شخص بود بایه منظور ما دفع افالس اکند یگو
 ار خودکثر بندگان گنھکز باری تعالی رزق وافر به اید و نید سنجینزد عقل بات را کحر
ه به کباشد  می که وفور رزق در حق آن بندگان مضرتر از سم مھلکبخشد حال آن می

زی یورزند و خونر می بر و بغیکاری و فسق و فجور و تکن فساد و تباه یسبب آن در زم
کنند  می تیشان دعوای الوھیه بعضی از اکد بلآرن می و زنا و لواطه و شرب خمر بعمل

ھا  غمبر زادهیاء و پیو بعضی قتل أنب ھا نیامثل نمرود و فرعون و مقنع و امثال 
ل یه ھر عاقل بقبح آن قاک اند ت قبحین امور در غاید و اخوان او و ایزیند مثل ینما می

بت یند مصیعه گویحتر از آن افعال است و اگر شین افعال قبیاست و قدرت دادن بر
ھا واقع شد چون مستلزم  غمبر زادهیغمبران و پیه بر بعضی از پکقتل و اسر و ذلت 

غمبران یم پیل است در عقبی سراسر حسن و صالح دارد نه قبح و فساد گوئیثواب جز
ل بدون ین ثواب جزیاز ا اند ب گرفتار نشدهین مصایه باکگر ید یھا غمبرزادهیو پ
ن یی و حضرت امام حسیحیافتند در حق حضرت یا نه اگر یند افتین آالم یدن ایچش

 م محروم ماندند.ین ثواب عظیه ازکرا یح واقع شد زیاصلح و فعل قب کتر
طبعی و شرعی و  ه وجوب سه قسم است:کمسئله آنست ھردو  نیق حق دریو تحق

وجوب ه کد و به اجماع ثابت است ید فھمیاس حسن و قبح را بایعقلی و علی ھذا الق
اری و یاخت بی ه اول مستلزمکرا یست زیطبعی و شرعی در حق بار تعالی ثابت ن

ه اگر کرا یم بر وجوب عقلی زیلف بودن. آمدکوم و مکناچارگی است و ثانی مستلزم مح
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ند که آنچه عقل عقال او را در ھر واقعه بالخصوص تقاضا کنست یمعنی وجوب عقلی ا
ت است و ین خود منافی معنی الوھیز نباشد پس ایردن جاکتعالی را ازآن خالف  یبار

عًا یا جمیا دنین ین معنی را در دیعه و معتزله ھمین معنی است و شیبحث ھم در ھم
ندر و کا سیو جناب باری تعالی را در اذھان خود مثل ارسطو و افالطون کنند  می ثابت

ھمه حادث و  ه چون عقال و عقول عقالکدھند و پر ظاھر است یب قرار میاورنگ ز
 دن کامالیر فرمان مخلوقات و حوادث خود گردانیمخلوق و مقھور او باشند او را ز

مت او تعالی نظر به مصالح که آنچه حکنست یعقلی است و اگر معنی وجوب عقلی ا  بی
ز ین معنی نزد اھل سنت نیپس اشود  می بر طبق آن ازو صادرکند  می ه عالم تقاضایلک

ه یالمکتب کگر یه و دید عضدیما خلق و امر در عقایمة فکالح یاعریمسلم الثبوت است 
ه عالم است احاطه بران یلکه نظر بمصالح که یمت الھکن چون حیکشان واقع است لیا
ست در ھر فردی بالخصوص و در ھر ین نکوب است ممیه عالم الغکر او تعالی را یغ

صرفگی  بی ادبی و بی مالکم باصلح و وجوب او بر او تعالی نمودن که حیواقعه جزئ
ھرچه  هکن قاعده نھادند یان ھم ندارد و لھذا اھل سنت و جماعت اکاست و مع ھذا ام

مت است و آنچه از او که موافق حکرد کد یاز باری تعالی صادر شود اجماال اعتقاد با
مت نبود پس افعال باری تعالی که موافق حکرد کد یتعالی صادر نشود اجماال اعتقاد با

ه جمعی از عقال در که را یمت قاصر جزئکه حکد ساخت نه آنیمت او باکل بر حیدل را
د نمود و لھذا اھل سنت یم باکبر جناب او تعالی حا اند ده و قرار دادهیاذھان خود تراش

ھام خالف المقصود بالجملة، یًا عن اینند تحاشکنجا ھم استعمال نیلفظ و جوب را در
ه رجوع به کست إال ین نکچ جواب ممیوره ھکبھات مذشان را از شیعه و امثال ایش

لُونَ ﴿ند یند و گویمذھب اھل سنت نما
َ
ا َ�ْفَعُل وَُهْم �ُْس� ُل َ�مَّ

َ
 .]٢٣اء: ی[األنب ﴾٢٣َ� �ُْسأ

ه اعتقاد کرا ینند بر باری تعالی زکز ظلم یند اھل سنت تجویه گوکد سوم: آنکی
ازد و او را عذاب ابدی اند ع را به دوزخیمطه مؤمن کگناه را بلیه اگر حق تعالی بکدارند 

ه از باری تعالی نزد اھل سنت ظلم کد سابقًا معلوم شد کین یز است و جواب اید جاینما
 کند و مع ذلکخواھد ھرچه  ندیاو که ھمه مخلوقات خلق و ملکرا یست زین نکمم

س است کبالعقت امر یه در حقکگر بلیز دیگر است و وقوع آن چیزی دیب چیز تعذیتجو
ره من یه و غیابن بابو یعه ظلم ھم متصور است از باری تعالی و ھم واقع. رویه نزد شک

ه کو ظاھر است  اند افران ھمه در دوزخکعنی اوالد یالنار  یفار فکاالئمه ان اوالد ال
گناه را به گناه پدر و مادر گرفتن و در عذاب ابدی معذب داشتن خالف عدل   بی اطفال
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فه یوانات ضعیرا گوشت حھا آن  ده و قوت یا سباع و درنده را آفریز در دنیاست و ن
گناه مسلط یف بیچ گناه ندارند، قوی را بر ضعیفه ھیوانات ضعیعنی حی ھا آن  ساخته و 

رد و در کدا یه انسان را پکگر آنیه باالتر از ان ظلمی نباشد و دکردن ظلمی است ک
غالب ساخت و تلذذات و مالئمات منع فرمود و د و نفس شھوانی را یانسان شھوت آفر
د و او را قدرت یه وسوسه نماکند بر وی مسلط ساخت یب نمی ه او راکدشمن پنھانی را 

ار تابع او شود و او را قدرت دفع نداد و یاخت بی هکوسوسه داد و بر دل متصرف نمود 
ح است ینھمه ظلم صریه فی الجمله دفع شر ازو متصور بود مخفی فرمود و اکامام را 

م و چون یانی محبوس سازکری را چند روز گرسنه و تشنه در میه فقکدر رنگ آن
فه در برابر یذه و اشربه لطیطاقت شود رنگارنگ اطعمه لذ بی مال گرسنگی و تشنگیکب

 ذیدن آن لذایه بار بار او را بخوردن و آشامکم یاو نھاده و مصاحبی برابر او مقرر نمائ
ن اطعمه و یا که مالکد ید و آن مصاحب او را بگوین نمایر خاطر او مزند و دکامر 

ه کدر گذر جبلت اوست حاال  م و مھربانتر از پدر و مادر تست و عفو ویرکاشربه جواد 
ن ید عفو ازو بدار و با وصف ایدھی چه حاصل بخور و امیبگرسنگی و تشنگی جان م

ا یدی ین اطعمه و اشربه دست رسانیبا ند ھال خبر دار اگریر را گوین فقکیھمه آن مس
ن ظلم یه اک رد و پر ظاھر استکم ین و چنان عذاب خواھیترا چن ینظر افگند ھا آن  بر 
ت و یه مذھب اھل بکزی ین ھمه چین و با قطع نظر ازکیدر حق آن مس ح استیصر

تعالی  ان شاءاهللاوباداباد ھرچه  ردنی استکعه باشد قبول یتب شکدر  ھا آن  منقول از 
 تیعه روایتب شکحه از یات صرین رواین العابدیات از حضرت سجاد زیبحث الھدر 

 ان شاءاهللاجئ یما سکز است یالم جایعوضی برآن ا بی ردنکالم یگناه را ایه بککنیم  می
 تعالی.
اء یاء و عصمت انبیه اھل سنت در اعتقاد انبکگویند  می هکآنست  د چھارم:کی
اء اعتقاد یعه در حق انبیند و شینما می زیاء تجویگناه از انبو صدور کنند  می قصور

ره نه قبل از نبوت و نه بعد از آن نه یبکره و نه یمال نزاھت و طھارت دارند نه صغک
عه اقرب باادب است نسبت به یپس مذھب شکنند  می زیشان تجویسھوا نه عمدا از ا

باشد اعتماد بر اقوال و افعال ز یاء جایز چون صدور گناه از انبیمذھب اھل سنت و ن
ف و مسخ است. ین ھمه افترا و بھتان و تحریشان نماند و غرض بعثت باطل شود و ایا

ر را سھوًا ینند و صغاک میز نیبائر عمدا و سھوا بعد النبوت تجوکمذھب اھل سنت 
ل ذب را اصال العمدا و ال سھوا ال قبکه اصرار بر آن نشود و کبه شرطی کنند  می زیتجو
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شان مرتفع شود و ینند پس اعتماد چرا از اقوال و افعال اک میز نیالنبوه و ال بعدھا تجو
 و اعلی درجاتکنند  می ثر مسائل غلوکعه در ایه شکد دانست یقه باینجا دقیدر ا

شان یند پس مذھب اینما نمی رند و نظر بواقع و نفس االمرگییرا مذھب خود مھرچیز 
نھند و واقع و  می ده قدمیده و سنجیه دکو بخالف اھل سنت شود  می ر واقعیموھوم غ

ل یثر مساکشان (شیعه) را در ایه این غالیشود و ھم میشان نیذب اکنفس االمر م
ده موھوم خود با واقع و نفس االمر دست یق آن عقیه رو داده و آخر در تطبیاعتقاد
ن یزند و ایان سر بر مشیلمات بارده و سمحه از اکمانند و یران میشوند و حیپاچه م

 اند شمار ناطق و مصرحیث بیات و احادیه آکرا یل است زیده ھم از جمله آن مسایعق
اء و ندامت و اظھار ذلت کشان و بیشان را و توبه ایاء و عتاب الھی ایبصدور زالت از انب

م یز نگوئیشان جایشان غلو نموده آئیم و صدور گناه مطلق را از ایخود اگر در عصمت ا
لمات بارده سمحه بدست ما دیگر چیزی نخواھد کر از ین نصوص غیه ایل و توجیدر تاو

م و یران نشوین ورطه حیه درکد ید فھمیماند پس از ابتدا معنی عصمت را به نوعی با
تب خود از ائمه کن اعتقاد دور و دراز در یعه با وصف ایه شکاعجب العجاب آنست 

کند  می اءیره از انبیبکداللت بر صدور گناھان ه کاخباری کنند  می تین روایمعصوم
ونس ین أ÷ عبدالله  یعفور عن ابی یح عن ابینی باسناد صحیلکبعد از نبوت، روی ال

شان ین این و معتبریه از مجتھدکا. و مرتضی که ھالیان الموت علکقد اتی ذنبا ÷ 
وسف یوسف را با یرده و معامله برادران کز یاءرا قبل البلوغ تجویاست صدور گناه از انب

شان یه از اکی یارھاکست یده نیالم پوشکن یحمل نموده و تعسف ا ھا آن  بر صغر سن 
 رد.کر السن توانند یان صغیه صبکان است کشد چه ام

در نماز چھارگانی سھو ج  غمبریپگویند  می که اھل سنتگویند  می هکآن د پنجم:کی
را یزشود  مین امر معلوم نیچ وجه طعن درینموده و سالم داد. ھعت ادا کرد و دو رک
 اند سائر ناس یکه شریاء در امور بشریه است و انبیه سھوا در افعال از خواص بشرک

شان را ھم یمار و گژدم اشود  می شان ھم جارییمرض و صداع و زخم و قتل بر ا
شان را ھم یان ایت و نسو نوم و غفلرسد  می شان را ھم بھمیگزد و درد و وجع ایم

ه در لحوق عاری از نقصانی نباشد، کست ین امور باالتر نیمرتبه سھو ازشود  می طارئ
بعضی امر و  ینھجای ند و بینما یه بجای امر نھکست یز نیه جایغیسھو در امور تبل

 مال استغراق در حضور و مشاھدهکاء از راه یه سھو انبک اند ن اھل سنت نوشتهیمحقق
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 کوی پس صورت سھو مشتریباشد و سھو عوام امت بسبب تشتت خاطر به امور دن می
  :اند ت اوست و لھذا گفتهیاست و تفاوت در لم

  ت: یب
 رگیاس از خود میان را قکار پاک

 

 ریر و سیگر چه ماند در نوشتن ش 
 

ت قصه یشان از جمله عمده مطاعن اھل سنت شمرده است روایخ حلی ایو ش
ست و معھذا دروغگو را یچ طعنی نیت امر حق ھیان واقع و روایو در بن را یدیذوال

د یب بااسانینی و ابو جعفر طوسی در تھذیلکاد نماند یشان را یخ ایباشد ش نمی حافظه
زی یتب موجود است پس چکن یچنانچه در اند ردهکت ین را روایدیحه قصه ذوالیصح

ه اھل سنت کرا یمطعون خواھند شد ز اده تر به آنیعه زیش اند ه بـآن اھل سنت مطعونک
 نند.یکت میو روادانند  می عه نقصانیو شکنند  می تیو روادانند  نمی سھو را نقصان

 : مصرع
 ن حسن تا آن حسن یھست فرقی ز

و از زبان  اند ردهکز یغمبر تجویفر را بر پکلمات کند اھل سنت یه گوکآن د ششم:کی
ف و مسخ است ین طعن ھم از باب تحریو اکنند  می تیغمبر مدح الت و عزی روایپ
ه در اثناء خواندن سوره کفه آمده یات ضعیر اھل سنت بروایتب تفسکه در کرا یز

ه کلمات کغمبر نمود، چندی از یم صوت خود را مشابه صوت پیطان رجی) شالنجمو(
بلند خواند کرد  می ه و اصنام راکه لفظ محتمل است مالئکق عال یداللت بر مدح غران

ده بر مدح بتان حمل نمودند و راضی شدند و موسی بن یفار آن را شنکه کبه وضعی 
ل آمد و یده بعد از ان جبرئیلمات را اصًال نشنکن آن یه مسلمکت نمود یعقبه روا

وه الحق شد برای اند مال حزن وکغمبر را ین حادثه اطالع ساخت پیغامبر را بر ایپ

رَْسلَْنا ِمْن َ�بْلَِك ِمْن رَُسوٍل َوَ� نَِ�ٍّ إِ�َّ إِذَا ﴿ود آمد ت فرین آیتسلی آن جناب ا
َ
َوَما أ

ُ آيَاتِهِ  يَْطاُن ُ�مَّ ُ�ِْ�ُم ا�َّ ُ َما يُلِْ� الشَّ ْمنِيَّتِهِ َ�َينَْسُخ ا�َّ
ُ
يَْطاُن ِ� أ لَْ� الشَّ

َ
ُ  َ�َم�َّ � َوا�َّ

ِيَن ِ� قُلُو�ِِهْم َمَرٌض َوالَْقاِسَيةِ قُلُو�ُُهمْ ِ�َْجَعَل َما يُلِْ� ا ٥٢َعلِيٌم َحِكيمٌ  يَْطاُن فِتَْنًة لِ�َّ  لشَّ
الِِمَ� لَِ� ِشَقاٍق بَعِيدٍ  ه ین آیاق ایحاال بنظر انصاف در س .]٥٣-٥٢[الحج:  ﴾٥٣�نَّ الظَّ

ن یگر ندارد و باز دریا معنی دین قصه چه قدر چسبان است گویه با اکرد کد تامل یبا
فر بر زبان کلمات کجا کن واقعه روی داد و از یدام شناعت درکه کرد کد ینظر با قصه

د است اگر یت او اصول و نغمات را چه بعیاکطانی و حیسات شیغمبر جاری شد تلبیپ



 ی اثنا عشری تحفه   ٦٢

فار ھم چرا ملتبس کلمات فرقانی نزد کطانی با یلمات شکه کن است یبعدی ھست در
ت یفکین بعد امعان نظر در یکاعجاز خالی ل ن با اعجاز موصوف است و آن ازیه اکشود 

فار را ھم مجال تامل در وجوه اعجاز و امر که دران عجلت کگردد یواقعه واضح م
صرفه و تامل حمل  بی دندیسر نشد و چون مطلب را موافق اعتقاد خود فھمیبالغت م

ف ائمه یث ضعیعه حدیر شیلمات فرقانی است چنانچه جماھکن ھمه یه اکردند کبران 

خود نھاده  »نيالعالرأس و عيل«ه موافق فرقه خود و مخالف اھل سنت باشد کرا 
الم ائمه ھم که کاندازند و حال آن می حه را پس پشتیث صحیسازند و احاد میمعمول 

تند و  می ده عقلیت بر دیاما پرده تعصب و حمشود  میشان مشتبه نیر ایالم غکبا 
ه که ین قدر مطعون شوند امامیو اگر اھل سنت بردھد  نمی ز حق از باطلیفرصت تم

چنانچه ان شاءالله تعالی  اند ردهکت یاء و رسل را روایات انبیفرکحه خود یتب صحکدر 
 مطعون و ملعون . درمیاند ملعون خواھند شد و فرق است یایشان مید ایان عقایدر ب

ت و یدشمن اھل بس، کر از پنج شش یه صحابه قاطبه، غکند یه گوکآن د ھفتم:کی
ق اھل یه رفکره را یح البطالن است ابوھریه صرکست ین افترائیشان بودند و ایمبغض ا
ه و ین مقدم بر رضای معاویرضای امام حسدانند  می تین اھل بیس المتعصبیشام و رئ

ه زنی بود مشھور بحسن و جمال و که در خطبه ام خالد کگر دید ید و صحابه دیزی
ره را محض برای ید آن را خواستگاری نمود و ابو ھریزیان برای یه ابن ابی سفیمعاو

ر و عبدالله بن جعفر و عبدالله ابن ینه منوره فرستاد عبدالله بن زبیاز شام بمد ارکنیا
ره مشوره یام خالد با ابوھرھرگاه  غام خطبه فرستادند ویز بدست او پیع بن االسود نیمط

م یدان  نمی سی راکن البتول یباسبط رسول و قره عه کره به آواز بلند گفت ینمود ابوھر
مت شمار یار و مصاھرت رسول را غنیا را مد نظر میای زن ناقص العقل اموال دن
اح کرد و خود را در حباله نکد را رد یزیره اموال و امتعه یچنانچه آن زن به گفته ابوھر

ابن السمان قصص تاب الموافقه کن شرف مشرف شد در یدر آورد و با س نیامام حس
 د.ید دیت بایمحبت و مصافاه صحابه را با اھل الب

در وضو بجای مسح پا کنند  می ند اھل سنت مخالفت قرآنیه گوکد ھشتم: آنکی
شان راه ین مطعن ایو اکند  می ح داللت بر مسحیو نص قرآنی صرکنند  می غسل

ام الھی قدم کق احیتحقه آموخته در یه قدری از نحو و عربکاز جاھالن زده است اری یبس
ق مختلفات بھره یتطب پندارند و از قواعد اصول و اجتھاد و می نھند و خود را عالم می

 ندارند.
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قرائت ھردو  نیقیت وضو باجماع فرید در آیدر قرآن مج ه:کن اجمال آنیشرح ا
ن است یقیه فریو جر آن و قاعده اصول م) کح و درست آمده نصب (ارجلیمتواتر و صح

ن که دارند پس اوال مھما امیم دو آکمتعارض شوند حباھم  قرائت متواتره چون ه دوک
رده کرا اسقاط ھردو  رد بعد از آنکد یح نظر باید بعد از آن در ترجیوشکد یق بایدر تطب

ات متعارض ید آورد مثال اگر آین باشند رجوع بایه دون مرتبه ان متعارضکگر یل دیبدال
ن نشد کمم ھا آن ه بسبب تعارض چون عمل بکرا یزرد کد یث رجوع بایشوند بحد

ت رجوع یث متعارض شوند به اقوال صحابه و اھل بیردند و اگر احادکدا یم عدم پکح
م کرد پس چون در حکد ین عمل بایاس مجتھدیاس به قین بالقیا عند القائلیرد کد یبا
ی یکم یافتیبدو وجه ھردو  درمیانق یم نزد اھل سنت تطبیردکن دو قرائت تامل یا
 اند ردهکح یان تصریگر لغوید انصاری و دینند چنانچه ابو زکه مسح را بر غسل حمل کآن

يقال مسح اهللا ما ـسح ومـمسح يف كالم العرب يكون غسال يقال للرجل اذا توضا تـال«ه ک

عه قدح یش اگرچهن وجه یو در»طرـمـيقال مسح االرض الض ومرــأزال عنك ال يبك ا
غسل و معنی م) مسح بکقی است و در (ارجلیم) مسح بمعنی حقک(برؤسه در کنند ک

 قبل ازکنیم  می مقدر  م لفظ (امسحوا)یه و مجاز محذور و ممتنع گوئیقیاجتماع حق
قه ندارد و شارح زبدة االصول از یلفظ متعدد شد تعدد معنی مضاھرگاه  و م) ک(بأرجل

ه در معطوف کز است یقسم جمع جان یه اکه یرده است از ماھران عربکه نقل یامام

يَا ﴿ه یقی باشد و در معطوف بمعنی مجازی چنانچه در آیه ھمان لفظ بمعنی حقیعل
�ُْتْم ُسَ�َرى َح�َّ َ�ْعلَُموا َما َ�ُقولُوَن َوَ� ُجُنًبا إِ�َّ 

َ
َ�ةَ َو� ِيَن آَمُنوا َ� َ�ْقَر�ُوا الصَّ َها ا�َّ ُّ�

َ
� 

َحٌد ِمنُْ�ْم مَِن  تَِسلُواَ�بِرِي َسبِيٍل َح�َّ َ�غْ 
َ
ْو َجاَء أ

َ
ْو َ�َ َسَفٍر أ

َ
�ْن ُكنُْتْم َمرَْ� أ

ُموا َصعِيًدا َطّيًِبا فَاْمَسُحوا بِوُُجوهُِ�ْم  ْو َ�َمْسُتُم الّنَِساَء فَلَْم َ�ُِدوا َماًء َ�َتَيمَّ
َ
الَْغا�ِِط أ

يِْديُ�مْ 
َ
ا َ�ُفوًرا َو� َ َ�َن َ�ُفوًّ ه یه صالة در معطوف علک اند گفته .]٤٣[النساء:  ﴾٤٣إِنَّ ا�َّ

عنی یان مخصوصه و در معطوف بمعنی مجازی کعنی اریقی شرعی است یبمعنی حق
ن ین نوعی است از استخدام و بھمیه اکد یه محل نماز است شارح زبده گوکمسجد 

ز یه نیفشان پس در ما نحن یه و فقھاء این امامیه را جمعی از مفسریاند آ ردهکر یتفس
قی خود باشد و مسحی یه متعلق برؤس است بمعنی حقکه مسحی کل باشد ین قبیاز
ت وضو و یه بعد از فرضیعنی غسل باشد و آیه متعلق بارجل است بمعنی مجازی ک

ن قسم ینازل شده پس ا ھا ه در ابتداء بعثت بود بعد از سالکل یم آن بواسطه جبرائیتعل
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 ب وضو رایت ترتیفکین یه مخاطبکرا یقه ندارد زین مضاردکنجا استعمال یابھام را در ا
شان وضو را یمعرفت اکردند  می ه در ھر روز و شب پنج وقت استعمالکشناختند بل می

مم است از وضو و یه ظاھرا برای ابدال تیه سوق آکه نبود بلین آیموقوف بر استنباط از
ور شود کب مذیو تقرد یب است و آنچه بتمھید و تقرینجا تمھیر وضو اکغسل و ذ

ه جر ارجل در قراءه جر بجھت جوار مجرور باشد کان مشبع ندارد دوم آنیحاجت به ب
ع یه و اخفش و ابوالبقا و جمیبویه رؤس است و معنی بر نصب باشد و جر جوار راسک

ز واقع ید نیھم در نعت و ھم در عطف و در قرآن مج اند ز داشتهینی از نحاه جایمعتبر

ْحَزاُب مِْن بَيْنِِهمْ ﴿عت فقوله شده اما جر ن
َ
ِيَن َظلَُموا ِمْن َعَذاِب  فَاْخَتلََف اْ� فََو�ٌْل لِ�َّ

 ٍ��ِ
َ
وم) مجرور یه صفت (عذاب) است و بجوار (کم) یبجر (ال .]٦٥[الزخرف:  ﴾٦٥يَْوٍ� أ

ْمَثاِل اللُّْؤلُؤِ الَْمْكُنونِ  ٢٢وَُحوٌر ِ��ٌ ﴿شده. و اما در عطف فقوله 
َ
-٢٢[الواقعة:  ﴾٢٣َكأ

واب و که مجرور است بجوار (اکت مفضل از عاصم یسائی و رواکبر قرائت حمزه و  .]٢٣

ونَ ﴿ق) و معطوف است بر یابار ُ اٌن ُ�َ�َّ ٍس  ١٧َ�ُطوُف َعلَيِْهْم وِْ�َ
ْ
بَارِ�َق َوَ�أ

َ
ْ�َواٍب َو�

َ
بِأ

 معنی لعطفه علی ... ولدان مخلدون * الواقعه اذ ال .]١٨-١٧[الواقعة:  ﴾١٨ِمْن َمعِ�ٍ 
قول  کار واقع شده من ذلیز بسیق) و در نثر و نظم شعر اعرب عربا نیواب و ابارک(ا

 النابغه: 
 : تیب

 م يبق اال اسري غري منفلتـل
 

 موثق يف عقال االرس مكبول و 
 

ر و با یه معطوفست بر اسکده مجرور است حال آنیه روی قصکبول کبجر موثق و م
رده باشد جر جوار را کار کمنفلت مجرور شده و اگر زجاج انوجود حرف عطف بجوار 

و در  اند ردهکز یشان تجویت و ائمه ایه ماھران عربکد یبا وجود حرف عطف اعتبار نشا
افته پس شھادت زجاج مبنی بر قصور تتبع است و مع یالم بلغا وقوع کد و یقرآن مج

نجا بعض اھل سنت و یو درر مقبول است یھذا شھادت بر نفی است و شھادت بر نفی غ
عنی لبس خف یه قراءه جر را بر حالت تخفف کنند کر کز ذیق نیگر از تطبیجھی د

خواھد ین وجه اضماری را مینند و قراءه نصب را بر حالت خلو رجل از خف و اکحمل 
افته شد فرق ین دو قراءه بدو وجه یق دریز تطبیعه نیه دور از طبع است و نزد شک

اند  ه ظاھر در غسل است اصل قرار دادهکه اھل سنت قراءه نصب را کن قدر است یھم
ه قراءه نصب عطف است کس. اول آنکعه بالعیو ش اند و قراءه جر را به آن راجع ساخته
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ه اگر بر منصوب عطف کرا یمسح باشد زھردو  م رؤس و ارجلکم پس حکبر محل برؤس
ه واو بمعنی کد دوم آنیالزم آه یه فصل بجمله اجنبیمعطوف و معطوف عل درمیانم ینک

دارند  ھا وجه اھل سنت بحثھردو  نیل استوی الماء و الخشبه و دریمع است از قب
ه عطف کن و ظاھر آنست یقیه عطف بر محل خالف ظاھر است به اجماع الفرکاول آن

ست و اگر قراءه جر یز نیل جایدل بی ر ظاھر استیبر مغسوالت است و عدول از ظاھر بغ
تواند شد و فصل بجمله یه موافق قراءه نصب مکل آرند حالت آن سابق معلوم شد یرا دل

متعلق بجمله مغسوالت نباشد و اگر   »امسحوا برؤسكمو «ه کد یآ می ه وقتی الزمیاجنب
م پس فصل باال جنبی چرا باشد کدی بعد الغسل برؤسین باشد و امسحوا االیمعنی چن

رد و مع ھذا امتناع که غسل مسح توان یقه بکن است یثر اھل سنت ھمکو مذھب ا
ت بآن نرفته یاز اھل عربکس  ھیچ هیا در معطوف علین و ین متعاطفتیفصل در جملت

ه ابوالبقاء نحوی اجماع نحاه بر جواز آن کبل اند ردهکح بجواز آن یتصر ھا نیاه ائمه کبل
ته کنجا نیب در اید افاده ترتیبا می تهکط اجنبی را نیالم بلغا توسکرده آری در کنقل 

 باشد ما را  »برؤسكم «معطوف بر محل   »ارجلكمو«ه اگر کست پس عمده دوم آنیا
ه اذا اجتمع که است یه از قواعد مقرره عربکرا یم زیه فھم معنی غسل نمائکرسد  می

ل منھما متعلق جاز حذف احدھما و عطف متعلق کالمعنی و ل یفعالن متقاربان ف
 .یعه العامرید بن ربیانه متعلقه و منه قول لبکور کالمحذوف علی المذ

 : تیب

 اطفلت و هفانـفروع االي فعيل
 

 نعامها  وباجلبلتني ظباؤها  
 

 منه قول اآلخر وا تبيض ـانم واي باضت نعامها فان النعام ال تلد 
 ت: یب

 تراه كان مواله جيدع انفه
 

 فر وعينيه ان مواله كان له  و 
 ج

 اآلخره و قول ینیع یفقی یا
 ت: یب

 ومایات برزن یاذا ما الغان
 

 ونایالعوزججن الحواجب و 
 

 

 یقول االعراب وون يحلن العك یا
 

 تهايسق یماء بارداا وعلفتها تبنا  
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نه مفقود ینجا قریست و ایز نینه جایردن بدون قرکه واو را بمعنی مع حمل کسوم آن
دا یق پیجانب وجوه تطبھردو  نه خالف او ظاھر است و بالجمله چون ازیه قرکاست بل

ث یح رجوع باحادین اھل سنت از برای ترجیع افتاد الجرم محققیالم در ترجکد و یگرد
ھر ج غمبر یه جناب پکست ین واقعه این معانی قرآنست آوردند و ایه مبکر الوری یخ

ع اسالم علی رؤس یم نو آموختگان شرایآوردند و برای تعل می روز و شب پنج بار بعمل
اوًال نماز را و شد  می ه بشرف اسالم مشرفکو ھر مسلمان فرمودند  می ریالشھاد تشھا

ن را از یق مسح رجلیچ طریبه ھکس  ھیچ افت وی می نیط او اوال وضو را تلقیاز شرا
ن معترفند یز به ایعه نیت ننموده چنانچه شیاکر از غسل حیرده و غکت نیآنجناب روا

ه ما را کنست یشان ایمروی نشده منتھی سخن ا ر از غسلیغمبر غیه از جناب پک
 تیو آنچه اھل سنت از ائمه رواکردند  می ه مسحکحه از ائمه آمده است یات صحیروا
تب که در کگویند  می ه است حاال اھل سنتیمحمول بر تقکردند  می ه غسلککنند  می
ه یش تقیگنجا هکن از ائمه اطھار در محلی یات ناطقه بغسل رجلیز روایه نیحه امامیصح

ه یت مسح مختلف فیه است و روایت غسل متفق علیه رواکندارد ثابت شده پس معلوم شد 
باالجماع  ج نند و فعل رسول اللهکنمیو بعضی کنند  می تیعه آنرا روایه بعضی رجال شک

ه فھم معانی کرده و ظاھر است کت نیسی مسح رواکنجا یسالم است از معارض در
م از یده ایه آنچه ما فھمکست پس معلوم شد یسر نیسی را مکج  قرآن بھتر از رسول

س شد و مخالفت قرآن بموجب کنجا طعن منعید مطابق فھم رسول است ازیقرآن مج
 هکب آنست یه و اعجب عجایه وقع فیعه الزم آمد من حفر بئرا ال خیفھم رسول بر ش

 چ جواب ازآنیو ھکنند  می تیتب خود رواکن را در یت غسل رجلیشان روایعلماء ا
عذر  اند ات را آوردهین روایه چرا اکنند کنمیان یز بیان خود نیسند و عذر راوینو نمی

ان عذر یباشد و النس نمی م دروغگو را حافظهیه گوئکن است یشان ھمیبھتر از طرف ا
ابن ابی حمزه قال سألت ابا  یعن عل یاشیما روی الع کشرعی باال جماع فمن ذل

محمد بن النعمان عن  ین فقال تغسالن غسال. و رویاظم] عن القدمکاله ینکم [یابراھ

ل ـتغسحتی  كت مسح رأسيقال اذا نس«÷ عبدالله [جعفر صادق]  یر عن ابیبص یاب

ز ین ینی و ابو جعفر طوسیلکث را ین حدیو ا »كيثم اغسل رجل كفامسح رأس كيرجل
ه مخاطب کرا یست زیه نیتقف و حمل بر یان تضعکام اند ردهکت یحه رواید صحیباسان

ه عن جده یعن اب ید بن علیمحمد بن الحسن الصغار عن ز یعی مخلص بود و رویش
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 ايقال ( يا غسلت قدمـفلم« جرسول الله   قال جلست اتوضأ فاقبلنيـمؤمنـ الريعن ام

پس از  »حهيتبهم الصحك موجوده يفـمن االخبار ال ك ذلريغ  االصابع) اىلنيخلل بعلی 
ھردو  د موافق قاعده اصول غسل و مسحیعه را بایه شکده معلوم شد اول آنیدو فانجا یا

اط یه اگر اھل سنت عمل به احتکنند دوم آنکتفا که بر مسح اکز شمارند نه آنیرا جا
ه سندش کرند و مسح را گین است بیقیه فریه سندش متفق علکنموده غسل را 

ه در کالخصوص  ینخواھند بود علع ینند البته مورد طعن و تشنکمختلف است طرح 
آورده و در ج ت وضوء رسول یاکن نقل و حیر المؤمنیف رضی از امینھج البالغه شر
ر از غسل نقل یت وضوء آنجناب غیفکیع صحابه در یرده و جمکر کن ذیآنجا غسل رجل

ه توضأ و کفه وارد شده یات ضعیم عن عمه در بعضی روایو آنچه از عباد بن تم اند ردهکن
ه پس معلوم است بتفرد راوی و مخالفت جمھور رواة و احتمال اشتباه یسح علی قدمم

جهه مسح و«ه کست ین مرویرالمؤمنین از ورود احتمال مجاز و آنچه از امین بخفیقدم

زعمون ان ياً وقال ان الناس ـرشب فضل طهوره قائمه ويرجلراسه وعلی  ه ومسحيديو

م ـهذا وضوء من لصنع مثل ما صنعت و ج رسول اهللات يقد رأووز جياً ال ـالرشب قائم

الم در وضوء محدث است و مجرد که کرا یتواند شد ز نمی عهیش کپس متمس »دثحي
ز ین نیدیجه و ه مسح وکن آنیل بریف اطراف بمسح ھم حاصل تواند شد اول دلیتنظ
فرقه  نیستند و بعضی ازین نیدیز قائل بمسح وجه ویعه نیت وارد است و شین روایدر

ه مسح مذھب جمعی از صحابه بود مثل عبدالله بن عباس و عبدالله بن ککنند  می ادعا
ق یمروی نشده بطرکس  ھیچ ن ھمه افتراست ازیو ا کمسعود و ابوذر و انس بن مال

گفت  می ق شبھه و تعجبیه بطرکرده باشد مگر ابن عباس کز یه مسح را تجوکح یصح

ه قرائت ابن کعنی بر قرائت ی »لكنهم ابوا اال الغسلح وـمسال نجد يف كتاب اهللا اال ال«
غمبر و اصحاب ھرگز بعمل ین پیکد لینما می جاب مسحیتاب اکعباس بود ظاھر 

ه قرائت کح است بر آنیل صریپس قول ابن عباس دل اند ردهکر از غسل نیو غ اند اوردهین
رمه و که و عیالظاھر است بعمل رسول و صحابه و آنچه از ابوالعال کجر مؤول و مترو

ن نسبت یز افتراو بھتان است و ھمچنین اند ز داشتهیه مسح را جاکنند کت یشعبی روا
ما ھو مذھب الناصر کن الغسل و المسح یل بود بجمع بیه قاککنند  می بحسن بصری

ر طبری قائل یه محمد بن جرک ندین گویز افترا و بھتان است و ھمچنیه نیدیمن الز
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ب را یاذکن ایعه ایز دروغ است رواة اخبار شین نین المسح و الغسل و ایر بیاست به تخ
ح اخبار و ینند در صحک نمی زیه تمکو بعض اھل سنت  اند بر بسته منتشر ساخته

ه اعلم اھل سنت است کطحاوی  اند سند آورده بی و اند ردهکت یق روایتحق بی م آنیسق

ان أنه قال قلت لعطاء ـميبن سل كملـعن عبدال«کنند  می تین روایآثار صحابه و تابع به

ر طبری یو محمد بن جر » قال النيـالقدمعلی  عن احد من الصحابة أنه مسح كأبلغ
عی است صاحب یر ابن رستم آملی شیی محمد بن جریکد بود یخبردار با اند سکدو
ر بن غالب طبری ابوجعفر یدوم محمد بن جرضاح و المسترشد) در امامت یتاب (االک

ر از غسل یر خود غیر و او از اھل سنت است و در تفسیبکخ یر و تاریاست صاحب تفس
ه بھره از عقل کسی که اعرابی قرآن را مخالفت قرآن گفتن از یرده بالجمله توجکر نکذ

نند کار کلمات او را انکه الفاظ و کد آری مخالفت قرآن آنست یآ نمی دارد راست
ن یست من المرافق است و ھمچنیه إلی المرافق لفظ قرآن نکند یعه گویچنانچه ش

ردن مخالفت قرآن است چنانچه کم او را خاص کل حیدل بی م قرآن نمودن وکار حکان
ر و مصحف یو به شمشکنند  می صیراث پدر تخصیالن را از مکه پسر کگویند  می عهیش

الن کزھا را پسر ین چیمالی گذاشته باشد ا ھا نیای بدنی او اگر سوا کو خاتم و پوشا
ن و عقار و خانه و جانوران و سالح یو در زمدانند  نمی رد و زوجه را وارث زوجگیمفت ب

ص چنانچه ابن یتخص بی ح ناصی است بر توارثید صریه قرآن مجکو باغات و حال آن
ن و یانصار را بزمان معن و یات مدح مھاجرین آیمطھر حلی بآن اعتراف نموده و ھمچن

 .کردن مخالفت قرآن است اعاذنا الله من ذلکاشخاص معدود خاص 
ه متعه کرا یث است زیند در مذھب اھل سنت مخالفت حدیه گوکآنست  د نھم:کی

شه یبگفته عادانند  می بگفته عمر بن الخطاب و صالة ضحی را حرامدانند  می را حرام
و صالة  ج غمبریه متعه مباح بود در زمان پکحال آن جرسول الله  ھا یه ما صلک

ه کن طعن آنست یخواندند چنانچه از ائمه منقول است جواب از  می الضحی را آنجناب
م اول در بعض غزوات بنابر یاھل سنت اباحت او را در ابتداء اسالم و ھم بعد از تحر

د آن یم مؤیآن تحراز  یو نھکنند  می ارکن بقا و اباحت را انیکنند لک نمی ارکضرورت ان
 د آنکم و مؤیح ثابت شده و عمر ابن الخطاب را مروج تحریق صحیشان بطرینزد ا

ق یدر مسند امام احمد بطردانند  می ن صالة ضحی را مسنونیو ھمچندانند  می
ه آنجناب فرمود کح شده یت صحیتاب الدعاء طبرانی از ابن عباس رواکح و در یصح
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ح مسلم و مسند احمد و سنن ابن ماجه از معاذه یو در صح  »يامرت بصالة الضح«

يص� صالة الضىح فقالت أر�ع  ج سألت اع�شه �م اكن انليب«ه کت است یه روایعدو
را نسبت به اھل سنت نمودن  یار صالةالضحکه انکپس معلوم شد  »و يز�د ما �شاء

ا یواظبت م یشان محمول بر نفیشه نزد ایاز عا یت نفیمحض افترا و بھتان است و روا
ج شده یقه رایشه صدیار عاکه در زمان انکصالة الضحی در مساجد  برایاجتماع  ینف

ق حال متعه ان شاءالله یخواندند و تحق نمی ئت و اجتماع انجنابین ھیعنی بایبود 
ات بعض بر بعض را مخالفت قرار یح روایتعالی در مقام خود خواھد آمد بالجمله ترج

 کعه در تریه شکث آنست یاست آری مخالفت حد یکتعصب نزددادن از عقل دور و با 
و عدم انتقاض وضوء از خروج آن و طھارت بول  یو مذ یجمعه و جماعت و طھارت ود

 ابکدان آن ارتیه سکب سه بار و جواز نماز با وجود خروج آن بلیبعد از افشاندن قض
د شد ان شاءالله رده خواھکان یل در باب فروع بین مسایچنانچه نبذی ازکنند  می

 تعالی.
ه خدا اذن کزی را یو چدانند  می ند اھل سنت خود را شارعیه گوکآنست  د دھم:کی

 م شرعیکل حیاس را ھم دلیقعنی یسازند  می نداده است به عقل خود مشروع
ت یقت به ائمه اھل بیشان در حقین مطعن ایو اکنند  می امکو بدان اثبات احدانند  می

کنند  می تیت روایاس را از اھل بیه و اھل سنت قاطبه قیدیه زکرا یزشود  می راجع
اس از اھل یات قیو به جھت صحت روا اند شان آموختهیاس را از جناب ایق قیه طرکبل
ل شده و یاس قایت قیه است بحجیه از امامکت ابو نصر ھبةالله بن احمد بن محمد یب

ه در مقام طعن او را و اتباع او را ثالثه یو جمھور اثنا عشر اند ن رفتهیز بھمیاتباع او ن
ز یه نیحه اثناعشریتب صحکاس در یات قیه رواکه عجب آنست کند بلیه گویعشر

من ذلك ما روي ابو جعفر الطويس يف اتلهذيب عن ايب «حه موجود است یق صحیبطر
تقولون فقال ما ج  جعفر �مد بن يلع ابلاقر أنه قال مجع عمر بن اخلطاب اصحاب انليب

مهاجرون اذا ـقال الـماء وماء من الـيف الرجل يأيت اهله و ال ي�ل فقالت االنصار ال
احلسن فقال اتوجبون عليه اتلىق اخلتانان وجب الغسل فقال عمر لع� ما تقول يا ابا 

اس غسل است بر حد و یح قینجا صریدر »ال توجبون عليه صااع من ماءاجل� و
ه است یست استدالل باولویاس نین قیه اکدھند یس جواب ماین قیعه ازیدانشمندان ش

�َّ َ�ْعُبُدوا إِ�َّ ﴿.ند مثل داللتیه داللت النص گویه آن را در عرف حنفک
َ
َوقََ� َر�َُّك �
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يِْن إِْحَسانًا ُهَما فََ�  إِيَّاهُ َو�ِالَْواِ�َ ْو ِ�َ
َ
َحُدُهَما أ

َ
ا َ�بْلَُغنَّ ِعنَْدَك الِْكَ�َ أ ّفٍ إِمَّ

ُ
َ�ُقْل لَُهَما أ

بر حرمت ضرب و در فھم آن . ]٢٣[اإلسراء:  ﴾٢٣َوَ� َ�نَْهرُْهَما َوقُْل لَُهَما قَْوً� َكرِ�ًما
ه چون مجامعت بال انزال کعه آنست یر شیر مجتھد برابر است و حاصل تقریمجتھد و غ

ست ه غسل اکن یه حداست در اضعف مشقتکن یر ثابت شد در اقوی المشقتیرا تاث
ه اسحاق موجب کرا یر خبط ظاھر است زین تقریرد و درکر خواھد یق اولی تاثیبطر
ست باالجماع یه و موجب غسل نیر است نزد اھل سنت و موجب حد است نزد امامیتعز

ه موجب حداست و نزد یقاب باشد نزد بعض اھل سنت و امامیق ایو لواطت اگر بطر
ه و مباشرت فاحشه مع یست نزد امامینر است و بر وی غسل واجب یشان موجب تعزیا

) مبادي االصولست باالتفاق و شارح (یر است و موجب غسل نیه موجب تعزیاالجنب
اس جاری بود و اجازت یه در زمان صحابه قکع اعتراف نموده یبا وصف فرط تش یحل

اس ان شاءالله تعالی منقول خواھد شد و یفه را به قید ابوحنید شھیباقر و صادق و ز
 د.ید دیتب اصول اھل سنت باکن او در یرکاس و ابطال اقوال منیز قیل تجویدال

ه حق است و مذھب اھل سنت باطل یند مذھب اثناعشریه گوکآن ازدھم:ید کی
ر و یثکو اھل سنت  اند ل ماندهیل و ذلیثر بلدان قلکثر اوقات و اکه در ایه اثناعشرکرایز

) و ۲۴ ه . ص:یل ما ھم ...* االی(... و قل دیز و خدای تعالی در حق اھل حق فرمایعز

ُكورُ  ﴿فرماید  می زین الم کف یر تحرین تقریو در .]١٣[سبأ:  ﴾١٣َوقَلِيٌل ِمْن ِعَبادَِي الشَّ
ن امت فرموده ین ایمیاصحاب الدر حق  یه حق تعالکرا یط مدلول آن زیالله است و تغل

لِ�َ ﴿است  وَّ
َ
ه بقلت کو جائی  .]٤٠-٣٩[الواقعة:  ﴾٤٠اْ�ِخرِ�نَ  َوثُلٌَّة ِمنَ  ٣٩ثُلٌَّة مَِن اْ�

ْ�َ�َُهْم ﴿ما قال کرده است کر گذاران را وصف کرده است شکوصف 
َ
َوَ� َ�ُِد أ

اىل  يف الواقع كه شكر كه رصف العبد مجيع ما انعم اهللا عليهو« .]١٧[األعراف:  ﴾١٧َشاكِرِ�نَ 

قت و بطالن مذاھب یان حقینجا بیز الوجود دریست عزیالجله است مرتبه ا »ما خلق
ان یل ماھم) بیه (قلین در آیست و ھمچنآنھا ر یثرت غکن و یرکان قلت شایست بین

اِ�َاِت  ﴿اب است یمکع اعمال صالحه یه عامل بجمکآنست  ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ إِ�َّ ا�َّ
ست و اگر قلت و یحقه نر ید حقه و غیر عقاکه ھم ذین آیدر .]٢٤[ص:  ﴾َوقَلِيٌل َما ُهمْ 

ه و احق و یه و ناوسیه و افطحیدیه نواصب و خوارج و زکد یقه شود بایذلت موجب حق
تاب که حق تعالی در کبل اند لیل و ذلیار قلیه بسکه یه اثناعشریاولی بحق باشند از امام
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 َولََقْد َسَبَقْت ﴿دیفرمایز خود جابجا ظھور و غلبه و تسلط در شان اھل حق وعده میعز
ُهْم لَُهُم الَْمنُْصوُرونَ  ١٧١َ�َِمُتَنا لِعَِبادِنَا الُْمرَْسلِ�َ   ﴾١٧٣�نَّ ُجنَْدنَا لَُهُم الَْغاِ�ُونَ  ١٧٢إِ�َّ

نَّ ﴿گر فرموده یدجای و  .]١٧٣-١٧١[الصافات: 
َ
ُ�ورِ مِْن َ�ْعِد اّ�ِْكرِ أ َولََقْد َكَتبَْنا ِ� الزَّ

رَْض يَرُِ�َها ِعَبادَِي 
َ
اِ�ُونَ اْ� ِيَن آَمُنوا ﴿ گریو جای د .]١٠٥اء: ی[األنب ﴾١٠٥الصَّ ُ ا�َّ وََعَد ا�َّ

ِيَن ِمْن َ�بْلِِهْم  رِْض َكَما اْسَتْخلََف ا�َّ
َ
اِ�َاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم ِ� اْ� ِمنُْ�ْم وََعِملُوا الصَّ

ِي اْرتََ� لَُهْم َوَ�ُ  ْمًناَوَ�َُمّكَِنَّ لَُهْم دِيَنُهُم ا�َّ
َ
َ�َُّهْم ِمْن َ�ْعِد َخوْفِهِْم أ َ�ْعُبُدونَِ� َ�  َبّدِ

ولَ�َِك ُهُم الَْفاِسُقونَ  �ُْ�ُِ�وَن ِ� َشيًْئا
ُ
ر یالی غ .]٥٥[النور:  ﴾٥٥َوَمْن َ�َفَر َ�ْعَد َذلَِك فَأ

د کیث جابجا باتباع سواد اعظم از امت و موافقت باجماعه تایات و در احادیمن اآل کذل

امة  يزال من امتيال«اند  و گفته اند ث ستودهین را در قرآن و احادیو مجاھد اند ودهفرم

کس  ھیچ عهیه از شکخ است بر آنیو اجماع اھل تار »رضهم من خالفهميقائمه بامر اهللا ال 
فار بدست نه آورده و دار االسالم نه که را ار یو ناح کچ ملیمر نه بسته و ھکبجھاد 

فار که مثل مصر و شام بدست آمده با یاست ناحیشان را ریگاھی اه اگر کساخته بل
و لھذا  اند فر ساختهکا فروخته و دار االسالم را دار الین را بدنیفرنگ مداھنت نموده و د

ت و کشه مردم آن بالد غالب و ذی شویع رواج ندارد ھمین مذھب شنیه اکدر بالدی 
عه یروم و ھندوستان قبل از اختالط ش ستان وکچنانچه توران و تر اند به عزت مانده

ج شد فتنه یع رایتش کیدر ملھرگاه  و اند دهینجا گذرانین ایت و عزت سالطکمال شوکب
ه زوال دولت است از آسمان فوج یر مایه خمکن یما بیبت و ذل و نفاق فکو فساد و ن

د و ید دیھن و ھندوستان باکران و دیر نه گشته حالت ایده و ھرگز اصالح پذیفوج بار
ز به تجربه ید و نید سنجیستان را باوی باکعرب و شام و روم و توران و تر کحالت مل

فار در عقب آن از مقررات کعه در قطری اتفاق افتاد غلبه یتسلط شھرگاه  هکده یرس
در  اند فرهکابدال  کوچک ھا نیافره و کبتسلط شود  می شان منذریا تسلط ایاست گو

ه ین سیو در دلھی و نواح آن و در الھور و پنجاب به شوم اھن و پورب کبنگاله و د
افران را مسلط ساختند و سابق موجب فتنه تتار و قتل تمام اھل اسالم کاه یاران روسک

ن و بغداد و حله و یضه در عراقیه بوده است و انتشار فرق رفیلیغلبه قرامطه و اسماع

ةً َوا�َُّقوا فِتَْنًة َ� تُِصيَ�َّ ﴿مکرخ و بحک ِيَن َظلَُموا ِمنُْ�ْم َخاصَّ َ َشِديُد  ا�َّ نَّ ا�َّ
َ
َواْعلَُموا أ
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روند نعوذ بالله من شرور یشان بتلف میو بد ھمراه ا یکن .]٢٥[األنفال:  ﴾٢٥الْعَِقاِب 
 ئات اعمالنا.یانفسنا و من س

محض برای  اند پرداخته ھا و رساله ھا تابکشان یه علماء اک: آنست د دوازدھمکی
تب و کن عظام و درآن یرام و تابعکشان از صحابه یمطاعن اھل سنت و مثالب اسالف ا

 اند ذاب را شاد ساختهکلمه یو روح مس اند ذب و دروغ دادهکل داد افترا و بھتان و یرسا
ه بمحقق شھرت دارد و محمد ابن کو پسر او  یشان مرتضی و ابن مطھر حلیاز جمله ا

ه بابن طاوس مشھور و ابن شھر اشوب سردی مازندرانی کسه او و نوا یالحسن طوس
ما کاز حال اسالف اھل سنه ھرکه  است پس یش قدم ابن مطھر حلیاست و از ھمه پ

 رود و بد اعتقاد میده از جا یشان را شنیاطالع ندارد افتراءات و بھتانات ا ینبغی
 د.ینما می لیشان میو به بطالن مذھب اشود  می

ز قرآن را یر و عمر نکند عثمان بن عفان ھمچنان ابوبیه گوک: آنست زدھمید سکی
افته بود یت نزول یل اھل بیام و فضاکه در احکار را یات و سور بسیردند و آکف یتحر

بود از مخالفت  یت و نھیات امر بود باتباع اھل بیه در آن سور و آکرا یاسقاط نمودند ز
و  ھا نیاشان و طعن و لعن یمنان و مخالفان اشان و اسماء دشیجاب محبت ایو ا ھا نیا
شان یل عرق حسد این و عثمان شاق و گران آمد و در بعض فضایخین معنی به شیا

لَۡم ﴿ات یه در خالل آک) جعلنا عليا صهركوردند از آنجمله (کبجوش آمد موقوف 
َ
�

حۡ  ه که یالوالنمودند و از آنجمله سوره  می هیص جناب مرتضی بصھریبود و تخص﴾�َۡ�َ
دا شوند و مدائح و مناقب یپھا  ازین هکت و ائمه یل اھل بیبود و محض فضا لهیسوره طو

فل شده کن مطعن را حق تعالی خود متیور بود در حالیکه جواب اکائمه دران مذ

ْ�َا اّ�ِْكَر �نَّا َ�ُ َ�َافُِظونَ ﴿ه فرمودهیکجائ ت یر حمادھرچه  .]٩[الحجر:  ﴾٩إِنَّا َ�ُْن نَزَّ
عه یمی را راه دھد و اگر شکه دران نقص و کان کباشد بشر را چه ام یت الھیالکو 

غالب  یکشان را شریاده از اقتدار الھی معتقد شوند و این را زیخیاقتدار عثمان و ش
جا کن و عثمان است یخیر شیه تحقکت قرار دھند مذھب خود را یارخانه الوھک

 اخت.اند خواھند
ت یفاکه دالله دارند بر کثی یت احادیبروا اند ب دادهیه عوام را فرکآن: د چھاردھمکی

ه بجا آوردن کآن بی شان در نجات از عذاب آخرتیه این و ذریر المؤمنیمحبت جناب ام
المعروف عندھم بالصدوق  یما رو کطاعت و اجتناب از معاصی را دخلی باشد من ذل
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و  »عليا ال يعذب اهللا بالنار من وايل«قال ÷ ره أنه یه عن ابن عباس و غیبابو یاعن
ش و ترفه یچون نفوس عوام و ارباب شھوات مشغوف است باطالق و اباحه و داد تع

اسل و اھمال کدن و تیاب معاصی و محرمات نمودن و از عبادات دل دزدکدادن و ارت
ن مذھب یو باکند  می دایمال رسوخ پکشان ین بشارت عاجله در ذھن ایردن اکدر آن 

غمبر و یه جناب پکو منقول است  یمرو ھا نیاحه یتب صحکه در کند حاالنیگرایم
ه بر نسب ما کیه شما تکند یفرمایه خود بار بار مین ھر ھمه را از اوالد و ذریرالمؤمنیام

ت در خوف و ید چون حال اھل بیام نمائیو طاعات خداوند ق گید و به بندینکنه 
اب معاصی و محرمات کردن و ارتکه کیت ھا نیاگران را بر محبت ین باشد دیھراس چن

ار یت بدون اختیقی با اھل بیه محبت حقکق آنست ینمودن چه قسم روا باشد و تحق
ه حاصل شود و چون کست ین نکشان در طاعات و بندگی و زھد و تقوی ممیروش ا

ن یماالت در ضمن آن حاصل آمد پس اکقی آن اطھار حاصل شد ھمه یمحبت حق

در  یه مواله علکن معنی یصادق است با »عليا عذب اهللا بالنار من وايلال ي«لمه ک
ه فقط بزبان حرف محبت کنی است نه بآن معنی یماالت دکع یقت متضمن جمیحق

نند و اقارب و اصحاب کدا نه یند و در افعال و اقوال اصًال بآنجناب مناسبتی پیجاری نما
ن یند و مصداق مضمون ایشان نمایاند و در ھر باب مخالفت نصوص یشان را بد گویا

 قطعه شوند.
  :شعر

 انت تظھر حبهاال له و یتعص
 ج

 عیاس بدیالق یف یھذا لعمر 
 

 صادقا ال طعته کان حبکلو
 

 عیحب مطیان المحب لمن  
 

ه مادماد را کند یفرمایه باری تعالی در آن مکنند که از تورات نقل ک: آند پانزدھمکی
راز یاست دوم قیلیشان ایه خلفاء او باشند بعد ازو اول اکام  ردهکدوازده وصی مقرر 

ل چھارم مشعوب پنجم مسھور ششم مسموط ھفتم ذومرا ھشتم اھراد نھم یسوم ابرائ
چھار  گیه نسخ تورات ھمکا حاالنیمونیازدھم نوقس دوازدھم قدیمور دھم نسطور یت

ه که نزد نصاری است نسخ یکن و یینسخه نزد ربان یکن و یینسخه نزد قراب یکاست 
ن است و نسخه یینسخه نزد سامر یکو  اند ردهکاز عبرانی به لغت خود ترجمه 

شان ین افتراء ایچ نسخه نشانی ازیادت دارد در ھیگر زیی دھا ان نسبت به نسخهیسامر
تابی نوشته است و درآن قصه کشان یه عالمی از علماء اکو طرفه تر آنشود  میافته نی
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تاب کر خاطر شد و با اھل گین نص توراتی دامنیق ایه مرا شوق تحقکدروغ بر بسته 
ن ین سراغ ایتابکچ نشان ندادند آخر نزد بعضی از علماء یار نمودم ھیمطارحات بس

عی محل تھمت ین شیت ایار داده. اول روایس نوشته و شرح و بسط بسکافتم و نام آنی
ق یشان است و تفریوه ایسالم شه سراسر بغض و عداوت اھل اکن یتابکگر عالم اھل ید
چرا  شانف اھل اسالم مراد و آرزویین طوایما بین و القای بغض و عناد فیلمه مسلمک
تب کن خود را گذاشته بنصوص یث دیه قرآن و حدکند کن ساده لوح را گمراه نه یا

ل اغوا یع به طفیه ضاللت شده در ابتدا مذھب تشیران تیمحرفه منسوخه التجا برده ح
گری ھم یھودی صنعانی به وجود آمده اگر دیعنی عبدالله بن سبأ یتاب کس اھل یتلبو 

 رده باشد.کشان نھال نشانده بزرگان خود را آب دھد و تازه سازد چه بدی یاز ا
 : تیب

ــا ــودهی ــدا ب ــو مب ــون ت ــخن را چ  ن س
 

ــــر ب  ــــفزایگ ــــوی ــــزودهد ت  اش اف
 

افتد  نمی چ موافقیعه ھیش ر از عدد دوازده با مطلبین نص غیم ایر تسلیو بر تقد
ور کجا مذکن نص یگر لوازم امامت دریت باشند و دیه از اھل بکن آن اشخاص و آنییتع

نند که مجھولة اللفظ و المعنی را بھر چه خواھند ترجمه ین اسماء عبرانیاست و ا
د منطبق یزند و مروان و حجاج و ولین أسما را برین نص بدست افتد اینواصب را اگر ا

ی یاالت خود را خرسند مین خیه باکشان است یند ساخت و عجب از علماء اخواھ
ه یل حقیو از اوثق دالشود  می فتهیطانی به رنگ کودگان فریز شیسازند و به جوز و مو

َ�َمنْ ﴿ی شمارند یمذھب خود م
َ
ِ  وََجَعلُوا َكَسَبْت  بَِما َ�ْفٍس  ُ�ِّ  َ�َ  قَا�ِمٌ  ُهوَ  أ َ�ءَ  ِ�َّ َ�ُ 

وُهمْ  قُلْ  مْ  َسمُّ
َ
رِْض  ِ�  َ�ْعلَمُ  َ�  بَِما تُنَّبُِئونَهُ  أ

َ
مْ  اْ�

َ
ِينَ  ُزّ�ِنَ  بَلْ  الَْقْولِ  ِمنَ  بَِظاهِرٍ  أ  لِ�َّ

وا َمْكرُُهمْ  َ�َفُروا بِيلِ  َعنِ  وَُصدُّ ُ  يُْضلِلِ  َوَمنْ  السَّ  .]٣٣: الرعد[ ﴾٣٣َهادٍ  ِمنْ  َ�ُ  َ�َما ا�َّ
ن اھل سنت وانمود یشان خود را از محدثیا علماء ه جماعه از ک: آند شانزدھمکی

ث ین اھل سنت سماع حدیث مشغول شدند و از ثقات محدثینموده و به علم حد
ه تقوی و ورع متحلی یاد گرفتند و بظاھر بحلیرا  ھا آن  حه ید صحیردند و اسانکحاصل 

 ھا آن  ث از یحدد و اخذ علم یبه ھم رس ھا آن  گشتند تا طالبان را اعتقاد صادق در حق 
ت به ھمان یردند و در اثنای رواکت یث صحاح و حسان روایشروع نمودند و احاد

ات خود یز در جمله مرویه مطابق مذھب خود ساختند نکحه موضوعات را ید صحیاسان
اری از خواص اھل سنت را زده است چه جای یشان راه بسید اکین یدرج نمودند در
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حه به رجال سند است و چون یث موضوعه و صحیاداح درمیانز یه تمکرا یعوام ز
از مفقود یل افتاد و به ماامتکز مشیس متحد شدند تمین دغل و تلبیرجال سبب ا

ق و ین فن بعد از تحقیت الھی شامل علوم اھل سنت بوده ائمه ایگشت اما چون عنا
شان یازفه یه حال طایشاف حلکافتند و متنبه شدند و بعد از انین دغل را دریش ایتفت

م شد و یقا ھا آن  ن امارات اقرار در یکح اقرار نه نمودند لیفه صریبوضع اقرار نمودند و طا
ه و یثر تفضلکر است و ایر و سایث در معاجم و مصنفات و اجزا دایتا حال آن احاد

ن دغل را موجد شد جابر جعفی یه اکسی کنند اول ک کث تمسین بدان احادیعیمتش
ات او را از درجه یاط مطلق مرویحال او بخاری و مسلم بنابر احت قیه بعد از تحقکاست 

اعتبار ساقط و مطروح ساختند و ترمذی و ابوداود و نسائی با متابعات و شواھد قبول 
د و ابوالقاسم سعد بن عبدالله بن ابی خلف ینند و آنچه او بدان متفرد است رد نماک

 سیر ناواقفان اھل سنت بجھت تلبثکار است اکن باب استاد پریز دریاشعری قمی ن
ه کست نجاشی ین نیه چنکن ماست حاالنیه از رجال معتبرکد او گمان برند یاسان

 فه قرار داده است.یفه و وجه طایه طایعه است او را فقیصاحب نقد رجال ش
ه داللت دارد بر مذمت کنند کت یت آثار و اخبار روایه از اھل بک: آند ھفدھمکی

ند بر که داللت کشان و بعضی آثار آرند یت از دست تعدی ایاکاظھار شصحابه و تظلم 
ه غاصب حق اھل کو آن اند تیغاصب حقوق اھل ب ھا نیاه کن و آنیشان از دیارتداد ا

شان در دوزخ یشان ھمراه ایامت خواھد بود و محبان ایت اشد الناس عذابا روز قیب
ن آثار و یبھشت خواھند در آمد و اشان در یعه ایت و شیخواھند سوخت و محبان اھل ب

ت و یلت محبت اھل بیتب اھل سنت موجود است از فضکنند بآنچه در کد ییاخبار را تأ
غمبر از یه طاھره پیب بر ذریه بالرکد آنست کین یشان، و حل ایشناعت حال مبغضان ا

اھانت ر و یه نواصب بودند ظلم و تحقکن ین و در تبع تابعیا در قرن تابعیدست اشق
وھش آن گروه در ضمن اوصاف کت در بعض اوقات نیگذشته است و ائمه اھل ب

ه کن جماعه یو افرمودند  می انیشان است بین ایوارث اء و علماء یانب شانعامھ
لمات را در حق صحابه فرود کمملو از بغض و عناد صحابه را داشتند ھمه آن    ھای نهیس

عه نقل نموده یتب شکعالی در آخر باب مطاعن از ن حل ان شاءالله تیآوردند و شواھد ا
 خواھد شد.

ند موافق مذھب خود و یوضع نما÷ ث مرفوعه بر رسول یه احادک: آند ھجدھمکی
ات و مجازات است که از باب محاکده شد یشان دیثر موضوعات اکنند و اکج یآن را ترو
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 د مذھب خودیو بر طور آن آنچه مؤ اند دهیحه دیث صحیھا در احاد غهیبعضی ص
اولوالعزم   اءیانبآنکه  ه مثلکغ مخترعه آرند یند و در بعضی جاھا صینما می باشد ادا می

 .کعه علی محشور شوند و امثال ذلیه در شکھمه آرزو داشتند 
را از ھرکه  نند وکن اھل سنت نظر یه در اسما و القاب رجال معتبرک: آند نوزدھمکی

ت او را بآن سنی نسبت دھند و یث او را و روایابند حدینام و لقب او  یکرجال خود شر
ان ناواقف او را امامی یحاصل نشود پس سنھردو  درمیاناز یبجھت اتحاد نام و لقب امت

 اند سکه دوکت او را در محل اعتبار شمارند مثل سدی ینند و رواکاز ائمه خود اعتقاد 
ن یر از وضاعینت است و صغن و ثقات اھل سیر از معتبریبکر، یر و سدی صغیبکسدی 

م بن یابراھ اند سکز دو یه نکبه ین است و رافضی غالی است و مثل ابن قتیذابکو 
شود  می ه در اھل سنت معدودکبه یبه رافضی غالی است و عبدالله بن مسلم بن قتیقت
تاب خود را کز یر است اما آن رافضی نین اخیف ھمیتاب المعارف در اصل از تصانکو 

 رده تا اشتباه حاصل شود.کمعارف نام 
لمات قرآنی را موافق خواھش خود بدون داللت لغوی و عرفی که ک: آنستمید بکی

ر رب ید اعتبار مثل تفسینند برای مزکت یر را نسبت به اھل بیند و آن تفسیر نمایتفس
ن ین و مؤمنر مؤمیغمبر است و تفسیر خطاب پیه لفظ رب مضاف بضمکبعلی در ھر جا 

ر منافق و ین باھل سنت و تفسیافرکافر و کر یه واقع شود و تفسکھر جا  یعه علیبش
 بار صحابه.کن به یمنافق
براء اھل سنت و در آن کی از یکنند بکتابی را نسبت که ک: آنمیکست و ید بکی

سند یتاب خطبه نوکند و در اول آن یمطاعن صحابه و بطالن مذھب اھل سنت درج نما
ور کتاب مذکن یه آنچه درکتمان سر و حفظ امانت و آنکت باشد به یدر وی وصه ک

م محض پرده داری و زمانه یگر نوشته ایتب دکده پنھانی ما است و آنچه در یشود عق
نند و علی که آن را به امام محمد غزالی نسبت ک  ن)یسر العالم تاب (کسازی است مثل 

ن اھل سنت نسبت یاز معتبرھریک  و به اند ردهکف یار تصنیتب بسکاس یھذا الق
از یر او امتیالم آن بزرگ آشنا و مداق سخن او را از مذاق سخن غکه با کسی کنموده و 

لی یر غوطه خورند و خکن میباشد ناچار عوام طلبه در می ابیمکد یو تفرقه نما
 ران شوند.یمه و حیسراس
تب نادر که مطاعن صحابه و مبطالت مذھب اھل سنت از ک: آنست و دومید بکی

ه کتب اثری ازآن نباشد و بسبب آنکه دران کند و حال آنیشان نقل نمایاب ایمکالوجود 
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ثر ناظران در کو اشود  میان موجود نکو در ھر وقت و ھر مھرکس  شیتب پکآن 
او  درمیانق یح باشد تطبین نقل صحیه اگر اکافتند و به خاطرشان رسد  کشبھه و ش

عبث دردسر   ھا چارهین بیه اکات اھل سنت چه قسم خواھد بود حال آنیگر روایو د
ق وقتی یح ھم باشد محتاج به تطبیه اگر بالفرض نقل صحکفھمند  نمی شند ویکم

درجه باشند از شھرت و صحت مآخذ و صراحت و  یکت در یه ھر رواکم شد یخواھ
امور دران نقل مخفی مستور مفقود است مقابل ن یت در رواه چون ایمکداللت و 

ه از آن کی یھا تابکرد و کد یچرا با »ة الداللهـمآخذ رصحيـحة الـمشهوره صحي«ات یروا
ه نادر الوجود و کل است ین قبیھمه ازکنند  می عه برای الزام اھل سنت نقلیفرقه ش

ھا نه یع ما فیجمتب التزام صحت کن آن یر الوجدان مصنفیباشد و علی تقد می ابیمک
 اند ابس دران جمع نموده محتاج نظر ثانی گذاشتهیاض رطب و یق بیه بطرکبل اند ردهک

تب دفتر کل ین قبین [منھاج] از ھمیو حلی صاحب الف شف الغمه) کلی صاحب (یاردب
ز در مؤلفات خود یدان مناظره برند و ابن طاؤس نینند و به زعم خود گوی از مکنقل 
 رده و به اعتقاد خود اھل سنت را الزام داده است.کدارھا پر ن جنس خریاز ھم
ه یر امامیعه غیه و بعضی فرق شیدیه شخصی را از علماء زک: آنست و سومید بکی

ه وی از متعصبان اھل سنت بود کند یه نام برند و اول در حال او مبالغه نمایاثناعشر
ه کنند که او از اشد نواصب بود بعد از ان از وی نقلی کند یشان گویه بعضی از اکبل

د تا ناظر بغلط افتد یه نمایه اثناعشرید مذھب امامییان و تأیداللت بر بطالن مذھب سن
ن یه به او وصف شده تعصب بدون صحت نقل اکن سنی متعصب یه اکو گمان برد 

ه کشاف کحب مثل زمخشری صاکرد  می وت چراکآورد و بران س می ات را چرایروا
به صاحب یدی غالی است و ابن قتیه زکلی و معتزلی است و اخطب خوارزم یتفض

ع را با یه تشک نھج البالغه) د شارح (یست و ابن ابی الحدیه رافضی مقررک  (المعارف)
ه رافضی غالی است و مسعودی صاحب کوفی مفسر کاعتزال جمع نموده و ھشام 

اس امثال یو علی ھذا الق تاب االغانی)کی صاحب (و ابوالفرج اصفھان مروج الذھب)  (
شان الزام ینند و بمقوالت و منقوالت اکن فرقه در اعداد اھل سنت داخل یرا ا ھا نیا

 اھل سنت خواھند.
ھان یو از بعضی سف اند تیند اھل سنت دشمن اھل بیه گوک: آنست و چھارمید بکی

لمه کن یجاھل بمجرد سماع انند پس کت یاکن نسبت باشد حید ایه مؤکاتی یاکح
ح و بھتان ظاھر یصر ن افتراءیزار شود و ایموحشه از جا رود و از مذھب اھل سنت ب
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لھم بر ھر مسلم و کت یه محبت اھل بکه اھل سنت اجماع دارند بران کرا یاست ز
ت جمعا و فرادی یل اھل بیمان است و در فضایان اکمسلمه فرض و الزم و داخل در ار

ه و یت نموده و عمرھا با نواصب مروانیشان را روایو مناقب ا اند اختهف پردیتصان
د یر و نسائی شھیشان مثل سعد بن جبیفه ازیرده طاکن مقدمه پرخاش یه دریعباس

ه در زمره یعه خود را به تقیدند دران اوقات شیشکار یت و رنج بسیفه اذیشدند و طا
خواندند. اھل  می لمه نواصبکو به طمع مال و مناصب کردند  می نواصب داخل

 فرستند و بایشان درود مبرایو در ھر نماز  اند ت بودهیشه ناصر اھل بیه ھمک اند سنت
ه بعد از موت ھر امام برادران و کعه یباشند بر خالف ش می م القلبیشان سلیاز اھریک 

گران ید ده بریو بعضی فرزندان او را به امامت برگز اند ردهکر یفکشاوندان او را تیخو
ر از اھل سنت محب و ناصر یت را غیع اھل بیجم اند زبان لعن و طعن دراز نموده

  )یتیاھل ب یتاب الله و عترتکن یم الثقلیکف کتار یإن ه (ک یث نبویست و اشاره حدین
کند  نمی دهیفر به بعض آن فاکمان به بعض قرآن و یه اکه ھمچنان کفرماید  می انیب

گر در آخرت ثمره یت با لعن و طعن بعض دیاھل ب بعضھمچنان اعتقاد و محبت 
د یز دوست بایت را نید آورد تمام اھل بیمان بایه با تمام قرآن اکنخواھد داد چنان

ه کرا یب نشده زیر از اھل سنت نصیرا غکس  ھیچ ن معنی بفضل الله تعالییداشت و ا
عه یوختند و شاند خوده شقاوت برای یه طاھره او مایر و ذرینواصب به دشمنی جناب ام
ر بن العوام یقه و حفصه معظمه و حضرت زبیشه صدین عایقاطبه بعداوت امھات المومن

ار که به انیسانکیبود قبای لعنت برای خود دوختند بعد از ان  ج ه ابن عمه رسولک
د و ید شھیه بخذالن زین و امامین العابدیار امامت امام زکه بانین و مختاریامامت حسن

جئ مفصال یما مر مشروحا و سکاس یاظم و علی ھذا القکار امام موسی که بانیلیاسماع
 ان شاءالله تعالی.

ه درآن کرا  دة النساء یخانه س سند عمر بن الخطاب یه گوک:آنست و پنجمید بکی
ر صحابه بدان یر و ساکھاشم جمع بودند سوخت و ابوب یر و سادات بنین و امیحسن

ر خود بر پھلوی جناب زھرا ضرب و یردند و به قبضه شمشکار نکچ انیراضی شدند و ھ
ن یات و مخترعات این ھمه از مفترید و ایه موجب اسقاط حمل گردکد یصدمه رسان
بھره محض باشد  بی هکسی کمگر کند  نمی ن را باوریچ اصلی ندارد و ایه ھکفرقه است 

ه به یمبحث تق عه چنانچه در باب مطاعن و دریات شیاز عقل و مناقض است به روا
 د ان شاءالله تعالی.یایل میتفص
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شان تابع یه اکرا یعه احق باالتباع است زیند مذھب شیه گوکست و ششم: آنید بکی

َوَقْرَن ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّْجَن ﴿فرموده است در شأن شان ه حق تعالی ک اند تیاھل ب
وَ� 

ُ
َج اْ�َاهِلِيَّةِ اْ� قِْمَن  َ�َ�ُّ

َ
َ َورَُسوَ�ُ َوأ ِطْعَن ا�َّ

َ
َ�ةَ َوأ َ�ةَ َوآ�َِ� الزَّ ُ  الصَّ َما يُرِ�ُد ا�َّ إِ�َّ

ْهَل اْ�َيِْت َوُ�َطّهَِرُ�ْم َ�ْطِهً�ا
َ
 کو تمس .]٣٣[األحزاب:  ﴾٣٣ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم الرِّْجَس أ

و  اند تیاھل ب ریتابع غ  ھا عه ھمه فرقهیر از شیان و غکن پایبه اقوال و افعال اکنند  می
ن باشند و یقیه ناجی به کد یبا می عهیت پس شیاز اقوال و افعال اھل بکنند  می تخلف

مثل اهل «عنی ینه یث سفیند بحدید نمایین مضمون را تأیگران در خوف و خطر و اید

شان مزج یر این تقریو در ا  »من ختلف عنها غرقكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا وفي يبيت
ه اتباع اھل کد ید دین بایکت البته موجب نجات است لیل است اتباع اھل بحق بباط

ه خود را بنابر اغراض فاسده بر دامن اھل کان و ابالسه یو اتباع مغو  ندھا دام فرقکت یب
دام فرقه اگر کن دور افتاده بودند یشان بعد المشرقین ایبستند و از رسم و آئ می تیب

بندد  نمی چ وجه صورتیبھ اند تیعه تابع اھل بیه شکنین است و اثبات ایبحث است در
 هیمیه خود را اتباع ملت ابراھکن مکیگر مشریز دیردن چکگر است و یز دیگفتن چ

ھود ین را مخالف آن ملت قرار داده صابی و صباه لقب داده بودند و یو مسلمگفتند  می
دالله بن سالم و ھما السالم گفته عبیسی علیو نصاری خود را از اتباع موسی و ع

ق او سپردن یسی بردن و خالف طرکنام دانستند  می شان را مخالفینجاشی و اضراب ا
 هیه و چشتیه و سھروردیز خود را قادریدان و مالحده نیقیائی است بیحیرسوائی و ب

ن نسبت و یرا با ھا نیاگویند  می هینامند و فرقه برھنه سران موداران خود را مدار می
اش نام ککنند  می سبکد برای خود یحت و رسوائی زایه فضکد بلیگشایانتساب چه م

شان درخواست یز ازین بزرگواران نیق ایسی رسوم و طراکگرفتند تا  نمی ن بزرگوارانیا
گر ائمه اطھار بران یر و دیه جناب امکه احق باتباع مذھب اھل سنت است کرد بلکنمی

 دور می ر خودکرا از مجالس و لش نفرقهیمذھب بودند در ظاھر و باطن و مخالف ا
مالطفات داشتند و اجازت درس  کفه و مالیو به ابو الحنفرمودند  می و اجالکردند  می

شان اصول یو از  اندت نمودھیدند و رؤسای اھل سنت تلمیذی ائمه اھل بیو فتوی بخش
قه یطرب یشان ھم تصویدانستند و ا ھا آن  گران را ھم موافق یمذھب اخذ نموده چون د

ق نمودند و بالجمله اگر مجرد انتساب ین را تحقیگران نمودند از ھر ھمه مقدمات دید
ه و یلیه و اسماعیه و مختاریسانکیقت مذھب باشد غالة و یافی در حقکت یبه اھل ب
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را علی کس  ھیچ عه ھمه بر حق باشند ویگر فرق شیه و قرامطه و دیریه و حمیامامه و یدیز
 ند.ینما میل یر و تضلیفکگر تیه با ھمدکتفاخر و ابتھاج نرسد حال انص ین و التشخییالتع

اه در مجلس یزی سینکه ک  اندت دروغ نمودھیاکه اشاعه حک: آنست و ھفتمید بکی
ح ھر مذھب برشمرد و یح و قبایآورد و فضا درمیاند و بحث مذاھب ید رسیھارون رش
د یثابت نمود و مجلس ھارون رشقت او را یل قاطعه حقیعه را ستود و به دالیمذھب ش

سی از اھل کرد و نه کن راکس  ھیچ ز پروایینکمملو بود از علماء اھل سنت و آن 
ن ھمه علماء عمامه بند و شمله یه اکن نشد کمجلس از عھده جواب آن بر آمد و مم

د چون یل او را رد کنند یا جوابی بدھند پس ھارون رشیلی از دالیدل یکدار ابطال 
ن مشاھده نمود فحول علماء شھر را صال در داد و ھمه را حاضر یوت حاضرکعجز و س

ز جمع آمدند و یوسف شاگرد امام اعظم و امثال او نیقاضی ابو  ھا آن  نمود منجمله 
رد کت کگر الزام داد و سایاه گشتند پس ھر ھمه را بار دیز سینکمتصدی مناظره آن 

ف و واھن و سست یشما بمرتبه ضع ه مذھب اھل سنتکت آنیاکن حیغرض از وضع ا
ببالده و  اند ه انقص مخلوقاتند در عقل و فھم و اشھر ناسکاه یزان سینکه کاست 

توانند برآیند   نمی ھا آن  شان از عھده جواب یو فحول علماء اکنند  می حماقه آنرا باطل
و  ھا ه سالکشود  می دیعه عایم بحال اجله علماء شیت نقصانی عظیاکن حیاما در

اه یز سینکر آن یو بعشر عش اند ردهکی  ر پردازیعمرھا مشق سخن سازی و تقر
شان در مجلسی از مجالس اھل یا سی از علماء کن مدت دراز یه درکرا یز اند دهینرس

آموختند و از  می اه رایز سینکاش روش آن که خود الزام خورده کسنت را الزام نداده بل
ه کره باطن یاه درونان تین سیافتند و الحق مذھب ای مین حجالت مستمره رھائی یا

لم و مناظر مجتھد آن که متکن است یق ھمیمستحدث حمقا و سفھاء چند است ال
د یانات او عاجز شوند بعیاه باشد و اگر فحول علماء اھل سنت از جواب ھذیز سینک

وَِعَباُد ﴿ن: یه جواب را فھم خطاب شرط است و مدح تعالی عباده الصالحکرا ینباشد ز
رِْض َهْونًا �ذَا َخاَطَبُهُم اْ�َاهِلُوَن قَالُوا َسَ�ًما

َ
ِيَن َ�ْمُشوَن َ�َ اْ�  ﴾٦٣الرَّْ�َِن ا�َّ

 .]٦٣[الفرقان: 
 : مصرع

  .یجواب جاھالن باشد خموش
نند در اثبات مذھب کف یتابی تصنکشان یه بعضی از علماء اک: آنست و ھشتمید بکی

م کا زنی یزی ینکتاب را نسبت دھند به کن آن یان و مضامیمذھب سنرافضه و ابطال 
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ردند و قادر بر رفع آن نشدند کتاب را مطالعه کن یان ایه علماء سنکنند کع یعقلی و شا
رده است به که آن را نسبت کف مرتضی است یف شریه تالیتاب الحسنکاز آن جمله 

 الم.ھم السیه و علیت نبوی علیزان اھل بینکزی از ینک
نند در اثبات مذھب خود و ابطال مذھب کتابی ظاھر که ک: آنست و نھمید بکی

تاب از زبان آن ذمی کان و در مفتح آن یی از ذمیکنند بکتاب را نسبت کان و آن یسن
دم یشکار ین حق رنج بسیدم در طلب دیه چون بسن بلوغ رسکند یان نمایموھوم ب

ش شد و بدار االسالم کق الھی دست یتوفد یه قاکدم تا آنیشمار چشیوسرد وگرم ب
ه در کردم بعد از آنکن اسالم بحجج قاطعه حق دانستم و بجان و دل قبول ید و دیرسان

د و یدم ھوش از سر من پریل مختلفه شنیدم و اقاویار دیاسالم داخل شدم اختالف بس
م مذھب ه از جمله مذاھب اسالکافتم یل قاطعه دریمه گشتم بعد از ان بنور دالیسراس

  ل فحول علماءیگر مخرج و محرف و به آن دالیعه حق و واقعی است و مذاھب دیش
دم اعتقاد من بمذھب یرا قدرت بر ابطال آن ندکس  ھیچ اھل سنت را الزام دادم و

گران را ھم براه ید سازم تا دیتابت مقکد یه بقکل را خواستم یشتر شد آن دالیعه بیش
ه در مؤلفات کل ذمی یوحنا بن اسرائیتاب کل است یقبن یت آورده باشم و از ایھدا
ر کف مرتضی است و آن را نسبت به ذمی موھوم مجھول نموده و در ابتداء آن ذیشر

دم و یتب ھر فرقه را بنظر انصاف دکه اول در طلب حق سرگرم بودم و کرده ک
عه یشر از مذھب یق نمودم غین آن مذھب تحقیمعتبر  الت ھر مذھب را از علماءکمش

خ در یه در فالن تارکآورده  یتیاکب حین ترتیگری ثابت نشد. و به ایه دیبر من حق
م و فحول یم و فخیدم بس عظیدم و درآن مدرسه محفلی دیه بغداد رسیمدرسه نظام

ه من کشان عرض نمودم یبغداد درآن مجتمع بودند فالنی و فالنی در خدمت ا  علماء
و بدل و جان راغب ام  افتهیقت اسالم یھی راه بحقق الیه بنور توفکمردی ام نصرانی 

دم و از یلمات متناقضه شنکدم و یار دین در اھل اسالم اختالف بسیکن مله گشته لیا
ن یابم ایه را مجمع یان مذاھب اسالمیشوایه در جائی ھر ھمه پکآرزومند بودم  ھا سال

داخل شدم حاال بر من  کم متبرین محفل عظیوقت مرا سعادت رھنمون شد و در
ند پس ھر فرقه از فرق اربعه اھل یل مذھب حق را بر من القا نمایند و بدالیت فرمایعنا

اثبات مذھب خود و ابطال مذھب  برایدند و علماء ھر فرقه یشکقت را بخود یسنت حق
ه نوبت به کار شد تا آنیگر برخاستند و مطاعنه و مالعنه و سب و شتم از ھر جانب بسید
ج راه مذھب حق ورای که ای ناانصافان کد پس من برخاستم و گفتم ید و مشت رسلک
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د و او را یرده اکد و نسبت برفض یه او را رفض نموده اکن چھار مذھب شماست یا
از کس  ھیچ ردم وکر آغاز ین مذھب را تقرین اید پس براھیداریل میر و اھل او را ذلیحق

تاب ضبط کن را در یه آن براھکشدند خواستم علماء مذاھب اربعه دم نزد و سرنگون 
تاب نمودم و کن یر ایه گمراھان براه صواب تحرید ثواب روز حساب و ھدایم به امینمائ

رده کثرت اختالف نسبت به اھل سنت کت یاکن حیه درکف مرتضی یعجب است از شر
در  ست اگر اختالفی ھستید و اعمال اختالفی نیه اھل سنت را در اصول عقاکحاالن

شود مع ھذا اتفاق از اختالف نمیگر یل ھمدیر و تضلیفکفروع است و آنھم منجر بت
ھا در مذاھب اربعه یمتر است بعد از تفحص و استقراء مجموع مسائل مختلف فکار یبس
ست بر خالف یح موجود نیه در آن نص صرک اند افتهیصد و چند مسئله فروعی یس
کند  می لیر و تضلیفکر خود را تیھر فرقه غ ه در اصول اختالف فاحش دارند وکعه یش

ه فقط در ھزار مسئله فروعی باھم مختلف یم اثنا عشرینکه را اگر تفحص یو امام
ل و بر ین مسایبا وجود نص امام برآن مثل طھارت خمر و نجاست آن و مانند ا اند شده

ف یبر شرست یده نین امر پوشیاطالع دارد ا ھا نیاده یمه و جدیتب قدکه بر کسی ک
ده خواھد یه ملقب بعلم الھدی و مجتھد مذھب و بانی مبانی آنست چرا پوشکمرتضی 

نی را یل و براھیده است و دالیرت او را پوشین پرده تعصب غشاوه عناد بصر بصیکبود ل
ض ین مبتذله و خرق حیس گمان برده ھمان مضامیرده و علق نفکه نسبت بآن ذمی ک
فاخره برای     ھای د و خلعتیشو می ه بار بارکدرسه است ه ملتقطه از مزابل منکھنه ک
بوت و استخف من ورق کج العنیدوزد و نزد اھل سنت اوھن من نسیعه ازآن میش

 اند. مال نموده و بناخن انگشت فرسودهیتب شان پاکه اطفال مکالتوت است 
ن یاربعه با  نند در ابطال مذاھب فقھاءکغ یشان سعی بلی: بعضی علماء اد سی امکی

ده یتابی دکگر را جھرا چنانچه ینند و سه مذھب دکمذھب را سرا باطل  یکه کق یطر
تاب شافعی قرار داده و رد کن فرقه نوشته است و خود را در آن یی از علماء ایکه کشد 

ده در آنجا به یاد نھاده و چون به اثبات مذھب شافعی رسیل مذاھب ثالثه بنیو قدح دال
گران یه دکار نموده یده اختیالت بعیجسته وتأو کاسات مردوده تمسیق فه ویل ضعیدال

ه کاس مناسب یاس شبه و قیاس طرد و قیاسات را مسلم ندارند مثل قیل و قیآن دال
دھد  می اس و جوابیآرد مخالف آن ق می ثییستند باز حدیه مثال معتبر نیعند الحنف

الظاھر  کاس باشد مترویق ه مخالفکث یاس است و ھر حدیث مخالف قین حدیه اک
ث یاس را بر حدیان قیه سنکن است یتاب محض برای ھمکن یف ایا تصنیاست گو
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د و مذھب شافعی را یه نمایل شافعیه ابطال مذاھب ثالثه به دالکنند و برای آنکم یتقد
پی برد و پس در  ھا آن  ه ھر سامع و ناظر پسستی و ضعف و وھن کنند کلی ثابت یبه دال

ار مخفی است یشان بسید اکین یھمه مذاھب اھل سنت برھم شوند و انظر او 
 مه شوند.یران و سراسیان دغا خورند و حیسن علماء
نند در فقه و در وی کف یتابی تصنکن فرقه یه بعضی از علماء اک: آنمیکد سی و کی

ی از ائمه اھل یکتاب را بکند و آن یآنچه موجب قدح و طعن اھل سنت باشد درج نما
نسبت  کرده و به امام مالکف یعی تصنیه او را شکنند مثل مختصر کسنت نسبت 

ز است لعموم یخود لواطه جا کرا بمملو که مالکتاب درج ساخته کنموده و درآن 

َ َوَ� �ُْ�ُِ�وا بِهِ َشيًْئا﴿ یقوله تعال يِْن إِْحَسانًا َو�ِِذي الْ  َواْ�ُبُدوا ا�َّ ُقْرَ� َو�ِالَْواِ�َ
بِيِل  اِحِب بِاْ�َنِْب َوابِْن السَّ َواْ�ََتاَ� َوالَْمَساكِِ� َواْ�َارِ ذِي الُْقْرَ� َواْ�َارِ اْ�ُُنِب َوالصَّ

ْ�َمانُُ�مْ 
َ
َ َ� ُ�ِبُّ َمْن َ�َن ُ�َْتاً� فَُخوًرا َوَما َملََكْت � و  .]٣٦[النساء:  ﴾٣٦إِنَّ ا�َّ

ه نسبت به کام  دهیتابی در اصفھان دکن قسم یه من ھمکرد کشخصی از معتبران نقل 
ن یشان باید اکین یحه در آن مندرج است و غالبا ایل قبینند و مساکفه یامام ابوحن

نند به امام کتابی نسبت کمانند  می انکیه مالکن یه در مغرب زمکرود  می شیصورت پ
ه اھل کرا یز کند به امام مالنکتابی نسبت کن یفه و در ھندوستان و توران زمیابی حن

ر آن امام را چندان به یات غیات امام خود بوجه احسن معلوم است و روایمذھب را روا
د ھم اعاظم کین یند درینش می نند و احتمال صدق در دل شانک نمی شیح و تفتیتفت

نسبت  که حل متعه را به امام مالکه یمثل صاحب ھدا اند علماء اھل سنت گرفتار شده
 به خالف امام اعظم.داند  می بر متعه حد واجب که امام مالکرده حاالنک

تب اھل کو در  اند غ نمودهیشان سعی بلیا ر از علماءیثکه جمعی ک: آند سی و دومکی
باشند و بعضی از  نمی شتر دستمال علماء و طلبایه بکر یر و سیسنت خصوصا تفاس

ب موضوعه یاذکد ایآ نمی د بدستتب متعدکه شھرت ندارند و نسخ آن کث یتب احادک
ند چنانچه قصه ھبه یان باشد الحاق نمایعه و مبطل مذھب سنید مذھب شیه مؤک

ه لما کت نموده ین روایث چنیاق آن حدیو س اند ر داخل نمودهیدر بعض تفاس کفد

ْر ﴿ نزلت بِيِل َوَ� ُ�َبّذِ ُه َوالِْمْسِكَ� َوا�َْن السَّ  .]٢٦[اإلسراء:  ﴾٢٦َ�بِْذيًراَوآِت ذَا الُْقْرَ� َحقَّ
اد یباشد ب نمی ه دروغگو را حافظهکم آنکاما بح کفاطمة و اعطاھا فد ج دعا رسول الله

ه برای کستی یز بایجا بود و نک که فدکی است و در مکت مین آیه اکشان نماند 
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ز یو نشد  می سریت میتا عمل بر تمام آکرد  می وقفزی یچز یل نین و ابن السبکیمسا
شند و در شھر یکش مینند و تشوکنمی یکح بر ھبه و تملیداللت صر کاعطاھا فد

تب اھل سنت را که کن فرقه یس بودند از امراء اکدلھی در عھد پادشاه محمد شاه دو 
ث یدند و درآن حدیسینو می ر بخط خوشیاة) و بعضی تفاسکمثل (صحاح سته) و (مش

نمودند و آن نسخ را مجدول و مطال و  می ه برآورده داخلیتب امامکمطلب خود از 
م بن علی یفروختند و در اصفھان آغا ابراھ می مت سھل در گذرییمذھب نموده به ق

د کین ین بایکرده لکن اسلوب عمل یه بود بھمین صفویبار سالطکی از امراء یکه کشاه 
ثرت نسخ کمال شھرت و کتب مشھوره اھل سنت بجھت که کرا یشان حاصلی نشد زیا

ن اھل سنت از یر مشھوره را اعتباری نبوده و لھذا محققیتب غکستند و یف نیل تحرقاب
ف یم صحاکب و در حیب و ترھیمگر در ترغ اند ز نداشتهیتب مشھوره نقل را جاکر یغ

رد بجھت احتمال کده و عمل را ازآن اخذ نتوان یچ عقیه ھکشمارند  می نیشیپ اء یانب
 ف.یتحر

تب مشھوره اھل سنت در کبرند و از  می ارکدر نقل بانت یه خک: آنوسوم ید سکی
ه کند حاالنیافزا می خود درآن دو لفظ ممد مدعاء  یکو کنند  می فات خود نقلیتال

تعمق   بی هکست و بعضی اھل سنت یدا نید اثری پیتب منقول عنھا ازان لفظ زاکدرآن 
اد یو ب اند دهیعنه دتاب منقول کت را در یا روایث یو اصل حدکنند  می درآن نقل نظر

زنند  می افتند و دست و پا می ریخبر شده در ورطه تحید بیشان است ازآن لفظ زایا
ار دارد و آنچه ابن ین باب جنس بسیاز شف الغمه) کتاب (کدر  یلیاردب یسیبن ع یعل

ل است ین قبیز ازینکند  می نقل رامه) و (نھج الحق)کن) و (منھج الیالف در ( یمطھر حل
 د بود.یدار باخبر 

ث یند و در وی احادیف نمایل خلفاء اربعه تألیتابی در فضاکه ک: آند سی و چھارمکی
نند و چون نوبت کراد یشان اید و اجزاء و معاجم ایحه اھل سنت از سنن و مسانیصح
ه در حق خلفاء ثالثه موجب کزی ین رسد در ضمن آن چیر المؤمنیل امیر فضاکبه ذ

حه در یند و بعضی نصوص صریه آورده داخل نمایتب امامکا از یقدح باشد وضع نموده 
ن و چنان یند چنکخالفت ھرکه  شانیه با وجود جناب اکت آنجناب بخالفت و آنیاحق

ند کن یقیثالثه  ل خلفاء یراد فضایند تا سامع و ناظر بغلط افتد و سبب ایاست درج نما
ز یف اھل سنت نیتصانه در کد یده است و گویعق کتاب سنی پاکن یه منصف اک

ن او رخنه ین او برھم خورد و دیقیثالثه موجود است پس  ث قادحه در خلفاء یاحاد
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ث نام راوی و یتاب اول ھر حدکده شد و درآن ین صفت دیالنی باکتابی کرد و یپذ
سر نشده و در ورطه یز میث را تمیز مرقوم بود و بعضی از اجله علماء حدیمخرج آن ن

مناقب  اض النرضه يفير «صاحب  اند سی پی نبردهیس ابلین تلبیبا دان ط افتادهیتخل

ل خلفاء اربعه آورده و یتاب خود از مجموعات فضاکث در یل احادین قبیز ازین  »العرشه
شود  مین دغل ملتبس نیث امعانی دارد درایه در فن حدکسی را کن یکدغا خورده ل

قه را در یمخترعات و صاحب سل ت الفاظ آن موضوعات و سخافت معانی آنکاکبجھت ر
 خ نجدی است.ین ھمه ساخته و پرداخته شیه اکشود  می افتیبادی نظر در

 حه طعنیل قبیعه را به بعضی مسایه سابق اھل سنت شک: آند سی و پنجمکی
ه از ک اند ردهکن صورت یر دفع آن طعن بایشان تدبیجمعی از علماء مذھب اکردند  می

ل را یمه را مخفی ساختند وآن مسایتب قدکل را محو نمودند و یتب خود آن مساک
نند و با ک که نسبت به امام مالک کردند به ائمه اھل سنت مثل لواطه با مملوکنسبت 

ل ین جنس مسایند و ازیفه نمایر را نسبت به امام ابوحنیمادر و خواھر مسئله لف حر
 اند ار آوردهیسر ابن مطھر حلی بسد مرتضی و ابن مطھر حلی و ابن طاؤس و پیس  افتراء

ه من بعد اھل سنت را دفع کحال خود و دفع طعن از خود است  شان اخفاء یو غرض ا
 عه بگذارند.ین طعن از خود مھم افتد و دنبال شیا

ند بمضمونی یان الحاق نمایبراء سنکت در اشعار یدو ب یکه ک: آند سی و ششمکی
ه و لغت یاھل سنت و بھمان وزن و قافع باشد و مخالف مذھب یح در تشیه صرک

ات را ین ابیند اھل سنت بنابر خفت و خجالت خود ایمصنوع و منحوت سازند و گو
د یخ فریثر نسبت بمقبوالن اھل سنت مثل شکن ماجرا ایو ا اند حذف و اسقاط نموده

رازی یم سنائی و موالناء روم و حافظ شکیزی و حیخ اوحدی و شمس تبریعطار و ش
ز یشان رو داده و بااشعار امام شافعی نین دھلوی وامثال ایواجه قطب الدحضرت خ

 نست.یاشعار امام شافعی ا اند ردهکت الحاق یشان سه بیقدمای ا
 : شعر

يحصب مـــن منــــمــــيـــا راكبـــا قـــف بال  
 

ـــا و  ـــاكن خفيفه ـــف بس ـــاهضواهت  الن
 

ــــ ــــاض ال ــــحرا اذا ف ــــاىل  حجيجـس  يمن
 

ــــ  ــــا كم ــــائضـفيض ــــرات الف  لتطم الف
 

 كــــــان رفضــــــا حــــــب آل حممــــــدان 
 

ــــــــثقالن إين رافيضــــــــ   فليشــــــــهد ال
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ت مردم یه بسبب حب اھل بکات مقابله نواصب است ین ابیو غرض امام شافعی از
ح در یه صرکگر یت دین سه بیعه ایتب شکو حاال در بعض کردند  می را نسبت برفض

 کامام شافعی تمسع یو بدان بر تش اند ردهکملحق ساخته نقل  ھا آن  ز با ین اند عیتش
 جسته.
 :شعر

ــــــانن ــــــاد ب ــــــم ن ــــــف ث ــــــ يق  محمدـل
 

 ه لســــــت ببــــــاغضيــــــبنه ويوصــــــو 
 

ـــــــذ اخـــــــربهم إين  يمـــــــن النفـــــــر ال
 

ــــؤالء اهــــل الب  ــــل ــــي ــــاقضيت ل  س بن
 

 يم الـــــذيس بتقـــــديـــــقـــــل ابـــــن ادرو
 

ــــــدمتموه  ــــــی  ق ــــــا ريض عــــــيلعل  م
 

 ه اظھر من الشمسیات امام شافعی نزد ماھران عربیات و ابین ابیو فرق در لغت ا
عت و ین بزرگواران و شریار اکه بنای کرا یت پوچ است زیشان بغاید اکین یاست و ا

شان یذائی اکد و شعر کین نامداران از سر تا قدم بر مذھب اھل سنت است بیقت ایطر
ند یشان را شعری گوید و بعضی شعرا ایآ  نمی تب ھمکردن از اطفال مکعی گمان یرا ش

تب کند بدون الحاق مثل آنچه در یبراء اھل سنت نماکی از یکو آن را بتمامه نسبت ب
 ه امام شافعی گفته است.کده شد یشان دیا

 :شعر

ـــــــيف ـــــــ يع ـــــــول وحو ينب ـــــــالبت  دري
 

ــبطاه والســجاد و  ــاقر الــوس  يمجدـالب
 

ــــاووجعفــــر و  جالرضــــاببغــــداد و يالث
 

 ججججيمهدـالــان ويركالعســوفلذتــه و 
 

ه تولد کرا یخ پر ظاھر است زیتارن اشعار از روی یذب اکه کنست یو برھان الھی ا
ار متأخر یری بسکست و چھارده است و تولد امام حسن عسیدر سنه دو ینق یامام عل

ست و چھار است در عھد مامون عباسی و وفات یازآن و وفات امام شافعی در سنه دو
امام شافعی  اند رخ مدفون شدهکست است و در یست و بیامام محمد تقی در سنه دو

ه بنای معتصم کری در سر من رای کشان شد و امام حسن عسیحاضر واقعه اجا ک
 کند و امام شافعی زمان معتصم را ادراین بود و اآلن آن شھر را سامرا گوکاست سا

ن یو ا اند ردهکر کذ اند افتهیت دریه از اھل بکسانی را کل یننموده آری امام شافعی فضا
ت یند و رواینما می امین عبادت قینت باع اھل سیست جمیمخصوص به امام شافعی ن
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ت را یار است و سلسله آبای اھل بیتب اھل سنت بسکت در یث از ائمه اھل بیحد
 اند. دهیبسلسله الذھب نام

ھنه عرب و که بعضی از ک اند دهیخ دیر و تواریتب سکه در ک: آند سی و ھفتمکی
ه ھنوز فی الجمله کھانت کا به استعانه علم یتاب کشان به سماع از اھل یعقالی ا

ن از استراق سمع ممنوع نشده بودند بت پرستی گذاشته یاطیصحتی داشت و ش
نمودند و مردم را  می دند و اخبار بوجوب باوجود آن حضرتیشک می انتظار نبی موعود

در ضمن آن قصص حرفی چند کردند  می دکیض و تایسعادت متابعت و تحر کبر ادرا
ز بر آن مرد جاھلی بر بستند و ید و آنرا نیه مذھب رفض نمایقه داللت بر حکافزودند 

مه آن سازند و یز ضمینند نکت یغمبر روایه از پکق مقال او ید و تصدییدر بعض جاھا تأ
نند از آنجمله قصه جارود عبدی است کت ابتھاج و تفاخر یات بغایاکات و حین روایبا
لی بطمطراق و یشان خیه ایاخبار ع است و در مصنفاتیع و ذایشا ھا نیاتب که در ک
ه در سال که جارود بن منذر عبدی نصرانی بود کور است حاصلش آنکنت مذیب و زیز

ه از آن جمله کغمبر شعری چند انشاد نمود یه به اسالم مشرف شد و در حق پیبیحد
 ن شعر ھم ھست.یا

 ت: یب

ـــــــم ـــــــون باس ـــــــأ االول ـــــــايف كانبان  ن
 

ـــــــــو  ـــــــــم اوص ـــــــــال كائيباس  رامك
 

ه قس بن ساعده را بشناسد کسی کا ھست در شما یه آکفرمود ج پس آن حضرت 
ما کشان یه من از جمله اکشناسد مگر آن می ی از ما او رایکا رسول ھر یه کجارود گفت 

جارود خبرده ما را ای  ام سلمان فارسی حاضر بود گفت بر اخبار و اسرار او مطلع ینبغی

يا رسول اهللا إين «غمبر فرمود آری بگو گفت یمقال او پ از حال او و بخوان بر ما بعضی از

مشتمل وهوعتاد وثمر وصحصح ذي قتاد اىل  قد خرج من نادي من نديته ايادوشهدت قسا 

اصبعه فدنوت منه فسمعته ووجهه   اءـالسماىل  نجاد فوقف يف اضحيان ليل كالشمس رافعا

محاميد معه ـالثالثه الوممرعه بحق حممد ـاال رضني الويقول اللهم رب السموات االرفعه 

التبعه سمي الكليم الرضعه  مويسوجعفر واحلسنني االربعه وفاطمه والعليني االربعه و

الصادقوا القيل عدد ونفاه االباطيل والطرق املهيعه درسه االناجيل واولئك النقباء الشفعه 

هلم من اهللا وهبم تنال الشفاعه وعه عليهم تقول الساوالنقباء من بني ارسائيل فهم اول البدايه 
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حمياي ثم انشا يقول وبعد الي عمري ولوفرض الطاعه اسقنا غيثا مغيثا ثم قال ليتني ادركهم 

يالقي حممدا حتی  م يكن منهم ساماـعاش الفي سنه لوا لـا ليس به مكتمـاقسم قس قسم

هم ويعمي االنام عنهم   اءـامحد افضل من حتت السم هم اوصياء   اءـالنجباء احلكمو

احل الرضاء قال اجلارود قلت يا رسول اهللا انبئنا حتی  لست بنايس ذكر هم يـللعم ضياء

يا جارود ليلة  ج اشهدنا قس ذكرها فقال رسول اهللاـم نشهدها ول ياء التـبخري هذه االسم

 ما بعثوا قلت علی ان سل من رسلنا قبلك من رسلنااىل  اهللا تعايل ياء اوحـالسماىل  ارسي يب

ا ثم عرفني اهللا ـة منكمـوالية عيل بن ايب طالب واالئمونبوتك علی  ما بعثوا قال بعثتهمعلی 

قال  ثم قال يهدـمـالاىل  اءهم واحدا بعد واحدـأسم ج ائهم ثم ذكر رسول اهللاـبأسم تعايل

ن یو آثار وضع و افترا بر »مهديـال ييعنمنتقم من اعدائي ـهذا الو يهؤالء اوليائ اهللا تعايل
ه در آخر آن است بر ماھر کثی یت الفاظ حدکاکاست خصوصا ر دیت ظاھر و ھویروا
ه منذر کن جارود یز پسر ایالم رسول مناسبت ندارد و نکست و اصال با یده نیه پوشیعرب

ن بود در خالفت آنجناب خراج تمام معموله خود یرالمؤمنینام داشت و عامل حضرت ام
خته به اعدای آنجناب ملحق شد و آنجناب برای او یقبض و تصرف خود آورده گررا در 

قت حال حضرت یسرزنش بقلم آورد و او اصال متنبه نشد پس اگر پدر او را حق    ھای نامه
ه پسر خود را کان داشت کچه امشد  می ن ظاھریه طاھره او چنین و ذریرالمومنیام

ره او جارود بن المنذر الجارود یز نبید و نیی نماجائین قدر بیند و آن پسر اکخبردار ن
شان یث را در خاندان این حدیو از عمده مصاحبان اوست اگر ا کشاگرد انس بن مال

ی یقناعت م کنمود و بر أنس بن مال نمی ل علم از ائمه اطھاریبود چرا تحص می اصلی

الذي و«گفت ه او کن قدر است یحه از حال جارود است ھمیتب صحکرد و آنچه در ک

از حال قس بن  ولقد برش بك ابن البتول ونجيل بعثك باحلق لقد وجدنا وصفك يف اال

علی  قال إن وفد بكر بن وائل قدموا وده استـاینقدر که ابن عباس روایت نمساعده االیادي 

هل فيكم احد يعرف قس بن  ج ا فرغوا من حوائجهم قال رسول اهللاـفلم جرسول اهللا 

ل ـمجعلی  كأين به جقالوا هلك فقال رسول اهللا   قالوا كلنا نعرفه قال ما فعل ساعده االيادي 

ـعوا وعوا فكل من عاش مات وكل من اسمـا الناس اجتمعوا وا يقول اهيـر بعكاظ قائمـامح
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ـاد موضوع ان يف االرض لعربا عمـاء خلربا وكل ما هوآت آت إن يف السممات فات و

أقسم قس حقا واء ذات ابراج ـسمـمور وجتارة لن تبور ليل داج وبحار توسقف مرفوعه و

أحب اليه من دينكم وإن هللا عزت قدرته دينا هليكونن بعده سخط و يف االمر ريض لئن كان

ثم انشد  الناس يذهبون فال يرجعون أرضوا فاقاموا ام تركوا فناموا  يالذي أنتم عليه ما يل أر

 .»بوبكر شعرا له كان حيفظها
 : شعر

 س هلا مصادريت موارد للموت لي رأال  القرون لنا بصائر  منني االولنيالذاهب يف

 ابركاالواالصاغر يسعينحوها يت قوميرأو  ابركاالواالصاغر يسعينحوها يت قوميرأو
 ابرکسعی االصاغر و االینحوھا  یت قومیو رأ

فرق آسمان و  اند ردهکقس نسبت  سوی   بهه کن عبارت و عبارت سابق یا درمیانو 
عرب   و قس از ابلغ بلغاءشود  میه بالغت حاصل نیه وحشین است بجمع لغاة عربیزم

ه دران جمع نمودند یه لغات قاموسکر از آنیبود عبارت سابقه بوئی از بالغت ندارد غ
ه کن قصه آنست یذب اکل بر یاول دال ده نخواھد بود ویچنانچه بر دانا فن بالغت پوش

افت البته ی می شان در شب معراج قراریه ایر و امامت ائمه از ذریت حضرت امیاگر وال
گر یت صلوات و دیچنانچه فرضشد  می داد و متواتریغمبر خود تواتر را از مردم خبر میپ

ر و یحضرت امغ فرموده و بتواتر منقول شدند و الاقل ین قسم تبلیع آنجا را ھمیوقا
گر بابت دعوای امامت تنازع یدباھم  داشتند وین ماجرا اطالع میشان البته بریخاندان ا
دادند و از یھود و نصاری خبر میبود البته  می تب سابقهکردند و اگر در ک نمی و تجاذب

عه آن یر فرق شیدادند و سایبودند و خبر م می ت اولی برآن مطلعیعرب ھم اھل جاھل
 هیه موافق مذھب اثناعشریدیه و زیه و واقفیلیه و اسماعیسانکیو کردند  می تیرا روا

ه نفاة کالم منسوب بقس ائمه را وصف نموده است بآنکه در کگر آنیشدند و د می
 یچگاه قدرت نفیه حضرت ائمه را ھکرا ین وصف خالف واقع است زیو ا اند لیاالباط

دند و در یه و خوف اعداء گذرانیدر تق هیعه اثنا عشریشه به زعم شیسر نشد ھمیباطل م
عه یاس نزد شیج و مرسوم ماند و علی ھذا القیه رایه و عباسیل مروانیشان اباطیزمان ا

شد و  نمی سریشان را صدق میه عمرھا ایه بجھت تقکز نبودند یل نیصادقوا الق
 ی از ائمه منقول نشده.یکچ یل از ھیدرانج
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ه فرمود ک جغمبر ینند بجناب پکث موضوعه را نسبت یه حدک: آنو ھشتم ید سکی
شان مبدل یئات ایه سکره بلیبکره و یچ گناه صغیرا سوال نخواھد بود از ھ یعه علیش

ال «ه کت فرموده یاز حضرت باری تعالی روا ج غمبریه جناب پکبحسنات شوند و آن

شھوات پرستان را به اری از یات راه بسین مفتریو ا  »ان عصاينوعليا  اعذب احدا وايل
اب کائی و ارتیح  بی ن موضوعات دادیز ایاباحت فواحش باز نموده است و بدست آو

له یبوسھرگاه  هکفھمند  نمی ن قدریدارند انمیدھند و اصال حسابی بر یفواحش م
شان یات ایئات مبدل بحسنات شوند و ذوات عالیند و سکچ گناه ضرر نیشان ھیمحبت ا

د و اقارب و یستی گذرانیما در خوف و ھراس باید و دایشکستی یبافات طاعت یلکچرا ت
اب معاصی و کد از ارتید و تشدید بر طاعت و تھدکیض و تایعشائر و اتباع و خدام را تحر

ھا  مشقت گریرد و چرا از اول دعوت نماز و روزه و جھاد و حج و دکستی یمحرمات با
ه که راه اسھل و اقرب کشدند بل می اعثمالوفات و عادات ب کنمودند و بتر می مردم را

تا کردند  می ه الدعوه مقررین امر را مدار نجات و ما الیدادند و ھمیمحبت بود نشان م
ن لطف و اصلح یلفکآمد و در حق م نمی ق اسھل الزمیق صعب با وجود طریطر کسلو

چرا ق ین طریمال رأفت و رحمت الھی ازکد با وصف یشد و در قرآن مج نمی بر ھم
نشان ندادند و با اعمال و طاعات و تقوی و طھارت چرا دعوت را منحصر ساختند 

ب مردم به یعت و ترغیام شرکات بر ھم زدن احین مفتریشان ازیبالجمله مقصود ا
 اباحت و زندقه است.

ن و یر المؤمنیت و آنچه در امامت امیل اھل بیند فضایه گوک: آنو نھم ید سکی
ن و یقین الفریه است بیث متفق علیات و احادیوارد شده از آشان بالخصوص یل ایفضا
شان و آنچه در خالفت شان وارد شده یثالثه و اعوان ا  عنی خلفاءیگران یل دیفضا

ه را طرح یرند و مختلف فگیه را بیه متفق علکار عقال آنست که است و یمختلف ف

ماال اىل  دع مايريبك«و تردد دور مانده باشند و به مقتضای  کند تا از مقام شینما

ه کھود و نصاری است یشان در رنگ شبھه ین شبھه ایرده باشند و اکعمل   »يريبك
شان مجمع یل و مناقب ایه و فضایھما السالم متفق علیسی علیند نبوت موسی و عیگو
ه و یمختلف فج ناقب او ل و میغمبر آخر زمان و فضایه ملل ثالثه است و نبوت پیعل
ا در رنگ شبھه یند یه را طرح نمایرند و مختلف فگیه را بیه متفق علکار عقال آنست ک

 ه بودیشان متفق علیشان در زمان این و مناقب ایخیند خالفت شیه گوکخوارج 
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رده و اگر کاد نیشان راه مخالفت و بغی نرفته و به طعن و قدح یاز صحابه با اکس  ھیچ
شان بسته باشند اعتبار ندارد یمرور دھور و بعد زمان و رواج دروغ تھمت بر ا فرقه بعد

ن در زمان یده بد اعتقاد شدند خالفت ختنیات شنیدند و به مفتریه آن زمان را ندک
شان یدورات مخالفان و مشاجرات و منازعات ماند و اقرآن و امثال اکدر به کشان میا

ار عقال کشان شدند و یفت و طاعن در بزرگی ار خالکشان منیر ایه اقارب و عشاکبل
ن ھمه شبھات یند جواب ایه را طرح نمایرند و مختلف فگیه را بیه متفق علکآنست 

ه که وقتی مقتضای عقل است یمختلف ف که و تریه اخذ بمتفق علکسخن است  یک
مرجح گر یه دیل قویافته نشود و اگر دالیگر سوای اتفاق و اختالف یلی دیدلھردو  درآن

ه کد شمرد یل الزم باید داشت و اتباع دلیار نباکجانب افتادند با اتفاق و اختالف  یک

ن قاعده یعه بریاش فرقه شک) و ان كثر ناقلوهوالباطل باطل وان قل نارصوه واحلق حق  (

�َُّهْم ﴿ مکن بحیکردند لک  نمی ه عدولیه به مختلف فیاستوار ماندند و از متفق عل
َ
َو�

ه ھرگاه کشان است یه ایاز قواعد مقرره فقھ  .]٢٢٦[الشعراء:  ﴾٢٢٦َما َ� َ�ْفَعلُونَ  َ�ُقولُونَ 
د یبا کبه مخالف تمس آنھا  گر موافق یی مخالف عامه و دیکت از ائمه وارد شود یدو روا

ن قاعده را با یه بر مخالفت عامه است ایه مدار حقکرا ید نمود زیبا کرد و موافق را ترک
د و ان شاء الله ید فھمین بزرگان را باید و عقل و دانش اید سنجیور باکر مذین تقریا

ل و مناقب خلفاء ثالثه یه فضاکتعالی در باب امامت و در باب مطاعن واضح خواھد شد 
ن یح ایبه اتفاق واردند و مطاعن و قباھردو  عه و سنییات شیع صحابه در روایبل جم

 رد.کد یه چه باکار عقال معلوم است کعه و یات شیبزرگواران خاص در بعض روا
عه و بطالن مذھب اھل سنت یه مذھب شیبر حقکنند  می ه استداللک: آند چھلمکی

بدخول خود در بھشت و نجات خود از دوزخ و اھل کنند  می عه جزمیه شک ن روشیبا
در امر  کامر و جازم احق است باتباع از شاھردو  نیزی ازیبه چکنند  می سنت جزم نه

 هکو تردد ندارد در آن که اھل سنت شکرا یح البطالن است زین استدالل صریخود و ا
رد داخل بھشت و نجات از دوزخ در حق ھر یح و اعمال صالحه بمیمان صحیبر اھرکه 

ف نبودن امن است یردن و خاکن صورت جزم یه درکمعنی است بل  بی فردی بالخصوص

ِمُنوا َمكْ ﴿ ر الھیکاز م
َ
فَأ

َ
ِ أ ونَ  َر ا�َّ ِ إِ�َّ الَْقوُْم اْ�َاِ�ُ َمُن َمْكَر ا�َّ

ْ
[األعراف:  ﴾٩٩فََ� يَأ

 هکفرماید  می حیری صرکبه امام حسن عسکنند  می ه منسوبکری یو در تفس  .]٩٩
عه از یه نزد شکامله کفه یه صحیمان ندارد و در ادعیاز عاقبت خود نترسد اھرکه 
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فرماید  می انیار بکست جابجا خوف و ھراس از عاقبت یحضرت امام سجاد بتواتر مرو
ه و یریھود و نصاری و غالة و قرامطه و حمین استدالل منقوص است بجزم یمعھذا ا

 خود را ابناءالله و احباءاللهھا  ازین فهین دارند و طایقیه به نجات خود که یلیاسماع
فه رفع یل شوند و طایخود قا فه بحلول و اتحاد باری تعالی در خود و بایو طاگویند  می

ق باشد و ھو باطل یاولی و ال ھا آن  ه اتباع کد ینند پس باکف از خود اعتقاد یالکت
 باالتفاق.

کنند  می ن خود اقتدایشان در دیه اکنند بر اھل سنت که طعن ک: آنمیکد چھل و کی
سم ر را چه قیست پس غین مھتدی نیقیر معصوم چون بخود بالین و غیر معصومیبغ

َ��ُِ�ْم َمْن َ�ْهِدي إَِ� اْ�َقِّ ﴿ ند قال الله تعالیکت یھدا ُ َ�ْهِدي  قُْل َهْل ِمْن ُ�َ قُِل ا�َّ
ْن ُ�ْهَدى لِلَْحقِّ 

َ
ْن َ� يَهِّدِي إِ�َّ أ مَّ

َ
ْن يُتََّبَع أ

َ
َحقُّ أ

َ
َ�َمْن َ�ْهِدي إَِ� اْ�َّقِ أ

َ
َ�َما لَُ�ْم َكيَْف  أ

ش که او را دست کوری است کپس مثال اھل سنت مثال  .]٣٥ونس: ی[ ﴾٣٥َ�ُْكُمونَ 
ر و تردد یند و در اثناء تحرکه بخانه خود برسد و در راه خبط کخواھد  می نباشد و

گاه نکدا شود یشخصی پ ست دست خود را در دست او سپارد و اقتداء او یه از خانه او آ
ه سباع و حشرات که کمھل ان خارداریده به بیشکن شخصی ناواقف را یالزم شمارد و ا

. و جواب یدیه بمطلب رسکده دست او را وا گذارد یرسان اند ابان جمعیه دران بیموذ
د ین و سییست جز بخاتم النبیسی نکه اھل سنت را اقتدا بکن طعن آنست یا

ن در نقل یکن است لیه حبل الله المتکد ید و فرقان حمیو قرآن مجج ن یالمرسل
ت یرام و اھل بکت از صحابه یشوند بروا می معنی قرآن محتاجو فھم  ج رسول ثیاحاد

و  اند شان شھادت بصدق و صالح و نجات و فالح دادهیدر حق ا جه رسول کعظام 
ذا کو ھ اند ن قسم شھادت دادهیار و مصاحبان ابرار خود ھمیدر حق تالمذه اخ ھا نیا

ان و یسازند دروغ گو  می ائمه واسطه درمیانخود و  درمیانه کعه یقرنا بخالف ش
ور کشان مروی و مذیحه ایتب صحکه در کا طالبان را و عجب آنست یان و دنیمفتر

و  اند زاری و تبری فرموده بی ه ائمه عظام از ان گروه شقاوت پژوه به ھزار زبانکاست 
پس مثال  اند ه گذاشتهیه و حلولیمجسمه و مشبھه و اباح ھا نیاثر کو ا اند لعنت نموده

ی از یکرد اول خود را بکه اراده مالزمت پادشاه در دل کنت مثال شخصی است اھل س
  ی از وزراءیکر او را بیی از امرا و آن امیکد و آن منتسب او را بیار او رسانکمنتسبان سر 

ب پادشاه و توسل او باشند و یر و منتسب ھمه مشھور بتقریر و امیترقی داد و آن و ز
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است و مثال  کزبان زد خواص و عوام آن مل ھا آن  ات او در حق یالطاف پادشاه و عنا
ا یاطالع او سند اقطاع  بی بانه از پادشاهیخواھد غایه مکسی است کعه مانند یش

از  ھا آن  نان دغا باز ساخته ھمه کان و مھر یان و لباسیند و با جعلکحاصل  یرگیجا
نی یدن و بیبدست برد دھ می پادشاه مخفی و ترسان و پادشاه ھر روز منادی

ِ ﴿ ھا آن  دن یبر ً� مِْن َخْشيَةِ ا�َّ ْ�َتُه َخاِشًعا ُمَتَصّدِ
َ
نَْزْ�َا َهَذا الُْقْرآَن َ�َ َجَبٍل لََر�

َ
 لَْو �

ُرونَ  ْمَثاُل نَْ�ُِ�َها لِلنَّاِس لََعلَُّهْم َ�َتَفكَّ
َ
 .]٢١[الحشر:  ﴾٢١َوتِلَْك اْ�

ه در کاتی یف قرآن و اسقاط آیبر صحابه بتحر نندکه افترا ک: آند چھل و دومکی
ت و اتباع یبر اعانت اھل بکرد  می صیت نازل شده و تحرین و اھل بیرالمؤمنیل امیفضا

ردند بر نبذ کع صحابه اتفاق یه جمکافه انام و آنکشان بر یجاب طاعت ایشان و ایا
طعن در ن یشان و جواب ایت و ظلم و جور بر ایو غصب حق اھل ب ج ت رسولیوص

ْ�َا اّ�ِْكَر �نَّا َ�ُ َ�َافُِظونَ ﴿ ید موجود است قوله تعالیقرآن مج [الحجر:  ﴾٩إِنَّا َ�ُْن نَزَّ

اِ�َاِت لَيَْستَْخلَِفنَُّهْم ِ� ﴿ و قوله تعالی  .]٩ ِيَن آَمُنوا ِمنُْ�ْم وََعِملُوا الصَّ ُ ا�َّ وََعَد ا�َّ
 ِ رِْض َكَما اْستَْخلََف ا�َّ

َ
ِي اْرتََ� لَُهْم اْ� يَن ِمْن َ�بْلِِهْم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهْم دِيَنُهُم ا�َّ

ْمًنا
َ
َ�َُّهْم ِمْن َ�ْعِد َخوْفِِهْم أ َوَمْن َ�َفَر َ�ْعَد ذَلَِك  َ�ْعُبُدونَِ� َ� �ُْ�ُِ�وَن ِ� َشيْئًا َوَ�َُبّدِ

ولَ�َِك ُهُم الَْفاِسُقونَ 
ُ
ُهْم ُظلُِموا﴿تعالی و قوله  .]٥٥[النور:  ﴾٥٥فَأ َّ�

َ
ِيَن ُ�َقاتَلُوَن بِ� ذَِن لِ�َّ

ُ
 أ

َ َ�َ نَْ�ِهِْم لََقِديرٌ  ْن َ�ُقولُوا َر�َُّنا  ٣٩�نَّ ا�َّ
َ
ْخرُِجوا ِمْن دِيَارِهِْم بَِغْ�ِ َحّقٍ إِ�َّ أ

ُ
ِيَن أ ا�َّ

 ُ ِ ا�َّاَس َ�ْعَضُهْم بَِبْعٍض لَُهدِّ  ا�َّ َمْت َصَوامُِع َو�ِيٌَع َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد َولَْوَ� َدْ�ُع ا�َّ
ِ َكثًِ�ا هُ  يُْذَكُر �ِيَها اْسُم ا�َّ ُ َمْن َ�نُْ�ُ نَّ ا�َّ َ لََقوِيٌّ َعزِ�زٌ  َوَ�َنُْ�َ ِيَن إِْن  ٤٠إِنَّ ا�َّ ا�َّ

َمُروا
َ
َ�ةَ َوأ َ�ةَ َوآتَُوا الزَّ قَاُموا الصَّ

َ
رِْض أ

َ
نَّاُهْم ِ� اْ� ِ  بِالَْمْعُروِف َوَ�َهْوا َعِن الُْمنَْكرِ  َمكَّ َوِ�َّ

ُمورِ 
ُ
ِ ﴿ و قوله تعال .]٤١-٣٩[الحج:  ﴾٤١َ�قَِبُة اْ� ٌد رَُسوُل ا�َّ اُء َ�َ  ُ�َمَّ ِشدَّ

َ
ِيَن َمَعُه أ َوا�َّ

ارِ رَُ�َاُء بَيَْنُهمْ  ِ  الُْكفَّ ًدا يَبَْتُغوَن فَْضً� مَِن ا�َّ ًعا ُسجَّ ِسيَماُهْم ِ�   َورِْضَوانًاتََراُهْم ُركَّ
ُجودِ  ثَرِ السُّ

َ
هُ  َذلَِك َمَثلُُهْم ِ� ا�َّْوَراةِ  وُُجوهِِهْم ِمْن �

َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
ْ�ِيِل َكَزْرٍع أ َوَمَثلُُهْم ِ� اْ�ِ

اَع ِ�َغِيَظ بِِهُم  رَّ ارَ فَآَزَرهُ فَاْسَتْغلََظ فَاْسَتَوى َ�َ ُسوقِهِ ُ�ْعِجُب الزُّ ِيَن  الُْكفَّ ُ ا�َّ وََعَد ا�َّ
ْجًرا َعِظيًما

َ
اِ�َاِت ِمنُْهْم َمْغفَِرةً َوأ  .]٢٩[الفتح:  ﴾٢٩آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ
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شان صباحا و مساء و غدوا و ینند بر اولوالعزم از رسل اکه افترا ک: آند چھل و سومکی
عه علی داخل یشان را در شیه اک اند خواستهیار خود از خدا مکه و اذیرواحا در ادع

ه کابد ی می اولوالعزم راه اء یم بحال انبین افترا نقصان عظیه درکفھمند  نمی د ویفرما
شان را یشان را ھرگز قبول نه فرموده و نه ایه متواتره و ائمه این ادعیباری تعالی ا

 محل بی وقت و بی ف خواھشیلکده شما چرا تیعه علی نرسیه ھنوز دور شکاطالع داد 
عه وارد یفه اھل سنت در مدح شیه ضعیث واھین مقام آنچه از احادید و در ھمیشک می

عه یست دوم حمل لفظ شیه شدنی نکست یات امریح آن رواینند اول تصحکر کشده ذ
اھل سنت و  یقی مرتضی علیعه حقیه شکبر خود و امثال خود ادعای محض است بل

 ادیی یکرا به نھریک  ستند ویسی بد نکا روند و ب می ه بر روش آنجنابک اند جماعت
ند و سابق ینما می رت آنجنابیث و سید و اعمال اتباع قرآن و حدیو در عقاکنند  می

ان اھل سنت و یشوایه پکعه اولی بود ین لقب خاص به شیه در اصل اکگذشت 
شان ین لقب ازین این و دخول مطلبیو رفته رفته بسبب انتحال منتحل اند جماعت

ن یه ایافت و از اسماء غالیشد و به اھل رفض و اباحه و زندقه اختصاص  کمترو
دی یخسیس شد چنانچه لفظ مؤمن بجوالھه و مصلی به تصدق خور و س    ھای فرقه

ی کنند باکن لقب احتراز یش حاال اگر اھل سنت ازکبحبشی و حالل خور بنجاست 
 ه موھم خساست و نجاست است.کندارد 
ر از یا و رسل و غیل دھند بر سائر انبیر را تفضیه جناب امکآن: د چھل و چھارمکی

ه و حملة کع مالئیو ھمسر دانند و بر جممساوی ن و بآنجناب یغمبر آخریجناب پ
ن ھمه بنابر یند و این باب نمایم دریل دھند و غلو عظیتفض یرسکالعرش و خزنة ال

شان یه با وجود اکن داند یقیشانرا معتقد شود بین قدر بزرگی ایسامع اھرگاه  هکآنست 
 د ویرس نمی ردنکگری را درآن داخل یشان بود و دین برای ایامر خالفت متع

ل یائیکل و میست با وجود جبرائیت نیه امر خالفت موقوف بر افضلکفھمند  نمی
غمبر او را بمنصب یل پیه با وجود شموکردند بلکفه مقرر یب خلیطالوت دباغ را از غ

َ قَْد َ�َعَث لَُ�ْم َطالُوَت َملِ�ً ﴿ خالفت نواختند �َّ يَُ�وُن  َوقَاَل لَُهْم نَبِيُُّهْم إِنَّ ا�َّ
َ
قَالُوا �

َحقُّ بِالُْملِْك ِمنُْه َولَْم يُْؤَت َسَعًة ِمَن الَْمالِ 
َ
َ اْصَطَفاهُ  َ�ُ الُْملُْك َعلَيَْنا َوَ�ُْن أ قَاَل إِنَّ ا�َّ
ْسمِ  َعلَيُْ�ْم َوَزاَدهُ �َْسَطةً  ُ يُْؤِ� ُملَْكُه َمْن �ََشاءُ  ِ� الْعِلِْم َواْ�ِ ُ َواِسٌع  َوا�َّ َوا�َّ

شور گشائی و حل کدر حق او ارشاد فرمودند سرانجام مھمات  .]٢٤٧[البقرة:  ﴾٢٤٧َعلِيمٌ 
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ت نسب و یگر است و اشرفیزی دیت و ابرام و نقض سوانح سلطنت چکو عقد امور ممل
 گر.یامری د دقت علم و رسائی ذھن

شان مسطور و محرر یتب اکع و در یع و زایشان شایا درمیانه ک: آند چھل و پنجمکی
قه و حفصه یه عائشه صدکن یدالمرسلین و ازواج مطھرات سیه سب خلفاء راشدکاست 

ر الله کمل القربات است و سب عمر افضل است من ذکاند افضل العبادات و ا معظمه
اری از عبادات یب خورده بسیده خود فرین عقیشان بایبر و سفھاء و حمقاء اکاال

از ھرکه  هکفھمند  نمی ندین افضل العبادات مداومت نمایدھند و بر کمفروضه را تر
اری او بمرتبه کس شده پس گمراھی و بد یاری نموده به اغواء ابلکبشر گمراه شد و بد

چ یس را در ھیابل ست و لعنیچ فرد بشری نیدن بآن مرتبه مقدور ھیه رسکاعلی است 
حق  ھا ه سالکو از عبادات نه شمرده چه جای آنان اند عتی و ملتی قربت نه گفتهیشر

شان را یاز مصاھره و قرابت با آنجناب ا کناز    ھای ر البشر دارند و عالقهیصحبت خ
شان از یر ایه غکبل اند ه اھل سنت و جماعتکن یر از مسلمیثکم است و جمعی کمستح

ن بزرگواران یر ایم و توقیشه تعظیه ھمیه و نجاریرامکز معتزله و ین هیفرق اسالم
و  اند ه بودهیثر فرق اسالمکشه ایشان ھمیه اکو حال اھل سنت معلوم است  اند نموده

ن بمدح ممدوح و قدح یرینقاد از احوال رجال و مجاھ اند شان جماعه گذشتهیدر زمره ا
شان ضرب المثل یمه ایھان ثاقبه و افھام سله و اذیث نبویمقدوح و محتاط در نقل احاد

ات و یعیات و طبیاضیل ریات و مسایشانست در فلسفیاست چنانچه شاھد آن خوض ا
برخود  ھا دند منتیدیشانرا میھای ا ین علوم موشگافین ایه اگر واضعکات بوجھی یالھ
شانست یه ھمه مخترع و مستخرج ایاری مثل اصول و فنون ادبیدند و علوم بسیشیکم
ند الاقل یاجماع نما ھا آن  ر یم و توقیه در مدح اشخاص چند و تعظکن قسم جماعه یا

ست و یار عاقل نکن یجرأت بر امر ذی جھتشود  می دایشان پیشبھه در طعن و قدح ا
ب خوردن و ینقدر فریب معلوم خواھد شد ایشان عنقریه حال اکان خود یشوایت پیبروا

 ر آخرت است.کاط در فیتمغرور بودن دور از حزم واح
ن ینند باکت یث خود موضوعات چند روایتب احادکه در ک: آند چھل و ششمکی

ن از من که سوال ک÷ غمبر یفرستاد بسوی پیم یشه وحیه باری تعالی ھمکمضمون 
ر یج و تشھین اخبار را ترویشان این ایطالب و متأخر یبن اب ینم بحب علکت یتا ترا ھدا

شود  می ال حق ج غمبریم بجناب پین وضع و افترا قصوری عظیدره کفھمند  نمی نندک
ن است او را حاصل نبود ین دکمان و ریه فرض اک یه محبت علکبه چند وجه اول آن



 ی اثنا عشری تحفه   ٩٦

ن ید اکیه بار بار تأکن امر ضروری قصور و تغافل و اھمال داشت یل ایه در تحصکدوم آن
ن امر ضروری محتاج به یرا دره باری تعالی او کد سوم آنیرس می معنی از حضور اقدس

مانی از یات ایاء را ضروریع أنبیه جمکطلب او نداد حال آن بی سوال داشت و خود بخود
کنند  می ات ھمان مثلین گروه در وضع روایه اکباشد غرض  می ابتداء خلقت حاصل

  ه عاقلی در حق غافلی گفته است:ک
 بنی قصرا و ھدم مصرا.

شان بظاھر در مذھبی از مذاھب اربعه اھل یا  از علماء ه طائفهک: آند چھل و ھفتمکی
ه مردم آن کسنت داخل شدند و خود را درآن مذھب آنقدر راسخ و استوار ساختند 

شانرا مقتدای مذھب خود گمان بردند و یمذھب ظاھرا و باطنا باامتحانات و تجارب ا
گشت چون شان مفوض یس مدارس آن مذھب شدند و افتای آن مذھب بدیمتولی تدر

ه ما را مذھب کردند کدند اظھار یالموت شن کدند و آمد آمد ملیبمرگ رس یکنزد
ن فرقه ین ما ایفکز و تیه متولی غسل و تجھکردند کت یعه حق نمودار شد و وصیش

ن و ینند تا تالمذه و معتقدکند و مقبور یشان دفن نمایباشند و ما را در مدافن و مقابر ا
و شد  می د چرا راغبید نمی و شبھه عارض شود و درست کاحبا و اصدقاء شان را ش

ي ـلـمطهر احلـقال ابن ال«کرد  می د چرا عدولیفھم نمی مذاھب اھل سنت را اگر باطل

 بأن يتويل  اويصكان اكثر مدريس الشافعيه يف زماننا حيث تويف يف كتاب (منهج الكرامه) 

 .»÷شهد الكاظم ـان يدفن بمـمؤمنني وجتهيزه بعض الامره يف غسله و
و در  اند ردهکف یتابی تصنکشان یر علماء ایه بعض از مشاھک: آند چھل و ھشتمکی

ه بودند و بظاھر یشان بر مذھب امامیخ اھل سنت و علماء ایثر مشاکه اک اند وی نوشته
ی از یکف یه تألکعه یان) شیات االعیتاب (وفکل است ین قبیازکردند  می پرده داری

و سھل بن  یق بلخیو شق یرخکو معروف  مید بسطایزیو در وی با عراق است  علماء
ه شمرده و از ین اھل سنت در امامیخ مشھوریشان را از مشایر ایو غ یعبدالله تستر

بر کند  می حیه داللت صرکرده کزی نقل یباافترا و بھتان چھریک  لماتکاقوال و 
ن یعاب نوشته و ازیرا به استشان ین فرقه و مناقب و محاسن و خوارق ایشان ازیبودن ا

ف قاضی نورالله شوشتری خردارھا و انبارھا ین تألیتاب مجالس المؤمنکجنس در 
حت گفت یق نصیه ھم مذھب او بود با وی بطرکھرات   موجود است شخصی از علماء

ات و اقوال و اخبار مندرج شده است مخالف واقع یاکات و حیتاب از رواکن یه آنچه درک
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خ و اخبار اصال یتب تارکاصل است و در  بی باطل وھردو  عه و اھل سنتیش و نزد ثقات
ن غرض یکلدانم  می ن رایه من ھم اکست قاضی در جواب فرمود یاثری ازآن موجود ن

ه کا از مخبری ید یات را خواھد دیاکات و حین روایتاب اکن یدرھرکه  هکمن آنست 
رد و بجھت غرابه و کش مردم نقل خواھند ید البته پیده خواھند شنیتاب دکن یدر

ات داخل خواھند گشت و شھره خواھند یع خواھند شد و رفته رفته در مرویندره شا
عه حاصل خواھد شد و شبھه در اذھان اھل سنت خواھد یر سواد فرقه شیثکگرفت و ت

 شان برین اھل سنت بگوش قبول اصغا نخواھند فرمود الاقل عوام ایافتاد و اگر محقق
عه از اھل عراق و یش  ن علماءیات خود محمول خواھند ساخت و متأخریاختالف روا

ن است ھمه از مخترعات قاضی یه آنچه در مجالس المؤمنکخراسان اجماع دارند بر آن
 است.
 م بر ائمه عظام بر بستند و نقلیشان بھتانی عظیه بعضی رواة اک: آند چھل و نھمکی

مشرف شدند و  ج ت جناب رسالتیخواب به شرف روه بعضی از ائمه در ککنند  می
نمود یر در حق وی میودعای خفرمود  می شیعه ستایآنجناب شاعری را از شعراء ش

گر صحابه گفته است و آن یت و تبراء خلفاء ثالثه و دیه در توالی اھل بکده یبجھت قص
است آنچه سھل ن جنس یدارند ازیخوانند و التذاذ بر میده را جناب رسالت باربار میقص

عه مشرف شدم یش از ھمه شیه روزی در خدمت امام رضا پککند  می تینار روایبن د
نار خوش آمدی یا ابن دیسی جز من حاضر نه فرمود مرحبا کامام در خلوت بود و

ن یسی بفرستم و ترا نزد خود خوانم و درکه به طلب تو کخواستم  می ن ساعتیھم
ا ابن یه کردم کنمود پس عرض یر طور مکنھاده متف نیحالت امام انگشت خود را به زم
ه مرا بقلق آورده کام  دهیاد فرموده بودی فرمود خوابی دیرسول الله مرا برای چه غرض 

نه یا برای من زیه گوکنم یب می ست فرمودیر باشد چیخواب داشته گفتم خ بی و
باشد ترا طول عمر صد  کگفتم مبارام  ه دارد و من باالی آن بر آمدهیه صد پاک اند نھاده

ه ظاھر آن از کام  دهیه من به برجی سبز رنگ رسکنم یب می ست فرمودیسال خواھی ز
دم و یدرآن قبه نشسته دج  و رسول خدا راشود  می باطن و باطن آن از ظاھر نمودار

ری یبزانوی پ ھا آن  ی از یکخوش چھره  اند ه جانب راست آنجناب دو نوجوانکدم یز دین
ه موی ابروی او بر چشم کر السن است یبکر به حدی منحنی و یزده و آن په کیت

ه حسن کجد خود ھردو  ن برکه سالم کد یفرمایمج  ده است پس مرا رسول خدایرس
م ین بر شاعر ما و ندکه سالم کردم باز فرمود کجناب ھردو  پس سالم بر اند نیو حس
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ردم بعد کز سالم یری پس بر وی نیل بن محمد حمیا و آخرت اسماعیار ما در دنیما و 
م یار آنچه بدان مشغول بودیه ھان بکر شاعر فرمود یبآن پج  د رسولین گفت و شنیاز
 د یت رسین بیده دراز بر خواند چون بایر شاعر آغاز انشاد نمود و قصیپ

 ت: یب

ــــــــه ل ــــــــالوا ل ــــــــاوق ــــــــئت اعلمتن  ش
 

ــــــــــن الغا ايل  ــــــــــم ــــــــــه وي  مفزعـال
 

دست خود را بآسمان ھردو  ن پسکی توقف کاند لیه ای اسماعکفرمود ج  رسول
ام  ردهکشان را اعالم یه من اکشان یدی تو گواھی بر ایبر داشت و گفت الھی و س

باز فرماید  می نیرالمؤمنیند و اشاره دست بسوی حضرت امیه و مفزع جویه غاکبسوی 
اد ین را یه اک عه ما را بفرمایر و شگیاد یده ین قصیا یه ای علکبمن رو آورده فرمودند 

 شوم امام رضایاو ضامن بھشت م برایرد من گیاد یده را ین قصیاھرکه  رندگی
اد گرفتم یاد من داد تا یده را بین قصیات ایبار بار ابج  ه جد من رسول اللهکفرماید  می

بار کح در حق صحابه یده متضمن شتم قبین قصیت ازینست و چھار بیده ایتمام قص
ملوث  ھا آن  ر یه زبان و قلم خود را با نشاد و تحرکست یرا روا نچ مسلمان یاست و ھ

ل به یه قاکن گروه یه بعض جانب داران اکنست یات ایسازد و غرض ما از نوشتن آن اب
ردن در حق فرعون و ھامان نزد عقال و اھل مروت کلم کح تین شتم قبیاز ھا آن  برائت 

و در قرآن کنند  می تیضمان بھشت رواع ین امر شنیبر ھا نیاع است و یت شنیبغا
 اند ت فرمودهیافران نقل و رواکفر و زندقه از زبان کلمات کھا  حکمت ز بنابرید نیمج

ِ َمْغلُولَةٌ ﴿ يِْديهِْم َولُعُِنوا بَِما قَالُوا َوقَالَِت اْ�َُهوُد يَُد ا�َّ
َ
بَْل يََداهُ َمبُْسوَطَتاِن ُ�نْفُِق  ُغلَّْت �

نْزَِل إَِ�َْك ِمْن َرّ�َِك ُطْغَيانًا َوُ�ْفًرا َكيَْف �ََشاءُ 
ُ
لَْقيَْنا بَيَْنُهُم  َولََ�ِ�َدنَّ َكثًِ�ا مِنُْهْم َما �

َ
َو�

ُ  الَْعَداَوةَ َواْ�َْغَضاَء إَِ� يَوِْم الْقَِياَمةِ  َها ا�َّ
َ
ْطَفأ

َ
ْوقَُدوا نَاًرا لِلَْحرِْب أ

َ
َو�َْسَعْوَن ِ�  ُ�ََّما أ

رِْض فَ 
َ
ُ َ� ُ�ِبُّ الُْمْفِسِدينَ  َساًدااْ� ْن َجاَءُهْم ُمنِْذٌر ﴿ و .]٦٤[المائدة:  ﴾٦٤َوا�َّ

َ
وََعِجُبوا أ

اٌب  ِمنُْهمْ  ِ ﴿ .]٤[ص:  ﴾٤َوقَاَل الَْ�فُِروَن َهَذا َساِحٌر َكذَّ َوقَالَِت اْ�َُهوُد ُعَز�ٌْر ا�ُْن ا�َّ
 ِ فَْواهِِهمْ  َوقَالَِت ا�ََّصاَرى الَْمِسيُح ا�ُْن ا�َّ

َ
ِيَن َ�َفُروا  ذَلَِك قَْولُُهْم بِأ يَُضاهُِئوَن قَْوَل ا�َّ

ُ  ِمْن َ�بُْل  �َّ يُْؤفَُكونَ  قَاتَلَُهُم ا�َّ
َ
ات مشئومه ین ابیراد این باب ایاز ھم .]٣٠[التوبة:  ﴾٣٠�

 ده: یقص د داشت:ید شمرد و معذور بایبا
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 مربـــــــــــع يبـــــــــــاللوعمـــــــــــر وم أل
 

 طامســــــــــــه اعالمــــــــــــه بلقــــــــــــع 
 

 رســــــمها س يفيا وقفــــــت العـــــــمـــــــل
 

ـــــــو  ـــــــن نيالع ـــــــه م ـــــــدمع عرفان  ت
 

 هيهونـنــــــــت الــــــــكرت مــــــــن كــــــــذ
 

ــــــت و  ــــــب شــــــجفب  موجــــــع يالقل
 

ـــــــــار لكـــــــــ  يا شـــــــــفنـمــــــــــان بالن
 

 تلــــــذع يبــــــدك يمــــــن حــــــب ارو 
 

ــــــوا امحــــــدا ــــــوم ات ــــــن ق ــــــت م  عجب
 ج

 ها موضــــــــعـس لــــــــيبخطــــــــه لــــــــ 
 

ــــــــه ل ــــــــالوا ل ــــــــاوق ــــــــئت اعلمتن  ش
 

ــــ  ــــن الغا یال ــــم ــــزعه وی  المف
 

 فارقتنــــــــــــــــــــات ويــــــــــــــــــــاذا توف
 ج

 طمــــــعيمــــــن  كملـالــــــ هم يفيفــــــو 
 جج

 م مفزعـــــــــــاكاعلمتوقــــــــــال لــــــــــو
 

ــــــتم عســــــك  ــــــتم فين  ه ان تصــــــنعواي
 

 صـــــــنع اهـــــــل العجـــــــل اذ فـــــــارقوا
 

ــــــــــالرت  ــــــــــارون ف ــــــــــه اورع كه  ل
 ججج

ــــــــذ يفو ــــــــقــــــــال ب يال ــــــــي  منـان ل
 

ـــــــــــل ايان ذا كـــــــــــ   ســـــــــــمعيوعق
 

 ثـــــــــــم اتتـــــــــــه بعـــــــــــده عزمـــــــــــه
 

ــــــ  ــــــه ل ــــــن رب ــــــيم ــــــدفعـس ل  ها م
 

ــــــــغ و ــــــــابل ــــــــم تـاال ل ــــــــاك  ن مبلغ
 

 تعـمــــــــــيواهللا مــــــــــنهم عاصــــــــــم  
 ج

ــــــــ ــــــــال النب ــــــــدها ق ــــــــذ يفعن  يال
 

ــــــــ  ــــــــك ــــــــا ـان بم ــــــــدعيامره ي  ص
 

ــــــــــــ ــــــــــــأمورا وخي ــــــــــــهك يفب م  ف
 جج

ــــــــ  ــــــــی  فك ــــــــاهر عل ــــــــعيظ  لم
 جج

 يف الــــــــذكــــــــرام بكــــــــرافعهــــــــا ا
 

ـــــــع ي  ـــــــذكـــــــال ورف ـــــــع ي يف ال  رف
 

 نـــــــت مـــــــواله فهـــــــذا لـــــــهكمـــــــن 
 ج

ــــويل  ــــم  م ــــوا يفل ــــ ورض  قنعــــوايم ـل
 

 ظــــــــل قــــــــوم غــــــــاظهم فعلــــــــهو
 

ـــــــــك  ـــــــــم ـانم ـــــــــا فه ـــــــــدعا ان  جت
 

ـــــــــــــــــ  حلـــــــــــــــــده اذا واردا يف يحت
 

ــــــو  ــــــه ض ــــــن دفن ــــــفوا ع  عوايانرص
 جج

ـــــــاالمس  ـــــــال ب ـــــــا ق ـــــــه اويص وم  ب
 

 نفـــــــعيا ـالرضـــــــ بمـــــــوا وواشـــــــرت 
 ج

ـــــــــــدهو ـــــــــــامهم بع ـــــــــــوا ارح  قطع
 

ــــــوف   ــــــفس ــــــزون بمحي ــــــواــ  ا قطع
 

 را بمـــــــــــوالهمكـــــــــــازمعـــــــــــوا مو
 

ــــــا ل  ـــــــتب ــــــا ـم ــــــواك ــــــه ازمع  انوا ب
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 ردوا حوضــــــــهيــــــــه يــــــــال هـــــــم عل
 

ــــــــــدا و  ــــــــــوال هغ  شــــــــــفعيهم ـل
 

ــــه ماب ــــحــــوض ل ــــهيااىل  ن صــــنعاءـي  ل
 

 طـــــــول العـــــــرض منـــــــه اوســـــــعو 
 

ــــــــب في ــــــــم للهــــــــديــــــــنص  يه عل
 

 احلـــــوض مـــــن مـــــاء لـــــه مـــــرتعو 
 

ــــــــــباه  ــــــــــحص ــــــــــهاقوت وي  مرجان
 

 نـــــــــه اصـــــــــبعخيم ـلؤلـــــــــؤ لـــــــــو 
 

 ان انواعـــــــــــهحيـــــــــــالروالعطـــــــــــر و
 

 قـــــــد هبـــــــت بـــــــه زعـــــــزعو كذا 
 

ـــــــــر ـــــــــأمورهي ـــــــــه م ـــــــــن اجلن  ح م
 

ــــــــ  ــــــــه ل ــــــــيذاهب ــــــــعـس ل  ها مرج
 

ــــــــه ل ــــــــوا من ــــــــبواي كــــــــياذا دن  رش
 

ـــــق  ـــــي ـــــا لـل ل ـــــهم تب ـــــارجعواك  م ف
 ج

ــــــــــدونو ــــــــــنهالك ــــــــــوا م  م فالتمس
 

 شـــــــــبعيا ـمطعمـــــــــوم ايكرويـــــــــ 
 ج

ـــــــــهــــــــذا ل ــــــــ ايل ون ـم ــــــــد يبن  امح
 

ــــــو  ــــــم ـل ــــــيك ــــــم رين غ  تبــــــعي ه
 

 فــــــالفوز للشــــــارب مــــــن حوضــــــه
 

 منــــــعين ـمـــــــل ليــــــالول ويــــــالو  
 

ـــــــاس و ـــــــالن ـــــــوم احلرشـــــــ راي  اهتمي
 

 اربــــــع كنها هالـــــــمس فمـــــــخــــــ 
 

ــــــفرا ــــــل وی ــــــاه العج  فرعونھ
 

 االمــــــة المشــــــنع یلســــــامر 
 

 قـــــــــــــدمها جبـــــــــــــرتية يـــــــــــــراو
 ج

 اللــــه لــــه مضــــجع رد ویــــال  
 

 قـــــــــــــدمها تعثـــــــــــــلية يـــــــــــــورا
 

ـــن ک  ـــب ب ـــعکل ـــه مفظ ـــب فعل  ل
 

 مكـــــــــــــقـــــــــــــدمها ابية يـــــــــــــورا
 

ـــــ  ـــــد لھ ـــــم لـعب ـــــع الک  عک
 

ـــــــــــــراو ـــــــــــــدمها حية ي ـــــــــــــق  دري
 جج

 طلـــــــعیانـــــــه البـــــــدر اذا ک 
 

ـــــــــ ـــــــــه ش ـــــــــدق ول ـــــــــام ص  عهيام
 

 منعـــــوايم ـلـــــ ورووا عـــــن احلـــــوض  
 

 عـــــــــن ربنـــــــــا يالـــــــــوح كبـــــــــذل
 ج

 عة احلــــــق فــــــال جتزعــــــوايا شــــــيــــــ 
 ج

 کاول بر جناب پاشود  می ن قصه افتراء بر دو بزرگوار ثابتیه درکد دانست یبا
حق و صدق ج  ای آنحضرتیه رؤکرا یدوم بر حضرت امام علی رضا زج  رسالت مآب

ن خواب یباشد پس چون در نمی یطانیز نفسانی و شیاست و خواب امام معصوم ن
ن مرد یسه اکین نقد و غل و پل قلب از ین مندرج شد البد ایات دیار ضرورکان ات ویفرک
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ن واقعه عاقل یل افتراء اینار است بر آمده و دالینار بل عبد الدرھم و الدیه ابن دکسھل 
ا بعدد ائمه اثنا عشر کنجا تبرین ما در ایکلشود  می را از ھر لفظ و ھر مصراع او ظاھر

ن و مخالفت یه مخالفت عقل و مخالفت قرآن و مخالفت دکم یان نمائیدوازده وجه ب
ه را به یعی صد پاین شیر ایه تعبکنست یواقع دران قصه ثابت شود اول بسم الله غلط ا

ده به اجماع ین حد نرسیه عمر حضرت امام رضا به اکرا یصدسال عمر راست نشد ز
ن ین چون ایکلد شو میذب خواب نکمستلزم ھرچند  رین و خطای تعبیقین فریمؤرخ

وت کرد و سکوت کردم و امام سکه بخدمت امام عرض کگوید  می ر راین تعبیراوی ا
ه کذب قصه نمود دوم آنکست البد داللت بر یز نیه بر خطا جایر محل تقیمعصوم در غ

ه شاعر کن خواب جناب رسالت مآب امام معصوم مفترض الطاعه را امر فرمود یدر
ه مرد فاجر فاسق کن شاعر معلوم است یخ حال ایروی توارند و از کور را سالم کمذ

ر و در حق حضرت رسالت مآب خالف یشارب الخمر بود پس در حق امام معصوم تحق
ا و قلق و ین رؤیر امام بسبب اکن قصه تفیمشروع و قلب موضوع الزم آمد سوم در

ثالثه از سابق  ه امام را جواز اسب و تبراء خلفاءکان نموده پس معلوم شد یخوابی بیب
ن حد یده به ایده و شنین خواب دیه درکدانستند  می رهیبکه حرام و کمعلوم نبود بل

متردد و مشوش شدند و امام را علم بوجوب واجبات و حرمت محرمات و جواز جائزات 
ن قصه یافتد پس اگر ا می اقت امامتین علم از لیات است و در صورت فقدان ایاز ضرور

بابی عقد  ینیلکافی که در کامام رضا مسلوب االمامت گردد بلح باشد حضرت یصح
ه حاصل باشد پس کد یبا می ونیکان و ما که امام را علم ما کنموده است برای اثبات آن

ده مقبوله او علم حاصل نبود و بمثل ین شاعر و بحال قصیه امام را بر حال اکچون بود 
مال مقربات کبار خواندن آن ضمان بھشت حاصل شود و از  یکه به کز ین چیا

ان یه بعث امام محض برای بکن زمان جاھل بود حال آنیخداوندی باشد امام تا ا
خبر یشان بیه اکشود  می ز واردیال در ائمه سابق نکن اشیمقربات و مبعدات است و بر

 یغ به امام علیرا تبلشان را معلوم بود پس چیم از جھان رفتند و اگر این امر عظیاز
از  یکچ یه ھکرا یح واقع است زیده دروغ صرین قصیه درکرضا ننمودند چھارم آن

ئت مجموعی نزد یچگاه صحابه به ھیه ھکن نگفته و ننوشته یر طرفین و اھل سیمؤرخ
ردن کن امام ازآن جناب نموده باشند و پسند یآمده باشند و درخواست تعج  غمبریپ
ه کرار آن دادن منافی نبوت و رسالت است کان بھشت بر تن قسم دروغ و ضمیا

ن قصه نسبت بجناب یح دریه دروغ صرکپنجم آن  ذب)کاء معصومون عن الی(األنب
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ه شاعرنا و کور که از زبان آن جناب نقل نموده در حق شاعر مذکرسالت نموده جای 
صحبت آنحضرت را ری نه ین شاعر حمیه اکرا یا و اآلخره زیالدن یمنا فیصاحبنا و ند

ا بالبداھه و دروغ گفتن منافی نبوت یم آنجناب بوده است در دنیافته است و نه ندیدر
ه جھل و سفاھت و کرا یح است زیفر صرکده ین قصیه درکاست ششم آن

م تر یامل تر و مستقکغمبر را یرده و عقل پکشی نسبت بجناب باری تعالی یاند ناعاقبت
ن امام مخطور و ملحوظ بود یغمبر را در تعیه پکمفاسدی ه کرا یاز علم الھی ساخته ز

ه به کن یتاب و ارتداد جماعه مسلمکف ین بر ھم خورد و تحریھمه واقع شدند و امر د
م کام الھی متصور بود رو داد و جناب باری تعالی محض بنا بر حکج احیترو ھا آن  قوت 

ه واقع شد معلوم او تعالی کد و مفاسدی ینانکن امام یغمبر تعیاز پ رھاکرانی جبرا و 
غمبر را در یقصد نفرمود و ساخته و پرداخته پ ھا آن  ا دفع آن را با وجود علم به ینبود 

حرف محو مطلق نمود  یکقلم به اظھار  یکقات خود را یدات و توفییه تاکن مدت بلیا
لطف  کاصلح و تر که ترکدا شد ھفتم آنیت اولی بود از آن بدتر پیه در جاھلکو حالتی 

عه است الزم آمد و ین شیات دیبر ذمه خدای تعالی از ضرورھردو  ه مراعات آنک
ه چه مرتبه دارد و جابجا اھل سنت را کعه معلوم است ینزد ش کترھردو  نیقباحت ا

ده مردم را منحصر ساخته ین قصیه صاحب اکدھند ھشتم آنیالزام م کن دو تریبه ھم
ن و اھل خطا و یھود و نصاری و مجوس و ھنود و صابئیه کآناست در پنج نشان حال 

ی خمسه داخل آنھا ن نشیاز یکچ یشان در ھیر ایاجوج و ماجوج و غیاھل حبش و 
غمبر چه سان باربار بر زبان آرد و التذاذ بر یح را پین قسم دروغ صریستند بالبداھه و این

شان یه نه اکرا یالف عقل است زردن خکات خلفاء ثالثه را جدا جدا یه راکدارد نھم آن
مخالفت دارند پس اگر باھم  شانیده و عمل مخالف نبودند و نه اتباع ایچ عقیباھم در ھ

گر ھم باشند وجود اشخاص یر نشان دینشان باشند در ز یکر یه در زکھمان اشخاص 
ر ید و اگر بعضی اشخاص را از ان فرقه زینه متعدده الزم آکآن واحد در ام یکن در یمع

محذور را ھردو  نیح بال مرجح و ایگر گردانند ترجیر نشان دینشانی و بعضی را ز یک
ه مراد از ناس محض کن شاعر آنست یالم اکه یت توجیو غاداند  می بداھه عقل محال

را  ھا آن  اند و  ره ناس خارجیانتی از داید یمال بکشان بسبب یر ایه غکرا یعه باشند زیش
ر نشان دوم و یه زیسانکیدری و یر نشان حیعه اولی زیدر پنج نشان منحصر سازند ش

ن صورت یر نشان پنجم دریر نشان چھارم و غالة زیه زیدیر نشان سوم و زیه زیامام
ن فرق مخالفت تامه یه در اتباع و متبوعان اکرا یزشود  می ز معقولین ھا آن تعدد نش
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د یمج ه حق تعالی در قرآنکخورد دھم آن نمی بر ھم زیو عمال و حصر ن دهیاست عق

ْعَر َوَما يَنَْبِ� َ�ُ ﴿د یی فرمایم س: ی[ ﴾٦٩إِْن ُهَو إِ�َّ ذِْكٌر َوقُْرآٌن ُمبِ�ٌ  َوَما َعلَّْمَناهُ الّشِ

شعر را ھم به  یک جغمبر یپ که جناب پاکن اتفاق دارند بر آنیرازطرفیواھل س .]٦٩
رد و گیاد یده را یه تمام قصکانست کتوانست خواند چه ام ینم ه آن درستیوزن و قاف

د ید دیخ بایری در توارین شاعر حمیه حال اکازدھم آنیم دھد یبار بار به امام رضا تعل
س را در کن ین چنیه اکان کث و فاسق و شارب الخمر بود چه امیه چه مرتبه خبک

َعَراُء ﴿فرماید  می ه خدای تعالیکعالم قدس رسائی بآنجناب باشد دوازدھم آن َوالشُّ
ِ َواٍد يَِهيُمونَ  ٢٢٤يَتَّبُِعُهُم الَْغاُوونَ 

�َُّهْم ِ� ُ�ّ
َ
لَْم تََر �

َ
ُهْم َ�ُقولُوَن َما َ� َ�ْفَعلُونَ  ٢٢٥� َّ�

َ
إِ�َّ  ٢٢٦َو�

وا ِمْن َ�ْعدِ  َ َكثًِ�ا َوا�َْتَ�ُ اِ�َاِت َوَذَكُروا ا�َّ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ وََسَيْعلَُم  َما ُظلُِموا ا�َّ
يَّ ُمنَْقلٍَب َ�نَْقلُِبونَ 

َ
ِيَن َظلَُموا أ ری به اجماع ین حمیو ا .]٢٢٧-٢٢٤[الشعراء:  ﴾٢٢٧ا�َّ

ل گمراھی باشد و امر به اتباع یس دلکن یر نبود پس اتباع اکن از اھل صالح و ذیمورخ
 محال و ممتنع.ج  او از جناب رسول

 ن داخلیشان در صحبت بعضی از ثقات محدثیاران اکه بعضی مک: آند پنجاھمکی
ند و ینما می زاری ظاھریو از مذھب خود بکنند  می اریشان اختیشوند و مالزمت ا می

نند و کر کو مفاسد و مطاعن آن مذھب را بر مأل ذگویند  می اسالف آن مذھب را بد
از ثقات شدت ث یند و در اخذ حدینما می رتیانت و حسن سیاظھار تقوی و توبه و د

دانند  می را موثوق و معدل ھا آن  ه طلبه و علماء اھل سنت کتا آنکنند  می رغبت نمودار
ات ثقات بعض یآنگاه در مروشود  می نان تام حاصلیشان اطمیو بر صدق و عفاف ا

 تیرده رواکف یلمات را تحرکا بعض یکنند  می د مذھب خود مدسوسیموضوعات مؤ
شان است اجلح نام یود اکید ھم اعظم کین یغلط افتند و اند تا مردم به ینما می

ه اوثق علماء اھل کن یی بن معیحیه کام نموده تا آنید قکین یاول باھا  ازین شخصی
افت یارش اطالع نکقت یق نمود و بر حقیل او را توثیسنت است در باب جرح و تعد

شف کگر را از اھل سنت منیدن گمان برد اما علماء یه او را از صادقان تائبیبسبب فرط تق
ه او بآن کاتی ین وا نموده و از روایر چنیله و تزویار است و خود را بحکن مرد میه اکشد 

 م من بعدی.یکا و لیده مرفوعا ان علیما رواه عن بر کردند من ذلکمتفرد است احتراز 
س با مورخان اھل سنت پکنند  می شان مخادعهیه جمعی از اک: آنمیکد پنجاه و کی

تاب کن یه مؤلف اکزی موھم آنیو از اخبار و قصص چکنند  می فیخ تالیتابی در تارک
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ر خلفا و احوال صحابه و ین در سیکند و لینما نمی خارج از اھل سنت است درج
ن اھل یو بعضی مورخکنند  می لی از مذھب خود داخلیزی قلیشان چیمحاربات ا

ند و به غلط افتند و یسنت است نقل نماه مؤلف آن از اھل کتاب بگمان آنکسنت از آن 
شان نشسته ید بر مراد اکین یق شود و نقش ایتحق  بی رفته رفته موجب ضاللت ناظران

خ را در ربقه یو ناظران آن توار اند اختهاند خ در ورطه غلطین تواریعالمی را از مصنف
بعضی ز در ی) ن ن محدث صاحب (روضة األحبابید جمال الدیده حتد سیشکضاللت 
و توقف  سق یر صدکعت ابوبیخ نقل آورده خصوصا در قصه بیل توارین قبیجاھا از

ن قسم نقول یو عالمت ا سرم الله وجھه و در قصه قتل حضرت عثمان کر یحضرت ام
ن اھل سنت از ین آمده اما محققیات چنیدر بعض رواگوید  می هکتاب او آنست کدر 

 اند. تمام واجب دانستهل احتراز یخ مصنفه مجاھینظر در توار
گر مثال ین اھل سنت به نھجی دیبا مورخکنند  می ه مخادعهک: آند پنجاه و دومکی

ند و اصال یخ معتبره اھل سنت نقل نمایتاب از توارکسند و درآن یخ نویتابی در تارک
رسد بعضی  ھا آن  ر صحابه و مشاجرت کن چون نوبت بذیکنند لکانت در نقل نیخ

ف یه در مثالب صحابه تصنکعی یش یر طبریتاب محمد بن جرکشان از یات ایقدح
ند و یضاح المسترشد) نام او نھاده نقل نمایه در امامت نوشته و (اکتاب او کا از یرده ک

تاب محمد کد مراد یه شاکن را غلط افتد ینجا ناظریند پس دریح نگویتاب صرکنام آن 
خ است پس یشھور است و اصح التوارر میبکخ یه بتارکشافعی است  یر طبریبن جر

ن آن نقل در ورطه ضاللت یو متبعشود  می ریند و موجب تحیمورخان نقل در نقل نما
سی را نسخه کم کز الوجود است یار عزیر بسیبکخ یعنی تاریتاب کن یگرفتار شوند و ا

ه از محرفات شمشاطی کسر آمده آنچه نزد مردم مشھور است مختصر اوست یاو م
عه یثر شکز این آن مختصر نیجئ حاله ان شاءالله تعالی و مترجمیاست و سعی یالش

 افته است.یف در آن راه یف در تحریپس تحر اند گذشته
تاب کخ و درآن یسند در تاریتابی نوکشان ین ایه بعضی مورخک: آند پنجاه و سومکی

 تا بعضیند یر نماکسند ذ بی سی وکنقل از  بی حه و قوادح موحشه صحابهیب صریاذکا
ار برند و رفته کف خود و محاورات خود بیرند و در تصانگیز آن از وی نقل بر یتم بی

ار را از کن یشود و اول ا کیکات موجب تشیابد و مردم را اختالف روایرفته شھرت 
ه در کثر قصص حروف صحابه کرده است و اکعی یش یشان ابو مخنف لوط بن ازدیا
 و مخترعات اوست. تاب او مندرج است از موضوعاتک



 ١٠٥ ها و طلبیس باب ثانی: در مکاید شیعه و طرق اضالل وحیله

ه باب مطاعن صحابه یالمکتب کشان در یه جمعی از علماء اک: آند پنجاه و چھارمکی
ث صحاح و حسان و ضعاف اھل سنت در اثبات آن مطاعن یسند و از احادیرا جدا نو

 یکث اگر نیه درآن احادکا در معنی حال آنیف در لفظ یند به ادنی تحریجو کتمس
 ه خالف آن ظاھرکست بلیشان باشد موجود نیموافق مدعاء اه کزی یرده شود چکتأمل 

فه ثانی روزی بر سر منبر در باب یه خلکشان است مثالش آنیف اینھمه تحریاشود  می
ه اگر کد یه مھرھا را گران مبندکفرمود  می داد ویردن مھرھا مردم را پند مکگران 

ن فخر احق و یغمبر بایپ هکستی یا در آخرت بایا یدر دنشد  می گرانی مھر موجب فخر
اده بر پانصد درھم مھر یغمبر و دختران او زیه زنان پکد یدانیبود و شما م می اولی

ز یه خدای تعالی مھر گران را تجوکزنی درآن مجلس حاضر بود گفت  اند نداشته

َرْدُ�ُم اْستِبَْداَل َزْوٍج َمَ�َن َزوْ ﴿ ید قوله تعالیفرموده است در قرآن مج
َ
ٍج َوآتَيُْتْم �ْن أ

ُخُذوا ِمنُْه َشيًْئا
ْ
ُخُذونَُه ُ�ْهَتانًا ��ًْما ُمبِيًنا إِْحَداُهنَّ قِنَْطاًرا فََ� تَأ

ْ
تَأ

َ
 .]٢٠[النساء:  ﴾٢٠�

ل که کالم الھی و تواضع فرمود کفه ثانی از راه تأدب بینی خلک می پس تو چرا منع
لمه او را حمل بر عجز از کن یا شانیالحجال، ا یالناس افقه من عمر حتی المخدرات ف

 جئ ان شاءالله تعالی.یما سکو در باب مطاعن شمرده  اند ردهکجواب آن زن 
المی را با کنند که نسبت کود است آنست کیه اعظم ک: د پنجاه و پنجمکی

ن ازآن برئ یرالمؤمنیام که جناب پاکه موافق مذھب خود باشد حاالنکن یرالمؤمنیام
ه وضع کافته شد اول آنیق یان بعد از استقراء و تتبع بچند طرشین صنعت ایاست و ا

نند و کت بالمعنی یه رواکار برند سوم آنکلمه بکدو  یکف یه تحرکند دوم آنیح نمایصر
و بزعم خود از  اند دهیه خود تراشکرده بلفظ خود آن معنی را ک کلفظ آنجناب را تر

 ھا و خطب ھا ن جنس است آنچه از نامیند و از ایر نمایتعب اند دهیشان فھمیلفظ مقدس ا
لم عن کف الیاده و نقصان و تحریح آنجناب را جمع نموده در وی زیو مواعظ و نصا

تاب (نھج کو  اند ر بعمل آورده موافق مذھب خود ساختهیم و تاخیو تقد ھا مواضع
و مرتضی ند از برادر ایح و گویند از رضا است و ھو المشھور الصحینام نھاده گو  البالغه)

ن را ابتر نموده و اسقاط بعضی حروف یرالمؤمنیالم امکه کشد  می ح معلومیاست و صر
ه در لفظ آنجناب که نامی کار برده و بعضی جاھا کمحل ب بی ریم و تاخیرده و تقدک

ن مراد ییق ابھام آورده تا در تعیواقع بود آن را حذف نموده و بجای او لفظ فالن بطر
ه کن جنس است یز ازیرد و نکنتوانند  کاھل سنت بدان تمساشتباه حاصل شود و 

 ر آن.یو غ یالحل یتاب رجب بن محمد بن رجب البرسک
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ی از یکنند و آن را بکف یتابی تصنکشان یا  ه بعضی از علماءک: آند پنجاه و ششمکی
ات معتبره آن امام یحه و روایتاب اقوال صحکل آن یند و در اواین نسبت نمایائمه طاھر

ات یتاب رواکن یدا شود و در اثناء این نسبت پینند تا ناظر را اعتقاد صحت اکرد وا
ه کری ین جنس است تفسیند ازید نمایه موافق مدعاء خود باشند زاکمزخرفه موضوعه 

ه یه او را ابن بابوک÷ ری کمنسوب است به امام بزرگوار ابو محمد حسن بن علی عس
 رده است.کجمع 
در لعن و طعن  اند ردهکشان دعائی وضع یه بعضی از فصحاء اک: آند پنجاه وھفتمکی

ند دعای قنوت آنجناب بود یند و گوین نمایرالمؤمنیخلفاء ثالثه و آن دعا را نسبت به ام
ن را یخیه دران دعا شکرا یش زیقر نمیشان به دعاء صیست مشھور نزد ایو آن دعائ

ا ـطاغوتيهمـا وقريش وجبتيهم ينماللهم العن ص«گوید  می رده استکاد یش یقر نمیبص

 حرفا كتابكانكرا وحيك وجحدا انعامك وعصيا رسولك وقلبا دينك ووالذين خالفا امرك 

ھردو  نیست و این کچ شبھه و شین نسبت ھیذب و بھتان اکو در  »هذيانـآخر الاىل 
 عه.یست مگر در وھم شیش را وجودی نیقر نمیص

ت او ین و افضلیرالمؤمنینند و مدح امک ه شعری چند انشاک: آند پنجاه وھشتمکی
ند و او را به یان نمایعه درآن اشعار بیت مذھب شین امامت او و حقییغمبر و تعیبعد پ

ھود و نصاری نسبت دھند تا جاھالن اھل سنت به غلط افتند و یبعضی اھل ذمه از 
ل یا انجین ذمی در اشعار خود گفته است البد مقتبس از تورات یه آنچه اکگمان برند 

ن یھم اجمعین صلوات الله و سالمه علیاء سابقیرمه منزله بر انبکگر صحف میا دی
 نند.کھودی نسبت یه به ابن فضلون کن جنس است اشعاری یخواھد بود از

 : شعر

ــــــــــريام عــــــــــيل  مــــــــــهي عزنيمؤمنـال
 

 اخلالفــــــه مطمــــــع مــــــا لســــــواه يفو 
 

ــــايل ــــب الع ــــه النس ــــذو ل ــــالمه ال  ياس
 

ـــــل ف  ـــــدم ب ـــــتق ـــــاي ـــــعل يه الفض  امج
 

 ي ملتـــــريملـــــة غـــــ ينـــــت اهـــــوكولو
 

 عيا اتشـــــــنــــــت اال مسلمــــــكا ـمـــــــل 
 

 ن اشعار را.ینند اکز به او نسبت یو ن
 : شعر

 جنــــــــهالــــــــوری  يفعلــــــــی  حــــــــب
 

ـــــــــ  ـــــــــامح هب ـــــــــا ـف  يا رب اوزاري
 ج
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 حبـــــــــه يا نـــــــــويـــــــــان ذموفلـــــــــ
 

 النـــــــار مـــــــن النـــــــار حصـــــــن يف 
 

 شود. می افتهیشان یتب اکار در ین جنس بسیو از

 ج سمعت رسول اهللا«ه فرموده کن یرالمؤمنینند به امکه نسبت ک: آننھمد پنجاه و کی

 ثمرهتا و نيقول نحن شجرة أنا اصلها و فاطمة فرعها و أنت لقاحها و احلسن و احلسي

 ن مضمون را به نظم آوردهیشان ایو بعضی شعراء ا »اجلنه یلنا فكعه ورقها و يالش
 گوید. می

 
 : شعر

ـــــ ـــــجرة يفي ـــــذا ش ـــــه ا حب ـــــد نابت  اخلل
 

ــت يف  ــا نبت ــا مثله ــجر م ــن ش  االرض م
 

ــــ ــــلها و يمصطفـال ــــةاص ــــرع فاطم  الف
 

ـــــاح  ـــــم اللق ـــــی  ث ـــــعل ـــــيس  د البرش
 ج

 رـا ثمــــــهــــــان ســـــبطاه ليـهاشمــــــالو
 

 ملتف بالشـــجرـعه الـــورق الـــيالشـــو 
 

ـــــه ـــــاء ب ـــــول اهللا ج ـــــال رس ـــــذا مق  ه
 

ــــل الروا  ــــاه ــــرب ه يفي ــــن اخل ــــال م  ع
 

 النجـــــــــاة هبـــــــــموبحـــــــــبهم ارج اين
 

ـــوز يف  ـــر والف ـــل الزم ـــن افض ـــرة م  زم
 

را یزکند  نمی شان داللتیا  ه اصال وجه صحت ندارد بر مدعاءکن خبر با وجودی یو ا
عه اولی یه در زمان سابق به شک اند قت اھل سنت و جماعتیدر حق یعه علیه شک

ن لقب احتراز یاھل سنت از اند ن لقب را خود قرار دادهیچون روافض ا اند ملقب بوده
ند کت ین ام سلمه روایالمؤمن از ام یالزم شمردند چنانچه چند بار گذشت و دار قطن

من يزعم انه �بك اقوام ـشيعتك يف اجلنه اال أن مانت و« لعيلج  قال رسول اهللاه ک

م الرافضه ـم نزب يقال هلـيصغرون االسالم يلفظونه يقرؤن القرآن ال �اوز تراقيهم هل
ال �شهدون مجعة « هم قاليا رسول اهللا ما العالمة في ال ىلعق »فجاهدهم فانهم مرش�ون

 یابن اب ین ابن علیبن الحس یو از موسی ابن عل »و ال مجاعة و يطعنون ىلع السلف
قول انما یان که عن جده انه یت آمده است عن ابیت بود روایه از افاضل اھل بکطالب 

 عتنا من أطاع الله و عمل أعمالنا.یش
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عه یه شکع و مشھور سازند یات را شاینند و آن رواکت یه از ائمه رواک: آند شصتمکی
ت ین روایشان در نخواھد آمد اول ایر ایست و در بھشت غیامت حساب نیرا روز ق یعل

 نه روافض. اند شانیعه اولی و اتباع ایش یعه علیموضوع و مفترا است دوم مراد از ش
 یعة علیإن شفرمودند  می هکنند به ائمه کثی را نسبت یه حدک: آنمیکد شصت و کی

ر صحت مراد یز موضوع و مفترا است و بر تقدیث نین حدیامه و ایوم القیغبطھم الرسل ی
 اند ر نمودهیشان تعبیاز یث قدسیه در حدک اند اء اھل سنت و جماعتیاول یعه علیاز ش

ن یو از »الشهداءالنبيون وـم منابر من نور يغبطهم هـمتحابون يف جاليل لـال«ن لفظ یبه ا
را محض لله و  یه جناب علکسانی ھستند ک یعه علیه شکشود  می ح مستفادیلفظ صر

اء ین معنی جز اولیشان دوست دارند و ایض ارشاد بوساطت ایالله و برای وصول ف یف
شان بجھت اغراض یل ایه اواکست بخالف روافض یاھل سنت و جماعت را حاصل ن

و ھا  دولت است و جاه و حشمت و بر ھم زدنیو ر کحصول ملوی از یفاسده دن
مه آمده یرکه ین آیشان مصداق ایخود را منسوب بآنجناب ساختند و اواخر ا ھا سلطنت

لَْفْوا آبَاَءُهْم َضالِّ�َ ﴿
َ
ُهْم �  .]٧٠-٦٩[الصافات:  ﴾٧٠َ�ُهْم َ�َ آثَارِهِْم ُ�ْهرَُعونَ  ٦٩إِ�َّ

ند یاده از حد مبالغه و اطراء نمایعه زیف شیف و توصیه در تعرک: آند شصت و دومکی
اش در که ککردند  می ن امریاء اولوالعزم آرزوی ایه انبکنند کر خود نقل یو در تفاس

نمودار  یعه علیه در شب معراج شکل را وقتی یم و حضرت خلیمحشور شو یعه علیش
مال تمنا از جناب الھی کد بیشان را نورانی مثل ماه شب چھاردھم دیشدند و چھرھاء ا

�نَّ ﴿د و دعاء او مستجاب شدیداخل فرما یعه علیز در شیه او را نکرد کدر خواست 
بَْراهِيمَ  ن ین قصه است و قبح و شناعت ایاشارت بھم .]٨٣[الصافات:  ﴾٨٣ِمْن ِشيَعتِهِ َ�ِ

حضرت اء اولوالعزم و بر یعه بر انبیت شیه مستلزم افضلکرا یست زیده نیافترا پوش
عته یه (و ان من شیز آیان و نیا از امتیز مستلزم نقصان درجه انبیل است و نیخل

ف ظاھر و بتر یه تحرکرا یاست ز کیکت رین معنی حمل نمودن به غایم) را بریالبراھ
وب است الزم یان معیالم سوقکه در کر و ابھام خالف مقصود کنظم و اضمار قبل الذ

 .کت باری تعالی معاذ الله من ذلالم معجز نظام حضرکد در یآ می
ل ھم یرا بر جبرائ یه حضرت مرتضی علکنند که اعتقاد ک: آند شصت و سومکی

شان یل از ابتداء وجود تا آخر دم مرھون احسان و ممنون انعام ایحقی بود و جبرائ
تب کار در یات بسین باب روایفر است و درکه اقبح وجوه کم یست عظین غلویاست و ا
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شان آن ین عمده اییثر اخبارکه اکت است ین روایه موجودند از آن جمله ایغالن فرقه یا
ن در آمد یر المؤمنیغمبر نشسته بود ناگاه امیل نزد پیه روزی جبرائک اند را آورده

ه کل گفت ید جبرائین حال پرسیغمبر ازیم بجا آورد پیمال تعظکل برخواست و یجبرائ
غمبر فرمود یتوانم آمد پ نمی ر آن بدرکعھده ش ازام  ه تا زندهکست یاو را بر من حق

د از من یافرید قدرت خود بیه چون مرا حق تعالی بکل گفت یچگونه بوده است جبرائ
ر ماندم و یست من در جواب متحیستی و نام تو چکیستم و تو کیه من کد یپرس

ه کد و مرا گفت ھان بگو و مترس ین جوان بر سر وقت من در رسیخاموش شدم ناگاه ا

پس برای ادای حق آن احسان  »ي جربائيلـاسميل وأنا العبد الذلأنت الرب اجلليل و«
ه عمر تو چه کد یل پرسیم او بجا آوردم پس آنحضرت از جبرائیمن برخواستم و تعظ

و من کند  می ه بعد از سی ھزار سال طلوعکست یل گفت ستاره ایقدر است جبرائ
م یه تعلکرا ین فرقه است زیب ایاذکن قصه از ایو تمام اام  دهیرا سی ھزار بار د طلوع او

ل یی شبھه به موجب نص قرآنی از جبرائیه بکم تمام قرآن ین دو سه حرف برابر تعلیا
مه یتواند شد در برابر آن نعمت عظ  نمی واقع شده یغمبر به مرتضی علیغمبر و از پیبه پ

ح بران یرد و در تراوگیاد یه شخصی از حافظ قرآن کمانند آن باشد نمی ن قدر را حقییا
ه از حافظ نسبت کم قرآن ین لقمه دادن او در برابر تعلید و لقمه دھد ایحافظ فتح نما

ل واقع یه در عمر حضرت جبرائکث ین حدیز آخر ایباو واقع شده چه مرتبه دارد و ن
ند از محاالت کر سال طلوع ه بعد از سی ھزاکه ستاره کرا یاست مخالف حس است ز
ت اولی است و آن اسرع کم معموره بحریثر اقالکب در اکواکاست چه طلوع و غروب 

ل را باالی آسمان ھشتم یو جبرائشود  می ه در روز و شب دوره او تمامکات است کحر
پس نسبت شود  می شب مرور و عبور ب ثابته است چند مرتبه در روزکواکز که مرک

ر از یو معھذا وجود شھادی حضرت امشود  میب معقول نکواکل طلوع و غروب یبجرائ
ل را عقال یشان جبرائیم این وجود تعلیل به ھزاران سال متأخر است دریوجود جبرائ

ه که در آن وجود نفس ناطقه کرا یمی ندارد زکست و بوجود مثالی در وحی حین نکمم
و عقاب و ثبوت حقوق است مفقود است  ه و محط مدح و ذم و ثوابیاریمدار افعال اخت

او تعالی است  کذات پا ھا آن  وم یه قکه آن وجودات در رنگ اسما و صفات الھی کبل
ن شخص یشوند منسوب بایه درآن وجودات صادر مکو افعالی  اند ھمه منسوب بآنجناب

ت باشند چنانچه درمقام خود ثاب نمی گردند و مورد مدح و ذم و مدار ثبوت حقوقنمی
 د.کین یاست و از حل ا



 ی اثنا عشری تحفه   ١١٠

ه کور است کشان مذیتب اکه در کده رفت و آن آنست یز پاشی: ند شصت و چھارمکی
ن ھم از باب غلو و یو ا اند ل نمودهیح و تھلیم تسبیه را تعلکن مالئیرالمؤمنیجناب ام

ه قبل از وجود کس مالئیح و تقدیه تسبکرا یقت است زیی حقیان بین غالیمزخرفات ا

رِْض َخلِيَفةً ﴿آدم بنص قرآنی ثابت است قوله 
َ
 �ذْ قَاَل َر�َُّك لِلَْمَ��َِكةِ إِّ�ِ َجاِعٌل ِ� اْ�

ُس لََك  َ�َْعُل �ِيَها َمْن ُ�ْفِسُد �ِيَها َو�َْسفُِك اّ�َِماَء َوَ�ُْن �َُسّبُِح ِ�َْمِدَك َوُ�َقّدِ
َ
قَاَل  قَالُوا �

ْعلَمُ 
َ
ه مصدر افعال کن یرالمؤمنیووجود شھادی ام .]٣٠[البقرة:  ﴾٣٠َما َ� َ�ْعلَُمونَ  إِّ�ِ أ
 ار.یبه زمان بس÷ ه است متأخر است از وجود آدم یاریاخت

نند از آنچه کت یز روایلمات غلو آمکن یرالمؤمنیه در حق امک: آند شصت و پنجمکی
ن یسائر است و عند المحدثغمبر از مبالغات مشھوره بر السنه عوام دائر و یدر حق پ

ن مانند آن را یر المؤمنیدر حق ام »ا خلقت االفالكـمـلوالك ل«چ اصل ندارد و مثل یھ
ن ییلما خلق الله النب یه مرفوعا لوال علیما رواه ابن بابو کح و قطعی دانند من ذلیصح

 ه.کو المالئ
نه یالموت معاه ھر مؤمن و فاجر را عند کنند که اعتقاد ک: آند شصت و ششمکی

الموت و  کعه خود را از عذاب دوزخ و اعوان ملیپس شدھد  می ن رویرالمؤمنیجناب ام
 مکنوشاند و دوزخ را ح می بخشد و شربت سرد خوشگوار باو  می ه عذاب خالصیکمالئ
شان مخالف مذھب یه بزعم اکعه او نرساند و فاجر را یه تعرضی به شککنند  می

ن یند و ایه ثواب و عذاب ھمه تابع اوکو مالئفرماید  می ذایب و ایم بتعذکشانست حیا
ه ارواح بنی آدم را مرجع و مآب روح الله کشان مشابه باعتقاد نصاری است یاعتقاد ا

دن و گرفت یم و بخشیب و تنعیم است و محاسبه و مجازات و تعذیسی بن مریعنی عی
بد یز  می ن اعتقادیری را اه نصاکنقدر ھست یار اوست ایردن مفوض بطور و اختکر گیو 
عھد پدر و نائب او در ابرام  یو ھر پسر ولگویند  می سی را ابن اللهیه حضرت عکرا یز

ه کرد بخالف روافض گییو مجرا مکند  می باشد و بجای او دستخطیمھمات م
غمبر را بنده فرستاده او یدانند و پیمج  غمبرین را وصی رسول و نائب پیرالمؤمنیام

 ن ثابتیر المؤمنین مرتبه را به امیه از چه راه اکست یچ معلوم نیھکنند  می اعتقاد
ه در مخاطبه حارث کر ینند بحضرت امکاتی را نسبت یشان ابیند و بعضی ازینما می

ذابان کی از یکو حارث اعور کند  می ن مرتبهیاعور ھمدانی فرموده است و داللت بر
رده سبب ضاللت کود را نسبت بآنجناب ت زاد طبع خیمشھور عالم است اگر چند ب
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ه به کم منادی مضاف واقع است یات ترخیعالمی شده باشد چه عجب و در اول آن اب
ر یالم حضرت امکه کن شاھد صادق است بر آنیت غلط و خطاست و ایاجماع اھل عرب

 نست یات ایست و آن ابین
 : شعر

 رينيــــمــــت يا جــــار مهــــدان مــــن يــــ
 

 منــــــــافق قــــــــبالومــــــــن مــــــــؤمن ا 
 

ــــــــــــي ــــــــــــه و يعرفن ــــــــــــهحلظ  اعرف
 

ــــــــمه و  ــــــــه واس ــــــــالبنعت ــــــــا فع  م
 

 بـــــــ تعـــــرض للعنياقـــــول للنـــــار حـــــ
 

ــــــــــد ذر  ــــــــــريبي ــــــــــرجال ه ال تق  ال
 

ــــــــذر ــــــــه ال تقربي ـــــــــي ــــــــه حب  ه ان ل
 

 متصــــــــــال ال بحبــــــــــل الــــــــــويص 
 

ــــــق ــــــاردياس ــــــن ب ــــــی  ه م ــــــأعل  ظم
 

 حـــــــــالوة عســـــــــال ختالـــــــــه يف 
 

 حلــــــــارث عجــــــــبعلــــــــی  قــــــــول
 

ـــــ  ـــــثالك ـــــه م ـــــة ل ـــــم اعجوب  م ث
 

ر یمجرد اعانت و شفاعت جناب ام ھا آن  ح باشند مفاد یاشعار صحن یو اگر بالفرض ا
عنی اھل سنت یعه اولی ین به مخلصان خود است و آن موجب خنگی چشم شیالمؤمن

ار یارخانه دار الجزاء وابسته باختکه تمام کجا کن غلو و مبالغه از یو جماعت است ا
 اوست.
از ابن کنند  می تیشان روایاه کنند بر اھل سنت که طعن ک: آند شصت و ھفتمکی

و چون  »إن اهللا قد زوجك فاطمة و جعل االرض صداقها« یقال لعلج  یعباس أن النب
نمود و به فاطمه نداد و اھل سنت  کفه اول چرا منع فدین باشد پس خلین چنیحال ا

ن یشان جواب ایح است در مذھب این تناقض صریپس اکنند  می بیفعل او را تصو
ح و نه یق صحیست نه بطریتب اھل سنت موجود نکت اصال در یروا نیه اکطعن آن

ه سفاله الھند کبنگاله  که ملکافته است یف آری در جھال بنگاله شھرت یق ضعیبطر
ست و جھال یچ معلوم نین شھرت ھیاست و وجه ال ز حضرت فاطمه یاست در جھ

ه ک کقصه فدباشد باز ھم  میاصل محض  بی هکار است ین جنس مشھورات بسیرا از
م اختراع و افترا یار فرمائکست بحال خود است و اگر عقل را یبنگاله واقع ن کدر مل

ا دعوای ارث ی یعه و سنیتب شکه در کرا یزشود  می ت بداھه معلومین روایبودن ا
ن صورت حاجت ادعاء ارث و ھبه خاص نبود یا دعوای ھبه آن و در ایمنقولست  کفد
ر ھما یعه و سنی و غیرا از شکس  ھیچ زیو نفرمود  می خود کن را از ملیه تمام زمکبل
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 رند رواگیشان بیه از حضرت زھرا و اوالد اکن بدون آنیچ قطعه از زمیھ کتلقی مل
گر اراضی یبر و دیه تصرفات جناب رسالت مآب در خکد یآ می ز الزمیشد و ن نمی

ن ھمه باطل و نمیدر غام یج حضرت فاطمه به قطاع و انعام و تقسیمغنومه بعد از تزو
اده یال فاسد زین خینمود بالجمله مفاسد ا  می ه اتالف حق زھراء و اوالد اوکظلم باشد 
ردن طرفه کت باطل را نسبت به اھل سنت ین رواید و ایه باحصا در آکاز انست 

 ست.یافترائ
ث یت احادیشان در روایه اکنند بر اھل سنت که طعن ک: آند شصت و ھشتمکی

منافق از ج  ه بعد از وفات آن حضرتکرا ین زین و مخلصینند در منافقک نمی زیتم
ت دارند یروا یشان از ھر صحابیشد بجھت انقطاع وحی و ا نمی زین متمیمخلص

ت و یی و طھارت اھل بکنند و پاک نمی تیت روایر اھل بیشان از غیه اکعه یبخالف ش
عه از یه شکن طعن آنیب اشان قطعی و در قرآن منصوص است جوایذھاب رجس از

ان و یان و مفتریشان ھمه دروغگویت ایو واسطه روا اند دهیچ نشنیواسطه ھیائمه ب
مثل  ھا آن  ثر کو اکردند  می بیذکو تفرمودند  می را لعن ھا آن  ه ائمه کذابان بودند ک

چنانچه در باب سوم  اند ق گذاشتهین بد اعتقاد و مجسم و زندین و زراره بن اعیھشام
ه کسانی کاز کند  می تیعه روایرده خواھد شد پس شکعه نقل یتب شکو چھارم از 

ه کوسته بخالف اھل سنت ین بالقطع به ثبوت پیبشھادت ائمه معصوم ھا آن  نفاق 
شان و یو بشھادت ا اند رام اخذ نمودهکشان بال واسطه علم خود را از ائمه ین ایمجتھد

ه ک کفه و امام مالیحن یرده مثل امام ابکشان فتوی داده و اجتھاد یبه اجازت ا
 ھردو نیو حضرت امام صادق در حق ا اند شاگردان حضرت امام جعفر صادق

 ت منافق ویه رواکگر آنیور شود دکچنانچه در مقام خود مذ اند فرمودهھا  بشارت
براء صحابه کت و یبت متفرد باشد و چون اھل یه تنھا بآن رواکشود  می ن مضرید بی

د یند و مؤیتی را ادا نمایثابت است روا یمان بنصوص قرآنیشان در ایه علو درجه اک
ت یده مروی شود اخذ بآن روایشان ھم به ثبوت نرسیه ھنوز نفاق اکگران یآن از د

ه بشھادت امام االئمه حضرت کن یچه بدی دارد علی الخصوص قرن صحابه و تابع

ثابت  ھا آن  صدق و صالح  »خ� القرون قر� ثم اذلين يلونهم«ث یدر حد جغمبر یپ
گر خلفا و جابر بن یق و دیر صدکز از ابوبین و ائمه اطھار نیر المؤمنیگشته و ام

ات یه در آخر حکگر آنیرده دکق یات تصدیو در روا اند ات نمودهیعبدالله انصاری روا
س کچیھج  وفات آن حضرتز شده بود و بعد از یمؤمن از منافق متمج  آن حضرت
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�ُْتْم ﴿ه یاز منافقان زنده نمانده بود چنانچه آ
َ
ُ ِ�ََذَر الُْمْؤمِنَِ� َ�َ َما � َما َ�َن ا�َّ

ّيِبِ  َ  َعلَيْهِ َح�َّ يَِمَ� اْ�َبِيَث مَِن الطَّ ُ ِ�ُْطلَِعُ�ْم َ�َ الَْغيِْب َولَِ�نَّ ا�َّ َوَما َ�َن ا�َّ
ِ َورُُسلِهِ  رُُسلِهِ َمْن �ََشاءُ َ�ْتَِ� ِمْن  ْجٌر  فَآمُِنوا بِا�َّ

َ
�ْن تُْؤمِنُوا َوَ�تَُّقوا فَلَُ�ْم أ

ر کیال ینفیما کالناس  ینه تنفیث (اال ان المدیو حد .]١٧٩[آل عمران:  ﴾١٧٩َعِظيمٌ 
ق ندرت در ان زمان یسی از منافقان بطرکو اگر دھد  می د) از آن خبریخبث الحد

ر شان و کعن المن یرام و صولت امر بمعروف و نھکت صحابه کود بسبب شوخواھد ب
ه مخالف کان داشت کات خائف و ھراسان شده چه امیشان بر تساھل در روایمؤاخذه ا

ن معنی اظھر من یر خلفا اینند چنانچه بر متتبع سکت یا خالف واقع رواین و ید
 ن من االمس است.یالشمس و اب

  :تیب
 بـــروز شـــبپره چشـــمنـــد یور نـــه ب

 

 چشــــمه آفتــــاب را چــــه گنــــاه 
 

ن غائله بفضل الھی یه بسبب آن ازک اند و اھل سنت در اصول خود قاعده قرار داده

دھند  که مخالف جمھور باشد ترکتی یروا »اتبعوا السواد االعظم«به مقتضاء  اند منیا
را مبنی بر مان خود ین و ایو د اند ن شدهین منافقیشان لعبه ایه اکعه یبخالف ش

ند پس ینند و بدان عمل نماکات شاذه و نادره را تجسس یمخالف جمھور نھاده روا
 ه منحصر خواھد بود چنانچه واقع است.کشتر بلیشان بیات این در روایدخل منافق

امت و وزن اعمال و بر آوردن یند آنچه از اھوال قیه گوک: آند شصت و نھمکی
عه را خواھد یر شیاعمال و بر اعمال بد جزا دادن مروی و منقول است ھمه غ   ھای نامه

 ن بھتان را نسبت به ائمه عظامیاند و ا ن شدائد محفوظ و مصونیعه از ھمه ایبود و ش
 یه خود را بالجزم ناجکھود است یده یشان مشابه عقیده این عقیند و اینما می

ِحبَّاُؤهُ َوقَالَِت اْ�َ ﴿گفتند  می ودانستند  می
َ
ِ َوأ �َْناُء ا�َّ

َ
قُْل فَلَِم  ُهوُد َوا�ََّصاَرى َ�ُْن �

بُُ�ْم بُِذنُو�ُِ�مْ  ْن َخلَقَ  ُ�َعّذِ �ُْتْم �ََ�ٌ ِممَّ
َ
ُب َمْن �ََشاءُ  بَْل � ِ  َ�ْغفُِر لَِمْن �ََشاُء َو�َُعّذِ َوِ�َّ

رِْض َوَما بَيَْنُهَما
َ
َماَواِت َواْ� ُهْم ﴿و  .]١٨[المائدة:  ﴾١٨الَْمِص�ُ  �َ�ْهِ  ُملُْك السَّ َّ�

َ
َذلَِك بِ�

يَّاًما َمْعُدوَداٍت 
َ
َنا ا�َّاُر إِ�َّ � ونَ  قَالُوا لَْن َ�َمسَّ [آل  ﴾٢٤وََغرَُّهْم ِ� دِينِِهْم َما َ�نُوا َ�ْفَ�ُ

 ﴿ه و که را یمخالف است نصوص قطع .]٢٤عمران: 
َ
ِ أ َماِ�ّ

َ
َما�ِّيُِ�ْم َوَ� أ

َ
ْهِل لَيَْس بِأ

ِ َوِ�ًّا َوَ� نَِصً�ا الِْكَتاِب  [النساء:  ﴾١٢٣َمْن َ�ْعَمْل ُسوًءا ُ�َْز بِهِ َوَ� َ�ِْد َ�ُ مِْن ُدوِن ا�َّ



 ی اثنا عشری تحفه   ١١٤

ا يََرهُ ﴿ .]١٢٣ ًّ�َ �ٍ ات و یمن اآل کر ذلیالی غ .]٨[الزلزلة:  ﴾٨َوَمْن َ�ْعَمْل ِمثَْقاَل ذَرَّ
 ن.یقین الفریھا بیث المتفق علیاالحاد

ه شخصی سنی کگویند  می شانیه اکنند بر اھل سنت که افترا ک: آند ھفتادمیک
رد و گین جا یر المؤمنیان بغض امکیا مای کبکضه یه در دل او بقدر بکتا آنشود  مین

ابن الجھم بن بدر بن  ین لفظ را از علیشان ایه بعضی علماء اکنست ین افترا ایاصل ا
 ه بنابر مصلحت تسنن ظاھرکو او از اشرار نواصب بود  اند ردهکت یروا یالجھم القرش

ن بود اگر گفته یر المؤمنیف مردم از امینمود و مقصد او تا بود تحر می و تسترکرد  می
ت او را ین روایا اند قیتحق بی ز ویتم بی لییه خکشان ین ایست و متأخریباشد دور ن

ما صاحب مجالس یالسکنند  می ان سرائییتلقی بالقبول نموده در حق اھل سنت ھذ
ن بال شبھه و یرالمؤمنیه بغض امکرده است با آنکور جزم کتاب مذکن در یالمؤمن

ن یل آن جناب را بخوف مخالفیه بعضی فضاکباشد مگر آن می در دل اھل سنت کبالش
ه کو ادعاء علم قلوب داند  می ه خود را عاقلکن مرد ینند و عجب است ازکور کخود مذ

ه را بر اھل سنت یس علی نفسه خوف و تقیقیم المرء کد و بحینما میست خاصه خدا
و  کسفا  ه علماء اھل سنت با امراءکده باشد یخ ھزار جا دیو در توارکند  می نسبت
و جان خود را نثار  اند ار نمودهکد مجاھره به انینواصب مثل حجاج و ول کبا بی ظلمه

ن اھل سنت است یه از عمده محدثکنسائی  اند شتن دادهکرده تن به کخاندان نبی 
ده و ین از دست اھل شام شربت شھادت چشیرالمؤمنیر رساله مناقب امیبجھت تحر

ن مسئله الزام داد و یو حجاج را درگفت  می ه رسولین را ذریه حسنکر ید بن جبیسع

ُتَنا آتَيَْناَها إِبَْراهِيَم َ�َ قَوِْمهِ ﴿ه یاز آ إِنَّ َر�ََّك َحِكيٌم  ُع َدرََجاٍت َمْن �ََشاءُ نَرْ�َ  َوتِلَْك ُحجَّ
ده چه ین معنی نمود بگلگونه شھادت سرخرو گردیاستنباط ا .]٨٣[األنعام:  ﴾٨٣َعلِيمٌ 

ردن و اگر اھل سنت بخوف کده یده را ناشنیده و شنیده را نادیجاست دیبال تعصب ب
ن مطاعن و مثالب یند چرا بخوف مخالفینما می نیرالمؤمنیل امیر فضاکن ذیمخالف

ن یر قناعت ندارد تا ایل امیر فضاکشان بذین ایه مخالفکنند ک نمی انیر و عمر را بکابوب
 مه ھمراه او نباشد.یمه ذمیضم

امت اعمال و طاعات اھل سنت را یند باری تعالی روز قیه گوک: آنمیکد ھفتاد و کی

إِنَّ ﴿ یقوله تعالد نص قرآنی بس است کین ی(ھباء منثورا) خواھد ساخت و جواب ا
ْحَسَن َ�َمً� 

َ
ْجَر َمْن أ

َ
اِ�َاِت إِنَّا َ� نُِضيُع أ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ و  .]٣٠ھف: ک[ال ﴾٣٠ا�َّ
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ا يََرهُ ﴿ یقوله تعال ٍ� َخْ�ً ر یه اگر غکند یز گویو ن .]٧[الزلزلة:  ﴾٧َ�َمْن َ�ْعَمْل مِثَْقاَل َذرَّ
رد گیسال عبادت خدا بجا آرد و زھد و تقوی شعار ه ھزار کسی تمام عمر بلکروافض 

د در یه حق تعالی در قرآن مجکند و از عذاب نجات نبخشد حاالنکھرگز او را فائده ن

َما�ِّيُِ�ْم َوَ� ﴿فرماید  می اند ن اعتقاد داشتهیه ھمکن عرب کیمخاطبه مشر
َ
لَيَْس بِأ

ْهِل الِْكَتاِب 
َ
ِ أ َماِ�ّ

َ
ِ َوِ�ًّا َوَ� نَِصً�اَمْن َ�ْعَمْل ُسوًءا  أ  ١٢٣ُ�َْز بِهِ َوَ� َ�ِْد َ�ُ ِمْن ُدوِن ا�َّ

ولَ�َِك يَْدُخلُوَن اْ�َنََّة َوَ� 
ُ
�َْ� وَُهَو ُمْؤمٌِن فَأ

ُ
ْو �

َ
اِ�َاِت مِْن َذَكٍر أ َوَمْن َ�ْعَمْل مَِن الصَّ

ار کچون اھل سنت انه کند یعه گویواگر ش .]١٢٤-١٢٣[النساء:  ﴾١٢٤ُ�ْظلَُموَن نَقًِ�ا
مثل  ه اعتقاد امامتکرا یشان بر ھم شد زیمان این نمودند ایرالمؤمنیامامت جناب ام

ه اھل سنت استحقاق امامت کال کم حاشا و یمانست گوئیات اینبوت از ضرور اعتقاد
ر و عمر که اھل سنت ابوبکت آنیند نھایار نماکن را انیسی از ائمه طاھرکا یر یجناب ام

س از جماعه ک یکن ییه چون اجماع بر تعکگویند  می ودانند  می مستحق امامتز یرا ن
عت اھل حل و ین امامت منعقد شود امام بالفعل اوست و لھذا در وقت انعقاد بیمستحق

ه استحقاق امامت نزد کالم آنکخلص دانند  می ز امام بالفعلیر او را نیعقد با جناب ام
ه ین ظنیند و اگر بعقل و قرایخالفت راشده گواھل سنت اگر بنص ثابت شود آن را 

ثابت شود آنرا خالفت عادله نامند و اگر بدون استحقاق شخصی متغلب گردد آن را 
شان خالفت راشده یعضوض دانند و خالفت خلفاء اربعه نزد ا کخالفت جائره و مل

الفعل شان بنص ثابت است و اگر اعتقاد امامت بیی از ایکاست پس استحقاق امامت ھر 
را یز برھم شود زیعه نیمان شیه اکد یمان باشد الزم آیات ایھر امام در ھر وقت از ضرور

ه کستند بلین نیحضرت امام حسن معتقد امامت حضرت امام حس اتین حیه در حک
ن صورت یستند پس دریامامت ھر امام را در زمان امام سابق و امام الحق او معتقد ن

ج  غمبریات پیز در حیر نیه حضرت امکرا یائمه باشند زع یر امامت جمکز منیعه نیش
د یه و زیتوانند گفت در حق محمد بن الحنف می عه چهیشان و شیامام بالفعل نبود نزد ا

بزرگ را آن دو ھردو  نیو ا اند شان از امام محمد باقر نمودهیشان و امثال ایه اکد یشھ
ح باشد ید صحید شھیه و زیالحنفمان محمد بن یچگاه امام ندانسته پس اگر ایبزرگ ھ

ر را در یشان استحقاق امامت جناب امیه اکح خواھد بود یمان اھل سنت باالولی صحیا
ن یتب اکه در کو طرفه آنست دانند  می ز در وقت خودیحال معتقداند و امام بالفعل ن

حه از ائمه یات صحیه با اھل سنت دارند رواکمال بغض و عداوتی کفرقه با وصف 
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د چنانچه ان شاءالله تعالی در باب ینما می ه داللت بر نجات اھل سنتکموجود است 
ه کزی ناشی شده یتم بی شان ازین ھمه غلو و تعصب ایرده خواھد شد و اکمعاد نقل 

نند و عقائد نواصب را با اھل سنت نسبت ک  نمی نواصب و اھل سنت فرق درمیان
زی را برخود یتم بی نیده و دانسته ایشان دیاشان نادانسته و اواخر یل ایدھند اوا می

ه اگر روافض کست یشان مرویتب اکن جنس است آنچه در یو از اند الزم گرفته
ند اصال یحه نمایاب محرمات قبکان الھی بگذرانند و ارتیشمار در عصیبھای  سال

عه یه بعضی از شکر حساب به بھشت خواھند رفت بلیشان مؤاخذه نخواھند شد و بغیاز
ه بعض کست یشان مرویتب اکز در یرا در مقابله ھر گناه حسادت خواھند داد و ن

شان یتب اکز در یاست و نیاری از انبیعه خصوصا لعن سلف موازی اعمال بسیاعمال ش
امت یعی روز قیه گناه شکرا یعی افضل است از عبادت سنی زیه گناه شکور است کمذ

افت و عبادت سنی حبط خواھد یخواھد ر برآن یی مبدل خواھد شد و جزای خیکبه ن
 منثور خواھد گشت.  شد و ھباء

ت یشان در صحاح خود روایه اکبر اھل سنت کنند  می ه طعنک: آند ھفتادودومکی
عت ادا فرمود حال کعت دو رکغمبر را سھو در نماز رو داد و بجای چھار ریه پک اند ردهک
د یبااسان یب ابوجعفر طوسیو تھذ ینیلکافی کعه مثل یث در صحاح شین حدیه ھمکآن

ا را یه انبکه قصوری ندارد یه سھو در افعال بشرکست و سابق گذشت یحه مرویصح
ست و واقع ھم یا روا نیام الھی بر انبکمی از احکغ حیازآن دور دارند آری سھو در تبل

 نشده.
ج  ه آنحضرتکنند کث خود نقل یند اھل سنت در احادیه گوک: آند ھفتاد و سومکی

ه بر مردم کطانی مسلط بود یس نماز صبح قضا شد و درآن وادی شیلة التعریرا ل
ش یشان پین طعن ایو اکنند  می ز تسلطی ثابتیطان را بر آنجناب نیاخت پس شاند غفلت

و ابوجعفر افی کدر  ینیلکاطالعی نداشته باشد  ھا نیاتب که بر کشود  می سی سر سبزک
 اند. ردهکت یق متعدده رواید متنوعه و طریبااسان س رایله التعریب قصه لیدر تھذ
ق و یه را توثیشان خوارج و حرویه اکنند بر اھل سنت ک: افترا د ھفتاد و چھارمکی

ه بخاری در کند یه گوکنند بلکت یث خود روایتب احادکدر  ھا آن  ند و از ینما می لیتعد
بحت و بھتان صرف است  ن طعن خود افتراءیت آورده و ایح خود از ابن ملجم روایصح
ھزاران  اند تب اھل سنت بفضله تعالی مثل آفتاب روشنکه کرا یاج جواب ندارد زیاحت

ت ابن ملجم و خوارج یتاب در دست مردم از شرق تا غرب موجود است رواکنسخه ھر 
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ن از یرالمؤمنیت و امیو نزد اھل سنت بغض اھل بشود  می افتهیتب کجا درآن کگر ید
ه صاحب آن صادق القول و صالح العمل باشد و بنابران کت است یرواقوادح صحت 

ه او ظاھر ک اند و گفته اند ه نمودهیرده است تخطکق یز بن عثمان را توثیه حرکسی را ک
ه از مبغضان کده باطنی او اطالع نداشته یب خورده و بر عقیحال و صدق مقال او فر

م کن است بحیاالخر یملجم اشق تب اھل سنت لقب ابنکن بود و در یرالمؤمنیام
ن ین و عاقر ناقه صالح را اشقی االولین را اشقی االخریرالمؤمنیه قاتل امک یث نبویحد

نده دوزخ کرد و خود بعد از ان کد ین را شھیرالمؤمنیه ابن ملجم امکفرموده و وقتی 
ش و یار ستاکن یردند و او را برکات و قصائد انشا یه در مدح او ابید بعضی از حروریگرد
ن کقصائد پرداختند و جواب دندان ش ھا آن  ن نمودند شعراء اھل سنت در مقابله یآفر

ت از مروان یعاب موجود است آری در بخاری روایات و قصائد در استیداده ھمه آن اب
س آن گروه شقاوت پژوه بود یه رئکز از جمله نواصب بلیه او نکآمده است با وجودی 

شان یشان اگر این است و سند او منتھی باین العابدیاری بر امام زت بخین مدار روایکل
ز بخاری تنھا از مروان یق و نیردن چه الکنند بخاری را از ان احتراز کت یاز مروان روا

ه کگری را ھمراه او آورده و سابق گذشت یا دیرده مسور بن محزمه کت نه یچ جا روایھ
قه یقل بعضی اخبار شود از وی گرفتن مضااھل حق در ن یکا مبتدعی شریاگر منافقی 

ست یش از دو جا نین صفت ھم بیات مروان در بخاری بایندارد علی الخصوص مرو
جا به ھردو  نیه اکف و ظاھر است یثق یطائف و بن یه و دوم قصه سبیبیی قصه حدیک
ت ین صفت رواین قدر و بھمیز ھمیگر نیده و عملی تعلق ندارند و در صحاح دیعق

ت یشانست رواید ایله خاص ابن عباس و شاگرد رشیه چکرمه کوارد است و ع مروان
 اند ردهکتب اھل سنت دارد و بعضی ناواقفان تھمت نصب و خروج بروی کار در یبس

ه وی از موالی خاص و خانه پرورد ابن عباس و کرا ید است زیار بعین از انصاف بسیکل
عه اولی و از یابن عباس باالجماع از ش شان بود ویشان و مالزم صحبت اید ایشاگرد رش

عه یز او را از شینورالله شوشتری ن ین است چنانچه قاضیرالمؤمنیمحبان و ناصران ام
ه ھم صحبت و ھم مشرب او باشد از کن قسم مولی او یه اکان دارد کشمرده پس چه ام

 ھا صحبتن قسم یه درکافت حال ین قدر دور افتد و ابن عباس با وصف دریده او ایعق
 ند و از صحبت خود نراند.که است او را از خود دور نه یده ماند پس از محاالت عادیپوش

نند کسجده نه  کند اھل سنت در نماز خود بر مھره خایه گوک: آند ھفتاد و پنجمکی
د ید و ملعون گردیبر ورزکت که از سجده خاکطان دارند یشان مشابھت به شیپس ا
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نَا﴿ یقوله تعال
َ
بعضی  .]٧٦[ص:  ﴾٧٦َخلَْقَتِ� ِمْن نَاٍر وََخلَْقَتُه ِمْن ِط�ٍ  َخْ�ٌ ِمنْهُ  قَاَل �

 ن مضمون را بنظم آورده و گفته.یشان ایشعراء ا
 شعر: 

 ردکـن کپـا یه دل از بغض علکس کآن
 جج

 ردکـنـه  کق شه لـوالیتصد کش یب 
 ج

 گــزارد ســنی کــیبــر مھــر نمــاز 
 

 ردکنه  کطان ز ازل سجود بر خایش 
 

اما بر احتراز ندارند  کردن بر خاکه اھل سنت از سجده کن طعن آنیجواب ا
ز سجده جائز شمارند و در اخبار مشھوره یوانات نیگر مثل جامه و پوست حیزھای دیچ

ه کن و آسمان نگذاشته بود یچ جا از زمیطان قبل از ملعون شدن ھیه شکواقع است 
ه کسجده  یکاو نامقبول افتاد چون از    ھای رده بود و آن ھمه سجدهکبران سجده ن

ه بر کاورد پس معلوم شد یه صورت پوست و گوشت داشت بجا نکی کبسوی آدم خا
دا شود و صورت یپ کاز خاآنکه  ردن و از سجده پوست و مانندکصرف سجده  کخا
ر آدم و یعه از تحقیتب شکن انجام دارد و آنچه در یردن اکگر بھم رساند احتراز ید

ار نبوت او مروی و منقول است ان شاءالله تعالی کت نبوی و انیسد او با اھل ببغض و ح
ن مرتبه یطان را بایم او شیتعظ که ترکرده خواھد شد پس شخصی کر کدر باب نبوت ذ

ه کد داد یرد حاال انصاف باکعه را چه خواھد ین فرقه شیل او ایر تذلید تحقیرسان
ت اولش یور شد بکه مذکست و شعری کیطان یست و مشابه شیطان چیمشابھت ش

طان از یه شکرا یمش ناقص المضمون افتاده زیت دویده اھل سنت است و بین عقیع
ده و یبر ورزکی تکه از سجود برای آدم خاکرده بلکچ گاه احتراز نه یھ کسجود بر خا
ه کنست ینند و انصاف اک نمی سجده کبرای خاھردو  عه و سنییه شکظاھر است 
ه نشستگاه خود را کبنابر ضرورت جائز است و إال چه مناسب است  کسجده بر خا

شی و یه اخس اعضاء و معدن نجاست است بمسندھای مقک کراحت مقعد ناپا برای
ند و چون نوبت به حضور و مناجات حضرت یارایگلگون ب  ھا نیزردوزی و نمدھا و قال

و چھره است و بمقتضاء ه سر کن اعضاء خود را یارند و بھتریی بکپروردگار رسد خا

ه است از علم و قدرت و سمع یمظھر صفات وجوب »ان اهللا خلق آدم يلع صورته«ث یحد
ن کیمشابه است بفعل مشرعه ین قول شیقت ایالم بران نھند و در حقکو بصر و 

 ن قدرینمودند و ا می عبهکوانات برھنه ساخته طواف خانه یه خود را مانند حکت یجاھل
ه کت نه آنین به وصف انسانیکم مقصود است لیاز انسان عبادت و تعظ هکدند یفھم نمی
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و  اند ردهکا برھنه شوند و لھذا ستر عورت را واجب یفتند یب کوانات بر خایمانند ح

ِ ﴿ یده قال الله تعالیط نماز گردانیجامه را از شرا
يَا بَِ� آَدَم ُخُذوا زِ�نََتُ�ْم ِعنَْد ُ�ّ

و در نھادن  .]٣١[األعراف:  ﴾٣١إِنَُّه َ� ُ�ِبُّ الُْمْ�ِ�ِ�َ  ُ�وا َوَ� �ُْ�ِفُواَمْسِجٍد َوُ�ُوا َواْ�َ 
فار و که مھر نھادن خاصه کابد اول آنی می ار راهیدر مقام سجده اوھام بس کبمھر خا

ه کنھادن فال بداست مشعر بحبط عمل سوم آن که سر بر خاکن است دوم انیمنافق
ش رو دارند و علی ھذا یزی را در وقت عبادت پیه چکان مشابه است به بت پرست

  گفته است:شخصی  اند ن را بنظم آوردهین مضامیاھل سنت ا اس چنانچه شعراء یالق
 : رباعی

 به اسـت کاز بغض و حسد مدام دل پا
 

 وین شیشه صاف از نه افالك به اسـت 
 

ـــاز م ـــر نم ـــر مھ ـــیب ـــزارد ش  عییگ
 

 استخاك به از سگ پر که دھانیعنی 
 

  گفته شعر: دیگریو 
ـــچـــون  ـــدک ـــافق بحضـــور انجام  ار من

 

ــ  ــدیتلب ــزور انجام ــنعش ب  س و تص
 

 ه در وقـت نمـازکـعی اسـت یمھر دل شـ
 

ــه ظھــور انجام  ــرده اخفــا ب ــاز پ  دی
 

 غلپربا دلی وزھد طاعترباعی: گفته دیگریو
 ججج

ــه ھ  ــوچ ویھم ــت و پ ــال طاچس  لی
 

ـــجود ـــه س ـــری ب ـــو بنگ ـــی را چ  رافض
 

ــا  ــل کخ ــود ازو حاص ــر ب ــر س  ب
 

 گری گفته رباعی: یو د
ــر  ــھ ــاک ــض ناپ ــوث بغ ــود که از ل  ب

 ج

 بـود کبر نه افـال اگرچهسفلی است  
 

 ن اوج معـــراج نمـــازیعی در عـــیشـــ
 

ــا  ــره از خ ــرش مھ ــدی نظ ــود کم  ب
 ج

 ه زشوم نفاق و بغضکسی کوای بر  یا
 

 کردار نیك را ھمه صد پاره چاك کـرد 
 

بمھـر دانی که سـجده کـردن شـیعی 
ـــــــــــــــــــــــــــــــت  چیس

 ج

 ردکـ کش برابـر بخـایعنی نماز خوی 
 

 گری گفته رباعی: یو د
ــنی دل را ب ــس ــته ی ــق رس ــدکاد ح  ن

 

 نـدکافر ز پی آتـش و خـور خسـته ک 
 

 س تر بـود وقـت نمـازیه خسکعی یش
 

ــاکدل را ب  ــوخ خ ــته  کل ــدکوابس  ن
 

 گری گفته رباعی: یو د
 اردکـشـه تخـم لعنـت یه ھمکعی یش

 

 آرد وقتــــی بغلــــط روی بطاعــــت 
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 ل مھـر در سـجده نھـدکه بشکی کخا
 

 بــر حــبط عمــل طرفــه داللــت دارد 
 

 گری گفته رباعی: یو د
ــ ــق ش ــویحم ــو بگ ــدیعی بت ــا چن  م ت

 

 تـه تـرا بـس دربنـدکن نیگر عاقلی ا 
 

ــا ــی کخ ــتنجاکه ک ــنی ازو اس ــد س  ن
 

 ننـد کھا ببرنـد و سـجده بـروی ب نیا 
 

 گری گفته رباعی: یو د 
 رالــــوخ اســــتنجا کروزی گفـــتم 

 

 خوش باش که شیعیان بتو سجده کننـد 
 

 ن چه جای فخر استیگفتا خاموش ا
 

ــ  ــول تــو اک ــز ب ــروه ناپای  ترانــدکن گ
 

قت یه دال بر حقکات مخترعات یات و روایات مفتریاکه حک: آند ھفتاد و ششمکی
ار نموده که را انیمذھب امامھرکه  هکمذھب خود و بطالن مذھب اھل سنت باشند و آن

نند از آنجمله نجاشی کع و مشھور یشده شا کالفور ھال یرده فکشان مباھلت یو با
ه محمد بن احمد بن عبدالله بن قضاعه بن مھران حمال ابو عبدالله کرده است کر کذ
ر یه امکموصل در مقدمه امامت روبروی ابن حمدان  یرد با قاضکخ الطائفه مناظره یش

نی پس که قاضی گفت اگر با من مباھله ک دیار بود رفته رفته سخن بآن انجامیآن د
ن حاضر شدند و مباھله نمودند و قاضی دست خود را در یموعد من فردا است طرف

ه کبر خاسته از مجلس رفتند معمول قاضی بود ھردو  دست ابن مھران داد بعد ازآن
ر یدا نشد امیچون دو روز گذشت و قاضی پشد  می ر ھر روز حاضریدر دولتخانه ام

ه ازآن ھنگام کافت حال قاضی فرستاد معلوم شد یدی را از معتمدان خود به درمعتم
رده که در وقت مباھله دراز که از مجلس مباھله برخاست او را تپ گرفت و دستی ک

ار است نزد یات بسیاکت حیاکن حیاه شد و روز دومش مرد و مثل اید و سیبود آماس
نند کت یاکه حکرا ھم مسلم نه دارند بلن قصه یشان و ھمه افترا است و اھل سنت ایا
خ ینقدر از روی تواریقه الحال ایمھرانی حمال بود والله اعلم بحق کن محموم ھالیه اک

ذب که اصال پروای کا طلب دروغ زن ین مھرانی حمال مردی بود دنیه اکمعلوم است 
دور ازو ت نموده باشد یعه خود روایرده نزد شکن قصه را وضع یو افترا نداشت اگر ا

ه مخالف کر شده باشد کر را منید قاضی موصل مطلقا امامت حضرت امیست و شاین
 اند ر متفقیعه در اثبات اصل امامت حضرت امیمذھب اھل سنت و جماعت است و با ش

ی کشدن آن قاضی در مباھله خن کنصورت ھالیر است پس دریم و تأخیمبحث در تقد
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ل یاھل شام ما گییان بسبب ھمساچشم اھل سنت است و مردم موصل در آنزم
 ست.ین احتمال دور نیبمذھب نواصب شده بودند پس ا

عه را یه شکات از ائمه عظام مشھور سازند یات مفتریه رواک: آند ھفتاد و ھفتمکی
ه راوی در وقت کند یند و گویات مبالغه نماین روایح ایو در تصحرسد  نمی آتش دوزخ

من ذلك ما رواه النجايش عن «ست یوقت دروغ گفتن نن یه اکرده و گفته کت یموت روا

عيون الطائفه ووجها من  كان عينا منبن زياد الوشاته البجيل الكويف واحلسن بن عيل 

انه روي عن جده ÷  ابن بنت الياس الصرييف اخلراز من اصحاب الرضاوهوجوههم و

ليست ساعه الكذب هذه الساعه وا عيل و الوفاه قال لنا اشهد ا حرضتهـمـالياس قال ل

 »االئمه اتباع يتويليقول واهللا اليموت عبد حيب اهللا ورسوله و÷ سمعت اباعبداهللا 
اء اھل سنت راست و مع ھذا نص در مدعا یقت چنانچه عظماء اولیشانست در روش و طریا
 . اند پس خلفاء ثالثه ھم درآن داخل اند نیان دیشوایع پیه مراد از ائمه جمکرا یست زین

نند در مذھب خود کف یتابی تألکشان یه بعضی دروغ زنان اک: آند ھفتاد و ھشتمکی
نند بحضرت صادق و بعضی کتاب را نسبت کند و آن یان نمایو درآن اصول و فروع ب

نند به اصحاب باقر و به اصحاب صادق تا جاھالن باور دارند و کل خود را نسبت یرسا
از ائمه کس  ھیچ هکخ معلوم است یه بالقطع از تارکند حاالنین مذھب را قبول نمایا

گر مصنفان یخواھد و إال مثل دین را میوه امامت ھم ھمکف نپرداخته و شیف و تصنیبتأل
 ه من صنف فقد استھدف.کشدند  می ھدف سھام لم و ال نسلم دانشمندان روزگار

ن بود ین سابقیمھاجره از کار نبوی کله سریند ابو رافع چیه گوک: آند ھفتاد و نھمکی
شد  می ثر داروغه بنگاه آنسرورکاب آنجناب حضور داشت و اکو در مشاھد غزوات در ر

وفه کع حروب حاضر بوده و در ین نموده و در جمیرالمؤمنیعت باامیه بود و بیاز امام

نقد رجال «صاحب  یالنجاش یره احمد بن علکذا ذکت المال داشت ییداروغگی ب

ه موت ابو کرا یننده زکحت یت فضیست به غاین افترائیعلمائھم و ا ره منیو غ »عهيالش
نقدر یل آری این قبل از قتل حضرت عثمان است بمدت قلیرافع به اجماع مورخ

ن بودند و یرالمؤمنیاب امکھم ر یدالله و علیپسر ابو رافع عبھردو  هکح است یصح
تب اھل سنت کر در یجناب امت او از یتابت و انشاء ھم داشت و رواکدالله خدمت یعب
ھرسه  در حق یست و نجاشیچ معلوم نیھ یار موجود است و از احوال برادرش علیبس
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ن قرار یرالمؤمنیبار تالمذه امکرافع را از  یبن اب یپدر و پسر طرفه افتراھا نموده عل
 ه موافق به مذھب قوم است نسبت باو نموده و ابو رافعکتابی را در فنون فقه کداده و 

ه است یه موافق مذھب امامکا یام و قضاکتابی را در سنن و احکه شمرده و یرا از امام
ه تا صد سال از ھجرت کخ دانان تمام عالم اجماع دارند بآنیه تارکرده حال آنکبه او نسبت 

 د.یشان توان فھمیخ دانی اجله علماء اینجا تاریفی در اسالم واقع نشده ازیچ تصنیھ
 یبن محمد عدو یخ علیات موافق مذھب از تاریبعضی رواه ک: آند ھشتادمکی

افزوده  ھا یزیرا مختصر نموده و در وی چ یخ طبریه تارکعی یش یابوالحسن شمشاط
ات در ین روایه اکند یند و گویج گشته نقل نمایو بسبب سھولت عبارت مشھور و را

ه کرا یست زیدا نیات نام و نشانی پیخ ازآن روایه در اصل تارکاست حاالن یخ طبریتار
 ند.ینند نسبت باصل نمایدران مختصر بھرچه  شانیا

ند یتاب مردی نقل نماکات موافق مذھب خود از یه بعضی رواک: آنمیکد ھشتاد و کی
ست چنانچه ابن ین نیالواقع چن یه فکد حال آنینمایال مردم از اھل سنت میه در خک

ه کظ بود و اخطب خوارزم یغلعی یه شکبه یه جارودی رافضی بود و ابن قتکعقده 
دانند  می ثر اھل سنت او را از خودکه اکات از مردی آرند یدی غالی بود و بعضی روایز

ثر اھل سنت او را از خود شمارند که اکلبی که است مثل ھشام یه او از امامکو حال آن
 ن است.یالواقع ھم چن یرده و فکر که نجاشی او را در رجال خود ذکو حال آن

شان اراده یه اکند یه بر بعضی از علماء اھل سنت افترا نماک: آنھشتاد و دومد کی
ف و ملزم یش نرفت و خود خفیت نموده بودند اما پیالزام دادن بعضی ائمه عظام اھل ب

ع علماء اھل سنت تنفر حاصل شود و اتباع و یه از جمکشدند تا مردم را از آن عالم بل
ه کاسناد خود  اشی آورده است بایجنس است آنچه عن یشان را عار دانند ازیتلمذ ا

ابو عبدالله ر ـيـدهد من بني الطـهـان الـكيف تفقد سليم« که فه ابو عبدالله را گفتیابوحن

احدكم الدهن يف القاروره فنظر  يا يرـما يف بطن االرض كم يرـدهد يـهـالن ال گفت

ما  يقال ظفرت بك قال الذي يرعبداهللا ما يضحكك وفضحك فقال اب اصحابهاىل  ابوحنيفه

ان اما ـعبداهللا يا نعمويأخذ بعنقه قال ابحتی  رابـتـخ يف الـفـال ييف بطن االرض كيف ال ير

ه در کح یست قبیح و بھانه ایست صرین افترائیو ا »علمت أنه اذا نزل القدر عمي البرص
ھل نبود و از عه ھم عالم بود جایفه نزد شیه ابوحنکرا یست زیو شبھه ن کچ شیوی ھ

برا و کو بر  ھا زدن  کن چشمیگفتار نبود و ا کن و وقار بود سفله وضع و سبکیاھل تم
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 د و ھر عاقلیین بوقوع آکیه از اھل تمکست ین نکردن ممکر گیبزرگان گرفت و 
اگر ھدھد دام را بر شود  میات او نیز مستلزم علم به احوال و غایدن چیه دکداند  می
ه در دام است و کھائی  اد خبردار نباشد چه دور است دانهیغرض ص ند و ازین به بیزم

ست علت یسان است قصور نظر نیکه در منتحل و غربال است نزد ھدھد کھائی  دانه
ز مستلزم یدن چیه دکست بلیه غربال و دام را جدا جدا دانستن الزم نظر بازی نیغائ

شه بصحبت و یفه ھمیابوحنات و منافع او و یچه جای غاشود  میقت او نیحق کادرا
النعمان از وی مشھور  کلمه لوال السنتان لھلکنمود و  می خدمت حضرت صادق افتخار

فه یشان بخاطر ابوحنیه نسبت بجناب این قسم داعیه اکان دارد کاست پس چه ام
نار ین او را به دوازده ھزار دید و به اجماع مورخبرایالم از زبان او کن یا ایند کخطور 

د ابن یه نصرت دادن زکت و آنیح اھل بیان مناقب و مدایوفه بکسرخ مدد نمود و در 
د یقت باعث قیرد و در حقکن و اسالم است شروع ین زمانه موجب نصرت دیدر یعل
شان را به زھر یه منصور اکند یه در عھد منصور عباسی واقع شد گوکفه یردن ابوحنک
ار بود و چون اوالد یت رسول رسوخ و محبت بسیشان را بااھل بیه اکن بود یشت ھمک
ض بر یشان مردم را تحریردند اکستان بر منصور خروج ید در نواح خراسان و سیز

رد ممن اخذت کفه منصور سوال ینمودند و ھرگاه از ابوحن می ھا آن  عت یمتابعت و مبا
و من اصحاب  یعن عل یه من اصحاب علکن گفت یفه ھمیا نعمان ابوحنیالعلم 

ت یفه در مناظره خوارج و نواصب و ھدایعبدالله بن عباس ابن عباس و قصص ابوحن
ور و کفه مشھور و معروف و در ألسنه و افواه مذیرات ابوحنیشان بتقریافتن بعضی ازی

ه بود حروری یشان را ھمسایه اکحه یات صحین روایموصوف است از آن جمله است ا
ھرچند  انگاشت می افرکن را یر المؤمنیجناب املی غلو داشت و یه خکمذھب 

را یث مانع شدند پذین اعتقاد خبیحت شده او را ازیفه با وی در مقام ارشاد و نصیابوحن
د چون یمالقات نمود و بعد چندی نزد وی رفت و خلوت طلب کرد چندی با وی ترکن

ه کگفت فه یار داری ابوحنکه چون آمدی و چه کث گفت یه خبیخلوت شد آن ھمسا
غام نسبت دختر تو فرستاده است گفت آن یه شخصی مرا به پکمن برای این آمدم 

شان دولت و حشمت و اخالق و نسب و حسب یشخص چون است و چه حال دارد ا
ھودی است یه کب دارد یع یک ھا ین ھمه خوبیه با اکردند و در آخر گفتند کان یوی ب

ه مرد که عجب مردی آدمی بود کلی تفت شد و گفت یرد و خکه رو ترش یآن ھمسا
ه دختر کنقدر ھوش نداری یدھی و ا میھودی یف دختر دادن به یلکمسلمان را ت
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ه ای خواجه چندان تفت کفه آھسته گفت یھودی چه قسم برسد ابوحنیمسلمان به 
فر اکبه ج  یه چون دختر نبکافر گفتی من پی بردم کرا  ین علیرالمؤمنیه امکمشو تو 

قه داشته باشد آن حروری سرنگون یھودی برسد چه مضایبرسد اگر دختر حروری به 
رد و از محبان و کد و از مذھب خود توبه یفه بوسیری پای ابوحنیافگند و بعد د

آورده غلط در  یاشیه عکت ین رواین شد بحمدالله تعالی و دریرالمؤمنیمخلصان ام
ن قدر یمسئول عنه ابن عباس و در وی ھمل نجده حروری بود و یغلط افتاده و سا

هدهد اذا ابرص االرض عرف ـالبن عباس إنك تقول ان ال يحروـنجده ال«ه قال کاست 

ال يبرص شعره الفخ فقال ابن عباس اذا جاء القضاء غيش وهواء ـمـبني الومساحه ما بينه 

 بوحنيفهانه دخل امین قبیل است آنچه طبري در احتجاج آورده ـو نیز از ھالبرص 

اء آل ـمـحمد من علـفر بن مـمعه عبداهللا بن مسلمه فقال له يا اباحنيفه ان ههنا جعـمدينه وال

اعة من شيعته ينتظرون خروجه ـا بجمـمـا اتيا اذا هـا فلمـحممد فاذهب بنا نقتبس منه علم

من ا هم كذلك اذ خرج غالم حدث فقال الناس هيبة له فقال ابوحنيفه البن مسلمه ـفبينم

ذلك علی  ه قال مه ال تقدرفقال الجبيبنه بني ايدي شيعت هذا الغالم فقال هذا ابنه مويس

تكم هذه فقال يا غالم اين يضع الرجل حاجته يف مدين مويساىل  اهللا أل فعلنه ثم التفتفقال و

ال وار ـمساقط يف الثموهار ـشطوط االنخلف الـجدار ويتوقي عني الـجار و يقال يتوار

ب متعصبان روافض است و یاذکت ھم از این روایو ا »ا فحينئذ يضع حيث شاءيستدبره
ز یرده و اھل سنت نکت یتب خود رواکعه در یگر علماء شیه دکح آنقدر است یصح

نتظر يدار الصادق فجلس  ثم ايتج  ينه زار قرب النبيمدـفه اليا دخل ابوحنـمـل«ه ک اند آورده

م كبلد  ب حاجته يفيضع الغرين يوقره ثم قال او فقام ريصغوهو خروجه فخرج ابنه مويس

�ذَا َجاَء�ُْهْم آيٌَة قَالُوا لَْن نُْؤِمَن َح�َّ نُْؤَ� ِمثَْل ﴿ »فهير سابقا فقال ابوحنكا ذـفاجاب بم
 ِ وِ�َ رُُسُل ا�َّ

ُ
ْعلَُم َحيُْث َ�َْعُل رَِساَ�َهُ  َما أ

َ
ُ أ ْجرَ  ا�َّ

َ
ِيَن أ ِ َسُيِصيُب ا�َّ ُموا َصَغاٌر ِعنَْد ا�َّ

ه کحه معلوم شد یت صحین روایاز .]١٢٤[األنعام:  ﴾١٢٤وََعَذاٌب َشِديٌد بَِما َ�نُوا َ�ْمُكُرونَ 
ن سؤال نمود یت رسالت ایاء اطفال اھل بکق استعجاب از فھم و ذیفه بطریابوحن

ن زمان یدرز فھم را خاصتا چون از خاندان عالی باشد یھوش و ت یچنانچه اطفال ذ
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د کیا تأین مقام یل در امثال ایقت منظور سایند و در حقینما می ھم امتحان بسؤال
باشد  می ر خودیا اثبات علو درجه آن خاندان نزد غیاعتقاد بزرگی آن خاندان برای خود 

 .کنه قصد افحام و الزام معاذ الله من ذل
قت خالفت او قائلند یه اھل سنت بحقکفه اول یند خلیه گوک: آند ھشتاد و سومکی

ه در امامت خود اصال کن یرالمؤمنیو تردد داشت بخالف ام کدر صحت امامت خود ش
 کن بھتر است از اتباع شیقیرت بود از حال خود و اتباع ین و بصیقیتردد نداشت و بر 

 ن لفظین خود بایه در دم واپسک اند تی وضع نمودهیفه اول روایخل کو برای اثبات ش

خ ابن یو ش »هذا االمر يش هل لألنصار يفج  نت سألت رسول اهللاك يتنيل«گفت  می
رده کلی زبان درازی و بلند آھنگی شروع یالم موضوع خکن یت ایبعد از روا یمطھر حل

ن یل افترا بودن ایه دلکند یدان مناظره برده اھل سنت گویو بحساب خود گویی از م
فه اول را در مقدمه انصار ترددی بود نص امامت بعد از خود یه اگر خلکت آنست یروا

گر یو ال اقل انصار را در وزارت و امور دکرد  می ه عمر بن الخطاب است چراکبمھاجر 
ه کگفتم  میشد  می حیفه اول صحیت از خلین رواینمود و اگر ا می میو تسھ یکتشر

ز جواب با یشان نینمودم تا ا می اش بحضور انصار از آنجناب سؤالکه کمدعاء او آنست 
الم کن یداشتند و بالفرض اگر ا نمی دورت خاطرکدند و با من یشن می صواب آنجناب را

ن یرالمؤمنیه از جناب امکن یمکم حکیافته باشد باالتر از تحیفه اول صدور یاز خل
ردند و از اعتقاد که خروج ین سبب خوارج و حروریبوقوع آمد نخواھد بود و به ھم

معلوم کرد  می م چراکیبود تح می نیقیار خود کن مرد را بیه اگر اک اند برگشتند و گفته
رود به  نمی شیه پکد یر شده بود چون دین امر خطینص و استحقاق مدعی ا بی هکشد 

فه اول تا حال ین قول از خلیه صدور اکت نمود و معلوم است یصلح راضی گشت پنجا
ست یزین چیر المؤمنیم از امکیرده و صدور تحکنقل نذابان رافض کر از بعضی یسی غک
ن یه انصار باکرا یفه اول مفسده متحقق نشد زین قول خلیز برید و نیه نتوان پوشک

شمار مترتب گشت از  بی م مفاسدکیردند و بر صدور تحکباز دعوای خالفت ن کتمس
من بعد کس  ھیچ ت نبوی بر آمده رفت ویخالفت و امامت از خاندان اھل بآنکه  آنجمله

بود  می ار حقیکن یشان را دریه اگر اکن سند یشان نگذاشت به ھمین امر را برای ایا
و از آنجمله است خروج شد  می ت راضییم و پنجاکین چرا بتحیرالمؤمنیجناب ام

ان بر بالد اسالم و تن دادن مردم یه و از آنجمله است تسلط نواصب و مروانیحرور
 .کذل ریشان الی غیومت اکبح
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ه کده است ین مرتبه رسین بایرالمؤمنیند بزرگی امیه گوک: آند ھشتاد و چھارمکی
ی از خلفاء ثالثه یکچ ین غلو اعتقاد در حق ھیت آنجناب شدند و ایل بالوھیمردم قا

ثرت کز یشان و نیق بخالفت و امامت باشد ازیر افضل و الیواقع نشده پس جناب ام
ه ککند  می ن نه خلفای ثالثه داللتیرالمؤمنیام ظھور خوارق عادات و معجزات از

ند غلو یه گوکاست  یر نصارییر مشابه تقرین تقریشان بود و ایخالفت و امامت حق ا
غمبر آخر زمان آن قدر غلو یح معلوم است و در حق پیاعتقاد مردم در حق حضرت مس

و ابرص از حضرت مه کاء موتی و ابراء ایمه از احیز خوارق عظیمردم را حاصل نشده و ن
زھا صادر نشده و ین قسم چیغمبر آخر زمان ایافت و از پی می ح به استمرار صدوریمس

ح احق و اولی ین حضرت مسیافته پس دیدو بار واقع شده شھرت و تواتر ن یکاگر 
ه بسبب کرسد  می رتی به ھمیرات طرفه حین تقریدن ایباالتباع باشد و عاقل را از شن

ر به یا در حق حضرت امیح یمردم را خالف واقع در حق حضرت مسه کت یاعتقاد الوھ
ه اجالف عرب در حق عزی و الت و کرا یلت حاصل شد زیده چه بزرگی و فضیھم رس
 اگر ھمان جاھالنکردند  می ت اطالقین اعتقاد داشتند و الفاظ الوھیز ھمیمنات ن

ن ھم آن یرالمؤمنیحق ام به اغواء عبدالله بن سبا در ھا ا اجالف و امثال آنیفھم  بی
ار کند چرا موجب بزرگی شود و اگر مدار ینند و آن الفاظ استعمال نماکدا یاعتقاد پ

از  ھا آن  نخان و امثال یخ سدد و زیه شکد ید بایاالنعام گذاشته آکبزرگی بر اعتقاد عوام 
و احق ادبی است افضل  بی مالکن مقام یدر ھا آن ر اسماء که ذکع بزرگان ما سبق یجم

ل ین قسم اعتقاد فاسد را دلیه اکعه یو عجب است از علماء ش کباشند معاذ الله من ذل
ن باب شعری گفته است و یدر ھا آن از ی یکسازند چنانچه یه مین قسم مطالب اصولیا

 درآن شعر افترا بر شافعی نموده.
  شعر:

 نــــــــا عــــــــيليفضــــــــل مول يف يفــــــــك
 

 ه أنــــــــه اهللايــــــــف كوقــــــــوع الشــــــــ 
 

 يدريــــــس يلــــــو يالشــــــافع مــــــاتو
 

ـــــــــــــه اهللا  عـــــــــــــيل  ـــــــــــــه أم رب  رب
 

 عه راستیت ساختن نزد شیل بر افضلیثرت صدور معجزات را دلکن یو ھمچن 
ه صدور معجزات از حضرت مھدی آنقدر شدنی است از اجداد بزرگوارش کرا ید زیآ نمی

ه او کد یتواند شد و اال الزم آ نمی ل او بر اجداد اوین معنی موجب تفضینشده است و ا
عه و سنی و اعجب ین باطل است به اجماع شین و ایرالمؤمنیافضل باشد از حضرت ام
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مال تحاشی از اعتقاد غالة بحسب ظاھر که با وجود یعشر یعه اثنیه شکب آنست یعجا
شان اطالق لفظ اله و اعتقاد یرات و امثال آن دارند و بعضی از این تقریخاطر با النیم

و  اند دهین را سر خفی نامیرالمؤمنینسته جناب امرده و موحش داکحلول را صراحه ن
د خون او ھدر است چنانچه بعضی از شعراء ین سر خفی را ظاھر نمایاھرکه  ندیگو

 گوید. می ن مضمون را بنظم آوردهیشان ایا
 شعر: 

 درهيـــــت الطهـــــر حيـــــهو الحتســـــبوين
 ججج

 يالنســـــب يعـــــاله مـــــن ذو ولعلمـــــه  
 

ـــــــــجاعته يفو ـــــــــ ال ش ـــــــــل معرك  هك
 

 اجلنــــــات مــــــن ازيل التلــــــذذ يفوال  
 ج

ـــــربو ـــــار يال الت ـــــن ن ـــــ م  الم وياجلح
 

ـــار   ـــذاب الن ـــن ع ـــه م ـــفع يبيرجوت  ش
 

ــــل ــــت هك ــــون عرف ــــ اخلف ــــان يالرس  ف
 

 عــــــز ريبو اذعتــــــه حللــــــوا قــــــتيل 
 

ـــــــــهي ـــــــــه داء ال دواء ل ـــــــــدهم عن  ص
 

 لبكعرض عنه صاحب الياء ـمـالك 

غمبر شانه خود را یجناب په کنند کن مقاله وارد یدات ایشان در مؤیو بعضی علماء ا
چون ج  غمبریه جناب پکنند کت ین رواین قصه را چنیر داشت و ایر قدم حضرت امیز

ست کار دران خانه نھادند پس ھمه را شیه بتان بسکد یعبه شد دکه داخل کروز فتح م
د پس یش بآن نرسکه او را بر طاق بلند نھاده بودند دست مبارکصنم  یکاخت مگر اند و
ن که بر شانه من قدم گذاشته باال بر آمده آن بت را بشکفرمود  ین علیؤمنرالمیام
ه باالی شانه من قدم نھی و بر کد یترا باج  ا رسول اللهین از راه ادب گفت یرالمؤمنیام

ه ترا طاقت بر داشتن بار نبوت نخواھد بود و کفرمود ج  غمبرینی پکآمده بت را بش
دام کن بر شانه آن جناب چه بود و یرالمؤمنیآمدن امه وجه باال بر کنجا معلوم شد یاز

فه اول یه خلکث ھجرت وارد شده یز در حدیار است و نکن واقع در یسر خفی در
غمبر را بر پشت خود بر داشته و یدر شب ھجرت چند گروه جناب پ سق یر صدکابوب

ن یا بزمف پا رکدا شدن نقش پا یبر انگشتان پای خود راه رفته و برای احتراز از پ
و قصه رسد  می نجا به ثبوتیر و تحمل او بار نبوت را از اکمال قوت ابوبکده پس ینرسان

ھرچند زبان زد عوام  اند ردهکت یه رواکن را بر شانه آنجناب نبوی یرالمؤمنیبر آمدن ام
شان یتا قابل الزام دادن اشود  میافته نیحه اھل سنت یث صحین در احادیکاست ل

ه و سلم يأنه صلب اهللا عل«ه کن قدر است یشان موجود است ھمیصحاح اباشد آنچه در 
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ده و ي یطعنها بعود فيو ستون نصبا فجعل  ئةاـت ثالثميوم الفتح و حول البيعبه كدخل ال

 انتكف .]٨١[اإلسراء:  ﴾٨١إِنَّ اْ�َاِطَل َ�َن زَُهوقًا َوقُْل َجاَء اْ�َقُّ َوزََهَق اْ�َاِطُل ﴿قول ي

 بتان که بمجرد اشاره دست مبارکشود  می ت معلومین روایو از »دهي ةبإشارتسقط 
عبه باشد و بتان کن قصه بتان گردا گرد ید ایافتادند و حاجت باال برآمدن نبود شا می

تب کن در یکسته باشند لکش اند ردهکت یه رواکگر بنوعی یعبه را در صحبت دکدرون 
رده بودند بآب کعبه کوارھاء یه بر دکری یه تصاوکور است کن قدر مذیاھل سنت ھم

آورد و  می بود آب از زمزمج  غمبریه متبنی زاده جناب پکد یشستند و اسامه بن ز
را  ھا آن ه کر مجسمه یشست و چون نوبت به تصاو می کخود بدست مبارج  غمبریپ

 رون برند چنانچه صورت حضرتیعبه بکه از خانه کم فرمود کد حیند رسیبتان گو
فال بود پس  یھا قرعه ھا ز برآوردند و در دست آنیم را نیل و حضرت ابراھیاسماع

ن یبزرگ گاھی اھردو  نیه اکدانند  می افرانکن یه لعنت خدا باد برکفرمود ج  غمبریپ
 اند. ھا داده ن قرعهیا ھا نیاو به دروغ در دست  اند ردهکار نک

شان مذھب یه اکنند بر اھل سنت و جماعت که طعن ک: آند ھشتاد و پنجمکی
نند کنمیار یو مذھب ائمه را اختکنند  می اریو احمد اخت کو مال یفه و شافعیابوحن

و  اند رسول   ھای جگر پاره ھا نیاه کبه اتباع به چند وجه اول آن اند ه ائمه احقکحال آن
اد گرفت و مثل یعت را از طفلی ین و رسوم شرییافته و آیدر خانه رسول پرورش 

ه نزد اھل سنت کح یث صحیه در حدکه دوم آنیت ادری بما فیه اھل البکمشھور است 

م ي�ف كتار ا�«ج  قال رسول اهللاشان وارد شده یز معتبر است امر به اتباع این

قال و »ىتیأهل ب عرت�تاب اهللا وك یا لن تضلوا بعدـمـهـتم بكمسـ ما إن ت�قلـاثل

خلف عنها ـمن تا �ا وـبه�نة نوح من ريم مثل سفي�ف ىتیاهل بمثل «ج  رسول اهللا

ه است یشان متفق علیه بزرگی ائمه و علم و تقوی و عبادت و زھد اکسوم آن »غرق
موصوف باشد   ھا ن بزرگییباالتفاق باھرکه  گران ویبخالف د اند لیقاھردو  عهیسنی و ش
ه کد آنکین یاختالف باشد جواب اه در بزرگی او کسی کق به اتباع است از یاولی و ال

ه مذھب کرا یعت است نه صاحب مذھب زیامام نائب نبی است و نائب نبی صاحب شر
شاده شود و بعقل خود چند قاعده کعت یان را در فھم شریه بعضی امتکنام راھی است 

د و لھذا محتمل یه از مواخذ آن نمایشرع لیه موافق آن قواعد استنباط مساکقرار دھد 
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م نبی دارد نسبت مذھب کباشد و چون امام معصوم از خطاست و ح می ب و خطاصوا
را  ھا ه افعال و اقوال آنکبلدانند  نمی و لھذا مذھبشود  میچ معقول نیباو نمودن ھ

ط وصول علوم شرعی از جانب یرا وسا ھا شمارند و آن می امکل احیمواخذ فقه و دال
شان فقه و مذھب و یه اکن اتباع ائمه است یورکز اتباع فقھاء مذیانگارند و ن می بیغ

ن بزرگواران یو سلسله تلمذ خود را با اند قواعد استنباط را از حضرت ائمه فرا گرفته
 ھا ه اتباع آنکبار است کغمبر و صحابه یده پس رتبه ائمه نزد اھل سنت رتبه پیرسان

م یبشگاف یکعه نیشند و اگر از حال ینما نمی ن نسبت مذاھب بآنھایکمقصود دارند ل
 شانیسازند اخذ علم از می ه خود را به ائمه منسوبککنند  می سانیکشان ھم اتباع یا

ه متبوعان اھل سنت در اصول کن قدر تفاوت است ینه اتباع ائمه بال واسطه اکنند  می
عه یبخالف متبوعان ش اند دادهھا  بشارت ھا و ائمه در حق آن اند د مخالف ائمه نبودهیعقا

ه مخالف ید اصلیح در عقایه صرک ھا نیان و امثال ین و احوال طاق و ابن اعیمثل ھشام
شان یلند و حضرت ائمه از ایقا کر ذلیتعالی و بدا و غ یت باریو بجسم اند ائمه گذاشته
رده کشان داده و بدروغگوئی و افترا نسبت ید ایو شھادت بر بطالن عقا اند تبری نموده

رده کعه نقل یات معتبره شیب در باب سوم و چھارم از روی روان مطالیچنانچه ھمه ا
ه منصب امام اصالح عالم است و ازاله فساد پس کنست یقت االمر ایخواھد شد و حق

د و آنچه بر روش صواب باشد بر حال خود یل فرمایمکابد آن را تیه قصور کدر ھر فن 
حضرات ائمه در زمان خود د پس یایات الزم نیل حاصل و احمال ضروریبگذارد تا تحص

د یاران رشیعت را بر ذمه یو مقدمه شر اند قت را ساختهیو طر کاھم مھمات مقدمه سلو
ت باطن یاضت و تربیو خود متوجه بعبادت و ر اند د خود حواله فرمودهیو مصاحبان حم

بر  کب اخالق و القای فوائد سلویه و صالة و تھذیم ادعیار و اوراد و تعلکن اذییو تع
الم الرسول مشغول کالم الله و کق و معرف از یق گرفتن حقاین و ارشاد بر طریطالب
ف است التفاتی به استنباط ین شغل شریه الزم اکو بسبب عزلت و حب خلوت  اند بوده

شان یقت و معرفت از ایقت و غوامض حقیق علم طریو لھذا دقا اند و اجتھاد نداشته
شان دارند و یات ایت را منحصر در ذوات عالیسل والار منقول شده و اھل سنت سالیبس
م ظاھر یتعل برایتاب الله که کرا یزفرماید  می ق اشارهین طریز بھمین نیث ثقلیحد
ق یم امام است دقایست و آنچه محتاج بتعلیعت بسنده است حاجت بارشاد امامی نیشر

ن یز ایائمه ن و حضراتشود  میتاب الله مفھوم نکه صراحه از کقت است یطر کسلو
و امر اول را  اند ن امر ضروری ساختهیت خود را مصروف ھمید عنان عنایاشاره را فھم
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عه یو لھذا به اجماع ش اند ن وا گذاشتهیق اجمال القا فرموده به علم و عقل مجتھدیبطر
چ عملی یع فروع ھیل اصول و تفریتابی و تأصکف یف و تصنیسی از ائمه تألکو سنی 

اران یام در کات مسائل و احیه رواکاب او و فن مدون او استغنا واقع شود بلتکرده تا بکن
 ات مخفی و مستور مانده البد شخصییو قواعد استنباط در جزئ اند ائمه منتشر بوده

ن و یسد و آئیات را جمع سازد و قواعد را تتبع نموده جدا نویه آن ھمه رواکد یبا می
نی یه چنانچه نسبت مذھبی به امامی معکشد اد نھد پس معلوم یرسم اجتھاد را بن

ان ندارد و لھذا مقلد را در کر مجتھد را امیز غیندارد ھمچنان اتباع امام بالواسطه ن
در اول امر اتباع ھرچند  عهیر است و شیط مجتھد ناگزیغمبر از توسیعت پیاتباع شر

ن خود را یمجتھدر منصوصه از ائمه علماء یل غین در مسایکند لینما می ائمه را ادعا
 ھا سازند و بر اقوال آن می د متبوعیخ شھید مرتضی و شیو س یریل و عضایمثل ابن عق

ن از ائمه باشد فتوی دھند چنانچه در باب فروع ییحه اخباریات صحیه مخالف رواک
د یور خواھند شد و چون تقلکل مذیازان مسا ینبذ یق نمونه ان شاءالله تعالیبطر

ز شد و یشان ھم جایات ائمه بوده باشند نزد ایمخالف بعضی از روا ه اقوال اوکمجتھدی 
فه و شافعی چه گناه الزم ید پس اھل سنت را در اتباع ابوحنیمانع از اتباع ائمه نگرد

الواقع  یو ف اند ات ائمهیشان مخالف بعضی از روایه بعضی اقوام اکست ین نیش ازیآمد ب
برآرد  نمی ز اتباعیو از حکند  نمی قواعد ضرورین مخالفت با وصف اتفاق در اصول و یا

ند و یفه و تابعان اویوسف شاگردان ابوحنیبانی و قاضی ابویه محمد بن الحسن شکچنان
ر جزری یع مذاھب و ابن االثیاس در جمیو علی ھذا الق اند ردهکار یجاھا مخالف او اخت

ه در یمذھب امام بن موسی الرضی را مجدد یه حضرت امام علکصاحب جامع االصول 
رسانند و یه مذھب مدون خود را باو میه امامکقرن ثالث گفته است پس مرادش آنست 

ن و عبدالله یه علقمه در تابعکند یدانند چنانچه گو دران وقت ماخذ مذھب خود او را
در  یه نافع و زھرکند یا گوی اند بوده یمذھب حنف یبن مسعود در صحابه بانی مبان

ن ھم ابن یو ا اند ه بودهکیعبدالله بن عمر در قرن صحابه بانی مذھب مالن و ییقرن تابع
شان نوشته چنانچه مجددا ھر مذھب را بنا بر یه و معتقد ایر نوشته بنابر زعم امامیاالث

 ن بود.یالواقع چن یه فکاعتقاد و زعم اصحاب آن مذھب نوشته نه آن
تب اھل سنت و جماعت کشان در مؤلفات خود از یه علماء اکآن :د ھشتاد و ششمکی

اقت یند بر عدم لینند و بآن استدالل نماکه موھم طعن در صحابه است نقل کاتی یروا
له ین حیالواقع با ید است و فیاکشان به زعم خود اعظم مید اکین یشان خالفت را و ایا
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در باب  یاء الله تعالات ان شیل آن اخبار و روایاری را از جاده حق بلغزانند و تفصیبس
شان مساس یات اصال با مدعای ایه آن اخبار و رواکد و در آنجا معلوم شود یایمطاعن ب

ن مقام است یه مقتضاء اکو جواب اجمالی شود  میشان از آن حاصل نیندارد و غرض ا
ات یع مرویپس البد جمخواھند  می ه اگر الزام اھل سنتکات و اخبار آنست یاز آن روا

شان بتواتر یح صحابه و خلفا نزد اینند و آنچه از مناقب و مداکشان را اعتبار یاحه یصح
ه در علم اصول کح ین بوجوه ترجیش نظر دارند و عند تعارض القسمیز پیمنقولست ن

و موافق عمل و اعتقاد  یثر را بر اقل و اظھر را بر اخفکند و ایمقرر است دفع آن نما
ب چه مستنتج یح و تصویق و ترجید بعد از جمع و تلفم سازنکراوی را بر مخالف آن حا

ثر که اکات قادحه را یه فقط رواکن مذھب اھل سنت خواھد بود نه آنیشود و آن ع
ات جمھور و مع ھذا ما دل یو برخی اخبار احاد مخالف روا اند موضوعات و ضعاف ھا آن

نند کغماض نظر ات ایند و از متواترات و قطعیحه منظور نمایو محمول بر محامل صح
ا را یه شخص زالت أنبکشان بدان ماند ین صنع این فرقه است و ایچنانچه معمول ا

َ�َ� ِمنَْها َ�َبَدْت لَُهَما ﴿د مثل ید التقاط نمایھم الصلوة و السالم از قرآن مجیعل
َ
فَأ

 .]١٢١[طه:  ﴾١٢١آَدُم َر�َُّه َ�َغَوىوََعَ�  َسْوآُ�ُهَما َوَطفَِقا َ�ِْصَفاِن َعلَيِْهَما ِمْن َوَرِق اْ�َنَّةِ 
ب را پروردگار خود گفتن و به دروغ کواکوسؤال حضرت نوح در حق پسر خود و 

ه از کمار وانموده یردن و خود را خالف واقع بکست بتان را نسبت به صنم بزرگ کش
ش حضرت یدن ریشکاز حضرت موسی و  یافته و قتل قبطیم صدور یحضرت ابراھ

ز به یه از حضرت موسی نکق یتأمل و تحق بی غمبر بودندیالن و پکدر ه براکھارون 
ه در کد یاس و گویا و علی ھذا القیوقوع آمده و گناه حضرت داود در مقدمه زن اور

مستحق نبوت  ھا نیات ثابت شده پس یا بتواتر و قطعید مطاعن و مثالب أنبیقرآن مج
نقدر نه یز ایتم بی ن شخصیاست اردن کدانستن خالف قرآن  یکشان را نینبودند و ا

شمار یه متواتره بیه نصوص قطعکد یده عقل او تنید و پرده شقاوت بر دیا فھمید یفھم
واقع  ھا نیان بزرگواران و جابجا ثناء یی حال و مال اھا یان خوبیح و بیاز قرآن در مدا

شان را یارده باشند و کگران یشان برای عبرت دیمی عتاب بر اکا حیاست اگر در قصه 
تواند شد و البد آن  نمی رهیثکات یب و ارشاد نموده بشاند معارض و مناقض آن قطعیتاد

سی که اگر که بالقطع ثابت است نباشد بلکشان یه دور از مرتبه اک یکرا محملی است ن
ت باری تعالی باشند و از وجه یت و لوازم جسمیه دال بر جسمکات متشابھات یخواھد آ

ارد و در حق او تعالی یف بیند از قرآن شریاعضا و اجزا برای او تعالی نماتا ساق اثبات 
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ان خدائی یت و شایق الوھین صفات الیه موصوف باکد ید و گویع نقصانات ثابت نمایجم
ت یئا و غایر آمد حفظت شیه به تحرکحرف است  یکن شبھات ھمان یست جواب این

ار که در مقام انکت ملحدی یاکبه حمعناست  بی عه چه قدرید شکین یاء و ایأش کعن

ِيَن آَمُنوا َ� َ�ْقَرُ�وا﴿کرد  می کلمه تمسکن ینماز با َها ا�َّ ُّ�
َ
چون او  .]٤٣[النساء:  ﴾٤٣يَا �

َ�ةَ ﴿گر را مثل ید اتیت را بخوان و آین آیاق ایه سکرا گفتند  �ِيُموا الصَّ
َ
[البقرة:  ﴾٤٣َوأ

ه کن در جواب گفت کز مالحظه ین .]٤٣[المدثر:  ﴾٤٣الُْمَصّلِ�َ قَالُوا لَْم نَُك ِمَن ﴿و  .]٤٣
 مت است.یم غنیلمه او عمل نمائکدو  یکرده است؟ اگر بکه عمل کبابا بر تمام قرآن 

ات موضوعه یاکخ دانی حیشان با وجود ادعاء تاریه علماء اک: آند ھشتاد و ھفتمکی
ند و یتب معتمده خود ثبت نماکدر  اند ذب و بھتانکخ یح موافق علم تاریه صرکمفتراه 

ات یاکن حیذب اکنند و اکذائی کت یاکه خود بدان حیل اعتقادیاثبات بعض امھات مسا
شان بسبب حسن یو علماء ا اند شان وضع نمودهیر ایه اھل اخبار و سکاست  یتیاکح

رده و کح آن ین خود دارند آن را تلقی بالقبول نموده و تصحییه در حق اخبارک یظن
ل یه از امھات مساکر ھم یاء أولوالعزم و غین بر سائر أنبیرالمؤمنیت امیثبات افضلا

ت یاکن بدان نموده و آن حیھود و نصاری و مسلمینبوات است و مخالف ملل ثالثه 
بود ج  غمبریه مرضعه جناب پکه است یب عبدالله بن الحراث سعدیذو یمه بنت ابیحل
ه ای کوسف ثقفی وفود فرمود و حجاج او را گفت یه در عراق بر حجاج بن کند یگو
ف حضور دھم و از تو انتقام یلکه ترا تکخواستم  می مه خدا ترا نزد من آورد و منیحل

ه کام  دهیست گفت شنین خشونت چین شورش و موجب ایمه گفت باعث ایرم حلگیب
ری سر یعد دمه ساعتی سر فرو افگند و بیدھی حل می لیر و عمر تفضکرا بر ابوب یتو عل

ر و عمر که من امام خود را تنھا بر ابوبکه ای حجاج بخدا قسم کبر داشت و گفت 
زان یم یکه با جناب او در کاقت آنست یر و عمر را چه لکدھم و ابوب نمی حیترج

سی یمان و موسی و عیم و سلیده شوند من آنجناب را بر آدم و نوح و ابراھیسنج
ن مرد یه تو اکه من از تو دل ناخوش داشتم کدھم حجاج بر آشفت و گفت  می لیتفض

ل یاء أولوالعزم او را تفضیه بر أنبکدھی حاال  می حیس از صحابه رسول ترجکرا بر دو 
ن دعوا بر آمدی فبھا و اال ترا یدادی دود از نھاد من برخاسته است اگر از عھد اثبات ا

ست اگر با من جفا منظور یمه گفت اراده تو چیحل گران سازمینم و عبرت دکپاره پاره 
سر و طشت و اگر از من  کنیشی اکه از راه ظلم و تعدی مرا بکخواھی  می داری و
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ه آری بگو کن و بشنو حجاج گفت کخواھی گوش خود را متوجه ین دعوی میل بر ایدل
ت خود ه آدم را حق تعالی بدسکدھی حاالنیل میل تفضیدام دلکه علی را بر آدم بک

ر ساخت و تا چھل صباح بر وی رحمت نازل فرمود بعد ازآن روح خاص خود در یخم
ه را بسجود او مأمور ساخت یکن فرمود و مالکد و در بھشت خود سایالبد او دمک

َ�َ� ِمنَْها َ�َبَدْت لَُهَما َسْوآُ�ُهَما َوَطفَِقا ﴿ه در حق او فرمود کل ین دلیمه گفت بایحل
َ
فَأ

را در  یو عل .]١٢١[طه:  ﴾١٢١وََعَ� آَدُم َر�َُّه َ�َغَوى َعلَيِْهَما ِمْن َوَرِق اْ�َنَّةِ َ�ِْصَفاِن 

ُ َورَُسوُ�ُ ﴿ه یی ھا وصف نمود و در آگیبه طاعت و بند »هل ايت«سوره  َما َوِ�ُُّ�ُم ا�َّ إِ�َّ
 َ� َ�ةَ َوُ�ْؤتُوَن الزَّ ِيَن يُقِيُموَن الصَّ ِيَن آَمُنوا ا�َّ ز او ین .]٥٥[المائدة:  ﴾٥٥ةَ وَُهْم َراكُِعونَ َوا�َّ

ن نماز یه در عکسی نگذشته کن دم یوة ستود و از عھد آدم تا اکرا به ادای صلوة و ز
ه باری بگو علی کر صدقه دھد حجاج گفت راست گفتی باز گفت یانگشتری خود را بفق

دة یفاطمه زھرا سه زوجه علی کح دادی گفت یدی و ترجیل برگزیرا بر نوح به چه دل
ه و سفارت یکمالگواھی ر درخت سدرة المنتھی و یاح او زکه نکن بود ینساء العالم

ف یافره و منافقه بود چنانچه در نص قرآن شرکافته و زوجه نوح ین انعقاد یل امیجبرائ
ن یلی متعجب شد و بر وی صد آفریمه خیور است پس حجاج از سرعت جواب حلکمذ
م در یل دادی گفت ابراھیل تفضیم به چه دلیعلی را بر ابراھه کد یرد و باز پرسک

رِِ� َكيَْف ُ�ِْي الَْمْوَ� ﴿ه کرد کجناب باری تعالی عرض 
َ
قَاَل  �ذْ قَاَل إِبَْراهِيُم رَّبِ أ

َولَْم تُْؤِمنْ 
َ
ْ�ِ فَ  قَاَل بََ� َولَِ�ْن ِ�َْطَم�ِنَّ قَلِْ�  أ ْرَ�َعًة ِمَن الطَّ

َ
ُ�ُْهنَّ إَِ�َْك ُ�مَّ قَاَل فَُخْذ أ

تِيَنَك َسْعًيا
ْ
ِ َجَبٍل ِمنُْهنَّ ُجزًْءا ُ�مَّ ادُْ�ُهنَّ يَأ

َ َعزِ�ٌز  اْجَعْل َ�َ ُ�ّ نَّ ا�َّ
َ
َواْعلَْم أ

شف الغطاء ما ازددت که لو کفرمود  می و علی بر سر منبر .]٢٦٠[البقرة:  ﴾٢٦٠َحِكيمٌ 
ه روزی نشسته بود و گردا گرد او کغمبر خدا یدم از پیه من شنکمه گفت ینا باز حلیقی

ه ای گروه مؤمنان شب معراج برای من کن بودند پس فرمود ین و منافقیجماعت مؤمن
م آمد و باالی منبر آمد و فروتر یردند پس بر وی نشستم و پدر من ابراھکمنبری نصب 

 مآمدند و بر من سال می غمبرانیه برآن منبر نشست و جوق جوق پیپا یکمن ب
طالب است آوردند بر ماده شتری از ماده  یبن اب یه علکه ابن عم مرا کتا آنکردند  می

   ھای ه چھرهک اند شتران جنت سوار بود و بدست او لواء الحمد و گرداگرد او قومی بوده
ن جوان یه اکد یم پرسید پس ابراھیدرخش می شان مثل ماه شب چھاردھمینورانی ا
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طالب است پس گفت  یبن اب یست ابن عم من علیغمبر نیغمبر است گفتم پیدام پک
م گفت بار خدا مرا یند ابراھین اویعه و محبیش ھا نیاستند گفتم کین قوم گراگرد او یا

�نَّ ِمْن ِشيَعتِهِ ﴿قوله تعالی من سوره الصافات  کگردان فذل یعه علیھم از جمله ش
بَْراهِيمَ  حجاج گفت راست گفتی  .]٨٤-٨٣[الصافات:  ﴾٨٤لِي�ٍ إِذْ َجاَء َر�َُّه بَِقلٍْب سَ  ٨٣َ�ِ

ا و جاه یمان پادشاھی دنیه سلکمه گفت ین حلکان یمان بیل او بر سلیحاال وجه تفض

َحٍد ِمْن َ�ْعِدي﴿ه کرد کاز خدا درخواست 
َ
 قَاَل َرّبِ اْغفِْر ِ� َوَهْب ِ� ُملًْ� َ� يَنَْبِ� ِ�

اُب  نَْت الْوَهَّ
َ
ا را به سه طالق مطلقه ساخت و ین دنیرالمؤمنیو ام .]٣٥[ص:  ﴾٣٥إِنََّك �

ال  يريغ يغر كغار بعلی  كثالثه ال رجعه بعدها حبل كا طلقتيا دني يعن كيال«گفت 

دھی  می لشیل تفضیحجاج گفت راست گفتی پس بر موسی بچه دل »كيف حاجه يل

فََخَرَج ﴿ف و ھراسان بود قوله تعالی ین شتافت خایه از مصر بمدکوقتی گفت موسی 
الِِم�َ  ِمنَْها َخا�ًِفا َ�َ�َقَُّب  ن یرالمؤمنیو ام .]٢١[القصص:  ﴾٢١قَاَل رَّبِ َ�ِِّ� ِمَن الَْقوِْم الظَّ

خوفی و  کاند اگر او راکرد  می بفراغ دل خوابج  شب ھجرت بر بستر رسول الله
سی یه بر عکد یگفت راست گفتی باز پرسبرد حجاج  نمی بود خوابش می ترسی در دل

نند و کسی را در موقف حساب استاده یه عکل آنیلش دادی گفت بدلیل تفضیبر چه دل
ن یشان را بر ایردند و تو اکا نصاری ترا بفرموده تو عبادت یه آکند یاز وی باز پرس نما

ُ يَا  �ذْ ﴿ما قال الله تعالی کسی محتاج به اعتذار و توبه شود یداشتی و ع قَاَل ا�َّ
 ِ َ إِلََهْ�ِ مِْن ُدوِن ا�َّ ِ�ّ

ُ
ُِذوِ� َوأ نَْت قُلَْت لِلنَّاِس ا�َّ

َ
�
َ
قَاَل ُسبَْحانََك َما  ِعيَ� ا�َْن َمْرَ�َم أ

قُوَل َما لَيَْس ِ� ِ�َقٍّ 
َ
ْن أ

َ
َ� َ�ْعلَُم َما ِ� َ�ْفِ� وَ  إِْن ُكنُْت قُلُْتُه َ�َقْد َعلِْمَتهُ  يَُ�وُن ِ� أ

ْعلَُم َما ِ� َ�ْفِسَك 
َ
ُم الُْغُيوِب  أ نَْت َع�َّ

َ
ن را چون یر المؤمنیو ام .]١١٦[المائدة:  ﴾١١٦إِنََّك �

ه در مشرق و کاست نمود یه خدا خواندند بر آشفت و آنھا را اجال فرمود و سیسبائ
افت و براءت ذمت او ظاھر شد حجاج گفت راست گفتی و او را بھزار یمغرب شھرت 

ه ای کمه گفت یرد باز حلکن ینار خوشنود ساخت و در ھر سال برای او رسومی معید
ت المقدس یب درمیانم بنت عمران را چون درد زه گرفت یگر بشنو مریته دکحجاج ن

خرما  کر تنه درخت خشیرون شو و بصحرا رو و زیه زود بکد یم الھی رسکبود او را ح
ه فاطمه بنت کنشود و مادر علی را  کتو ناپات المقدس از لوث نفاس یبار خود بنه تا ب
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عبه داخل شو و خانه مرا که ھان در کالھی باو آمد  یاسد بود چون درد زه گرفت وح
ن دو مولود افضل و اشرف یاز یکدام که کن پس انصاف بده کن مولود مشرف یبتولد ا

د دانست یبارد و او را معزز و محترم وداع نمود کر یمه دعاء خیاست حجاج در حق حل
ه کرا یح و بھتان ظاھر است زیذب صرکت از سر تا پا موضوع و مفترا و یاکن حیه اک

سته و اگر تا زمان حجاج زنده بودی الاقل ین تا زمان خلفا نزیمه به اجماع مؤرخیحل
ه کخ را اختالف در آنست یتار ه علماء کستی بود بلیصد و چھل سال با یکب یعمر او قر

گر یا نه دیمان ھم آورده است یا نه و ایرده است کافت یرا ھم در مه وقت بعثت یحل
ختن علی الخصوص یدماء و قتل ناحق و خون ر که حجاج شھره عالم است در سفکآن

ن نواصب بود و عداوت او در یت را و از بدتریشرفا و سادات و متوسالن خاندان اھل ب
چنانچه جماعتی را از اھل  ه او زبانزد خواص و عوام استین و ذریرالمؤمنیحق ام

از ھرکه  در آمد و نمی استحضار او بی سیکرد و در مجلس او کد ین علت شھیسنت بھم
بود و انس  می رفت بر جان و آبروی خود ترسان و لرزان می ران او رو بروی اوکندما و نو

 لیان عمده را اھانت و تذلیگر صحابیبود و دج  ه خادم خاص رسول اللهکرا  کبن مال
رد که نکھای  گر بزرگان آن عصر چه تالشیشتن حسن بصری و دکو در پی کرد  می

ن گفتگو نموده باشد و وجه یث آمده باشد با او ایمه نزد آن خبیه حلکان است کچه ام
ه کرما نبود کا و یه حجاج از اسخکرا یزشود  میچ معلوم نیمه نزد حجاج ھیآمدن حل

د یف بود به امیه در حجاز در حوالی طاکسعد  یعنی بنین قوم خود کمه از مسیحل
مه را یه حلکرد کو از حجاج چه قسم تصور نتوان کرد  می عطا و نوال او قصد عراق

ن یث از بدتریه آن خبکرا ید زیانه مقرر نماینار بدھد و برای او سالیر ھزار دین تقریبر
ه در جناب کتند دانس می نیام دولت و سلطنت خود در ھمینواصب بود و از نواصب ق

عه و سنی ھرگز ین شینند و مع ھذا به اجماع مورخکاه ین روی خود را سیرالمؤمنیام
ده فاسده سستی و ین عقیات خود دریه حجاج در وقتی از اوقات حکمنقول نشده 

رده باشد با رجوع و توبه نموده باشد و باالتفاق تا آخر عمر خود بر عداوت کمداھنت 
مه و یم بر احتجاجات حلیشی مصر بود آمدکطاھره او سادات  هین و ذریرالمؤمنیام

ار یقت مغزی ندارند بوجوه بسیو در حق اند ردهکان یلی باب و تاب بیاستدالالت او خ
اد یدوازده وجه ÷ ا بعدد ائمه اثناعشر کتبردرینجا  خواھد و مایه تعداد آنھا طولی مک
چ یه ھکز یھود و نصاری نیه کبلده مقرره اھل اسالم است یه خالف عقکم اول آنینک

ع یل بر جمیا را جابجا تفضیه أنبکه یه خالف نصوص قرآنکنرسد دوم آن یولی بمرتبه نب
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ن یه درکاد فرموده سوم آنیار فرمودن یدن و اختیمخلوقات داده و با صلحا و برگز
دات سه نموده و از مجاھین مقایرالمؤمنیا را شمرده و با مناقب امیاحتجاجات زالت أنب

ھاء مناقب گیا را با بزریھاء أنبگیده اگر مناقب و بزریوت ورزکا سیه أنبیو معامالت حقان
ه مسموع کدادید قابل آن بود یح میگری ترجیی را بر دیکد و یسنج می نیرالمؤمنیام

غمبر آخر یه پکتوان گفت یز مینشود  می ق احتجاج در ھر جا جاریین طریشود و اال ا
استثنا و در  ک) و در اخذ فداء اسیران بدر و در تریدر (عبس و تولزمان را حق تعالی 

مه یو در جانب داری طع کن در غزوه تبوینماز جنازه منافق و در رخصت دادن منافق
ھودی در مقدمه دزدی خرخشه داشتند عتاب فرمود و یه با کو برادران او 

 ھا نیاه ستود پس ین فالن آه ابوذر و عمار و سلمان و مقداد را در فالکن بلیرالمؤمنیام
ه حضرت آدم ابوالبشر و کچھارم آن کغمبر آخر زمان معاذالله من ذلیافضل باشند از پ

م کبحشود  می ی و خوبی در اوالد و نسل او ظاھریکاز نھرچه  اصل نوع انسانی است
ر اوالد بر یه اعمال خکچنانچه مقرر است شود  می ده اعمال او نوشتهینبوت در جر

ن و یرالمؤمنیشوند پس بزرگی حضرت امیمان ثبت مین بشرط ایده اعمال والدیجر

 یکر در اثناء نماز یدر حق شان و صدقه دادن انگشتری خود بفق  »هل ايت«نزول سوره 
ا یاء و ائمه و اوصیاء و اولیع أنبیر جمینست از بزرگی حضرت آدم و اگر اعمال خیته اکن

س او یاعمال حضرت آدم مندرج و در نفس نف فهیم ھر ھمه را در صحیرا بر شمار

من و«ه در اصل رسم طاعت و بندگی و توبه و سر افگندگی آورده اوست کم یابیمندمج 

ه در کپنجم آن »امهيوم القياىل  اـهـاجر من عمل بفله اجرها واالسالم سنة حسنة  سن يف
شان نموده و پر یبحال زوجھای ا کن تمسیرالمؤمنیمقام مفاضله حضرت نوح و ام

ل آن شخص یگر مستلزم تفضیل زوجه شخص بر زوجه شخص دیه تفضکظاھر است 
ه زوجه فرعون افضل بود از زوجه حضرت نوح و کرا یزشود  میگر نین شخص دیبر

غمبر نزد ین بالقطع افضل بود از زوجات پیرالمؤمنیحضرت لوط باالجماع و زوجه ام

چ یست موضوع در ھیخبر »نايقيما ازددت شف الغطاء كلو «ث یه حدکعه ششم آنیش
ل ید تفضیم مفیر تسلیست و بر تقدیور نکان بسند مذیعه و سنیتب شکتاب از ک
م طلب ین نموده است و حضرت ابراھیقیادت ین نفی زیرالمؤمنیه امکرا یزشود  مین

د ین الزم آیقیادت یست تا از حصول او زین نیقینان از جنس ینان فرموده و اطمیاطم

ون من يكالزائد البد ان «ه کان و قاعده معقول مقرره است یه بعیه حالتی ھست شبکبل
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ن در شب معراج یرالمؤمنی. ھفتم آنچه از حاضر شدن جناب ام»هيد عليمزـجنس ال
تاب کدر  یه قمیه است ابن بابویه مختلف فکست بلیعه منقح نیرده نزد شکت یروا

 غمبریه بر آسمان به پکه مالئککند  می تیل از ابوذر روایث طویالمعراج در ضمن حد

ن یه در ھمیز ابن بابویو ن »ا منا السالمياالرض فاقرأ علاىل  اذا رجعت«ه کگفتند  می

ج  ن در شب معراج ھمراه آن حضرتیرالمؤمنیه امکح آنست یه صحکرده کر کتاب ذک
آن  بودند و آنچهش نظر او بر داشته ین پرده و حجاب از پیکن مانده بود لینبود و در زم

نوادر «رد و صاحب کن مشاھده یر در زمید جناب امیوت آسمانھا دکحضرت از مل

ا یه إن علک اند ردهکت یده مرفوعا روایاسر و قطب راوندی از بریاز عمار بن   »مهكاحل

شان یت نزد ایرواھردو  وج  لما راه النبیکله االسراء و انه رای یلج  ان مع النبیک
ور کث جارود عبدی مذیه سابق در حدکمتناقض و متھافت ھشتم آنباھم  و اند حیصح
 یت علیع در اثر قول بوالیو معنی تش اند ت علی مبعوث شدهیا به والیه ھمه أنبکشد 

ح نموده پس حضرت یست چنانچه قاضی نورالله شوشتری بان تصریگر نیامری د
ل حاصل یدر شب معراج تحصن معنی از ابتداء نبوت خود حاصل بود پس یم را ایابراھ

نمودن و در خواست آنچه نزد خود موجود است از جناب باری تعالی معنی ندارد نھم 
ش یز مغالطه بیرده نکر کر ذیآنچه در خوف حضرت موسی و فارغ دلی حضرت ام

غمبرام با من یر السن و تابع پیه من مرد صغکر را معلوم بود یه حضرت امکرا یست زین
شان اصال یشت پس وجه خوف در حق اکوتی ندارند مرا چرا خواھند باالستقالل عدا

ه انھم کن فرموده بودند و ارشاد نموده کیشان را تسیغمبر ایز جناب پینبود و ن

ْحِت ﴿ الُوَن لِلسُّ َّ�
َ
اُعوَن لِلَْكِذِب أ ْعرِْض َ�نُْهمْ  َسمَّ

َ
ْو أ

َ
 فَإِْن َجاُءوَك فَاْحُ�ْم بَيَْنُهْم أ

وَك َشيْئًا�ْن ُ�ْعرِْض  َ  �ْن َحَكْمَت فَاْحُ�ْم بَيَْنُهْم بِالْقِْسِط  َ�نُْهْم فَلَْن يَُ�ُّ إِنَّ ا�َّ
ه کشان را بر آن داشت یغمبر ایمان بقول پیپس ا .]٤٢[المائدة:  ﴾٤٢ُ�ِبُّ الُْمْقِسِط�َ 

ن یما بیشی و قتل و قتال است فکشاکه کفارغ دل ماندند و ھنوز اسباب عداوت 
ز یاست ابوطالب است نیبه و پاس داری ریه قرابتھاء قرکقق نبود و اسباب محبت متح

شان یگر اعمال و اخوان ایدن از حمزه و عباس و دیشکبحال خود برقرار و خوف انتقام 
چ حاصل نبود ین بابتھا ھیشان را تا آن وقت ازیه اک یز موجود بخالف حضرت موسین

شت و مشورھای رؤساء قبط در کمرا خواھند  یه در بدل قبطکه ظن غالب داشتند کبل
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شان یت الھی ایده و وعده حمایشان رسیت معتبران بسمع ایار برواکن یله ایر و حیتدب
به وعده الھی مطمئن الخاطر آنکه  ان ھنوز واقع نشده چنانچه بعد ازیرا از شر فرعون

َرىإِنَِّ� َمَعُكَما  قَاَل َ� َ�َافَا﴿شدند و حق تعالی فرمود 
َ
ْسَمُع َوأ

َ
ز یون .]٤٦[طه:  ﴾٤٦أ

ِخيَك َوَ�َْعُل لَُكَما ُسلَْطانًا فََ� يَِصلُوَن إَِ�ُْكَما﴿فرمود 
َ
بِآيَاتِنَا  قَاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك بِأ

َبَعُكَما الَْغاِ�ُونَ  �ُْتَما َوَمِن ا�َّ
َ
رھا او و سطوات که لشکبمقابله فرعون  .]٣٥[القصص:  ﴾٣٥�

ام نمودند و یبرادر ق یکوه تن تنھا با کاه و کش را باو نسبت یفار قرکاو معلوم است و 
ن یرالمؤمنیردند بخالف امکونت کشھر س یکتا چھل سال با ھمچو پادشاه مخالف در 

شان مرد یه نزد اکر کشان ابوبیعه در ھنگام غصب خالفت از ایشان را نزد شیه اک
ار امامت را از دست دادند که کقسمی ترس و خوف در دل نشست ف جبان بود یضع

شان مثل نبوت حضرت موسی از جانب خدا مقرر بود و بجھت خوف و یه امامت اکحاالن
ل یف قرآن و تبدینمودند و به تحر کن را تریض و واجبات دیاری از فرایه مفرط بسیتق
شان را غصب ین دختر از در عھد عمر بن الخطاب چویشدند و ن یعت راضیام شرکاح

ن ھمه خوف و یه اکع تن در دادند با وصف آنین عار شنیمال ھراس باکنمود بسبب 
عه از مقررات و مسلمات یه نزد شکرا یھراس بمجرد توھم ضرری بود نه خطر جان ز

رد و نزد اھل یم می ار خودیباشد و باخت می ه ھر امام را بوقت موت خود معلومکاست 
ه کمار شد ینبع بیر چون در قصبه یه جناب حضرت امکح است یصحز ثابت و یسنت ن

ن یر از دھاقین قصبه غیه درکردند کرفتند و عرض آنجا  شان دریادت ایصحابه برای ع
ند تا اگر نوع یف فرماینه منوره تشریه در مدکست صالح آنست یسی نکو مزارعان 

ه کشان در جواب فرمودند یرد و اگیز بواجبی صورت ین و تجھیفکگر واقع شود امر تید
گاه یاز حقج  غمبر خدایمرا پ ه آن ھنگام نرسد یکرده است تا وقتکقت حال قتل من آ

ه کل بلیشان صورت شھادت خود بتفصیاس بارھا از ایمن نه خواھم مرد و علی ھذا الق
شان را چرا خوف ین معلومات ایز مروی و منقول شده است پس با وجود این قاتل نییتع

شان طالب یه اکرده پس حاشا کان یمان بیر حضرت سلکباشد دھم آنچه در ذ و ھراس
ار نبوت حضرت کو انکنند  می ن معنی در اصل نبوت قدحیه اکجاه و حشمت باشند 

ن دعا و طلب یشان را دریرد پس البد اکعه ھم گوارا نخواھند یه شکمان را غالب یسل

ف یعه و تصنیتاب معتبر شکه ک »ائمهواء يه االنبيتنز«ح خواھد بود حاال در یغرض صح
ور کد و حاصل آنچه در وی مذید فھمیھات او را باید و توجید دید مرتضی است بایس
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ردند تا معجزه باشد بر نبوت کذائی ک کشان طلب ملیه اکه است اول آنیاست چند توج
شان از طلب یه غرض اکگری بران قادر نشود دوم آنیه دکشان و شرط معجزه آنست یا

ن مدعا در صورت اقتدار یه اکت خلق الله بود یاقامت عدل و انصاف و ارشاد و ھدا کمل
ن مطلب است ید باشد ممد اید و ھر قدر اقتدار زایآ میسر یباسھل وجوه م یپادشاھ

ن مطلب یمراد امت اوست خاص و درخواست ا »يال احد من بعد«لمه که از کسوم آن
حه یث صحیه احادکرا یه خدشه ظاھر است زیتوج نیاز نبی از امت است و دریبرای امت

موصوف  که در طلب ملین توجیز ایو لفظ ھم نص است در استغراق و ن اند شاھد عموم
از نبی از امت یه امتکچه پر ظاھر است  کد نه در طلب اصل ملیآ می ارکن صفت بیبا

تعالی  ه حقکتواند شد طلب پادشاھت چه ضرور بود چھارم آن می اریزھای بسیبه چ
گاه یا ن یشان را اصلح در دیذائی اک که در صورت حصول ملکرده باشد کشان را آ

گری را اگر یرات خواھند نمود و دیثار طاعات و مبرات و خکحاصل خواھد شد و است
ه بحق یه مانع از توجکحاصل خواھد شد در حق او اصلح نخواھد بود بل کن قسم ملیا

گر ھم درآن ین قماش سخنان دید و از ھمیگرد رات خواھدیو اشتغال به طاعات و خ
ت حضرت یمان و افضلیت حضرت سلین امر موجب مفضولیورند و بھر حال اکتاب مذک
ا طلب خالفت یز با وجود طالق دادن دنیر نیه حضرت امکرا یتواند شد ز نمی ریام

ن واقع شد پس معلوم یه قتل و قتال مسلمکار نمود تا آنیوشش و سعی بسکفرمود و 
ه در طلب کرا یافتد ز نمی کا منافی طلب ملیق دنیه بعضی اشخاص را تطبکم یردک
ه قدرت بر جھاد اعداء الله و کباشد بل نمی شان را حب مال و جاه مقصودین امور ایا

ت المال و صرف آن بمستحقان یعت غرا و حفظ بیام شرکج احیفار و تروکصال یاست
ت ین نیو خالفت با کر در طلب ملیمان و حضرت امیرت سلو حضشود  می منظور

 ن معنی را از خدا خواست تایمان ایه حضرت سلکنقدر فرق است یا اند یکشر یکن

ْرنَا ﴿د چنانچه بوقوع آمد قوله تعالی یر مخلوقات فرمایاسباب ظاھر او را تسخ بی فََسخَّ
ِ رَُخاًء َحيُْث  ْمرِه

َ
َصاَب َ�ُ الّرِ�َح َ�ْرِي بِأ

َ
َياِطَ� ُ�َّ َ�نَّاٍء ﴿و قوله  .]٣٦[ص:  ﴾٣٦أ َوالشَّ

ر در پرده اسباب ظاھر از جمع رجال و جنگ و یو حضرت ام .]٣٧[ص:  ﴾٣٧وََغوَّاٍص 
شان اسباب ظاھر را قدری و واقعی نماند و یسر نشد تا در نظر ایقتال طلب فرمود اما م

ق یقه از دقایرا در ھر دقشان یه اکخداوندی با خاصان خود  کن است سلویھم
ن محمدی یا مطلقا در دیدن که ترکو انصاف آنست فرماید  می ب و ارشادیمعامالت تأد
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ان ھند گیه جوکد یل حاصل شود الزم آیا تفضیدن کست و اگر بتریمطلوب و مقصود ن
زھد و  اند ا را طالق بان دادهیه دنکن ین نصاری و البنه ھاء چیر و رھابیشمکان یشیو ر
وسف یمان و حضرت یرا شعار خود ساخته افضل باشند از حضرت سل یمعاش کخش

سی آورده یر بر حضرت عیل حضرت امیازدھم آنچه در تفضی کمعاذ الله من ذل
ر یان محبت خود را اجال و تعزیر غالیه حضرت امکی آنیکز است یدو چاش  ملخص

شان یواھد شد و اسی را بازپرس خیه حضرت عکسی نفرمود دوم آنیفرمود و حضرت ع
ر را نه بازپرس است و نه حاجت ید و حضرت امیان عذر خود خواھند گردیمحتاج ب

ر بر حضرت یل امیز موجب تفضیچھردو  نیه اکرا یز سخن است زیچھردو  عذر و در
ر بحضور یان محبت امیه غالکر پس بنابر آنیر و عدم تعزیشوند اما تعز نمی سییع

ان محبت حضرت یع و مشھور ساخته بودند و غالیانات شایفر و ھذکلمه کن یآنجناب ا
ن نبود کر آنھا ممیرا تعز یسین بآسمان پس حضرت عیشان از زمیسی بعد از رفتن ایع

ز قدرت آن داشت و ینفرمود  می ر قتلیه اگر حضرت امکن بود بلکر را ممیو حضرت ام
سبب اجال باز ھمان و چون مقدر نبود بشد  می لی منتفیکدر صورت قتل غائله آنھا ب

ه کردند و اما آنکج یز راین و عراق و تبریحه خود را در مدایانات قبیثه و ھذیلمات خبک
ر آن فرمود بازپرس حضرت کد ذیسی واقع شود پس در قرآن مجیبازپرس از حضرت ع

گر آری اگر بعد از حضرت یز دیست و نبودن چیزیست و ندانستن چیچ معلوم نیر ھیام
حا نفی بازپرس حضرت ید و دران صریگردیو قرآنی نازل مشد  می مبعوثغمبری یر پیام
ات ین قرآن خود عموم بعضی آیو درشد  می افت البته تفرقه ثابتیی یر نزول میام

َوَ�وَْم َ�ُْ�ُُهْم َوَما ﴿ز بازپرس واقع شود قوله تعالی یر نیه از حضرت امککند  می داللت
 َ� ِ بِيَل َ�ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ا�َّ ْم ُهْم َضلُّوا السَّ

َ
ْضلَلُْتْم ِعَبادِي َهُؤَ�ءِ أ

َ
�ْتُْم أ

َ
�
َ
 ﴾١٧َيُقوُل أ

ْن َ�تَِّخَذ مِْن ﴿نندکان یز عذر بیشان نیو ا .]١٧[الفرقان: 
َ
قَالُوا ُسبَْحانََك َما َ�َن يَنَْبِ� َ�َا أ

ْوِ�َاَء َولَِ�ْن َمتَّْعَتُهْم َوآبَاَءُهْم 
َ
 ﴾١٨َح�َّ �َُسوا اّ�ِْكَر َوَ�نُوا قَوًْما بُوًراُدونَِك ِمْن أ

ن قسم سؤالھا منظور یه درکرا یست زین قسم بازپرس قصوری نیو در  .]١٨[الفرقان: 
شان است تا بطالن مذھب آنھا از زبان معبود آنھا ثابت شود یه پرستندگان ایخ و تنبیتوب

َ�ُْ�ُُهْم َوَ�وَْم ﴿ی است قوله تعالین قسم بازپرس واقع شدنیز ایه نکه از مالئکل آنیبدل
َهُؤَ�ءِ إِيَّاُ�ْم َ�نُوا َ�ْعُبُدونَ 

َ
ه کو مالئ .]٤٠[سبأ:  ﴾٤٠َ�ِيًعا ُ�مَّ َ�ُقوُل لِلَْمَ��َِكةِ أ

ر یستند و اگر از حضرت امیقابل عتاب و مواخذه ن اند لفکر میباالجماع معصوم و غ
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غمبر بود یسی پیه حضرت عکرا یدارد ز سی شود جای آنیبازپرس نشود و از حضرت ع
 بآن حجت عند الله عذری بھم که بسبب تمسکغمبر حجت قاطع است یو گفته پ

غمبر و گفته ولی حجت یاء بودند نه پید األولیشان سیه اکر یبخالف حضرت امرسد  می
 یی و بدی ضرور است قوله تعالیکغمبر در حق امت به نیز شھادت پیست و نیقاطعه ن

ِيَن َ�َفُروا َوَ� ُهْم �ُْسَتْعَتُبونَ ﴿ ٍة َشِهيًدا ُ�مَّ َ� يُْؤَذُن لِ�َّ مَّ
ُ
ِ أ

 ﴾٨٤َوَ�وَْم َ�بَْعُث ِمْن ُ�ّ

ٍة �َِشِهيٍد وَِجئَْنا بَِك َ�َ َهُؤَ�ءِ َشِهيًدا﴿ .]٨٤[النحل:  مَّ
ُ
ِ أ

 ﴾٤١فََكيَْف إِذَا ِجئَْنا ِمْن ُ�ّ
ست یع امت ضرور نیات و شھادت امام و ولی بر جمیمن اآل کر ذلیالی غ .]٤١[النساء: 

ر یو عدم وقوع آن از حضرت ام سییه وقوع سؤال از حضرت عکپس از آنجا معلوم شد 
ه آنچه در قصه کر دوازدھم آنیسی از حضرت امیت حضرت عیح است بر افضلیل صریدل

تولد ه در کرا یخ است زیرده واھی محض و مخالف توارکر کسی ذیوالدت حضرت ع
ت اللحم است و یشان در بیه تولد اکار است مشھور آنست یسی اختالف بسیحضرت ع
ن یسی از مورخکند بدمشق و یند بمصر و بعضی گوین و بعضی گویند بفلسطیبعضی گو

ت المقدس الحق شده بود و اگر یم را درد زه در مسجد بیه حضرت مرکن نگفته یا
ه نص کردند بلکرون یشان را از مسجد بیاه کجا کن ین ھم بوده باشد پس ازیبفرض ا

ه کیزی تیه بر چکشان را اضطرار درد بر آن آورد یه اککند  می حیقرآنی داللت صر
ن امر در مردم عار یپدر شده بود از اظھار ا بی سییه علوق حضرت عکند و بسبب آنینما

ساختند و چون ه گاه کیرانه جستند و تنه درخت را تیداشتند الچار بصحرا زدند و و
 لی دشوار آمدیسی وضع حمل نمودن خکاستعانت به  بی ن حالت بصحرا رفتن ویدر

َجاَءَها الَْمَخاُض إَِ� ِجْذِع ا�َّْخلَةِ قَالَْت ﴿ یار آرزوی موت نمودند قوله تعالیاخت بی
َ
فَأ

ه فاطمه کآنچه گفته است  و .]٢٣م: ی[مر ﴾٢٣يَا َ�ْتَِ� مِتُّ َ�بَْل َهَذا َوُ�نُْت �َْسًيا َمنِْسيًّا
مزه ید دروغی است پر بیعبه برود و وضع حمل نماکه در خانه کبنت اسد را وحی آمد 

ل به نبوت فاطمه بنت اسد نشده یه قایر اسالمیه و غیسی از فرق اسالمکه کرا یز
ه معمول اھل کن است یت مشھور چنیداشت و رواین را مسلم میحجاج چه قسم ا

ارت درون آن خانه یگشادند و برای ز می عبه راکه روز پانزدھم رجب در کت بود یجاھل
خ واقع شده و لھذا آن روز را یز در ھمان تاریسی نیدر آمدند و تولد حضرت ع می کمبار

ار مقرر کخ برای آن روز او را دو اذیز خوانند و مشایم روزه نیند و مریوم االستفتاح گوی
ارت یاتفاقا روز زکردند  می ارتیدو روز زنان ز یکب ز آنه قبل اکاند و معمول بود  ردهک
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ارت قصد یرده بود برای زکه مدت حمل تمام کز با وجود آنیزنان فاطمه بنت اسد ن
ت خود را کافتاد با وصف دشواری حر می بار اتفاقیکن روز در تمام سال ینمود و چون ا

قد آدم  یکآن زمان بمقدار  عبه درکده و دروازه یعبه رسانکمال رنج و مشقت تا در کب
ه نداشت و زنان را ینه پاین دران زمان زیکن قسم است لیبلند بود چنانچه حاال ھم ھم

اطفال  کردانکه از چوب بصورت ینه پایبرآوردند و حاال ز می فیت عنکمردان آنھا بحر
ن ینھند در می عبهکده متصل در یشکو در وقت حاجت آن را  اند رده گذاشتهکدرست 

ن خواھد کین درد تسیه بعد ساعتی اکدا شد پنداشت یف او را درد زه پیت عنکحر
عبه درآمد طلق بر طلق درد پی درد که در کن یارت چرا محروم شود ھمیرفت از زیپذ

ه کده شده یگر دیعه بطور دیات شیر واقع شد و در روایآمدن گرفت و تولد حضرت ام
وس شده برای استشفا درون یتولد ماابوطالب بجھت شدت درد امتداد زمان و عدم 

ت ین روایعه ایتب شکه زود تولد شد در کرد الله تعالی فضل خود فرمود کعبه داخل ک

جالن الساعدية ـاخربتني زبدة بنت ع«ه فرمود ک اند ن آوردهین العابدیرا از حضرت امام ز

ها قالت كنت ذات يوم يف نساء من العرب إذا أقبل ـارة بنت عباد الساعدية أنـعن أم عم

ها ال تضع ـإنوابوطالب كئيبا فقلت له ما شانك قال إن فاطمة بنت اسد يف شدة من الطلق 

اسم اهللا فجلست علی  قال اجليسوها ـالكعبة فدخل باىل  هاـجاء بوثم إنه أخذ بيدها 

اگر وضع و تولد در خانه  »جملهـا ابوطالب عليا بالـطلقت طلقة فولدت غالما نظيفا فسمو

ز خواھد ینج  غمبر خودیسی باشد بر پیر بر حضرت عیل حضرت امیعبه موجب تفضک
حه ثابت است یخ صحیضا در تواریست و ایل نین قایعه بایاز سنی و شکس  ھیچ بود و

بود در  یبرکجه ین حضرت خدیالمؤمنام  ه برادرزادهکلد یم بن حزام بن خوکیه حک
ه از کبل یسیز افضل باشد از حضرت عیم بن حزام نکیه حکد یمتولد شده پس باعبه ک

 ست.یده نین الزم پوشیغمبران و شناعت ایع پیجم
و ھر  اند ع ھمگی ششیه شراکنند کت معظمه نقل یه از تورک: آند ھشتاد و ھشتمکی

عت آدم است و دوم یعت اولی شریبودند پس شر یعت را دوازده وصیصاحب شر ینب
عت حضرت موسی و یم و چھارم شریعت حضرت ابراھیعت حضرت نوح و سوم شریشر

ه و سلم. و یعت حضرت مصطفی صلی الله علیسی و ششم شریعت حضرت عیپنجم شر
ه مجھول کل بر شمرده یبه تفصھریک  اءیط اعظم اسامی اوصیدر مح یدر آملیمالح

حض و افتراء بحت است در ذب مکن نقل یو ا اند ر مضبوط االعرابیاللفظ و المعنی غ
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ن یاء سابقیه أنبکن افترا آن است یل عقلی بریست و دلیدا نیت معظمه اثری ازان پیتور
ه ھنوز کگر آنیست دیع را وجھی نین مبعوث نبودند پس انحصار شرایع اھل زمیبر جم

ث و بعد ازو یارخانه نبوت منقطع نشده بود بعد از حضرت آدم پسر او حضرت شک
عقوب باز حضرت یم حضرت اسحاق باز حضرت یو بعد از حضرت ابراھ سیحضرت ادر

اء ین بوجود أنبیام امر دیوشع نبی بودند پس قیوسف و بعد از حضرت موسی حضرت ی
ا باشند بعد از یا انبیا چه بود و اگر مراد از اوصیحاجت بنصب اوصشد  می حاصل

له ک کر التنزل عن ذلیا چه قسم متصور تواند شد و علی تقدیغمبر ما وجود انبیپ
ه خلفاء ثالثه ھم در کحتمل ید یر از عدد دوازده بدست ما نمیآین نقل غیحاصل از

فر و بناء که جھاد و فتح بلدان و ازاله ک اند تیق بوصایشان الیه اکا داخل باشند بلیاوص
افت بخالف یمل وجوه از دست شان سرانجام کعت بایج شریمساجد و نصب منابر و ترو

 دند.یشان تمام عمر در خمول و عزلت و خلوت گذرانیثر اکه اکائمه  حضرات
ت یشوند و بصحت رو می هیات اولیر بدھکند اھل سنت منیه گوک: آندھشتادونھمکی

دن را یه دکرا یھی االستحاله است زیت او تعالی بدیه روکحال آن اند لیباری تعالی قا
 یه مرئکشروط واجب اول آن ه بدون آن شروط محال است و با آنکچند شرط است 

نباشد سوم  یکه پر نزدکنه دوم آنیم مقابل چنانچه در آئکا در حیمقابل رائی باشد 
ه در کنباشد پنجم آن درمیانلی یه حجابی و حاکار دور ھم نباشد چھارم آنیه بسکآن

ت لطافت ھم یه در غاکی و ظلمت ششم آنیکه شعاع باو برسد نه در تارکجائی باشد 
ننده ینائی بیه بکد ھفتم آنیثافتی داشته باشد و لھذا ھوا را نتوان دکالجمله  ینباشد ف

افت ھم یننده قصد دریه بکگر امراض بصر ھشتم آنیوری دکوری و شب کسالم باشد از 
ن شروط در حق باری تعالی باالجماع مفقودند جواب یه مجموع اکند و ظاھر است کب

ن در عادت بآن یکل اند تیالواقع شروط رو ین امور فیه اکاز طرف اھل سنت آنست 
ق خرق عادت یست اما بطرین شروط عادی و مستمر نیبدون ازی یچدن یه دکمعنی 
ن شروط یه اکم شده است بر آنیل قایدام دلکد و یھا را توان دیزین شروط ھم چیبدون ا

ات با یعاد عهیه بر شکپس معلوم شد کند  نمی زیدن را عقل تجویو بدون آنھا د اند هیعقل
ار جاھالن است نه عالمان و کن امر ینند و اک نمی و تفرقه اند ات مشتبه شدهیاول

ه خالف کنند کار کدن برف را انیه بارکدم یثری از اھل ھندوستان را دکمحققان ا
اده یه زکز منجمد مثل سنگ یه چکند یند و گوینما می انیعادت است و استحاالت ب

زه ین معلق استاده ماند و ریآسمان و زم درمیانه قسم وھستانی باشد چکبر مساحت 
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ر یت سرد سیه در والکنند حاالنکار کع انید و زراعت برنج را در ربیزه ازآن فرود ایر
شان از محاالت یز نزد ایباشد ن می ه در خط استوا ھشت فصلکج و متعارف است آنیرا

ثر جاھالن ھر کخود نزد ا کوه ھا در خالف موسم معتاد ملین حدوث میاست و ھمچن
ه قبل از کن عادت باشد ینم شخصی را چنکل است و اگر فرض ین قبیاز ھم کمل

ز نخواھد یا را تجویدن اشیدار شود ھرگز دیطلوع آفتاب بخواب رود و بعد از غروب ب
ه کرا یرده است زک کا در نور قمر ادرایر مشعل و چراغ و شمع یه زکرد مگر آن قدر ک

ه شعاع آفتاب را به کست و ندانسته است یت شعاع آفتاب آشنا نیفکیز و قت رویاز حق
گروه توان  یکه از کزی را یست به شعاع آفتاب چیچ نسبت نین اشعه معلومه او ھیا

ات یق مرئیگر دقاید و دیاز نتوان داند ریت یکز را از ید بشعاع مشعل و چراغ ھمان چید
دن آن ممتنع است و یگر دیشوند در اشعه دیده میه در شعاع آفتاب دکو مسام ابدان 

ده باشد اختالف دو ینحد رسینشاء با یکم و بلدان یا و اقالیچون اختالف روز و شب دن
اخت اند دیگر چه قسم از نظر بایانی دکگر و میگر است و زمانی دیه عالمی دکنشاء را 

رُْض بِنُورِ َرّ�َِها َوُوِضعَ ﴿ه شعاع (کروزی 
َ
قَِت اْ� َ�ْ

َ
َهَداءِ  َوأ الِْكَتاُب وَِ�َء بِا�َّبِّيَِ� َوالشُّ

ه با لذات نورانی و کعالم آخرت را  .]٦٩[الزمر:  ﴾٦٩َوقُِ�َ بَيَْنُهْم بِاْ�َّقِ وَُهْم َ� ُ�ْظلَُمونَ 

ا�ِرُ ﴿ مصداق َ ن یوم الفصل است منور سازد روزھای ای .]٩[الطارق:  ﴾٩يَوَْم ُ�بَْ� ال�َّ
ات آن عالم ین عالم در برابر حیات ایروز شبستانی معلوم شود و حعالم در جنب آن 

نجا مثل اخالق یدنی ایزھای نادیه و ارواح و چکند و مالئکدا یداری پیم خواب به بکح
وانی بسبب تبدل نشاء انبساطی یه مرئی و مبصر شوند و روح حیامنه و اعمال مخفک
ردند کتر و حساستر یران مراتب قوع حواس او از آنچه بودند به ھزایه جمکند کدا یپ

�َْيا إِ�َّ لَْهٌو َولَعٌِب ﴿ یقوله تعال اَر اْ�ِخَرةَ لَِ�َ اْ�ََيَوانُ  َوَما َهِذهِ اْ�ََياةُ ا�ُّ لَْو َ�نُوا  �نَّ ا�َّ
تُوَ�َنا﴿و قوله تعالی  .]٦٤بوت: ک[العن ﴾٦٤َ�ْعلَُمونَ 

ْ
بِْ�ْ يَوَْم يَ�

َ
ْسِمْع بِِهْم َو�

َ
لَِ�ِن  أ

الُِموَن اْ�َوَْم ِ� َضَ�ٍل ُمبِ�ٍ  لََقْد ُكنَْت ِ� َ�ْفلٍَة مِْن ﴿ یو قوله تعال .]٣٨م: ی[مر ﴾٣٨الظَّ
َك اْ�َوَْم َحِديدٌ  ن یه اکل بر آنیاول دل و .]٢٢[ق:  ﴾٢٢َهَذا فََكَشْفَنا َ�نَْك ِغَطاَءَك َ�َبَ�ُ

 اند ش از ھزار جا ناطقیآنی به نصوص قرکستند آن است یت نیه رویامور شروط عقل
ر و یع و بصیز خدا را سمیعه نیند و شیب می شنود و می ناستیه حق تعالی شنوا و بکبآن

و  اند نائی او تعالی مفقودین امور در بیه مجموع اکو ظاھر است گویند  می نایشنوا و ب
ل یانطباع صورت مرئی در حدقه رائی و خروج شعاع ھرگز در آنجناب متصور و متخ
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ت ین امور را شرط رویز این اند اتیبند عقلیه گرفتار عادات و پاکز فالسفه یست و نین
رده ثابت بن کز یات و مشاھده و مخاطبه با آنھا تجویدن روحانیه دیکجائ اند ندانسته

ه روح زحال را با من اتصالی و الفتی بود و مرا بر دشمنان من اعانت کد یقره حرانی گو
فه وقت موفق بالله یه بعض حاسدان من نزد خلکی سانحه شد روزکرد  می و مدد

 ع باعثیو بر فعلی شنکند  می ه معتضد است اغواکه پسر ترا کردند کت من یاکش
خبر بر بستر   بی رد و من در آن وقتکفه بر من برآشفت و اراده قتل من یخلشود  می

رد و بصورت واقعه کدار یت من آمد و مرا بیناگاه روحان یکه بکده بودم یخود خواب
ختن امر فرمود من از خانه خود ھراسان برآمدم و در خانه بعض یرد و بگرکخبردار 

ی بخانه من فرستاد و مرا کن خبر موفق جماعه را برسم چویدوستان درآمدم بعد از
ه سنان کدا نشد و پسر من یچ سراغ پیردند ھکه ھا تشدد یافتند و بر ھمسایجستند و ن
ه او کافتند حال آنیه مانده بود و ھمراه من نه برآمده او را ھم جستند و نبود در خان

ت نزد من آمد مرا یگر آن روحانیدند روز دید شان او را نمییگشت و ایشان میھمراه ا
ه مرا ھم کردی کز ھمچو پسر من چرا نیه مرا نکن ماجرا خبر داد من گفتم یاز

الج تو در یدم گفت ھیشک نمی منت دوستانماندم و بار  می دند تا در خانه خودیدنمی
الج پسر تو سالم از نحوس بود بر یخ بود پس بر تو خاطر ما جمع نبود و ھیمقابله مر
ه بعضی از قدماء فالسفه کز ثابت بن قره گفته است ینان خاطر داشتم و نیوی اطم

ند و ینما می ه روزانه ستارھاکت مقوی بصر است بحدی یه نھاک اند ردهکب کحلی مرک
حل را کو من آن  اند ش رو نھادهیا پیه گوکند یآ می زھای دور دست چنان بنظریچ

ع یه مرا جمکرد کدم آن شخص نقل یشکبرای تجربه در چشم شخصی از اھل بابل 
شوند و نور چشم من در اجسام یانات خود معلوم مکارات در میستارھا از ثوابت و س

ق یی بطرکنم پس من و قسطا بن لوقا بعلبیب می و ماوراء آنھا راکند  می فه نفوذیثک
رون خانه اند م ویرون خانه گذاشتیم و آن شخص بابلی را بیامتحان در خانه داخل شد

خواند لفظ یتاب را بر ما مکرون خانه آن یم و آن شخص از بیردکتابی شروع کنوشتن 
م و یگرفتیاغذ مکز ما ین و نینست و سطر دومش ایه سطر اولش اکداد یبلفظ و نشان م

را ھردو  بازکرد  می اغذی گرفته نقل نوشته ماکز یرون خانه نیم و او بینوشتیزی میچ
ه در کو آن شخص را باری قسط از حال برادر خود شد  می مطابقکردیم  می مقابله

ن وقت پسری یض است و او را ایه مرکرد او نظری افگند و گفت کبود سوال  کبعلب
ق ھمچنان بر آمد یدرجه سوم از ثور است بعد از تفحص و تحق ه طالعشکبوجود آمده 
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 و عموم قدرت الھی را اعتقادداند  می ا و آخرت رایام دنکاختالف احھرکه  بالجمله
د و ینما نمی دیاند او را بع ردهکه در بھشت و دوزخ وعده کچ امر از اموری یھکند  می

ه در آخرت مؤمن و کملت است ھرسه  هکع اھل اسالم بلیه جمین قدر خود مجمع علیا
و حشم خود را بھشتی  کافر را فرشتگان و حور و ولدان مرئی خواھند شد و آخر ملک

ن واقع خواھد بود و یه مابکند با وصف بعد مسافتی یب می ه اولش راکد یچنان خواھد د
 ر دریه حضرت امکگذشته  »المعراج«تاب که قمی در یت ابن بابویز سابق از رواین

ق یبطر »روضه«تاب که در یز ابن بابوید و نیدیبر آسمان مج  غمبرید آنچه پیدین میزم
ه ھر مومن ک اند ردهکت یروا »امالی«د معتبره و ابو جعفر طوسی در یمتعدده و اسان

ه کرده کت یز قطب راوندی روایند و نیب می ن رایر و سبطیغمبر و امیمحتضر جناب پ
 یکتمام شد و وقت والدت حضرت فاطمه نزدجه را مدت حمل یچون حضرت خد

ه یم و آسیدا شد حق تعالی حضرت حوا و حضرت ساره و حضرت مرید و درد زه پیرس
 ه زنان زنده مر زنانکند مانند آنیشان نمایشان فرستاد تا خدمت ایزن فرعون را نزد ا

ز صفار یو نشد  می المکد و ھم یدیجه آنھا را میپس حضرت خدکنند  می زنده را خدمت
د و یخود مال کر دست مبارکغمبر بر چشم ابوبیه جناب پکآورده  »البصائر«تاب کدر 
آمدند  می ای حبشهیه نزد نجاشی در درکنه یاران او را در سفیار و یر جعفر طکابوب

ادعا  »المقاالت«تاب کفه محمد بن النعمان در یخ الطایگان مالحظه نمود و شیگان ی
ن گفت و یو ا اند دهیعه بحد تواتر رسیاخبار مسطوره نزد ش وره وکه آثار مذکنموده 

جنس  یکت خالق را از یت مخلوقات و رویه اھل سنت روکست ید در صورتیشن
ت یه روکور است کشان مذیالم محققان اکن در یکت انگارند لیشمارند و متحد الماھ

ا را حاصل نشده و یدو بار و آنھم خاتم االنب یکر از یا غیه در دنکست جدا یخالق نوع
ه کرا یل شد زیه زایلکال بالکن صورت اشیحده پس در یست علیت مخلوقات نوعیرو

ز مشروط به آن شروط یگر نیه نوع دکد یآ نمی نوع مشروط باشد بشروطی الزم یکاگر 
 جدا. یھیباشد و ھو بد

ت اسالم اس   ھای گر فرقهیند عذاب قبر خاص برای اھل سنت و دیه گوکد نودم آنکی
عصاه و  اگرچهد یآ نمی شیگر پیز دیر از نعمت و لذت چیه را در عالم قبر غیو امام

حه یحه و آثار صریات صحیل روایشان باطل محض است بدلین اعتقاد ایفساق باشند و ا
در حق ھر عاصی از مسلمانان و  اند و عام اند عه مروی و ثابتیتب معتبره شکه در ک

ي ـقلت ال ب«ه کند کت ید روایاز عمران بن ز یه قمیعه ابن بابویبالخصوص در حق ش
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ما كان منهم قال صدقتك علی  جنهـأنت تقول كل شيعتنا يف الإين سمعتك و÷ عبداهللا 

كبار فقال اما يف القيامة علت فداك ان الذنوب كثريه صغار وجنه قال قلت جـاهللا كلهم يف الو

خوف عليكم يف ـاهللا اتبي ولكني والن وىصوطاع اـمـال ج جنة بشفاعة النبيـيف ال فكلكم

 .»يوم القيامةاىل  ما الربزخ قال القرب من حني موتهالربزخ قلت و
ھرکه  ت را دوست دارند ویند اھل سنت دشمنان اھل بیه گوک: آنمیکد نود و کی

باشد  می ه دشمن سه قسمک اند ما گفتهکه حکرا یدوست دشمن باشد دشمن است ز
باشد  میدشمن خود و دشمن دوست خود و دوست دشمن خود و دوست ھم سه قسم 

ز دشمن اھل یدوست خود و دوست دوست خود و دشمن دشمن خود پس اھل سنت ن
ه المحب که نزد اھل عقل و اھل شرع مقرر است کست ین بنابر قاعده ایت باشند و ایب

وضه و مبغض الشئ محب ء محب لمحبه و محبوبه و مبغض لمبغضه و مبغیللش
ه دوست عام کلمبغضه و مبغوضه و مبغض لمحبه و محبوبه پس از آنجا معلوم شد 

ز عام است از دشمن دارنده و یاست از دوست دارنده و دوست داشته شده و دشمن ن
ه اھل سنت دشمن کق جدل آنست ین طعن: اول بطریدشمن داشته شده و جواب ا

ت پس اھل سنت دشمن دشمن ینواصب دشمن اھل بو خوارج و  اند خوارج و نواصب
ز یت باشند و نیو دشمن دشمن دوست است پس اھل سنت دوست اھل ب اند تیاھل ب

عه یپس ش اند غمبریو خوارج و نواصب دوست پ اند عه دشمن خوارج و نواصبیش
غمبر یعه دشمن پیغمبر باشند و دشمن دوست دشمن است پس شیدشمن دوست پ

ه یکه دوستی و دشمنی وقتکار توان گفت دوم آنیقماش سخنان بس نیباشند و بر ھم
باالصالت و با لذات باشد در مقابله آن دوستی و دشمنی بالواسطه و بالعرض معتبر 

باشد و آنچه  می ع عالقھا و نسبتھا آنچه بالذات است معتبریست چنانچه در جمین
قی شخصی است و یقبالعرض است در جنب آن اعتبار ندارد مثال شخصی برادر ح

ن یقی را دشمن آن شخص نتوان گفت و ھمچنین برادر حقیھمزلف دشمن او پس ا
ر دشمن او نتوان گفت و علی ھذا کر دشمن او باشد او را نوکر شخصی برادر نوکاگر نو

شان راست یاعتبار مر دوستی ا اند تیاس پس اھل سنت چون بالذات دوست اھل بیالق
د بالواسطه و بالعرض است در یآ می شان الزمیدشمنان اه بسبب دوستی کو دشمنی 

 ه اوصاف ثابته بالعرض را وقتی اعتبارکجنب آن اعتباری ندارد و حاصل آنست 
ه بالذات متحقق نبود و چون وصفی بالذات متحقق باشد بالعرض را کرد کتوان   می
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ه و ھو کض سوم آنه ما با لذات اقوی و اولی من ما بالعرکر معقول است یردن غکاعتبار 
ر معقول است پس منشاء یغ یھ یث ھیق دوستی و دشمنی ذوات من حیالتحق

ات و اوصاف او را دوست دارد و انتقال یثیباشد مگر صفات و ح نمی دوستی و دشمنی
ت او را دوست و دشمن یثیه بھمان حکشود  می دوستی و دشمنی بالواسطه وقتی

ت یت دشمنی اھل بیثیا دوست دارند بحت ریه دشمنان اھل بکدارد پس اھل سنت 
ه اھل سنت کق است یز تحقیه و آن نکد چھارم آنیدوست ندارند تا محذوری الزم آ

ه دوست و موافق کبلدانند  نمی تیه آنھا را دشمن اھل بکدارند یجماعتی را دوست م
شه مداح و یه آن جماعه ھمکشان بتواتر ثابت شده یات ایو در رواکنند  می اعتقاد

و در صلوات خمس و  اند شان بودهیعت این و شریت و ناصر و ممد دیثناخوان اھل ب
عه بزعم خود آنھا را دشمن و یفرستادند آری شیشان درود میه بر ایگر ادعیخطبھا و د

د و اھل یآ نمی الواقع الزم یشان فیعه دشمنی ایو از اعتقاد ش اند مخالف قرار داده
ات یشان روایاھای  کتاب ه درکدوست دارند حال آن ت رایسنت چه قسم دشمنان اھل ب

ه من مات و ھو مبغض الل محمد دخل النار و ان ک اند ن مضمون موجودیحه بایصر
ه من کز در طبرانی است یو ن اند م آوردهکت را طبرانی و حاین روایصلی و صام و ا

احد و ال  »تیالباھل «بغضنا یه ال کز در طبرانی است یت فھو منافق و نیابغض اھل الب

نوادر «م ترمذی در کیاط من نار و حیامه عن الحوض بسیوم القید یحسدنا احد اال زی

ه فرمود معرفه آل محمد کت دارد یاز مقداد بن اسود روا »اخبار الرسول االصول يف
ه آلل محمد امان من العذاب یبراءه من النار و حب آل محمد جواز علی الصراط و الوال

ز اھل سنت را در محبت صحابه یه است نیعه امامیه از فضالء نامدار شک اشیکو فاضل 
بار کشان را بر محبت صحابه یه اکم بنجات اھل سنت نموده بلکبار معذور داشته و حک

ن مطالب را به اثبات یات حضرت ائمه ایل و روایمتوقع ثواب از جناب الھی ساخته و دال
ه بشھادت فضالء عمده یلکد بالکین یم تا اینکالم او را نقل کحاصل آنجا  ده دریرسان

ان كان ا وـمبغضه اذا كانتا هللا يؤجر صاحبهمـالمحبه وـال«رد و گفته است کل یعه زایش

الرشيف الثاين خري يف االول وـجنه العتقاد الـمبغوض من اهل الـالمحبوب من اهل النار وـال

أن وقال ل÷  ي جعفرـباسناده عن اب كايفذلك ما رواه يف العلی  ان اخطأ يف اعتقاده يدلو

حبوب يف علم اهللا من أهل النار مـإن كان الحبه إياه وعلی  هللا ال تابه اهللارجال أحب رجال 
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مبغوض يف علم اهللا من اهل ـان كان البغضه إياه وعلی  هللا أثابه اهللا أن رجال أبغض رجالولو

حقيقه دون الشخص ـمقام والـحبه الـماىل  البغض يرجعوحب ـان هذا ال يفـخـال يجنه وـال

ا ـانممبغوضه ووحبوبه ـمبغض مـالمحب وـم ير الـمبغضه خصوصا اذا لـكذا الوجزئي ـال

ا ـفني سيمـمستضعـخالفني الـمـمن هها نحكم بنجاة كثري من السمع بصفاته واخالقه و

م يعرفوا ـإن لحبني الئمتنا صلواة اهللا عليهم ومـحق الـالواقعني يف عرص خفاء االمام ال

باسناده الصحيح عن زراره عن ايب عبداهللا  كايفا يدل عليه ما رواه يف الـامامتهم كمقدرهم و

من ال ـحسن ورعه ممحارم وـاجتنب الوصام و ل قلت اصلحك اهللا أرأيت من صيلقا÷ 

ي عن ـرسـبـيف (احتجاج) الطمته وـجنة برحـال يعرف فقال إن اهللا يدخل أولئك الينصب و

القبله الذي ليس فيه ا عليه اهل ـأنه قال يف كالم له فمن أخذ بم÷  حسن بن عيلـال

جنه ومن وفقه اهللا ـدخل الاهللا سلم ونجا به من النار واىل  م ما اختلفوا فيهرد علاختالف و

معدن العلم أي ومن عليه واحتج عليه بأن نور قلبه بمعرفه واله االمر من أئمتهم و تعايل

ثه مؤمن يعرف حقنا ويسلم ا الناس ثالـمـي ثم قال بعد كالم إنـهللا ولسعيد و عند اهللاوفهوه

يلعننا ويستحل دماءنا ونا العداوه يتربأ منا ناصب لحب هللا ويل له وـيأتم بنا فذلك ناج ملنا و

ارشك من حيث ا كفر وـإنموكافر مرشك فاسق وبالرباءة منا فه يدين اهللا تعايلوجيحد حقنا و

رد ختلف فيه وـا اليـرجل أخذ بميسب اهللا عدوا بغري وكذلك يرشك بغري علم وا ـاليعلم كم

حقنا فنحن  اليعرفاليعادينا وومع واليتنا وال يأتم بنا  اهللا تعايلاىل  ا اشكل عليهعلم م

 اشیکالم فاضل کن ی. و ا»يـجنه فهذا مسلم ضعيف انتهـيدخل النرجوا ان يغفر اهللا و
ن بعد از امعان و تعمق درآن یکد لیی نمایس و پرمغز میفلی نیدر بادی نظر خھرچند 
ه مطابق ارشاد کخواھد اما قصورش پس بجھت آن  می و اصالحیشود  می افتهیقصوری 

 اند فر و فسق فرمودهکم بدوزخ و کشان نواصب را حیه اکرا یست زیحضرات ائمه ن
ت را لله یب ز بغض اھلیه نواصب نکرده است حال آنکنقل افی کچنانچه خودش از 

مخالف  اگرچهن الله بالبراءة منا و ھرگاه بغض لله یدیه کل قول امام یبدلکردند  می ادعا
ح یفر و فسق نواصب از چه راه صحکم بکه ثواب باشد حکواقع باشد موجب نجات بل

ه محبت کسی کدر  اند فرق فرموده÷ الم حضرت امام حسن کز در یتواند باشد و ن
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ه کسی کشناسد و  نمی شان راینسبت بخاندان نبوت و قدر واقعی اف دارد یل و ضعیقل
قرار  کرا ھال یو ثان یو اصال بوئی از محبت ندارد پس اول را ناجکند  می عداوت

ست آری یر نیچ وجه عذر پذیه عداوت محبوبان خدا به ھکنجا معلوم شد یاز اند داده
و معذور قصور از درجه  یی ناجو از ادنی تا اعل اند م ھمه مقبولیمراتب محبت و تعظ

گر اگر از قصور درگذرند و صاحب او را معذور یز دیست و عداوت چیزیاعالی محبت چ
الم پس ان شاء الله تعالی در کن یدارند جای آن ھست بخالف عداوت و اما اصالح ا

بقدری درینجا  ور خواھد شد وکه در توال و تبرا است به اشباع تمام مذکباب دوازدھم 
ه کنست ید اصلش اید شنیرود بغور با می تفاکن بخشد اکیانتظار سامع را تس هک

ت را دو یت و مبغوضید نمود و استحقاق محبوبیمحبوبان و مبغوضان فرق با درمیان
ت یعت بقطع و تواتر ثابت شده باشد مثل فرضیه از صاحب شرکی آنیکد ید فھمیقسم با

س که محبوب شرعی را مبغوض و بالعکن قسم اعتقاد خالف واقع را ینماز و روزه و در
 د داشت و االیل باطل و شبھه فاسده او را مسموع نباید دانست و تأویسازد معفو نبا

س و فراعنه یا ابلیشان صادر شده لله مبغوض دارد و یه از اکا را بجھت زالتی یأنبھرکه 
ند و مظاھر صفات او محبوب یو مخلوقات او خدا   ھای ه بندهکفر را بجھت آنکو ائمة ال

ن نوع یعت بایه از صاحب شرکدوم آن كمعاذاهللا من ذله مأجور باشد کسازد معذور بل
د نمود و اطالقی یالم حضرت ابوجعفر را محمول باکن قسم یده باشد و بریبثبوت نرس

باشد البته با ه محبت و بغض چون لله کشان است بنابر آنست یام ایالم ارشاد التکدر 
شان یالم اکرده شود از کن مقارن نخواھد بود و اگر تأمل یات دیاعتقاد خالف ضرور

علم الله خالف  یان فکو ان  اند ه فرمودهکگردد جائی  می ن اطالق ھم ظاھرید اییتق
عت یه از صاحب شرکد یآ می نون الھی ھمانجا راستکه حواله بر علم مکرا یاعتقاده ز

 یقوله تعال اند ت نبویین اھل بیده باشد مثال قسم اول از محبوببالقطع ثابت نش

اِ�َاتِ ﴿ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ ُ ِعَباَدهُ ا�َّ ُ ا�َّ ِي يُبَّ�ِ ْجًرا  َذلَِك ا�َّ
َ
لُُ�ْم َعلَيْهِ أ

َ
ْس�

َ
قُْل َ� أ

ةَ ِ� الُْقْرَ�  َ َ�ُفوٌر َشُكورٌ   �ِيَها ُحْسًناَوَمْن َ�ْقَ�ِْف َحَسَنًة نَزِدْ َ�ُ  إِ�َّ الَْمَودَّ  ﴾٢٣إِنَّ ا�َّ

وَ� ﴿و قوله تعالی  .]٢٣[الشوری: 
ُ
َج اْ�َاهِلِيَّةِ اْ�  َوقَْرَن ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّْجَن َ�َ�ُّ

َ َورَُسوَ�ُ  ِطْعَن ا�َّ
َ
َ�ةَ َوأ َ�ةَ َوآ�َِ� الزَّ قِْمَن الصَّ

َ
َما يُرِ�ُد  َوأ ُ ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم الرِّْجَس إِ�َّ ا�َّ

ْهَل اْ�َيِْت َوُ�َطّهَِرُ�ْم َ�ْطهًِ�ا
َ
عت الرضوان یه بکرام کو صحابه  .]٣٣[األحزاب:  ﴾٣٣أ

ن یغمبر بقتال مرتدیبجا آوردند و بعد از رحلت پج  غمبرینمودند و ھجرت و نصرت پ
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ِيَن آَمنُ ﴿دند قوله تعالییام ورزیق َها ا�َّ ُّ�
َ
ِ� يَا �

ْ
وا َمْن يَْرتَدَّ مِنُْ�ْم َ�ْن دِينِهِ فََسوَْف يَأ

ٍ� َ�َ الَْ�فِرِ�َن ُ�َاهُِدوَن ِ� َسبِ  ِعزَّ
َ
ذِلٍَّة َ�َ الُْمْؤمِنَِ� أ

َ
ُ بَِقْوٍ� ُ�ِبُُّهْم َو�ُِحبُّونَُه أ ِ ا�َّ يِل ا�َّ

ِ يُْؤ�ِ  َوَ� َ�َافُوَن لَوَْمَة َ��ِ�ٍ  ُ َواِسٌع َعلِيمٌ  يهِ َمْن �ََشاءُ َذلَِك فَْضُل ا�َّ [المائدة:  ﴾٥٤َوا�َّ

يَماَن ِمْن َ�بْلِِهْم ُ�ِبُّوَن َمْن َهاَجَر إَِ�ِْهْم َوَ� ﴿و قوله تعالی  .]٥٤ اَر َواْ�ِ ِيَن َ�بَوَُّءوا ا�َّ َوا�َّ
�ُْفسِ 

َ
وتُوا َو�ُْؤثُِروَن َ�َ �

ُ
ا أ  ِهْم َولَْو َ�َن بِِهْم َخَصاَصةٌ َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِْم َحاَجًة ِممَّ

ولَ�َِك ُهُم الُْمْفلُِحونَ 
ُ
 قَوًْما َ�ِدُ  َ� ﴿و قوله تعالی  .]٩[الحشر:  ﴾٩َوَمْن يُوَق ُشحَّ َ�ْفِسهِ فَأ

ِ  يُْؤِمُنونَ  َ  َحادَّ  َمنْ  يَُوادُّونَ  اْ�ِخرِ  َواْ�َوْمِ  بِا�َّ وْ  آبَاَءُهمْ  َ�نُوا َولَوْ  َورَُسوَ�ُ  ا�َّ
َ
�َْناَءُهمْ  أ

َ
وْ  �

َ
 أ

وْ  إِْخَواَ�ُهمْ 
َ
ولَ�َِك  َعِشَ�َ�ُهمْ  أ

ُ
يَمانَ  قُلُو�ِِهمُ  ِ�  َكَتَب  أ يََّدُهمْ  اْ�ِ

َ
 َوُ�ْدِخلُُهمْ  ِمنْهُ  بُِروٍح  َو�

�َْهارُ  َ�ْتَِها ِمنْ  َ�ْرِي َجنَّاٍت 
َ
ُ  رَِ�َ  �ِيَها َخاِ�ِينَ  اْ� ولَ�َِك  َ�نْهُ  َورَُضوا َ�نُْهمْ  ا�َّ

ُ
 ِحزُْب  أ

 ِ َ�  ا�َّ
َ
ِ  ِحزَْب  إِنَّ  �  .]٢٢: المجادلة[ ﴾٢٢الُْمْفلُِحونَ  ُهمُ  ا�َّ

ِيَن ﴿و قوله تعالی  ِيَن َجاُءوا ِمْن َ�ْعِدهِْم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا اْغفِْر َ�َا َوِ�ِْخَوانَِنا ا�َّ َوا�َّ
يَماِن َوَ� َ�َْعْل ِ� قُلُو�َِنا ِيَن آَمُنوا َر�ََّنا إِنََّك رَُءوٌف رَِحيمٌ  َسَبُقونَا بِاْ�ِ  ﴾١٠ِغ�ًّ لِ�َّ

يَْطاَن ﴿ ین قوله تعالیفره معاندکع ین و جمیس لعین ابلیواز مبغوض .]١٠[الحشر:  إِنَّ الشَّ
ا ُِذوهُ َعُدوًّ عِ�ِ  لَُ�ْم َعُدوٌّ فَا�َّ ْصَحاِب السَّ

َ
 .]٦[فاطر:  ﴾٦إِ�ََّما يَْدُعو ِحْزَ�ُه ِ�َُكونُوا ِمْن أ

ْوِ�َاَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنِ�َ ﴿و قوله تعالی 
َ
َوَمْن َ�ْفَعْل ذَلَِك  َ� َ�تَِّخِذ الُْمْؤمُِنوَن الَْ�فِرِ�َن أ

ْن َ�تَُّقوا ِمنُْهْم ُ�َقاةً 
َ
ٍء إِ�َّ أ ْ�َ �ِ ِ ُ َ�ْفَسهُ  فَلَيَْس ِمَن ا�َّ ِ  َوُ�َحّذِرُُ�ُم ا�َّ �َ� ا�َّ

ِ َواْ�َوِْم اْ�ِخرِ ﴿و قوله تعالی  .]٢٨[آل عمران:  ﴾٢٨�ُ الَْمصِ  َ� َ�ُِد قَوًْما يُْؤِمُنوَن بِا�َّ
ْو َعِشَ�َ�ُهمْ 

َ
ْو إِْخَواَ�ُهْم أ

َ
�َْناَءُهْم أ

َ
ْو �

َ
َ َورَُسوَ�ُ َولَْو َ�نُوا آبَاَءُهْم أ  يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ ا�َّ

ولَ�َِك َكَتَب ِ� قُلُو�ِهِ 
ُ
يََّدُهْم بُِروٍح ِمنْهُ أ

َ
يَماَن َو� َوُ�ْدِخلُُهْم َجنَّاٍت َ�ْرِي مِْن َ�ْتَِها  ُم اْ�ِ

�َْهاُر َخاِ�ِيَن �ِيَها
َ
ُ َ�نُْهْم َورَُضوا َ�نْهُ  اْ� ِ  رَِ�َ ا�َّ ولَ�َِك ِحزُْب ا�َّ

ُ
ِ  أ َ� إِنَّ ِحزَْب ا�َّ

َ
�

ت و روافض در عداوت ینواصب در عداوت اھل ب پس .]٢٢[المجادلة:  ﴾٢٢ُهُم الُْمْفلُِحونَ 
ن مرتدان یعت رضوان و قاتلین و اھل بین و انصار سابقین اولیصحابه خصوصا مھاجر

ا یمتر دانند کن قسم را اگر فرقه از حد و مقدارشان یالبته معذور نباشد آری محبوبان ا
ند یار نماکل انیو تاو ا از شبهیشان را از راه جھل و نادانی یاز مناسب و مراتب ابعضی 
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ر که منکسانی کا یه یلیعه تفضیبا وصف اھل محبت البته معذور خواھند بود مثل ش
فه و یشان مانند محمد بن الحنیاز محبان و دوستان ااند امامت حضرات ائمه گذاشته

ن قسم مردم را معذور یالم حضرت امام حسن ھمکن و در یبن الحس ید بن علیز
ن علی الخصوص عامه یر صلحاء مؤمنین جماھیم ثانی از محبوبمثال قس اند فرموده

 کر ذلین الی غیاذبکن و ین فساق و عصاة و ظالمیش و از مبغوضیصحابه و عرب و قر
عت به اوصاف عامه معلوم شده است و در ضمن یاز شر ھا نیاه محبت و بغض ک

نْفُِقوا ِ� َسبِيلِ ﴿ یده قوله تعالیه بثبوت رسیلکمفھومات 
َ
يِْديُ�ْم  َو�

َ
ِ َوَ� تُلُْقوا بِ� ا�َّ

ْحِسُنوا إَِ� ا�َّْهلَُكةِ 
َ
َ ُ�ِبُّ الُْمْحِسنِ�َ  َوأ ّ�ِْن ﴿و قوله تعالی  .]١٩٥[البقرة:  ﴾١٩٥إِنَّ ا�َّ

َ
َوَ��

ِ وَ  َصاَ�ُهْم ِ� َسبِيِل ا�َّ
َ
َما َضُعُفوا َوَما ِمْن نَِ�ٍّ قَاتََل َمَعُه رِّ�ِيُّوَن َكثٌِ� َ�َما َوَهُنوا لَِما أ

ابِرِ�نَ  اْسَتَ�نُوا ُ ُ�ِبُّ الصَّ ِيَن ﴿ و قوله تعالی .]١٤٦[آل عمران:  ﴾١٤٦َوا�َّ َ ُ�ِبُّ ا�َّ إِنَّ ا�َّ
�َُّهْم بُنَْياٌن َمرُْصوٌص 

َ
ا َك� َ� َ�ُقْم ﴿و قوله تعالی  .]٤[الصف:  ﴾٤ُ�َقاتِلُوَن ِ� َسبِيلِهِ َصفًّ

بًَدا
َ
ْن َ�ُقوَم �ِيهِ لََمْسجِ  �ِيهِ �

َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَْوٍ� أ وَّ

َ
َس َ�َ ا�َّْقَوى مِْن أ ّسِ

ُ
�ِيهِ رَِجاٌل ُ�ِبُّوَن  ٌد أ

ُروا ْن َ�َتَطهَّ
َ
ّهِرِ�نَ  أ ُ ُ�ِبُّ الُْمطَّ لُونََك َعِن ﴿و قوله تعالی  .]١٠٨[التوبة:  ﴾١٠٨َوا�َّ

َ
َو�َْس�

ًذى فَاْ�َ�ِلُوا  الَْمِحيِض 
َ
فَإِذَا  َوَ� َ�ْقَرُ�وُهنَّ َح�َّ َ�ْطُهْرنَ  الّنَِساَء ِ� الَْمِحيِض قُْل ُهَو أ

 ُ َمَرُ�ُم ا�َّ
َ
تُوُهنَّ مِْن َحيُْث أ

ْ
ْرَن فَ� َ ُ�ِبُّ ا�َّوَّا�َِ� َوُ�ِحبُّ الُْمَتَطّهِرِ�نَ  َ�َطهَّ  ﴾٢٢٢إِنَّ ا�َّ

ا َ�َاَ�نَّ ِمْن قَوْ ﴿و قوله تعالی  .]٢٢٢[البقرة:  َ َ�  ٍ� ِخَيانًَة فَانْبِْذ إَِ�ِْهْم َ�َ َسَواءٍ �مَّ إِنَّ ا�َّ
و القرآن  یعرب ی(احبوا العرب لثالثه إن÷ و قوله  .]٥٨[األنفال:  ﴾٥٨ُ�ِبُّ اْ�َا�ِنِ�َ 

شا أھانه الله و من عادی ی(من أھان قر÷ ) و قوله یو لسان أھل الجنة عرب یعرب

ُجورَُهمْ ﴿به الله) و قوله تعالی کشا أیقر
ُ
اِ�َاِت َ�ُيَوّفِيِهْم أ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ ا ا�َّ مَّ

َ
 َوأ

الِِم�َ  ُ َ� ُ�ِبُّ الظَّ ِن اْ�َ�َى َ�َ ﴿و قوله تعالی  .]٥٧[آل عمران:  ﴾٥٧َوا�َّ ْظلَُم ِممَّ
َ
َوَمْن أ

ِ َكِذبًا   ا�َّ
َ
ولَ�َِك ُ�ْعَرُضوَن َ�َ َرّ�ِِهْم َوَ�ُقوُل اْ�

ُ
ِيَن َكَذبُوا َ�َ َرّ�ِِهمْ أ َ�  ْشَهاُد َهُؤَ�ءِ ا�َّ

َ
�

الِِم�َ  ِ َ�َ الظَّ ِ ﴿و قوله تعالی  .]١٨[ھود:  ﴾١٨لَْعَنُة ا�َّ ِيَن آَمُنوا تُوُ�وا إَِ� ا�َّ َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

ْن يَُ�ّفَِر َ�نُْ�ْم َسيَِّئاتُِ�ْم 
َ
َو�ُْدِخلَُ�ْم َجنَّاٍت َ�ْرِي تَْو�ًَة نَُصوًحا َعَ� َر�ُُّ�ْم أ

ِيَن آَمُنوا َمَعهُ  ُ ا�َِّ�َّ َوا�َّ �َْهاُر يَوَْم َ� ُ�ْزِي ا�َّ
َ
يِْديِهْم  ِمْن َ�ْتَِها اْ�

َ
نُورُُهْم �َْسَ� َ�ْ�َ �
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تِْمْم َ�َا نُوَرنَا َواْغفِْر َ�َا
َ
ْ�َمانِِهْم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا �

َ
ٍء قَِديرٌ إِنََّك َ�َ ُ�ِّ  َو�ِ� م: ی[التحر ﴾٨ َ�ْ

ي ال تتخذوهم غرضا من بعدي من أحبهم فبحيب ـاهللا اهللا يف أصحاب«÷ و قوله  .]٨
شان بالقطع یو حب و بغض ھر فردی از افراد ا »أبغضهم بعىضأحبهم و من أبغضهم فب

شان بالقطع ثابت شدن یه ایم در ذوات جزئیثابت نشده به دو وجه اول تحقق آن مفاھ
ه مرتفع یلکتا موانع بالشود  میم نکافی در تحقق حکدر است دوم وجود مقتضی فقط نا

ن موانع بغض یات فاسده و ھمچنیو ن ینباشند و ارتفاع موانع حب از نفاق و خبث باطن
ه بعد از ختم نبوت و انقطاع کست یزیت چیباطن و صالح ن یمان صفایاز صحت ا

حه از لعن و بد یث صحیآن بالقطع از محاالت است و لھذا در احاد کل ادرایتحص یوح
زجر واقع شده و کرد  می مان نام داشت و بر شرب خمر اصراریه نعک یگفتن صحاب

ه با منافقان کش یبن الدخ کو در حق مال »رسولهحب اهللا وـيإنه «ه کاند  ارشاد فرموده
مردم نظر بظاھر حالش او را ر آنھا خواستی و بعضی ینشست و برخاست نمودی و خ

ار یه مزاح بسک دیگریت شد و در حق یمان عنایز منافق گفتند شھادت صحت این

و علی ھذا  »ب القلبيث اللسان و طيإنه خب«ه کردی و فحش گفتی ارشاد شد ک
تفا که این ظنیه بمجرد قراکافته یشمار ورود یات و آثار بیز روایاس در جانب حب نیالق

شف نشود و شھادت بنجات و درجات او ندھند کقت حالش بواجبی منیحقند و تا یننما
 یه آنھا از روی نص قطعیت ذوات جزئیت و مبغوضیه چون محبوبکبخالف قسم اول 
د وجود مقتضی و ارتفاع موانع ھمه بالقطع معلوم شد به دستور حال یمتواتر بثبوت رس

 ن.یھم اجمعیا صلوات الله و سالمه علیانب
ند اھل سنت جبان را بر شجاع در مقدمه خالفت و امامت یه گوکم آند نودودوکی

وش الزمه یز جیفار و تجھکاست و جنگ و قتال با  یریار آن بر شجاعت و دلکه بناء ک
ه کست یزیر چیه شجاعت حضرت امکن مبھم آنیضاح ایح دھند ایآن منصب است ترج

ق جبان بود یر صدکاست و ابوبع آفاق شھره و علم یدر تمام عالم ضرب المثل و در جم

ِيَن َ�َفُروا ثَاِ�َ ﴿ه کل قول خدای تعالی یبدل ْخرََجُه ا�َّ
َ
ُ إِذْ أ هُ ا�َّ وهُ َ�َقْد نََ�َ إِ�َّ َ�نُْ�ُ
َ َمَعَنا ُ َسِكي اثْنَْ�ِ إِذْ ُهَما ِ� الَْغارِ إِذْ َ�ُقوُل لَِصاِحبِهِ َ� َ�َْزْن إِنَّ ا�َّ نَْزَل ا�َّ

َ
نََتُه َعلَيْهِ فَ�

ْفَ�  ِيَن َ�َفُروا السُّ يََّدهُ ِ�ُُنوٍ� لَْم تََروَْها وََجَعَل َ�َِمَة ا�َّ
َ
ِ ِ�َ الُْعلَْيا َو� ُ  َوَ�َِمُة ا�َّ َوا�َّ

ن قسم یر در غار محزون بود حزن درکه ابوبکمعلوم شد  .]٤٠[التوبة:  ﴾٤٠َعزِ�ٌز َحِكيمٌ 
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 یه نھکاول آن اند ن طعن به چند وجه دادهیجواب ا ل جبن استیه دلیامتحان کمعار
چه معنی شود  می ه شجاع را ھم حزن الحقکرا یست زیل جبن نیردن از حزن دلک

ن معنی منافی شجاعت یروه است و اکا وصول میحزن افسوس بر فوت شدن محبوب 
رد و ماتم کاه یه الحق شد و جامه خود را سکست رستم را بر قتل سھراب حزنی ین
البته شد  می نمود مشھور و معروف است اگر از خوف نھی واقع کبان چایرفت و گرگ

د حضرت موسی و یل جبن باشد الزم آیه اگر نھی از حزن دلکجای گفتگو بود دوم آن
ز واقع شده یه از خوف نکرا نھی از حزن بلھردو  نیه اکرا یحضرت لوط جبان باشند ز

ْن َجاَءْت رُ ﴿قوله تعالی 
َ
ا أ ُسلَُنا لُوًطا ِ�َء بِِهْم َوَضاَق بِِهْم َذرًْ� َوقَالُوا َ� َ�َْف َوَ� َولَمَّ

تََك َ�نَْت ِمَن الَْغابِرِ�نَ  َ�َْزنْ 
َ
ْهلََك إِ�َّ اْمَر�

َ
وَك َوأ و قوله  .]٣٣بوت: ک[العن ﴾٣٣إِنَّا ُمَنجُّ

لِْق َعَصاكَ ﴿تعالی 
َ
�ََّها َجانٌّ  َو�

َ
ا َرآَها َ�ْهَ�ُّ َك� يَا ُموَ� َ�  َو�َّ ُمْدبًِرا َولَْم ُ�َعّقِْب  فَلَمَّ

يَّ الُْمرَْسلُونَ  قُلَْنا َ� َ�َْف إِنََّك ﴿و قوله تعالی  .]١٠[النمل:  ﴾١٠َ�َْف إِّ�ِ َ� َ�َاُف َ�َ
 َ�ْ

َ
نَْت اْ�

َ
بر لحوق خوف حضرت کند  می ح داللتیصر یه نص قرآنکبل .]٦٨[طه:  ﴾٦٨�

وَْجَس ِ� َ�ْفِسهِ ِخيَفًة ُموَ� ﴿ یرا قوله تعال یموس
َ
ه آنچه از کسوم آن .]٦٧[طه:  ﴾٦٧فَأ

ه چادر در گلوی کافران مکه کر در اعانت و امداد آن حضرت در وقتی کابوب
د و یار رسیسرخ شدند و رنج بس که چشمان مبارکردند تا آنکاخته خفه اند اش کمبار

ن یجناب بسبب خوف آن مالعاران و دوستان و اقارب آنیاز کس  ھیچ در آن وقت
ه کخ مشھور و مسطور است و در وقتی یشد واقع شده در توار  نمی بآن جناب یکنزد

ر کد و ابوبیش ترسانیفار قرکد و از غلبه یشکت دست یر را از حماکابن الدغنه ابوب
رده به آواز بلند خواندن قرآن شروع کرون دروازه خود مسجدی بنا یری بیمال دلکب

ع صحابه از اعراب بعد از رحلت آن سرور ین و خوف جمیوقت قتال مرتد نمود و در
ر یه حضرت امکران عالم است چھارم آنیع دلیرت افزای جمیآنچه از او بظھور آمده ح

ر یه حق تعالی ترا وصی من و وزکبعد از شب معراج خبر داده بودند ج  را آن حضرت
در  یعه ابوجعفر طوسیالش خیفه من بعد از من ساخته است چنانچه شیمن و خل

بود ج  ر در شب معراج ھمراه آن حضرتیه حضرت امکرده است با آنکت ی) روای(امال
رده کت یعه روایاز ش »مهکنوادر الح«و لوح محفوظ را مطالعه نمود چنانچه صاحب 

ات من یه حکدانست  می نیقیو به  یدة اسلمیاز بر یاسر و قطب راوندیاست از عمار 
فه او خواھم شد و ابن یبقدر سی سال امام و خلج  غمبریبعد از وفات پ ممتد است تا
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ه کچرا باشد پنجم آن کر را ترس از معاریپس حضرت ام شتکملجم مرادی مرا خواھد 
 فیه تشرکرد پس چون در معریم می ار خودیه امام به اختکعه مقرر است ینزد ش

ار او موت یفرمود و بدون اخت نمی اریموت خود را اختشد  می برد و با دشمن مقابل می
ن علم او را حاصل ین درجه نداشت و ایه باالجماع اکق یر صدکاو محال بود بخالف ابوب

ه از جان خود در خطر باشد البته از درآمد جنگ و که شخصی کنبود و پر ظاھر است 
د باش نمی یین دارد او را پروایقیات خود یه بحکو شخصی کند  می شیه پس و پکمعر

ن یر در جان نثاری و جان بازی و نصرت دکن خوف و خطر آنچه از ابوبیپس با وصف ا
 ری و ثبات قلب اویمال دلکب است و داللت بر یار عجین واقع شد بسیو قتال مرتد

ری داده باشد یر شھادت شجاعت و دلکر برای ابوبیه ھرگاه حضرت امکششم آنکند  می
ردن است روی کر را نامقبول یگواھی حضرت امگر احتمال جبن او بخاطر آوردن ید

ع الناس فقلت ـها الناس من اشجـيا أي«فقال  یل بن ابی طالب خطبنا علیمحمد بن عق

 ج ا كان يوم بدر وضعنا لرسول اهللاـمـن فقال ذاك ابوبكر الصديق إنه لـيـنـؤمـمـرالـيـأنت يا ام

ا قال عليه اال ابوبكر ـن فمـمرشكيـالاليه أحد من والعريش فقلنا من يقوم عنده كي ال يدن

ف ھفتم یبالس »إليه أبوبكر يإليه أحد اهو ا دينـرأسه فكلمعلی  أنه كان شاهر السيفو
ران و اصالح مقدمات خالفت و امامت یاز شخصی معامالت شجاعان و دلآنکه  بعد از

د قابل ن مریاآنکه  مثل آفتاب روشن و ظاھر شده باشد باز احتمال جبن در حق او و
ند و به ین آفتاب بنشیه شخصی در عکاست مانند آنمعنی  یاست نبود پر پوچ و بیر

 هکن شعاع و نوری یه جرم آفتاب ظلمانی است و اکند باز احتمال آنیزھا ببیشعاع او چ
دا یست پیست اتفاقی مقارن طلوع آفتاب واقع شده آفتاب را درو دخلی نینم امریب می

ه در کداند  می نیقیغزوات و فتوحات عراق و شام اطالع دارد بر و یاز سھرکه  ند وک
جان شدن و بر عزم خود ثابت ماندن  یم بیمال عزم و ثبات قلب در وقت انقالب عظک

ل خود در مدح پادشاه یگری نبود چنانچه قاضی فاضل در رسایق دیر صدکمثل ابوب
رده بود و کخالص  انگیل از دست فرنیشام را در عرصه قل که تمام ملکوقت خود 

ة و الفتوحات یقین عبارت نوشته است له العزما الصدیسته اکه ھا آراسته و قلعھا شکمعر
اده بر اصل یر زیة آری از حضرت امیدریة و الھجاة الحیوش العثمانیة و الجیالعمر

اختن و بدست اند نیزه بازی و پھلوانان را بر زمیر زنی و نیشجاعت قوت بازو و شمش
 ه ازکخود قتل و جرح نمودن و در غولھای دشمنان در آمدن آنقدر منقولست 
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زه بازی یاری و نکز سالح و سوار ین معانی متعلق بھیست و چون ایمنقول نکس  ھیچ
ه است یه صف قلبکن است با اصل شجاعت یادیه و مکو ممارست حروب و تجربه معار

ه حضرت امام سجاد من بعده کرا یست زیھم ن بری ضرورکاست یتعلقی ندارد و در ر
برا که باالجماع مستحق امامت کحاالن اند زھا آشنا نشدهین چیمن االئمه گاھی با

ب یندر و اورنگ زکمثل س اند ار گذشتهکر شیو بسا پادشاھان شجاع دل و ش اند بوده
فتاده و یاق نشان اتفیدان جنگ منازلت اقرآن و مصارعت با پھلوانان از ایه گاھی در مک

 نیا درمیانست و فرق یی نکده بودند و معھذا در شجاعت شان شیار را ورزکن ینه ا
ن امر صفت بدنی و شجاعت خلق یه شجاعت صفت قلبی است و اکصفت آنست ھردو 

ند ین امر را سپاه گری گویسبی است و لھذا در عرف ھم اکن امر عمل یجبلی است و ا
 دانند.ن امر جدا یو شجاعت را از

عه مثل ابن مطھر حلی و تابعان او بر اھل یش  فه از علماءیه طاک: آند نود و سومکی
ن طعن محض افترا و صرف بھتان یو ا اند شان مجسمه و مجبرهیه اکنند کسنت طعن 

تب در رد مقاالت آنھا کل و یو رسا اند ردهکر یفکاست اھل سنت مجسمه و مجبره را ت
شان بالشبھه مجسمه یان اخبار ایان و راویشوایعه و پیفه شون طائیر نموده آری عیتحر

ن فرقه مجبره یر ازید ان شاءالله تعالی و جم غفیایل بیچنانچه به تفص اند گذاشته
ه او کردن کبگفته شھرستانی  کرده و تمسکت یروا »افیک«نی در یلکچنانچه  اند بوده

ه کست یواقع چندان دور نجمعی را از اھل سنت را مجسمه نوشته است اما از حق و 
مرادشان از جسم موجود مستقل است پس خطا در اطالق لفظ جسم است با وصف 

د یشان اطالق وجه و یه چنانچه جمھور ایگر لوازم جسمیه از ابعاد ثالثه و دیاعتقاد تنز
نند و که را اعتقاد یح و تبعض و تجزیه اعضا و اجزا و جوارکآن بی اند ز داشتهین جایو ع

ند و یعه جسم را بمعنی ذواالبعاد الثالثه بر ذات باری تعالی اطالق نمایه شمجسم
نند و کان یز بیل نکشان صورت و شیت دارند و بعضی از ایقت جسمیاعتقاد حق

عبد  یعن أب یما روکن حق است یه عکن مذھب اھل سنت جبر متوسط است یھمچن
 ن.ین امرین امر بکض و لیأنه قال ال جبر و ال تفو÷ الله 

ه ک اند ردهکت یحه خود روایتب صحکند اھل سنت در یه گوک: آند نود و چھارمکی
ج  ن امر بخانه آن حضرتیو نسبت اج  یت النبیب یانت عائشة تلعب بلعبة البنات فک

غمبر ین قسم پیه عبادت گاه اکساخت و در آن خانه  می ه صورت محرمهکو بزوجه او 
ح یت قبیگذاشت بغا می ن بود در ھر وقتیألمه و روح اکباشد و مھبط وحی و مالئ
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ا تمثال باشد نماز یه صورت که در خانه ک اند ردهکت یه خود اھل سنت رواکاست حاالن
ه آن حضرت چون ک اند ردهکت یز رواید و نیدرآ نمی ست و فرشته در آن خانهیز نیجا

به اخراج آنھا د امر یل را دیم و حضرت اسماعیعبه درآمد صورت حضرت ابراھکدر خانه 
ه اھل سنت لفظ کشود  می ع وقتی متوجهین تشنیه اکن طعن آنست یفرمود جواب از

رد و کد یرده باشند لفظ بنات را چرا بر صورت حمل باکت یا صورت روایا تمثال یر یتصو
ج یه در آن وقت راکد نمود بناتی یاس باین وقت معروف و مروج است قیبر آنچه در

و در وسط کردند  می ه قطعه از جامه را اول مثل دائره مقورکن قدر بودند یبودند ھم
ره را از چپ و راست ینھادند و اطراف آن دا می ردهکگر مثل بندقه ملفوف یآن پارچه د

و شد  می شانیه آن بندقه بر مثال سراککردند  می ر بندقه برشته مضبوطیده زیشک
گر اعضا در آن ظاھر شود یورت دست و پا و ده صکآن بی ن او بر مثال جسد انسانییپائ

 ن قسم مصنوعات را بنابر تلھی بنات نامیدند و ایپوشان می رتهکمن بعد بر وی خمار و 
ن یر را در ایق تصویه دقاکج است یرا کن ملین زمانه خصوصا دریو آنچه درکردند  می

 کنبود و در آن ملند ھرگز در آن زمان ینما می ھا اری کو استادکنند  می امر مراعات
ن و کول و مشروب و ملبوس و مسکع ارتفاقات مانند مأیست چنانچه در جمیحاال ھم ن

ن ین دارد این وقت تفاوت آسمان و زمیف ایلکور آالت و فروش سادگی آن زمان و تیز
ز یغمبر نیر ناتمام از جناب پیمصورگری نزد فقھاء اھل سنت البته ممنوع است و تصو

و اجل و امل  اند ردهکر یشان را بخطی تصویه اکمتی منقول شده جائی کبنابر افاده ح
ن بنات یز لعب برای زنان خورد سال بایل فرموده و مدعا از تجویگر تمثیرا بدو خطی د

ردن و آراستن فرش و کشانست بر امور خانه داری و آموختن و دوختن و قطع ین ایتمر
ن یر چوبین و شمشیلعب به اسپ چوبور را کنت دادن مجلس چنانچه اطفال ذیب زیز

ن یو معھذا ا اند ردهکز یتجوھا  حکمت ز بنابرین جنس باشد نیه ازکزه یمان و نکر و یو ت
و ھا  صورت ر و نگاه داشتنیم تصوین واقعه بعد از تحریه اکشد  می طعن وقتی متوجه

ر است باشد و ظاھر است یه در آن تصوکه در خانه کبعد از علم به امتناع دخول مالئ
عبه بعد از آن کاز ھا  صورت ر و برآوردنین قصه متصل به ھجرت است و محو تصاویه اک

ج بود مثل شراب خوردن یم رایه قبل از تحرکبھشت سال واقع شده و بر اموری 
ه کتواند شد علی الخصوص  نمی حضرت حمزه و ربا گرفتن حضرت عباس محل طعن

 هکلف نبود و عجب آنست کوقت نه سال عمر داشت و م ز در آنیقه نیشه صدیعا
و خود آنچه  اند ز طعن ساختهیش را دست آوکت زوجه رسول و خانه مباریحمادرینجا 
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فر و ارتداد آنھا رسانند کنند و نوبت به کت یات روایشه و حفصه از مفتریدر حق عا
ترا فراموش و ان  اد ویه مرا کن ھمان مثل است یکن ناانصاف گشته لیفراموش خاطر ا

شان در یاسد اکر از آن جنس یثکشاءالله تعالی در باب مطاعن و در باب ھفوات مبلغی 
 معرض اثبات آورده خواھد شد.

و  رتی و ناحفاظییغ  بی ھا نیاه کند یه بر اھل سنت طعن نماک: آند نود و پنجمکی
 لشه یه از عاکجائی  اند ردهکنسبت ج  غمبریاب آن به پکر بر ارتیر و تقرکمن ینھ کتر

بردائه و أنا انظر الی الحبشة  یسترنیج  ت رسول اللهیأنھا قالت رأ اند ت آوردهیروا
ر حبشه بران در یدن لعب و تقریت دین رواید پس دریوم العیلعبون بالدرق و الحراب ی
ن امور خالف یو ھمه اشود  می ثابتج  ر محارم بر رسولین مسجد و نظر زوجه بغیع

فرمود ج  ه رسولکنند کت یه خود اھل سنت رواکحاالن اند رتیمنافی غ مشروع و

 ن حال راضییحاال ادنی ناس به ا »ي منرياهللا أغ منه وريأنا أغة سعد ورياتعجبون من غ«
نند چه یا تماشای لھو و لعب مردان بیند یشان نظر به اجانب نمایه زوجات اکشوند  نمی

ن ھمه باال سرائی و بلند آھنگی بنابر جھل یاه کن طعن آنست یغمبر جواب ازیجای پ
ت حجاب ین قصه قبل از نزول آیه اکرا یخ و حال ابتدای اسالم زیمالزمان است بتار

برآمدند  می رونیع نساء مؤمنات چه ازواج و چه بنات آنجناب دران وقت بیاست و جم
ن یھما بیات متفق علینمودند چنانچه در روا می و خدمت مردان خود بحضور اجانب

ه در جنگ که حضرت فاطمه زھرا زخم آن حضرت را کعه و السنی موجود است یالش
دند و نقل یان دیگر صحابیو سھل بن سعد و دکرد  می شست و دوا می ده بودیأحد رس

نند چرا باعث کت یا زوجه رسول روایم آن از رسول یه قبل التحرکزی یردند پس چک
ح از حضرت یق صحیخوردن شراب و مست شدن و عربده نمودن بطر کنیطعن شود ا

و ثابت است و آن  ین مرویقیگر اصحاب رسول عندالفریحمزه و ابو طلحه انصاری و د
ز داخل یه آن چکد یآ می ر وقتی الزمکر منیوت فرمودند تقرکدند و سیھم دج  حضرت

لف اگر کر میه غید و صبلف بوکر میه غیه عائشه درآن وقت صبکگر آنیرات گردد دکمن
 سوی   بهند خاصه چون مستور ھم باشد و مردان یمردان در حالت لھو و لعب ب یتماشا
ه کزه ھا بود یه لھو و لعب حبشه به سپر و نکگر آنید دیآ می شیر پکنند چه منیاو نه ب

پس کردند  می ن ھنریق اعداد آالت الجھاد مشق ایفار و بطرکبرای ممارست حرب 
راندازی و یدن اسبان و تیمت در رنگ دوانکلعب و بازی بود و بمعنی سراسر حبصورت 
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ھم  یکه در بعضی اوقات شرکبل اند ن قسم لعب حاضر شدهیدرج  بالشبھه آن حضرت
ه کشوند و آنچه منقولست  می ھا حاضرین قسم بازیز دریه نکه مالئکشده و فرموده 

ات کن حریه اکپس بنابر آن بود  ردکن لعب زجر یان را از ایعمر بن الخطاب حبش
در لعب مشروع باشند نوعی از سوء ادب  اگرچهج  غمبریرا بالمواجھه حضرت پ کسب

گانه آفاق نمود چون خطاب یوت آنجناب را حمل بر وسعت اخالق آن کد و سیفھم
د و خود ھم یشکار باز کد دست از ان انیأرفدة بگوشش رس یا بنیا عمر و أمنا یدعھم 
ن کیرسول است بھتر از تم که چون مرضی مبارکد و دانست یگرد یکتماشا شردرآن 

 و وقار اھل فضول است.
 : مصرع

 ه سلطان بپسندد ھنر است کب یھر ع
م واقع شده بود یه قبل از تحرکن قدر را یه اکن گروه ناانصاف یو عجب است از

ه جگر پارھای که خود از ائمه اطھار کند حاالنینما می رکر منیرتی و تقریغ  بی حمل بر
زھا یشان معصوم و مفترض الطاعه چیو نزد خود ا اند م رسولکو در ح اند  ج رسول

دن آن ھر یلرزد و از شن می ت آنیاکه زبان محبان صادق از نقل و حکنند کت یروا
شان یتب معتبره اکزد از ان جمله است آنچه در یخ می مان را موی بر بدنیمسلمان با ا

عه خود را فرمود إن خدمة یاران و شی÷ ه حضرت ابوعبدالله کحه آمده یات صحیبروا
شان در یرده علماء اکت فاسده بنا ین روایم حالل و بر ھمکنا لنا و فروجھن لیجوار

رسد  نمی و بمصارف آنشود  میو خمس جدا نشود  می ه جھاد فاسدکبت امام یزمان غ
عه فتوی یبحل جواری برای شکند  می کوکرا مش مت مختلط شده ھمهیه غنیو ما بق

رت چه یه از غکد نمود یع تأمل باین لفظ شنیرد درکد یده عبرت وا بایحاال د اند داده

ن یه از جله مفسران اک »ام القرآنكأح نز العرفان يفك«قدر دور افتاده و مقداد صاحب 

نوشته و  .]٧١[الحجر:  ﴾٧١ُتْم فَاِعلِ�َ قَاَل َهُؤَ�ءِ َ�َناِ� إِْن ُكنْ ﴿هیر آیفرقه است در تفس
ع را به ین امر شنین الناس و ایق المعھود بیر الطریان من غیه اراد االتکر نموده یتقر

ن یرده و اراذل و اوباش ازکنسبت ÷ ه حضرت لوط است کغمبران یغمبری از پیپ
ھا  غمبرزادهیغمبران و پیاف تمام دارند چه جایی شرفا علی الخصوص پکامور عار و استن

اف و کنظر نسا برجال اجانب حرام نبود اما استن اگرچهه کسی را بخاطر رسد کرا و اگر 
ستی یز بایمه است پس قبل از ورود شروع نیع سلیلحوق عار ازآن جبلی اصحاب طبا
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ن امر یه قبح اکر مسلم است یم غیرد گوئک نمی زیو تجوفرمود  می یغمبر ازان نھیه پک
 »انیمجمع الب«ه در کل آنیقبل از نھی شرعی مجبول باشد بدل مهیدر اذھان سل

نَاَها ﴿ه یعه در تحت آیر شیگر تفاسیو د یطبرس ْ تُُه قَا�َِمٌة فََضِحَكْت فَبَ�َّ
َ
َواْمَر�

ه حضرت ساره زوجه کموجود است  .]٧١[ھود:  ﴾٧١�ِإِْسَحاَق َوِمْن َوَراءِ إِْسَحاَق َ�ْعُقوَب 
ل با که بصورت مردان خوش شکه مالئکم وقتی یة و التسله الصلویم علیحضرت ابراھ

ه بودن آنھا کم آمدند و ھنوز مالئیاف نزد حضرت ابراھیسوت اضکلباسھای فاخر در 
و  کشان ضحیلمات اکدن یستاد و بشنیواضح نشده بود خود آمده برای خدمت آنھا ا

آنھا حاال چه قدر الم کو تبسم او بر  کتبسم فرمود و حضور زن نزد رجال اجانب و ضح
ن امر ین امر بعد از رسوخ قبح ایه لحوق عار ازکرت است پس معلوم شد یدور از غ

 ن قبح قبل از ورود شرع نبود پس لحوق عار ھم چرا باشد و چهیاست در اذھان و ا
ان کیت و یھود و نصاری و مجوس و ھنود و عربان جاھلیسی در رسم کتواند گفت  می

ف یگر طوایان و دیان و بربرگیان و زنیستان و حبشکو ختن و تر ان و اھل خطایو ساسان
ردن آنھا که تستر زنان از رجال و نظر نکم مختلفه و بلدان متقاربه یان در اقالیآدم

مه در انھا یع سلیست ارباب طبایبسوی مردان اصال درآن فرق معمول نبود و ھنوز ھم ن
بر و کن تیاده بر مسلمیشان زیاء ایاغن ن و امرا و تجار ویو سالط کھم موجوداند و ملو

شند علی یکرت و ناموس داری دور دور مینخوت و اقتدار دارند و خود را در مقدمه غ
رت یغ ین امر را قبل از ورود شرع منافیالخصوص فرقه راجپوت ھندوستان پس ا

ات و ھو ماده یات خاصه است بجبلیل اشتباه عادیانگاشتن از قب یدانستن و ناحفاظ
مال کشان با وصف یو امراء ا کاند ملو ن ھم عادات مختلفیز در مسلمیط و نیاالغال

ند زنان خود را در عاللی و غرف ینما می ه ادعاکرتی یه دارند و فرط غکداری اقت
گر مالعب مردان یازی و داند و توپ یل جنگانیا و فیبنشانند و تماشای صحرا و در

فتد و یه نظر مردان برآنھا نکرا بوضعی بعمل آرند  ارکن یار آنھا اکت ینند نھاکز یتجو
عت یشوف نباشد ھنوز ھم در شرکه عورتشان مکم نظر زن بمردان اجنبی یز تحرین

م نظر مردان به زنان اجنبی که حکند یست اختالف است بعض گویباالجماع ثابت ن
زمان خلفاء ه و معامالت قرون سابقه تا یل شرعیثر دالکه نه و اکند یدارد و بعضی گو

ن قول ید ھمیه مستلزم نظر است بمردان اجنبی عاده موکز خروج زنان یه و تجویعباس
م حرمت یر تسلیه است و بر تقدیه ھنوز حل و حرمت آن مختلف فکپس امری  اند ریاخ

ات مردان بود نه ذوات و اشخاص کدن لعب و حریم شده و منظور ھم دیواقع قبل التحر
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ار کلف و لعب ھم از جنس لعب محمود چه قسم محل انکر میغ هیننده ھم صبیآنھا و ب
ف انام آن را عار دانند و اشد یه طواکات خود کل فروج مملویو استبعاد باشد و تحل

 م افتد.یع و فواحش شمارند چرا محل قبول و تسلیشنا
شان در صحاح خود قصه آمدن یه اکنند بر اھل سنت که طعن ک: آند نود و ششمکی

به روی او و  یقبض روح و طپانچه زدن حضرت موس برای÷ نزد موسی  الموت کمل
د یآ می ار الزمین قصه محذورات بسیه درکحاالن اند ردهکت یردن رواکور کچشم او را 

ه حضرت موسی لقاء الله را که حضرت موسی راضی بقضاء حق نشد دوم آنکاول آن
ره الله لقائه کره لقاء الله که من ک اند ردهکت یه خود اھل سنت رواکروه داشت حاالنکم

شان خورد و یه طپانچه اکل و عاجز و زبون شد ین مرتبه ذلیالموت با که ملکسوم آن
ل ین بی ناچارکرد  می شان را قبضیه روح اکور شد و از دست او نه برآمد کچشم او 

ن امور یات برده ھمه ایش خالق الموت و الحین امر پیت ایاکمطلب باز گشت و ش
الموت را در قبض ارواح بنی آدم دو  که ملکن طعن آنیجواب از اند عتیخالف امور شر

 پرسش قبض روح بی ر ویتخ بی هکدارد  که باعوام خلق مسلوکقه یقه است اول طریطر
قه یگر طرینم و دکار باشد بکن یاگر مرا اذن اام  الموت که من ملکد یگو نمی وکند  می

در کند  می د و مختارینما می الموت وا که خود را ملک آرد می غمبران بعملیه با پک

رساند و یم .]٢٨[الفجر:  ﴾٢٨ارِْجِ� إَِ� َرّ�ِِك َراِضَيًة َمرِْضيَّةً ﴿رفتن و ماندن و ندای 
دھند اذن قبض روح  می حیات ترجیاق لقاء الله موت را بر حیمال اشتکا بیچون انب

الموت  کپس در اول وھله ملکند  می خودار کخواھد و بعد از حصول اذن یشان میاز
الموت است و برای قبض  که او ملکقه اول آمد ندانستند ینزد حضرت موسی بر طر

ه مبادا دشمنی کد گمان برد یه چون او را در صورت بشری دکروح من آمده است بل
ه در صورت که را کز مالئیداود ن باشد و اراده قتل من دارد و چنانچه حضرت

شان برآمده داخل شدند دشمنان پنداشته بود و یوار محراب ایاز باالی د نیمتحاصم
ز ینج  غمبریور است و جناب پکد مذیدر قرآن مجاش  خوف و فزع نموده و قصه

ل یه آن جناب را با جبرائکل نشناختند با وجودی یسا یل را بصورت اعرابیجبرئ
ر آن نه و دفع یالموت عشر عش کد از وصف بود و حضرت موسی را با ملیاختالط زا

الموت را چون رتبه  کردند و ملکن شد او را دفع کدشمن واجب است بھر چه مم
ه کشان در جناب الھی معلوم بود با وصف اقتداری یحضرت موسی و نبوت و قرب ا

ن ماجرا عرض یرد و بحضرت خداوندی رجوع نمود و اکداشت تن در داد و دستاپائی ن
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ردند حضرت کر یاست فرستادند و تخیه معمول انبکگر ین دیاو را بآئه کگر یرد بار دک
ند ک یکن مقدس نزدیه خود را بزمکموسی قبول نمود و رضا داد و مھلتی درخواست 

د وقت موت یآ می دام محذور شرعی الزمکن قصه یه درکد ید دیحاال بنظر انصاف با
الموت  کقع نشده و ملر بود تخلف موت از وقت خود واین وقت اخیحضرت موسی ھم
د یطلب می د و پروانگییش آیم پیاندازد و بتعظ می ی جاھا سپرکبا وصف اقتدار مل

ھردو  عه و سنییه از حضرت امام جعفر صادق نزد شکف یچنانچه در قصه وفات شر
 لیست ثابت است و لنعم ما قیمرو

 حيســــــن اظهــــــار التجلــــــد للعــــــديو
 ج

ـــــه و  ـــــد االحب ـــــز عن ـــــبح اال العج  يق
 

م کالموت برای قبض روح من بح که ملکو حضرت موسی را چون معلوم نشد 
م بر یجا الزم آمد آمدکت لقاء الله از یراھکپروردگار آمده ناخشنودی بقضاء الھی و 

 افتیه حضرت موسی درکالموت را بوضعی نفرستاد  که حق تعالی چرا اول ملکنیا
ات یاکن حرف و حیردگار و ام پروکه برای قبض روح من آمده است بحککردند  می

ه حق تعالی با کن معامالت یافت پس اسرار ای نمی آمد و ضرب و زد وقوع نمی درمیان
ق و یار دقیبسکنند  می کگر سلویشان برنگ دیازی یکو با ھر فرماید  می خاصان خود

سی موافق مذاق و کته کدو ن یکو اگر به رسد  نمی بآنھاھرکس  ه ذھنک اند یکبار
ا مبنی بر اصول خود از تسنن و یالم و تصوف و فقاھت کمت و کخود از حمشرب 

ا و یم قطره بدرکع پی برده و بر زبان آورده نسبت بواقع و نفس االمر حیاعتزال و تش
ند و مھر ین قسم اسرار را حواله بعلم الھی نماین ایذره بصحرا دارد و لھذا محقق

ص بعض معامالت را یه تخصکفھمند  می نقدر باالجمال عقلیخاموشی بر دھان نھند ا
با بعض بندگان سببی ھست ناشی از مرتبه قرب آن بنده و سببی ھست از درجه مزاج 

ه او و سببی ھست از قضاء دوره و سببی ھست از جھت اسماء و صفات یف روحیلطا
ص بعض بندگان به بعض یاس ھمچنان تخصیو علی ھذا الق اند سکن یه مربی اکالھی 

ه بعضی را کا قصر آن اسباب دارد یق رزق و طول اجل یا ضیال و وسعت کاش الوان و
و احاطه کند  می افتیام درکع و اطبا و برخی را غور اھل نجوم و احینظر اھل طبا

ه کن قصه را یست و اگر اسباب این نکرا مم کذات پا یکر از یرا غ یھای خدائ ارخانهک
درینجا  یکق مبتنی بر اصول باریت دقیست بغاث است و آن علمی ایل االحادیاز علم تأو

 .ل و امالل سامع گرددین رساله و مذاق آن دور افتد و موجب تطویم از وضع اینکسر 
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ثی یشان در صحاح خود حدیه اکنند بر اھل سنت که طعن ک: آند نود و ھفتمکی
غمبر زمان و بسوی حضرت یبسوی پ که داللت دارد بر اسناد شک اند ردهکت یروا

 کفرمود (نحن احق بالشج  ه رسولکن است یث ایھما السالم و آن حدیم علیابراھ

رِِ� َكيَْف ُ�ِْي الَْمْوَ� ﴿م اذا قال یمن ابراھ
َ
َولَْم تُْؤِمنْ  �ذْ قَاَل إِبَْراهِيُم َرّبِ أ

َ
قَاَل  قَاَل أ

ْرَ�َعًة ِمَن الطَّ  بََ� َولَِ�ْن ِ�َْطَم�ِنَّ قَلِْ� 
َ
ِ قَاَل فَُخْذ أ

ْ�ِ فَُ�ُْهنَّ إَِ�َْك ُ�مَّ اْجَعْل َ�َ ُ�ّ
تِيَنَك َسْعًيا

ْ
َ َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  َجَبٍل ِمنُْهنَّ ُجزًْءا ُ�مَّ اْدُ�ُهنَّ يَأ نَّ ا�َّ

َ
[البقرة:  ﴾٢٦٠َواْعلَْم أ

ه و مناظره او با حجاج یمه سعدیز در قصه حلیعه نیه شکن طعن اوال آنیجواب ا .]٢٦٠
 یکب کچنانچه سابق گذشت و نسبت ش اند ردهکت یم روایبحضرت ابراھ کنسبت ش

شد اختصاص باھل سنت  کپس طعن مشترکند  می تیفاکع یغمبر در طعن و تشنیپ
ض تالی را یه در وی نقکاس استثنائی است یل قیث از قبیه معنی حدکا آنیندارد ثان
ه کر آنست ین تقریازج  ولنند و غرض رسکض مقدم را استنتاج یتا نق اند ردهکاستثنا 

لَكِنْ «ه کد واقع شده یآنچه در قرآن مج ئِنَّ  وَ لْبِي لِيَطْمَ  که داللت بر شکد ید فھمینبا »قَ
بود ما را  می یکم را شیه اگر ابراھکرش آنیو حاصل تقرکند  می نیقیو عدم حصول 

م یست ابراھیی نکم و چون ما را شیاز ابراھ کم بشیه ما احقکرا یبود ز می یکالبته ش
ن یقین الین بعیقینخواھد بود پس سؤال او مجرد برای ترقی بود از علم ال کرا البته ش

ن است یقیمقابل  که شکرا ید زیآ می ز راستیم نیالم را بر ظاھرش حمل نمائکو اگر 
ز یرا ن کن شیقین و حق الیقین الین و عیقین را سه مرتبه است علم الیقیو چون 

 کواقع شود پس مراد از ش کن مرتبه از شیقید تا ازاء ھر مرتبه از یبا می مراتب ثالثه
ن ین است و عدم حصول عیقین با وجود حصول علم الیقین الینجا عدم حصول عیا
ه را بچشم سر مشاھده یبیا ھمه امور غیه انبکن نقصانی ندارد و چه ضرور است یقیال
ح را اصال از ین مطلب صحیا ست ویل نیعه و سنی بوجوب آن قایاز شکس  ھیچ نند وک

ا و ین گروه در حق انبیو آنچه خود ا اند دهیجاده حق تجاوز ندارد محل طعن گردان
چنانچه نبذی ازآن در باب نبوات ان شاءالله  اند فراموش نمودهکنند  می تیرسل روا
 ا واضح گردد.ین فرقه در حق انبیت اعتقاد ایفکیور شود و کتعالی مذ

م سه یه حضرت ابراھک اند ردهکت یند اھل سنت روایه گوکآن: د نود و ھشتمکی
ا را عصمت از دروغ باالتفاق واجب است و اال ارتفاع امان یه انبکدروغ گفته است حاالن

ذب که کن طعن آنید و نقض غرض بعثت متحقق گردد جواب ازیشان الزم آیغ ایاز تبل
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قت صدق ید و در حقینما می ه بحسب ظاھر دروغکض است یتعرمعنی ت بین روایدر
دخلن یه فرمود العجائز الکز منقول است یغمبر زمان نیبات پیاست چنانچه در مطا

و از  کاضا و امثال ذلیب کزوج ینیع یعلی ولد ناقه و إن ف کحامل یالجنة و إن
ز یم نیذبات ثالثه حضرت ابراھکست و یار مرویضات بسین قسم تعریز ایر نیحضرت ام

شان زوجه خود را بجھت خوف جباری خواھر خود گفتند یه اکرا یز ل بودین قبیاز ھم
ه کدورت روحانی کمزگی و یم گفتند و مراد بیسق یو مراد اخوه اسالمی داشتند و إن

لُوُهْم إِْن ﴿باالتر از مرض جسمانی است اراده فرمودند و 
َ
قَاَل بَْل َ�َعلَُه َكبِ�ُُهْم َهَذا فَاْس�

پس اطالق  اند ردهکر کق فرض ذیفار بطرکبرای الزام  .]٦٣اء: ی[األنب ﴾٦٣َ�نُوا َ�نِْطُقونَ 
ضروری ن قدر ھم بنابر مصلحت یله و مشابھه است اکن امور محض بنابر مشایذب برک

ز یح شود آن نیذب صرکاز مال و جان و ناموس خود منجر ب یبود چه اگر دفع جبار
ناره کافران و کزام دادن ن الیضات و ھمچنیگردد چه جای تعریدران وقت حالل م

ن را محل طعن یحه المضامیات صحین روایگرفتن از مشاھده عبادت اصنام بالجمله ا
 ا و رسلیح در حق انبیع و قبایح داللت بر شنایه صرکات خود را یگرفتن و روا

ه کاست و در باب نبوات معلوم خواھد شد یلی دور از حیردن خکند فراموش ینما می
نند و کند و بعضی بحسد و بغض و عناد وصف یر وحی الھی گوکا را منیبعضی أنب ھا نیا

ن فرقه ید ایند و در عقایباشد نسبت نما که موت بران ھالکره یبکبعضی را بگناھان 
ت ید خود را با روایات و عقاین روایه واجب است ایا تقیفر بر أنبکه اظھار کموجود است 

 د داد .ینصاف بارد و اکد یضات ثالثه موازنه باین تعریا
طان یه ان الشک اند ردهکت یند اھل سنت در صحاح خود روایه گوک: آند نود و نھمکی

ه کرا یا و رسل زیل عمر بر أنبیبر تفضکند  می الم داللتکن یو ا سفر من ظل عمر ی
 ه در حق حضرت آدم فرمودکل نصوص قرآنی یبدل اند طان محفوظ نماندهیا از شیأنب

ُدلَُّك َ�َ َشَجَرةِ اْ�ُْ�ِ َوُملٍْك َ� َ�بَْ� فَوَْسوََس ﴿
َ
يَْطاُن قَاَل يَا آَدُم َهْل أ [طه:  ﴾١٢٠إَِ�ْهِ الشَّ

ْهلَِها فَوََجَد �ِيَها ﴿و در حق حضرت موسی  .]١٢٠
َ
َوَدَخَل الَْمِدينََة َ�َ ِحِ� َ�ْفلٍَة ِمْن أ

ِ رَُجلَْ�ِ َ�ْقَتتَِ�ِن َهَذا ِمْن ِشيَعتِهِ َوهَ  ِي  َذا ِمْن َعُدّوِه ِي ِمْن ِشيَعتِهِ َ�َ ا�َّ فَاْسَتَغاثَُه ا�َّ
ِ فََوَ�َزهُ ُموَ� َ�َقَ� َعلَيْهِ  يَْطانِ  ِمْن َعُدّوِه إِنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ  قَاَل َهَذا مِْن َ�َمِل الشَّ

ّ�ِ ﴿وب یو در حق حضرت ا .]١٥[القصص:  ﴾١٥ُمبِ�ٌ 
َ
يُّوَب إِذْ نَاَدى َر�َُّه �

َ
َواذُْكْر َ�بَْدنَا �
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يَْطاُن بُِنْصٍب وََعَذاٍب  ِ�َ الشَّ ا و رسوالن عموما یع انبیو در حق جم .]٤١[ص:  ﴾٤١َمسَّ

ْمنِ ﴿
ُ
يَْطاُن ِ� أ لَْ� الشَّ

َ
رَْسلَْنا ِمْن َ�بْلَِك مِْن رَُسوٍل َوَ� نَِ�ٍّ إِ�َّ إَِذا َ�َم�َّ �

َ
يَّتِهِ َ�يَنَْسُخ َوَما أ

ُ آيَاتِهِ  يَْطاُن ُ�مَّ ُ�ِْ�ُم ا�َّ ُ َما يُلِْ� الشَّ ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  ا�َّ ر یالی غ .]٥٢[الحج:  ﴾٥٢َوا�َّ
ا یند و از انبکه عمر فرار یه از ساکطان از عمر بلیث و چون شیات و االحادیمن اآل کذل

د البته عمر یند و القای وسوسه نماکف شان تصریه در دل اکو رسل حسابی بر ندارد بل
بر مطاعن اھل سنت کن طعن را از ایا و ھو باطل باالجماع و ایافضل باشد از انب

نند و اھل کمال تبجح و تفاخر کن شبھه یر ایشان بعد از تقریشمارند و دانشمندان ا
 هکن است آنست کلی دندان شیه خکاول  ن طعن به چند وجه جواب دادند:یسنت از ا

ا نه اگر ید یل ایا قاین بر انبیاطیات و بتسلط شین آیا شما بظواھر ایم آیپرس می عهیاز ش
د یل نشدید و اگر قایا و ائمه است گذاشتیه عصمت انبکد پس مذھب خود را یل شدیقا

چ ید ھیطان برقرار داشتیا را از شید و عصمت انبیردکل یات و امثال آنھا را تأوین آیو ا
 یکن خاصه شریا دریه عمر ھم با انبکن است یار اکت ید نگشت نھایا عاینقصانی به انب

 چ محذوری الزمیتوانند شد و ھ می ایانب یکل شریاء در بعضی فضایشد و بعضی اول
شان را عصمت یا ممتنع است و مرتبه ایطان بر انبیه تسلط شکنست ید فرق ایآ نمی

ح یند و نص قرآنی صریت گویمحفوظن مرتبه را یر واقع و این غکا ممینامند و بر اول
ص به یه تخصکآن بی اند طان محفوظیه بعضی بندگان خدا از تسلط شککند  می داللت

َبَعَك مَِن ﴿رده باشند قوله تعالی کا یانب إِنَّ ِعَبادِي لَيَْس لََك َعلَيِْهْم ُسلَْطاٌن إِ�َّ َمِن ا�َّ
 .]٤٠[الحجر:  ﴾٤٠ِعَباَدَك ِمنُْهُم الُْمْخلَِص�َ  إِ�َّ ﴿ و قوله تعالی .]٤٢[الحجر:  ﴾٤٢الَْغاوِ�نَ 

ن ید و ایآ نمی دام محذور عقلی و شرعی الزمکز درآن عباد داخل باشد یاگر عمر ن
ه بر معنی کست یل است ضرور نیتمثگریزد  می ه فالنییه فالنی از ساکعبارت 

ر اغواء او طان قدرت بیه شکم تا استبعاد بھم رسد مدعا آنست یقتش حمل نمائیحق

وَن ِمنُْه فَإِنَُّه ُمَ��ِيُ�مْ ﴿ یندارد مثالش قوله تعال ِي تَفِرُّ ُ�مَّ تَُردُّوَن إَِ�  قُْل إِنَّ الَْموَْت ا�َّ
ِ َ�يُنَّبِئُُ�ْم بَِما ُكنُْتْم َ�ْعَملُونَ  َهاَدة و قوله تعالی  .]٨[الجمعة:  ﴾٨َ�لِِم الَْغيِْب َوالشَّ

ْن يَُضّيُِفوُهَما فَوََجَدا �ِيَها فَا�َْطلََقا َح�َّ إِذَ ﴿
َ
بَْوا أ

َ
ْهلََها فَ�

َ
ْهَل قَْرَ�ٍة اْسَتْطَعَما أ

َ
َ�َيا أ

َ
ا �

قَاَمهُ 
َ
ْن َ�نَْقضَّ فَأ

َ
ْجًرا ِجَداًرا يُرِ�ُد أ

َ
َْذَت َعلَيْهِ أ  دوم .]٧٧ھف: ک[ال ﴾٧٧قَاَل لَْو ِشئَْت َ��َّ

ت عمر یا و رسل مستلزم افضلیدن او از انبیطان از ظل عمر و نترسیه فرار شکآن
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داران کیق از فوجدار و چویوتوال و پاسبان و قطاع الطرکه دزدان از کرا یزشود  مین
برای  اند منصوب ھا نیاه کترسند بجھت آن نمی ه از پادشاه وقتکترسند  می آنقدر

د یاکست پس میشان را شغلی و اھتمامی نیر از مدافعه مفسدان ایمدافعه مفسدان و غ
ار دارد و به یه اشغال بسکشناسند پادشاه وقت را  می شانیه اکامن آنھا را قسمی کو م

و چون عمر را منصب احتساب بود ارباب شود  مید حاصل نینما می ره اھتمامیثکامور 
ای یه احتساب او را درکترسند بل می تیاز او بغا اند طانیه اتباع شکرات و مناھی کمن

ن بزدن دره او از زلزله باز یوه و زمکاو جاری شده و رده و بفرمان کز قبول یل نین
ا آن یل آن شخص یزی مستلزم تفضیا چیطان از شخصی یدن شیمانده بالجمله ترس

ه به اجماع کچنانچه أذان و نماز شود  میت او بالقطع ثابت است نیز بر آنچه افضلیچ
و در گریزد  می نانکدن آواز اذان حدث یطان بشنیه شکح است ین مروی و صحیقیفر

ع یه نماز افضل جمکو باالجماع ثابت است کند  می و وسوسهشود  می نماز حاضر
ست یل نماز و سنت است فرض نیست از وسایله ایه وسکعبادات مقصوده است و اذان 
د سوم ید فھمیا را بایاس حال عمر و انبین قیرد بر ھمکبا نماز چسان برابری تواند 

ند و عمر یفرمایو مداخل او را بند مکنند  می انیطان را بید شیاکلی مکا بوجه یه انبکآن
آورد و  می ھا بعملیھا و خورده شناسیارکزه یو رکرد  می ن باب بوجه جزئی نظریدر

 کنمود و چون مدر می شیان تفحص و تفتیکان یکع اغوا و اضالل را یل و ذرایوسا
وھم و وھم سلطان القوی و  اتیمعانی متنزعه از جزئ کات عقل است و مدریلکام کاح
د و از خوف و ترس عقلی یآ می ثر اوقات بر عقل غالبکم وجود انسانی است و در اکحا

اوامر و نواھی خود   ام و اجراءکدارد و بسبب آن خوف و ترس از انفاذ احنمیحسابی بر 
 ف و ترسان نشودیزی خایه خود از چکستد تا وقتی یا نمی ت اعضا و جوارح بازکدر ممل

ق یبرد اگر او ھم با او رف نمی شیاری پکموافقت و مساعدت و ھم بی زیطان نیو ش
طان از یدف وا ماند الجرم خوف ش بی زینشود آلت صنعت او مفقود گردد و مانند ح

ل عمر و ین معنی موجب تفضیا و رسل و ایشتر باشد از خوف انبیعمر و امثال او ب
ه مقتبس و مأخوذ از کشانست یه ایجزئ ه ناشی از عمل و صناعتکست بلیان نیعمر

 ا مردم را بطاعات دعوتیه حضرات انبکھم السالم. چھارم آنیاست علیانوار انب
م جنت و یب امور آخرت از نعیب و ترھیند بترغینما می ند و از معاصی زجریفرما می
 اند آجلد دوم موعود و یز بعیه از عقل نکبل اند بید دوزخ و آن امور اول از نظر غایشدا

د یو بر مواعداند  می ند ویب می نیه رأی العکمان قوی دارد و آن امور را یه اکسی کو 
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ب و یاب و نادر الوجود است و عمر و امثال او مردم را بترغیمکا وثوق تمام دارد یانب
 و بضرب دره و سوط اند وی باعث بر طاعت و مانع از معاصی بودهیب دنیترھ
دارند و خوف و طمع  می ار بریق از موجود و عاجل حساب بسثر خلکدند و ایترسان می

ا یاده از انبیبت عمری زین و اتباع او از صولت و ھیاطیند ال جرم جنود شینما می در آن
ه کر فرموده است یدند و لھذا حضرت امیلرز می دند و از نام او بر خودیترس می و رسل

بھوت  کیآ کیه مارکزع القرآن و مثل مشھور ھندی است یثر مما کزع ایالسلطان 
ترسد  نمی م و حاضرات آنقدرید از عزاینما می ب زده تصرفیه بر آسکعنی جنی ی کیبھا

تب که در کحه یت صحین طعن منقوض است بروایه اکاری پنجم آنکفش که از ک
شان سوال یا ارانیشانرا از مراتب یه اکر یموجود است از حضرت امھردو  عه و سنییش
د یرا ارشاد نمودند چون نوبت بحال عمار رسھریک  لتیشان منقبت و فضیردند و اک

م پس محفوظ بودن یکطان علی لسان نبیأجاره الله عن الش یالذ که ذلکفرمودند 
د ینجا جاری بایه سابق در طعن مرقوم شد درکری یطان ثابت شد و تقریز از شیعمار ن

ه ماده واحد است و عمر با وجود کرا ید داد زیل بایا تفضیز بر انبیرد و عمار را نک
ا را بزعم طاعن رتبه ین چون أنبیکزاند لیگر می ترساند و می طان رایمحفوظ بودن ش
 ل عمار الزم آمد.یست البته تفضیعمار ھم حاصل ن

ج  ه بالل را آن حضرتکت آمده یند در صحاح اھل سنت روایه گوکد صدم آنکی
ر بر کل غالم ابوبیت تفضین روایدند و درین او شنیدند و آواز نعلیت دش خود در بھشیپ

ن طعن عجب جوری و یت غلو است و در این نھاید و ایآ می الزمج  غمبریجناب پ
ل تقدم او بود در یدر بھشت از قبج  ه تقدم بالل برآن حضرتکرا یتعصبی رفته است ز

 و خار و خشت را از راه دور و سنگشد  می شیش پیه ھنگام رفتن آنجناب پکا یدن
روند و ازدحام  می ش مخدومانیش پیه پکشه معمول خادمان است یو ھمکرد  می

ه سوء ادب کبلدانند  می مال ادبکن را یند و اینما می گذرندگان و جانوران را دفع
ار یه راه و اختین و تصفیه خود بمدافعه مزاحمکنند بآنکه مخدوم را محتاج کآنست 

ن یا ھمیو امرا و اغن کع ملویپرداز و جم کق رطب و ناپایاز طر کو پا کق خشیطر
شناختند  می ن ادب رایز ایه داشتند نکت با وصف جفائی یمرسوم دارند و عربان جاھل

ابر اذا کھا االصاغر علی االیتقدم فیه ثالث کشان مشھور بود یق مثل دریو لھذا بطر
ن تقدم نه تقدم در دخول جنت است و نه ی و االیال او صادفوا خیال او خاضوا سیساروا ل

ل شود و اگر بالفرض دخول بھشت ھم یه موجب تفضکتقدم در مراتب و درجات آنجا 
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ه در ثواب کشود  می وقتی گیل و بزریت دخول موجب تفضیبود پس سابق می سابق
 شوند و حضرت می غمبران داخل بھشتیاعمال و مجازات باشد و اال فرشتگان قبل از پ

شد  می ز قبل از خلقت آدم داخلیس نیه ابلکبل اند غمبر ما داخل شدهیس قبل از پیادر
قظه داخل شود یه در بھشت بجسد خود در کلت عظمی در آنست یز بزرگی و فضیو ن

ا در استغراق و او را یه روح او داخل شود در خواب کغمبر را بود نه آنیچنانچه جناب پ
را مراتب امت خود و مقدار ثواب و  جن ماجرا نباشد و چون آن حضرت یاز یخبر

ساختند و نشان  میه ارباب آن درجات را حاضر ینمودند صور مثال میان یدرجات امت
مردم را  جافته است تا آن حضرت ین درجه ین عمل ایاز امت تو با یه فالنکدادند  می

ه ترا کدند یپرس میصاحب آن عمل  اوقات ازبعضی ند و یبخواص آن اعمال مطلع فرما
د باشد بر مداومت آن عمل و کیده تا او را تأیدام عمل رسکله یبوسام  دهین مرتبه دیبا
شد و خود را در  میب شود و آن اشخاص را اصال خبر نیض و ترغیز تحریگران را نید

ه بسبب سؤال و کش خود یش پیدن بالل پیل است دین قبیدند از ھمید میبھشت ن
اس اصحاب و یھذا الق ید و علیه الوضوء واضح گردیلت تحیقه الحال فضیشاف حقکاست

دم و ین دیرا در بھشت چن یه فالنکاند  ث متعدده نام بردهیار را در احادیان بسیصحاب
صاء زن یاز آنجمله است رم اند دهین مرتبه رسیرا چنان و به فالن عمل با یفالن

ه قرائت او را در بھشت ک یحارثه بن النعمان انصار و از آنجمله است یابوطلحه انصار
 ین مرتبه او را بسبب خدمت و بر مادر حاصل گشته و طبرانیه اکدند و معلوم شد یشن

ال را قطع کرده و ماده اشکت یز روایشان نیر فقرا و اوالد اکث بالل ذیدر تتمه حد

ي فنظرت فاذا ـحر�ه امامجنه فسمعت ـدخلت ال« قال ج يامامه ان النب عن ايبنموده 

ي اعالها فاذا فقراء اميت و اوالدهم و نظرت يف اسفلها فاذا هم ـبالل و نظرت ال
 چه بال تعصب و عناد ازان اند ر آوردهکه لفظ غالم ابوبکن شبھه یر ایو در تقر »االغنياء

بر ر و عالقه او اھل سنت را باعث که اگر انتساب به ابوبکنند ک میتراود انصاف ن می
دند و او را یگرد نمیر چرا کبه محمد بن ابوبشد  می اوی یکل بالل و اعتقاد نیراد فضایا

ه کفھمند  میه پسر شخص اقرب است باو از غالم بالبداھه نکردند ک میش نیچرا ستا
مان و صدق اخالص یغمبر و قوت ایت خدمت پکن مرتبه به برینزد اھل سنت بالل را ا

ة الوضوء وارد یض بر تحیت را در تحرین روایشده و لھذا او مواظبت بر طاعات حاصل 
 ر.کل ابوبینه در فضا اند ردهک
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فرمود  جه آنحضرت کور است کتب اھل سنت مذکند در یه گوک: آنمیکد صد و کی

ن یو ا »�عمر خاصهه ايل عباده فباها بانلاس اعمه وإن اهللا تعايل نظر عشيه يوم عرف«
ه او را در عامه ک جغمبر یر جناب پیو تحقشود  می غمبریل عمر بر پیت موجب تفضیروا

ن طعن جور و جفا و تعصب و یو در اند و عمر را خاص قرار داده اند ردهکناس داخل 
دام کالم کن یده اول دریت رسیر محمله بنھایغ یالم علکعناد از حد گذشته و حمل ال

و  اند نیان حاضریناس حاجه مراد از کرا یدر عامه بود ز جغمبر یه پکل است بر آنیدل
د عموم یه فھمکباشد دوم آن میالم خود خارج کلم از عموم که متکه است یقاعده اصول

در  یدر عامه است و فالن یند فالنیه گوکن زمان یو خصوص موافق متعارف مردم ا
ه مطلق کفھمد  مین را یاسی کد یآ میت راست نیعرب ین لفظ اصال از رویخاصه از
در آن روز به فرشتگان  یه حق تعالکآنست اش  معنیه کم عرب باشد بلالکناآشنا با 

ن یص پس دریرد بتخصکان یلت عمر را بیفض العموم یر فرمود علکان ذیلت حاجیفض
ص فرمود بمباھات یعمر را تخص یع حضار حجه الوداع است آریلت جمیث فضیحد

افته بود و یشھرت  یاعللت آنجناب در مأل یه فضک یاظھار شرف او نزد مألاألعل برای
از ی یکه کردند کز مطلع یشان را بحال عمر نین وقت ایشان بودند دریا گیمعتقد بزر

غمبر یپ گیقت مباھات به بزرین مرتبه دارد پس در حقیه اکن شخص است یاران او ای
 ن مرتبه دارند.یاران او ایقان او و یه رفکاست 
شان خست و دنائت و جفا را در یه اکنند بر اھل سنت که طعن ک: آند صد و دومکی

سباطه  یات جفه انه یاز حذ اند ه آوردهک یجائ اند ردهک جغمبر یت خود نسبت به پیروا
ه کشه یاست از عا یز مرویتب اھل سنت نکه در کن طعن آنیقوم فبال قائما جواب ا

س پ »اكن يبول قائما فال تصدقوه ما اكن يبول اال قاعدا ج من حدث�م ان انليب«
شدند و  میت مطلع ین نبود و اال ازواج مطھرات و اھل بیف ایه عادت شرکمعلوم شد 

ره یگر از ابوھریات صحابه دیم به روایردکح است رجوع یز صحیفه نیت حذیچون روا

ابليهيق عن ايب هر�ره اخرج احلا�م و«ال مندفع شد کم و اشیافتیث را مفسر ین حدیا
 ام معلوم شد و ھر عاقلینجا وجه قیپس از ا »اكن يف نابضهانه قال انما بال قائما جلرح 

ه در کزی یچن دارد یتفاوت آسمان و زمباھم  ه حالت صحت و حالت مرضکداند  می
مثل قضاء حاجت کنند  می زیدر حالت مرض تجودانند  می صحت عار و خالف مروت

ابر و لھذا در کن مجلس ایردن پا در عکو طشت بقرب مردم و مثل دراز  کیبراز بر چو
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ْعَرِج َحَرٌج َوَ� َ�َ الَْمرِ�ِض ﴿نص قرآن وارد است 
َ
ْ�َ� َحَرٌج َوَ� َ�َ اْ�

َ
لَيَْس َ�َ اْ�

�َْهارُ  َحَرجٌ 
َ
َ َورَُسوَ�ُ يُْدِخلُْه َجنَّاٍت َ�ْرِي ِمْن َ�ْتَِها اْ� بُْه  َوَمْن يُِطِع ا�َّ َوَمْن َ�َتَولَّ ُ�َعّذِ

 �ِ
َ
ات اھل سنت را با یه رواکن گروه یو عجب است از تعصب ا .]١٧[الفتح:  ﴾١٧ًماَعَذابًا أ

 یر شافیان و تقریه خود اھل سنت آن محامل را با وضح بکحه یوجود محامل صح
ه ان که در اصول خود قاعده دارند یگر علماء امامیو د ید مرتضینند و سکآورده طعن 

ت یگر ائمه رواید از حضرت صادق و درد و خویح ال یوجد له محمل صح یالخبر مت
ه کح یچ محمل صحینند و ھکنمیا یم و حکنا لنا و فروجھن لیه خدمه جوارکنند ک

اء و ائمه یذب و دروغ را بر انبکآرند و  مین درمیانرت نباشند یغ یخارم مروت و مناف
 ن بزرگان مرتفع شود.یند تا اعتماد از اقوال و افعال اینما میز یه تجویتق

شان بر پوست سگ نماز را جائز یه اکنند بر اھل سنت که طعن ک: آنصد و سوم دکی
ه رطوبت کلب کفه نماز بر پوست مدبوغ ینزد حن یه آرکن طعن آنیجواب ا اند داشته

ه متفق کح یث صحیه رفته باشد جائز است بنابر حدیلکه و مصالح بالیآن بااستعمال ادو

و عقل  »ا اهاب دبغ فقد طهرـميا«ز فرمود یو ن »جلد طهورهـدباغ ال«ن است یقیه فریعل
ر و یدن پوست جانوران حرام مثل شیه از دست رسانکرا یزکند  می ن داللتیبر ھم

عل الخصوص چون رطوبت عرق و مانند آن بر پوست  گیگرگ و گربه در حالت زند
دن یو ائمه اطھار دست رسان جغمبر یه از جناب پکشود بل میشان نباشد نجاست ن

ست پس بعد از یخر و اشتر بتواتر مرو ین قسم جانوران ثابت شده است و سواریاب
که از بدنی محض بنابر اختالط رطوبت  اند ردهک ھا نیام بنجاست پوست که حکمردن 

ه صاف ین رطوبت بمصالح و ادویو گوشت بوده است چو ن پوست را از یخون و چرب
 یه بروکند در رنگ جامه کخود عود اصلی گردد به ھمان حالت  کرده شود و خشک

ن یر ازیپوست خنز یرده آرک کخته باشند و باز شسته و خشیگر ریا نجاست دیبول 
قوله  اند گفته کع اجزائه ناپاید بجمیه او را در قرآن مجکل آنیعموم خارج است بدل

ًما َ�َ َطاِعٍ� َ�طْ ﴿ یتعال وِ�َ إَِ�َّ ُ�َرَّ
ُ
ِجُد ِ� َما أ

َ
ْو َدًما قُْل َ� أ

َ
ْن يَُ�وَن َميْتًَة أ

َ
َعُمُه إِ�َّ أ

ِ بِهِ  هِلَّ لَِغْ�ِ ا�َّ
ُ
ْو فِْسًقا أ

َ
ْو َ�َْم ِخْ�ِ�ٍر فَإِنَُّه رِْجٌس أ

َ
َ�َمِن اْضُطرَّ َ�ْ�َ بَاٍغ َوَ�  َمْسُفوًحا أ

ز نجاست دارد و یو لھذا مو و استخوان او ن .]١٤٥[األنعام:  ﴾١٤٥َ�ٍد فَإِنَّ َر�ََّك َ�ُفوٌر رَِحيمٌ 
ار را کد شیه در قرآن مجکثابت نشده بل یل شرعیچ دلیر دادن به ھیم خنزکسگ را ح

ه در کخورند و ظاھر است  میبااتفاق  یعه و سنیو ش اند حالل ساختهکند  می که سگ
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اعضا گر یپوست و دجای چه رسد  می ارکه محل لعاب است بشکار دھان او کحالت ش
ه بر کپس معلوم شد کردند  می ار او را چرا حاللکداشت ش میر یم خنزکپس اگر ح

ه بر ینزد امام یث است آریردن خالف قرآن و حدکن مسئله طعن یاھل سنت بر ا
شود  مین کر پایچ تدبین است و به ھیه باالجماع نجس العکانسان  کگه(گوه) خش

در (ارشاد)  یخ حلیجائز است چنانچه شده نماز یگرد کمفروش باشد و خشجای اگر 
ست ھا نیاو اجماع  اند ردهکن یح بایتصر یو ابو جعفر طوس ع) یو ابوالقاسم در (شرا

لب و گوه آدم کپوست مدبوغ ال درمیاننھم ندارند حاال یما بین مسئله فیخالف در
 رد.کد یسه بایمقا

ه کو حاالن اند داشتهند اھل سنت لعب شطرنج را جائز یه گوک: آند صد و چھارمکی
ن یوھش آن معلوم جواب ازکد نیلعب و لھو در شرع مذموم است و از نصوص قرآن مج

و آثار داله بر حرمت  اند ل بحرمت لعب شطرنجیه و حنابله قاکیفه و مالیه حنکطعن آن
ه کروه است بچند شرط اول آنکرا دو قول است در قول اول م ینند و شافعکت یآن روا

د یسنن و آداب نه نما کآن عجلت و ترادای ند و در کر نیمختار خود تأخ نماز را وقت
ند مثل کن کن شغل تریگر را بسبب ایه واجبات دکنباشد سوم آن درمیانه قمار کدوم آن

و اتباع جنائز  یادت مرضیارت اقارب و عیال و زین و تفقد اھل و عیوالدضروری خدمت 
ه کد پنجم آنیاین درمیانن شغل نزاع و جدال و دروغ و قسم دروغ یه در عکچھارم آن

ن شروط پنچگانه مفقود یھم از ای یکوانات نباشد پس اگر یآالت او مصور بصورت ح
گر موافق جمھور یاء) و قول دی(االح یذا فکره شود یبکشود حرام گردد و به اصرار 

م ير تسليبر تقدو مد الغزايله ابوحايه نص عليانه رجع ال يقد صح عن الشافعو«است 

د یاکجنگ و محافظت از م یافت قاپویذ ذھن و دریبشطرنج چون در تشح »لعب
بازی زه یو ن یازاند ریب فرس و تیم لعب مباح مثل تأدکتمام دارد در ح یدشمنان دخل
چ یل ھیو از آن قب ینید دیباشد از فوا یه خالکه مذموم است آنست ک یداخل شد لعب
ه وقت کن حالت نماز یشان در عیه اکه ینند بخالف امامکز نه یسنت تجولعب را اھل 

ر و کمناجات خالق االرض و السموات و افضل عبادات است و راس طاعات است به ذ
گر یب) و دیر او در (تھذیو غ یچنانچه ابوجعفر طوس اند ردهکز یرا تجوبازی ن یتیخص

 .یان شاءالله تعال رده شودکچنانچه نقل از انجا  اند ردهکر کتب ذک
ز یشان سرود و غنا را تجویه اکنند بر اھل سنت که طعن ک: آند صد و پنجمکی

ن طعن محض یشمار واردند و ا بی ث و آثاریوھش آن احادکه در نکحاالن اند ردهک
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ر به اجماع فقھاء اربعه حرام است و یه غنا مقرون به االت لھو و مزامکرا یافتراست ز
د یه سکرده بلکده و بآن رغبت نیه غناء محروم را نشنیبراء صوفکخ عظام و یمشا

ه السماع حرام کد یگو یخ مرزوق فاسیه انه بطاله و شکد یگودادی د بغیالطائفه جن
سی کآواز خوب قوال با مضمون موافق از  اند دهیته و آنچه بزرگان اھل سنت شنیالمک
دنش یه دک یل و نه زن اجنبکه خوف فتنه ازو نباشد بوده است نه از امرد خوش شک

ا یق به طاعات یر جنت و نار و تشوکشان از جنس ذیثر سماع اکباعث شھوت شود و ا
ن یمحبت بود و ا ین در غلوایب االنطباق است بر حاالت محبیه قرکر ھجر و وصل کذ

خ یز ھست شیشان نیه مخالف مذھب خود اکقسم غنا را حرام گفتن مخالف شرع بل
العرس و  یجوز الغناء بشروطه فیه کرده است کر کتاب (الدروس) ذک شان دریمقتول ا
ر یـخمه فساد ویماه سراسر کست یزیه چیه از شروط سماع نزد امامکن است یعجائب ا

ال جاء وـاهل ون الشعر يفيكالون رجال ويكال ـمسمع امرأه وون اليكان وهو« فسق است

ه سماع از زن چه قدر در کرد کد یبانجا تأمل یدر »(رشح القواعد) ذا يفكذبا كون يك
 ادت دارد بر سماع از مرد.یقبح ز
را ھا  سف دادند حمقا و میب یشان فریاز اسالف اجمعی ه ک: آند صد و ششمکی

ن و دخول و خروج از یگر بزرگان دیثرت آمد و رفت خود نزد ائمه اطھار و دکب
از تالمذه خاص و اصحاب با  ھا نیاه کشان تا عوام مردم گمان برند یا یھا خانه

شان را یات ایند و روایق نمایشان تحقین خود را ازین بزرگانند و مقدمات دیاختصاص ا
ات مندرج و منتشر یل خود را دران روایب و اباطیاذکاز حضرات معتبر شناسند پس ا

اران کن میله بر باد فنا دادند و سر گروه این حیاز عوام را با یثرکمان این و ایساخته د
ھشام بن ÷ و دغا بازان در زمان حضرت سجاد و حضرت باقر و حضرت صادق 

ن و یو زراره بن اع ید بن جھم ھاللیو ز میثیم و ھشام بن سالم و احوال طاق و مکالح
مقام دارند و  یامام عالھرسه  نیت ازیه ادعاء رواکاند  مییم بن عتبه و عروه خکح

و غارت  اند مودهیپ میله ین حیره راه ایثکن گروه جمعات ین قرنا بعد قرن ازیھمچن
 یه نوبت حضرت امام محمد بن الحسن المھدکنمودند تا آن میق یمان خالین و اید

ر یت و صغر سن در وفات کردند و باب تزویشان متولد شدند و در حالت طفولید و ایرس
صول و فروع و اخبار و ار در ایب بسیاذکتر شد و ا شان مفتوحیاب ایر بعد از غکو م

عه و ذم اھل سنت دفتر دفتر ین و مدح شیصحابه و خلفا و امھات المؤمن مطاعن
 اظھار یزاریو ب ن گروھا براءتیت نمودند و حضرات ائمه در ھر وقت ازیروا
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نمودند  میار کب و انیذکشان را تیات ایو رواکردند  می شان را ردید ایو عقافرمودند  می
ه و اخفاست و اال ما را یتق ن ھمه بنابریه اککردند  می نزد مردم ظاھر ھا نیاو 

له از ین وسیست و بایگران را نیه دکشان متحقق است یبجناب ا یو قرب یتیخصوص
نه منوره واقع شده بودند مثل اھل یه در بالد دور از مدکسانی کمردم عوام خصوصا 

از بنام یگر وجوه نذر و نیرھا خمس و دن شھیاشان و مانند اکعراق و اھل فارس و قم و 
از جانب حضرات بآنھا نشان  یلباس یو مھرھا یو رقعات جعلگرفتند  می حضرات

د و یبھم رس یه مذھبکفروختند تا آن میا یل دنین خود را بثمن قلیدادند و د می
حه خود از ائمه یتب صحکه در یگر امامیو د ینیلکه کگرفت و عجب آنست صورتی 

عبه خود کن اشخاص را قبله و یات ھمیو باز رواکنند  می ن گروه نقلیمذمت ااطھار 
را زجر و  ھا نیان گروه فرمودند و ید ایار عقاکد مجاھره انید شھیو حضرت ز اند ساخته

ا تقول عن ـاال تستحيي فيم«ه کھشام احول را گفت  روزیه کنموده تا آن یخ واقعیتوب

ا االمام بعد ابيك اخوك ـانماالحول له يوما انك لست بامام و بري عنه البته قالوهـي واب

انه ـي يعلمك مسائل الدين وال يعلمني وا تقول ان ابـحممد فقال يا احول اال تستحيي فيم

 ا يدخلني النارـكان يربد اللقم فيجعلها يف يف فكيف ال يكفني عمـحبني حبا شديدا وكان ي

ه خود را به که یو از دعا مذھب امام »ه من االماميهغريهذا اليكون ابدا رواه الكليني و
قت اخبث زنادقه بود در زمان ھارون یو در حقکرد  می اظم منسوبک یحضرت موس

ر کر صانع و منکالجن من یکه ملقب بود بدکم شاعر است ید اسحاق بن ابراھیرش
ع ھذا خ معروف و مشھور است و میع تواریح او در جمین قبایر بعث و اکنبوات و من

د شھرت دارد و یخ مفیشان بشیه نزد اکفه محمد بن محمد بن النعمان یخ الطایش
تاب کاست در  یه قمیو شاگرد محمد بن بابو یو ابو جعفر طوس ید مرتضیاستاد س

   ھای نسخهھا  ازین بعضیان خود شمرده و یشوایالمثالب و المناقب او را از فقھا و پ
و  اند گر ائمه نسبت نمودهیو بحضرت باقر و صادق و د اند تابھاء مزور پرداختهکو  یجعل

ر آن عند یبحفظ و تشھ یو ما را وصکردند  می تب را اخفاکن یشان ایه اک اند ردهکنقل 
و  اند د ھمه را بر سر و چشم گذاشتهیعه رسیتب نزد شکو چون آن  اند الوقت نموده

فه یخالد شنبوله و طا یعن اب ینیلکلما رواه اکمحابا آغاز نھادند  بی اتیات آن جعلیروا
تاب (قرب االستاد) کمثل  اند به ائمه نسبت دادهیاقارب قربعضی را به  یتابکشان یاز

ت نموده خود را در یمحبت اھل ب یه دعواک اند بوده یشان نصرانیاز ابعضی ه و یامام
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له یقوم و قبه در کم حاالنیه ما از اصحاب فالن امامکو گفتند  اند ردهکعه داخل یش
شان یا یکردند و در نماز و روزه و عبادات و اوضاع و رسوم شرکخود اسالم ظاھر ن

ان یگر معامالت بطور نصرانیل و شرب و دکماندند و ممتاز و جدا نشدند و طول العمر ا
مان خود ازآن ین و ایت دین ھمه را از آنھا باور داشته روایعه ایآوردند و ش میبعمل 
در  یه ابوجعفر طوسک یم نصرانیا بن ابراھیرکمثل زگرفتند  می امحاب بی جماعه

 اس.یھذا الق یو علکند  می تیروا یب) از وی(تھذ
اخفاء عنی یه است یتق شان و خاتمه البابیود اکیه از اعاظم ک: آند صد و ھفتمکی

ان و نسوان یو صبھا  سف مذھب باطل خود از عقال و ارباب لباب و غرض آن مذھب بر
شان را یشان مطلع نشوند و بر ھم نزنند و ھرگاه ایب ایاذکاھل عقل بر ضاللت و اتا 

ت شما و یت وارد است و مخالف رواین روایتاب از ائمه چنکه در فالن کگرفته شود 
است اصلی ه ین تقیه است و ایشان حمل بر تقین اجوبه ایده شماست بھتریذب عقکم

و حمقا ھم ھا  سف شان نزدیبود ھرگز مذھب ا مین اصل نیشان اگر ایم از اصول ایعظ
ه ما مذھب کن فرقه بدانست یشتر تفاخر و ابتھاج ایافت و چون بی میصورت رواج ن

م و یم و ما تالمذه خاص خاندان رسولیت ابرار فرا گرفته ایخود را از ائمه اطھار و اھل ب
مه حاصل نشده شان را بال واسطه مالقات حضرات ائیه مصنفان اکن معلوم است یقیب

ه کان دارند یشوایو پ اند ت واقعیط و روایشان و حضرات ائمه وسایا درمیانپس البد 
حاال مناسب نمود کردند  می و ازان جناب نقل مذھب ساختند میخود را بائمه منسوب 

شان یقت وثوق و قوت مذھب اید تا حقین رساله بقلم آیشان دریاحوال اسالف اه پاره از ک
حده یعل ین مطلب مھم بابیان ایب برایاست واضح گردد ھذا  یذائکه مأخوذ از بزرگان ک

 .آورده شد



 
 
 

 عهیر احوال اسالف شکدر ذ :باب سوم 

 ھای عه و انشعاب فرقهیابتداء حدوث مذھب شه کن مبحث در باب اول یچند اھر
ل از احوال و ین باب به تفصین شده باالجمال گذشته است اما دریشان دران مبیا

 ن مطلبیو قصدا نظر و بحث متوجه باشود  می ردهکاد یھای آنھا گیھا و بزریخوب
از بحث  یلیار دارد و بحث تفصیرجحان بس یاز نظر ضمن یه نظر قصدکشود  می

 شمار. بی تفاوت یاجمال
  :اند عه چند طبقه بودهیه اسالف شکد دانست یبا

ن یس لعین ابلیس المضلین مذھب را بال واسطه از رئیه اکسانی ک :یطبقه اول
ه در باطن عداوت اھل اسالم مضمر داشتند ک اند نین طبقه منافقیاستفاده نمودند و ا

شان و یا یراه در آمد در زمره اھل اسالم و اغوالم شدند تا کلمه اسالم متکو بظاھر ب
شان عبدالله بن سبا یا یرد و مقتداکشاده کنھم یما بیقاع مخالفت و بغض و عناد فیا
در باب اول منقول شده و او اول  یخ طبریحال او از تار یه ابتداکست یصنعان یھودی

شان و ثالثا به یتداد ام به ارکر صحابه و خلفا و حیفکا به تیر و ثانیل حضرت امیبتفض
را از اتباع خود در ھریک  ر مردم را دعوت نمود و برحسب استعدادیت حضرت امیالوھ

ن یه اکع فرق رافضه است یاالطالق جم یحباله اغوا و اضالل درآورد پس او قدوه عل
 یثرکا اگرچهن آورده اوست ین در قلوب اھل زمیس لعینه ابلین از سگین خباثت آیآئ

ت حضرت یبه الوھآنکه  نند بنابرکاد ی یند و او را به بدیفران نعمت او نماکشان یاز ا
قت ھر ھمه ین در حقکل شده بود و لھذا او را مقتداء غاله دانند و بس لیر قایام

معنی شان یع فرق ایه در جمکن است یند و ازیض اویضان شمه از فیشاگردان او مستف
ذب و افترا و کو مدسوس از  یان مخفیھودیت مشاھد و محسوس است و اخالق یھودی

ر یالم الرسول بر غکالم الله و کاران رسول خود و حمل یبھتان و سب بزرگان و لعن 
و تملق از راه خوف و طمع  یمحمل او و اضمار عداوت اھل حق در دل و اظھار چاپلوس

 یجعلاتبات کن شمردن و رقعات مزوره و میان دکه را از اریشه گرفتن و تقیو نفاق پ
 برایغمبر و ائمه نسبت نمودن و ابطال حق و احقاق باطل یساختن و آنھا را به پ

و نمونه اری یبساست از  کیاند ور شدکه مذکنقدر یردن و اکخود وی یدناغراض فاسده 
ه از سوره بقره گرفته کد یمنظور افتد با یلیرا اطالع تفصسی کو اگر  یست از خرواریا
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ان از صفات و اعمال و یھودیر کد و آنچه در ذیر مطالعه نماکفتا سوره انفال به غور و 
ن فرقه را یاخالق موجود است در ذھن خود محفوظ دارد باز صفات و اعمال و اخالق ا

د و طابق ین مقال در دل او در آیه صدق اکن است یقیبا آن محفوظ خود مطابقه دھد 
 د.برایالنعل بالنعل از زبان او 

مانان و منافقان و قاتالن حضرت عثمان و تابعان یف االیز ضعا ی: جماعتطبقه دوم
مه در اسالم شده یبار و چون مصدر خباثت عظکان صحابه یه بد گوکعبدالله بن سبا 

د چار یتوانند گذران یجناب یتوسل به عال بی ه در بالد اسالمکآن نداشتند  یبودند و رو
شمردند و  میعه آن جناب یاز شدند و خود را یخز میر یر حضرت امکو ناچار در لش

شان بطمع خدمات و مناصب از صوبه یاز ا یدند و برخیانیگو مین ین و صادقیمخلص
ر را از یحضرت ام کت المال دامن مباریگر اعمال و اشغال بیھا و دیھا و فوجداریدار

مون بر منصه کآنھا عند الوقت از پرده  ین ھمه خباثت باطنیدادند و با ا میدست ن
الم ارشاد نظام آن کدند و ھرگز یورز میر یجناب ام ینمود و نافرمان میجلوه  ظھور

نمودند و خالف او امر و  میردند و دعوت او را اجابت نک میجناب را بسمع اصغا گوش ن
شدند دست  مین و منصوب یآوردند و ھرگاه بر خدمات مع میامام بحق بعمل  ینواھ

 برایبار کساختند و در حق صحابه  میله دراز انت بر بندگان خدا و مال الیظلم و خ
ان روافض و اسالف یشوایپ اند ن جماعهیشادند و اک میخود زبان طعن  یگرم بازار

ات و یمان خود در آن طبقه بر رواین و اید یه بناکشان و مسلم الثبوت نزد آنھا یا
ر بوساطت یجناب امنفرقه از یات ایثر رواکو ا اند ن نھادهین فساق و منافقیمنقوالت ا

خ یتوار ین باب از روین درین فساق و منافقین اشخاص است و سبب درامد ایھم
از  یعه اولیثرت و غلبه شکم بسبب کیه قبل از واقعه تحکوسته یچنان به وضوح پ

مغلوب و معطل مانده بودند چون واقعه  ھا نیار یر حضرت امکن و انصار در لشیمھاجر
ب یز قریأس حاصل شد و مدت موعوده خالفت نیم رو داد و از انتظام امور خالف کیتح

ه محل کاز دومه الجندل  یعه اولیآمد ش یکعضوض نزد کد و دوره ملیبه انقضاء رس
ه کنه منوره و میه مدکوس شده به اوطان خود ین مأین نوع نصرت دیم بود ازکیتح

گر نصرت یعاودت نمودند و در رنگ دف بود میحجاز شر یگر قصبات و قریمعظمه و د
ث و یت احادیقت و روایعت و ارشاد آداب طریام شرکج احین شروع نمودند از تروید
ن امور اشتغال یوفه داخل شد و بھمکز بیر نید چنانچه حضرت امیر قرآن مجیان تفسیب

ناب ھمراه آنج یعه اولیبر رجوع نمود و در آنوقت از شکفرمود و از جھاد اصغر بجھاد ا
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دان ین گروه میوفه خانه دار بودند نماند اکثر آنھا در که اکل یر از جماعه قلیوفه غکدر 
ھا و یر و بدگوئیھا نسبت بجناب امیادب بی مات وکھا و تحیدند و داد نافرمانید یرا خال

ه مصدر آن ک یاء و اموات دادند و بجھت مفاسدیاران او از احیع در حق یطعن و تشن
ر ھم نداشتند و ھنوز طمع مناصب و خدمات ھم یاز حضرت ام یجدائ یشده بودند رو

ن طرف در تصرف یگر بلدان ایه عراق و خراسان و فارس و دکبود  یالجمله باق یف
ر ھم بجھت غلبه اعدا و قلت اعوان و یه حضرت امکدانستند  می زیر بود و نیحضرت ام

مل خواھد فرمود بالجمله اگر در مات ما را تحکانصار از ما دست بردار نخواھد شد و تح
اران وفادار و ی ییو جدا یذائکر بود از صحبت ناجنسان یه بر جناب امک یآنوقت حالت

ن یقید بالیخ مطالعه نمایدر توارسی کگر بالد عرب یتسلط اعدا بر شام و مصر و د

االمثل اشد ابلالء يلع االنبياء ثم «ه کد یق نمایتصد جن یث خاتم المرسلیبمضمون حد
ھا  بعین ن گروه با آنجنابین گروه و معامالت ایر با ایو معامالت حضرت ام »فاالمثل

ن با جناب رسالت مآب است حذوا یو معامالت منافق یان با حضرت موسیھودیمعامالت 
شه باعث رنج یه ھمکاد داشتند بلیشدند و نه اطاعت و انق میر جدا که نه از لشکبحذو 

ات اھل سنت را یبودند و چون روا میه سوھان روح است کدل  دورت خاطر و ماللکو 
لمات کست ناچار بنقل یعه دارند اعتبار نیه با شک ین باب بسبب تھمت عداوتیدر

ه یدیف در زین و ارباب تألیشتر مصنفیپردازد و ب میعه یتب معتبره شکر از یحضرت ام
د بالله ید امام موید شنیانصاف باآرد بگوش تامل و  مینقل ھردو  از اند ه گذشتهیو امام

است  »امه يف مباحث االمامهـحمـاطواق ال«ه کتاب خود کدر آخر  یدیبن حمزه ز ییحی

فاخربت «ر و عمر کنتقصون ابابید بن غفله أنه قال مررت بقوم یت نموده عن سویروا
عبدا� بن قلت لوال انهم يرون انك تضمر ما اعلنوا ما اجرتؤا يلع ذلك منهم عليا و

ـهما اهللا ثم نهض و اخذ بيدي مـسبا و�ن اول من اظهر ذلك فقال يلع اعوذ باهللا رح
حيته و � بيضاء فجعلت دموعه ـمنرب ثم قبض يلع لـمسجد فصعد الـادخل� الو

حيته و جعل ينظر للبقاع حيت اجتمع انلاس ثم خطب فقال (ما بال اقوام ـتتحادر يلع ل
انا ـمسلم� وابوي الووز�ر�ه وصاحبيه وسيدي قر�ش و ج يذكرون اخوي رسول اهللا

ـجد يف أمر اهللا الوفاء والـحب وبال جعليه معاقب صحبا رسول اهللا ـمايذكرون وبري م
ال�ب كحبهما كرأيهما رأيا و ج �عاقبان ال يري رسول اهللايأمران و�نهيان و�قضيان و

مسلمون راضون فما ـالا راض وري من عزمهما يف أمر اهللا فقبض وهو عنهمحبا كما ي
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�عد موته فقبضا يلع وامره يف حياته و جس�تهما رأي رسول اهللا ـجاوزا يف أمرهما وت
ـحبهما اال مومن فاضل وال �ري النسمه ال يـحبه ومهما اهللا فو اذلي فلق الـذلك رح

ه یارو ی. و ف»حديثـي آخر الـ�غضهما مروق) اليبغضهما اال شيق مارق وحبهما قر�ه و

سرتي ذلك ان شاء اهللا تعايل ثم ـجميل) وحسن الـهما اال الـلعن اهللا من اضمر ل(«
و چون خبر  »ا)ي يف ب�ه ابدـقال (ال �ساكنـمداين وي الـي ابن سبا فس�ه الـارسل ال

ه صوبه کعبدالله بن عباس بسوی د یر رسیر در مصر بحضرت امکب یقتل محمد بن اب
ن گروه شقاوت پژوه یت ایاکر نامه نوشت و دفتر شیحضرت امدار بصره بود از جانب 

ه ک »تاب نھج البالغهک«از ھا  بعین رامت شمامه راکدران درج فرمود و حاال آن نامه 
ن یا ماسال گیو بزرخوبی  نم تاکعه و متواتر است نقل یتاب الله نزد شکتب بعد کاصح ال

من االمس گردد عبارت نامه ن یفرقه بشھادت امام معصوم اوضح من الشمس و اب

ي بكر فقد استشهد فعند اهللا نحتسبه ولدا ـحممد بن اباما بعد فان مرص قد فتحت و«نست یا

ـحاقه وامرهتم لعلی  كنت قد حثثت الناسوعامال كادحا وسيفا قاطعا وركنا دافعا و ناصحا

ـمعتل نهم المبغياثه قبل الوقعه ودعوهتم رسا وجهرا وعودا وبدءا فمنهم االيت كارها و

ال طمعي واهللا لوي منهم فرجا عاجال فـجعل لـمنهم القاعد خاذال اسأل اهللا تعايل ان يكاذبا و

ان ال القي مع هؤالء يوما منيه ال حببت ـالعلی  توطئه نفيسلقاء العدويف الشهاده وعند 

ه لیه از قبکان بن عوف یه سفکد یه خبر رسکوقتی ز یو ن »هم ابداـال التقي بواحد و
ت آنجا را بقتل یو رع اند دهیه بود سواران او به شھر انبار رسیغامد و از امراء معاو یبن

ن عبارت ارشاد اشارت مندرج یر خطبه فرمود و در ان خطبه ایدند حضرت امیرسان

تفرقكم وهم باطلعلی  اع هؤالءـهم ما تري من اجتمـجلب الـيواهللا يميت القلب و«است 

حني رصتم غرضا يرمـي يغار عليكم وال تغريون وتغزون وال ترحا عن حقكم فقبحا لكم و

قيظ اره الـمـحر قلتم هذه جـترضون فاذا امرتكم بالسري اليهم يف ايام التغزون ويعيص اهللا و

حتی  قر امهلنااذا امرتكم بالسري اليهم شتاء قلتم هذه صباره الينسلخ عنا الـحر وحتی  أمهلنا

اهللا فرارا من الـحر والقر فاذا كنتم من الـحر والقر تفرون فانتم وينسلخ عنا الربد وكل هذا 

ربات الـحجال عقول جال لكم حلوم االطفال وال رمن السيف افرا يا اشباه الرجال و
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قاتلكم اهللا «فرماید  می ن خطبهیز در ھمیو ن »م اعرفكم معرفهـللوددت انـي لـم اركم و

علی  ام انفاسا فافسدتمـجرعتموين نغب التهمو م قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظالقد مالت

لكن ال علم له و ي طالب رجل شجاعـقالت قريش ان ابحتی  العصيانـخذالن ورأيي بال

لقد خضت فيها حتی  ها مقاما منياقدام فيـها مراسا وهل احد اشد لرب هللا ابوهم وحـبال

و در خطبه  »طاعـال يمن ـلكن ال رأي لالستني وعلی  وما بلغت العرشين وها انا ذرفت

اءهم، كالمكم يوهي الصم مختلفه اهوـمجتمعه ابداهنم، الـاهيا الناس ال«فرماید  می گرید

كيت فاذا حرص القتال ومجالس كيت ـفعلكم يطمع فيكم االعداء، تقولون يف الالصالب و

بأضاليل ال اسرتاح قلب من قاساكم، اعاليل ي حياد، ما عزت دعوه من دعاكم، وفانتم حيد

ـموه ومن فاز اهللا من غررتومغرور ـال«د یگر فرمایو در خطبه د »وداع ذي الدين املطول

اصدق اهللا ال بكم فقد رمي ما فوق ناضل اصبحت ومن رمي بكم فاز بالسهم الباخس و

ه استنفار یکگر وقتیز در خطبه دینو  »بكمال اطمع يف نرصكم وال اوعد العد ووقولكم 

ِيَن ﴿، »اف لكم لقد سئمت عتابكم«فرمود کرد  می ماھل شابسوی مردم  َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

رِْض 
َ
ِ اثَّاقَلُْتْم إَِ� اْ� رَِضيُتْم بِاْ�ََياةِ  آَمُنوا َما لَُ�ْم إِذَا �ِيَل لَُ�ُم انْفُِروا ِ� َسبِيِل ا�َّ

َ
أ

 ِ �ْيَا ِمَن اْ�ِخَرة �َْيا ِ�  ا�ُّ ِ إِ�َّ قَلِيٌل َ�َما َمَتاُع اْ�ََياةِ ا�ُّ عوضا، « .]٣٨[التوبة:  ﴾٣٨اْ�ِخَرة

ـموت يف جهاد اعدائكم دارت اعينكم كانكم من الاىل  بالذل من العز خلقا؟ اذا دعوتكمو

كان قلوبكم مألوسه فانتم ال سكره يرتج عليكم حواري فتعمهون ومن الزهوق يف غمره و

عز يفتقر وفر ووال ذوكم ال بـركن يمما انتم بانتم يف منعه ليستخشن الليايل و تعقلون ما

بئس ـعت من جانب انترشت من جانب آخر وا مجـها فكلمـاليكم ما انتم اال كابل ضل رعات

 الـمتعضون والتتكيدون وتنقص اطرافكم و ال مسعر نار احلرب انتم تكادون ولعمر اهللا

يع اذا من اليطـب منيت«فرماید  می گریز در خطبه دیو ن »انتم يف غفله ساهونينام عنكم و

محيه الن بنرصكم ربكم؟ اما دين جيمعكم والجييب اذا دعوت الابا لكم ماتنتظروامرت و

حتی  التطيعون يل امراواناديكم متغوثا فالتسمعون يل قوال حتميكم اقوم فيكم مسترصخا و
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 نرصاىل  اليبلغ منكم مرام دعوتكمـا يدرك بكم ثار ومساءه فمـيكشف االمور عن عواقب ال

منكم اىل  االدبر ثم خرجوتثاقلتم تثاقل النضم فجرجرتم جرجرت اجلمل االرش واخوانك

َما �َُساقُوَن إَِ� الَْموِْت َوُهْم ﴿ »جند متذايب ضعيف َّ�
َ
َ َك� ُ�َادِلُونََك ِ� اْ�َّقِ َ�ْعَدَما تَبَ�َّ

 يدارا يـكم يداركم ا«د یفرما یذائکاران یز در ذم و طعن یو ن .]٦[األنفال:  ﴾٦َ�نُْظُرونَ 

ا ـكلموتكت من جانب آخر ـا خيطت من جانب هتـمتداعيه كلمـالثياب الالبكاء العنيده و

 الشام اغلق كل رجل منكم بابه وانجحر انجحار الضبه يف اظل عليكم منرس من منارس

ي بكم فقد رمي بافوق (من رم و نیز در خطبه دیگر فرمایدالضبع يف وجارها حجرها و

در  ین خطب را بتمامھا رضیو ا »اهللا لكثري يف الباحات قليل حتت الرايات)كم وناصل ان
 یو عل اند ردهکت یتب خود رواکز در یه نیگر امامیاو د یرده و سواکر ک(نھج البالغه) ذ

ه آن کفه گفته است یخ الطایش یبن طاوس سبط محمد بن الحسن طوس یبن موس

ا اجابه اال رجالن فتنفس ـقتال البغاه فماىل  منرب الكوفهعلی  الناسومؤمنني كان يدعـامريال«

اظهارهم واعتقادهم  الصعداء وقال ابن يقعان باز ابن طاوس ميگويد كه هؤالء خذلوه مع

لكن ـهم ويداري÷  كانالباطل وعلی  لفرض طاعه وانه صاحب احلق وان الذين ينازعونه

منه يف مسجد الكوفه ويستخفون به  ينالونقد سمع قوما من هؤالء ـمداراه نفعا وال جتديه ال

 . »انشد متمثالفاخذ بعضاديت الباب و
 ت: یب
ــــــــا غــــــــيئــــــــا مريهن   داء خمــــــــامرريئ

 

 لعــــزه مــــن اعراضــــنا مــــا اســــتحلت  
 

ت ابن طاوس ثابت یھا و روا ن خطبهیھم. و از مجموع ایلھم و دعا علکئس منھم یف
م کلمه قاتلکت آنجناب بودند یعیان شیه مدعکن فرقه یر در حق ایه حضرت امکشد 

شان را یه ھرگز گفته اکاد فرموده بر آنیز قسم یم و ترحا ارشاد فرموده و نکالله و قبحا ل
الم خود وصف نمود و از کدن یان اوامر خود و نشنیق نخواھد فرمود و جابجا بعصیتصد

ع ھمو یتجرر از خذالن آنجناب و یغ ھا نیازار بود و یشان بیشان و شناختن ایدن اید
ه پس پشت در مسجد نشسته بد گفتن و کردن بلکدل آنجناب را پر از غصه و غضب 

ن یعه آن وقت دریع شیه جمکز معلوم شد یو ن اند وه نداشتهیاستخفاف نمودن آنجناب ش
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س پس چون حال صدر اول کدو  ین داخل بودند سوایوھش و نفرکن نیو در یکعمل شر
 گران.یبر حال د ین باشد وایچن اند ن فرقهیگل سرسبز ا نرگس و یر رویه نکو قرن افضل 

بد کفلذه  یسبط مصطف ید مجتبیه سکعه جماعه بودند ی: از اسالف شطبقه سوم
س کباعث شدند و چھل ھزار ÷ ر یرا بعد از شھادت حضرت ام÷ زھراء امام حسن 

ت یو ن وفه بر آوردندکرون یب نموده بیه ترغیردند و بر قتال معاوکعت یبر موت ب
 یازند چنانچه در اثنااند که آنجناب را در ورطه ھالکافته بود یم یشان تصمیفاسده ا

ھا بعمل یادب بی راه به سبب تنخواه آنجناب را آزرده خاطر ساختند و به قول و فعل با او
ر ینماز را از ز یداد مصلیعه خاص قرار میه خود را از شک یه مختار ثقفکآوردند تا آن

ش زد و چون نوبت بمقابله و مقاتله کمبار یلند بر پاکگر ید ینیربود و لع شکقدم مبار
ا و آخرت ینصرت آن امام بحق نموده خسران دن که راغب شده تریمعاو یاید بدنیرس

 یعه والد عالیعه آنجناب و شیه خود از مخصوصان شکوختند حال اناند خود برای
ن یاد نھاده آنھاست احوال ایرده و بنکع احداث یو مذھب تشگفتند  می مقدارش

رده در کر کل ذین تفصیا و االئمه) بھمیه االنبیتاب (تنزکدر  یجماعه را سبد مرتض
ه نمودند و بخلع خالفت یه با معاوکمقام عذر از جانب حضرت امام حسن در مصالحه 

پنھان با  ھا نیاه رؤساء که مسطور است یتاب الفصول) امامکز در (یتن در داد و ن
ه ھان کنوشتند  میدند و یغالنیت بر مکاتبات و مراسالت داشتند و او را بر حرکه میمعاو

م یبستان کا و آخرت بچند خرمھره ناپایدن یاھیم و روسیزود شو تا امام را بتو سپار
ن ھمه یز در خاطر داشتند و نزد امام ایو دغا با امام ن کاراده فت ھا نیااز بعضی ه کبل

ده بود بنابران تن بمصالحه در ین انجامیقیده و بحد یشان بثبوت رسیفسادات و ارادات ا
تب معتبره که از کنست ترجمه خلص عبارت فصول یشده ا یداد و ناچار بخلع خالفت راض

 ه است.یامام
ن ید قره عیه با حضرت سبط شھک اند انیوفکثر کعه ای: از اسالف شطبقه چھارم

ض و اخالص نامھا فرستاده نرد یبالحاح تمام عران مقتول یبد البتول حسکرسول فلذه 
وفه که بجانب که از حرام آمن مکدغا باختند و اول آنجناب را بجد تمام باعث شدند 

د و نوبت بمقابله و مقاتله اعدا و امتحان صدق یرس یکد چون آنجناب نزدیت فرماکحر
و عدد از امداد و ثرت عدد کمودند و با وجود ید ھر ھمه راه خذالن پیو اخالص انجام

شان با دشمنان آنجناب خوفا و طمعا یاز یه برخکنصرت آن مظلوم تقاعد نمودند بل
ت یر خواره اھل بیه اطفال شکق شده باعث شھادت آنجناب و رفقاء او گشتند تا آنیرف
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ان و برھنه شھره عالم یت عریاد العطش جان دادند و مخدرات و مستورات اھل بیبفر
 ن گروه واقع شد.یابازی و دغا  یوفائ یه علت بن ھمه بیشدند و ا

ه در وقت تسلط مختار بر عراق و ک اند بودهسانی کعه ی: از اسالف شطبقه پنجم
لمه کن برگشته بجھت موافقت مختار ین العابدیگر بالد آن ضلعه از حضرت امام زید

 جه او از نسل رسول کحال آندانستند  می خواندند و او را امام خود میفه یمحمد بن الحن
ه آخرھا از کور شد کل مذین فرقه سابق به تفصیندارد و احوال ا ینبود و امامت او وجھ

 ل شده بودند.یاو قابسوی  یرده به نبوت مختار و آمدن وحکن خروج یره دیدا
د را باعث ید شھیه اول حضرت زک اند گذشتهسانی کعه ی: از اسالف شطبقه ششم

ار امامت او نمودند و کد انیردند چون نوبت بمقابله رسکرفاقت  یشدند بر خروج و با و
دند و آن امام زاده یوفه خزکاو را گذاشته بکند  نمی یه او از خلفاء ثالثه تبرکبه بھانه آن

ن از سر ید شد و واقعه امام حسیه شھکمظلوم را در دست دشمنان او گذاشتند تا آن
امام زاده خو بود و اگر او از خلفاء ثالثه تبرا بالفرض اگر او امام نبود  یتازه گشت آر

حه یات صحیاز ائمه عظام روا یاشکالم فاضل کرد چه قصور داشت سابق در کنمی
ست و اگر او اقرار به یه بد گفتن خلفا در نجات و دخول جنت ضرور نکگذشته است 

 ات مفھومیوارون نبود چنانچه از ھمان ریمان بیره ایز از دایامامت امام محمد نداشت ن
و  اند تیع اھل بیجم  ه اعداءکنھمه آخر مظلوم بود در دست نواصب یو با اشود  می

افران گرفتار شود و با وصف کافر باشد خاصه چون در دست ک اگرچهاعانت مظلوم 
 است. یقدرت فرض قطع

شان را ادعا یه صحبت ائمه و تلمذ اک اند بودهسانی کعه ی: از اسالف شطبقه ھفتم
ر ین جماعه را نام بنام بتحریو اگر افرمودند  می بیذکر و تیفکنمودند و ائمه آنھا را ت می

ل و ید طویبا یم دفتریه برنگاریتب امامکشان از یائمه را در حق ا یم و فرمودھایآر

از  یر بیاریم لکن نبذیبتحر »لهك كرتيله الك كدريما ال«م کن بحیکد دراز لیبا یتابک
شان ضرور و واجب دانسته خدمت شما ید ایاز عقا یبزرگان و برخن یل و مناقب ایفضا

ه کست یه بر جماعه ایع خصوصا مذھب امامیه مدار تشکد دانست یتقدیم نموده که با
طان الطاق و ین و شیمثل ھشامکردند  می االبعاد ثالثه اعتقاد یرا جسم ذ یحق تعال

ست یار نکانجای را کس  ھیچ ور استکمذ ینیلک) یافکشان در (یده این عقیو ا یثمیم
م و کمثل ھشام بن الحکردند  می ثابت یحق تعال برایشان صورت ھم یفه ازیو طا

 نده اعتقادکن ناف صمد و یو پائ کاواکفه تا ناف اجوف و یطان الطاق و طایش
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 را در ازل جاھل یشان حق تعالیازبعضی و  یثمیمثل ھشام بن سالم و مکردند  می
و محمد بن مسلم و  یمان جعفرین و سلیر بن اعکین و بیاره بن اعمثل زردانستند  می

الجن  یکشان دیان ایشوایاز پبعضی نند کز ثابت یان و جھت نکشان میثر اکرھم و ایغ
ا و بعث و معاد یه اصال اعتقاد بصانع و انبکاند  ن محض بودهید بی رهیشاعر و غ

معاشرت اقوام خود  کو لباس و تر یزر یه اصال تغک اند بوده ینصرانبعضی و  اند نداشته
فه ابوجعفر یخ الطایه شک یم نصرانیا بن ابراھیرکردند و با آنھا محشور بودند مثل زکن

ه حضرت ک اند شان گذشتهیت دارد و جماعه از اسالف ایب) ازو روایدر (تھذ یطوس

مثل  »يفرتي علينا اهل البيتيروي عنا اال كاذيب و«ه کشان فرموده یصادق در حق ا
شان حضرات ائمه ید ایه از عقاک اند ت او ابو احمد است و جماعه گذاشتهینکه کبنان 

 اند ن جماعتیه ھمیر فرمودند و رواه اخبار و نقله آثار از حضرات نزد امامیمردم را تحذ

حممد بن احلسني قاال دخلنا عيل ايب احلسن عن ابراهيم بن حممد بن اخلزار و روي الكليني«

تعايل صاحب الطاق يقولون ان اهللا ـي وميثمـالـم وفقلنا ان هشام بن سال÷  الريض

ساجدا ثم قال سبحانك ما عرفوك وال  الباقي صمد فخرهللالرسه واىل  اجوف من الرأس

ز ین نین و زراره بن اعیورکن جماعه مذیو در حق ھم »صفوكوحدوك فمن اجل ذلك و
د یایخزاھم الله چنانچه در مقام خود بحضرت صادق دعاء بد فرموده است و گفته است ا

سمعت  ÷مزه قال قلت اليب عبداهللا ـايضا روي الكليني عن عيل بن حان شاءاهللا تعايل و«

ا عيل من ـن هبـيم يرضورمدي نوري معرفته ـهشام بن احلكم يروي عنكم ان اهللا جسم ص

رِْض فَاِطُر ﴿ »االويشاء من عباده فقال سبحان من اليعلم احد كيف ه
َ
َماَواِت َواْ�  السَّ

ْزَواًجا
َ
�َْعاِم أ

َ
ْزَواًجا َوِمَن اْ�

َ
�ُْفِسُ�ْم أ

َ
لَيَْس َكِمثْلِهِ  يَْذَرؤُُ�ْم �ِيهِ  َجَعَل لَُ�ْم ِمْن �

ءٌ  ِميُع اْ�َِص�ُ  َ�ْ ء و ال یط به شیحیحس و ال یحد و ال یال  .]١١[الشوری:  ﴾١١َوُهَو السَّ
ر که منک اند هیشان ناؤسید و جماعه از اسالف ایتحد وال طیجسم و ال صوره و ال تخط
ه ینند و امامت ائمه باقکموعود اعتقاد  یشان را مھدیو ا اند موت حضرت جعفر صادق

 دهیشان دیو جابجا در اسماء الرجال ا اند هیشان واقفیثر رواه اکند و ایار نماکرا ان
ن اشخاص آنھا را یائمه و تعن ھردو فرقه عدد یه و ایان فالن من الواقفکه کشود  می
ر نبوت است و کعه مثل منیر امامت نزد شکرند چنانچه در باب اول گذشت و منکمن

ھردو  هکنند حال آنکار در صحاح خود وارد یات بسیفرقه رواھردو  نیمحابا از بی ھا نیا
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ح ثابت شده و یذب آنھا صرکپس  اند ردهکت یز از حضرات روایفرقه مذھب خود را ن
ده یر گذرانیو تمام عمر در تردد و تح اند شان امام وقت را ندانستهیاز اسالف ا جماعه

ده مثل حسن بن یداخل گرد »م يعرف امام زمانه مات ميته جاهليهـلمن مات و«د یدر وع
ز در یه نیرھم من رواه االخبار و از جارودید و غیفضال و عمر بن سع یسماعه و بن

ه معلوم است و یه مذھب جارودکاست حال آنات موجود یشان روایحه ایتب صحک
ر و ابن یعم یمثل اب اند ذب نموده و اصرار بران داشتهکشان اختراع یجماعه از اسالف ا

شان را حضرت صادق از مجلس خود رانده و ھرگز یازبعضی و  یریالمعره و النط
ار شان به دروغ خود اقریازبعضی ان و کآمدن نزد خود نداده مثل ابن م گیپروان

عه آن نوع بد یه نزد جمھور شک اند هیه غالیشان بدائیازبعضی ر و یمثل ابوبص اند ردهک
و زراره و ابن  یان ابن الصلت و ابن ھالل جھمیم و رکاباطل است مثل دارم بن الح

ن و صاحب یات مثل ھشامیدر روا اند ب نمودهیذکرا تبعضی شان یرواه ابعضی سالم و 
اش یشان ابن عیز از رواه اخبار و آثار ایو ن اند ب داشتهیاذکتباھم  هک یثمیطاق و م

ب یذکه او را تککنند  می تیسند و از ائمه رواینو میذاب که او را در رجال خود کاست 
ز ین نیاز متأخر یف مرتضین و شریه صاحب رقعه مزوره از متقدمیفرمودند و ابن بابو

تب کنده از یل آنھا در باب آیشد دالور که مذک ین دعاویو ا اند ذابکلمه یادگار مسی
تب اسماء الرجال خود و که بر کشان یمنقول خواھد شد و مع ھذا علماء ا ھا نیامعتبره 

 یند و اگر جاھلینما ین دعاویار اکه انکست ین نکاحوال اسالف خود اطالع دارند مم
ھد شد ان شاء ل خواینده تردد او زایه در باب آکست یت نیاکند ازو شکتردد  یا ناواقفی

 د.ید شنیمال غور باکه آن را بکست بس عمده یته اکنجا نیدر یالله تعال
ند ینما میت یاخذ علوم خود از اھل ب یعه دعوایش ھای ع فرقهیه جمکد دانست یبا

اصول و فروع  یو از وکند  می ا امام زاده خود را نسبتی یبه امامھا  ھریک ازین و
ل و یب و تضلیذکگر را تیدبعضی فرقه ھا بعضی ند و ینما میت یمذھب خود را روا

ن یح دارند پس ایتناقض صرباھم  د خصوصا در امامتیو در اصول عقاکنند  می ریفکت
 یکه از کرا یھمه فرقه ھا بس است ز یل دروغگوئیشان عاقل را دلیاختالف و تناقض ا

اھل بعضی تواند برآمد و اال  میمتناقض نھای  روایت ھاء مختلف وین ھمه توطیخانه ا
 باطل ین را نص قرآنیننده خلق الله باشند و اکذاب و دروغگو و گمراه کآن خانه 

وَ� ﴿ یقوله تعالکند  می
ُ
َج اْ�َاهِلِيَّةِ اْ� قِْمَن  َوقَْرَن ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّْجَن َ�َ�ُّ

َ
َوأ
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 َ ِطْعَن ا�َّ
َ
َ�ةَ َوأ َ�ةَ َوآ�َِ� الزَّ ْهَل   َورَُسوَ�ُ الصَّ

َ
ُ ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم الرِّْجَس أ َما يُرِ�ُد ا�َّ إِ�َّ

ت خصوصا ائمه یز احوال بزرگان اھل بیو ن .]٣٣[األحزاب:  ﴾٣٣اْ�َيِْت َوُ�َطّهَِرُ�ْم َ�ْطِهً�ا
ن ین بندگان خدا و حق پرست و تابع دیه از بھترکن معلوم است یقیخ بالیات تواریاز روا

شان یب دادن از ایاست خود مردم را فریر برایدروغ گفتن و  اند ن جد خود بودهیو آئ
خبراند و یو ب یات بریاکات و حین ھمه روایت ازیه اھل بکپس معلوم شد  ان نداردکام
 یندارند قوله تعالاصلی ه ک اند ات مذھب خود باال باال ساختهین فرقه ھاء مختلف روایا

فََ� َ�َتَدبَُّروَن ﴿
َ
ِ لَوََجُدوا �ِيهِ اْختَِ�فًا َكثًِ�ا الُْقْرآنَ أ  ﴾٨٢َولَْو َ�َن ِمْن ِعنِْد َ�ْ�ِ ا�َّ

شان از یه اکاست  یه در اھل سنت است اول اختالف اجتھادک یو اختالف .]٨٢[النساء: 
 خود عمل برایقرن صحابه گرفته تا وقت فقھاء اربعه ھمه را مجتھد دانند و مجتھد 

ه شاھد دروغ و کست یت نینوع انسان است اختالف روا یاختالف آرا جبلو کند  می
د و یه اختالف اھل سنت ھمه در فروع فقه است نه در اصول عقاکافترا تواند شد دوم آن

تواند شد مانند اختالف  میل بطالن مذھب نیبنا بر اجتھاد دلفروعی اختالف 
ز وضو یز و عدم تجویشراب و تجو یکو ناپا کیه مثل پایه در مسائل فقھین امامیمجتھد
 بگالب.

ن مبحث به یدر باب اول اھرچند  دید شنیت بایعه از اھل بیحاال مأخذ علوم ش
 اند ھا ه سر گروه ھمه فرقهکگر دارد غاله یل رنگ دیق اجمال گذاشته است اما تفصیطر

 ذ خاص و محروم بایو او خود را تلم اند ھمه در اصل شاگردان عبدالله بن سبا
ن و یر و حسنیه از حضرت امیسانکیه و یدانست و مختاریر میاختصاص حضرت ام

ه از یدینند و زکت یمذھب خود را روا یو ابو ھاشم بن محمد بن عل یمحمد بن عل
د و یبن ز ییحین و یبن الحس ید بن علین و زین العابدین و امام زیر و حسنیحضرت ام

ن پنج و یس ازکه از شش یامام باقر و ناؤسر تا یاز حضرت امعنی یس که از پنج یباقر
ل بن جعفر و قرامطه از ین شش و اسماعیس اکه از ھفت کیحضرت امام صادق و مبار

ن ھشت و یس اکه از دوازده یل و شمطین ھفت و محمد بن اسماعیس اکھشت 
ه یبن جعفر و عبدالله بن جعفر و اسحق بن جعفر و مھدو یمحمد بن جعفر و موس

ع پادشاھان مصر و یشان جمیور شد و اکه نام آنھا در باب اول مذکس کست و دویازب
ط یامام دانند و اعتقاد عصمت و علم ممح اند گذشته یه از نسل محمد مھدکمغرب را 

شاعر  ید المذحجیبن ز ین عماره بن علیند چنانچه ابو محمد نجم الدیدر آنھا نما
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 بود یکه صالح بن زرکر او یافر و وزز بن ظیه در مدح فاکه خود یمیده میمشھور در قص
 گوید.  می

 : تیب

ــــ ــــائز ال ــــداـاقســــمت بالف  معصوم معتق
 

 القســــم اجــــر الــــرب يف وفــــوز النجــــاه  
 

ا و یمکیبه از یب و علوم غریز خود را معصوم و عالم بعلم غین نیورکو پادشاھان مذ
ه کس که از ھژده یخ مصر و مغرب بر آن شاھدند و نزاریچنانچه توارگفتند  می ایمیس

س که از دوازده یه اثنا عشریشان مستنصر است و امامین و آخر ایرالمؤمنیشان امیاول ا
است پس اگر مثال  یشان امام محمد مھدین و آخر ایرالمؤمنیشان امیه اول اک

ن شدت یرؤس االشھاد با یچرا عل ید بن علیبود حضرت ز میاصلی ه را یمعتقدات امام
اس یھذا الق یراند و علینمود و او را از مجلس خود م میار کو غضب بر احوال ان

ع یجمھرچند  هکن فرقه ھا آنست ید دروغ اید و موید فھمیز بایگر فرق را نیمعتقدات د
علماء و فضال  ھا نیاو دفترھا پرداخته و در ھمه  اند تابھا ساختهکخود  برای ھا نیا

شوند یده میه دیامامھای  کتاب کن ملیاما در اند ر گذشتهیر و تحریصاحبان تقر
ه یاب و نادر الوجود است و حال علماء انھا از حال علماء امامیمکگران یتابھای دکو

شان یازبعضی ه کور شد کشان سابق مذیه و رواه اخبار ایافت و حال علماء امامیتوان در
فاسد بعضی و فرمود  می تیاکشان حیر ازیه حضرت امکسانی کمثل  اند رهیبکب کمرت

ن و یذابکبعضی ل و ضعفا و یمجاھبعضی انه و مجسمه و مشبھه و یالمذھب والد
ن یواحد الطرف اند ل شان مختلفیشان در جرح و تعدیه خود اکآنانبعضی ن و یوضاع

ه کرا یست زیه اصال محل اعتماد نکاز خطوط و رقعات  یراوبعضی مرجح نه شده و 
 یست علیارکن صنعت سھل یھران اردن نزد ماکگر یخط خود را مشابھه بخط د

از رواه بعضی ده و نشناخته و یندسی که تا حال آن را کب یالخصوص خط امام غا
گذاشت و صباح آن یم ینوشت و شب ھنگام در سوراخ درخت میشان مسئله در رقعه یا

 بود و میه در اثناء سطور آن رقعه جواب آن مسئله مرقوم کآورد  میعه یرقعه را نزد ش
 داشتند.یباور م یه از وین خط امام است و ھمه امامیه اکگفت  می

ن رساله از اھم مھمات است تا در یه درکھر فرقه ھای  کتاب ر علما وکم بر ذیآمد
دام فرقه کا عالم از یتاب کن یه اکفتد یسامع را اشتباه ن میا عالی یتابکوقت نقل از 
ست. اما یا نیان اعتبار ھست یت او شایواا ریعه چه رتبه دارد مقوله او یاست و نزد ش

 یره عجلیبنان و مغ املکاست بعد از ان ابو  شان عبدالله بن سبایغاله پس عالم اول ا
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نا یان علیفتریب نموده و گفته انھما یذکن فرموده و تیرا حضرت صادق نفرھردو  نیو ا
و  یرفیو مفضل صر و اسحق و علباء و زرام یب و نصیاذکان عنا االیرویت و یاھل الب

شان ھمه خرافات است قابل گفتن یرھم و مقاالت ایعفور و غیغ و محمد بن یزیع و یسر
ذ یه خود را تلمکسان است کیشان یه پس اعلم علماء ایسانکیست و اما یدن نیو شن

ر و اسحق بن عمر و عبدالله بن حرب و یب ضریرکبعد از ان ابوگفت  می یمحمد بن عل
و  ید بن علیاران زیگر ید است و دیبن ز ییحیشان یپس اعلم علماء ا هیدیرھم و اما زیغ
از ی یکد و ید شھین و سجاد و زین و سبطیرالمؤمنیار است از امیات بسیشان را روایا

د یباھردو  ن را غسل و مسحیه رجلکه مذھب او مشھور است کشان ناصر است یائمه ا
ن مذھب یج ایست و ھشتاد ترویسنه دوه بعد کاست  یشان ھادیرد و از اجله علماء اک

ه بودند و یاز سادات حسنھردو  نیست و اھا نیاز عالم بزرگ ین ینمود و پسر او مرتض
ند و یه گویدیه خود را زکگرند یر خالص جماعه دیه غیدیند و زیه خالص گویدیخود را ز

 یعید سبیشان جارود بن احمد بن محمد بن سعیدر مذھب تفاوت دارند علماء ا
مان یم بن الیو خلف بن عبدالصمد و نع یمان و بترتومیاست و ابن عقده و سل یھمدان

ز از ین نیرالمؤمنیصاحب مناقب ام ین ابن صالح و اخطب خوارزمیعقوب و حسیو 
ه خالص در یدیر از زیه غیدیثر زکاس و اکید االین صاحب عقایه است و ھمچنیدیز

افر نعمه کره یبکوده مثل امامت و صاحب المگر در مسائل معد اند اصول تابع معتزله
ار کل مثال انیمسابعضی مگر در  یتابع شافع یو برخ اند فهیفاسق و در فروع تابع ابوحن

ن قداح و ةمویو عبدالله بن م کشان مباریه پس علماء ایلین و اما اسماعیمسح خف
ست یشعبه اه که را یو مقنع و مھدو یبرقع یان و محمد بن علیتاب البکاث صاحب یغ

شان را محمد بن یس ایه رئکرا یتابھا نبودند زکه در اول امر عالمان و یلیاز اسماع
شه یپ یثر اھل عراق و حجاز از اجالف و شورپشتان سپاھکا یعبدالله الملقب بمھد

ده بود روز جمعه بر سر منبر آمده یه از اوالد او بخالفت رسکز یه عزک یدند حتیگرونمی
 ات مرقوم بود.ین ابیا یه در وکافت یر آنجا رقعه تا خطبه بخواند د

 : شعر

ـــــــــبا من ـــــــــمعنا نس ـــــــــا س ـــــــــان  راك
 

 الجــامع یالمنبــر فــ یعلــ یتلــی 
 

 صـــــــادقا يا تـــــــدعـمـــــــينـــــــت فكان 
 

 ر ابــــــا بعــــــد االب الرابــــــعكفــــــاذ 
 

ـــــــــرد حتقو ـــــــــان ت ـــــــــهي ـــــــــا قلت  ق م
 

ــــــ  ــــــا نفس ــــــب لن ــــــائعك كفانس  الط
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 اوال دع االنســــــــــــــاب مســــــــــــــتوره
 

ـــــا يفو  ـــــل بن ـــــع ادخ ـــــب الواس  النس
 

ـــــــــ ـــــــــاب بن ـــــــــان انس ـــــــــم يف  هش
 

ـــــــامعي  ـــــــع الط ـــــــا طم ـــــــ عنه  قرص
 

ام خالفت ین قصه در ایه اکآنست  برایات ین ابیدر یفه عباسیع بالله خلیر طاکو ذ

است و  رابعه النهار یالشمس فكاشتهار گر بالد اسالم و نسب او در یاو بود در بغداد و د
ه پدر چھارم کر ابا بعد االب الرابع از آنست کرده و گفته فاذکه بحث کدر پدر چھارم او 

ند و چون ین گوییدیرا عب ھا نیان نسبت یدالله بن عبدالله و به ھمیست عبیاو پدر مھد
موافقت نام پدر خود با نام پدر  ی بین دعویه در سر گرفت و ایمھدو یرا دعوا یمھد
ن نسق ید و بایدانبست ناچار پدر را جد و جد را پدر گر نمی صورت جف آن حضرت یشر

دالله بن القاسم بن احمد بن یه ھو محمد بن عبدالله بن عبککرد  می انینسب خود را ب
ار مغرب و مصر یشان در دیه تسلط اکل بن جعفر الصادق و بعد از انیمحمد بن اسماع

شان در آمدند یار بطمع مال و مناسب در مذھب اید و مردم بسیشکر یم شد و دکمستح
بن  یشان ابو الحسن علیدا شدند از سرامد علماء ایپ ھا نیاز در یو ادبا نعلما و فضال 

و ابوالقاسم  اند ز گشتهیام معز و عزیالنعمان و ابو عبدالله محمد بن النعمان در ا
در  یحیصل یبن حمد بن عل یو عل یم و عامر بن عبدالله رواحکز در زمان حایعبدالعز

ه یشان در آمد فقیطمع مال و جاه در مذھب اه بکسانی کزمان مستنصره و از جمله 
ت علم و فضل بود و یدا نشد و در غاین مثل او پییدیه در دولت عبکاست  یمنیعماره 

ر از اتباع و تالمذه او گمراه شدند و مثل یثکجمعی ن مذھب یبسبب در آمدن او در
 ه کمشھور صادق آمد 

 : شعر

ـــــــــان الفق ـــــــــوي ـــــــــهو يه اذا غ  اطاع
 

ــــــــان الفق  ــــــــوه اذا ي ــــــــهو يغ  اطاع
 

 جلــــــه نه اذ هــــــوت يفيمثــــــل الســــــف
 

 امجعــــا كغــــرق مــــا هنالــــيغرقــــت و 
 

ب و یه مرد ادکز بالله یمثل عز اند علما بودهبعضی ز یور نکمذ یو از اوالد مھد 
کردند  می بیادعاء علم غ ھا نیاثر کم بن المعز و اکفاضل و شاعر بود و معز وحا

چنانچه با حضرت شود  می المهکمناجاه و مدر طور با من گفت  می هکم کخصوصا حا
م در کذ الحایدانست و تعویز میا را نیمکیرفت و علم یشده بود و بار بار بطور م یموس
تب است بالجمله اخبار کر یز از مشاھیل او نکایتاب الھکا مشھور است و یمکیفن 
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خ مسطور یتب توارکور و در کن مذیبر السنه مورخ یب شناسیو غ یشان در ھمه دانیا
ن قطعه یا یه در وکد ید یاغذکدرینجا  ز بر سر منبر آمدیعز روزیه ک اند است نوشته
 مرقوم بود 

 : شعر

 ناياجلــــــــور قــــــــد رضــــــــبــــــــالظلم و
 

 الحماقـــــهفر وکس بـــــالیلـــــو 
 

 بيـــــــت علـــــــم غيـــــــنـــــــت اعطكان 
 

ــــــــا   ــــــــل لن ــــــــه كفق ــــــــب البطاق  ات
 

ه که فرستاده بود یس را بخفکغلو رفض داشت چند  یلیخ ھا نیام از جمله کو حا
دند ینه منوره رسیبر آرند پس چون بمد جن یدالمرسلین را از جوار سیخیاجساد ش

ب داده در خانه او یه در قرب مسجد و روضه مطھره خانه داشت فرکان یرا از علوی یک
ه نقب بقرب جسد کشدند تا آن میافتن مشغول کجا گرفتند شب ھنگام بنقب زدن و 

د برخاست و لمعان یشد یدا شد و غباریم پیعظی یکنه تاریمدد ناگاه در یرس کمبار
ن نمودند یقیخود  که مردم بھالکاح عواصف شروع شد تا آنیبروق خواطف و ھبوب ر

 یار پردازکنه را بیر مدیر او امیو عشا یوس شدند ناچار آن علویو از نجات و خالص مأ
و صواعق ی یکالفور تار یو ف دیر آنھا را گرفته بقتل رسانیآن مردم اطالع داد پس ام

تاب ک یف یالفاضل ابوعبدالله منصور السمنان یره القاضکذا ذکرفت ین پذکیتس
بود بعد از آن  یریشان حسن بن صباح حمیه پس اعلم علماء ایاالستنصار و اما نزار

ه و او یلین است صاحب قالع اسماعیه ملقب به راشد الدکمان بن محمد یابوالحسن سل
 برایعه دارد در فن انشاء از آنجمله است نامه او یل بدیب شاعر بود و رسایادمرد فاضل 

وقتی پادشاه شام و حلب  گید زنین شھین محمود بن سلطان عالء الدیسلطان نورالد
رد و که انتزاع یوب از طرف او فتح مصر نمود و از دست مھدوین ابن ایه صالح الدک

ز ینگفت  می انیدیعب یایه خود را از بقاکور کن مذیراشد الد براین یسلطان نورالد
 سد.ینو میز نوشت در جواب نامه سلطان ید آمینامه تھد
 : نظم

ـــــ ـــــهي ـــــال منقطع ـــــر ه ـــــال الم  ا للرج
 ج

 توقعـــــه يســـــمععلـــــی  مـــــا تـــــرقط 
 

ــــ ــــذي ــــ يا ذا ال ــــراع الس ــــددنايبق  ف ه
 

ــــ  ــــائم جنب ــــام ق   ترصــــعهنيحــــ يالق
 

ــــــ ــــــام احلم ــــــازالاىل  امـق ــــــ يب  ددهـهي
 

 االســـــد اضـــــبعهشـــــمرت لقـــــراع و 
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ــــم االفعــــي ياضــــح  باصــــبعه يســــد ف
 

ــــفيك  ــــا ذا ي ــــيه م ــــبعه  يالق ــــه اص  من
 

 العجب من ذبابه فعله فيا هللاعلمنا ما هددنا به من قوله ووه مجلوتفاصيله علی  وقفنا«

ما كان قالـها قبلك قوم آخرون فدمرناهم وقد ـاثيل وبعوضه تعد يف التمتطن بأذن قيل و

اِ�َاِت َوَذَكُروا ﴿ »للباطلتدحضون وـهم نارصون ام للحق ل ِيَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ إِ�َّ ا�َّ
وا ِمْن َ�ْعِد َما ُظلُِموا َ َكثًِ�ا َوا�َْتَ�ُ يَّ ُمنَْقلٍَب َ�نَْقلُِبونَ  ا�َّ

َ
ِيَن َظلَُموا أ  ﴾٢٢٧وََسَيْعلَُم ا�َّ

بال الروايس لقالعي يف اجلقلعك ا ما صدرت به قولك من قطع رايس وام« .]٢٢٧[الشعراء: 

ال  ا ان االرواحـخياالت غري صائبه فان اجلواهر ال تزول باالعراض كمفتلك اماين كاذبه و

ـمحسوسات الواىل  تضمحل باالمراض كم بني قوي وضعيف ودين ورشيف وان عدنا

 يف قوله (ما اوذي نبي مثل ما ج معقوالت قلنا اسوه برسول اهللاـالعدلنا عن البواطن وو

هللا احلال ما حال واالمر ما زال واهل بيته وشيعته وقد علمتم ماجري يف عرتته واوذيت) و

َوقُْل ﴿» مغصوبون الغاصبونـون ومـاالويل اذ نحن مظلومون الظالواحلمد يف اآلخره 
ظاهر قد علمتم و« .]٨١[اإلسراء:  ﴾٨١إِنَّ اْ�َاِطَل َ�َن زَُهوقًا َجاَء اْ�َقُّ َوزََهَق اْ�َاِطُل 

قُْل إِْن ﴿ »موتـحياض الاىل  يتقربونـنون من الفوت وما يتمحالنا وكيف قتال رجالنا و
ِ َخالَِصًة مِْن ُدوِن ا�َّاِس َ�تََمنَُّوا الَْموَْت إِْن ُكنْتُْم  اُر اْ�ِخَرةُ ِعنَْد ا�َّ َ�نَْت لَُ�ُم ا�َّ

بًَدا بَِما قَدَّ  ٩٤َصادِ�ِ�َ 
َ
يِْديهِمْ َولَْن َ�َتَمنَّوْهُ �

َ
الِِم�َ  َمْت � ُ َعلِيٌم بِالظَّ -٩٤[البقرة:  ﴾٩٥َوا�َّ

ـهددون بالشط فهي للبالء جلبابا وتدرع للرزايا اثوابا للباطل تمثال السائره اويف االو« .]٩٥

كتابنا فكن علی  اذا وقفت تكونن كالباحث عن حتفه بظلفه واجلادع مارن انفه بكفه والو

 .»آخره الصادواقتصاد ثم اقرا اول النحل علی  حيلتك منـمرصاد ومن امرنا بال
 : شعر

ـــ ـــذا ال ـــت ه ـــا نل ـــی  كملـبن ـــتحت  تأثل
 ج

ـــــيب  ـــــف كوت ـــــاه وي ـــــمخر عموده  اش
 

 ينــــا بنبــــل قــــد اســــتويفاصــــبحت ترم
 

ــــــها ف  ــــــا ويمغرس ــــــا جريفن ــــــن  دهاي
 

ر یندارند و مشاھ یثرت حدکدر  ھا نیاه پس علماء یه خصوصا اثناعشریاما امام
م و ھشام ابن کست و ابان و ھشام ابن الحیس ھاللیم بن قیس بن سلیشان قیقدماء ا
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بن جعفر و بنان بن سمعان  یبن منصور و عل یسالم و صاحب الطاق و ابوالحوص و عل
رع و یر و عبدالله بن مغیعم یست و ابن ابیت او ابو احمد است مشھور بجزرینکه ک

م خزار و یو ابراھ یالرجخ م و محمد بن الفرجکر و محمد بن الحیو ابو بص یرینط
ن و زراره بن یر بن اعکیو محمد بن مسلم و ب یمان جعفرین و سلیمحمد بن الحس

و عثمان و  یسیحمزه و ع یبن اب ین دو و سماعه ابن مھران و علین و پسران ایاع
ونس بن یو  یفضال و احمد بن محمد بن عبدالله ابونضره البرنط یھرسه بن یعل

 یبن مظاھر واسط یش و علیاش بن الحریوب بن نوح و حسن بن عیو ا یعبدالله القم
د و عبدالله ین بن سعیو حس یو محمد بن جمھور قم یو احمد بن اسحاق و جابر جعف

شان و یعه و اوالد ایالش یابن اب یلھم بنو علک یدالله و محمد و عمران و عبداالعلیو عب
 ین و محمد بن علیفخر المحقق ه صاحب معالم االصولین اثناعشریشان و مصنفیجد ا

ن حسن یو جالل الد یفعمکو ال کیراجکو ابوالفتح  یاعیالج یو محمد بن عل یالطراز
د بن یخ مقتول و محمد ابن حسن الصفار و ابان بن بشر البغال و عبیخ شیابن احمد ش

 یو عل یالراز ینیلکعقوب الیو محمد بن  یو فضل بن شادان قم یعبدالرحمن خثعم
ن یو ا یه قمیبن بابو یو محمد بن عل یه قمیبن بابو ین بن علیو حس یه قمیبوبن با

ث یت حدیرده است در رواکاستشھاد  یبه و یه بخارکاست  یر آن قمیغ یقم

ح خود یتاب الطب از صحکدر  »ه بنار�يثالث رشطه �جم ورش�ه عسل و الشفاء ىف«
از اھل قرن رابع  یه قمیابن بابوه کرا یث عن مجاھد زیعن ل یگفته است و رواه القم

رده کت یروا یده باشد و از ویث را دیه لکست یان نکام یثان یث از اھل قرنیاست و ل
ه خالف متعارف کم حاالنینکت بالواسطه حمل یث را بر ارسال و روایو اگر رواه عن ل

در وسط  یه وفات بخارکرا یشود زنمیز درست ین مقامات نیاست در امثال ا یبخار
چه قسم استشھاد  یار بویمتأخر است بزمان بس یه از ویمائه ثالثه است پس ابن بابو

) ۱۹۴صدق ( یعمره ولد ف یو وفاته و سن یالد البخاریم یل فیرد و لنعم ما قکتواند 
از بزرگان متأخر را در بعضی ن مقام ی) و در۲۵۶نور ( ی) و مات ف۶۲دا (یو عاش حم

ه کاست  یھمان قم ین قمیه اک اند افتاده چنان گمان برده غلط یفھم عبارت سمعان
ان یرده شود و منشاء غلط بک ینجا نقل عبارت سمعانیاستشھاد نموده در یبو یبخار

ابوجعفر حممد بن عيل بن احلسني بابويه القمي نزل قم واىل  ـمنسوبـنيقال يف ال«د یرده آک

مشهور يف الرافضه روي عنه حممد بن ا عن ابيه وكان من شيوخ الشيعه وحدث هببغداد و
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ي استشهد به البخاري يف صحيحه يف ـمـيعقوب بن عبداهللا بن سعد القـايل وطلحه النعم

رواه  )الشفاء يف ثالثه رشطة �جم و رش�ة عسل و كيه بنار(كتاب الطب فقال يف حديث 

 بن عيني االستاذ العميد ابوطاهر سعد بن عيلوالقمي عن ليث عن جماهد عن ابن عباس 

رصح و آخر ما قال هذه عباره االنساباىل  القمي صار وزيرا لسطان سنجر بن ملك شاه

اهللا بن سعد القمي يعقوب بن عبدورشاح البخاري بان القمي الذي استشهد به البخاري ه

آخر علی  منسوبني بنسبه واحدـالظابطه يف كتاب االنساب ان يعطف احد الالبن بابويه و

 بالسوادوه باحلمره فلعل ناسخ نسخه ذلك البعض شبها فكتب تلك الواعطف مكتوبوبوا

ا يتعلق بحال ـمـقوله استشهد به البخاري موهابن بابويه وان ما بعده و ظن من رواهحتی 

بن طلحه قوله روي عنه حممد اىل  مت ترمجه ابن بابويهـابن بابويه والواقع ليس كذلك بل ت

تشهد به البخاري يف ترمجه اخري ي اسـمـعبداهللا بن سعد الق يعقوب بنابتدأ بقوله ووالنعايل 

اهللا العاصم من لنساخ اشد تغليطا من هذا القدر وترصف اط الناسخ وكل هذا انشاء من غلو

دالله یشان عبین ایه و مصنفیگر علماء اثناعشریه از دکم بر اصل سخن یآمد »كل زلل
و ابن براح  یم قمیبن ابراھ یو ساالر عل یار اھوازیبن مھر یاست و عل یحلب یبن عل

ه در باب دوم گذشته و یعل/  یات افتراء او بر شافعیه ابکس یو ابن زھره و ابن ادر
ح اجتناب نموده و یذب صرکر ساخته و بزعم خود از ین افترا دلیت او را برینکت کمشار

د و یابن جنو  ین مصرین الدیاست و مع یدرکیشان حسن ین ایز از علماء و مصنفین
و  یو نجاش یشکو  یریل و عضایو ابن عق یحمزه و ابو الصالح و ابن المشرعه الوسط

و رجب بن  یلمیو ابن ھشام د یآمل یر طبریو محمد بن جر یو برق یدر آملیمال ح
ن یو منتخب الد یمازندران یو ابن شھر اشوب سرو یالحل یرجب بن محمد البرس

است و  یه قمیبن حسن بن بابو یره علیپنج واسطه نب ه بهکبن عبدالله  یابوالحسن عل
خ یمه و شکصاحب نوادر الح یبن عمران اشعر ییحیو محمد بن احمد بن  یطبرس

تاب الرحمه) و محمد بن کو سعد بن عبدالله صاحب ( کیشان محمد بن میمقتول ا
 و یثم البحرانیثم بن میه و احمد بن فھد و میخ ابن بابوید شیالحسن بن الول

و ابوعبدالله  یحیومس یالوزان و ابن الراوند یسیو ابوع ینعمان یفیعبدالواحد بن ص
 ید رضیو س ید مرتضید و عبد بابا ابن المعلم و سیخ مفیمحمد بن النعمان ملقب به ش
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ابن  یبن موس یفه و سبط او علیخ الطایملقب بش یو ابو جعفر محمد بن الحسن طوس
 یوسف بن مطھر الحلیبن حسن ابن  ین ابوعلیطاؤس و احمد بن طاؤس و جمال الد

ن بن یر الدیاست و نص یه ملقب بمحقق حلکن یو پسر او فخر الد یمشتھر بعالمه حل
ع ید صاحب شراین بن سعیر و ابوالقاسم نجم الدیمشھور بخواجه نص یمحمد طوس

ن بن یالد یو رض ین محمود حمصیالدد ین بن داود و سدیالد یملقب بمحقق و تق
بن عبدالعال و  ین و مقداد و علیاث الدین بن طاؤس و پسر او غیطاؤس و جمال الد

 ینیل قزویو خل ین محمد عاملین مقتول و تلمذ او بھاء الدین الدیرباقر و زیداماد او م
 صاحب یه و پسر او باقر مجلسیحضره الفقیشارح من ال  یمجلس یشارح عده و نق

ات یه آنچه از رواکن طائفه یه این فرقه است و معتمد علین ایبحاراالنوار و او خاتم مؤلف
منزل من  یم وحکشان حیار ساخته نزد ایامل العکامتحان زده و  کسابق او بر مح
گفته شود راست تر  یشان را مذھب باقر مجلسیه بالفعل اگر مذھب اکالسماء دارد بل

ه در کگرند ین علماء دیورکن مذید و وراء ایرده آکن نسبت یه بقدما و سابقکباشد از آن
 ین خوانساریو اقان حس یرازین شیمثل صدر الد اند ردهکلم نه کچندان ت ینیعلوم د

صاحب شمس  یاستاد مال محمود چونبور کیو ابوالقاسم فندرس یب الله مشھدیو حب
نفرقه ید و نزد عوام ادارن یدیالم گفت و شنکشان در مذھب و یاز ابعضی بازغه مگر 

صاحب اظھار  یو مال عبدالله مشھد ینورالله شوشتر یمثل قاض اند ردهکدا یپ یاعتبار
شان فارغ یعلماء ا یع واعظ صاحب ابواب الجنان چون از تعداد اسامیالحق و مال رف

ن علما یه علم اکم یز بر شماریشان را نیتابھاء معتمده و مشھوره اکه کم الزم آمد یشد
ست یشان متصور نیتب اکشان بدون مراجعت یتب است و نقل و اخذ از اکدر ھمان 
است و  یس ھاللیم بن قیرده است سلکف ین فرقه در اخبار تصنیه ازکسی کپس اول 

مال کس دانند و بیعه است و او را علق نفیف شیع طوایه جمیتاب او معتمد علک
از سفھاء بعضی ست مگر آنچه ین یتابکه را ینند و سبائکداری یخر یخواھش بثمن غال

د یه او شھکت او از خوارق عادات و آنیان عالمات الوھین و بیرالمؤمنیشان در مدح امیا
 یه فیو حلول اند ردهکف برده و نزول خواھد فرمود جمع ینشده و بر آسمان زنده تشر

در  یحق تعال هکنست یف خود ایشان در تصانیر ایف دارند و خالصه تقریالجمله تصن

�ُْتُه َوَ�َفْخُت �ِيهِ مِْن ﴿رد کبود پس اول در قالب آدم حلول  یآسمان روح فَإَِذا َسوَّ
ند بعد از آن قرنا بعد ینمامعنی ن یرا حمل بر .]٧٢[ص:  ﴾٧٢ُروِ� َ�َقُعوا َ�ُ َساِجِدينَ 

ر یبحضرت امه نوبت کتا آنفرماید  می ا حلولیا و اوصیقرن و بطنا بعد بطن در اجساد انب
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چند از حال محمد بن  یندارند مگر دروغ یتابکز یه نیسانکیه طاھره او رسد و یو ذر
ان را یر او جنیان و تسخیوان و پریرامات او و مجاھدات او با دکفه و خوارق و یالحن

و  اند ردهکان و قصه خوانان است جمع یه زبان زد افسانه گوکر حمزه یبطور قصه ام
ور کز مذیر بر خالفت او و نصوص او بر خالفت اوالد او نیرت امن ضمن نصوص حضیدر
ن معتزله بودند و در فروع ینبود در اصول خوشه چ یتابکه را در اول امر یدینند و زک

ه کآوردند  مینه از ائمه خود در چند مسئله ینه بسیات سیفه و روایذله بردار حن
از علماء بعضی ل بعد ازان یت قلیمذھب بود در اصول و فروع اما بغاھردو  نیمخالف ا

رده که یار خالف حنفیه شروع نمودند و در مسائل بسیشان اجتھاد در مسائل فقھیا
ج شد و رفته رفته یشان ھم رایتب در اکف یردند ازان باز تصنکمجتھدات خود را جمع 
ام کتاب االحکشان یتب فروع اکار پرداختند از جمله یف بسیدر اصول و فروع تصان

تب اصول کو از جمله شود  می افتهیمن و حجاز نزد شرفاء آنجا یه در بالد ک است
خ یمدلل و مبوب و مفصل نوشته است و ش یلیه خکاس است یده االلیشان عقیا

ه نام او نبراس است و کدارد مبسوط  یق جرح شرحیبطر یبرو یمدن یردکم یابراھ
 اند. دهیز بھم رسانیث و اخبار نیتب حدک

ه در که یان باطنیتاب البکنبود مگر  یتابکن ییدیه را قبل از دولت عبیلیو اسماع
ام دولت او و تسلط اوالد او بر یو ق یور شد و بعد از خروج مھدکباب اول حال او مذ

ن آنھا نعمان بن محمد بن یف شدند و عمده مصنفیار تصنیتابھاء بسکمصر و مغرب 
الفقه و  یتاب االخبار فکذاھب و تاب اصول المکاست از آنجمله است  یمنصور قاض

و  کو مال یفه و شافعیرده ابوحنکه رد یه دران بر چھار فقکن یالمخالف یتاب الرد علک
ت یتاب بزعم خود نصرت مذھب اھل بکتاب اختالف الفقھا و دران کح و یابن شر

تاب المناقب کن مضمون منظور دارد و یز ھمیالفقه دران ن یتاب االنتصار فکنموده و 
شان منقرض شد و تسلط یه دولت اکه و بعد از آنیدیتاب ابتداء الدعوه العبکو المثالب و 

شود مگر در بالد نمیافته یاز آنھا  یع شدند و حال نشانیتابھا ضاکن ھمه یشان رفت ایا
بعضی ن مذھب در آنجا ھستند و علماء اھل سنت یه اھل اکمن ی ینواحبعضی عدن و 

ف خود نقل یشان در تصانیتب معتبره اکشان را در اصول و فروع از یامسائل مذھب 
ه قماش سخن آنھا کد تا نمونه باشد یآ میرده کنجا ثبت یازان مسائل در یبرخ اند ردهک

ه ال قبلها يعند الوال معايصـون االمام معصوما عن اليكب ان جيند یافت گویازان توان در

نقيضه فالثاين علی  شئ ثمعلی  ان نص االمام«ه کند یز گویضا و نیا قال بعضهم قبلهاو
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ز یو ن »يلغي الثاينـمهدويه والقدماء وقالت النزاريه يعمل باالول وناسخ لالول عند ال
د ھر مؤمن و ھر مؤمنه را اتباع او الزم شود گو خالف یفرما یمکه چون امام حکند یگو

الزم گردد و فسخ ھردو  برن عقد یدھد ازنی به  یرا بمردزنی باشد پس اگر  یمرض
ه عماره یفق کر ذلیع و اجاره و غیع معامالت ازبیاس جمیھذا الق ینتوانند نمود و عل

ده بنت احمد بن جعفر بن احمد یه سکه شاعر مشھور است گفته است ک یمنی
ت و ظرافت مشھور و معروف بود کت و آداب و نزایمال حسن و جمال و قابلکه بیحیصل

من یپادشاه  یحیرم صلکو شوھر او مگفتند  می س االسالمیمن بلقیه او را اھل یکبحد
بعد  یحیحبله بناء اوست اتفاقا سبا بن احمد بن مظفر صل یبود و دار العزه در شھر ذ

ه استقالل کرد گیزنی ده را بیمن مسلط شد و خواست تا سی کاز وفات او بر مل
ه یه منجر بتھکتا آنکرد  می او امتناع و ابان بود و یمال تسلط او درکپادشاھت او و 

ن اسباب جنگ آماده شد مصاحبان سبا او را مشوره یقتال و جدال گشت و از طرف
ضه به ین باب عریه درکار آنست کن یر سھل ایه در جنگ خطر است تدبکدادند 

م بودند یمن دران زمان بدعوت او قایه صاحب مصر بود و اھل ک یدیمستنصر عب
ق نزد مستنصر یش الکشیس را از معتمدان خود با پکرد و دو کسبا ھمچنان  یستیبفر

ان معتمد خود را یاز خواجه سرای یکرد و تمام قصه را باو باز نمود مستنصر کروانه 
من را ھمراه خود ی یع سرداران و امرایھمراه آن دو رسول فرستاد آن خواجه سرا جم

ده را گفت یرده و سکاو استاده  یبر در سراور رفت و ھر ھمه را کده مذیگرفته نزد س
ر سبا ابن احمد یر االمراء ابوحمیداده است به امزنی ن مستنصر ترا بیر المؤمنیه امک

نار یمت پنجاه ھزار دینار نقد و بقیبن مظفر بر آنچه حاضر آورده است و آن صد ھزار د

َوَما َ�َن لُِمْؤمٍِن ﴿ه ک ز فرموده استیا و نیورآالت و تحف و ھدایو ز کجنس بود از پوشا
ْمرِهِمْ 

َ
ْن يَُ�وَن لَُهُم اْ�َِ�َةُ ِمْن أ

َ
ْمًرا أ

َ
ُ َورَُسوُ�ُ أ َ  َوَ� ُمْؤِمَنٍة إَِذا قََ� ا�َّ َوَمْن َ�ْعِص ا�َّ

ور چار و ناچار بنا بر پاس کده مذیس .]٣٦[األحزاب:  ﴾٣٦َورَُسوَ�ُ َ�َقْد َضلَّ َضَ�ً� ُمبِيًنا
ماند  درمیاندورتھا کموافقت نشد و باھم  نیکن عقد نمود لیخود قبول امذھب 

الم شود با جناب که ھم کد یه امام را باکند یز گویور است و نکخ مذیچنانچه در توار
 بلند یخود دعاو براین امر یدر یدیم عبکو حا یمثل حضرت موس یتعال یبار
ب الزم است چنانچه یامام را علم غه کند یز گویرفت و نیوه طور مکثر بکو اکرد  می

برآل در صلوه داخل  یه لفظ علکنست یشان ایند و از مسائل فروع ایه گویاثناعشر
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ن یو ا »)م ينل شفاعتيـبعيل لاىل  بنيو يبينمن فصل («ه کنند کت یرده حرام است رواک
 کتمسز شمارند و یاح ھژده زن به یک مرد را جاکت سراسر افترا و بھتان است و نیروا

�َّ ُ�ْقِسُطوا ِ� اْ�ََتاَ� فَانِْ�ُحوا َما َطاَب لَُ�ْم مَِن ﴿ند یت نماین آیبا
َ
�ْن ِخْفتُْم �

ْ�َمانُُ�مْ  الّنَِساءِ َمثَْ� َوثَُ�َث َوُرَ�اعَ 
َ
ْو َما َملََكْت �

َ
�َّ َ�ْعِدلُوا فََواِحَدةً أ

َ
َذلَِك  فَإِْن ِخْفتُْم �

�َّ َ�ُعولُوا
َ
ْدَ� �

َ
ثلث معنی ن است و ین اثنیاثن یمثنمعنی ند یو گو  .]٣[النساء:  ﴾٣أ

از اھل شخصی شوند  مین اعداد ھژده یرباع اربعه اربعه و مجموع امعنی ثالثه ثالثه و 
ر یالم تقرکست پس در یزن خو شبھه ن یکاح که در نکسنت در جواب گفته است 

د یبا میپس  یآحاد و مثن »ءفانكحوا ما طاب لكم من النسا«نست یالم اکاست و اصل 
پرده  بی هین آیدن ازیفھممعنی ن یه اکست زن باشد نه ھژده و انصاف آنست یه بک

معنی ن یه اکرا یچه طفالن ساختن زیتاب الله را بازکردن است و کالم الله کف یتحر
ھم مخالف عرف و ھم مخالف لغت و ھم مخالف شرع و ھم مخالف عقل است اما عرف 

د یند و گوکخدمتکار خود را خواند و پر از نان حواله شخصی ه اگر کپس از ان جھت 
ن ین نانھا را به فقرا بده دوگان دوگان و سه گان سه گان و چھارگان چھارگان و ایا

د البته یگر عطا نمایر دیر و ھژده نان به فقیفق یکرون بر آمده ھژده نان بیار بکخدمت
ر یو سا یردکه خالف امر من چرا کد یند و گوکور عتاب کآن شخص بر خدمتکار مذ

ب دانند و اما لغت پس از ان یه مصکنند بلکه نین عتاب تخطیعقال و اھل فھم او را در
ن ین و اثنیاثنن است بدون حرف عطف نه از ین اثنیمعدول از اثن یه لفظ مثنکجھت 

نجا دفع توھم یر در یرکنه و غرض از تیر اول است بعیرکبا حرف عطف پس بار دوم ت

 برایواقع است  ) ثلثو يمثنن (یما بیه فکن عدد و حرف عطف یجمع است در یکتشر
ن عدد یه اکالم آنست کمعنی اح پس که است در حل نیمعطوف و معطوف عل یکتشر

معنی ن یع معطوفات ھمیحالل است چنانچه در جمن عدد ھم یھم حالل است و ا
گر حروف یلفظ مع است نه واو و دمعنی ه آن کق ینه جمع و تلفشود  می دهیفھم

ز مدعا یت است نیخالف قاعده عرب اگرچهده شود یمع فھممعنی نجا یعاطفه و اگر ا
چه گردد چنانیثر ساقط مکن اقل از ایه در صورت تداخل مجموعکرا یشود ز میحاصل ن

ن یه در اثنکز است ید جایگوسی کنانه مع مضرا اگر کش مع یھاشم مع قر یت بنیدر را
ز یرده باشند و حذف حروف عطف جاکن حرف عطف منظور باشد و در لفظ حذف یاثن

 گفته است. یاست چنانچه شاعر اثناعشر
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   شعر:

 يا الســــــــائل عــــــــن مــــــــذهبهيــــــــا
 

 عــــــــــهكعكالســــــــــنه ال  يمــــــــــذهب 
 

ــــــ ــــــد ميض ــــــن بع ــــــال فم ــــــ ق  يالنب
 

ـــــــــ  ـــــــــيس ـــــــــاحلجج ال  مقمعهـدنا ب
 

ـــــــه ع ـــــــرت ب ـــــــن ق ـــــــت م ـــــــهيقل  ن
 

 مرضعهـتـــــــــــه ابنتـــــــــــه الـــــــــــيب يف 
 

 ا عـــــــــده اعالمهـــــــــمـقـــــــــال فمـــــــــ
 

 معهـاســــــ كــــــيالقــــــول ل هــــــات يل 
 

ـــــــــه عـــــــــده اعالمهـــــــــم ـــــــــت ل  قل
 

ـــــــــــــه  ـــــــــــــه اربع ـــــــــــــه اربع  اربع
 

ن اراده است و یذب اکم فھم اھل لغت میو اراد اثنا عشر فحذف حرف العطف گو 
ح خطا چه سگ زرد یه آوردن صریلیاثبات مذھب اسماع برایرا  یگفته شاعر اثناعشر

ن است و در یه از شعراء مولدکد یبرادر شغال است و مع ھذا گفته او اعتبار را نشا
شود چنانچه در مقام خود مقرر  مین سند نین و مخضرمیر از مقوالت جاھلیه غیعرب

ست یز نیالم جاکه در سعه کنند کاب کزھای را ارتیاست و مع ھذا در ضرورت شعرا چ
 یالسنه و ف یه گذاشته چنانچه مذھبیالم بر تقک ین اشعار بنایدر ین اثناعشریز ایو ن

ه مدلول کآورده  یالم را ھم بر وجھکن یح دارد پس ایته ابنته بران داللت صریب
 برایر اربعه یرکقول بخالفت خلفاء اربعه پس تعنی یش مذھب اھل سنت باشد یلغو

منظور باشد معنی ن یه اگر اکز و اما شرع پس از ان جھت یالم او نکت در د اسکیتأ
با معطوفات او حال  یه لفظ مثنکرا یز نباشد زیاح جاکن عدد نیمتر ازکه کد یالزم آ

با کدا رایچنانچه در اضرب زشود  می د عاملیه قیو حال به اجماع اھل عرب اند واقع شده
ق معطوفات باشد یجمع و تلفمعنی ست وچون واو بیز نیوب زدن او جاکر ریدر حاله غ

ن اعداد و ھو باطل یق اید باشد بجمع و تلفیاح مقکم پس حل نکآنھا در ح یکنه تشر

اْ�َْمُد ﴿ یم از ھژده پر نداشته باشد لقوله تعالکچ فرشته یه ھکد یبایز میباالجماع و ن
رِْض َجاِعِل الْمَ 

َ
َماَواِت َواْ� ِ فَاِطرِ السَّ ْجنَِحٍة َمثَْ� َوثَُ�َث َوُرَ�اعَ ِ�َّ

َ
وِ� أ

ُ
 َ��َِكةِ رُُسً� أ

ٍء قَِديرٌ  يَزِ�ُد ِ� اْ�َلِْق َما �ََشاءُ  ْ�َ ِ
ّ�ُ َ�َ َ  یه جمع محلکوالمالئ .]١[فاطر:  ﴾١إِنَّ ا�َّ

ه لفظ کد االستغراق و اما عقل پس از آنجھت یفیبالالم  یبالالم است و الجمع المحل

�َّ ُ�ْقِسُطوا ِ� اْ�ََتاَ� فَانِْ�ُحوا ﴿فرمودند  می هکآن بود معنی ن یظاھر در
َ
�ْن ِخْفُتْم �

ْو َما  َما َطاَب لَُ�ْم ِمَن النَِّساءِ َمثَْ� َوثَُ�َث َوُرَ�اعَ 
َ
�َّ َ�ْعِدلُوا فََواِحَدةً أ

َ
فَإِْن ِخْفتُْم �
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ْ�َمانُُ�مْ 
َ
�َّ َ�عُ  َملََكْت �

َ
دَْ� �

َ
ن لفظ ظاھر یه عشر ایثمان .]٣[النساء:  ﴾٣ولُواَذلَِك أ

تب ھم کان میه صبکاست  یتکر ظاھر و دراز را آوردن حریمختصر را گذاشتن و غ
جاست که کدند یاو پرسنی یبرا از  یلیه اسماعکه است بآنیند و شبیبدان استھزا نما

نھاد نی یبگر بر آورده بر یار از طرف دیدست خود را پس پشت برده بمشقت و رنج بس
ه در کنمودن  یتعال یبار کعه را نسبت بجناب پایت شنکن حرینست و ایه اکو گفت 

ت انام نازل فرموده بعمل آورده است در چه مرتبه از یھدا برایه کالم منزل خود ک
ه عمر تو چند است و او ھژده کپرسند شخصی حماقت است و اگر در مجلس عوام از 

ه تمام مجلس خواھد که ضحکن است یقیه دو دو سه سه چار چار کد یبگوساله باشد و 
دند ینقدر فھمیا ھا نیاز است و یاح تا نه زن جاکه نکند یه گویلیاز اسماعبعضی شد و 

حرف  درمیانن یکست لیحرف عطف ملحوظ نمعنی و ثلث و رباع  یه در مدلول مثنک
 . اند ردهکعطف و حرف جمع تفرقه نه 

ان یتاب البکار است از انجمله است یشان بسیتب اکه پس یلیه از اسماعیو اما باطن
الت یتاب التأوکل االخبار و یتاب تأوکور شد و که حال او سابق مذکاث یف غیتصن

ار است و مصنف آنھا ابن صباح است و یتابھا بسکز یه را نیمنسوب بناصر خسرو و نزار
بعضی ه است بفرموده یاثنا عشره از کوجودی د با یصاحب تجر ین طوسینصر الد

ه سلطان جالل کرده است و از بس کف یشان تصنیدر مذھب ا یتابکه ین نزاریسالط
شان یتب اکتب آباء خود را احراق فرمود کن بر مذھب آباء خود نبود و خزانه الیالد
ده مگر یست و نابود گردین ھا نیاھای  کتاب ن فرق ویثر اکز اگیع شد و در فتنه چنیضا
شان را یان درآمد خوب داشتند و لھذا در دوره آنھا ایزگیار چنکشان در سر یه اکه یامام

 د .یگرد ھا نیاشان رواج گرفت و ضعف اسالم موجب قوت ینشو و نما حاصل شد و مذھب ا
ث و یر و حدیالم و تفسکه در فنون متنوعه از که یامامھای  کتاب رکم بر ذیآمد

الم کتب مذھب و کشمار دارند اما یتب بکار و یبسف یاصول فقه و فروع فقه تصان
ه یالمکتب کف او اول یم و تصانکشان پس از انجمله است مصنفان ھشام بن الحیا
صاحب  یرفیشان است و مؤلفات ھشام بن سالم و مؤلفات محمد بن النعمان صیا

بن منصور و مؤلفات  یو مصنفات ابواالحوص عل یالطاق و مصنفان ابن جھم ھالل
د یتب او مزکم از جمله یتاب القاکو  یفضل بن شادان قمھای  کتاب د وین بن سعیحس

تاب کو  یحیو مس یتب ابن راوندکالوزان و  یسیتب ابو عکشھرت و اعتبار دارد و
بن  یتاب علکره و یتب محمد ابن الحسن الصفار مانند بصائر الدرجات و غکاقوت ویال
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ه یبن بابو ید محمد بن علیتاب التوحکه و یابوبن ب ید علیتاب التوحکو  یمطاھر واسط
بن  ین بن علید حسیتاب التوحکه با اعتقادات صدق شھرت دارد و کو اعتقادات او 

االمامه  یف یر الطبریتاب محمد بن حرکاالمامه و  یف یللمرتض یتاب الشافکه و یبابو
و  یو شرحه البن المطھر الحل ید العقائد للطوسیتاب تجرکضاح المسترشد و یبا یمسم

لھا له و شرح الباب کعشر  یرامه و الباب الحادکن له و نھج الحق و منھج الیتاب االلفک
ن و شرحه و نھج ین و شرحه و نھج البراھیعشر للمقداد و القواعد و نظم البراھ یالحاد

و  یثم البحرانیثم بن میتاب مکن و شرحه و واجب االعتقاد و شرحه و یالمسترشد
کنند  می ه منسوبک یرین جمله است تفسآ ر پس ازیرھا و اما تفاسیم و غیالتقو

ضا یره ایه باسناده و رواه عنه غیرواه عنه ابن بابو÷  یرکبحضرت امام حسن عس
گر ائمه در یز از حضرت امام موصوف و دیاده ونقصان و اھل سنت نیباسناده مع ز

مجموع و  یر شاھیو در تفس اند مبسوط ات دارند چنانچه در در منثوریر روایتفس
شود و از  میھرگز با آن مطابق نکنند  می تیعه از جناب ائمه روایمضبوط اما آنچه ش

ان یر البیو تفس یان للطبریر مجمع البیم و تفسیبن ابراھ یر علیانجمله است تفس
 یفط االعظم یو المح یاشیر العیر النعمان و تفسیو تفس یلمحمد بن الحسن الطوس

ام القرآن للمقداد و کاح ینز العرفان فکر یو تفس یدر االملیرم لحکرالقرآن المیتفس
گویند  می نیغمبر و ائمه پس چنیث پیاحادعنی یتب اخبار کره و اما یام لغکر االحیتفس

 ه آنھا را اصولکه چھار صد نسخه بود از چھار صد مصنف کھم یه علیالروا یو العھده ف
ص آن نسخه ھا نموده یع شد و جماعه تلخیرفته آن ھمه نسخه ھا ضاو رفته گفتند  می

ب يالتهذو ينيلكعقوب اليمحمد بن ـل ايفك«پس از آنجمله است  اند چند نسخه پرداخته

ضا ياالخبار له ا ه منيما اختلف ف االستبصار يفو جعفر حممد بن احلسن الطويس اليب

روف عندهم بالصدوق معـال يه القميبن بابو محمد بن عيلـه ليرضه الفقحيتاب من ال كو

بن جعفر  تاب املسائل لعيلكوقرب االسناد و يلميارشاد القلوب للدـمعترب والرسائر والو

تاب كـمسائل وتاب الكو يمحاسن للربقـتاب الكو ياجلامع للربنطو ي القمنينوادر للحسو

 ايشيتاب العكـملهوف والو ارمكمـالـمقنع والشفه وكدعاء االسالم ووه يالعلل البن بابو

االخبار  معاينو ازندراينـمـال يمناقب البن شهر اشوب الرسدـتاب الكوفالح السائل و

 بن ايب عيل مجالس اليبـتاب الكتاب الروضه وكاالرشاد له ووـمعلم مجالس البن الـالو
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 مجالس البنـتاب الكتاب الطرف البن طاوس وكالبن فهد و يعده الداعو جعفر الطويس

له يل تاب (انا انزلناه يفكو مطهر احليلـاالستنصار البن الـمجالس له والوه يه والفقيبابو

ن ياعالم الدتاب البصائر لسعد بن عبداهللا وكو يتاب اخلصال للربقكاش ويالقدر) البن ع

جممع و يتاب النوادر البن الرواندكان والبصائر للصفار واجلامع ويجممع البو يـمـليللد

 محاسن اليبـتاب الكضا ويا ياحلوائج البن الراوندتاب اجلرائح وكـان واجلم يمنتقان ويالب

اخلصال ـال وثواب االعمتاب الرمحه وكمه وكنوادر احلاالخبار له و معاينو جعفر الطويس

 اخلالف للطويسله وجامع االخبار و ون اخبار الريضيعـمعراج له وتاب الكوه يالبن بابو

ه وعلل الرشائع يهداـالو االماينون وعقاب االمال ويالعن ويالد الـمكاومصباح له ـالو

تاب اللباب ك ونيمؤمنـ الريشف ارسار امك  يفنيقيمشارق انوار الاالحتجاج ووام كاالحو

نبود و  یتابکن فرقه را یث ایه در اصول حدکد دانست ینجا بایدر »يفه الواسطيالبن رش
زدند و تساھل یامتحان م کات را بر محینه رواو کردند  می ن فن را اعمالینه قواعد ا

 افتندی می ن نوشتهیشان آنچه در دفاتر سابقین این باب داشتند و متقدمیم دریعظ
ه رواه اخبار ما را وھم کشان آن بود یو ظن اکردند  می ش آن را قبولیتفحص و تفت بی
ر تناقض و شان بین ایذب و خطا و نسیان و اشتباه از محاالت است چون متأخرکو 

اده و نقصان یث را گرفته بزیات خود مطلع شدند از اھل سنت علم اصول حدیتھافت روا
خود پرداختند از  براین فن یتابھا درکن خود از دست نرود یه وضع و آئکقواعد بعضی 

معرفه اصطالح  ین فیه و شرح آن و تحفه القاصدیعلم الدرا یه فیانجمله است بدا
ف ینبود اول توال یتابکل ھم یشان را در جرح وتعدین ایمتقدمن ین و ھمچنیالمحدث

و  یو نجاش یتاب عضا برکت مختصر است بعد از آن یاست و به غا یشکتاب کن فن یا
ضاح عالمه یو ا یتاب خالصه عالمه حلکن بن طاؤس و یو جمال الد یابوجعفر طوس

تب کو مشھور  اند ن فن مبسوط واقع شدهین حسن بن داود دریالد یتاب تقکو  یحل
و شرح آن و قواعد  یعالمه حل یو مبادھردو  نیو شروح ا اند اصول الفقه معتمد و عده

خ مقتول و شرح آن از مقداد و زبده االصول و شروح آن و افضل شروح آن در عراق یش
ه ک یلیاحمد الله سند یاست و در ھندوستان شرح مولو یو خراسان شرح مازندران

شان پس یه ایتب فقھکتوسل و تقرب صفدر جنگ ابوالمنصور خان نوشته و اما  برای
الطلب  یگر قرب المسائل و مبسوط و اسناد و منتھیو د÷ اول ھمه فقه الرضا است 
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ه و مقنعه البن یو مقنعه البن بابو یلھا البن المطھر الحلکره الفقھاء کر و تذیو تحر
تاب العلل لمحمد بن کارم االخالق و کعتبر و متاب االشراف له و مقنع و مکالمعلم و 

ه و ینه العلم البن بابویتاب االفعال و مدکو  کیراجکنز الفوائد للکم و یابن ابراھ یعل
ضاح و یو اللمعه و شرحھا و اال یفعمکالمجلس له و فالح السائل و جنه االمان ال

قواعد و المصباح و مختصر ه و الیر و االرشاد و النافع و شرحه و النھایالخالف و التحر
ع و یو شرا یضاح القواعد و المنتھیمحقق و مھذب ابن فھد و ا ید و فتاوایابن جن

ه یر آن و خالصه و مختلف و معالم و مجالس البن بابویو غ کو مسال کشروح آن مدار
ه ابن کتابھاء کو  یخ المقتول و بحار االنوار للباقر المجلسیان للشیو ب یرکو دروس و ذ

دا یپ یاز آنھا اثر اند ردهکر کان رجال خود ذیدر ب یوخ خود و نجاشیه در حال شیبابو
ثر کو ا اند ج و مستعملیران رایور شد در بالد اکآنھا مذ یه اسامکتاب کن یست اما این

شان از یع فنون ایه جمکد دانست یده بایشوند فا میو  اند افته شدهینجا ھم ینسخ درا
ن است و بالفعل از ییشان بر اخباریر مستمد است از اخبار و مدار اید و تفسیالم و عقاک

ه آنھا را اصول اربعه کتب چھار نسخه است که اصح الیفن اخبار به اجماع اثناعشر
ب و استبصار و یه و تھذیحضره الفقیاست و من ال ینیلکه مشھور بکافی کند یگو

ح ین تصریجب است و ھمچنتاب است واکن چھار یه عمل بآنچه درک اند ردهکح یتصر
ز واجب یه دون او اصحاب االخبار باشند نک یبشرط یت امامیه عمل برواک اند ردهک

ن یبر ین ملقب بمحقق حلیو فخرالد یف مرتضیو شر یاست چنانچه ابوجعفر طوس
ار کار بیه بسکد داشت یقاعده را در ذھن خود محفوظ باھردو  نینص نموده امعنی 

افی کبعضی  اند ه مختلفینھا علماء اثناعشریما بیتب اربعه فکل یخواھند آمد و در تفض
الم که در نقد کشان ین ایمتأخربعضی ه را و یحضره الفقیفه من ال یرا اصح دانند و طا

تاب که احسن ما جمع من االصول ک اند رده گفتهکمه کدارند محا ید طولین یمتقدم
ه حسن پس بالجمله یحضره الفقیمن التاب کب و االستبصار و یو التھذ ینیلکللافی کال

د و مباحث یه و اصول عقایل فقھیتاب است مساکن چھار یشان بریمدار تمام مذھب ا
ن یند حاال در اسناد اخبار اینما میتب رجوع کن یرند و بھمگییتب مکن یامامت از ھم

ن و صاحب یت مجسمه مصرحه مثل ھشامیتب رواکن یشبھه در بی ردکد یتب نظر باک
ر کین و بیرا در ازل جاھل دانند مثل زراره بن اع یه حق تعالکسانی کت یالطاق و روا

رجال بعضی ت یرھم و روایو محمد بن مسلم و غ یمان جعفرین و سلین و احولیبن اع
مثل  اند ر امامت امام وقت خود بودهکا منیچ امام نبودند و یه معتقد ھکفاسد المذھب 
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شان آنھا یه خود اکن یوضاعبعضی ت یرھم و روایر و غکیفضال و ابن مھران و ابن ب یبن
شان مثل ین نزد خود ایذابکبعضی اش و یو ابن ع یرا وضاع دانند مثل جعفر فراو

ر و کان و ابن سکل مثل ابن عمار و ابن مسیضعفا و مجاھبعضی و  یسیمحمد بن ع
ر ھم موجود یو قاسم خزار و ابن فرقد و غ یمستور الحال مثل تفلسبعضی و  یمامید یز

ره و مغضوب امام وقت یبکب که مرتکسانی کبشود  می یشان منتھیاست و آخر سند ا
و ÷  یان حضرت سبط مجتبیرکو لش÷ ر یان حضرت امیرکخود بودند مثل لش

ه کاش یت ابن عیمملو است از روا ینیلکتاب کو ÷ د یخاذالن حضرت سبط شھ
ه ادعاء کسی کاز کند  می تیروا یذاب است و ابوجعفر طوسکباجماع فرقه وضاع و 

و  اند ردهکب یذکاران امام او را تیگر یمقام دارد و د یت ازان عالیصحبت امام و روا
ت از یه دعوای رواکان کرده مثل ابن مسکچ گاه با امام مالقات نه یه ھک اند گفته

ز ابوجعفر یو نکنند  می بیذکحضرت صادق او را تاران یگر یحضرت صادق دارد و د
ه صاحب الرقعه المزوره و عجب یو او از ابن بابوکند  می تیاز ابن المعلم روا یطوس

ه اخبار فرقه ما کرده است کن ھمه دانش و عقل ادعا یه با اک یف مرتضیاست از شر
 یه سواک اند ردهکح یتب خود تصرکع ین فرقه در جمیه علماء اکده حاالنیبحد تواتر رس

خ یه الشیمتواتره نشده نص عل یخبر »متعمدا فليتبوا مقعده من النارعلی  من كذب«
چ یه ھکظاھر شود  ید بر ویشان نمایتب اکتصفح سی که و اگر یالبدا یالمقتول ف

از  یانا خبریرده و اگر احکده و از آحاد تجاوز نیشان بحد شھرت نرسیاز اخبار ا یخبر
ست اختالف الفاظ و یا الفاظ متقاربه نیلفظ  یکوارد شد به جمعی ت یشان بروایا

ن یافتد و تعدد رواه چون با میق دشوار یه جمع و تطبکد یآ می یاضطراب آن بنھج
گر باشد قادح یه مخالف دکند کت یروا یدر قصه واحد خبری یکه ھر کرنگ باشد 

اب آخر سندھای مختلف نھمه اختالف و اضطرید شھرت و با اینه مفشود  می صحه خبر
ذب طعن کشان آنھا را بجرح و تھمه یه خود اکن یشوند به رجال معدود می یمنتھ

م کو ح اند ردهکت یروا یشان خبریاز ثقات اجمعی ه کگر آنست یب دیو عجا اند ردهک
گفته و  یآن را موضوع و مفتر اند نیه ھمدرجه اولکگر ثقات یبصحت آن نموده و د

رده است بوضع کم که حیه ابن بابوکشان ثابت است مثل آنیھمه آن اخبار در صحاح ا
 ینیلکافی کات در یه آن رواکنند حاالنکت یات او روایف قرآن و اسقاط آیآنچه در تحر

رده است کم کز حین یشان موجود است و ابن مطھر حلیحه بزعم اید صحیبه اسان
ف یموجوداند و شر ینیلکافی که در کن یدیال یذ س و خبریله التعریبوضع خبر ل
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ه و محمد ابن حسن الصفار یخ او ابن بابویخ شید بوضع آنچه شینما میمبالغه  یمرتض
ح است و چون یشان صحیبزعم ای یکه اسناد ھر کثاق حاالنیاز خبر م اند ردهکت یروا

عماد مشرب قت مدار مذھب و یه در حقکشان یشان و اخبار ایات اینوبت بحال روا
سازند  میشوند بحواله بر اخبار دفع  مید یشان عایه باکرا  یشان ھمان است و الزاماتیا

د یند رسینما میگر یشان ابتھاج و تفاخر زائد بر علماء دین اییه اخبارکن است یو از ا
الم که کد یده آیشان گردانیشان و رواه ایحال اخبار ا برایحده یه باب علکالزم آمد 

تا به استقالل و کند  نمی ن خاطر سامعکین قسم مقامات تسیدر یو اجمال یضمن
 .قیل نه انجامد و بالله االستعانه و منه التوفیتفض
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ح یف صحیح و حسن و موثق و ضعیچھار است صح ھا نیااصول اقسام خبر نزد 
ه کف ین تعریو موافق ا یت او متصل شود بمعصوم به وساطه عدل امامیه رواکآنست 
ه که اتصال ندارد حاالنکرا یست زیح نیمرسل و منقطع داخل صح اند ردهکشان یخود ا

ر یعم یابن اب یند رویچنانچه گو ح خوانندیدر اطالقات خود مرسل و منقطع را صح
ح یز در اطالق صحیذا و عدالت را نکر یعم یحه ابن ابیصح یذا و فکح یالصح یف

 حیت مجھول الحال را صحیف مأخوذ است پس رواین تعریه درکنند حاالنکنمیاعتبار 
 یه الحلیه او مجھول الحال است نص علکن بن الحسن بن ابان یمثل حسگویند  می

ه بن یمعاو یه الیق الفقیه طرکن بن داود در خالصه گفته است یالد یو تق یالمنتھ یف
ه سه کحه حاالنیصح یعبد االعل یح و الیخالد بن نج یو ال یعائد االحمس یسره والیم
 اند ردهکق نیرده و چھارم را خود البته توثکاد نه یق و جرح یبتوثسی کس اول را ک
ود یع قیست پس جمیشان اعتبار نیح نزد ایاطالق صحز در یرا ن یبودن راو یه امامکبل

ح یت حس بن سماعه را صحیه رواکلش انیتفض اند ف را اغفال و اھمال نمودهیتعر
نمود در  میب امام وقف وقت یذکه بود و تعصب تمام داشت و در تیو او از واقف اند گفته
ر امام کبود من یقطحه کت ابان بن عثمان را یرواکنند  می حیز تصحیامامت و ن یدعوا

بن فضال و عبدالله بن  یت علیرواکنند  می حیز تصحیر او و نیوقت و قائل به امامت غ
شان در ین امور را علماء ایه اکو عجب آنست  اند فاسد المذھبھردو  هکر را حاالنکیب

ح ھم یق و تصحین قسم اشخاص را توثیات ایسند و باز رواینو میاحوال رجال خود 
ھا یان فقکبن فضال  ید علیدر خالصه االقوال گو یبه اتفاق ابن مطھر حل ندینما می
ندله پس  ید لم اعتزله علیگو یث و نجاشیوفه و جھھم و ثقتھم و عارفھم بالحدکبال

ح یه در صحکرا یه موثق باشند نه صحاح زکد یشان باین جماعه موافق قاعده ایاخبار ا
نند به صحت کم کز حیو نکند  نمی تیفاکشرط است محض عدالت  یبودن راو یامام
ا اخزاه الله و قاتله الله و یبد و لعن فرموده  یه معصوم در حق او دعاکسی کث یحد

و برائت ازو  یزاریده او و اظھار بیم به فساد عقکلمات ارشاد نموده و حکن یامثال ا
م او را در ه بر امام وقت دروغ بسته و اماکرا سی کت یرواکنند  می حیز تصحیرده و نک
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 حیز تصحیذب خود نموده و نکه خود ھم اعتراف بکب نموده بلیذکت از خود تیروا
و اثبات  یت حق تعالیه اعتقاد جسمکات مجسمه و مشبھه مصرحه را یرواکنند  می

در  یار صفات او تعالکل و صوره دانند و انکش یند و او را ذیاو نما برایان و جھه کم
ت یفر است باالجماع و رواکن ھمه موجب یند و اینما میز بدا بر او ینند و تجوکازل 

 اند افتهینند بر آنچه در رقاع کث اطالق یز حدیصحت و نجای ست چه یافر مسموع نک
ه آن را خطوط ک ینند از خطوطکت یز روایاظھار نموده و ن یه قمیه آن را ابن بابوک

حه االسناد خود در عمل ابن یات صحیح دھند بر روایت را ترجین روایائمه دانند و ا
نند کح اطالق یز صحیو ن ید ان شاءالله تعالیاینص نموده چنانچه بمعنی ن یه بریبابو

ر یبص یار برده مثل ابکانت در امانت او بیه افشاء سر امام نموده و خکس کات آنیبر روا
سماع  یه راوکاذب االسناد کنند بر خبر کز اطالق یو ن یجئ حاله ان شاءالله تعالیو س

نند بر کز اطالق یا جد او و نیاو را به پدر او کند  می دارد و نسبتشخصی آن خبر از 
ه ابن که مجھول الحال است مثل حسن بن ابان که اجماع دارند بر آنکسی کخبر 

و بر خبر  اند ح گفتهیخ مقتول در دروس خبر او را صحیو مختلف و ش یمطھر در منتھ
و دانند  می فیه او را بشدت ضعکمثل مخبر ابن سنان  اند ردهکف یاو را تضعه کسی ک

 یه مدعکرا سی کت یروادانند  می حیز صحیو نکنند  می مع ھذا بر اخبار او اعتماد
ت صاحب یرو یدعواھرکه  هکل بلیعه او بال شاھد و دلیامام و ش درمیانسفاره باشد 

ح دانند مثل ابن یز صحیسفاره نشود خبر او را ن یه مدعکعدل باشد  یند و امامکاالمر 
ه اقوا و اعالء اقسام است کشان یح ایث صحین است حال حدیا یار و داود جعفریمھر

ممدوح  یمعصوم بامام یته الیه ھو ما اتصل رواک اند ردهکف یاما حسن پس او را تعر
نباشد  ه مرسل و منقطع حسنکد یبا مینجا ھم یعدالته پس در یر نص علیمن غ
ع است چنانچه فقھاء یع و ذایشان شایه بر مرسل و منقطع اطالق حسن نزد اکحاالن

ند او را حسن است با کت زراره در مفسد حج چون قضا یه رواک اند ردهکح یتصر ھا نیا
ز اطالق حسن یت است و نینھا بی شان پرین حادثه در اخبار ایه منقطع است و اکآن
منذر  یه الیق الفقید طریابن مطھر گو اند ور نشدهکح مذه بمدکسانی کات ینند برواک

ق یرده و مثله طرکن فرقه مدح نه یازسی که منذربن جبر را کبن جبر حسن حاالن
شان اظھر من الشمس ینبودن ا یه امامکه را یات واقفید و روایس بن زیادر یه الیالفق

و اما موثق  یسماعه ابن مھران مع انه واقف یه الیق الفقیند مثل طریز حسن گویاست ن
قه من نص الصحاب یطر یه ما دخل فکنست یف او ایند پس تعریز گوین یه آنرا قوک
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شان را یز اینجا نیف و دریق عن الضعیالطر یدته مع سالمه باقیقه مع فساد عقیتوث یعل
از  یونکه او را سک یف پس خبریق ضعینند بر طرکخبط واقع شده پس اطالق موثق 

 اند ب خواھد آمد او را موثق گفتهیرده و عنقرکت ین روایر المؤمنیعبدالله عن ام یاب
ه بن عماره یت نوح بن دراج و ناحینفرقه و به روایف است به اجماع ایه ضعکحاالن

 ھا نیاه کحاالنکنند  می یاطالق قو یریو احمد بن عبدالله بن جعفر حم یداویص
قه یه ما اشتمل طرکف او آنست یف پس تعریه مذموم و اما ضعنه ممدوح و ن اند انیامام

ح واجب یشان عمل بصحیز نزد ایمجروح بالفسق و نحوه او مجھول الحال و ن یعل
نند و بر آن کت یح روایجاھا بزعم خود صحبعضی ه در کر اختالف حاالنیاست من غ

مثل ما رواه  اند حیه صحکگر ید است ب اخباردیه او مؤکنند بشذوذ آن حاالنکعمل نه 

قال سألته عن ابنه االبنه وجد فقال للجد ÷  اظمكاحلسن ال خلف عن ايب سعد ابن ايب«

ه یر از امامیثکشان و جماعه یح است نزد این خبر صحیو ا »لبنات االبنه يالباقالسدس و

اىل   بن رقاط رفعهنيبن احلس عيل« ید آن را منھا ما رویمؤ اند ردهکت یق مختلفه روایبطر

 زراره عن ايب يمنها ما روـها السدس مع ابنتها ومع ابنه ابنتها وجده لـعبداهللا قال ال ايب

هذا خرب موثق ئا ويها اهللا شـفرض ليم ـلاطعم اجلده السدس و ج جعفر قال ان رسول اهللا

قال لـالم السدس  جده المن ويابو عبداهللا يف ار عن ايبـمنها ما رواه اسحاق ابن عمو

شان یا درمیانو در وجوب عمل بحسن  »الثلثان لالبوهو يما بقالسدس و للجدهو
ن یخ الطائفه ھمیح شینند مانند صحکعمل بآن مطلقا واجب بعضی اختالف است 

نند کل یتفصبعضی ثرون و کنند مطلق و ھم االکمنع بعضی ار نموده و یمذھب را اخت
عمل بآن واجب است و اال نه ن االصحاب یند اگر مضمون آن خبر مشھور باشد بیو گو

ن بن مطھر ین بن جمال الدینند فخرالدکم داخل کن حیز دریف را نیو موثق و ضع
ذ یه تلمک کیخ مقتول محمد بن میرده و شکص ین رفته چنانچه در معتبر تنصیبھم

 اند ز نداشتهیشان عمل را بموثق جایثر علماء اکح نموده است و این تصریز بھمیاوست ن
ح دانند و واجب العمل شناسند یر و ابن فضال را صحکیات مثل ابن بیه رواکبا وصف آن

ه معتضد یکز واجب دانند بشرطیذ او عمل را بآن نیور و تلمکن مذیما سلف و فخر الدک
ر باشد و یثکج و یا الفاظ متقاربه رایت او بلفظ واحد ین و روایبشھرت شده باشد و تدو

ه در کث اھل سنت یثر احادکافته باشد پس ایز در علماءرواج یبمضمون آن ن یفتو
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شان ین ایبه واجب العمل خواھد بود و متأخر یشان مدون است و مشھور و مفتیتب اک
ت یخ الطائفه روایز دارند چون معتضد بشھرت شده باشد و شیز جایف نیعمل بضع

ت یروا ینیلکند و کنز شرط یفساق عمل جوارح را قابل عمل داند و اعتضاد شھرت را ن
ه منکرامامت آن امام باشد قابل کشمارند  میه او را از اصحاب ائمه کسانی کبعضی 

افر است خصوصا چون او را امام دعوت نموده باشد کشان یه اونزد اکحاالنداند  می عمل
عه در زمان سابق یثر علماء شکه اکد دانست ینجا بایرده درکو او ابا آورده و قبول ن

ز رجال اسناد اصال یو تمکردند  می ش عملیق و تفتیات اصحاب خود بدون تحقیبمرو
شان ین حالت ایل نداشتند و ایر احوال رجال و جرح وتعدکدر ذ یتابکشان نبود و یدر ا

در اسماء الرجال و احوال رواه  یتابکبا یدر سنه چھار صد تقر یشکه کمستمر ماند تا آن
ه کرا یافزود ز میش نیرت و تشویر از حیر بود و غت مختصیتاب بغاکرد و آن کف یتصن

امده یسر نیاو را م دیگریبر ی یکح یل وارد نموده و ترجیاخبار متعارضه در جرح و تعد
و  یرد و نجاشکلم کدر ضعفا ت یغضائر یشان مشتبه شد و بعد ازویپس حال رجال ا

طاؤس و ابن مطھر ن بن یتابھا نوشتند و جمال الدکل یدر جرح و تعد یابوجعفر طوس
ه تعرض یتوج ھا نیان ھمه یکردند لکاه ین باب دفاتر سیز درین بن داود نیالد یو تق

سر یشان را میا یل قوین بدلیح احد الطرفیمدح و قدح را اھمال و اغفال نموده و ترج
ل منع نموده و یرا در باب جرح و تعد ھا نیاد یه انصاف داده تقلیامده لھذا صاحب دراین

ل یه اصال قابل تعدیکزیو بچشود  می ل حاصلیتعد ھا نیاثر مواضع نزد که در اکگفته 
ه خالصه تمام دفاتر کخصوصا االقوال  ھا نیاتب کست چنانچه بعد از مطالعه ین

شان احوال رجال یپس ھنوز ھم نزد اشود  می شان است در علم رجال ظاھریمبسوطه ا
ثر اسما کشان ایه علماء رجال اکست و اشتباه مرتفع نشده و عجب آنست یخود منقح ن

ا یر بنون یده مثل ابو نصیانجام ف نمودند و حال خبر به این سبب به اشتباهیرا تصح
ر یه از غیم بمزاحم بزا و حا پس مقبول الروایر بباء موحده و مراجم برا و جیبونص

ن است اسماء یس المصحفیابن المطھر رئ شود و میز نیشان متمیه نزد ایمقبول الروا
د ین حال را خواھان باشد باین مقال و شاھد ایصدق اھرکه  ف نموده ویار را تصحیبس
ه ک یجانب و اختالفیکضاح االشتباه یجانب بگذارد و ایکه خالصه االقوال ابن مطھر ک
ن بن یالد ید و تقیرا تماشا نما یب قدرت الھیند تا عجاینھما واقع است به بیما بیف

ه نموده و بزعم خود ین خبط و اشتباه متنبه شده و ھر واحد را درجاھای تخطیداود بر
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ه کنست یاست و اصل ا باقیار یر در مواضع بسگیگرفت و جای اصالح داده و ھنوز ھم 
 . اند مغفل و متساھل بوده یلیشان خین اییاخبار

 :  مصرع

 صلح العطار ما افسد الدهر ي لنو
 یرا با راو یراو یکه کشان اصال رواج نداشت بسا یا درمیانن مفترق و متفق یتع

شان ھمان ین اییت و اتفاق در اسم خود و اسم پدر خود واقع شده و اخبارکگر شرید
ند پس ثقه یر نماکذھردو  انیه فارق باشد مک یز بعالمتیتم بی تیه در رواکاسماء مشتر

ع ید مثال جمیسوت بر آک یکه در یه بامردود الروایار ثقه مشتبه شود و مقبول الرویبا غ
است  کن نام مشتریو اکنند  می تیس مطلقا روایشان از محمد بن قین اییاخبار

 ینکالم یس االسدیمحمد بن ق اند شان ثقهیس از آنھا نزد اکس دو کچھار  درمیان
ر یمن غس ممدوح ک یکعبدالله و  یباب ینکالم یس البجلینصر و محمد بن ق یباب
ف است جدا و ھو یس ضعک یکنصر و  یموال بن یس االسدیق و ھو محمد بن قیتوث

ند کت یار روایر بسین شخص اخیه از ھمیاحمد و ابن بابو یباب ینکس المیمحمد بن ق
ز ین یخ الطائفه ابوجعفر طوسیز پس مردم را التباس واقع شود و شیتم بی و مطلق آرد

ند و ینما میز به دستور عمل یگران نین است و دیالمغفلخ ین اغفال و اھمال شیدر
 یخبرگاھی ز یشان ھم قابل اعتماد نمانده و نیشان نزد خود ایات این اسباب روایبا

از  یوتکه موثق است مثل آنچه سکنند بعلت آنکنمیعمل  یو بروشود  می موثق وارد

 يا«فقال  ج رسول اهللا يبعثن÷  نيؤمنـمـالريقال قال ام«رده کت یروا÷ عبدالله  یاب

لك مـما ايم اهللا الن يهدي اهللا يلع يديك رجال خ� يلع ال تقاتلن احدا حيت تدعوه و
ن خبر موثق است و بران عمل یپس ا »لك والؤه يا يلعطلعت عليه الشمس وغر�ت و

ف در درجه یه ضعکحاالنکنند  می ف عملیت ضعیه موثق است و بر رواکنند از آنکنمی
د بن زراره عن یعب ین است روین خبر ایمثال ا ھا نیاست از موثق به اجماع ن تر ایپائ

ا ـمـان ابواهكتوارثان فقال نعم اذا يه هل يزوج الصبي يانه سئل عن الصب«÷ عبدالله  یاب

قه القاسم بن يطر الن يف«ف است ین خبر به اجماع فرقه ضعیو ا »اـمـزوجا زوجاه

خ یه شکو سابق گذشت  »لهمكقد عمل به االصحاب ـهول العداله وجموهـان وميسل
ه واجب کز بگذار بلیف جایث ضعیار نمود و عمل بھر حدین باب توسعه بسیالطائفه در



 ی اثنا عشری تحفه   ٢١٠

ا ـمـامره من اصحاهبم ونيـمـمتخاصـال بن حنظله يفوعمر«ه خبر کل آورده یشمرده و دل

د الضعف است یع فرقه و آن خبر شدیبه است نزد جم »رجل منهم معمولاىل  بالرجوع

بن حنظله وعمر«فان جدا و یضع »اـمـه ونيداود بن احلصو يسيقه حممد بن عيطر الن يف«

ن قسم یو ا اند ن خبر را مقبول المتن نام نھادهیا و مثل »اجلرحل ويه بالتعدينص فيم ـل
عمل  کن توسعه ترید پس با وصف ایه به احصا در آکثر است از آنکشان ایاخبار نزد ا

ح موجود است از حضرت یت صریروا ینیلکه در کبموثق را چه وجه باشد و عجب تر آن
ز در یشان نیوجود ا یجئ نقله ان شاءالله تعالیما سکل یابو عبدالله در عمل بمراس

ر عمل یعم یل ابن ابیباز بمراس اند ردهکح و حسن اتصال سند شرط یف صحیتعر
ل یدل ی بیمگر از ثقات دعواکند  نمی ر ارسالیعم یه ابن ابکواجب دانند و ادعاء آن

شان منازعت نموده و به ین امر با جمھور ایدر یرکشرح ذ یاست چنانچه صاحب بشر
س عن کن دو یز عمل واجب دانند و حال ایره نیو عبدالله بن المغ یل نظریمراس

را قادح  »بن اضطرايمتأخرـمن تبعه من الو«خ الطائفه یز شیب معلوم خواھد شد و نیقر
مره  یالواحد متنا او اسنادا فرو یدر عمل به خبر نشمارند و ھو ما اختلف رواته و الراو

ه کاالخر حاالن یح احدھما علیر ترجیوجه آخر مخالف له من غ یوجه و مره عل یعل
ن کن معا ممین متخالفیه عمل بطرفکرا یه زیاضطراب مانع عمل است بالبداھه العقل

ه یز اعتراف دارند بمانعیشان نین اییثر اصولکز محال و ایمرجح ن ح بالیست و ترجین
ه بخط ائمه موجود کزی یچح یشان اجماع دارند بر ترجین اییز اخباریاضطراب و ن

ه ابن یباشد اگر ھم متعارض شوند نص عل یح مرویه به اسناد صحکزی یچباشد بر 
ه خط امام که اثبات آنکح حاالنیباسناده الصح ینیلکه و عمل بالخط دون ما رواه الیبابو

ن قسم یمان است باین و ایه مقدمه دکه را یام شرعکدشوار است اح یلیاست خ
ر وضع یثکانت است و از جمله غاله جماعه یشبھات ثابت نمودن دور از عقل و د

نصرت مذھب خود وضع نموده مثل  برایشمار  بی و اخبار اند ز دانستهیث را جایاحاد
 ین فیصاحب تحفه القاصد کد بن الصائغ صرح بذلیزیان و یونس بن ظبیابوالخطاب و 

وخ یه او شکاست  یان نھدیث بین و از جمله غاله و واضعان حدیاصطالح المحدث
وفه کان بالک ید سبخیره بن سعیق صرف بود و مغیشان زندیه است و مجتھد ایامام

ا جعال له یا رأیانا اذا رأکالنار و و احرقھما ب یذابا قتلھما خالد بن عبدالله القسرکساحرا 
ار است اول معالم یت بسیشان روایتب اکز میمون قداح نیثا و از عبدالله بن میحد
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ق یه زندکت او آورده احوال او سابق مفصل گذشت یث بروایا چند حدکاالصول تبر
افته یار یه و قرامطه بسیلیه و اسماعیشان باطنیذاب بحت بود و در رجال اکصرف و 

شان پرداخته یل حاالت ایاگر بتفص اند شانیان ایان و مقتدیشوایه پکسانی کشوند و یم
 یقاضشود  می ردهکر کذزی یچق نمونه یبطردرینجا  ل باید باز شودیطو یشود دفتر

و کند  می یزان ذھبیاز م یوفکال یبانین الشیدر احوال زراره بن اع ینورالله شوشتر

 يليقال العق«ترفض یاخو حمران  یوفکال یبانین الشیاعد زراره بن ینما میوت کبران س

قال حدثنا عبداهللا بن  يد بن خالد الثقفيزيل قال حدثنا يبن اسمع ييحيالضعفاء حدثنا  يف

 ج يبن عباس قال قال النب  عن حممد بن عيلنيـالصباح عن زراره ابن اع عن ايب يديخالد الص

قال حدثنا سعد بن منصور قال  قال حدثنا ايب يـيحي) حدثنا كرياحد غ يغسلنيال  ا عيلي(

ك حاجه يال ه فقال ان يلي بالقادسنيـزراره بن اع ينيان قال حججت فلقـحدثنا ابن السم

انا  ربينخيالسالم وسله ان  يت جعفر بن حممد فاقرأه منيفقال اذا لق يها فقلت ما هـمـعظو

ت جعفر بن يا لقـفلم كعلم ذليانه  يله فقال يعل كرت ذلكمن اهل النار ام من اهل اجلنه فان

ن علمت انه من اهل النار يمن ا من اهل النار فقلتوان منه فقال هك يحممد اخربته بالذ

ه زراره چھار کنوشته است  ینورالله شوشتر ی. و قاض»يفقال من اعتقاده الباطل انته
داشت حسن و ر و عبدالرحمن و زراره دو پسر کیو ب کبرادر داشت حمران و عبدالمل

ش و یپسر داشت حر یک کن و حمران دو پسر داشت حمزه و محمد و عبدالملیحس
 یو عمر و بر قول قاض ید و عبداالعلیر پنج پسر داشت عبدالله و جھم و عبدالمجکیب
از  یوفکال ید الجعفیزینورالله در حال جابر بن  یز قاضیلھم اعتقاد زراره داشتند و نک

ت یه از و رواکثر آنھا کنفسه اما ا یاو گفت جابر ثقه است ف هکرده است کعضائر نقل 
ه او بعد از شھادت حضرت امام کدر احوال او نوشته  یز قاضیف است و نیضع اند ردهک

ث بمن یتاب حدکات دو ین حیه حضرت امام در حکرد کمحمد باقر بر مردم ظاھر 
ه ظاھر یام یاگر در زمان بن ن وکت میه روایام یه تا زمان بنکرا فرموده ی یکداده بود 

رد و کخواھی ت او یشان بمردم روایلعنت خدا بر تو باد و بعد از انقضاء عھد ا یساخت
 ین رامخفیه اکن و از بسکت میرواسی کبه ھرگز  ن رایه اکگر فرمودند یتاب دکدر 

 ه عبورکرفتم  یابانیم من بدرد آمد در بکداشتم و تحمل و ضبط او نتوانستم ش
نون آن کتاب نمودم تا ازان مرض خالص شدم اکت آن یدر آنجا نبود پس روا کس ھیچ
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ه کسد ینو می یز قاضیسازم و نیت او اذن دارم بر مردم ظاھر میه در رواکتاب دوم را ک
ور در مسجد کبود جابر مذ یه باقیام یبنزمانی ه ھنوز کد ید پلیشته شدن ولکبعد از 

امر امام نموده باشد و مستحق لعنت خدا شده رد پس خالف کت یرفت و شروع در روا
شان یتب اکه از کشان الزم آمد یر احوال رجال اکالم منجر شد بذکن یباشد و چون ا

 یعه دعوایه ھر فرقه از شکد دانست یرده شود اول باکشان نقل یاز رواه ابعضی احوال 
ر یآنچه نزد غح و معتبر است و یت صحیات اھل بیه آنچه نزد ماست از رواککنند  می

از ابتدا تا انتھاء مستمر است پس  ھا نیا درمیانب یاذکن تیماست باطل و افتراست و ا
 یمنازعاتباھم  هیه و امامیلیه و اسماعیدیشان و زیات ایع روایامان مرتفع شد از جم

ه کشان یان ایه و مقتدایه قدماء امامکدارند که مشھور و معروف است عجب آنست 

م ـهشام بن سالم وكمثل هشام بن احل«شود  می ین بآنھا منتھییخبار د ایسالسل اسان

گر را از یدیکات یو روا اند د داشتهیو تجاھد شد اذبکباھم ت »صاحب الطاقو يقياجلوال

 ریفکل و تیگر تضلینمودند و باھم د میب یذکت÷ ائمه ثالثه سجاد و باقر و صادق 
و صاحب  یقیالجوال یالرد عل یدارد ف یفیم تصنکچنانچه ھشام بن الحکردند  می

ز اعتبار بر آمد و بتعارض یشان از حیع ایپس اخبار جم یالنجاش کر ذلکالطاق ذ
لھم کشان یه اکن مفصل گذشت یر المؤمنیعه امیرفت و سابق حال شیتساقط پذ

امام وقت اصرار داشتند و جناب او را اقسام رنج  یو بر نافرمان اند ره بودهیبکب کمرت
فرمود و نمیق قول آنھا یشمرد و ھرگز تصد میاذب کو آنجناب ھم آنھا را  اند دهیانرس

ن فروش یاتبات نموده دکد میزیه و یردند و با معاوکن ینصرت سبط کاز آنھا تربعضی 
اسالم  یشواین و پین قسم باشد او را مأخذ دیبا ائمه خود اھرکه  دند ویا خر گردیدن

ز تعارض و تخالف و یرد و نکز حمل توان یردن بر چه چکت او را اعتبار یساختن و روا
شود چنانچه بمطالعه  میدا نیه آن سرش پکست یشان بحدیت در اخبار ایاضطراب روا

ن قسم تخالف و تعارض یعاقل درھرگز  گردد ویه و استبصار واضح میحضره الفقیمن ال 
ه کشان اعتراف نموده یفه ایخ الطایشند و کتواند  مین عمل نیو اضطراب باحد الطرف

 اند ن موجودیذابکن و یه وضاعکل بلیضعفا و مجاھکنند  می که بآن تمسک یدر اخبار
 یسید داد جعفر بن محمد بن عیل گوش باین شده حاال به تفصینقدر ذھن نشیچون ا

 عنه ثقاهتم قال النجايش يرو«ذاب کعبدالله وضاع و  یباب ینکالم یریبن شاپور القوار

عن  يرويصواف ث ويضع احلدي نيقال امحد ابن احلسث وياحلد فا يفيعبداهللا ضعوان ابك



 ٢١٣ باب چهارم: در اقسام اخبار شیعه و احوال رجال اسانید ایشان

فه يخ الطايش جعفر الطويسوعنه اب يقد روـمذهب وسمعت من قال فاسد الل ويمجاهـال

ف يضع جعفر الثاين عن ايب يرو يش الرازياش بن احلرياحلسن بن عته ويرواعلی  اعتمدو

ث مضطرب االلفاظ يه احلديف يتاب روكوهو )لة القدريل انا انزلناه يف(تاب كجدا له 

ابن حسان  عيلتابه عندهم من اصح الصحاح وكث ويعده احاد ينيلكعنه ال يقدروو

تاب كالغاله فاسد االعتقاد له  ره بعض اصحابنا يفكف جدا ذيضع وضاع قال النجايشوهو

قال نرصبن  يسيحممد بن عحه ويصح يف ينيلكعنه ال يوقد رله وكط ي الباطن ختلريتفس

قال  يهاشمـ الريثكه عبدالرمحن بن الريغو يشكعنه ابوعمر وال يذاب روكوصباح ه

ابن  عيلكعنه ثقاهتم ابن احلسن  يقد روث ويضع احلديه بانه يغمزه اصحابنا عل النجايش

و در حال  »الطويس حممد بن احلسنه ويابن بابوو ينيلكعنهم ال يروه وريغفضال و
 ح بر ائمهیم و صورت افتراء صریده تجسیه در عقکن و اقرآن آنھا گذشت یھشام

ن ییو مرجع و مآب اخبار اند دادهگواھی ن افترا یرضا با یو حضرت امام علکردند  می
شان در مسائل یبھا ا کد اخبار متمسیه در اسانکل و ضعفا یاما مجاھ اند ن جماعهیھم
را نام میچندی قسم ھردو  ق نمونه ازیندارند بطر یتیپس حصر و نھا اند ه واقعیفقھ

 حسن بن السهل النوفيلاسحاق وواب ياطـم بن صالح االنمياما ضعفا فمنهم ابراهو«بریم 

سار يل بن ياعـواسم ينيلكل بن عمر بن ابان الياعـواسم يحسن بن راشد الطغاوـالو

مع الضعف فاسد ووه يخثعمـد اليومجاعه بن سع يمنقرـ بن امحد النيحسـوال يهاشمـال

ابن شمر وه وعمرريخ الطائفه وغيعنه ش يرو يسيان بن عـوعثم ينيلكعنه ال يوقد رو

ضا يا جعفر الطويسوعنه اب ياد رويل بن زيسهه وريوغ الطويسكاعه ـجمـعنه ال يرو يالذ

فه يتضععلی  انه جممعته مع يرواعلی  اعتمدواه وريغعنه ابوجعفر و يحممد بن سنان روو

 يف الطويس يقد رومع ضعفه فاسد وووه يرس الرقيداود بن و يامـميالم بن عمر ويابراهو

ه بن يمعاوه وجيخد بايب ينكمـه اليامه وصالح بن محاد وريغب واالستبصار عنه ويالتهذ

 داود بنو يسيحممد بن عامحد ووس ابيحممد بن لح ويخالد بن نجو عائذ اال محيسرسه ويم

ادن يل بن زياعـاسمو يد الربقيزي بن نيحسـله بن مصقله ويرقبن محزه و عيل ونيحصـال
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ه علماء خبر از کشمار  بی گر جماعتیو د »دي بن عبنيحسـالووهب بن وهب و وينكالس
 یدر خالصه و تق یو حل یو عضائر یل مثل نجاشیشان خصوصا اھل جرح و تعدیا

ن در صحاح خود ییو اخبار ھا نیان یو توھ فین بن داود اجماع دارند بر تضعیالد
ل یند و مسایات احتجاج نمایشان بھمان روایو فقھاء ا اند ردهکرا مشحون  ھا نیاات یروا
ل پس در ینند و اما مجاھکات ثابت یز به قوت ھمان روایه را نیه اعتقادکه را بلیفقھ

و بر جھالت  اند ه خبر او را در صحاح شمردهکندارند مثل حسن بن ابان  یثرت حدک

قاسم بن و« اند ردهکخ مقتول در دروس نص یو ش یاو ابن مطھر در مختلف و منتھ

ابن  بن العالء ونيحسابان وعمر بن ا سلف وـمكالمها جمهوالن كبن حنظله وعمران وـميسل

 عيلن وكالفضل بن السو يالفقعموالعباس بن العمر و يمسمـالالعالء جمهول االسم و ايب

 يساريسار الي بن ريبشو ينيحسـار الـعم هاشم ابن ايبس بن سمعان ويبن عقبه بن ق

هاشم  عبدالرمحن بن ايبد ويد بن زيسعو يامـميد اليره وزكفضل بن سبن جعفر و مويسو

 ايبان وـغالب بن عثمد ويزيعبداهللا بن ل ويحممد بن سهد ويح بن زيفلر وكب ار ابن ايبكبو

خزار ـقاسم بن الو يسيحسن التفلـالفرقد و از بنكرو ياركمـد اليسع ايبو يب االسديحب

حسن بن ـالم بن حممد ويابراهم ويبن ابراه حسن بن عيلل ويبن دو عيلوصالح السعد و

 مويلوبم عمر يسيعان بن عبداهللا وـعثمو كملـان بن عبدالـعثمو يابن اسحاق النحوو عيل

م يوسف ابن ابراهيحممد بن و يبن سعد السعد عيلو يميع ابن حممد السليرباالنصار و

ل مع مجاعه يلهم جماهكالب فهؤالء كد ابن جعفر بن يجعفر ابن سومون ويحممود بن مو

حممد بن م ويابنه ابراهم ويبن ابراه عيلكوخهم يعنهم ش يقد روو اد حتيصكالت ياخر

 د يفيمفـملقب بالـعبداهللا ال خه ايبيشو جعفر الطويس ايبه ويابن بابوو ينيلكعقوب الي

 نص يزعموا اهنا توجب العلم القطعها جمتهدوهم ويا فـاوجب العمل بم يصحاحهم الت

شان از جماعه ین اییه اخبارکو عجب آنست  »حيلـالو الطويسو مرتيضـال كذلعلی 

خ يتوار يرو«ت از یدر روا اند ردهکب یذکشان آنھا را تیه علماء رجال اکنند کت یروا

 عقوب يفيث اوردها حممد بن يعبداهللا عده احاد عن ايب يرو يان الذكابن مسمثل عبداهللا 
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 يثبت انه رويم ـل هم قال النجايشريغب ويالتهذ ابوجعفر يفه ويالفق ه يفيابن بابوو ايفكال

 يسيل حممد بن عيمن هذا القبه ويمشهوره عند االمامـهذا من االمور الئا ويعبداهللا ش عن ايب

قول ان حممد ينرص بن صباح  يشكابوعمروالوه قالريغود بن حمبوب عن حمم يروي يالذ

بن  يسيعن حممد بن حمبوب ومثل هذا حممد بن ع يرويالسن من ان  اصغر يف يسيابن ع

 يسيد انه قال ما تفرد به حممد بن عيعن ابن الول يه القميحممد بن بابو كي حنيقطيد بن يعب

 يابن عمران االشعر ييحيمثل هذا حممد بن امحد بن ه ويعتمد عليتبه ال كونس ويث يمن حد

عتمد يوعمن اخذ  بايليال عن الضعفاء و يرويقالوا انه ه وريغو ه النجايشيطعن ف يالقم

ر یعم ینند در اسناد مثل ابن ابکشان ارسال ین ایاز رواه معتبربعضی ز یو ن »ليمراسـال
ر یو غ یالحسن المدائن ید ابیو عمروبن سع یبانین الشیر اعکیو عبدالله بن ب یریو نظ
آورده  یرکخ مقتول در ذیت موجود است و شیشان روایدر صحاح ا ھا نیاو از ھمه  ھم

ت یاز روا ھا نیاان را از آمدن نزد خود منع فرمود و که حضرت صادق عبدالله بن مسک

جوارح ـال الـباعمالفسق «ه کسد ینو میدر عده  یدارند و ابو جعفر طوسنمیاو دست بر 

ز یاین مذھب ن یافران نصرانکبعضی ه از کو عجب آنست  »هيانع من قبول الرواـس بميل
 یم نصرانیا بن ابراھیرکشمارند مثل ز میاران ائمه یو او را از کنند  می ثیت احادیروا
نند و در کت یوخ خود روایتب شکشان از ین اییز اخباریره و نیو غ یعنه الطوس یرو

ات ین روایه نسبت اکگویند  می ھا نیاست و یت بائمه موجود نینسبت آن روا تبکآن 
ده داشتند و یوخ ما پوشین شیکبه امام ابو جعفر و امام ابوعبدالله ثابت و درست است ل

تابھا نزد کن یوخ ایه درآن وقت و بعد از مردن آن شینام ائمه ننوشتند بجھت شدت تق
 د فرمودیار باکنجا عقل را یدر اند ث ائمهین ھمه احادیاه کم یافتیده و بقرائن دریما رس

عن عده من اصحابه عن  ینیلکد نمود مثاله ما رواه الیافت بایات را درین روایو وثوق ا
شان توان گفت و یه نصف اخبار ایکثره دارند بحدکره و ایمحمد بن خالد شنبوله و غ

ات یمملو است بروا ینیلکه ربع کر یون رجال و ثقاه خود شمارند مثل ابوبصیآنھا را از ع
ه عن یث من الصادق و اروینت اسمع الحدکانه قال کند  می تیازاو روا ینیلکاو و خود 

ه سر حضرت امام را کر ھمان است ین ابو بصیه عنه و ایه و ارویه و اسمعه عن ابیاب
تب که در کرده کر یتشھ یافشا نموده و با وجود منع نمودن امام از اظھار آن بحد

ع یع و ذایر آن اسرار نبود شاکه اصال قابل ذک ھا نیاق یعه مدون و بر زبانھای ناالیش
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وم يمؤمنون ـراه اليجل هل عن اهللا عز و عبداهللا اخربين ه عنه قال اليبيابن بابو يرو«گشت 

َخَذ ﴿  قالنيقال ح يامه قلت متيوم القيقد راوه قبل امه قال نعم ويالق
َ
َر�َُّك ِمْن بَِ� �ذْ أ

لَْسُت بَِرّ�ُِ�مْ 
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َ
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َ
ْن  َشِهْدنَا قَالُوا بََ�  آَدَم مِْن ُظُهورِهِْم ُذّرِ�ََّتُهْم َوأ

َ
أ

ت ساعه ثم قال كثم س .]١٧٢[األعراف:  ﴾١٧٢َ�ُقولُوا يَوَْم الْقَِياَمةِ إِنَّا ُكنَّا َ�ْن َهَذا َ�فِلِ�َ 

 قلت له ريهذا قال ابوبص كوقت الست تراه يف ةاميوم القيا قبل يالدن رونه يفي نيمؤمنـان ال

ر است در یبص یه محمد بن ابکو پسر او  »فقال ال كأفاحدث هبذا عن كجعلت فدا

اىل  عنه انه قال دفع ينيلكال يرو«د پدر بزرگوار خود است یائمه خلف رش ینافرمان

 نيه سبعين) فوجدت فيكم ـ(ل ةه سوريقرأت فففتحته وه يقال التنظر فحسن مصحفا وـابوال

تب اخبار کز چنانچه سابق گذشت بعد از تتبع یو ن »اء آبائهمـاسموائهم ـش باسميمن قر
شود باز  میافته نیمتواتر و مشھور  اند آحاد ھا نیاثر اخبار که اکشود  می شان معلومیا

 »اسيهذا الق عيلو«موثق  یانگارند و برخه آنھا را صحاح ک اند ثر ضعافکآن آحاد ھم ا
شان ھم یح و حسن بزعم ایشان پس صحیبزعم خود ا اند ثر ضعافکشان ھم ایحسان ا

ه ما ک اند هیح و حسن محض مفھومات عقلیست و صحیشان موجود نیتب اکدر 
ه باز آن ضعاف و یمنھم صاحب البدا کذل یشود نص عل میدا نیصدقش در خارج پ

 یخ ابو جعفر بوجھیمتعارض و متخالف و مضطرب االسناد و المتن و شباھم  زیموثق ن
ق یق است بطریق و تدقیه اھل تحقکح نموده ضحیق داده باز ترجیه جمع و تطبک

ه وضوء کار وارد شده یات بسیرد در رواکد یاس بران باینم قیکر مکته را ذکن یکنمونه 
خ یست شیه درست نکار وارد شده یبس اتیگالب درست است و در رواعنی یبماء الورد 

ه درست ک یتیست و در روایه درست نکن است یح ھمیه صحکگوید  می ابو جعفر
اخته باشند نه گالب مصطلح اند گلھا یه در وکاست  یمراد از ماءالورد آب اند گفته

و  کشان ھم قابل تمسیشان بزعم خود ایات ایور شد رواکه مذکن اسباب یبالجمله با
ه کات ینست حال آن روایبر آرد ا ین سریه در مقابله مخالفکآنجای اعتبار نمانده چه 

ر یشان غیات ایه در وجود ذوات عالکن یشوفکن میشوف از ائمه طاھرکبسند ظاھر م
دند و ید میشان را یو اکردند  می شان مالقاتیشبھه بود و مردم با ا بی ه ویمختلف ف

  دند .یشن میشان را یالم اک
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ست یه ثابت نیشان به اتفاق امامیه اول تولد اکشان از صاحب الزمان یات ایاما روا
نه گذاشتند  یعقب یرکه حضرت امام حسن عسکند یو گو اند ر تولدکشان منیاز ابعضی 

 حسن بن عيلـبعد وفات ال يهادـال قولون بامامه جعفر بن عيليه) الهنم يجعفرـهم (الو«

شان یات ایشان بقاء و حیثراکاکنند  می بوجود آن بزرگوار اعترافه ک »فهيطاو يركالعس
شان را بحد یه اکسانی کباز  اند افتهیه در حالت صغر سن وفات کند ینند و گوکار کرا ان

سانی کو  »ل قتليقالصلوه فجأه و ل مات يفيفق«ز باھم اختالف دارند ین اند دهیبلوغ رسان
ست و پنجاه و یدوبعضی شان اختالف دارند یبت ایشان را زنده انگارند در وقت غیه اک

شان در حالت یان اکا شش باز در میست و شصت و پنج یدوبعضی و  اند شش گفته
و تبعه  ینیلکعقوب الیشان مثل محمد بن یز اختالف فاحش است ثقات ایبت نیغ

 تیپس در نھا »عهياال آحاد الش كعلم ذليال «ه کند ین گویعه المتقدمیر الشیجماھ
ه خود را کشان جماعه ھستند یسند ا یه مقطع و متنھاکرا یاست ز یو تباھ یشانیپر

ه مدت آن ھفتاد و چھار سال است و اول سفراء ک یبت صغریدر غ اند سفراء قرار داده
ه در سنه کد است باز پسر او ابو جعفر محمد بن عثمان یابو عمر و عثمان بن سع

ه در کن بن روح یابوالقاسم الحس یازو ست و ھشت مرده است باز بعدیصدو بیس
ه او را خاتم السفراء کبن محمد  یعل یو ھشت مرد و بعد ازو یصدوسیشعبان سنه س

رو داد و سلسله سفارت ھم منقطع گشت و  یبرکبت یه من بعد غکند یانگارند و گو
ر از ینداده و غگواھی بر سفارت او  دیگریسفارت شده  یمدعھرکه  هکظاھر است 

ه حب جاه در نفوس کداست یع پیاورده به اجماع اھل تشین یخود شاھد یدعوا
ار نباشد مانع ھم مرتفع شد و باب کدر لی یدلھرگاه  است و ین دعویا یه مقتضیبشر
نند کنمیت از صاحب االمر بوساطه سفراء قناعت یز در روایده و نیفراخ تر گرد یدعو

ت او را یسفارت نداشته باشد رواه منصب کن جناب شود یت ایرو یمدعھرکه  هکبل

 يالقاسم جعفر ابوهاشم داود بن ايب«معتبر شناسد و واجب القبول انگارند چنانچه از 

و جماعه  »ميار وحممد بن ابراهيم بن مهريبن بالد وامحد بن اسحاق وابراه وحممد بن عيل
آوردند به از آنجناب یبه و غریات عجیت صاحب االمر نموده روایه ادعاء روکگر ید

ن قصه ینھادند و ا »نيالعوالرأس  عيل«ات را یگر را راه نداده آنھمه روایشان احتمال دیا
اط و یست در اول امر چقدر ادعاء احتیو اصحاب بلند پرواز یعبرت گاه اھل دعو
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ن آفات بر ذمه خدا یھم برایو نصب امام را  اند ل امن از خطا و دروغ نمودهیتحص
ردند و آخرھا کمتواتر بر امامت او شرط  یت و نص جلیافضلواجب دانسته و عصمت و 

 ردند وک کن تمسین احتماالت موھومه و مساھالت و اھماالت در مقدمات عمده دیبا
فته شدند و مثل مشھور در یق ھر حمار فریق ھر غراب و نھیل بر نعیدل بی ق ویتحق بی

ه در کو عجب تر آن »زابيمـوقف حتت الـمطر وفر من ال«ه کشان صادق آمد یحق ا
ت رقاع یشان روایه ثقات اکنند بلک مین قدر ھم قناعت نیت از صاحب االمر بریروا

واسطه  یببعضی بواسطه سفرا رقاع مسائل فرستادند و جواب آمد و  یبرخ اند نموده
د چه یایه بدست آنھا بکبوتر است جواب رقعه کسفرا و چون ھنوز سفارت سفرا بر بال 

 ن ھم بدتر است .یواسطه سفرا است حال او ازیخواھد بود و آنچه ب قسم محل اعتماد
 ارند.یشان بسیده پس نزد ایه بواسطه سفرا جواب آنھا رسک یاما رقاع

يد عيل بن جعفر بن االسود ان علی  حسني بن روح من السفرهـمنها ما دفعه عيل بن ال«

 .»واب صاحب االمر لهقعه زعم آهنا جصاحب االمر فارسل اليه راىل  يوصل له رقعه

حمريي ايب ـحسني بن جامع بن مالك الـمنها رقاع حممد بن عبداهللا بن جعفر بن الو«

سأله مسائل يف ابواب جعفر القمي كاتب صاحب االمر ووبمي قال النجايش اـجعفر الق

ني ـالتوقيعات بـمسائل يف اصلها وهذه العلی  حسني وقفتـقال قال لنا امحد بن الو الرشيعه

 .»كتاب االحتجاجحسن الطويس يف كتاب الغيبه وـن الالسطور وذكر تلك االجوبه حممد ب

ـحمريي القمي شيخ القميني منها رقاع ايب العباس جعفر بن عبداهللا بن جعفر الو«

 .»وجههمو

اتبه با که مکبرادر را ادعا بود ھرسه  نیا »ه امحديرقاع اخو نيحسـه اليمنها رقاع اخو«
شان یل ایند و جواب مساینما میعت از آنجناب یل شریق مسایدارند و تحقصاحب االمر 

ن رقاع یاز یتابکور کره و ابوالعباس مذیو غ یره النجاشکما ذکرسد  می از ان طرف
 صاحب االمر نام نھاده . یجمع نموده و اورا قرب االسناد ال

 نيحسـالو ابنيع بن اكريجهم بن بـ بن النيحسـان بن الـميبن سل منها رقاع عيلو«

و آنچه  »عاتيه توقيخرجت الان له اتصال بصاحب االمر وك قال النجايش يالراز
 یه القمیبن بابو ین بن موسیبن الحس یرقاع محمد بن عل اند فرستادهسی کواسطه یب
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نوشتم و در  می لیه من مسئله از مساکه بخط حجت اظھار نموده است و گفته کاست 
گذاشتم در ضمن آن جواب  روزیشبانه  یکرون شھر قم است یه بک یسوراخ درخت

گر ائمه یعات صاحب االمر و دیم توقکبرآوردم و ح میگر یروز دشد  می توبکآن م
افته ینفرقه یشان بزعم ایو بخطوط ا اند عه رقم فرمودهیه در جواب سؤاالت شکن ییماض

ه يقال ابن بابو«د چنانچه سابق ھم گذشت یحه االسانیات صحیشده مرجح است بر مرو

باب الرجل  يف ةمقدسـه اليعات الوارده من الناحيعات من التوقير توقكه بعد ما ذيالفق يف

تاب حممد بن ك يفو حسن بن عيلـحممد ال بخط ايب يع عندي هذا التوقنيرجلاىل  ويصي

ثم قال ال «ث يحدـر الكذو÷  ع عن الصادقيالتوق كه خالف ذليروا ينيلكعقوب الي

رد کد ینجا عاقل غور بایدر »»حسن بن عيلـبخط ال يا عندـبم يث بل افتيحدـهذا الـب يافت
شبه الخط و جعل ین شود مع ان الخط کن خط امام است چه قسم ممیه اکه اثبات آنک

شخصی ت خط یاکان حیملبسان و جعلبعضی ه کج است یرا یس در خط بحدیو تلب
رده و خط خود انگاشته خصوصا در کز نه یو او تم اند ردهکنموده برآن شخص عرض 

ق یدر عمر خود بطرسی کن قسم بزرگان گذاشته را اگر یه خطوط اکصورت بعد زمان 
گر چه طور حاصل یاز آن از خطوط دیدن معرفت آن خط و امتیدو بار د یک یکتبر

ن یرالمؤمنیمه خط اکگویند  می مردمشود  می افتهی یوفکتواند شد حاال ھر جا خط 
ه کشود ثم بالخصوص خط صاحب االمر  میاز و معرفت حاصل نیچ وجه امتیاست و ھ

نجا یه مدار معرفت و شناخت است درکده و ممارست و مزاولت آن خط یاو را ندسی ک
ن خود را ثابت یام دکار احکده دور از ین احتماالت بعیبالمره مفقود است بالجمله با

ات جنون و وسواس کت بال شبھه از حرکن حریست و ایخردیمال سفاھت و بکنمودن 
ات او بودن یبت امام گذشته معتقد حیب ھزار سال از غیه قرکن مدت یه تا اکاست بل

از  ین درازیباانسانی ن زمان طول عمر اشخاص یه درکرا یست زین وادیز از ھمین
س یرا مق ھا نیا ا و امثالیه است و طول عمر حضرت نوح و لقمان بن عادیمحاالت عاد

ن یه اگر غرض ازکرا ین فرقه است زیادانشمندی مال ناکردن از کم کن حیه ایعل
ار کان را انکامسی کد است چه یر مفیاست پس غ یان و صحت عقلکان امیاس بیق
ح چه بر یر صحین طول عمر است پس غیان معتاد بودن ایو اگر بکند  نمی رده وکن

ان را کرد خاصتا چون اختالف بین زمان و مکاس نتوان یخوارق عادات و امور نادره ق
ا ینند کاس یر قیت سرد سیر را بر والیت گرم سیه والکن بدان ماند یز دخل باشد و این
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ا موسم زمستان را بر موسم تابستان و ینند کاس ین وقت بر قوم عاد قیاشخاص ا
تر امتداد  ادهیندرت زق یبود حضرت نوح را بطر یه دران ادوار طول عمر عادکداست یپ

م عمر حضرت نوح دارد و لقمان بن کست سال حیواقع شد حاال صد سال و صد و ب
ه ھر خرق عادت کست یافت و الزم نیاو خرق عادت وقوع  یا را به استجابت دعایعد

ن امت ھم یا از ائمه ایغمبر ما یبظھور آمده باشد از پمسلمانی گر یا دی یغمبریه از پک
شد و  میم نکا یز از عمر حضرت نوح و لقمان بن عادیغمبر ما نیاال عمر پبظھور رسد و 

ن ین امت و ازیز ازیح باشد نیشان صحیاس اگر طول عمر ایحضرت خضر و حضرت ال
ست ین یارکرا سرو سی کشان یو با ا اند ه گرفتهکم مالئکو مع ھذا ح اند دوره خارج

شان یابسوی ث یع و حوادیدر وقاشان گرفتن و یعت را از این و اصول شریام دکاح
ه کبخالف امام وقت  کست اگر به اختفا بگذرانند چه بایرجوع آوردن ضرور و الزم ن

رات و یو اقامت حدود و تعز یذ اوامر و نواھیعت و تنفیام شرکار و بار امت و حفظ احک
به  ن وابستهیفره و معاندکر و قتال و جدال با کوش و عسایز جیجمعه و جماعات و تجھ

او را شناسد و آواز جای سی کد و نه یاینسی کر و ارشاد او باشد و او اصال در نظر یتدب
از جانب او  یعات لباسیو توق یاتبات جعلکدروغ بندند و م یاو را بشنود تا مردم برو

ن اعتقاد فاسد یواقع شوند معاذ الله من سوء الفھم و ا یند و در ضاللت و تباھیافترا نما
م کده است و بااو حیشھر گردان یرا پادشاه قاض یند فالنیه گوکد آنست نه ماننیبع

د و آواز خود را یننما سی کخود را به  یباشد و رو یه از نظر مردم مختفکفرموده 
گاه نه سی کونت خود کان سکنرساند و از مسی کبگوش  ند تا مردم او را ندانند و کرا آ

بجھل است و  یکمعامله چقدر دور از عقل و نزدن یه اکرد کد ید غور بایباو نتوانند رس
 یو ماشاءالله مصر یرونیحان بیو ابور ین باب به آنچه ابومعشر بلخینفرقه دریا کتمس

 یکد نزدیاز موال یالدیه اگر مک اند گر اھل نجوم گفتهیو د یحیو ابن شادان و مس
الج آفتاب یو ھ یمشترا یاز دوخانه زحل باشد ی یکبر واقع شود و طالع کل قرآن ایتحو

ه الحال در اوتاد ناظر باشند یره قویباشد در روز و ماھتاب باشد در شب و خمسه متح
بر زنده ماند کن مولود بقدر سنوات قرآن ایه اکن است کدخدا بنظر تودد ممکالج با یبھ

ن ینند ازکن یر ایه داللت بر غکیاست و اگر اسباب فل یو آن نھصد و ھشتاد سال شمس
 یان سرائیه اول ھذکرا یده است زیفایم زنده ماند باطل محض و بکا یاده یزمدت 
ن یاست دوم ا یانتید بی مالکعت دخل دادن یه شرین را در امور اعتقادیمنجم
را ھم نظر  یمکو  یادتیو ز اند ردهکن صورت ثابت یان صرف درکن ھم امیمنجم
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کند  نمی ارکانسی کان را کامه کور شد کگر محتمل داشته و سابق مذیه دکیباسباب فل
ن یم ھمه ایر تسلیاست سوم بر تقد یکولین را واقع دانستن اصل ماده مالکاما ھر مم

ن و ین وقت واقع نشده به اجماع مورخیامور والدت حضرت امام صاحب االمر در
 ره .یو غ یتاب االعالم الورکد االئمه مثل یتب موالکن و به شھادت یمنجم

 اند اختالف است دو قول نوشته یه در وقت والدت امام مھدکالت اجماع آنیتفص
ست و پنجاه و پنج بعد از گذشتن چند ماه یشان در شب برات سنه دویه تولد اکآنی یک

ست و پنج بود از یبر در قوس واقع شده و طالع بکه رابع بود از قرآن اکاز قرآن اصغر 
در  ین مشتریود و ھمچنقه دوازدھم از درجه ھشتم قوس بیسرطان و زحل در دق

قه یو چھارم از درجه عشرون جوزا و شمس در دق یقه سیخ در دقیرجعت بود و مر
ست و پنجم از جوزا و عطارد در یقه بیست و ھشتم از درجه رابعه اسد و زھره در دقیب

دلو و ام  یزدھم از درجه سیقه سیو ھشتم از درجه رابعه اسد و قمر در دق یقه سیدق
قه پنجاه و نھم از یست و نھم حمل و ذنب در دقیپنجاه و نھم از درجه ب قهیراس در دق

ست و سوم شعبان یشان وقت صبح از بیه والدت اکزان دوم آنیست و ھشتم میدرجه ب
ست و پنجم درجه سرطان بود و یقه از بیو ھفتم دق یور بود و طالع سکدر سنه مذ
قه یخ در دقیو مر یمشتر نیستم عقرب و ھمچنیقه ھجدھم از درجه بیزحل در دق

ست و یو ھشتم از درجه ب یقه سیو چھارم از درجه ھشتم حمل و شمس در دق یس
زدھم از درجه یست و پنجم جوزا و قمر سیقه ھفدھم از درجه بیم اسد و زھره در دقیک
ه بر کرد بلکنمیشان داللت یه بر طول بقاء اکیل فلیه دالکدلو پس معلوم شد ام  یس

الد یچه روشن است و نه میزاھردو  نیام نجوم ازکچنانچه بر ماھران احخالف آن 
الد امام صاحب ین دو قول در میر ازیبر واقع شده و غکل قرآن ایتحو یکشان نزدیا

ن ین المورخیشان باالجماع بیه تولد اکست بخالف حضرت نوح ین یاالمر منقول و مرو
شان داللت یه بر طول بقاء اکیل فلیبر است و دالکل قرآن ایتحو یکن نزدیمن المنجم

ز یو ن اند ردهکر کشان ذیچه داللت این در شرح زایچنانچه منجمکردند  می واضحه
شان یبر بطالن اعتقاد طول بقاء ا اند میعه قایه خصوصا بر اصول شیه عقلیل قطعیدال

ه کشان را یه اکرا یواجب باشد ز کتار یتعال یه بارکد یه اگر زنده باشند الزم آکرا یز
ا نساخت و دلھا را آنقدر از یاست و تصرف در امور امت بودند مقبول اھل دنیق به ریال
بت یه منجر به اختفاء و غیکشان شدند بحدیت ایقتل و اذ یه در پکرد کشان متنفر یا
ن مسلط ساخت یزم یشان بر رویفره و فجره را با وجود بودن اکشد و ظلمه و  یبرک
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فاعل  یه حق تعالکز الزم آمد یفرمود و ن کمه او واجب بود تره بر ذکپس اصلح را 
داشته باشد  یبرکاست و زعامت یت ریه قابلکشخصی ه با وجود کرا یح باشد زیقب

ح یت قبیو سلطنت و تصرف دادن به غا کت ندارد ملیاز قابل یه اصال بوکرا  دیگری
ردن و مردم را کم کح بت و اختفایرا امامت دادن و باز او را بغشخصی ز یاست و ن

ن خود یام دکشناسند اح میه اصال جز نام او نک یت و مختفیه ازآن غاکف دادن یلکت
ز یم و تجھیو غنا کم ملیرجوع آرند و تقس یبووی یدنند و در مھمات یق نمایتحق

طاق است یف ما ال یلکنند تکد او یوش و فتح بلدان و جنگ و صلح ھمه بصوابدیج
ه را از او استفسار یل شرعیه مساکد یم بایردکل را امام شما یبرائند جیه گوکمانند آن

 افتیف دریلکتھردو  نیچ فرق درینید و عاقل ھکم او نکح بی ه رایوید و مصالح دنینمائ
طاق باالجماع محال یف ما ال یلکو وقوع تداند  می طاقیف ما ال یلکو ھر دورا تکند  نمی

د امامت اصال در وجود او یه فواکرا یبود زن امام عبث خواھد یز نصب چنیاست و ن
دام کل شوند بینند و به امامت عنقا قاکه لقب یست و اگر فرقه خود را عنقائیحاصل ن

عه یعند الش یه عن الباریجب نفیح یوجه ابطال مذھب شان توان نمود و العبث قب
چون مقام د یشمار آ بی هکش از آنست یشان بیال فاسد این خیل ابطال ایبالجمله دال

گر یم دیت قلم را مصروف داشته بمطلب باب پردازیمکدان عنان ین میاست از یتطفل
ه بر یه قطعین عقلیه براھک اند ردهکت یروازی یچشان یاز رواه ابعضی ه کنست یا

دارند  یات او را مقبول میه رواکنند بلک میرا قدح ن ین قسم راویو ا اند میاستحاله آن قا
و چون از حال اخبار کند  می تیت روایالوھ یز حضرت صادق دعواه اکر یبص یمثل اب

المی کز یشان نیل ایه دالیه در بقکم الزم آمد یق نمونه فارغ شدیعه بطریو رجال ش
فساد  یلکحاصل شود و بوجه  یرتیشان بصیل اینم تا ناظر را در دالکسر  یاجمال

 کح یلکن یار ایشان را بر معیل ایات دالیابد و جزئیشان را در یع استدالالت ایجم
 ده شد .یالحساب گردان کن مطلب را خاتمه الباب و فذلید و پس اینما

تاب کشان چھار است یل نزد ایه اقسام دلکد دانست یعه بایل شیتتمه الباب در دال
را یست زیشان قابل استدالل نید است بزعم ایه قرآن مجکتاب کو خبر و اجماع و عقل 

ه مأخوذ باشد بواسطه امام معصوم و کوقتی شود اال  میت او حاصل نیقرآنه اعتماد بر ک
ن قرآن را ائمه بزعم یست و ایشان موجود نیه مأخوذ از ائمه است در دست اک یقرآن

ره یو غ ینیلکنشمرده چنانچه از  کو قابل استدالل و تمس اند شان معتبر ندانستهیا
ه کطلب به چند وجه ثابت است اول آنن میشان منقول خواھد شد و ایتب معتبره اک
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لمات کف یه قرآن منزل را تحرک اند ردهکت یه از ائمه خود روایر از امامیثکجماعه 
ر شده و حاال یب ھم متغیز بوقوع آمده و ترتیه سور نکات بلیازمواضع آن و اسقاط آ

ناف عالم که ھفت نسخه آن را نوشته به اکآنچه موجود است مصحف عثمان است 
خواند ضرب و شالق  یب و وضع میه قرآن منزل بر اصل ترتکرا سی کشھرت داد و 

ن مصحف قابل یردند پس اکن مصحف اجماع یرھا ھمه آفاق برکه طوعا و کنمود تا آن
و استدالل نباشد و نظم و الفاظ او و عام و خاص او محل اعتماد نباشد چه  کتمس

منسوخ  ھا نیاثر کبا ا ھا نیارآن موجوداند ھمه ن قیه درکام کن احیه اکز است یجا
ات و سور مسقطه یا مخصوص باشند به آی اند ردهکه اسقاط ک یو سور یاتیا آیباشند 

از بعضی ه ک اند لیه مثل ناقالن تورات و انجین قرآن بال تشبیه ناقالن اکوجه دوم آن
شان مداھن و یاز ابعضی شان و یبراء اکشان اھل نفاق بودند مثل عظماء صحابه و یا

سان خود یه به طمع مال و مناصب اتباع رئکن فروش مثل عوام صحابه یا طلب دیدن
غمبر را جواب دادند. و یس سنت پکا شش یس کن مرتد شدند مگر چھار یردند و از دک

ف و خطاب او را یتاب او را تحرکش گرفتند و یو عداوت پدشمنی الباقی با خاندان او 

من  کیاز یائمه ھجای ساختند و ب »مرافقـالاىل  مرافقـمن ال«جای مثال بردند کر یتغ
ه کش یقر نمیص یاس چنانچه در دعایمن امته نوشتند و ھذا الق یارب یم امه ھکائمت

 یآن دعا در باب ثانبعضی ور است و کن و متواتر انگارند مذیر المؤمنیاو را قنوت ام
ده و عمل را ازآن نتوان یرد و عقکل اعتماد نتوان یه بر تورات و انجکگذشت پس چنان

ام آنھا منسوخ که احکرد و ھمچنانکد ینبا کن قرآن موجود تمسین بایگرفت ھمچن
ر یار نسخ شده و ناسخ را از غیبسزی یچن قرآن ھم ین ازید ھمچنیبه قرآن مج اند شده
ز یغمبر نینبوت پ ه ثبوتکه ثبوت نزول قرآن و اعجاز او بلکداند سوم آننمیسی کائمه 

ه کغمبر آنجماعه باشند ین نبوت پین و چون ناقلیموقوف است بر ثبوت صدق ناقل
غمبر یس پکست و چھار ھزار یھه و بکل یکه بحضور کبسبب غرض فاسد خود نص را 

ه حق کعند الحاجت اظھار نساخت تا آنکس  ھیچ تمان نمودند وکفرموده بود اخفا و 
امامت بر ھم عنی یه ھم جنب نبوت است کن یم دیعظ خاندان نبوت تلف شد و اصل

ه ھا بر بسته ینھمه توطیا ید بنا بر غرض فاسدیچه اعتماد! شا ھا نیاگشت بر نقل 
بود معجزه ھا آورد و قرآن بر او نازل شد و ھمه بلغا از معارضه او  ینب یه فالنکباشند 

ل گذشت و ین باب به تفصیچ نباشد و اما خبر پس حال آن درایعاجز شدند و در واقع ھ
عه و یر شیا غی اند عهیا شیباشد پس ناقل خبر  یه ناقلکد یبا میه خبر را کنست یتازه ا
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داند یه مقاطع االسانکشان یه صدر اول اکرا یست زیعه را اصال خود اعتبار نیر شیغ
باھم  عهیو ش اند ن خاندان رسول بودهیتاب الله و معاندکن ین و محرفین و منافقیمرتد

قول از  یکشان اختالف فاحش دارند و اثبات ین ائمه و اعداد ایدر اصل امامت و تع
ه الزام مخالف ک یورات به نھجکن مذیتاب ازکه کرا یشود اال بخبر ز میشان نیاقوال ا

ه آن موقوف بر ثبوت آن قول بود دور یت است پس اگر ثبوت خبر و حجکد ساینما
ا بواسطه یه قول معصوم است کن خبر بسبب آنست ز حجه بودید و نیح الزم آیصر

را یتواند شد اال بخبر ز مین ثابت نیده و عصمت شخص معیگر رسیمعصوم از معصوم د
ه کرا یز موقوف بر خبر زیر صدور نیت است و عقل عاجز و معجزه بر تقدکتاب ساکه ک

معصوم  ز بسبب دخولیافتد و اجماع ن میرا اتفاق نھرکس  و معجزه یمشاھده تحد
ار است و عصمت شخص کن خبر در یدران حجت است و باز در نقل اجماع به غائب

ح یردن دور صرکده ثابت یه بواسطه او رسکگر ید میا به خبر معصوین را به خبر او یمع
و امامت امام است و چون اصل ثابت نشد  یه خبر موقوف بر نبوت نبیز حجیاست و ن

تمان که کرا یز اعتبار افتاد زیعه تواتر خود از حیش فرع چگونه ثابت شود بالجمله نزد
م اوست و اخبار آحاد خود کر واقع در حیواقع از عدد تواتر به ظھور آمد و اظھار غ

ست و اما ین نکستند پس استدالل بخبر ممین قسم مطالب معتبر نیباالجماع در
است و چون ه اجماع بعد ثبوت نبوت و شرع کرا یاجماع پس بطالن آن اظھر است ز

شان یز حجه اجماع نزد ایت شود و نیتواند شد اجماع چگونه ثاب مینبوت و شرع ثابت ن
باشد و ھنوز در  میز در ضمن آن یه قول معصوم نکه بنابرآن است کست بلیباالصاله ن

رود و یش میس است و نقل قول او بحث و تفتکدام که کن آنیبودن معصوم و تع
را یست زیقبل از حدوث اختالف در امت خود معتبر نعنی ی یزاجماع صدر اول و ثانین
راث یتاب و منع مکف یر و عمر و حرمت متعه و بر تحرکردند بر خالفت ابوبکه اجماع ک
غمبر و دفع امام بر حق خود و غصب تعلقات خاندان رسول و بعد از حدوث اختالف یپ

ل ید خصوصا در مساشان به فرق مختلفه اجماع چه قسم متصور شویدر امت و تفرق ا
ز دخول معصوم یاج به استدالل و اثبات بحجت منحصر در آنھاست و نیه احتکه یخالف

شود مگر بااخبار و حال اخبار در  میر امت ثابت نیدر اجماع و موافقت قول او با قول سا
ز نقل اجماع در ھر یه ھست روشن است و نک میتعارض و تساقط و ضعف و وھن قس

ه یه اثناعشرکعه را بلیست و علماء شینشدنی ه کاست  یلخصوص امره بایمسئله خالف
نقل اجماع ھا  ازین بعضیب و تجاحد واقع است یاذکن نقل باھم تیرا بالخصوص در
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فرقه  یکو چون اجماع کنند  می ارکند و انینما میب یذکگران تیو دکنند  می فرقه خود
شان ثابت نشود یبنقل خود ا اند فرقه و امت یکه ک اند عهیفرقه از ش یکه که یاز امام

نم کن را بچند مثال روشن یردن چه قسم متصور باشد و اکع امت را ثابت یاجماع جم

ه است در شرح یه از عمده علماء اثناعشرک »م االسالمـمعالاىل  السالم«صاحب سبل 

 كنز الفوايد يدلالشيخ ايب الفتح الكراجكي يف «الم که کگوید  می یبیث عقل به تقریحد

وانه من خصائصهم وانكره سائر الفرق وكالم العالمه احليل  البداعلی  امجاع االماميهعلی 

شان ید ایخ شھیز شیو ن »االرص يف االنكارعلی  كشف احلق يدليف النهايه والتهذيب و
ه کاجماع فرقه شده است حاالن یشان در جاھا مدعیخ ایه شکفصل متصل دارد دران 

ا ـفصل فيم قال«میآر یآن فصل م از یگر مخالف آن گفته نقلیر جاھای دخود او د

مسائل ادعي الشيخ االمجاع فيها مع انه نفسه خالف يف حكم ما ادعي االمجاع علی  يشتمل

مجاز كثريا ـالعوي االمجاع فقد وقع فيه اخلطا وان ال يعترب الفقيه بدعلی  فيه افردناها للتنبيه

ا ادعي فيه اال مجاع من كتاب ـمـمرتيض مـالـا من الشيخ والسيم من كل واحد من الفقهاء

بل ان يسلم ها قـانقضت عدتان الكتابيه اذا اسلمت وعلی  اعالنكاح دعواه يف اخلالف االمج

و  »ا انتهيـيف كتاب االخبار ال ينفسخ النكاح بينهمالزوج ينفسخ النكاح وقال يف النهايه و
ن رساله بس دراز ید و اینما مید یخ و سیب شیذکفقه تن قسم در ھر باب از ابواب یھم

ا در یبآن  کد دران مندرج است و اما عقل پس تمسیه زاکب صد مسئله بلیاست قر
 کن فرقه اصال قابل تمسیات پس نزد ایات اما در شرعیر شرعیا در غیات است یشرع

ات پس یر شرعیدر غو اما دانند  نمی و او را حجت اند اسیر قکه از اصل منکرا یست زین
ب و ید آن از شوائب وھم و الف و عادت و احراز از خطا در ترتیموقوف است بر تجر

ه ھر فرقه از کرا یتواند شد ز میبدون ارشاد امام حاصل نمعنی ن یال و اکصورت اش
ر شوند و باھم در اصول کزھا را منینند و چکان به عقل خود خبرھا را ثابت یف آدمیطوا

توان داد و اال ھمان تخالف و تزاحم در  میح نیند و به عقل ترجیف نماو فروع تخال
ه احد کد یبا یو مرجح میکح ھم متحقق خواھد شد پس البد وراء عقل حایترج

و امام  یر از نبیم و مرجح غکن قسم حایگر را خطا قرار دھد و این را صواب و دیالجانب
ز توقف یه عقل است در حیف عله موقوکتواند شد و چون ثبوت نبوت و امامت  مین

ه است و امور یل شرعیالم در دالکز محل اعتماد نباشد و معھذا یبه عقل ن کاست تمس
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ل عاجز یه عقل از معرفت آنھا بالتفصکرا یرد زکتوان نمیشرع را به عقل صرف ثابت 
م را از شارع گرفته کعت باشد و اصل آن حیه مستمد از شرک یعقل یاست باالجماع آر

ن فرقه باطل است یاس نزد این چون قیکرد لکگران برآن یاس خبر دیتواند قیباشد م
ات شرع ھنوز یلکه دخل نماند خاصه چون در قواعد و یپس عقل را مطلقا در امور شرع

 ار خواھند برد ثبت العرش اوال ثم انقش .کز بیتردد و اضطراب است عقل را در چه چ
ات است پس یھیه به اعتقاد بدین عقلیع براھیم جمایه قکد دانست یبا : لهیفائده جل

 يالنفو نيالواحد نصف االثن«ه که یرند مثل سوفسطائگیش یات پیھیار بدکانجمعی اگر 

الغائب و نيانكم آن واحد يف ون يفيكاجلسم الواحد ال ورتفعان يال وتمعان جياالثبات ال و

و امثال  »اليش كون عن ذليكال باسم اليش يسميما وم احلارض كس له حيعن احلواس ل
ه نتوان نمود و ین عقلیشان ببراھیرا نزد ا یچ مطلبینند اثبات ھکار کا را انین قضایا

ه از که است یفیه بر اثبات ملت حنینیه و مقدمات دیل شرعیع دالیام جمین قیھمچن
ان مسلم است و اصول آن یع ادین وقت در جمیل الله تا ایم خلیزمان حضرت ابراھ

ان ـجزه ومعـيظهر الحد وانه يرسل الرسل ومعبود واـمجيع ملل مثل ان ال«ه یعلمتفق 

ان هللا تعايل احكاما اخللق معصومون عن الكذب واخليانه يف التبليغ واىل  مالئكه رسل اهللاـال

و  »النار واثبات اصولـا وعليها يوم البعث والنشور باجلنه وهـعباده جيازي بعلی  تكليفيه
ه ینیاز مطالب د یچ مطلبیست پس اثبات ھین نکعه ممیه بر طور شیفیقواعد ملت حن

ن اجمال و یل ایتفص اند نیه دین فرقه سوفسطائیست پس این نکشان ممیل نزد ایبدال
ن اصول و قواعد یه مآخذ اکا را یشان نبوت حضرت خاتم االنبیه اکن ابھام انیضاح ایا

نند و معلوم بالقطع است کت یاطھار روان و ائمه یرالمؤمنین امت از امیاست نسبت به ا
ط یط و وسایت ندارند مگر بوساین و ائمه اطھار روایرالمؤمنیشان بال واسطه از امیه اک
 یدارند و فیند و متھم مینما میب یذکشان آنھا را تیه خود اکشان را حال معلوم است یا

ت و یھمچنان جسم اند ردهکت یا روایشان چنانچه نبوت خاتم االنبیط ایالواقع ھم وسا
ت یط در روایز وسایح بر بسته و نیو دروغ صر اند ردهکت یز روایرا ن یصورت حق تعال

ست ین نکق اصال ممیه تطبیکن ائمه تخالف و تعارض دارند بحدیط امامت و تعیشرا
ه کان را یاذبان و دروغ گوکن شد و تواتر ین متعیالتع یشان العلیازبعضی ذب کپس 

ر افترا نموده باشند چنانچه در مقدمه خالفت در قرن اول یتشھ یدبجھت غرض فاس
شان یسائرین نزد ا یا شش صحابی یچھار صحاب یست و سواین یبعمل آوردند اعتبار
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س بالقطع معلوم کا شش یس کات از ان چھار ین روایستند و تواتر ایقابل اعتماد ن
ن قسم یس درکا شش یاالنتفا است و اگر بالفرض از آنھا تواتر ھم شده باشد خبر چھار 

چه کند  می م باالستحاله ھمکجاھا حبعضی ه در کثر عوام استبعاد بلکه عقل اکامور 
ن و صاحب یشان مرتد و خارج از دیگر ھمه نزد اید و صحابه دین نمایقیقسم افاده 

 یت ندارند رویعه از انھا روایو معھذا ش اند ذابان بودهکان و یده و دروغ گواالغراض الفاس

 ريغو نيمؤمنـ الريعن ابن عباس عن ام« ج یتاب وفات النبک یف یس الھاللیم بن قیسل

 »ه عن الصادقيروا يفواال اربعه انفس  ج يواحد عن الصادق ان الصحابه ارتدوا بعد النب
 یرسالت و اظھار معجزه عل یشان از ادعاین بزعم ایمرتدن گروه یاالسته پس آنچه ا

فات یلکو نزول قرآن و عجز بلغا از معارضه ان و احوال جنت و نار و ت یوفق الدعو
 ید فیشان به توحین و دعوت اییاء ماضیه نبوت انبکه بلکو مالئ یه و نزول وحیشرع

ه کاست جمعی ه خبر کرا ینند مردود باشد زکت یدران روا کاز اشرا یالعباده و نھ
س کست و ھزار یھه و بکل یکه بحضور کغمبر یت پیردند بر خالف وصکاجماع 

عه ین جماعه ھم نزد خود شیت ایه رواکالخصوص  یدات تمام فرموده بود علکیبتأ
متواتر شده و اگر بمجرد شھرت و  اند ه ھمرنگ ان جماعهکگر یمتواتره نشده نزد فرق د

ن الزم یدر د یاطیاحت بی مالکرده شود پس کتفا کآن قرن اوع دران قرن و مابعد یش
مر کغمبر یپ یه قرن و ما بعده من القرون ھمه بر مخالفت اوامر و نواھکرا ید زیآ

 یار خالف ما انزل الله دران قرون بحدیام بسکرده و احکف یو قرآن را تحر اند بسته
ن در یده مثل غسل رجلیعت ھمه مشھورتر گردیه از اصل شرکع و مشھور گشته یشا

 یره الوقوع و ھر پنج وقت اشخاص ال تعد و ال تحصیثکت یست به غایه حادثه اکوضوء 
ن قسم بدعت را ین و ایالخف ین مسح علیرده و ھم چنکت یو ھمه بر غلط روا اند دهید
عت یه شریام اصلکبرابر اح اند رده رواج دادهکسان آن قرون از طرف خود احداث یه رئک

 ن وید بی ن جماعهیپس از کر ذلیح و حرمت متعه و غیمثل سنت تراو اند دانسته
ر که و ذکو مالئ یه اتفاق نموده باشند بر امر نبوت و نزول وحکد است یچه بع کبا بی

شود  می نیقید یمفوقتی شان و تواتر یب ایف مردمان و ترغیتخو برایبھشت و دوزخ 
شمار موجوداند یعد و ب بی نجا اغراضینباشد و ا درمیانفاسد  یه اھل تواتر را غرضک

 برایو صدور معجزه  ین دعویت ایمنشأ روا ھا نیاس از که چند کچه احتمال است 
شان قبول یرده از اک شان بجھت طمع موافقت و مداھنتیشده باشند و سائر ا یغرض

ده یشن نیشیاھنان و منجمان پکه از کز احتمال است یرده باشند و نکر ینموده تشھ
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شمار افتد ین بین و خزایزم یرو کدا شود و بدست او ملیش پیدر قرشخصی ه کبودند 
 ینکال فاقه شیرا خ یاز اوالد عبدمناف نامش فالن و نام پدرش فالن پس ھر مفلس

د یه سفکن یران زمیبمتابعت او در سر افتاده باشد و ھر صاحب شبق را تلذذ بزنان ا
ر یا پرست را سیرده باشد و ھر دنکباشند در خاطر خطور  میبدن  کپوست و ناز

صر طبع افتاده باشد و یونت در قصور قکو س رازین و شیو گلگشت قزو یسرکن یبسات
از تورات  ین ماجرا را دانسته نصیمه خود ایتب قدکبموجب اخبار و جمعی ز یھود نیاز 

رده کاو درست  برایه یبلغ موافق مدعاء او بر آورده و قصص و اخبار آنجا را به عبارت
ا ھم در بردومات و دارو یداده باشد و مع ھذا ھنوز ثبوت نزول تورات وقوع قصص انب

رود بالجمله اول جاھالن  مید و چه یشاک میر است با موافقت آنھا و نا موافقت چه گی
ن اغراض اتباع نموده باشد باز مردم را غلط بر غلط افتاده بنا بر مطالب و یعرب با

ر الزم شمردند و رفته رفته ین جم غفیاتباع ا یدر پ یپ یو نفسانوی یدنمستلذات 
ن قسم یعه ھمیه به زعم شیثر امور شرعکقرار گرفت چنانچه در ا یگر مذھبیصورت د

قات و ین تشقیھمگویند  می عهین شیرجلرو داد واقع است مثال آنچه در تواتر غسل 
ه غسل کرا یتر زیاده تر و قوینجا زیه درکور شد حذوا بحذو بلکه مذکاالت است کاحت
ر یدارد و در قبول مشقت و رنج و تشھ یلفتکو  ین مشتقین نسبت بمسح رجلیرجل

است یه مقدمه رکشود بخالف امر نبوت  میافته نیدروی یدنآن به حسب ظاھر فائده 
ن امور یا براین است و محل طمع و حرص یدلچسب و خاطر نش یلیه خکعامه است 

ت یروا یکلمه و ک یکدھند اگر اجتماع بیجان خود را بر باد م کوکه لکھزاران بل
شان یبا اسی کھرگاه  هکن ھم شده باشد یشان ایند چه عجب باشد و ممد دروغ اینما

د و خراب و تباه شد عوام را خصوصا یشک بتکمنازعات نمود و بمحار به بر خاست ن
شد چنانچه  یت اوائل قویقت روایدا شدند اعتقاد حقین پیه در زمان متأخرکسانی ک
ن یعه در امر خالفت خلفاء ثالثه و شھرت آن در مردم آن زمان و قوت اعتقاد متأخریش

 یقطعد علم ین قسم اشخاص مفین قسم احتماالت دارند و اگر تواتر ایاھل سنت ھم
تاب الله و کف ین در تحریورکن اشخاص مذیه باالتر ازکز یھود نیه تواتر کد یشود با

ن یقید یمف÷  ین موسید دیآنھا نبودند در تاب یایا و نبذ وصایب و مخالفت انبیذکت
 یعتیه فرمود شرککنند  می بتواتر نقل یح حضرت موسیز نص صریھود نیه کرا یشود ز

م سبت مؤبدما دامت السموات و االرض و یمؤبده ما دامت السموات و االرض و تعظ
ه او ابن الله است و ان رساله کبر آن یسیح حضرت عیه نص صرک ین تواتر نصاریھمچن
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ن جماعه یه بدست اک ینند و قرآن محرفکت یئه روایابن البشر قد ختمت قبل مج
شمار یب ھای ار و سورهیتھای بسیآ یوه از کل محرف دارد یم تورات و انجکاست ح
ن قرآن متواتر یر داده اگر بایب را تغیل نموده و ترتیلمات او را تبدکو  اند ردهکساقط 

 یل ثانیه انجکل مرقس یز باشد و در انجیز جایل نیز باشد به انجیجا کتمس یذائک
 اند متواترشان یل اربعه نزد ایموجود است و اناج ین نص ثانیا یاست در صحاح ثان

وتا يها بيعل يبنها بئرا ويحفرفها اجلدران ويحوال يبنارضه و قال غرس رجل اشجارا يف«

ا حان ان ـاقام هبا فلمبلد آخر واىل  سافرـاره البستان اودعه عند الزراع وملت عمكا ـفلم

رضبوه ذ أخياراد ان ـا جاء واره فلمـاخذ اثميالزراع لاىل  دهيار ارسل عبدا من عبـنضج الثمي

ثم ارسل آخر فقتلوه  بوه وادموه شجوا رأسهئبا ثم ارسل عبدا آخر فاذوه ورضارسلوه خاو

م ـلبه وحيان له ابن واحد كقتلون بعضهم ويرضبون بعضهم ويف هميده اليرسل عبيان ـكف

رث بعده ي يفار قال بعضهم لبعض هذا الذكا راه الـم فلمـهين له ولد سواه فارسله اليك

صاحب الحائط  »هيغضب عليه فقتلوه فال جرم ينرث البستان فوثبوا علنقتله و وااجلنه فهلم
نجا معلوم شد ین پس ازیضعه عند آخریھم و یردیھم و یدینزعه من ایھم و یرجع الیو 
ا است بدون اتباع اھل یل آن قول به نبوت خاتم االنبیه سبکه یفیه اثبات ملت حنک

از  اند ردهکن خود را اخذ یشان اصول دیه اکرا یتواند شد زنمیسنت در اصول مذھب 
گر اھل بدر و اھل ین و دیثرکبار مثل عشره مبشره و عبادله اربعه و مکجماعه صحابه 

شان یتاب خود بر صدق و صالح اکدر  یه حق تعالکن ین اولیعت الرضوان و مھاجریب

ِ ﴿داده قوله گواھی  ِيَن آَمُنوا بِا�َّ َما الُْمْؤِمُنوَن ا�َّ  َورَُسوِ�ِ ُ�مَّ لَْم يَْرتَابُوا وََجاَهُدوا إِ�َّ
 ِ �ُْفِسِهْم ِ� َسبِيِل ا�َّ

َ
ْمَوالِِهْم َو�

َ
ادِقُونَ  بِأ ولَ�َِك ُهُم الصَّ

ُ
 یو قوله تعال .]١٥[الحجرات:  ﴾١٥أ

﴿ ِ ٌد رَُسوُل ا�َّ ارِ رَُ�َاُء بَيَْنُهمْ  ُ�َمَّ اُء َ�َ الُْكفَّ ِشدَّ
َ
ِيَن َمَعُه أ ًدا  َوا�َّ ًعا ُسجَّ تََراُهْم ُركَّ

ِ َورِْضَوانًا ُجودِ  يَبَْتُغوَن فَْضً� ِمَن ا�َّ ثَرِ السُّ
َ
َذلَِك َمَثلُُهْم ِ�  ِسيَماُهْم ِ� وُُجوهِهِْم ِمْن �

 ِ هُ فَآَزَرهُ فَاْسَتْغلََظ فَاْسَتَوى َ�َ  ا�َّْوَراة
َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
ْ�ِيِل َكَزْرٍع أ  ُسوقِهِ َوَمَثلُُهْم ِ� اْ�ِ

ارَ  اَع ِ�َغِيَظ بِِهُم الُْكفَّ رَّ اِ�َاِت ِمنُْهْم َمْغفَِرةً  ُ�ْعِجُب الزُّ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ ُ ا�َّ وََعَد ا�َّ
ْجًرا َعِظيًما

َ
و خشنودی لمات کشان یار در حق ایات بسیودر آ .]٢٩[الفتح:  ﴾٢٩َوأ

ُ َعِن الُْمْؤِمنَِ� إِذْ ُ�َبايُِعونََك َ�َْت لََقْد رَ ﴿ یارشاد فرموده قوله تعال یرضامند ِ�َ ا�َّ
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ثَاَ�ُهْم َ�تًْحا قَرِ�ًبا
َ
ِكيَنَة َعلَيِْهْم َو� نَْزَل السَّ

َ
َجَرةِ َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهْم فَ�  .]١٨[الفتح:  ﴾١٨الشَّ

از ده یث شنین نصوص را در قرآن و احادیل اھل سنت ایات اوایمن اال کر ذلیغ یال
شان صادق االعتقاد یه ھر ھمه اکردند کنمودند معلوم  یشان تفحص واجبیحال ا

چ وجه قصور نه یعت غرا به ھیو در اعالء اعالم شر اند د المحبه و الرسوخ بودهیشد
تاب خدا کو  اند مداھنت روا نداشته یضا بنوعیه بیفیام ملت حنکو در حفظ اح اند ردهک

ت فوق االنفس یرا در محافظت و حما ین الھیاشتند و دد میز یرا بھتر از جان خود عز
 تین تقوکانگاشتند و سنن رسول را در عادات فضال عن العبادات مھما ام میو المھج 

ن و یز ھمیشان نیت صحبت اکاست و به بریو عوام صحابه به جھت خوف سکردند  می
اس اشعه انوار کبه انعشان و یر صحبت ایز به تأثیشان باحسان نین ایره داشتند و تابعیت
ن جماعه یاد ایذا قرنا فقرنا و اتباع و انقکو ھ اند ق الزم گرفتهین طریھم کشان سلویا

از ھرکه  هکبل یو دفع ضرر یجلب نفع برایغمبر را محض به وضع حق بود نه یمر پ
ره باشد ید عشیس قوم و صنادیه رئکر عرب بداغ مؤلفه القلوب متسم شده بود یجماھ
فه یه در مجلس خلکان و اقرع بن حابس ینمودند مثل ابو سف میر و اھانت یتحقاو را 

و  اند افتهیو در وصف النعال جا  اند دهیشکھا  خواری اند ه داشتهک یاستیبا وصف ر یثان
ب و عمار صدر یمثل صھ ھا نیام اصالن کمان و غالمان و ین اھل اکیفقرا و مسا

شاوندان واقارب خود ندادند و یو سلطنت را به خو کمجلس بودند و عند االقتدار مل
ن مناصب مالحظه یم ایغمبر و شدت رفاقت او را در تقسیثرت صحبت پکقدم اسالم و 

شته شدن بزرگان و اقارب کشان بعد از قتل و قتال و جنگ و جدال و یثر اکردند و اک
ھنه و کو اگر بقول  اند مان آوردهیه ایت معجزات قویفر و بعد از روکخود و اصرار بر 

ه در اول وھله کستی یباگردیدند  می تاب به طمع مال و مناصبکن و اھل یمنجم
 غمبر و عداوت اویامور پزنی نمودند و زمان دراز در بر ھم میمان یاظھار ا

نبوت و ظھور معجزات و  یشان ثابت شد دعوایت ایو چون به نقل و رواگذرانیدند  نمی
ن بود و ثبوت یالواقع چن یه فکن حاصل شد یقیمعارضه آن  نزول قرآن و عجز بلغا از

د یالزم آ یست تا محذوریشان به شھادت قرآن و رسول بر وجه دائر نیصدق و صالح ا
است در افی کشان ین است و اال تفحص حال ایقید ید اعتقاد و مزکیه بر وجه تأکبل

قه یشان و لزوم طریشان و اتباع سبل ایشان و صدق متواترات ایاعتقاد صحت خبر ا
رده کنند البد تنزل ک کا اجماع تمسیا خبر رسول یعه به قرآن یشان پس اگر شیا

ن یاز مذھب اھل سنت بر خود الزم گرفته و اال ا یه خود وشوبیعیباشند از صرف ش
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ثبات خواھد بود پس  بی قت ویحق بی شان مثل المع سراب و نقش بر آب ویات اکتمس
شود و چون  میشان راست نیل ایاز داللی یدلچ یت ھیعیش ه بنابر اصلکواضح شد 

ل شدند البد به یه قایفین قرآن و اصول ملت حنیدست بدامن اھل سنت زدند و با
ل و مناقب او و یق و فضایر صدکض امر نماز به ابوبیشان مثل تفویع امور متواتره ایجم

د شد و یل بایقا اند شدهه مانند قرآن و اصول بتواتر ثابت کن ین و مسح خفیغسل رجل
 یگر بجا آوردن لطفیر دکخوردن و شسی کاصل الزم خواھد آمد نان  بی مکاال تح
 ندارد.

 : تیب
 است ینعمتزاھدچه کافر یا وجد ومنع باده

 

 زیستن ھمرنگ مستانبودن و میدشمن  
 

ز از ابواب سابقه معلوم ید است و نیمف یه بسک یه از دست ندھکد یده را باین فایو ا
ز یات اصحاب ائمه است از ائمه و احوال آن اصحاب نیع بر روایه بناء مذھب تشکشد 

چ یو ھ اند ب فرمودهیذکثر آنھا دروغ گو بودند و خود ائمه آنھا را تکه اکمعلوم شد 
ه آن کل آنیب نموده به دلیذکاصحاب او را امام الحق تبعضی نبوده است اال  یامام

ل بتوقف و یا قایگر یدشخصی ل نه بودند و معتقد به امامت یبه امامت او قابعض 
ب امام یذکه به اصحاب ائمه دارند تکانقطاع امامت بودند و مع ھذا بسبب حسن ظن 

دارند  یلکات ھمه آنھا اعتماد یب خود آن امام را ئر نظر نگرفته بر روایذکه تکالحق بل
ر صحبت نه خواھد بود یمتر از امام در تاثکه ک جاران و اصحاب رسول یپس چرا ب

بعضی ه کالباب آن یه ما فیسازند غا میات آنھا را مقبول نینند و رواک میحسن ظن ن
خصوصا در مقدمات متعلقه به امامت نزد  شات صحابه یات از ائمه مخالف روایروا

ن یا ن چونیکدا شده باشد لیشان را پیده باشد و شبھه در صدق صحابه ایشان رسیا

مع هذا «است  ین شبھه در ھمه آنھا ساریاست و اجاری مخالفت در اصحاب ھر امام 

ما هذا اال و«ت شود یت نشده پس در حق اصحاب چرا مانع قبول روایروا »مانع قبول

ر صحبته یو اال ھانه بتاث جر جناب الرسول یو تحق »العناد البحتـمحض وصب الـالتع
و اصحاب  اند ان فرمودهین مخالفت را بیه خود ائمه عذر اکنالقوه اال بالله حاالال حول و

ن غشاوه التعصب یکو ثابت است ل یشان مرویرا بصدق وصف نموده و در صحاح ا

للكليني يف باب  كايفمن كتاب ال«ر ساخته است کشان را یور و گوش اکشان را یچشم ا

ما بايل ÷  عبداهللاختالف احلديث بحذف االسناد عن منصور بن حازم قال قلت اليب 
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ال انا ئك غريي فتجيبه فيها بجواب آخر فقيمسئله فتجيبني فيها باجلواب ثم جيـاسئلك عن ال

 صدقوا ج النقصان قال قلت فاخربين عن اصحاب رسول اهللالزياده وعلی  نجيب الناس

لرجل هم اختلفوا فقال اما تعلم ان اـا بالـام كذبوا قال بل صدقوا قال قلت فم ج حممدعلی 

ا ـمسئله فيجيبه فيها باجلواب ثم جييبه بعد ذلك بمـفيسئله عن ال ج رسول اهللاعلی  كان يأيت

ينسخ ذلك فنسخت اال حاديث بعضها بعضا ايضا بحذف االسناد عن حممد بن مسلم عن 

 ج فالن عن رسول اهللاله ما بال اقوام يروون عن فالن وقال قلت ÷  ايب عبداهللا

 .»ا ينسخ القرآنـفيجيبني منكم خالفه قال ان احلديث ينسخ كممون بالكذب ـاليتهو

لقبناها بسعاده الدارين يف رشح حديث الثقلني فمن شاء فايده االخري اجل من االويل و«

عه و یه به اتفاق شکد دانست یبا »فليجعلها مع االبواب اخلمسه التي بعدها رساله عليحده

ا� تارك في�م اثلقل� ما ان («ود فرم جغمبر یه پکث ثابت است ین حدیا یسن

 »عرت� اهل بیيت)حدهما اعظم من االخر كتاب اهللا وما لن تضلوا بعدي اـمسكتم بهـت
ز ین دو چیغمبر حواله بایما را پ یام شرعکو اح ینیه در مقدمات دکپس معلوم شد 

و ده یه عقین دو باشد در امور شرعیه مخالف اک یم القدر فرموده است پس مذھبیعظ
ن حاال در ید گمراه و خارج از دین دو بزرگ نمایار اکانھرکه  عمال باطل و نامعتبر است و

ن دو حبل یبا کمتمس یکدام ک یعه و سنیشعنی ین دو فرقه یه ازکد افتاد یق بایتحق
د و از ینما میو اھانت کند  می قدریز عالین دو چیاستخفاف ا یکدام کن است و یمت

ن بحث را بنظر یخدا ا برایرد گییش میپھردو  انگارد و طعن در میدرجه اعتبار ساقط 
تب کر از ین بحث غیاست و در یو عجب ماجرا یارکه طرفه کد ید دیتامل و انصاف با

تاب کعه منقول عنه نخواھد بود چنانچه در تمام رساله از ملتزمات است اما یمعتبره ش
نمانده  کل قابل تمسیتورات و انجعه از درجه اعتبار ساقط شده و مثل یالله پس نزد ش

ات و سور یار از آن منسوخ شده و آیام بسکافته و احیار در آن راه یف بسیه تحرکرا یز
بعضی است  باقیرفته و آنچه  یام مخصص عمومات بودند بدزدکه ناسخ احکار یبس

م عن ايب ـروي الكليني عن هشام بن سال« ناقصبعضی زاید و بعضی الفاظ او مبدل و 

سبعه عرش الف آيه وروي حممد بن نرص  ج حممداىل  بداهللا ان القرآن الذي جاء به جربئيلع

ـاء آبائهم اسمـائهم وم يكن) اسم سبعني رجال من قريش باسمـعنه قال كان يف سوره (ل
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انا اسمعه حروفا من القرآن ليس ما ه قال قرأ رجل عيل ايب عبداهللا ومـم بن سليـروي عن سالو

يقوم حتی  ا يقراه الناسـاقرا كمويقراه الناس فقال ابوعبداهللا مه اكنف عن هذه القراءات 

غريه عن احلكم بن عتبه انه قال حده وروي الكليني وعلی  القائم قرا كتاب اهللا القائم فاذا قام

رَْسلَْنا ِمْن َ�بْلَِك ﴿ قرا عيل بن احلسني
َ
يَْطاُن  َوَما أ لَْ� الشَّ

َ
ِمْن رَُسوٍل َوَ� نَِ�ٍّ إِ�َّ إَِذا َ�َم�َّ �

ُ آيَاتِهِ  يَْطاُن ُ�مَّ ُ�ِْ�ُم ا�َّ ُ َما يُلِْ� الشَّ ْمنِيَّتِهِ َ�َينَْسُخ ا�َّ
ُ
ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  ِ� أ  ﴾٥٢َوا�َّ

 عن حممد بن اجلهنم اهلاليل يروطالب حمدثا و ابن ايب ان عيلكوال حمدث قال و .]٥٢[الحج: 

نَْ�اثًا َ�تَِّخُذوَن ﴿ عبداهللا ه عن ايبريغو
َ
� �ٍ َوَ� تَُ�ونُوا َ�لَِّ� َ�َقَضْت َغْزلََها ِمْن َ�ْعِد قُوَّ

ةٍ  مَّ
ُ
ْرَ� ِمْن أ

َ
ٌة ِ�َ أ مَّ

ُ
ْن تَُ�وَن أ

َ
ْ�َمانَُ�ْم َدَخً� بَيَْنُ�ْم أ

َ
ُ بِهِ  � بَّيَِنَّ َوَ�ُ  إِ�ََّما َ�بْلُوُ�ُم ا�َّ

الم اهللا بل حمرف عن كس يل .]٩٢[النحل:  ﴾٩٢لَُ�ْم يَوَْم الْقِيَاَمةِ َما ُكنُْتْم �ِيهِ َ�َْتلُِفونَ 

شان ثابت و مقرر و مشھور است یز نزد ایو ن »مكمن ائمت كياز يمنزل ائمه هـالوموضعه 
ثرھا مثل سوره کسور بابعضی ه و یسور بتمامھا ساقط شده مثل سوره الوالبعضی ه ک

ام کت و احیل اھل بین سور آنچه در فضایانت مثل سوره االنعام پس ازکھا  فان االحزاب

ُ إِذْ ﴿ قبل كليو«و لفظ  اند ردهکشان بوده ساقط یا امامت هُ ا�َّ وهُ َ�َقْد نََ�َ إِ�َّ َ�نُْ�ُ
ِيَن َ�َفُروا ثَاِ�َ اثْنَْ�ِ إِذْ ُهَما ِ�  ْخرََجُه ا�َّ

َ
َ َمَعَناأ  الَْغارِ إِذْ َ�ُقوُل لَِصاِحبِهِ َ� َ�َْزْن إِنَّ ا�َّ

ْفَ�  ِيَن َ�َفُروا السُّ يََّدهُ ِ�ُنُوٍ� لَْم تََروَْها وََجَعَل َ�َِمَة ا�َّ
َ
ُ َسِكينَتَُه َعلَيْهِ َو� نَْزَل ا�َّ

َ
َوَ�َِمُة  فَ�

ِ ِ�َ الُْعلْيَا ُ َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  ا�َّ  یه علیردند و لفظ عن والکز ساقط ین .]٤٠[التوبة:  ﴾٤٠َوا�َّ

ه ین آیه بعد ازیه بنوامکملیو .]٢٤[الصافات:  ﴾٢٤إِ�َُّهْم َمْسئُولُونَ  َوقُِفوُهمْ ﴿ه ین آیبعد از

لِْف َشْهرٍ ﴿
َ
ن لفظ یطالب بعد از یبن اب یو به عل .]٣[القدر:  ﴾٣َ�ْلَُة الَْقْدرِ َخْ�ٌ مِْن �

﴿ ُ ِيَن َ�َفُروا بَِغيِْظِهْم لَْم َ�نَالُوا َخْ�ًاَوَردَّ ا�َّ ُ الُْمْؤمِنَِ� الْقِتَاَل  ا�َّ ُ قَوِ�ًّا  َوَ�َ� ا�َّ َوَ�َن ا�َّ
اِ�َاِت ﴿ن لفظ یو آل محمد از .]٢٥[األحزاب:  ﴾٢٥َعزِ�ًزا ِيَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ إِ�َّ ا�َّ

َ َكثًِ�ا َوا�ْتََ�ُ  يَّ ُمنَْقلٍَب  وا ِمْن َ�ْعِد َما ُظلُِمواَوذََكُروا ا�َّ
َ
ِيَن َظلَُموا أ وََسَيْعلَُم ا�َّ

نْزَِل َعلَيْهِ ﴿بعد از  یو لفظ عل .]٢٢٧[الشعراء:  ﴾٢٢٧َ�نَْقلِبُونَ 
ُ
ِيَن َ�َفُروا لَْوَ� � َوَ�ُقوُل ا�َّ

نَْت ُمنِْذرٌ  آيٌَة ِمْن َرّ�ِهِ 
َ
ِ قَْوٍ� َهادٍ  إِ�ََّما �

ذكر كل ذلك ابن شهر اشوب « .]٧الرعد: [ ﴾٧َولُِ�ّ
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شمار را یات بیار و آیلمات بسکاس یالق» عيل هذاو مثالب) لهـازندراين يف (كتاب الـمـال
ل یتورات و انج درمیاند محفوظ و یقرآن مج درمیانشان یپس حاال نزد ا اند شمرده

بناسخ ه محرف و مبدل و منسوخ کندارد  یوجھھرسه  نیبا کنمانده تمس یفرق
ند و یو اما عترت رسول پس به اجماع اھل لغت عترت شخص اقارب او را گو اند مجھول

لثوم بنات آن که و حضرت ام ینند مثل حضرت رقکار کنسب بعض عترت را ان ھا نیا
و اوالد  جشمارند مثل حضرت عباس عم رسول  میرا داخل عترت نبعضی و  جحضرت 

ز یرا نل ثر اوالد حضرت زھرا کو ا جسول الله ه عمه ریر ابن صفیاو و مثل حضرت زب
و  یعالم و متق یلیه خکن یابن الحس یدبن علیمثل زگویند  می پندارند و بد می دشمن

ز دشمن دارند و ید را نیابن ز ییحید شد و پسر او یان شھیمتورع بود و از دست مروان
اظم را و او را ملقب ک ین جعفر ابن موسیاظم را و ھمچنک یم ابن موسین ابراھیھمچن

رده کقت یازاو اخذ طر ید بسطامیزیاء الله بود و بایبار اولکه او از کحاالن اند ردهکذاب کب
ه کرا  ید جعفر صادق است و جعفر بن علیمر ید بسطامیزیه با کافته است یو شھرت 

و حسن بن الحسن  اند ذاب نمودهکز ملقب بیبود ن یرکبرادر حضرت امام حسن عس
ه است مرتد و کیه ملقب بنفس زکرا و پس او عبدالله محض را و پس او محمد را  یالمثن

ا بن محمد باقر را و محمد بن عبدالله بن یرکم بن عبدالله را و زیافر شمارند و ابراھک
د بن یه از احفاد زکبن عمر را  ییحین بن الحسن و محمد بن القاسم بن الحسن و یالحس

ه که را ینیه و حسیر و مرتد دانند و جماعه سادات حسنافکز ین است نیبن الحس یعل
تب انساب و که کضال و گمراه شناسند حاالن اند بوده ید بن علیز گیل به امامت و بزریقا

ان معتقد ینیان و حسیت حسنیثر اھل بکه اکبر آنکنند  می حیخ سادات داللت صریتوار
ن یه در حق ایر اثنا عشریو جماھ اند لت آن بزرگوار بودهیو فض ید بن علیبه امامت ز

شان یتب اکفرو ارتداد و خلود در نار دارند چنانچه در باب معاد از کبزرگواران اعتقاد 
شان مثل یامام نزد ا یکر امامت که منکرا یمنقول خواھد شد و وجھش ھم ظاھر است ز

ر امامت کمنن ھمه بزرگواران یالنار و ا یافر مخلد فکافر است و الک ینب یکر نبوت کمن
ه یله از اثناعشریفه قلیو طا اند ز بودهین نییاز ائمه ماضبعضی ه امامت کامام وقت خود بل

بعضی و  جدر اعراف خواھند بود مثل حضرت عباس عم رسول  ھا نیاه ک اند بر آن رفته
قول ھردو  نیافت و اید به شفاعت اجداد خود نجات خواھند یه بعد از عذاب شدکند یگو

ه شفاعت در کرا یشان ھمان قول اول است زیو مردودند و موافق قواعد و اصول ا کیکر
شان را در یست و مع ھذا بودن ایست و اعراف دار الخلد نیفار باالجماع مقبول نکحق 
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ن یفاراند و با وصف اکران امامت کر امامت بودن و منکمن ھا نیاه کست ین یاعراف وجھ
چ ین ھیرالمؤمنیشان با امیدخل النار و در محبت ایال  یه محب علککنند  می تیھمه روا
 ھای ه جگر پارهکه چقدر بزرگان را کرد کد ین فرقه را تماشا بایست حاال ناصب ایشبھه ن

س کند و در حق چند ینما میائمه و برادران ائمه بودند به چه مرتبه اھانت و استخفاف 
شان باشند در پرده محبت ھزاران یاو بعض اقارب  ه ائمه اثناعشرکت یمعدود از اھل ب

ند باالتر از خوارج و ید از حد نماینند و استخفاف و اھانت زاکح نسبت یوب و قبایع
ل آن یشان تفصیات ایتب و رواکدشمن دانا به از نادان دوست و بعد از تتبع  ینواصب آر

 ن: یکگردد لیدا مینصف النھار ھو یالشمس فکوب یح و عیقبا
  افتد: میق مشت نمونه خروار ثبت یشان بطریات ایفرکاز چندی نجا یدر

ف و یند امام وقت صاحب عصر و زمان بآن مرتبه جبان و ھراسان و خایه گوکآن :اول
شده و ھرگز با وجود  یله مختفیه از مدت ھزار سال بخوف جماعه قلکبزدل است 

سالم خود را محب ه بعد از قبول اکه یزگیه و تسلط جنیانقالب دول و بر ھمشدن عباس
رده بودند و بعد از تسلط کار یع اختیشان مذھب تشیاز ابعضی و گفتند  می تیاھل ب
ن گروه است و بعد از رواج یز ایعه و مردم خیه معادن شکن و خراسان یه بر عراقیصفو

 ن فرقه در ھند و سندیھن و بنگاله و پورب و امارت و وزارت اکن دین مذھب در سالطیا
 شود . مینان حاصل نید و او را اطمیآ میبر نھرگز 

ا معاشر یه فرمود کت است یشان روایتب اکع یه از حضرت صادق در جمکآن :دوم
ن یشان چه قسم ایثه ایم الله الله نفوس خبکنا لنا و فروجھن لیعه خدمه جواریالش

 رده.کنسبت  کن جناب پایم را سھل دانسته و بایبھتان عظ
لثوم بنت کدر حق حضرت ام فرمودند  می هککنند  می ه بحضرات نسبتکآن :سوم

ه از زبان کست یلمه اکھما السالم اول فرج غصب منا سبحان الله چه یده النساء علیس
ده ین بشگافد اول در حق آن سیه آسمان فرو افتد و زمکاست  یکد نزدبرای میشان یا

ثه یام خصلت خبدکبد البتول چه فحش و سوء ادب است و کبضعة الرسول فلذة  کپا
ر و حضرات یگر در حق حضرت امیبندند و د میآن طاھره مطھره  کرا به دامن پا

ن یه اکو در حق حضرت صادق کنند  می ثابت یناموس بی و یحفاظ بی ن چه قدریحسن
ن لفظ یاعتقاد دارند ا یرتیغ بی و یتیحم بی ند چه قدرینما میلمه بر آنجناب تھمت ک

از  ین عضو مستور االسم و المسمیر اکالخصوص ذ یآرند عل مینرا اول بزرگان بر زبان 
دانند  می ز ازان احتراز واجبیه اراذل و اوباش نکاست  یه بزرگان خود امرکاقارب بل
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و  اند ردهکان لقب یه خود را بدرانکه در ھنگامه افاغنه قندھار کم یدیرا د یان دلھیبازار
اوردند و یح بر زبان نین فعل قبیبعد نام امن ھرگز  شد و یناموس بی ارییبسبه زنان 

ث واقع شود و لو ین قسم فعل خبیدر بضعه طاھره رسول اآنکه  ردند و احتمالکعار 

 .قوه اال باهللا الالحول وست ینمسلمانی چ یار ھکرھا کجبرا و 
دادند یمزنی فره و فجره بکه حضرات بنات واخوات خود را بکند یه گوکآن :چھارم

بات یگر قریاس دیھذا الق یر بود و علیاح مصعب بن الزبکه در نکنه کیمثل حضرت س
ل یتب انساب سادات بتفصکدر آوردند چنانچه در  می فره نواصبکخود را در عقده 

 مشروح است .
ن بر تافت و اھانت ید را بر زمیه قرآن مجکنند بحضرت صادق که نسبت کآن :پنجم

نه یبع اند که گویا احراق مصحف ابن مسعود نموده اند ه بر عثمان .دهک ینمود و طعن
÷ عن الصادق  ید بن جھنم الھاللیعن ز ینیلکال ینند روکبر حضرت صادق ثابت 

ْ�َمانَُ�ْم ﴿انه اقرأ 
َ
نَْ�اثًا َ�تَِّخُذوَن �

َ
� �ٍ َوَ� تَُ�ونُوا َ�لَِّ� َ�َقَضْت َغْزلََها ِمْن َ�ْعِد قُوَّ

ْن 
َ
ةٍ َدَخً� بَيَْنُ�ْم أ مَّ

ُ
ْرَ� مِْن أ

َ
ٌة ِ�َ أ مَّ

ُ
ُ بِهِ  تَُ�وَن أ َوَ�ُبَّيَِنَّ لَُ�ْم يَوَْم  إِ�ََّما َ�بْلُوُ�ُم ا�َّ

فقلت «م کمن ائمت کیاز  یائمه ھ .]٩٢[النحل:  ﴾٩٢الْقَِياَمةِ َما ُكنُْتْم �ِيهِ َ�َْتلُِفونَ 

ده فطرحها ياومأ بو اريب ما) قال وا تقرأ (اريبـاهللا قلت انمو يائمه قال ا كجعلت فدا

 .»اهانه
ر یمان و ضد عالمات مؤمن است به نص حضرت امیا یه آنچه منافکآن :ششم

ر رخنه در یه به شھادت حضرت امکخواھند  می نند وکائمه نسبت بسوی ن یالمؤمن
ات خود یه اخفاء حق و اظھار باطل در طول حیه حضرت ائمه بر تقکازند اند مان ائمهیا

ه در کن یرالمؤمنینص متواتر ام اند در حق شان اصرار داشته کخوف ھالبا وصف عدم 
 کضریث یمان ان تؤثر الصدق حیعالمه اال÷ نست قال ی(نھج البالغه) موجود است ا

 نھج البالغه . یذا فک کنفعیث یذب حکال یعل
ت و نحو یگز بر قواعد عربه ھرکنند کات قرآن به ائمه نسبت یر آیتفسبعضی  :ھفتم

ت یت و ناواقفیر بر قصور حضرات در فنون عربیند پس سامع آن تفاسینش مین راست
الم و که مخل بربط کر یتفاسبعضی ن یند و ھمچنکشان بر قواعد نحو استدالل یا
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اق سخن باشد بحضرات منسوب ین سینظم و انتشار ضمائر و بر ھم کاکموجب انف
 ل شود.شان حاصیمال علم اکسازند تا قاری را سوء اعتقاد در 

در آنکه  با وصففرمودند  می شان از جھاد منعیه اکنند کت یه از ائمه رواکآن :ھشتم
ده یتب پوشکبر ھر طفل م اند د فرمودهکید و تأین امر تقیه درکقسمی د یقرآن مج

ن عبارت ھم ین ایث ثقلیه تتمه حدکن حاالنینند در ثقلکقاع مخالفت یست پس این

 ح مستفادین عبارت صریواز »احلوضعلی  ردايحتی  تفرقايلن «ه ک اند ردهکت یروا
شان یه مردم بر اکار معرفت اقوال و مذاھب عترت طاھره بنا برانیغمبر معیه پکشود  می

ه کن است یت فرموده است و آن ھمیرد بما عناکدروغ خواھند بست و افترا خواھند 
ح یقرآن قبول داشت صحرا ھرچه  مینکم بر قرآن عرض یشان بشنویه از اک یاتیروا

ق تر است به یرد افترا است و قرآن محفوظ متواتر الکب یذکرا قرآن تھرچه  است و
و بعد  یانکبت میت موت و غیم بشرکار باشد از عترت طاھره چه عترت بحیه معکان

است بخالف قرآن  یو افترا ساز ید باب دروغ بندیلکه کگر لواحق دارند یو دزمانی 
ان موجود است و کدر ھر وقت و ھر مھرکس  شیه دارد پک یتواتره بسبب شھرت و ک

�ِيهِ اْ�َاِطُل مِْن َ�ْ�ِ يََديْهِ َوَ� ِمْن َخلْفِهِ ﴿محفوظ  یدر حفظ الھ
ْ
َ�ْ�ِ�ٌل ِمْن َحِكيٍ�  َ� يَأ

 .]٤٢[فصلت:  ﴾٤٢َ�ِيدٍ 
 زیقت تجوین در حقینند و اکشان نسبت یز جماع مطلقه بجناب ایه تجوکآن :نھم

 . کزناست معاذالله من ذل
نند کن نماز بجناب ائمه نسبت ین در عیتیب و خصیردن بقضکبازی ه کآن :دھم

است دوم بازی لعب و جای ن است چه یان دکه اعظم ارکاول نماز  کحاشاھم من ذل
 دام لطافت دارد .کبازی ن یا

ظه بجناب ائمه نسبت یجامه به نجاست غل گیز نماز با وجود آلودیتجو :ازدھمی
 . کجنابھم عن ذل ینند تعالک

 . کنند حاشاھم عن ذلکشان نسبت یخوردن بچه جانور مرده به جناب ا :دوازدھم
ات یند و رواین نماز بجناب حضرات نسبت نماینار با زن در عکز بوس و یتجو :زدھمیس

 د.یایفروع ب ور شد ان شاءالله در بابکه مذکل ین ھمه مسایشان دریتب اکمنقوله از 

فه عن يخ الطايش يرو«ن مر زنان را یم واجبات دیه منع مردم از تعلکآن :چھاردھم

ها غسل قال نعم ال يالنائم عل يريام يف يعن املراه تر÷  م بن حر قال سألت ابا عبداهللاياد
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باشند  یه جناب ائمه راضکد یآ مین صورت الزم یعله و در ا »تخذنهيحتدثوهن ف
فر کز یفر نکه رضا بالکفر است باالتفاق حاالنکه آن کبخواندن نماز در حالت جنابت 

عت و ھو یلف بواجبات شرکباشند بجھل م یز راضیو ن کاست باالتفاق معاذالله من ذل
ح تر و ین صریاستحقاقھا خارم للعداله و المره و از یمناقض لمنصب االمامه قادح ف

انه قال ال «آورده ÷ اظم که از کت صاحب المحاسن است ین باب روایح تر درایقب

ه کع است یت شنیاکح و حیت قبین چه روایا »نهم سبحان اهللايتعلموا هذا اخللق اصول د
ند ین مردم را منع فرمایم اصول دیشان از تعلینند چون اکنسبت به جناب ائمه 

 نند .کم یگران چه قسم تعلید
 : مصرع 

 یجا ماند مسلمانکزد یعبه بر خکفراز کچو 
نند خصوصا بحضرت باقر و کعمل به أوامر الله نسبت به جناب ائمه  کتر :پانزدھم

ه از حضرت صادق کحاالنکردند  می هیتق کشان تریه اکھما السالم یحضرت صادق عل
افتند یرام خود چه قبح کن آباء ین حضرات در دیپس ا ین آبائیه دیه التقکنند کت یروا

 دادند. که ترک
قاع مخالفت ینند تا اکتاب الله به جناب ائمه نسبت کح یخالف نص صر :شانزدھم

ر یم غیه در زرو سکند یر سازند گوین متحیند و مردم را در امر دین نماین الثقلیما بیف
خواھند  می معاذالله اند و خود ھم نداده اند ات واجب ندانستهکشان زیحضرات ا کوکمس

ُ�لُوَن ﴿د یه حضرات را در وعک
ْ
ْحَبارِ َوالرُّْهَباِن َ�َأ

َ
ِيَن آَمُنوا إِنَّ َكثًِ�ا ِمَن اْ� َها ا�َّ ُّ�

َ
يَا �

 ِ وَن َ�ْن َسبِيِل ا�َّ ْمَواَل ا�َّاِس بِاْ�َاِطِل َو�َُصدُّ
َ
َة َوَ�  أ َهَب َوالْفِضَّ وَن ا�َّ ِيَن يَْ�ِ�ُ َوا�َّ

 ِ ِ��ٍ ُ�نْفُِقوَ�َها ِ� َسبِيِل ا�َّ
َ
ُْهْم بَِعَذاٍب أ ن یا یند رویداخل نما .]٣٤[التوبة:  ﴾٣٤فَبَّ�ِ

 اه باد .یفرقه س
مردان را و زنان را در موت پسر و  کبان چایدن و گریه جامعه درکند یگو :ھفدھم

صبران و جزع  بی شان را دریمعاذالله ا اند ز داشتهیگر اقارب حضرات ائمه جایپدر و د
ن وارد است خارج سازند یه در حق صابرک یند و از بشارات قرآنینما مینندگان داخل ک

 .کنند  می وب) شامل اعتقادیس منا من شق الجید (لیو در وع
شان یاست به جناب ا یه خالف نص قرآنک یر اعمیص قصاص بغیتخص :ھجدم

 .کنند  می نسبت
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رده باشد نسبت به کرا قتل مسلمانی ه ک یم به استرقاق ولد ذمکنوزدھم ح

بِْ� َر�ًّا َوُهَو رَبُّ ﴿ع است یه خالف قاعده شراکند حاالنیحضرات ائمه نما
َ
� ِ َ�ْ�َ ا�َّ

َ
قُْل أ

ءٍ  ْ�َ ِ
ْخَرى َوَ� تَْ�ِسُب ُ�ُّ َ�ْفٍس إِ�َّ َعلَيَْها ُ�ّ

ُ
ُ�مَّ إَِ� َرّ�ُِ�ْم  َوَ� تَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أ

 یوالد عل یجنیو ال  .]١٦٤[األنعام:  ﴾١٦٤ْم �ِيهِ َ�َْتلُِفونَ َمرِْجُعُ�ْم َ�يُنَّبُِئُ�ْم بَِما ُكنْتُ 
 درمیانز بود فرق ین قسم انتقام گرفتن در شرع جایوالده اگر ا یولده و ال مولود عل

بجھت  یچه خواھد بود و جواز استرقاق ولد حرب یعت محمدیو شر یز خانگیتوره چن
ه نه مستعد کقاتل را  یسواد آنھا اوالد ذمل یتقل برایتوقع محاربه است ازان اوالد و 

ح نقض یه صرکو نه داخل سواد اھل حرب به چه وجه استرقاق درست باشد  اند حرابت
ز مخالف نص یه وفا به عھد را واجب دانند و نکان و نحل یع ادیعھد است و مخالف جم

نَّ ا�َّْفَس بِا�َّْفِس ﴿ه ک یقرآن
َ
نِْف  َوَ�تَبَْنا َعلَيِْهْم �ِيَها أ

َ
�َْف بِاْ�

َ
َوالَْعْ�َ بِالَْعْ�ِ َواْ�

ّنِ َواْ�ُُروَح قَِصاٌص  نَّ بِالّسِ ذُِن َوالّسِ
ُ
ُذَن بِاْ�

ُ
اَرةٌ َ�ُ  َواْ� َق بِهِ َ�ُهَو َكفَّ َوَمْن لَْم  َ�َمْن تََصدَّ

الُِمونَ  ولَ�َِك ُهُم الظَّ
ُ
ُ فَأ نَْزَل ا�َّ

َ
ه از حضرات کستم آنیب .]٤٥[المائدة:  ﴾٤٥َ�ُْ�ْم بَِما �

ع االول است تا سه روز یشان نھم ربیه به زعم اکه از روز قتل عمر کنند کائمه نقل 
فر و کن صورت اباحت یشود پس در مینو شته نسی کره بر یبکره و یچ گناه صغیھ

 ند .یدران سه روز به جناب ائمه نسبت نما یع معاصیجم
گر یرده باشند در شرب و دکه به ان استنجا ک یم جواز استعمال آبیکست و یب
 نند .کن نسبت ین و طاھریبیج و طھارات به جناب آن طیحوا
ه امه مرحومه را لقب امه ملعونه است کنند کت یست و دوم از حضرات ائمه روایب

ر از یه بخنازیه امه مصطفویات تشبیروابعضی و در ÷ عبدالله  یعن اب یرفیرواه الص
ر امه یخ یه در نص قرآنکحاالن÷ عنه  ینیلکما رواه الکنند ک تیاکحضرت صادق ح

ًة وََسًطا ﴿ شان فرمودهیو در حق ا اند شان را خطاب دادهیا مَّ
ُ
َوَ�َذلَِك َجَعلَْناُ�ْم أ

 َوَما َجَعلَْنا الْقِبْلََة الَِّ�  ِ�َُكونُوا ُشَهَداَء َ�َ ا�َّاِس َوَ�ُ�وَن الرَُّسوُل َعلَيُْ�ْم َشهِيًدا
ْن َ�نَْقلُِب َ�َ َعقَِبيْهِ  �ْن َ�نَْت لََكبَِ�ةً إِ�َّ  ُكنَْت َعلَيَْها إِ�َّ ِ�َْعلََم َمْن يَتَّبُِع الرَُّسوَل ِممَّ

 ُ ِيَن َهَدى ا�َّ ُ ِ�ُِضيَع إِيَمانَُ�مْ  َ�َ ا�َّ َ بِا�َّاِس لََرُءوٌف رَِحيمٌ  َوَما َ�َن ا�َّ  ﴾١٤٣إِنَّ ا�َّ
الوه کن تا سر ین الثقلیما بیقاع مخالف است فیفه این طایبالجمله غرض ا .]١٤٣قرة: [الب
اده و نقصان و یف زیتاب الله بسبب ادعاء تحرکبه  کعت گم شود و تمسین و شرید
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ت یو روابعضی م به ارتداد کر و حیفکبعتره بجھت ت کل برھم خورد و تمسیر و تبدیتغ
 یدید بقیر مقیم و انعام غیق خدا مثل بھایشود و خالمتعذر بعضی تاب الله از کمخالف 
ن یل ایم ذین فائده اجل فارغ شدیر ایرده باشند و چون از تقرکخواسته باشند ھرچه 

 م.یان آریز در معرض بیس و عمده است نیه بس نفکفائده را 
 اند ردهکت ین گروه از حضرات ائمه روایان ایشوایه آنچه پکد دانست یل الفائده بایذ

به اقوال العتره الطاھره و افعالھم قرار داده آن را فرزندان ائمه و برادران  کو آنرا تمس
ه اقوال و کست یده نیو بر عاقل پوش اند ب نمودهیذکشان رد و تیاعمام ا یشان و بنیا

باشند بر  میشوف که مکقسمی ر او یافعال شخص بر فرزندان و برادران و اقارب و عشا
ه فرزندان و کالخصوص  یبه صحبت او رسد چرا خواھند بود عل ه گاه گاهک دیگری

شان یتب اکب در یذکن رد و تیق ھم باشند و این و طریاقارب ھم مشرب و مناسبتدار آئ
ل واضح یم تا دلینکر کدو مسئله ذ یکنمونه  برایحه موجود است یات صحیبه روا

مله فرزندان حضرت امام ه از جکه الرحمه ید علید شھیشان زیات ایذب رواکباشد بر 
اران امام سجاد را در یمعروف و ممتاز است  گیو علم و بزرتقوی به زھد و ÷ سجاد 

ل ائمه یل نموده مثل مسئله تفضیار تضلیب فرموده و در مسائل بسیذکار تیات بسیروا
 شان .یاز ا یو مسئله سب خلفاء ثالثه و تبر÷ ا یبر انب

ن یه اکرا یم زیان نمائین فرقه است بیل ایالمسا ه راسکنجا مسئله امامت یاما در ا
ن مسئله یه علم اکد یبا میت است و یات اھل بیشان از متواترات و اجماعیمسئله نزد ا

روي الكليني عن ابان قال «شان بوجه اتم حاصل باشد  ین خاندان عالیھر ھمه را از ا

فقال يا ابا جعفر ما تقول ان  خمتف قال فاتيتهوهاالحول ان زيد بن عيل بعث اليه واخربين 

اخاك خرجت معه فقال يل اريد واباك اوه قال فقلت له ان كان هطرقك طارق منا أخترج مع

ان اخرج فاجاهد هؤالء القوم فاخرج معي فقلت ال افعل جعلت فداك فقال أ ترغب 

ـمتخلف ا هي نفس واحده فان كان اهللا يف االرض حجه فالـبنفسك عن نفيس فقلت انم

اخلارج معك سواء فقال يا ابا جعفر كنت اجلس مع ايب يف اخلوان فيلقمني البضعه ك وعن

م ـلحر النار اذا اخربك وعلی  ـم يشفقلوعلی  تربد شفقه ىد يل اللقمه حتمينه ويربـالس

م ـاخربين فان قبلت نجوت وان لالنار وخيربين قال فقلت خاف عليك ان ال تقبل فتدخل 

د ید شھیه حضرت زکح است بر آنیل صریت دلین روایو ا »ل النارم يبال ان ادخـاقبل ل
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گر از حضرت امام یت دیب نمود حاال روایذکن امامت امام محمد باقر تیاحوال را در تع
ه کرد کد ید و تأمل باید شنیم مقام امام محمد باقر بودند بایه فرزند قاکجعفر صادق 

ن در ینورالله در مجالس المؤمن یقاضا موافق قول احول ید است ید شھیالم زکمطابق 
ه گفت در کل یت فضیرده به رواکه نقل یخ ابن بابویش یسار از امالیل بن یاحوال فض
د یر ھشام با او ھمراه بودم و چون بعد از شھادت زکان لشیبا طاغ ید بن علیمحاربه ز

ه ک دیدم آنحضرت از من پرسینه رفتم و به خدمت حضرت امام جعفر صادق رسیبه مد
س که چند کد یآنگاه پرس یگفتم بل یل با عم من در قتال اھل شام حاضر بودیفض یا

شان یدر استحالل خون ا کیس را فرمود مبادا ترا شکگفتم شش شتی کشان یرا از ا
ه آنحضرت کدم یشتم آنگاه شنک میشان را یداشتم چرا ایدران م کیباشد گفتم اگر ش

 یھو و اصحاب شھداء مثل ما مض ید عمیز »اهللاوارشكني اهللا يف تلك الدماء «فرمودند 
الم امام بحق ناطق که در که ین تشبیبلفظه در یطالب و اصحابه انتھ یابن اب یعل

د به اعتقاد یه حال امام زکار است ظاھر است کدر  یجعفر صادق واقع شده غور
د یباب است پس ز یکرتبه و از م یکن در یر المؤمنیحضرت صادق با حال حضرت ام

بر  دیگریابت یع معتقدات خود بر حق باشد و در خروج خود باالصاله نه به نیدر جم
د و آنچه احوال در یایر راست نیه بحال حضرت امیم به شھادت و تشبکصواب و اال ح

معنی یبر آورد سراسر پوچ و ب یوفائ بی بیرد و تقرک یان سرائیجواب امام زاده ھذ
اصلح  کم در حق پدر خود ترین صورت حضرت ابراھیه درکبه چند وجه اول آناست 

 ید و دوزخیان ورزیاورد و عصیمان نیرد و او اکن اسالم یه او را دعوت بدکنموده باشد 
ن را مسلم ندارند یند ایمان اویه معتقد اکم یعه در حق پدر حضرت ابراھیشد و اگر ش

جابجا او را به  یر او بود چنانچه در نص قرآنپدجای و ب یه مربکم در حق آزر یگوئ
اء اقارب یع انبیاس جمیھذا الق یروا بود و عل کینھمه جور و جفا یا اند ردهکاد ی یپدر

ا در یردند مثل ابولھب و اضراب او پس انبکر خود را دعوت نمودند و آنھا قبول نیو عشا
ه سبب ک کما حاشاه عن ذلغمبر یه پکرده باشند بلکف و ظلم و قطع رحم یحق آنھا ح

ه رحمه کشان مھربان تر است بلیه است و بر امت خود از مادر و پدر ایات ابدیح
وت فرموده بود کده سین امام فھمیه مصلحت در عدم تعک ین است با وصفیللعالم

ا رسول يفه قال قالوا يعن حذ«در اظھار الحق نقل نموده  یچنانچه مال عبدالله مشھد

فه يم حذكن ما حدثكلتموه عذبتم ويم فعصيكقال (ان استخلفت عل استخلفتواهللا ل
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ه نص بر امامت حضرت کخدا داند آخرھا چه شد  »م عبداهللا فاقروه)كفصدقوه وما اقرأ 
ست و سه سال یب یه به سعکاران خود را یقبول نداشت تمام کس  ھیچ ر فرمود ویام

اخت و ھمه را اند ابدی کھال قلم در یکن اسالم آموخته یدر راه آورده بودند و آئ
ه کتمام امت گمراه شد و در ورطه ضاللت افتاد دوم آن ھا نیات یرد و به تبعک یدوزخ

د را پدر بزرگوارش یامامت از اصول واجبات است جھل دران چه قسم عذر شود و اگر ز
 یشد عل یرد آخر دوزخکار کاو چه  یاطالع بی نینداد ا ین اصل اعتقادیاطالع به ا
امامت خود  یر امامت امام باقر و مدعکه منکط نماند بلید بر جھل بسیه زکالخصوص 
 یز ناجیع نواصب نیه جمکبرای صحابه بلکن قسم جھل ھم عذر باشد پس یشد و اگر ا

ق تواتر و قطع و سالم از یر بطریشان را ھم نصوص امامت حضرت امیه اکرا یباشند ز
÷ عبدالله  یل عن مقرن عن ابیخبر طو یف ینیلکال یده بود و قد رویمعارض نرس

رناه سوم کرنا و انکدخل النار اال من انیدخل الجنه اال من عرفنا و عرفناه و الیانه قال ال
ھم  یه در عالم امامکه پدر او او را خبر نداد بآنکد و مذھبش آنست یه مقوله زکآن

ن امام یه تعکنه آنن بود یدر زم یباشد و حجت الھ یبرکه صاحب زعامت کد یبا می
ان امر اول خود اصال خوف عدم قبول نبود پس یان نفرمود و در بیا عدد ائمه بیفقط 

رد چرا پدر بزرگوار امارات امام بوجه کن او خطا در خطا یده دوبیجواب احول چون د
ه نزد کامام است نه من حاالن یه فالنکدانست ینشانش نداد تا خود بخود م یلک

شود مثل مختون و  میافته نیگران یه در دکرا خواص و امارات است ه امام یاثناعشر
بود  یو خال ید از ان عالمات عاریو صفحه احوال ز کر ذلیدا شدن و غیمسرور پ
ات یلف را به ضرورکه ھر مکاست پس براو فرض باشد  یب نبیه چون امام ناکچھارم آن

گاه سازد تا لطف تمام شده باشدید  یو مھر فرزند ینجا شفقت پدریباشد درھرکه  ن آ
ه کست بلیام شان نبوت و امامت نکغ احید و فرق در اقارب و اجانب در تبلیآ میار نکب

نِْذْر َعِشَ�تََك ﴿ یرد قوله تعالکد ید بایف و تھدیاده از اجانب تخویاقارب را ز
َ
َو�

قَْر�ِ�َ 
َ
ِي وََهَذا كَِتاٌب ﴿ یو قوله تعال .]٢١٤[الشعراء:  ﴾٢١٤اْ� ُق ا�َّ نَْزْ�َاهُ ُمَباَرٌك ُمَصّدِ

َ
�

مَّ الُْقَرى َوَمْن َحْولََها
ُ
ِيَن يُْؤِمُنوَن بِاْ�ِخَرةِ يُْؤِمُنوَن بِهِ  َ�ْ�َ يََديْهِ َوِ�ُنِْذَر أ َوُهْم َ�َ  َوا�َّ
ه امامت کعه از مقررات است یه نزد شکپنجم آن .]٩٢[األنعام:  ﴾٩٢َصَ�تِِهْم ُ�َافُِظونَ 

ه منزل از جانب کغمبر بلیمنصوص حضرت پھریک  ن نامیب و تعیئمه اثنا عشر به ترتا
غمبر به او یه نص پکستی یبا مینبود  ینجا دخلیخداست پس قبول قول پدر را در
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ه حاجت به کششم آنکرد  می مان قبولشیم اکن بحیام دکر احینمود تا به دستور سا می
ه متواتر بود خصوص کرا یتمام عالم شھرت داشت زن نص خود در یغ پدر چرا بود ایتبل

 و درسکرد  می او را تالوت گیخان کزینکع تر و مشھور تر ھر یت البته شایدر اھل ب
باشد  میه یل خفیم امام مسایعات و اوقات صلوات موقوف بر تعلکمثل اعداد رگفت  می

ان را در یه صبک ع استیع و ذایه و در تمام اھل ملل و نحل شاینه نصوص متواتره جل
ه اھم مسائل بود حضرت کن مسئله یاکنند  می نین امھات مسائل دیز تلقیاول سن تم

د به اجماع یه حضرت زکحاالنکرد  می ش اخفایامام سجاد چه قسم از فرزند دلبند خو
از فرزندان سعادتمند و مالزم صحبت پدر بزرگوار خود بود و بر روش پدر  یعه و سنیش
ه کنداشت ھفتم آن یب ازان فرزند سعادتمند وجھیذکف رد و تخوکرد  می ستیز

ده شد آخر امام وقت او را به ید نگفت چه فاین مسئله را به زیحضرت امام سجاد اگر ا
اخبار او در  کرده باشد پس ترکا قبول دعوتش یامامت خود دعوت نموده باشد و او رد 

از نا بعضی  اند کده پایفا بی لغو وات کن حریده شد و حضرات ائمه ازیفا بی آنوقت محض
وسف و منع ینند بر قصه خواب حضرت کاس ید قیاخبار به ز کعه تریدانشمندان ش

شان یگر برادران خبر دھند تا عرق حسد ایه بدکشان را از آنیعقوب ایردن حضرت ک
ه کرا یح فاسد است زیاس صرین قیوسف نشوند و ایذاء حضرت یا ید و در پیایبجوش ن

عقوب و نه یوسف واجب بود و نه بر حضرت یان خواب نه بر حضرت یفارق است بمع ال
ه کوسف یبود در حق حضرت  یه محض بشارتیل شرعین بود و نه از مسایاز اصول د

ه در جاھای کست بلیا الزم نیو اظھار بشارات بر ذمه انبکرد  می وسفی گیداللت بر بزر
 کشوند در حق صاحب بشارت و محریعجب مه موجب کررا یار ازان منع فرمودند زیبس

لو ال ان تبطر «فرمود  جغمبر یه پکح است یث صحیاء او حدکشوند در حق شریحسد م
ز بعد از یاو کما قال علیه الصالة والسالم و ن» محاسنها عندا�ـقر�ش ال خربتها ب

ل لمه خوانده است معاذ بن جبکح یه به اعتقاد صحکرا سی کبشارت بدخول جنت مر 

ا ین رویر ایوسف موقوف بر تعبی) و ثبوت نبوت حضرت لواكتيال تبرش الناس فرا فرمود (
غ او موقوف است و یا تبلیه بر نص امام سابق کن ینبود به خالف امامت ائمه الحق

ن فرقه بعتره طاھره یا کلف را بدون آن حصول علم محال است بالجمله حالت تمسکم
ھردو  نمانده پس کشان قابل تمسیخود به زعم ا تاب اللهکه واضح شد و کنست یا

ه ما با کند یعه گویو اگر ش اند ه ضاللت ماندهیران تین را از دست داده حیحبل مت
گر به اقوال و افعال یح از بعض دیع و قبایت شنایل بعض عترت و روایر و تضلیفکوصف ت
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اقوال و ه کن است یھم کتمسمعنی م بخالف اھل سنت و ینمائ می کشان تمسیا
ا در ضمن اھانت مثال اگر یم باشد یه در ضمن تعظکخود سازد  یافعال شخص را مقتدا

خود را رسن در پا بسته بر  یا مرشد و ھادیازد اند قرآن را معاذالله در قاذوراتشخصی 
بھر  کند تمسکتفاوت ن یسر مو یام قرآن و افعال مرشد و ھادکشد و از احکخار زار ب

ده بمالد و اصال موافق او عمل نه یه قرآن را بر سر بنھد و بر دکف آندو گروه باشد بخال
ه البته کند کم فوق الحد بجا آرد و قطعا موافق گفته او نیرا تعظ یا مرشد و ھادیند ک

گر آورده شود و در ھر یشان پنج باب دین حرف اینخواھد بود ناچار در جواب ا کمتمس
ان یشان بیات معتبره ایروا ین از رویبا ثقل شانیات مخالف اید و فقھیمسئله از عقا

مروز ین مثل آفتاب نیشان به ثقلیا کقت تمسیسخن نماند و حقجای ه باز کد ینموده آ
 دا گردد.یروشن و ھو
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ن ین اکیواجب است لتعالی یخداه نظر در معرفت کنست یات ایل الھیاول مسا
م کفطع نظر از حعنی یاست  یه وجوب عقلکند یه گویامام یا شرعیاست  یوجوب عقل

د یر در صفات او نماکرا بشناسد و ف ه اوکلف فرض است کمه ھر مذبر عقل م کخدا بح
مقدمه  نیبدون فرموده خدا نظر دره کاست  یه وجوب شرعکند یاھل سنت گو و

ار کم او کد دانست و بحیم نباکه حاینیز از امور دیچ چیست و عقل را در ھیواجب ن
 ،الله تعالیتاب اللهکبا مخالف  ن واقع استینجا مخالف ثقلیه دریرد مذھب امامکد ینبا

بَْواٍب ُمَتَفّرِقَةٍ َوقَاَل يَا بَِ�َّ َ� تَْدُخلُوا ِمْن بَاٍب َواِحٍد ﴿(فرماید  می
َ
َوَما  َواْدُخلُوا ِمْن �

ءٍ  ِ ِمْن َ�ْ ْغِ� َ�نُْ�ْم ِمَن ا�َّ
ُ
ِ  أ ُْت  إِِن اْ�ُْ�ُم إِ�َّ ِ�َّ ِ  َعلَيْهِ تََو�َّ

وََعلَيْهِ فَلَْيَتَو�َّ
ُونَ  ِ َمْوَ�ُهُم اْ�َقِّ ﴿ .]٦٧وسف: ی[ ﴾٦٧الُْمَتَوّ�ِ َ�  ُ�مَّ ُردُّوا إَِ� ا�َّ

َ
ُع � َ�ْ

َ
َ�ُ اْ�ُْ�ُم وَُهَو أ

ْطَرافَِها﴿ .]٦٢[األنعام:  ﴾٦٢اْ�َاِسبِ�َ 
َ
رَْض َ�نُْقُصَها ِمْن أ

َ
ِ� اْ�

ْ
نَّا نَأ

َ
َولَْم يََرْوا �

َ
ُ  أ َوا�َّ

�َّ يَُ�وُن ِ� ﴿ .]٤١[الرعد:  ﴾٤١وَُهَو َ�ِ�ُع اْ�َِساِب  َ�ُْ�ُم َ� ُمَعّقَِب ِ�ُْكِمهِ 
َ
قَاَل َرّبِ �

ِ� َ�قِرٌ غُ 
َ
ُ َ�ْفَعُل َما �ََشاءُ  َ�ٌم َوقَْد بَلََغِ�َ الِْكَ�ُ َواْمَرأ [آل عمران:  ﴾٤٠قَاَل َكَذلَِك ا�َّ

ْوفُوا بِالُْعُقودِ ﴿ و .]٤٠
َ
ِيَن آَمُنوا أ َها ا�َّ ُّ�

َ
�َْعاِم إِ�َّ َما ُ�تَْ�  يَا �

َ
ِحلَّْت لَُ�ْم بَِهيَمُة اْ�

ُ
أ

�ُْتْم ُحُرمٌ َعلَيُْ�ْم َ�ْ�َ ُ�ِّ�ِ 
َ
يِْد َو� َ َ�ُْ�ُم َما يُرِ�دُ   الصَّ  زیو ن .]١[المائدة:  ﴾١إِنَّ ا�َّ

َما يَِضلُّ َعلَيَْها َمِن اْهَتَدى فَإِ�ََّما َ�ْهَتِدي ِ�َْفِسهِ ﴿فرماید  می َوَ� تَزُِر  َوَمْن َضلَّ فَإِ�َّ
ْخَرى

ُ
�َِ� َح�َّ  َوازَِرةٌ وِْزَر أ م عقل کاگر بح .]١٥[اإلسراء:  ﴾١٥ َ�بَْعَث رَُسوً� َوَما ُكنَّا ُمَعّذِ

و اما شد  می آن واجب قبل از بعثت رسول عذاب ھم کتره بشد  می واجبزی یچ
 س اللهیانه قال ل÷ عبدالله  یعن االمام ابافی کال یف ینیلکال یمخالف عتره فلما رو

عقل معرفت واجب  مکعرفھم پس اگر بحیالله ان  یعرفوه و للخلق علیخلقه ان  یعل
و ھو خالف قول الصادق  یخلق معرفت او واجب بود ف خدا بریقبل از تعر یبود
نا و دانا و توانا است یگانه است و زنده و شنوا و بیموجود است و  یده دوم حق تعالیعق

ر یع و البصیالسم ت ویو الم یالموجود و المعدوم و الح یه الله تعالکند یه گویلیاسماع
ن یان دریقلوالعالم والجاھل والقادر و العاجز والواحد والمتعدد و مخالفت ث یالاعم و
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ه از قرآن و چند یان ھزار آیاز ب یث ائمه ظاھر است مستغنیواحاد یات قرآنیده از آیعق
ده ین عقیواحد است ا یده سوم الله تعالیعق اند دهین عقیذب اکث از ائمه میھزار حد

ه و یه و خمسیث ائمه ظاھر است و خطابیو احاد یقرآن اتیده سابقه از آیز مثل عقین
عنی یمتفرد است بقدم  یده چھارم الله تعالیعق اند ه بتعدد خدا قابلیه و مقنعینیاثن
ذات و  یسواھرچه  ندارد و یکن امر با او شریدر دیگریخاصه اوست  گیشیھم
ند یه گویو نزار ه و قرامطهیه و زرامیه و عجلیاملکاست  ادیصاف اوست حادث و نوپاو

داللت بر  یت قرآنیشه بود و خواھد بود ھزار آیم است و ھمیز قدین نیآسمان و زم

َماَواِت ﴿ یقوله تعالکند  می لیذب یترته ن بیش آسمان وزمیدایپ ِي َخلََق السَّ َوُهَو ا�َّ
يَّاٍ� َوَ�َن َعرُْشُه َ�َ الَْماءِ ِ�َبْلَُوُ�مْ 

َ
رَْض ِ� ِستَّةِ �

َ
ْحَسُن َ�َمً�  َواْ�

َ
يُُّ�ْم أ

َ
َولَ�ِْن قُلَْت  �

ِيَن َ�َفُروا إِْن َهَذا إِ�َّ ِسْحٌر ُمبِ�ٌ   ﴾٧إِنَُّ�ْم َمبُْعوثُوَن مِْن َ�ْعِد الَْموِْت َ�َُقولَنَّ ا�َّ

رَْض ِ� يَوَْمْ�ِ ﴿ یو قوله تعال .]٧[ھود: 
َ
ِي َخلََق اْ� �ِنَُّ�ْم َ�َْ�ُفُروَن بِا�َّ

َ
َوَ�َْعلُوَن قُْل أ

َماءِ َوِ�َ ُدَخاٌن ﴿ ثم قال .]٩[فصلت:  ﴾٩ذَلَِك رَبُّ الَْعالَِم�َ  اًدااند َ�ُ  ُ�مَّ اْسَتَوى إَِ� السَّ
تَيَْنا َطا�ِعِ�َ 

َ
ْو َكرًْها قَاَ�َا �

َ
 یو قوله تعال .]١١[فصلت:  ﴾١١َ�َقاَل لََها َولِْ�َرِْض ائْتَِيا َطوًْ� أ

رَْض َ�ْعدَ ﴿
َ
ن ینمر المویار از امیو در خطبه ھاء بس .]٣٠[النازعات:  ﴾٣٠َذلَِك َدَحاَها َواْ�

چ نبود و ھر ھمه را از عدم یه در ازل ھکح است بانیورند تصرکه در نھج البالغه مذک
ه کلند بلیز قایت عالم نیابده شدند ب ورکه مذکروافض  ھای هن فرقید و ایمحض آفر

حه یه اخبار صحکحاالن اند شان شدهیا یکشر دهین عقیز دریه نیه و معمریمنصور
ن یز بر خالف این یات قرآنیو آکنند  می نیآسمان وزم یمتواتره از ائمه داللت بر فنا

ْت ﴿ دھندیمگواھی ده یعق َماُء ا�َْشقَّ َماُء ﴿ .]١[االنشقاق:  ﴾١إَِذا السَّ إَِذا السَّ
ُق ﴿.]١[االنفطار:  ﴾١ا�َْفَطَرتْ  َماُء بِالَْغَماِم َونُّزَِل الَْمَ��َِكُة َ�ْ�ِ�ً� َوَ�وَْم �ََشقَّ  ﴾٢٥السَّ

ِ إِلًَها آَخرَ ﴿ .]٢٦[الرحمن:  ﴾٢٦ُ�ُّ َمْن َعلَيَْها فَانٍ ﴿ .]٢٥[الفرقان:  َ� إَِ�َ  َوَ� تَْدُع َمَع ا�َّ
ٍء َهالٌِك إِ�َّ وَْجَههُ  إِ�َّ ُهوَ  ده یعق .]٨٨[القصص:  ﴾٨٨ُعونَ َ�ُ اْ�ُْ�ُم �َ�ْهِ تُرْجَ  ُ�ُّ َ�ْ

قدرت و ه علم و قادر است به ات و عالم است بیحه زنده است ب یه الله تعالکپنجم آن
و کنند  می چنانچه اسماء بران ذات اطالق اند را ثابت او اس صفات مریھذا الق یعل

او ن صفات بر ذات یاسماء مشتقه از یصفات ندارد آر یه او تعالکند یه گویع امامیجم
ع است و یاست و عالم است و سم یح یرد پس توان گفت او تعالکاطالق توان  یتعال
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ات است و علم و یح را ه اوکتوان گفت نمیاست و  یر است و قویر است و قدیصب
ن یده خالف معقول مخالفت ثلقین عقیقدرت است وسمع و بصر است و باوصف بودن ا

ُ َ� إَِ�َ إِ�َّ ﴿ ینند قوله تعالکت را اثبات ن صفایار ایات بسیتاب پس آکز دارد اما ین ا�َّ
ُخُذهُ ِسَنٌة َوَ� نَوْمٌ  ُهَو الَْ�ُّ الَْقيُّومُ 

ْ
رِْض  َ� تَأ

َ
َماَواِت َوَما ِ� اْ� ِي  َ�ُ َما ِ� السَّ َمْن َذا ا�َّ

يِْديِهْم َوَما  �َْشَفُع ِعنَْدهُ إِ�َّ �ِإِذْنِهِ 
َ
ٍء ِمْن ِعلِْمهِ إِ�َّ  َخلَْفُهمْ َ�ْعلَُم َما َ�ْ�َ � َوَ� ُ�ِيُطوَن �َِ�ْ

رَْض  بَِما َشاءَ 
َ
َماَواِت َواْ�  ﴾٢٥٥َوُهَو الَْعِ�ُّ الَْعِظيمُ  َوَ� َ�ئُوُدهُ ِحْفُظُهَما وَِسَع ُكرِْسيُُّه السَّ

نَْزَل إَِ�َْك ﴿ یو قوله تعال .]٢٥٥[البقرة: 
َ
ُ �َْشَهُد بَِما � نْ  لَِ�ِن ا�َّ

َ
َوالَْمَ��َِكُة  َزَ�ُ بِعِلِْمهِ �

ِ َشِهيًدا �َْشَهُدونَ  عترت پس در نھج البالغه در خطب  اام و .]١٦٦[النساء:  ﴾١٦٦َوَ�َ� بِا�َّ
ن صفات است مثل عزت قدرته و وسع سمعه االصوات و از یر اکر جابجا ذیحضرت ام

 یه حق تعالیات ذاته صفکده ششم انیشده عق یتواتر اثبات صفات مروه ز بیائمه ن
زراره بن  هچگاه جاھل و عاجز نبودیپس ھ هان صفات موصوف بوده شه بیھم اند میقد
ان یان و مقتدایشوایه پکو محمدبن مسلم  یمان جعفرین و سلیربن اعکین و بیاع

ند یفه گویفه و وجوه الطایون الطایشان را عیو ا اند شانیرواه اخبار او  اند هیامام
ه ه بکر تا انیع و نه بصیدر اول نه عالم بود و نه سم یه حق تعالکنست یاعتقادشان ا

ر یع و بصیرد وعالم و سمکدا یخود پ برای یر مخلوقات علم و سمع و بصریدستور سا

ُ ﴿ه جابجا کتاب الله خود اظھر من الشمس است کده با ین عقیشد مخالفت ا َوَ�َن ا�َّ
را واقع است اما یعا بصیما و سمکیزا حیو عز .]٩٢[النساء:  ﴾٩٢َعلِيًما َحِكيًما

م ـلوان اهللا كانه قال ÷  جعفر عن ايب ينيلكا رواه الـفلم«با عترت طاھره اش  مخالفت

طرق متعدده عن به يآخر من االمام عمجو ينيلكال يرووا ـمـزل عاليم ـه ولريغ ن يشكي

ده ھفتم یعق »اريعا بصيسم اـمـزل عاليم ـقولون ان اهللا سبحانه ليانوا كاهنم ÷  االئمه
ه یلیاسماعکند  می اریاراده و اخته بکند  میھرچه  قادر مختار است یه الله تعالکآن

 ار او موجودیاخت بی را دوست داشتزی یچست ھرگاه یقادر مختار ن یتعال ه اوکند یگو
تاب کن است اما الیلشان مخالف ثقیده این عقیمثل حصول شعاع از شمس و اشود  می

ا  َما َ�َن لَُهُم اْ�َِ�َةُ  َوَر�َُّك َ�ْلُُق َما �ََشاُء َو�َْخَتارُ ﴿ یتعال فقوله ِ َوَ�َعاَ� َ�مَّ ُسبَْحاَن ا�َّ
�َّ يَُ�وُن ِ� ُغَ�ٌم َوقَْد بَلََغِ�َ الِْكَ�ُ ﴿ و قوله .]٦٨[القصص:  ﴾٦٨�ُْ�ُِ�ونَ 

َ
قَاَل رَّبِ �
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ِ� َ�قِرٌ 
َ
ُ َ�ْفَعُل َما �ََشاءُ قَاَل  َواْمَرأ َوقَالُوا لَْوَ� ﴿ قوله و .]٤٠[آل عمران:  ﴾٤٠َكَذلَِك ا�َّ

ْ�َ�َُهْم َ�  نُّزَِل َعلَيْهِ آيٌَة مِْن َرّ�ِهِ 
َ
َِل آيًَة َولَِ�نَّ أ ْن ُ�َ�ّ

َ
َ قَادٌِر َ�َ أ قُْل إِنَّ ا�َّ

ٰٓ بََ�ٰ َ�ٰدِ ﴿ یقوله تعال و .]٣٧[األنعام:  ﴾٣٧َ�ْعلَُمونَ  ن رِ�َن َ�َ
َ
َُّسّوِيَ  أ  .]٤[القیامة:  ﴾٤ۥَ�َنانَهُ  �

انه ÷  ه عن الصادقيا روت االمامـاما العرته فلمو الحتيص يات التيمن اال ك ذلريغ ايل«

 یاگر مجرد محبت حق تعال و »شاءاهللا تعايل ان يجيا سـمكب حيد وال يري قال ان اهللا تعايل
ه کآمد  میباشد الزم  یار اورا دخلیه اراده و اختکآن بی بود میافی کوجود مخلوقات  در

ن ینه اضداد اشد  می مان و طاعت و احسان و عدل موجودین ایلفکدر ھر فرد از افراد م
 یھستند و اضداد آنھا مبغوض قوله تعال یه بالقطع آن اوصاف محبوب او تعالکاوصاف 

ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا ﴿ َقْوا َوآَمُنوا وََعِملُوا لَيَْس َ�َ ا�َّ اِ�َاِت ُجَناٌح �ِيَما َطعُِموا إَِذا َما ا�َّ الصَّ
ْحَسُنوا

َ
َقْوا َوأ َقْوا َوآَمُنوا ُ�مَّ ا�َّ اِ�َاِت ُ�مَّ ا�َّ ُ ُ�ِبُّ الُْمْحِسنِ�َ  الصَّ  .]٩٣[المائدة:  ﴾٩٣َوا�َّ

ِيَن آَمُنوا ُ�ْرُِجُهْم ِمَن الظُّ ﴿ ُ َوِ�ُّ ا�َّ ْوِ�َاؤُُهُم  لَُماِت إَِ� ا�ُّورِ ا�َّ
َ
ِيَن َ�َفُروا أ َوا�َّ

لَُماتِ  اُغوُت ُ�ْرُِجوَ�ُهْم ِمَن ا�ُّورِ إَِ� الظُّ ْصَحاُب ا�َّارِ  الطَّ
َ
ولَ�َِك أ

ُ
ُهْم �ِيَها  أ

ونَ  ّ�ِْن مِْن نَِ�ٍّ قَاتََل َمَعُه رِّ�ِيُّوَن َكثٌِ� �َ ﴿ .]٢٥٧[البقرة:  ﴾٢٥٧َخاِ�ُ
َ
َما َوَهُنوا لَِما َوَ��

ِ َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَ�نُوا َصاَ�ُهْم ِ� َسبِيِل ا�َّ
َ
ابِرِ�نَ  أ ُ ُ�ِبُّ الصَّ [آل عمران:  ﴾١٤٦َوا�َّ

خ ابوجعفر یز قادر است شیبر ھمه چ یه حق تعالکده ھشتم آنیعق کر ذلیغ یال .]١٤٦
ه او کند یخالف دارند گو دهین عقیه دریر از امامیثکو جمع  یف مرتضیو شر یطوس

رِْض ﴿ ستین مقدور بنده قادر نیبر ع یتعال
َ
َماَواِت َوَما ِ� اْ� ِ َما ِ� السَّ �ْن ُ�بُْدوا  ِ�َّ

 ُ ْو ُ�ُْفوهُ ُ�َاِسبُْ�ْم بِهِ ا�َّ
َ
�ُْفِسُ�ْم أ

َ
ُب َمْن �ََشاءُ  َما ِ� � ُ  َ�َيْغفُِر لَِمْن �ََشاُء َو�َُعّذِ َوا�َّ
ٍء قَِديرٌ َ�َ ُ�ِّ  ه حق کده نھم آنیشان بس است عقیذب اکم .]٢٨٤[البقرة:  ﴾٢٨٤ َ�ْ

 عنییر یتقد یان است معنیز و ھمیقبل از وجود آن چھرچیز  عالم است به یتعال
 ن و چنان باشد و موافق آن بر وقت خود موجودیه چنکدر علم او مقدر است ھرچیز 

ه یمکونھا و حکاء قبل یعلم االشیه الکند یگو ندا ه اتباع احول طاقهکه یطانیششود  می
نز العرفان کشان چنانچه مقداد صاحب ین این و متاخریه از متقدمیفه از اثنا عشویطا و
ده مخالف ین عقیداند و انمیبل از وقوع آنھا قات را یه جزئکند یز از انجمله است گوین

رِْض ﴿ تمام قرآن است
َ
َماَواِت َواْ� ُ نُوُر السَّ ِ َكِمْشَ�ٍة �ِيَها ِمْصبَاحٌ  ا�َّ  َمَثُل نُورِه
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َها َكْوَكٌب ُدّرِيٌّ يُوقَُد مِْن َشَجَرٍ� ُمَباَرَ�ٍة َز�ُْتونٍَة َ�  الِْمْصَباُح ِ� زَُجاَجةٍ  َّ�
َ
الزَُّجاَجُة َك�

ُ ِ�ُورِهِ  َ�َ نُورٍ نُوٌر  َ�ْ�ِيٍَّة َوَ� َغْر�ِيٍَّة يََ�اُد َز�ْتَُها يُِ�ُء َولَْو لَْم َ�ْمَسْسُه نَارٌ  َ�ْهِدي ا�َّ
ْمَثاَل لِلنَّاِس  َمْن �ََشاءُ 

َ
ُ اْ� ٍء َعلِيمٌ  َوَ�ْ�ُِب ا�َّ ُ بُِ�ّلِ َ�ْ ُ ﴿ .]٣٥[النور:  ﴾٣٥َوا�َّ ا�َّ

ْمُر بَيَْنُهنَّ ِ�َْعلَمُ 
َ
ُل اْ� رِْض ِمثْلَُهنَّ يَتََ�َّ

َ
ِي َخلََق َسبَْع َسَماَواٍت َومَِن اْ� َ َ�َ ا�َّ نَّ ا�َّ

َ
وا أ

ٍء ِعلًْما َحاَط بُِ�ّلِ َ�ْ
َ
َ قَْد أ نَّ ا�َّ

َ
ٍء قَِديٌر َوأ ْ�َ ِ

َصاَب ِمْن ﴿ .]١٢[الطالق:  ﴾١٢ُ�ّ
َ
َما أ

َها
َ
ْن َ�ْ�َأ

َ
�ُْفِسُ�ْم إِ�َّ ِ� كَِتاٍب ِمْن َ�بِْل أ

َ
رِْض َوَ� ِ� �

َ
ِ  ُمِصيَبٍة ِ� اْ� إِنَّ َذلَِك َ�َ ا�َّ

 َ ٍء َخلَْقَناهُ بَِقَدرٍ ﴿ .]٢٢د: ی[الحد ﴾٢٢ِس�ٌ � ُ الَْكْعبََة ﴿ .]٤٩[القمر:  ﴾٤٩إِنَّا ُ�َّ َ�ْ َجَعَل ا�َّ
ْهَر اْ�ََراَم َوالَْهْدَي َوالَْقَ��ِدَ  َ َ�ْعلَُم  اْ�َيَْت اْ�ََراَم �َِياًما لِلنَّاِس َوالشَّ نَّ ا�َّ

َ
َذلَِك ِ�َْعلَُموا أ

ٍء َعلِيمٌ َما ِ�  َ بُِ�ّلِ َ�ْ نَّ ا�َّ
َ
رِْض َوأ

َ
َماَواِت َوَما ِ� اْ� حق عنی ی .]٩٧[المائدة:  ﴾٩٧السَّ

و قالئد را شعائر خود ساخت تا جلب مصالح شما و دفع  یعبه وشھر حرام و ھدک یتعال

ِ ﴿ د و آن مصالح و مضار اورا قبل از وقوع معلوم بودیمضار از شما نما ُح وَِعنَْدهُ َمَفات
ِ َواْ�َْحرِ  الَْغيِْب َ� َ�ْعلَُمَها إِ�َّ ُهوَ  َوَما �َْسُقُط ِمْن َوَرقٍَة إِ�َّ َ�ْعلَُمَها َوَ�  َوَ�ْعلَُم َما ِ� الَْ�ّ

رِْض َوَ� َرْطٍب َوَ� يَا�ٍِس إِ�َّ ِ� كَِتاٍب ُمبِ�ٍ 
َ
 .]٥٩[األنعام:  ﴾٥٩َحبٍَّة ِ� ُظلَُماِت اْ�

ومُ ُغلَِبِت ا ١الم﴿ رِْض وَُهْم ِمْن َ�ْعِد َغلَبِِهْم َسَيْغلُِبونَ  ٢لرُّ
َ
دَْ� اْ�

َ
 ِ� بِْضِع ِسنِ�َ  ٣ِ� أ

ْمُر مِْن َ�بُْل َوِمْن َ�ْعدُ 
َ
ِ اْ� ن خبر از یو ا .]٤-١[الروم:  ﴾٤َوَ�وَْم�ٍِذ َ�ْفَرُح الُْمْؤِمُنونَ  ِ�َّ

ْن قَْد َونَاَدى ﴿غلبه روم بر فارس قبل از وقوع واقعه بود 
َ
ْصَحاَب ا�َّارِ أ

َ
ْصَحاُب اْ�َنَّةِ أ

َ
أ

ا ا َ�َهْل وََجْدُ�ْم َما وََعَد َر�ُُّ�ْم َحقًّ ذََّن ُمَؤّذٌِن  قَالُوا َ�َعمْ  وََجْدنَا َما وََعَدنَا َر�َُّنا َحقًّ
َ
فَأ

الِِم�َ  ِ َ�َ الظَّ ْن لَْعَنُة ا�َّ
َ
صْ ﴿ .]٤٤[األعراف:  ﴾٤٤بَيَْنُهْم أ

َ
ْصَحاَب َونَاَدى أ

َ
َحاُب ا�َّارِ أ

 ُ ا َرزَقَُ�ُم ا�َّ ْو مِمَّ
َ
�ِيُضوا َعلَيَْنا ِمَن الَْماءِ أ

َ
ْن أ

َ
َمُهَما َ�َ  اْ�َنَّةِ أ َ َحرَّ قَالُوا إِنَّ ا�َّ

 نار وجنت و اھل الم اھل کو جابجا در قرآن اخبار است از  .]٥٠[األعراف:  ﴾٥٠الَْ�فِرِ�نَ 
غمبر یه و از پیلو و مشحون است از اخبار بامور آتمفاطمه مز مصحف یشان و نیحاالت ا
ه و ظاھر است ینده و فتن آتیع آیاز وقا اند شان خبر دادهیه اکده یت بتواتر رسیو اھل ب

د ین گروه از قرآن مجیو الھام است از جانب خدا وآنچه ا یوحاز شان ماخوذ یه علم اک
 اء مثلید عند حدوث االشینما می یالھه داللت بر حدوث علم ک یاتیاه نند بک کتمس
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ِيَن َجاَهُدوا ِمنُْ�ْم َوَ�ْعلََم ﴿ ُ ا�َّ ا َ�ْعلَِم ا�َّ ْن تَْدُخلُوا اْ�َنََّة َولَمَّ
َ
ْم َحِسبُْتْم أ

َ
أ

ابِرِ�نَ   د مثلینما میار یا داللت بر امتحان واختی کوامثال ذل .]١٤٢[آل عمران:  ﴾١٤٢الصَّ

ِي َجَعلَُ�مْ ﴿ رِْض َوَرَ�َع َ�ْعَضُ�ْم فَْوَق َ�ْعٍض َدرََجاٍت ِ�َبْلَُوُ�ْم ِ�  َوُهَو ا�َّ
َ
َخَ��َِف اْ�

ِي َخلََق ﴿ .]١٦٥[األنعام:  ﴾١٦٥إِنَّ َر�ََّك َ�ِ�ُع الْعَِقاِب �نَُّه لََغُفوٌر رَِحيمٌ  َما آتَاُ�مْ  ا�َّ
ْحَسُن 

َ
يُُّ�ْم أ

َ
پس  .]٢: ک[المل ﴾٢وَُهَو الَْعزِ�ُز الَْغُفورُ  َ�َمً� الَْموَْت َواْ�ََياةَ ِ�َبْلَُوُ�ْم �

ه بقی یحقمعنی ز در خارج است نه یشف حال و تمکن علم یه مراد ازکرایفاسد است ز

َ� َ�ْعلَُم ﴿ یه است قوله تعالیعقل یالھااز مح یبدون علم ان ش یجاد شیه اکل آنیدل
َ
�

ا روي الفريقان ـخمالفت عرتت فلم اماو« .]١٤: ک[المل ﴾١٤َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف اْ�َبِ�ُ 

ا ـم يتعلم احاط باالشياء علمـلوم جيهل ـنني انه قال واهللا لمموـاهل السنه والشيعه عن امريال

روي عيل بن ابراهيم وا علمه هبا قبل ان يكوهنا كعلمه هبا بعد تكوينها ـبكوهنا علم دفلم يز

قال سالته هل يكون اليش ÷  حازم عن ايب عبداهللا القمي من االثناعرشيه عن منصوربن

 كائنوما هواهللا باالمس قال ال من قال هذا فاخزاه اهللا قلت ارايت ما كان  م يكن يفـاليوم ل

غري ذلك من صحاح اىل  مه اليس يف علم اهللا باالمس قال بيل قبل ان خيلق اخللقايوم القياىل 

ل یه چه قدر مخوف و ھاکرد کد یاس بایرا قث لفظ اخزاه الله ین حدیو درا »االخبار
ثه را یده خبین عقیدند و این دعاء بد معصوم نه ترسیشان ازین ایاست و علماء معتبر

َما لَُهْم بِهِ مِْن ِعلٍْ� ﴿نندک میھم با قوال عترت  کتمس یادند باز دعویخود پسند برای
فَْواهِِهمْ َكُ�َْت َ�َِمًة َ�ُْرُج ِمْن  َوَ� ِ�بَا�ِِهمْ 

َ
ده یعق .]٥ھف: ک[ال ﴾٥إِْن َ�ُقولُوَن إِ�َّ َكِذبًا أ

افته و یاده و نقصان راه نیف و زیتحرآن الم الله است و در کد یه قرآن مجکدھم آن
ن موجود است تمام یوم در دست مسلمیه آنچه الکند یه گویه از امامیابد اثنا عشری مین

ه کو نه تمام قرآن است  اند ردهکمردم داخل را د یالفاظ زابعضی ه کست بلیالم نکآن 
ار ازان یات بسیه سور و آکبود بل باقیغمبر یات پین حیغمبر نازل شده بود و تا حیبر پ

ور کسابق مذ یاز ھشام بن سالم و از محمدبن الجھم ھالل ینیلکات یروا اند ردهکساقط 

َ� ﴿ یرده قوله تعالکان یه بکتاب الله اصرح است ازانکده مخالفت ین عقیشد و در
�ِيهِ اْ�َاِطُل ِمْن َ�ْ�ِ يََديْهِ َوَ� ِمْن َخلْفِهِ 

ْ
 .]٤٢[فصلت:  ﴾٤٢َ�ْ�ِ�ٌل ِمْن َحِكيٍ� َ�ِيدٍ  يَأ
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ْ�َا اّ�ِْكَر �نَّا َ�ُ َ�َافُِظونَ ﴿ ر یرا خدا حافظ باشد تغھرچه  و .]٩[الحجر:  ﴾٩إِنَّا َ�ُْن نَزَّ
غمبر واجب یغ قرآن موافق نزول بر ذمه پیز تبلین شود و نکل آن چه قسم ممیو تبد

نْزَِل إَِ�َْك ِمْن َرّ�َِك ﴿ بود
ُ
َها الرَُّسوُل بَّلِْغ َما � ُّ�

َ
ُ  �ْن لَْم َ�ْفَعْل َ�َما بَلَّْغَت رَِساَ�َهُ  يَا � َوا�َّ

َ َ� َ�ْهِدي الَْقوَْم الَْ�فِرِ� َ�ْعِصُمَك ِمَن ا�َّاِس  ن معلوم یقیو به  .]٦٧[المائدة:  ﴾٦٧نَ إِنَّ ا�َّ
م قرآن باز یتعله اول بشد  می اسالم مشرفه ه بکسی کسرور ھر  ه در زمان آنکاست 
س قرآن را آموخته کھزاران  جحضور آنحضرت در ه کنمود تا آن میم او اشتغال یبه تعل

ومنا ی یال دازانعد شدند و بیس از جمله قرا شھکغزوات ھفتاد بعضی بودند چنانچه در 
 ن را اعظم قربات دانند و آناءیھات تالوت ایه سواد دک یع بالد حتین در جمیھذا مسلم

مشغول شوند و ھر  به آن خواندن وبل واطراف النھار در صلوات و خارج صلوات یالل
ردن آن مشغول کاد یه از ھمه ب قبل نندکشامل تب که در مکز یطفل را در اول سن تم

نج خانه در صندوق مقفل از راه که در کست یب نیو تھذ ینیلکتاب کد ینند قرآن مجک
دا شود یپ یه مبادا تورانکار ترسان و لرزان یه گذاشته باشند و در وقت خلوت از اغیتق

رود و اما  میش نیر پیتب ھم الحاق و تغکن یچون در ندیدو صفحه ازان مطالعه نما یک
ه ھمه اھل که موجود است یات امامیع روایده با عترت پس در جمین عقیمخالفت ا

کردند  می کگر وجوه نظم او تمسیعام و خاص و ده خواندند و بین قرآن را میت ھمیب
ه منسوب است ک یریو تفسکردند  می ریات اورا تفسیآوردند و آ میق استشھاد یطره و ب

و خدم و  یان و جوارین قرآن است لفظا بلفظ و صبیھم یتفس یرکامام حسن عسه ب
کردند  می و بخواندن آن در نماز امرفرمودند  می مین قرآن تعلیال خود را ھمیاھل و ع

اذبه دست بردار کده ین عقیتاب االعتقادات خود ازکه در یخ ابن بابوین امور شیو بنابر
ه کازدھم آنیده ین جھت اگر اورا صدوق نامند بجاست عقیداده از یشده و فارغ خط

را اراده فرموده و آنرا ھرچیز  م است در ازلیاراده است و اراده او قد صاحب یالله تعال
ز در وقت یست پس ھرچیش نیش و پس را دران گنجایه پکن ساخته یبوقت خود مع

ر کاراده او را من هیلیه اسماعکو سابق گذشت شود  می دایخود موافق ان اراده پ
آتش و  میالزم ذات اوست مثل گرشود  می صادر یتعال واآنچه ازگویند  می و اند محض
ه و یع امامیو جمکند  می تیفاکده فاسده ین عقیآفتاب و تمام قرآن در رد ا یروشن

را حادث داند تعالی یخداور شد اراده که القاب آنھا در باب اول مذکه یه از زندیفرق ثمان
اراده  دوناز موجودات باری یبسو ست یائنات عام نکع یجم بر ه اراده اوکند یز گویو ن
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 یھاتیده ھم آین عقیرد ا ت و دریفر و معصکشوند مثل شرو آفت و یموجود م یاو تعال

ِيَن �َُسارُِعوَن ِ� الُْ�ْفرِ مَِن ﴿ موجود است یقرآن ادیز َها الرَُّسوُل َ� َ�ُْزنَْك ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

فَْواهِِهْم َولَْم تُْؤِمْن قُلُوُ�هُ 
َ
ِيَن قَالُوا آَمنَّا بِأ ِيَن َهاُدوا مْ ا�َّ اُعوَن لِلَْكِذِب  َوِمَن ا�َّ َسمَّ

تُوكَ 
ْ
اُعوَن لَِقْوٍ� آَخرِ�َن لَْم يَ� وتِيُتْم َهَذا  ُ�َّرِفُوَن الَْ�َِم ِمْن َ�ْعِد َمَواِضعِهِ  َسمَّ

ُ
َ�ُقولُوَن إِْن أ

ُ فِتْنََتُه فَ  فَُخُذوهُ �ْن لَْم تُْؤتَوْهُ فَاْحَذُروا ِ َشيًْئاَوَمْن يُرِدِ ا�َّ ولَ�َِك  لَْن َ�ْملَِك َ�ُ ِمَن ا�َّ
ُ
أ

ْن ُ�َطّهَِر قُلُوَ�ُهمْ 
َ
ُ أ ِيَن لَْم يُرِدِ ا�َّ �َْيا ِخْزيٌ  ا�َّ َولَُهْم ِ� اْ�ِخَرةِ َعَذاٌب  لَُهْم ِ� ا�ُّ

ْن ﴿ مانھم لزم التناقضیاراد ا فلو .]٤١[المائدة:  ﴾٤١َعِظيمٌ 
َ
ُ أ ْح َ�َمْن يُرِدِ ا�َّ َ�ْهِديَُه �َْ�َ

ْسَ�مِ  َماءِ  َصْدَرهُ لِْ�ِ ُد ِ� السَّ عَّ َما يَصَّ َّ�
َ
ْن يُِضلَُّه َ�َْعْل َصْدَرهُ َضّيًِقا َحرًَجا َك�

َ
 َوَمْن يُرِدْ أ

ِيَن َ� يُْؤِمُنونَ  ُ الرِّْجَس َ�َ ا�َّ  ضلهیرد ان یو من  .]١٢٥[األنعام:  ﴾١٢٥َكَذلَِك َ�َْعُل ا�َّ

ْن ُ�ْغوِ�َُ�مْ إِْن �َ ﴿
َ
ُ يُرِ�ُد أ ْن ﴿ .]٣٤[ھود:  ﴾َن ا�َّ

َ
َرْدُت أ

َ
َوَ� َ�نَْفُعُ�ْم نُْصِ� إِْن أ

ْن ُ�ْغوَِ�ُ�مْ 
َ
ُ يُرِ�ُد أ نَْصَح لَُ�ْم إِْن َ�َن ا�َّ

َ
 .]٣٤[ھود:  ﴾٣٤ُهَو َر�ُُّ�ْم �َ�ْهِ تُرَْجُعونَ  �

مَ ﴿
َ
ْن ُ�ْهلَِك قَْر�ًَة أ

َ
َردْنَا أ

َ
ْرنَاَها �َذا أ ْرنَا ُمْ�َ�ِيَها َ�َفَسُقوا �ِيَها فََحقَّ َعلَيَْها الَْقْوُل فََدمَّ
لَُماتِ ﴿ و .]١٦[اإلسراء:  ﴾١٦تَْدمًِ�ا بُوا بِآيَاتَِنا ُصمٌّ َو�ُْ�ٌم ِ� الظُّ ِيَن َكذَّ ُ  َوا�َّ َمْن �ََشإِ ا�َّ

اٍط   َ�َْعلُْه َ�َ ِ�َ
ْ
ِيَن آَمُنوا ﴿ .]٣٩[األنعام:  ﴾٣٩ُمْسَتقِي�ٍ يُْضلِلُْه َوَمْن �ََشأ َها ا�َّ ُّ�

َ
يَا �

ِ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَ�ُ�ْم لَِما ُ�ْيِيُ�مْ  َ َ�ُوُل َ�ْ�َ الَْمرْءِ  اْسَتِجيُبوا ِ�َّ نَّ ا�َّ
َ
َواْعلَُموا أ

ونَ  نَُّه إَِ�ْهِ ُ�َْ�ُ
َ
ن االيات التي ال يمكن ايل غري ذلك م« .]٢٤[األنفال:  ﴾٢٤َوقَلْبِهِ َو�

روي الكليني عن حممدبن  اينـنم يممهچنني اقوال عرتت نيز تكذيب اين عقيده واحصاوها 

بعضهم يقول وايب بصري قال قلت اليب احلسن الرضا ان بعض اصحابنا يقول باجلرب 

(بمشيتي  باالستطاعه فقال يل اكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم قال عيل بن احلسني قال اهللا تعايل

ان ÷  ان بن خالد عن ايب عبداهللاـروي الكليني عن سليموآخر احلديث اىل  كنت انت...)

 هوكل به ملكا يسددوفتح مسامع قلبه ونكت يف قلبه نكته من نور  اهللا تعايل اذا اراد بعبد خريا

له ثم وكل به شيطانا يضولبه قلبه نكته سوداء وسد مسامع قاذا اراد اهللا بعبد سوءا نكت يف و

ْسَ�مِ ﴿ تال االيه ْح َصْدَرهُ لِْ�ِ ْن َ�ْهِديَُه �َْ�َ
َ
ُ أ ْن يُِضلَُّه َ�َْعْل  َ�َمْن يُرِدِ ا�َّ

َ
َوَمْن يُرِدْ أ
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َماءِ  ُد ِ� السَّ عَّ َما يَصَّ َّ�
َ
ِيَن َ�  َصْدَرهُ َضّيًِقا َحرًَجا َك� ُ الرِّْجَس َ�َ ا�َّ َكَذلَِك َ�َْعُل ا�َّ

محاسن عن عيل ابن ابراهيم ـصاحب الوروي الكليني و .]١٢٥[األنعام:  ﴾١٢٥يُْؤِمُنونَ 

روي ويقول ال يكون يش اال ما شاءاهللا واراد ÷  اهلاشمي قال سمعت ابا احلسن مويس

ان اراده العبد اليغلب اراده علی  الكليني عن الفتح بن زيداجلرجاين عن ايب احلسن ما ينص

ايضا روي الكليني عن ثابت بن عبداهللا عن ايب واراده حتم واهللا سواء كانت اراده عزم ا

 ا سيجي انـان اهللا تعايل يريد ضالله بعض عباده اراده حتم كمعلی  ما ينص÷  عبداهللا

ار است ین اصل را فروع بسیو ا »روي عن ثابت بن سعيد مثل ذلكوشاءاهللا تعايل 
د یفرما میامر ن یتعال یه بارک ندیه گویدیه زیه قاطبه و فرق ثمانیه امامکنجمله آنآاز

ز ین نیمگر ازانچه اراده آن ندارد و اکند  نمی یو نھکند  می اراده آنه کانچه ه مگر ب

ةً ﴿ یتاب الله فقوله تعالکن است اما یقلمخالف ث وا َ�ُ ُعدَّ َعدُّ
َ
َراُدوا اْ�ُُروَج َ�

َ
َولَْو أ

ُ انْبَِعاَ�ُهْم  پس  .]٤٦[التوبة:  ﴾٤٦َ�َثبََّطُهْم َو�ِيَل اْ�ُعُدوا َمَع الَْقاِعِدينَ َولَِ�ْن َكرِهَ ا�َّ
امور بخروج مت ضد اراده است وبال شبھه یراھکه ک رایجماعه نبود ز نیاراده خروج ا

ِيَن �َُسارُِعوَن ِ� ﴿ ینداشت و قوله تعال یبودند و اال مالمت وعتاب وجھ َوَ� َ�ُْزنَْك ا�َّ
َ َشيًْئا الُْ�ْفرِ  وا ا�َّ ُهْم لَْن يَُ�ُّ ا ِ� اْ�ِخَرةِ  إِ�َّ �َّ َ�َْعَل لَُهْم َحظًّ

َ
� ُ َولَُهْم َعَذاٌب  يُرِ�ُد ا�َّ

مان یت ایمان بودند و در عدم مشیاه ه مامور بکحاالن .]١٧٦[آل عمران:  ﴾١٧٦َعِظيمٌ 

ما عرتت فقد تواتر او« مان بودندیاه مامور ب کمع ذلشود  می افتهیه قرآن یافران صد آک

يث ال حمال للتاويل فيه وال لالنكار فمن حفه بلخياوعنهم بروايات الشيعه ما يضاد ذلك 

قد سبق وعن عيل بن ابراهيم اهلاشمي  كايفالكليني يف الومحاسن ـذلك ما روي الربقي يف ال

مويس بن جعفر  اين عن ايب احلسنـمنها ما رواه الكليني عن احلسن بن عبدالرمحن احلمونقله 

ه عن عبداهللا بن سنان غريومنها ما رواه الكليني ومشيته وا يكون االشياء بارادته ـانه قال انم

شاء ان وم يامر امر ابليس بالسجود الدم ـم يشاء وشاء ولـلوعن ايب عبداهللا انه قال امراهللا 

 و »م ياكلـم يشالـشاء ان ياكل ولولوي آدم عن اكل الشجره هنشاء لسجد وولواليسجد 
واقع  یه بعض مرادات الھکند یه گویدیه زیه و فرق ثمانیه امامکآنست  ازانجمله

ن یدر ھا نیاز با یه نکسانی کشوند و  میافران واقع کگر یطان و دیشوند و مرادات شنمی
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باذن الله و مخالف اراده حق  ذره اال که ال تتحرکند یو اھل سنت گو اند یکده شریعق
 شایان و ما لم کالله  رد و ما شاءیپذ میرود و صورت وقوع ننمیش یپسی کاراده  یتعال
ل بخالق یه قاکنجا ماخوذ از زندقه مجوس است یه دریدیه و زین و مذھب امامکیلم 

استناد  یکع بھر یتوزه ع عالم را بیزدان نامند ووقایو اھرمن و  اند راتیشرور وخالق خ
علوا  کالله عن ذل ینند تعالکرا مغلوب اعتقاد  دیگریرا غالب و ی یکگاھی ند و ینما

 اراده یه حق تعالکند یه گویدیه زیمانثه و فرق یه امامکرا و ازانجمله آنست یبک
ع مستلزم ین اعتقاد شنیست و اینشدنی ه واقع کداند  می هک رازی یچفرماید  می

انجمله  و از رایبکقول الظالمون علوا یعما  یحضرت او تعال کت در جناب پاسسفاھت ا
ت یھدافرماید  می اراده یحق تعال هکند یه گویدیه زیه و فرق ثمانیمه اماکآنست 

در مقابله  یو اراده الھکنند  می آدم اورا اضالل ینان بیطان و مغویبندگان خود را و ش

ُ َ�َما َ�ُ ِمْن ُمِضّلٍ ﴿ تابکح یرود وصرنمیش ین پیاراده آن مالع لَيَْس  َوَمْن َ�ْهِد ا�َّ
َ
�

ُ بَِعزِ�ٍز ذِي انْتَِقا�ٍ   ينيلك يرو«شان است و از اقوال عترت یذب اکم .]٣٧[الزمر:  ﴾٣٧ا�َّ

ال وللناس كفوا عن الناس ويا ثابت ما لكم « قال÷ عبداهللا  د عن ايبيعن ثابت بن سع

عبدا ان هيدوا علی  ان اهل السموات واهل االرض اجتمعواوامركم واهللا لاىل  تدعوا احدا

ان علی  اهل االرض اجتمعواوان اهل السموات ويريد اهللا ضالله ما استطاعوا ان هيوده ول

 یتعال یه بارکده دوازدھم آنیعق »وا عبدا يريد اهللا هدايته ما استطاعوا ان يضلوهليض
ه یه وسالمیمکست حیل نکصورت و ش یست و طول و عرض و عمق ندارد و ذیجسم ن

ا روي ـكم«جسم است  یتعال یه بارک اند ه بان رفتهیامامه از یشمیه و میطانیو ش

ه من مواليك قد تان من قبل ÷ الرجلاىل  الكليني عن ابراهيم بن حممد اهلمداين قال كتبت

عن سهل بن زياد قال ومنهم من يقول صوره واختلفوا يف التوحيد فمنهم من يقول جسم 

 التوحيد منهم يفمائتني قد اختلف يا سيدي اصحابنا ومخيسن وايب حممد سنه مخس اىل  كتبت

د یبا »منهم من يقول صوره حاال تفصيل مذاهب واهيه اين ترسايان اماميهومن يقول جسم 
باھم ثه او ق و ابعاد ثالیض عمیل عریاست طو یه جسمکند یه گویمکد حیشن

جانب له لون  كالسبيكه البيضاء يتالال من كلوهو«ھم ھست  یو اورا دست اند یمتساو

اس العرش بال تفاوت روي الكليني عن ـمـسبعه اشيا بشرب نفسه موهوجمسه وطعم ووريح 
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روي و يرضورعيل بن محزه ان هشام بن احلكم يقول ان اهللا تعايل جسم صمدي معرفته 

اين نحوه ـعن احلسن بن عبدالرمحن احلموعن يونس بن ظبيان وايضا عن حممد ابن احلكم 

است بر صورت انسان و چھره و چشم و  یه جسمکند یه گویو سالم »خمتلفهباسانيد 
او  یز دارد و موینند و حواس خمسه نکو دست و پا ھمه ثابت نی یبگوش و دھان و

روي الكليني عن حممد بن الفرح الزخجي ان هشام بن «ند یان نمایاه تا بن گوش بیس

الباقي صمد والرسه اىل  انه صوره اجوف م يقولـان هشام بن سالواحلكم يقول ان اهللا جسم 

ابن احلسني وروي الكليني عن ابن احلراز « اند ه موافقیز با سالمیه نیشمیو م »شيطانهو

و  »صاحب الطاقوا يقوله اجلواليقي ـالباقي صمد كموالرسه اىل  ميثي يقول انه اجوفـان ال
دارد با  یلکان است مخالفت یه صبکه ضحیکبا وجوداست ه یبراء امامکده ین عقیا

رِْض ﴿ یتاب فقوله تعالکن اما یقلث
َ
َماَواِت َواْ� �ُْفِسُ�ْم  فَاِطُر السَّ

َ
َجَعَل لَُ�ْم ِمْن �

ْزَواًجا
َ
�َْعاِم أ

َ
ْزَواًجا َوِمَن اْ�

َ
ءٌ  يَْذَرؤُُ�ْم �ِيهِ  أ ِميُع اْ�َِص�ُ  لَيَْس َكِمثْلِهِ َ�ْ  ﴾١١َوُهَو السَّ

ه انه قال ال يوصف بيش بمومنني يف خطـا روي عن امري الـاما عرتت فلمو« .]١١[الشوری: 

ا روي الكليني عن ابراهيم بن ـمـاالعضاء كذا يف هنج البالغه ولومن االجزاء وال باجلوارح 

م ـقلنا ان هشام بن سالوحممد بن احلسني قاال دخلنا عيل ايب احلسن الرضا وحممد احلراز 

 الباقي صمد فخر هللا ساجداوالرسه اىل  ولون انه تعايل اجوفميثمي يقـالوصاحب الطاق و

ا وصفت ـبغريك اللهم ال اصفك اال بم كثم قال سبحانك كيف طاوعتهم انفسهم ان شبهو

ا رواه ـمـمني ولـجتعلني مع القوم الظال به نفسك وال اشبهك بخلقك انت اهل لكل خري فال

اين قال قلت اليب احلسن الكاظم ان هشام بن ـالكليني ايضا عن احلسن بن عبدالرمحن احلم

اهللا من هذا اىل  ما علم ان اجلسم حمدود معاذاهللا وابرا قاتله اهللا زعم ان اهللا جسم قالياحلكم 

عن حممد بن الفرح الزخجي  كايفضا يف كتاب التوحيد من اليا رواه الكليني اـمـالقول ول

م يف ـهشام بن سالوبن احلكم يف اجلسم ا قال هشام ـايب احلسن اساله عماىل  قال كتبت

 »استعذباهللا من الشيطان ليس القول ما قال اهلشامانوالصوره فكتب دع عنك حريه احلريان 
از فوق و تحت متصور  یست و اورا جھتیان نکرا م یه حق تعالکزدھم آنیده سیعق
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ه ک ندیه گویونسیه و یه از امامیمکن است مذھب اھل سنت و جماعت حیست و ھمین
نند که بر تخت ک یاس عرش است مثل فرشمه میمکان او عرش است نزد حکم

برابر ھردو  ت ندارددایست و او از عرش وعرش ازو زین درمیانه فرجه ک یبوجھ
باالی ه کشخصی ن است مثل کش متمربر ع یه او تعالکند یه گویونسیگراند و یدیک

ه او کاالنحدارند یه برمکرا مالئ او ه ویعل کتحریقعد و یقوم و یتخت نشسته باشد و انه 
و ھو اعظم و  نحمله رجالیه ک کلنکعنی ی کیرکه است مانند کتر و بزرگتر از مالئیقو
ن یان او در آسمان است و متعکه مک قالوا هیثمیه و میطانیو ش هیمنھما و سالم یاقو

ام و یو نزول و صعود و ق یاسمانه ب یو از آسمان یانکبم یانکم زاکند  می ست انتقالین
ام ین در ایکن او آسمان است لکسه مکند یه گویعینماد و رب میون کت و سکود و حرعق

آسمان باالی د باز یآ مین فرود یوفه ھا بر زمگر گلزارھا والله زارھا و شیس برایبھار 
ر یس برایره بود و ھر سال که مستقر او اکر پادشاه ھندوستان گیرود و مثل جھانیم

س یظاھر است (لھردو  تاب و عترتکن خرافات با یرفت مخالفت ا میر یمشکه بھار ب

قال ته االنيجوز عليان فكم بعض خطبه ال يف  يفنيمومنـ الريعن ام يقد روو«) یمثله شک

÷ له  يخطبه آخر ضا يفياوات كاحلروقدره االوهام باحلدود يال  يخطبه آخر قال يفو

و در مسئله جھت  »هنج البالغه ور يفكمذ كل ذلكان كه ميوحيشغله شان عن شان وال يال
ان که مک رایت است زبه جھت فوق ثایه از امامیمثیه و میطانیه و شیه و سالمیمکز حین

ه در وقت کمگر آن »جهه الفوق لها يفكالسموات وفان العرش « اند ردهکآنجھت ثابت 
ان کوس یرسکو حمله العرش و خزنه ال یه سموات فوقانکا مالئیآسمان دن هنزول ب

ه ه پس نسبت بیثمیه و میطانیه و شیشوند نزد سالمیاو مباالی جنت از حور و ولدان 
و ا دشه جھت فوق دارد و نزیان ارض ھمکسه افتد اما نسبت ب میانھا در جھت تحت 

ه ب هکگردد و در نھج البالغه  میتحت گاھی فوق و گاھی ندارد  یرھم جھتیه و غیعیبر
 یز آنچه در نفین و نیحد بایست ال ین مرویرالمومنیعه متواتر است از امیاجماع ش

فرقه وحدودها ونه كالن اجلهات اطراف االم«کند  می جھت ھم یور شد نفکان مذکم

ه کگویند  می وکنند  می نکن را پر شیجب یلین خرافات خیا »اعـه بجهت سمياثنا عرش
ن خرافات نمود یر اکد ذیمردود است در مقام الزام ما چرا بان اقوال و مذاھب نزد ما یا
ن فرق بالشبھه از یعه است و ایع فرق شیالم با جمکن است اما یالواقع چن یف

نست یه ایز التماس اھل سنت در خدمت اثنا عشریه نباشند و نیاثنا عشره ک اند هیامام
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شوا و معتمد یامامت پات مطاعن صحابه و مقدمه ین مذاھب را در روایه اصحاب اک
ث است عنموده پس چه با ھا نیات یاکبر نقل و ح یو اعتقاد خود را مبن اند ه ساختهیعل
شمارند و در حساب  مینج یھن بزرگواران را یات ایروا یتعال ید باریه در باب توحک
سه کیاز  اند ردهکت ید را ھم از جناب ائمه رواین عقاین مذاھب ایآرند و اصحاب ا مین

ه کن است ین اعراض و انحراف بنابریچنانچه سابق گذشت و اگر ا اند خود نه بر آورده
ز یپس مطاعن صحابه و مقدمه امامت را ن اند ب فرمودهیذکات را حضرات ائمه تین روایا
گر یات دیروا نیب حضرات ائمه دریذکه تکالباب آن یه ما فیغا اند ب فرمودهیذکت

ب حضرات ائمه را در مطاعن صحابه و یذکاند و ت نمودهت یان ھم از آن جناب روایعیش
 گیاز بزرھرکه  هکاست  ین خود عقلیو اکنند  می تیامامت اھل سنت از آنجناب روا

ه و یمکرد مثال حکت نخواھد یت را خودش روایب آن روایذکرده است تکت یروازی یچ
ب آن یذکباز تکنند  می تیات جسم و صورت را از حضرات روایه روایثمیه و میسالم

ن حضرات بنابر یه ازین تمام جماعه امامیرد و ھمچنکت نه خواھند یات ھرگز روایروا
رده کت یه مطاعن صحابه و مقدمه امامت رواکخود   میا بنابر غلط فھیاغراض خود 

نند دور از عقل است اگر کت یب آنرا روایذکه باز تکشان توقع داشتن یباشند از ا
گر را یات فرقه دیه رواکشان منظور نظر ارباب عقل باشد یذب اکامتحان صدق و 

ه کاست جاری ن اسلوب یند و عادت مستمره عقال در معامالت خود بھمیمالحظه نما
ه کنند ک میت خالف آنرا در خواست نیند ازو رواینما میرا امتحان  یھرگاه خبر مخبر

ه حاضر کگران یدارد از د ا بنابر تعلق غرض خود برآن اصراریخود  یاو بنابر سخن پرور
د داشت و مساھله یا نباین سھل تر از مقدمه دنیمقدمه دکنند  می قیتحق اند واقعه بوده

ز جسته جسته در باب مطاعن و امامت یان نیعیه جماعه شکن آنیرد عالوه برکد ینبا
چنانچه درباب امامت و مطاعن معروض  اند ردهکت یات خود روایخالف معتفدات و مرو

شان یت ایشان بالقصد و االصاله خالف روایه اگر ازکست نایخواھد شد و قاعده دروغ گو
ت را یگر ھمان روایب دیند و چون بتقرینما میو انحراف کنند  می م اباینکدرخواست 

چون ه کان است رگیو التماس دشود  می شان باشد ظاھریذب اکه مکزی یچنند کادا 

قاتله اهللا «ه کوھش نموده کن حد نیب فرموده باشند و بایذکحضرات ائمه جماعه را ت

در حق  »امثال ذلكواستعذ باهللا من الشيطان ومني ـاخزاه اهللا والجتعيل مع القوم الظالو
ات یمان آوردن و بر آن رواین و ایتب دکرا در  ھا نیاات یگر روایرده دکشان ارشاد 

ت اھل یه رواکه برسد ید و اگر بخاطر اثنا عشریه باب توان فھماعتماد نمودن از چ
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ه کم یان واقع گوئیه محمول بر بیات امامیه است و روایسنت از حضرات محمول بر تق
ن یر ازیه ائمه را غیقته کرایه از حضرات ائمه ھنوز در مقام امتحان است زیقتول ثبوت ا

دارد چنانچه بر  یشان لطفیات ایشان بروایات ایه روایپس توج اند ردهکت نیاشخاص روا
ح یاگر ترج هیقتشان یه با اکح توان داد یدام وجه ترجکدانشمندان ظاھر است دوم ب

گر است یدلی یدله اسه است و اگر بکن اشخاص است ھمان آش در یت ھمیھم بروا
صل اه ده بیالم مناسب ندکن اطاعت یاده بریاست ز یبیرد و چون مقام تقرکد یان بایب

ه کد یبر آ میار یوره فروع بسکده مذیعقھردو  نیه ازکد دانست یبا میپرداز میمقصد 

هم ومنها انه تعايل ليس بمركب «کنند  می نیلازان فروع مخالفت ثقی یکدر ھر  ھا نیا

الطول والرجل واليد وايزه يف اخلارج كالراس ـقالوا يرتكب وانه تعايل من اجزاء متم

انه قال اليوصف بيش من االجزاء وال ÷ مومنني ـروي عن امري القد والعرض والعنق و

االعضاء واليعرض باالعراض والبالعريه واالبعاض واليقال له حد وال هنايه وباجلوارح 

وال انقطاع وغايه كذا يف هنج البالغه وروي الكليني عن حممد بن احلكم قال وصف يل ايب 

حكميت قول هشام بن احلكم انه جسم فقال ان اهللا وابراهيم قول هشام اجلواليقي انه صوره 

صوره وبجسم ا ال يشبهه يش اي فحش وخنا اعظم من قول من يصف خالق االشياء

و کند  نمی حلولزی یچدر  یه حق تعالکده چھاردھم آنیو اعضاء عق »حتديدوبخلقه وا
در  یائمه حتدر ابدان  یبحلول او تعال اند لیعه ھمه قاید و غاله شیدر آ مینبدنی در 

ه کن است یو طرفه ا اند ل شدهیه بان قایه زرامکصاحب الدعوه  روزیبدن ابومسلم م
ه ول را بلتاب نھج الحق قول بحکدر  ھا نیان ھمه و یبا وصف ا یخ ابن مطھر حلیش

ن ھمه از یو اکنند  می ریفکه را تیشان حلولیه اکرده حاالنکه اھل سنت نسبت یصوف
ده و برحلول یه دارد نفھمک یمسئله وحدت وجود را بسبب دقتالم است ک  مینافھ

ن قسم مطالب غامضه یافت ھمیشان توان دریعلماء ا یقه فھمینجا دقیحمل نموده از
ل نموده باشند یمسخ و تبد یبسبب غلط فھم اند الم حضرت ائمه واقع شدهکه در کرا 
حلول استعمال جای ب را ه اتحادیه و اسحاقیه و نصریاز فرق غاله مثل بنانبعضی و 
 یخ حلیات است و شیھیبد یه اتحاد مطلقا باطل است و بطالن او از اجالکنند حاالنک

ه کرده حاالنکن اھل سنت منسوب کیز بسالیاتحاد را نه قول ب یقه فھمیمال دقکبنابر 
اول انمحاق و قی یحقاست نه اتحاد معنی از دو ی یکن اتحاد یشان ازیمقصد ا
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ظھور  یکه نور چراغ را نزدک یمثال حالت یظھور نور تجل یکه عبد نزدینااضمحالل ان
د و اقوال عترت بر یاز قرآن مج ین حالت و شھور نور تجلیو عروض اشود  می نور افتاب

�ُْظْر إَِ�َْك ﴿ یظاھر است قوله تعال
َ
رِِ� �

َ
ا َجاَء ُموَ� لِِميَقاتَِنا َوَ�ََّمُه َر�ُُّه قَاَل َرّبِ أ  َولَمَّ
ا َ�َ�َّ َر�ُُّه  قَاَل لَْن تََراِ� َولَِ�ِن ا�ُْظْر إَِ� اْ�ََبِل فَإِِن اْسَتَقرَّ َمَ�نَُه فََسوَْف تََراِ�  فَلَمَّ

ُل  لِلَْجَبِل َجَعلَُه َد�ًّ وََخرَّ ُموَ� َصعًِقا وَّ
َ
نَا أ

َ
فَاَق قَاَل ُسبَْحانََك ُ�بُْت إَِ�َْك َو�

َ
ا أ فَلَمَّ

ْن بُورَِك َمْن ِ� ا�َّارِ ﴿یو قوله تعال .]١٤٣[األعراف:  ﴾١٤٣الُْمْؤمِنِ�َ 
َ
ا َجاَءَها نُودَِي أ فَلَمَّ

ِ رَّبِ الَْعالَِم�َ  از اقوال عتره قول حضرت  و .]٨[النمل:  ﴾٨َوَمْن َحْولََها وَُسبَْحاَن ا�َّ
 یف رونهین یه ان المومنکسابق گذشت  ینیلکت یرواه ر بیصادق در مخاطبه ابوبص

 یخ ابن فارض مصریرا شمعنی ن یھذا و ا کوقت یمه الست تراه فایوم القیا قبل یالدن
 ه خود واضح نموده و گفتهیه الرحمه در تائیعل

 شعر: 

 ثابــــــت ياحتــــــاد ث يفيوجــــــاء حــــــد
 

 فهي ضـــــــعريقـــــــل غـــــــنال تـــــــه يفيروا 
 

ـــــي ـــــربريش ـــــد تق ـــــد بع ـــــب العب   بح
 

ـــــــــــال  ـــــــــــل اي ـــــــــــهياداء فروه بنف  ض
 

ـــــبو ـــــع تش ـــــاره يموض ـــــحه االش  واض
 

 هرينـــــور الظهـــــكنـــــت لـــــه ســـــمعا كب 
 

ته بال يزال عبدي يتقرب ايل بانلوافل حيت احب« نستیا یح قدسیث صحیآن حد
ده اليت يبطش بها ورجله يو�رصه اذلي يبرص�ه و  هفاذا احببته كنت سمعه اذلي �سمع ب

ه از مظاھر او شناسد ب یو مظھر دت حق دانآه خود را مرکدوم آن »اليت يميش بها
ه قادح ک ین وصفیکس لکمظھر منسوب گردد و بالعه ام ظاھر بکحابعضی ه ک یوجھ

ه عنوان مرتبه ظاھر باشد بمظھر ک یند و وصفکنه ترقی باشد در نزاھت ظاھر از مظھر 

َمْن ﴿ید و اقوال عترت ظاھر است قوله تعالیز از قرآن مجینمعنی  نید و اینزول نفرما
َ يُِطِع الرَُّسوَل َ�َقْد  َطاَع ا�َّ

َ
رَْسلَْناَك َعلَيِْهْم َحفِيًظا أ

َ
 .]٨٠[النساء:  ﴾٨٠َوَمْن تََو�َّ َ�َما أ

﴿ َ َطاَع ا�َّ
َ
رَْسلَْناَك َعلَيِْهْم َحفِيًظا َمْن يُِطِع الرَُّسوَل َ�َقْد أ

َ
[النساء:  ﴾٨٠َوَمْن تََو�َّ َ�َما أ

٨٠[. ﴿ ِ ِيَن ُ�َبايُِعونََك إِ�ََّما ُ�َباي يِْديِهمْ إِنَّ ا�َّ
َ
ِ فَْوَق � َ يَُد ا�َّ َما  ُعوَن ا�َّ َ�َمْن نََ�َث فَإِ�َّ

ْجًرا َعِظيًما َ�نُْكُث َ�َ َ�ْفِسهِ 
َ
َ فََسُيْؤ�ِيهِ أ ْوَ� بَِما َ�َهَد َعلَيُْه ا�َّ

َ
 ]١٠[الفتح:  ﴾١٠َوَمْن أ
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َ ﴿ریقه حضرت امیو خطبه شق َطاَع ا�َّ
َ
رَْسلَْناَك  َمْن يُِطِع الرَُّسوَل َ�َقْد أ

َ
َوَمْن تََو�َّ َ�َما أ

 یخ حلیه معروف و مشھور است و اگر شیتب امامکدر  .]٨٠[النساء:  ﴾٨٠َعلَيِْهْم َحفِيًظا
را  انمعنیعه ایگر عقالء شیه دکقه ندارد ید مضایحه اتحاد تجاھل نمایصحمعنی ن یاز

در شرح مقامات  یر طوسیالم خواجه نصک اند دهیه سنجین عقلیموازه ده و بیفھم
الم ابن کت و اسفار ویدر شواھد الربوب یرازیالم صدراء شکتاب اشارات وکن از یالعارف

ن اشخاص را ھم اعتبار نباشد ید و اگر اید دیفرقه با نین ایگر متاخریجمھور و د یاب
 یشوایه پکالم مقداد را کعه پس یسفه والشرلن التصوف و الفیب اند مخلط ھا نیاه ک

كنز العرفان يف تفسري احكام «صاحب  ه است و شارح قواعد وینیشان در علوم دیا یمقرر

مقداد يف رشح الفصول يف علم االصول يف ذكر االحوال ـال«م قال ینکاست نقل  »القرآن

يقول ما عداه واليه من غريان يتكلف  ان ال ينظر االومراد من االحتاد هـالسانحه للسالك ال

واحدا من حيث انه اذا صاربصريا بنور نجليه اليبرص االذاته الالرائي قائم به فيكون الكل 

اعراض محسوسه ه متصف ب یه حق تعالکده پانزدھم آنیعق »مرائي انتهي كالمهـوال ال
ح و لون و یه طعم و ریه از امامیمکات ندارد و حیفکین یست پس رنگ وبو و مانند این

ز ھمه ین اند در ابدان ائمه یبحلول او تعالل یه قاکعه ینند و غاله شکمجس اورا ثابت 

قد و«ند یز نمایز تجویاج بول و براز نیه جوع وعطش و نعوظ و احتکات را بلیفکین یا

ه ذات کده شانزدھم آنیعق »مومنني انه قال وال يوصف بعرض من االعراضـتقدم عن امري ال
 ندیعه گویع غاله شیجمفتد یه او نیس نشود و ساکمنعزی یچس در یو تقد یتعال یبار کپا
ره است یرده فرقه مغکه سر ک یره عجلیه او افتد مغیس شود وساکو آب منع آةه در مرک

 کراسه وذل یلم باالسم االعظم فطار فوقع تاجا علکخلق تیان  یگفته است لما اراد الله تعال

ْ�َ ﴿ یقوله تعال
َ
ِي َخلََق فََسوَّى ١َسّبِِح اْسَم َرّ�َِك اْ� ثم كتب عيل « .]٢-١[األعلی:  ﴾٢ا�َّ

معايص فعرق فحصل من عرقه بحران احدمها ملح مظلم ـال العباد فغضب من الـكفه اعم

الشمس فخلق ثم اطلع يف البحر النري فابرص فيه ظله فانتزع بعض السنا منه  نريواالخر حلو

اخللق من ثم خلق  قال الينبغي ان يكون االخروالقمر وافني باقي الظل نفيا للرشيك و

ه کرایده ظاھر است زین عقیا »بطالنومومنني من النري ـالومظلم ـالبحرين فالكفار من ال
ه کتفا ندارند بلکن قدر ابرایه است و غاله یثفکخواص اجسام  زاس و وقوع ظل اکانع
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را  او کذات پا یه مثل لذت والم و حقد و حسد و غم و خوشیات نفسانیفکیع یبجم
سخنی ن صفات یند و در اتصاف ائمه بایه گویشان ائمه را الھیا هکرایموصوف دانند ز

بول  عطاس و ب وؤتثا ل وشرب ونوم و نعاس وکه از ایوانیع صفات حیه بجمکست بلین
گر یل دثنند و مشابه و مماکانوثت و جماع و تولد احداث وصف  وره وکغائط و ذ و

ُ َ� إَِ�َ إِ�َّ ﴿یظاھر است قوله تعال ن)ی(ثقلده با ین عقیمخلوقات انگارند و مخالفت ا ا�َّ
ُخُذهُ ِسَنٌة َوَ� نَوْمٌ  ُهَو الَْ�ُّ الَْقيُّومُ 

ْ
رِْض  َ� تَأ

َ
َماَواِت َوَما ِ� اْ� ِي  َ�ُ َما ِ� السَّ َمْن َذا ا�َّ

يِْديِهْم َوَما َخلَْفُهمْ  �َْشَفُع ِعنَْدهُ إِ�َّ �ِإِذْنِهِ 
َ
ٍء ِمْن ِعلِْمهِ إِ�َّ  َ�ْعلَُم َما َ�ْ�َ � َوَ� ُ�ِيُطوَن �َِ�ْ

رَْض  بَِما َشاءَ 
َ
َماَواِت َواْ�  ﴾٢٥٥َوُهَو الَْعِ�ُّ الَْعِظيمُ  َوَ� َ�ئُوُدهُ ِحْفُظُهَما وَِسَع ُكرِْسيُُّه السَّ

رِْض ﴿. ]٢٥٥[البقرة: 
َ
َماَواِت َواْ� ُِذ َوِ�ًّا فَاِطرِ السَّ َّ�

َ
� ِ َ�ْ�َ ا�َّ

َ
 َوُهَو ُ�ْطعُِم َوَ� ُ�ْطَعمُ  قُْل أ

ْسلَمَ 
َ
َل َمْن أ وَّ

َ
ُ�وَن أ

َ
ْن أ

َ
ِمرُْت أ

ُ
. ]١٤[األنعام:  ﴾١٤َوَ� تَُ�وَ�نَّ ِمَن الُْمْ�ِ�ِ�َ  قُْل إِّ�ِ أ

يَقةٌ ﴿ ُه ِصّدِ مُّ
ُ
  َما الَْمِسيُح ا�ُْن َمْرَ�َم إِ�َّ رَُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن َ�بْلِهِ الرُُّسُل َوأ

ْ
ُ�َ�ِن َ�نَا يَأ

َعامَ  �َّ يُْؤفَُكونَ  الطَّ
َ
ُ لَُهُم اْ�يَاِت ُ�مَّ ا�ُْظْر � بَِديُع ﴿. ]٧٥[المائدة:  ﴾٧٥ا�ُْظْر َكيَْف نُبَّ�ِ

رِْض 
َ
َماَواِت َواْ� �َّ يَُ�وُن َ�ُ َوَ�ٌ َولَْم تَُ�ْن َ�ُ َصاِحبَةٌ  السَّ

َ
ءٍ  � َوُهَو بُِ�ّلِ  وََخلََق ُ�َّ َ�ْ

ٍء َعلِيمٌ  ا َولَْم ﴿ .]١٠١[األنعام:  ﴾١٠١َ�ْ رِْض َولَْم َ�تَِّخْذ َوَ�ً
َ
َماَواِت َواْ� ِي َ�ُ ُملُْك السَّ ا�َّ

َرهُ َ�ْقِديًرا ٍء َ�َقدَّ يف هنج و« .]٢[الفرقان:  ﴾٢يَُ�ْن َ�ُ َ�ِ�ٌك ِ� الُْملِْك وََخلََق ُ�َّ َ�ْ

م يولد فيكون موروثا ـلوم يلد فيكون للغري مشاركا ـانه قال ل سمومنني ـالبالغه عن امريال

الخيلق بعالج وقال ايضاجل عن واليوصف باالزواج والحيد باين وبعني  هالكا اليبرص

صاحب وطهر عن مالمسه النساء واز مجله اثنا عرشيه خواجه نصري طويس واختاذ االبناء 

ب یاس غایشان قیا کمتمس ه ویلذت عقله ب یتعال اتصاف اوه ب اند ل شدهیقا »الياقوت

َماَواِت ﴿ خمالف للكتاب والعرته اما الكتاب فقوله تعايلوهو«بر شاھد است  فَاِطُر السَّ
رِْض 

َ
ْزَواًجا َواْ�

َ
�َْعاِم أ

َ
ْزَواًجا َوِمَن اْ�

َ
�ُْفِسُ�ْم أ

َ
لَيَْس  يَْذَرؤُُ�ْم �ِيهِ  َجَعَل لَُ�ْم ِمْن �

ءٌ  ِميُع  َكِمثْلِهِ َ�ْ ا روي عن ـاما العرته فلمو .]١١[الشوری:  ﴾١١اْ�َِص�ُ َوُهَو السَّ

م يبلغ العقول حتديده ـمبني لـملك احلق الـمومنني يف هنج البالغه انه قال هواهللا الـامريال
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انه قال ما ÷  هم يقع عليه االوهام فيكون ممثال وايضا يف هنج البالغه عنـفيكون مشبها ول

سبحانك كيف طاوعتهم ÷  ويف الكليني عن الرضا الاياه عني من شبههووحده من كيفه 

 »انه قال ان اهللا اليشبهه يش÷  فيه ايضا عن ايب ابراهيموانفسهم ان شبهوك بخلقك 
 یه حق تعالکه حاصل بدا آنست کرایست زیز نیرا بدا جا یه حق تعالکده ھفدھم آنیعق

ازان ظاھر نبود پس ه قبل کگر ظاھر شود یز دیرا پس مصلحت در چیزید چیاراده فرما
ه حق کمستلزم آنست معنی ن یو افرماید  می یو اراده ثانکند  می اراده اول را فسخ

را یبکعلوا  کالله عن ذل یعواقب امور باشد تعاله ش و جاھل بیاند ناعاقبت یتعال
دارم بن  و یجھن کمال که مثل ذلیف امامیگر طوایه و دیه و بدائیسالم ه ویازرار

ت یرا از حضرات ائمه روا ند و آنیز بدا نمایشان تجویر ایبن الصلت وغان یر م وکالح

يف اللكي� عن زراره بن اع� عن احدهما قال ما عبدا� بمثل ابلداء و عن «نند ک
هشام بن سالم عن ايب عبدا� ما عظم اهللا بمثل ابلداء و عن الر�ان بن الصلت قال 

 »اال بتحر�م اخلمر وان يقرهل بابلداءيقول ما بعث اهللا نبيا قط ÷  سمعت الرضا
ز از یم و صورت را نیشان تجسیه اکت زراره و ھشام بن سالم معلوم است یوحالت روا

ه الم را بکه یعه اثنا عشریثر شکق بدا ایو چون در تحق اند ردهکت یحضرات ائمه روا
ع نماند ناچار از رساله یطعن و تشنجای د و ینسخ نماه ه رجوع بکنند کر یتقر یوجھ

ه کگوید  می رده شودکن مقام وارد یاز متعلقات ا »اعالم اهلدي يف حتقيق البدا چندي«

الذي حققه الشيخ ابوجعفر الطويس يف وله اذا ظهر له راي خمالف للراي االول وه يقال بدا«

يشعر به كالم ومرتيض يف الذريعه ـالعده وابوالفتح الكراجكي يف كنز الفوائد والذي حققه ال

 »آخرما نقلاىل  م يكن ظاهراـبداله تعايل انه ظهر له من االمرمال اقولن يمعنالطربيس هوان 

مادل علی  احلاصل ان علمه سبحانه باحلوادث حادثو«گوید  می یباز صاحب اعالم الھد

مقداد ـالطربيس والومرتيض ـرصح به الونظائرها ومذكوره ـااليه الوعليه بعض االحاديث 

من مجلتها حتويل االنثي ذكرا «ه کگوید  می ل انواع بدایباز بعد از تفص »قدس اهللا ارواحهم

يف باب هذه خلق االنسان من كتاب ÷ عن احلسن بن جهم عن الرضا  كايفا رواه يف الـكم

 كايفما روي يف الوالثاين البدا يف االخبار ورصح الطربيس بمنعه والعقيقه باز ميگويد 
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اىل  ا يكونـمومنني من قوله لوال آيه يف كتاب اهللا الخربتكم بمـدوق عن امري الواالمايل الص

ُ َما �ََشاُء َو�ُثْبُِت ﴿ تعايل مه يريد بااليه قولهايوم القي مُّ الِْكَتاِب  َ�ْمُحو ا�َّ
ُ
 ﴾٣٩وَِعنَْدهُ أ

ومُ ُغلَِبِت  ١الم﴿ ما رواه عيل بن ابراهيم يف تفسري قوله تعايلو .]٣٩[الرعد:  [الروم:  ﴾٢الرُّ

ان رسول ÷ وق يف عيون اخبار الرضا انه قال اخربين ايب عن آبائه دما رواه الصو .]٢-١

(ان  يف باب كايفنبي من االنبياء الخ وما رواه صاحب الاىل  اوحي ألقال ان اهللا  جاهللا 

مجلس ـالما رواه يف االمايل يف ومن كتاب الزكوه يف قصه اليهودي  الصداقه تدفع البالء)

ما رواه الراوندي يف قصص وبقوم حمبني ÷ اخلامس والسبعني من قصه مرور عييس 

ان ورشانا كان يفرخ يف شجره وكان رجل ÷ ي ارسائيل عن الصادق ناالنبياء يف اخبار ب

اهللا تعايل فقال ساكفيك قال اىل  ياتيه اذا ادرك الفرخان فياخذ الفرخني فشكي ذلك الورشان

عرض له سائل فاعطاه احد ووجاء الرجل ومعه رغيفان فصعد الشجره فافرخ الورشان 

وقوع البدا يف علی  ا تصدق به تدل بامجعهاـمـالرغيفني ثم صعد فاخذ الفرخني فسلمه اهللا ل

آنرا  اند نيز بايد دانست كه متاخرين اماميه بجهت شناعه قول بالبدا ختصيص كردهواالخبار 

 اهل البيت فال بدااىل  مالئكه ثمـالاىل  كه اما العلم الذي القاه اهللا اند گفتهوبعلم خمزون اهلي 

شان است یمحقق ا یلیه خک »فيه وما كان اهللا ليكذب اوليائه وصاحب رساله علم اهلدي

ال خيفي «گوید  می وکند  می شانیب ایذکص تین تخصیدر یالنین جینظام الدعنی ی

يف قصه  كايفما نقلناه من الومن قوله لوال آيه الخ ÷  مومننيـا نقلناه عن امري الـعليك انم

يف كتاب النكاح يف  كايفما رواه ايضا صاحب الو÷  عن االمايل يف قصه عييسواليهودي 

هذا موضع احلاجه منه قال وباب اللواط يف تضاعيف حديث رواه باالسناد عن ايب جعفر 

ن ناخذهم بالسحر قال اليكم حاجه ا امركم ريب فيهم قالوا امرنا اـهلم لوط يا رسل ريب فم

ما حاجتك قال تاخذوهم الساعه فاين اخاف ان يبدوفيهم لريب الخ وايضا ما رواه وقالوا 

يف باب بدء خلق االنسان من كتاب العقيقه ان اهللا تعايل يقول للملكني  كايفصاحب ال

ما رواه وتكتبان  اـعليه قضائي وقدري ونافذا امري واشرتطا يل البداء فيم اخلالفني اكتبا
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اتايت الرسل عن ÷  الصدوق باالسناد عن احلسن ابن حممد بن ايب طلحه قال قلت للرضا

يَا قَوِْم ﴿ ان شئت اتيتك به من كتاب اهللاواهللا بيش ثم تايت بخالفه قال نعم ان شئت حدثتك 
ُ لَُ�ْم َوَ� تَرْ  َسَة الَِّ� َكَتَب ا�َّ رَْض الُْمَقدَّ

َ
ْدبَارُِ�ْم َ�تَنَْقلُِبوا اْدُخلُوا اْ�

َ
وا َ�َ أ تَدُّ

عدين ان واهللا ان ها ودخل ابناء انباءهم وقال عمران ا دخلوـفم .]٢١[المائدة:  ﴾٢١َخاِ�ِ�نَ 

شهري هذاثم غاب وولدته امراته مريم مناف لذلك الن اهللا وهيب يل غالما يف سنتي هذا 

مالئكه البدا باجلمله از جمموع ـالعلی  رشطو÷  عييسوتعايل قد اكذب فيها النبي 

ظھر له خالف ما یاست بدا در علم و ھوان معنی ه بدا را سه کواضح شد  »روايات شيعه
امر یخالف ما اراد و بدا در امر و ھو ان  یظھر له صواب علیعلم و بدا در اراده و ھوان 

ز یخدا جا را برا فرقه بد نیا اھرسه معنه و ب کو بعده بخالف ذل یامره بشیثم  یبش
ز یشان نیه اکند یاھل سنت نماه ه مشتبه بنسخ است نسبت بکر را یاخمعنی دارند و 

را بدا  یثانمعنی ند و یاالخبار گو یعه بدا فیاول را در عرف شمعنی و  اند ز داشتهیجا
و آن انست  یکت باریست نھایقه اینجا دقیف و دریلکالت یثالث را بدا فمعنی ون و کالت
ق یر نسخ است و تحقیمغامعنی ز ندارد و ان یثر اھل سنت جاکف را ایلکالت یه بدا فک

عه والسنه ین الشیط امتناع نسخ مجتمع شوند باالجماع بیه چون شراکمقام آنست 
 الوجه و اتحاد ط نزد اھل سنت چھار است اتحاد الفعل ویشود و آن شرا میز نینسخ جا

اند بقصه ذبح  ردهک کن نسخ تمسین ایلف و آنچه مجوزکالم الوقت و اتحاد اتحاد
نجا نسخ نبود اقامه یدر هکرایبش مردود است زکل بیو تبد÷ ل یحضرت اسماع

م آنچه مقدور خود بود از اجزاء یالبدل عند العجز عن االصل واقع شد حضرت ابراھ
ه در جلد حضرت کذ آن بعمل آورد چون بسبب صالبت خارقه عادت ین و تشحکیس

ده یعجز اورا د یه بود از قطع اوداج و حلقوم عاجز گشت حق تعالدا شدیل پیاسماع
مم یبش را فرستاد و اقامت بدل را مقام االصل نسخ نتوان گفت مثال تکل یبدل اسماع

ه کاس نسخ پنجاه نماز در شب معراج یھذا الق یست وعلیدر بدل وضو نسخ وضو ن
شان البته یف در حق ایلکبود وامت را ھنوز خبرنه پس ت جغمبر یمخاطب بان محض پ
ن شروط اربعه یگر افزودند وبا وصف اجتماع اید یعه شرطین شیمتحقق نبود و محقق

ا قال صاحب علم اهلدي ـكم«ف یلکبدا در تمعنی ن است یز شمارند و ھمینسخ را جا

مذكوره رشط ـا يمتنع اذا اجتمع مع الرشوط االربعه الـنحن نقول البدا يف التكليف انمو



 ٢٦٥  باب پنجم: در الهیات

اما وامور به ـمـالاىل  االمر مسببا عن مصلحه عائدهوان يكون حسن التكليف وهوخامس 

مجوز ـمراد بالبدا الـاالمر نفسه فال يمتنع البدا فالاىل  مصلحه عائدهـاذا كان حسن االمر ل

كون اطالق البدا عليه جماز االوقع كه بعد ونا ما اجتمع فيه االربعه دون اخلامس دعن

واذا اجتمعت الرشائط اخلمسه فال ريب يف ÷ ن العرته الطاهره متواتره عـالنصوص ال

ف مستلزم یلکه بدا در تکنجا معلوم شد یپس از »ا نقلناه عن الشهيد انتهيـامتناع البدا كم
ف چرا یلکتازه مراد نشده باشد امر را بدا در ت یه اگر مصلحتکرایبدا در اراده است ز

ه اراده خالف معلوم محال ک رایدر عام است زخواھد شد و بدا در اراده مستلزم بدا 
ه یمامار نشود در اراده چه قسم خواھد شد پس اگر یه در علم تغکوقتی است پس تا 

ه بدا کاول را معنی ف وبدا در اراده است مسلم دارند و یلکه بدا در تکبدارا معنی دو 
 که تمسکد ز معلوم شیرود و ننمیش ید و پیآ مینند راست نکار کدر علم است ان

ا بنابر ی یم ثانکم اول بحکل حیه تبدکن نوع یم باکنسخ حیشان در اثبات بدا یا
االول مدعا حاصل است و  یا نه و علیه ظاھر شد و سابق ظاھر نبود کاست  یمصلحت

ن است بحسب یلفکه در نسخ تبدل مصالح مکرایلزوم عبث پوچ است ز یالثان یعل
م محض نسبت کل حیر و تبدیظاھره بر حضرت حق و تغ ریاوقات نه ظھور مصلحت غ

 یواجل یعادیم را مکھر ح یم واال نزد او تعالید ایه در مطموره جھل مقکبماست 

�ْن َما نُرَِ�نََّك ﴿ هیاثبات در آ است و مراد از محو و باقیعاد و اجل یه تا آن مکھست 
يَنََّك فَ  ْو َ�َتوَ�َّ

َ
ِي نَعُِدُهْم أ َما َعلَيَْك اْ�ََ�ُغ وََعلَيَْنا اْ�َِساُب َ�ْعَض ا�َّ  .]٤٠[الرعد:  ﴾٤٠إِ�َّ

ائنات است کا محو فاسدات و اثبات یف اعمال یمحو گناھان و اثبات توبه است در صحا
ه فرموده است یه در آخر آکل آنیه نه محو واثبات در علم خود بدلکدر صحف مالئ

ھمه موضوع کنند  می تین باب روایه از ائمه درک یو اثار »تابكعنده ام الو«
ه متواتره یه و شرعیه قطعیل عقلین در مقابله دالین و وضاعیذابکست و رواه آنھا یمفتر

ز داللت بر یحه متواتره از ائمه نیه نصوص صرکالخصوص  ید علیچه قسم توان شن
 السواء یون علکون و بعد الکز ما قبل الیاز چزی یچه ط و عدم جھل بیثبوت علم مح

د یتاب التوحکشان در یخ صدوق ایه شکچنانچه سابق گذشت و طرفه آنست کنند  می

رِْض َ�ِيًعا َوِمثْلَُه َمَعُه َ�ْ�َتَدْوا بِهِ ِمْن ُسوءِ ﴿ هیخود آ
َ
ِيَن َظلَُموا َما ِ� اْ� نَّ لِ�َّ

َ
َولَْو أ

ِ َما لَْم  الَْعَذاِب يَوَْم الْقَِياَمةِ  ن یبر .]٤٧[الزمر:  ﴾٤٧يَُ�ونُوا َ�ْتَِسُبونَ َوَ�َدا لَُهْم ِمَن ا�َّ
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تاب الله کافت ھرگاه در یشان توان دریا اجله علماء ینجا خوش فھمیمطلب استدالل از
الم ائمه کھا دارند در ین قسم غلط فھمیف ناس است ایه مفسرو مخدوم و طواک

ا خواھند ھند چینما میرا نسی کاست و یشان مختفیوق ادسه و صنکیخصوصا آنچه در 
 اند ه از ائمه آوردهکعه را یات شینھمه روایه اکرا بخاطر رسد سی کن مقام یرد واگر درک

ه بدالله کواردشده  یث اقرع و ابرص و اعمیز در حدین یح بخاریو موافق آن در صح
ن لفظ یر محفوظ بودن ایم بر تقدیگوئکنند  می ز حملیھم اھل سنت برچه چیبتلیان 

ه کرایاست زمجاِزی معنی ات نزد اھل سنت محلول بر ین روایو صحت ا یدر بخار
ون اواز ھر طرف اقتضاء آن که اسباب کآن یدر عالم دو قسم است قسم یافعال الھ

ه موانع آن موجوداند پس کبل اند ون او متحقق نشدهکه اسباب کآن یند و قسمینما می
ه ین حالت شبیا ایه گویتشب بنابر استعاره و اند لفظ بدا استعمال فرموده یثان یدر قسم

ث و آثار محمول ین مجاز وارد نشده صدلفظ در احادیلفظ ا یکن یبحالت بدا است و در
قه آنھا بالقطع یحق یه معانکو تردد  کن قسم مجاز است مثل امتحان وابتال و ضحیبر

ن یبر ھم کر ذلین و غیمیع و ین واصایدیو هات صفات مثل وجیع آیست و جمیمراد ن
 ینسبت بفھم بندگان و ف اند ردهکآثار ائمه بدا استعمال بعضی و در  اند محمول یمعان
البطن خود را  یه ما فکه بنابر نذر زوجه خود کست مثل قصه عمران یقه بدا نیالحق

م) مراد کتاب الله لکه (ین در آیغالما گفته و ھمچن یرب یو عدنمحرر ساخته بود لفظ 
ن واشترطا البداء به کیه حاضران فقط ودر خطاب ملن اند لیاسرائ یخطاب بناز لفظ 

ه وعده کبل اند ن نفرمودهیمعوقتی  یکفکن در لفظ ساین و ھمچنکینسبت علم مل
ه کغمبر را بخواب نمودند یه پکاب شد مانند آنیگر ھم ان مرد دستیبار دیکت بود یفاک

امسال  هکدند یگر صحابه فھمیدر مسجد الحرام داخل خواھند شد و آنجناب و د
ده باشد یبمحبت فھم یکفکشان ھم از لفظ سایاه مراد نبود اگر در کخواھند شد حاالن

ات یدر روا »نفس االمر وعيل هذا القياسويف الواقع «چه عجب پس در علم او بدا شد نه 
فر کب یراض یه حق تعالکده ھژدھم آنیست عقیه مراد چکافت یتامل توان دربگر ھم ید

َ َغِ�ٌّ ﴿ یست قال الله تعالیبندگان خود ناز سی کضاللت  و إِْن تَْ�ُفُروا فَإِنَّ ا�َّ
ْخَرى �ْن �َْشُكُروا يَرَْضُه لَُ�مْ  َوَ� يَرَْ� لِعَِبادِهِ الُْ�ْفرَ  َ�نُْ�مْ 

ُ
 َوَ� تَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أ

ُدورِ  ْعَملُونَ ُ�مَّ إَِ� َرّ�ُِ�ْم َمرِْجُعُ�ْم َ�يُنَّبُِئُ�ْم بَِما ُكنُْتْم �َ   ﴾٧إِنَُّه َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ
است و  یعه راضیر شیغگمراھی به ضاللت و  یه حق تعالکند یه گویاثنا عشر .]٧[الزمر: 
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محاسن عن ـروي صاحب ال« اند بوده یعه راضیر شیز به ضاللت غیحضرات ائمه ن

االمام مويس الكاظم عليه السالم انه قال الصحابه ال تعلموا هذا اخللق اصول دينهم 

ح باشد اھل سنت را یت صحین روایواگر ا »ارضوا هلم بام ريض اهللا هلم من الضاللو
 یلحمدالله علاو کنند  می یخدا زندگان یه موافق مرضکد یآ میمه بدست یبشارت عظ

شان را ین است بشھادت حضرات ائمه ایاھل د یت متمنایاه نھک یرضوان الھ کذل
م یت تجسیند چنانچه روایب نمایذکت را تین روایه اکد یعه بایحاصل است اما علماء ش

شان است یه ایه و اصول شرعیه مخالف ادله قطعک رایز اند ب نمودهیذکو صورت را ت
وجوب اصلح و لطف است وھادم اساس قاعده  یه مناقض عرض امامت و منافکرایز

ده یعق »معايصـالكفر والوالقبائح وان اهللا تعايل ال يريد الرشور «ه کست ھا نیامقرره 
ست چنانچه مذھب اھل سنت است و یچ واجب نیھ یه بر ذمه حق تعالکنوزدھم آن

م عقل کواجب است بح یار بر ذمه اوتعالیبسزھای یچه ک اند لمهکعه قاطبه متفق الیش
 کالله عن ذل یم عقل تعالکوم بحکارخانه خدا است و خدا محکغالب  یکپس عقل شر

ت خود بودن نقصان مرتبه یم رعکوم بحکدشاه را محاه پکفھمند  مین نیرا ایبکعلوا 
ن نقصان مرتبه دم مخلوقات خود بوکحه وم بکاست ھمچنان خدا را مح یپادشاھ

ه بر کارا یست بنده را چه یت نیت و الوھیبربو ان مرتبهین امر شایاست ھرگز ا یخدائ
ندھد ھرچه  دھد فضل اوست وھرچه  واجب داشته باشدزی یچخود قی یحق کمال

خطبها بصفني ÷  من خطبه لهومحدود يف كل افعاله قال يف هنج البالغه ـالووهوعدل ا«

مثل الذي من احلق علی  جعل لكمواما بعد فقد جعل اهللا يل عليكم حقا بواليه امركم 

اضيقها يف التناصف الجيري الحد االجري عليه وياء يف التواصف شعليكم واحلق اوسع اال

احد االجري له ولوكان الحد ان جيري له والجيري عليه لكان ذلك خالصا علی  والجيري

روف قضائيه ولكنه ظبعد له يف كل ماجرت عليه وعباده علی  هللا سبحانه دون خلقه لقدرته

العباد ان يطيعوه وجعل جزاءهم عليه مضاعفه الثواب تفضال منه علی  حقهسبحانه جعل 

بر ذمه  »مقدس حاال تفصيل واجباتيكهـلفظه اله مزيد اهله انتهي بـالوا هـتوسعا بمو
لند ئه قایع امامیو جم هیدیه زیه و فرق ثمانیسانکید ید شنیباکنند  می پروردگار ثابت

د و یفرما ین را امر و نھیلفکه مکبر ذمه او واجب است عنی یف بر خدا یلکبوجوب ت
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 ه عقل ھرگز تقاضاکواجبات و محرمات مقرر سازد و بواسطه رسوالن خبر دھد حاالن
ف یلکن تیه درکرایف داده شود زیلکطاعت ته مان و فاجر را بیاه افر را بکه ککند  نمی

و محض ضرر و ابدی  کست و در حق بنده سراسر خسران و ھالیده نیرا فا یحق تعال
ا نه و امثال یرد که قبول خواھد کداند  می راھرکس  ارکعاقبت  یان است وحق تعالیز

ه بخود کآن بی اختناند کانسته بنده را در معرض تلف و ھالدده و یا نه دیرد کخواھد 
 دیگریه بککند  نمی ارکدام عقل و دانش است عاقل ھرگز کد شود مقتضاء یعا ینفع

ه طول العمر در کسانی کالخصوص در حق  ید نشود علیعا یضرر برسد و بخود نفع
ه بن یزاھد و ام یصایفر مردند مثل بلعم باعورا و برصکده آخر بر یمان و طاعت گذرانیا

در دنیا مشاق تکالیف کشیدند و ھم درآخرت کنده دوزخ شدند و حق ه ھم کالصلت 
بایستی که در شد  می نشد و نیز اگر تکلیف واجبتعالی را در اضرار ایشان ھیچ فایده 

شد و ھیچ  نمی فرستاد و زمان فترت واقع می ھر شھر و ھر دیه رسوالن را پی در پی
ماند زیراکه معرفت تکالیف را باالجماع عقل کافی  نمی قطر و ناحیه از رسول خالی

و سند و نیست و حاجت رسول درین امر ضروری است حاالنکه بالد کثیره از ھند 
خراسان و ماوراءالنھر و ترکستان و خطا و ختن و چین و حبش قرنھای بسیار مفھوم 
رسول را نشناختند و نه در تواریخ انھا مرقوم است که کسی به رسم رسالت پیش 

 نمود تا می ایشان آمد واظھار معجزه نمود واو را آیات ظاھره و معجزات قاھره تایید
فرماید و مکلفین را غافل از احکام شرع ندارد و سکان شواھق دغدغه تبلیغ احکام  بی

سپرد که ھرگز قدرت بر اظھار  نمی جبال را دعوت نماید و امامت را بدست جماعت
احکام واقعیه شرعیه نداشتند بلکه خود ھم درنگ دیگر کفره و ظلمه به تقیه 

طف را واجب دانند بر گذرانیدند و نیز کیسانیه و فرق ثمانیه زیندیه و جمیع امامیه ل

بعده عن يو ةالطاعاىل  قرب العبديماوه«ذمه خدای تعالی و معنی لطف بیان کنند که 

باطل است زیراکه اگر لطف واجب بودی  و این نیز »االجلاءاىل  يوديث ال يبح ةيمعصـال
چ عاصی را اسباب عصیانش میسر نیامدی و ھر قاصد طاعت را موجبات طاعتش یھ

در عالم مشاھد و محسوس است که اکثر مالداران بسبب کثرت مال و فراھم گشتی و 
چیزی  بی ھا نمایند و اکثر فقرا بسبب ھا کنند و ستم قوت عساکر و زور بازو ظلم

وافالس از عبادات محروم مانند بسا طالب علم که اورا معلمی میسر نیست و فراغت 
ش که از ھر طرف برای او آید و بسا شھوت پرست مفسد من نمی حاصل نه وقوت بدست
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َولَْو ﴿ تاب فقوله تعايلكاما الوو مخالف کتاب و عترت رسد  می اسباب فسق درست شده
نَّةِ َوا�َّاِس  ْمَ�َنَّ َجَهنََّم ِمَن اْ�ِ

َ
ِشئَْنا َ�تَيَْنا ُ�َّ َ�ْفٍس ُهَداَها َولَِ�ْن َحقَّ الَْقْوُل ِمّ�ِ َ�

ْ�َعِ�َ 
َ
ًة َواِحَدةً َولَِ�ْن يُِضلُّ َمْن �ََشاُء ﴿ .]١٣[السجدة:  ﴾١٣أ مَّ

ُ
ُ َ�ََعلَُ�ْم أ َولَْو َشاَء ا�َّ

ا ُكنُْتْم َ�ْعَملُونَ  َوَ�ْهِدي َمْن �ََشاءُ  لُنَّ َ�مَّ
َ
ِيَن َ�َفُروا ﴿ .]٩٣[النحل:  ﴾٩٣َولَتُْس� إِنَّ ا�َّ

ْم لَْم ُ�نِْذرُْهْم َ� يُ 
َ
نَْذْرَ�ُهْم أ

َ
�
َ
ُ َ�َ قُلُو�ِِهْم َوَ�َ َسْمعِهِمْ  ٦ْؤِمُنونَ َسَواٌء َعلَيِْهْم أ  َخَتَم ا�َّ

بَْصارِهِْم ِغَشاَوةٌ 
َ
و آیات داله بر استدراج و  .]٧-٦[البقرة:  ﴾٧َولَُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ  َوَ�َ �

ةً ﴿مکر الھی و دور افکندن از ایمان و طاعت مثل  وا َ�ُ ُعدَّ َعدُّ
َ
َراُدوا اْ�ُُروَج َ�

َ
 َولَْو أ

ُ انْبَِعاَ�ُهْم َ�َثبََّطُهْم َو�ِيَل اْ�ُعُدوا َمَع الَْقاِعِدينَ  و امثال  .]٤٦[التوبة:  ﴾٤٦َولَِ�ْن َكرِهَ ا�َّ

 ÷ عن الصادق ينيلكال اما العرته فقد سبق ما يف«ذلک زیاده بر آن است که بشمار درآید و 

ضله يطانا يل به شكووقلبه وسد مسامع قلبه  ته سوداء يفكت نكقال اذا اراد اهللا بعبد سوء ن

را بر خدای تعالی واجب دانند  »ه اصلحيديه از زيانـفرق ثموه ياماموه يسانكيز يه ونيغويو
و این نیز باطل است بمثل ما مرونیز اگر اصلح واجب بودی بربنی آدم شیطان را که 

احتراز کند و او را دفع  بیند تا ازو نمی دشمن قویست از غیر جنس انسان و انسان اورا
بیند و متمکن از وسوسه اوست و قادر بر گمراه کردن او  می نماید و او انسان را

فرمود پیدا کردن  نمی تا به اعضاء دیگرچه رسد مسلطرسد  می وتصرف شیطان بدل او
او وانسان باز باقی داشتن او و امھال کردن او و قدرت  درمیانشیطان باز القاء عداوت 

از ایشان ماده اصلح را ھریک  بخشیدن او را بر اغواء بنی آدم و تصرف دادن او را بدل
و نیر اصلح در حق بنی اسرائیل آن بود که سامری جبرئیل را نه بیند و کند  می قلع

قادر بر قبض تراب شد  می شد و اگر نمی اورا خاصیت اثر حافر فرس ایشان معلوم
و چون این ھمه بر خالف کردند  می نمیگشت واگر گرفته بود آن تراب از وی ضایع

اصلح در حق کافر مسکین مبتلی بفقر و احزان و آالم و  واقع شد اصلح کجا ماند و نیز
ابد و یآخرت نجات ابدی رد تا از عذاب یر بمیاوجاع آن است که اصال مخلوق نشود صغ

 نص صریح سحق اصحاب رسول و امت او ان بود که بر خالف ابوبکر  اصلح در
 و بر خالف آنکردند  می نه بر خالف حضرت امیر تا ایشان موافق آن نصفرمود  می

ْسلَُموا﴿کهفرماید  می رفتند و نیز کتاب الله نمی
َ
ْن أ

َ
َّ  َ�ُمنُّوَن َعلَيَْك أ قُْل َ� َ�ُمنُّوا َ�َ
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ُ  إِْسَ�َمُ�مْ  يَماِن إِْن ُكنُْتْم َصادِ�ِ�َ بَِل ا�َّ ْن َهَداُ�ْم لِْ�ِ
َ
 ﴾١٧ َ�ُمنُّ َعلَيُْ�ْم أ

اگر ھدایت به ایمان بر ذمه او تعالی واجب بودی منت چرا نھادی زیراکه  .]١٧[الحجرات: 
باشد شخصی اداء قرض شخصی نماید و باز بر وی منت نھد  نمی در اداء واجب منتی

خواھد گشت و نیز امامیه و کیسانیه و فرق ثمانیه زیدیه  مطعون و مالم تمام خالیق
ند که اعواض بر ذمه حق تعالی واجب است یعنی چون حق تعالی بر بنده از بندگان یگو

خود المی نازل فرماید یا نقصانی در مال و بدن او رساند یا منفعتی از منافع اورا تقویت 
نزال غمومی که مستند بکسب عبد کند بنابر مصلحت او مثل زکوه و صدقه الفطر و ا

نباشند یا بسبب تمکین غیر عاقل مثل سباع و حیات و عقارب پس بر ذمه حق تعالی 
ضرور است که نفعی مستحق خالی از تعظیم باو بدھد و این عقیده ایشان بعد از 

عوض وقت واجب توان دانست شود  می دریافت عالقه مالکیت و مملوکیت باطل محض
تصرف نماند و غیر او تعالی را ملکی نیست و در حقیقت نعیم بھشت و  که در ملک غیر

الوان لذایذ آنجا محض تفضل است اگر کسی تمام عمر در طاعت و عبادت او صرف 
تواند بجا آورد چه جای آنکه عوضی را بر او  نمی کند شکر یک نعمتی از نعم خفیه او

 دیباچه گلستان خوانده باشند مستحق تواند شد و این معنی را صبیان مکتب که صدر
فھمند چه جای علماء و فضالء و در احادیث ائمه نیز این معنی بتواتر نزد شیعه  می

بن  ح عن عيليق صحيمن طر االمايل يف يه القميخ ابن بابويالش يرو«بثبوت رسیده 

منذ ابدعت  لواين كعظمتو كجاللو كعزتو يهبذا الدعاء اهلودعيان كانه  ÷ نياحلس

 رسمد االبد نيل طرفه عك ل شعره يفكبو كتيبوودوام خلود  كمن اول الدهر عبدت فطرين

 لواينو كنعمته من نعم يراخفكبلوغ ش نت مقرصا يفك لنيرهم امجعكد اخلالئق وشيبتحم

مثل  كتيت من خشكيبو ينيحرثت ارضها باشفار عو ييايا بانيد الدنيربت معادن حدك

علی  كحق ب من ويفجيثر ما كال من يقل كان ذلكا لديصدو دما نيبحور السموات واالرض

 يوجسم يعظمت للنار خلقو نيبعذاب اخلالئق امجع كبعد ذل يعذبتن ياهل كلوانو

ون جلهنم حطب يكوال  يريالنار معذب غ ون يفيكالحتی  يومالت جهنم واطباقها من

هنج البالغه عن  يفو ك ما استوجبت من عقوبتريثكال من يقلعلی  كان لعدلكل يسوا

از ھرچه  عقیده بیستم آنکه » هذه االمه من عذاب اهللاريامن خيقال ال  ÷ نيمومنـالريام
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از خیر و شر و کفر و ایمان و طاعت و معصیت شود  می بنده یا حیوانات دیگر صادر
ھمه پیدایش خدا و به ایجاد اوست بنده را قدرت بر پیدایش او نیست آری کسب وعمل 

یابد ھمین است مذھب اھل سنت و  می بر ھمین کسب و عمل خود جزا بنده است و
گویند بنده افعال خود  اند امامیه و کیسانیه و فرق ثمانیه زیدیه مخالف این عقیده حقه

و حق تعالی را در اقوال وافعال ارادیه او بلکه در جمیع افعال و کند  می را خود پیدا
دخلی نیست و این کنند  می وانات که بارادهاعمال طیور و بھایم و حشرات و سائر حی

ُ َخلََقُ�ْم َوَما ﴿عقیده ایشان مخالف کتاب و عترت است اما الکتاب فقوله تعالی  َوا�َّ
ٍء َ� إَِ�َ إِ�َّ ُهوَ ﴿ .]٩٦[الصافات:  ﴾٩٦َ�ْعَملُونَ  ْ�َ ِ

ُ َر�ُُّ�ْم َخالُِق ُ�ّ �َّ  َذلُِ�ُم ا�َّ
َ
فَ�

َماءِ َما ﴿و قوله  .]٦٢[غافر:  ﴾٦٢تُْؤفَُكونَ  َراٍت ِ� َجّوِ السَّ ْ�ِ ُمَسخَّ لَْم يََرْوا إَِ� الطَّ
َ
�

 ُ َولَْم يََرْوا إَِ� ﴿ .]٧٩[النحل:  ﴾٧٩إِنَّ ِ� َذلَِك َ�يَاٍت لَِقْوٍ� يُْؤِمُنونَ  ُ�ْمِسُكُهنَّ إِ�َّ ا�َّ
َ
أ

ْ�ِ فَوَْ�ُهْم َصافَّاٍت َو�َْقبِْضنَ  ٍء بَِص�ٌ  ِسُكُهنَّ إِ�َّ الرَّْ�َنُ َما ُ�مْ  الطَّ  ﴾١٩إِنَُّه بُِ�ّلِ َ�ْ
ه بامجعهم من االئمه ان افعال العباد خملوقه هللا ياما العرته فقد روت االمامو« .]١٩: ک[المل

و غیره و درین مسئله صریح بزعم خود مخالف  »ات شارح العدهيالروا كر تلكذ تعايل
سک به شھادت چند ایشان را ملجائی و مفری نیست ائمه اعتقاد دارند و غیر از تم

گویند که اگر خالق افعال عباد حق تعالی باشد الزم آید که امر ثواب و عقاب و جزا ھمه 
باطل شود زیراکه ایشان را در افعال خود دخلی نیست و تعذیب شخصی بر فعلی که 

و عقاب و جزا را اورا دران دخل نباشد ظلم صریح است اھل سنت گویند که امر ثواب 
بر اصول شیعه و موافق روایات ایشان از ائمه با وصف آنکه خالق افعال عباد حق تعالی 

مطابق علم و ھرکس  باشد به دو طریق ثابت کرده میدھیم طریق اول آنکه جزاء افعال
مثال در علم حق تعالی ثابت است که اگر اعمال وافعال ھرکس  تقدیر الھی است در حق

ایشان واگذارم و خلق این اعراض را به ایشان تفویض نمایم فالنی طاعت پیدا ایشان را ب
خواھد کرد و فالنی معصیت وفالنی ایمان وفالنی کفر و شاھد این تقدیر و علم در علم 
بندگان نیز قایم کرده است و آن میل و خواھش نفس است پس میل مومنین به 

اعت به طاعت است و میل اھل فسق ایمانست و میل کافرین بکفر است و میل اھل ط
کند  می که حق تعالی بر دست او پیدادھد  می بفسق ھرکس دردل خود ھمان را ترجیح

پس شد  می پس جزاء نیک و بد بنابر علم الھی است ایجاد ایشان را اگر تفویض بایشان
ایشان خالق افعال خود حقیقت اگر نباشد اما در خلق تقدیری شبھه نیست اگر کافر را 
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و اگر مومن را قدرت این کار میدادند کرد  می قدرت خلق افعال میدادند کفر را پیدا
ھذا القیاس در جمیع افعال و اقوال و جزا دادن بر علم   و علیکرد  می ایمان را پیدا
است ن و تیره ییعه ظلم نیست زیراکه جزاء اطفال کفار بھمنزد شھرکس  خود در حق

عن  ÷سالت ابا عبداهللا «له بن سنان قال بال تفاوت نزد امامیه روی ابن بابویه عن عبدال

دخلون ي نيانوا عاملكا ـبلغوا احلنث قال اهللا اعلم بميموتون قبل ان ي كنيمرشـاطفال ال

فار كضا انه قال اوالد اليعبداهللا ا عن ايب هيعن وهب بن وهب عن اب يمداخل آباءهم ورو

 پس چون عذاب صبی غیر مکلف بسبب آنکه در علم الھی کافر و عاصی بود »النار يف
آنکه شاھد این علم از میل نفس و خواھش دل یافته شود ظلم نباشد تعذیب بر فعل  بی

ھمین فعل را بسبب آنکه عند القدره فرماید  می عبد که موافق خواھش واراده او خلق
چرا ظلم باشد و در روایات حضرات ائمه این وجه مصرح و مبین است در کرد  می خلق

آخرون منهم عن االئمه ان اهللا خلق بعض عباده وه يابن بابوو ينيلكال يرو«کتب شیعه 

در لفظ کانوا تامل باید کرد که صریح  »علمونيانوا كا ـا بعلمه بميبعض عباده شقودا يسع
نماید و روی الکلینی و غیره من االمامیه عن ابی بصیر انه  می فرض و تقدیر افاده معنی

ا ابن رسول اهللا ي كجالسا فساله سائل فقال جعلت فدا ÷ عبداهللا ايب يدي نينت بك«قال 

علمه فقال  عملهم يفعلی  م هلم بالعذابكححتی  هيمعصـن حلق الشقاء باهل اليمن ا

 كم بذلكا حـقوم له احد من خلقه بحقه فلمياهللا عز وجل الا السائل علم هيابوعبداهللا ا

وهب وقه ما هم اهله يوضع عنهم ثقل العمل بحقوطاعته علی  وهب الهل حمبته القوه

منعحهم اطاقه القبول منه فوافقوا ما وهم يتهم لسبق علمه فيمعصعلی  ه القوهيمعصـالهل ال

قه يبحق هم من عذابه الن علمه اويلياتوا حاال تنجيقدروا ان يم ـلوعلمه  سبق هلم يف

 عبداهللا عن منصور بن حازم عن ايب ينيلكال يروورسه وهوشاء ما شاء  يمعنوهوق يالتصد

بغضه ابدا يم ـدا اليالشقاوه قبل ان خلقه فمن خلقه سعوانه قال ان اهللا خلق السعاده  ÷

واگر  »حلا احب عملهان عمل صاوبه ابدا حيم ـا ليان عمل سوءا ابغض عمله وان خلقه شقو
جزا دادن ظلم باشد که شود  می براین خلق عمل از خود که موافق خواھش بنده واقع

بر خلق نفس او و قوای او با وجود تسلیط شیطان برو و منع الطاف و اطاقه قبول در 
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منع عنه و ةيمعصـال ةوهب له قو«حق او نیز ظلم الزم آید حاالنکه در روایت مذکوره و 

صریح واقع است و نیز در روایات سابقه  »همياتوا حاال تنجيقدروا ان يم ـالقبول ولاطاقه 

ل به كوود سوءا سد مسامع قلبه يانه قال اذا اراد اهللا بع«از حضرت ابوعبدالله وارد است 

بنده مضطر وملتجی  اند وظاھر است که درین معامله که با بنده کرده »ضلهيطانا يش
اعت و بندگی ندارد طریق دوم آنکه جزا بر عمل نیست تا بفعل معصیت است قدرت ط

بر میل دل و خواھش نفس است که مقارن ھر ھرکه  دخلی از بنده دران در کار باشد
 اگرچه اند باشد از خیر و شر و لھذا سھو و نسیان و خطا و اکراه را معاف داشته می عمل

باشد  نمی و خواھش نفسچون میل دل شود  می درین حاالت صدور افعال شر از بنده

عن  وينكعن الس ينيلكلل ايفكال يف«و لھذا بر نیت خیروشر جزا میدھند که عمل نباشد 

افر رشمن كال ةينو من عمله ريمومن خـال ةين( جقال قال رسول اهللا  ÷ عبداهللا ايب

 ضا عن ايبيه ايفو«و وجه خیریت و شریت ھمین است که مدار جزا بروست  »)عمله

ذا كافعل حتی  يارب ارزقنيقول ي لريمومن الفقـان العبد ال«قال  ÷ عبداهللا  عن ايبريبص

تب اهللا له من االجر مثل كته يمنه لصدق ن كذل أل  فاذا علم اهللاريوجوه اخلوذا من الرب كو

چنانچه در باب  اند را محیط ثواب عمل گردانیده »سمعهوا يهلذا روعمله وتب له ليكما 

فه قال قال ابوعبداهللا يد بن خليعن عب يما رو كمن ذل«الریا از کلینی مفصل مذکور است 

و نیز  »اهللاعلی  ان ثوابهكمن عمل هللا وان ثوابه للناس كانه من عمل للناس  كاء رشيل رك
اھش عمل بر خو پس معلوم شد که مدار تاثیر اند درحدیث متفق علیه ندامت را توبه فرموده

قلب است چون در حالت ندامت خواھش عمل رفت اثر آن نیز رفت و لوبعد مدت و زمان 

قال ان  ÷ عبداهللا ضا عن ايبياوبالندم توبه  يفكقال  ÷ جعفر عن ايب ايفكال يفو«طویل 

زال منه ياهللا بالذنب اجلنه قال نعم انه يذنب فال  ذنب فيدخله اهللا به اجلنه قلت يدخلهيالرجل ل

و چون مدار جزا بر نیت ومیل نفس و استحسان  »ةدخله اجلنيمحه اهللا فريا لنفسه فينافخائفا 
قلب است اگر حق تعالی موافق اراده و خواھش عبد خلق افعال نماید و بران جزا دھد ظلم 

بدون خواھش شد  می که خلق افعال عباد ابتداءشود  می چرا باشد آری ظلم وقتی متصور
 افعال جمادات کاحراق النار و قتل السم و قطع السیف.و اراده بنده مثل 
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دخلی درین اعمال شود  می و چون خلق افعال بندگان تابع اراده و خواھش ایشان
یافتند و بحسب آن جزا چشیدند و ھمین است معنی (کسب واختیار) عند التحقیق 

را قدرت  آمدیم برین که این خواھش و میل نفس پیدا کرده کیست ظاھر است که بنده
ایجادش نیست و حق تعالی چون خود خواھش را ھم پیدا کند پس بران خواھش چرا 
مواخذه نماید و جزا دھد جوابش آنست که این شبھه با وجود اعتقاد خلق افعال عباد 
از عباد نیز وارد است پس شیعه را نیز فکر جواب آن باید کرد زیرا که بالبداھه 

جمیع اسباب صدور فعل از قدرت و قوت و حواس و واالجماع دواعی وارادت بلکه 
رده آن کجوارح بلکه وجود ذات بنده که اصل االصول این افعال و اعمال است پیدا 

خداست بنده را دران دخلی نیست و تحقیق المقام آنست که آن توسط اختیار در فعل 
ذم و محل ثواب آمد آن فعل اختیاری شد و از حد اضطرار و التجا بر آمد و مورد مدح و 

و عقاب گشت و بودن اختیار باختیار خود ضرور نیست بلکه محال است للزوم 
التسلسل چون در شاھد کسی را قدرت بر خلق اختیار در غیر خود نیست عقل را به 

افتد اما بعد از آنکه از شوایب اوھام و گرفتاری  می قیاس فھمیدن این معنی دشوار
که مدار اختیار فعل بر وجود اختیار کند  می جزم کند می مالوفات خود صفا حاصل

است نه بر ایجاد فعل و نه بر ایجاد اختیار مثال غالم کسی میخواھد که بگریزد و 
شخصی اورا به امر او یا به وجھی دیگر اطالع بر خواھش دلش یافته برداشته تا 

مباشرت  هاگرچختن البته عند العقل منسوب بان غالم است یمقصدش رسانید این گر
فعل از دیگری است و خواھش قلبی غالم از دیگری حاال فرق در اعتقاد اھل سنت 
وشیعه ھمین قدر است که اھل سنت اختیار عبد را محفوف ازھر دو جانب بفعل الھی 
دانند از جانب فوقانی بخلق اختیار و اراده و خواھش و میل نفس واز جانب تحتانی 

از جانب فوقانی بفعل الھی اعتقاد کنند نه از جانب بخلق فعل و شیعه اختیار اورا 
تحتانی و گویند که خلق فعل کار اوست درینجا عاقل را غور باید کرد که چون جانب 

 فوقانی اختیار در دست دیگری شد.

ــــذ ــــل لل ــــ يق ــــفه يف يدع ــــم فلس  العل
 

 اءياشــــ كغابــــت عنــــوئا يحفظــــت شــــ 
 

 سوید قال انشدنی ذو الرمهثم روی الشریف المرتضی عن االصمعی عن اسحق بن 
 بیت

ـــــــاكونـــــــا فكنـــــــان قـــــــال اهللا يعو  انت
 ج

 فعــــل اخلمــــريفعــــوالن بااللبــــاب مــــا  
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ا ـنان فعوالن فوصفتهميا قلت عـبخت انموشخت لوون فقال لك خرب النيفقلت فعول« 

 »المهك يالم من القول بخالف العدل انتهكالرمه هبذا الوا حترز ذـانم مرتيضـ. قال الكبذل
و عجب است از شریف مرتضی که ازین کالم ذوالرمه این عقیده را فھمیده حاالنکه 
 غرض ذوالرمه آنست که اگر لفظ فعولین را خبر کان میگردانیم سوق کالم برای آن

که حق تعالی دو چشم معشوق را فتان وجادو کرد عقل ربای عاشقان آفرید و شد  می
کان را نامه آوردم و فعوالن را صفت  این معنی مقصود من نیست و در صورتی که

عینان ساختیم سوق کالم باالصاله برای اثبات فتانی و ساحری و عقل ربائی دو چشم 
ھردو  معشوق شد و این معنی مقصود من است و رتبه عالی دارد و نیز ثابت شد که

چشم مشعوق ازان جنس است که حق تعالی آنھا را بقدرت خاص خود و به امر تکوین 
د افریده مواد را استعداد پذیرفتن اینصورت نبود و مصوره قدرت القاء این نقش خو

نداشت حاال باید دید که شریف مرتضی در کدام وادی افتاده است ازینجا شعر فھمی 
آورد نیز  می و تحرز از خالف عدل در صورتی که فعولین بنصبشود  می عالم باال معلوم

و ساحری را نسبت به حق تعالی نکرده بلکه بھر بحسب ظاھر حاصل بود زیراکه فتنه 
کس  ھیچ دو چشم معشوق نسبت کرده و مساحر و فتان را ساحر و فتان ساختن نزد

خالف عدل نیست اگر خالف عدل است سحر و فتنه کردن است و اگر وقت نظر را کار 
 فرمایند در صورت رفع ھم بحسب معنی خالف عدل معتقد ایشان است زیرا که

خالق عشق و  گوید که خمر خالق اسکار است و چشم معشوق نمی از عقالس ک ھیچ
جنون در عاشق و موافق فھم شریف مرتضی باید که خمر و چشم معشوق نیز خالق 
بعضی اعراض که قسمی است از موجودات عالم و شریک پروردگار باشند حاالنکه 

م شاعر محض مبنی بر نه در جمادات و کالکنند  می امامیه نیز اشراک در حیوانات
این کالم شریف مرتضی را درینجا نقل ھرچند  مبالغه است نه اراده معنی حقیقی و

نماید لیکن غرض تنبیه است بر  می کردن و بران رد و قدح نمودن به ظاھر فضولی
قوت دانشمندی این بزرگان و دقیقه فھمی این بزرگواران که در معنی یک شعر از 

و با وصف این تقریرات که  اند سم دست بر سر و پا در گل ماندهاشعار شاعر بدوی چه ق
مضحک تکالن و ملعبه صبیان است اورا جمیع طایفه شیعه امامیه علم الھدی لقب 

و در حقیقت این عقیده ایشان  اند داده و بناء دین و ایمان خود بر صوابدید او نھاده
و دانستند  می سوای ذات یزدانماخوذ از زندقه مجوس است که خالق شرور و قبایح را 

 نمودند این قدر ھست که مجوسیان زیاده بر یک شریک اعتقاد او را شریک الوھیت می
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کردند و ایشان ھر مور ضعیف و ھر سگ و خر ناپاک را شریک قدرت باری تعالی  نمی
به شرکت  اند در خلق و ایجاد دانند معاذالله من ذلک و فرقه مفوضه از شیعه قایل

بتوسط  اند وعلی در خلقت دنیا چنانچه در باب اول گذشت و اسماعیلیه قایلمحمد 
اش آنکه از  عقول و نفوس در ایجاد عالم مثل فالسفه لیکن تقریر دیگر دارند خالصه

باری تعالی عقلی صادر شد که تام بود و کماالت او او را بالفعل حاصل و نفسی صادر 
اق تمام و کمال یلفعل حاصل نبود نفسی را اشتشد که تام نبود و کماالت او او را با

دامنگیر حال شد و بحرکت خواست که خود را تمام و کمال سازد به استفاده این صفت 
بست پس اجرام علویه را پیدا  نمی از عقل الجرم بحرکت آمد و حرکت بدون آالت صورت

نصریه و کرد و آنھا را بحرکت دوریه متحرک ساخت بتوسط آن حرکت طبایع بسیط ع
بتوسط آن طبایع بسیطه مرکبات بوجود آمدند و اصول مرکبات تامه معادن و نبات و 

اند و افضل این ھمه حیوان و افضل انواع او انسان و این عقیده خود صریح  حیوان

َماَواِت ﴿مخالف کتاب و عترت است اما الکتاب فقوله تعالی  ِي َخلََق السَّ ُ ا�َّ ا�َّ
رَْض َوَما

َ
يَّاٍ� ُ�مَّ اْسَتَوى َ�َ الَْعرِْش  َواْ�

َ
ٍ َوَ�  بَيَْنُهَما ِ� ِستَّةِ � َما لَُ�ْم مِْن ُدونِهِ ِمْن َوِ�ّ

ُرونَ  َشفِيعٍ  فََ� َ�َتَذكَّ
َ
رِْض ﴿و قوله  .]٤[السجدة:  ﴾٤أ

َ
ِي َخلََق لَُ�ْم َما ِ� اْ� ُهَو ا�َّ

َماءِ  اُهنَّ َسبَْع َسَماَواٍت َ�ِيًعا ُ�مَّ اْسَتَوى إَِ� السَّ ٍء َعلِيمٌ  فََسوَّ [البقرة:  ﴾٢٩وَُهَو بُِ�ّلِ َ�ْ
٢٩[.  

ِ َعلَيُْ�مْ ﴿ َها ا�َّاُس اذُْكُروا نِْعَمَت ا�َّ ُّ�
َ
ِ يَْرزُقُُ�ْم مَِن  يَا � َهْل ِمْن َخالٍِق َ�ْ�ُ ا�َّ

رِْض 
َ
َماءِ َواْ� �َّ تُْؤفَُكو َ� إَِ�َ إِ�َّ ُهوَ  السَّ

َ
ءٍ ﴿ .]٣[فاطر:  ﴾٣نَ فَ� ْ�َ ِ

ُ َخالُِق ُ�ّ وَُهَو  ا�َّ
ٍء َو�ِيٌل  ْ�َ ِ

ه عن ابن عباس عن ياالمام يا روـاما العرتت فلمو« .]٦٢[الزمر:  ﴾٦٢َ�َ ُ�ّ

خلقت وانا خلقت اخللق  ضا من اهل السنه انه قال (قال اهللا تعايليرواه ابن ماجه اوج  يالنب

و اگر این روایت  »)ده الرشيعلی  قدرت ليوو ريده اخليعلی  من قدرت  والرش فطويبرياخل

ه من ريغو ايفكال يف ينيلكال يا روـفلم«را بجھت مشارکت اھل سنت دران اعتبار نباشد 

اىل  اهللا تعايل يا اوحـمـقول ميان كانه  ÷ عبداهللا ه بن وهب عن ايبيه عن معاوياالمام

 تهي واجرريخلقت اخلوانا اهللا ال اله اال انا خلقت اخللق  التوراه (اين ه يفيانزل علو مويس

خلقت وانا اهللا ال اله اال انا خلقت اخللق وه يديعلی  تهيمن اجرـل د من احب فطويبيعلی 
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بم بن يبن ابراه عيل يرووده الرش) يعلی  تيمن اجرـل ليوود يد من اريعلی  تهيالرش واجر

 عن ايب يمومن بن القاسم االنصارـعبدال  عنريصاحب التفس يهاشم ابواحلسن القم

ضا يا ينيلكال يروو والرش) ري(انا اهللا ال اله اال انا خالق اخل أل قال قال ربنا ÷ عبداهللا

انا اهللا ال اله  تبه (اينك يف بعض ما انزل اهللا تعايل جعفر انه قال ان يف عن حممد بن سلم عن ايب

ده يعلی  تيمن اجرـل ليوو ريده اخليعلی  تيمن اجرـل  والرش فطويبرياال انا خلقت اخل

عدوهنا اصح ي يمعتربه التـتبهم الك ه يفيمروـمن االخبار الصحاح ال ك ذلريغاىل  الرش)

 و درین روایات حضرات ائمه این مضمون را از کتب سماوی و کالم الھی نقل »تبكال
یند که شر و فرمایند و ازین ھمه فرقه امامیه و کیسانیه چشم پوشی کرده گو می

و کاش بر ھمین قدر  اند معاصی و کفر و فسق مخلوق ابلیس و بنی آدم و بنی الجان
جمیع خیرات و طاعات و خوبیھا را نیز بخود نسبت کنند و حضرت کردند  می قناعت

ْن َ�َتَ�َّ ﴿حق را درین امور دخلی ندھند 
َ
َم بَِهَذا َولَْوَ� إِذْ َسِمْعُتُموهُ قُلُْتْم َما يَُ�وُن َ�َا أ

و دانشمندان و علماء ایشان در تاویل این  .]١٦[النور:  ﴾١٦ُسبَْحانََك َهَذا ُ�ْهَتاٌن َعِظيمٌ 
و به ساحل خالص از لجه مخالفت کتاب و عترت را  اند اخبار دست وپای بسیار زده

کالم بعضی محققین ایشان نقل کنیم تا موجب بصیرت در خوش فھمی  اند رسیده
ه مراد از خیر مالیم طبع است و مراد از شر منافر طبع نه ایمان کگوید  می ایشان شود

زیرا که کند  می این معنی را صریح بقیه کالم رد م اولیو کفر و طاعت و معصیت گوئ

این  »)يده الرشعلی  تيمن اجرـل ليوو ريده اخليعلی  تيمن اجرـل فطويب(« اند فرموده
خیر و شر را بر دست بندگان چه قسم اجرا تواند شد واگر اجرا متصور ھم شد پس 
طوبی و ویل درین خیر و شر چه معنی دارد اگر زنی خوش شکل در خانه شخصی 
دیده شد و مالیم طبع افتاد حالت خوش عندالله صاحب آن خانه را چرا حاصل شد و 

آمد ویل و ھالک و عقوبت عندالله چرا  اگر حبشی دیو شکل در سر کار پادشاھی بنظر
باشند مالیم طبع و منافر  قسم میھردو  نصیب آن پادشاه شود دوم آنکه معاصی نیز

طبع مثال زنا با زنی صاحب حمال با غنج و دالل مالیم طبع است و لواطت با حبشی 
دیو شکل کریه المنظر بد غر بیله منافر طبع و ھمچنین طاعات نیز ازین دو قسم 

ام برف یم طبع است و در ایبیرون نخواھند بود وضو وغسل به آب سرد در تابستان مال
 ین باال سرائیرد و از اکده نیچ فایر و شر ھیر خین تفسیمنافر طبع پس ا یخ بندیو 
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و ھمان شود  می حاالشد  می ر مفھومین تفسیه سابق از اکمعنی حاصل نشد ھمان 
ن طاعت یلمه مبکن دو یود حاال ھم ھست مفھوم ات الحق بین عنایه قبل از اکال کاش

ه از آنھا عام تر کاراده آنھا شود بل یست تا از اراده آن نفیمان نیفر و اکت و یو معص
ه متعلق به عام ک یمکاست و اراده عام خود بالشبھه مستلزم دخول خاص است در ح

 شان.یعلما و دانشمندان ا ین است خوش فھمیاند ا ردهک

قلت «ه گفت کست یمرو / یوفکفه یاھل سنت ابوحن یس الفقھایرئفائده از 

العباد فقال: اهللا اىل  اليب عبداهللا جعفر بن حممد الصادق يا ابن رسول اهللا هل فوض اهللا االمر

ذلك فقال: اهللا اعدل من ان علی  العباد فقلت هل جربهماىل  اجل من ان يفوض الربوبيه

بر  »التسليطوالكره والتفويض وال بني بني الجرب كيف ذلك فقوذلك فقلت علی  جيربهم
خلق از عباد و اثبات  یاند و در نف مذھب خود نھاده یت اھل سنت بناین روایھم

 ت راین روایشان مطابق ارشاد حضرت صادق اعتقاد دارند حاال ھمیا برایسب ک
ذب اھل سنت ظاھر گردد کد تا صدق و ید شنیز بایه نیعه اثناعشریتب شکاز ھا  بعین

لكن امر بني وال تفويض وروي حممد بن يعقوب الكليني عن ايب عبداهللا انه قال ال جرب «

روي ولكن امر بني امرين والتفويض وروي الكليني عن ايب عبداهللا انه قال ال جرب وامري 

حلسن حممد روي الكليني ايضا عن ايب اوالكليني ايضا عن ابراهيم عن ايب عبد اهللا مثل ذلك 

علمای  اند ح موافق اھل سنتیه صرکوره را کات مذینجا ھم روایدر ا »بن الرضا نحوه
ن خلق قوت و قدرت و ین امریه مراد از امر بکند یاند گو ل افتادهیتأو یشان در پیا

ه سؤال سائل از چه کفھمند  نمین قدر یجاد فعل این بر فعل است نه دخل در اکیتم
ض خلق قدرت و قوت بر فعل یبرند سؤال از تفو یده میشکجا کبود و جواب حضرات را 

است در خلق فعل است  یو نزاع یالبطالن است اگر بحث یھیه بدککند  می دام عاقلک
و مع  کسازند معاذ الله من ذل یالم لغو مکه خود ین توجیپس جواب حضرات را در ا

ه کش یض علت بحث و اعتراض موجود است و ھمان حرف در پیفون تیا یھذا در نف
ه قصد قتل او دارد کدشمن خود را شخصی ه اگر کاست  یھیبد کالله اعدل من ذل

گر اغالل و سالسل او را دور یدشخصی ند و کمغلول و مسلسل نموده در حجره بند 
از غالمان خود را با ی یکز به دست او بسپارد و ین یاردکشاده و کرده و حجره را در ک

ند کض ید بر قتل شخص اول و تحرین شخص را اعانت دھد و مدد نمایه اکاو بر گمارد 
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رده باشد در حق شخص اول و با قطع نظر از کح یگر ظلم صریار آن شخص دکن یبر ا
ه ماده کعه برآورده و در دست دارند یتب شکحه از یات صرین ھمه اھل سنت روایا

ه صاحب الفصول من کاست  یتیو از آن جمله رواکنند  می بن قطع خ ویل را از بیتأو

عن ابراهيم بن عياش قال سأل رجل «رده کح آن یه آن را در فصول آورده و تصحیاالمام

الفعل علی  اعدل من ذلك فقال يقدرونوأتكلف اهللا العباد مااليطقيون فقال ه÷  الرضا

از آن وكم يريدون قال هم اعجز من ذلك در اين حديث صحيح نفي قدرت رصيح فرمود 

امون ـمـيف جملس ال÷  مجله در نثر الدرر است سأل الفضل بن سهل عيل بن مويس الرضا

فقال يا اباحلسن اخللق جيربون قال: اهللا اعدل ان جيري ثم يعذب قال فمطلقون قال اهللا احكم 

 ارکم را یشان ذره از عقل سلیاش دانشمندان اکو  »نفسهاىل  يكلهوه من ان هيمل عبد
ا یب بران دخل ظلم است یه اقدار بر شر باز تعذکدند ید یو به نظر تعمق مفرمودند  می

سی کست اگر یا نیھست  ین باب فرقیست و در خلق فعل و خلق قدرت بر فعل در این
ن یا برای یمصمم دارد بر قتل او و سالحد عدو عمرو است و عزم یه زکن داند یقیبه 

توقف او  یبه دست او خواھد افتاد ب یاردکا ی یریابد و اگر شمشی نمیو خواھد  میار ک
شت در حق کداد و عمرو را  یرین ھمه را دانسته بدست او شمشیشت و اکرا خواھد 

حضرات ده یشان با عقیده این عقیرده باشد بالشبھه چون مخالفت اکح یعمرو ظلم صر
ه از ک یو خطاب یدا شد لقبیه واضح و ھوید علیشان بما المزیتب معتبره اک یاز رو

د یشان بایتب معتبره اکز از یت شده نیشان عناین مخالفت بایحضور حضرات بسبب ا
د یح باید تصریام حضرات بنابر مزیالم ارشاد التکگر ھم از یت دیدو روا یکد و یشن

÷ روي حممد بن بابويه القمي يف كتاب التوحيد باسناد صحيح عن ايب عبداهللا «افت یدر

فيهم وخرجوه من سلطانه انه قال القدريه جموس هذه االمه ارادوا ان يصفوا اهللا بعد له فا

ٍء  ٤٨يَوَْم �ُْسَحُبوَن ِ� ا�َّارِ َ�َ وُُجوهِِهْم ُذوقُوا َمسَّ َسَقرَ ﴿نزلت هذه  َخلَْقَناهُ إِنَّا ُ�َّ َ�ْ
اراد وروي الكليني عن ايب بصري قال قلت اليب عبداهللا شاء و .]٤٩-٤٨[القمر:  ﴾٤٩بَِقَدرٍ 

 .»احب قال الوقيض قال نعم قلت وقدر و
 یبا حضرت حق تعال یو قرب جسمان یانکه بنده را اتصال مکم آنیکست و یده بیعق

خشنودی و  یو رضامندمتصور است به درجه منزلت اینجا  ه درک یست قربیمتصور ن
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از عترت طاھره  یحه مروین است مذھب اھل سنت و در اخبار صحیاست و بس و ھم

اكثر فرق اماميه واند  اين اتصال از آن جناب كردهويف مكان «ه کعه گذشت یات شیبه روا

اين حممول دارند ـمعراج را بر مالقات متعارف جسمواند  صوري قايلوبه قرب مكاين 

انه قال يف ÷ مران بن اعني عن ايب جعفر ـمعراج عن حـبابويه يف كتاب الروي ابن و

بينه وجل نبيه فلم يكن بينه وادين اهللا عز  .]٨[النجم:  ﴾٨ُ�مَّ َدنَا َ�َتَد�َّ ﴿ تفسري قوله تعايل

االقفص من لؤلؤ فيه فراش يتألأل من ذهب فاراه صوره فقيل يا حممد أتعرف هذه الصوره 

 .»طالب ره عيل ابن ايبقال نعم هذه صو
دار او ین در آخرت به دید و مؤمنیرا توان د یه حق تعالکست و دوم آنیده بیعق

ن است مذھب اھل ین نعمت محروم مانند و ھمیافران و منافقان از اکمشرف شوند و 
ه او کند یار روئت و گوکر از مجسمه اجماع دارند بر انیعه غیع فرق شیسنت و جم

تاب فقوله کتاب و عترت است اما الکشان مخالف یده این عقید و ایرا نه توان د یتعال

ةٌ ﴿ یتعال حق  یف یو قوله تعال .]٢٣-٢٢امة: ی[الق ﴾٢٣إَِ� َرّ�َِها نَاِظَرةٌ  ٢٢وُُجوهٌ يَوَْم�ٍِذ نَاِ�َ

ُهْم َ�ْن َرّ�ِِهْم يَوَْم�ٍِذ لََمْحُجوُ�ونَ ﴿فار کال ه کپس معلوم شد  .]١٥ن: ی[المطفف ﴾١٥َ�َّ إِ�َّ

ْ�َمانِِهْم َ�َمًنا قَلِيً� ﴿ین را حجاب نباشد و قوله تعالیمؤمن
َ
ِ َو� وَن بَِعْهِد ا�َّ ِيَن �َْشَ�ُ إِنَّ ا�َّ

ُ َوَ� َ�نُْظُر إَِ�ِْهْم يَوَْم الْقَِياَمةِ َوَ�  ولَ�َِك َ� َخَ�َق لَُهْم ِ� اْ�ِخَرةِ َوَ� يَُ�ّلُِمُهُم ا�َّ
ُ
أ

ِ�مٌ 
َ
الم با که صلحا را نظر و کپس معلوم شد  .]٧٧[آل عمران:  ﴾٧٧يَُزّ�ِيِهْم َولَُهْم َعَذاٌب أ

 که متمسکات و سابق در باب دوم گذشت یمن اآل کر ذلیغ یخواھد بود ال یحق تعال
ات یھیات به بدیب بر شاھد و اشتباه عادیاس غایر از استعباد و قیت غیرو یشان در نفیا

را به مجرد استعباد عقل ناقص  یات قرآنیه آکاست  یادب یمال بکست ینگر یز دیچ
ه یرده نشود و در آکآن  یر در معانکد و غور و فیل و صرف عن الظاھر نموده آیخود تأو

بَْصارَ ﴿
َ
بَْصاُر َوُهَو يُْدرُِك اْ�

َ
 ینف .]١٠٣[األنعام:  ﴾١٠٣َوُهَو اللَِّطيُف اْ�َبِ�ُ  َ� تُْدرُِ�ُه اْ�

گر است و یدزی یچ کت ادرایرو یافت است واقع شده نه نفیدرمعنی ه به ک کادرا
 یحق تعال کافت ذات پایق دریه طرکن است یت ایآمعنی گر پس یز دیت چیرو

افت او عقل و تأمل است و اگر بالفرض یق دریه طرکبل ستیاستعمال حاسه بصر ن
دن یه دکاند و ظاھر است  ردهکت بنا بر عادت یرو یت ھم باشد نفیرومعنی به  کادرا
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د و یتوان د نمیسی کد یند تا او خود را ننمایخواھد بھرکس  هکست ین یعاد یاو تعال

يَا بَِ� آَدَم َ� ﴿ یواقع است مثل قوله تعال یالم الھکد در ییتق یات باطالق و بیعاد ینف
بََو�ُْ�ْم ِمَن 

َ
ْخَرَج �

َ
يَْطاُن َكَما أ اْ�َنَّةِ َ�ْ�ُِع َ�نُْهَما ِ�َاَسُهَما لُِ�َِ�ُهَما َ�ْفتِنَنَُّ�ُم الشَّ

ِيَن  إِنَُّه يََراُ�ْم ُهَو َوقَبِيلُُه ِمْن َحيُْث َ� تََرْوَ�ُهمْ  َسْوآتِهَِما ْوِ�َاَء لِ�َّ
َ
َياِطَ� أ إِنَّا َجَعلَْنا الشَّ

 خرق عادت واقعق ین و جن بطریاطیت شیو باالجماع رو .]٢٧[األعراف:  ﴾٢٧َ� يُْؤِمُنونَ 
استعظام و استعباد کردند  می فار درخواستکه که را کو لھذا رویت مالئشود  می

ا سبق من ـاما العرته فلم«نند و یب یز مین آنھا را نیو مؤمنا و صلحا یه انبکاند با آن نموده

يراه جل هل وروايه ابن بابويه عن ايب بصري قال سألت ابا عبداهللا فقلت اخربين عن اهللا عز 

ت را در یه روئکو طرفه آن است  »غري ذلك من االخباراىل  مومنون يوم القيامه قال نعمـال
تاب الله لفظ نظر که در کحال آن ینیقینند بر حصول علم کو ائمه حمل  یالم الھک

الم ائمه کندارد و در  یاحتمالقی یحقت یر از رویه ھرگز غکواقع است ) یبـ(ال یمتعد
 ینیقیامه واقع است و از حصول علم یوم القیت یسائالن از رو ت در جوابیلفظ رو

ا یست مگر در دنیامت چیبه روز ق ینیقیت علم یو خصوصکرد  می چرا سؤالسی ک
ست نزد اھل سنت خود یحاصل ن یبه ذات و صفات او تعال ینیقین را علم یمومن

عه را حاصل یشمان است اگر یات ایاز ضرور یبذات و صفات او تعال ینیقیحصول علم 
ن ظن فاسد داشته باشند یگران ھم اینفسه در حق د یس علیقیم المرء کنباشد و به ح

 ست.یعجب ن
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از واجبات است بر ذمه حق  یاوامر و نواھه ف عباد بیلکه تیه نزدامامکسابق گذشت 
شان ینزد ا یز بر ذمه او تعالیا نیشود پس بعثت انب میا نیف بدون بعثت انبیلکو ت یتعال

ز بر ذمه یچ چیداست چه ھیه ھست ظاھر و ھوک یو فساد یده خللین عقیواجب شد و در
ف دادن و یلکت یآر ن نداردیان ایت شایوببت و ریست و مرتبه الوھیواجب ن یتعال یبار

ت ین عناینند عکرم است اگر کاما بمحض فضل و شود  می غمبران نمودن واقعیبعثت پ
ن است مذھب اھل سنت واگر بعثت یست و ھمیت نیاکشجای نند کاست و اگر ن

ان انعام ین مضمون را در مقام امتنان و بیار ایات بسیدر آ یبود الله تعال میغمبران واجب یپ

لََقْد َمنَّ ﴿ یباشد قوله تعال مین یه در اداء واجب منتکرایفرمود زنمیور کمذو احسان خود 
�ُْفِسهِْم َ�تْلُو َعلَيْهِْم آيَاتِهِ َو�َُزّ�ِيهِْم َو�ُعَ 

َ
ُ َ�َ الُْمْؤمِنَِ� إِذْ َ�َعَث �ِيِهْم رَُسوً� مِْن � ّلُِمُهُم ا�َّ

و حضرت  .]١٦٤[آل عمران:  ﴾١٦٤بُْل لَِ� َضَ�ٍل ُمبِ�ٍ الِْكتَاَب َواْ�ِْكَمَة �ْن َ�نُوا ِمْن �َ 
ه دعا بانچه واجب الوقوع است کرایه خود زیخواست در حق ذر میم آنرا از خدا نیابراھ

َر�َّنَا َوا�َْعْث �ِيِهْم رَُسوً� مِنُْهْم ﴿ هیل صلوات الله علیه عن الخلیاکح یندارد قوله تعالمعنی 
نَْت الَْعزِ�ُز اْ�َِكيمُ  آيَاتَِك َو�َُعلُِّمُهُم الِْكتَاَب َواْ�ِْكَمَة َو�َُزّ�ِيهِمْ َ�تْلُو َعلَيْهِْم 

َ
 ﴾١٢٩إِنََّك �

او  یا وصی یاز نب یچ زمان خالیه ھکد یبا میه یه نزد امامکد دانست یحاال با .]١٢٩[البقرة: 
د نواجب شناس یتعال یرا بر ذمه بار یا نصب وصی یم مقام او باشد نماند و بعثت نبیه قاک

زمان چنانچه در  یکدر  اند ھر دو یو وص یل بوجوب وجود نبیقا هیلیه از اسماعیو سبع
را واجب  یه درھر زمان بعثت نبیه و عجلیر مذھب شان گذشت و مفضلکباب اول در ذ

ن یز را ازایچ چین ھم گذشت و اھل سنت ھیدانند و نبوت را منقطع نه انگارند چنانچه ا
ات یتاب پس آکتاب و عترت است اما الکز مخالف یعه نیده شین عقیجب ندانند و اامور وا

ات یز آیاز نبوت و آثار نبوت است و ن یه خالکبر وجود زمان فتوت کند  می ار داللتیبس

َحٍد مِْن رَِجالُِ�ْم ﴿ القرآن یح دارند بر ختم نبوت فیار داللت صریبس
َ
بَا أ

َ
ٌد � َما َ�َن ُ�َمَّ

ِ وََخاَ�َم ا�َّبِّيِ�َ  َولَِ�نْ  ٍء َعلِيًما رَُسوَل ا�َّ ُ بُِ�ّلِ َ�ْ يف و« .]٤٠[األحزاب:  ﴾٤٠َوَ�َن ا�َّ

انا اطلب لكم من ايب يمنحكم وال عييس للحواريني قانجيل يوحنا يف الصاح الرابع عرش 
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روح حق و معنی ب یدر لغت عبران »فارقليطواالبد اىل  اـعطيكم فارقليط ليكون معكم دائميو
مان یه بشرف اکھود یر از نصارا و یثکجمعی غمبر ماست و یپ ینیقین است و نام یقی

ب یبن حزله الطب یسیبن ع ییحی یمنھم ابوعل اند ن شھادت دادهیبا اند مشرف شده
در  یتابکبود اسالم آورد و  ینه در اصل نصراکالطب  یم و المنھاج فیتاب التقوکصاحب 

ر ظھور او خوانده یغمبر ما و خیه در نعت پکل یت و عبارات انجاات توریرد نصارا نوشت و آ
 کاده از حد احصا است و متمسین باب پس زیرد و اما اخبار ائمه درکر کتاب ذکبود دران 

ن امر ھم دخل لطف است و فساد یه لطف واجب است و اکن مسئله ھمانست یه دریامام
ه مسروقه از یات شعرکنه ن مسئله بیه دریلیست و اسماعیجت اعاده نن سابق گذشت حایا

است  یو نفس یلکامل کست یعقل یه در عالم علوکند ھمچنانیند و گوینما کفالسفه تمس
باشد  یر عقلین یه در عالم سفلکد یبا میما تقدم کائنات است که مصدر که یلکناقصه 

ع چون نسبت عقل یپس نسبت رسول در تشر یلکباشد ناقص  یو نفس یلکامل ک
جاد و چنانچه یه است در ایلکع چون نفس ناقصه یدر تشر یجاد و نسبت وصیاملست در اک

مال کنجات و استبسوی ه ینفوس انسان کعقل و نفس است تحر کبتحر کافال کتحر
ل فه عقین دو خلیھذا در ھر عصر و ھر زمان ا یباشد و عل یرسول و وص یکدرجات بتحر

ن ھمه خرافات اوھام و یه اکست یده نیمدام باشند و بر عاقل پوش یو نفس در عالم سفل
ه مسلم الثبوت است ک یمزخرفات فلسفه خام است و اال بودن عقل و نفس در عالم علو

ر یو الزم و از حضرت ام واجب کیست یبر ھمه آنچه در عالم علو یباز اشتمال عالم سفل

اللهم داحي «ن عبارت متواتر است یه ھم بریتب امامکن در صفت درود در یالمومن

حممد علی  نوامي بركاتكومسموكات اجعل رشائف صلواتك ـباري الوداعم ومدحوات ـال

ه متواتر یه نزد امامکآنجناب ھای  خطب بعضیز در یو ن »اسبقـمـرسولك اخلاتم لوعبدك 

امني وحيه وان قال اىل  طول هجعه بني االمموفرته من الرسل علی  ارسله«است وارد است 

کنند  می ن خطبه چنانچه بر ختم نبوت داللتیو ا »نذير نقمتهوبسري رمحته وخاتم رسله و
م یباشد و نه قا یه نه نبکن است یفترت ھممعنی ز داللت دارد و یھمچنان بر وقوع فتره ن

ر یه زمان حضرت امکد یزم آمنظور دارند ال یفترت محض نبودن نبمعنی مقام او واگر در 
 ز زمان فترت باشد.یغمبر نیبعد از وفات پ

در ثواب و قرب و  یبرابر نب یر نبیو غ اند ن مخلوقاتیا بھتریه انبکده دوم آنیعق
ع ین است مذھب جمیه ازو افضل شود و ھمکآنجای تواند شد چه  میلت عندالله نزمن
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ن قدر یار است بریمسئله باھم خرفشار بسن یشان را دریه اکه یامام یفرق اسالم سوا
غمبر آخر زمان یو از پ اند العزم افضل یر اولیر بر غیه حضرت امکخود اجماع دارند 

ز ین ین مطھر حلبو ا اند توقف نمودهھا  ازین بعضیالعزم  یستند و در حق اولیافضل ن
ن باب رد یه دریدیدانند و چون ز ھا نیار را برابر یحضرت امبعضی ن است و یاز متوقف

من قال ان اماما من االئمه افضل «ه کات متواتره ناص برآنیو روا اند ه نمودهیع بر امامیشن

 اند تب خود آوردهکن در یر و سبطیحضرت امعنی ی »هالك از ائمه ثالثهومن االنبياء فه
ن ین بنابر التزام ایکن مطلب از اقوال عترت مرتفع شد لیاھل سنت را حاجت اثبات ا

 روي الكليني عن هشام االحول عن زيد بن«منقول شود زی یچز یه نیتب امامکاله از رس

ن بابويه عن بضال وروي اوان من قال غري ذلك فهوان االنبياء افضل من االئمه علی 

ا جييء ان شاء اهللا ـكمعلی  اهللا مناىل  االنبياء احبعلی  الصادق عليه االسالم ما ينص

ه کرایتاب الله پس اظھر من الشمس است زکشان با یده ایعق نیو اما مخالفت ا »تعايل
شان بر تمام عالم و عقل یدن ایار و برگزیا و اختیبر اصطفاء انبکند  می تمام قرآن داللت

او فرستادن و بسوی  یردن و وحکرا واجب االطاعت  یه نبککند  می ح داللتیز صرین
دن بدون یب و تابع او گردانیام را نااالطالق ساختن و ام یم علکو حا یاورا آمر و ناھ

و در حق  اند موجود یدر حق ھر نب ین معانیست و چون ایمتصور ن یبرو یت نبیفضل
ه در یه مذھب امامکتواند بود حاالن میافضل ن یچ نبیچ امام از ھیھر امام مفقود ھ

شھدا و ن و یقین بر صدییم نبیو تقد اند ا افضلیع انبیه از جمکن است یمه ھمیع ایجم
د و ینما میده فاسده ین عقیح بر خالف ایجابجا داللت صر ین در نصوص قرآنیصالح

ه اصول برھم ککنند  می ه در فروع آن قدر غلوکن است یه ھمیشه قاعده امامیھم
شان افتاد یش نھاد خاطر ایبندگان آن قدر پداری ات جانب یشوند چنانچه در الھ می

و نسبت خلق افعال بندگان به بندگان و خلق ل بوجوب اصلح و وجوب لطف یه قاک
و  یتعال ید باریت را بر ھم زدند و توحیت و الوھیح گشتند و مرتبه ربوبیشرور و قبا

ه کط امامت یمچنان در شراھردند کاو را بعدل او ابطال  یازین بی مالکعموم قدرت و 
ه ک اند افراط نمودهح ائمه آن قدر یابت نبوت و فرع آنست در مناقب و مدایباالجماع ن

ه که طاھره او یر و ذریش جناب امیو در ستا اند ل ساختهیر و ذلیمنصب نبوت را حق
شان یا از دست ایمان بانبیه اکردند کعت آن قدر غلو یمان و شریست از شعب ایشعبه ا

ابت یه امامت نکگویند  می ه خودکشان الزم آمد حاالنیا بر ایل انبیر و تذلیرفت و تحق
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و نه از و باالتر رسد  نمی گز بمرتبه اصالترابت ھیه مرتبه نکاست و پر ظاھر است نبوت 
ه کچند  یاز اخبار یچند است ناش ین باب شبھاتیشان دریا کرود و متمسیم
م بموجب ان نموده اول حال آن کو ح اند رده رفتهکشان در دفاتر خود ثبت یان ایشوایپ

 شان صادریه از علماء اکصحت اخبار ه بم کت حیفکیشان و یات و حال رجال ایروا
ات موافق ین رساله را مفصل معلوم شده است باز احتجاج بان روایناظران اشود  می

پس  اند قبل ظھور المخالف معارض یاجماع قطعه ه بکراید زیآ میه است نیقاعده اصول
گر مثل یات دیبروا اند ز معارضیرد و نکد یل بایقول بظاھر آن رواه روا نبود بل البد تاو

معارض ھم باشد  بی ه از صادق و خبرواحد اگریو ابن بابو ید بن علیاز ز ینیلکات یروا
ه یعه امامین شیه نزد محققکرد بلکد ینبا کاست در اصول اعتقادات بان تمس یظن

شان قابل یثر قدماء اکو ا یف مرتضیس و ابن البراح و شریمثل ابن زھره و ابن ادر
و لھذا اخبار آحاد را  اند ردهکار ین مذھب را اختیشان ھمین ایمتاخرست و یاحتجاج ن

 قال ابن مطهر احليل«ات یدر اعتقاد اً صصوخب دانسته جه رد انرا واکل نشمرده بلیدر دال

االدله  وجد يفيم ـلوا ـعلم علوم االصول ان خرب الواحد اذا اقتيضاىل  الوصول يمباد يف

ل قاطعه یات و دالین روایه مضمون اکو ظاھر است » ه وجب ردهيدل عليالقاطعه ما 
ات ین امور آن روایه خالف آن موجود است و با قطع نظر از ھمه اکست بلیموجود ن

م و ینکات وارد یازان شبھات و رواچندی ق نمونه یداللت ھم بر ما ندارند چنانچه بطر
ه کم شبھه اول آنیان نمائیه ھست بک یشان خفائیات بر مدعاء ایدروجه داللت آن روا

 دیفرمایمتعالی یخداه کرایا پس افضل باشند در مرتبه زیائمه در علم افضل بودند بر انب

ْن ُهَو قَانٌِت آنَاَء اللَّيِْل َساِجًدا َوقَا�ًِما َ�َْذُر اْ�ِخَرةَ َو�َرُْجو رَْ�ََة َرّ�ِهِ ﴿ مَّ
َ
قُْل َهْل �َْسَتوِي  أ

ِينَ  ِيَن َ�ْعلَُموَن َوا�َّ ْ�َاِب  َ� َ�ْعلَُمونَ  ا�َّ
َ
ولُو اْ�

ُ
ُر أ َما َ�َتَذكَّ  يقد روو« .]٩[الزمر:  ﴾٩إِ�َّ

اء بالعلم ياالنبعلی  العزم من الرسل قال ان اهللا فضل اويل÷  عبداهللا عن ايب يالراوند

 ج علمنا علم رسول اهللاوعملون يما ال  ج علم رسول اهللاوهم يفضلنا علوورثنا علمهم و

ْن ُهَو قَانٌِت آنَاَء اللَّيِْل َساِجًدا َوقَا�ًِما َ�َْذُر اْ�ِخَرةَ َوَ�رُْجو رَْ�ََة َر�ِّهِ ﴿ تال قوله تعايلو مَّ
َ
 أ

ِيَن َ� َ�ْعلَُمونَ  ِيَن َ�ْعلَُموَن َوا�َّ ْ�َاِب  قُْل َهْل �َْسَتوِي ا�َّ
َ
ولُو اْ�

ُ
ُر أ َما َ�َتَذكَّ [الزمر:  ﴾٩إِ�َّ

ائمه در  یادتیبر زکند  می فرض الصحه داللت یخبر عل نیه اکن شبھه آنیجواب از .]٩
باشد و چون  میه متاخر بر علم متقدم ناظرو مطلع کراین زیعاب علوم مرسلیعلم و است
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کند  می ع آن علما را احاطهین بال شبھه علم جمیدر زمان متاخر از علماء سابقشخصی 
ن صورت ین و متاخریمعاصرشان بر علوم یه احاطه اکا متقدم یبخالف علماء معاصر 

جای شود چه  میدر علم ھم حاصل ن یلکلت یفض یلت جزئین فضیبندد و از مین
ه و لباب و یافکل یه مساکن زمان یا یم نحوینکروشن مثالی ن را بیگر و ایصفات د

ه سابق کره علماء نحورا یو غ یو ابن ھشام و ازھر کف ابن مالیو تصان یواقع
ن خواھد یورکن علماء مذیازھریک  اده بر علمیبالشبھه علم او زد یاحاطه نما اند گذشته

نداشت  یاو اطالع یات طبع زائکگر و نیل مستخرجه دیبمساھا  ھریک ازین هکرایبود ز
بر ھمه آنھا اطالع  ین نحویار و اکامل بتالحق االفکه الصناعات انما تتکو مقرر است 

ن یورکن علماء مذیازی یکچ یابر ھنھمه رتبه او در نحو بریرده است و با اکحاصل 
ر و که رسوخ در علم و تعمق نظر و غور و فکرایلت چه رسد زینخواھد بود تا بافض

ل نادره یافتن و استخراج مسایقه را دریل آن شناختن و ماخذ ھر دقیل را بدالیمسا
 عاب و عبور بدانیه اصال استکاست  یلتیالم عرب اصاله فضکبقوت تفحص و تتبع 

ه از ارسطو و ابونصر کن زمان را نتوان گفت یا یاس منطقیھذا الق یو علد رس نمی
 ھا نیاه بر مستخرجات ھمه کمسابقت ربوده است حاالن ینا گویبن س یو ابوعل یفاراب

خوانده  یفیه عروض سک یالبته حاصل نبود و طفلھا  ازین راھریک  هکاطالع دارد 
ثرت علم ثواب الزم کن از یکتواند شد سلمنا ل میق نیل بن احمد برتر و فایباشد بر خل

ل حضرت یثرت علم و اال تفضکثرت ثواب است نه بر کد و مدار فضل عند الله بر یاین
ه موجب کثرت علم کن یکد و ھو خالف االجماع سلمنا لیالزم آ یخضر بر حضرت موس

ھمان علم ه مدار اعتقاد و عمل باشد نه علوم زائده و کثرت ثواب است آن علم است ک

ِيَن َ� َ�ْعلَُمونَ ﴿ تیمراد است در آ ِيَن َ�ْعلَُموَن َوا�َّ ولُو  قُْل َهْل �َْسَتوِي ا�َّ
ُ
ُر أ َما َ�َتَذكَّ إِ�َّ

ْ�َاِب 
َ
ه مدار اعتقاد و عمل است بوجه اتم حاصل بود اگر ک یرا علم یو ھر نب ﴾اْ�

ن مدعا یل ایگر خواھد بود دلیگر علما را باشد در علوم دیا دیائمه را  یلتیو فض یادتیز
ام چگونه بر کان احیغ و بیبوجه اتم حاصل نباشد از عھده تبل یه اگر آن علم در نبکآن
ت حسن ینند برواک کچگونه بحصول انجامد شبھه دوم تمس ید و غرض بعثت از ویآ

و ايل يلع ابن ايب طالب و قال (هذا خ� االول�  ج ذر قال نظر انليب عن اىب«بش کبن 
 عن ايب«بش کن حسن بن یت ھمیرواه ز بیو ن »االخر�ن من اهل السموات واالرض�

قال يل جربائيل يلع خ� البرش « قال ج رسول اهللا ينل عن عبداهللا بن عباس قال حدثيوا
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ت یبروا اند ه منفردیه امامکات ازان جنس است ین روایه اکجواب آن »من ايب فقد �فر
ه ھست سابق روشن شده است و مع ھذا نزد خود ک یقسم ھا نیاآنھا و حالت رواه 

ه حسن بن کرایو سند درست ندارند ز اند ز اعتبار ساقطیر از حبخھردو  نیه ھم ایامام
ه علماء رجالھم و با یما نص علک اند ل و ضعفاءیبش و من بعده من الرواه ھمه مجاھک
الم کن عمومات در یثل اا در میانب ریص بغیه تخصکرایند زینش مینھمه بر مدعا نیا

گر ملحوظ و ید جاھایاس بر یرده باشند قکر نکجا ذیکع است اگر یع و ذایرسول شا
 یعبا به فیاست ال یا حجت ظنیشود  میمنظور خواھد بود و عام مخصوص حجت ن

ن یه اکرایاالوقات ز ین ال نسلم العموم فکاالشخاص ل یات سلمنا العموم فیاالعتقاد
غمبر خود بالشبھه و بالنزاع حاصل بود بجھت یر را در جناب پیامت عامه حضرت یریخ
 ر آنین داخل پس مراد غین و آخریر افضل بود در جمله بشر و اولیغمبر از امیه پکآن

ح عند اهل السنه يهو صحو اند ن آنوقتین و آخرین اولین و آخریوقت است و مراد از اول

ت ینند به رواک کشبھه سوم تمسه وال نزاع يف وال حمذورزمان خالفه  النه افضل البرشيف

÷  جعفر عن ايب«تاب قصاص کدر  یالقم یخلف االشعر یسعد بن عبدالله بن اب

انهما قاال يف تفس� قوهل ÷  عن ايب عبدا�اكىف اللكي� يف ال« عقوبيت حممدبن يبرواو

وحِ ﴿ »تعايل لُونََك َعِن الرُّ
َ
ْمرِ  َو�َْس�

َ
وُح ِمْن أ وتِيُتْم ِمَن الْعِلِْم إِ�َّ قُِل الرُّ

ُ
َرّ�ِ َوَما أ

من ميض ـكن مع احد ميم ـميكائيل لوخلق اعظم من جربئيل وه« .]٨٥[اإلسراء:  ﴾٨٥قَلِيً� 

ث اول ھشام بن یه در سند حدکجواب آن »يسددهمومع االئمه يوفقهم وهوغري حممد 
حضرت ائمه بود و در ه مجسم محض و ملعون کسالم واقع است و حال او معلوم است 

ذب خود نموده بر حضرت ائمه و که خود اعتراف بکر است یث دوم ابوبصیسند حد
عصمت  یث منافین حدیا ین فحوایکرده سلمنا صحته لکان بزرگواران  افشاء اسرار

ه خود معصوم نباشد و کاست سی کق و مودب یه محتاج باتالکرایغمبر و ائمه است زیپ
اء ما ین امر نقصان ظاھر از انبیستند پس دریق و مودب نیاللھذا فرشتگان محتاج ات

مال عصمت داشتند و خود بخود که آنھا کشود  می غمبر و ائمه را حاصلیسبق جناب پ
ه در ھر وقت کبود  یقیاج به اتالیغمبر و ائمه را احتیموفق و مسدد بودند و جناب پ

ه کم یز گوئین احتمال فاسد و نیازشان را خبر دار سازد و بر راه راست دارد معاذالله یا
د یار بایرا اختی یکن دو شق یا نه ازیغمبر شرط عصمت او ھست یبودن روح ھمراه پ
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ر معصوم باشند و ھو یه روح ھمراه آنھا نبود غکاء ما سبق یرد اگر ھست پس انبک
ه کحد انفسھم  یغمبرو ائمه معصوم نباشند فیست پس پیباطل باالجماع و اگر ن

ه آنھا بدون کغمبر و ائمه الزم آمد یاء بر پیل انبیروح و تفض یقیدند باتالمحتاج ش
ه را یخ ابن بابوین مقام شیبمصاحبت روح و در ھا نیامصاحبت روح معصوم بودند و 

م خيلق ـان اهللا ل«د یسر آیانگ بلند مبتاب االعتقاد خود بکه در کاست  یردنکتماشا 

ان اهللا وان اهللا حيبهم اكثر من غري هم وهوالء احب احباءاهللا واالئمه وخلقا افضل من حممد 

ت یرواه ب یتاب االمالکشان در یباز خود حضرت ا »هتبريوحيبهم اكثر من مجيع خلقه 
ر است یج حضرت زھرا با حضرت امیه متضمن قصه تزوک یلیح در ضمن خبر طویصح

ل لساكن اجلنه من ان اهللا تعايل قا« اند ردهکت یروا÷ عن الصادق عن آبائه 
مالئ�ه و ارواح الرسل و من فيها اال ا� زوجت احب النساء ايل من احب الرجال ـال

 یخدانزد  اند ا محبوبتریه انبکبر آنکند  می ح ندایت صرین روایوا »ايل بعد انلبي�
ه کر آنیح غیح و تھافت قبین تناقض صریه دریر و عذر ابن بابویاز حضرت امتعالی

ن قسم تناقض و تھافت در یشود و انمیگر معلوم یدزی یچباشد  میحافظه ندروغگو را 
ن علت اسناد ھمه است یه دریخ ابن بابویفرقه از سر تا پاست و ش نیل ایمذاھب و دال

 درمیان یالم اجنبکم تا یارین تناقض بیا برایمثالی ه ین مسئله ما نحن فیاز ھم
ع یر اعرف الله بود از جمیحضرت امه ککنند  می یه دعویع امامیافتد مثال جمین
 یدارد عن اب یتین باب روایه دریخ ابن بابویغمبر زمان خود و شیپ یغمبران سوایپ

ال عرفني االاهللا وانت ويا عيل ما عرف اهللا االانا « س یانه قال لعل ج یعبدالله عن النب

اج در ضمن خبر رتاب المعکه در یه ابن بابوعیباز خود ش »اناوانت وال عرفك االاهللا و

ا عرج يب ايل السموات جاء� ـمـل« انه قال اند ردهکت یروا ج یاز ابوذر عن النب یلیطو
موا يلع و قالوا اذا رجعت ايل االرض فاقرا عليا منا السالم و لاء و سـمالئ�ه لك سم

م ـل معرفه قالواـاعلمه ان شوقنا هل طو�ل فقلت هلم يا مالئ�ه ر� هل تعرفوننا حق ال
ه بر آسمان را که مالئکرد کح داللت یت صرین روایث پس ایآخر الحد یال »نعرف�م ال

به در  که در خبر متمسک ین حاصل بود پس حصریر المومنیغمبر و امیحق المعرفه پ
 یر از عذر مقرریه را غیخ ابن بابوینجا ھم شیدوجا واقع است باطل محض گشت در

فت را و رسل را اصل معیه انبکح است بانز خبر اول مصریشود و ننمیسرانجام زی یچ
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معرفت خدا  راکرما ھو المراد حاصل نبود و ھکفه خدا رما ھو الظاھر با حق معکخدا 
ور کز خبر مذیل نبوت و رسالت چگونه خواھد بود و نیحاصل نباشد قا ینبغیما ک

خالف ن و من بھدھما و ھو یحق معرفت از ائمه اطھار مثل حسن یبر نفکند  می داللت
ق نمونه معلوم شد یا بطریل ائمه و انبیشان در باب تفضیمذھبھم چون حال شبھات ا

ا به یشان در حق انبیر و اھانت ایشان در حق ائمه و تحقیا ه غلوکحاال الزم آمد 
مان بسبب مجالسه و یم تا مرد با ایان نمائین رساله مختصر است بیق ایه الک یلیتفص

امت شرمنده نه گردد و در حق حضرات ائمه و یا در روز قیانب یمصاحبت انفرقه از رو
 رون نرود.یشان دارد از جاده اعتدال بیا گیه اعتقاد بزرکا و صلحاء امت یگر اولید

ا یش انبیداید پنیه گوکآنست ÷ ا یر انبیشان در حق ائمه و تحقیا از جمله غلو
ل را یه اصکن بدان ماند ینش ائمه بود و ایائمه است و مقصود بالذات آفر یلیطف
ب بود و ھو خالف ینصب نا برایل محض یند نصب اصینند و گوکب مقرر ینا یلیطف

ه کمحمدبن النعمان عنی ید است یخ مفیت شین باب روایشان دریا کالعقل متمس
ر یفه قال قال امیاست عن محمدبن الحن یخ ابو جعفر طوسیو ش یف مرتضیاستاد شر

لم  االوصياء لوالنا االنبياء و انت سيد انا سيد« قولی جن سمعت رسول الله یالمومن
ات قوم است بال ین خبر از مفتریو ا »�لق اهللا اجلنه يا يلع و ال املالئ�ه وال االنبياء

 یاج نفیره است توقف و احتیالمتناع غ یه امتناع الشکه در مفھوم لوال ک رایشبھه ز
ب امتناع او بر امتناع اول معقول نشود و ھو یست و اال ترتاضروری براثبات اول  یثان
ح االنتفاست یر صریا بر وجود آنحضرت و امیع انبینجا توقف وجود جمیجدا و در یھیبد

خواھد بود و  اند ه داخل سلسله نسبتک یغمبرانیرام و پکباء آباشد نسبت ب یاگر توقف
دا شوند تا نسل انھا یآنجماعه پ هکز بود یآن ھم بعنوان ابوت نه بعنوان نبوت و جا

 ست بارینقدر ھم متصور نیه و جنت خود اکغمبر نشوند و در حق مالئیشود و پجاری 
تابت کشان و یا مامور بامداد و نصرت ایشان باشند یل بحفظ اکه موکه کا مگر مالئیخدا

شان باشد پس معلوم یعلقات اتشان و مین اکه مسک یشان و از جنت مواضعیاعمال ا
ه غرض کشد بلنمیقتش یحقمعنی بود مراد ازان  میح ھم ین خبر صحیه اگر اکشد 

ت یه ھداکر و آنیت حضرت حق است در حق خود و در حق حضرت امیان عنایمحض ب
اران و اصحاب یع یه ماخذ اول جمکق ظاھر و باطن یخلق و ارشاد انام بھر دو طر

ھای  منت غالب طرق و سالسل ور است در یجناب حضرت ام یو مصدر ثان اند آنجناب
 نیاست و اشدنی ا یا و اوصیع انبیشتر از جمیراه بحضرت اوست بر دست ما بھردو 
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ل مجموع یه تفضکرایتواند شد ز میا نیر فقط بر انبیل حضرت امیمستلزم تفضمعنی 
ل یتفضجای ست چه یل احاد بر آحاد ھم نیگر مستلزم تفضیاء دیاء بر مجموع اشیاش

 موع.آحاد بر مج
ت ائمه و اطاعت یثاق گرفت بر والیا میه و انبکاز مالئ یند حق تعالیه گوکغلو دوم آن

ا با وجود یثاق از انبیه گرفتن مکرایح خالف عقل است زیھم صرمعنی  نیشان و ایا
شان در زمان ائمه نخواھند بود عبث محض است غرض از اخذ یه اکبا ان یعلم قطع

ن یح است و چون اتحاد زمان نباشد ایمناقب و نشر مداان یثاق نصرت و اعانت وبیم
د یاء در قرآن مجیان نعت خاتم االنبیثاق بربید و انچه از اخذ میا میار کثاق بچه یاخذ م

 یه نصوص نبوت آنجناب و نعوت و شمائل آن عالکن جھت است یواقع شده پس با
ت حاجت اظھار آن تاب در وقکه نازل و مصرح بود و بودن اھل یتب سماوکقباب در 

امت خود ه غ بیم و تبلیآن نصوص را تفھ ثاق گرفتند تایا مینصوص مقطوع به پس از انب
ل محفوظ دارند یر و تبدیتغ بی ان گرفتند تا قرنا بعد قرن آن نصوص رایند و از امتینما

ا نازل شد و نه در امم یتب انبکه نه در کند بخالف امامت ائمه یعند الحاجه اظھار نما
 غمبر وقت ثابتیه امامت بنص پکرایج گشت ونه حاجت به اظھار آنھا افتاد زیسابق را

واقع ھم نشد و گفته  یآن باب مراجعت تاب درکابت اوست وبا اھل یچون نشود  می
ه کستی یبابود  مین امر ضرور یثاق درینبود اگر گرفتن م ین باب اعتباریشان را دریا

ده یسانیشان نویاز ا یه ابرانامه وال دعوکبلرفتند گ می ثاقیم ب ر و عثمانکاز ابوب
و  یسیو ع ینه از موسفرمودند  می ریم ثقات نموده حواله حضرت امیمختوم بخوان

م آن یر و تسلیشان را در غصب امامت ائمه و تقریشان و نه اتباع ایه نه خود اکھارون 
الحسن الصفار است ت محمدبن یحاصل رواین غلو بین گروه دریا کبود و متمس یدخل

ه ین بوالییثاق النبیقول ان الله اخذ می÷ بن مسلم قال سمعت اباجعفر  عن محمد
 یاب ید عن داود الرقیتاب التوحکه در یت محمدبن بابویز روایطالب و ن یبن اب یعل

ما اراد اهللا ان �لق اخللق �رشهم ب� يديه و قال من ـيف خرب طو�ل قال ل«÷ عبدالله 
مومن� واالئمه فقالوا انت ر�نا فحملهم العلم و ـو ام� ال ج من نطق رسول اهللانا فاكن 

� آدم نيت من خليق ثم قال بلاادلين ثم قال للمالئ�ه هوالء محله عل� و دي� و ام
ت یت و رواین روایدر »هللا بالر�و�يه وهلوالء انلفر بالطاعه فقالوا نعم ر�نا اقررنا اقروا

ه محض اظھار فضل و یوت ثانیاوه در رکست بلیور نکه مذکمالئ ثاق ازیسابقه اخذ م
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ندارد و معنی ه کثاق از مالئیه اخذ مکه و ظاھر است کن حضرات است نزد مالئیشرف ا
ه جنبه کن است یلفکثاق از میه اخذ مکرایست زیه داخل نکثاق مالئیچ میلھذا در ھ

ِيَن آَمُنوا ﴿هکه کدر حق شان محتمل است بخالف مالئھردو  طاعت و عصبان َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

ْهلِيُ�ْم نَاًرا َوقُوُدَها ا�َّاُس َواْ�َِجاَرةُ َعلَيَْها َمَ��َِكٌة ِغَ�ٌظ ِشَداٌد َ� 
َ
�ُْفَسُ�ْم َوأ

َ
قُوا �

َمَرُهْم َوَ�ْفَعلُوَن َما يُْؤَمُرونَ 
َ
َ َما أ شان است اخذ یشان ا .]٦م: ی[التحر ﴾٦َ�ْعُصوَن ا�َّ

ست مگر از یا ھم نیثاق انبیر مکره ذیت اخین روایز دریشان چه حاجت و نیز اثاق ایم
ه ما من عام اال وقد خص کده شود و مثل مشھور است یه عام است فھمکآدم  یلفظ بن

ر یغمبر و امین در جناب پیثاق طاعت منحصر ھمیت اخذ مین روایز دریمنه البعض و ن
ه بال شبھه واقع است کرھم یاولو العزم و غاء یجاب طاعت انبیو ائمه است و بس بس ا

ن گروه یه خاطر خواه اک یتید وقت شده باشد و روایق بدا مصلحت دیالحال بطر یثان

ل عن ابن يخرب طو ه يفيابن بابو يروو«شود  می افتهیه یخ ابن بابویش نز در ابنایاست ن

خلقي اىل  (انك رسويلا ارسي به وكلمه ربه قال بعد كالم ـمـانه ل« ج يعن النب س عباس

و  »مجيع خلقي بواليته)ومالئكتي ومومنني اخذت ميثاق النبيني ـان عليا وليي امريالو
ه ک یره قسمیبن مسلم و غد شان خصوصا محمیه و رجال ایاحوال صفارو ابن بابو
ذب و افترا است که کن اخبار گواه عادل است بر آنیت الفاظ اکاکھست روشن است و ر

ل و یا تاویات ین روایف این و تضعیحاجت توھ یسنت را بفضل الله تعال و مع ھذا اھل
 یعه ملقب بعلم الھدیه بزعم شک یف مرتضیه شرکرایات نمانده زین مفتریه ایتوج

ثاق مبالغه یب خبر میذکن لقب خود در تیح ایتصح برایو الغرر  تاب الدررکاست در 

ِيَن َ�َفُروا بَِغيِْظِهْم لَْم َ�َنالُوا ﴿رده کتمام نموده و جزم بوضع و افتراء آن  ُ ا�َّ َوَردَّ ا�َّ
ا ُ الُْمْؤمِنَِ� الْقَِتاَل  َخْ�ً ُ قَوِ�ًّا َعزِ�ًزا َوَ�َ� ا�َّ  .]٢٥[األحزاب:  ﴾٢٥َوَ�َن ا�َّ

ن بزرگواران یو اقتفاء اثارا اند ردهکا اقتباس انوار از ائمه یند انبیه گوکغلو سوم ان
د و ازو اقتباس یه متقدم چگونه اقتفاء آثار متاخر نماکشود  میچ معقول نینموده و ھ

م یشان تعلیپس چرا اصاله باشد  می الھام و یشان را بوحیند واگر احوال ائمه اکانوار 
رد شما کسم خواھند قن یان ایه فالنک دل چه ضرور بویل ال طایقت نه نمودند تطویطر

د و بر ھر صاحب یه شما فالن وفالن طاعت بجا آرکن بود ینند مختصر اکاتباع انھا 
ه معرفت راه نجات کرا درخواست سی که اتباع آثار و اقتباس انوار کقل ظاھر است ع
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المه و نزول کو م یشان وحیبا اھرگاه  اند ت نساختهیواسطه باو عنایووصول بدرجات ب
ار بود و کچه در  ردنکر خود یشان را اتباع غیاشد  می ام بالواسطهکم و احکتب و حک
وه کروزه و نماز و ز یچ نبیه ھکه ثابت است یحه شرعیخ و اخبار صحیتوار یز از روین

 یا جامع عباسین ابوالقاسم یع نجم الدیگر عبادات و معامالت مطابق شرایوحج ود
ق ین طریرده و نه در امت او اکق ائمه است نه ین و طرین گروه آئیه بزعم اک یعامل

ن غلو ھم یشان دریا کدارد و متمسمعنی ا چه یار ائمه از انبثاتباع آ رواج داشته پس

من االماميه ايضا انه وجد بخط «ره یخ و غیالش یه است رویخ ابن بابویھمان (ابنان) ش

نسوا رب وات الكتاب ـايب حممد احلسن العسكري ما صورته اعوذ باهللا من قوم حذفوا حمكم

متقني فنحن ـنعيم دار الولظي الطامه الكربي وساقي الكوثر يوم احلساب والنبي واالرباب 

االنبياء ومروه الوثقي ـالوالكرام نحن مدار اهلدي والواليه وفينا النبوه والسنام االعظم 

مسلول ـالسيف الواخللق علی  سيظهر حجه اهللاويقتفون آثارنا وكانوا يقتبسون من انوارنا 

رده که خود انشا کت ظاھرا مخترع صاحب رقمه مزوره است ن عباریو ا »الظهار احلق
ه خط فالن کدند ین فرقه خود ھرجا شنینوشته وا یرکبنام حضرت امام حسن عس

ن قدر یند اینما میه را از انجا اخذ ینیو امور دکنند  می صرفه بران اعتمادیامام است ب
ج است خصوصا نسبت به بزرگان گذشته یه جعل و لباس در خطوط راکد نشیاند مین
شان و یفت خطوط ارند و نه مردم را معیب فرمایذکشان موجوداند تا تیه نه خود اک

ه یخ ابن بابویحاصل است و عجب از ش یابیمکرت در شناخت آن خطوط بسبب امھ
سخت خورده  یرده و قسمھاکاد یه ظمان مغلیتاب االعتقادات) خود اکه در (کاست 

ات ازو یتاب الله و اسقاط سور و آکف یما ھرگز قابل تحرکنند  می ت بر ماه اھل سنک
رده کت یتاب خود رواکن مضمون است در یه اولش ھمکن خبر موضوع را یستم باز این

را حافظه  ه دروغگوکرد کد یاد بایشان یاز طرف ا ینجا ھم ھمان عذر مقرریدر
 باشد. مین

ش یش پیشان پیر خواھند بود و ایحضرت اما پس رو یند انبیه گوکغلو چھارم آن
است  ینیلکعقوب یت محمد بن یشان روایا کامت و متمسیا خواھند رفت در روز قیانب

مومن� ال يتقدم� اال ـعن ايب الصامت احللوا� عن ايب جعفر قال قال ام� الاكىف در «
ه عن احلسن بن عن صالح بن محز«م یتاب القاکت فضل بن شادان در یز روایو ن »ج امحد
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اال امحد صلوات  يتقدميما ووفه كمنرب ال  عيلنيمومنـ الريعبداهللا قال قال ام عبداهللا عن ايب

ات یز رواین دو اثر نیر ایو غ »الروح خلفناوالرسل وه كمالئـع اليان مجوه يسالمه علواهللا 
ا یش انبیرا پسی کاگر  ین ھمه مخترع و مفتریکل اند ن مضمون ساختهیار دریبس

ق یمان بمنصب او بطریر او و ایم او و توقید تعظیبود البد در قرآن مج  یدرجه م
لطف  کن قسم به عمل آمده و اال تریا ھمیچنانچه در حق انبفرمود  می عوتدراحت ص

 ندھند و ن درجه داشته باشد اصالیه اکشخصی ن را خبر از حال یلفکه مکآمد می الزم 
ن یند و ایر و او قصور نمایم و توقیارند و در تعظیمرتبه او نمان به یا یخبر بی دراینھا 

ه کن مطالب عمده یدر ادانند  نمی سیکه چند آن ھا را کذاب کر یه غکاد حاخبار ا
پوست  ھای پکن ین با ایلفکرد و الزام حجت بر مکت توانند یفاکدند چگونه یامھات عقا

 خانه چه قسم تواند شد. 
امت یاست روز قیر و عمه باالتر از درجات انبیدرجه حضرت امند یه گوکغلو پنجم آن

االخبار عن  معاين يف«ات دارند ین باب ھم روایه در ایخ ابن با بوین شییخاتم النب یاسو

اما و يعه دون درجه النبيدرجه الرفعلی  مهيوم القي قال انا نيمومنـال ريد عن اميزيخالدبن 

 قال نيمومنـ الريعبداهللا عن جده ام عن ايب االمايل يفو يمراقـالعلی  الرسل فدونناواء ياالنب

امه يوم القياىل  انت اقرب اخلالئقواالخره وا يالدن يف يخانت ا ا عيلي( ج رسول اهللا قال يل

 فاريسان الـصالح عن سلم  عن ايبنياالربع سعد يف يروواجلبار)  يدي نيموقف بـال يف

 ينيللنبو العرش نيميمنرب عن  كب لصمه نيوم القيان كل قال له اذا يان جربائ ج يعن النب

من  ك ذلريغاىل  راماكا كجانباىل  ريسك نصب لعيليه يدي نيبوسار العرش يلهم عن ك

ه کد مدعا یح ھم باشند مفین اخبار صحیبالفرض اگر ا و »تبهمك مصنوعه يفـاالخبار ال
ت خاتم یه به تبعکن اخبار آنست یمفاد ا هکرایشوند ز میا است نیل ائمه بر انبیتفض
ع خلق خواھد شد یاء بعض آل اطھار اورا در بعض مواقف و مواضع تقدم بر جمیاالنب
ش از ھمه امم یه باالجماع پیه امت مصطفوکراید زیآ میل الزم نیتفص ین تقدم تبعیواز

ه تنگ پل ھمراه امت خود خواھد بود تا از گذرگا یدر بھشت داخل خواھد شد و ھر نب
غمبر خود دخول بھشت یت پیا به تبعیش از انبین امت را پیراط آنھا را بگذراند پس اص

موجب معنی ن یست و ایا افضل نین امت از انبیالجماع تمام ااب خواھد شد و بینص
 یپادشاھ کل دانستن خالف عقل و شرع و عرف است در گذرگاه و دروازه ازیتفض
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شوند و موجب  می ر اول مقدمیت امیبه تبع یریبر ام یریشام امحاران و اکخدمت
 گردد. میر نیل آنھا بر ان امیتفض

ن یکن است مذھب اھل سنت لیو ھم اند ا از گناھان معصومیه انبکده سوم انیعق
مدا عائر غبائر صکاز شود  می حه مفھومیتاب واخبار صحکه از کدارند  یلیتفص

 غتر لده ان را زله نامند و زله کشوند یصادر م شان سھوایائر از اغصبعضی و  اند معصوم
ه قصد کشود  می ن صورت صادریغمبران بایند و چون گناه از پیلغزش قدم را گو

دران  یا مباح به گناھیو بسبب قرب و مجاورت آن طاعت کنند  می یا مباحی یطاعت
و کند  یم ه قصد راه رفتنک یروھه است به حالت ریحالت شب نیو اشود  می گناه واقع

ن جھت گناه یخورد ازیاو لغزش م یپا یا گل والیبسبب قرب و مجاورت راه با سنگ 
داللت بر خست و ه ک یریاصغه کند ا هز اھل سنت گفتیون اند دهمی ناله زغمبران را یپ

سی کدانه از حق  یکردن کم کا یحبه  یکدن یمثل دزدکنند  می دناءت طبع
گردند عوام را از می ه موجب تنفرک رایشوند ز میز صادر نیق سھو نیغمبران بطریازپ

 ید و الحق مرتبه نبوت و فائده بعثت مقتضیآ می و نقض غرض بعثت الزم ھا نیااتباع 
صادر شوند و  ا گناھان عمداً یه اگر از انبکن بزرگواران است بچند وجه اول آنیعصمت ا

ُ َو�َْغفِْر قُْل إِْن ُكنُْتْم ﴿شان یامت مامور است باتباع ا َ فَاتَّبُِعوِ� ُ�ْبِبُْ�ُم ا�َّ ُ�ِبُّوَن ا�َّ
ُ َ�ُفوٌر رَِحيمٌ  لَُ�ْم ُذنُوَ�ُ�مْ  و  یشان از معاصیو خود ا .]٣١[آل عمران:  ﴾٣١َوا�َّ

 یو فعل یدعوت قول درمیانپس تناقض کنند  می یدارند و نھیگناھان مردم را باز م

إِذًا ﴿ یه باشد عذاب معذب شوند لقوله تعالکد یند بانکاگر گناه  هکد دوم آنیالزم آ
َذْ�َناَك ِضْعَف اْ�ََياةِ َوِضْعَف الَْمَماِت ُ�مَّ َ� َ�ُِد لََك َعلَيَْنا نَِصً�ا

َ
و  .]٧٥[اإلسراء:  ﴾٧٥َ�

ِت ِمنُْ�نَّ بَِفاِحَشٍة ُمَبّيَِنٍة يَُضاَ�ْف لََها ﴿ لقوله
ْ
ِ َمْن يَأ  الَْعَذاُب ِضْعَفْ�ِ يَا �َِساَء ا�َِّ�ّ

ِ �َِسً�ا و  یو معذب شدن خاصه باشد عذاب مناف .]٣٠[األحزاب:  ﴾٣٠َوَ�َن َذلَِك َ�َ ا�َّ
شانست یا یو بدی یکع امت و شاھد نیشف یه نبک رایمخالفت منصب نبوت است ز

ه کد سوم آنیه ادا نماکند و شھادت که کار خود درمانده باشد شفاعت کوچون خود در 
است یو سکنند  می ه مردم را زجرکشدند  ین جابر میمثل سالطکردند  می اگر گناه

ا از یآرند و البد روش انب میاب فواحش و خود بعمل کند بر رسوم فاسده و ارتینما می
نند مستوجب که اگر گناه کد چھارم آنیاب مین ین ظالم ممتاز و مبایجابر و سالط کملو

َ َورَُسوَ�ُ لََعَنُهُم ﴿ یوقد قال الله تعالت گردند بذا و اھانت و عقویا ِيَن يُْؤُذوَن ا�َّ إِنَّ ا�َّ
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َعدَّ لَُهْم َعَذابًا ُمِهيًنا
َ
ِ َوأ �َْيا َواْ�ِخَرة ُ ِ� ا�ُّ گناه اگر ه کپنجم آن .]٥٧[األحزاب:  ﴾٥٧ا�َّ

ه کبلفتند یشان و از نظرشان بیند از اطاعت ایاف نماکشان بر امت ظاھر شود استنیا
د خود یشان در اخبار و مواعیه اگر اکند یند و گویب نمایذکنند و تکق نه یمن بعد تصد

ا یه از انبیه از امامیعفوریشدند فرقه یارھا مک نیب اکخود چرا مرتگفتند  می راست
ه در پرده یه امامیبقگویند  می فرقه صراحه نینند صدور ذنوب را و آنچه اکز یتجو
چنانچه  اند ردهکت یا روایتب خود از انبکحه در یعه وگناھان قبیه امور شنکند یسرا می

 .یشاءالله تعال انرسد  می ب بگوشیعن قر
خواه عمدا  اند ا از دروغ گفتن و بھتان نمودن مطلقا معصومیه انبکده چھارم آنیعق

ه کز بلیذب جاکه کند یه گویش از نبوت خواه بعد ازان و امامیباشد خواه سھوا خواه پ
م) فرمود بر یسق یه (انک م رایه و قول حضرت ابراھیتق یا از رویاست بر انب واجب

ه وثوق و اعتماد یتق یو از روکا یز باشد بر انبیذب جاکه اگر کنند حاالنکن حمل یھم
غ یتبل اال ست ویز نیا را جایه انبیشان نماند و غرض بعثت منتقض گردد و تقیاقوال اه ب

اج یباشد احت مین یه ھنوز ممد و ناصرکه در اول امر ک رایصورت نه بندد ز یام الھکاح
 یذایند و از ایظاھر نما یم الھکشان خالف حیباشد و چون در آنوقت ایشتر میه بیتق

د یاین مسئله بیق ایب تحقیچه قسم معلوم شود و عن قر یم الھکگر حیقوم بترسند د
م اال ثلث یذب ابراھیکلم « هکث وارد شده است یو آنچه در حد یالله تعال ان شاء

ه نسبت بفھم کضات را یه تعرکست بلیآن نقی یحقمعنی ذب کپس مراد از  »ذباتک
و در باب دوم  اند ردهکذب نام کله بکق مشایباشند بطر میذب کسامع مشابه ب یسرسر

 ن گذشت.یق ایتحق
است مان قبل از بعثت و بعد ازان ضرور یا را معرفت واجبات ایه انبکده پنجم آنیعق

ن جھل باشد یا را ایه انبکالله  فر زندقه است و معاذکد موجب یه جھل در عقاکرایز
ن علم یشود و در ھمنمیشان را علم حاصل یا یه بدون ورود وحیام شرعکدر اح یآر

ْن ﴿ یوارد است قوله تعال
َ
ْت َطا�َِفٌة ِمنُْهْم أ ِ َعلَيَْك َورَْ�َُتُه لََهمَّ يُِضلُّوَك َولَْوَ� فَْضُل ا�َّ

�ُْفَسُهمْ 
َ
ءٍ  َوَما يُِضلُّوَن إِ�َّ � ونََك مِْن َ�ْ ُ َعلَيَْك الِْكَتاَب َواْ�ِْكَمَة  َوَما يَُ�ُّ نَْزَل ا�َّ

َ
َو�

ِ َعلَيَْك َعِظيًما وََعلََّمَك َما لَْم تَُ�ْن َ�ْعلَمُ  ر یجماھ .]١١٣[النساء:  ﴾١١٣َوَ�َن فَْضُل ا�َّ
ا در نصوص یده اجماع دارند و جابجا در حق انبین عقیبر یھود و نصارین و یمسلم

ْمَناَها ُسلَيَْمانَ ﴿ یقرآن َباَل �َُسّبِْحَن  َوُ�ًّ آتَيَْنا ُحْكًما وَِعلًْما َ�َفهَّ ْرنَا َمَع َداُووَد اْ�ِ وََسخَّ
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 َ�ْ �ٍ يَا َ�َْي ُخِذ الِْكَتاَب ﴿.]٧٩اء: ی[األنب ﴾٧٩َوُ�نَّا فَاِعلِ�َ  َوالطَّ َوآتَيَْناهُ اْ�ُْ�َم  بُِقوَّ
و  .]٢٠[ص:  ﴾٢٠وََشَدْدنَا ُملَْكُه َوآتَيَْناهُ اْ�ِْكَمَة َوفَْصَل اْ�َِطاِب ﴿ .]١٢م: ی[مر ﴾١٢َصبِيًّا

و  یر بعثت و ارسال و وحکمواضع ذبعضی ل است و در ین مدعا دلیح بریصر کر ذلیغ
و نبوت  یه وحکآن بی ق لقمانز در حین مضمون واقع شده و نیتاب بعد ازکانزال 

ھم  ین علم قبل از نبوت و وحیه اکپس معلوم شد  اند مه فرمودهکداشته باشد لفظ ح
ه در کن بعثت بلید در حیا را معرفت اصول عقایه انبکند یه گویو امامشود  می حاصل

است حاصل  یبا جناب خداوند یه اعالء مراتب قرب بشرکالمه کن مناجات و میع

ذلك ما رواه حممدبن بابويه القمي يف علی  معاذاهللا من هذا االعتقاد الباطل يدل«شود  مین

ايل امري ÷ يف كتاب التوحيد عن عيل بن مويس الرضا عن ابائه و÷ عيون اخبار الرضا 

ان مويس بن عمران صلوات اهللا  كايفحممدبن يعقوب الكليني عن ايب جعفر يف الومومنني ـال

ن یو ا »تعايل فقال يارب ابعيد انت مني فاناديك ام قريب فاناجيكسالمه عليه سال اهللا و
المه که حالت مناجات و مکوقت  نیرا تا ا یه حضرت موسککند  می ح داللتیخبر صر

خبر آنست  نیقت ایمعلوم نبود و حق یتعال یمنزه بودن بار یانکبود از قرب و بعد م
د یا محمد ابعیه کرده بود کل جاھل آمده سوا یب اعرابآه در حضور جناب رسالت مک

فھم تامل فرمودند  ی بیه جناب رسالت در جواب آن اعرابیناجیب فیقرام  هینادیربنا ف
ه گرفتار اوھام و کجاھل  ین بدوینم ایکم یرا نف یانکشق بعد و قرب مھردو  ه اگرک

ه و ھم کرایرد زکمحمول خواھد  یتعال یوجود بار یپابند حواس خود است بر نف
ب و ید منه او قریموجود آخر فاما بع یس الیل موجود اذا قکه ککند  می مکح نیھم

ن اثنا یدرکند  نمی و باورفھمد  نمی یذاکان و جھت و قرب و بعد کتجرد موجود را از م

لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌب ﴿هیفل جواب شد و آکخود مت یحق تعال
َ
ِجيُب  �َذا َس�

ُ
أ

اعِ  و  .]١٨٦[البقرة:  ﴾١٨٦فَلْيَْستَِجيُبوا ِ� َوْ�ُْؤِمُنوا ِ� لََعلَُّهْم يَرُْشُدونَ  إَِذا َدَ�نِ  َدْعَوةَ ا�َّ
قرب  وکشد قرب حاصل شد  یفمنت یانکه چون بعد مکقه شد یدقه ه اشاره بین آیدر
نجا یدر یانکبسبب انتفاء بعد مشود  می حاصل یانکه آنچه از قرب مکراینباشد ز یانکم

اِع إَِذا َدَ�نِ ﴿ه کل آنیحاصل است بدلھم  ِجيُب َدْعَوةَ ا�َّ
ُ
ت نظام ین ارشاد ھدایو ا﴾ أ

 یورت در جناب او تعالکانجمله الفاظ ذ مال و نقص آمد ازکع صفات یمصدور جم
و تبشش و فرح بسبب انتفاء حزن  کردن بسبب انتفاء انوثت و ازانجمله ضحکاطالق 
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بسبب  یبائکیبسبب انتفاء وقاحت و ازانجمله صبر و شا یا و ازانجمله است حکو ب
ن الفاظ ھم درانجا یقه ایحقمعنی  اگرچهاس یھذا الق یو عل یصبریانتفاء جزع و ب

ز موافق یه گرفتاران اوھام را نک یت خداوندیق ھداین است طریست و ھمیمتحقق ن
دھند نمیت بصرف معقوالترقی ف یلکبخشند و ت می یشان تسلیمعلومات و موھومات ا

ن یه اکدند یه پرسکوقتی ردند کقناعت  یان عالکعقل بر اثبات م ی بیزینکه از کتا آن
قوه حفظ  اند ان فرمودهیرا حضرت ائمه ھم ب ین قصه اعرابیالسماء ھم یالله فقالت ف

غمبران اولوالعزم گرفتند ودر یاز پ یغمبرینام پ یاعرابجای ه بکفرقه است  نیرجال ا
ت یاد داشتند و رواین قصه را یعن ا افتادند و رجال اھل سنت من وورطه ضاللت 

ح یقب ین غلطیات اھل سنت و ازیشان و روایات این است تفاوت در روایردند و ھمک
ل اسماء ین قسم تبدیگر مثالب صحابه ھم ھمیش دیقر نمیه در دعاء صکد برد یبا یپ

ن ھمه بسبب یده و ایجا رسانکف شمائل و صفات بوقوع آمده نوبت به یو القاب و تحر
 ینیس اخذ علوم دکوناھرکس  ه ازکن یات دینفرقه است در روایا یمباالت بی مساھلت و

 امتحان نه زدند تا سره از ناسره ممتاز قلب از خالص جدا کردند و ھرگز بر محک

عن  ينيلكال يرو«ونس ھم دارند ین باب در حق حضرت یگر از ھمیت دیو رواشد  می

ان يو�س اكن يقول يف سجوده اتراك معذيب و قد عفرت لك يف الرتاب «÷ عبداهللا  ايب

وج� اتراك معذيب وقد اظمات لك هواجري اتراك معذيب و قد اسهرت لك يل� اتراك 
معايص قال فاويح اهللا ايله ارفع راسك فا� غ� معذبك فقال ـلك ال تمعذيب وقد اجتنب

ك و انت ر� فاويح اهللا عز وجل ايله دماذا الست عبان قلت ال اعذبك ثم عذبت� اكن 
ز یح دو چین خبر صحیو در »اوفيت ارفع راسك فا� غ� معذبك و ا� اذا وعدت وعدا

ح است از یردن قبکه خلف وعده کونس را معلوم نبود یه حضرت کآنی یکمعلوم شد 
ب یتعذ کترعنی یه وجوب عدل کح منزه است دوم آنیاز قبا یتعال یعالمات نفاق و بار

ونس یواگر حضرت کرد  می بیونس چرا خوف تعذیباطل است و اال حضرت  یر عاصیغ
 یتعال یپس از جناب بار یبود مثل مسئله اول میھم جاھل  ین مسئله اعتقادیبه ا

بالجمله فرمود  میست محض بر وعده حواله نیز نیع جایب مطیه مراتعذکآمد  میجواب 
دله اشان مضمونش بایه بزعم خود اکنفرقه است یات رجال این خبر بالشبھه از مفتریا

ه لبطالنھا منھا کنفرقه یات این است حال روایه باطل و نامسموع است و ھمیقطع
 ھا شواھد.یعل



 ٢٩٩ باب ششم: در بهث نبوت و ایمان به انبیاء علیهم الصلوات

ه یباشد امام که موت برآن ھالک یاز صدور گناھ اند ا معصومیه انبکده ششم آنیعق

عن « ینیلکال ینند روکت یرا روان یا ایانببعضی ده خالف دارند و درحق ین عقیدر
ابن ايب يعفور قال سمعت ابا عبدا� يقول و هو رافع يده ايل السماء رب ال ت�ل� ايل 
نفيس طرفه ع� ابدا وال اقل من ذلك فما اكن بارسع من ان حتدر ادلمع من جوانب 

 نفسه اقل ان يو�س بن ميت و�ه اهللا عز وجل ايلر حليته ثم اقبل يلع فقال ابن ايب يعفو
موت ـدث ذلك قلت: فبلغ به �فرا اصلحك اهللا فقال ال ول�ن الحمن طرفه ع� فا

ونس یه انچه از نص قرآن در مقدمه حضرت کد دانست یبا »يلع تلك احلال اكن هالاك
اذن پروردگار قوم خود را گذاشته  بی ونسیه حضرت کن قدر است یھمشود  می ظاھر

ردن بر قوم خود عجلت فرمود و تحمل کبد  یز در دعاین امر معاتب شد و نیرفت و بر
ره یبکستند یامر گناه نھردو  نیه اکب آنھا نه نمود و ظاھر است یذکذا و تید ایبر شدا

مان یشان ایه اکم شدند بر آنیه قاین قویونس قرایه نزد حضرت کرایچرا باشند ز
ه مرا کد یشان ترسیا شاف عذاب ازکز بعد از انیبد فرمود و ن ینخواھند آورد پس دعا

امد یه موافق وعده بوقوع نکرد کح خواھند یب صریذکد و تید خواھند رسانیذاء شدیا
است بر  یا بس عالیم پروردگار نماند چون منصب انبکخته رفت و منتظر حیناچار گر

ا یغالم شخصی ب و ارشاد فرمودند و حاال ھم اگر ید شد و تادین قدر اورا عتاب شدیھم
ه با تو ینداران و مزارعان آن دید اگر زمیسد و بگویبفر یھیر دبرده کر خود را عامل کنو

 برایاز حضور خود  یه فوجکنوشت خواھی ند و تن باطاعت ندھند بمن ینما یشکسر
ه رفت و بمقدور خود در یر دران دکا نویه خواھم فرستاد و آن غالم یتاخت آن د

اطاعت او ندادند و ه تن ب د و آنھا اصالیوشک ب آنھایب و ترھیا و ترغیاستمالت رعا
ذا او شدند و اورا مسخره گرفتند و او انتظار یا یه در پکام اورا قبول نداشتند بلکاح
در خواست مدد و فوج موعود فرستاد خاوند  یرد و خود عرضکم خاوند خود نکح

نداران چون از قصد فوج مطلع شدند و یم رخصت نمود زمیبموجب وعده خود فوج عظ
ار اظھار یه روان نمودند و توبه و استغفار و ندامت بسیه نزد خاوند دیرا بطور خف یلیک
ر کو نو من غالیرد و اکم او تجاوز نخواھند کنده از حیه آکردند و قول و قرار دادند ک
ح و سالم یه را صحیدرد و که مراجعت یتاخت د بی ندارد ناگاه فوج او ین امور اطالعیبر

 یقت حال اطالعین حالت مشاھده نمود واز حقیر چون اکا نوین غالم یگذاشته رفت ا
رده که فرار یف شده زود از نواح آن دیم خاوند برسد بر جان خود خاکه حکآن بی نداشت
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نافرمان بردار و مخالف خاوند خود نتوان  و یر را عاصکا نوین صورت غالم یرفت در
انھا  درمیانو خود را کرد  می ر اگر صبرکا نوین غالم یه اکنقدر شد یا یگفت آر

خ یتوار یروو از شد  می ار بھترکاسلوب کردند  می له او توبه و استغفاریداشت تا بوسیم
ونس بوقوع یه از حضرت کشود نمیز معلوم ین دو چیا ءراوچ امر یه ھیریات تفسیو روا

ْن لَْن َ�ْقِدَر َعلَيْهِ َوَذا ﴿ هکد یآمده باشد و در قرآن مج
َ
ا�ُّوِن إِذْ َذَهَب ُمَغاِضًبا َ�َظنَّ أ

الِِم�َ  نَْت ُسبَْحانََك إِّ�ِ ُكنُْت ِمَن الظَّ
َ
ْن َ� إَِ�َ إِ�َّ �

َ
لَُماِت أ اء: ی[األنب ﴾٨٧َ�َناَدى ِ� الظُّ

ل قوله یردن من قبکق و تنگ ییتضمعنی وارد شده پس مشتق از قدر است ب .]٨٧

ُ يَبُْسُط الّرِْزَق لَِمْن �ََشاُء َوَ�ْقِدرُ ﴿ یتعال �َْيا ِ�  ا�َّ �َْيا َوَما اْ�ََياةُ ا�ُّ َوفَرُِحوا بِاْ�َيَاةِ ا�ُّ
ونس ثابت شود یده حضرت یاز قدرت تا فساد عق نه .]٢٦[الرعد:  ﴾٢٦اْ�ِخَرةِ إِ�َّ َمَتاعٌ 

ن دعا و یع ایفرموده و تفر الظلمات) یف ی(فناد ن عبارتیه بعد ازکن آنیح بریل صریدل
گمان عنی یار چسپان است یگر بسیدمعنی شود و با نمیقدرت ھرگز درست معنی ندا بر

رده خود استغفار آورد کرد درعتاب پس توبه نمود و از کم یه ما اورا تنگ نخواھکرد ک

وِن إِذْ َوَذا ا�ُّ ﴿ث قال یه بظلم حین آیونس در آخر اید قبول و اعتراف حضرت یامه ب
نَْت ُسبَْحانََك 

َ
ْن َ� إَِ�َ إِ�َّ �

َ
لَُماِت أ ْن لَْن َ�ْقِدَر َعلَيْهِ َ�َناَدى ِ� الظُّ

َ
َذَهَب ُمَغاِضًبا َ�َظنَّ أ

الِِم�َ  است در  یبنابر ھضم نفس و تضرع و زار .]٨٧اء: ی[األنب ﴾٨٧إِّ�ِ ُكنُْت ِمَن الظَّ
ا بنابر یع است یوه بندگان مطیدانستن چنانچه شار یرا بس کاند جناب خداوند خود و

 ظلم دارد در حق عوام الناس. ت ویم معصکا حیدر حق انب یاول که ترکآن
الله بود واز حسد و بغض و اصرار بر  یه حضرت آدم ابوالبشر صفکده ھفتم آنیعق

َر�ُُّه ُ�مَّ اْجَتَباهُ ﴿ین است مذھب اھل السنه قوله تعالیبود و ھم کخدا پا ینافرمان
إِنَُّه ُهَو  َ�َتلَ�َّ آَدُم ِمْن َرّ�ِهِ َ�َِماٍت َ�َتاَب َعلَيْهِ ﴿ .]١٢٢[طه:  ﴾١٢٢َ�َتاَب َعلَيْهِ َوَهَدى

اُب الرَِّحيمُ  َ اْصَطَ� آَدَم َونُوًحا َوآَل إِبَْراهِيَم َوآَل ِعْمَراَن ﴿ .]٣٧[البقرة:  ﴾٣٧ا�َّوَّ إِنَّ ا�َّ
ار برند و کع بیه در حق آن ابواالباء عقوق شنیامام .]٣٣[آل عمران:  ﴾٣٣َ�َ الَْعالَِم�َ 

نند و مصر بر که وصف یر خصال نامرضیند و اورا بحسد و بغض و ساینما یادب بی مالک
ه حسد کش آمد یس را نسبت بحضرت آدم پیخدا انگارند و آنچه ابل یت و نافرمانیمعص

شد ابدی داد و ملعون  کا در حق او تربول نه نمود و عھد خدارقرد و امر سجده را ک
ثاق ینمود و بم ھا نیاه حسد کنند کدر حق حضرت آدم نسبت بائمه اطھار ثابت  ھا نیا
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غضب  یبرو یداد و حق تعال کتر ھا نیارد و عھد خدا را در حق کشان اقرار نه یت ایوال

معاذاهللا من ذلك روي حممدبن بابويه يف عيون اخبار «شه در غضب ماند یفرمود و ھم

مالئكه له ـد الوام اكرمه اهللا تعايل بسجـانه قال ان آدم ل ÷الرضا عن عيل بن مويس الرضا 

ساق اىل  ارفع راسك يا آدم فانظر ألادخاله اجلنه قال يف نفسه انا اكرم اخللق فنادي اهللا و

اهللا حممد رسول اهللا عيل ويل اهللا امري له االاعريش فرفع آدم راسه فوجد فيه مكتوبا ال 

شباب اهل اجلنه لمني واحلسن واحلسني سيداـزوجته فاطمه سيده نساء العالومومنني ـال

هوالء من ذريتك وهم خري منك ومن مجيع خلقي  ألفقال آدم يارب من هوالء فقال 

فاياك ان تنظر اليهم ال االرض واء ـالسم الو والنار ةولوالهم ما خلقتك وما خلقت اجلن

اكن من حتی  بعني احلسد فاخرجك عن جواري فنظر اليهم بعني احلسد فسلط عليه الشيطان

مفضل بن ـايضا روي ابن بابويه يف معاين االخبار عن الوالتي هني اهللا تعايل عنها  ةالشجر

َنا يَا آَدُم َوقُلْ ﴿ اـقال هلم ةزوجته اجلنوآدم  ألا اسكن اهللا ـمـعمر عن ايب عبداهللا قال ل
َجَرةَ  ِ الشَّ نَْت َوَزوُْجَك اْ�َنََّة َوُ�َ ِمنَْها رََغًدا َحيُْث ِشئْتَُما َوَ� َ�ْقَرَ�ا َهِذه

َ
اْسُ�ْن �

الِِم�َ  فقاال ربنا  ةمنزله حممد وعيل منازل اهل اجلناىل  فنظر .]٣٥[البقرة:  ﴾٣٥َ�َتُكونَا ِمَن الظَّ

ا فوجدا ـسهموساق عريش فرفعا راىل  ارفعوا روسكم ألمنزله فقال اهللا ـمن هذه الـل

ساق العرش بنور من نور علی  مكتوبا احلسن واحلسني واالئمهوفاطمه واء حممد وعيل ـاسم

ما ارشفهم وما احبهم اليك ومنزله عليك ـاجلبار جل جالله فقاال يا ربنا ما اكرم هذه ال

رسي ايا علی  امنائيوء خزنه علمي ا هوالـلديك فقال اهللا جل جالله لوالهم ما خلقتكم

حملهم من كرامتي فتدخال من ذلك وتتمنيا منزلتهم عندي وا ان تنظرا اليهم بعني احلسد ـكم

 اـا الشيطان فدالمها بفرور ومحلهمـمني فوسوس اليهمـعصباين فتكونا من الظالويف هنيي 

ن دو خبر یمضمون احاال در  »متني منزلتهم فنظرا اليهم بعني احلسد فخذال لذلكعلی 
ه کرایر است زیضرت آدم چه قدر اھانت و تحقحه در حق کرد کد یعاقل را تامل با

اھل ملل ونحل خصوصا حسد  عیاجماع جمه ح است بیحسد مطلقا از مذمومات وقبا
کنند  می نھمه را نسبت بحضرت آدمیبائر واکره است از عمده یبکارعبدالله یابر و خکا
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آدم  درمیانشان یپس در مذھب ا یاء الھیبرکد تمام از جناب کیوتاد یبعد از تق اصتاخ
ه کرد آدم با اوالد امجاد خود بعمل آورد بلکس با آدم یست آنچه ابلین یس فرقیو ابل

ن یس را با آدم عالقه نبود و آدم را با ایه ابلکرایس شد زیار ابلکار آدم بدتر از ک
د و حسد اوالد یبه الزم آیپس قطع رحم قران بود یدرم پسریو  یبزرگواران عالقه پدر

بله قغمبران و یه اول پک یغمبریه است به پیه در سالمت فطرت از محاالت عادک
ن است معامله آدم در یا کن جنت بود منسوب گشت معاذالله من ذلکفرشتگان و سا

 گریت دیشان پس از روایه در حق العباد واما معامله اودر حق الله نزد ایممذھب اما

عن ايب جعفر قال اهللا تعايل الدم و ذر�ته اليت «محمدبن الحسن الصفار  یم روینکشرح 

ْشَهَدُهْم َ�َ ﴿ جها من صلبهراخ
َ
َخَذ َر�َُّك ِمْن بَِ� آَدَم ِمْن ُظُهورِهِْم ذُّرِ�ََّتُهْم َوأ

َ
�ذْ أ
لَْسُت بَِرّ�ُِ�مْ 

َ
�ُْفِسِهْم �

َ
ْن َ�ُقو َشِهْدنَا قَالُوا بََ�  �

َ
لُوا يَوَْم الْقَِياَمةِ إِنَّا ُكنَّا َ�ْن َهَذا أ

مومن� واوصياءه من ـو هذا �مد رسول اهللا و يلع ام� ال .]١٧٢[األعراف:  ﴾١٧٢َ�فِلِ�َ 
مهدي انتقم به من اعدايئ واعبد به طواع و كرها قالوا اقررنا ـبعده واله امري وان ال

فر حضرت آدم کح ین خبر صریبه در »االقرارلم ي�ن هل عزم يلع  وشهدنا و آدم لم يقرو
 یه اورا حق تعالک یغمبریر پیفکحود است الزم آمد و تجفر که کفر کباشد انواع 

ده و در حق او فرموده ان الله یرده باشد وروح خاص خود را درو دمکدا یبدست خود پ
ت و مان اسین و ایرده چه قدر دور از دکم بسجود او که را حکآدم و مالئ یاصطف

ه کتاب خود کت اسالم بجوش آمده و در یالجمله حم ین امور فیرا در یف مرتضیشر
رده و ابن کم بوضع و اختراع آن کثاق نموده و حیار خبر مکدرر است ان و بغرر یمسم

ه در کنفرقه یمد وعجب است ازحمان بر آورده و لله الیوخ او را از دائره ایصفار و ش
ل شجره که محل عتاب برآدم محض اکابند ی مینند و در نک مید تامل نینظم قرآن مج

ه کالزم بود شد  می ن امور واقعیواگر ا اند دهیست باالجماع گردانیره نیبکه گناه ک
ر و عمر کرا مثل ابوب گرانیداد تا دید و ازان خبر میگردان مین امور را یمحل عتاب ھم

ن بدان ماند یو اکردند  می اجتنابح ین قبایو از امثال اشد  می و عثمان چشم عبرت وا
رده باشد واز درخت کار کشته باشد و فرمان عمده اورا انکرا شخصی پسر شخصی ه ک

 یکرا در  یده خورده باشد در مقام عتاب آنھمه معاصیوه چیدانه م گیپروان بی خانه او
در گر را اصال یند و امور دکناره گذاشته محض بر خوردن دانه چند از درخت شورش ک
گر از ید یتیعھد روا کست ودر تریمتصور نمعنی ن یامل اکارد وبا وجود عقل یر نکذ



 ٣٠٣ باب ششم: در بهث نبوت و ایمان به انبیاء علیهم الصلوات

قوله  یور فکالصفار المذ یده است روین داشیتب اکت آدم در رز بر ذمه حضیه نیامام

قال عهد « .]١١٥[طه:  ﴾١١٥َولََقْد َعهِْدنَا إَِ� آَدَم مِْن َ�بُْل فَنَِ�َ َولَْم َ�ِْد َ�ُ َعزًْما﴿ یتعال
قت یو اصل حق »االئمه بعده فرتك و لم ي�ن هل عزم انهم هكذاو  اهللا ايل آدم يف �مد

خود را از  ه نام جد او فرخ بود و اوکبود از علوج مجوس  یه ابن صفار مردکنست یا
 باقیت در اصل و نسب او یگرفت و خباثت مجوس می یاشعر یسیبن ع یموس یموال

مه یاز ا یاتیابن صفار روا هکن آنیح بریل صرینمود دل میع یتشه تستر به کت آنیماند نھا
و  یھود و نصارین از ییف ملیه ھر ھمه طواکور کمثل اخبار مذکنند  می دحقز ین

شان نزد پروردگار خود و اصطفاء یرامت اکحضرت آدم ابوالبشر و  گین بر بزریمسلم
مه در عالم منتشر شود مردم یات از این رواین اجماع دارند و چون چنیشان بر عالمیا

شان بد اعتقاد و متنفر گردند و یانت ایه از حسن و دکشان بلیقت امامت ایقاطبه از حق
حمد والد و به برایشان یای دلھا یابد و مدعا مجوس و آرزویم در اسالم راه یابتالء عظ

خته و مثل لته ااند را جدا ھا نیاات یو روا اند ن گروه مطلع شدهیا تالله اھل سنت بر خباث
وخ ضاللت ین شیرده پس رو اکزنی طان راه یعه را شین شیکض مطروح ساخته لیح

مان خود را در یو ا اند نان ساختهین بد دیت ایبر روا یبنممان خود را ین و ایگرداننده د

ْحَسَن اْ�َِديِث كِتَابًا ﴿نان درباخته یس آئین ابلیراه متابعت ا
َ
َل أ ُ نَزَّ ُمتََشابًِها َمَثاِ�َ ا�َّ

 ِ ِيَن َ�َْشْوَن َر�َُّهْم ُ�مَّ تَلُِ� ُجلُوُدُهْم َوقُلُو�ُُهْم إَِ� ذِْكرِ ا�َّ ذَلَِك  َ�ْقَشعِرُّ مِنُْه ُجلُوُد ا�َّ
ِ َ�ْهِدي بِهِ َمْن �ََشاءُ  ُ َ�َما َ�ُ ِمْن َهادٍ  ُهَدى ا�َّ  .]٢٣[الزمر:  ﴾٢٣َوَمْن يُْضلِِل ا�َّ

عذر  یام الھکا ننموده و از اداء احفساله استعز را یچ نبیه ھکھشتم آن دهیعق
اولوالعزم از رسوالن بعضی ه کند یه گوین است مذھب اھل سنت و امامیاورده و ھمین

رده از انجمله کان یش آورده و عذرھا بیو تعلل و مدافعت پ اند استعفا از رساله نموده
خود ندا فرمود و سی کبال واسطه  یله چون او را حق تعاک÷است  یحضرت موس

الِِم�َ ﴿هکارشاد نمود  ِن ائِْت الَْقوَْم الظَّ
َ
قوم  .]١٠[الشعراء:  ﴾١٠�ذْ نَاَدى َر�َُّك ُموَ� أ

دروغ ه ه مرا بکترسم از آن میه کرا یار معاف دار زکن یه مرا ازکفرعون در جواب گفت 
ه دارم در ک ینتکز زبان من بسبب لیل و قال آنھا دل تنگ شوم و نینند و از قکنسبت 

ام  شتهکرا از انھا ی یکر دار آن قومم و یز من تقصیو نکند  می یوتاھکر مطلب یتقر
ه برادر من است رسالت ده و مرا معاف دار کد پس ھارون را نشکمبادا مرا در عوض او ب

ه استعفا از کنفھمند حاال می یالم الھکبرآرند و از  میات قرآن ین مضمون را از روایو ا
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 اند ن امور معصومیا ازیاد المر الله و انبیاست و مستلزم عدم انق یرساله متضمن رد وح
شان را الزام یات عندالتامل ایه ھمان آکست بلین کتمسجای شان را یا یات قرآنیو در آ

ن یه مرا ازکست یاصال در قرآن منقول ن یالم از حضرت موسکن یه اکرا یدھند ز می
فرقه نافھم  نیا ین ھمه خوش فھمیدار و عوض من ھارون را رسالت ده ا ر معافاک

ش از اداء رساله و دل ینند پکه قتل کب قوم فرعون و از آنیذکخوف از ت یاست آر
طلب  برایه کن نه بنابر استعفا و تعلل بلیکل اند ردهکان یخود ب یوتاه زبانکو  گیتن

ن حجت قبول است ین خود عین و اید عذر در طلب معیعون بر امتثال امر و تمھ
ن سازد و آن شخص قلت رفقاء خود و یمع یرا بر مھمشخصی ه پادشاه کابه آنثبم
ند کور کقال ومنال مذ تا ضعف حال خود از جھید یاان نمیت آنھا بکثرت اعدا و شوک

ت شود و سرداران عمده با فوج یاو مساعده عناه ه از حضور پادشاه بکغرضش آن
ح داللت بر قبول دارد نه بر رد و یالم او صرکن ین شوند پس ایاو متع سته ھمراهیشا

ْهِ� ﴿ هیدفع و در آ
َ
ِ�  ٢٩َواْجَعْل ِ� َوزِ�ًرا ِمْن أ

َ
ْزرِي ٣٠َهاُروَن أ

َ
ْ�ِْ�ُه  ٣١اْشُددْ بِهِ أ

َ
َوأ

ْمرِي
َ
برادر  یکشان تشریه غرض اکن مبھم وارد شده یر ایتفس .]٣٢-٢٩[طه:  ﴾٣٢ِ� أ

ن (اخاف ان یخود و ھمچن یخود را مر رسالت بود نه مدافعت از خود و ھارون را عوض
استدفاع بال و استجاب حفظ از جانب خدا  برایمحض  قتلون)ی(اخاف ان  و) ذبونیک

ا يف حق ـسوء الظن السيمومعاذاهللا من سوء الفهم «از خود  ین منصب عالیبود نه دفع ا

 .»عزم من الرسلاالنبياء خصوصا اويل ال
ز محمد بن عبدالله بن یپرو افه در زمان خسروکالخلق  یه مبعوث الکده نھم آنیعق

طالب بن عبدالمطلب و حضرت  یبن اب یمن عندالله نه عل جعبد المطلب بود 
اورده ودر اداء رسالت ین یحو اوه از طرف خود ب یروحه ن خداست بیل امیجبرئ

نه  ین امر غلطین امور عظام دریو خطا در از سھوز معصوم است یرده ونکانت نه یخ
ن یه سابق حالشان گذشت در باب اول مخالف اکه بیرده و اشتباه اورا واقع نشده غراک

ت یمه اھل بیو اخبار ا ینجا نصوص قرآنینند و درکل را لعنت یده دارند و جبرئیعق
ه چون ک اریزکند  نمی ات خصم ھمکست و مع ھذا اسین یاز سماجت یآوردن خال

ت چرا مخالف یز اعتبار افتاد و اھل بیع ھمه از حیل است قرآن و شرایتھمت بر جبرئ
و  تشان را باو شرف حاصل است خواھند گفت ناچار از تورایه اکمنصب جد خود 

ه دران کستند یل نیجبرئ یش بندینقدر معتقد پیه ھم ایه غرابکد رد آویل نقل بایانج



 ٣٠٥ باب ششم: در بهث نبوت و ایمان به انبیاء علیهم الصلوات

ن یاست واگر اشدنی  یارکه آخر مرا باو سروککرد  می درج جتب ھم نعت محمد ک
ل بود یثر بدون واسطه جبرئکا یسیو ع یحضرت موس ینند پس وحکدا یاحتمال ھم پ
توب کت شده بود میدر طور عناسی کشان را بالواسطه یدفعه ا یکه ک تخصوصا تورا

السفر الرابع منه قال  یف تالتورا یتواند شد ف میل نیبر الواح زبرجد درانجا دخل جبرئ
ع ید الجمیع ویده فوق الجمیون من ولدھا من یکم ان ھاجر تلد و یالبراھ یالله تعال

ھود است اھل ین عبارت ازانجا است نزد یه اک ته بالخشوع و نسخه تورایمبسوطه ال
عادون یانوا کھود یل تصرف نموده الن الیست و نه دران جبرائیاسالم را بدان دست ن

از اوقات دست وقتی ه در کشخصی ن قسم یھاجر ا ه از اوالدکاست  یھیو بدل یجبرئ
ر از یھمه شده باشد و ھمه اھل عصر او بخشوع متوجه بحضرت او باشند غباالی او 

ثه مغلوب و طالب پس در زمان خلفاء ثال یبن اب یمحمد بن عبدالله نبوده است اما عل
ه با او یه معاوک ید خشوعیالفت او رسف و مغصوب و مظلوم مانده و چون نوبت بخیخا

يف السفر اخلامس منه يا مويس اين مقيم و«ست یده نیگر بغاه و خوارج پوشیبعمل آورد و د

ن قسم یبه و ا »يقول هلم ما امرهواجري قويل يف فيه واعيل نبيا من بيتي اجراهيم ـلبني اسم
د و نه ینرسان یامر الھ یھما کطالب  یبن اب یدا شود و علیل پیاسماع یالبد از نب ینب

 یذ او دانست پس ان نبیغمبر وقت و تلمیه خود را تابع پکقول خدا در دھان او آمد بل

يف االنجيل يف الصحاح الرابع عرش من انجيل يوحنا ايت واال حممد بن عبداهللا «ست ین

يمنحكم مجيع الشياء ويعلمكم وفارقليط روح القدس الذي يرسله ايب باسمي ه

يف انجيل يوحنا ايضا يف الصحاح السادس منه لكني اقول لكم وكم ماقلته لكم يذكروهو

ان وم ياتكم فارقليط ـايب لاىل  م انطلقـيقينا ان انطالقي عنكم خريلكم فان لواالن حقا 

علی  يوفقهمويوبخهم ويدينهم وم ـيعبد اهل العالوانطلقت ارسلت به اليكم فاذا ما جاء ه

قبوله علی  لكن ال تقدرونواخلطيئه والرب وفيه ايضا ان يل كالما كثريا اريد ان اقوله لكم 

النه ليس  يريدكم بجميع اخلريويعلمكم وواالحتفاظ به ولكن اذا جاء روح احلق يرشدكم 

ز واقع است و احتمال و یو در زبورنام مقدس محمد بن عبدالله ن »يتكلم من تلقاء نفسه

 نسخته حمفوظه عند اليهود يا امحد فاضت الرمحهويف الزبور «کند  می لیزا اشتباه را اصل

بوركت ومحدك الغالب وشفتيك من اجل ذلك ابارك عليك فتقلد السيف فان هباءك علی 
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االمم جيرون حتتك وه يمينك سهامك مسنونه برشائعك مقرونه هبيوكلمه احلق فان ناموسك 

امتالت االرض من حتميد امحد وديس من جبل فاران التقوكتاب حق جاء به اهللا من اليمن 

اء ـيف موضع آخر من الزبور ايضا لقد انكفت السمورقاب االمم وملك االرض وه ستقديو

شه از مولد و مبعث و نسب و یتاب ھمکو اھل  »الت االرض من محدهتامومن هباء امحد 
خود و محل ھجرت او ش اورا از وطن یفار قرکآخر زمان و اخراج  یل نبینعوت و شما

مرفوع و  یه ابھامکدات احتمال شرییصات و تقیه بسبب تخصکدانند  می ریخ یبوجھ
جناب آن  یواحد شده بود و لھذا در وقت ظھور آن عال یمنحصر ف یلکگشته  یمنتف

اد درآمدند و یه منحصر درو شناخته پاره در ربقه انقکافته بلیصفات را برو منطبق 
رد و ک یش دستیمداد بر وقت مصمم نمودند اما قضاء و قدر پوعده نصرت و ا یبرخ

ه بظھور ک یز در وقت تولد عالماتیدن وقت بدار القرار شتافتند و نیبل از رسقآنجماعه 
ن و ھتف ھواتف جن و بانگ زدن اصنام و یاھنکلم احجار و اشجار و اخبار کآمد و ت

گر را مسدود ساخت یاحتماالت دافت ین در وقت بعثت آنچه وقوع ین و ھمچنیاطیش
باو  یاز جناب الھ یدر پ یه پک یباز ظھور معجزات واستجابت دعوات و امداد و نصرت

 یل انیماند دل باقیه از و در عالم منتشر شد و کات و انوار کد و بریرس میواتباع او 
وقتی ل ین ھمه احتمال غلط و اشتباه در حق جبرئیردند وقطع نظر ازکص او یتخص

ر ینمودن تصوه محض بر یال ین موحیوتع یه مدار ارسال وحکشد  می ل و متوھمیتخم
ن یا کتدارتعالی یخداو بود  میل با آن نیر نام و نشان و نعوت و شماکو ذشد  می او

اند و مع  ه البطالنیھین ھمه شقوق بدیرد و اکتوانست  نمین اشتباه یه بر ایغلط و تنب
ر یعه و غین از شیر به تواتر مخبریآن جناب و حضرت ام درمیان یھذا مشابھت صور

ه یه و ذبابیاصل است اگر غراب یباطل و ب اند ردهکت یبزرگ را رواھردو  هیه حلکعه یش
 ش نخواھد بود.یپ ین ذبابیو طن یق غرابیند نعیق خرافات ادعا نمایبه طر

ال نبي بعده مجيع فرق اسالميه به مهني «ن است ییه آنجناب خاتم النبکده دھم آنیعق

 »سبعيهومفضليه واسحاقيه ومنصوريه ومعمريه وقائلند اال چند فرقه از شيعه مثل خطابيه 
شان گذشت و یر مذاھب اکده دارند چنانچه در باب اول در ذین عقیپرده مخالف ا یه بک

رده به نبوت ائمه ن در پیکنند لکبه ظاھر به ختم نبوت آن جناب اقرار ھرچند  هیامام
ل ین باب به تفصیاء شمارند چنانچه در ھمیه ائمه را بھتر و بزرگتر از انبکاند بل قائل

 برایه باالتر از نبوت است که خالصه نبوت بلکم یل و تحریض امر تحلیگذشت و تفو
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احلسني بن  ذلك ما رواهعلی  يدل«اند  ر ختم نبوتکمنمعنی ند پس در یائمه اثبات نما

مجهور القمي يف النوادر عن حممد بن سنان عن ايب جعفر قال كنت عنده فاجريت حممد 

عليا وم يزل متفرداً بالوحدانيه ثم خلق حممدا ـاختالف الشيعه فقال يا حممد ان اهللا تعايل ل

اجري واشهدهم خلقها واحلسني فمكثوا الف دهر فخلق االشياء واحلسن وفاطمه و

ض امورهم الوطاعتهم عليها  حيرمون ما يشاؤن ما رواه الكليني ويهم حيلّون ما يشاؤن فوّ

 ج ميثمي عن ايب عبداهللا قال سمعته يقول ان اهللا تعايل ادب رسولهـعن حممد بن احلسن ال

ْهِل الُْقَرى ﴿ ما اراد ثم فوض اليه دينه فقالعلی  حتي قومه
َ
ُ َ�َ رَُسوِ�ِ ِمْن أ فَاَء ا�َّ

َ
َما أ

بِيِل َ�ْ َ� يَُ�وَن ُدولًَة َ�ْ�َ فَلِلَّهِ َولِلرَّسُ  وِل َوِ�ِي الُْقْرَ� َواْ�ََتاَ� َوالَْمَساكِِ� َوابِْن السَّ
ْغنَِياءِ ِمنُْ�مْ 

َ
َ  َوَما آتَاُ�ُم الرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َ�َهاُ�ْم َ�نُْه فَا�َْتُهوا اْ� إِنَّ  َوا�َُّقوا ا�َّ

َ َشِديُد الْعَِقاِب  و  »فقد فوضه الينا ج رسولهاىل  فوض اهللا تعايلفما  .]٧[الحشر:  ﴾٧ا�َّ
و کند  می تین بن محمد از ضعفا روایه حسکرا یاند ز یت موضوع و مفتریرواھردو  نیا

و محمد  کره اصحابنا بذلکذ یقال النجاشآورد  میخود ھای  کتاب شتر دریل را بیمراس
رد و اگر کد یت او را چرا اعتبار بایروا مان نداردیه اکاز مجسمه است  یثمیابن حسن م

د داشت اول در یقبول باکند  می تیز از ائمه روایه نکم او را ینند تجسکنجا اعتبار یدر ا
ح آن است یچه رسد مذھب صح دیگریسخن است تا به  جغمبر ین به پیض امر دیتفو

سالت و منصب ر یغمبریه منصب پکرا یباشد ز نمیغمبر یع مفوض به پیه امر تشرک
حالل  تعالی یخداآنچه  ییارخانه خداکت در کابت خدا و نه شریاست نه ن یگر یلچیا

ض یندارد و اگر تفو یاریو بس از طرف اختکند  می غید آن را رسول تبلیو حرام فرما
ار مثل اخذ یه او را مواضع بسکحال آنشد  می او را عتاب چراشد  می غمبرین به پیامر د

و  کن در تخلف از غزوه تبویه و اذن دادن منافقیه قبطیم ماریبدر و تحر یفدا از اسار
م به کان حیب یدر اثنا جغمبر یه پکجاھا بعضی د واقع شده و در یعتاب شد کر ذلیغ

ص فرموده یا تخصیاستثنا  یانتظار وح یالفور ب یا وقوع واقعه فی یلیب سؤال سایتقر

قلت نعم لوجبت ومثل لوال جتزي عن احد بعدك ومثل جتزي عنك واال االذخر «مثل 

ه از کست بلیض نیقت ارباب تفویند پس در حقیجو یم »مسكـقائلني به تفويض بدان تو
 مکاستنباط آن ح یاس خفیا قیالعموم  یق درج فیه به طرکل اجتھاد است یقب
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ن یملزم العمل در حق امت است و ا یو اجتھاد نبنمود  میل یمسا یو تشففرمود  می
ندارد  یبدھد محذور یم نموده فتوکه استنباط حیه شرعیلکه از قواعد کض یقسم تفو

ض امور یتفو جغمبر یه به پکم یو اگر مسلم دار اند یکن شرین در ایر مجتھدیه ساک
 یکن منصب شرین واقع شده بود چنانچه مذھب مرجوح است پس ائمه را در اید

برابر  جغمبر یات از ائمه و پیدر عمل رواه کستی یبانمودن خالف اجماع است و اال 
شان صاحب شرع است بر یاز اھریک  هکرا یند زیخواھند عمل نماھرچه  شدند به یم
لفات در آن کاب تکو ارتشد  نمیق یاج توفیات متعارضه احتیروا درمیانر پس ین تقدیا

 ییکه ھر کرا یشد ز یز نمیجا جغمبر یات ائمه و پیاز روازی یچا عمل به ینمودند  نمی
رده است و آن کع یمراعات نموده تشرزمانی ا یشخصی ا ی یشان مصلحت قومیاز ا

ام مختلفه را کز بر وفق آن مصالح احیگر نیدجای مصالح از امت مستور است تا در 

اللوازم كلها باطله عند االماميه و« آید میام شرع الزم کل احیند پس تعطینماجاری 

شان را یالبد اشد  می غمبر و امامین به پیض امر دیز اگر تفویو ن »ملزومـايضا فكذا ال
ه نزد کو ارجح باشد قرار دھند حال آن یم تا آنچه اولکرد در جوانب حکستی یبااجتھاد 

ت حالل و حرام از یز ائمه قاطبه روایست و نیز نیو امام را اجتھاد جا یه نبیعه امامیش
است اصلی ن ینداشت و بالجمله ا یت وجھیرواض یو در صورت تفوکردند  می آباء خود

ار ختم نبوت است در کار است و مع ھذا متضمن انیه مستلزم مفاسد بسکفاسد 
 ه به آن قائلند.یع امامیقت و جمیحق
از کس  ھیچ و جن ییه معراج حق است و مخصوص است به خاتم النبکازدھم آنیده یعق

ن است مذھب ین نبود و ھمیو زم وت آسمانکدن ملیدر د جآنجناب  یکاھل عصر شر

ى بَِعبِْدهِ ﴿ یتاب و عترت قوله تعالکاھل سنت و ثابت به نصوص  َ�ْ
َ
ِي أ ُسبَْحاَن ا�َّ

ِي بَاَرْ�َنا َحْوَ�ُ لُِ�ِ�َُه ِمْن آيَاتَِنا إِنَّهُ  قَْ� ا�َّ
َ
 ُهَو َ�ًْ� ِمَن الَْمْسِجِد اْ�ََراِم إَِ� الَْمْسِجِد اْ�

ِميُع  ْخَرى﴿ یو قوله تعال .]١[اإلسراء:  ﴾١اْ�َِص�ُ السَّ
ُ
 .]١٣[النجم:  ﴾١٣َولََقْد َرآهُ نَْزلًَة أ

ى مِْن آيَاِت َرّ�ِهِ الُْكْ�َى﴿ یقوله تعال یال
َ
و اقوال عترت در  .]١٨[النجم:  ﴾١٨لََقْد َرأ

ل است و در یده نقل آن موجب تطویه به حد تواتر رسیتب امامکان قصه معراج در یب
ه اصل معراج یه و امویه و معمریلیعه مخالفت دارند اسماعیثر فرق شکز ایده نین عقیا

ت و خرق سموات که در سرعت حریه و استبعادات عادینند و به شبھات فلسفکار کرا ان
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ت پس در کبه خالف آن ناطق است اما سرعت حر یه نص قرآنکند حال آنینما کتمس
د منصوص است در سوره یمن به شام رسیلمحه از  یکه در که کس یحق عرش بلق

إِذَا ﴿ یقوله تعالکنند  می حیشمار بر آن داللت صریات بینمل و اما خرق سموات پس آ
َماُء ا�َْفَطَرتْ  ْت ﴿ .]١[االنفطار:  ﴾١السَّ َماُء ا�َْشقَّ ز خرق یو ن .]١[االنشقاق:  ﴾١إَِذا السَّ

ه طرق صعود و نزول کبواب ه آسمان ابواب نداشته باشد و ثبوت اکد یالزم آوقتی 
ه ملل ثالثه است تا به اصول اسالم چه رسد و یه و ارواح است در آسمان مجمع علکمالئ

ه ابومنصور کند ینند و گوکار کان جاء یه مخصوص بودن معراج را به خاتم االنبیمنصور
رد و کالمه و مشافھه کقظه به آسمان صعود نموده و با خدا میبه جسد خود در  یعجل
 ین ابومنصور عجلید چنانچه در باب اول گذشت و ایبر سر او دست مالتعالی یخدا

ب فرمود از یذکطرد و اخراج نمود و ت ÷ه او را حضرت صادق کست یھمان عجل بقر
بعضی اند  مختلفباھم  هیخود شد و افتراھا بست و امام برایامامت  یآن باز مدع

ه در کند یگوبعضی و  جغمبر یپمعراج با جناب  یکشر÷ ر یه حضرت امکند یگو
ل مقرب را یه جبرئک یید سبحان الله جایبر عرش د جد آنچه جناب پغمبر ین دیزم

منصب آن جناب  یکه شرکان کرا چه ام یش مرافقت آن جناب نبوده باشد بشریگنجا
را  جغمبر یپس پبود  مین کدند ممیه بر عرش دکدن آنچه ین دیتواند بود اگر در زم

داشت  یورکرت او معاذالله شبیند مگر بصر بصداد میل چرا ین سفر طویمفت مشقت ا

معراج ـيف كتاب ال«ه است یت ابن بابوین فرقه روایا کد تمسیتوانست د نمیه از دور ک
 معراج يف االرض و لكنه رأي من ملكوت ما رآه انليبـيف خرب طو�ل ان علياً اكن يلله ال

اّن «شان یگر نزد ایحه دیت صحیاست با روات معارض ین روایه اکو سابق گذشت  »ج
عليا اكن يلع ناقه من نوق اجلنه و ىف يده لواء احلمد و حوهل شيعته ايل آخر ما سبق نقله و 

ت با کعه را شریح باشد تمام شیت صحین روایو اگر ا »قد سبق انهما تعارضاً فتساقطاً 
ت را ین روایه اک ن استیو انسب ھم یپس اولشود  می در معراج حاصل جغمبر یپ

در اصل  سر یت حضرت امکه اعتقاد شریاست از امام ایه فرقھکه یح دھند و امویترج
 ینسبت حضرت ھارون به موس جغمبر یر به جناب پیه نسبت امکند ینبوت دارند و گو

ع یمتواتر است نزد جم سر ین در حق آن جناب از امییه لفظ خاتم النبکبود حال آن
ر بعد از رحلت یه حضرت امکن صورت ختم نبوت چه قسم صورت بندد یه و در ایامام
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 از نبوت محال. یات بود و عزل نبید حیسال در ق یتا مدت س جغمبر یجناب پ
 یھمه محمول بر معان جغمبر یث پیه نصوص قرآن و احادکده دوازدھم آنیعق
ه و قرامطه و یه و باطنیه و معمریه و منصوریه و خطابیلیه از اسماعیاند سبع ظاھره

مم و صلوه و یتاب و سنت از وضوء و تکه آنچه در کاند  عه به آن رفتهیه از فرق شیزرام
ست یامت و حشر وارد شده بر ظاھر آن محمول نیات و حج و جنت و نار و قکصوم و ز

گر نداند پس نزد یس دکه آنھا را جز امام معصوم کگر یدزھای یچه اشاره است به کبل
ه کاند  ه گفتهینماند چنانچه سبع کتاب الله است قابل تمسکه کن یقلن فرق اعظم ثیا

بت امام و صلوه عبارت از ناطق به یمم اخذ از مأذون در غیوضو مواالت امام است و ت

َ�ةَ ﴿ل یاست به دل جه رسول الله کحق  قِِم الصَّ
َ
وِ�َ إَِ�َْك ِمَن الِْكَتاِب َوأ

ُ
إِنَّ  اتُْل َما أ

َ�ةَ َ�نَْ�  ْ�َ�ُ   َعِن الَْفْحَشاءِ َوالُْمنَْكرِ الصَّ
َ
ِ أ ُ َ�ْعلَُم َما تَْصَنُعونَ  َوَ�ِْ�ُر ا�َّ  ﴾٤٥َوا�َّ

 یاست و باب عل یعبه نبکه نفس به معارف حقه و کیات عبارت از تزکو ز .]٤٥بوت: ک[العن
ه اجابت دعوت امام و طواف ھفتگانه به یقات مردمند و تلبین و میو صفا و مروه حسن

عت یو شرباشند  میع ین نطقاء بالشرایما بیه فکعبه عبارت است از مواالت ائمه سبعه ک
 سوی   بهاسرار ائمه  یدارند و احتالم عبارت از افشا یسابق را تا آمدن الحق برپا م

و جنت راحت بدن د عھد امام یر قصد واقع شود و غسل عبارت از تجدینااھالن اگر به غ
ف بر داشتن و عمل به ظواھر نمودن و یالکه و نار مشقت تیفات شرعیلکاست از ت

ار دارند و عمل به ظواھر را یانات بسین قسم خرافات و ھذیز از ایه نیقرامطه و باطن
نده کاند و لھذا قتل حجاج را در حرم و نھب اموالشان نمودند و حجر االسود را  دشمن

به اباحت محارم و  ھا نیااختند و ھمه اند وفهک یزھایرکاز خا یزیرکخابردند و را بر 
ه کند یه گویند و باطنینند و لعن نماکار کاء را انیثر انبکه ایاند و برقع محرمات قائل

ثالثه است و روزه ماه  یرده و ساخته خلفاکدا یات ھمه پکصوم و صلوه و حج و ز
ه کند یه گویه و جنابیه و معمریمنصور ه ویاست و خطاب سرمضان بدعت عمر  کمبار
اند و  شان فرموده یه ما را به دشمنکاست  یعت نام مردانیوره در شرکض مذیفرا

ر کنند به امام و نار را به دشمنان او مثل حضرت ابوبکل یه جنت را تأویه و زرامیمنصور
فنا نخواھد  ا رایا است دنیا و نار آالم دنیم دنیه جنت نعکند یه گویو معمر ب و عمر

 یلکه دارند غلبه و تسلط ک ین شعورین فرق را با وصف ایع بالله ایبود و در زمان مط
ان کردند تا عبرت عاقالن باشد و آخر به دست ترکرا گمراه  یحاصل گشت و عالم
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ار سوخت قوله یو تر بس کغ انتقام پروردگار گشتند و ھمراھشان خشیعلف ت یزگیچن

ُقوا ﴿ یتعال ةً َوا�َّ ِيَن َظلَُموا ِمنُْ�ْم َخاصَّ َ َشِديُد  فِتَْنًة َ� تُِصيَ�َّ ا�َّ نَّ ا�َّ
َ
َواْعلَُموا أ

 .]٢٥[األنفال:  ﴾٢٥الْعَِقاِب 
به رسم سی کرا بر  کمل جن ییبعد از خاتم النب یه حق تعالکزدھم آنیده سیعق

به مجرد سماع ه کنه و مشاھده بلیبدون معا اگرچهنازل نشده  یرسالت نفرستاد و وح
 یآن جناب وح سوی   بهن منصب بود و یر را ایه حضرت امکند یه گویصوت باشد امام

 جه رسول الله کن بود یھم سر یام یو وح جرسول الله  یوح درمیانآمد و فرق  یم
 يف ينيلكال يرو«د ید نمید و صورت او یشن یر آواز او میو امکرد  می را مشاھده کمل

لمه يكف كه املليرسل اهللا الي يالذوهوان حمدثاً كطالب  بن ايب ان عيل÷ عن السجاد  ايفكال

ن قوم است و مع ھذا یات ایب و مفتریاذکن ھمه از ایو ا »الصوره يريال وسمع الصوت يو
ه کشان موجود است از آن جمله آنیتب اکه در کگر از ائمه یات دیمتناقض است به روا

و از آن جمله  »مبرشاتـمن النبوه اال ال يبق بعديم ـا الناس لهيا«فرمود  جغمبر یحضرت پ

و  جغمبر زمان یپ سوی   بهنازل فرموده بود مختوم بخواتم ذھب  یتابک یتعال یه بارکآن
و ھر  یالمھد یذا الکو ھ÷ ر به حضرت امام حسن ید و امیر رسانیآن جناب به ام

د و به مضمون آن ینما کتاب فکخاتم را از آن  یکه کنمود  میت یسابق الحق را وص
ن باشد حاجت فرستادن فرشته و یتاب است و چون چنکد و علم ائمه از ھمان یعمل نما

 یه ادعایاز امام ایفھیمحال است و طا یارخانه الھکدن آواز چرا افتد و عبث در یشنوان
و شد  می یوح جغمبر یه به حضرت زھرا بعد از رحلت پکند یند و گویمصحف فاطمه نما

ه و فتن یع آتیثر وقاکر جمع نموده و مصحف فاطمه نام نھاده و ایرا حضرت ام یآن وح
 ب مطلعیھمان مصحف مردم را بر اخبار غ یور است و ائمه از روکن امت در آن مذیا

ه حال او در باب اول ک یمختار ثقف سوی   به یوح یعه ادعایه از شیو مختارکردند  می
نبوت  یه صراحت مدعیه و عجلیریه و مغیه و مفضلیلیه از اسماعیو سبعکنند  می گذشت

 باب االول. یما مّر فکان خودند یشوایبر پ یو انزال وح
مرتفع نشده و نخواھد  جغمبر یه بعد از وفات پیف شرعیالکه تکده چھاردھم آنیعق

ه یف شرعیالکع تیز اسقاط جمیه تجویلیه از فرق اسماعیریه و حمیه و منصوریشد معمر
ف را از یالکع تیه نامش معمر است جمکم امام وقت چنانچه ابوالخطاب کند به حینما
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ض امر نمود و یفرا کد و به تریع محرمات را حالل گردانیتابعان خود اسقاط نمود و جم
ف خود به خود ساقط یالکع تیبا امام وقت در خورد از او جمھرکه  هکند یه گویمنصور
بارت از امام است و بعد از وصل به ه جنت عکرا یرده باشد زکخواھد ھرچه  گشت

عت مفوض به حجت وقت یه امر شرکند یه گویریماند و حم مین باقی یفیلکجنت ت
بن نزار  یاده و نقصان در آن به دست اوست حسن بن الھادیف و زیالکاست اسقاط ت

اسقاط دانستند  می ه در قرن پنجم از ھجرت بود و او را حجت وقتکبن المستنصر 
 ض نمود.یفرا کل محرمات و تریم به تحلکه را مصلحت دانسته حیشرعف یالکت

ل یه را نسخ و تبدیام شرعکاز اح یمکه حکرسد  نمی ه امام راکده پانزدھم آنیعق
ع یه امام را نسخ جمکاند  ه به آن رفتهیریه و حمیر امامیه ساکه بلیند اثنا عشرینما
غمبر یه امام نائب پکرا یاست ز شان خالف ظاھر عقلیده این عقیو ارسد  می امکاح

باشد  یام اگر دخلکل احیر و تبدییم آن او را در تغیعت و تعلیج شریاست در ترو
ز شارع ین یه نبکه امام بلکاست  یھیغمبر و مخالف او بود نه نائب او و بدیمتناقض پ

ِ ﴿ یاست قوله تعال یست شارع حق تعالین َع لَُ�ْم ِمَن اّ�ِيِن َما َو�َّ ب هِ نُوًحا َ�َ
يَْنا بِهِ إِبَْراهِيَم َوُموَ� وَِعيَ�  وَْحيَْنا إَِ�َْك َوَما َوصَّ

َ
ِي أ �ِيُموا اّ�ِيَن َوَ� َ�َتَفرَّقُوا  َوا�َّ

َ
ْن أ

َ
أ

ُ َ�ْتَِ� إَِ�ْهِ َمْن �ََشاُء َو�َْهِدي إَِ�ْهِ  َكُ�َ َ�َ الُْمْ�ِ�َِ� َما تَْدُعوُهْم إَِ�ْهِ  �ِيهِ  َمْن  ا�َّ
قًا لَِما َ�ْ�َ يََديْهِ ِمَن ﴿ .]١٣[الشوری:  ﴾١٣يُنِيُب  نَْزْ�َا إَِ�َْك الِْكَتاَب بِاْ�َّقِ ُمَصّدِ

َ
َو�

ُ  الِْكَتاِب َوُمَهيِْمًنا َعلَيْهِ  نَْزَل ا�َّ
َ
ا َجاَءَك مَِن  فَاْحُ�ْم بَيَْنُهْم بَِما � ْهَواَءُهْم َ�مَّ

َ
َوَ� تَتَّبِْع أ

ٍ َجَعلَْنا ِمنُْ�ْم ِ�َْعًة َوِمنَْهاًجا اْ�َقِّ 
ًة َواِحَدةً َولَِ�ْن  لُِ�ّ مَّ

ُ
ُ َ�ََعلَُ�ْم أ َولَْو َشاَء ا�َّ

ِ َمرِْجُعُ�ْم َ�ِيًعا َ�ُينَّبِئُُ�ْم بَِما ُكنُْتْم  فَاْستَبُِقوا اْ�َْ�َاتِ  ِ�َبْلَُوُ�ْم ِ� َما آتَاُ�مْ  إَِ� ا�َّ
ر و یم به حایه به عقل تحرکسانی کو جا به جا در حق  .]٤٨[المائدة:  ﴾٤٨�ِيهِ َ�َْتلُِفونَ 

ه کرده بودند عتاب به وجه اعم ک کته و امثال ذلیل میوالت و تحلکگر ماید بیسوا
را به  ید وارد است پس چون نبیص در قرآن مجیتخص یگران را ھم شامل است بید

ت در که شرکن منصب حاصل تواند شد ینرسد امام را چگونه ا یمکخود نسخ ح یخود
چند است  یاتین باب به روایز در ایه نیاثناعشر کابت نبوت و تمسیت است نه نیالوھ

عبداهللا انه  عن ايب يه القميحممد بن بابو يمنها ما رو«اند  ه اختراع و افترا بر ائمه نمودهک

عام فلوقد قائم اهل  يسام بالفلق االجخياالزل قبل ان   االرواح يفنيب يآخ قال ان اهللا تعايل



 ٣١٣ باب ششم: در بهث نبوت و ایمان به انبیاء علیهم الصلوات

ل یدل »ورث االخ من الوالدهيم ـلواالزل  ا يفـنهميب ين آخيت ورث االخ من الذيالب
ه ک دیبا میاند  ه چون بر عامه ناسیف شرعیالکه تکت آن است ین روایذب اکح بر یصر

به  یه علم بشرکاح و قرابت که مثل تولد و نیمنوط باشند به عالمات ظاھره و امور حل
ان او کست و مکین را با یت معین میه اک ید و مؤاخاه ازلیافت آن تواند رسیدر
ح یه به حسب آن ترجکه چندند و مراتب آنھا در اخوت ک یذاکجاست و عدد اخوان ک

ه به وجه من کست یزیرد چکتوان  یف از قویو محبوب ساختن ضعبعضی بر بعضی 
ردن است پس امر کابد و نص امام در ھر فرد طلب معتذر ی نمیالوجوه عقل آن را در 

 ت المال ضبط شوند.یراث معطل شود و اموال مردم ھمه در بیم
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این باب آن است که اھل سنت گویند که بر ذمه  باید دانست که اول مسایل خالفیه
مکلفین واجب است که شخصی را از میان خود رئیس گردانند واتباع او در آنچه موافق 
شرع است الزم گیرند و اورا در امور مشروعه ممدو معاون باشند زیراکه جبلی انسان 

س را وشرایط و اما شارع اوصاف رئیکنند  می است که ھر فرقه برای خود رئیسی مقرر
انتظامی و فساد ریاست چون برطبق آن شرایط و لوازم  بی لوازم اورا بیان نموده تا از

نصب رئیس واقع شود محفوظ مانند و ھمین است آئین شریعت که در امور جبلیه 
شوند بلکه بوجه کلی اوصاف و شرایط و  نمی انسان خود متصدی تعین و تخصیص

نمایند و تعین و  می الح عالم و حفظ انتظام تواند بود بیانلوازم آن امور را که باعث ص
کنند  می تخصیص را حواله بر عقل صاحب احتیاج خواه یک کس باشند خواه جماعتی

مثال در امرنکاح اوصاف منکوحه را که چنین و چنان باید و شرایط نکاح را که شھادت 
و نفقه و مسکن و دیگر امورند و کفائت و مھر و والیت است و لوازم این عقد را که نان 

و تعین منکوحات که فالنی با فالنی نکاح کند و فالنی با فالنی متعرض  اند بیان فرموده
 که اند و علی ھذا القیاس در جمیع معامالت بلکه در امور دینیه نیز فرموده اند نشده

رَْسلَْنا ِمْن َ�بْلَِك إِ�َّ رَِجاً� نُوِ� إَِ�ِْهمْ ﴿
َ
ْهَل اّ�ِْكرِ إِْن ُكنُْتْم َ� فَ  َوَما أ

َ
لُوا أ

َ
اْس�

آری اگر شخصی را  اند و تعین مجتھدین و علما اصال نکرده .]٤٣[النحل:  ﴾٤٣َ�ْعلَُمونَ 
قابلیت ریاست کبری یا منصب فتوی و اجتھاد حاصل شد پیغمبر را ج بحضور پیغمبر 

معلوم شد و استحقاق او بطریق وحی یا از راه فراست و تتبع قراین حصول این معنی 
این مرتبه را بیان فرمود نور علی نور شد چنانچه در حق خلفاء اربعه و بعضی صحابه 
دیگر واقع است و امامیه گویند که رئیس عام را مقرر کردن برذمه خدا واجب است 
حال آنکه در الھیات گذشت که واجب شدن چیزی بر ذمه خدا معنی ندارد بلکه 

افی شان الوھیت و ربویت است و نیز کارھای مکلفین از اقامت وجوب چیزی برو من
حدود و جھاد اعدا و تجھیز جیوش و تقسیم غنایم و خمس و فی ترویج احکام و غیر 
ذلک وابسته بوجود رئیس عام است پس باید که نصب او نیز بر مکلفین واجب باشد 

ت نه بر دیگری مثال که واجب بر ذمه اوسشود  می زیراکه مقدمه واجب بر کسی واجب
وضو وستر عورت و استقبال قبله و تطھیر ثیاب و مکان ھمه بر ذمه مصلی است نه بر 
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نیز  اند ذمه خدا پس نصب امام که مقدمه واجبات بسیار است و آنھمه بر ذمه مکلفین
بر ذمه مکلفین واجب باشد نه بر ذمه خدا بلکه اگر بتامل نظر کنیم معلوم توانیم کرد 

امام از جانب خدا متضمن مفاسد بسیار است زیراکه آرای عالمیان مختلف و که نصب 
خواھش نفوس ایشان متفاوت پس در تعین شخصی بلکه اشخاصی چند برای تمام 

و کثرت ھرج و مرج منجر  ھا عالم در جمیع ازمنه بقاء دنیا موجب برانگیختن فتنه
شخاص بلکه در معرض بتعطیل امر امامت وغلبه متغلبین و خمول و تقیه آن ا

اختن ایشان و ھمیشه خایف و مختفی بودن آن اشخاص است چنانچه در اند ھالکت
حق جماعه که اعتقاد امامت دارند ھمین قسم واقع است پس نصب امام را لطف گفتن 

و بعد کند  می و آنرا بر ذمه خدا واجب دانستن سخنی است که عقل سرسری آنرا باور
و اگر نصب امام لطف باشد بشرطی باشد که امام را تایید و کند  ینم از تامل ھرگز تجویز

اظھار و غلبه و کبت مخالفین و معاندین نیز ھمراه باشد و اال مفاسدی که مذکور شد 
نیست لطف بودن آن صریح مخالف  درمیانو چون تایید و اظھار اصال  اند دست بگرییان

که وجود امام  اند این سخن گفتهعقل است و آنچه بعضی از علماء امامیه درجواب 
لطفی است و نصرت او وتصرف دادن اولطفی دیگر است و عدم تصرف ایمه از جھت 
فساد بندگانست که ایمه را باین مرتبه اخافت و تھدید نمودند که بر جان خود خایف 
شده از اظھار امامت پھلو تھی کردند و رفته رفته امام وقت غیبت کبرا اختیار نمود و 

ر از نام ازو نشانی پیدا نیست و چون نصرت اورا بندگان بسبب سوء اختیارخود ترک غی
آید و استتار و خوف سنت انبیا و  می کرده باشند بر ذمه خدا چه قباحت الزم

پس درین جواب سراسر  اند نیز در غار بخوف کفار مستتر بوده جاوصیاست آنحضرت 
که گوید  می اعتراض زیراکه معترض غفلت و چشم پوشی است از مقدمات ماخوذه در

وجود امام بشرط تصرف لطف است و بدون تصرف و نصرت متضمن مفاسد کثیره حاال 
بر ذمه مجیب آنست که آن مفاسد را دفع کند و اال بیھوده سرائی کرده باشد و درین 
جواب دفع آن مفاسد را مطلقا تعرض نه کرده و آنچه گفته است که بندگان ترک نصرت 

نیز غیر مسلم است زیراکه ھیچ یک از مورخین اھل سنت و شیعه خصوصا  اند نمودهاو 
از ملوک و سالطین  زیدیه و واقفیه وناوسیه وافطحیه نه نوشته و ذکر نکرده که کسی

اخافت امام وقت کرده باشد و نیز اخافتی که موجب استتار است اخافت بقتل است و 
موجب خوف ھم نیست زیراکه ایمه به اختیار  در حق ایمه آن خود موجب استتار بلکه

میرند و چون موت ایشان به اختیار ایشان باشد دیگر خوف از قتل وجھی  می خود
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ندارد چنانچه این قاعده را کلینی در کافی به روایات بسیار ثابت کرده و بابی علیحده 
ند پس البد ر از امر الھی چیزی نمیکنیبرای این مسئله عقد نموده و نیز ایمه به غ

شان نیز به امر الھی خواھد بود و چون امر الھی به اختفا آمد و آن اختفا یا یاختفا
قریب بھزار سال کشید و دین و ایمان بحدی در ھم و بر ھم شد که اصال اصالح پذیر 

 نماند دیگر لطف را چه گنجایش.
آید که انبیا و نیز گوئیم که اگر اختفا بنابر اخافت بامر الھی واجب باشد الزم 

واوصیائی که مستتر و مختفی نشدند تارک واجب باشند مثل حضرت زکریا و یحیی و 
امام حسین علیھم السالم معاذالله من ذلک و اگر واجب نباشد بلکه مندوب یامباح 
شود الزم آید که جماعه مختفی و مستتر ترک واجب که تبلیغ احکام واقامت دین است 

ه باشند و ھو افحش من االول و اگر امر الھی مختلف آمده در برای مندوب یا مباح کرد
حق تارکین بطریق ندب یا اباحت و در حق مستترین بوجوب و فرضیت الزم آید که حق 
تعالی ترک اصلح کرده باشد در حق احد الفریقین و ھو ایضا باطل عند الشیعه و نیز 

شود در حق ایمه لما  نمیگوئیم که اختفا اگر از قتل است پس قتل خود موجب خوف 
بدنی است الزم آید که ایمه فرار از  یمرمن ان االئمه یموتون باختیارھم واگر از ایذا

عبادت مجاھده و اجر جزیل صبر و مشقت نموده باشند زیراکه تحمل اذیت و مشقت 
در راه خدا اجرھا دارد و جھاد سراسر مشقت و اذیت است و درجات عالیات مجاھدین 

بوت است حاالنکه ایمه از اعاظم عباداند و عبادت ایشان در ھر باب اعلی و مسلم الث
اتم از عبادات سایر ناس است علی الخصوص اختفاء صاحب الزمان را خود اصال وجھی 

 مراکس  ھیچ ام نیست زیراکه اورا یقین معلوم است که من تا نزول عیسی بن مریم زنده
زمین خواھم شد پس بکدام وجه از طعن و تواند کشت و من مالک شرق و غرب  نمی

تا مشقت کند  نمی ترسد و چرا بر مال دعوت می تشنیع و تخویف و تکذیب مخالفین
با ایمه ماضیین خصوصا با امام حسین کند  می ایذای ایشان بر دارد و چرا مخالفت

ند و صابر که آنھا را ظلمه و فجره بیش ازحد ترسانیدند بلکه نوبت بقتل و خون رسانید
آنھا نه ترسیدند و امر بالمعروف و نھی عن المنکر بجا آوردند حاالنکه آنھا را طول عمر 
خود معلوم نبود و تسلط خود نیز معلوم نبود محض اداء للواجب و طلبا لمراضاه الله 
تعالی بدن و مال و عرض خود را در راه خدا نثار کردند و آنچه شریف مرتضی در کتاب 

متنبه شده گفته است که  اند االئمه باین سخنان که خیلی قریب بعقل تنزیه االنبیا و
آباء کرام او که مشارالیه است بانکه مھدی  درمیانصاحب الزمان و  درمیانفرق است 
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قایم است و صاحب سیف و سنان و قاھر اعدا و منتقم از مخالفین و مزیل ملک و دولت 
بود کالمی است شبیه به ھذیان مجانین آنھا اوست پس اورا خوفی است که دیگران را ن

یا خرافات لعابین زیراکه خوف قتل البته منتقی است لما مرمرارا و اورا به یقین معلوم 
است که مرا کسی نخواھد کشت و مالقات با عیسی بن مریم خواھم نمود و امامت نماز 

و کرھا خواھم  او خواھم کرد و با دجال مقاتله خواھم کرد و مردم را بعبادت خدا طوعا
چسبانید و انتقام واجبی از اعداء خود و اعداء اسالف خود خواھم گرفت و بعد ازین 

آرد و  نمی ھمه بخود حتف االنف خواھم مرد پس این موجبات امن و اطمینان را بخاطر
پیش نظر دارد حاالنکه آن بواعث ھم خالف  اند بواعث خوف را که محض موھوم

لزمان را که امام است البته علم ماکان و ما یکون حاصل خواھد زیراکه صاحب ا اند واقع
شنیده باشد که رسد  می بود و االاقل از زبان کسی که درین غیبت از شیعه به او

مخالفین او ھرگز دعوی مھدویت او را پیش از ھزار سال بلکه زیاده قبول نخواھند 
ت بعد المائتین یک ھزار و داشت زیراکه نزد مخالفین از مسلمات است که ظھور االیا

باید بگذرد بعد ازان عالمات قیامت شروع خواھند شد و نیز  می دوصد از ھجرت
که مھدی سرصد خواھد بر آمد نه در اوسط آن و قریب بخروج گویند  می مخالفین او

عیسی بن مریم خواھد بود نه بفاصله ازان و او را ابر سایه خواھد کرد نه سردابه من سر 
و مخرج او حرم شریف مکه است نه سر من رای و دعوی امامت در عمر چھل من رای 

سال خواھد کرد نه در حالت صغر ونه در اوان شیخوخت پس اگر در عالمات و امارات 
مذکوره خالف کرده براید و در وقتی از اوقات مردم را در رنگ علما و مشایخ دعوت 

زات نماید یقین است که کسی بدین و احکام شریعت بکند و خوارق عادات و معج
متعرض حال او نخواھد بود ال اقل شیعه که بدل و جان خواھان این روزند و از خدا این 

که مھدی کنند  می و نیز او را خبر رسیده باشد که باقریه دعویخواھند  می مراد را
که مھدی موعود جعفر صادق است و کنند  می موعود باقر است و ناوسیه دعوی

که موسی بن جعفر است و این دعاوی در تمام امت شایع و ذایع گویند  می ممطوریه
 دنبال یکی ازین بزرگواران بابت مھدویت نیافتاد و نه ترسانید اورا چراکس  ھیچ شد و

ترسانیدند و سید محمد جونپوری در ھندوستان ببانگ بلند ادعای مھدویت نمود و  می
 خود را مھدویه لقب کرده اتباع او کردند وو راجپوتان  جماعه کثیر از افاغنه دکھن

آنھا را قتل و سیاست نه کرد خصوصا در تمام الف ازھجرت خیر البشر که در کس  ھیچ
عراقین و خراسان تسلط صفویه رو داد و در دکھن سالطین بھمنیه و عادل شاھیه که 
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ران عھد که در نھایت مرتبه غلو تشیع داشتند بھم رسیدند و در ھند و سند و بنگاله د
و کردند  می سلطنت جھانگیر پادشاه بود و نور جھان بیگم و اقارب او در معنی سلطنت

ھمه از مردم عراق و خراسان بودند و وزرا و امرا و صوبه داران در ھمین مذھب غلو 
تمام داشتند آنوقت را چرا از دست داد و خروج نفرمود و اولیاء خود را محض بنابر 

وراء النھر و قیاصره روم از فایده و لطف محروم داشت و اورا چه ضرور توھم از خانان ما
بود که اول بطریق ظفره در بخارا و سمرقند یا در اسالمبول ظھور نمایند که خوف این 

و آنچه شریف کرد  می مردم باشد اینھمه اقطار وسیعه و ممالک فسیحه چه بروی تنگی
ود ظاھر و از اعداء خود مستتر بود وچون امر مرتضی ذکر کرده که در ابتدا بر اولیاء خ

طلب شدید شد از دشمن و دوست پنھان شد تا دوستان نادان خبر اورا فاش نه کنند و 
موجب بر غالنیدن دشمنان نشوند کالمی است که ناواقفان فن تاریخ را بان فریب توان 

تاریخ خود  نمایند ھیچ یک از مورخین در می داد واقفان این فن استھزا و تمسخر
 ھا ننوشته که جماعه در طلب محمد بن الحسن العسکری جاسوسی کرده و درون خانه

در آمده باشند با حرف تالش ایشان در آن زمان در بغداد و سر من رای بر زبان خالیق 
افتاده باشد یاخلیفه و امرا و ملوک آن عصر را این دغدغه بخاطر رسیده باشد غیر از 

 که در مقام توجیه غیبت آن بزرگ این احتماالت موھومه ذکر علماء اثناء عشریه
کسی واقف این امر نیست بلکه تا حال از روی تواریخ این ھم به ثبوت نرسیده کنند  می

که در خانه امام حسن عسکری صبیی چنین و چنان پیدا شد و آنرا مردم مھدی 
ع ھذا غیبت کبری بعد از موعود دانسته در پی ایذا و قتل او افتادند حاشا و کال و م

ھفتاد و چند سال از غیبت آن بزرگوار واقع شده و درین مدت دراز خلفا و ملوک و امراء 
که کنند  می بر ھم شده و کدام عاقل باورھا  دولت آن عصر ھمه منقرض گشته بودند و

طفلی چھار پنج ساله ادعاء امامت نموده باشد و معجزه بر وفق دعوی ظاھر نموده و 
وک و امراء آنوقت اورا تکذیب و تخویف نموده در پی ایذاء او افتاده جابجا جاسوسان مل

تعین کرده و یکی مر دیگری را وصی این کار ساخته باشد تا قرنھا و سالھا بگذرد و 
جانشینان آن خلفا و ملوک از طلب او دست باز نداشته باشند بلکه شدت در طلب و 

و باز شد  می رت عذر اختفاء و غیبت کبری مسموعتجسس بعمل آورده باشند دران صو
طالب ایذاء آن امام عالی مقام نبود مثل زمان دولت صفویه کس  ھیچ ھم در زمانی که

بلکه از که تامه ھمه بجان و دل مشتاق دیدار آن عالی مقدار باشند و جان و مال خود 
ه ناله و شیون بنیاد را نثار مقدم ھمایونی آن محبوب دلھا نمایند و ھمه متفق الکلم
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نھند و فریاد و فغان کنند که ای زمان بفریاد ما رس و ما را بدیدار خود مشرف ساز و 
آن جماعه در کثرت و عدد بیش از ریگ بیابان و برگ درختان باشند بتوھم چندی از 
 اوباش تورانیه و رومیه این قدر جبن نمودن و ھرگز خودرا ظاھر نه کردن بلکه روزبروز
زیاده بر ما مضی در تستر و اختفا کوشیدن منافی منصب امامت که سراسر مبناء او بر 
شجاعت و دلیریست خواھد بود با وجودیکه اصال خوف جان ندارد و طول عمرش 
معلوم خودش بالقطع است و نیز امام را علم ماکان و ما یکون نزد اثنا عشریه 

د عراقین و خراسان و ھند و سند ضروریست پس این ھمه اشتیاق فرق شیعه در بال
خصوصا بالد پورب و بنگاله ودکھن و لکھنوء و فیض آباد مفصل او را معلوم خواھد بود 

ساختگی اینھا با فرنگیان و ثونچانه و آالت حرب که    ھای و مقدار کثرت افواج و پلتن
تفی داشتن معتقدان و مخلصان او دارند نیز نزد او ظاھر و با وصف این ھمه خود را مخ

بتوھم آنکه مبادا مثل مرزا مظھر مرحوم کسی بدنما قصد کشتن من نماید گومرا 
نتواند کشت که مقدر نیست بر چه چیز حمل توان کرد و در ھر امه و ھر دین صالحان 

و مخالفین و معاندین آنھا در پی ایذا افتاده بلکه ھتک عرض  اند و انبیا و اوصیا گذشته
به بالکشی در رضای الھی داده و صبر  ف نفس شان کرده و انھا تنو نقصان بدن و اتال

را پیش نھاد ھمت خود ساخته و استتار و اختفا و فرار اختیار نه کرده قوله 

ِ َوَما ﴿تعالی َصاَ�ُهْم ِ� َسبِيِل ا�َّ
َ
ّ�ِْن ِمْن نَِ�ٍّ قَاتََل َمَعُه رِّ�ِيُّوَن َكثٌِ� َ�َما َوَهُنوا لَِما أ

َ
َوَ��

ابِرِ�نَ  ُعُفوا َوَما اْسَتَ�نُواَض  ُ ُ�ِبُّ الصَّ حاالنکه موت شان به  .]١٤٦[آل عمران:  ﴾١٤٦َوا�َّ
اختیارشان نبود و به طول عمر و غلبه و تسلط خود در کار یقین نداشتند و از عجایب 

 جامور دین است که شیعه قاطبه حزن صدیق اکبر را که بر نفس نفیس جناب پیغمبر 

نْزَِل إَِ�َْك ِمْن َرّ�َِك ﴿ست کفار و ھنوز بشارت بود از د
ُ
َها الرَُّسوُل بَّلِْغ َما � ُّ�

َ
�ْن لَْم  يَا �

ُ َ�ْعِصُمَك مَِن ا�َّاِس  َ�ْفَعْل َ�َما بَلَّْغَت رَِساَ�َهُ  َ َ� َ�ْهِدي الَْقوَْم الَْ�فِرِ�نَ  َوا�َّ  ﴾٦٧إِنَّ ا�َّ
 اند ده محل طعن گرفته و دلیل جبن او قرار دادهیرسبه گوش ھوشش نه  .]٦٧[المائدة: 

و این خوف شدید را که به مراتب از حدود جبن آنطرف رفته در امام زمان بزعم خود 
حزن دیگر است و خوف چیز دیگر و کنیم  می شوند که چه نمی و متنبهکنند  می ثابت

و فی  »ستحق االمامهياجلبان ال  مطهر احليلـقال ابن ال«ھردو  جبن چیز دیگر وراء این
انجامد اما حزین بلکه خایف را نیز  نمی الواقع چنین است که مقاصد امامت ازو بحصول

لهم كون ياالخبار يرو«از استحقاق امامت دور افکندن تشبیه بر پای خود زدن است 
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نت ك نيسبن احل عيل محزه قال يلواب« قال ÷ نيبن احلس محزه عن عيل ه عن ايبيمن االمام

 ب الرائحه فنظر يفياب طيرجل حسن الثعلی  ر اذ دخلكن متفيانا حزواحلائط علی  ئاكمت

 ا عيليثم قال  ك قال فضحريقلت اخلوف من فتنه ابن الزب كثم قال ما سبب حزن يوجه

عطه يت احدا سال اهللا فلم يهل را ا عيلينجه قلت ال قال يت احدا خاف اهللا قلم يهل را

 يال اروفاذا بقائل اسمع صوته  كاحدا فعجبت من ذل ينظرت فلم ارقدامقلت ال ثم 

و درین خبر چند فایده حاصل شد اول آنکه حزن و  »هذا اخلرض ا عيليقول يشخصه 
شد بدلیل ما  نمی خوف اعدا امارت جبن نیست و اال حضرت سجاد مستحق امامت

عضی اوقات محتاج تذکیر و ذکره الحلی و ھو باطل باالجماع دوم آنکه ایمه نیز در ب
و خضر را منصب تذکیر و تعلیم و تنبیه ایمه حاصل  اند بوده ÷ تنبیه و ارشاد خضر

است پس افضلیت ایمه بر خضر ثابت نشده و خضر باالجماع مفضول است از انبیا یا 
مثل سائر انبیاست پس افضلیت ایمه بر انبیا نیز ثابت نشد و آنچه از حکایت غار و 

یموقع زیراکه استتار سیداالبرار از خوف کفار دران مذکور کرده پس کالمی است ب
استتار و اختفاء پیغمبر نه بنابر اخفاء دعوی نبوت و کتمان دعوت بود بلکه از جنس 
توریه در حرف بود که کفار بر مقصد او مطلع نشوند و از ھجرت ممانعت ننمایند و سر 
راه نگیرند و این ھم تا سه شب بود چون کفار از تفحص و تفتیش سیر شدند و نشانی 

یبه منوره ھجرت فرمود این تستر و اختفا را مقیس علیه آن تستر و نیافتند بسمت ط
اختفا گردانیدن بر چه چیز حمل توان کرد دعوت و تبلیغ احکام و اظھار نبوت درین 
اخفاء سفر کدام یک بر ھم شد تا قیاس صحیح باشد اینک کتب سیر و تواریخ طرفین 

دست کفار نگونسار بانجناب بدنی و عرضی که از ھا  مشقت موجوداند چه ایذاھا و
نرسید و از اظھار کلمه الحق ھیچگاه ساکت نشد و با قطع نظر ازین ھمه فرقی است 

اختفائی که مقدمه ظھور و  درمیانتواند ماند  نمی واضح که بر ھیچ عاقل پوشیده
خروج باشد و اختفائی که الزمه آن گمنامی و خمول و ترک دعوی باشد اختفاء 

ه شب کاری کرد که بیخ و بن معاندان برکند و سواد موافقین را اضعاف سیداالبرار تا س
مضاعف ساخت پس اختفاء کذائی خود از باب تدبیرات وحیل است که ارباب عزم و 

شمارند نه  می آرند و آنرا بھترین اسباب تتمیم مراد خود می خروج در ابتداء امر بعمل
وده که صریح ازان جبن و فرار از اختفائی که بزعم شیعه صاحب الزمان اختیار نم

تراود و درین غیبت دراز کدام فرقه را با خود  می دعوی و دفع تھمت امامت از خود
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مسخر ساخت و کدام ملک را از خود کرد و اگر صاحب الزمان بجای سه شب سه صد 
سال و عوض غار ثور سردابه سر من رای و در بدل مدینه منوره دار المومنین قم و 

یمان کاشان و بجای انصار پیغمبر شیعه فارس و عراق که بھزاران مرتبه در داراال
که من درین صورت پروبال کرد  می کثرت و سامان بر انصار زیارت دارند در خواست

خود را فراھم آورده برای اصالح حال امت خروج خواھم کرد اھل سنت و دیگر 
دون رتبه پیغمبر است قیامت که رتبه امام کردند  می مسلمین تحمل این شرایط ھم

اینست که ھزار سال گذشت و مھلت دراز یافت و اکثر بالد اسالم در مذھب تشیع در 
آمدند و شھرھای وسیع با فضا دردست اولیاء اوست که ھر یکی ازانھا رشک جابر صبا و 
جا بلقا و حیرت مینوارم است و انصار و اعوان او قوتی گرفتند که ھیچ مذھب را این 

ت حاصل نیست بازھم میل خروج بلکه خیال ظھور ندارد و روز بروز در تستر و قو
 ازین امام دشوار پسند که امت را در اول تکالیف تحمل ما الیطاقفرماید  می اختفا ترقی

چھا کشیدنی است این امامت نشد قیامت شد بنابرین امور شیخ الشیعه کند  می
شریف مرتضی و دیگر متقدمین را گذاشته  المتاخرین مقداد صاحب کنز العرفان طریق

ب يعلم الغ يف مه استاثرها اهللا تعايلكان االختفاء حلكا ـانم«راه دیگر پیموده و گفته که 

توان  می که مناقض لطف باشدھرچیز  و ظاھر است که این ادعا مجرد است در »عنده

ثبت يب عنده فاليعلم الغ يف مه استاثرها اهللا تعايلكح كذل لعل يف«مثل آن گفت که 

ال ـن احتميبسبب او ك ذلريغونصب االمام واء مثل بعث الرسل يء من االشيش اللطف يف

تمام بر خواھم شد زیراکه مبنی ادله ایشان بر ھمین حرف است  »عهيالم شكرس رشته 

این مبحث را نیک تامل باید  »اهللا تعايلعلی  اللطف واجب«که فالن امر لطف است و 
پا زدن این فریق درین لجه مرد آزمای باید دید و ازانجا بکمال عقل و کرد و دست و 

 .»ليالسب يدهيوهوق احلق حياهللا «کیاست ایشان پی باید برد و 
عقیده دوم آنکه امام باید که ظاھر باشد نه مختفی مذھب اھل سنت ھمین است 

مخالف عقل و و درین انکار  اند که ظھور را شرط امامت دانند و شیعه منکر این شرط
نقل واقع شدند اما عقل پس برای آنکه غرض از نصب امام اقامت حدود تعزیرات است 
و تجھیز جیوش و عساکر و حمایت بیضه اسالم و محافظه انتظام و اعالء شعائر شرع 
واسالم و تنفیذ اوامر و احکام و سیاست مردم بر قبایح و آثام و تعین عمال و قوام و این 
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ر امام و غلبه او وقھر او بر مفسدین و القاء رعب او در دلھا و اقبال و امور بدون ظھو
واگر این چیزھا حاصل نشود پس نصب امام و عدم او برابر شود  میدولت اومیسر ن

است و عبث محض در کارخانه خدای محال و اشتراط ظھور در امام بحدی نزد عقل 
چه جای اھل ملل فردوسی در دانستند  می ظاھر است که مجوسیان بیدین نیز این را

 کند. می شاھنامه از آنھا نقل
 بیت: 

 نزیبـــد بھـــر پھلـــوی تـــاج و تخـــت
 

ــت  ــده بخ ــاه فرخن ــی ش ــد یک  بیای
 

 کــــه باشــــد بــــرو فــــره ایــــزدی
 

 بتابـــــد زگفتـــــار او بخـــــردی 
 

ِيَن آَمُنوا ﴿ »تاب قوله تعايلكاما نقل فمن الو اخر ما قال يل« ُ ا�َّ ِمنُْ�ْم وََعَد ا�َّ
ِيَن مِْن َ�بْلِِهْم َوَ�َُمّكَِنَّ  رِْض َكَما اْسَتْخلََف ا�َّ

َ
اِ�َاِت لَيَْستَْخلَِفنَُّهْم ِ� اْ� وََعِملُوا الصَّ

ْمًنا
َ
َ�َُّهْم ِمْن َ�ْعِد َخوْفِِهْم أ ِي اْرتََ� لَُهْم َوَ�َُبّدِ ِ� َ�ْعُبُدونَِ� َ� �ُْ�ُِ�وَن  لَُهْم دِيَنُهُم ا�َّ

ولَ�َِك ُهُم الَْفاِسُقونَ  َشيًْئا
ُ
ِيَن ﴿و قوله تعالی  .]٥٥[النور:  ﴾٥٥َوَمْن َ�َفَر َ�ْعَد ذَلَِك فَأ ا�َّ

َمُروا بِالَْمْعُروِف َوَ�َهوْا َعِن الُْمنَْكرِ 
َ
َ�ةَ َوأ َ�ةَ َوآتَُوا الزَّ قَاُموا الصَّ

َ
رِْض أ

َ
نَّاُهْم ِ� اْ�  إِْن َمكَّ

ِ َ�قَِبةُ  ُمورِ  َوِ�َّ
ُ
شد که غرض از استخالف تمکین دین  پس معلوم .]٤١[الحج:  ﴾٤١اْ�

مرضی و امن اھل خیر و صالح و اقامت نماز و جمعه و جماعه و اعیاد و تحصیل زکوه و 
صدقات و تقسیم آن بر فقراء و امر بالمعروف و نھی عن المنکر که کتاب الجھاد و کتاب 

و امثال  اند و الجنایات شرح و بسط این دو کلمهاالحتساب و کتاب الحدود و القصاص 

ا�ِيَل ِمْن َ�ْعِد ُموَ� إِذْ قَالُوا ﴿تعالی  این امور میباشد و قوله لَْم تََر إَِ� الَْمَ�ِ ِمْن بَِ� إِْ�َ
َ
�

 ِ تَِب َعلَيُْ�ُم الْقَِتاُل قَاَل َهْل َعَسيُْتْم إِْن كُ  ِ�َِ�ٍّ لَُهُم ا�َْعْث َ�َا َملًِ� ُ�َقاتِْل ِ� َسبِيِل ا�َّ
�َّ ُ�َقاتِلُوا

َ
�َْنا�َِنا �

َ
ْخرِْجَنا ِمْن دِيَارِنَا َو�

ُ
ِ َوقَْد أ �َّ ُ�َقاتَِل ِ� َسبِيِل ا�َّ

َ
ا  قَالُوا َوَما َ�َا � فَلَمَّ

ِ  ُكتَِب َعلَيِْهُم الْقَِتاُل تََولَّوْا إِ�َّ قَلِيً� ِمنُْهمْ  ال ُ َعلِيٌم بِالظَّ  .]٢٤٦[البقرة:  ﴾٢٤٦ِم�َ َوا�َّ

وََجَعلَْنا ﴿معلوم شد که جھاد فی سبیل الله مقصود از نصب پادشاه است و قوله تعالی 
وا ا َصَ�ُ ْمرِنَا لَمَّ

َ
ًة َ�ْهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
معلوم شد  .]٢٤[السجدة:  ﴾٢٤َوَ�نُوا بِآيَاتَِنا يُوقُِنونَ  ِمنُْهْم أ

ھا کوارا کردن و بران صبر ورزیدن از لوازم مخالطت اینھای  مشقت که ھدایت مردم و
امامت است و قاعده عقلیه است که الشی اذا خال عن مقصوده لغی و نیز نزد اھل عقل 
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 بل تواتر نيمومنـ الريمن اقوال العرته ما صح عن امواذا ثبت بلوازمه  اليش«مقرر است که 

افر كستمع فيها اليومومن ـامره ال عمل يفيفاجر والبد للناس من امام بر ا«( عنه انه قال

سرتاح يوح بر يسرتيحتی  يوخذ به للضعف من القويوها السبل يا من فيوها االجل يبلغ فيو

و این کالم را بر تقیه حمل نتوان کرد زیراکه در نھج  »هنج البالغه ذا يفكمن فاجر) 
ه خوارج کدام محل البالغه مذکور است که قاله لم سمع قول الخوارج ال امره و در مقابل

 تقیه بود.
عقیده سیوم آنکه امام را معصوم بودن از خطا در علم و اجتھاد ضرور نیست و نه 
امتناع صدور گناه ازو شرط امامت است آری در وقت نصب باید که مرتکب کبایر و 
مصر بر صغایر نباشد که معنی عدالت است و ھمین است مذھب اھل سنت و شیعه 

سماعیلیه گویند که عصمت از خطا در علم و از گناه در عمل بمعنی خصوصا امامیه و ا
امتناع صدور که خاصه انبیاست شرط امامت است و این عقیده ایشان مخالف کتاب و 

َ قَْد َ�َعَث لَُ�ْم َطالُوَت ﴿عتره است اما الکتاب فقوله تعالی  َوقَاَل لَُهْم نَبِيُُّهْم إِنَّ ا�َّ
َحقُّ بِالُْملِْك ِمنُْه َولَْم يُْؤَت َسَعًة مَِن الَْمالِ قَالُوا  َملِ�ً 

َ
�َّ يَُ�وُن َ�ُ الُْملُْك َعلَيَْنا َوَ�ُْن أ

َ
� 

ْسمِ  َ اْصَطَفاهُ َعلَيُْ�ْم َوَزاَدهُ �َْسَطًة ِ� الْعِلِْم َواْ�ِ ُ يُْؤِ� ُملَْكُه َمْن �ََشاءُ  قَاَل إِنَّ ا�َّ  َوا�َّ
ُ َواِسٌع  پس طالوت امام مفترض الطاعه بود بنصب الھی و  .]٢٤٧[البقرة:  ﴾٢٤٧َعلِيمٌ َوا�َّ

 باالجماع معصوم نبود بلکه آخرھا معامله که با حضرت داود کرد در عدالت او قدح

رِْض ﴿چه جای عصمت و قوله تعالی کند  می
َ
�ذْ قَاَل َر�َُّك لِلَْمَ��َِكةِ إِّ�ِ َجاِعٌل ِ� اْ�

َ�َْعُل �ِيَها َمْن ُ�ْفِسُد �ِيَها َو�َْسفُِك اّ�َِماَء َوَ�ُْن �َُسّبُِح ِ�َْمِدَك َوُ�َقّدُِس قَا َخلِيَفةً 
َ
لُوا �

ْعلَُم َما َ� َ�ْعلَُمونَ  لََك 
َ
پس حضرت آدم قبل از نبوت امام و  .]٣٠[البقرة:  ﴾٣٠قَاَل إِّ�ِ أ

 ﴿خلیفه زمین بود باالجماع مصدر گناه شد قوله تعالی 
َ
َ�َ� ِمنَْها َ�بََدْت لَُهَما فَأ

 .]١٢١[طه:  ﴾١٢١وََعَ� آَدُم َر�َُّه َ�َغَوى َسْوآُ�ُهَما َوَطفَِقا َ�ِْصَفاِن َعلَيِْهَما ِمْن َوَرِق اْ�َنَّةِ 

�ُمَّ ﴿و این قصه در زمان امامت و خالفت بود نه در زمان نبوت بدلیل قوله تعالی 
هنج  اما اقوال العرته فقد سبق آنفا ما يف«و  .]١٢٢[طه:  ﴾١٢٢وََهَدى اْجَتَباهُ َر�ُُّه َ�َتاَب َعلَيْهِ 

و نیز در کافی  »آخرهاىل  فاجرو بر اري البد للناس من امنيمومنـ الريالبالغه من قول ام
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که ال تکفوا فرمود  می کلینی بروایت صحیحه مروی است که حضرت امیر بیاران خود
لست امن ان اخطی الی اخره و سیجی نقله عن مقاله بحق او مشوره بعدل فانی 

که فرموده حضرت امیر را بر رسد  نمی انشاءالله تعالی فی باب المطاعن و شیعه را
مشوره دنیاوی حمل نمایند و از قبیل انتم اعلم بامور دنیاکم انگارند زیراکه حضرت 

رین معنی امیر دو لفظ فرموده است عن مقاله بحق او مشوره بعدل اگر لفظ اخیر را ب
اخت و نیز صاحب الفصول و غیره از امامیه اند حمل نمایند لفظ دیگر را کجا خواھند

عن ابی مخنف انه قال کان الحسین ابن علی یبدی الکراھه لما کان من  اند روایت کرده
اخیه الحسن من صلح معاویه و یقول لو جز انفی کان احب الی مما فعله اخی و چون 

را تخطیه کند خطا یکی از معصومین ثابت شد الستحاله  احد المعصومین دیگری
اجتماع النقیضین و نیز در صحیفه کامله که از حضرت سجاد بطریق صحیحه نزد 
امامیه مرویست ثابت است قد ملک الشیطان عنانی فی سوء الظن و ضعف الیقین و انی 

تقدیر صدق ردو ھ اشکو سوء مجاورته لی و طاعه نفسی له و ظاھر است که این کالم بر
و کذب منافی عصمت است و چون تمسک امامیه و اسماعیلیه درین عقیده محض 
بشبھات عقلیه است ناچار آن شبھات را نیز وارد کنیم و بر محل تغلیط خبردار سازیم 
شبھه اول آنکه اگر امام معصوم نبود تسلسل الزم آید زیراکه محوج بنصب امام جواز 

عمل پس اگر بر او نیز خطا باشد محتاج شود بامام دیگر و  خطا بر امت است در علم و
 اند ھلم جرا الی غیر النھایه گوئیم ال نسلم که محوج جواز خطاست بل اغراض مذکوره

اعنی تنفیذ االحکام و درء المفاسد و حفظ بیضه االسالم و در حصول این اغراض 
و و بر ھر مقلد او در و چون بر اکند  می عمصت ضرور نیست اجتھاد و عدالت کفایت

ن كسلمنا ل«صورت خطا در اجتھاد مواخذه نباشد جواز خطا و عدم جواز آن برابر شد 

لیکن  »اقتداء سلمناومعصوم باالتفاق سلسله اخذ ه ـال يالنباىل  ينتهيالنسلم التسلسل بل 
این شبھه منقوض است بمجتھد جامع شروط که نزد امامیه در غیبت امام نایب امام 

ه يجواهبم فوا هـفم«حاالنکه معصوم نیست باالجماع پس خطا بر او جایز باشد  است

شبھه دوم گویند امام حافظ شریعت است اگر بروی خطا جایز »االمام  جوابنا يفوفه
باشد حفظ شریعت چه گونه تواند نمود گوئیم ال نسلم که او حافظ شریعت است بلکه 

واھی و حفظ شریعت وابسته بوجود علما مروج احکام شرعیه است و منفذ اوامر و ن

نَْزْ�َا ا�َّْوَراةَ �ِيَها ُهًدى َونُورٌ ﴿است قوله تعالی 
َ
ْسلَُموا  إِنَّا �

َ
ِيَن أ َ�ُْ�ُم بَِها ا�َّبِيُّوَن ا�َّ
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 ِ ْحَباُر بَِما اْستُْحفُِظوا ِمْن كَِتاِب ا�َّ
َ
�َّا�ِيُّوَن َواْ� ِيَن َهاُدوا َوالرَّ فََ�  َوَ�نُوا َعلَيْهِ ُشَهَداءَ لِ�َّ

وا بِآيَاِ� َ�َمًنا قَلِيً�  ُ  َ�َْشُوا ا�َّاَس َواْخَشْوِن َوَ� �َْشَ�ُ نَْزَل ا�َّ
َ
َوَمْن لَْم َ�ُْ�ْم بَِما �

ولَ�َِك ُهُم الَْ�فُِرونَ 
ُ
ُ ﴿و قوله تعالی  .]٤٤[المائدة:  ﴾٤٤فَأ ْن يُْؤ�َِيُه ا�َّ

َ
 َما َ�َن لِبََ�ٍ أ

ِ َولَِ�ْن ُكونُوا  الِْكَتاَب َواْ�ُْ�َم َوا�ُُّبوَّةَ ُ�مَّ َ�ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُوا ِعَباًدا ِ� ِمْن ُدوِن ا�َّ
و نیز در  .]٧٩[آل عمران:  ﴾٧٩َر�َّانِيَِّ� بَِما ُكنُْتْم ُ�َعّلُِموَن الِْكَتاَب َو�َِما ُكنُْتْم تَْدرُُسونَ 

شریعت نزد امامیه نیز بوجود علماست و ھمچنین در  زمان فترت امام چون حفظ

رامه ان حصل كول الكشك يف قال ابن مطهر احليل«یبت او بلکه در حضور او نیز باشد غ

ه يالوص كآخر حفظ اهللا تل ويصاىل  متصل باهللا فرته من الزمانـال يمتصل بالنبـ االمام النيب

امجاع امت نه وسنت وتاب كاست ب عتين امام حافظ رشيك سلمنا لنيمومنـبرجال من ال

و درین امور ثلثله خطا جایز نیست و آنچه ورای این امور ثلثله  »بنفس خود بالذات
است مجتھدات است داخل در صلب شریعت نیست حفظ او چه ضرور سلمنا لیکن این 
شیعه منقوض است بمجتھد نایب که او نیز در زمان غیبت حافظ است پس باید که 

بانکه اگر  اند شبھه را معارضه نیز کردهھرسه  و ھو باطل باالجماع و اینمعصوم باشد 
وجود امام معصوم ضروری بود بجھه امن از خطا باید که در ھر اقلیم بلکه درھر شھری 
 وجود چنین شخصی ضروری بود زیراکه وجود یک شخص معصوم مستلزم امن از خطا

بحاجات ھریک  و اند غارب آن منتشرتواند شد زیراکه مکلفین در مشارق ارض و م نمی
خود گرفتار حضور ھمه نزد امام از محاالت عادیه است و اگر امام در ھر شھری نایبی 
را نصب نماید پس بحکم فقدان عصمت خطا بران نایب جایز خواھد بود و بسبب بعد 

 تواند شد خصوصا در حوادث یومیه و وقایع غیر قاره نمی مسافت امام بران خطا مطلع
که تا تدارک خطا کار شده میرود ثم علی الخصوص در زمان غیبت کبری و بر تقدیری 

تواند کرد مگر بفرستادن رسولی یا کتابی و  نمی که مطلع ھم شد پس تنبیه بران خطا
رسول را عصمت الزم نیست پس مامون نباشد از خطا و در خطوط جعل و تلبیس 

ب را فھم مراد امام از عبارت کتاب و تعبیر جاریست و احتمال خطا موجود و مع ھذا نای
رسول بغیر اعمال قواعد رای و قیاس ممکن نخواھد شد و آن ھمه مظنه خطاست پس 

 تواند شد. نمی امن از خطا بغیر نصب معصوم در ھر قطری از اقطار حاصل
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عقیده چھارم امام را الزم نیست که منصوص باشد از جانب خدا زیراکه نصب او بر 
لفین واجب است که وقت حاجت بر وفق مصلحت آن وقت یکی را از خود ذمه مک

رئیس سازند پس تعین آن رئیس مفوض بصواب دید ایشان باشد تا در اطاعت او قصور 
اخت ملحوظ دارند و اگر از جانب خدا اند نکند و مثل مشھور را که نواخته را نباید

ھنت و مساھلت بوقوع منصوص شود مثل سایر احکام شرعیه در نصب او ھم مدا
خواھد آمد و اغراضی که در نصب امام به منظور است ضایع خواھند شد و اگر نص 

بود در اطاعت و عمل قرآن چه کمی داشت و حدیث  می الھی در حق مکلفین کافی
چه نقصان نصب امام برای ھمین است که در احکام شرعیه مساھلت رو  جپیغمبر 

از جاده شریعت بیرون رفتن ندھد اگر خود امام ھم در ندارد و طوعا و کرھا مردم را 
مثل سایر احکام محل مداھنت و مساھلت میگشت شد  می جمله احکام شرعیه داخل

پس اصلح در حق مکلفین ھمین است که تعیین رئیس را بعقل ایشان واگذارند و 
د از یابد که امام منصوص باش می امامیه گویند که نصب امام بر خدا واجب است پس

جانب خدا و این عقیده مخالف عقل و نقل است امام عقل پس گذشت و اما نقل پس از 
انجھت که حق تعالی جابجا در حق بعضی فرق از بنی ادم مثل بنی اسرائیل و غیر 

وَْحيَْنا إَِ�ِْهْم فِْعَل اْ�َْ�َ ﴿فرماید  می ایشان
َ
ْمرِنَا َوأ

َ
ًة َ�ْهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
اِت �قَاَم وََجَعلَْناُهْم أ

 ِ َ�ة َ�ةِ �يَتاَء الزَّ ِيَن ﴿ .]٧٣اء: ی[األنب ﴾٧٣َوَ�نُوا َ�َا َ�بِِدينَ  الصَّ ْن َ�ُمنَّ َ�َ ا�َّ
َ
َونُرِ�ُد أ

ًة َوَ�َْعلَُهُم الَْوارِ�ِ�َ  �ِمَّ
َ
رِْض َوَ�َْعلَُهْم أ

َ
فرماید  می و نیز .]٥[القصص:  ﴾٥اْسُتْضعُِفوا ِ� اْ�

نْبِيَاَء �ذْ ﴿
َ
ِ َعلَيُْ�ْم إِذْ َجَعَل �ِيُ�ْم � قَاَل ُموَ� لَِقوِْمهِ يَا قَوِْم اذُْكُروا نِْعَمَة ا�َّ

َحًدا ِمَن الَْعالَِم�َ 
َ
 و نیز .]٢٠[المائدة:  ﴾٢٠وََجَعلَُ�ْم ُملُوً� َوآتَاُ�ْم َما لَْم يُْؤِت أ

 ﴿فرماید  می
َ
ِي َجَعلَُ�ْم َخَ��َِف ِ� اْ� َوَ� يَزِ�ُد  َ�َمْن َ�َفَر َ�َعلَيْهِ ُ�ْفُرهُ  رِْض ُهَو ا�َّ

 ﴾٣٩َوَ� يَزِ�ُد الَْ�فِرِ�َن ُ�ْفرُُهْم إِ�َّ َخَساًرا الَْ�فِرِ�َن ُ�ْفُرُهْم ِعنَْد َرّ�ِهِْم إِ�َّ َمْقًتا
نص نبود بلکه اھل حل و  ھا و در ھیچ یکی از ائمه و ملوک و خلفا آنفرقه .]٣٩[فاطر: 
یا بشوکت و غلبه کردند  می فرقھا بعقل و تدبیر خود شخصی را بریاست مقررعقد آن
در آمدند پس معلوم شد که معنی امام  می و ھمه در اطاعت او و انقیادشد  می مسلط

گردانیدن و خلیفه ساختن ھمین است که الله تعالی در دلھای مردم آن عصر که 
د که فالنی را رئیس سازند یا بتائید آسمانی ساخته و پرداخته آنھا اعتبار دارد القا فرمای
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و اقبال غیبی او را بر خالیق مسلط کند اگر او لیاقت این کار دارد امام عادل است و اال 
 امام جائر. 

عقیده پنجم آنکه امام را الزم نیست که عند الله افضل از جمیع اھل عصر خود 
ت حال آنکه حضرت شمویل و باشد زیرا که طالوت را حق تعالی بنص خود خلیفه ساخ

حضرت داوود موجود بودند و بال شبھه ازو افضل آری اگر نصب رئیس به بیعت اھل 
باید که نصب افضل کنند در ریاست و شرایط سرداری نه در امور  می حل و عقد باشد

دیگر آری بسا ولی کامل و عالم متبحر وسید اصیل الطرفین که از وی امور سرداری 
 یابد. باید دانست که این می تواند شد درینجا فضیلتی دیگر نمی سرانجامیک خانه 

که نفی امامت خلفاء ثلثه نزد اھل سنت نه  اند شرط را امامیه برای آن افزودهھرسه 
و نه منصوص علیه و در فضیلت ھم گنجایش بحث بسیار است پس مناسب  اند معصوم

ز باالستقالل ذکر نکنیم و در ضمن آن بود که مجاراه مع الخصم ما این شرط را نی
این شرط را از بیخ برکنیم لیکن چون این مسایل را در  ساثبات امامت ابوبکر صدیق 

و دران کالم طویل نموده ناچار بمتابعت  اند کتب امامیه ھمه اول شرایط گردانیده
ایشان درینجا جدا جدا بحسب مقتضای مقام نفی این شرایط کرده شد و کالم 

 را در ھمان جا منتظر باید بود. مستوفی
عقیده ششم آنکه امام بعد از رسول بالفاصله ابوبکر صدیق است ھمین است مذھب 

بانکار این عقیده و قدر مشترک در جمیع فرق شیعه  اند اکثر اھل اسالم و شیعه متفرد
آنست که امام بعد از رسول بالفاصله جناب امیر است و ابوبکر غاصب بود بتغلب و 

له امیر را منصب امامت دفع نمود و خود بران قایم شد و این عقیده مجمع علیه حی
دارند در مابعد حضرت امیر دارند و اھل باھم  جمیع فرقه شیعه است اگر اختالفی

سنت گویند که حضرت امیر در وقت بیعت با او امام بود نه قبل ازان آری استحقاق 
فاء ثلثه نیز در این استحقاق شریک او داشت چنانچه خل جامامت از حضور پیغمبر 

بودند و بعد از امیر حضرت امام حسن امام بود و بعد از حضرت امام حسن دیگر ائمه 
اطھار استحقاق امامت داشتند لیکن چون با ایشان بیعت اھل حل و عقد واقع نشد و 

م علم درخواست این معنی ھم نکردند یاثر ایشان به سبب غلبه شغل باطن و تعل
بالفعل امام نشدند و نیز باید دانست که امامت نزد اھل سنت به معنی پیشوائی دردین 
نیز اطالق کنند و بھمین معنی امام اعظم را و امام شافعی را که فقه پیشوا بودند و 

و امام رازی را که در عقاید و کالم و نافع و عاصم را که در قرائت امام بودند  یامام غزال
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خصوصا در ھدایت باطن و  اند مه اطھار در جمیع این فنون پیشوا بودهامام گویند و ائ
ارشاد طریقت که مخصوص بایشان بود باین جھت ایشان را اھل سنت علی االطالق 
ائمه دانند نه امامت که مرادف خالفت است و در خالفت نزد ایشان تصرف در زمین با 

لھذا خالفت را منحصر در وصف استحقاق و غلبه و شوکت و نفاذ حکم ضروریست و 
و گاھی امامت بمعنی پادشاھت و ریاست نیز اطالق کنند  اند پنج شخص مذکور داشته

خوش سیرت نباشد لیکن در بعض امور دین مثل جھاد و تقسیم ھرچند  زیراکه پادشاه
اطالق را جدا جدا در ذھن ھرسه  غنایم و اقامت جمعه و اعیاد پیشوائی دارد پس این

به  رجوع اینھمه معانی بیک چیز است که من یقتدیھرچند  باید داشتخود محفوظ 
فی امر من امور الدین حتی امیر الحج و پیشوای نماز که نیز این معنی دارد امام است 
و چون پیشواء در دین در جمیع امور باشد ظاھرا و باطنا پس ھمین است خالفت حقه 

ایشان ماخوذ از استعمال قرآن که منحصر در پنج شخص مذکور است و این اطالق 

وََجَعلَْناُهْم ﴿ اند مجید است که پیشوایان دین را کو بظاھر تصرف نداشتند ائمه فرموده
َ�ةِ  َ�ةِ �يَتاَء الزَّ وَْحيَْنا إَِ�ِْهْم فِْعَل اْ�َْ�َاِت �قَاَم الصَّ

َ
ْمرِنَا َوأ

َ
ًة َ�ْهُدوَن بِأ �ِمَّ

َ
َوَ�نُوا َ�َا  أ

ِيَن َ�ُقولُوَن َر�ََّنا َهْب ﴿و ھرکس را تلقین این دعا فرموده  .]٧٣اء: ی[األنب ﴾٧٣َ�بِِدينَ  َوا�َّ
ْ�ُ�ٍ َواْجَعلَْنا لِلُْمتَّقَِ� إَِماًما

َ
ةَ أ ْزَواِجَنا َوُذّرِ�َّاتَِنا قُرَّ

َ
و در  .]٧٤[الفرقان:  ﴾٧٤َ�َا ِمْن أ

ِيَن آَمُنوا ِمنُْ�ْم وََعِملُوا وَعَ ﴿خالفت ھر جا قید فی االرض ذکر نموده  ُ ا�َّ َد ا�َّ
ِيَن ِمْن َ�بْلِِهْم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهْم  رِْض َكَما اْسَتْخلََف ا�َّ

َ
اِ�َاِت لَيَْستَْخلَِفنَُّهْم ِ� اْ� الصَّ

ْمًنا
َ
َ�َُّهْم ِمْن َ�ْعِد َخوْفِِهْم أ ِي اْرتََ� لَُهْم َوَ�َُبّدِ  ْعُبُدونَِ� َ� �ُْ�ُِ�وَن ِ� َشيْئًا�َ  دِيَنُهُم ا�َّ

ولَ�َِك ُهُم الَْفاِسُقونَ 
ُ
ْن ُ�ِيُب الُْمْضَطرَّ إِذَا ﴿ .]٥٥[النور:  ﴾٥٥َوَمْن َ�َفَر َ�ْعَد َذلَِك فَأ مَّ

َ
أ

رِْض 
َ
وَء َوَ�ْجَعلُُ�ْم ُخلََفاَء اْ� ِ  َدَ�هُ َوَ�ْ�ِشُف السُّ إَِ�ٌ َمَع ا�َّ

َ
 ﴾٦٢ُرونَ قَلِيً� َما تََذكَّ  أ

رِْض َوَرَ�َع َ�ْعَضُ�ْم فَْوَق َ�ْعٍض َدرََجاٍت  .]٦٢[النمل: 
َ
ِي َجَعلَُ�ْم َخَ��َِف اْ� َوُهَو ا�َّ

الی  .]١٦٥[األنعام:  ﴾١٦٥إِنَّ َر�ََّك َ�ِ�ُع الْعَِقاِب �نَُّه لََغُفوٌر رَِحيمٌ  ِ�َبْلَُوُ�ْم ِ� َما آتَاُ�مْ 
 غیر ذلک من االیات.

امام حسن را وجه مصالحه با معاویه و ترک خالفت با وجودی که و حضرت 
 استحقاق این امر در انواقت در ذات عالی صفات ایشان منحصر بود و در جانب مخالف

استحقاقی ظاھر اینست که حضرت امام دانسته بود که زمان خالفت منقضی شده و  بی
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متصدی ریاست خواھم شد وقت پادشاھی گزنده و دوره ظلم و بیدادی رسیده اگر من 
خواھد آمد  درمیانچون مقدر نیست منتظم نخواھد شد و فتنه و فساد و غصب و عناد 

و مصالحی که در امامت ملحوظ و منظورند یکسر فوت خواھند شد ناچار از ریاست 
آنوقت کناره گرفت و تقویض امر بمعاویه نمود که الیق ریاست آنوقت و این صلح و 

ذلت وقوع نیافته زیراکه ھمراه امام فوج کثیر مستعد  تسلیم بجھت قلت و
بودند و یک دل و یک رو در نصرت امام ساعی لیکن چون مدت خالفت    ھای جانبازی

که ھمگی سی سال بود منقضی شده بود ترک این امر فرمود و انچه صاحب فصول از 
امام را بالیقین حال امامیه نقل کرده که روساء لشکر امام با معاویه در ساخته بودند و 

که امام را گرفته حواله آن  اند شان معلوم شده بود که اینھا اراده فساد مصمم کرده
باغی نمایند افتراء محض است زیراکه خود امامیه در کتب خود خطبه حضرت امام را 

که آنجناب فرمود انما فعلت ما فعلت اشفاقا علیکم و در خطبه دیگر که  اند روایت کرده

ا ـمـل«ثبت است که حضرت امام فرمود  اند مرتضی و صاحب الفصول ھردو آورده شریف

دونه فنظرت الصالح لالمه  حقايل يه ان قد نازعنيه ان معاوي معاونيبونه يابرم الصلح ب

ت يورا يحتاربوا من حاربنو يمنـموا من سالـان تسالعلی  عتموينينتم باكقد وقطع الفتنه و

ھردو  و درین »مكاال صالح كم ارد بذلـلوها ك من سفريخ نيمسلمـان حقن دماء ال
خطبه دلیل صریح است که تفویض و تسلیم ریاست و ملک و تصرف بسوی معاویه از 
راه بیچارگی و درماندگی نه بود بلکه بنابر رعایت مصلحتی که شایان حضرت امام 

شود  می لومھمان بود این صلح فرمود و در خطبه ثانیه صریح اسالم فریق ثانی مع
زیراکه مصالحه با کفار و مرتدین بخوف فتنه جایز نیست بلکه ترک قتال و غلبه ایشان 

ِ ﴿عین فتنه است قوله تعالی  فَإِِن  َوقَاتِلُوُهْم َح�َّ َ� تَُ�وَن فِتَْنٌة َوَ�ُ�وَن اّ�ِيُن ِ�َّ
الِِم�َ  ونیز سابق گذشت که صاحب  .]١٩٣: [البقرة ﴾١٩٣ا�َْتَهْوا فََ� ُعْدَواَن إِ�َّ َ�َ الظَّ

عن ابی مخنف انه قال کان الحسین بن  اند الفصول و غیره از علماء امامیه روایت کرده
علی یبدی الکراھیه لما کان من اخیه الحسن من صلح معاویه و یقول لو جز انفی کان 

ه احب الی مما فعله اخی و این کالم حضرت امام شھید نیز دلیل صریح است برانک
تفویض و تسلیم بنابر الچاره گی و درماندگی نبود زیراکه حرکات اضطراری محل عتاب 

باشند قاعده مقرر است که الضرورات تبیح المحظورات و نیز درین کالم  نمی و شکایت
سعادت فرجام حضرت امام ثانی که از کتب شیعه مرویست دلیل است بر آنکه کراھیت 
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ر نمودن بنابر آنکه خالف مصلحت معقوله خود فعل امام وقت و ناخوشی ازو ظاھ
ھست قباحتی ندارد و نیز معلوم شد که اکابر دین را ھم در رعایت مصالح وقت و حال 

گشته و موجب قدح در یکی از جانبین نه  ھا اختالف آرا واقع شده و منجر بناخوشی
گردیده این دو قاعده عمده را بسیار به نفاست یاد باید داشت و ھرگز از دست نباید داد 
که جاھا بکار خواھند آمد و درین مقام باید دانست که بعضی از جھال امامیه از راه 

عاویه بن ابی فرط عناد و تعصب گویند که نزد اھل سنت بعد از عثمان شھید امام م
سفیان است و این کالمی است ناشی از کمال و قاحت و شوخ چشمی که دروغ گویم 
بر روی تو و اال ھر جاھل فارسی خوان بلکه طفل دبستان که عقاید نامه فارسی اھل 
 سنت را که نظم موالنا نورالدین عبدالرحمن جامی است خوانده یا دیده باشد یقین

اجماع دارند برآنکه معاویه بن ابی سفیان از ابتدای امامت  که اھل سنت قاطبهداند  می
حضرت امیر به غایت تقویض حضرت امام حسن بااو از بغاه بود که اطاعت امام وقت 
نداشت و بعد از تفویض حضرت امام بدو از ملوک شد نھایتش اینکه ملوک نواحی را 

و این ملک سلطان کنند  یم جدا جدا امام منصوب میسازد و آنھا اتباع اوامر و نواھی
عام بود بر جمیع ممالک اسالم که بنابر مصلحتی ضروری حضرت امام این عموم 
سلطنت او را گوارا فرموده بود و کما ینبغی در اتباع امام نبود چنانچه صوبه داران پرور 

 ا مختار آن شاه عالم که اسمی سلطان عصر ماستیکنند  می با سالطین خود معامله
نمایند و غیر از رسانیدن وجه مقرری و  می ت باو تصرف در امور سلطنتمراجع بی

نوشتن عرایض و گرفتن القاب و خطاب با سلطان خود کاری نمیدارند پس درین حالت 
او ملک بود که سلطنت را به تجویز امام و ارضاء او بحسب ظاھر گرفته بود و لھذا اھل 

 اند. سنت اورا اول ملوک اسالم گفته
پس چرا لعن او نمیکنند جوابش دانند  می بر این که چون او را باغی و متغلبآمدیم 

انکه نزد اھل سنت ھیچ مرتکب کبیره را لعن جایز نیست بالخصوص آن شخصی باغی 
ھم مرتکب کبیره است او را چرا لعن نمایند ومتمسک ایشان درین باب ھم کتاب الله و 

نْبَِك فَاعْ ﴿عترت است اما الکتاب فقوله تعالی  ُ َواْسَتْغفِْر ِ�َ نَُّه َ� إَِ�َ إِ�َّ ا�َّ
َ
لَْم �

ُ َ�ْعلَُم ُمَتَقلََّبُ�ْم َوَمثَْواُ�مْ  َولِلُْمْؤِمنَِ� َوالُْمْؤِمَناتِ  صریح نص  .]١٩[محمد:  ﴾١٩َوا�َّ
قرآنی داللت کرد که مطلوب شارع در حق کسی که ایمان دارد استغفار است و االمر 

ن ضده موافق قاعده اصولیه امامیه نیز پس امر باستغفار نھی باشد از لعن بالشی نھی ع
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�ْن ﴿و باغی و ھر مرتکب کبیره به اجماع شیعه و سنی ایمان دارد لقوله تعالی 
ْصلُِحوا بَيَْنُهَما

َ
ْخَرى َطا�َِفَتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِ� اْ�َتَتلُوا فَأ

ُ
َ�َقاتِلُوا  فَإِْن َ�َغْت إِْحَداُهَما َ�َ اْ�

 ِ ْمرِ ا�َّ
َ
قِْسُطوا الَِّ� َ�بِْ� َح�َّ تَِ�َء إَِ� أ

َ
ْصلُِحوا بَيْنَُهَما بِالَْعْدِل َوأ

َ
َ  فَإِْن فَاَءْت فَأ إِنَّ ا�َّ

الی آخر االیه پس لعن او منھی عنه باشد آری لعن  .]٩[الحجرات:  ﴾٩ُ�ِبُّ الُْمْقِسِط�َ 

ِ َكِذبًا﴿است مثل  بالوصف در حق اھل کبائر آمده ِن اْ�َ�َى َ�َ ا�َّ ْظلَُم ِممَّ
َ
 َوَمْن أ

ِيَن َكَذبُوا َ�َ َرّ�ِهِمْ  ْشَهاُد َهُؤَ�ءِ ا�َّ
َ
ولَ�َِك ُ�ْعَرُضوَن َ�َ َرّ�ِِهْم َو�َُقوُل اْ�

ُ
ِ  أ َ� لَْعَنُة ا�َّ

َ
�

الِِم�َ  لیکن این لعن در حقیقت لعن آن صفت است نه لعن  .]١٨[ھود:  ﴾١٨َ�َ الظَّ
ن صاحب صفت و اگر بالفرض لعن صاحب صفت ھم باشد پس وجود ایمان مانع لع

ھم در اصول شیعه امامیه مقرر است که اذا  است و وجود صفت مجوز لعن و این
اجتمع المبیح و المحرم غلب المحرم و نیز وجود مقتضی با وصف تحقق مانع اقتضاء 

تا رفع ایمان که مانع است شود  میپس لعن بروجود صفت فقط مترتب نکند  نمی محک
صورت نبندد مانند آنکه در حق کافر که موت او بالکفر متیقن باشد با وجود صفات 

ِيَن َجاُءوا مِْن ﴿نیک که درو بوده باشد استغفار جایز نیست و نیز قوله تعالی  َوا�َّ
يَماِن َوَ� َ�َْعْل ِ� ُقلُو�َِنا ِغ�ًّ َ�ْعِدهِْم َ�ُقولُوَن َر�َّنَ  ِيَن َسَبُقونَا بِاْ�ِ ا اْغفِْر َ�َا َوِ�ِْخَوانَِنا ا�َّ

ِيَن آَمُنوا َر�ََّنا إِنََّك رَُءوٌف رَِحيمٌ  درین آیت ھم طلب مغفرت را و  .]١٠[الحشر:  ﴾١٠لِ�َّ
پس این دو  اند انیدهقید عمل صالح گرد بی ترک عداوت و بغض را مرتب بر محض ایمان

معامله معنی ترک عداوت و بغض و احتراز از لعن که الزم طلب مغفرت است با ھر 
 شخص با ایمان ضرور شد و اگر ازین قبیل آیات را در قرآن تفحص کنیم مبلغ کثیر

بر آید و اما العتره پس در کتب امامیه بتواتر رسیده که حضرت امیر ممتنع نشدن  می
که منع حضرت امیر نه بنابر آن  اند ست آری شیعه درین مقام گفتهکار اھل سنت نی

 بود که اھل شام مستحق لعن نبودند بلکه تھذیب و حسن کالم بیاران خود تعلیم
چنانچه این لفظ که در روایت منع وارد است برین معنی داللت دارد فانی فرمود  می

حضرت امیر برای ما مکروه  راھرچه  اکره لکم ان تکونوا سبابین اھل سنت گویند که
داشت ما اورا چه قسم محبوب داریم بلکه قربت و عبادت شماریم ما را حکم امام خود 

و نیز اھل داند  می بجا باید آورد و مکروه اورا مکروه باید داشت وجه کراھیت را امام
 که در نھج البالغه روایتی دیگر موجود است که شیعه ازان چشم پوشی اند سنت گفته
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ت اسالم و اخوت که مانع از لعن بقاء شرکدارد برانو آن روایت صریح داللت کنند  می

قال اصبحنا نقاتل وام من اصحابه خطب شا سمع لعن اهل الـمـانه لوهو«بود  یمانیا

ت ین روایو ا »التاويلوالشبهه واالعجاج وما داخل فيه من الزيغ علی  اخواننا يف االسالم
ح یعه صحیتب شکز در ین یت اولیز موجود است و چون روایه نیحه امامیتب صحکدر 

 و اصالح ادب گفت و یزبان درازه اعتباد ب که مانع از لعن ترکاست و داللت دارد برآن
 فته لعن بالصکاست سانی کدر حق  یت اولیه رواکم بر آنیردکگو است حمل 

استقباح آن  برایا یعت را مثل انبیلغان شربز است اما میه آن در شرع جاککردند  می
ن یه اکرا  گرانیند و دیالم خود استعمال نماکه آن لعن در کافتد  میصفات ضرور 

سی کشدند در حق  ماند اگران لعن ھم خوگو میام نکمنصب ندارند و زبان شان در ل
فه یق وظیه بطرکاست  یاول کروه و ترکمه کرد کلم خواھند کز تیت آن ندارد نیه اھلک

ه یت ثانیباشند و رواکرده  می تالوت »لعن اهللا شارب اخلمرولعن اهللا السارق « روزیشبا
ت یمانع زو اکردند  می را لعنت نص اشخاص شاین و تخصیتعه ه بکسانی کدر حق 

تاب الله کم و عترت را با یت امام عمل نمودیرواھردو  ورزند پس بر میمان غفلت یا
الم عترت ولله کتاب الله و ک یم معانقه ما در فھین است طریم و ھمیموافق ساخت

نزد ما ھم ھرچند  ه جواز لعنک اند عه گفتهیاز دانشمندان شبعضی ن مقام یمد و درحال
کند  نمی فر بالقطع معلوم شده باشد و قاعده ما تقاضاکت او بر وه مکست یافرکمختص ب

م کن حین ایکم لینکرون نرفته لعن یمان بیره ایو از دا اند رهیبکب که مرتکه بغاه را ک
ث یل حدیافراند بدلکر نزد ما یببن حضرت امرر است و محایر محارببن حضرت امیدر غ

رده کر خطاب یبحضرت ام جغمبر یه جناب پکعه و اھل السنه ین الشیه بیمتفق عل

رده است در کد فرق یدر تجر یر طوسیو لھذا خواجه نص »حربك حريب«فرمود 
فره و اگر بناء ک هاو وگفته مخالفوه فسقه و محاربون یبرر و محاین حضرت امیمخالف

 افرک یر نبوت نبکر امامت امام را مثل منکه منیه جمھور امامککرد  می الم بر مشھورک
ووجه عدول گفت  می افرکنداشت ھر دورا  یفرق در مخالف و محارب وجھگویند  می

مه یز حضرات احه ایت صحیه رواکه قول جمھور است آنست کر از مشھور یخواجه نص
ست تا منجر یافر نکر امامت ما که منکده یبوت رسثعه بیش حگر صحایو دافی کدر 

 اند م بنجات فرمودهکر را حکند و منکبنصب و عداوت نشود و استحالل دماه ما ب
 ات گذشت.یل آن روایبتفص یدرباب ثان یاشکالم فاضل کچنانچه در 
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 نمـم لـلا(انا س«ه آنجناب اھل العبا را فرمود کست یق مرویفرھردو  تبکز در یو ن

فر است پس حرب کبال شبھه  جحرب رسول الله  و »من حاربتم)ـمتم حرب لـسال
قت یث حقین حدیه ازکگویند  می فر باشد اھل سنتکز یمه نیگر ایر و دیحضرت ام

ه کان آنست ین بزرگواران و بیظ است در محاربت اید و تغلیه تھدکست بلیالم مراد نک
اھل  یمان و اخوت اسالمیر بقاء ایه حضرت امکل آنیر است بدلیباکآن محاربت اشد 

ه کبود  مین یث چنین حدیامعنی م فرمود و اگر که حیحه نزد امامیت صحیشام در روا
معاذالله من شد  می ر بر غلطیر قرار داده فھم حضرت امیو خواجه نص اند دهیعه فھمیش
د نمود نه خواجه یشان عمل بایرد و بر فھم اکد یر بایپس ما را اتباع حضرت ام کذل

ر معصوم است از یست و حضرت امیر معصوم نیه خواجه نصکرایر و امثال او زینص
ت خواھد یز سراینھردو  تابعان درمیانه ھست ک یر فرقیر تا خواجه نصیحضرت ام

ر را یباالتفاق خبر آحاد است حرب حضرت امه کث ین حدیه درکگویند  می زیرد و نک
را حرب خوری ه بالقطع متواتر است سود کد یفقط و در قرآن مج اند حرب رسول گفته

ِ َورَُسوِ�ِ ﴿ یقوله تعال اند گفتهھردو  خدا و رسول َذنُوا ِ�َرٍْب ِمَن ا�َّ
ْ
 فَإِْن لَْم َ�ْفَعلُوا فَأ

ْموَ 
َ
ن یدرا .]۲۷۹[البقرة:  ﴾٢٧٩الُِ�ْم َ� َ�ْظلُِموَن َوَ� ُ�ْظلَُمونَ �ْن تُبُْتْم فَلَُ�ْم رُُءوُس أ

د و چرا سود یند ننماکه توبه نکخوری فر سود کم بکر چرا حیت فھم خواجه نصیآ
از موجبات کفر نشمارد و از جمله کبایر تخصیص نه کند و کذا قوله تعالی  بی راخوری 

َما َجَزاُء ﴿فی حق قطاع الطریق  رِْض إِ�َّ
َ
َ َورَُسوَ�ُ َو�َْسَعْوَن ِ� اْ� ِيَن ُ�َارُِ�وَن ا�َّ ا�َّ

رْ 
َ
ْو ُ�نَْفوْا ِمَن اْ�

َ
رُْجلُُهْم ِمْن ِخَ�ٍف أ

َ
يِْديهِْم َوأ

َ
َع � ْو ُ�َقطَّ

َ
ْو يَُصلَُّبوا أ

َ
ْن ُ�َقتَّلُوا أ

َ
 ِض فََساًدا أ

�َْيا علی  دليالخ « .]۳۳[المائدة:  ﴾٣٣َعَذاٌب َعِظيمٌ  َولَُهْم ِ� اْ�ِخَرةِ  َذلَِك لَُهْم ِخْزٌي ِ� ا�ُّ

پس معلوم شد که بر کبائر شدیده وعظیمه محاربت خدا و رسول  »اـهمـاهنم حماربون ل
یشیده اند آید و ایمان نمیرود و چون این بحث درین مقام تقریبی است از اطالت می الزم

ویه و من بعده من المروانیه نماید منشاء اینفرقه آنست که معا می رجوع به اصل مطلب
و از مردم دیگر ھم میگویانیدند بنابر مشابھه گفتند  می و العباسیه خود را خلیفه

صوری که با خالفت پیغمبر داشتند از رسم جھاد و فتح بلدان و تجھیز عساکر و 
جیوش و تقسیم غنایم و صدقات و حفظ داراالسالم از شر کفار و علماء اھل سنت نیز 

را بنابر ھمین مشابھت صوری و بجھت آنکه القاب و اسماء ھر فرقه موافق  این لقب
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 باشد دیگرانرا چه ضرور است که درین امور پرخاش نمایند اطالق می اصطالح انھا
رفته از مال نصیر و اخوان باقر کتاب شرایع را  در کربالھرکه  چنانچه حاالکردند  می

علی ھذا القیاس دران زمان لفظ شود  می نامیدهآید نزد این فرقه مجتھد  می گذارانیده
خلیفه ابتدال پیدا کرده بود این گروه فھمیدند که چون خلیفه مرادف امام است اھل 

خود است و  ھای این ھمه غلط فھمیدانند  می سنت این جماعه را خلیفه و امام بحق
در حدیث چنانچه کردند  می اال محققین اھل سنت از اطالق لفظ خلیفه ھم تحاشی

ترمذی از سعید بن جمھان که راوی این حدیث  »ثالثون سنه يخالفه بعدـال«صحیح 
گفت گویند  می است نقل کرده که چون اورا گفتند که مروانیان نیز خود را خلیفه

کذب بنو الزرقاء انما ھم ملوک من شر الملوک و ابوبکر بزار که عمده محدثین اھل 

ان « جبن الجراح روایت کرده قال قال رسول الله  سنت است بسند حسن از ابوعبیده
الی  »اول دين�م بدء نبوه و رمحته ثم ي�ون خالفه ورمحته ثم ي�ون ملاك و جرب�ه

آخر الحدیث بالجمله نزد اھل سنت از مقررات است که امامت حقه بال شبھه تا سی 
ول در سنه سال امتداد بافت و به صلح حضرت امام حسن که پانزدھم ماه جمادی اال

چھل و یک به وقوع آمد انقطاع پذیرفت و نیز نزد ایشان ترتیب خالفت بر وجه واقع 
 حق و صواب است تقدیم ما حقه التاخیر دران راه نیافته.

ابوبکر صدیق امام بحق بود و دالیل کتاب و اقوال  جپس بعد از رحلت پیغمبر 
ب (ازاله الخلفا عن خالفه عترت برین عقیده نزد ایشان موجود است چنانچه در کتا

الخلفا) ھزاران دالیل را از کتاب و سنت و اجماع امت و اقوال عترت بتقریبی و سوقی 
که پیرایه گوش دانشمندان روزگار و سرمایه جمعیت خواطر متبحران این اسرار است 
درج یافته و مصنف این کتاب مستطاب را که در شھر دلھی کھنه سکونت داشت آیتی 

الھی و معجزه از معجزات نبوی توان گفت راقم این رساله نیز بارھا بزیارت او  از آیات
مشرف شده و از گلھای تقریرات رنگینش کنار و دامن پر کرده جزاه الله خیرا اما آنچه 
 در خور این رساله مختصر است چند آیت قرآنی و چند خبر خاندانی است که ثبت

و  اند درین مسئله که اصل االصول خود قرار دادهافتد تا مخالفت اینفرقه باثقلین  می
مدار تشیع بران نھاده بوضوح انجامد و بالله االستعانه و التوفیق و منه یرجی الوصول 

ِيَن آَمُنوا ِمنُْ�ْم وََعِملُوا ﴿الی سواء الطریق اما الکتاب فقوله تعالی  ُ ا�َّ وََعَد ا�َّ
ِيَن ِمْن َ�بْلِِهْم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهْم  رِْض َكَما اْسَتْخلََف ا�َّ

َ
اِ�َاِت لَيَْستَْخلَِفنَُّهْم ِ� اْ� الصَّ
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ْمًنا
َ
َ�َُّهْم ِمْن َ�ْعِد َخوْفِِهْم أ ِي اْرتََ� لَُهْم َوَ�َُبّدِ  َ�ْعُبُدونَِ� َ� �ُْ�ُِ�وَن ِ� َشيْئًا دِيَنُهُم ا�َّ

ولَ�َِك ُهُم الَْفاِسُقونَ 
ُ
حاصل معنی این آیت  .]٥٥[النور:  ﴾٥٥َوَمْن َ�َفَر َ�ْعَد َذلَِك فَأ

آنست که حق تعالی وعده فرمود کسانی را که در وقت نزول سوره نور ایمان آورده و 
لیفه سازد و بر زمین مسلط کند مثل عمل صالح کرده بودند بانکه جمعی را از ایشان خ

مثل حضرت داود که در حق ایشان  اند خلیفه ساختن کسانی که پیش از ایشان گذشته

رِْض فَاْحُ�ْم َ�ْ�َ ا�َّاِس بِاْ�َّقِ َوَ� تَتَّبِِع الَْهَوى ﴿
َ
يَا َداُووُد إِنَّا َجَعلَْناَك َخلِيَفًة ِ� اْ�

 ِ ِ لَُهْم َعَذاٌب َشِديٌد بَِما �َُسوا  َ�ُيِضلََّك َ�ْن َسبِيِل ا�َّ ِيَن يَِضلُّوَن َ�ْن َسبِيِل ا�َّ إِنَّ ا�َّ
و دیگر انبیاء بنی اسرائیل و نیز وعده فرمود که دین ایشان  .]٢٦[ص:  ﴾٢٦يَوَْم اْ�َِساِب 

را که مرضی و پسندیده خداست در زمین مکان دھد یعنی رواج و شیوع عطا فرماید و 
بت گرداند و نیز وعده کرد که اینھا را بدل خوفی که دران وقت داشتند امن مستقر و ثا

 اند کلی ارزانی فرماید پس مجموع این امور چون در وعده الھی داخل شدند واقع شدنی
و اال خلف در وعده حق تعالی الزم آید و مجموع این امور در ما سوای زمان خلفا ء 

ر وقت نزول این سوره باالجماع موجود نبود و ثالثه واقع نشده زیراکه امام مھدی د
دران وقت موجود بود لیکن رواج دین ایشان که مرضی الھی و  اگرچهحضرت امیر 

پسندیده اوست به زعم شیعه حاصل نشد چنانچه در تنزیه االنبیا و االیمه شریف 
و شیعه او ھمیشه دین خود را اخفا  سمرتضی تصریح نموده است بانکه حضرت امیر 

و در پرده دین مخالفین گذرانده و امن کامل و عدم خوف نیز در زمان  اند فرموده
ایشان حاصل نبود چه اصل امامت ایشان را بالد کثیره و اقطار طویله مثل شام و مصر 
و مغرب منکر ماندند چه جای قبول احکام ایشان و ھمیشه از افواج شام خوف و ھراس 

یکفرد است ازانجماعه و  سد و مع ھذا حضرت امیر الحق عمال و لشکریان انجناب مان
یابند  می لفظ جمع را بریک کس حمل نمودن خالف اصول شیعه است الاقل سه کس

تا الفاظ جمع درست افتد و از ایمه دیگر که بعد از حضرت امیر علیه االسالم پیدا شدند 
زمین و رواج  چه حرف توان زد که ھم در آن وقت حاضر نبودند و ھم تسلط ایشان در

دین پسندیده ایشان بزعم شیعه واقع نه شده و ھم امن نداشتند بلکه ھمیشه خایف و 
مختفی بودند پس الزم آمد که خلفاء ثالثه از جانب الھی موعود باالستخالف باشند و 
دینی که در زمان ایشان رواج یافته مرضی و پسندیده خدا باشد و ھمین است معنی 

امامت است و مالعبدالله مشھدی بعد از تالش بسیار در اظھار  خالفت حقه که مرادف
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الحق گفته احتمال دارد که خلیفه بمعنی لغوی باشد و استخالف بمعنی آوردن 

وذِيَنا ِمْن ﴿شخصی بعد شخصی دیگر چنانچه در حق بنی اسرائیل وارد شده 
ُ
قَالُوا أ

تِيََنا َوِمْن َ�ْعِد َما ِجئْتََنا
ْ
ْن تَأ

َ
ْن ُ�ْهلَِك َعُدوَُّ�ْم َو�َْستَْخلَِفُ�ْم قَ  َ�بِْل أ

َ
اَل َعَ� َر�ُُّ�ْم أ

رِْض َ�َينُْظَر َكيَْف َ�ْعَملُونَ 
َ
و معنی خاص مذکور از برای  .]١٢٩[األعراف:  ﴾١٢٩ِ� اْ�

و شھرت این  جخلیفه اصطالح مستحدث است بعد از رحلت حضرت رسالت پناه 
اصطالح در اقوال مولفان کتب حدیث و سیر و تواریخ که بعد از انقضاء عصر حضرت 

و بعد از تحقق امامت مسلمین بر وجه مخصوص معروف مرقوم گردیده  جپیغمبر 
حاصل گشته انتھی کالمه جواب ازین سخن آنست که ما کی گفتیم که استخالف 

عده اصولیه شیعه آنست که الفاظ قرآنی را بمعنی لغوی در کالم مستعمل نیست اما قا
حتی االمکان بر معانی اصطالحیه شرعیه حمل باید کرد نه بر معانی لغویه و اال تمام 
شریعه بر ھم شود و ھیچ حکم از احکام دین ثابت نگردد مثال ھر جا در قرآن لفظ 

ر قصد و علی ایمان وارد شده بر تصدیق لغوی حمل نمایند و صلوه را بر دعا و حج را ب
ھذا القیاس آمدیم برین که این معنی خلیفه ھم اصطالحی شرعی است یا مستحدث 

که تمسک ایشان خواھند  می مولفین پس شیعه را نیز درین مسئله حکم کردیم اگر

که به انضمام اخلقنی فی قومی بر صحت  »بمنزله هارون من مويس يانت من«بحدیث 

من  يفتيانت خل ا عيلي«تمسک ایشان بحدیث  صورت میگیرد و سخالفت حضرت امیر 

بر ھمین مدعا برقرار ماند البته راست خواھند گفت که حقیقت االمر چیست و  »يبعد
نیز اثبات معنی اصطالحی امامت از لفظ امام که بالقطع در قرآن مجید باین معنی 

قرآنی را  مستعمل نشده خیلی دشوار خواھد افتاد بلکه معاذالله اگر نواصب دوسه آیت

ْ�َماَ�ُهْم ِمْن َ�ْعِد َ�ْهِدهِْم َوَطَعُنوا ِ� ﴿بطریق استشھاد تالوت نموده مثل 
َ
�ْن نََ�ُثوا �

َة الُْ�ْفرِ  �ِمَّ
َ
ْ�َماَن لَُهْم لََعلَُّهْم يَنَْتُهونَ  دِينُِ�ْم َ�َقاتِلُوا أ

َ
ُهْم َ� �  .]١٢[التوبة:  ﴾١٢إِ�َّ

ًة ﴿ �ِمَّ
َ
ونَ  يَْدُعوَن إَِ� ا�َّارِ وََجَعلَْناُهْم أ از لفظ  .]٤١[القصص:  ﴾٤١َوَ�وَْم الْقَِياَمةِ َ� ُ�نَْ�ُ

 تتبع قرآن مجید نماید بالقینھرکه  امام معنی فاسد کنند جواب انھا چه خواھد شد و
که لفظ امام ھرگز بمعنی رئیس عام مستعمل نه شده بلکه بمعنی نبی و مرشد داند  می

خالف لفظ خلیفه که به لفظ فی االرض که داللت بر تصرف عام و ھادی وارد است ب
دارد ھر جا مقرونست و نیز استدالل بر صحت خالفت خلفاء ثالثه محض به لفظ 
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این گفتگو باشد بلکه به اسناد استخالف بسوی حضرت حق جای استخالف نیست تا 
است و چون استخالف لغوی مسند بسوی حضرت حق شد عین استخالف شرعی 

شت و درین مسئله ھم از علماء شیعه استفتا میرود که آوردن بنی اسرائیل بجای گ
فرعونیان و تصرف دادن ایشان در زمین مصر و شام بجای عمالقه و آل فرعون حق و 

ازین دو شق خواھند اختیار کنند و اگر برای خاطر ھرچه  صواب بود یا باطل و ناصواب
ل نمائیم که استخالف بمعنی لغویست باز چه مالعبدالله ازین ھمه در گذریم و قبو

فایده که مدعاء مال حاصل نمیشود بلکه رخته فراختر میگردد زیراکه استخالف لغوی 
ایمان و عمل صالح دارد درین داخل است و خلفاء ثلثله ھرکه  شامل جمیع امت است

دیگر  نزد مال ایمان و عمل صالح داشتند چنانچه بیاید پی آنھا نیز داخل شوند و
سعی ایشان چند توجیه است ھای  منت و اند مدققین شیعه درین آیه سعی بسیار کرده

اول آنکه من برای بیان است برای تبعیض نیست و استخالف بمعنی توطن در زمین 
است گویم حمل من بر بیان در صورتیکه داخل بر ضمیر باشد خالف استعمال عرب 

لغوی افتد زیراکه توطن در زمین چنانچه  است سلمنا لیکن قید و عملوا الصالحات
صالح را حاصل است فاسق را نیز حاصل است بلکه زیاده تر و خوبتر بلکه قید ایمان ھم 
عبث است زیراکه کفار را نیز توطن در زمین حاصل است و کالم لغو در قرآن محال 

و اوالد  است دوم آنکه مراد حضرت امیر است فقط و صیغه جمع برای تعظیم است یا او
او یعنی ایمه گوئیم که تمکین دین و زوال خوف ھیچ یک را حاصل نشد پس تخلف در 
وعده الزم آید بالجمله در این آیه استخالف و ترویج دین پسندیده الھی و زوال خوف و 
وقوع عبادت خالی از ریا و شرک برای جماعه مومنین صالحین موعود است و بالبداھه 

بقاء امت این امور واقع نیستند پس ناچار تعین زمانی و اشخاصی در ھر زمان از ازمنه 
چند که مجمع این امور باشند باید نمود و این احتماالت مذکوره درین مقام ضایع و لغو 
افتد پس اھل سنت در تعین مصداق این آیه که متضمن وعده صادقه الھی است رجوع 

دند و در کتاب نھج البالغه که بجناب مشکل کشای دارین یعنی جناب ابوالحسین آور
بالشبھه و بال شک نزد جمیع شیعه اصح الکتب و متواتر است و کالم آنجناب است 
 تفحص نمودند کرامت آن مطھر العجایب ظھور فرمود و قطع نزاع نمود و ارشاد شد که

و خود را نیز دران زمره داخل ساخت  اند آن جماعه خلفاء ثلثله و اعوان و انصار ایشان
حاال آن کالم صدق نظام را بگوش دل باید شنید و احتماالت عقل ناقص خود را یکسو 

اخت در نھج البالغه مذکور است که چون عمربن الخطاب درباب خود رفتن اند باید



 ٣٣٩  باب هفتم: در امامت

برای قتال اھل فارس که جمع شده بودند با جناب امیر طلب مشوره نیک نمود جناب 

ال وثره كن نرصه وال خذالنه بيكم ـهذا االمر لان «امیر در جواب او این عبارت فرمود 

ث طلع يطلع حوبلغ ما بلغ حتی  دهياعزاه وا يجنده الذواظهره  ين اهللا الذيدوهوبقله 

ِيَن آَمُنوا ِمنُْ�ْم وََعِملُوا ﴿ ث قال عز اسمهيموعود من اهللا حعلی  نحنو ُ ا�َّ وََعَد ا�َّ
اِ�َاِت لَيَْستَْخلَِفنَُّهْم ِ�  ِيَن ِمْن َ�بْلِِهْم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهْم الصَّ رِْض َكَما اْسَتْخلََف ا�َّ

َ
اْ�

ْمًنا
َ
َ�َُّهْم ِمْن َ�ْعِد َخوْفِِهْم أ ِي اْرتََ� لَُهْم َوَ�َُبّدِ  َ�ْعُبُدونَِ� َ� �ُْ�ُِ�وَن ِ� َشيْئًا دِيَنُهُم ا�َّ

ولَ�َِك ُهُم الْفَ 
ُ
نارص وواهللا منجز وعده  .]٥٥[النور:  ﴾٥٥اِسُقونَ َوَمْن َ�َفَر َ�ْعَد َذلَِك فَأ

م ـرب متفرق لوان النظام من اخلرز فان انقطع النظام تفرق كان القيم االسالم مكموجنده 

ن قطبا كاع فـرون باالجتميون باالسالم غزريثكال فهم يانوا قلكان ووم يالعرب الوتمع جي

شخصت من هذه االرض  ان كفانحرب ـنار ال كاصلهم دونوبالعرب  ياستدر الرحو

من العورات اهم  كون ما تدع وراءيكحتی  اقطارهاوالعرب من اطرافها  يكتنقصت عل

قولوا هذا اصل العرب فاذا قطعتموه اسرتحتم يغدا  يكنظروا اليان االعاجم ان  مما يكال

قتال اىل   القومريرت من مسكفاما ما ذ يكطمعهم فو يكلبهم علكاشد ل كون ذليكف

اما ما وره يك ما يريتغعلی  اقدروهو كمسريهم منـراه لكاو فان اهللا سبحانه هنيمسلمـال

معونه ـالونا نقاتل بالنرص كا ـانموثره كبال ا ميضـمين نقاتل فكرت من عددهم فانا نكذ

و ازین عبارت سراسر ھدایت جمیع اشکاالت حل شد و تسکین  »مقدسـبلفظ ال يانته

قُْل ﴿الھی بوضوح انجامید و الحمد لله و قوله تعالی  تمام حاصل گشت و صدق وعده
ْو �ُْسلُِمونَ 

َ
ٍس َشِديٍد ُ�َقاتِلُوَ�ُهْم أ

ْ
وِ� بَأ

ُ
ْعَراِب َستُْدَعْوَن إَِ� قَْوٍ� أ

َ
فَإِْن  لِلُْمَخلَّفَِ� ِمَن اْ�

ْجًرا َحَسًنا
َ
ُ أ بُْ�ْم َعَذابًا �ْن َ�َتَولَّْوا َكَما  تُِطيُعوا يُْؤتُِ�ُم ا�َّ ُْتْم ِمْن َ�بُْل ُ�َعّذِ تََو�َّ

ِ�ًما
َ
مثل اسلم و جھینه و  اند مخاطب درین آیه بعضی قبایل اعراب .]١٦[الفتح:  ﴾١٦أ

ه رفاقت پیغمبر نکردند و اجماع مورخین یمزینه و غفار و اشجع که در سفر حدیب
واقع نشده که دران طرفین است که بعد از نزول این آیه قتالی در زمان آن سرور 

اعراب را دعوت کرده باشند مگر غزوه تبوک و آن غزوه البته درین آیه مراد نیست 
زیراکه فرموده است که قتال خواھید کرد با حریفان خود یا اسالم خواھند آورد پس 
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که در تبوک یکی ھم ازین دو چیز واقع نشد نه  معلوم شد که آن غزوه دیگر است زیرا
م مخالفین پس البد این داعی خلیفه ایست از خلفاء ثالثه که در وقت قتال و نه اسال

ایشان اعراب را دعوت به قتال مرتدین واقع شد در زمان خلیفه اول و بقتال اھل فارس 
و روم در زمان او و در زمان خلیفه ثانی و بر ھر تقدیر خالفت خلیفه اول صحیح شد 

م مرتب یو بر عدم اطاعت وعید عذاب الزیرا که بر اطاعت دعوت او وعده اجر نیک 
واجب االطاعت بود امام است و درین آیه شیخ ابن مطھر حلی دست و ھرکه  و اند کرده

پا زده جوابی برآورده است که داعی آنحضرت است و جایز است که آن حضرت در 
غزوات دیگر که دران قتال ھم واقع شده دعوت نموده باشند اما منقول نشده و رکاکت 
این جواب پوشیده نیست زیراکه در باب اخبار وسیر و تواریخ بمجرد احتماالت تمسک 
کردن شان عقال نیست وال در ھر مقدمه احتمالی توان برآورد چنانچه گوییم که جایز 
است که بعد از غدیر خم آنحضرت امامت حضرت علی را موقوف کرده و نص و بر 

ین امر تاکید و اھتمام فرموده اما منقول نشده امامت صدیق نموده باشند و مردم را بر ا
و علی ھذا القیاس و بعضی از شیعه گویند که داعی حضرت امیر است بسوی قتال 
منافقین و فاسقین و مارقین و درین جواب ھم انچه است پوشیده نیست زیراکه که 

عرف  قتال حضرت امیر برای طلب اسالم نبود بلکه محض برای انتظام امامت بود و در
قدیم و جدید ھرگز منقول نشده که اطاعت امام را اسالم و مخالفت او را کفر گویند و 

در حق حضرت  جکه جناب پیغمبر  اند معھذا خود شیعه به روایات صحیحه نقل کرده

و ظاھر است که  »انک يا ىلع تقاتل ىلع تاو�ل القرآن كما قاتلت ىلع ت��له«امیر فرمود 
ن بعد از قبول تنزیل قرآن است از مخالفین وقبول تنزیل قرآن بدون مقاتله بر تاویل قرآ

اسالم معقول نیست بلکه عین اسالم است پس مقاتله بر تاویل قرآن یا مقاتله بر اسالم 

ِيَن آَمُنوا َمْن يَْرتَدَّ ِمنُْ�ْم ﴿تواند شد وھو ظاھر جدا و قوله تعالی  نمی جمع َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

ٍ� َ�َ الَْ�فِرِ�َن َ�ْن دِينِهِ  ِعزَّ
َ
ذِلٍَّة َ�َ الُْمْؤِمنَِ� أ

َ
ُ بَِقْوٍ� ُ�ِبُُّهْم َو�ُِحبُّونَُه أ ِ� ا�َّ

ْ
فََسوَْف يَأ

ِ َوَ� َ�َافُوَن لَوَْمَة َ��ِ�ٍ  ِ يُْؤ�ِيهِ َمْن �ََشاءُ  ُ�َاهُِدوَن ِ� َسبِيِل ا�َّ ُ  ذَلَِك فَْضُل ا�َّ َوا�َّ
اوصاف  درین آیه مدح کسانی که قتال مرتدین کردند با .]٥٤[المائدة:  ﴾٥٤يمٌ َواِسٌع َعلِ 

قرب  اول اند کمالی که باالی آن اوصاف در اصطالح قرآن چیزی نیست مذکور فرموده
و منزلت و معادله آنھا باخدا که یحبھم و یحبونه پس محبوب و محب الھی شدند دوم 

ا با کافرین چھارم معاملت آنھا با منافقین و معاملت آنھا با مومنین سوم معاملت آنھ



 ٣٤١  باب هفتم: در امامت

مردم ضعیف االیمان وظاھر است که امام را معاملت یا با خالق است یا با خلق و خلق یا 
معامله مذکور ھرچھار  مومن است یا کافر یا منافق و ضعیف االیمان و چون امام در

آن اوصاف را نھایت  پسندیده خدا شد و راست بر آمد امام بحق شد و لھذا در آخر آیه

ِ يُْؤ�ِيهِ َمْن �ََشاءُ ﴿اند  پسند فرموده ارشاد کرده ُ َواِسٌع َعلِيمٌ  ذَلَِك فَْضُل ا�َّ و مقاتله  ﴾.َوا�َّ
سه گروه  جع شده زیرا که در آخر عھد پیغمبر از خلیفه اول واتباع او واق مرتدین باالجماع

الخمار که در یمن دعوی نبوت کرد و مرتد شدند اول بنو مدلج قوم اسود عنسی ذو 
لمه کذاب که در ایام خالفت یبدست فیروز دیلمی کشته شد دوم بنوحنیفه اصحاب مس

خلیفه اول بدست وحشی قاتل امیرحمزه کشته شد سوم بنو اسد قوم طلیحه بن 
خالد را برو فرستاد و او را از دست خالد گریخته  جغمبر یخویلد متبنی که حضرت پ

و در عاقبت ایمان اورد و در زمان خلیفه اول ھفت گروه مرتد شدند اول بنو  بشام رفت
ینه بن حصن دوم غطفان قوم قره بن سلمه سوم بنو سلیم قوم ابن عبد یفزاره قوم ع

یالیل چھارم بنو یربوع قوم مالک بن نویره پنجم بعضی بنو تمیم قوم سجاح بنت 
نده قوم اشعث بن قیس کندی ھفتم المنذر متنبیه زوجه مسیلمه کذاب ششم بنو ک

بنو بکر در بحرین و یک فرقه در زمان خلیفه ثانی نیز مرتد شده به نصاری ملحق شدند 
مذکوره را خلیفه اول از بیخ و بن برکند و در اسالم درآورد چنانچه  یھا ازفرقهھریک  و

نیفتاده مورخین برین امر اجماع دارند و حضرت امیر را قتال مرتدین گناھی اتفاق 
بلکه خود فرموده است که ابتلیت بقتال اھل القبله کما رواه االمامیه فی کتبھم و اگر 

 امامیه آنھا را بنا بر انکار امامت مرتد نامند.
گویم در عرف قدیم و جدید مرتد منکر اصل دین را گویند و اگر بتاویل باطل چیزی 

رف جاری نیست و حمل معانی را ازعقاید اسالم منکر شود آن را مرتد نامیدن در ع
قرآنی باالجماع بر معانی عرفیه لغت است نه بر معانی اصطالحیه قوم دون قومی و مع 
ھذا لفظ عن دینکم صریح است در آنکه انکار ایشان تمام دین و اصل آن را باشد نه یک 
مسئله را از مسایل آن و مانعین زکوه را که در عھد خلیفه اول مرتد نامیدند بجھت 

منکر ضروریات دین شود اصل دین را ھرکه  آنست که آنھا منکر وجوب زکات بودند و
رده باشد و امامت به اقرار علماء شیعه از ضروریات دین نیست که به انکار او کانکار 

کفر و ارتداد حاصل آید چنانچه در کالم فاضل کاشی در باب ثانی از روی روایات کافی 
صاحب اظھار الحق سوال و جوابی آورده است که با این و غیره گذشت و مال عبدالله 

بحث بسیار چسپان است گفته است اگر کسی گوید که در باب خالفت مرتضی اگرنص 



 ی اثنا عشری تحفه   ٣٤٢

باید که جماعه صحابه که در  و اگر نص متحقق شده می اند صریح نه شده امامیه کاذب
عبارت نوشته مسئله خالفت مخالفت نمودند مرتد شده باشند و جواب این بحث باین 

که انکار نصی که موجب کفر است آنست که امر منصوص را باطل اعتقاد کنند و 
را حاشا دران تنصیص تکذیب نمایند اما اگر حق واجب را دانسته  جحضرت پیغمبر 

ترک آن بواسطه اغراض دنیوی و حب جاه کنند از فسوق و عصیان خواھد بود مثال 
و منصوص در قرآن و احادیث پس اگر کسی ادای زکات به اجماع امت واجب است 

بخل ادا  و اگر معتقد وجوب آن بود از دوستیشود  می منکر وجوب او شود کافر و مرتد
ننماید و بر ذمه خود بدارد عاصی خواھد بود و آنھا که متفق بر خالفت خلیفه اول 

نص کرده اما دروغ گفته بلکه در بعض اوقات  جگفتند که حضرت پیغمبر  نمی شدند
را تاویل  جشدند و بعض دیگر کالم حضرت پیغمبر  می بعض مردم منکر تحقق نص

نمودند انتھی کالمه بلفظه و نیز حضرت امیر در خطبه خود که نزدیک  می دور از کار

 اصبحنا«امامیه به طریق صحیح مرویست کما یجی ان شاءالله تعالی فرموده است 

و نیز  »لياالعوجاج والشبهه والتاووغ يه من الزيما دخل فعلی  االسالم نقاتل اخواننا يف
ن ضد خود اشد منع فرموده کما آورده الرضی فی نھج یحضرت امیر از سب مقاتل

البالغه وسب مرتدین ممنوع عنه نیست و اگر ازین ھمه قطع نظر کنیم و مسلم داریم 
با مرتدین قتال فرمود اما مرتدین زمان پیغمبر صلی که حضرت امیر نیز در وقت خود 

الله عیه وسلم و خلیفه اول را ھم مقاتلی ودافع بود آن مقاتل و دافع نیز درین مدح 
ه مقرره است که حرف من چون در یاصولای  شریک است و به یثبت المدعا و قاعده

صن کذا فله کذا مقام شرط و جزا واقع شود عام میگردد چنانچه در مثال من داخل ح
مرتد شود برای او قومی موصوف با این صفات پیدا شوند و ھرکه  پس درین آیه اند گفته

چون درزمان خلیفه اول ارتداد بکثرت و شدت واقع شود اگر قومی موصوف با این 
موجود نشوند بلکه خود ھم مرتد مثل آن مرتدین باشند  ھا صفات ھم در مقابله آن

رود که کدام  می ین آن قوم در آن زمان سخنیزم آید که از تعخلف در وعده الھی ال
و اینھا نتوانست قیام نمود البد  ھا حضرت امیر بالشبھه بمدافعه آن اند کسان بوده

ن صفات یر موصوف به ایان حضرت امیرکاران و رفقا و لشیز یدیگری خواھد بود و ن
ر از آنھا از نھج یت جناب امیاکعه شیباب اسالف شاند چنانچه سابق در  وره نبودهکمذ

ر را از مواضع یگر حضرت امید ان مضمون عبارات دکیالبالغه منقول شده و اگر بنابر تا
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الم ارشاد نظام کت آن کن رساله را ببریم مناسب است تا ایاریگر در نھج البالغه بید
ائده ت اشارات فائده پر فیسماع آن عبارات ھداه نت حاصل شود و سامع را بیب و زیز

 دست دھد.
 ت: یب

 تضوعیررته کما  کھو المس
ه آنھا کانو اران خود یت از یاکر در مقام شیه جناب امکور است کدر نھج البالغه مذ
 نیند انوش میو موعظت او را بسمع قبول ن حتینند و نصک میقبول دعوت آنجناب ن

الذي نفيس بيده ليظهرن هوالء القوم عليكم ال واما «ت ارشاد فرمود یعبارت سراسر ھدا

لقد وعن حقي ابطائكم وباطل صاحبهم اىل  لكن ال رساعهمواهنم اويل باحلق منكم 

للجهاد فلم اصبحت اخاف ظلم رعيتي استنفرتكم واصبحت االمم ختاف ظلم رعاهتا 

نصحت لكم فلم وجهرا فلم تستجيبوا ودعوتكم رسا واسمعتكم فلم تسمعوا وتنفروا 

جهاد اهل علی  احثكموعليكم احلكم فتنفرون ولتعبيد كارباب اوتقبلوا شهود كغياب 

تتخادعون وجمالسكم اىل  اراكم متفرقني ايادي سبا تاوونحتی  آخر قويلعلی  البغي فام آيت

اعطل اهيا وعشيه كظهر احلنيه عجز املقوم اىل  ترجعونوه وعن مواعظكم اقومكم غد

اهنم الغائبه عنهم عقوهلم املختلفه اهواءهم املبتيل هبم امريهم صاحبكم يطيع اهللا الشاهده ابد

انتم تعصونه وصاحب اهل الشام يعيص اهللا وهم يطيعونه لوددت واهللا ان معاويه صارفني و

ھردو  ز چونیو ن »اعطاين رجال منهموبكم رصف الدينار بالدراهم واخذ مني عرشه منكم 
ن بد ابن عمران بر گشته امدند و تسلط بریابن عباس و سع داللهیعامل آنجناب عب

از  کمکدن ین حادثه سبب نرسیردند و اکان یب که بود بران ملیامراء معاوه از کارطاه 
د کیتا یلیمن خین امداد عامالن یر سابق مردم را بر ایر بود و حضرت امیجناب ام

دست رفت و عامالن برخاسته ار از که کدند تا آنیان ھرگز نشنیرکفرموده بود و لش

اهللا الظن هوال القوم سيدالون منكم اين ووت ان برسا قد طلع اليمن ئانب«فرماید  می امدند

طاعتهم وبمعصيتكم امامكم يف احلق وتفرقكم عن حقكم وباطلهم علی  اعهمـباجتم

فسادكم وبصالحهم يف بالدهم وخيانتكم وهم حبصااىل  بادائهم االمانهوامامهم يف الباطل 

ملوين وسئمتهم وقعب خلشيت ان يذهب بعالقته اللهم اين قد مللتهم علی  امتنت احدكموفل
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ملح ـاث الـا يمـمني اللهم مث قلوهبم كم هم يب رشاـابدلووسئموين فابدلني هبم خريا منهم 

اء لوددت واهللا لوان يل بكم الف فارس من بني فراس ابن غنم لودعوت اتاك منهم ـمـيف ال

ه پاره ازان سابق در باب سوم کگر یز در خطبه دیو ن »حميمـس مثل ازمنيته الفورا

موت قد انفرجتم عن ـاستحث الو يالوغم لومحش كالظن ب«م الله یدافرماید  می گذشت

قدر وما قيض علی  امحد اهللا«فرماید  می گریدز در خطبه یو ن »طالب انفراج الرأس ابن ايب

اذا دعوت مل جتب ثم قال بعد وعيل ابتالئي بكم ايتها الفرقه التي اذا امرت مل تطع ومن فعل 

ر که لشکد یر را خبر رسیو چون حضرت ام »بكم غري كثريواين لصحبتكم قال وكالم 
اده از دولت خانه روان شد و تا یس خود پیردند بنفس نفکه شھر انبار را غارت یمعاو

دند و عرض یاران از عقب دویبعضی د یوفه است رسکرون شھر یه بکه لیبموضع نخ

واهللا ما تكفوين انفسكم فكيف «ھم پس فرمود یکفکن نحن نیر المومنیا امیردند ک

حيف رعيتي كانني املقود وتكفوين غريكم ان كانت الرعايا لتشكوا حيف رعاهتم فاين اشك

فقال احدمها يا امري  هم الوزعه فتقدم اليه رجالن من اصحابهووهم القاده اين املوزوع 

ن یو از »اين تقعان مما اريدواخي فمرنا بامرك ننفذ له فقال واملومنني اين الاملك االنفيس 
ه نزد که نھج البالغه یار است و ھمه در حاشیر بسیام جناب امیالم ارشاد التکجنس 

 نیست و ازیار نکانجای ھا  ازین راکس  ھیچ تب و متواتر است موجودکعه اصح الیش
 ین حضرت حق تعالین مرتدیه در مقاتلک یه صفاتکشود  می ح معلومیالم صادق صرک
ر متحقق بود خائن و سارق بودند یان حضرت امیرکان فرموده اضداد آن صفات در لشیب

اَر اْ�ِخَرةَ ﴿ و بودند و مفسد ن)یحب الخائنی(ان الله ال  و ُ ا�َّ َوَ�  َوا�َْتِغ �ِيَما آتَاَك ا�َّ
�َْيا تَنَْس  ُ إَِ�َْك  نَِصيَبَك ِمَن ا�ُّ ْحَسَن ا�َّ

َ
ْحِسْن َكَما أ

َ
رِْض  َوأ

َ
إِنَّ  َوَ� َ�بِْغ الَْفَساَد ِ� اْ�

َ َ� ُ�ِبُّ الُْمْفِسِدينَ  جه یه نتکو اتباع اولو االمر و اطاعت او  .]٧٧[القصص:  ﴾٧٧ا�َّ

َ فَاتَّبُِعوِ� قُْل إِْن كُ ﴿ یت اوست قوله تعالیو سبب محبوب یمحبت الھ نُْتْم ُ�ِبُّوَن ا�َّ
ُ َوَ�ْغفِْر لَُ�ْم ُذنُوَ�ُ�مْ  ُ َ�ُفوٌر رَِحيمٌ  ُ�ْبِبُْ�ُم ا�َّ  .]٣١[آل عمران:  ﴾٣١َوا�َّ

ُ ﴿ لمهکنمودند پس  مین ِ� ا�َّ
ْ
ِيَن آَمُنوا َمْن يَْرتَدَّ ِمنُْ�ْم َ�ْن دِينِهِ فََسوَْف يَأ َها ا�َّ ُّ�

َ
يَا �

 ِ ٍ� َ�َ الَْ�فِرِ�َن ُ�َاهُِدوَن ِ� َسبِيِل ا�َّ ِعزَّ
َ
ذِلٍَّة َ�َ الُْمْؤِمنَِ� أ

َ
 َوَ� بَِقْوٍ� ُ�ِبُُّهْم َو�ُِحبُّونَُه أ
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ِ يُْؤ�ِيهِ َمْن �ََشاءُ  َ�َافُوَن لَوَْمَة َ��ِ�ٍ  ُ َواِسٌع َعلِيمٌ  َذلَِك فَْضُل ا�َّ  .]٥٤[المائدة:  ﴾٥٤َوا�َّ
دند و رنج و یورز میم کبر و تحکر تیآمد و بر جناب ام میشان راست نیاصال در حق ا

ن گشتند و از بغاه و یعسوب المومنی ین بل علیالمومن یند پس اعزه علددایذا میا
و از مضمون کردند  می ن شدند و از جھاد فراریافرکال یپس اذله عل دندیترس میخوارج 

﴿ ِ ال  ﴾�ََ� َ�َافُوَن لَوَْمَة َ��ِ�ٍ ﴿جای ور افتادند و بدبمراحل  ﴾ُ�َاهُِدوَن ِ� َسبِيِل ا�َّ
ر را گوش یحت حضرت امیه نصکشان درست بود یحه ناصح در حق ایسمعون نصی

ر یان حضرت امیرکاد فرموده بر لشیه ین آیدر یتعاله حق کرا  یردند پس اوصافکنمی
ح یت صریاق و سباق آیز از سین و نیان ندارد الستحاله اجتماع الضدکفرود آوردن ام

ن ین دفع خواھد شد و اصالح دین قوم فتنه مرتدیا یه به سعکشود  می مستفاد
خوف از  ن و ازالهیه مومنیه و تقویتسل برایت یه سوق آکرایمتحقق خواھد گشت ز

ر باالجماع منجر باصالح نشدند و غلبه متحقق نه ین است و مقاالت حضرت امیمرتد
ه ناطقه از ین سه آیماند اترقی ن در ید و فساد دیبروز در تزا گشت و تسلط بغاه روز

دات و ییند و تقیفرمایارشاد م یقت خالفت و امامت خلفاء ثلثه را به نھجیتاب الله حقک
ماند و  مین دانشمندی باقیشان موافق قواعد یر ایھرگز احتمال غ هکدارند  یصاتیتخص

نند محتاج کر کذ یعه بنابر تجاھل احتمالیعلماء شبعضی  یاگر خارج از قاعده عقل
را ھرکه  ون یالم با عقالست نه با ارباب اوھام و متجاھلکه کرا یز شود میجواب ن

ه کگر یدن بحث و احاطه جوانب آن و استدالالت یل ایمکو تن استدالالت یل ایتفص
تاب ازاله الخلفاء عن خالفه الخلفا کمنظور باشد در  اند ن مطلب واقعیار دریات بسیبا
تاب الله را خلعت ک یده و محذرات معانیت رسانینھاه الم را بکن باب یه درکد ید دیبا

ن است در ھر یا ثقلعه بیان مخالفت شین مقام مقصود بیده و چون دریظھور پوشان
ت برابر است خوفا عن االطاله یه و صد آیآ یکن مخالفت یو در یو اصولفروعی مسئله 

ست خارج یق اھل سنت مرویتفا رفت و اما اقوال عترت پس آنچه از طرکن قدر ایبر ھم
ن رساله ید و چون درید دیازاله الخفا باعنی یتاب کاز حد حصر و احصاست در ھمان 

چ امر نباشد آنچه از اقوال عترت یدر ھ کعه متمسیات شیر از روایه غکالتزام افتاده 

منها ما «د یآ میشان موجود است به قلم یحه ایات صحیتب معتبره و مروکباب در  نیدر

اما بعد فان بيعتي وهومعاويه اىل  اورده الريض يف هنج البالغه عن امري املومنني يف كتاب كتبه

عمر وعثامن عيل ما والقوم الذين بايعوا ابابكر  ييعنانت بالشام فانه باوعاويه لزمتك يا م
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انام الشوري للمهاجرين وال للغائب ان يرد وبايعوهم عليه فلم يكن للشاهد ان خيتار 

سموه اماما كان هللا ريض فان خرج منهم خارج لطعن ورجل علی  االنصار فان اجتمعواو

واله اهللا ما تويل واتباعه غري سبيل املومنني علی  خرج منه فان ايب قاتلوهما اىل  بدعه ردوهوا

ه در امثال یوشش علماء امامکه منتھاء کد دانست یبا »ت مصرياءساوواصاله جهنم 
است  یل الزامیدلعنی یمن باب محارات الخصم  ند ھویه گوکن نصوص ظاھره آنست یا

ه کل بلین تاویمسلم نباشند و در عند المستدل هکب از مقدمات مسلمه خصم کمر
الم معصوم را بر آنچه مطابق کرد اول کد یر باکب عاقل را غور و فیذکه تکف بلیتحر

د یه زاکالم کردن از اطراف و جوانب ک ینفس االمر نباشد حمل نمودن باز چشم پوش
عبارت فرمود  می وتیر بکه ذکشد  می ن قدر حاصلیه الزام بھمکرایبر قدر الزام است ز

آخره است در الزام دخل ندارد امام  یرجل و سموه اماما ال یه فاذا اجتمعوا علک باقی
و اصاله جھنم  یان الله رضکه کحاصل چرا بر زبان آرد و آن ھم بر خدا یذب بکمعصوم 

 الله من سوء الظن و اگر ر معاذیرکد و تکین و تایمال نشاط و تحسکرا بیت مصءو سا
ه یه مقدمات او عند الخصم مسلم باشد معاوکد یبا میرا  یل الزامیدلم یھمه درگذر نیاز

ب دھد و ین مقدمات را ترتیالزام او آنجناب ا برای هکن مقدمات بود یمعتقد ا کی
ر یر اجوبه حضرت امکب ذیه بتقریدیه و زیتب امامکه در یمعاو ھای د نامهیم نمایتسل

ن باشد ین اولیخواه از مھاجر ین قرشه ھر مسلماکمذھب او آنست  اند ورکمنقول و مذ
ز یا و تجھیاعاست ریفار و سکام و جھاد کذ احیشان چوت قادر بر تنفیر ایخواه از غ

ن با او یفاسد باشد و جماعه از مسلممور و دفع ثغت حوزه اسالم و حفظ یحما ووش یج
نه او امام است ھر چون یل عراق و خواه اھل شام و خواه اھل مدھند خواه ایعت نمایب
دام کال ا م وکیحبعد از قصه تکرد  می امامت خود ین جھت ادعایباشد و به ھمه ک
ار نمود و ین الناس اختیرده بود واو را من بکعت ین و انصار با او بیس از مھاجرک

ه آنجناب کن بود یبنابرشد  می رکشان را منیرد و امامت اک میه اتباع نکر را یحضرت ام
االرض  یف یه نزد اوساعکت قاتالنش یدر قتل عثمان و حما یبه سعکرد  می ھمرا مت

مفاسد و حفظ حدود اسالم و  ءر مصلح پس آنجناب را قادر بر دریبالفساد بودند غ
عت یه بکاست  یھیو پر بدد یفھم میعت است نیه عمده امور شرکم قصاص کذ حیتنف

ات یشمرد چرا قدح می ینبود اگر بجو دهیه پوشیه ھرگز بر معاوکن و انصار را یمھاجر
عت ین بیه ایه او صراحه تخطکبلکرد  می رکاتبت خود ذکر در مجالس و میحضرت ام



 ٣٤٧  باب هفتم: در امامت

ع یرده است چنانچه از مذھب او مشھور و معروف است و با جمکز ین و انصار نیمھاجر
پس  ض نمودیام امارت خود بر زبان آورد و طنز و تعرین امر بارھا در ایت ایاکانصار ش

ب از مقدمات حقه کاست مرقی یحقل تیز در مقابله او دلین و انصار نیعت مھاجریر بکذ

ومنها ما اورده الريض ايضا «نفس االمر خواه نزد خصم مسلم باشد خواه نباشد  یثابته ف

اقام وداوي العمد ويف هنج البالغه عن امري املومنني انه قال هللا بالد ايب بكر فاحد قوم االود 

اهللا اىل  يدسبق رشها اوخلف البدعه ذهب نقي الثوب قليل العيب اصاب خريها والسنه 

 »قن املهتديييستوتركهم يف طرق متشعبه الهيتدي فيها الضال وطاعته واتقاه بحقه رحل 
حفظ مذھب  برایاست  یف مرتضیه شرکر صاحب نھج البالغه ین عبارت جناب امیدر

او لفظ فالن آورده تا اھل سنت جای را حذف نموده و ب رکرده لفظ ابوبک یخود تصرف
ن یح تعیوره صرکه اوصاف مذکر آنست یرامت حضرت امکن یکنتوانند نمود ل کتمس

ه در ین نھج البالغه از امامیرده خواھد شد و لھذا شارحکان یچنانچه بکنند  می مبھم
عمر  اند گفتهبعضی ر است و کمراد ابوب اند گفتهبعضی  اند ردهکن فالن اختالف یتع

بشارت ن عبارت سراسر یو ھو االظھر پس در اند ح دادهیترجرا ثر شراح اول کاست و ا
رده اقامت سنت و اجتناب کاد یموصوف نموده و قسم بر آن  یر را بده وصف عالکابوب

جھان وقلت  نیدامن رفتن از کر او وپایاز بدعت و نبودن فتنه در زمان او بحسن تدب
اقامت عدل و عنی یافتن آنچه مقصود از امامت و خالفت است یانجام وب او وسریع

چ یبجا آوردن از دست او وھتقوی و تا آخر حق  یاطاعت الھادای ن خدا و یج دیترو
ر یه بشھادت صادقه حضرت امکن است یت امر خالفت و امامت ھمیه نھاکست ین کش

ه کیکھات ریو مضطربانه بتوج نندکن عبارت دست و پاگم یعه دریر بوقوع آمد شکاز ابوب
ه بر مقدار غور یا تنبیست مگر بجھت انبساط خاطر سامع یر نکه قابل ذکازند اند دست

ح یه انجناب گاه گاه اوصاف و مداکان انست شیھات نزد این دانشمندان عمده آن توجیا
معتقد حسن  یلیه خکاء خود یالب قلوب ناس و استمالت رعاجن بنابر استیخیش
ن عبارت ھم یو افرمود  می انیشان بودند بین در عھد این و انتظام امور دیخیرت شیس

د بقسم را نسبت که ده دروغ موکست یده نین بر عاقل منصف پوشیکست لیازان واد
س بجھت کچند داری دلعنی یا یغرض سھل دن برایه کنمودن  یبجناب معصوم

اس از و حاصل یه کنبود بل ینیقیه تحقق آن غرض ھم کاست ظاھر یحصول انتظام ر
ح یه صرکنقسم فراعنه و جبابره را یه اکشد  می ل فوتکن بالیشده بود و غرض د
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ن خدا یل دیتاب الله و تبدکف یش گرفتند و تحریه ارتداد پکبل جان رسول یعص

ده یشن »اذا مدح الفاسق غضب الرب« حیث صحیه حدکد حاالنیش نماینمودند ستا
 یدام ضرورت ملجکد است و یانت و عقل چه قدر بعین و دید ازکرد  می ابکباشد ارت

شان بحسن یاگر مجرد مدح ا مان غالظ شده بودیدات و مبالغات و اکین ھمه تایا
ن ده دروغ گفتن چه الزم یبود ا میانتظام امور خالفت بنابر مصلحت اسھل منظور ھم 

شاع بسعيه واملرتدين وكه هللا بالد فالن قد جاهد الكفره «فرمود  می ن قدریبود ھم

ن ین دریو مانند ا »مل تقع يف خالفته فتنهوبني املساجد ووضع اجلزيه ودان لاالسالم يف الب
ن است از یتفاوت آسمان و زم اند ر مندرجیه در عبارت حضرت امک ینین و مضامیمضام

 اند شانیثر امت اکه اکر را یثکجمعی مرتبه بستاند و  نیه باطل را باکد یآ میمعصوم ن
فره که موجب قدح در خودش باشد از مدح کزی یچازد و اند الم خود در ضاللتکب

ه بر ذمه آنجناب واجب بود کشان بعمل آرد بلیا یم به قرب و صالح باطنکفجره و ح
د تا مردم از یل تمام اظھار فرمایه قوادح و معائب و مثالب آن جماعه را بر مال بتفصک

فتند مطابق یشان باز مانند و در ورطه ضاللت نیباشان و حسن ظن نسبت یاقتدا با

را در وی یدنن قسم اغراض یواگر ا »اذكروا الفاسق بما فيه �ذره انلاس« حیث صحیحد
ه بجھت کا طلب یاران و مزوران دنکم درمیانباشد  یو وقع ین بزرگواران قدرینظر ا

شوند و یمعه و خوش آمد و مدح مفسدان ین قسم امور شنیب اکاست مرتیطمع ر
ن غرض یر را ایه حضرت امکال کنماند حاشا و  یرده خدا فرقک کن اطھار پایا درمیان

ن مرد یه مراد آنجناب ازک اند ه گفتهیاز امامبعضی او تواند شد و  کفاسد لوث دامن پا
ده و قبل از یفوت جسرور ن ه در زمان آک جگر است از جمله صحابه رسول یدشخصی 

نجا یار نموده دریده و اختین قول را پسندیھم یگذشته و راوند جھان نیوقوع فتنه از
ه بران شخص کرد کد یاس بایوره را قکد شد و اوصاف مذیار فرما باکھم عقل را 

غمبر موجود یو پشد  می نازل یه وحک جرور ن سا نه در زمان آیتوانند شد  میمنطبق 
نام و نشان او کرد  می و اگرکرد  می چرا دیگریم او واقامت سنت یبود مداواه علل و تقو

رد و یبمشخصی ه در زمان آنسرور ککند  می زیدام عاقل تجوکشد و  میچرا معلوم ن
ت یقان اھل ھدایرت گمراھان و استیه موجب حکنده گپراھاء  راه مردم امت را در

 نازل یھنوز در انھا موجود است ووح جغامبر یس پیه نفس نفکباشند بگذارد حاالن
از بعضی ن و اتمام نعمت در جوش است و یل دیمکدمبدم در ت یض الھیو فشود  می
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ه او بر کض براو بود یرخ عثمان و تعیر توبیه غرض حضرت امک اند ن گفتهیه چنیامام
 ه پوچ تر ازین توجیار واقع شد و این نرفت و فتنه و فساد در زمان او بسیخیرت شیس

 یه در وکشود  می عثمان بھمان قدر حاصلخ یه توبکه سابق است اول انیتوجھردو 
ن محمود بود پس امامت یخیرت شیه اگر سکآمد دوم آن مین ده دروغ گفتن الزم نیا

 خ چرایرت مذمومه توبیآن س کآنھا ثابت شد و اگر محمود نبود پس عثمان را بر تر
ور کن عبارت مذین را ھرگز دریخیرت شیه مخالفت عثمان بر سکسوم آنفرمود  می

وفه ارشاد شده دران وقت کء ھا ن عبارت در خطبهیست ال صراحه و ال اشاره و این
الم تحسر است بر عدم سرانجام امور که ظاھر کجا بلکتنه و فساد فجا بود و کعثمان 

ر او موافق یبده چه قسم تکفه اول یخالفت در زمان خود و و غبطه است بر حال خل
خ ید و اگر توبیور رسھظ به یو غش از وغل  بی دست بستهارھای کر افتاد و یتقد

رد و کن و چنان یه عثمان چنکفرمود نمیا صراحه ربود چ میعثمان منظور 
ه خود کر از مخالفت اھل شام یزمان غ خ عثمان درانیه در توبکرا یرد زکستی یبا مین

د داشت ینبود و آن مضرت خود بھر صورت روز در تزا یمضرتگفتند  می را ناصر عثمان
خ او چه خوف یاز توبکردند  می ن بانجنابین شام نسبت قتل عثمان بالقیون مخالفو چ

انا الغريق فام خويف من البلل ومنها ما رواه االماميه عن االمام ايب «بود مثل مشھور است 

ملا بعث اهللا مويس بن عمران  ج النبيعلی  حممد احلسن العسكري يف تفسريه انه قال

االلواح راي مكانه من واعطاه التوريه ونجي بني ارسائيل وفلق له البحر واصطفاه نجيا و

دا من قبيل فهل يف انبيائك عندك حربه عز وجل فقال يارب لقد اكرمتني بكرامه مل تكرم هبا ا

ي من مجيع خلقي داكرم مني فقال اهللا تعايل يا مويس اما علمت ان حممدا افضل عنومن ه

قال اىل  نبياء اكرم منضل عندك من مجيع خلقلك فهل يف آل االفقال يا رب ان كان حممد اف

مجيع املرسلني علی  ني كفضل حممديبنآل مجيع العلی  جل اما علمت ان فضل آل حممدوعز 

فقال يا رب ان كان فضل آل حممد عندك كذلك فهل يف صحابه االنبياء عندك اكرم من 

كفضل مجيع صحابه املرسلني علی  اصحايب قال يا مويس اما علمت ان فضل صحابه حممد

اصحاب حممد كام وآل حممد وفقال مويس ان كان فضل حممد آل مجيع النبيني علی  آل حممد

لت عليهم املن زانووصفت فهل يف امم االنبيا افضل عندك من امتي ظللت عليهم الغامم 
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ع االنبياء امم مجيعلی  حر فقال اهللا يا مويس ان فضل امه حممدبفلقت هلم الووي لالسو

ق ظاھر یقت خالفت صدیقحوجه  دوه ت امام ھمام بین روایواز »خلقيعلی  كفضيل
عه یتاب باجماع شکاست ثابت بنص ال یغمبر قطعیت او با پبه مصاحکشد اول بجھت آن

ِيَن َ�َفُروا ﴿ یقوله تعال یو سن ْخرََجُه ا�َّ
َ
ُ إِذْ أ هُ ا�َّ وهُ َ�َقْد نََ�َ ثَاِ�َ اثْنَْ�ِ إِذْ إِ�َّ َ�نُْ�ُ

َ َمَعَنا يََّدهُ  ُهَما ِ� الَْغارِ إِذْ َ�ُقوُل لَِصاِحبِهِ َ� َ�َْزْن إِنَّ ا�َّ
َ
ُ َسِكينََتُه َعلَيْهِ َو� نَْزَل ا�َّ

َ
فَ�

ْفَ�  ِيَن َ�َفُروا السُّ ِ ِ�َ الْعُ  ِ�ُُنوٍ� لَْم تََروَْها وََجَعَل َ�َِمَة ا�َّ ُ َعزِ�ٌز  لَْياَوَ�َِمُة ا�َّ َوا�َّ
ت او یز صحبت مستمره او و محرمیباالجماع و ن رکوالمراد ابوب .]٤٠[التوبة:  ﴾٤٠َحِكيمٌ 

ق ضرب یه ھر مصاحب محرم با اختصاص را بطرکمشھور است  یت او بحدیوخصوص
ع یلت او بر جمیاست پس افض یار غار فالنیه فالن کند ینند و گوکاد یالمثل بصفت او 

غمبران خود یع پیمصاحبت ثابت شد و ال اقل از اصحاب جممعنی غمبر در یپاصحاب 
ق امامت و یغمبران افضل باشد البته الیع اصحاب پیاز جمو ھرکه  بالقطع افضل شد

الب بن کمثل  اند ار گذشتهکن یق ایر الیثکه در آنھا ھم مردم کرایخالفت خواھد بود ز
وشع و آصف بن یاب شد بعد از حضرت فه آجنیخل یه از اصحاب حضرت موسکوقنا ی

م ال ین ھمه در گذشتیاز ار بود و اگرکن یق ایز الیمان نیا از اصحاب حضرت سلیبرخ
به صدور  یره الرسول خود از وتن فضال عن عیاقل جور و غصب حقوق عامه مسلم

چون صحابه رسول آنکه  ت مفقود خواھد شد دومحیه فضکت بلیلضنخواھد آمد و اال اف
و ظلم و غصب  غمبران شدند البد جوریع پیث المجموع افضل از اصحاب جمیمن ح

را ید زرکنه خواھند شان  عالی ر و اھانت آن خاندانیو تحق جت رسول یحقوق اھل ب
با مساوی جماعه  نیرده اگر اکع نین فعل شنیغمبران ایاز اصحاب پکس  ھیچ هک

عه نشوند چه یشنارھای کن یب اکه مرتکشدند الزم بود  میغمبران یع پیاصحاب جم
 یزن راین مقام امام فخرالدین امور شوند ودر ایب اکافضل باشند و مرتآنکه  جای

متر کنزد من  ضه فرقه روافکن گفته است یت دل چسب و ذھن نشیاغدارد ب یریتقر
ن عامان بتابیه مورچه سلکرا یغمبر خود زیپ یکدر عقل و اعتقاد ن اند مانیاز مورچه سل

َها ا�َّْمُل اْدُخلُوا ﴿ه ک خود گفت ُّ�
َ
تَْوا َ�َ َوادِ ا�َّْمِل قَالَْت َ�ْملٌَة يَا �

َ
َح�َّ إِذَا �

ای  عنیی .]١٨[النمل:  ﴾١٨َمَساكَِنُ�ْم َ� َ�ِْطَمنَُّ�ْم ُسلَيَْماُن وَُجُنوُدهُ َوُهْم َ� �َْشُعُرونَ 
مال یشما را نادانسته پا مانیان سلیرکد مبادا لشییخود درا یفرق موران در سوراخھا
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صرفه  بی تیابغ یه در ظلم و تعدکان یرکسپاه و لش هه فرقکد ین قدر فھمیسازند پس ا
 یبت سرسرحو ص اند غمبر آن قدر مھذب شدهیت صحبت پکرببباشند  میغ یدر بی و
نخواھند ظلم ف ھم یده و دانسته و بر مورچه ضعیه دکرده کر یتاثقسمی در آنھا  ینب
ه کدند یرد و گروه روافظ ھرگز نه فھمکمال ھم نخواھند یت االقدام پاحدر ته کرد بلک

ما یه داکبار خود کغمبران است در صحابه یه افضل پکن یغمبر خاتم المرسلیصحبت پ
رده باشد و کری یتاثشدند  میق غمگسار گفته یرفو ار غار یالزم آن جناب بودند و م
عه نسبت به مردم ین ھمه امور شنیه اکه بلردکطنت از آنھا دور یانت و شرارت و شیخ
را  جغمبر یپ ھای ه دختر و داماد و نواسهکگشت  یالب و مستولغاده تر یگر در آنھا زید
ردند و خانع آنھا را سوختند و کدند و بر آنھا ظلم یس مانده بودند رنجانیکم و بیتیه ک
شه در یردند و ھمکن و وجه مدد معاش آنھا را فرق یقدر ساختند وباغ و زمیچاره و بیب

 . كاهللا من ذل معاذاوشان بودند  ذاءیا یپ

ن عمنها ما نقله عيل ابن عييس االردبييل االمامي االثنا عرشي يف كتابه (كشف الغمه و«

يل حن حليه الصيف هل جيوز فقال نعم قد ع÷  جعفروابل االمام ئانه س مه)ئمعرفه اال

هكذا فوثب االمام عن مكانه فقال نعم  ولقاتفقال الراوي  هلفضاب هفسيالصديق ر ابوبك

صدق اهللا قوله يف الدنيا  الصديق نعم الصديق نعم الصديق فمن مل يقل له الصديق فال

ق ین مرتبه صدییه بعد از نبکن است یو از قواعد مقرره منصوصه قرآن ود »واالخره

ولَ�َِك ﴿ت ینانچه از آچ اند شانیاست و افضل اصناف امت ا
ُ
َ َوالرَُّسوَل فَأ َوَمْن يُِطِع ا�َّ

اِ�ِ�َ  َهَداءِ َوالصَّ يقَِ� َوالشُّ ّدِ ُ َعلَيِْهْم مَِن ا�َّبِّيَِ� َوالّصِ �َْعَم ا�َّ
َ
ِيَن � ولَ�َِك  َمَع ا�َّ

ُ
وََحُسَن أ

َما ﴿ یقول تعالشود  می ز معلومیالم الله نکات یگر آیواز د .]٦٩[النساء:  ﴾٦٩َر�ِيًقا
يَقةٌ  ُه ِصّدِ مُّ

ُ
ُ�َ�ِن  الَْمِسيُح ا�ُْن َمْر�ََم إِ�َّ رَُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن َ�بْلِهِ الرُُّسُل َوأ

ْ
َ�نَا يَأ

َعامَ  �َّ يُْؤفَُكونَ  الطَّ
َ
ُ لَُهُم اْ�يَاِت ُ�مَّ ا�ُْظْر � وقوله  .]٧٥[المائدة:  ﴾٧٥ا�ُْظْر َكيَْف نُبَّ�ِ

يُقونَ ﴿ یتعال ّدِ ولَ�َِك ُهُم الّصِ
ُ
ِ َورُُسلِهِ أ ِيَن آَمُنوا بِا�َّ َهَداُء ِعنَْد َرّ�ِِهْم لَُهْم  َوا�َّ َوالشُّ

ْجُرُهْم َونُورُُهمْ 
َ
ْصَحاُب اْ�َِحيمِ  أ

َ
ولَ�َِك أ

ُ
بُوا بِآيَاتَِنا أ ِيَن َ�َفُروا َوَ�ذَّ د: ی[الحد ﴾١٩َوا�َّ

شمار بالقطع ثابت یث بیار و احادیات بسیآ زود ان قدر خیا تیو قطع نظر از افضل .]١٩

َها ﴿ ید و صالح قوله تعالیق لفظ مدح است باالتر از شھیه لقب صدکاست  ُّ�
َ
يُوُسُف �
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َخَر 
ُ
ُ�لُُهنَّ َسبٌْع ِعَجاٌف وََسبِْع ُسنُْبَ�ٍت ُخْ�ٍ َوأ

ْ
فْتَِنا ِ� َسبِْع َ�َقَراٍت ِسَماٍن يَأ

َ
يُق أ ّدِ الّصِ
رِْجُع إَِ� ا�َّاِس لََعلَُّهْم َ�ْعلَُمونَ يَا�َِساٍت 

َ
 یه مرویتب امامکو در  .]٤٦وسف: ی[ ﴾٤٦لََعّ�ِ أ
بر کق االیه انا الصدکن لقب اطالق فرموده یر در حق خود ایه جناب امکو ثابت است 

بوجود آمدند پس در حق او ه بعد از کسانی که در خود منحصر ساخته به نسبت کبل

كذاب  حيث قال اليقوهلا بعدي اال«ق مجاز خواھد بود ین لقب گفتن بطرز آیگر نیائمه د

شد  ادفستح میصر ینفرمودند و از لفظ بعد قالطن لقب را ایدر حق خود ا »ائمههلذا و
ن لقب است و یه معروف باکن امت گذشته است یدر یقیر ھم صدیام باز جناقبل ه ک

 برای یبرکت یقیز صدیم نیبر بفھمکت او حق است و اگر انحصار را نظر بلفظ ایقیصد
امام معصوم لفظ شخصی بالجمله چون در حق  یماند از مفھوم لفظ بعدیر ثابت مکابوب

ذب کو اال شود  می ه مرتفعیلکد احتمال جور و فسق و ظلم و غصب بالیصالح گو
ق گفته باشد ید صدکین تایه او راامام معصوم باکسی کد پس در حق یمعصوم الزم آ

بد  یت او دعایقیر صدکق واجب ساخته و بر منیافه خالکت او را بر یقیاعتقاد صده کبل
ه الزم اعتقاد بطالن امامت و کت او یقیار صدکناه رد و بکد یرده باشد چه گمان باک

بالله من  بد امام معصوم داخل توان شد نعوذ یغصب آن از مستحق آنست در دعا
ن یار اکر از انیآمد غ درمیانه یز علماء امامابعضی ت با ین روایو چون مطارحه ا کذل

ل یه از وضع سوال ساکرایش نبود زیه را گنجایه حمل بر تقکندادند  یت جوابیروا
ه کست ین یچ عاقل مخفین قدر خود بر ھین ایکبود ل یعیه شکشود  می ح معلومیصر

ن یدست مردم پس ا ر الوجود دریثکاست  یتابکست ین تاب نادرکشف الغمه کتاب ک
ن ینسخه ا یکمال تعصب و عناد از کاز راه سی کبخشد و اگر  میده نیار اصال فاکان

 یذب او خواھند بود آرکگر خود البته میرده باشد نسخ دکت را حذف و اسقاط یروا
و  اند تب خود اوردهکرا در نز آیه اھل سنت نکنست آست ات ین روایه درک یقصور

لمه و نماز کار کست اما انید نینند بعکارش کانه ین امامیا اگر متورعکبجھت خست شر
 یالدارقطن ین امور رویت اھل سنت درکگر امور ھم الزم خواھد بود بمالحظه شریو د

عمر اللهم ودخلت عيل ايب جعفر فقال اللهم اين اتويل ابابكر «حفصه قال  یعن سالم بن اب

مه قال سامل اراه قال ذلك من يوم القيا ج ان كان يف نفيس غري ذلك فال نالني شفاعه حممد

ع نسبت ین اورا بتشیع محدثیبود چنانچه جم یعیحفصه ش ین سالم ابن ابیو ا »اجيل
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ن یدن او ایشنوان برایه حضرت امام کشود  می ع او ثابتیز تشیت نین روایو از اند ردهک
ن جھت یت را از ین رواید و ایده فاسده و ظن باطل خود توبه فرمایالم فرمود تا از عقک

ق یه آنجناب بطرکرایش ندارد زیالم حضرت امام گنجاکه در یه احتمال تقکاورده شد 
ه محروم از شفاعت کرایفر خود از خدا خواسته است زکباب  نیه دریشرط و جزا بر تق

امام معصوم البته مستجاب است اگر معاذ الله  یافر است باالجماع و دعاکغمبر یپ
د یه بایات اھل سنت در ما نحن فیست حاال رواینرددی تشرط واقع شود در وقوع جزا 

روي الدارقطني عن عروه ابن عبداهللا قال سالت ابا جعفر عن حليه السيف فقال ال «د یشن

باس فقد حيل ابوبكر الصديق سيفه قال قلت تقول الصديق قال نعم الصديق نعم الصديق 

روي ابن اجلوزي يف واالخره ونعم الصديق من مل يقل له الصديق فال صدق قوله يف الدنيا 

ه کت ین روایو در »قال نعم الصديق الخوله باستقبل القوبه زاد فوثب وثوصفوه الصفوه 
ه را یز دعاء بد واقع است و احتمال تقیشف الغمه است نکت صاحب یمطابق روا

ه حضرت ابوجعفر و حضرت صادق در کعه مقرر است یش دز نزیدھد و ننمیش یگنجا
ه نتوان یمل بر تقشان را حیات ایه ممنوع بودند و روایتاب مختوم بخواتم الذھب از تقک

وروي «شان خواھد شد یشان منقول از معتبرات این مقرر ایرد چنانچه در مقام خود اک

ابيه زين اىل  الدارقطني ايضا عن ايب عبداهللا جعفر بن حممد الصادق عن ابيه ان رجال جاء

قال  قفقال عن الصدي ب عمروالعابدين عيل بن احلسني فقال اخربين عن ايب بكر 

نصار االواملهاجرون و ج هللا ثكلتك امك قد سامه الصديق رسولاالصديق قال فتسميه و

 عمرواالخره اذهب فاحب ابابكر ومن مل يسمه صدقا فال صدق اهللا قوله يف الدنيا و

ف مقدمات و یلأون تده بکحه و اقوال ظاھره عترت طاھره یات صریچون از آ»ب
تاب و عترت کادله ماخوذه از بعضی م یاللت دارند فارغ شددن مدعا یال برکب اشیترت
ه کجماعه صحابه را  یه حق تعالکم اول آنینکر کرسانند ذیمطلب م نیتامل با یه بادنک

ن و یحاضر بودند و اورا در امور خالفت ممد و مع سر کدر وقت انعقاد خالفت ابوب

ِيَن آَمُنوا ﴿ گفتهجای القاب چند ملقب فرموده ه ناصر شدند ب َوَهاَجُروا وََجاَهُدوا ِ� ا�َّ
 ِ ْ�َظُم َدرََجًة ِعنَْد ا�َّ

َ
�ُْفِسهِْم أ

َ
ْمَوالِِهْم َو�

َ
ِ بِأ ولَ�َِك ُهُم الَْفا�ُِزونَ  َسبِيِل ا�َّ

ُ
[التوبة:  ﴾٢٠َوأ

َبُعوُهْم ﴿ فرمودهجای و  .]٢٠ ِيَن ا�َّ نَْصارِ َوا�َّ
َ
لُوَن ِمَن الُْمَهاِجرِ�َن َواْ� وَّ

َ
ابُِقوَن اْ� َوالسَّ
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�َْهاُر َخاِ�ِيَن 
َ
َعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت َ�ْرِي َ�َْتَها اْ�

َ
ُ َ�نُْهْم َورَُضوا َ�نُْه َوأ �ِإِْحَساٍن رَِ�َ ا�َّ

بًَدا
َ
م مشرف یوعد جنت و اجر عظه ب یوجائ .]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيمُ  �ِيَها �

ده و یشان را بخشیات و رحمت و رضوان خود ایرت درجات عالابش یساخته و جائ
و نقض عھد او باشد  جح مخالف نص رسول یه صرکن اشخاص بر امرباطل یاجتماع چن

در  یتعال ه حقکد دوم آنیذب الزم آک یتاب الله تعالکمحال است و اال در بشارات 

نَّ �ِيُ�ْم رَُسوَل ﴿ هکن مضمون یتاب خود صحابه را وصف فرموده است باک
َ
َواْعلَُموا أ

 ِ يَماَن َوَز�َّنَُه  ا�َّ َ َحبََّب إَِ�ُْ�ُم اْ�ِ ْمرِ لََعنِتُّْم َولَِ�نَّ ا�َّ
َ
لَْو يُِطيُعُ�ْم ِ� َكثٍِ� مَِن اْ�

هَ إَِ�ُْ�ُم الْ  اِشُدونَ  ُ�ْفَر َوالُْفُسوَق َوالْعِْصَيانَ ِ� قُلُو�ُِ�ْم َوَ�رَّ ولَ�َِك ُهُم الرَّ
ُ
 ﴾٧أ

فر کرامت فرموده باشد چه قسم کن یدر حق شان ا یه حق تعالکوجماعه  .]٧[الحجرات: 
ات بران یه طول الحکند و سالھا بلیاب نماکه ارتیئه اجتماعیان را بھیو فسوق و عص
 نیر فقراء مھاجرکبعد از ذ یم فیتقسه یدر آ یه حق تعالکوم آنیمصر باشند س

ْمَوالِِهْم ﴿فرماید  می
َ
ِ َورَُسوِ�ِ ُ�مَّ لَْم يَْرتَابُوا وََجاَهُدوا بِأ ِيَن آَمُنوا بِا�َّ َما الُْمْؤِمُنوَن ا�َّ إِ�َّ

 ِ �ُْفِسهِْم ِ� َسبِيِل ا�َّ
َ
ادِقُونَ  َو� ولَ�َِك ُهُم الصَّ

ُ
 نیجراع مھیو جم .]١٥[الحجرات:  ﴾١٥أ

ق نابشند دفه بحق نباشد آنھا صایپس اگر او خلگفتند  می جفه رسول یرا خل سر کابوب
ه اصال در کردند جماعه کعت یب سق یر صدکه با ابوبکو ھو خالف النص چھارم آن

ن ید برایپاس پسران و پدران و برادران و اقارب خود ننمودند و انھا را  ینیمقدمات د
چ یدند و از ھیشک ھا ردند و محنتکجھاد صبر ھای  تمشق دند و بریو سرھا بر دشتنک

 براین یرالمومنیشتن دادند چنانچه امکن بید برایدند و خود را بارھا یمخالف نترس

كام سيجئي نقلها يف باب مطاعن «خود داده  ھای در خطبهمعنی ن یدت ااز شھیشان نیا

نند البد آن امر کاتفاق  ین باشد بر امریشان چنیه حال اکو چون جماعه  »الصحابه

واقع  سر کبر خالفت ابوب شه اتفاق جماعه صحابه کخالف شرع نخواھد بود پنجم آن
ل آنچه در یه جماعه امت باشد حق است و خالف آن باطل بدلیمتفق علھرچه  شد و

ت نموده یروا سن یر المومنیح و متواتر است از امیعه صحیه باجماع شکنھج البالغه 

د االعظم فان يدا� يلع اجلماعه و ايا�م و الفرقه فان الشاذ االزموا السويف الكم هل «
ه ک »من انلاس للشيطان كما ان الشاذ من الغنم ل�ئب و ايضا در رشوح نهج ابلالغه
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معاويه االان للناس اىل  كتب« سن یر المومنیصح عن ام مما اند نوشته اند هیف امامیتصن

قد اورد وعيل من خالفها فنفسك نفسك قبل حلول الغضب  غضب اهللاومجاعه يداهللا عليها 

بني عيل الفرقه فروي ملا اسقط منه صدره لكونه خمالفا ملذهبهوالريض بعض هذا الكتاب 

يه مايضا يف رشوح هنج البالغه لالماوليك عانظريف حقه وقوله واتق اهللا فيام لديك وهوآخره 

رت داصوويه ما كنت اال رجال من املهاجرين اوردت كام اوردوا امعاىل  املعتزله مما كتبو

ما كان اهللا ليجمعهم عيل الضالل اين كتاب را هم ريض ابرت كرده پاره را در وكام اصدروا 

 »ال قائد يرشدهوكتاب امري ليس له برص هيديه علی  اما بعد فقد وردوهوهنج البالغه آورده 
 ھا ه نامهکن قاعده است یرا ھم ین رضیساخته و اگر یتاب دکن عبارت را صدر ین ایکل

ر یم و تاخیسازد و بسبب تقد میات مذھب خود ابتر عرا بمرا سر یو خطب جناب ام
را چون از حال صحابه گذشته  سن یر المومنیه جناب امکششم آنکند  می محرف

مهلت كانوا اذا ذكروا اهللا «ت وصف فرمود و گفت یلوازم واله دند بیپرس جغمبر یپ

يوم الريح العاصف خوفا من العقاب  تبل جباههم ومادوا كام يميد الشجرحتی  اعينهم

نيز بار ديگر در حق آهنا فرمود كان احب ورجاء للثواب كذا ذكره الريض يف هنج البالغه و

ن یو اجتماع چن »مثل اجلمر من ذكر معادهمعلی  اهنم يتقلبونواللقاء اليهم لقاء اهللا 

از محاالت  جشان بر امر باطل مخالف نص رسول یس از اک یکه اصرار کاشخاص بل
جاد سه حضرت امام کعت جماعه ثابت شده یبه ب سق یه خالفت صدکاست ھفتم آن

از بندگان یه وقت راز ونک یتعال یله در مناجات باریه طویامله در ادعکفه یدر صح
 یز دعایآن جماعه نه در حق تابعان ک ید حتینما میش یخاص اوست آنھا را ستا

ِيَن ﴿ نین لھم باالحسان الذیالتابع ین لفظ اللھم و اوصل علیباکند  می لیطو َوا�َّ
يَماِن َوَ� َ�َْعْل  ِيَن َسَبُقونَا بِاْ�ِ ِ� َجاُءوا ِمْن َ�ْعِدهِْم َ�ُقولُوَن َر�َّنَا اْغفِْر َ�َا َوِ�ِْخَوانَِنا ا�َّ

ِيَن  خري جزائك الذين « .]١٠[الحشر:  ﴾١٠آَمُنوا َر�ََّنا إِنََّك رَُءوٌف رَِحيمٌ قُلُو�َِنا ِغ�ًّ لِ�َّ

االيتامم هبدايه منارهم يدينون ومضوا يف قفوا اثارهم وجهتهم وحتروا وقرصوا سمتهم 

را سی کو  »آخر ما قالاىل  مل خيتلج شكوشاكلتهم ال يتهم ريب يف قصدهم علی  بدينهم
د در وقت مناجات با حضرت عالم السر و یش نمایتامرتبه س نیه امام معصوم باک
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فر است اصرار بر باطل کح یش دادن صریه را در آن وقت گنجایه احتمال تقکات یالخف
محال و ممتنع است  یاز و جظلم و غصب بر خاندان رسول داری و اخفاء حق و روا

عبدالله  یعن اب یریت ابوعمر زبیمان بروایاال یدر باب السبق ال ینیلکه در کھشتم آن

ان لاليمان درجات و منازل يتفاضل ÷  قلت اليب عبدا�« قال اند آورده÷ 
ان اهللا سبق ÷  املومن� فيها عندا� قال نعم قلت صفه يل رمحك اهللا حيت افهمه قال

ب� املومن� كما �ستبق ب� اخليل يوم الرهان ثم فضلهم يلع درجاتهم يف السبق ايله 
 نهم يلع درجه سبقه ال ينقصه فيهما من حقه وال يتقدم مسبوق سابقافجعل لك امرء م

ئل االمه و اواخرها ولولم ي�ن للسابق ايل االيمان امفضول فاضال تفاضل بذلك او وال
فضل يلع املسبوق اذا للحق آخر هذه االمه اوهلا نعم و تلقدموهم اذا لم ي�ن ملن سبق 

ن بدرجات االيمان قدم اهللا السابق� و ايل االيمان الفضل يلع من ابطاعنه و ل�
باالبطاء عن االيمان اخرا� املقرص�ن ال جتد من املومن� من االخر�ن من هو اكرث 

و جهادا و اتفاقا و لولم ي�ن  تاو صوما و حجا و ز� تاعمال من االول� و اكرثهم صال
العمل مقدم�  ها املومن� بعضهم بعضا عندا� لاكن االخرون ب�رثهبسوابق يفضل 

يلع االول� ول�ن ايب اهللا عز و جل ان يدرك آخر درجات االيمان اوهلا و يقدم فيها من 
ملومن� ايله من  اخرا� او يوخر فيها من قدم اهللا قلت اخرب� عما ندب اهللا عز و جال

وََجنٍَّة َعرُْضَها  َسابُِقوا إَِ� َمْغفَِرٍ� ِمْن َرّ�ُِ�مْ ﴿ أل االستباق ايل االيمان فقال قول اهللا
ِ َورُُسلِهِ  ِيَن آَمُنوا بِا�َّ ْت لِ�َّ ِعدَّ

ُ
رِْض أ

َ
َماءِ َواْ� ِ يُْؤ�ِيهِ َمْن  َكَعرِْض السَّ َذلَِك فَْضُل ا�َّ

ُ ُذو الَْفْضِل الَْعِظيمِ  �ََشاءُ  ابُِقونَ ﴿و قال  .]٢١د: ی[الحد ﴾٢١َوا�َّ ابُِقوَن السَّ ولَ�َِك  ١٠َوالسَّ
ُ
أ

ُ�ونَ الُْمقَ  نَْصارِ ﴿ و قال .]١١-١٠[الواقعة:  ﴾١١رَّ
َ
لُوَن ِمَن الُْمَهاِجرِ�َن َواْ� وَّ

َ
ابُِقوَن اْ� َوالسَّ

َعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت َ�ْرِي َ�َْتَها 
َ
ُ َ�نُْهْم َورَُضوا َ�نُْه َوأ َبُعوُهْم �ِإِْحَساٍن رَِ�َ ا�َّ ِيَن ا�َّ َوا�َّ

�َْهاُر َخاِ�ِيَن �ِيَها 
َ
بًَدااْ�

َ
فبدا باملهاجر�ن يلع  .]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيمُ  �

رجه سبقهم ثم ث� باالنصار ثم اتلابع� هلم باحسان فوضع لك قوم يلع قدر درجاتهم و د
تِلَْك الرُُّسُل ﴿ ألمنازهلم عنده ثم ذكر ما فضل اهللا به اويلاء بعضهم يلع بعض فقال 

لَْنا  ُ  َ�ْعَضُهْم َ�َ َ�ْعٍض فَضَّ َوآتَيَْنا ِعيَ� ا�َْن  َوَرَ�َع َ�ْعَضُهْم َدرََجاٍت  ِمنُْهْم َمْن َ�ََّم ا�َّ
يَّْدنَاهُ بُِروِح الُْقُدِس 

َ
ِيَن ِمْن َ�ْعِدهِْم ِمْن َ�ْعِد  َمْرَ�َم اْ�َّيَِناِت َو� ُ َما اْ�َتَتَل ا�َّ َولَْو َشاَء ا�َّ
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ُ َما  ّيَِناُت َولَِ�ِن اْخَتلَُفوا فَِمنُْهْم َمْن آَمَن َوِمنُْهْم َمْن َ�َفرَ َما َجاَء�ُْهُم اْ�َ  َولَْو َشاَء ا�َّ
َ َ�ْفَعُل َما يُرِ�دُ  ْعلَُم بَِمْن ِ� ﴿وقال  .]٢٥٣[البقرة:  ﴾٢٥٣اْ�َتَتلُوا َولَِ�نَّ ا�َّ

َ
َوَر�َُّك أ

رِْض 
َ
َماَواِت َواْ� لَْنا �َ  السَّ  ﴾٥٥َوآتَيَْنا َداُووَد َز�ُوًرا ْعَض ا�َّبِّيَِ� َ�َ َ�ْعٍض َولََقْد فَضَّ

لَْنا َ�ْعَضُهْم َ�َ َ�ْعٍض ﴿ و قال .]٥٥[اإلسراء:  ْ�َ�ُ َدرََجاٍت  ا�ُْظْر َكيَْف فَضَّ
َ
َولَْ�ِخَرةُ أ

ْ�َ�ُ َ�ْفِضيً� 
َ
ايل آخر احلديث و قال يف آخره فهذا ذكر درجات  .]٢١[اإلسراء:  ﴾٢١َوأ

نصار ان و یه مھاجرکح معلوم شد یث صرین حدیپس از »أل يمان و منازهل عندا�اال
ده یبان درجه نرسسی کشان یھرگز بعد از ا مان ویاز درجات ا اند بوده یدردرجه اعل ش

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ﴿( یقوله تعال اند ز بران ناصین یات قرآنیچنانچه آ
ُ
ا لُۡمۡؤِمُنونَ ٱأ  و قوله ﴾َحّقٗ

ِيَن ﴿ ِ ا�َّ ْ�َظُم َدرََجًة ِعنَْد ا�َّ
َ
�ُْفِسِهْم أ

َ
ْمَوالِِهْم َو�

َ
ِ بِأ  آَمُنوا َوَهاَجُروا وََجاَهُدوا ِ� َسبِيِل ا�َّ

ولَ�َِك ُهُم الَْفا�ُِزونَ 
ُ
ِ ﴿ و قوله .]٢٠[التوبة:  ﴾٢٠َوأ ِ َوِ�َّ �َّ ُ�نْفُِقوا ِ� َسبِيِل ا�َّ

َ
َوَما لَُ�ْم �

َماَواِت  رِْض ِمَ�اُث السَّ
َ
�َْفَق مِْن َ�بِْل الَْفتِْح َوقَاتََل  َواْ�

َ
ولَ�َِك  َ� �َْسَتوِي ِمنُْ�ْم َمْن �

ُ
أ

�َْفُقوا ِمْن َ�ْعُد َوقَاتَلُوا
َ
ِيَن � ْ�َظُم َدرََجًة ِمَن ا�َّ

َ
ُ اْ�ُْسَ�  أ ُ بَِما َ�ْعَملُوَن  َوُ�ًّ وََعَد ا�َّ َوا�َّ

اصرار بر  یده باشد از ویمان رسیدرجه ا یباعل هکشخصی و  .]١٠د: ی[الحد ﴾١٠َخبِ�ٌ 
نھج البالغه  ه شراحکل محاالت است نھم آنیاجتماع و اتفاق از قبه عه بین امور شنیا

 اند منقول نموده اند ه در جواب او ارقام فرمودهیمعاوبسوی ه کرا  سر ینامه حضرت ام

لعمري ان مكاهنام «رج است دن عبارت منیا ب ر و عمرکر ابوبکو دران نامه بعد از ذ

و جزاھما باحسن  »من االسالم لعظيم وان املصاب هبام جلرح يف االسالم شديد رمحهام اهللا
شان چه قسم از یشان با وجود غاصب وظالم بودن این مدح و دعاء در حق ایما عمال و ا

ز ینن نامه را صاحب نھج البالغه یه تمام اکزبان معصوم تواند بر آمد و عجب آنست 
 یفف داده مقدم را موخر و موخر را مقدم نموده و انچه مناین درانجا داد تحریکآورده ل

 اند تاب مستطاب اعتراف نمودهکن آن یع شارحیرده و جمکافته ساقط یمذھب خود 
آن نامه به سبب ه عبارت کن نامه عجب رقص الجمل واقع شده یرا در نقل ا یه رضکبان

 اند عاجز شدهب آن عبارت کیه و تریه شراح از توجکردم کدا یاغالق پ یخبط او به حد
الم و کد یتمھ اند دهیرده متوجه بشرح آن گردکاصل نامه را نقل  یبناچار و آخر االمر

اند و بعد از  آورده اریل بسیر بال فصل دالیعه در اثبات امامت حضرت امیر مرام شیتقر
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ر محل یثر انھا در غکه اکشد ل ظاھر یش ان دالیتق و تفیشان و تحقیتب اکتفحص 
ل یالده کن اجمال انیل ایشتر انھا ماخوذ و مسروق از اھل سنت تفصیو ب اند مینزاع قا

ر و اھل یل حضرت امیه بر فضالث دایات و احادیاول آ اند ن خطب سه قسمیشان دریا
جناب ه در که در مقابله خوارج و نواصب ک اند ل ھمه بر آورده اھل سنتیت و آن دالیب

اندوختند آنھا را  میخود  برایره شقاوت یت لعن و طعن نموده ذخیگر اھل بیر و دیام
ل را در مقابله اھل یالدخود آن  ین صاحبان بنابر ساده لوحیا اند ر نمودهیر و تقریتحر

ه کشان ین ایر بالفصل وارد نمودند و چون متاخریمت حضرت اماثبات اما برایسنت 
ش گرفتند و بر یپدانشمندی الم و اصول از اھل سنت و معتزله روش کاموختن ه ب

 لمه موضوعهکا دخل ی یریتغ یل مطلع شدند در مقدمات آنھا ادنیصانع بودن ان دال
ار کست بعمل آورده بزعم خود آن صانعات را بیه ھنوز ھم نکد غرض باشد حاالنیه مفک

ب و اصالح یتھذ براین یاب االلفتکن جنس است و یقوم از ھم نیل ایثر دالکآوردند ا
جواب آن  یه اھل سنت را متصدکف شده و ظاھر است یل صانعه تصنعین دالیھم

و خوش دانشمندی اظھار  برایل یا مگر نقل ان دالیق است بار خدایاالنل شدن پر یالد
رده شود که یلمه موضوعه و مقدمه مدخله تنبکتا بر  دیرده آکن بزرگواران یا یریتقر

از اوقات وقتی ه انجناب در کر را و آنیل داله بر استحقاق امامت مر حضرت امیدالدوم 
در مقابله  اند ردهکز اھل سنت اقامت یل را نین دالیفه بر حق و امام مطلق است و ایخل

ن منصب یر بودندو در استحقاق آنجناب ایر امامت حضرت امکه منکنواصب و خوارج 
ه آنحضرت کن قدر است یھمشود  می ل مستفادیزان دالو انچه اکردند  می را قدح یعال

ن وقت و یتع بی ده شارع استیو پسند یمستحق خالفت راشده است و امامت او مرض
 یا انفصال او از زمان نبوت و متصدیص بر اتصال زمان او بزمان نبوت یتنص یزمان وب
صه مطلب ن مذھب شان و خالیه عکل اھل سنت البته نخواھند شد ین دالیجواب ا

ه دران کشان یدو مقدمه مخترعه اھریک  هیتنب برایجاھا بعضی شان است مگر در 
ارد بر امامت دت له دالک یلیوم دالیرده سکب تمام یو بزعم خود تقر اند ل افزودهیدال

ل مختصه یقت دالیر آنجناب ودر حقیا سلب استحقاق امامت از غیل یآنجناب بال تفص
ار ین قسم بسیر است و این قسم اخیمتفرداند بااستخراج آن ھمعه و انچه یبمذھب ش

ب مقدمات یذکتاب و عترت بر تکعنی ین یه ثقلکل است و مخدوش المقدمات یاقل قل
اد ی یقسم برخھرسه  ن رساله ازیپس در اند ل دو گواه صادق و دو شاھد عادلیآن دال

م تا یزغلط و موقع آن خبردار سام و بر منشاء یان نمائیفا بیر را باالستیم و قسم اخینک
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ه مسلم کد یبا میل یآن دال یشان معلوم شود و البد مقدمات و مبادیل ایت دالقیقح
 گیل الزام اھل سنت و اال ھر سیه غرض از اقامت دالکرایالثبوت اھل سنت ھم باشند ز

اب ه در ابوکرا  ھا نیاعه واصول یات شیر غران است روایوچه خود شکند در که عوعو ک
 یرانقات یل آیا از قبیخرند پس  مین یل گذشت اھل سنت بجویسابقه حال بتفص

ن با از یه ماخود از مقدمات مسلمه طرفیل عقلیه با دالیث متفق علیا احادیخواھند بود 
آرند و چون باب مطاعن  میه در باب سلب استحقاق امامت از آنھا کثه مطاعن خلفاء ثال

 ن باب آورده شود.یثه را درسام ثالقحده معقود خواھد شد ا یعل

ِيَن يُقِيُموَن ﴿ یات فمنھا قوله تعالیامااال ِيَن آَمُنوا ا�َّ ُ َورَُسوُ�ُ َوا�َّ َما َوِ�ُُّ�ُم ا�َّ إِ�َّ
َ�ةَ َوُهْم َراكُِعونَ  َ�ةَ َوُ�ْؤتُوَن الزَّ اجماع  ریه اھل تفسکند یگو .]٥٥[المائدة:  ﴾٥٥الصَّ

خود را درحالت  انگشتریه کوقتی ر نازل شده یرشان حضرت امت دین آیه اکدارند 
متصرف در امور و معنی ب ید حصر است و لفظ ولیلمه انما مفکل داد و یوع بساکر

امامت است مساوی ه کن مراد است یع مسلمینجا تصرف عام در جمیه درکظاھر است 
ر او بجھت یامامت غ یت خدا ورسول پس امامت آنجناب ثابت شد و نفینه ضم والیبقر

ن یه اگر اکاول نقض بان اند جواب بچند وجه داده یحصر مستفاد گشت و ھو المدع
ند کز داللت ین اند ردهکر یامامت ائمه متقدم از و چنانچه تقر یند بر نفکل داللت یدل

ن و من بعدھما من یه سبطکد یه پس بانیعر بیامامت ائمه متاخر از و بھمان تقر یبر نف
نماند حاصل  کل تمسین دلین مذھب داشته باشند بایعه ایامام نه باشند اگر ش االئمه

لمه حصر است کد شود بر یه در مقابله اھل سنت مفک ین استدالل بوجھیا یه مبناکان
ه امامت ائمه کرایز مضر است زیعه را نیو حصر چنانچه اھل سنت را مضر است ش

مذھب اھل سنت ھم باطل شد اما مذھب ھرچند  گردد وین ھمه باطل مین و پسیشیپ
عه اثنا یه اگر اھل سنت را نقصان سه امام شد شکندارد بل یعه ھم در بطالن قصوریش

ر از یست غیده نیه ھست پوشک یازده فرقیازده امام شد از سه تا یصان قه را نیعشر
 امام نماند. دیگریاتفاق امام است ه ه بکر یحضرت ام

 ت: یب
 یشان گذشتکبان دامن یه از رقکشادم 

 

 باد رفته باشداك ما ھم برخ مشت هک 
 

 یت است در انجناب فیه مراد حصر والکق دھند یطر نین نقض بایو اگر جواب از
م ین و من بعدھما گوئیدر وقت امامت خود نه در وقت امامت سبطعنی یبعض االوقات 

بعض االوقات  یآنجناب فت عامه در یه والکن است یز ھمیفمرحبا بالوفاق مذھب ما ن
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ه زمان امامت خلفاء کش از آنیمحصور بود و آن وقت وقت امامت آن جناب است نه پ
ت عامه نبود یر در زمان خلفاء ثلثه صاحب والیه اگر حضرت امکند یثه بود و اگر گوثال

ات نبود ید حیه چون در قکن یآمد بخالف وقت امامت سبط مینقص بجناب او الزم 
ه یویام الدنکع االحیدر حق او موجب نقص نشد الن الموت رافع لجم دیگریامامت 

ن استدالل بر دو یا یه مبناکرایت نماند زیگر شد استدالل باین استدالل دیم ایگوئ
وقت من  یبودن و لوف دیگریت یت عامه را در والیه صاحب والکمقدمه است اول آن

چ وقت نقص یچ گونه در ھیھت عامه را به یه صاحب والکاالوقات نقص است دوم آن
ن صنعت را در عرف یشوند ا میده یجا فھمکت یمقدمه ازاھردو  نیالحق نباشد و ا
انفصال پرخاش در  بی ندیگر انتقال نمایدلی یدله بلی یدله از کند یمناظره فرار گو

در ز یم ما نینکن فرار را ھم گوارا یل اول اما باالقرار و اما باالثبات و اگر ایمقدمات دل
مقدمه باطل است و ھردو  هکم گفت یرد و خواھکم ین استدالل انتقال خواھیمقدمات ا

ر یت حضرت امیه در زمان والکن یز منقوض است بحضرت سبطین استدالل نیا
ه کر یز منقوض است بحضرت امیبودند و ن دیگریت یت نبودند و در والیبالوال مستقل

بعضی ت عامه را در یپس صاحب وال ن حال داشتندیھم جغمبر یت پیدر زمان وال
ت یالفرض نقض است پس صاحب والبست و اگر یبودن نقض ن دیگریت یاوقات در وال

 »مقدماتـفبطل االستدالل الذي فررتم اليه بجميع ال«شود  می ن نقص الحقیعامه را ا
ه ک اند گر اھل سنت نوشتهیه الرحمه و دیعل یردکم یخ ابراھیجواب دوم حضرت ش

َ�ةِ ﴿ تیوال ْ�ِ َوالصَّ ِيَن آَمُنوا اْسَتعِيُنوا بِالصَّ َها ا�َّ ُّ�
َ
ابِرِ�نَ  يَا � َ َمَع الصَّ [البقرة:  ﴾١٥٣إِنَّ ا�َّ

 یه زمان خطاب زمان وجود نبکرایست باالجماع زیدر زمان خطاب البته مراد ن .]١٥٣
البد زمان است بعد از موت او پس چون زمان خطاب مراد نشد  یابت نبیبود و امامت ن

ست و یا بیال باشد سد چھار عست بین یغمبر و تاخر را حدیمتاخر خواھد بود از موت پ
امامت عنی یعه یش یم شد و مدعایر محل نزاع قایل ھم در غین دلیچھار سال پس ا

م اول اجماع یل نمائین دلیدر مقدمات ا یلیبالفصل حاصل نگشت و اگر نظر تفص
ر که اختالف است ابوبین آیر را در سبب نزول ایتفس ه علماءکن ممنوع است بلیمفسر

ه االسالم یر مشھور است از حضرت امام ابوجعفر محمد الباقر علیه صاحب تفسکنقاش 

م نزلت یده ایه ما شنکنده گفت یگو »مهاجر�ن و االنصارـنزلت يف ال«ه کت نموده یروا
ن و انصار یدر مھاجرز یآنجناب نعنی یطالب امام فرمود ھو منھم  یابن اب یعل یف
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مون یقیه در کغ جمع را ین را وصیار موافق است لفظ الذیبس تین روایداخل است و ا
ه نزلت ک اند ردهکت یرمه رواکن از عیاز مفسرجمعی ون امده است و عکوتون و ھم رایو 
ن واقع است و یه در قتال مرتدکت است ین قول ما سبق آید ایر و موکب یشان اب یف
در  انگشتریل و تصدق به یت قصه سایطالب و روا یبن اب یعل ینزلت ف هکن قول یا

ات یرا و روا یعلبثن اھل سنت قاطبه یبان متفرد است و محدث یوع فقط ثعلبکحالت ر
 ابس تفرقهیه در رطب و ک اند ل خطاب دادهیشمارند و او را حاطب ل مین یاو را بجو

 یرویما  یاوھ یصالح و ھ یاست عن اب یلبکر از یات او در تفسیشتر روایو بکند  نمی
ان که کگفته است  یلبکان در حال کن بن خلیشمس الد یر عندھم و قاضیمن التفس

مت و انه یطالب لم  یبن اب یقول ان علیان ک یمن اصحاب عبدالله بن سبا الذ یلبک
 یشوند بمحمد بن مروان السد می یمنتھ یات ثعلبیاز روابعضی ا و یالدن یرجع الی
ب ابوده است و صاحب لب یغال یذب و وضع دانند و رافضکر و اورا سلسله یلصغا

ه که از خلفاء خود کوقتی ل شده زه درشان عباده بن الصامت ناکر آورده یالتفس
ت و یرد و از حماکه او تبرا نک یتبرا نمود بر خالف عبدالله بن اب ان بودندیھودی

ه بعد ک رایه زیاق آیمناسبت تمام دارد با سن قول یآنھا دست بردار نشد و اخواھی ریخ

ِيَن ﴿ هین آیاز َُذوا دِينَُ�ْم ُهُزًوا َولَعًِبا ِمَن ا�َّ ِيَن ا�َّ ِيَن آَمُنوا َ� َ�تَِّخُذوا ا�َّ َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

ْوِ�َاءَ 
َ
اَر أ وتُوا الِْكَتاَب مِْن َ�بْلُِ�ْم َوالُْكفَّ

ُ
َ إِْن ُكنُْتْم  أ ُقوا ا�َّ [المائدة:  ﴾٥٧ُمْؤِمنِ�َ َوا�َّ

ْوِ�َاءَ ﴿ و .]٥٧
َ
ِيَن آَمُنوا َ� َ�تَِّخُذوا اْ�َُهوَد َوا�ََّصاَرى أ َها ا�َّ ُّ�

َ
ْوِ�َاُء َ�ْعٍض  يَا �

َ
 َ�ْعُضُهْم أ

َُّهْم ِمنُْ�ْم فَإِنَُّه ِمنُْهمْ  الِِم�َ  َوَمْن َ�َتَول َ َ� َ�ْهِدي الَْقوَْم الظَّ وارد  .]٥١[المائدة:  ﴾٥١إِنَّ ا�َّ
ه ھود بود بیه از احبار که چون عبدالله بن سالم کند ین گویاست و جماعه از مفسر

نمود او  کقطع سلو ینمود و با و کله او اورا تریشرف اسالم مشرف شد تمام قب
ا رسول الله ان قومنا ھجرونا پس ین حادثه بحضور رسالت پناه آورد و گفت یت ایاکش
 یه لفظ اولکن قول اصح االقوال است دوم آنیث اید و باعتبار فن حدت نازل شین آیا

و از  »مترصف يف االمرـالوالصديق والنارص ومحب ـال«ار یبس یاست در معان کمشتر
نه سباق یه و قرینه و خارجیتواند شد مگر بقر مین مراد نیمتعمعنی  یک کلفظ مشتر

ن و یه مومنیت قلوب و تسلیدر تقوالم که ک رایناصر است زمعنی د یما سبق موعنی ی
محب و معنی ن یما بعد مععنی ینه سباق ین است و قریشان از مرتدیازاله خوف ا

َُذوا دِيَنُ�ْم ُهُزًوا ﴿ یق است و ھو قوله تعالیصد ِيَن ا�َّ ِيَن آَمُنوا َ� َ�تَِّخُذوا ا�َّ َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �
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وتُوا 
ُ
ِيَن أ ْوِ�َاءَ َولَعًِبا ِمَن ا�َّ

َ
اَر أ َ إِْن ُكنُْتْم  الِْكَتاَب ِمْن َ�بْلُِ�ْم َوالُْكفَّ َوا�َُّقوا ا�َّ

امام خود سی کافران را کگر یو د یھود و نصاریه ک رایز .]٥٧[المائدة:  ﴾٥٧ُمْؤِمنِ�َ 
د حصر است یه مفکلمه انما کو گرفتند  می بعض را امام گر بعضیدباھم  گرفت و نهنمی

و ترددی و  یه نزاعکشود  می جایه حصر در کرایخواھد ز میرا  یانن معیز بھمین
در امامت و  یو نزاعترددی ت یدران بوده باشد و باالجماع وقت نزول آ یتکاعتقاد شر

العربه لعموم اللفظ ال «ه که در نصرت و محبت بود سوم آنکنبود بلت تصرف یوال

ه یپس مفاد آ یعه و السنیالشن یاست ب »خلصوص السبب قاعده اصوليه متفق عليها
ز در آنھا داخل است یر نیه حضرت امکت عام در اشخاص چند خواھد بود یحصر وال

ه ین از الفاظ عموم ما مساوق الفاظ عمومند باتفاق امامیلمه الذکغه جمع و یه صکرا یز
ه پس حمل جمع بر واحد معتذر یالنھا یعه و ابن المطھر فیالذر یف یره المرتضکما ذک

رد و اگر کاب آن نتوان که بدون ضرورت ارتکاست و حمل عام بر خاص خالف االصل 
 یکل در حالت یه تصدق بر ساکرا ینجا ضرورت متحقق است زیه در اکند یعه گویش
ه مانع کور است کجا مذکن قصه یه این آیم در اییشخص واقع نشده گو یکر یوع از غکر

ماسبق و  یھا است معطوف بر جملهای  عون جملهکه و ھم راکم تواند بلحمل بر عمو
ر یمون الصلوه و به ھر تقدیقیعون با حال است از کن ھم رایالذ یصله موصول است ا

وع بر که حمل رکند یعه گویو اگر ش یوع اصطالحکوع خشوع است نه رکرمعنی 
آن خالف اصل است  الم شارع وکآن در  یشرعمعنی ر یخشوع حمل لفظ است بر غ

يَا َمْرَ�ُم اْ�نُِ� ﴿ یز در قرآن مستعمل است قوله تعالیخشوع نمعنی وع به کم رییگو
اكِعِ�َ  ه باالجماع در نماز کحال آن .]٤٣[آل عمران:  ﴾٤٣لَِرّ�ِِك َواْسُجِدي َواْرَكِ� َمَع الرَّ

 َؤاِل َ�ْعَجتَِك إَِ� نَِعاِجهِ قَاَل لََقْد َظلََمَك �ِسُ ﴿ ینبود قوله تعال یوع اصطالحکن ریسابق
اِ�َاِت  ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ �نَّ َكثًِ�ا ِمَن اْ�ُلََطاءِ َ�َبِْ� َ�ْعُضُهْم َ�َ َ�ْعٍض إِ�َّ ا�َّ

نَاَب  َوقَلِيٌل َما ُهمْ 
َ
�ََّما َ�َتنَّاهُ فَاْسَتْغَفَر َر�َُّه وََخرَّ َراكًِعا َو�

َ
و  .]٢٤[ص:  ﴾٢٤ َوَظنَّ َداُووُد �

معنی باشد و چون خشوع  نمیخرور و سقوط  یوع اصطالحکه در رکظاھر است 
ما کز است یز جایبالضرور و نمعنی ن لفظ است حمل آن لفظ بر آن یمتعارف امجاِزی 

ل مثل حمل یوه بر تصدق خاتم به ساکؤتون الزیم حمل ییز گویمحله و ن یھو المقرر ف
ه کوع بلکالر یه و ھو جوابنا فیم فکاو فما ھو جواب یشرعمعنی ر یوع است بر غکلفظ ر
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ات بعد از کر زکامد و ذیرار الزم نکه تکد ما است یوع بعد از اقامت صلوه موکر رکذ
آورند  میوه را مقرون به صلوه که ھر جا زکه در عرف قرآن کاقامت صلوه مخالف شما 

اش  یقیحقمعنی وع را بر کو اگر ر باشد نه تصدق مطلقاً  یوه مفروضه مکمراد از ان ز
ه کرا ین را زیع مؤمنیمون الصلوه است و عام مر جمیقیم باز ھم حال از ینکحمل 

ه کھود یاز موااله  ین صلوه نھیوع بود و در اکاز ر یه خالکھود یاحتراز است از نماز 
صفت  وه شودکؤتون الزیز اگر حال از یار چسپانست و نیت وارد است بسین آیبعد از ا

لت نماز آن یچه مدح و فضآورد  میمون الصلوه قصور یقیه در مفھوم کماند بل میمدح ن
تش یر غایثکل خواه یه تعلق به نماز ندارد خواه قلک یباشد از ھر عمل یه خالکاست 

 یاقامه صلوه البته قصورمعنی ر مفسد اما در یل غیر مفسد نماز است و قلیثکه کآن
د را ین قیست و مع ھذا ایردن روا نکرا بر تناقض و تخالف حمل  یالم الھکآورد و  یم

م امامت کق حیسا در صحت امامت پس در تعلکست ال طردا و ال عین یباالجماع دخل
ند قابل پادشاھت شما یه گوکد مانند آنیآ یالزم م یتعال یالم بارکت ید لغوین قیبه ا

ل حصر یت دلین آیم اگر ایرنھمه در گذیه جامه سرخ دارد و اگر از اکاست سی ک
ز یعه را نیگر معارض او خواھند بود چنانچه شیات دیر باشد آیامامت در حضرت ام

ل انما یبه معارضات او در اثبات امامت ائمه اطھار ضرور خواھد افتاد و الدل کتمس
ر یثالثه سابق تحر یات ناصه بر خالفت خلفایبه اذا سلم عن المعارض و آ کنتمس

ن استدالل یح ایتصح برایه مال عبدالله صاحب اظھار الحق کاز عجائب آن نموده شد و
ه کوجودی ن مقام با یلمات او در اکه کده حال آنیت رسانیرا به نھا یبه زعم خود سع

دانشمندی بنابر نمونه  اند مغز واقع شده یب یلیدارد خ ینسبت به امثال خود فھم
د از یرده آکان یه او را غلط افتاده بک ییو جارده شود کنجا نقل ین فرقه در ایممتازان ا

ه امر به محبت و دوست داشتن خدا و رسول خدا که مالعبدالله گفته کآن جمله آن
ن متصف به صفات یت مؤمنیق وجوب است پس امر به محبت و والیه به طرکن یقی

 یکالم و از ک یکه از ک یمکه حکق وجوب باشد چرا یه به طرک دیبا میز یور نکمذ
گر یدیکا متعدد و معطوف بر یباشد ی یکباشد و محمول او ی یکه موضوع او که یقض

لفظ را در استعمال واحد  یکتواند بودن و  نمیاز آن ندب بعضی از آن واجب و بعضی 
ت و یوالشود  می ه واجبیو مفاد آ یست پس به مقتضیز نیگرفتن جامعنی به دو 

شان ثالث مودت خدا و یوره و مودت اکه متصف باشند به صفات مذکن یمؤدت مومن
پس مراد از آن  یوجھت یدیاالطالق بدون ق یه واجب است علکشود  می رسول خدا
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شان ھست یه از شأن اکن اعتبار یل امت گرفته شود به اکن و یافه مسلمکن اگر یمومن
ل چه کمعتذر است معرفت ھریک  ه برکچرا  شود میوره است نکاتصاف به صفات مذ

گر معادات ید یرا به مومن یاز اسباب مومن سببیه به کشان و گاه باشد یمودت اجای 
الم عاقل را کن یالمه و در اک یباشد فقط انتھ یه واجب پس مراد مرتضکمباح شود بل

ن یع مؤمنین فرقه ظاھر گردد مواالت جمیاعلمای ار است تا مقدار فھم کدر  یغور
مان است و یقت مواالت ایه در حقک یو جھت یدیمان عام است بدون قیمن جھه اال

را چه  یمانیا واجب گردد مواالت ایاز اسباب مباح شود  سببیبه  بعضیو  یاگر عداوت
دوستی گر یع با ھمدیه به جھت تشکنم ک میم کن مسئله حیعه را در ایضرر و خود ش

 وییدنو مع ھذا بابت معامالت  یو جھت یدیعام است بدون قدوستی ن یدارند و ا
معنی ن یه این آیماند و اگر از ا یع به حال خود میو مواالت تششود  می عداوت ھمباھم 

 یرد قوله تعالکنتوان  یرا محذور و محال دانسته نفھمند از تمام قرآن خود چشم پوش

ْوِ�َاُء َ�ْعٍض ﴿
َ
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف  َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت َ�ْعُضُهْم أ

ْ
َوَ�نَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ يَأ

َ َورَُسوَ�ُ  َ�ةَ َو�ُِطيُعوَن ا�َّ َ�ةَ َوُ�ْؤتُوَن الزَّ ُ  َوُ�قِيُموَن الصَّ ولَ�َِك َسَ�َْ�ُُهُم ا�َّ
ُ
َ  أ إِنَّ ا�َّ

ع یه مطکن عام از آنیع مومنیبا جم یمانیو اگر مواالت ا .]٧١[التوبة:  ﴾٧١َعزِ�ٌز َحِكيمٌ 
ن امر الزم یدر ا یدام استحاله عقلکالث مودت خدا و رسول گردد ث یا عامیباشد 

مرتبه باشند در  یکدرجه و  یکمحبت در ھرسه  هکمحذور آن است  ید آریآ یم
ن و یاصالت و چون محبت خدا باالصاله است و محبت رسول بالتبع و محبت مؤمن

نجا متحقق یمحمول در اه در موضع و یمساوات نماند و اتحاد قضباھم  عامه به تبع تبع
دن جھال اھل یترسان براین یلم به اصطالح منطقکور را محض تکمذ یست مالین

نند و لھذا کالم او احتراز کگمان برده از قدح در  یسنت منظور افتاده تا او را منطق
ه کده ین قدر نفھمین ایکگر لیدیکا متعدد و معطوف بر یخود متنبه شده و گفته است 

م کدر ح یکه عطف موجب تشرکرا ین مقدمه ممنوع است زیو عطف ا در صورت تعدد

خارج الواجب ـموجود يف الـا الـمن العقليات قولنا انم«م مثاله کاست نه در جھت ح

ه ضرورت که نسبت وجود به واجب جھت وجوب دارد کحال آن »جوهر والعرضـالو
دارد و من ان کاست و مستلزم دوام و نسبت وجود به جوھر و عرض جھت ام

ِ ﴿ یات قوله تعالیالشرع ْدُعو إَِ� ا�َّ
َ
ِ َسبِيِ� أ َبَعِ�  قُْل َهِذه نَا َوَمِن ا�َّ

َ
 َ�َ بَِصَ�ٍ� �

نَا ِمَن الُْمْ�ِ�ِ�َ 
َ
ِ َوَما � غمبر واجب یه دعوت بر پکحال آن .]١٠٨وسف: ی[ ﴾١٠٨وَُسبَْحاَن ا�َّ
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 یالنظم موجب قرآن ف یه قرآن فکند ا ن گفتهییگران مندوب و لھذا اصولیاست و بر د
ن ھم یاند و اگر از ا مردوده نوشته کن نوع استدالل را از مسالیست و ایم نکالح

ست و آنچه محذور یه اتحاد نفس وجوب محبت محذور نکم پس پر ظاھر است یدرگذر
ع یز محبت جمیست و نیت و آن الزم نیاست اتحاد مرتبه و درجه است در اصالت و تبع

ن بالخصوص یاز مؤمن یمان موقوف داشته بر معرفت ھر فردیث االین را من حیمومن

انت كول«رد و که مالحظ آن به عنوان وحدت نتوان کست ین ثرتیکچ یه ھکحال آن

ل عدد فھو نصف مجموع کم ییمثًال اگر گو »هيمتناهـه فضال عن الي متناهريثره غكال
اعداد اجماًال واقع شد و مراتب اعداد ع مراتب یم توجه به جمکن حیه در ایتیحاش

وان یع افراد حیم واقع شد بر جمکوان حساس حیل حکاند و در یر متناھیبالشبھه غ
اصناف و افراد پس مال را جای ست چه یعه ما را معلوم نیوان به جمیه انواع حکحال آن

عنوان و ست و فرق در یخبر نند ینما میان یان و سوقیه صبکه یھنوز از مالحظه اجمال
ند یرات را از علم معقول دانسته به سمع قبول اصغا ننماین تقریو اگر اکند  نمی معنون

لھم کفار که عداوت کمواالت بل که ترکد و خواھم گفت یه خواھم پرسینیاز مسلمات د
ردند ھمان محذور الزم کار یا نه اگر شق اول اختیفر واجب است کث الین من حیاجمع
ردند کار یاخت یل و اگر شق ثانکعداوت جای ست چه یصل نل حاکه معرفت کآمد 

را چه جواب خواھند  یات قرآنیمروان را چه قسم ثابت خواھند نمود و آ دیزیعداوت 
فر کو انواع شود  می ن را حاصلیفرقه مومن یازیمان امتیه به معرفت اکداد حال آن

ز یاشخاص آنھا و نجای رد چه کم یافران توانکاز انواع یست تا امتیاصًال معلوم ما ن
شان داخل است و معرفت یه در اعتقادات اکه یمنقوض است به وجوب مواالت علو

م از کن در تعذریشان در مشارق و مغرب زمیه با وجود انتشار ایاشخاص و اعداد علو
ث اھل سنت یاحادبعضی ه از کگفته است آنکه  ست و از آن جملهین نیعامه مؤمن

يف «التماس استخالف نمودند  جصحابه از حضرت رسول بعضی ه کشود  می ظاھر

استخلفت عليكم واستخلفت قال (لومشكوه) عن حذيفه قال قالوا يا رسول اهللا لـ(ال

ما اقرأكم عبداهللا فاقرؤه) رواه ولكن ما حدثكم حذيفه فصدقوه وفعصيتموه عذبتم 

نمودند عن  یاز وز یه سزاوار امامت باشد نکشخصی ن استفسار یو ھمچن »الرتمذي

ان تؤمروا اباب�ر جتدوه اميناً زاهدا يف «قال  کا رسول الله من نؤمر بعدیل یقال ق یعل
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ادلنيا راغبا يف اآلخره و ان تؤمروا عمر فتجدوه قو�اً اميناً ال �اف يف اهللا لومه الئم و ان 
رواه  »ملستقيمتؤمروا علياً و ال ار��م فاعل� جتدوه هادياً مهدياً ياخذ ب�م الرصاط ا

 جوقوع تردد را در حضور حضرت رسالت پناه خواھد  مین التماس و استفسار یاحد ا
ار است کنجا ھم غور در یالمه در اک یه پس مدلول انما باطل نشد انتھیعند نزول اآل

غمبر یدن جواب پیاگر بعد از شن یآرخواھد  میمحض سؤال و استفسار وقوع تردد را ن
االمر اختالف و تنازع  ین ولییدر تع دیگریبا ی یکو کردند  می ارکن یبا مشورت در ا

و مجرد سؤال و استفسار مقام استعمال انما شد  نمینمودند مدلول انما محقق  یم
ن یه اکور است کن بحث مذیدات اسناد اکدر مؤ یل علم معانیست چنانچه در اواین

ز یو انما فرق واضح نشده و ن مقام استعمال اّن است نه انما پس نزد مال ھنوز در ان
ت بود متصل بود یه قبل از نزول آکم دانست یجا توانستکاز شد  می وقوع تردد ھم اگر

ن یھم شده باشد ھمه ا یا سبب نزولیداشت اتفاقی ا منفصل و اگر متصل بود اتصال ی
 ست دومیش نیرد و احتماالت را اول در مقام استدالل گنجاکد یان بایامور را بسند ب

ح یست بدون خبر صحین یه امر عقلکرا یز شود مین اسباب نزول مسموع نییدر تع
ن ینزول ا براین سبب را یا یعه و سنیاز مفسران شکس  ھیچ هکرد بلکتوان  نمیثابت 

ر یت بود و بھر تقدیا بعد از نزول آیه اتصال نداشت کرده پس معلوم شد کر نکت ذیآ
ح دارد با یرده است منافات صرکه وارد ک یثیه حدکو طرفه آن است  شود مید نیمف
ه سزاوار خالفت باشد ما کشخصی در استفسار  جه جواب آن حضرت کرا یلمه انما زک

رام حاصل است اما در کن اعزه یرا از ای یکه استحقاق خالفت ھر کحصل او آن است 
ور و جواب کن نمود پس سؤال مذیخیت شیم در حقیاشاره بتقد یر اسامکب ذیترت

حصر خالفت باشد در  برایت یه انما در آکحضرت رسالت پناه منافات دارد به آن
ت مؤخر باشد یت مقدم باشد مخالفت رسول با قرآن الزم امد و اگر آیو اال اگر آ یمرتض

ش ینجا گنجایرا در ا دیگریمر ی یکنسخ  ید و ادعایب قرآن مر رسول را الزم آیذکت

 »مع هذاواالخبار ال حيتمل النسخ وباب االخبار  كذا اآليه منوحديث ـالن ال«ست ین
ه کند یساقط گشت و اگر گوھردو  مجھول است عمل به دیگریبر ی یکچون تقدم 

م در اثبات تردد ییست گویز نیجا کث خبر واحد است در مسئله امامت به آن تمسیحد
ثبوت  ه موقوف است بریبه آ کز نخواھد بود و معھذا تمسیبدان جا کو نزاع ھم تمس

 یتیه در مسئله امامت به آکرا یز باطل شد زیه نیعه به آیش کتردد و نزاع پس بر تمس
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ث اول یز در حدیست و نیز نیجا کز تمسیه داللت آن موقوف بر خبر واحد باشد نک

ُ َورَُسوُ�ُ ﴿ت یاصلح در حق امت فرموده پس اگر آ کاستخالف را تر َما َوِ�ُُّ�ُم ا�َّ إِ�َّ
ِينَ  َ�ةَ َوُهْم َراكُِعونَ  َوا�َّ َ�ةَ َوُ�ْؤتُوَن الزَّ ِيَن يُقِيُموَن الصَّ داللت  .]٥٥[المائدة:  ﴾٥٥آَمُنوا ا�َّ

صادر خواھد شد و ھو  یاصلح است از جناب الھ که ترکند استخالف کبر استخالف ب
ن است ین باب ایت در این آیشان است به ایا کتمس یز منافیث اول نیمحال پس حد

گر یو دآورند  میبه تزجر تمام بر  ھا نیاه اجله علماء کن گروه یعمده سخنان احال 
م ینکاگر نقل آورند  میسر  ھا نیاصرفه از  بی ریه مثل ضرطات البعکرا  ھا نیاسخنان 

َج ﴿ یل الزم خواھد آمد و منھا قوله تعالیل الطایتطو َوقَْرَن ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّْجَن َ�َ�ُّ
وَ� ا�َْ 

ُ
ُ ِ�ُْذهَِب  اهِلِيَّةِ اْ� َما يُرِ�ُد ا�َّ َ َورَُسوَ�ُ إِ�َّ ِطْعَن ا�َّ

َ
َ�ةَ َوأ َ�ةَ َوآ�َِ� الزَّ قِْمَن الصَّ

َ
َوأ

ْهَل اْ�َيِْت َوُ�َطّهَِرُ�ْم َ�ْطِهً�ا
َ
ن اجماع یند مفسریگو .]٣٣[األحزاب:  ﴾٣٣َ�نُْ�ُم الرِّْجَس أ

 نازل شده و داللت÷ ن یو فاطمه و حسن و حس یحق علت در ین آیه اکاند  ردهک
نجا ھم یون اماما در ایکر المعصوم ال ید تمام و غکیشان به تأیبر عصمت اکند  می

حاتم از ابن عباس  ین ممنوع ابن ابین بر ایاول اجماع مفسر اند مقدمات ھمه محذوش

ه ککنند  می تیرمه رواکعر از یو ابن جر »ج ينساء النب اهنا نزلت يف«ه ککند  می تیروا

ْهَل ﴿ السوق ان قوله تعايل يف يناديان كانه «
َ
ُ ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم الرِّْجَس أ َما يُرِ�ُد ا�َّ إِ�َّ

ه یاق و سباق آیو ظاھر از مالحظه س»ج ينساء النب نزلت يف ﴾اْ�َيِْت َوُ�َطّهَِرُ�ْم َ�ْطهًِ�ا

َحٍد ِمَن الّنَِساءِ يَا ﴿ه از ابتداء کرا ین است زیھم ھم
َ
ِ لَْسُ�َّ َكأ َقيُْ�َّ فََ�  �َِساَء ا�َِّ�ّ إِِن ا�َّ

ِي ِ� قَلْبِهِ َمَرٌض َوقُلَْن قَْوً� َمْعُروفًا تا  .]٣٢[األحزاب:  ﴾٣٢َ�َْضْعَن بِالَْقْوِل َ�َيْطَمَع ا�َّ

جَ  َ�َ�َّۡجنَ  َوَ�  ُ�يُوتُِ�نَّ  ِ�  نَ َوقَرۡ ﴿ قوله  ٱ ِهلِيَّةِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ�ُّ
ُ
�ۡ � قِمۡ  وَ�ٰ

َ
لَٰوةَ ٱ نَ َوأ َوَءا�َِ�  لصَّ

َكٰوةَ ٱ ِطعۡ  لزَّ
َ
َ ٱ نَ َوأ ِ ﴿ه تا کبل ﴾َورَُسوَ�ُ  �َّ َواذُْكْرَن َما ُ�تَْ� ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ِمْن آيَاِت ا�َّ
َ َ�َن لَِطيًفا َخبًِ�ا َواْ�ِْكَمةِ  خطاب به ازواج مطھرات است و  .]٣٤[األحزاب:  ﴾٣٤إِنَّ ا�َّ
ه یتنب یردن بکور کگران مذیالم حال دک یپس در اثناشود  می شان واقعیبا ا یامر و نھ

الم الله را از که کد مخالف روش بالغت است یالم جدکالم سابق و افتتاح کبر انقطاع 
دارد بر  ز داللتین) نکوتیه (و بکن قول یوت ازواج در اید دانست و اضافه بیبا کآن پا

ه ک یوتیر بیغ جت حضرت رسول یشانند چه بیت این آیت در ایه مراد از اھل بکآن
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ن به افراد کوتیوت در بیت بیه جمعکتواند شد مالعبدالله گفته  نمیازواج در او باشند 
شان اھل یت نبوت است و اگر ایر بیشان غیوت ایه بکت و آل است بر آنیدر اھل الب

ِ َواْ�ِْكَمةِ ﴿بودند  یت میب َ َ�َن  َواذُْكْرَن َما ُ�تَْ� ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ِمْن آيَاِت ا�َّ إِنَّ ا�َّ
ه چه کد ید دیالمه به انصاف باک یانتھشد  می واقع .]٣٤[األحزاب:  ﴾٣٤لَِطيًفا َخبًِ�ا

ه اسم جنس است و اطالق او کت یت در اھل البیه افراد بکرا یاست ز یمغز یحرف ب
وت ازواج به یه ھمه بکت به آن حضرت است یز به اعتبار اضافت بیر جایثکل و یبر قل

وت به ین به اعتبار اضافت بکوتیوت در بیت بیخانه است و جمعیکن اضافت یاعتبار ا

معطوف ـاليبعد ان يقع بني ال«ه کور گفته کمذ یه متعددند و آنچه مالکازواج است 

ِطيُعوا ﴿مه واقع شده یرکت ین آیدر ا چنانچه »ان طالومعطوف عليه فاصل ـالو
َ
قُْل أ

ِطيُعوا الرَُّسوَل 
َ
َ َوأ َما َعلَيْهِ َما ُ�َِّل وََعلَيُْ�ْم َما ُ�ِّلُْتمْ  ا�َّ �ْن تُِطيُعوهُ  فَإِْن تََولَّْوا فَإِ�َّ
 هيهذه اآلوا ـبعدهتم ثم قال .]٥٤[النور:  ﴾٥٤َوَما َ�َ الرَُّسوِل إِ�َّ اْ�ََ�ُغ الُْمبِ�ُ  َ�ْهَتُدوا

ِطيُعوا الرَُّسوَل لََعلَُّ�ْم تُرَْ�ُونَ ﴿
َ
َ�ةَ َوأ َ�ةَ َوآتُوا الزَّ �ِيُموا الصَّ

َ
قال « .]٥٦[النور:  ﴾٥٦َوأ

الم سابق اوست کالمه پوچ تر از ک »اطيعوا انتهيعلی  الصلوه عطفواقيمومفرسون ـال
ه کث االعراب یمن ح یامر اجنبه به ین المعطوف و المعطوف علیه وقوع فصل بکرا یز

ه در ما نحن کرا ین به ما ضرر ندارد زیکز است لیتعلق به صنعت نحاه دارد بالشبھه جا
بالغت  ید و منافیآ میات الحقه و سابقه الزم یرت با اعتبار موارد آیه و مغایه اجنبیف

بر  معطوف »اقيموا الصلوهو«رده کن نقل یمفسربعضی ن است نه آن و آن چه از یا

باز لفظ و  »اقيموا الصلوه«ه بعد از کرا یح الفساد است زیاست صر »اطيعوا الرسول«

تر  ن پوچیالزم خواھد آمد و از »نفسهعلی  عطف اليش«واقع است پس  »اطيعوا الرسول«
ه کگوید  می تواند شد میه خوان یافکان یصب که مضحکشود  می گر گفتهید یالمک
ه است و یه و خبریه جمله ندائکر یت تطھیست چه آیو خبر یرت انشائیات مغاین اآلیب

د یآ میه نیه بر خبریه و عطف انشائیاست و انشائ یه امر و نھکما قبل و ما بعد او 
امر به  برایل است یه تعلکجاست بلکر حرف عطف یه تطھیممنوع است اول در آ

وَ� َوقَْرَن ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّْجَن ﴿قوله  یاطاعت ف
ُ
َج اْ�َاهِلِيَّةِ اْ� َ�ةَ  َ�َ�ُّ قِْمَن الصَّ

َ
َوأ

َ َورَُسوَ�ُ  ِطْعَن ا�َّ
َ
َ�ةَ َوأ ْهَل اْ�َيِْت  َوآ�َِ� الزَّ

َ
ُ ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم الرِّْجَس أ َما يُرِ�ُد ا�َّ إِ�َّ
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در تمام قرآن و ردن که یه را معلل بخبریو انشائ .]٣٣[األحزاب:  ﴾٣٣َوُ�َطّهَِرُ�ْم َ�ْطِهً�ا
ا غالم انما ی یا اطعنیدا انه فاسق یج و مشھور است مثل اضرب زیالم بلغا راکث یاحاد

ه او و اطعن و قرن و یرن مراد دارد پس معطوف علکو اگر عطف واذ کرمکد ان ایار
ن ید و با وصف ایشان توان فھمیعلماء ا یت دانیعرباینجا  نه انما از اند گر اوامر سابقهید

از اند الم الله دستکر یه در تفسکخواھد  مین نحو و صرف دارند یه در بکن یب قصور
م بمالحظه لفظ اھل کور در عنکغه مذیراد صیر شتر شد و ااند بخواب یشوند مگر موش

ر کقه مونث باشد بلفظ مذیالحق یه فکرا زی یچه چون کاست و قاعده عرب است 
ر در حق آن مونث کیغ تذینند صکر یو تعبه به آن لفظ از اکند و خواھند یمالحظه نما

ِ ﴿ »قوله تعايل خطابا لساره عليها السالم«نند مثل کاستعمال  ْمرِ ا�َّ
َ
َ�ْعَجبَِ� مِْن أ

َ
 قَالُوا �

ْهَل اْ�َيْتِ 
َ
ِ َوَ�َرَ�تُُه َعلَيُْ�ْم أ و آن چه در  .]٧٣[ھود:  ﴾٧٣إِنَُّه َ�ِيٌد َ�ِيدٌ  رَْ�َُت ا�َّ

 یسائکز در یس را نکن چھار یا جه آن حضرت کست یصحاح مروگر یو د یترمذ

و  »طهرهم تطهرياواللهم هؤالء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس «ه کگرفت و دعا فرمود 

 »كانكمعلی   وانتريخعلی  انت«ه کن فرمود کب یکز شریه مرا نکام سلمه گفت 

س را کن چھار یا جه در حق ازواج بود و آن حضرت ینزول آآنکه  ح است بریل صریدل
بود  می ھا نیت در حق این وعده داخل ساخت و اگر نزول آیخود در یز به دعاین

و لھذا ام سلمه را فرمود  می ل حاصلیچرا تحص جحاجت بدعا چه بود و آن حضرت 
ن اھل سنت یل دانست و محققین دعا را تحصیه در حق او اکرد کنه  یکن دعا شریدر

م العبره لعموم اللفظ ال کمخاطبه ازواج واقع است اما بحت در یه چند آکبدانند 
ن دعا یه اک جغمبر یو جناب پ اند ن بشارت داخلیت دریع اھل بیبخصوص السبب جم

ت به یز قرائن خصوصیس موصوف فرمود نظر بخصوص سبب بود و نکدر حق چھار 
ت ید لھذا در رواه مبادا خاص به ازواج باشکد یافته ترسیالم درکازواج از سابق و الحق 

ز ثابت است و مدعاء آن ین معامله با حضرت عباس و پسران او نیمثل ا یھقیحه بیصح
 یه در خطاب الھکت یع اقارب خود را در لفظ اھل البیه جمکن بود یھم جحضرت 

ه کد یاز مصاحبان خود را بفرمای یکم یرکپادشاه آنکه  وارد شده داخل سازند مانند
ھمت  ین مصاحب عالیم این تا خلعت دھم و نوازش فرماکر اھل خانه خود را حاض

 یاند تا در خلعت و نوازش پادشاھ ھا اھل خانه من نیه اکد یھمه متوسالن خود را گو
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 ج قال قال رسول اهللا يد الساعدياس عن ايب« یھقیباشد اخرج الب ییھر ھمه را نصب

آتيكم فان يل فيكم حتی  بنوك غداً وابا الفضل الترم منزلك انت يا « للعباس بن عبداملطلب

عليك وقال (السالم عليكم) فقالوا وجاء بعد ما اضحي فدخل عليهم حتی  حاجه فانتظروه

بركاته قال (كيف اصبحتم) قالوا اصبحنا نحمد اهللا فقال هلم (تقاربوا) ورمحه اهللا والسالم 

اذا امكنوه اشتمل عليهم بمالئته ثم قال (يا رب هذا عمي حتی  بعضاىل  فزحف بعضهم

هؤالء اهل بيتي اسرتهم من النار كسرتي اياهم بمالءيت هذه) قال فامنت اسكفه وايب وصنو

ت یث را مختصرًا رواین حدیز ایو ابن ماجه ن »قالت آمني آمنيوحوايط البيت والباب 
و  اند ردهکت یدر اعالم النبوه روا ن قصه را بطرق متعددهیز ایگر نین دیرده و محدثک

ست ین کت درلغت شیت نبوت است و اھل بیت بیآن چه مال عبدالله گفته مراد از ب
ز ھست اما یت داشته باشند نیدر ب ینکه مسکه خادمان و اماء ازواج که ازواج بلک

خمسه آل عبا باشند  ھا نیست پس مراد از این وسعت به اتفاق مراد نیبا یلغومعنی 
ل سخنان گذشته اوست یز از قبیالمه نک یرده انتھکشان یص ایسا تخصکث یه حدک
د ھمان عموم یآ میه الزم ک ین وسعت مراد باشد محذوریبا یلغومعنی ه اگر کرا یز

و چون اھل سنت در فھم عصمت شود  می ت ثابتین آیعه از ایه نزد شکعصمت است 
ت در حق خمسه آل عبا و ازواج مطھرات عه اتفاق ندارند و معتقد عصمیه با شین آیاز ا

را تنگ  یه رحمه واسعه الھکرد کن عموم چرا اتفاق خواھند یا یستند پس در نفیز نین
ه کن وسعت اگر مراد نباشد از آن جھت نخواھد یبا یلغومعنی ز اراده یردنست و نک

د ینما میص یز عقل ھم تخصیو نکنند  می ن مرادییات سابقه و الحقه تعیقرائن داله از آ
ونت دارند نه بقصد انتقال و تحول و که در خانه سکسانی کن لفظ را در عرف به یا

ان و غالمان کزینکاران و کنباشد مثل ازواج و اوالد نه خدمتجاری تبدل در آنھا عاده 
ع و اجاره و یو اعتاق وھبه و ب کیبمل کیبانتقال از مل اند ه عرضه تبدل و تحولک

اش دفع مظنه  فائدهاینجا  شد و در میص ظاھر نیداللت بر تخصوقتی ساء کص بیتخص
فقط و عجب آن  اند مخاطب ازواجآنکه  ت است نظر بهین اشخاص در اھل بینبودن ا

 جم ازواج آن حضرت یعه و چه اھل سنت در تعظیه به اتفاق اھل اسالم چه شکاست 
و مال عبدالله  ینور الله شرشتر یالم قاضکچنان چه در گویند  می لفظ مطھرات

ر یت تطھیه از آکن لقب ظاھر است یده شد و ایشان ھزار جا دیگر علماء ایو د یمشھد
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 جاریشان یدغدغه بر زبان منصفان ا یو ب کش یمأخوذ است و لفظ ازواج مطھرات ب
ردن بر ک کر ازواج است ریر مشعر به تطھیت تطھیه آکد یگوسی کو اگر شود  می

 یه بر عصمت مبنین آیداللت اآنکه  اذ بالله دومیزد العیآو می داشته به بحث و جدال

چه  یب نحوکیدر تر ﴾َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ ﴿لمه کآنکه  ییکبر چند بحث است 
ز یت چه چیاھل بمعنی آنکه  گریا مفعول به دید) است یری( برایمحل دارد مفعول له 

ه در کار است یمقام گفتگو بسھرسه  نیو در ا اند باشد و از رجس چه اراده نموده
ز یت نیذھب مفعول به است و اھل بیاگر ل یا و التید و بعد اللتید دیر مبسوطه بایتفاس

ت بر ین آیس و مراد از رجس مطلق گناه باز ھم داللت اکن چھار یمنحصر در ھم
شد او را  که پاکزی یچه کرا یه بر عدم عصمت داللت دارد زکست بلیعصمت مسلم ن

ن یالباب محفوظ بودن ا یه ما فیم غاینک که پاکم یخواھ میه کن گفت توا مین
ن آن ھم بر اصول یکلشود  می ن اراده از رجس و گناه ثابتیاشخاص چند بعد از تعلق ا

شان یست نزد ایالزم در اراده او ن یه وقوع مراد الھکرا یعه زیاھل سنت نه بر اصول ش
دھند  نمیآدم واقع شدن  یطان و بنیو شفرماید  می اراده یه حق تعالکزھا یبسا چ

فرمود  می بود میعصمت منظور معنی ات گذشت بالجمله اگر افاده یچنان چه در الھ

ن یا ھم این ظاھر است اغبیو ا »طهركم تطهرياوان اهللا اذهب عنكم الرجس اهل البيت «
ه ھمه صحابه کستی یباشد  می د عصمتیلمه مفکن یز اگر ایا و نکیفھمند چه اذ میرا 
شان به یه در حق اکرا یشدند ز میالخصوص حاضران جنگ بدر قاطبه معصوم  یعل ش

َولَِ�ْن يُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�ْم َوِ�ُتِمَّ نِْعَمَتُه َعلَيُْ�ْم لََعلَُّ�ْم ﴿ یقوله تعال اند ق فرمودهیتفر
يُ�مُ ﴿ یو قوله تعال .]٦[المائدة:  ﴾٦�َْشُكُرونَ  ُِل  إِذْ ُ�َغّشِ َمَنًة ِمنُْه َوُ�َ�ّ

َ
ا�َُّعاَس أ

يَْطاِن َولَِ�ْ�َِط َ�َ  َماءِ َماًء ِ�َُطّهَِرُ�ْم بِهِ َو�ُْذهَِب َ�نُْ�ْم رِْجَز الشَّ َعلَيُْ�ْم ِمَن السَّ
قَْدامَ 

َ
ه اتمام نعمت در حق کو ظاھر است  ]١١[األنفال:  ﴾١١قُلُو�ُِ�ْم َوُ�ثَّبَِت بِهِ اْ�

ه اتمام نعمت کرا یائد شد به نسبت آن دو و ادل واقع شد بر عصمت زت زیصحابه عنا
ر و یه در لفظ تطھک یصاتیست و تخصیطان متصور نیو از شر ش یبدون حفظ از معاص
ر یغآنکه  ھباء منثورًا گشت سوماینجا  افت دری میق احتمال راه یاذھاب رجس بطر

ب آن یذکتاب و اقوال عترت تکست باطل و ممنوع و یون اماما مقدمه ایکالمعصوم ال
امام آنکه  ر ثابت شد امایل صحت امامت حضرت امین دلین ازیکند سلمنا لیفرما می

ن امام باشد و بقاعده القائل به یاز سبطی یکه کز است یجا جاکبالفصل او بود پس از 
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ِي﴿ یل عجز است اذ المعترض ال مذھب له و منھا قوله تعالیردن دلک کتمس  َذلَِك ا�َّ
اِ�َاتِ  ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ ُ ِعَباَدهُ ا�َّ ُ ا�َّ ةَ ِ�  يُبَّ�ِ ْجًرا إِ�َّ الَْمَودَّ

َ
لُُ�ْم َعلَيْهِ أ

َ
ْس�

َ
قُْل َ� أ

َ َ�ُفوٌر َشُكورٌ  َوَمْن َ�ْقَ�ِْف َحَسَنًة نَزِْد َ�ُ �ِيَها ُحْسًنا الُْقْرَ�   .]٢٣[الشوری:  ﴾٢٣إِنَّ ا�َّ
فاطمه وا نزلت قالوا يا رسول اهللا من قرابتك الذين وجبت علينا مودهتم قال (عيل ـمـفاهنا ل«

ه اثبات کل اھل سنت است در مقابله نواصب یت دلین آیه اکد دانست یبا »ابنامها)و
ه با کگر علماء اھل سنت یو د یچنان چه قرطبکنند  می ت بدانیوجوب محبت اھل ب

اند و  ساخته کن مقام متمسیت را درین آیند اھا داشت نواصب شام و مغرب مناظره
امامت خلفاء ثالثه  یل بر نفیتب اھل سنت سرقت نموده به دلکعه آن را از یش

 و اند ت واجب المحبتیه اھل بکند یلمه افزوده گوکر دو سه یاند و در تقر دهیگردان
 یر علیاالمام و غمعنی واحب المحبت است پس واجب االطاعت است و ھو ھرکه 

آنکه  ن استداللیست پس واجب االطاعت ھم نباشد جواب ازیواجب المحبت ن
و امام احمد از ابن عباس  یت اختالف فاحش است طبرانین آین را در مراد ازیمفسر

را یاند ز ف نمودهیت را تضعین رواین این جمھور محدثیکل اند ردهکت ین قسم روایھم
ن یست و در انجا امام حسن و امام حسا کیبتمامھا م یسوره شورعنی ین سوره یه اک

ده بود و در سند یبھم رس یت با حضرت علینبودند و نه حضرت فاطمه را عالقه زوج
را وصف به  یعه غالین آن شیاز محدثسی کو  اند واقع یعه غالیشبعضی ت ین روایا

ده باطن او خبر نداشته و ظن غالب یصدق نموده بنابر ظاھر حال او نموده و از عق
از ابن  یه بخارکس حصر نمود چنانکن چھار یت را در ھمیاھل ب یعیه آن شکآنست 

نه و یمن ب یه القربکن لفظ واقع است یت را من و عن آورده و دران این روایعباس ا
ی معنآنکه  با اند ردهکر جزم ید بن جبیر و سعیبک یقرابه و قتاده و سد ج ین النبیب
ن سؤال یکرا ل یچ اجریغ ھیم از شما بر دعوت و تبلینک میه سؤال نکنست یت ایآ
ن یز ایه با شما دارم از ابن عباس نک یرا با خود به جھت قرابتدوستی نم از شما یکم

ش یاز بطون قر یچ بطنیه ھکور است کل مذیموجود است و بتفص یت در بخاریروا
حقوق ادای دند و یاد دھانیبود آن قرابت را  یقرابتشان یرا با ا جنبود اال آن حضرت 

شان در خواستند پس استثنا یمراتب صله رحم است ا یه ادنکذا یا کآن قرابت الاقل تر
 اند دهیرا پسندمعنی ن ین ھمین متاخریع مفسریو جم یمنقطع است و امام فخر راز

نند و ک یارکه کاست یعه طالبان دنیست شیاول مناسب شان نبوت نمعنی ه کرا یز
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ن قسم اغراض را مد نظر یز ایا نیاوالد و اقارب خود خواھند و اگر انب برایار کثمره آن 
نماند و موجب تھمت و التباس  یا داران فرقیدن درمیانشان و یا درمیانداشته باشند 

ات یآ یاول منافمعنی ز ید و نیشان گردد و نقص غرض بعثت الزم آیدر اقوال و افعال ا

ْجٍر َ�ُهَو لَُ�مْ ﴿ یاست قوله تعال رهیثک
َ
ْ�ُُ�ْم مِْن أ

َ
ِ  قُْل َما َس� ْجرَِي إِ�َّ َ�َ ا�َّ

َ
 إِْن أ

ٍء َشِهيدٌ  ْ�َ ِ
ْجًرا َ�ُهْم ِمْن َمْغَرٍ� ﴿ یو قوله تعال .]٤٧[سبأ:  ﴾٤٧َوُهَو َ�َ ُ�ّ

َ
لُُهْم أ

َ
ْم �َْس�

َ
أ

 یا نفیع انبیدر سوره شعراء از زبان جمز یو ن کر ذلیغ یال .]٤٠[الطور:  ﴾٤٠ُمثَْقلُونَ 
متر از کد مرتبه او یا سوال اجر نمایپس اگر خاتم االنب اند ت فرمودهیاکسوال اجر ح

واجب المحبت ھرکه  هکگر ال نسلم یا باشد و ھو خالف االجماع جواب دیگر انبیمرتبه د
است به واجب االطاعت است صاحب امامت ھرکه  است واجب االطاعت است و النسلم

اگر وجوب محبت مستلزم وجوب اطاعت آنکه  برایاست عامه اما اول پس یرمعنی 
تاب که در یخ ابن بابویه شکرا یان واجب االطاعت باشند زیع علویه جمکد یباشد الزم آ

ز الزم یه و نیوجوب محبه العلو یه اجمعوا علیاالعتقادات خود نوشته است ان االمام
ن امام باشند در زمان یغمبر و سبطیامام باشد در زمان پ ن چھاریازھریک  هکد یآ می

اگر ھر واجب االطاعت آنکه  برایپس  یر و ھو باطل باالتفاق و اما ثانیحضرت ام
واجب  ینب÷ ل یه شموکرا یز باطل است زین نیباشد و ا یبرکصاحب خالفت 

َ َوقَاَل لَُهْم ﴿بود بنص قرآن  یبرکاالطاعت بود و طالوت صاحب زعامت  نَبِيُُّهْم إِنَّ ا�َّ
َحقُّ بِالُْملِْك مِنُْه  قَْد َ�َعَث لَُ�ْم َطالُوَت َملِ�ً 

َ
�َّ يَُ�وُن َ�ُ الُْملُْك َعلَيَْنا َوَ�ُْن أ

َ
قَالُوا �

َ اْصَطَفاهُ َعلَيُْ�ْم َوَزاَدهُ �َْسَطًة ِ� الْعِلِْم  َولَْم يُْؤَت َسَعًة ِمَن الَْمالِ  ْسمِ قَاَل إِنَّ ا�َّ  َواْ�ِ
ُ يُْؤِ� ُملَْكُه َمْن �ََشاءُ  ُ َواِسٌع َعلِيمٌ  َوا�َّ ه کگر النسلم یجواب د .]٢٤٧[البقرة:  ﴾٢٤٧َوا�َّ

و شود  می افتهیز یگران نیه در دکور بلکوجوب محبت منحصر است در چھار شخص مذ

ايب حب « جخته عن انس قال قال رسول الله یمش یف یالحافظ ابوطاھر السلف یرو

ق آخر عن یر عنه نحوه و من طرکابن عسا یو رو »كل امتيعلی  شكره واجبوبكر 
رته یس ینحوه و اخرج الحافظ عمر بن محمد بن خضر المال ف یسھل ابن سعد الساعد

ا ـعيل كموان ـعثموعمر وبكر  (ان اهللا تعايل فرض عليكم حب ايب«انه قال  ج یعن النب

انه  ج روي ابن عدي عن انس عن النبيواحلج) والصوم والزكوه وفرض عليكم الصلوه 
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قال  جعن جابر ان النبي  روي ابن عساكروبغضها نفاق) وان ـعمر ايموقال (حب ايب بكر 

رسول اىل  روي الرتمذي انه ايت بجنازهوا كفر) ـبغضهموان ـعمر من االيمو(حب ايب بكر 

ت در ین روایاھرچند  »فابغضه اهللا)ان ـقال (انه كان يبغض عثموفلم يصل عليه  ج اهللا
ن مقام الزام اھل سنت منظور است یعه را درین چون شیکتب اھل سنت است لک

شان یات ایروا یکو ب شود مین مقصود حاصل نیشان ایات ایع روایبدون مالحظه جم
تاب الله و اقوال عترت کند از یعه اھل سنت را تنگ نمایخورند و اگر ش میالزام ن

ِيَن آَمُنوا َمْن يَْرتَدَّ ﴿ یرد قوله تعالکتوانند  میوجوب محبت خلفاء ثالثه ثابت  َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

 َ�َ �ٍ ِعزَّ
َ
ذِلٍَّة َ�َ الُْمْؤمِنَِ� أ

َ
ُ بَِقْوٍ� ُ�ِبُُّهْم َوُ�ِحبُّونَُه أ ِ� ا�َّ

ْ
 ِمنُْ�ْم َ�ْن دِينِهِ فََسوَْف يَأ

ِ َوَ� َ�َافُوَن لَوَْمَة َ��ِ�ٍ الْ�َ  ِ يُْؤ�ِيهِ َمْن �ََشاءُ  فِرِ�َن ُ�َاهُِدوَن ِ� َسبِيِل ا�َّ  ذَلَِك فَْضُل ا�َّ
ُ َواِسٌع َعلِيمٌ  ن واقع ین مرتدین لفظ در حق مقاتلیباالجماع ا .]٥٤[المائدة:  ﴾٥٤َوا�َّ

ه خدا دوست دارد واجب کرا سی کن بودند و ین مرتدیسر گروه مقاتل ھا نیاست و ا
ن یه این آیعه بایش کق تمسیه المباھله و طریاس و منھا آیھذا الق یالمحبت است و عل

�َْناَءنَا ﴿ه چون کاست 
َ
َك �ِيهِ ِمْن َ�ْعِد َما َجاَءَك مَِن الْعِلِْم َ�ُقْل َ�َعالَْوا نَْدُع � َ�َمْن َحاجَّ

�َْناَءُ�ْم َو�َِساَءنَا َو�َِساَءُ�مْ 
َ
ِ َ�َ  َو� �ُْفَسُ�ْم ُ�مَّ نَبْتَِهْل َ�َنْجَعْل لَْعنََت ا�َّ

َ
�ُْفَسَنا َو�

َ
َو�

ه و سلم از خانه یعل یآخرھا نازل شد آن حضرت صل یال .]٦١[آل عمران:  ﴾٦١الَْ�ذِ�ِ�َ 
ه مراد از کرا ھمراه گرفت پس معلوم شد  ÷ن یو فاطمه و حسن و حس یآمد و عل بر

ر نفس رسول یر و چون حضرت امیو مراد از انفسنا حضرت ام ندا نیابناءنا حسن و حس
مساوی محال است پس مراد اینجا  نفس بودن درقی یحقمعنی ه کشد و ظاھر است 

ر یبتصرف باشد از غ یغمبر زمان باشد بالضرور افضل و اولیپمساوی ھرکه  خواھد بود و

اويل بالترصف فيكون اماما اذ ال ولالفضل االويل بالترصف افضل  يمساوـالن ال«خود 

ن یعه را در ایثر علماء شکر منتظم این تقریو ا »لالمام اال لالفضل االويل بالترصف يمعن
ر منتظمه یل غیثر دالکه اکشان ین رساله است بر ذمه این حق ایده و ایه بھم نرسیآ
ن یدر صدق ارا سی کر داده و اگر یب و تصویق تھذیر رشینق و تقریب ایشان را بترتیا

و  اند الم را منتشر ساختهکه چه قدر کند کشان نظر یتب اکباشد در ترددی مقال 
ه در مقابله نواصب بدان کل اھل سنت است یه در اصل از دالین آیده و ایبمطلب نرسان
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ن بزرگان را یر و ایه حضرت امکظاھر است  شانیا کو وجه تمس اند جسته کتمس
رون یز بیخواھد و آن از دو چ می یو مرجح یوجھص فرمودن یھمراه بردن و تخص

را در  ھا نیدانست و چون ا میز یت عزین بزرگواران را نھایه اکآن بود  برایا یست ین
ن را جد یھم بود حاضر سازد مخالف که دران بحسب ظاھر خطر ھالکمقام مباھله 

ه ازان ک یسیت خلقت حضرت عیبر صدق نبوت خود و حق یتمام و اعتماد و وثوق قو
تا جازم نباشد بصدق  یچ عاقلیه ھکرا ین شود زیقی جداد از آن حضرت  میخبر 
اندازد و برانھا قسم  میصال نیو است کخود خود را واعزه خود را در معرض ھال یدعوا

زدر یعه چنانچه عبدالله نیثر اھل سنت و شکن وجه است مختار ایخورد و ھم مین
ن یز بودن ایه عزین آیح داده و پس دریو ترجده ین وجه را پسندیاظھار الحق ھم

ن یا اند معصوم یغمبران از محبت و بغض نفسانیغمبر ثابت شد و چون پیاشخاص نزد پ
ن یا برای ین معانیو صالح خواھد بود پس اتقوی ن و یشان البد بحسب دیعزت ا

ا ید افتاد یاشخاص ثابت شد و چون مذھب نواصب خالف آن است در مقابله آنھا مف
شوند  یکفار نجران منظور بود شرکه بر کبد  یز در دعاین حضرات نیه اکآن بود  برای

شان ین گفتن ایآن جناب به آم یه زودتر دعاکند ین خود امداد نمایو آن جناب را بتام
ر ین تقدیر نموده و برکو مال عبدالله ھم ذ اند عه گفتهیثر شکمستجاب شود و چنانچه ا

ن ھم در یشان عندالله ثابت شد و ایا ین و استجابت دعایدردشان یز علو مرتبه این
ن ھمراه یه اک اند ردهکر قدح یتقدھردو  د است و آن چه نواصب دریمقابله نواصب مف
ه از راه الزام کبل ین اشخاص را نه بنابر وجه اول بودو نه به جھت ثانیبردن آن جناب ا

ه در کفار بودند مسلم بود که کخصم بود بما ھو مسلم الثبوت عنده و نزد مخالفان 
آنھا قسم نخورند آن قسم معتبر  کنند و بر ھالکوقت قسم اوالد و داماد را تا حاضر ن

ه اقارب و اوالد کن عمل فرمود و ظاھر است یق الزام ھمیز به طریشود آن جناب ن مین
ن یه نزد اکر اقارب و اوالد یباشند از غ میزتر یاشند به اعتقاد مردم عزه بکھر چون 

ردن و قسم بر کن قسم مباھله یاگر اآنکه  ن وجهیل بریشخص عزت نداشته باشند دل
در آنکه  حاالشد  می ز واردیعت نیبود در شر میاوالد خوردن نزد آن جناب ھم مسلم 

ه کو قسم برانھا بخورند پس معلوم شد ه اوالد را حاضر سازند کعت ممنوع است یشر
را یشود ز میز درست نین یھذا القیاس وجه ثان یات خصم بود و علکاس براین ھمه یا
وفد نجران چندان اھم المھمات نبود از آن باالتر وسخت تر بر آن جناب  که ھالک

ن اشخاص در دعا مدد نه خواسته یچگاه از ایرو داده ھھا  مشقت ده ویگر رسیحوادث د
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فار و معارضه آنھا البته مستجاب کغمبر در مقابله با یه دعاء پکه است یو متفق عل
غمبر را در ید و نقص غرض بعثت متحقق شود و پیغمبر الزم آیب پیذکباشد و اال ت می

 گرانین گفتن دیه استعانت به آمکتواند شد  مین دعا چه قسم تردد الحق یاستجابت ا
شان را اھل سنت قلع و قمع یالم اک ید پس باطل و فاسد است به فضل الله تعالینما

ست به خوف اطالت متعرض آن ین رساله مقام آن بحث نیچون در اند نموده یواجب
ت را در مقابله ین آیعه از راه غلو این مدعاست شیل ایه در اصل دلین آینشده بالجمله ا

  اند اھل سنت آورده
 ت: یب
 ر از مــنیــاموخــت علــم تیس نکــ

 

ـــ  ـــک ـــانه ن ـــت نش ـــرا عاقب  که م
 

ه مراد از انفسنا کالنسلم آنکه  افته اولیار خلل راه یبوجوه بس کن تمسیو در
ن یشان در ابطال ایغمبر است و آن چه علماء ایس پیر است بل نفس نفیحضرت ام

ه از ک یالم حجامکه به یاست شب یالمکدعو نفسه یه الشخص ال ک اند احتمال گفته
و کنند  می ھم یه جواز رانیدران د یفالن ید ایپرس یاز و یآمده بود عالم یھید

رانند و جواز  میه جواز را نکده یآخون سخن فھم یا گردد گفت میھم  ھا جواز
ع است یع و ذاید شایم و جدیگردد در عرف قد میرانند و نر گاو  میگردد نر گاو را  مین

امرت نفيس وكذا فطوعت له نفسه قتل اخيه اىل  يسدعوت نفوايل كذا «دعته نفسه 

پس  »االت الصحيحه الواقعه يف كالم البلغاءـغري ذلك من االستعماىل  شاورت نفيسو
ر را یغمبر اگر حضرت امیز از جانب پیندع انفسنا نحضر انفسنا شد و نمعنی حاصل 

فار کس را مصداق انفس کدام کم کفار در انفسکم از جانب یمصداق انفسنا قرار داد

 ج يلدعوه النب يمعناذ ال«ت دارند کغه ندع آنھا ھم شریدر صآنکه  م داد حاالیقرار خواھ

ر در ابناؤنا داخل است یه حضرت امکپس معلوم شد  »ابناءهم بعد قوله تعالواوآباءهم 

عد يالن العرف «ما داخل ابنا شدند و کستند حیقه در ابنا نیز حقین نیچنانچه حسن

ن و ھم یب و ھم نسب و ھم دیقرمعنی ز نفس به یون »كذل به يفي رريختن ابنا من غـال

ِيَن ﴿ نهمياهل د يا »ارهميرجون انفسهم من دخي« قوله تعايلملت آمده است  َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

ْن يَُ�ونُوا َخْ�ًا ِمنُْهْم َوَ� �َِساٌء 
َ
ْن آَمُنوا َ� �َْسَخْر قَوٌْم ِمْن قَْوٍ� َعَ� أ

َ
ِمْن �َِساٍء َعَ� أ

لَْقابِ  يَُ�نَّ َخْ�ًا ِمنُْهنَّ 
َ
�ُْفَسُ�ْم َوَ� َ�َنابَُزوا بِاْ�

َ
بِئَْس اِ�ْسُم الُْفُسوُق  َوَ� تَلِْمُزوا �
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يَمانِ  الُِمونَ  َ�ْعَد اْ�ِ ولَ�َِك ُهُم الظَّ
ُ
لَْوَ� إِذْ ﴿و  .]١١[الحجرات:  ﴾١١َوَمْن لَْم َ�ُتْب فَأ

�ُْفِسِهْم َخْ�ًا َوقَالُوا َهَذا إِفٌْك ُمبِ�ٌ  َسِمْعُتُموهُ 
َ
[النور:  ﴾١٢َظنَّ الُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت بِ�

ن مدت و یر را چون اتصال نسب و قرابت و مصاھرت واتحاد دیپس حضرت ام .]١٢

در حق او ارشاد شد اگر  »انا من عيلوعيل مني «ه کبود  یثرت معاشره و الفت بحدک

 »ورهكمذـات الياال لزم يفيا الـمكمساواه ـلزم اليفال «د است یند چه بعیر فرمایبنفس تعب
ر در نبوت و یه حضرت امکد یع صفات مراد است الزم آیدر جممساوی اگر آنکه  دوم

اح فوق االربع و کادت نیز »اختصاص بهوخلق ـافه الكاىل  بعثت«ت و یرسالت و خاتم
ام کگر احیو د یو مقام محمود نزول وح یبرکامت و شفاعت یعه روز قیدرجه رف

در بعض مراد است مساوی غمبر باشد و ھو باطل باالجماع واگر یپ یکغمبر شریخاصه پ
باشد و ھو  میبه تصرف ن یدر بعض اوصاف با افضل و اولمساوی ه کرا یزکند  نمی فائده

و  جغمبر یات پین حیر در حید امامت امیل امامت باشد الزم آیت دلیز اگر آیظاھر جدا ون
اللفظ  یه فیل علیمع انه ال دلوقتی دون وقتی نند به کد ییھو باطل باالتفاق و اگر تق

 از اوقات ثابتوقتی ر را در یز امامت امیه اھل سنت نکرا ینخواھد بود ز ید مدعیمق

نْزَِل َعلَيْهِ ﴿ منها قوله تعايلوکنند  می
ُ
ِيَن َ�َفُروا لَْوَ� � نَْت  آيٌَة ِمْن َرّ�ِهِ َو�َُقوُل ا�َّ

َ
َما � إِ�َّ

ِ قَْوٍ� َهادٍ  ُمنِْذرٌ 
متفق عليه عن ابن عباس عن ـخرب الـرد يف الو« .]٧[الرعد:  ﴾٧َولُِ�ّ

ات یر و مرویاست در تفس یت ثعلبین روایو ا »هادي)ـمنذر و يلع الـقال (انا ال جانليب 
ه اھل سنت کات است یآن آز به دستور از یت نین آیست و این یاو با چندان اعتبار

نموده داللت  کتمس یریت تفسین روایو به ا اند رد مذھب خوارج و نواصب آورده برای
بودن شخص  یه ھادکرا یر او اصًال و قطعًا ندارد زیامامت غ یر و نفیبر امامت جناب ام
ت داللت بر یو اگر مجرد ھداکند  نمی ر اویت از غیھداونفی شود  میمستلزم امامت او ن

ن است خواھد بود یشواء دیپمعنی ه به کند امامت مصطلحه اھل سنت کامامت 

ُ�مْ ﴿ »غري حمل النزاع قال اهللا تعايلوهو« ارِ  َسَ�ٌم َعلَيُْ�ْم بَِما َصَ�ْ  ﴾٢٤فَنِْعَم ُ�ْقَ� ا�َّ

ٌة يَْدُعوَن إَِ� اْ�َْ�ِ َو�َ ﴿و قال  .]٢٤[الرعد:  مَّ
ُ
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَ�نَْهْوَن َوْ�َُ�ْن ِمنُْ�ْم أ

ْ
أ

ولَ�َِك ُهُم الُْمْفلُِحونَ  َعِن الُْمنَْكرِ 
ُ
منها قوله وايل غري ذلك « .]١٠٤[آل عمران:  ﴾١٠٤َوأ

ُهْم َمْسُئولُونَ  َوقُِفوُهمْ ﴿»تعايل مرفوعا  ید خدریه از ابوسعکند یگو .]٢٤[الصافات:  ﴾٢٤إِ�َّ
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قت یطالب و در حق یبن اب یه علیعن وال »مسؤلون)انه قال (وقفوهم اهنم «شد  یمرو
ه نزد اھل سنت کات معلوم است ین روایات و حالت اینه به آ اند اتیات به رواکن تمسیا

تاب کواقع است و آن  یلمیت در مسند فردوس دین روایاعتبار ندارند خصوصًا ا
ات ضعفا ین روایه است و بالخصوص در سند ایفه واھیث ضعیجمع احاد برایمخصوص 

مطالب ـامثال هذه ال ا يفـميالس«ست یقابل احتجاج ن اند آمده درمیانار یل بسیو مجاھ

ن است کیه خطاب در حق مشرکرا یت است زین روایا »ذبكم مع هذا قرآينوه ياالصول

�ُْتْم ﴿ل یبدل
َ
�
َ
ِ َ�َيُقوُل أ ْضلَلُْتْم ِعَبادِي َهُؤَ�ءِ َوَ�وَْم َ�ُْ�ُُهْم َوَما َ�ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ا�َّ

َ
أ

بِيَل  ْم ُهْم َضلُّوا السَّ
َ
ر الله خواھد بود یو عباده غ کرا اول سؤال از شر .]١٧[الفرقان:  ﴾١٧أ

سؤال از مضمون آنکه  برکند  می داللت یز نظم قرآنیطالب و ن یبن اب یت علینه از وال

گر و لھذا یز دیر نه از چییغخ و تیتوب برایاست  »م التنارصونكما ل«ه یجمله استفھام
 ینظم قرآن کت و فیر صحت روایوقف بر مسئولون و بر تقد کقراء اجماع دارند بر تر

ه محل ک یبرکبر زعامت کند  نمی ن صورت داللتیت محبت است و دریمراد از وال
ه یه مفاد آکرا یشود ز مید مدعا نیز مفیھم باشد ن یبرکنزاع است و اگر مراد زعامت 

 مذهب اهل السنه نيعوهووقت من االوقات  يف«ر است یاعتقاد امامت جناب اموجوب 

ه یه عن والکر خود آورده و دران وارد است یدرتفس یت را واحدین روایو ا »اعهـاجلمو
عه ھم معتقد یو ش اند ت ائمه نبودهیع اھل بیه جمکت و ظاھر است یو اھل الب یعل

ت یه والکرا یت بر محبت زیشد حمل والن یستند پس متعیت نیع اھل بیامامت جم
بالجمله سؤال از شود  می نین متعییه احد المعنین خارجیاست و بقرا کلفظ مشتر
رود  میبه آن بحث دران  اند ز قابلیاست اھل سنت ن یر و امامت او اجماعیمحبت ام

از صحابه مستحق امامت نبود و کس  ھیچ ر اویر بالفصل امام بود و غیه حضرت امک

ابُِقوَن ﴿ ین مدعا مساس ندارد و منھا قوله تعالیچ وجه با ایه به ھین آیا َوالسَّ
ابُِقونَ  ُ�ونَ  ١٠السَّ ولَ�َِك الُْمَقرَّ

ُ
عن ابن عباس مرفوعا انه قال  يرو« .]١١-١٠[الواقعة:  ﴾١١أ

صاحب ÷  يسيعاىل  السابقووشع بن نون ي÷  مويساىل  السابقون ثالثه فالسابق

ث است به یھم به حد کن تمسیو ا »س طالب ابن ايب عيل ج حممداىل  السابقو نياسي

از  یلمیو د سه از ابن عباس یو ابن مردو یت طبرانیث به رواین حدیست و ایه نیآ
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ف یه باالجماع ضعکن مدار اسناد او بر ابوالحسن اشقر است یکثابت شده ل سشه یعا

ه کبل »ركث منيحدوهوعرف هذا اخلرب يالوث ياحلد كمرتو يعيشوه يليقال العق«است 
 یسین اول من آمن بعیاسیه صاحب کرا یزشود  می افتهیث ین حدیامارات وضع در ا

تاب و ھر که نص الیدل علیما کاست ÷  یسیه اول من آمن برسل عکست بلین÷ 
ما ھو المقرر کتاب باشد موضوع است که در اخبار و قصص مناقض مدلول ک یثیحد

را  یه ھر نبکرا یر معقول است زیس غکز انحصار سباق در سه ین ن ویعند المحدث
 یبرکه سابق صاحب زعامت کچه ضرور است  یا و التیخواھد بود و بعد اللت یسابق

را یه گردد زیح آیح باشد مناقض صریت صحیز اگر روایا ھر مقرب امام باشد و نیباشد 

لِ�َ ﴿ن فرمود یه در حق سابقک وَّ
َ
-١٣[الواقعة:  ﴾١٤َوقَلِيٌل ِمَن اْ�ِخرِ�نَ  ١٣ثُلٌَّة ِمَن اْ�

ز واحد را یر نتوان گفت و نیثکس را جمع کر است و دو یثکجمع معنی و ثله به  .]١٤
ه سبق کست بلیمراد نقی یحقه سبق یه از آکز نتوان گفت پس معلوم شد یل نیقل

لُوَن ﴿گر یه دیل آیره است به دلیثکه شامل جماعه ک یا اضافی یعرف وَّ
َ
ابُِقوَن اْ� َوالسَّ

َعدَّ 
َ
ُ َ�نُْهْم َورَُضوا َ�نُْه َوأ َبُعوُهْم �ِإِْحَساٍن رَِ�َ ا�َّ ِيَن ا�َّ نَْصارِ َوا�َّ

َ
ِمَن الُْمَهاِجرِ�َن َواْ�

بًَدا
َ
�َْهاُر َخاِ�ِيَن �ِيَها �

َ
 .]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيمُ  لَُهْم َجنَّاٍت َ�ْرِي َ�َْتَها اْ�

قه حضرت یاول من آمن حق یعه وسنیز به اجماع شیفسر بعضه بعضا ونیو القرآن 
ه کد یمان موجب صحت امامت شود الزم آیپس اگر مجرد سبق به ا ‘جه است یخد
 یجه مانعیه در خدکند یز قابل باشند و ھو باطل باالجماع و اگر گوینل جه یخد

ز مانع متحقق شده باشد قبل از یر نیدر حضرت امم یمتحقق شد و ھو االنوثه گوئ
 شدن وقت امامت او چون آن مانع مرتفع شد امام شد و آن مانع وجود خلفاء ثالثه یرس

آن  یا بقاینزد جمھور اھل سنت  ساست نسبت با او یدر حق ر اند ه اصلح بودهک

كان اماما وقالوا ل«ه فانھم یلیشان قبل از او نزد تفضیجناب بعد از خلفاء ثالثه و موت ا

موت باجلمله ـالعلی  خلفاء اربعه فلزم الرتتيبـم ينل احد من الـل ج عند وفاه النبي

ات یق آین طرین به ھمین جنس است و صاحب الفیات از ھمیبه آ »متسكات شيعه
را بران  باقیمعلوم شد  یو اقو یل ساخته و چون حال اولین مدعا دلیار را بریبس

شود و  میات تمام نیشان به آیثر استدالالت اکر ایتقرآنکه  هیلکرد و کد یاس بایق
ه مردوده و به کات مترویگردد اال بضم مقدمات مخترعه و روا میاحتماالت مسدود ن
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ح از یتند قب میرت ین چون غشاوه تعصب بر بصر بصیکندارد ل ین وجه استدالل لطفیا
مقابل آنست ھرچه  ازگردد و ساخته و پرداخته خود خوشتر  میز نیحسن متم

 د. ینما می
ت است یدوازده روا گیپس ھم اند ردهک کن دعا تمسیه به آن دراکث یو اما احاد

و آن را نص شود  می ورکشان مذیتب اکار در یه به طمطراق بسکر خم یث غدیاول حد
ه کند کت یروا یب االسلمیده بن الحصیبرآنکه  انگارند حاصلش مین مدعا یدر یقطع

نه به آن یه و مدکان میه ھنگام مراجعت از حجه الوداع مکر خم یدر غد جآن حضرت 
رد کاب آن جناب بودند حاضر فرمود خطاب که در رکن را ید جماعه مسلمیموضع رس

مسلمني الست اول بكم من انفسكم) قالوا بيل قال (من كنت مواله فعيل ـ(يا معرش ال«ه ک

بتصرف است  یاولمعنی به  یه مولکند یو گو »عاد من عاداه)ومواله اللهم وال من وااله 
ه یه اھل عربکن استدالل آن است ین امامت است اول غلط دریبتصرف بودن ع یو اول

معنی ه مفعل به ک اند ه گفتهکآمده باشد بل یاولمعنی به  یه مولک اند ردهکار کقاطبه ان
ه ک ید لغویالخصوص اال ابوز ین ماده علیاجای امده چه یچ ماده نیچ جا در ھیافعل ھ

م کب یاول یم ایکر ھر مولیده است در تفسیاو قول عب کز نموده و متمسین را تجویا
ن یه اگر اک اند و گفته اند ردهکه یتخط کز و تمسین تجویت درین جمھور اھل عربیکل

ند و ھو باطل یگو کمن یمول کمن یفالن اولجای ه به کد یح باشد الزم آیقول صح

النار «عنی یاست معنی ان حاصل یده بیر ابوعبیه تفسک اند ز گفتهیباالجماع و نر کمن

 است دوم یاولمعنی به  یلفظ مولآنکه  نه »مكق بيموضع الالـالوم كريمصوم كمقر
دام لغت کھم باشد صله او را بالتصرف قرار دادن از  یاولمعنی به  یاگر مولآنکه 

م مراد باشد و چه یبالتعظ یبالمحبه و اول یه اولکمنقول خواھد شد چه احتمال است 

ْوَ� ا�َّاِس ﴿ یم قوله تعالیرگیبالتصرف  یم مراد اولیبشنو یه ھر جا لفظ اولکالزم 
َ
إِنَّ أ

ِيَن آَمُنوا َبُعوهُ وََهَذا ا�َِّ�ُّ َوا�َّ ِيَن ا�َّ ُ َوِ�ُّ الُْمْؤِمنِ�َ  �ِإِبَْراهِيَم لَ�َّ  .]٦٨[آل عمران:  ﴾٦٨َوا�َّ
آنکه  سوم اند بتصرف دران جناب نموده یاول÷ م یه اتباع حضرت ابراھکدا است یو پ
باشد ھرچه  یا اولی یه از لفظ مولکت یه مراد از والککند  می ح داللتینه ما بعد صریقر

و  »عاد من عاداهواللهم وال من وااله «محبت است و ھو قوله معنی به شود  می دهیفھم
 هکن بود یتوقع اشد  می بتصرف یا مراد از اولیاالمر  یمتصرف فمعنی به  یاگر مول
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را سی که در تصرف او باشد و دشمن دار کراسی کا دوست دار یه بار خداکفرمودند  می
آنکه  ح است بریل صریردن دلکر کاورا ذدشمنی و دوستی ه در تصرف او نباشد ک

اوست نه تصرف و عدم تصرف و عدم دشمنی ر از یاو و تحذدوستی جاب یمقصود ا
ه که سنن بلکواجبات را بل یه الصلوه و السالم ادنیغمبر علیه پکتصرف و ظاھر است 

مقصوده از الفاظ  یه آن معانکارشاد فرموده  یل و شرب را بوجھکام و قعود و ایآداب ق
 ودرشود  می لف حاصلکت بی ب بعد از معرفت لغت عربیحاضر و غاھرکس  او در فھم

ن ین دریز ھمیت نیمنصب ارشاد و ھدا ین است و مقتضایمال بالغت ھم درکقت یحق
ه اصًال موافق قاعده لغت عرب آن کد یتفا فرماکالم اکن یمقدمه بس عمده اگر بر مثل ا

غ و یه مساھله در تبلکو بالغه بل یائیقصور گو یازو برنتوان داشت در حق نبمعنی 
ن یه منظور آن جناب افاده ھمکاذ بالله پس معلوم شد یردن است و العکت ثابت یھدا

فرض است مثل  یمحبت علعنی یشود  می دهیالم فھمکن یلف از اکت بی هکبود معنی 
ن است مذھب اھل یغمبر و ھمیپدشمنی او حرام است مثل دشمنی غمبر و یمحبت پ

ابن حسن  یم از حسن مثنیت را ابونعیسنت و جماعت ومطابق است فھم اھل ب
ا نص است بر ینت مواله اکث من یه حدکدند یپرس یه از وکآورده ل السبط 

 براینه یو ھر آئکرد  می بدان خالفت را اراده جغمبر خدا یگفت اگر پ س یخالفت عل
ن مردم بود و یافصح الناس و واضح تر جچه آن حضرت گفت  می فھم مسلمانان واضح

 »اطيعواوالقائم عليكم بعدي فاسمعوا له وا وايل امري يا اهيا الناس هذ«گفت  می نهیھر آئ
 اریار اختکن یرا جھت ا یبعد ازان گفت قسم خدا است اگر خدا و رسولش عل

فرمود ھر  میار نکن امر یرد و اقدام بر اک میامتثال امر خدا و رسول ن یو علکردند  می
 یاعظم الناس از رو یدالوریو حضرت س یامتثال فرموده حق تعال کنه به سبب تریآئ

مواله  ینت مواله فعلکمن  جا نگفته است رسول خدا یگفت آشخصی بود  میا یخطا
گاه باش قسم خدا است اگر اراده÷ حسن  خالف را ھر  جغمبر یپکرد  می گفت آ

فرمود  می رده است وکات کچنانچه بر صلوه و زکرد  می حیو تصرگفت  می نه واضحیآئ

ث ین حدیز دریو ن »القائم يف الناس بامريويا اهيا الناس ان عليا وايل امركم من بعدي «
ست ید بلفظ بعد واقع نیه تقکرا ین در زمان واحد زیتیح است بر اجتماع والیل صریدل
ع الوجوه یع االوقات و من جمیجم ین است فیتیه والیتسو برایالم که سوق کبل

ن یدر تصرف در ح جر با آن حضرت یت امکه شرکدا است یچنانچه ظاھر است و پ
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مراد وجوب محبت آنکه  ل است برین اول دلیممتنع بود پس ا جات آن حضرت یح
است و  دیگریمستلزم ی یکه کست بلین ین محذوریه در اجتماع محبتکرا یاوست ز

ال ـمـامامته يف العلی  ا يدلـان قيدناه بمو«ار است ین محذورات بسیدر اجتماع تصرف

ص یتخص »وجهسنه قائلون بذلك يف حني امامته وحال فمرحبا بالوفاق الن اهل الـدون ال

ه در کمعلوم شد  یرا به وح جه آن حضرت کن خواھد بود یا÷  یحضرت مرتض
ار امامت او کمردم انبعضی و فساد خواھد شد و  ریبغ÷  یزمان امامت حضرت مرتض

 یاول یمراد از مولآنکه  شان در اثباتیااز علماء بعضی ه کخواھند نمود و طرفه آنست 

قوله الست وه«ث واقع است و یه در صدر حدکلفظی به  اند ردهک کبتصرف است تمس

شنوند  می یه در ھر جا لفظ اولکباز ھمان سخن است  » من انفسهمنيمومنـبال اويل
بتصرف حمل  ین لفظ را ھم بر اولیه اکچه ضرور است گیرند  میبه تصرف مراد  یاول

  من انفسهم يفنيمومنـبال الست اويل«ه کن است یھم مراد ھماینجا  ه درکند بلینما

الست عنی یمحبت است معنی ه به کت است یمشتق از والاینجا  در »ه اويلكمحبه بلـال
الم و تناسب جمل متسقه النظام حاصل کم اجزاء ین من انفسھم تا مالیاحب المومن

ه مرا از کگروه مسلمانان مقرر است  یه اکن باشد یخطبه چنن یامعنی شود و حاصل 
ا یرا دوست دارد بار خدا یمرا دوست دارد علھرکه  د پسیدار میجان خود دوست تر 

ه دشمن دارد او را کرا سی که دوست دارد او را و دشمن دار کرا سی کدوست دار 
ن لفظ یابد و ایو را درند و حسن انتظام اکالم مربوط غور کن یه در اکد یعاقل را با

ن راه یاست و از ھم یه قرآنیماخوذ از آ »مومنني من انفسهمـالست اويل بال«ه کغمبر یپ
ن لفظ ینده فرمود و در قرآن ایم آکع حیتفر یاورا از مسلمات اھل اسالم قرار داده برو

 یتعالاصًال مناسبت ندارد و ھو قوله آنجا  بالتصرف در یاولمعنی ه کواقع شده  یجائ

�ُْفِسِهمْ ﴿
َ
ْوَ� بِالُْمْؤِمنَِ� ِمْن �

َ
َهاُ�ُهمْ  ا�َِّ�ُّ أ مَّ

ُ
ْزَواُجُه أ

َ
ْوَ�  َوأ

َ
رَْحاِم َ�ْعُضُهْم أ

َ
ولُو اْ�

ُ
َوأ

ْوِ�َا�ُِ�ْم َمْعُروفًا
َ
ْن َ�ْفَعلُوا إَِ� أ

َ
ِ ِمَن الُْمْؤِمنَِ� َوالُْمَهاِجرِ�َن إِ�َّ أ  بَِبْعٍض ِ� كَِتاِب ا�َّ

نسبت  ینف برایالم کن یپس سوق ا .]٦[األحزاب:  ﴾٦َن َذلَِك ِ� الِْكَتاِب َمْسُطوًرا�َ 
د گفت ید بن محمد نباید بن حارثه را زیه زکان آن است یاست و ب یبه مبتن یمبتن

اده یه زکق بلیع مسلمان نسبت پدر شفیه و سلم به جمیعل یغمبر صلیه نسبت پکرا یز
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 یو اھل قرابت در نسبت احق و اول اند ھمه مادران اھل اسالمغمبر یبر آنست و زنان پ
تر باشد پس مدار نسبت بر  ادهیگران زیم دیشفقت و تعظ اگرچهشان یر ایباشند از غ می

تاب الله کن است یم و ھمیمفقود است نه بر شفقت و تعظ یه در مبتنکقرابت است 
ھم اینجا  ندارد پس در یلن مقصود اصًال دخیبتصرف در یاولمعنی م خدا و کحعنی ی

ث را به یرده باشد واگر بالفرض صدر حدکث اراده یه در حدکاست معنی مراد ھمان 
ه کرا یبتصرف مناسبت ندارد ز یبر اول یز حمل مولیم نیبتصرف گردان یاولمعنی 

الم ک یمال توجه و اصغا تلقکن است تا به یه مخاطبیتنب براین عبارت یدران صورت ا
پدر در مقام وعظ و آنکه  را واجب دانند مانند ین امر ارشادیند و اطاعت اینده نمایآ

ند اورا به آن چه کستم و چون پسر اقرار یا من پدر تو نیه آکد یحت به پسر خود بگوینص
ند پس کد و برطبق آن عمل یقبول نما پسریم پدر و کد تا به حیمنظور دارد به فرما

واقع شده  »ثل الست رسول اهللا اليكم يا الست نبيكمم«ن مقام ین دریبالمومن یالست اول
مال سفاھت کن عبارت جستن و درخواستن یا براینده یالم آکلفظ از  یکمناسبت 

بعضی آنکه  ن طرفه تریاست و ازافی که ھست ک ین عبارت ربطیالم را با اکاست تمام 
دوستی ه افاده ک اند ل آوردهیدلدوستی محبت و معنی  یشان بر نفین ایاز مدقق

ْوِ�َاُء َ�ْعٍض ﴿ه یه در ضمن آکاست  یر امریحضرت ام
َ
 َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت َ�ْعُضُهْم أ

 َ َ�ةَ َوُ�ِطيُعوَن ا�َّ َ�ةَ َوُ�ْؤتُوَن الزَّ ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَ�نَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ َوُ�قِيُموَن الصَّ
ْ
يَأ

ِ  َورَُسوَ�ُ  ولَ�
ُ
ُ أ َ َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  َك َسَ�َْ�ُُهُم ا�َّ ثابت شده بود پس  .]٧١[التوبة:  ﴾٧١إِنَّ ا�َّ

دوستی ه افاده ک اند دهید لغو باشد و نفھمینمامعنی ن یز اگر افاده ھمیث نین حدیا
ھمان شخص بالخصوص دوستی جاب یگر است و ایدزی یچدر ضمن عموم شخصی 

مان آرد و بالخصوص نام یاء الله و رسل الله ایانبع یبه جمشخصی گر اگر ید یامر
 سر یذات حضرت امدوستی اینجا  ستیرد اسالم او معتبر نگیمحمد رسول الله ن

ه عام است مفاد شده بود و بر کمان یبوصف ادوستی ه یبشخصه منظور افتاد و در آ
ه کن است یغمبر خود ھمیار پکث باز چه قباحت شد یه و حدیر اتحاد مضمون آیتقد

از  یو سست یباشد خصوصًا ھرگاه وھنکرده  می ر آنھاکین قرآن و تذید مضامکیتا

َوَذّكِْر فَإِنَّ اّ�ِْكَرى َ�نَْفُع ﴿ یابد قوله تعالین و عمل بموجب قرآن دریلفکم
امده اال ھمان مضمون را در یچ مضمون در قرآن نیو ھ .]٥٥ات: ی[الذار ﴾٥٥الُْمْؤمِنِ�َ 

تا الزام حجت و  اند ر آن اوردهید و تقرکیغمبر تایباز از زبان پ اند د فرمودهکیه تایچند آ
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الم پوچ نخواھد کن یده باشد مثل ایث را دیقرآن و حدھرکه  رده باشند وکاتمام نعمت 
ات و تالوت قرآن ھمه لغو کغمبر در باب روزه و نماز و زیرات پیدات و تقرکیگفت واال تا

ردن ھمه کد کیر را بار بار گفتن و تاینص امامت حضرت ام عهیخواھد شد و نزد خود ش
ن خطبه چنانچه یو سبب فرمودن ا کھوده خواھد بود معاذ الله من ذلیلغو و ب

دوستی ه منظور افتادن محبت و ککند  می ح داللتیصر اند ر آوردهین و اھل سیمورخ
ن ین جناب متعمن با آی که در مھمت ملکه جماعه از صحابه کرا یر بود زیحضرت ام

گر نام داران ھنگام مراجعت از آن ید و دیو خالد بن الول یده اسلمیشده بودند مثل بر
عرض نمودند چون جناب رسالت  جر به حضور یجا از حضرت امیب یھا تیاکسفر ش

س را کا دو ی یکده است و اگر من یمردم را بر زبان رسحرفھا  ن قسمیه اکد ید جپناه 
ر را با یه حضرت امک کیمنع خواھم نمود محمول بر پاس عالقه ناز ھا تیاکن شیاز ا

حت ین نصیجناب او بود خواھند داشت و ممتنع نخواھند شد لھذا خطبه عام فرمود و ا
ن من انفسھم یبالمومن یه منصوص است در قرآن الست اولکلمه کرا مصدر ساخت به 

نه سی کپاسداری م محمول بر یگو میخواھی ر یم از راه شفقت و خیگو میھرچه  عنیی
ر به یگر اھل سیارند محمد بن اسحق و دیرا با من در نظر نسی کند و عالقه ینما

 اند. ن قصه را آوردهیل ایتفص
 جه آن حضرت کت آمده یو مسلم از براء بن عازب روا یث دوم در بخاریحد

ذاشت و خود رد و گکفه یت از نسا و بنات خلیبر اھل ب کر را در غزوه تبویحضرت ام

 »انيالصبوالنساء  يف يا رسول اهللا اختلفني«رد کر عرض یبه غزوه متوجه شد حضرت ام

اما تريض ان تكون مني بمنزله هارون من مويس اال انه ال نبي «فرمود  جغمبر یپس پ

ع یعلم پس علم باشد جم سوی   بهه منزلت اسم جنس مضاف است کند یگو »بعدي
ع منازل ثابته به یو چون مرتبه نبوت را استثناء فرمود جممنازل را لصحه االستثناء 

ر ثابت شد و از جمله آن منازل صحت امامت و افتراض طاعت یحضرت ام برایھارون 
 یات حضرت موسیه در حال حکرا یبود ز میزنده  یھم ھست اگر ھارون بعد از موس

آمد عزل او  میالزم شد  می لین مرتبه ازو زایاگر ا ین مرتبه داشت بعد از وفات موسیا
ر ثابت ین مرتبه ھم به حضرت امیه اھانت اوست پس اکرا یست زیز نیجا یو عزل نب

ر در یلت امیل اھل سنت است در اثبات فضیث ھم دلین حدیباشد و ھو االمامه اصل ا
و استحقاق آن شود  می ث مستفادین حدیه از اکرا یشان در وقت خود زیصحت امامت ا
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ر بود پس یامام بالفصل حضرت امآنکه  ر او ویامامت غ یم بر نفیامامت آمد برایجناب 
اھل سنت ھم  کنواصب خذلھم الله در تمسھرچند  شود میمده نیث فھین حدیاز ا

ه محل نزاع است تا کن خالفت نه آن خالفت بود یه اک اند و گفته اند ردهکقدح 
ر محمد یه به اجماع اھل سکا رین خالفت اثبات شود زیاستحقاق آن خالفت بدادن ا

توم را کنه و ابن ام میوتوال مدکنه و سباع بن عرفطه را یبن مسلمه را صوبه دار مد
معنی ن امور یابود  میمطلق  یرده بودند و اگر خالفت مرتضکش نماز مسجد خود یپ

ال یاھل و عداری و خبر  گین خالفت محض در امور خانیه اکنداشت پس معلوم شد 
ت و اطالع بر امور مستورات است البد فرزند و ین امور موقوف بر محرمیچون ابود و 

ل یه باشند پس دلکباشند ھر چون  مین یار متعکن یا برایشان یداماد و امثال ا
 شانین قدح ایاھل سنت از ا یتواند شد و به فضل الله تعال مین یبرکاستحقاق خالفت 

ق یور است و طرکه در مقام خود مذک دان تب خود دادهکدندان شکن در ھای  جواب
شان یالم اکب یح و تھذیمال تنقکور شد که مذکق یث به طرین حدیعه به ایش کتمس

ر کذ کن تمسیه چه قدر سخنان پراگنده در اکد ید دیشان بایتب اکاست و اال در 
است  باقیار اختالل یبوجوه بس کن تمسیده و ھنوز ھم در ایو به مطلب نرس اند ردهک

ه کن بلییع اصولیست نزد جمیعلم از الفاظ عموم ن سوی   بهاسم جنس مضاف آنکه  اول
نه عھد ید و امثال آن واگر قریعھد است و در غالم ز برایآنکه  به اند ردهکح یتصر

در مثل سی کتواند گفت  میب االمر اطالق ثابت خواھد شد و چه یموجود نباشد غا
 ه بالبداھه عموم باطل است و درکد یت ابن زید و راید و لمست ثوب زیبت فرس زکر

چنانچه عنی ی »الصبيانوقوله اختلفني يف النساء وهو«نه عھد موجود است یقراینجا 
فه یر خلیبود در وقت توجه بطور حضرت ام یفه حضرت موسیحضرت ھارون خل

 بت باشد بعدید به مدت غیه مقکاستخالفی و  کغمبر بود در وقت توجه به غزوه تبویپ
نماند و  باقیه در حق حضرت ھارون ھم کماند چنان مین باقیآن مدت  یاز انتقضا
باشد و صحت سی که موجب اھانت در حق کن استخالف را عزل نتوان گفت یانقطاع ا
استثنا منقطع است اینجا  ه استثنا متصل باشد درکل عموم شود یدلوقتی استثنا 

ه است یجمله خبر یبعد یه انه ال نبکجھت اما لفظًا پس ازان معنی بالضرورت لفظًا و 
ل جمله بمفرد بدخول ان یرد و بعد از تاوکتوان  مینمستثنی و او را از منازل ھارون 

ست تا یه عدم نبوت از منازل ھارون نکرد و ظاھر است کدا یم االعدام النبوه پکح
ه کمنازل ھارون آن است ی یکآنکه  پس به جھتمعنی ح باشد و امام یاو صحاستثنای 
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در آنکه  گریلسانا د یافصح بود از موسآنکه  گریبر بود دکدر سن ا یاز حضرت موس
ن ھمه منازل باالجماع یاو بود در نسب و اقی یحقه برادر کگر آنیاو بود د یکنبوت شر

م و منزلت را بر عموم حمل یست پس اگر استثنا را متصل گردانیر را ثابت نیحضرت ام
ه از جمله منازل ھارون کالنسلم آنکه  الم معصوم الزم خواھد آمد دومکذب در کم ینک

ماند رسول  میزنده  یه اگر ھارون بعد از موسکرا یخالفت او بود بعد الموت ز یبا موس
را یشد و با خالفت منافات دارد ز میل نیازو زاگاھی ن مرتبه یغ و ایمستقل بود در تبل

ن یه از اکابت چه مناسبت پس معلوم شد یاست و اصالت را با ن یابت نبیه خالفت نک
ه ک اند آن چه گفتهآنکه  د سومیآ میر ھرگز راست نیراه استدالل بر خالفت حضرت ام

م یست گوئیز نیجا یالزم آمد عزل او و عزل نبشد  می لین مرتبه از ھارون زایاگر ا
ن برآمدن یه پادشاھان در حکرا یانقطاع عمل را عزل گفتن خالف عرف و لغت است ز

گذارند و بعد از معاودت  میفه خود یبان و گماشتگان خود را خلیخود از دار السلطنه نا
ند داد میآنھا را معزول نکس  ھیچ وشود  می ن خالفت منقطعیو مراجعت خود به خود ا

 یوسبعد از ماستقاللی فھمد و اگر عزل ھم باشد چون نبوت  میو نه در حق آنھا اھانت 
است به ھزار درجه خالفت چرا موجب نقصان و  یه مرتبه اعلکد یرس میبه ھارون 

رده کر عزل یر را بعد از موت وزیب وزیه ناکشد  می ه در رنگ آنکبلشد  می اھانت او
ه دادند به حضرت ھارون و معلوم یر را تشبیز چون حضرت امیر مستقل سازند و نیوز

فه بود و بعد از وفات یشان خلیبت ایبعد از غ یات موسیه حضرت ھارون در حکاست 
ر یه حضرت امکفه شدند الزم آمد یوقنا خلیالب بن کوشع بن نون و ی یحضرت موس

ه بعد از کبت نه بعد از وفات بلیشان بعد از غیات ایفه آن حضرت باشد در حیز خلین
واقع شود  جالم رسول الله که در ک یھیامل شود و تشبکه یگران باشند تا تشبیوفات د

ن ھمه یاذ بالله و اگر از ایاست و الع یانتید بی مالکردن که ناقص حمل یآن را بر تشب
امامت خلفاء ثالثه تا مدعا ثابت  یجا داللت است بر نفکث ین حدیم پس در ایدر گذر

يف وقت ولو«شود  می ر ثابتیحضرت ام برایالباب استحقاق امامت  یه ما فیشود غا

 .»عني مذهب اهل السنهوهومن االوقات 

ويل كل مومن وهوعلی  انا منوان عليا مني «ده مرفوعا انه قال یت بریث سوم روایحد

 یعیه در اسناد او اجلح واقع شده و او شکرا یث باطل است زین حدیو ا »من بعدي
ث او احتجاج نه یپس به حد اند ردهکف یت خود و جمھور او را تضعیاست متھم در روا
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به تصرف مراد باشد  یه اولکه است چه ضرور است کاز الفاظ مشتر یز ولینرد و کتوان 
از اوقات وقتی ه در کن است ید است به وقت و مذھب اھل سنت ھمیر مقیز غیو ن

 . جغمبر یر امام مفترض الطاعه بود بعد از جناب پیحضرت ام
او  طائر قد طبخ له ج یان عند النبکانه  کت انس ابن مالیث چھارم روایحد 

ا� ايت� باحب انلاس ايلك يالك ميع هذا الط�) فجاءه يلع و «ه فقال یال یاھد
مشوي فيف روايه ان انلحام و يف روايه انه حباري و يف ـاختلفت الروايات يف الط� ال

من رصح بوضعه ـو م اند الروايه انه حجل و اين حديث را اكرث �دث� موضوع گفته
حديث شمس ادلين ـحديث اهل الـجزري و قال امام اهل الـحافظ شمس ادلين الـال

ابو عبدا� �مد ابن امحد ادلمشيق اذلهيب يف تلخيصه لقد كنت زمنا طو�ًال اظن ان 
حا�م ان يودعه يف مستدر�ه فلما علقت هذا الكتاب رايت ـحديث الط� لم �سن ال

 نه داللتیه قرکرا یت زسیھم ن »موضواعت اليت فيه و مع هذا مفيد مداعـالقول من ال
ر یشھبه حضرت ام بی مراد باشد و یل مع النبکالله در ا یاحب الناس الآنکه  برکند  می
ه در کسی کا یاسه شدن فرزند که ھمکرا یخدا ز سوی   بهن وصف احب ناس بود یدر ا

ز یو اگر احب مطلقًا مراد باشد نشود  می م فرزند باشد موجب تضاعف لذت طعامکح
است عام یه صاحب رکالله چه الزم است  یه احب الخلق الکرا یست زیمدعا ند یمف

و صاحب  اند الله بوده یه احب الخلق الکمقدار  یاء عالیبار و انبکاء یباشد بسا اول
ه در کل یه حضرت شموکبل ییحیا و حضرت یرکمثل حضرت ز اند است عامه نبودهیر

ر در آن که ابوبکز متحمل است یو ن است عام داشتیر یشان طالوت بنص الھیزمان ا
ل ان ین به دلین بود نه به غائبینه منوره حاضر نباشد و دعا خاص به حاضریوقت در مد
ه مجلس کلمحه  یکن یب را از مسافت دور آوردن در ایه غاکرا یز یتنیقول اللھم ا

 یا خرق عادت از حق تعالیق خرق عادت متصور است و انبیل و شرب بود به طرکا
ه اسباب ظاھر یفار و اال جنگ و قتال و تھکبا  یمگر در وقت تحدکند  نمی طلب

مراد به من ـحيتمل ان يكون الو«بردند  میش یار خود از پکردند و به خرق عادت ک مین

ا يف قوهلم فالن ـكم«ج و معروف است یار راین استمعال بسیو ا »من احب الناس اليكوه

ه کمقاوم اخبار صحاح کرد  می ه داللت بر مدعاکری یدتقز یو ن »افضلهمواعقل الناس 
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ن من ياقتدوا بالذ«توانست شد مثل  میر و عمر دارند نکح داللت بر خالفت ابوبیصر

 . »ك ذلريغوعمر ور كب ايب يبعد

ن خبر یو ا »انا مدينه العلم و يلع بابها«قال  ج یت جابر ان النبیث پنجم روایحد

ابن ال اصل هل و قال ابلخاري انه منكر و لیس هل وجه قال �ي «ز مطعون است ین
موضواعت و قال الشيخ ـصحيح و قال الرتمذي انه منكر غر�ب و ذكره ابن اجلوزي يف ال

تيق ادلين ابن دقيق العيد هذا احلديث لم يثبتوه و قال الشيخ ميح ادلين انلووي و احلافظ 
ن یبه ا »موضوع �س تمسك شمس ادلين اذلهيب و الشيخ شمس ادلين اجلزري انه

و در  اند ردهکو احتجاج خارج  که اھل سنت آن را از دائره تمسکث موضوعه یاحاد
ه کن بدان ماند یعه و ایعلماء شدانشمندی ح است بر یل صریشان دلیمقام الزام ا

رات یرده و تقصکبر طرف  یرکه او را از نوکشخصی ر کند با نوکدا یمعرفت پشخصی 
ه کدر شھر گرداند  یانت اورا معلوم نموده و از خانه خود بر آورده منادیده و خیاورا د

ستم و عھده معامالت او ندارم یست من ذمه دار او نین یارکر را با من سر وکفالن نو
ن نمود وزر معامله یر معامله دکن ھمه مراتب را دانسته با آن نوین شخص ساده لوح ایا

مال مرتبه سفاھت کساده لوح نزد عقال در ن یازان شخص در خواستن آغاز نھاد ا
نه العلم شد چه یباب مدشخصی ه اگر کرا یست زید مدعا ھم نیخواھد بود و مع ھذا مف

آنکه  الباب یه ما فیغمبر غایاست عام ھم باشد بالفصل بعد از پیه صاحب رکالزم است 
شرط وجود  یکبوجه اتم متحقق گشت از وجدان  یط امامت در ویشرط از شرا یک

ات یگران ھم به روایاده ازان شرط در دیا زیآن شرط آنکه  د با وصفیآ میمشروط الزم ن

قد صببه يف صدر ايب وما صب اهللا شيئاً يف صدري اال «اھل سنت ثابت شده باشد مثل 

است در ھر  یات اھل سنت را اعتباریاگر روا »كان بعدي نبي لكان عمرومثل (لوبكر) 
 خورند.  میت الزم نیروا یکه بکد نمود یشان نبایرد و اال قصد الزام اکد یجا اعتبار با

من ـمرفواع انه قال ل«کنند  می تیه روایه آن را امامکاست  یثیث ششم حدیحد
اراد ان ينظر ايل آدم يف علمه و ايل نوح يف تقواه و ايل ابراهيم يف محله و ايل مويس يف 

ن یازاآنکه  »ايل يلع بن ايب طالب طر�ق تمسكبطشه و ايل عیيس يف عبادته فلينظر 
ر یاز غ اند ا افضلیشان معلوم شد و انبیا در صفات ایر با انبیث مساوات حضرت امیحد

ره ین لالمامه دون غیره واالفضل متعیافضل من غ یان علکلالفضل فمساوی خود و ال



 ٣٨٩  باب هفتم: در امامت

اھر است و اول و مقدمات آن از سر تا قدم بر ھر دانشمند ظ کن تمسیا یو فساد مباد
تب خود وارد نموده و کدر  یست ابن مطھر حلیث اھل سنت نیث از احادین حدیا

ھردو  فیدر تصانآنکه  رده حاالکنسبت  یبه بغوگاھی و  یھقیبه بگاھی ت آن را یروا
د و قاعده یآ میسر نیست به افترا و بھتان الزام دادن اھل سنت میموجود ن یازان اثر

نند و کت یروا یتابکث در یائمه فن حدبعضی ه کرا  یثیه حدکمقرره اھل سنت است 
ه اصحاب صحاح و یو مسلم و بق یرده باشند مثل بخارکتاب را التزام نکال یصحت ما ف

ح ین ثقات تصریر او از محدثیا غیتاب کث بالخصوص صاحب آن یبه صحت آن حد
ه در طبقه ک ن اھل سنتیه جماعه از محدثکرا یست زیرده باشد قابل احتجاح نکن

ث صحاح و یه احادکدند یر چون دکب و ابن عسایو خط میلیدا شدند مثل دیمتاخر پ
ل شدند به ینمانده ماھا  دران یسعجای و  اند رده رفتهکن مضبوط یحسان را متقدم

جا  یکاض یق بید و المتون تا بطریفه و موضوعه و مقلوبه االسانیث ضعیجمع احاد
رھا ممتاز سازند به سبب قلت یند و موضوعات را از حسان لغینما یفراھم آورده نظر تأن

شان بعد یه از اکن ین مھم سر انجام نشد اما متاخریعمر خود آنھا را ا یوتاھکفرصت و 
حسان  یموضوعات را جدا ساخت و سخاو یردند ابن الجوزکاز یدا شدند امتیتر پ

ر در منثور پرداخت و یدر تفس یوطیحده نوشت و س یرھا را در مقاصد حسنه علیلغ
با وجود  اند اف گفتهکن غرض را وا شیتب خود اکنندگان در مقدمات کخود آن جمع 

ث یافته باشم احتجاج به آن احادین آنھا دریح مصنفیه به تصرکتب کعلم به حال آن 
 یف مرتضیب از شریه خطکرده کچگونه روا باشد و لھذا صاحب جامع االصول نقل 

 فیه بعد از جمع و تالکن غرض یرده است به ھمکت یعه روایث شیاحاد یبرادر رض
ث خود ازان قسم ین حدیا نه بالجمله ایدارند اصلی ه کد یند و بحث نماکنظر ھا  دران
 ف دومیق ضعیتب اھل سنت موجود باشد و لو به طرکاز  یتابکچ یه در ھکست یھم ن
ن و یورکا مذیصفات انببعضی ر را با یصفات امبعضی ه است یالم محض تشبکن یاآنکه 
ن یان و مثل و نحو به اکاف و کو مثل شود  می هیه چنانچه باداه متعارفه تشبیتشب

القمر ليله اىل  من اراد ان ينظر«ه کان مقرر است ید چنان چه در علم بیآ میز یاسلوب ن

 هکداخل است و لھذا شعر مشھور را  »وجه فالن نيز در تشبيهاىل  البدر فلينظر
 ت: یب

 غاللتـــــــه یال تعجبـــــــوا مـــــــن بلـــــــ
 

ـــــــــ  ـــــــــد زر ازراره عل ـــــــــر یق  القم
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 ه کرا  یت مبتنین دو بیو ا
 دفشعر:

ــــث ذوا ــــت ثل ــــنرش ــــاي ــــن خلفه  ب م
 

ـــــ  ـــــارت ليل یف ـــــه ف ـــــل ـــــا  یالي  اربع
 

ـــــا ـــــامء بوجهه ـــــر الس ـــــتقبلت قم  و اس
 

ــــارتن  ــــر یف ــــيالقم ــــا ین ف ــــت مع  وق
 

او  یه مبناکم استعاره خواھد بود ین ھمه در گذریو اگر از ا اند داخل تشبیه ساخته
مال سفاھت کدن یه و استعاره مساوات مشبه با مشبه به فھمیه است و از تشبیبر تشب

 یھا زهیو سنگر کصحن پادشاھان را بمش که خاکج و مشھور است یاست در اشعار را
  فھمند قال الشاعر میمساوات نکس  ھیچ دھند و میه یاقوت تشبید و یرا به مروارآنجا 

 شعر:

 ومضيـــــبارقـــــا بـــــاالبرق الفـــــرد  يآر
 

ــدجيكف  ــاب ال ــم  يشــف جلب ــضيث  غم
 

 ه ارشفـــــتيـــــمـــــن اعال يان ســـــلمكــــ
 

ـــــد لنـــــا   ـــــا خضـــــبا كمت  قـــــبض يوف
 

 گیدر لمعان و درخشند یسلم یه پنجه حناکد یآ مین شعر الزم نیو از مضمون ا
و  یسیعم و یر به ابراھکه ابوبیحه اھل سنت تشبیث صحیبرابر برق باشد و در احاد

ن فرقه بھره یشده اما چون ا یمرو یسیه ابوذر به عیو تشب یه عمر به نوح و موسیتشب
ن حمل نه نموده و یورکاء مذین اشخاص با انبیاز عقل خدا داد دارند ھرگز بر مساوات ا

ه در یه مسقط اشاره تشبکمشبه را در رتبه خود و مشبه به را در رتبه خود داشتند بل
غمبر گو به ین شخص از اوصاف مختضه آن پیاست در ا یود وصفلمات وجکن قسم یا

 عمر يفور كاب مع ايب ج يقصه مشاوره النب عن عبد اهللا بن مسعود يف«آن مرتبه نباشد 

انوا كمثل اخوه هلم كهوالء ان مثل هوالء  (ما تقولون يف ج بدر قال قال رسول اهللا ياسار

رِْض ِمَن الَْ�فِرِ�َن َديَّاًراَوقَاَل نُوٌح رَّبِ َ� ﴿ من قبلهم)
َ
 .]26[نوح:  ﴾٢٦تََذْر َ�َ اْ�

�ْيَا ﴿ قال مويسو ِ ا�ُّ ْمَواً� ِ� اْ�ََياة
َ
َوقَاَل ُموَ� َر�َّنَا إِنََّك آَ�يَْت فِرَْعْوَن َوَمَ�َهُ زِ�َنًة َوأ

ْمَوالِهِ  َر�ََّنا ِ�ُِضلُّوا َ�ْن َسبِيلَِك 
َ
ْم َواْشُددْ َ�َ قُلُو�ِِهْم فََ� يُْؤِمُنوا َح�َّ َر�ََّنا اْطِمْس َ�َ أ

ِ�مَ 
َ
ْضلَلَْن َكثًِ�ا مَِن ا�َّاِس ﴿م یو قال ابراھ .]٨٨ونس: ی[ ﴾٨٨يََرُوا الَْعَذاَب اْ�

َ
 رَّبِ إِ�َُّهنَّ أ

 یسیو قال ع .]٣٦م: ی[إبراھ ﴾٣٦َوَمْن َعَصاِ� فَإِنََّك َ�ُفوٌر رَِحيمٌ  َ�َمْن تَبَِعِ� فَإِنَُّه ِمّ�ِ 

ُهْم ِعَباُدكَ ﴿ �ُْهْم فَإِ�َّ نَْت الَْعزِ�ُز اْ�َِكيمُ  إِْن ُ�َعّذِ
َ
 .]١١٨[المائدة:  ﴾١١٨�ْن َ�ْغفِْر لَُهْم فَإِنََّك �
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قال له (يا ابا مويس لقد اعطيت مزمارا  ج عن ايب مويس ان النبيوصححه ورواه احلاكم «

تواضع اىل  (من رسه ان ينظر ج قال رسول اهللاومسلم ومن مزامري آل داود) رواه البخاري 

رواه الرتمذي به لفظ آخر قال (ما وذر) كذا يف االستيعاب  ايباىل  عييس بن مريم فلينظر

يف الزهد  ييعنال اقلت الغرباء اصدق هلجه من ايب ذر شبيه عييس بن مريم) واظلت اخلرضاء 

ه آن افضل را کرا یشود ز میت نیفضل »سوم آن كه مساوات با افضل در صفتي موجب
 یبرکت موجب زعامت یز افضلیه به سبب آنھا افضل شده است و نکگرند یصفات د

ثابت شود وقتی ر بر خلفاء ثلثه یل حضرت امیتفضآنکه  ر مره چھارمیما مر غکست ین
ا مانند آن یوره کن در صفات مذیورکاء مذینباشند با انبمساوی ه آنھا کث ین حدیاز ا

تب اھل سنت تفحص واقع که اگر در کخرط القتاد بل یوره و دون ھذا النفکمذصفات 
و ثابت است و در  ین مرویخیه در حق شکاء یه با انبیث داله بر تشبیشود آن قدر احاد

ه ک اند ه نوشتهین صوفیست و لھذا محققیشان ثابت نین ایاز معاصر یکچ یحق ھ
اء یار انبکت و لھذا یمال والکر حامل یو حضرت ام اند ماالت نبوت بودهکن حامل یخیش
ن خوبتر یخیعت و اصالح امور ملت است از شیام شرکج احیفار و تروکه جھاد با ک

ل یه بر عواین و تنبکیقت و ارشاد به احوال سالیم طریا از تعلیار اولکافت و یسرانجام 
ه کاست  یقلگشت و ع یشتر مرویر بیا از حضرت امیب بزھد در دنینفس و ترغ

رد مثًال اگر کتوان  میات که به صدور افعال مختصه به آن ملیات نفسانکاستدالل بر مل
ار از کف و سنان یو در مقابله اقران و صنعت سکند  می ه ثباتکدر ھر معرشخصی 

ه حب و بغض و خوف و رجا و که اوست بلیح بر شجاعت نفسانیل صریبرد دل میش یپ
از یاس امتین قیرد بر ھمکن راه افعال و معامالت معلوم توان ینه از ھمیگر امور باطید

ا به یمال اولکا از جنس یا است و یمال انبکا از قسم یه اکشخصی ه یماالت باطنکدر 
ز یعه نیه شک یثیو در حدشود  می ارخانه عمده حاصلکن دو یاز ای یکه او در یجارح

ا ـتاويل القرآن كمعلی  تقاتل الناسانك يا عيل «÷ و ھو قوله  اند تب خود آوردهکدر 

ه مقاتالت کرا یاز است زین تفرقه و امتیح به ایز اشاره صرین »تنزيلهعلی  قاتلتهم
ه زمان نبوت بود و زمان ین بقیخیا زمان شیل قرآن بود پس گوین ھمه بر تنزیخیش

ن قت آیقه و ارباب معرفت و حقیوخ طریت شد و لھذا شیدوره وال یر ابتدایحضرت ام
ه کن است یو از ا اند ا نوشتهیت مطلقه انبیه و خاتم والیت محمدیجناب را فاتح باب وال
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اول از بحر  و مانند جدشود  می یاء الله به آن جناب منتھیع فرقه اولیسالسل جم
ن ملت به یعت و مجتھدیگردد چنان چه سالسل تلمذ فقھا شر میم منشعب یعظ
د بن ثابت و عبدالله یمسعود و معاذ بن جبل و ز شان مثل عبدالله بنین و نواب ایخیش

ه در اوالد حضرت کامامت معنی رد و گی میشام یاز علوم ا ایھ و رشحرسد  می بن عمر
ت یت ارشاد و منبعین قطبیساخت ھم میآن  یرا وص دیگریمر ی یکماند و  یر باقیام
ه کنشده بل یر مرومه اطھایق از ایافه خالکن امر بر یت بود و لھذا الزام ایض والیف
ساختند و ھر  میض خاص مشرف یده خود را به آن فیده و مصاحبان بر گزیاران چی

شان یفھم آن ھمه اشارات این فرقه بینواختند ا مین دولت یبه قدر استعداد او به ای یک
و مال فرود آورده در ورطه ضاللت  کاست عامه و استحقاق تصرف در امور ملیرا به ر
ران یه طاھره اورا تمام است بر مثال پیر و ذریه حضرت امکن است یز از ایو ن اند افتاده

و فاتحه و درود و دانند  می شان وابستهیه را با اینیوکپرستند و امور ت میو مرشدان 
اء الله یع اولیده چنان چه با جمیج و معمول گردیشان رایصدقات و نذر و منت به نام ا

آرد و فاتحه و  میبر زبان نسی کن مقدمات ین را در ایخین معامله است و نام شیھم
ه را وابسته به ینیوکو امور تکند  نمی یکشرسی کدرود و نذر و منت و عرس و مجلس 

اء مثل حضرت یشان باشد بر مثال انبیلت ایمال و فضکگو معتقد دانند  نمی شانیا
بر  یا مبنیانب مالکشان مثل یمال اکه کرا یز یسیو حضرت ع یم و حضرت موسیابراھ

 اند تینیاز وحدت و جمع و ع یا ھمه ناشیماالت اولکرت است و یل و مغایثرت و تفصک
ا و ارثان یرد و انبکتواند  می یه صفات او تعالکبل یا را مرات مالحظه فعل الھیو پس اول

گر در فھم مردم یه عالقه دیت و رسالت و جارحیر از عالقه عبدیماالت شان را غک
 رد. کتوانند  مین ین جھت آنھا را مرات مالحظه او تعالیو به ا ستیحاصل ن
ث ین حدیافر و اکا الخالفه فھو یه من ناصب علک یت ابوذر غفاریث ھفتم روایحد

ن یت اینسبت روا یست ابن مطھر حلیدا نیپ یتب اھل سنت نام ونشانکرا اصًال در 
ائن است و اخطب خوارزم ار خیرده و ابن المطھر در نقل بسکث با خطب خوارزم یحد

ث ین حدین است ایر المومنیه مناقب امکتاب او که است و مع ھذا در یدیاز غاله ز
ث صحاح یه مخالف احادکست یتاب او باشد ھم معتبر نکده نشد و اگر بالفرض در ید

يف هنج البالغه اصبحنا نقاتل اخواننا «÷ ه موجودند منھا قوله یتب امامکه در کاست 

م باز ینکث را اعتبار ین حدیو اگر ا »االعوجاجوما دخل فيه من الزيغ علی  االسالميف 
د و یر طلب خالفت نمایه حضرت امکمتحقق شود وقتی ث ین حدیھم مضمون ا
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امده در زمان یچ عھد بوقوع نیدر ھمعنی ن یند و اکاز دست او خالفت را نزع  دیگری
ه که موجود است یتب امامکنان چه در ر طلب خالفت ننمود چیخلفاء ثالثه حضرت ام

ن یجد اعوانا و بنابر ھمیوت فرموده بود اذا لم کت به سیاو را وص جغمبر یجناب پ
ر و یه طالب خالفت شد طلحه و زبکزمانی ت ماند ودر کت در زمان خلفاء ثالثه سایوص
از او  سه طلب قتله عثمان کردند بلکن ھرگز نزع خالفت از دست او قصد نه یالمومنام 
قصد و  بی م قصاص در خواستند رفته رفته منجر بقتال و جدال شدکذ حیو تنف س

ن یکسلمنا ل اند ن امر گواهین بر ایر المومنیر وخطب امیتب سکن چنان چه یاراده طرف
باالجماع در زمان خود  سر یفران نعمت است و خالفت حضرت امکافر کمراد از لفظ 

را یص لفظ خالفت است زین تخصیل بر اینباشد و دل ینعمته باالتر ازان کبود  ینعمت
درز مان خلفاء ثالثه معنی ن ین و ایه خالفت باالجماع مشروط است به تصرف در زمک

 ین حق تعالیکست لیث لفظ امامت واقع نیر را متحقق نبود و لھذا در حدیحضرت ام
و بدان  اند افر فرمودهک ه استخالفیز در آیر خالفت خلفاء ثالثه را نکد منیدر قرآن مج

اِ�َاِت ﴿ یفه را ختم نموده قوله تعالیه شریآ ِيَن آَمُنوا ِمنُْ�ْم وََعِملُوا الصَّ ُ ا�َّ وََعَد ا�َّ
ِي  ِيَن مِْن َ�بْلِِهْم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهْم دِيَنُهُم ا�َّ رِْض َكَما اْسَتْخلََف ا�َّ

َ
لَيَْستَْخلَِفنَُّهْم ِ� اْ�

ْمًنا اْرتََ� 
َ
َ�َُّهْم ِمْن َ�ْعِد َخوْفِِهْم أ َوَمْن َ�َفَر  َ�ْعُبُدونَِ� َ� �ُْ�ُِ�وَن ِ� َشيًْئا لَُهْم َوَ�َُبّدِ

ولَ�َِك ُهُم الَْفاِسُقونَ 
ُ
من انكر خالفه اخللفا بعد ذلك واي « .]٥٥[النور:  ﴾٥٥َ�ْعَد َذلَِك فَأ

العلم باستخالف اهللا تعايل اياهم فاولئك هم الكاملون يف الفسق واع هذه االيه ـاي بعد سم

ل و ضعفا است یھمه از مجاھ یدیات اخطب زیه رواکاھل سنت اجماع دارند  »حمدثنيو
ات او احتجاج یر و موضوع و ھرگز فقھا اھل سنت به مرواکات او منیاز روااری یبسو 

نخواھند شناخت سی کارزم بپرسند ند و لھذا اگر از علما اھل سنت نام اخطب خویننما
در  یریپ یه سنکه است به آن قصه یشب یذائک یدیه زیو الزام دادن اھل سنت به روا

ر فرتوت قدرت ین پیام عاشورا و ایام ایدا شد و ایبر سر راه او پ یگذشت مار میراه 
به حق  یعیش یه اکاد برآورد یگذرد فر می یجوان یعیه شکد یافت دیشتن مار نک

ه کخرف  ین سنیه مسلمانان داد از اکاد برآورد یفر یعیش شکن مار را بیا سعثمان 
 د. یفرما یدام جانور امر مکشتن کدام روز بکس در کدام کس را به حق کدام ک
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عيل ابن ايب طالب نورا وكنت انا «فرمود  جه آن حضرت کنند کت یث ھشتم روایحد

ا خلق اهللا آدم قسم ذلك النور ـباربعه عرش الف عام فلم÷ بني يدي اهللا قبل ان خيلق آدم 

ث به اجماع اھل سنت موضوع ین حدیو ا »جزء عيل ابن ايب طالبوجزأين فجزء انا 

قال الدارقطني وكذاب وقال حييي بن معني ه يروزمـيف اسناده حممد ابن خلف الو«است 

كان رافضيا وفيه جعفر ابن امحد ويروي من طريق آخر وم خيتلف احد يف كذبه ـلومرتوك 

ر فرض صحت یو بر تقد »سبهموكان اكثر ما يضع يف قدح الصحابه وضاعا وغاليا كذابا 
الجمله بھتر است و در استناد او  یت فین روایه از اکگر ید یتیمعارض است به روا

 یه باسناده الیعل/  یالشافع یو ھو ما رو اند ذب واقع نشدهکن بالوضع و الیمتھم

 يلع ب� يدي اهللا قبل ان �لق آدمكنت انا ابو��ر وعمر وعثمان و«وانه قال  ج یالنب

� بالف علم فلما خلق اسكننا ظهره ولم نزل ننتقل يف االصالب الطاهره حيت نقل÷ 
قل عمر ايل صلب نقل اباب�ر ايل صلب ايب قحافه و اهللا تعايل ايل صلب عبدا� و

ن ید ایو مو »نقل عليا ايل صلب ايب طالبعفان واخلطاب ونقل عثمان ايل صلب 

نود جمنده ما تعارف منها ائتلف االرواح جه مشھور است (کگر ھم ھست یث دیت حدیروا

ر یت حضرت امکه شرکرا یداللت بر مدعا ندارد ز يالتا ويبعد اللتو) ر منها اختلفكما تناو
ان یامر بھردو  نیت در اشود مالزم میمستلزم وجوب امامت او بالفصل ن یدر نور نبو

ند و دونه خرط القتاد در قرب نسب حضرت یه غبار منع بران ننشک یرد بوجھکد یبا
ن قرب موجب امامت بالفصل یه اکن است یالم در اکست اما ین یر به آن جناب بحثیام

حضرت عباس اول شد  می و اگر مجرد قرب نسب موجب تقدم در امامت ینایاست و 
ه و العم اقرب من ابن العلم عرفا و شرعا یونه عمه و صنوابکو خالفت لبود به امامت  می

ه کرا یاقت امامت حاصل نشد زیند عباس را به جھت محروم ماندن از نور لیو اگر گو
د ینرس یبیگر پسران او را نصینور عبدالمطلب منقسم شد در عبدالله و ابوطالب د

و حق  ین اولینور است پس حسنثرت کم اگر مدار تقدم در امامت بر قوت و یگوئ
ه کثرت اما قوت از آن جھت کجھت قوت و ھردو  ر بهیباشند به امامت از حضرت ام

د از ھمان حصه انشعاب یرس جغمبر یغمبر به پیچون انقسام نور واقع شده و حصه پ
غمبر و یبود نه در حصه پ یکه در اصل نور شرکر ین ھم شد به خالف حضرت امیحسن
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ثرت پس از آن کر او و اما یست از حصه غیاز نور اقو جغمبر یه حصه پکپر روشن است 
ثر من کو االثنان ا یو نور مرتضو ینور مصطفو درمیانن جامع بودند یه حسنکجھت 

 الواحد قطعًا.

ط� الرايه الع«بر یوم خیقال  ج یان النب ست عمر بن الخطاب یث نھم روایحد
ار یث بسین حدیو ا »رسوهل يفتح اهللا يلع يديهاهللا وبه �غدا رجًال �ب اهللا ورسوهل و

تب خود کن نھند و در یالراس و الع یه است اھل سنت آن را علیالروا یح و قویصح
ن حاصل یعه از این مدعاء شیکار برند لکدفع مقاالت نواصب و خوارج به  برای

ن امامت ایمھردو  هیو محبوب جمحبت خدا و رسول الله  درمیانه کرا یشود ز مین
آن دو از  ینف  میالکشخص در  براین صفت یز اثبات ایست و نین یبالفصل مالزمت

ِيَن آَمنُوا ﴿ رفقائهو س ركب حق ايب يف قد قال اهللا تعايلوف كي«کند  نمی رانیکد َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

ُ بَِقْوٍ�  ِ� ا�َّ
ْ
ذِلٍَّة َ�َ الُْمْؤِمنَِ� َمْن يَْرتَدَّ ِمنُْ�ْم َ�ْن دِينِهِ فََسوَْف يَأ

َ
ُ�ِبُُّهْم َوُ�ِحبُّونَُه أ

ِ َوَ� َ�َافُوَن لَوَْمَة َ��ِ�ٍ  ٍ� َ�َ الَْ�فِرِ�َن ُ�َاهُِدوَن ِ� َسبِيِل ا�َّ ِعزَّ
َ
ِ يُْؤ�ِيهِ  أ َذلَِك فَْضُل ا�َّ

ُ َواِسٌع َعلِيمٌ  َمْن �ََشاءُ  ِيَن ﴿ حق اهل بدر قال يف .]٥٤[المائدة:  ﴾٥٤َوا�َّ َ ُ�ِبُّ ا�َّ إِنَّ ا�َّ
�َُّهْم بُنَْياٌن َمرُْصوٌص 

َ
ا َك� ال شك ان من حيبه اهللا و« .]٤[الصف:  ﴾٤ُ�َقاتِلُوَن ِ� َسبِيلِهِ َصفًّ

َ� َ�ُقْم ﴿ »مسجد قباقال يف شان اهل ومؤمنني حيب رسوله ـمن حيب اهللا من الوحيبه رسوله 
بًَدا

َ
ْن َ�ُقوَم �ِيهِ  �ِيهِ �

َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَْوٍ� أ وَّ

َ
َس َ�َ ا�َّْقَوى ِمْن أ ّسِ

ُ
ْن  لََمْسِجٌد أ

َ
�ِيهِ رَِجاٌل ُ�ِبُّوَن أ

ُروا ّهِرِ�نَ  َ�َتَطهَّ ُ ُ�ِبُّ الُْمطَّ يا معاذ اين (« معاذـل ج يقال النبو .]١٠٨[التوبة:  ﴾١٠٨َوا�َّ

من الرجال قال وقيل ل ا سئل من احب الناس اليك قال (عائشه) ـمـلواحبك) فقال 

گران ھم یه چون محب و محبوب بودن خدا و رسول در دکند یعه گویاگر ش »(ابوها
ص ید گوئم تخصیبا یصیتخصاینجا  ر نماند و البد دریص حضرت امیافته شد پس تخصی

ه و چون فتح قلعه یدی یبا مالحظه به فتح الله علعنی یبه اعتبار مجموع صفات است 
ث المجموع یمقدر بود مجموع صفات من ح یر در علم الھیبر دست حضرت ام

ن یر اکافته شوند و ذیگران ھم یدرد یفراد یو فرادکر شد یمخصوص به حضرت ام
ه کق و آن آنست یته دارد بس عمکن مقام نیبود در ا کز مشتریگران نیه در دکصفت 

ح است پس اگر مجرد فتح بر دست یث صحیحد »بالرجل الفاجران اهللا يؤيد هذا الدين «
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م یشد لھذا تقد میر نیحضرت ام گیلت و بزریموجب فضفرمود  می انیر بیحضرت ام
ع یالم جمکه در کالم عرب بلکدر آنکه  صیگر از تخصیز فرمود جواب دین صفات نیا

لفظ رجًال در  و مقصود ما بعد او باشد چنانچهزی یچنند به کد یشتر تمھیف پیطوا
او  برایت یاثبات رجولآنکه  د مرد عاقل استیند زیگوآنکه  ث و مانندین حدیھم

ص ینجا ھم مقصود بالتخصیه است فقط پس در ایست مقصود اثبات عاقلیمقصود ن
حب الله و رسوله یحبه الله و رسوله و یه است و رجًال و یدی یفتح الله علیمضمون 

 د است. یمحض تمھ

ز اھل یث را نین حدیا »رحم اهللا عليا ا� ادر احلق معه حيث دار«ث دھم یحد
ه امامت بالفصل است کعه ین با مدعاء شیکن قبول دارند لیالراس و الع یسنت عل

و در حق عمر  »ار حيث دارـاحلق مع عم«ز آمده یاسر نیندارد در حق عمار ابن مساسی 

ث عمر اخبار یه در حدکبل »كان احلق بعدي مع عمر حيث«ه مشھور شده کح بلیز صحین
ر دعا است به اداره حق ھمراه او و یث حضرت امیاست به مالزمت حق با عمر و در حد

ه استجابت دعا کعه یخصوصا برطبق قرارداد ش یر خفیاست غ یدر اخبار و دعا فرق

 مع اصحابه عيلجيدعا ربه ان  ج يان النب« یه القمیابن بابو یرودانند  نمی را الزم ینب

از صحت  یه بوئکاند  ز افزودهین یو در حق عمر لفظ بعد »آخر ماسبق اىلعلی  حمبه
و مذھب شود  می دهیه او را عمر امام داند از آن شمکسی کا صحت امامت یامامت او

ث اول ین حدیعه ایمعصوم دانند و اال بر مذاق ش یر نبیرا غسی که کست یاھل سنت ن
ات اھل سنت و یبه روا کن مقام تمسیعه در ایل است بر عصمت عمر و چون شیدل

از ظرفاء بعضی رد و کد یشان را قبول بایات ایع روایشان منظور دارند البد جمیالزام ا
بر صحت  اند نموده کث دار تمسیث ادر الحق معه حیعه به حدیاھل سنت در مقابله ش

صيل معهم يف اجلمع وتابعهم والن علينا كان معهم حيث بايعهم «ر و عمر کخالفت ابوب

ه کشود  می اس مساوات درستیپس ق »نصحهم يف امور يتعلق به رياستهمواعات ـاجلمو

ن یجه در ایه مدار صحت نتکه یو مقدمه اجنب »عمروعيل مع ايب بكر واحلق مع عيل «

ن یا »حقيقتـيف الومقارن مقارن ـالن مقارن ال«امام صادق است شود  می اسیق
رده باشد کور کل آن در مقام ظرافت مذیو قاکن و استوار است یت متیاستدالل به غا

تب و متواتر است کشان اصح الیه نزد اکعه در نھج البالغه یات شیه موافق رواکرا یز
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ت که خود حرکدفع فتنه نھاوند خواست  برایه چون عمر بن الخطاب کثابت است 
مانع آمدند بعضی ردند و کز یتجوبعضی ار مختلف شدند کن ید و صحابه در مشوره اینما

ال وم يكن نرصه ـان هذا االمر ل«ه کن فرمود یر مشوره نمود ایعمر بن خطاب با ام

بلغ ما بلغ حتی  جنده الذي اعزهودين اهللا تعايل الذي اظهره وهوالبقله وخذالنه بكثره 

 »نارص جنده قال اهللا تعايلواهللا منجز وعده ونحن عيل موعود من اهللا وطلع حيث طلع و

رِْض َكَما ﴿
َ
اِ�َاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم ِ� اْ� ِيَن آَمُنوا ِمنُْ�ْم وََعِملُوا الصَّ ُ ا�َّ وََعَد ا�َّ

َ�َُّهْم ِمْن َ�عْ  ِي اْرتََ� لَُهْم َوَ�َُبّدِ ِيَن ِمْن َ�بْلِِهْم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهْم دِيَنُهُم ا�َّ ِد اْسَتْخلََف ا�َّ
ْمًناَخوْفِِهْم 

َ
ولَ�َِك ُهُم  َ�ْعُبُدونَِ� َ� �ُْ�ُِ�وَن ِ� َشيًْئا أ

ُ
َوَمْن َ�َفَر َ�ْعَد َذلَِك فَأ

خرز جيمعه ـمكان القيم من االسالم مكان النظام من الو« .]٥٥[النور:  ﴾٥٥الَْفاِسُقونَ 

 ان كانوا قليالً فهموالعرب وم جيتمع ابدا ـذهب ثم لويضمه فان انقطع النظام تفرق و

اصلهم دونك نار واستدر الرحي بالعرب وكثريون باالسالم عزيزون باالمجاع فكن قطبا 

 اقطارهاوحرب انك ان شخصت من هذه االرض انقصت عليك العرب من اطرافها ـال

ا بني يديك وان االعاجم ان ينظروا اليك ـمـيكون ما تدع وراءك من العورات اهم محتی 

قطعتموه اسرتحتم فيكون ذلك اشد لكليهم عليك غدا يقولون هذا اصل العرب فاذا 

ر را یه حضرت امکح معلوم شد یپس صر »طمعهم فيك كذا ذكره الريض يف هنج البالغهو
ن یمابیف ین عمر بن خطاب بود واگر معاذ الله نفاقین و ناصح امیاز ته دل ناصر و مع

داد و  میعجم  سوی   بهه عمر بن خطاب را مشوره رفتن کنبود وقتی ن بھتر یبود ازا می
ه دار کافتاد در حجاز  میست برانھا کا شیختند یآو میانش در چنگ یرکچون او و لش

ز معلوم یو نکردند  می و مردم ناچار شده اتباع اوشد  می السلطنه اسالم بود متصرف
گفت  می اینجا دانست از میر و عمر داخل کر خود رادر زمره ابوبیه حضرت امکشد 

ت امري عمر بن در هنج البالغه مذكور است كه حرضنيز وموعود من اهللا  نحن عيلو«

تنكب وبنفسك فتكرس وهذا العداىل  الروم متي تسريوخطاب را گفت حني استشاره يف غز

ليس بعدك مرجع يرجعون اليه فارسل اليهم وال تكن للمسلمني كانفه دون اقيص بالدهم 

ان تكن االخري والنصيحه فان اظهره اهللا فذاك ما حتمد واحرض معه البالغه ورجال جمربا 
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ه در کات را ین قسم روایعه ایه شکو طرفه آن است  »مثابا للمسلمنيوكنت ردء الناس 
انگارند و به  میده یده و ناشنیده نادیده و شنیده دیشان رسیتب به تواتر نزد اکاصح ال

ند ینما مین یمابیفت و منافقت فن از گمان مخالیذابکچندی ه یات موضوعه افترائیروا
ن ھمه یه اکگویند  می گاھیکنند  می ده و دست پا گمیحه را دیات صحین روایباز ا

ن محض بنابر اقلت اعوان و انصار بود باز خود یخیت آن جناب با شیمتابعت و مباع
ر و یح داللت بر قوت و غلبه حضرت امیه صرکات ثقات خود یشوند به روا میملزم 

م ياش عن سليع ابان ابن ايب يرو«ت ین روایننند چنان چه اک میثرت اعوان و انصار ک

 م تبايع ابابكر لنقلتك قال لهـاهللا لئن لوان عمر قال لعيل « هريه عن غريغو س اهلاليليبن ق

ن یپس ا »اقل عدداوخلييل لست اخونه لعلمت اينا اضعف نارصا اىل  لوال عهد عهدهعلی 
ه از جناب کبود زی یچر محض بنابر یوت حضرت امکه سککند  می داللتح یت صریروا

برھان آنجا  ر بال فصل ثم حق عمر و درکب یده بود و ھو ان الخالفه حق ابیغمبر شنیپ
را اگر امامت حق ین بود زیور ھمکه عھد مذکم است یعه قایموافق اصول ش یعقل

ن با وجود یخیبا شکرد  می منازعت کت به تریاورا وص جبود و آن حضرت  می یمرتض
غمبر یه پکد یآ میالزم شود  می ح مستفادیت صرین روایه از اکثرت اعوان و انصار ک

ت یو محروم داشته باشد امت را از لطف و وص یل امر الھیرده باشد به تعطکت یوص

�ُّ ﴿ قال اهللا تعايلر را به اتباع اھل باطل معاذ الله یرده باشد حضرت امک
َ
َها ا�َِّ�ُّ يَا �

وَن َصابُِروَن َ�ْغلُِبوا ِمائَتَْ�ِ  َحّرِِض الُْمْؤِمنَِ� َ�َ الْقَِتالِ  �ْن  إِْن يَُ�ْن ِمنُْ�ْم ِعْ�ُ
ُهْم قَوٌْم َ� َ�ْفَقُهونَ  َّ�

َ
ِيَن َ�َفُروا بِ� لًْفا ِمَن ا�َّ

َ
[األنفال:  ﴾٦٥يَُ�ْن ِمنُْ�ْم ِمائٌَة َ�ْغلُِبوا �

ن یغمبر به ایشدند جناب پ میمقابل باھم  افرکمسلمان و ده  یکه کزمانی در  .]٦٥
مال نعمت محتقق کن تمام شد و ایه دکزمانی داد و در  میف جھاد یلکدات تکیتا

ز فتنه و فساد یام و تجوکغ احیتبل کر خدا را امر بجبن و خوف و تریگشت ھم چون ش
مال منافات کال شان نبوت و رسالت کد حاشا و ین نمایل دیتاب الله وتبدکف یو تحر

ْرَ�ابًا﴿ یت قوله تعالین وصیدارد با ا
َ
ْن َ�تَِّخُذوا الَْمَ��َِكَة َوا�َّبِّيَِ� أ

َ
ُمَرُ�ْم أ

ْ
 َوَ� يَأ

�ُْتْم ُمْسلُِمونَ 
َ
ُمرُُ�ْم بِالُْ�ْفرِ َ�ْعَد إِذْ �

ْ
يَأ

َ
ه کگویند  می گاھیو  .]٨٠[آل عمران:  ﴾٨٠�
ر با خلفا را ابن طاؤس سبط ابوجعفر یھار موافقت حضرت اممنازعت و اظ کن تریا

ن یه سر دکاست  یھیده و طرفه توجیت پسندیگران به غایرده و دکاستخراج  یطوس
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ار کدر  یست امتثال اوامر الھیز ھم نیه جاکواجب بل یه اقتدار به افعال الھکرا یندارد ز
راند یم میو مسلمان صالح را دھد  می افران را نصرتکاوقات بعضی در  یاست الله تعال

ه کن است یھم گیست شان بندیز نیافر و قتل مسلمان جاکرا نصرت کس  ھیچ و
خود  کاقتدا به افعال مالآنکه  ند نهکار کد و موافق آن یفرمان خداوند خود را قبول نما

عنی من یز ایه سراسر مجاز در مجاز است نکا یدن یخداوند گیه در عالقه بندکد ینما
ه کو ان چه گفت قی یحق یو خداوند گیعالقه بندجای وب و مطعون است چه یمع
ه رسوالن خود کرا یست زیر محمود نیعجلت محمود است پس در امور خ کو تر یتان

ح یند صرینما یشان تانید و ایل امر فرمایبتعجھرگاه  شانیرا و عباد خود را خداوند ا

َصاَ�تُْ�ْم ﴿ یرند قوله تعالگیان بر خود یداغ عص
َ
َ�َّ فَإِْن أ �نَّ مِنُْ�ْم لََمْن َ�َُبّطِ

ُ�ْن َمَعُهْم َشِهيًدا
َ
َّ إِذْ لَْم أ َ�َ ُ �َْعَم ا�َّ

َ
 يف قوله تعايلو .]٧٢[النساء:  ﴾٧٢ُمِصيَبٌة قَاَل قَْد �

ولَ�َِك �َُسارُِعوَن ِ� اْ�َْ�َاِت وَُهْم لََها ﴿ نيمعجلـمدح عباده ال
ُ
[المؤمنون:  ﴾٦١َسابُِقونَ أ

ه کست و امام را یچ استخاره نیر حاجت ھیار خکه در کو لھذا مثل مشھور است  .]٦١
 ین تانیه ازو در اکز باشد یجا یت خلق و ارشاد گمراھان است چگونه تانیمنصب ھدا

 یدر تانسی کست و پنج سال یست بیرا ھم حد یز تانیو نشود  می ر فوتیثکواجبات 
امد یواجبات الزم ن کبود پس تر یبه امر الھ یحضرت مرتض یند تانیگذارند اگر گو مین

ر دران وقت متحقق نبود و اال نصب امام و یه امامت حضرت امکد پس معلوم شد یگوئ
ه کماند  میمناقضت دارد و بدان باھم  لوازم امامتادای  کو تر یردن بتانکاورا امر 
ست و پنج سال ھرگز اظھار قضاء خود یه تا بکد یند و بگوک یرا پادشاه قاضشخصی 

ح ین صرکلم مکس تکدو  درمیانه را به حضور خود آمدن مده و ھرگز یچ قضین و ھکم
ست و پنج یرده است بعد از بکنه  یبالفعل وعده قضاست ھنوز قاضآنکه  داللت دارد بر

ه از ک یغرضت یح و تقویم تناقص صریرد و اگر حمل بر ظاھر نمائکخواھد  یسال قاض
 یست تعالیده نین سفاھت و قبح آن پوشیاست الزم خواھد آمد و آن ع ینصب قاض
مامور شد و اصال  یر از جانب خدا به تانیز چون حضرت امیرا ونیبکعلوا  کالله عن ذل
متابعت او معذور خواھند بود و اگر بنابر  کن در تریلفکرد مکامامت ن یاظھار دعو

ند محل یرا نصب نما دیگرین مدت یمھمات خود در ا یروائ ارکا خود ین و دنیحفظ د

ُ ٱَ� يَُ�ّلُِف ﴿عتاب و عقاب نخواھند بود اذ  ۚ  إِ�َّ  ًساَ�فۡ  �َّ  .﴾لََها وُۡسَعَها
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انك تقاتل يلع تاو�ل « قال لعيل ج يان النب« ید خدریت ابوسعیازدھم روایث یحد

ث آن یه مفاد حدکرا یمساس ندارد زن خبر با مدعا یو ا »القرآن كما قاتلت يلع ت��له
ن است مذھب اھل یرد و ھمکخواھی ل قرآن قتال یازاوقات تاووقتی ه تو در کاست 
ر حق و یب و مخالفان او بر غیر در مقاتالت خود بر حق بود و مصیه حضرت امکسنت 
ر امام بالفصل یه حضرت امکدام وجه داللت است بر آنکث به ین حدیو در ا یمخط

ل قرآن و در امامت بالفصل بداھه به یست در مقابله بر تأوین یه مالزمتکرا یاست ز
ه کاست بل یمال نادانکث رادر مقابله اھل سنت آوردن ین حدیوجه من الوجوه پس ا

 ث معلومین حدیه از اکرا یرند تواند شد زگیل بر مذھب اھل سنت یث را دلین حدیاگر ا
ل قرآن خواھد بود یه قتال بر تاوکامام خواھد بود زمانی ر در یه حضرت امکشود  می

ل اھل سنت یث ھم دلین اصل حدیبود و در ا کیه کشان معلوم است یوقت قتال ا
قرآن را معنی ه کر بود و مقابالن او بر خطا یحق در جانب حضرت امآنکه  است بر

قسم  نیمال وقاحت خود اکن صاحبان از یرده اکمده بودند و خطا در اجتھاد ینفھ
ده یه بر خالف عقکرا یشوند ز میف یو خود ضعکنند  می ن مقام واردیث رادر ایاحاد

اظھار معنی فر باالجماع اگر کس بیل القرآن لیار تاوکح دارند الن انیشان داللت صریا
جای فر او حرف است چه کخود باز ھم در  میند بنا بر غلط فھکار کانسی کقرآن را 

ه محاربوه کن است یشان ایده ایند و عقکار کل ھمان است انیه تأوکرا  یخفمعنی ه کآن
 موجود است.  ید طوسید العقایفره چنانچه در تجرک

ا� تارك في�م اثلقل� ما ان « ج يعن النب«د بن ارقم یت زیث دوازدھم روایحد

ث ین حدیو ا »عرت�عظم من االخر كتاب اهللا وتمسكتم بهما لن تضلوا بعدي احدهما ا
بر  که متمسکست یه الزم نکرا یمساس ندارد ز یث سابقه با مدعیدستور احادھم به 

علي�م �سنيت «ح است یث ھم صحین حدین ایکباشد سلمنا ل یبرکصاحب زعامت 
سلمنا  »عضوا عليها بانلواجذن املهدي� من بعدي تمسكوا بها ووسنه اخللفاء الراشدي

د یند الزم آکگر داللت بر امامت اقارب است پس امعنی به  ین عترت در لغت عربیکل
الخصوص مثل عبدالله  یائمه باشند واجب االطاعت عل جع اقارب آن حضرت یه جمک

و اسحاق ابن جعفر صادق  یو حسن مثن ید بن علیه و زیبن عباس و محمد بن الحنف

خذوا شطر دينكم عن هذه « ح وارد استیث صحیزدر حدیت و نیشان از اھل بیوامثال ا
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(متسكوا بعهد ابن ام عبد) وار) ـاهتدوا هبدي عم(و اشاره بعائشه فرمود و  »احلمرياء

امثال واحلرام معاذ بن جبل) و(اعلمكم باحلالل و(رضيت لكم ما ريض لكم ابن ام عبد) و

ه بدرجه شھرت و ک »عمر)وذلك كثريه خصوصا قوله (اقتدوا بالذين من بعدي ايب بكر 
ث داللت ین حدین اشخاص امام باشند و اگر ایمه اه ھکده الزم آمد یرس یتواتر معنو

عه متواتر است یه نزد شکر یاز حضرت ام یح مرویث صحید حدیبر امامت عترت نما

مثل «ث ین قسم حدیچگونه درست شود و ھم »ا الشوري للمهاجرين واالنصار)ـ(انم«

نند ک میداللت ن »من ختلف عنها غرقواهال بيتي فيكم مثل سفينه نوح من ركبها نجي 
شان است و تخلف یشان و منوط به اتباع ایادوستی ت مربوط به یفالح و ھداآنکه  مگر
ب یمحض نص یبه فضل الله تعالمعنی ن یو ا کشان موجب ھالیو اتباع ادوستی از 

وجد یه خاص است به مذھب اھل سنت الیع فرق اسالمیاھل سنت است و پس از جم
تاب الله کاس یت و بر قیع اھل بیبحبل و داد جم اند کشان متمسیه اکرا یرھم زیغ یف

�ُْفَسُ�ْم َوُ�ْرُِجوَن فَرِ�ًقا مِنُْ�ْم ِمْن دِيَارِهِْم َ�َظاَهُروَن ﴿ هک
َ
�ُْتْم َهُؤَ�ءِ َ�ْقُتلُوَن �

َ
ُ�مَّ �

ٌم  َساَرى ُ�َفاُدوُهْم وَُهَو ُ�َرَّ
ُ
تُوُ�ْم أ

ْ
ثِْم َوالُْعْدَواِن �ْن يَ�  َعلَيُْ�ْم إِْخَراُجُهمْ َعلَيِْهْم بِاْ�ِ

َ�ُتْؤِمُنوَن بَِبْعِض الِْكَتاِب َوتَْ�ُفُروَن بَِبْعٍض 
َ
َ�َما َجَزاُء َمْن َ�ْفَعُل ذَلَِك ِمنُْ�ْم إِ�َّ  أ

�َْيا ِ ا�ُّ َشّدِ الَْعَذابِ  ِخْزٌي ِ� اْ�ََياة
َ
ا َوَ�وَْم الْقَِياَمةِ يَُردُّوَن إَِ� أ ُ بَِغافٍِل َ�مَّ  َوَما ا�َّ

َحدٖ  َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ ﴿ه کاء یمان باالنبیو در رنگ ا .]٨٥[البقرة:  ﴾٨٥َ�ْعَملُونَ 
َ
 ﴾رُُّسلِهِۦ ّمِن أ

چ فرقه یه ھکعه یورزند به خالف ش میفران نکمان و با بعض بغض و یبا بعض محبت وا
ه را یسازند و بق میفه محبوب یطا یکبعضی ت را دوست ندارند و یع اھل بیشان جمیا

 یکه اھل سنت کن است حال اتباع یگر را ھمیفه دیطابعضی دارند و  میمبغوض 
ند یجو می کآرند بدان تمس مین خود یات دینند از ھر ھمه رواک میفه را خاص نیطا

تب اھل سنت را کشان بران گواه است و اگر یث و فقه ایر و حدیتب تفسکچنان چه 
ه موافق اھل یه گرفته تا فروع فقھید الھیعقاه از کعه را یات شینند و مروکاعتبار ن

از خوش طبعان بعضی ن مقام یرده شد چه جواب است و در اکن رساله نقل یسنت در ا
ر نموده آمد گفته یر و حل آن تزویر آن تقرکب البد ذیدلفر یلیدارد خ یریعه تقریش

ع اھل یه محبت جمکد ینما مینه اقتضا یث بسفین حدیت در ایه اھل بیه تشبکاست 
نج ک یکدر شخصی ه اگرکرا یست زیشان در نجات و فالح ضرور نیل اکت و اتباع یب
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و شتی که دوران در تمام کجا گرفت بال شبھه از غرق او را نجات حاصل شد بلشتی ک
عه چون یست پس شین یگر معمول و عادینج دکگاھی نشستن و  ینجکبه گاھی 

 یش گرفتند بال شبھه ناجیشان پیا ازبعضی ببعض اھل سنت شدند و اتباع  کتمس
ند دفع شد و ینما میت یار بعض اھل بکشان بابت انیه اھل سنت بر اک یباشند و طعن

در آنکه  ق نقضین جواب بدو وجه سخن دارند اول به طریالحمد لله اھل سنت در ا
و ه را گمراه ندانند یه و افطحیه و ناوسیسانکیه و یدیه زکد یه را باین صورت امامیا

ن یاز ا ینجکشان یوره و امثال اکن فرق مذیاز ای یکه ھر کرا یمفلح انگارند ز یناج
نجات از  برایشتی کنج ک یکخود ساخته و جای نج کع گرفته و دران یوسشتی ک

ه کرا یز مخدوش گشت زیه نین ائمه اثنا عشریین صورت تعیه در اکاست بلافی کغرق 
ه کن است یامام ھممعنی است و افی کا یدردن از موج یدر نجات بخششتی کنج کھر 

ه بر ھم شد و اگر یه امامکه بلیاتباع او موجب نجات آخرت باشد و تمام مذھب اثنا عشر
 ین مذھبین حرف در مقابله آنھا گفته خواھد شد پس تعیند ھمیه گویدیلمه را زکن یا

ه حق کد یاع مذاھب را بیه جمکست بلیعه درست نیچ فرقه را از فرق شیخود ھ برای
ھردو  تناقض و تضاد واقع است واینھا  مذاھب درمیانآنکه  دانند و صواب انگارند حال

 یه بدھکن شدن است یضیل به اجتماع نقیات قایر اجتھادیدر غ یجانب را حق دانست
نجات وقتی شتی کنج ک یکجا گرفتن در آنکه  ق حالیاالستحاله است دوم به طر

نج ک یکند و چون در کرخنه نشتی کگر از آن ینج دکه در کاست یبخش از غرق در
چ فرقه از یردن اغاز نھاد بالشبھه غرق خواھد شد و ھکگر رخنه ینج دکنشست و در 

رده کدا یگر رخنه پینج دکنشسته و در شتی کن ینج اک یکست اال در یعه نیفرق ش
شان سالم یاشتی کند اما ینما میر دور یمختلفه س ینجھاکدر ھرچند  اھل سنت یآر

ند و الحمد کد و غرق یا در آیتا از آن طرف موج در اند ردهکنج رخنه نکچ یاست ودر ھ
ه کث ین دو حدیار اکار روش اھل سنت الزام توان داد نواصب را در انیلله و باخت

ف یلکث تین دو حدیه مفاد اک اند و گفته اند ردهکقدح ھردو  نیدر صحت ا یعقللی یدلب
ت یع اھل بیبه جم که اگر تمسکرا یه بالبھداھه محال است زکت ه اسیبممتنعات عقل

ه امه کد یبا میشان اختالف و تناقض رو داده ید فروع اید و بال شبھه در عقاینموده آ
شان یببعض ا کن و ھو محال بالبداھه و اگر تمسیضین النقیلف باشد به جمع بکم
ح بال مرجح الزم خواھد یاول ترجن در شق ییر تعیا بغین خواھد بود یا بتعید یرده آک

اش  ھا را اختالف واقع است باز ھماننیز این حق به جانب خود نییات تعیآمد و در روا
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مراد باشد الزم  یح بال مرجح و اگر شق ثانید با ترجیآ میاسه کن در یضیاجتماع النق
آنکه  ن واحد از خود شارع حاالید یکع متفاوته در ید مختلفه و شرایز عقاید تجویآ

قًا لَِما َ�ْ�َ يََديْهِ ِمَن الِْكَتاِب َوُمَهيِْمًنا َعلَيْهِ ﴿ نَْزْ�َا إَِ�َْك الِْكَتاَب بِاْ�َّقِ ُمَصّدِ
َ
 َو�

 ُ نَْزَل ا�َّ
َ
ا َجاَءَك ِمَن اْ�َقِّ  فَاْحُ�ْم بَيَْنُهْم بَِما � ْهَواَءُهْم َ�مَّ

َ
ٍ َجَعلْنَا  َوَ� تَتَّبِْع أ

لُِ�ّ
ًة َواِحَدةً َولَِ�ْن ِ�َبْلَُوُ�ْم ِ� َما  ِ�َْعًة َوِمنَْهاًجاِمنُْ�ْم  مَّ

ُ
ُ َ�ََعلَُ�ْم أ َولَْو َشاَء ا�َّ

ِ َمرِْجُعُ�ْم َ�ِيًعا َ�ُينَّبُِئُ�ْم بَِما ُكنُْتْم �ِيهِ  فَاْستَبُِقوا اْ�َْ�َاتِ  آتَاُ�مْ  إَِ� ا�َّ
ه استحاله ینیز است و به ضرورت دین تجویف اح مخالیصر .]٤٨[المائدة:  ﴾٤٨َ�َْتلُِفونَ 

تواند بر آمد  میا نین خدشه آن اشقیعه از عھده جواب ایچ فرقه از فرق شیآن ثابت و ھ
 ند. کار یاال چون روش اھل سنت اخت

شان یتب اکگر ین ودیش از حد اعصاست چنانچه الفیعه پس بیه شیل عقلیاما دال
قاعده بدست اھل سنت حواله نموده شود اینجا  ل است اما دریآن دال یفایافل استک
ن یبر ا یل عقلیه دلکد دانست یشان را به آن حل توانند نمود اول بایل ایه ھر دلک

ل پنجم از آن چه یچنان چه دل یع مقدمات او عقلیا جمیست یاز سه حال ن یمدعا خال
ل اول یه دلچنان چ یو بعض نقل یمقدمات او عقلبعضی ا یور است کن رساله مذیدر ا

ن اصطالحات وراء اصطالح یل دوم و ایاست مثل دل یع مقدمات آن نقلیا جمیاست 
بر  یل نقلیب باشد و دلکات صرفه مریبرآن چه از عقل یل عقلیه دلکالم است کمشھور 
ل یقسم دالھرسه  نند بالجملهکمقدمه او موقوف بر نقل بود استعمال  یکآن چه 

ن ھمه ین آن پس اصل اییق تعیا طریا موانع آن یط امامت یاز شرا اند ه البد ماخوذیعقل
ابت یه نکرا یل مباحث امامت است و مباحث امامت فرع مباحث نبوت است زیدال

ه نبوت رسالت خدا است پس چون اصول کرا یات زیاوست و مباحث نبوت فرع الھ
عترت و تاب و کرده شد به مخالفت کشان را در سه مباحث بر ھم یعه و مقرارت ایش

شان تا یر منع گرفته شد و در نسب شھادت ایشان را در سه مرتبه زیل ایا دالیعقل گو
ه در کشان ین مقدمه ایم مثال اینکروشن مثالی ن را به یسه پشت قدح نموده آمد و ا

ه نصب که اصلش آن است یون منصوصًا علیکجب ان یار ماخوذ است االمام یل بسیدال

اصل اين اصل واهللا علی  اصل اين اصل آن كه بعث النبي واجبواهللا علی  االمام واجب«

اهللا علی  اصل اين اصل آن كه اللطف واجبواهللا تعايل علی  اصل آن كه التكليف واجب
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تاب و کعنی ین ین عدلیو چون در چھار مبحث مذاھب را به شھادت شاھد »تعايل
ن یاه ماند پس به ان مقدمه چه اشتبیگر در بطالن ایرده باشد دکعترت عقل باطل 

ث المقدمات و المواد عاقل را معلوم و روشن یشان من حیل ایع دالیقاعده حالت جم
ن ملعبه اطفال و به یر چوبیه در رنگ شمشکال کنماند مگر صورت اش باقیشد و 

ن یشان در ایه ایل عقلیر دالکر زال است و لھذا از ذیمال ھر پین پایر قالیدستور ش
ه بزعم خود کشان را یل ایاز دالچندی حاصل است اما  یلکاستغناء  یرساله بفضله تعال

نمونه  یو مشتاری یبساز  کیاند م تاینکور کمذ اند قرار داده یو عمده اقو یعروه الوثق
ده ین مرتبه قوت نرسیشان به ایه بزعم خود اکشان یل ایه دالیباشد و حال بق یخروار

 ل است.یواضح گردد و آن ھمه شش دل
ر در صحابه یر از حضرت امیه معصوم باشد و غکامام را واجب است آنکه  :اولل یدل

ھردو  یبرکو ا ین صغریو در ا یر او و ھو المدعیمعصوم نبود پس اوامام باشد نه غ

ا ـانم«ه کر نص فرموده است برآن یحضرت امآنکه  برایپس  یاما صغر اند ممنوع

ن و یه مھاجرکه در آن جماعه کاست  یھیآخره و بد یال »االنصاروالشوري للمهاجرين 
ال امره گویند  می ه خوارجکد یز چون شنینبود ون  میفه ساختند معصویانصار آنھا را خل

ن علم یکل »هنج البالغه سلمنا ذا يفكآخره اىل  فاجرو بر اريالبد للناس من ام«ه کفرمود 
ه اسباب علم کرا یز یر نبیتواند شد در غ مین شخص معصوم است حاصل نیاآنکه  به

ه که عصمت ملکمه و عقل و خبر صادق ظاھر است یز است حواس سلیسه چ گیھم
ه را کز آن ملید و عقل نیآ مین یح در حسیه است مانع از صدور ذنوب و قباینفسان

ن راه استدالل به افعال و یکق استدالل به افعال و آثار لیافت مگر به طریتواند در مین
ع افعال و آثار شخص مخصوص یه اول اطالع بر جمکرا یاست ز مسدوداینجا  آثار در

ا و ید فاسده و حسد و بغض و عجب وریر از عقاینونات ضمکات قلوب و میخصوصًا ن
ع یه حاصل شودو اگر بالفرض حاصل شود حسن جمکست ین نکم اخالق ممیگر ذماید

تواند شد و  میه ضامن کو مستقبل را  یافعال و آثار حاضره او معلوم خواھد شد ماض
صبح یر است ییطان و اغوا نفس و قرنا سوء دم بدم در تغیر شکآدم به م یحالت بن

ا و بلعم باعورا در یصیافرا قصه برصکصبح یمومنا و  یمسیافرا وک یمسیالرجل مومنا و 

دينك علی  يا مقلب القلوب ثبت قلبي«است و دعاء مأثور افی کعبرت  براین باب یا

ه معلوم کم یردکن ھمه فرض یو اگر ا ین امر دواء شافیاز مرض اشتباه در ا »طاعتكو
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 یه السعیافت غایه امتناع صدور ذنب است چه قسم توان درکقت عصمت یشد اما حق
ن قدر در حصول یت است و ایه مرتبه محفوظکم ینکه عدم صدور معلوم کآن است 

ا خبر خدا و یا متواتر یم است ست تا امتناع نباشد و خبر صادق دو قسینافی کعصمه 
ه انتھاء متواتر بحس شرط کرا یست زین یجا دخلنیه متواتر را در اکرسول ظاھر است 

د و اال خبر یر مفیه غیر محسوسات مثل ما نحن فیاست و در غضروری افاده علم 
بود وھو باطل باالجماع و خبر خدا و رسول در ضروری د علم یفالسفه به قدم عالم مف

ز یز است پس جایبدا در اخبار جاآنکه  عه اولیشود بر اصول ش میباب موجب علم ن نیا
گر از خبر از فسق ھمان یدوقتی دھند و در شخصی خبر از عصمت وقتی ه در کاست 

االراده  یده و بدا فیگر نرسیده باشد و خبر دین نزد ما رسیند واحد الخبریشخص فرما
و در شخصی اراده متعلق شود به عصمت تی وقز است پس در یعه جایز باجماع شین

ن شخص بر یه اکنان برخاست و وثوق و اعتماد نماند یگر به فسق او اطمیوقت د
ا ین یلفکخبر خدا و رسول به م یوصولآنکه  باشد تا آخر عمر دوم باقیعصمت خود 
ه کرا ید زیآ میح الزم یا بواسطه تواتر در شق اول دور صریاست   میبواسطه معصو

 یم توقف الشین خبر رابه عصمت او سازیاگر اکنیم  می ن خبر ثابتیعصمت اورا به ھم
عه یست نزد شین ید قطعیه ھر تواتر مفکرا یحرف است ز ینفسه است در شق ثان یعل

َ�ةِ ﴿ ن در وضو ویمثل تواتر مسح خف و غسل رجل ِيَن آَمُنوا إَِذا ُ�ْمُتْم إَِ� الصَّ َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

رُْجلَُ�ْم إَِ� فَاغْ 
َ
يِْديَُ�ْم إَِ� الَْمَرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُ�ْم َوأ

َ
ِسلُوا وُُجوَهُ�ْم َو�

ُروا الَْكْعَبْ�ِ  هَّ َحٌد ِمنُْ�ْم  �ْن ُكنُْتْم ُجُنًبا فَاطَّ
َ
ْو َجاَء أ

َ
ْو َ�َ َسَفٍر أ

َ
�ْن ُكنُْتْم َمرَْ� أ

ْو َ�َمْسُتُم ال
َ
ُموا َصعِيًدا َطّيًِبا فَاْمَسُحوا ِمَن الَْغا�ِِط أ نَِّساَء فَلَْم َ�ُِدوا َماًء َ�َتَيمَّ

يِْديُ�ْم ِمنْهُ 
َ
ُ ِ�َْجَعَل َعلَيُْ�ْم ِمْن َحَرٍج َولَِ�ْن يُرِ�ُد  بِوُُجوهُِ�ْم َو� َما يُرِ�ُد ا�َّ

َوَ� تَُ�ونُوا ﴿ .]٦[المائدة:  ﴾٦ِ�َُطّهَِرُ�ْم َوِ�ُتِمَّ نِْعَمَتُه َعلَيُْ�ْم لََعلَُّ�ْم �َْشُكُرونَ 
ْن 

َ
ْ�َمانَُ�ْم َدَخً� بَيَْنُ�ْم أ

َ
نَْ�اثًا َ�تَِّخُذوَن �

َ
� �ٍ َ�لَِّ� َ�َقَضْت َغْزلََها ِمْن َ�ْعِد قُوَّ

ةٍ  مَّ
ُ
ْرَ� ِمْن أ

َ
ٌة ِ�َ أ مَّ

ُ
ُ بِهِ  تَُ�وَن أ َما َ�بْلُوُ�ُم ا�َّ الْقَِياَمةِ َما ُكنُْتْم َوَ�ُبَّيَِنَّ لَُ�ْم يَوَْم  إِ�َّ

امثال وصيغه التحيات يف قعده الصلوه ويف الفاظ القرآن « .]٩٢[النحل:  ﴾٩٢�ِيهِ َ�َْتلُِفونَ 

ه حصول علم کرا ید زیر مفیرد و آن ھم غکد ین باییخاص را تع یپس البد تواتر »ذلك
مد اعتماد از ذب بر آکدو ماه  یکن بود چون در یثرت ناقلکاز تواتر محض بنابر  یقطع
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اران خود یبه  سر یحضرت امآنکه  برایپس  یبرکھمه اقسام او بر خاست و اما 

مشوره بعدل فاين لست بفوق ان اخطي وال آمن من وال تكفوا عن مقاله بحق ا«فرمود 

د خصوص در یآ مین قول معصوم نیه اکو ظاھر است  »ذلك يف فعيل كذا يف هنج البالغه

ل یه دلک »املك به منيواال ان يلقي اهللا يف نفيس ما ه«ن عبارت واقع شده یالم اکآخر 
گرداند  مینفس خودش  کمال یه معصوم را حق تعالکرا یح بر عدم عصمت است زیصر

ر یحضرت ام یز در دعایو ن »كان املككم الربه«ه کث وارد است یچنان چه در حد

خالفه قلبي كذا آورده الريض يف هنج اللهم اغفريل ما تقربت به اليك ثم « مرویست

 . »البالغه

�ذِ ا�َْتَ� إِبَْراهِيَم َر�ُُّه ﴿ یرده باشد لقوله تعالکفر نکچ گاه یه ھکد یامام با :ل دومیدل
ُهنَّ  َ�مَّ

َ
ِدي قَاَل َ� َ�َناُل َ�هْ  قَاَل َوِمْن ُذّرِ�َِّ�  قَاَل إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماًما بَِ�لَِماٍت فَ�

الِِم�َ  ا ﴿یافر ظالم لقوله تعالکو ال .]١٢٤[البقرة:  ﴾١٢٤الظَّ نْفُِقوا ِممَّ
َ
ِيَن آَمُنوا � َها ا�َّ ُّ�

َ
يَا �

ِ�َ يَوٌْم َ� َ�يٌْع �ِيهِ َوَ� ُخلٌَّة َوَ� َشَفاَعةٌ 
ْ
ْن يَأ

َ
َوالَْ�فُِروَن ُهُم  َرزَْ�َناُ�ْم ِمْن َ�بِْل أ

الُِمونَ  �ذْ قَاَل لُْقَماُن ِ�بْنِهِ َوُهَو يَعُِظُه يَا ُ�َ�َّ َ� ﴿ یو لقوله تعال .]٢٥٤[البقرة:  ﴾٢٥٤الظَّ
 ِ َْك لَُظلٌْم َعِظيمٌ  �ُْ�ِْك بِا�َّ ھمه بت پرست  سر یر امیو غ .]١٣[لقمان:  ﴾١٣إِنَّ الّ�ِ

ن یاآنکه  امامت جواب براین باشد یر متعیامام نباشد پس ام سر یر امیپس غ اند بوده
 یدر وقت نف یه ننوشته آریالمکتب کدر  یعه و سنیاز شسی کشرط در امامت 

ور کث مذیه و حدیچ آیودر ھ اند دهین شرط را تراشیعه ایخالفت خلفا ثالثه علما ش
فر را اعتبار که عدم سبق ینیه و دیچ امر از امور شرعیه در ھکست و ظاھر است ین
ه ھفتاد پشت در اسالم گذشته کسی کله و افر صد ساکمان یه بعد از اکبل اند ردهکن

�ذِ ا�َْتَ� إِبَْراهِيَم َر�ُُّه ﴿ه یبه آ کن شرط باشد و تمسین امر چرا اعتبار ایبرابرند در ا
ُهنَّ  َ�مَّ

َ
قَاَل َ� َ�َناُل َ�ْهِدي  قَاَل َوِمْن ُذّرِ�َِّ�  قَاَل إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماًما بَِ�لَِماٍت فَ�

الِِم�َ  ن یه ایه مفاد آکرا یست زیش نیه و مغلطه بکمضحاینجا  در .]١٢٤[البقرة:  ﴾١٢٤الظَّ
ه از امت یع مناصب شرعیه عدالت در جمکرا یزرسد  نمی ه بظالمیاست شرعیه رکاست 

شرط است تا فائده آن منصب متحقق شود  کر ذلیو قضا و احتساب و امارت و غ یبرک
فر و ظلم و ک درمیاناست است پس یجب فساد آن راست موینصب ظالم در ھر ر
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 یذات ف یکوقت جمع نشوند نه در  یکن در ییاست و مناف یامامت تناف درمیان
ه مسلمان عدل کد یدر وقت امامت امام با هکن است مذھب اھل سنت ین و ھمیوقت

رده کفر که سابق کسی کرده باشد و کفر و ظلم نه کقبل از امامت ھم آنکه  باشد نه
افر ظالم گفتن ھرگز در لغت و عرف و شرع کمان و توبه یا ظلم نموده بعد از ایاست 

 »يفـحال حقيقه ومبدا يف الـا قام به الـمشتق فيمـقد تقرر يف االصول ان ال«ست و یز نیجا

ا تقرر ـكم«د گفت یه متعارف شد ھمان جا باکجای ست یره مجاز و مجاز ھم مطرد نیغ

سفسطه قبيحه وـجاز نخله لطويل غري انسان وصبي وهااللـمجاز اليطرد ومحله ان الـيف ال

قد ـميت للحي والـحي للميت والـجائع للشبعان والوكذا النائم للمستيقظ والفقري للغني و

موايل الفرش) يف حديث اىل  روي القايض ابواحلسن الزاهدي من احلنيفه يف (معايل العرش

عيشك يا رسول اهللا ـمهاجرين واالنصار وه حمرض من الب جقال للنبي  سطويل ان ابابكر 

ز در یخ نیر تواریو اھل س »قال صدق ابوبكرو÷ م اسجد لصنم قط نزل جربئل ـاين ل

به  سر کب یسجد لصنم قط پس صحت ابیه لم ک اند نوشته سق یر صدکاحوال ابوب
 لله.  الحمد شد و یز اجماعین شرط نیمالحظه ا

افته ی سر یر حضرت امیه باشد و نص در غیه منصوص علکامام آنکه  :ل سومیدل
فلما  یاند اما صغر ممنوع یبرکو  ین ھم صغریر او امام نباشد در ایشود پس غ مین

ـا الشوري للمهاجرين واالنصار فان اختاروا رجال انه قال انم« سن یر المومنیمرعن ام

احلديث وفاما يف القرآن اعلی  يفوجد النرص وسموه اماما كان هللا ريض واما الكربي فالنه لو

اذ ال عربه باالحاد يف االصول وال  وجد النص لكان متواتراوالنه لوقدمر االمران مجيعا و

قد اختلف وجد النص يف كل االئمه وواقل من ان يعرفه اهل بيته وهم قد انكروه والنه ل

بينهم والنه  وجد النص وقع االختالفواوالد كل امام بعد موته يف دعوي االمامه ول

عيل االول اما ان يكتموه عند ايل عدد التواتر اوال و جوجد النص فاما ان يبلغه النبي ول

الول يرفع االمان عن متواتر االثاين باالمجاع واىل  ال سبيل يظهروهواحلاجه اين اظهاره ا

علی  فيهم يلزم احلجه ـعدد التواتر لاىل  م يبلغه النبيـمتواترات وان لـيستلزم كذب الو

 . »ج مكلفني فينتفي فائده النص بل يلزم ترك التبليغ يف حق النبيـال
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از خلفاء ثالثه ماند خود  کیشه متظلم و شایھم سر یحضرت امآنکه  :ل چھارمیدل

ما ذلك اال لغصب االمامه عنه فيكون امامه حقه دون غريه و«ان نمود یرا مظلوم و مقھور ب

را یات است زین روایصحت ا »اع جواب از اين دليل منعـمـمومنني صادق باالجـاذ امري ال
ه کده بلین باب نرسیات در ایه رواکده بلین باب نرسیت در ایچ روایه نزد اھل سنت ھک

گر و معاونت و امداد بتواتر یات موافقت و مناصحت و ثنا و دعا در حق ھمدیروا
ه کات اھل سنت یرواموافق  یثرکافته شد ایه را مختلف یات امامیده و روایانجام

داد چنان چه  می یکات و مشوره نین الحیشان موافق و مناصح بود حیر با ایحضرت ام
شان ثنا فرمود یز بعد موت بایاز نھج البالغه منقول شده و ن سدر قصه عمربن خطاب 

آخر  یر الکب یت و نجات داد چنان چه لله بالد ابیریشان را شھادت و بخیو اعمال ا
افته یز ین نیعه مخالف ایات شیثر رواکاز نھج البالغه منقول شده است و از یبخطبه ن

عه با یه محض شکه را یه اخذ نمودند و مختلف فیشد پس نقل اھل سنت متفق عل

اخذ يالن العاقل «ردند کطرح کنند  می تیشان روایوصف معلوم بودن حال رواه ا

شف الغمه کن باب از نھج البالغه و یاعه در یات شیروا »هيمختلف فـال كرتيه يمتفق علـبال
ش ین باب بیات اھل سنت خود در ایل تمام سوابق گذشت و روایامله بتفصکفه یو صح

 یکن امر منصف شده یھم برایاس است الموافقه ابن السمان یاز حد و حصر و ق
ق نمونه یه بحث امامت اوست به طریه ما نحن فک سر کن باب در حق ابوبیت از ایروا

ه در نھج البالغه از ک یر را با عبارتین عبارت حضرت امیت ایدر عرب یم و اگر ماھریاریب
م و حق آن است یند و ذمه دارکم به تفاوت کد و حیاست موازنه نما یآن جناب مرو

ت و ین مھارت در عربیکرد لکتواند  میت نیاکبتصنع حسی کر را یالم حضرت امکه ک
تأمل در مواقع  یه را بیبه وحشیه لغات غرکآنلم شرط است نه کھر مت یقه شناسیسل

الحافظ ابوسعد ابن  یز نداشته باشد رویفته گردد و ما به تفرقه و تمیده فریبالغه شن

ا قبض ابوكرب ـمـمحدثني ايضا عن حممد بن عقيل ابن ايب طالب انه لـمن ال«ره یالسمان و غ

 س فجاء عيل جمدينه بالبكاء كيوم قبض فيه رسول اهللا ـسجي عليه ارجتت الو سالصديق 

باب البيت الذي فيه علی  يقول اليوم انقطعت خالفه النبوه فوقفوهباكيا مسرتجعا و

ثقته مسرتوحه ووانيسه و ج ابوبكر مسجي فقال (رمحك اهللا ابابكر كنت الف رسول اهللا

واشدهم تقيه واخوفهم هللا  ـانااخلصهم ايمو موضع رسه مشاورته كنت اول قومه اسالماو
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علی  احد هبمجل واحوطهم لرسوله واشفقهم عليه ووظمهم عناء يف دين اهللا عز اعو

اصحابه واحبهم صحبه واكثرهم مناقب وافضلهم سوابق وارفعهم علی  االسالم ايمنهم

خلقاً وارشفهم عنده منزله فضالً وهدياً وسمتاً ورمحهً و ج اشبههم برسول اهللادرجه و

ني مسلمـعن الو ج عن رسول اهللاقهم عنده جزاك اهللا عن االسالم واوثهم عليه وواكرم

اك اهللا ـحني كذبه الناس فسم ج البرص صدقت رسول اهللاخريا كنت عنده بمنزله السمع و

َق بِهِ ﴿ تعايل يف تنزيله صديقا فقال عز من قائل ْدِق َوَصدَّ ِي َجاَء بِالّصِ ولَ�َِك ُهُم  َوا�َّ
ُ
أ

 صدق به ابوبكربالصدق حممد صيل اهللا عليه سلم والذي جاء ف .]٣٣[الزمر:  ﴾٣٣الُْمتَُّقونَ 

صحبته يف الشده احسن ـمكاره حني عنه قعدوا وقمت معه عند الآسيته حني بخلوا وو س

خليفته يف ـهجره ورفيقه يف الـمنزل عليه السكينه والوالصحبه ثاين االثنني وصاحبه يف الغار 

خليفه م يقم به ـقمت باالمر ما لاحسنت اخلالفه حني ارتد الناس و جل وامتهوعز  دين اهللا

لزمت منهاج نبي هنضت حني وهن اصحابك وبزت حني استكانوا وقويت حني ضعفوا و

وكبت  منافقنيـم تفدع برغم الـلـم تنازع ولويف اصحابه اذ كنت خليفته حقا  ج رسول اهللا

الباغني قمت باالمر حني فشلوا ونطقت  زيغالكاذبني وكره احلاسدين وصغر الفاسقني و

نفوذا اذ وقفوا فاتبعوك فهدوا وكنت اخفضهم صوتا واعالهم فوتا  مضيتحني تعبوا و

ابلغهم قوال واكربهم رايا واشجعهم وواقلهم كالما واصوهبم منطقا واطوهلم صمتا 

اهللا للدين يعسوبا اوال حني تفر الناس عنه آخرا عمال كنت واالمور وارشفهم اعرفهم بو

ا اذ صاروا عليك عياال حتملت اثقال ما ضعفوا عنه ـحني فشلوا كنت للمومنني ابا رحيم

حفظت ما اضاعوا وعلوت اذ هلعوا وصربت اذ جزعوا وادركت اوطار رعيت ما امهلوا و

وا جليت عنهم فابرصـم حيتسبوا ومالنالوا بك ك فظفروا ويبرارجعوا ارشدهتم ما طلبوا و

صبا فطرت واهللا بعباهبا وفزت خالكافرين عذابا صبا وللمومنني رمحه وانسا وعلی  كنت

ـم لـم تضعف بصريتك ولـم تغلل حجتك وادركت سوابقها لبجناهبا ووهبت بفضائلها و

ا قال ـكمكنت واصف وال يزيله القواصف وم يزغ قلبك كاجلبل ال حتركه العـلجتبن نفسك و
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ا قال ضعيفا يف بدنك قويا يف ـكموذات يدك (امن الناس عليه يف صحبتك و ج رسول اهللا

ـم يكن مومنني كبريا يف انفسهم لـا عند اهللا جليال يف اعني الـامر اهللا متواضعا يف نفسك عظيم

 ل عندك قوي عزيزال الحد فيك مطمع الضعيف الذليالحد فيك مغمز ولقائل فيك مهمز و

البعيد تاخذ منه احلق القريب وحتی  ذليلالقوي العزيز عندك ضعيف تاخذ بحقه وحتی 

اء اقرب الناس اليك اطوعهم هللا واتقنهم له شانك احلق والصدق والرفق وقولك عندك سو

هللا هبم احكم وجزم وامرك حكم وحزم ورايك علم وحزم ورايك علم وغزم فابلغت و

ـان وثبت االسالم قوي االيماعتدال بك الدين والسبيل وسهلت العسري واطفات النريان 

اهللا سبقا بعيدا واتبعت من بعدك كره الكافرون فسبقت وولـمسلمون وظهر امر اهللا والو

هدت مصيبتك ريتك وذعظمت ري فوزا مبينا فجللت عن البكاء وفزت باخلاتعابا شديدا و

ر اگر کش ابوبیدر منا خطبه آن جناب است یکن یا »انا اليه راجعون)ام فانا هللا ولالن
تب کو در  اند ر و عمر واقعکه در شأن ابوبکبات آن جناب را یلمات طکع خطب و یجم

حافل جدا گانه  یتابکم یق موثقه و معدله متواتر و مشھور بر شماریاھل سنت به طر
 د ساخت. یبا یباالستقال مقابل نھج البالغه رض ید پرداخت و دفتریبا

ست یمرواینھا  تبکه در کت وتظلم یاکعه در باب شیات شیه رواک یسؤال اگر گوئ
ن ھمه گروه یه اکد ینما میباشد دور از عقل اینھا  اگر ھمه موضوع و مخترع رؤساء

خواھد بود  یرا منشأ غلطاینھا  ر نموده باشند پس البدیر اجماع بر افترا بر جناب امیثک
 ست. یشان چیآن منشأ غلط ا

 کره ذلیم و بدا و غیات تجسیصرفه در روا بی شانیاه اه روکور شد کجواب سابق مذ
ار یه بسید الھیرتبه عقاآنکه  ب فرموده حاالیذکمه آنھا را تیو ا اند مه بستهیدروغ بر ا

ق یز به طریات نیذب آن رواکمآنکه  الباب یت ما فیدور است از رتبه اعتقاد صحابه غا
شان یعه بایاز طرف ش یذبکرا م ات مطاعن صحابهیده و روایرساینھا  گر بهیعه دیش

امله و کفه یات چنان چه از صحیح آن روایب صریذکشان تیده و در فھم ایا رسیده ینرس
ن فرقه اجماع دارند بر بغض صحابه و اعتقاد بد ینھج البالغه منقول شده و چون ھمه ا

ل یاند پرورش دروغ اوینند واظھار نماکت یات را چرا روایذب آن رواکشان میدر حق ا
 یده و دروغھاینفرقه گردین دروغ اجماع این جھت ایخود ھر ھمه را منظور افتاده از ا

ب نمودند و مع ھذا در اصل منشأ یذکتبعضی ند و کت یروابعضی گر را تجسم و بدا ید
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آنھا  یه در نھج البالغه رضکر در خطب خود یه جناب امکھم دارند و آن است  یغلط
عه بود اسقاط یذب گمان شکر و مین حضرت امیه مبکگر را یرا جمع نموده و خطب د

و فرماید  می انیش بیت قریاکش ر گذشتکش ابوبیو حذف نموده مثل آن چه در ستا
ه مراد از آن خلفاء کفھمند  مین فرقه بنابر سوء ظن خود یاکند  می شانیبد بر ا یدعا

ه ک اند شیر نوجوانان قریامه مراد حضرت کال بلکشان باشند و حاشا و یثالثه و اعوان ا
ز و شعور یرا ھم در سن تم یفه اول و ثانیام خالفت خلیه اکدر زمره صحابه نبودند بل

رده در کدا ین عقل و رشد ناقص پیر المومنیام خالفت امیه در اکافته بودند بلینه در
ر و یطلحه و زبعنی یاران و دوستان او یر و ین حضرت امیما بیامور عظام در آمدند و ف

م گشتند و باز در یردند و باعث فساد عظکھا احداث یررنجھا و ناخوشکن شیام المومن
ز تقاعد و یآن قدوه االصحاب ن یر و معاونه آنجناب و اطاعت اوامر و نواھینصرت ام

 یر از نواحیرھای او بر بالد مسلط شدند و غکو لش یه باغیمعاوآنکه  دند تایاسل ورزکت
حه ثابت یات صحیر نماند و در روایطه تصرف حضرت امین در حوفه و عراق و خراساک

ر فرمود و عبدالرحمان بن یان حرب جمل سکشتکر در یه چون حضرت امکاست 
ار یمقتول شده بود تلھف بس سن یه از جانب ام المومنکافت ید را یعتاب ابن اس

اصل  »نفيست يشفو يش ثم قال جدعت انفيعسوب قريهذا «ه نمود و گفت یفرمود و گر

را بر معتقدات خود و مرغوبات  سر یالم حضرت امکه کن است یعه ھمیداء عضال ش
ز به یث را نیات و حدیه آکند بلینما میحمل  اند ه از روسا ضالل فرا گرفتهکچندی 

ه صحابه کان کست و اال چه امین یعضال را عالج ین دائیفھمند و ا میق ین طریھم

ِيَن َ�َفُروا ِ� قُلُو�ِهُِم ﴿فرماید  می شانیدر وصف ا یه حق تعالکرام ک إِذْ َجَعَل ا�َّ
 ِ لَْزَمُهْم َ�

َ
ُ َسِكينَتَُه َ�َ رَُسوِ�ِ َوَ�َ الُْمْؤِمنَِ� َو� نَْزَل ا�َّ

َ
َمَة اْ�َِميََّة َ�ِيََّة اْ�َاهِلِيَّةِ فَ�

ْهلََها
َ
َحقَّ بَِها َوأ

َ
ُ  ا�َّْقَوى َوَ�نُوا أ ٍء َعلِيًما َوَ�َن ا�َّ ز در یو ن .]٢٦[الفتح:  ﴾٢٦بُِ�ّلِ َ�ْ

ِ ﴿فرماید  می حق شان ٌد رَُسوُل ا�َّ ارِ رَُ�َاُء بَيَْنُهمْ  ُ�َمَّ اُء َ�َ الُْكفَّ ِشدَّ
َ
ِيَن َمَعُه أ  َوا�َّ
ِ َورِْضَوانًا ًدا يَبَْتُغوَن فَْضً� ِمَن ا�َّ ًعا ُسجَّ ثَرِ ِسيَماُهْم ِ�  تََراُهْم ُركَّ

َ
وُُجوهِِهْم ِمْن �

ُجودِ  هُ فَآَزَرهُ فَاْسَتْغلََظ  َذلَِك َمَثلُُهْم ِ� ا�َّْوَراةِ  السُّ
َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
ْ�ِيِل َكَزْرٍع أ َوَمَثلُُهْم ِ� اْ�ِ

ارَ  اَع ِ�َغِيَظ بِِهُم الُْكفَّ رَّ ِيَن آَمنُ  فَاْسَتَوى َ�َ ُسوقِهِ ُ�ْعِجُب الزُّ ُ ا�َّ وا وََعِملُوا وََعَد ا�َّ
ْجًرا َعِظيًما

َ
اِ�َاِت ِمنُْهْم َمْغفَِرةً َوأ نَّ ﴿فرماید  می زیو ن .]٢٩[الفتح:  ﴾٢٩الصَّ

َ
َواْعلَُموا أ
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 ِ َ َحبََّب إَِ�ُْ�ُم  �ِيُ�ْم رَُسوَل ا�َّ ْمرِ لََعنِتُّْم َولَِ�نَّ ا�َّ
َ
لَْو يُِطيُعُ�ْم ِ� َكثٍِ� ِمَن اْ�

يَماَن َوَز�َّنَ  هَ إَِ�ُْ�ُم الُْ�ْفَر َوالُْفُسوَق َوالْعِْصَيانَ اْ�ِ ولَ�َِك ُهُم  ُه ِ� قُلُو�ُِ�ْم َوَ�رَّ
ُ
أ

اِشُدونَ  ذاء خاندان او یو ا جن قسم مخالفت رسول الله یمصدر ا .]٧[الحجرات:  ﴾٧الرَّ
ث متواتره نموده باشد یب قرآن و احادیذکده باشد البد تین عقیرا اسی کتوانند شد اگر 

 اذ بالله. یلعو ا
رد ک یر ادعاء امامت نموده و اظھار معجزه موافق دعویه حضرت امکآن :ل پنجمیدل

 یمه و محاربه جن و رد شمس پس در دعویبر و برداشتن صخره عظیمثل قلع باب خ
الم ماخوذ است از استدالل اھل سنت در کن روش یخود صادق باشد پس امام باشد و ا

ن مشابھت در محض اسلوب سخن است نه در صحت یکل جغمبر خود یثبات نبوت پ
اثبات  برایه اول در صحت اثبات امامت به معجزه حرفست چه معجزه کرا یمتقدمات ز

ه مثل قضا و افتا و اجتھاد و یگر مناصب شرعیاثبات امامت و د براینبوت است نه 
عثت ه چون بکو وجھش آن است  کر و وزارت وامثال ذلکه و امارت لشیسلطنت ناح

ق خدا بخلق معجزه یبالواسطه از جانب خدا است پس اثبات او بدون تصد ینب
شوند  میض او به امت ثابت یو تفو یه به گفته نبکن مناصب یتواند شد به خالف ا مین

ن عادت یاست و چون ا یان عادت الھیمحض جر یز وجه داللت معجزه بر صدق نبیو ن
ا یز منحصر در حق انبیشان پس داللت نیر ایست نه در حق غیجار ÷ا یدر حق انب

 یند و به معجزه اثبات دعوک یدعوشخصی بر شخصی اگر آنکه  ن سخنیباشد شاھد ا
نه یدر شرع شاھد و ب یق اثبات دعویه طرکرا ید ھرگز در شرع معتبر نخواھد شد زینما

ز یو معامالت و چون امامت ن یع دعاویاس در جمیھذا الق یاست نه اظھار معجزه و عل
ل ید معجزه دران دلیار اھل حل و عقد گردیا به اختی جغمبر ین پییوابسته به تع

ذب محض و افتراء بحث کادعاء امامت در خالفت خلفا ثالثه آنکه  تواند گشت دوم مین
ت آن حضرت یه مبطل آن وصیذب آن است و وجوب تقکه ھم میات امامیه رواکاست 

المنزل  یالوحکه ین ھمه امور نزد امامیآن و ا یح منافیوت صرکر رابه سیحضرت ام ج
رامات از آن جناب مسلم الثبوت کظھور خوارق عادات و آنکه  سوم اند من السما ثابت

ز متواتر و مشھور است و قلع باب یگر و صلحا امت نین خلفا ثالثه و صحابه دیکاست ل
ش ندارد و ینجاامامت در آن وقت گ یان دعوکبود ام جغمبر یبر در زمان جناب پیخ

ه کعه است یت شیست محض رواین یتب اھل سنت از آن اثرکاما محاربه جن پس در 
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ه کد یدر راه خبر رسان÷ ل یالمصطلق بر آمد جبرائ یدر غزوه بن جچون آن حضرت 
نند پس آن ک یدکیر شما که بر لشکخواھند  می ان جمع شدند ویدر فالن چاه جن

ح باشد پس یت صحین رواید اگر ایآنھا را به قتل رسانر یر را فرستاد و امیام جحضرت 
و چون در آن وقت امامت نبود شاھد  سر یرامت امکغمبر خواھد بود و یمعجزه پ

بن  یشرط است باالجماع و عل یه مقارنت معجزه با دعوکامامت چگونه تواند شد 
ب یپس بالرغمبر بود ین محاربه بامر پیه اکشف الغمه آورده است کدر  یلیاردب یسیع

ست در یتب اھل سنت موجود نکز در یمه نیشد و رفع صخره عظ جغمبر یمعجزه پ
ن یتاب خود چنکاست در  یدیه زکده شد اخطب خوارزم یه دیدیه و زیعه امامیتب شک

ده یرس بھم گیاران را تشنین شد یصف سوی   بهر یه چون توجه حضرت امکآورده است 
ه دران ک یر راھبید یکاوند نزدکرا ب یتا موضعفرمود  سر یافت شد پس امیو آب نا

ظاھر شد و از ثقل آن سنگ عاجز شدند  یالنک گیافتن سنکبود پس در اثنا  می یواد
دند پس خود فرود آمد و آن را برداشت و تا مسافت دراز پرتافت و یر رسانیو خبر به ام

آب خوردند ر از آن کن و سرد ھمه مردم لشیریظاھر شد ش یر آن سنگ چشمه آبیز
تب کن امر را مشاھده نمود اسالم آورد و گفت ما در یر ایر شدند و چون راھب دیوس
ن صخره را یرد و اکر نزول خواھد ین دین و چنان نزد ایچنشخصی ه کم یافته ایمه یقد

رامت ھم ثابت کن ین حق خواھد بود بالجمله اگر ایبر دشخصی خواھد برداشت و آن 
ست و یور نکمذاینجا  امامت در یخواھد بود دعو سرامات آن جناب کر یشود مثل سا

ن قسم معجزه یاھل شام ا ین قصه بوقوع آمده و اگر مقام تحدینه در مقابله اھل شام ا
مساسی عه یش ید و با مدعایگرد میچشم اھل سنت  گیموجب برخنشد  می ھا ظاھر

 یباغ یبودو جانب ثان سر ین وقت باالجماع امامت حق حضرت امیه دراکرا ینداشت ز
ح یره تصحیو غ ین اھل سنت مثل طحاویثر محدثکو خالف حق و اما رد شمس پس ا

ر یه وقت فوت نماز عصر از حضرت امکغمبر است بالشبه یو از معجزات پ اند ردهکآن 
جا بود و کامامت  یبدعاء آن جناب واقع شد تا نماز عصر ادا فرمود در آن وقت دعو

 دام. کر کمقابل و من
ه کزی یچاز مخالف و موافق  یکچ یھ سر یند در حضرت امیگوآنکه  ل ششمیدل

ه مخالف و موافق کرده به خالف خلفاء ثالثه کت نیموجب طعن و قدح باشد روا
نند پس که سلب استحقاق امامت آنھا ک اند ردهکت یشان روایار در ایقوادح بس
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ن یامامت و در ا براین باشد یه سالم از قوادح امامت است متعک سر یحضرت ام
عنی ی اند لیه به امامت خلفا ثالثه قاکسانی که کرا یواقع است ز یل طرفه خبطیدل

عه به سبب بغض و یش یآر اند ردهکت نه یشان روایاھل سنت و معتزله ھرگز قوادح ا
قت آن یو در حق اند زھا را مطاعن قرار دادهیچبعضی ه با خلفا ثالثه دارند ک یعناد

و اگر آن  ید ان شاء الله تعالیایستند چنان چه در باب مطاعن بیزھا مطاعن نیچ
تب که اگر کز مطاعن خواھد بود بلیا و ائمه نیل مطاعن باشد در انبیزھا از قبیچ
ابد چنان یا و ائمه مملو و مشحون یند از مطاعن انبکمطالعه  یکنسی کعه را اگر یش

 سر یه در حضرت امک اند ت و آن چه گفتهاز ان درابواب سابقه گذشافی کچه قدر 
را اگر مراد از یگر است زید یرده خبطکت نه یروا یاز مخالف و موافق قدح یکچ یھ

ن صحت امامت یه اھل سنت معتقدکرا یح است زیذب صرکپس  اند مخالف اھل سنت
شان خود یپس ا اند نند و اگر مراد خوارج و نواصبکت یچرا قوادح روا اند آن جناب
و  اند ردهکاه ین باب سیخود در اظالمانی  ھای ره مثل چھرهیثکر یله و طوامیدفاتر طو

فر کفر را کسوء ادب است اما بنا بر ضروره نقل ھرچند  ن رسالهیراد آن خرافات در ایا
ه مطاعن کد دانست یباکند  می ق نمونه نقلیشان بطریتب اکاز زی یچندانسته 
آن قسمی شود  می افتهیدو قسم  یناصب یمغرب دیتاب عبدالحمکدر  سر یحضرت ام

 اند ن آن جنابیه محبکعه یه آن و اھل سنت و شیبروا اند ه نواصب متفردکاست 
ه افتراء و بھتان آنھاست الزام به کرا یست زین قسم را اعتبار نیو اکنند  می ار آنکان

و ل شه یت در قذف عاکو شر ست در قتل عثمان کشود مثل شر مید نیآن عا

فِْك ُعْصَبٌة مِنُْ�مْ ﴿نزول  ِيَن َجاُءوا بِاْ�ِ ا لَُ�مْ  إِنَّ ا�َّ بَْل ُهَو َخْ�ٌ  َ� َ�َْسُبوهُ َ�ًّ
ثْمِ  لَُ�مْ  ِ اْمرٍِئ مِنُْهْم َما اْكتََسَب مَِن اْ�ِ

هُ مِنُْهْم َ�ُ َعَذاٌب  لُِ�ّ ِي تََو�َّ كِْ�َ َوا�َّ
ق یعه و اھل سنت به طریتب شکه در کقسم دوم آن است  .]١١[النور:  ﴾١١َعِظيمٌ 

 عه و اھل سنتین قسم البته جواب طلب است چنانچه شیحه ثابت است و ایصح
اء و االئمه از علماء یه االنبیدر تنز یف مرتضیشر اند جواب آن شده یمتصدھردو 

دفع  را از آن مطاعناری یبسصل از علما اھل سنت یتاب الفکعه و ابن حزم در یش
را بعد از قتل او متصرف شده  سسالح و مال عثمان آنکه  و از آن جمله اند نموده

دند به یوارثان او طلبھرچند  شود و میچ وجه حالل نیمال مسلمان به ھآنکه  حاال
 چند گفته است.  ین باب شعرید بن عقبه در ایشان نداد چنان چه ولیا
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 شعر:

ـــــــ ـــــــهكواكال تغـــــــور  يلياال مـــــــا لل  ب
 

ـــــم   ـــــم الح نج ـــــار نج ـــــهياذا غ  راقب
 

ـــ ـــت يبن ـــن اخ ـــالح اب ـــم ردوا س  مكهاش
 

ـــــــــه و  ـــــــــل مناهب ـــــــــوه ال حت  ال تنهب
 

ـــــــ ـــــــه يبن ـــــــا فان  هاشـــــــم ال تعجلون
 

 ســـــــالبهونـــــــا قـــــــاتلوه يســـــــواء عل 
 

 مكان مــــــنكــــــمــــــا وم كايــــــاوانــــــا و
 

 راب الصـدع شـاعبهيـصدع الصـفا ال ك 
 

ـــــ ـــــم  يبن ـــــهاش ـــــد بكي ـــــايف التعاق  نن
 

 حرائبـــــــهوفه يســـــــعلـــــــی  عنـــــــدو 
 

 قتلـــــهو يابـــــن ارو ال انيســـــ كلعمـــــر
 

ــل و  ــيه ـــ النينس ــاربهـم ــاش ش ــا ع  اء م
 

ـــــوه و ـــــوا ميك كـــــيهـــــم قتل ـــــهكون  ان
 

 مـــراز بـــه يرســـكومـــا بيا فعلـــت ـمـــك 
 

ار نمود و بر یه در حق امھات االوالد مذاھب مختلفه اختکاز آن جمله آن است 
چون اجماع بر  سع آنھا باز در عھد عمر یل بود بصحت بیقرار نگرفت اول قازی یچ

هلذا و«داد  یع فتویع شد در اجماع داخل شد باز در خالفت خود به صحت بیبطالن ب

ـاعه احب الينا من رايك يف اجلم«ه کرد و گفت کشان بحث یبا ا »مشافههـقايض رشيح بال

من علی  غضب اهللاواعه ـاجلمعلی  اال ان يد اهللا«خود گفته است آنکه  حاال »حدكرايك و

َ َ�ُ الُْهَدى ﴿ز در قرآن موجود است یون »خالفها َوَمْن �َُشاقِِق الرَُّسوَل ِمْن َ�ْعِد َما تَبَ�َّ
ِ َما تََو�َّ َونُْصلِهِ َجَهنَّمَ  [النساء:  ﴾١١٥وََساَءْت َمِصً�ا َوَ�تَّبِْع َ�ْ�َ َسبِيِل الُْمْؤمِنَِ� نَُوّ�ِ

ث جد یه در مسئله تورکح مخالفت اجماع نمود و از آن جمله آن است یپس صر .]١١٥
ه من که خود فرموده است کقرار نگرفت حال آن یکچ یمختلفه فرمود و بر ھ یایقضا

است  یه در بخارکالجد و از آنجمله آن است  یقل فیم جھنم فلیاراد ان تنقحم جراث
رد و کم یار عظکن مقدمه انیبر سبزنادقه فحرقھم بالنار و ابن عباس  یا اتیان عل

ز موجود یعه نیتب شکز بدان ندامت فرمود و قصه احراق بنار در یرا ن سر یحضرت ام

ان عليا حرق رجال ايت «ه کرده کت یاء و االئمه روایه االنبیدر تنز یف مرتضیاست شر
ه التعذبوا بالنار و از آن جمله آن که است یح مجمع علیث صحیو حد »غالما يف دبره

ت او داد یانه زد و چون آن شخص بمرد دیرا در حد خمر ھشتاد تازشخصی ه کاست 
در حد  سخود در عھد عمر آنکه  نا حاالبرایته الن ھذا شئ فعلناه یه انما ودکگفت 
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ر کسه انه اذا کل ین دلیرد به اکد یانه مقرر بایه ھشتاد تازکخمر به عمر مشوره داد 
د یه ولکداشت و از آن جمله آن است  کپس در اجتھاد خود ش یافتر یو اذا ھذ یھذ

ه کو از آن جمله  یرد در حد الھکرد پس مداھنت کانه زد و بس یبن عقبه را چھل تاز
م کن خالف حیا بقصاص نموده بود قصاص از او معاف فرمود ایه اقرار بحد کشخصی 

ه کمله آن است مواله حاطب را رجم نمود حال آنه النفس بالنفس و از آن جکشرعست 
ح ید بن ثابت اورا الزام صریه زکست و از آن جمله آن است یز رجم نینکز بود بر ینکاو 

بقدر وه«ه کن بود یا سر یه درھم و مذھب امیعل یه ھو عبد ما بقکاتب کداد در باب م

ه اول کاز آن جمله آن است  »منقول يف الصحاحوا هـم يود عبد كمـبقدر ما لما ادي حر و

لسوف البس بعدها لقد عثرت عثره ال اجربها و«فرمود  می رد بعد از انکن یمکم حکیتح

ت یروا یه شعبکست و از آن جمله آن است یز نیم جاکینقض تحآنکه  حاال »جلد النمر
د السارق من اصول االصابع پس اقامه حد سارق ندانست و یا قطع یه ان علکرده ک

ان بعض یه شھادت صبکست و از آن جمله آن است یق امام نیه اقامه حدود الجاھل ب
 یخداست و ین یان را اعتباریبالبداھه گفته صبآنکه  را بر بعض قبول نمود حاال

ْ سۡ ٱوَ ﴿د یفرما تعالیمی ه اخذ کو از آن جمله آن است  ﴾رَِّجالُِ�ۡمۖ  مِن نِ َشِهيَديۡ  تَۡشِهُدوا
ح خالف شرع است یصرآنکه  رنده اعور مقرر فرمود حاالگیه چشم از قصاص ینصف د

نابالغ اقامت نمود چنان چه  یه حد سارق بر صبکن و از آن جمله آن است ین بالعیالع

 رفع القلم عن ثلثه عن الصبي«ت فرمود یخود رواآنکه  عه موجود است حاالیتب شکدر 

انه «ه یالفق یف یه القمیمحمد بن بابو یه روکو از آن جمله آن است  »يبلغ الخحتی 

 »مداهنهوده يقطع يد فلم يقطع به الياقر بالرسقه اقرار و÷  نيمومنـ الرياماىل  جاء رجل
شاعر را  یخارف یه چون نجاشکره است و از آن جمله آن است یبکدر اقامت حدود 

ما رواه کانه در حد افزوده زد یست تازیگرفته آوردند در ماه رمضان شراب خورده بود ب
ه کست و از آن جمله آن است یز نیجا یادت در حد الھیو ز یه القمیمحمد بن بابو

ا فقال ال من مهور البغايـايت بم÷  انه«ه کا و االئمه آورده یه االنبیدر تنز یف مرتضیشر

و از آن  اند ا سحت و حرام صرفیمھور بغاآنکه  حاال »باهلهجيي عطا غني وحتی  ارفعوه

 جم فرمود و ھو قوله کح مخالف امر رسول حیاھم سود صره در درکجمله آن است 
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لم نمود به آن چه شعر است که تکو از آن جمله آن است  »ال تبيعوا الدرهم بالدرهم«

ا ثبت عنه ذلك يف خبطه البيان رواها عنه اصبغ ابن بنانه من رجال ـبدعوي الوهيت كم«

َخَذ َر�َُّك ِمْن بَِ� ﴿ »منادي هلمـاالرواح يف االزل انا العلی  الشيعه انا اخذت العهد
َ
�ذْ أ

لَْسُت بَِرّ�ُِ�مْ 
َ
�ُْفِسهِْم �

َ
ْشَهَدُهْم َ�َ �

َ
ْن  َشِهْدنَا قَالُوا بََ�  آَدَم مِْن ُظُهورِهِْم ُذّرِ�ََّتُهْم َوأ

َ
أ

ذا قوله انا منيش وك« .]١٧٢[األعراف:  ﴾١٧٢َ�ُقولُوا يَوَْم الْقَِياَمةِ إِنَّا ُكنَّا َ�ْن َهَذا َ�فِلِ�َ 

ا رواه رجب بن حممد الربيس احليل يف كتابه مشارق ـقوله يف خطبه االفتخار كماالرواح و

قوله انا ب الصور انا خمرج من يف القبور ومومنني انا صاحـانوار اليقني يف الكشف عن امري ال

وده انا ارسيت اجلبال جنال يموت انا جاوزت بمويس البحر واغرقت فرعون وحي 

و از آن  »فجرت العيون اجلاريات انا ذلك النور الذي اقتبس مويس منه اهلديلشاخمات وا
نشد  یمن و عراق و عمان منصوب ساخت و راضیه اقارب خود را در کجمله آن است 

ت امارت و یبودند بتول یاحق و اولآنکه اینھا  وفه و بصره حالکر بر یبه امارت طلحه و زب
از آنکه  حال ستوقف نمود در اقامت قصاص بر قاتالن عثمان آنکه  از آن جمله

 یاشعر یاھانت نمود ابوموسآنکه  چ ثابت نبود از آن جملهیموجبات قتل بر عثمان ھ
را و از آن ی  ز اھانت نمود ابومسعود انصاریرا و نھب اموال و احراق دار او فرمود و ن

ا ـا مسلميان علكو«ه ک یت بخاریل رواین بود به دلیاز مسلم کدر قصه افآنکه  جمله

لَْوَ� إِذْ َسِمْعُتُموهُ َظنَّ الُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت ﴿دیفرما میتعال  یخداحاال آن  »شاهنا يف
�ُْفِسِهْم َخْ�ًا َوقَالُوا َهَذا إِفٌْك ُمبِ�ٌ 

َ
مان به عمل یا یپس خالف مقتضا .]١٢[النور:  ﴾١٢بِ�

نمود و چون قاتالن عثمان آزرده  یبار تبر یکاز قتل عثمان آنکه  آورده و از آن جمله
ه خالف صدق و اخالص کلسان است  ین لیخاطر شدند فرمود قتله الله و انا معه و ا

انت آن جناب و اما شبھات آن ین قماش است مطاعن نواصب در علم و دیاست به ا
راد آن شبھات مع یان رساله مختصره یه در اکدارد  یا در ابطال امامت پس طولیاشق

ن رساله خارج است و به فضل الله یشد و مع ھذا از موضوع اک میاالجوبه به طناب 
صال آن خرافات موجود یل و اشباع استیتب مبسوطه اھل سنت به تفضکدر  یتعال

را یوره بر اصول اھل سنت پر ظاھر است و زکن مطاعن مذیاز ا یاست و جواب اجمال
ل خواھد بود یر آن را تصرف نمود از آن قبیه حضرت امک سه سالح و مال عثمان ک
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فه شود متصرف برو یخلھرکه  هکت المال داشت و از لوازم خالفت بود یه تعلق به بک
 کالن و اسپان و توپخانه در زمان ما نه خاص ملیگردد و چنانچه تخت و چتر و ف

نه بوارثان اول و  رسد می یفه ثانیفه اول بترف خلین مال بعد از فوت خلیعثمان و ا
ز اھل سنت یو نکردند  می مده بودند در خواستیرا نفھمعنی ن یچون وارثان عثمان ا

ز و یجا یبه مذھب یو در اجتھاد رجوع از مذھبکنند  می ر را مجتھد اعتقادیحضرت ام
ه در عھد ک یز بارھا بوقوع آمده و اجماعین و عثمان را نیخیواقع است چنان چه ش

ه کر نبود بلینزد حضرت ام یافته بود اجماع قطعیع امھات اوالد انعقاد یعمر بر منع ب
را  یباشد لھذا مخالفت آن نمود و اجماع ظن یر آن اجماع ظنید نزد حضرت امیشا

 یثرکز بقا اھل اجماع بر قول خود نزد ایو ن یوتکرد مثل اجماع سکتوان  میمخالفت 
ز از اھل آن اجماع بود و یر نیامت او و چون حضرت ین شرط است در حجییاز اصول

د بن یر و زکم جد ابوبکر شد آن اجماع در حق او حجت نماند ودر حییاجتھاد او متغ
ن باب مناطره ھا رفته و یدارند و در عھد عمربن الخطاب در اھا  اختالف باھم ثابت

ح جوانب یمجتھد را ھم ترج یکن اگر یده در صورت اختالف مجتھدیشکبحثھا طول 
ه من اراد کقه و آن چه فرموده است ید چه مضایبحسب اوقات مختلفه در نظر آم کح

ار از ھر یھا است و وجوه بسیه مسئله جد مختلف فکنقحم الخ پس مراد آن است یان 
ن ھمه یبا وجود اھرکه  ن باب وارد نشده پسیدر ا یو نص اند میح قایترج برایطرف 

ن از علماء ین است شان محتاطیھماط است یاحت بی و کبا بی دیقول جازم نما
نند و احراق زنادقه و ک مین نیھا جزم با حد الطرفیه در اجتھادات مختلف فکن یراسخ

ع یعاب جمیندامت فرمود و است براید یح شنیز به اجتھاد بود چون خبر صحین یلوط
راث جده معلوم نبود چون یر را مکابوبآنکه  لیست به دلیاخبار در اجتھاد شرط ن

ر به کابوبآنکه  رد حالکره بن شعبه و محمد بن مسلمه به آن خبر دادند قبول یمغ
اط بود یز بنابر احتیالخمر ن یت دادن محدود فیاجماع نواصب و خوارج مجتھد بودو د

ه شان کو تورع است تقوی مال کاط یدر اجتھاد خود وعمل باالحت کنه بنابر ش
انه فرمود یتفا بر چھل تازکاز آن جھت ا د بن عقبه رایر و امثال اوست و ولیحضرت ام

شاھد او شھادت بر شرب خمر داد  یکه کرا یافته بود زیه در شھادت حد او شبھه راه ک
ن شبھه در درء حد معتبر یخود حضرت عثمان اھرچند  ردن خمرک یشاھد بر ق یکو 

تفا براقل کااط یر بنابر احتیحضرت ام »قد رشهبا اماما تقياها اال و«ه کنداشت و فرمود 
 د حالیر دراقامت حد پاسدار قرابت عثمان نمایه حضرت امکن فرمود معاذ الله یحد
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خ متفق یر و تواریتب سکفا حد آورده چنان چه ید بر استکیمال تاکعثمان را به آنکه 
ردن قصاص نه از حضرت کن النواصب و اھل السنه بر آن داللت دارند و معاف یھا بیعل
تب کن قصه در یه اکرا یر زیاء مقتول بود به مشوره حضرت امیاوله از کر بود بلیام

 یشت از راه عداوتکگر را در خرابه یدشخصی شخصی ه کت شده ین روایمعتبره چن
دند متصل آن یتالش او رس برایا مقتول یرد چون اولکه با او داشت و قاتل فرار ک

 ون در دست گرفته بولن بخگیارد رنکگر در ان یدشخصی ه کگر بود یخرابه خرابه د
ن بود چون به حضور گیز بخون رنیآن شخص را گرفته آوردند و جامھاء او نکرد  می

م شرع کحھرچه  ام شتهکمن  ید و گفت آریر از اقرار چاره ندید غیر رسیحضرت ام
ن حالت یح دارم مرا از متصل مقتول به ایح و شاھد صحیه لوث صرکرا یباشد تابع آنم ز

ن ماجرا مطلع شد و خود ین ھنگام قاتل آن مقتول بر ایست در ایار نکانجای  اند گرفته
شنده کن یر المومنیا امیه کمه اقرار نمود کر در محیده آمد و به حضور حضرت امیدو

د ینکن خالص ید و ایگناه مفت گرفتار شده مرا بقصاص رسان بی نیآن شخص منم و ا
ه اقرار کش آمد یست و ترا چه در پیچ ه قصه توکدند یر از شخص اول پرسیحضرت ام

رده بودم و مرا اصال بر کرا ذبح  ین من در خانه گوسفندیر المومنیا امیاو گفت  یردک
ارد خون آلوده کن بود و گیمن بخون آن گوسفند رنھای  جام ن ماجرا اطالع نبود ویا

ن خرابه یناگاه مرا بول گرفت در ا یکه بکردم ک می کبدست من بود آن گوسفند را پا
دم و از آن یشته افتاده است ترسکشخصی ه کدم یقضاء حاجت بول داخل شدم د برای

ه به خانه خود کخواستم  میرده که متصل او بود بول کگر یخرابه بر آمده در خرابه د
را دند و میه ناگاه وارثان مقتول رسکردن آن گوسفند مشغول شوم ک کروم و باز به پا

ر از اقرار چاره یغ اند ه عالمات قتل ھمه در من موجودکدم یگرفته آوردند چون د
تو ھرچند  هکش فرمود یبه جا آورد و آن قاتل مقر را ستا یر حمد الھیدم حضرت امیند

ردی کمیو اقرار ندی یرس نمیاگر  یدیس را جان بخشک یکن یکلشتی کس را ک یک
اء مقتول چون یقصاص از تو معاف باشد اول یان آنیتو شاشد  می شتهکگناه مفت  بی نیا
ردند پس کدند از سر خون او در گذشتند و قصاص معاف یر را شنیالم حضرت امکن یا

ه بعد از اعتاق او کز است یست و رجم مواله حاطب جایطعن نجای ن قصه اصال یدرا
د بن یره با زز بودن آن مواله اطالع نشده باشد و مناظینکر را بر یا حضرت امیباشد 

ه اتباع حق کشود  میر نیمسئله موجب حقارت حضرت ام یکثابت و الزام دادن اودر 
 یکه به گفته کز منقول است یعمر ابن خطاب ن یفه ثانیاست از خلین قسم اولیشان ا
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الحجال و نقض  یالمخدرات ف یل الناس افقه من عمر حتکل شده فرموده یزن قا
 دادند و انفصال میقرار زی یچر و تامل کم به فکحھردو  هکآمد  میالزم وقتی م کیتح

ب ازجا برد اورا یر و فرکگر را بمیم دکه بود حیم از جانب معاوکح یکچون کردند  می
د و قطع سارق از اصول یم متحقق نشد تا نقض آن الزم آکیر نداد تحکفرصت تامل و ف

ان ید و شھادت صبیو الزم آر تا جھل ایاصابع به خطاء جالد بود نه بفرموده حضرت ام
 کھنوز ھم نزد امام مالشود  می جارین آنھا یما بیه فک یبعض بر بعض در امور

ن یه حضور بالغکرا یان زیر امور صبیه فاستشھدوا مخصوص است بغیمقبول است و آ
فار بعض بر بعض مقبول است پس که شھادت کان متعذر است مثل آنیدر مالعب صب

ه چشم اعور بنابر وقت ین و اخذ نصف دیمذھب بعض المجتھدست النه یطعن نجای 
ن دارد پس ینیم عکفرد است پس ح یکن اعور منحصر در یه عکرا یه است زیفقھ

رد پس کور کن داشت ینیم عکه در حق او حکن واحد اورا ین عیه اکصاحب قصاص 
 ینص قرآن ت برو الزم آمد اما به جھتیرد و دکور کد را از حق خود ین زایع یکا یگو
ھردو  قه و الشبھهین جا عمل بالحقین قصاص گرفتنش روا باشد پس دراین بالعیه العک

ر آن قواعد شرع ثابت یست اما از نظین نیاز مجتھدسی کمذھب  اگرچهمتحقق گشت 
د یمت زایبنت مخاض و باز دادن قجای رد مثل گرفتن بنت لبون در صدقه بکتوان  می

فا حد سرقه از یاست و است گیصرف بی مالکطعن ساختن جای ات را یبالجمله اجتھاد
قلم ھرچند  م شرع وکاست خالفت بود نه بنابر حیح باشد بنابر سینابالغ اگر صح یصب

ل یست به دلیب آنھا مرفوع نیاست خلفا و تادین سیکشرع از اطفال مرفوع است ل

ه در درء حد یبابوه محمد بن یو روا »هم ابنا عرش سننيوارضبوهم عليها «ح یث صحیحد
ست یانه بر حد شارب خمر در رمضان مقبول نیست تازیاز سارق مقر بسرقه و افزودن ب

است ین افزودن به جھت سیه اکرد که توان یر را توجیاخ اگرچهتا محتاج جواب باشد 
ست یتب اھل سنت اصال موجود نکا در یت مھور بغایادت بر حد مقرر و روایبود نه ز

يف «ح است یشان صحیتب اکه خالف آن در کت است بلین روایب ایذکپس جواب آن ت

اعيل عن ايب عوانه عن مغريه عن ثابت ابن هرمز ـسلمه مويس ابن اسمواالستيعاب روي اب

ا فرغ اخرج ـعيل ابن ايب طالب فلماىل  مداينـمختار ماال من عند عمه بالـانه قال محل ال

مومسات فقال عيل ويلك ما يل وال جور ـر الكيسا فيه مخسه عرش درمها فقال هذا من اجو

شق وا سلم قال عيل ما له قاتله اهللا لـعليه مقطعه له محراء فلمـمختار ومومسات ثم قام الـال
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العزي انتهي كذا يف االستيعاب يف ذكر وعن قلبه االن لوجد مالن من حب الالت 

ده است افترا و بھتان مختار است یعه رسیه به شک یتیه رواکپس معلوم شد  »مختارـال
ان و یرکحت خود ساخته و پرداخته به عامه لشین مال و دفع فضیگرفتن ا برایه ک

ه غش بران غالب کاتباع خود نشان داده و رفته رفته منتشر شده و در دراھم سود 
ه تفاضل یحاال ھم نزد شافعشود  می لیت زایم ثمنکه حکباشد بعداز انقطاع رواج آنھا 

ن باب خواھد بود یز فرمود از ھمیر تجوید آنچه حضرت امیز است و حرمت ندارد شایجا
ت یه ثمنکج یا درھم رایدرھم فضه خالصه است  جث رسول یو مراد از درھم در حد

م بوضع که حکست بلیتب اھل سنت نکان و خطبه االفتخار اصال در یدارد و خطبه الب
و افترا و بھتان را محل طعن ساختن  اند نیذابکز یه نیو رواه آنھا از امام اند ردهکآن 
از جذبات  یالم ناشکن یح ھم باشد پس ایت سفاھت است و بالفرض اگر صحیبغا

 لمکق تیقه الحایو از زبان حقدھد  می ا الله را رویه اولکر حال است که و سیحقان
ث یر حدد اند و غلبه و اردات را عذر ساخته یر حالکن سیو در شرع ھم اکنند  می

لم کن تیز ایو ن »انا ربك اخطا من شده الفرحوانت عبدي ... «ه کح توبه واقع است یصح

للوتد مل تشقني قال التسئليني  مثل قوهلم قالت االرض«ت زبان حال است یاکا حیگو

مثله يف احلديث (هل تدرون ماذا قال ربكم) اي بلسان االشاره واال واسايل من يدقني و

 »ايالتيستفهم عنهم وتفويض امارت وحتی  لسان العباره لالمه غري ممكنعلی  فاالطالع
ند یه اطاعت ننماکسانی کدھند بھتر است از  یه تن باطاعت واجبکبه اقارب خود 

ن ییز به عمل آورده و توقف نمودن در قصاص عثمان بجھه عدم تعیچنان چه عثمان ن
را  یوارثان مقتول است ابوموس ست بر ذمهیفه نیش قاتل بر ذمه خلیقاتل بود و تفت

وفه و خانه اورا کر در یفرموده حضرت ام بی ردندکاشتر و غالمان او اھانت  کمال
ثابت است  یخ طبرینبود چنان چه در تارمعنی ن یر را اطالع ایسوختند و حضرت ام

م درشان یتسلکرد  می بغاهداری ه طرفکبه جھت آن بود  یاھانت ابو مسعود انصار

الن اخلرب حيتمل الصدق «نه دارد  یه محذورکشه قبل از نزول براءت او بود یعا

ه بنابر ضرورت بعمل آورد مثل که بود یاز قبل تور »عبارت قتله اهللا وانا معهوالكذب و
م سر زد و آن ضرورت خود بلوا و یه از حضرت ابراھکدر حق حضرت ساره  یھذه اخت

ر یه قصد قتل حضرت امکه خوف آن بود کر بلکلشفتنه و فساد از قاتالن عثمان بود در 
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 یب جوئیع یطان راه زده و در پیعه را شیفرقه نواصب و شھردو  ند بالجملهینما
شان یار خود را از دست اکده ین است دوانیآن لع ین آرزویه عکدوستان خدا 

 رد. گی می
 ت:یب

 را خواھـــد خـــدا پـــرده دردکـــھـــر 
 

ـــد لشیم  ـــه پاان ـــر طعن ـــدک  ان نھ
 

 اذ الله یالعو 
ن یه بران اجماع دارند ھمکعه یع فرق شیدر جم کتتمه لبحث االمامه قدر مشتر

اصل و  بی امام بود بالفصل و امامت خلفا ثالثه باطل است و سر یه حضرت امکاست 
ن فرقه به ین شد و مخالفت ایشان مبیاھل سنت با ا یگفتگو کن قدر مشتریدر ا
ن یتاب و اقوال عتره طاھره ظاھر گشت بعد از اکع فروعھا و اغصانھا با نصوص یجم

شان مربعض یابعضی شان واقع است و یفرق ا درمیانر یثکپس اختالف  کقدر مشتر

ِيَن َ�َفُروا بَِغيِْظِهْم لَْم ﴿ع نمودند یر و ابطال وتشنیفکل و تیگر را تضلید ُ ا�َّ َوَردَّ ا�َّ
ا ُ الُْمْؤِمنَِ� الْقَِتاَل  َ�َنالُوا َخْ�ً ُ قَوِ�ًّا َعزِ�ًزا َوَ�َ� ا�َّ ن یدر ا .]٢٥[األحزاب:  ﴾٢٥َوَ�َن ا�َّ

ست و نه از آن ینضروری ن اختالفات یاست آوردن ا یعه و سنیش یه گفتگوکتاب ک
ثره کآنکه  ن بنابریکه گوشت خر و دندان سگ لک یاختالفات اھل سنت را ضرر

مه و ین اییامامت و تعمعنی شان در شروط و یذبه نقل اقوال اکل یدل یش یاالختالف ف
 یم شوند و طعنیره قایثکن مذھب از جھات یذب اکعدد آنھا را منظور افتاده تا امارات 

شان منقلب گردد با فحش وجه یند بر اینما می یه بر اھل سنت بابت اختالف فقھک
ان یاختالف اھل سنت در فروع و ادشان در اصول خود است و یه اختالف اکرا یز

ِي ﴿ یاند و در اصول متفق مانده قوله تعال ت در فروع مختلف بودهیسابق یایانب َوُهَو ا�َّ
يَِّئاِت َوَ�ْعلَُم َما َ�ْفَعلُونَ  پس  .]٢٥[الشوری:  ﴾٢٥َ�ْقَبُل ا�َّْوَ�َة َ�ْن ِعَبادِهِ َوَ�ْعُفو َعِن السَّ

از  یکچ ین ھیه بدیه شبکاست  ینیشد طرفه ده بایه اصول آن مختلف فک ینید
امامت محض معنی ه نزد غاله کست یده نیاسالم پوشجای ست چه ین نییماض یایانب
ر غالوه یت و غیون الھیاست از ش یاست و شان یام واوامر و نواھکومت و اجرا احکح

عصمت را ه قاطبه یدیا وزین و دنیغمبر است در امور دیابت پیامامت نمعنی ه کند یگو
ز الزم یت را نیز در حق او ضرور نه انگارند و افضلیدر امام شرط ندانند و نص را ن

ن ینند و بر اکط امامت اعتقاد یف و اظھار را از عمده شرایه خروج بسکنشناسند بل
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ه نه ینند و نزارکه عصمت را شرط ینزار یه سوایلیند و اسماعیل اقامت نمایمطالب دال
ند از لواطت و کلف است بفروع و آن چه کر میه امام غکند یو گو ینند ونه نفکاثبات 

ه ابو کخ خود یاز ش یفه ابوجعفر طوسیخ الطایز است و شیزنا و شرب خمر ھمه اورا جا
ه او کب نقل آورده ید است در تھذیملقب به مفدادی عبدالله محمد بن النعمان بغ

ل به امامت بود و یداشت و قاعه یدر اول اعتقاد مذھب ش یگفت ابو الحسن ھارون
ن گروه را یالتباس امر واقع شد اخبار ا یه برویر امامیثکآخرھا چون به سبب اختالف 

ه در کسانی کشد و  یرد و شافعکافت رجوع یبشده مختلف و متناقض و متعارض 
ن مذھب یخ خود بر گشتند و ازایز به اتباع شید بودند نیمدت عمر ازو متلمذ و مستف

ن یند و بر اخبار اصحاب اکن مذھب خوب غور یدر اھرکه  الواقع یدند و فزار شیب
ق ین طریل نجات در ایه سبکن بداند یقیشان مطلع شود بیمذھب و اختالف اقوال ا

د و یآن نما کن مذھب مفقود است ناچار تریق تعارض در ایمسدود و راه خالص از مض
ات متعارض یمه خود روایاز اآنکه اینھا  ن اجمالیل ایند تفصکگر رجوع یبه مذاھب د

 جتاب الله و سنت رسول الله کگر و مخالف یار دارند از ھر امام مخالف امام دیبس
گر ید یجز نب یالم نبکه ناسخ کرا یاست ز یمنتفاینجا  نند و احتمال نسخ درکت یروا

اال امام امام  د ویغمبر نمایا سنت پی یام الھکه نسخ احکرسد  نمی باشد و امام را مین
ز اگر یمستقل و ن یغمبر است نه مخالف او و نبیب پیه امام ناکنباشد چه ظاھر است 

م گفت پس مدار یالم امام متقدم خواھکم البد امام متاخر را ناسخ یل شویبه نسخ قا
ت یار اجماع فرقه بر روایبس جاھایدر آنکه  ات امام متاخر باشد حالیعمل بر روا

 د حالیب معصوم الزم آیذکست و اال تیز نیام موبده جاکنسخ دراحز یمتقدم است ون
ه کیت نشان واقع است پس احتمال نسخ خود بالیز اختالف روایام موبده نکدر احآنکه 

ند یشان مطلقا نیق رواه ایاالخر بجھت توث ین علیح احد الخبریل گشت و وجوه ترجیزا
 دیگریآرد  میی یکو آنچه  اند قرار دادهالمنزل من السما  یالوحکچند را  یتابکه کرا یز

بر ی یکح یم ترجیشان ھمه را موثر داریشمارد پس اگر باعتقاد عوام ا می کاورا برابر خا
گر قبول داشته طعن و ین در حق بعض دییتواند شد واگر گفته بغض اخبار مین دیگری

دا نشد یح پیل ترجیچ سبیم ھمه مطعون و مجروح خواھند شد پس ھینکجرح شروع 
فرقه  یکات ین ھمه رواید ایام گردکل احیات الزم آمد و منجر به تعطیناچار تساقط روا

ت یدارد مخالف روا یتیشان روایا میه ھر عالکه باشند مثال یه اثنا عشرکشان است یا

و  »نقض الوضويال  يمذـال«ه ک اند ردهکت یح روایبه اسناد صحجمعی گر مثال ید
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ه کند یگو ینقض الوضو و جماعتیه ککنند  می تیح روایگر به اسناد صحیدجمعی 
مه یو اشود  می ه واجبککنند  می تیرواجمعی شود و  میسجده سھو در نماز واجب ن

ند و کش میه شعر خواندن وضو را کنند کت یروابعضی و  اند ردهکھم سجده سھو 
به  ینماز مصله اگر در حالت کنند کت یرواجمعی ند و کش میه نکنند کت یرواجمعی 

ه اگر کنند کت یرواجمعی و شود  می ند نماز تباهکبازی گر اعضا خود یا دیش خود یر
ه یجا خاکش و یجا رکز است و مثل مشھور است یز نماز جایند ونکبازی ر که و ذیبه خا

تاب من کدو خبر چنان چه  یکشودنه در  میافته یشان یع اخبار این حالت در جمیو ا
م عجب یعه را در نظر آریع شیات جمیبران گواه است و اگر اخبار و روا هیحضره الفقیال 

ست و یدا نیتش پیه نھاکشود  می ع اصول و فروع ظاھریص در جمیص و بیو ح میتالط
ھا به عمل یارکطرفه سحر  اند ات شدهین الروایجمع ب یه متصدکشان یاز علماء ابعضی 
است  یفه محمد بن الحسن الطوسیخ الطایار شکن یسرآمد ا ھا نیااز جمله  اند آورده

کند  می هیه حمل بر تقکن است ین مرد ھمیا یسع یب و استبصار و منتھیصاحب تھذ
ست یچ مخالف نیه مذھب ھکرده که یرا حمل بر تقزی یچاز جاھا بعضی در آنکه  حال

رده و کار نه یش آن مذھب را اختیس بکدو  یکه از مخالفان کاست  یفیا مذھب ضعی
ن یاسی کد یشاآنکه  ه بتوھمکف نبودند ین قدر جبان و خایمه عظام ایه اکظاھر است 

ن وقت حاضر شود عبادات خود را باطل و فاسد سازند معاذ الله یمذھب داشته باشد و ا
جمله را از خبر حمل بر  یکجاھا بعضی اء و یجناب االئمه و االول یمن سوء االعتقاد ف

ه مخالف مذھب اھل سنت است بر حال خود که را یجمله ثان ه نموده و مدلولیتق
معنی ردن چه کگر اظھار یه نمودن و در جمله دیجمله تق یکه بود در یداشته اگر تق

 مثاله خرب عيل كمن ذل«معاذ الله کنند  می عقل اعتقاد بی مه رایا حضرات ایداشت آ

 ني حنيل اصابع الرجليبتخلو نيامره بغسل الوجه مرت ج يعنه ان النب اهللا تعايل ريض

ه اجماع کان یعه است نه مذھب سنین مذھب شیغسل الوجه مرتآنکه  حال» اـغسلهم
الت یجاھا تاوبعضی ه و در یاظھار وتق درمیانت دارند پس جمع الزم آمد یه تثلیبر سن

از  اند اختهاند انیجمع سوقکالم امام را از مرتبه بالغه بحد که کاب نموده که ارتکیکر
ت و یعص یالھفرمود  می ه دعاکلمه حضرت سجاد را کشان یل ایآنجمله است تاو

ھردو  ست و بریشان مرویحه ایتب صحکگر ھم در یمه دین دعا از ایت و ایظلمت و توان
ه حالت مناجات کرا یه نبود زیعصمت است و محل محل تق یذب منافکر صدق و یتقر
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تنا عصوا يشع ياهل«ه کن است یمه ایمراد حضرت اه کند یات گویبود با عالم السر و الخف

سبحان  »حاهلم حالناعه ورضوا بنا ائمه فحالنا حاهلم وينا هبم شين رضكتوانوا لوظلموا و
عه با یش یان و ظلم و توانیمه ثابت است چرا عصیعه و ایش درمیانن اتحاد یالله اگر ا

ام کرد پس احکت نیشان سرایمه در ایرد و طاعت و عدل عبادت و قنوت اکت یمه سرایا
مه مغلوب شد معاذ الله من سؤ االعتقاد و ھرگز یام اکمه غالب آمد و در احیعه بر ایش

ت کاکشود و ر میافته نیمثالی و  یریالت را در محاورات عرب و عجم نظیان قسم تاو
لم واحد بر جمع و کست از حمل تاء متیده نیالزم آمده پوشاینجا  ه درک یھا نحو

ه و یعالقه سب بی نفس خودبسوی ر را یلم فعل غکبت و اضافه متیلم بر غکتغه یص
 از بالغه بودند نسبت یه در مرتبه قصواکسانی کالم فاسد را بکن یه و مثل ایامر
عه خود یان به شیح نسبت ظلم و عصیمه صریه حضرت اکو باعث چه شد کنند  می

م و کز محین عصمت را دست آوراکن نسبت آلوده فرموده منیننمودند و خود را به ا
ضروری چ یه ھکلمه کدو  یکر بیثکجمع گمراھی ت ساختن و باعث یعنا یعروه الوثق

 سخت یدر قرون اولفروعی ل یه در مساکدا است یظاھر ھوآنکه  گرینبود گشتند د
دارند و اختالف ھا  اختالف لیگر در آن مسایدیکواقع شده اھل سنت ھم با ھا  اختالف
ند ینما مین باب یمطاعنه و معاتبه در اباھم  گریدیکانگارند نه  میننقصانی را فروعی 

اظھار ھرکس  ر بودیثکج و یرا  یلیه مناظره و محاجت در فروع در زمان اول خکبل
ن برد و یه اینمود از قرن صحابه گرفته تاوقت عباس میل بران یمذھب خود و اقامت دال

ح یوسوسه اجتھاد و استنباط و ترج بی دغدغه و بی مانده درمیانمات و زد و خورد 
مه را چه باعث بود در یاوردند حضرات ا میل خصم بعمل یف دالیاقوال خود وتضع

در  سر یحضرت امآنکه  ند حالیم منزل ننماکند و اظھار حیه فرمایه تقیل فروعیمسا
گر یع امھات اوالد وتمتع حج و دیدر مقدمه ب ب فه ثالثیو خل یفه ثانیزمان خل

دم نزده کس  ھیچ ده وین بعنف خشونت نوبت رسیل مناظره ھا فرموده و از جانبیمسا
 شه بودیاد پیانق یلین باب خیعه ھم در ایه بزعم شک س یفه ثانیالخصوص خل یعل

از زنان زنی ه ک یحتشد  می لیقاکرد  می رکتاب و سنت ذکاز لی یدلش او یپھرکه 

ل الناس افقه من ك«ه کعوام اورا در مقدمه مغاالت مھر الزام داد او قائل شد و گفت 

عه در مطاعن او شمرده پس چرا ین قصه را شیو ا »احلجال مخدرات يفـال يحت س عمر

م منزل من الله کد و اظھار حیه نمایتقفروعی ل یدران وقت در مسا سر یحضرت ام
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ن مثل حضرت سجاد و باقر و صادق و یمه پسیز ایدھد ون که بر ذمه او واجب بود ترک
 یشان مثل زھریه علماء اک اند ان اھل سنت بودهیشوایان و پیاظم و رضا ھمه مقتداک

ه آن وقت مثل معروف یو صوف اند ردهکتلمذ از آن جناب  کفه و امام مالیوامام ابوحن
سلسله ان حضرات را سلسله قت یخ طریوخته و مشااند ضیره از آن جناب فیو غ یرخک

ر و ین اھل سنت از آن بزرگواران در ھر فن خصوصا در تفسیده و محدثیالذھب نام
ن مردم ین حضرات از ایه اکرده چه احتمال است کت یث روایدفتر دفتر احاد کسلو

عه احتمال یه باشد از رجال شین مردم احتمال تقیند اگر از ایه نماینند و تقکخوف 
ه و یه امامکم سخن در آن بود یجا افتادکجا به کاھد بود سبحان الله از خو یه اقویتق

ندارد  یحد کاست  یاختالف سر یعه را در اصل امامت بعد از حضرت امیر فرق شیسا
به  اند لیه قایه امامکد دانست یم بایات باز بر سر مطلب رویو منجر شد به اختالف روا

بعضی در عدد اختالف دارند باھم  نیکه لیمثل فرق ثلثه اسماعل یمه در عددیانحصار ا
بعضی ند دوزاده و یگوبعضی ند ھشت و یگوبعضی ند ھفت و یگوبعضی و  اند ند پنجیگو

ثم من ÷  نياحلس ايل ج اوهلم حممد«و  اند مه الھهیه اکند یزده و غاله گویند سیگو

االله االصغر وخاتم االهله ثم بعده ووه س جعفر بن حممد ايل÷  نيصلح من اوالد احلس

ن امت دو یه امام در اک اند و فرقه از غاله به آن رفته »صلح من ابناء جعفرهم من نوابه و

ار داشته باشد از اوالد کن یاقت ایلھرکه  شانندینواب ا یو باق س یو عل جمحمد  اند سک
ان اختالف یند و بکحلول  یه اله در وکاست سی که امام کند یه گویو حلول س یعل
است باز  یعل جغمبر یه امام بعد از پکند یه گویسانکیشان در باب اول گذشت و یا

و بعد ÷ حسن  یه بعد از علکند یه گویسانکیه از جمله یفه و مختاریمحمد بن الحن
عه از امام یفه است و ھرفرقه از فرق شیو بعد ازو محمد بن الحن÷ ن یاز او حس

ند و پس ینما ینند و تواتر آن را دعوکعت نقل یم شرکات در حیروامزعوم خود اخبار و 
فه بعد از موت پدر خود ادعا امامت یه محمد بن الحنکند یه گویسانکیاز  یفرقه اول

ه ادعا کند یه گویمختارعنی یه ینمود و پدر او بر امامت او نص فرموده بود و فرقه ثان
واقع شده و خوارق  سن یمام حسبعد از شھادت حضرت ا یامامت از محمد بن عل

بعد از شھادت  یه آرکند یه قاطبه گوینند و امامکت یاو روا یار بر وفق دعویبس
رده کن آخرھا رجوع یکرده بود لکامامت  یدعو یمحمد بن عل سن یحضرت امام حس

در معجزات سجاد  یاقرار آورد راوند سن ین العابدیبه امامت برادرزاده خود امام ز
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مثني مجيعا عن ايب بصري ـمعز محيد بن الـايب العن حسني بن ايب العالء و«رده است کت یروا

فقال يا عيل الست ÷ عيل بن احلسني اىل  قال جاء حممد بن احلنيفه÷ عن ايب عبداهللا 

عيل اخللق عملت ذلك ما خالفتك وان طاعتي عليك وول يا عم لتقراين امام عليك فقا

 ب تشاجر ساعه فقال عيل بن احلسنيويص وابن ويص ومفروضه يا عم اما علمت اين 

ا بيننا فقال حممد بمن شئت فقال اتريض ان يكون بيننا احلجر ـيكون حكمحتی  بمن ترض

اما حجر اليتكلم فقال عيل بيل يتكلم اىل  الناس وتدعويناىل  االسود فقال سبحان اهللا ادعوا

ـموافات فندنوا انا من اتاه بالعلی  ان يشهدشفتعلمت انه يأيت يوم القيامه وله عينان ولسان و

براهيم خلقه فانطلقا وصليا عند مقام اعلی  ان ينطقه اهللا لنا اينا حجه اهللا ألانت فندع اهللا و

ما دعوتني اليه انك اىل  م جيبكـقد كان حممد بن احلنيفه قال لئن لدنوا من احلجر االسود وو

ل حممد للحجر يا عم اليه فانك اسن مني فقا محمد تقدمـمني فقال عيل لـمن الظالـاذا ل

عيل بن علی  حرمه كل مومن ان كنت تعلم اين حجهاسالك بحرمه اهللا وحرمه رسوله و

فتكلم علی  بنت لنا فلم جيبه ثم قال حممد لعيل تقدم فاساله فتقدماحلسني اال نطقت باحلق و

ـمومنني عيل وبحرمه ال حرمه امريم خفي ثم قال اسالك بحرمه اهللا وحرمه رسوله وبكال

عمي اال نطقت بذلك علی  جه اهللاحلسني وفاطمه بنت حممد ان كنت تعلم اين حاحلسن و

 اطع لعيلعريب مبني يا حممد بن عيل اسمع ويرجع عن رايه فقال احلجر بلسان حتی  بينت لهو

واطعت فقال ابن احلنيفه عند ذلك سمعت عيل مجيع خلقه بن احلسني فانه حجه اهللا عليك و

ه کند یه گوکنند بلکار کند شھادت را انیق نمایرا تصد ین دعویه ایسانکیو  »سلمتو
بن  یداد و علگواھی فه یس واقع شد و حجر اسود محمد بن الحنکشھادت بالع

ن امر آن یه شاھد صادق بر اکند یز گویشد و ن یل با امامت محمد بن علین قایالحس
ار یوت اختکاورد و سین نام امامت بر زبان نیحسبن ال ین ھرگز علیه بعد از اکاست 

عه یفه با مختار و شیو محمد بن الحن اند لیوت او قاکز به سیه نینمود چنان چه امام
رد و ھمه باور رجوع کل شروع یه مشغول بودند رسل و رسایوفه در مقالتالت مروانک

نه یشھر مد یکمحل و  یکدر ھردو  هکوجودی ن با یبن الحس یآوردند نه به عل
بن  یو ھرگز به علرسد  می یوفه به محمد بن علکان یعیاز شیونت داشتند و نذر و نکس
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در  ینور الله شوشتر یخواند و قاض میشان را به خود ید و نه او ایرسان مین نیالحس
عه او اعتقاد یافت شیفه وفات یه چون محمد بن الحنکن نوشته است یمجالس المومن

عه اورا تابع بودند و یم القدر بود و شیه ابو ھاشم بود و او عظکامامت پسرش داشتند 
ه محمد بن کح معلوم شد یرده بود صرکت امامت یاو وص برایفه یمحمد بن الحن

نور الله  یز قاضیده تا امامت را به خاندان خود سپرد و نیفه از اعتقاد خود برنگردیالحن
ن یمختار فرستاده بود نقل نموده به اوفه و کعه یه به شکفه را یتاب محمد بن الحنک

رون آمده خون امام یعه ما را بگو تا بیوفه برو و شکه به کمختار تو از م یه اکعبارت 
ه بعد از اظھار مختارنامه محمد کند یان بستان گویوفکعت از ینند و بکن را طلب یحس

عه خود یمان به شیوفه مسلمان رو گردان شدند پس سلکثر مردم کفه را ایبن الحن
ست اما امام یقه نید مضایرون آئیفه بیاز قتل محمد بن الحنخواھید  می ه اگرکگفت 
ان از یوفکعه ین عبارت رو گردان شدن شیالمه در اک ین است انتھیبن الحس یمن عل

فه از معتقد خود بر نگشته بود یه محمد بن الحنکح داللت بر آن است یمان صریسل
امراء سرھای ه مختار ککند  می است نقل یدیه زک  میخوارزد یاز ابو المو یز قاضیون

فه فرستاد نه به خدمت امام ینار نزد محمد بن الحنیھزار د یشام را با فتح نامه و س
ان یرد تا رئوس شامکعت نماز گزارده امر کن موھبت دو یرانه اکن و او به شین العابدیز
المه حاال ک ینند انتھکه تا آنھا را دفن کود ن مانع آمده فرمیر اورا از ایزند و ابن زبیاویب

 بود بنابر یه او معتقد امامت محمد بن علکده مختار اظھر من الشمس معلوم شد یعق
ازو نداشت تا بدل معتقد امامت حضرت سجاد باشد و بنابر ترسی و  یچ خوفیھآنکه 

د ینور الله با یگر از قاضیالم دکد حاال یرا امام گو یه به ظاھر محمد بن علیضرورت تق
ه ککند  می نقل ینور الله در احوال مختار از عالمه حل ید قاضید فھمید و مدعا بایشن

از اعمال او بعضی ه االمر چون بر یست و غاینسخنی عه را یده او شیدر حسن عق
معنی نمودند و حضرت امام باقر بر آن  میاو را بذم و شتم تناول  اند اعتراض داشته

ھا  مبلغ شت وکشندگان ما را که او کعه را از تعرض مختار منع نمود یافته شیاطالع 
ار امامت که انکار است معلوم شد کعاقل را غور در اینجا  المه درک یبما فرستاد انتھ

د یه محبت خاندان رسول را باکشود بل مینشخصی وقت موجب بد گفتن در حق 
ردن و از آنھا انتقام گرفتن کل یرا ذل فره و فجرهکرد و جھاد اعداء الله و کد یمالحظه با

ه از آن کع را یو نجات شخص است و افعال شنخوبی  ردن موجبکلمه الله کو اعالء 
ن است مذھب یانت نگاه داشتن ضرور است و ھمیشخص صادر شود در پرده ستر و ص
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ر امامت امام وقت خود بودند و به که منکه و عمرو بن العاص یاھل سنت در حق معاو
بازواج  یلکھای  مبلغمحبت داشتند و جھاد اعداء الله نمودند و  جاب رسول الله جن

م و ین فرستادند باز از سر سخن دور افتادیمطھرات و به حضرت امام حسن و حس
ل و ین دالیه به ایسانکیه کم اصل مطلب آن است یگر سر دادیالم را در محل دکبا یتقر

امامت و الله اعلم به  یفه از دعویابن الحنشوند به رجوع محمد  میل نیشواھد قا
اس یرامات خارج از حد قکخوارق و  یه از محمد بن علیسانکیقه الحال و فرقه یحق

ه بعد از و پسر او ابو ھاشم بنص او امام شد کند ینند و متواتر انگارند و گوکت یعقل روا
ه کند یه گویدیو ز اختالف دارند چنان چه در باب اول گذشتباھم  و بعد از ابو ھاشم

ل ین قایبن حس ین امام شده و به امامت علیبن حس ید بن علین زیبعد از امام حس
آن و  یه منافیوت و تقکشان شرط امامت است و سیف نزد ایه خروج به سکرا ینشوند ز

ن نصوص و بشارات در یر المومنیه عن جده عن امیعن اب ید بن علیه زکنند کت یروا
د بن یند و زیتواتر نما یات دعویآن روابعضی و در کرد  می را نقلمقدمه امامت خود 

ار کن را انیاھردو  هیه و امامیدیر بود چنان چه زکه را منیع معتقدات امامیجم یعل
ه امام محمد یم و باقرکقصه ھشام بن الح یف ینیلکو قد سبق نقله ال اند ردهکت یروا

ه در امام جعفر ینند و ناوسکتقاد اع یموت و مختفیال یموعود و ح یباقر را مھد
نند و ھو قوله کت ین باب روایح متواتر از آن جناب در این دارند و نص صریصادق ھم

رايتم رايس تدهده عليكم من هذا اجلبل فال تصدقوا فان صاحبكم صاحب ول«÷ 

ل بن جعفر صادق نص حضرت جعفر یه در حق اسماعیه از اسماعلیمھدو »السنني
 ین به عاھه و امام موسیکبر مالم کاال یه ان ھذا االمر فکنند کت یروا صادق به تواتر

ر کار نص متواتر نمود مثل ابوبکه انکند ینند و بد گوکب یذکامامت ت یاظم را در دعوک
ه یل پسر او محمد امام شد و افطحیه بعد از اسماعکند یو قرامطه گو یدر حق عل

ه او برادر کل ین دلیفصل امام دانند به اعبدالله بن جعفر را بعد از حضرت صادق بال
ل چون به حضور حضرت صادق فوت شده بود و نص در یل بود و اسماعیاسماعقی یحق

او  ینیراث به برادر عیق میل بود بعد از فوت پدر مضمون آن نص به طریحق اسماع
بن  ین ابن علیل و عبدالله فاطمه بنت الحسیو مادر اسماع ید نه به برادران عالتیرس

 ینید حسیجانب سھردو  برادر ازھردو  نیطالب است پس ا یبن اب ین ابن علیالحس
اظم است بنص حضرت صادق و ک یه امام بعد از صادق موسکند یه گویبودند و موسو

ر یم منتظر اوست و از حضرت امیموت است و قایال یه او حکند یه گویممطور
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صاحب  یه فرمود سابعھم قائمھم سمکنند کت ین دعا رواین نص متواتر در ایالمومن
شان یو بعد از ا اند بااتفاق معتقد امامت یرکالتواره و اثنا عشره تا حضرت امام عس

را ولد نبود به  یرکه امام حسن عسکند یو گو اند لیقا یه به امامت جعفر ابن علیجعفر
ن به اجماع ثابت است و یبرد و ا یجعفر بن عل یرکراث امام حسن عسیه مکل آنیدل

 یرکه امام حسن عسکند یگوبعضی د و یرس میراث او به جعفر نیبود م میاگر او را ولد 
 ین عن ابیعن زراره ابن اع ینیلکال یات پدر مرد و رویه در حکر یرا ولد بود صغ

 ما بخلف فاوما بيدهوم قال خياف قلت ـلوانه قال البد للغالم من غيبه قلت «÷ عبدالله 

ه مردم را در والدت او ک اند دهین فھمین اشارت چنیامعنی  »اثنا عرشيه بعيضبطنه اىل 
ه کخواھند گفت بعضی ه در حمل ساقط شد و کخواھند گفت بعضی خواھد بود  کش

م خود در جواب به که اشارت امام به شکست یده نین بر عاقل پوشیکحمل ھم نبود ل
باشد و اگر خوف  میم را خوف نکه بچه شکرا یزکند  می ح ابایصرمعنی ن یخاف از ایا

ان اختالف فرق یه بالجمله مقصود از بکشود بل مین اختالف مردم دفع نیباشد به ا
شان است اگر یذب و افترا اکبر مزعومات خود استدالل بر ھریک  شان و ادعا تواتریا

فه را با یالحن افتاد خصوصا محمد بن مین اختالف نیھرگز اشد  می فرقه متواتر یکخبر 
 ید بن علید و زیرس میم حجر اسود نکیشد و نوبت تح مین منازعت نین العابدیامام ز

ه از یبما ف یت ادریه اھل البک یرا بامام محمد مھد یرا با امام باقر و جعفر بن عل
ن ھمه افتراءات یه اکبرد و بداند  یشان پیع فرق ایذب جمکه بکد ین جا عاقل را بایھم

آن بسوی و کردند  می را بزعم خود مقرر میه به مصلحت وقت خود اماکن فرقه است یا
از و فتوح از تابعان خود بنام امام یله خمس و نذر و نین وسینمودند تا به ا میدعوت 

د یتقللی یدل بی ل خود رایشان اواین ایند ومتاخریش نمایمزعوم خود بستانند و تع

لَْفوْا آبَاَءُهْم َضالِّ�َ إِ�َّهُ ﴿نموده و در ورطه ضاللت 
َ
 ﴾٧٠َ�ُهْم َ�َ آثَارِهِْم ُ�ْهرَُعونَ  ٦٩ْم �

 .]٧٠-٦٩[الصافات: 
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عه مثل یره از شیثکد متعلقه به معاد فرق ین در عقایعه با ثقلیان مخالفت شیو ب
ه یه و معمریه و خطابیه و قرامطه و جناحیه و باطنیریه و حمیه و منصوریاملکه و یزرام
ست مطلقا و ارواح را یه ابدان را معاد نکند یه گویه و جنابیه و خلفیه و مقنعیمونیو م

ننند ک میشوند و انتقال  مین عالم متناسخ یه در ھمکست بلین ین عالم مقریر ایز غین
ظاھر  ا و رسل و ائمهیتاب و با نصوص انبکده با ین عقیمخالفت ا وبدنی به بدنی از 

ْجَداِث إَِ� ﴿ یان ندارد قال الله تعالیاست حاجت ب
َ
ورِ فَإَِذا ُهْم ِمَن اْ� َونُفَِخ ِ� الصُّ

ا يَْ�ُ�ُ ِ� ُصُدورُِ�مْ ﴿ .]٥١س: ی[ ﴾٥١َرّ�ِِهْم يَنِْسلُونَ  ْو َخلًْقا مِمَّ
َ
 يُعِيُدنَافََسيَُقولُوَن َمْن  أ

 ٍ� َل َمرَّ وَّ
َ
ِي َ�َطَرُ�ْم أ ْن  فََسيُنْغُِضوَن إَِ�َْك رُُءوَسُهْم َو�َُقولُوَن َمَ� ُهوَ  قُِل ا�َّ

َ
قُْل َعَ� أ

�ٍ ﴿ .]٥١[اإلسراء:  ﴾٥١يَُ�وَن قَرِ�ًبا َل َمرَّ وَّ
َ
َها أ

َ
�َْشأ

َ
ِي � َوُهَو بُِ�ّلِ َخلٍْق  قُْل ُ�ْيِيَها ا�َّ

َ بُِ�ْم ُ�مَّ إَِ� َرّ�ُِ�ْم ﴿ .]٧٩س: ی[ ﴾٧٩َعلِيمٌ  ِي ُوّ�ِ قُْل َ�َتَوفَّاُ�ْم َملَُك الَْموِْت ا�َّ
َح�َّ ﴿ .]٥٦ونس: ی[ ﴾٥٦ُهَو ُ�ِْي َوُ�ِميُت �َ�ْهِ تُرَْجُعونَ ﴿ .]١١[السجدة:  ﴾١١تُرَْجُعونَ 

َحَدُهُم الَْموُْت قَاَل َرّبِ ارِْجُعونِ 
َ
�ْ  ٩٩إَِذا َجاَء أ

َ
َها  َ�َّ  َمُل َصاِ�ًا �ِيَما تََرْ�ُت لََعّ�ِ أ إِ�َّ

ن یو در ا .]١٠٠-٩٩[المؤمنون:  ﴾١٠٠َوِمْن َوَرا�ِهِْم بَْرَزٌخ إَِ� يَوِْم ُ�بَْعُثونَ  َ�َِمٌة ُهَو قَا�ِلَُها
و در  اند ه از فالسفه فرا گرفتهکاست زی یچن فرقه ھا به یا کده فاسده خود تمسیعق

ند یگو کر ذلیه آسمان وامتناع خال و غیروکندارند مثل اصلی و  اند شرع آن امور باطل
ره کره خواھد بود و دو کل کن عالم به شیگر موجود شود مثل اید یه اگر عالمک

و در صورت وقوع ھردو  انید مگر بوقوع فرجه میتوانند چسپ میگر نیدیکمتماثل با 
ضرور است آنکه ھردو  اده اولن استدالل چند جا غلط افتید و در ایآ میفرجه خال الزم 

بر  اند مقتصر اند م شدهیه قایروکه بر که یل ھندسیه دالکرا یره باشد زکه عالم بتمامه ک
آنکه  ه بعض عالم باشند دومکمتحر کن افالیه اکز است یه و جاکمتحر که افالیروک

 ومیس اند ھمه مقدوح اند ردهکم یه بر امتناع آن قاک یلیامتناع خال ممنوع است و دال
م البته وقوع فرجه ضرور است و یگر بنھیدپھلوی ا یگر یدیکباالی ره را کاگر دو آنکه 

باشد ھردو  ثخنمساوی ه ثخن او کگر یره دکوز باشد در ثخن کره مرکاز دو ھریک  اگر
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چنان چه ھردو  د باشد بر ثخن و قطریا ثخن او زایباشد ھردو  قطرمساوی و قطر او 
ه محل کرا ید زیآ میدر ثخن خوارج وقوع فرجه الزم ن اند وزکشان مریه نزد اکر یتداو

خ یر مریه قطر تدوک اند طه و خود فالسفه گفتهیره محکفرجه مملو است از ثخن آن 
ره ک یکرات که تمام عالم معلوم الکز است یاعظم است از قطر ممثل شمس پس جا

وجود آنکه  ند چھارمگر باشین عوالم دیگر و ھم چنیره دکباشد واقع در ثخن 
ل واقع یر و تبدین عالم تغیه در ھمکست بلیار نکمعاد را در معنی ن یگر به اید میعال

ھمه بھشت و باغ گردند و در جوف  کت شود و افالیل بناریشود و عناصر ھمه مستح
بات و که مرکگر القا شود یدصورتی گر و یه او رنگ دیه عنصرکین عالم و مواد افلیھم

گردد وھم  یدا شوند و ھر آسمان بھشتیپ کوانات و انسان در افالینباتات حمعادن و 

َماَواُت ﴿ ین دوزخ شود قوله تعالین زمیچن رِْض َوالسَّ
َ
رُْض َ�ْ�َ اْ�

َ
ُل اْ� َوَ�َرُزوا  يَوَْم ُ�َبدَّ

ارِ  ِ الَْواِحِد الَْقهَّ انبساط  یو وجود جنت و ناز قبل از وقت بعث مناف .]٤٨م: ی[إبراھ ﴾٤٨ِ�َّ
 شان حاال ھم باشد. یست در آن وقت اصل خلقت ایو امتداد آنھا ن

 یباشد عقل یآن قبح که در ترکست یبعث عباد واجب نتعالی یخداده دوم بر یعق
ن ید و ھمیایاست تا خلف وعده الزم نشدنی موافق وعده او بعث و حشر و نشر  یآر

ه کره یثکات یا و آیبوجوب بعث وجوبا عقل اند لیه قایاست مذھب اھل سنت و امام

َر�ََّنا إِنََّك ﴿ات یاست و در آخر آن آ یبعث و معاد وابسته بوعده الھآنکه  داللت دارند بر
َ َ� ُ�ْلُِف الِْميَعادَ  َجاِمُع ا�َّاِس ِ�َْوٍ� َ� َر�َْب �ِيهِ  ن یو امثال ا .]٩[آل عمران:  ﴾٩إِنَّ ا�َّ

ه وجوب بر کات گذشت یشان است و در الھیده این عقیذب اکح میصر اند عبارات واقع
ه ھرگاه کند یات ناقصه خود است گوین باب عقلیه در ایامام کندارد و متمسمعنی خدا 

ت یرده باشد اگر ثواب بر طاعت ندھد و عقاب بر معصک یف بندگان به اوامر و نواھیلکت
ح تر و ثواب و عقاب یقب یجناب الھ ح است اعتقاد آن درید و ظلم قبیند ظلم الزم آکن

ست یده نین استدالل پوشیزواجب شد و بطالن ایتواند شد پس بعثت ن میبدون بعث ن
 کخواھد در ملھرچه  ست چهیمتصور ن کظلم از خالق و مالآنکه  به چند وجه اول
ثواب بر مجاِزی ان که ظلم متصور است مثل مالکسی کاز آنکه  د دومیخود تصرف فرما

ات معاش اوست ھمه یبنده خود را آن چه ضرورشخصی ست مثال یندادن ظلم ن طاعت
چ یار را سرانجام دھد ھکه مقدار طاقت اوست و او آن ک یارکف دھد بیلکبدھد و اورا ت

اثابت  کاورا در ترسی کبر آن شخص واجب نشود باجماع العقال و مزدوری اجر و 
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ه عفو و احسان کست بلیھت ظلم نت خود بالبدایعقاب بر معص کند و ترکمالمت ن
ه باشد و یت سفید بغایال نماین را ظلم خیه اکسی کاست و از حق خود گذشتن است 

 یه اگر حق تعالکر و حضرت سجاد بتواتر منقول شده یات از حضرت امیسابق در الھ
ند آن ھمه عدل باشد نه کن ابد الدھر معذب یافرکبندگان خود را بعذاب اشد   ترین عابد

ش یط پیه افراط و تفرید ضروریر عقاین جا به دستور سایعه را درایظلم بالجمله فرق ش
و فرق  اند موده بر ذمه خدا بعث و معاد را واجب ساختهیه راه افراط را پیآمده امام

گروه ھردو  کو متمس اند ار بعث نمودهکش گرفته انیط پیمرقومه در اول باب تفر
ه کگویند  می ور شد و فرق مرقومهکه مذیخرف امام ات ناقصه خود است چنان چهیعقل

م یال او بعضا و تنعکب اجزاء بدن مومن صالح ید تعذیاگر بعثت و معاد واقع شود الزم آ
 اند ردهکان ین صورت بیال او بعضا و ھو خالف العقل و الشرع لزوم به اکافر کاجزا بدن 

نطفه او از اجزا آنکه  ارد تکن خوردن مداومت یرا خورد و بر ھمشخصی شخصی ه ک
ا یا معذب خواھند بود یمتولد گشت پس اجزا بدن او  پسریدا شد و از آن یول پکما

بدن  یاند اجزا ول در ضمن او معذب شدند و اگر منعمکاجزا ما اند منعم اگر معذب
م یاقت تنعیب نباشد در صورت اول و لیول مستحق تعذکه آن مأکول منعم شدند کمأ

ل را تا آن مدت از کبدن اآنکه  م خدا قادر است بریگوئ یدر صورت ثاننداشته باشد 
ل را تا کا ایرون روند یول بتماھا فضله شده بکه اجزا ماکوقتی تخلل محفوظ دارد و تا 

گر یا بنوع دیم سازد و نطفه از او متولد نشود و اگر متولد شود باحتالم یآن مدت عق
ه مدت دراز گوش کشخصی ن قسم ید و وجود ارون رود و از آن ولد متعلق نه گردیب

ان کل معلوم است و امیدام دلکبه وجود آمده به  پسری یخورده باشد و از و یانسان م
ه االحتمال و یفیکل معارضه و المعارض مستدل ال یالن الدلکند  نمی تیفاکمحض 

ول که بعض اجزا بدن ماکق آن است یق جدل و تحقین است طریالوقوع ممنوع ا
ه موت در عرف عام عبارت از بر آمدن اوست و در کاست  یتواند شد و آن روح ھوائ مین

ول قبل از کار از مایز اجزاء بسیگر شود و نیه جز بدن دکرد کتصرف نتوان  یآن بنوع
از آن اجزاء ممتاز است و در ھریک  یل به تخلل جدا شده رفته است و در علم الھکا

رد کم خواھند یقابدنی عقد و ربط داده  یا روح ھوائرده و بکوقت حشر ھمان را جمع 
ه متالم و متلذ اوست امام کرا یه معذب و منعم روح است زکالم آن است کو خالصه 

الم یر معقول است و در ایه بدون روح جماد است تالم و تلذذ غکبواسطه بدن و بدن را 
او  برایگر یاال بدن د تفا خواھند نمود وکد بر ھمان ایایالزم ن یذ او محذوریو تلذ
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ل و کل اکمخلوق خواھد شد خواه ابتدا خواه آن چه از بدن او متخلل شده بود قبل از ا
ه تناسخ انتقال کرا یست زین از باب تناسخ نیب خواھد شد و ایم و تعذیبواسطه آن تنع

جزا  برای ینجا تعلق است به بدن اخرویمال و اکاست برایوی یدنارواح است در ابدان 
اده و نقصان در یه قبض و بسط ابدان بزکست بلینه در جزا ضرور نیو حفظ بدن بع

ِيَن َ�َفُروا بِآيَاتَِنا َسوَْف ﴿ز منصوص یات قرآن نیث متواتر است و در آیاحاد إِنَّ ا�َّ
ْ�َاُهْم ُجلُوًدا َ�ْ�ََها ِ�َُذوقُ  َ َ�َن  وا الَْعَذاَب نُْصلِيِهْم نَاًرا ُ�ََّما نَِضَجْت ُجلُوُدُهْم بَدَّ إِنَّ ا�َّ

ده بود یپوش یلباسشخصی اگر آنکه  و مثالش از شاھد .]٥٦[النساء:  ﴾٥٦َعزِ�ًزا َحِكيًما
و اگر کنند  می بیانت شد و در آن حالت گرفتار آمد اورا در ھمان لباس تعذیو مصدر خ

گر بقدر ستر ید یان گرفتند لباسیانت شد در حالت پوشش و از حمام اورا عریمصدر خ
م لباس دارد نسبت به کبدن نسبت به روح حن ینما میاست یده سیعورت اورا پوشان

 شخص. 
 ت: یب

ـــدل ـــاس ب ـــود لب ـــر ش ـــدم گ  دم ب
 

 شـخص صـاحب لبـاس را چـه خلـل 
 

ت با وصف تبدل اجزاء بدن و یخوخیت تا آخر شیو لھذا در عرف ابتداء سن طفول
ھرگز شخصی ماند و اختالف  می باقیت شخص یاضات شخصیتخلل آن در امراض و ر

ند ینما میجاری ل برو ین تبدیم باوصف ایب و تنعیام شخص در تعذکد واحیآ میال نیخ
ه دار آخرت کات داله برانیبه آکنند  می کن مقدمه تمسیه در ایامامبعضی ر و کیبال ن

ْخِ�َ لَُهْم ِمنْ ﴿ یقوله تعالکجزاء اعمال 
ُ
ْ�ُ�ٍ َجَزاًء بَِما َ�نُوا  فََ� َ�ْعلَُم َ�ْفٌس َما أ

َ
ِ أ ة قُرَّ

إِنَّ  َ� ُظلَْم اْ�َوْمَ  اْ�َوَْم ُ�َْزى ُ�ُّ َ�ْفٍس بَِما َكَسبَْت ﴿و قوله  .]١٧[السجدة:  ﴾١٧َ�ْعَملُونَ 
َ َ�ِ�ُع اْ�َِساِب  ا يََرهُ ﴿و قوله  .]١٧[غافر:  ﴾١٧ا�َّ ٍ� َخْ�ً  ﴾٧َ�َمْن َ�ْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ

ه عمل سبب جزا است پس اثابت کشود  می ات مستفادین آیند از ایو گو .]٧[الزلزلة: 
ات داللت بر وقوع و وصول ثواب و عقاب ین آیم ایواجب باشد گوئ یع و عقاب عاصیمط

و بر وجوب ثواب و عقاب بر خدا اصال داللت ندارد مثال اگر کند  می به مقابله اعمال
ر او او را یا بر تقصیرده بر خدمت او کقول و قرار نه ر نگرفته بودو یاجشخصی شخصی 

است ین سین انعام جزاء خدمت بود و ایه اکتوان گفت  مید ینما یاستیا سیند ک میانعا
ز اگر عقاب یست و نیبر ذمه او نھردو  نیاز ای یکچ یوجوب ھآنکه  ر حاالیجزاء تقص

ح بر عدم وجوب یقرآن نص صردر شد  می ره را واجبیبکب کمرت یبر معاصشد  می واجب
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ْن �ُْ�ََك بِهِ َو�َْغفُِر َما ﴿ یاوست وقوعا فضال عن وجوبه عقال قال الله تعال
َ
َ َ� َ�ْغفُِر أ إِنَّ ا�َّ

ِ َ�َقِد اْ�َ�َى إِ�ًْما َعِظيًما ُدوَن ذَلَِك لَِمْن �ََشاءُ    .]٤٨[النساء:  ﴾٤٨َوَمْن �ُْ�ِْك بِا�َّ
ثر فرق کن است مذھب اھل سنت و ایالقبر حق است و ھم عذابآنکه  ده سومیعق

ار داللت بر وقوع یات بسید آیز و در قرآن مجیه نیدیز یر عذاب القبرند حتکعه منیش

ْدِخلُوا نَاًرا فَلَْم ﴿ یقوله تعالکنند  می م القبریعذاب القبر و تنع
ُ
ْغرِقُوا فَأ

ُ
ا َخِطيَئاتِِهْم أ ِممَّ

نَْصاًراَ�ُِدوا لَُهْم ِمْن 
َ
� ِ  یغه للمضیب بال مھله و الصیوالفاء للتعق .]٢٥[نوح:  ﴾٢٥ُدوِن ا�َّ

و  یه دخول نار بعد از اغراق بالفصل واقع شده است در زمان ماضکپس معلوم شد 

ا وََعِشيًّا﴿ قوله ْدِخلُوا آَل فِرْعَ  ا�َّاُر ُ�ْعَرُضوَن َعلَيَْها ُغُدوًّ
َ
اَعُة أ َشدَّ َوَ�وَْم َ�ُقوُم السَّ

َ
ْوَن أ

ح است در یامت بر عذاب عرض صریه عطف عذاب قین آیدر ا .]٤٦[غافر:  ﴾٤٦الَْعَذابِ 
ز در یم قبر نین باب متواترند و تنعیمه در ایو ا جغمبر یث از پیمدعا و اخبار و احاد

ِيَن قُتِلُوا ِ� َسبِيِل ﴿ یار است منھا قوله تعالیات بسیآ ْمَواتًاَوَ� َ�َْسَ�َّ ا�َّ
َ
ِ أ بَْل  ا�َّ

ْحَياٌء ِعنَْد َرّ�ِهِْم يُْرَزقُونَ 
َ
قَاَل يَا  �ِيَل اْدُخِل اْ�َنَّةَ ﴿و منھا قوله  .]١٦٩[آل عمران:  ﴾١٦٩أ

فانه  .]٢٧-٢٦س: ی[ ﴾٢٧بَِما َ�َفَر ِ� َرّ�ِ وََجَعلَِ� ِمَن الُْمْكَرمِ�َ  ٢٦َ�َْت قَْوِ� َ�ْعلَُمونَ 
رام او معلوم کامت ھر ھمه را حال او و مغفرت و ایه روز قکرا ین زیقیمه بیوم القیقبل 

َ� ﴿ ینند بسمع و عقل اما السمع فقوله تعالک کن مجازات قبر تمسیرکخواھد شد ومن
وَ� 

ُ
پس اگر  .]٥٦[الدخان:  ﴾٥٦َوَوقَاُهْم َعَذاَب اْ�َِحيمِ  يَُذوقُوَن �ِيَها الَْموَْت إِ�َّ الَْمْوتََة اْ�

مه یوم القیاء یبود لثبوت االح میھم در عقب او  یالبته موتبود  می یاتیدر قبر ح
ا و اماتت یدر قبر احآنکه  موت جوابش یکدند نه یچش میباالجماع پس دو موت 

ه نمیه و تیه تغذکشود  می دایپ یاس اشعه روح بر بدن تعلقکست به سبب انعیقه نیحق
ه است به تعلق یه آن تعلق شبکات متحقق باشد بلیحعنی مباشد تا  میبدن ھمراه آن ن

م یب و تنعیه آلت تعذکا صاحب خانه به خانه ی کبمملو کا مالیعاشق به معشوق 
م باشد و مدفون و اال عذاب و یه آن بدن قاکاست صورتی ن ھم در یتواند شد و ا می

 یاست و روح ھوائ یاو روح ھوائقی یحقه نفس مجرد است و بدن کنعمت روح راست 
و  یئتیجمادات بھ یب از اجزاکا مریگر از عالم مثال یدبدنی به کنند  می قیرا تعل

ن از باب یحاصل نشود و ا یاویآن بدن و بدن دن درمیاناز یننده را امتیه بک یلکش
گر به یدبدنی ر یبتدببدنی قه تناسخ انتقال روح است از یه حقکرا یست زیتناسخ ن
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در  یذ چنان چه طبرسیالم و تلذیق محض است بنابر این تعلیه و انمیه و تیق تغذیطر
ام به کب االحیتاب تھذک یف یفه ابو جعفر طوسیخ الطایه شکر خود آورده است یتفس

 بن امحد عن نيار عن القاسم بن حممد عن احلسيبن مهر عيل«از کنند  می تیسند خود روا

لسا فقال ما يقول انلاس يف ارواح بن طبيان قال كنت عند ايب عبدا� جا« ونسي

مومن� قلت يقولون يف حواصل ط� خرض يف قناديل حتت العرش فقال ابوعبدا� ـال
مومن ـمومن اكرم يلع اهللا من ان يعجل روحه يف حوصله طاير يا يو�س الـسبحان اهللا ال

فاذا قدم اذا قبضه اهللا تعايل ص� روحه يف قالب كقابله يف ادلنيا فيالكون و �رش�ون 
عليهم القادم عرفوه بتلك الصوره اليت اكنت يف ادلنيا و عنه عن ايب عم� عن محاد عن 

مومن� فقال يف اجلنه يلع صور ابدانهم لو ـايب بص� قال سالت ابا عبدا� عن ارواح ال
ه در عرف تعلق روح ببدن مطلق کو از بس  »رايته لقلت فالن انت� نقال عن الطربيس

ن تعلق رابه یث ایات و احادیازآبعضی در گویند  می اتیا از آن نوع حیباشد  ن نوعیازا
 ین موت گفته قوله تعالین النفختین تعلق رادر مدت ما بیقطع ا اند ردهکر یات تعبیح

ْحَييَْتَنا اثْنََتْ�ِ فَاْ�َ�َْ�َنا بُِذنُو�َِنا َ�َهْل إَِ� ﴿
َ
َمتََّنا اثْنَتَْ�ِ َوأ

َ
 ُخُروٍج مِْن قَالُوا َر�ََّنا أ

فر و موت مراد باشد کب یه از موته اولکاست صورتی ن ھم در یا .]١١[غافر:  ﴾١١َسبِيلٍ 
بھشت است  گیه سابق از زندکجنس موت باشد  یه مراد از موته اولکمحتمل است 

يف و«شان از اصل باطل شد یا کن صورت تمسیبار باشد خواه دوبار پس در ایکخواه 

من تدبري اجسام واحا الخيلللصدر الشريازي اعلم ان االرواح ما دامت اروشواهد الربوبيه 

قسم رصفا اوليا ذاتيا من غري واسطه وان قسم تترصف فيه النفوس تـاالجسام قسمهلا و

القسم االول ليس حمسوسا هبذه يا بالعرض بواسطه جسم آخر قبله وتترصف فيه ترصفا ثانو

ا من ا حيس باالجسام التي هي من جنس ما حيملهـا انماحلواس الظاهره النه غابت عنها الهن

مركبه واهلواء اـاء ومـيوثر فيها سواء كانت بسيطه كالهذه االجرام التي كالقشور و

كثيفه كهذه االبدان اللحميه احليوانيه وسواء كانت لطيفه كارواح البخاريه اـمواليد وكال

امام القسم ويترصف فيها اال بواسطه و ان مجيعها ما يستملها النفوساالجساد النباتيه فو

من االجسام النوريه االخرويه بحيوه ذاتيه غري قابله ومترصف فيه النفوس فهـاالول ال
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من الروح التي تسمي ـمشفه التي يوجد ههنا وهي اجل رتبه من هذه االجسام الللموت و

ذا يستحيل هلغريه و يفا لطيفا باالضافه التيان كان رشفانه من الدنيا و يواينبالروح احل

ذي كالمنا فيه من اجسام االخره وهي الاالخره واىل  ويضمحل رسيعا وال يمكن حرشه

ه سؤال و کند یو امام عقل پس گو »تتحد معها تبقي ببقائها انتهيحترش من النفوس و
ه و یات با فساد بنیو ح اند اتیھمه موقوف بر ح کلم و لذت و الم و ادراکجواب ت

ت یه مکست جوابش آن است ین نکت را ممین امور میست پس این نکمبطالن مزاج م
ه و بطالن مزاج ھمه بر بدن واقع شده است نه یبدنست نه روح و فساد بنمعنی ن یبه ا

ا یببدن خودش  یو اعمال حواس تعلق یتألم و تلذذ جسمان برایروح را  یبر روح آر
آنکه  ه خواھند داد و حاصلنمیو ت هیر و تصرف و تغذیتعلق تدب یو رامثالی گر یببدن د

اگر وانی یحو  ینفسان یشوند نه قوا میازو جدا نباتی  یچون روح از بدن جدا شود قوا
و مزاج نباتی  یا بقاء مشروط باشد به وجود قویضانا یفوانی یحو  ینفسان یوجود قوا

پس  ه و غضب و دفع منافر نباشدکو حر یحس که را شعور و ادرایکه مالکد یالزم آ
و کنند  می ارکبدنی  یلکه به توسط شکه است یکحال ارواح در عالم قبر مثل حال مال

ھمراه داشته باشد فرق نباتی ه نفس کآن  بیکردند  می ینفسانوانی یح یمصدر افعال
ست و ارواح را برحسب اعمال یب نیم و تعذیه را موافق اعمال تنعیکه مالکن است یھم

اعضا و اجزا او آنکه  جذع مانده تا برای یز مدتیخواھد بود و نب یم و تعذیسوبه تنعکم
و  یسؤالالمی کو کیو تحر یوقعود یامیو ق یاتیح یشده و ھرگز در و یھمه متالش

ده ینه او چند دانه خردل پاشیه بر سکافته شده بلین امور دریاز آثار ازی یچو نه  یجواب
م و دست یردکافر را بعد از موت تجسس کز یم و نیافته ایم و آن دانھا را به حال خود یا

ه کر سابق معلوم شد ین شبھه از تقریم جواب ایابی مین یم اصال اثر احراق در ویدیرسان
از بدنی و تالم و تلذذ از و حاصل شود و  که ادراک یت را بعذریروح آن م یالله تعال

و فرماید  می انجام ارکن یسازد و ا میه مخترعه متعلق یا مثالیه موجوده یابدان عنصر
ه ذوات و اشخاص کرا یزکند  نمی ات داللت بر عدم وقوع آنھاکن حریمحسوس نبودن ا

بال شبھه  اند ات ومع ھذا واقعکحرجای م چه ینک مین که و جن را بحواس ادرایکمال
و کند  می ل جماعکخوش شزنی ه با کند یب میز نائم در جواب خود را ین نییعند المل

 و تلذذ ھم برشود  می انزال و احتالم ھم یآرد حت مینار بعمل کمعانقه و بوس و 
ما و فالسفه کز حینند و نک مین کگران بربدن او ادراین امور اصال دیو اثر ادارد  می
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شود چنان  میرا محسوس نکس  ھیچ و اند لیات آنھا قاکب و حرکواکات یباعانت روحان
 یھا دانهآنکه  قادر است بر یخدانقل آن گذشت و  یثانچه از ثابت ابن قره در باب 

ه ببدن خود ک یت را با وصف تعلقیدارد و روح آن م باقیئه خودش یخردل را بر ھ

َ� �ُْسِمُن َوَ� ُ�ْغِ� ﴿ار استبعاد است و ھو کت ینھا اند ردهکرده و منعم و معذب کدا یپ
آمد و صادق باو خبر داد  یعقل انکز امیدر ح یچون ش .]٧ة: ی[الغاش ﴾٧ِمْن ُجوٍع 

ر یات سرد سیباشد و خواه نباشد احوال وال یواجب القبول گشت خواه مالوف و عاد
ه کشده  ین مرتبه دارد مرویر در استبعاد و استعجاب ھمیات گرم سیان والکنزد س

غمبر شما یه پکاسه سرآورد و گفت کآمد و ھمراه خود سه  یفه ثانینزد خلمجوسی 
 یگفت بل یه ثانیسوزند خلف میمان رود او را به آتش یا بی ایاز دنھرکه  هکگفته است 

سرھای پدر و برادر و مادر من است دست خود را برآن بنه و اثر  کنیگفت امجوسی 
مجوسی برخاست و قطعه آھن و سنگ نزد آن  یفه ثانین خلکافت یسوزش از آن در 

 گفت نه یابی می  میچ اثر گریر ھبگذاھردو  نیدست بر امجوسی  یه اکآورد و گفت 
رد آتش بلند بر آمد کن سنگ بزن ھمچنان ین اھن را بر ایه اکسردند باز گفت ھردو 
امن باشد بسبب کن سرھا ھم آتش یه در اکگفت مجوسی جا بر آمد کن آتش از یگفت ا

امن کن سرھا ھم آتش ید در ایه شاک ینک یار مکسحق ظھور نمود گفت پس چرا ان
ن یرد و باسالم مشرف شد فرق اکتوبه مجوسی شود  میدست ترا محسوس نباشد و 

افر کامنه آنھاست و در بدن کسودن موجب ظھور آتش باھم  ه سنگ و آھن راکاست 
ن در حجاب غفلت یا ثقلیتواند شد  میافت نیه اصال درکمون آتش است ک یبوجھ

ا ماده یحاره  ه بخاراتکض یدر حق مرسی کتواند گفت  میمحجوب باشند و چه 
چنانچه صاحب داحس وامثال اورا کند  می گر اعضاء او سوزشیا در دیملتھبه در قلب 

شود و چون عالم قبر اول منازل  میمحسوس ن یباشد و ھرگز بر بدن او گرم می
مان یردن اکن عالم یدر ا ینبغیما کشف امر او کمجازات است اظھار اسرار نمودن و 

ان یه مبنا او بر امتحان عقل است نه بر عکف را یلکاست و دار الت یب را منافیبالغ
 شفکن احوال ھم گاه گاه بر مردم منیلفکه میتنب برایحس مضاد و مناقص مع ھذا 

ظاھر  یوبدخوبی  از یموتبعضی ز احوال یقظه نیه در کو در منافات بلشود  می
قن و مقطوع یفرق عقال مت ریب بعد از موت نزد جماھیم و تعذیگردد لھذا اصل تنع می

رھم در امداد اعانت مردگان خود یه از فرقه ھندو و مسلمان و غکن است یبه است و ازا
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 براین ھمه یاگر خوف و رجا از آن عالم ندارند ا اند بفاتحه و درود و صدقات مشغول
 ست. یچ

و  ث وارد شده است و حساب و وزن اعمالیه انچه در قرآن و احادکده چھارم آنیعق
ئات و صراط و حوض شفاعت ھمه بر ظاھر آن است ماول یدادن نامھا حسنات و س

ل جنت و ین جنت و نار حق است و موجود است و تفاصیست و ھم چنیگر نید یبمعان
ه و عقبات و یات و اودیه و ثمار و عقارب و حکنار مثل اشجار وانھار و حور و قصه و فوا

ن است مذھب اھل سنت و یه بر حق است و ھمگر ھمیل آن بجلود دینضج جلود و تبد
ات یند و آیل نماینند و تاوکار کزھا را انین چیه ایه و اسماعلیدیثر فرق روافض مثل زکا

 شان گواه عادل بس است. یب ایذکدر ت یحه خاندانیات صحیوروا یحه قرانیصر
ه و یاملکعه مثل قرامطه و یثر فرق شکتناسخ باطل است اآنکه  ده پنجمیعق

بدنی ند از ینما میو انتقال کنند  می ه ارواح تناسخکند یرھم گویه و غیه و مفضلیمنصور
 د حقه و طاعت انتقالیامله بعقاکن انتقال است پس ارواح یو معاد عبارت از ھمبدنی ب

ت صحه مزاج یه صاحب ثروت و نعمت است و صاحب عافکشخصی ببدن کنند  می
ند به ینما میجنت و ارواح ناقصه انتقال معنی ن است یر و ھمیاست مانند سلطان وام

کنند  می تنازلگاھی ه صاحب فقر و مرض ومبتال بغموم واحزان است و کشخصی بدن 
ر یص و شیحر برایشان باشند و در اوصاف مثل مورچه یه مناسب اک یواناتیبه بدن ح
اره و غدار کم برایجبان و روباه  برایبر خرگوش و مانند آن کشجاع و مت برایو پلنگ 
ده در ین عقیخود دار و معجب وا برایدزد و طاوس  برایمسخره و خرس  برایوبوژنه 

 برای یو معنولفظی ف یرا به تحر ینصوص قرآنبعضی اصل مأخوذ از ھنود است و 

َممٌ ﴿ند مثل ینما میحمل 
ُ
رِْض َوَ� َطا�ٍِر يَِطُ� ِ�ََناَحيْهِ إِ�َّ أ

َ
 َوَما ِمْن َدابٍَّة ِ� اْ�

ْمَثالُُ�مْ 
َ
ءٍ  أ ْطَنا ِ� الِْكَتاِب ِمْن َ�ْ ونَ  َما فَرَّ  حاال .]٣٨[األنعام:  ﴾٣٨ُ�مَّ إَِ� َرّ�ِِهْم ُ�َْ�ُ

 آدم در یمثل بن اند ه جانوران چرنده پرنده انواع جداگانهکن است یت ایآمعنی آنکه 
معنی واگر مراد  اند ام ارتفاقات مناسبه الخلقت او دادهکاز خواص و احھریک آنکه 

وان ینباشد ھمه افراد ح یاز جانوران را خلقت ابتدائکس  ھیچ هکد یتناسخ باشد الزم آ
ن یه مذھب اھل تناسخ اکحاالن اند ق تناسخ جانور شدهیه بطرکان باشند یدر اصل آدم

ِيَن َ�َفُروا بِآيَاتَِنا َسوَْف نُْصلِيِهْم نَاًرا ُ�ََّما نَ ﴿ست و مثل ین ِضَجْت ُجلُوُدُهْم إِنَّ ا�َّ
ْ�َاُهْم ُجلُوًدا َ�ْ�ََها ِ�َُذوقُوا الَْعَذاَب  َ َ�َن َعزِ�ًزا َحِكيًما بَدَّ ه ک .]٥٦[النساء:  ﴾٥٦إِنَّ ا�َّ
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ِيَن ﴿ا و مثلیان معذب وارد است نه در حق ارواح منتقله در دنیدر حق دوزخ ا ا�َّ مَّ
َ
َوأ

َواُهُم ا�َّارُ 
ْ
ِ�يُدوا �ِيَها َو�ِيَل لَُهْم ُذوقُوا َعَذاَب  فََسُقوا َ�َمأ

ُ
ْن َ�ْرُُجوا ِمنَْها أ

َ
َراُدوا أ

َ
ُ�ََّما أ

بُونَ  ِي ُكنُْتْم بِهِ تَُ�ّذِ  یر راجع به نار اخرویح ضمیه صرک .]٢٠[السجدة:  ﴾٢٠ا�َّارِ ا�َّ
م امت و بر حشر مردینند بر تبدل صور در روز قکه داللت ک یثین احادیاست و ھم چن

ه در کقت تناسخ آن است یه حقکرا یندارد زمساسی شان یا یدر صور مختلفه با مدعا
ث داللت بر یواقع شود نه در عالم آخرت واحادبدنی به بدنی ن عالم انتقال روح از یھم

ر بدن اول یع اجزائه مغایبه جم یه بدن ثانکن است یز تناسخ این دارد نه برآن و نیا
ل ھمان اجزا و مع ھذا کل صورت و شیا تبدیباشد نه انبساط و امتداد اجزا بدن اول 

ه در حالت جزا کرا یجزاء اعمال به تناسخ محال است زآنکه  بر اند میه قایادله قطع
ن یمحال در اھردو  نیف سابق جزا محال و ایلکف محال است و بدون تیلکافتن تی

رد مثال پس روح او کد یبا یکاعمال نشخصی اگر آنکه  مالزمتان ید بیآ میصورت الزم 
لف است و ھم کن حالت ھم میپس در اانسانی گر یاگر بعد از موت منتقل شد به بدن د

ر یغانسانی ماند و اگر در بدن  میف نیلکت بی مھمل وانسانی ه ھر فرد کرا یز یمجز
ن بدن یالبد بعد از موت امنتقل شد وانی یحا در بدن یا مجنون ی یلف مثل صبکم

م یو او را تنعوانی یحا بدن یلف کر میا غیلف کمانسانی گر یمنتقل خواھد شد به بدن د
سابق آنکه  خواھد شد حال یش خواھد آمد پس در آن حالت مجزیو تالم در آن در پ

ق جزا یست پس طریاست در مقابله عمل ناتفاقی ن تنعم و تالم یف نداشت و اگر ایلکت
ش آمد آن چه یگناھان را ھم در پیه است و چون بیعبرت تنب برایه جزا کرا یز نماند
د عبرت چه قسم حاصل شود و مثل دار العمل مختلط یآ میش یاران را در پکگناھ

ز یرام او حاصل نشد و نکم و اید تعظیع را ھم رسین آن چه مطیوملتبس گشت ھم چن
ن و ین مثل سالطین متنعمیابدان فاسق مه رادریا و ایه انبکن بلین و صالحیاگر مومن

معذب شوند و از  ین گروه بعد از موت ثانیه رواح اکد یامرا تناسخ واقع شود الزم آ
ل گردند یم مستحق اھانت و تذلیرکم وتینند و با وجود تعظکسعادت به شقاوت انتقال 

مه ھر یا و ایه صلحا و انبکد یا واقع شود الزم آین صلحا و انبیو اگر در ابدان متنعم
لھم متنعم و آسوده و ھو کد و مع ھذا یا زایمساوی ه کمتر از عصر سابق نباشد بلکعصر 

آالم بعضی باشد از  گیمقارن تنعم آسودھرچند  ز تعلق روح به بدنیخالف الواقع و ن
مه یا و این و انبیعیب مطیباشد مثل جوع و وجع و مرض و امثال پس تعذ مین یخال
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مقارن تالم باشد ھرچند  ن تعلق روح به بدنیح است و ھم چنیصره ظلم کد یالزم آ
د یم فراعنه و جبابره الزم آیبعض االوقات پس تنع یباشد و لوف میھم نراحتی از  یخال
ه در ھر زمان نقصان کد بلیالزم آانسانی پس قدم نوع  اند یر متناھیز اگر ابدان غیو ن

لف کد خلو میشوند الزم آ یمنتھ یگر بحداز زمان سابقش محال باشد و اانسانی ابدان 
ه عند انقطاع النوع امر مجازات منتقل به کند ین و اگر گویاز مجازات در صورت انقطاع
و  یر منتھیم جزا اعمال سابقه بر اعمال بدن اخیابند گوئیمعاد شودو در آخرت جزا 

عدل  یاول مقتضام باشد اگر یو داابدی ر جزاء یمنقطع بود جزا اعمال واقعه در بدن اخ
ند در ین اگر گویعدل بود اول ناقص افتاد و ھم چن یمقتضا یظلم شد و اگر ثان یبود ثان

ز ظلم ین یم پس در حق طبقه اولیق جزا گوئیبود نه به طراتفاقی نوع تنعم و تالم  یابتدا
ح مخالف یق جزا قرار دادن صریردند بالجمله تناسخ را به طرکالم یر ایشد بدون تقص

  ن قسم از تناسخ مقصود است.ین مقام ابطال ھمیه است و در ایه و عرفیعقل
بعضی ه قاطبه یا امامیست در دنیامت رجعت نیاموات را قبل از قآنکه  ده ششمیعق

 یغمبر وصیه پکند یو گو اند لیاموات قابعضی گر ھم از روافض به رجعت یفرق د
مه یمه و قاتالن ایگر اید و مروان ودیزیه و یخلفا ثالثه و معاوعنی یشان ین و اعدا ایسبط

ر ین تقصیشوند و قبل از حادثه دجال ھر ھمه از ا میھم زنده  یبعد از خروج مھد
ن یند و ایامت باز زنده نمایراند ودر قیرند باز بمگیب واقع شود و قصاص بیداران را تعذ

قوله  کذل ره رجعت را باطل نموده منیثکات یه در آکتاب است کح مخالف یده صریعق

َحَدُهُم الَْموُْت قَاَل رَّبِ ارِْجُعونِ ﴿ یتعال
َ
ْ�َمُل َصاِ�ًا �ِيَما تََرْ�ُت  ٩٩َح�َّ إَِذا َجاَء أ

َ
 لََعّ�ِ أ

َها َ�َِمٌة ُهَو قَا�ِلَُها َ�َّ  و  .]١٠٠-٩٩[المؤمنون:  ﴾١٠٠َوِمْن َوَرا�ِِهْم بَْرَزٌخ إَِ� يَوِْم ُ�بَْعُثونَ  إِ�َّ

گفتن جای پس  ﴾َوِمْن َوَرا�ِِهْم بَْرَزٌخ إَِ� يَوِْم ُ�بَْعُثونَ ﴿ه کن لفظ است یبه ا کتمس
قصاص و اجراء حد  برایه رجعت عمل صالح محال است و رجعت کست یعه نیش

در  یف مرتضیشرفرماید  می ه منع رجعت مطلقایه آخر آکرا یست زیر محال نیوتعز
نند کصلب  یر و عمر را بر درختکابوب یه در زمان مھدکه گفته است یل ناصریمسا

ه آن درخت قبل از صلب تر تازه تر و تازه خواھد بود و بعد از صلب کند یگوبعضی 
ه کر گمراه خواھند شد و خواھند گفت یثکجمعی ن یخواھدشد پس به سبب ا کخش
ه آن کند یگوبعضی گشت و  کن درخت سبز خشیه اکچاره ھا ظلم واقع شد ین بیبر ا

خواھد بود و بعد از صلب تر و تازه و سبز خواھد گشت و  کش از صلب خشیدرخت پ
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ن دروغ ھم باھم یه در اکن است یار خواھدشد و طرفه ایبس یت خلقین سبب ھدایبه ا
ن یر المومنیه امکد ین فرقه است گویه از قدماء اک یو جابر جعف اند ردهکاختالف 

قرآن واقع است اشاره به اوست معاذ الله ه در کا و دابه االرض یرد به دنکرجوع خواھد 
شان یتب اکو در  اند د نمودهیار شدکوان اند ر رجعتکه قاطبه منیدیمن سوء االدب و ز

ن خرافات یور است پس حاجت رد اکمذ یمستوف یده بوجھین عقیمه رد ایات ایبه روا

ِيَن َ�َفُروا بَِغيِْظِهْم لَمْ ﴿اھل سنت نماند  ُ ا�َّ ُ الُْمْؤِمنَِ�  َ�َنالُوا َخْ�ًا َوَردَّ ا�َّ َوَ�َ� ا�َّ
ُ قَوِ�ًّا َعزِ�ًزا الْقَِتاَل  ِي ﴿ یو قد قال الله تعال .]٢٥[األحزاب:  ﴾٢٥َوَ�َن ا�َّ َوُهَو ا�َّ

ْحَياُ�ْم ُ�مَّ يُِميُتُ�ْم ُ�مَّ ُ�ْيِيُ�مْ 
َ
�َْساَن لََكُفورٌ  أ َكيَْف ﴿ .]٦٦[الحج:  ﴾٦٦إِنَّ اْ�ِ

ْحَياُ�مْ 
َ
ْمَواتًا فَأ

َ
ِ َوُ�نُْتْم أ  ﴾٢٨ُ�مَّ يُِميُتُ�ْم ُ�مَّ ُ�ْيِيُ�ْم ُ�مَّ إَِ�ْهِ تُرَْجُعونَ  تَْ�ُفُروَن بِا�َّ

ش از یاگر پآنکه  دهین عقیه بر بطالن ایموافق اصول امام یل عقلیو دل .]٢٨[البقرة: 
باز در آخرت اعاده عذاب ب واقع شود و یا آنھا را در مقام حد قصاص تعذیانقضاء دن

 یفیشان را تخفید پس البد در آخرت معذب نخواھند شد وایح الزم آیشود ظلم صر
شدت  یحاصل نخواھدشد و آن منافابدی راحتی م و یم از عذاب مستمر و دایعظ

ْ�ََف َولَْم يُْؤِمْن بِآيَاِت ﴿ یانت و عظم جرم است قال الله تعالیخ
َ
َوَ�َذلَِك َ�ْزِي َمْن أ

�َْ�  َرّ�ِهِ 
َ
َشدُّ َو�

َ
ا فقط یشان در دنیب ایز اگر از تعذیون .]١٢٧[طه:  ﴾١٢٧َولََعَذاُب اْ�ِخَرةِ أ

اء عبث و یز حاصل است فاالحیشان مقصود است آن خود در عالم قبر نیذا ایالم و ایا
و  یشان بر مردم است پس اولیانت ایه الله عنه و اگر اظھار خیحب تنزیح یالعبث قب
قت خالفت یشان بودند و معتقد حقیه در زمان اکبودند سانی کن اظھار یاحق به ا

ن را قدرت یر و سبطیشان پس در آن وقت حضرت امین ایشان و محمد و ناصر و معیا
شدند  میزار یشان بیرده اکافتاد و از  میه امت در ضاللت نیداد تا بقستی یبان انتقام یا
شان مطلع یثر امت گذشت و اصال بربطالن فساد اعمال اکه اکر انتقام ین قدر تاخیا

ن ھمه در یاش اکاصلح الزم آمد و اگر  کمت و صالح است و پس ترکنشد خالف ح
ن جزا و قصاص مطلع شوند ین جمع باشند و ھر ھمه بر این وآخریه اولکآخرت شود 

م است یه مجمع عظکثر عمر امت نشد ودر آخرت کدارد در ا یالجمله وجھ یباز ھم ف
ن یه دم آخرکاز حضار آن وقت چندی رده خواھند داشت اگر کو صاف  کرا پا ھا نیا

ن را یگر ایه مثل انقالبات دکشان مطلع شدند چه حاصل یانت و گناه ایاست و بر خیدن
نند کدر آن وقت زنده  ھا نیاز اگر ید و عبرت نخواھند گرفت و نیھم خواھد فھم
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از بدھد ھر ھمه را ید و امتیه تفرقه نمایوعمر را از معاور را از عمر که ابوبکست کی
ه ک یو شمر یدیزیرده مثل ک ین نام مسمیرا با اچندی ه کن احتمال خواھد بود یھم

خاطر خود واگر گفته  یتشف برای اند ه بستهیشند توطک میسازند و  میام عاشورا یدر ا
عمر است  یر است و فالنکابوب یه فالنکباشد افی کن باب یمه در ایگر ایو د یامام مھد

ه کشان مقبول نباشد یشان در بطالن امر خالفت و غصب و ظلم ایپس چرا گفته ا
اده بر مردم یمه زیا یغمبر و وصین صورت پیز در ایاء اموات افتد و و نیحاجت به اح

الم یباشد ا نمی یچ علمیه برابر موت ھکد و ظاھر است ید چشیموت با یکگر ید
نند کرا زنده  ھا نیاز چون یو ندارد  می روا کی یفعل عبث حق تعال برایدوستان خود 

م و یوما بر باطل بود اند ردهکب و حد وقصاص زنده یتعذ برایه ما را کابند ین در یبقرا
شان چه قسم یب ایند باز تعذیمه بر حق ناچار از راه صدق واخالص توبه نصوح نمایا

 شان نه گرفت ویشان انتقام از دشمنان ایا برایه کل بودند ین ذلیز در این شود ونکمم
اد او یداشد فریپ یرا قدرت نداد چون بعد از ھزار و صد و چند سال امام مھداینھا 

اده از ان است یده باطله زین عقیافت بالجمله مفاسد ایمقبول افتاد و انتقام گرفت و 
آورد عبدالله بن سبا بود اما در حق ه قول برجعت کسی کنجد و اول کر یه در تحرک
ل شد امام یز قایر نیه برجعت حضرت امیدر اول مائه ثان یغمبر خاصه و جابر جعفیپ

 یم از ویدر آمد یه ما روز در جابر جعفکند کت ینه رواییان بن عیاز سف یشافع
ه ما کد یفه گوینجه مبادا سقف خانه بر ما افتد و امام ابوکم یدیه ترسکم یدیسخنان شن

ده اھل مائه یذب من جابر و ال اصدق من عطاء و چون نوبت بقرن ثالث رسکت ایرا
 خاطر خود قرار دادند.  یتسل برایز یشان نیمه و اعدا ایع ایثالثه از روافض رجعت جم

خود عذاب  یرا خواھد خواست از بندگان عاصکھر  یحق تعالآنکه  ده ھفتمیعق

ُب َمْن �ََشاُء َوَ�رَْحُم َمْن ﴿ یھد بود قوله تعالچ فرقه اورا نخوایرد پاس ھکخواھد  ُ�َعّذِ
چ یه به ھیاز امامسی که که اعتقاد دارند یو امام .]٢١بوت: ک[العن ﴾٢١�َ�ْهِ ُ�ْقلَُبونَ  �ََشاءُ 

ده ین عقیامت و نه در عالم قبر ایره معذب نخواھد شد نه در روز قیبکره و یگناه صغ
مال ک یاب معاصکواجبات و ارت کفرقه است و لھذا در ترن یو مسلم الثبوت ا یاجماع

افر است و در خالص و نجات ک یحب علآنکه  نند بهکده را مدل ین عقیجرات دارندو ا
 ینباشد حب علافی کغممبر ھرگاه در خالص و نجات یه حب خدا و پک اند دهین فھمیا

از حمامات  یحمامن فرقه در یاز اشخصی ه کنند کت یاکخواھد بود ح میافی کچرا 
گفت  میحما یلب علکست گفت یه آقا نام شما چکد یاز او پرس یر در آمد حمامیشمک
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د یه شاکت ین نید گفت به ایرس یلب علکه نوبت به کد یردکچرا نام ن یه غالم علک
ر سگ خدا را در بھشت ینخگفت  میدانسته به بھشت در آرند حما یسگ دروازه عل

ده ین عقیاآنکه  د داشت حاالیجا توقع دخول بھشت باکز را ا یست سگ علیدرآمدن ن
ز اباحت و ین چون دستآویکشان لیات ایشان است و ھم خالف روایھم خالف اصول ا

اند و نفس  بالقبول نموده یاست آن را تلق یشکف یلکطاعت و ت کو بھانه تر یطلب
رده است امام مخالفت اصول پس از آن کبر علم و عقل غلبه اینجا  شان دریاماره ا
ند و کاو را عقاب ن یره شده باشد و حق تعالیبک یب معاصکمرت میه اگر اماکجھت 

شان بر خدا واجب است ینزد ا یه عقاب عاصکرا ید زیالزم آ یواجب بر ذمه او تعال کتر
از  هکات پس از آن جھت یو اما مخالف روا اند ن عدل نام نھادهیچنان چه گذشت و ا

و پناه گرفتان از عذاب خدا و بحرمت  یه و زاریگر گریمه دیر و سجاد و ایحضرت ام
ن یست و چون ایشان مرویحه ایه صحیعبه توسل جستن در ادعکرسول و قرآن و 

شان یرا چگونه به محبت اسی کن مرتبه ترسان و ھراسان بوده باشند یبزرگواران به ا
ھود یشان ماخوذ از یده این عقیباشد ودر اصل اردن روا که کیمغرور بودن و بر آن ت

يَّاًما َمْعُدوَداٍت ﴿ است و
َ
َنا ا�َّاُر إِ�َّ � �َُّهْم قَالُوا لَْن َ�َمسَّ

َ
وََغرَُّهْم ِ� دِينِِهْم َما َ�نُوا  ذَلَِك بِ�

ونَ  َ�ْفٍس َما َكَسَبْت وَُهْم َ�  فََكيَْف إَِذا َ�َْعَناُهْم ِ�َْوٍ� َ� َر�َْب �ِيهِ َوُوّ�َِيْت ُ�ُّ  ٢٤َ�ْفَ�ُ
چندی ات ین باب روایشان در ایات اکو عمده متمس و]٢٥-٢٤[آل عمران:  ﴾٢٥ُ�ْظلَُمونَ 

ت ابن یاز آن جمله روا اند ردهکفتن حمقا وضع و اختراع یفر برایشان یه روسا اکاست 

علل  يف يرود یبر آ مین بزرگ یسه ھمکین جنس نقد قلب از یثر اکاست و ا یه قمیبابو

النار قال قسم اجلنه وعلی  قال قلت اليب عداهللا بن صار« مفضل بن عمر وـالرشائع عن ال

قسيم ولنار الهل الكفر فهاـان وا خلقت اجلنه الهل االيمـانمـان وبغضه كفر والن حبه ايم

ت ین روایذب اکل یو دل »اليدخل النار اال مبغضوهالنار واجلنه ال يدخل اجلنه اال حمبوه و
ب یذکب خود و تیذکو اال تفرمایند  نمی فیمه مخالفت قرآن شریه حضرات اکآن است 
عت است یت به چند وجه مخالفت قواعد مقرره شرین روایرده باشند ودر اکآبا خود 

م جنت و قسم یه او قسکد یآ میفر باشد الزم نکمان و بغض او یاشخصی حب آنکه  اول
مان ید و نبوت و ایست و اال توحیمان نیتمام ا یعل حبآنکه  ستند دومیالجنه و النار ن

ذا یمه را بد گفتن و ایگر ایعه ھمه باطل شوند و دیه شید ضروریگر عقایبه معاد و د
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ت در یفاکمان یاز اجزا ا یمان نشد جزئیو چون تمام ا کدادن روا باشد معاذ الله من ذل
دخل النار اال یالعنی یلمه کن یاآنکه  ن ظاھر است سومیرد و اکتواند  میدخول جنت ن

افر مثل فرعون و ھامان و شداد و نمرود و کچ یھآنکه  برکند  می ح داللتیمبغضوه صر
و ھو باطل باالجماع  اند نبوده یه مبغض علکرا یعاد و ثمود در دوزخ نخواھد رفت ز

ال يدخل «ه کرا یندارد زمساسی م باز با مدعا ین ھمه مسلم داشتیاگر اآنکه  چھارم

ھر آنکه  در بھشت نروند نه ین علیر از محبیه غکن است یا »اجلنه اال حمبوه مقتيض
ان ھم واضح است پنجم یمضمون بر صبھردو  درمیانبه بھشت رود و فرق  یمحب عل

ع فرق روافض مثل غاله و یه جمکد یآ میم الزم ین ھمه در گذشتیه اگر از اکآن
ه یباشند و ھو خالف مذھب االمام یه ناجیباطنه و قرامطه و یه وافطحیه و ناوسیسانکی

ردند کگر یت دیه روایخ ابن بابوید شیت بر مقصد ننشست و به ھدف نرسین روایچون ا

ان اهللا  هو مستبرش فقال يا �مدجاء� جربئيل و« ج عن ابن عباس قال قال رسول اهللا«

من وااله وان  يت ويلع حجيت ال اعذبرمحاال يلع يقرئك السالم وقال �مد نبي و
معنی اینجا  ه درکت آنین روایذب اکل یدل »ان اطاع�عصا� وال ارحم من اعداه و

است و یر انبکه حبط طاعت خاصه منکرا یثابت شد ز یقت حضرت علینبوت در حق
ست یه مرتبه حجت بودن او را ثابت نکرا یغمبر الزم آمد زیبر پ یل حضرت علیتفض

را  یعان و عاصیز از جمله مطیان است و مقر او نیعاص ز از جملهیر او نکه منکرا یز
ز ینه و ن یاز طاعت منفعت یع را با بغض علیست و مطین یان خوفیاز عص یبحب عل

و  یھمه منسوخ و باطل است و حرمت معاص گیه نماز و روزه و طاعت بندکملعوم شد 
و بد نماند الزم آمد  یکو بغض او مدار جزا ن یر از حب علیر به دستور ھبا منثورا غیباک
ت در آن نبود در یضاللت خلق نازل شده بود و اصال حرف ھدا براید یه قرآن مجک

ور کست و اگر مذیور نکمذ یو بغض عل یحب علعنی یار است که بکسخنی تمام قرآن 
ف معما یلکست و تید درالبته موجود نین در آیلفکاز مھرکس  ه در فھمک یباشد به نوع

ه اصال ککنند  می دعوتزی یچشود پس تمام قرآن به  میمتحمل ن ھرکس دن رایفھم
الم که کن یز مثل ایله و نک کمعاذ الله من ذل اند د از آن بوده ندادهیار آکدر آخرت ب

ه کا یا و اوصیه انبکست ین نکطان را ممیردن است وامداد است نفس شکر یاغوا و دل
ند و چون حالت یالم فرماکن قسم یا اند طان مبعوث شدهیسد مداخل نفس و ش برای

د و ید شنیشان بایتب معتبره اکن باب از یگر در ایت دیات معلوم شد حاال رواین روایا
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سندهم حسن دهم ويس يما رو كمن ذل«د یدارند توان فھمباھم  هک یو تعارض یتناقض

االولني وخري ايب طالب فقال هذا خري ايل عيل ابن « ج يذر قال نظر النب بش عن ايبكابن 

اهل االرضني هذا سيد الصديق هذا سيد الوصيني وامام االخرين من اهل السموات و

محجلني اذا كان يوم القيمه كان ناقصه كمن فوق اجلنه قد اضاءت ـقائد الغر الـمتقني وال

ـمالئكه هذا الياقوت فيقول الراسه تاج مرصع من الزبرجد وعلی  عرشه القيمه من ضوها

منادي من حتت بطنان العرش هذا ـيقول النبيون هذا نبي مرسل فينادي الملك مقرب و

متن جهنم فيخرج منها علی  الصديق االكرب هذا ويص حبيب اهللا عيل ابن ايب طالب فيقف

ن یو ا »يايت ابواب اجلنه فيدخل فيها من يشا بغري حسابمن حيب ويدخل فيها من يبغض و

در نار داخل خواھندشد  سر یاه از محبان امعصبعضی آنکه  ح ناس است بریت صریروا
ن یر خواھد بر آورد و بعد از عذاب درجنت داخل خواھد فرمود پس ایشان را امیو ا

شان را داخل فرمود و اگر از محبان یجماعه اگر ازمحبان او نبودند پس در بھشت چرا ا

عن جابر ابن  يالقمه يابن بابو يما رو كمن ذل«او بودند چرا در دوزخ در آمده بودند و 

قال ان عبدا مكث يف النار سبعني خريفا كل خريف « ج قال انه رسول اهللا س عبداهللا

پس  »غفر لهل ثم انه سال تعايل به حق حممد وآله ان يرمحه فاخرجه من النار وسبعون سنه قا
ن مدت دراز معذب شد و اگر مبغض بود یر بود چرا در دوزخ این شخص اگر محب امیا

ه کعه ھمان است یات از طرف شین روایاز در بھشت در آمد و مغفور شد جواب اچرا ب
 سر یه محبت حضرت امکظاھر است  باشد و میبارھا گذشت و دروغگو را حافظه ن

قه آن یده آن جناب داشته باشد و طریه مخالفت با عقکرا سی ککند  نمی دهیھرگز فا
ه کسی کذابان و وضاعان اقتدا نموده باشند و کن ضالل و یاطیداده به ش کجناب را تر

ر ین تقدیر داشته باشد بر ایمه باشد و محبت امیگر این و بتول و دیت سبطیر والکمن
ز یه او نکن معلم یاآنکه  باشد و اصال عذاب دوزخ نچشد حال یه بھشتکد یآ میالزم 

ان اهللا تعايل «ه که نموده است یتاب المعراج خود رواکد است در یشان ملقب به مفینزد ا

لبايل اتاين جاحدا لواليه حممد وعيل وفاطمه يصري كالشن احتی  بدينقال يا حممد لوان عبدا ع

با  »غالهه با وصف جحود واليت سبطني وك كسايناحلسني ما اسكنته جنتي پس واحلسن و
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ن یه در اکد نیه گویباشند و اگر امام یو بھشت ید ناجیر بایده امیوجود مخالفت عق
ر ھم ھست یت حضرت امیه از آن جمله والکور است کت ھر پنج مذیت جحود والیوال

 سر یت امیه جحود والکن جھت باشد ید عدم قبول عبادات آن شخص به ھمیپس شا
فر است باالجماع که مستلزم کھم  جت محمد ین صورت جحود والیم در ایرد گوئک می

اینجا  باشد پس از یرا مدخل س یت علیجحود واله کآن بی باشد در حبط اعمالافی ک
منظور است و به افرادی از ھریک  تیه جحود والکآن بی معلوم شد در حبط اعمال

 یه ناجیر از اثنا عشریعه غیر احوال فرق شکالم منجر شد بذکن یثبت المدعا و چون ای
ه در کد یگو د خودیدر شرح تجر یو ابن مطھر حلاینھا  انین است مشھور میا اند صرف

گر علماء ین فرق علماء ما را اختالف آمده در بھشت خواھند در آمد و ابن نوبخت و دیا
فر و به بھشت که از دوزخ بر آمده در بھشت خواھند بر آمد به سبب عدم کند یما گو

ه کاستحقاق ثواب جنت باشد بل یه مقتضکح یمان صحینخواھند رفت به سبب عدم ا
ه که است گفته است یه از اجل علماء امامکم یو صاحب تقودر اعراف خواھند بود 

و  اند هیاز جمله آنھا اثنا عشر یو ناج اند عه بر ھفتاد و دو فرقه متفرق شدهیمحض ش
در دوزخ معذب خواھند شد و باز به بھشت خواھند رفت چندی عه و یفرقه ش باقی

 بالجزم ثابت سر یب منقطع در حق محبان حضرت امیا تعذی یمیب دایبالجمله تعذ
 یلھم مخلدون فکه فیه و اما سائر الفرق االسالمکم گفته یز صاحب تقویو نکنند  می

آنکه  شان مخلد در نارند حالیز نزد ایه اھل سنت نکمعلوم شد اینجا  النار پس از
ر یانگارند پس قاعده محبت حضرت ام میمان یر دارند و ان را جز ایمحبت حضرت ام

د داشت و ین مذاھب را در گوشه خاطر نگاه بایتقض شد و حاال اسا منکطردا و ع س
عن  سه عن ابن عباس یان بابو یرد روکد یات باین روایدن ایگوشش را حواله شن

روي الطربيس يف االحتجاج عثني اليعذب بالنار موحدا ابدا والذي بوانه قال « ج یالنب

هل القبله الذي ليس فيه اختالف عليه اا ـعن احلسن بن عيل ريض اله عنه انه قال من اخذ بم

روي الكيني به اسناد صحيح نجي من النار ودخل اجلنه واهللا سلم واىل  رد علم ما اختلفو

ـمحارم اجتنب الداهللا اصلحك اهللا ارايت من صام وصيل حج وعن زراره قال قلت اليب عب

ن اخبار ثلثه یپس ا »الينصب قال ان اهللا يدخله اجلنه برمحهومن اليعرف ـحسن روعه مو
مه نداشته باشند چه یمعرفت امامت ا اگرچهکنند  می ح داللت بر نجات اھل سنتیصر
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ن انگارند و محبت مفرطه به ھم یشوا دیه آنھا را مستحق امامت دانند و پکآنجای 
من له  یعل یخفیما ال ک اند مین اخبار مبطل قول جمھور و قول تقویز ایرسانند و ن

بود و ھنوز ھم به قواعد اسالم مجوسی ه در اصل کالم ابن نوبخت منجم کفھم و  یادن
 یمدتاینجا  ست دریه اعراف دار الخلد نکرا یاصل است ز بی ح باطل ویاطالع دارند صر

ما ھو االصح عند کش نخواھد ماند و اصحاب اعراف آخر در بھشت خواھند در آمد یب
 ن. یالمسلم



 
 
 

 هیام فقهکدر اح :باب نهم

َ�ُء َ�َُعوا لَُهْم ِمَن ﴿و مضمون  اند ردهکن یعه در آن خالف ثقلیه شک ْم لَُهْم ُ�َ
َ
أ

 ُ َذْن بِهِ ا�َّ
ْ
الِِم�َ  َولَْوَ� َ�َِمُة الَْفْصِل لَُقِ�َ بَيَْنُهمْ  اّ�ِيِن َما لَْم يَأ  لَُهْم َعَذاٌب �نَّ الظَّ

ِ�مٌ 
َ
ام مدون و مبوب که پس احیسانکیشان صادق آمده اما غاله برای .]٢١[الشوری:  ﴾٢١أ

ن ثابت یقین قدر بین ایکل اند شان مفقودیتب اکه علما و کرا یشود ز میافت نیو مفصل 
 یعت قرار داده بود و دعویر از اطراف خود در شریزھا بسایچ یه مختار ثقفکاست 

اس یات آنھا را قین جا فقھیآرد از ھم یو وحشود  می ل نازلیه بر من جبرئککرد  می
 رد کد یبا

 ت:یب
 ن ز گلستان من بھار مرا کاس یق

و در  اند ردهکعت احداث یار خالف شریام بسکشان احین ایه پس مجتھدیدیو اما ز
  ترین شان مشھوریام اکتاب االحکو شود  می افتهیاینھا  تب و علماءکمن یره از یثکبالد 

ان بعداز یدیقبل از خروج عب اند هیل موافق امامیثر مساکه در ایتاب است و اسماعلک
شان گذشت و یل ایردند چنان چه بغض مساکگر را اختراع یام دکشان احیخروج ا

عمل ظاھر شعار خود  کو تر اند ردهکام قصد کع و احیه از سر بطان شرایقرامطه و باطن
ر از ین زمانه غیبالفعل در ا اند عتیقت اعدا اصل فقه و شریدر حقاینھا  پس اند ساخته

تب کست البد نظر تعمق در ین بالد ما نیام در اکن احیه فرقه صاحب تدویاثنا عشر
م تا عاقل یشان را با اسلوب شرع واضح گردانیم و مخالفت اسلوب ایشان نمائیه ایفقھ
 هیل فقھیاھل سنت ھم در مساھرچند  برد یشان پیذب و افترا و اختراع و ابتداع اکبه 

ث و آثار است طرق متنوعه یبه قرآن و احاد کمتمسھریک  نیکل اند مختلف شدهباھم 
ه اصال کن گروه یده به خالف ایگرداینھا  ع موجب اختالفیو علل شرا یدر فھم معان

ا یه یھودیعت یا شریست گویث ھیچ ربط نیشان با اسلوب قرآن و احادیع مختصه ایشرا
 ن است. یر صابئیا دساتیدانه و شاستر ھنود است یا بیه است ینصران

اری یبساز  کیواند یخواھد ناچار نمونه خروار میل یت تطوین مبحث بغایو چون ا
 ه االشاره. یفکه العاقل تکم یر نمائکذاینجا  در
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ن یالمومناز امھات چندی ر صحابه و خلفا و یفکم است به تکشان حیام اکاح :اول
م بما انزل الله ظاھر کن حیغمبر بودند و باالجماع و مخالفت ایپبسوی ه احب ازواج ک

 و روشن است. 
ه اصل االصول کس ین ابلیعت و دیچ شریرالله در ھکبر ذ سل لعن عمر یتفض :دوم

ازافضل طاعات از حج دانند و آنکه  جایچه  اند است طاعت نشمردهگمراھی ضالل و 

َ�ةَ ﴿ح وارد است یصر دیدر قرآن مج قِِم الصَّ
َ
وِ�َ إَِ�َْك مَِن الِْكَتاِب َوأ

ُ
إِنَّ  اتُْل َما أ

َ�ةَ َ�نَْ� َعِن الَْفْحَشاءِ َوالُْمنَْكرِ  ْ�َ�ُ  الصَّ
َ
ِ أ ُ َ�ْعلَُم َما تَْصَنُعونَ  َوَ�ِْ�ُر ا�َّ  ﴾٤٥َوا�َّ

  .]٤٥بوت: ک[العن
ثر عشره مبشره مثل کخلفا ثالثه و ا ن و انصار ویلعن اعاظم مھاجرآنکه  :سوم

ز ین نیشه و حفصه را بعد از نماز پنج گانه واجب دانند و ایرھما و عایر و غیطلحه و زب
ن را دشمنان یا ومرسلیه جمع انبکرا یان است زیع و ادیع شرایمخالف اسلوب جم

ده قوله یذا و رنج رسانیل را انواع ایاسرائ یسال بنھای  ساله کمثل فرعون اند بوده

ْ�َيَْناُ�ْم ِمْن آِل فِرَْعْوَن �َُسوُمونَُ�ْم ُسوَء الَْعَذابِ ﴿ یتعال
َ
�َْناَءُ�ْم  �ذْ �

َ
ُ�َقّتِلُوَن �

و در  .]١٤١[األعراف:  ﴾١٤١َوِ� َذلُِ�ْم بََ�ٌء ِمْن َرّ�ُِ�ْم َعِظيمٌ  َو�َْسَتْحُيوَن �َِساَءُ�مْ 
ب الصلوه به یو رسل فرض نه ساخته و عقا یرا از اعدا انبی یکچ ملت و مشرب لعن یھ

د بر آن ثواب و اجر وعده نه یه مندوب و مستحب ھم نگردانکآن اشتغال نفرموده بل
 رده. ک

ل دادن ید را تفضین عیالحجه و ا یھژدھم ذعنی یر است ید غدیاحداث ع :چھارم
 عت است. یح مخالف شریه صرکردن ک یبر مسمکد ایوبع ید االضحید الفطر و عیبر ع

قاتل عمر مجوسی شان لقب ابولؤلؤ یه نزد اکن ید بابا شجاع الدیاحداث ع :پنجم

الواسطي عن امحد «بن مظاھر  یعل یشان رویع االول بزعم ایروز نھم از ربعنی یاست 

يوم التبجيل يوم الزكوه مفاخره وـيوم الال هذا اليوم يوم العيد االكرب وبن اسحاق انه ق

ه در اسالم کاست سی کو ابن احمد بن اسحاق اول  »يوم التسليهالربكه والعظمي ويوم 
د را ین عید به ایتعزمانی د نموده و من بعد اوتابع او شدند و بعد از ین عیاحداث ا
ان است باستماع ید مجوسید ھم عین عیدر اصل اآنکه  ردند حالکمه شروع ینسبت با

 یمال فرحت و شادمانکمجوسی ست بد سن عمر بن الخطاب یر المومنیخبر قتل ام
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ه از دست حضرت کرا یدند زیه نامیردند و اورا روز انتقام و روز مفاخرت و روز تسلک
داست و یشان آن چه گذشته بود پیشان و بر دو دولت این ایشان و بر دیبر ا سعمر 

ن روز منقح شده یشان در ایه خبر قتل بر اک اند د را قرار دادهین عین روز ایلھذا در ا
شان یالحجه است بال اختالف ودفن ا یست و ھشتم ذیب سبود و اال قتل حضرت عمر 

عه ینمودند و خود ش میل یروز را چرا تبدکردند  می د راین عیمه ایغره محرم پس اگر ا
ن احمد بن اسحاق یمه نبود احداث ھمید در زمان این عیه اک اند ن معترفیھم به ا
 است. 

المھذب انه  یاد مجوس است قال ابن فھم فیه از اعکم روز نوروز یتعظ :ششم
ن یر المومنیه است و در اسالم و از امین تعظم محض ابتغاء رسوم جاھلیام وایاعظم اال

ه کدند یپرس یروز نوروز حلوا وفالوده آورده بود و از وسی کشان یه نزد اکح شده یصح
وم یل کوم و مھرجونا یل کرزنا یه نکند روز فرمودیوم النیوم یاو گفت ال یچرا آورد

ه آفتاب از معدل کن است یروز نوروز از ھمخوبی  عنییقه است ین اشاره به دقیوا
د و یآ می یکشود و نزد میه متوجه نیان عروض شمالکت خاصه خود بر سکالنھار به حر

و نفس کنند  می ه ثورانیو نامشود  می دایپ ین سبب در ابدان و اجسام حرارتیبه ا
ه کرا یاده تر متحقق است زیدر طلوع ھر روز زمعنی ن یوارسد  می بھم گیرا تازنباتی 

ات است از دائره االفق گذشته بر مردم آن افق کاسرع و اظھر حر یت اولکآفتاب بحر
سازد و ارتفاقات  میو روح را منتعش دھد  می و قوت بصررا جالکند  می ینور افشان

شتر واقع یتجارت و صناعت و حرفه به سبب ان بھتر و ب از زراعت وانسانی خاصه 

ِي َجَعَل لَُ�ُم ﴿ یگردد قوله تعال میوه بعد الموت نمودار یشوند و صورت ح می َوُهَو ا�َّ
وََجَعلْنَا ﴿ یو قوله تعال .]٤٧[الفرقان:  ﴾٤٧اللَّيَْل ِ�َاًسا َوا�َّوَْم ُسَباتًا وََجَعَل ا�ََّهاَر �ُُشوًرا

پس  .]١١-٩[النبأ:  ﴾١١وََجَعلَْنا ا�ََّهاَر َمَعاًشا ١٠وََجَعلَْنا اللَّيَْل ِ�َاًسا ٩نَوَْمُ�ْم ُسَباتًا
ه در کافت یتواند در میند که اگر عاقل تامل کد گرفتن بلیاست بع ین وقت احق و اولیا

 م روزیپس از وقت صباح تا نکرد  می فصل متحققھرچھار  روزیدوره شبان یکمدت 
ھرگاه  وانات نشاط دارد ویه سبزه تر و تازه و گلھا شگفت و مزاج حکع است یفصل رب

ت خاصه براس السرطان که به حرکم ان شد کد در حیره نصف النھار رسیآفتاب بر دا
در  گیبس و خشیو  گیو غلبه تشن گیده باشد و تابستان شروع گشت پژمردیرس

ف آمد و چون یزان گرفت و خریم مکشد ح یکد آمد و چون به غروب نزدیاجسام پد
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م زمستان کد و حیرس یا براس الجدیم شد و از انحطاط به ارتفاع انتقال نمود گوین
 دن گرفت بر مثال برف. یرد و شبنم بارکدا یپ

شان یگر علماء ایود یه آخون باقر مجلسکن ظلمه یسالط برایز سجود یتجو :ھفتم

َوِمْن آيَاتِهِ اللَّيُْل ﴿ یعت است قوله تعالیرات شیلکح مخالف قواعد یه صرک اند نموده
ْمُس َوالَْقَمرُ  ِي َخلََقُهنَّ إِْن  َوا�ََّهاُر َوالشَّ ِ ا�َّ ْمِس َوَ� لِلَْقَمرِ َواْسُجُدوا ِ�َّ َ� �َْسُجُدوا لِلشَّ

ِ ﴿ یو قوله تعال .]٣٧[فصلت:  ﴾٣٧ُكنُْتْم إِيَّاهُ َ�ْعُبُدونَ  �َّ �َْسُجُدوا ِ�َّ
َ
ِي ُ�ْرُِج اْ�َْبَء  � ا�َّ
رِْض َوَ�ْعلَُم َما ُ�ُْفوَن َوَما ُ�ْعلُِنونَ 

َ
َماَواِت َواْ� ار یات بسیگر آیو د .]٢٥[النمل:  ﴾٢٥ِ� السَّ

ار است کپنھان و آش یه داناکدر حق خالق توانا کنند  می داللت بر انحصار سجده
ن مقام یدر ا÷ آدم  برایه یکبه سجده مال کو تمس یعت مصطفویخصوصا در شر

ن یرد و ھم چنکاس نتوان یه قیکام مالکرا بر اح یام آدمکه احکجاست یت بینھا
ه اول سجود مصطلح نبود دوم ک÷ وسف ی برای÷ وسف یسجود اخوه  کتمس
امده باشد یعت ما نسخ آن نیه در شرکشود  می درستوقتی ع من قبلنا یبه شرا کتمس
م ین تعظیبه ا یمنسوخ است و اال احق و اولعت ما یم بال شبھه در شرکن حیو ا

شدند نه شاه  می÷ مه یگر ایود ÷ن یر و سبطیو حضرت ام جغمبر یحضرت پ
 عباس و شاه طھماسب. 

ه باو کم به طھارت آب کرود از آن جمله است ح میه شروع یل فقھیحاال در مسا
نشده باشد و اجزا نجاست در آب مختلط  کرده باشند و ھنوز محل استنجا پاکاستنجا 

ح یم صرکن حیده باشد و ایادت وزن آب گردیموجب ز یشده منتشر گشته و حت

ِي ﴿ قوله تعايل«عت است یمخالفت قواعد شر َّ ا�َّ ِ�ّ
ُ
ِيَن يَتَّبُِعوَن الرَُّسوَل ا�َِّ�َّ اْ� ا�َّ

ُمُرُهْم بِالَْمْعُروِف َوَ�نَْهاُهْم َعِن الُْمنَْكرِ َ�ُِدونَُه َمْكتُوً�ا ِعنَْدُهْم ِ� ا�َّْوَراةِ وَ 
ْ
ْ�ِيِل يَأ اْ�ِ

ْغَ�َل الَِّ� َ�نَتْ 
َ
ّيَِباِت َو�َُحّرُِم َعلَيِْهُم اْ�ََبا�َِث َوَ�َضُع َ�نُْهْم إِْ�َُهْم َواْ�  َوُ�ِحلُّ لَُهُم الطَّ

ُروهُ َونََ�ُ  َعلَيِْهمْ  ِيَن آَمُنوا بِهِ وََعزَّ نْزَِل َمَعهُ فَا�َّ
ُ
ِي � َبُعوا ا�ُّوَر ا�َّ ولَ�َِك ُهُم  وهُ َوا�َّ

ُ
أ

ا رواه صاحب قرب االسناد عن ـخمالفت روايات ائمه كمو .]١٥٧[األعراف:  ﴾١٥٧الُْمْفلُِحونَ 

ايب بصري كالمها عن عفر الطويس عن عبداهللا بن سنان وجوا رواه ابـكمو÷  عيل بن جعفر

مسائل ايضا عن عيل ابن جعفر انه قال سالت اخي ـكتاب الا روي يف ـكمو÷  ايب عبداهللا
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عن جره فيها الف رطل من ما وقع فيه اوقيه بول هل يصح رشبه ÷  مويس بن جعفر

ه مذھب اھل اثنا کو طرفه آن است  »الهـالوضوء منه قال ال النجس الجيوز استعموا
شود  می تنجسمتر باشد بوقوع نجاست مکر که چون آب از قدر کن است یه ھمیعشر

ه کارت مقعد یه در آب استنجا به سبب زکست ین معلوم نیکلشود  می ن معلومیکل
زی یچه ھرگز بوقوع آن آب کده یبھم رس گیزکیو پاخوبی  معدن النجاسات است و چه

ح واضح یند صریآ میب یه عنقرکگر ین مسئله و مسائل دیشود و ازا میمتنجس ن
ر خدا است کم گه گاو دارد نزد ھندوان باز ھم شکشان حیه گواه آدم نزد اکگردد  می

ه یاز اثنا عشرسی کار است و اگر ی) از آدم تا گاو فرق بسهياليعيل علوواالسالم يعله (ک
حاضر طھارت آب استنجا و جواز استعمال  یابن حل یمنتھ کنین مسئله شود ایر اکمن

 ه نوشته است. یات فرقیگر از اجماعیاورا بار د
ن یل و ایو ابن عق یه و الجعفیه ابن بابویجمله است طھارت خمر نص علو از آن 

نَْصاُب ﴿ت است یح خالف آیم صرکح
َ
ِيَن آَمُنوا إِ�ََّما اْ�َْمُر َوالَْميِْ�ُ َواْ� َها ا�َّ ُّ�

َ
يَا �

يَْطاِن فَاْجَتنُِبوهُ لََعلَُّ�ْم ُ�ْفلُِحونَ  ْزَ�ُم رِْجٌس ِمْن َ�َمِل الشَّ
َ
و  .]٩٠المائدة: [ ﴾٩٠َواْ�

ز یر فرمودند فانه رجس ونیند چنان چه در حق خنزیرجس در لغت اشد نجاست را گو
ما رواه صاحب قرب کعه موجود است یتب اھل شکه در کت ائمه است یخالف روا

انه قال ÷ عبدالله  یعن اب یابو جعفر الطوس یل و رویتاب المساکاالسناد و صاحب 
 الثواب قد اصابه الخمر.  یال تصل ف

ه یح متفق علیث صحیو آن مخالفت حدی  م به طھارت مذکو از آن جمله است ح
 ج یانه قال سالت النب یعن عل÷ بن جعفر عن آبائه  یعن موس یالراوند یاست رو
حه در نجاست یات صریز رواین یره) و ابو جعفر طوسکغسل طرف ذیفقال ( یعن المذ

 و عمل بر آن ندارد.  ین فتویکآورده ل یمذ

حاال آن که از ائمه  »به خروج مذيوحكم بعدم انتقاض وض«از آن جمله است 

ـمذي روي الطويس عن يعقوب بن يقطني عن ايب احلسن انه قال ال« خالف آن روایت کنند

مذي فسال فقال ـعن ال ج روي الرواندي عن عيل قال قلت اليب ذرسل النبيمنه الوضوء و

 . »للصلوهيتواضأ وضوءه 
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ظ است بالشبھه یو آن بول غل ینند به طھارت ودکم که حکو از آن جمله آن است 
 ز. یان باطله نیگر ادیه دکع ثالثه بلیو بول نجس است به اجماع شرا

مخالف آنکه  ست حاالیننده وضو نکش یآمدن ودآنکه  م بهکو از آن جمله است ح

روي غريه عن ابن الودي فيه الوضوء ون عيل مرفوعا روي الراوند ع«ت ائمه است یروا

 . »عبداهللا مثل ذلك
ن یب را سه بار افشانند آن چه بعد از ایه بعد از بول اگر قضکو از آن جمله آن است 

ه کح مخالف شرع است یم صرکن حیست و ایاست وناقض وضو ھم ن کد پایسه بار بر آ
را در طھارت الحق و ن نجس است و ناقض وضو است و افشاندن سابق یلیخارج از سب

ه در کن یه است به مذھب صابئین شبیر و ایدام تاثکعدم انتقاض وضو چه دخل و 
مه بست در اثناء ینماز تحر برایرده کوضو شخصی ه اگر کشان موجود است یر ایدسات

ھمان ھا  بعین لین قسم مسایشود و ا مید موجب خلل در نماز نبرایه ک ینماز ھر حدث
نت و لباس و فرش یب و زیگر زیدشخصی مالقات  برایشخصی ه کت است یاکح

آمد برھنه محض شد و فرش شخصی د چون ان یشکانتظار  یرد و مدتکدرست 
مالقات برھنه  یرده بودم گه در اثناکمالقات او  براین ھمه یه آخر اکبرداشت و گفت 

ن ايب جعفر روي ابن عييس ع نا«ات ائمه است یز مخالف رواین نشستم نیشدم و بر زم

 . »انه كتب اليه هل جيب الوضوء اذا خرج من الذكر شئ بعد االسترباء قال نعم
آنکه  است حال کان پاکیو خروس ما گیخال مرغ خانیه پکو از آن جمله آن است 

محمد بن الحسن  یشان رویتب معتبره اکبنصوص ائمه نجاست اوثابت شده در 

العسكر يساله عن ذرق الدجاج جيوز صاحب اىل  انه كتب رجل«عن فارس  یالطوس

ان ذرق احلالل من « و نیز مخالف قاعده کلیه خود ایشان است که »الصلوه فيه فكتب ال

خوبی  ان و خروس چهکیپس در ما »منتهيـمطهر يف الـاحليوان نجس نص عليه ابن ال
ست یشان شستن تمام چھره نیده و فرض نزد ایگرد کخال آنھا پایه پکحادث شد 

َها ﴿ یقوله تعالکند  می ح بر شستن تمام چھره داللتیصر ینص قرآنآنکه  حاال ُّ�
َ
يَا �

يِْديَُ�ْم إَِ� الَْمَرافِِق َواْمَسُحوا 
َ
َ�ةِ فَاْغِسلُوا وُُجوَهُ�ْم َو� ِيَن آَمُنوا إَِذا ُ�ْمُتْم إَِ� الصَّ ا�َّ

رُْجلَُ�ْم إَِ� الَْكْعَبْ�ِ 
َ
ُروا�ْن ُكنْ  بُِرُءوِسُ�ْم َوأ هَّ ْو َ�َ  ُتْم ُجُنًبا فَاطَّ

َ
�ْن ُكنُْتْم َمرَْ� أ

ُموا َصعِيًدا  ْو َ�َمْسُتُم النَِّساَء فَلَْم َ�ُِدوا َماًء َ�َتَيمَّ
َ
َحٌد ِمنُْ�ْم ِمَن الَْغا�ِِط أ

َ
ْو َجاَء أ

َ
َسَفٍر أ
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يِْديُ�ْم ِمنْهُ 
َ
ُ  َطّيًِبا فَاْمَسُحوا بِوُُجوهُِ�ْم َو�  ِ�َْجَعَل َعلَيُْ�ْم ِمْن َحَرٍج َما يُرِ�ُد ا�َّ

و  .]٦[المائدة:  ﴾٦َولَِ�ْن يُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�ْم َوِ�ُتِمَّ نِْعَمَتُه َعلَيُْ�ْم لََعلَُّ�ْم �َْشُكُرونَ 
د یانه در آینر انگشت وانگشت م درمیانحد فرض را به آن چه  اند ردهکشان مقدر یا

ست و نه از یچ اصل نیر را در شرع ھین تقدیشند واکن یبه پائ یشانیپباالی ه از کوقتی 
 جغمبر یت وضو پیاکوفه حکه در رحبه کوقتی ن و در یر المومنیت آمده وامیائمه روا

ل بر بطالن یردند و دلکت یدند وروایفرمود تمام چھره را شست و ھزاران ھزار خلق د
م یشکن بیاال به پائرا منبسط و ممتد از ب یه اگر ابھام و وسطکر آن است ین تقدیا

رد پس کز احاطه خواھد یاز گلو را نبعضی طرف ھردو  چون متصل ذقن رسد البد از
در چھره داخل سی کگلو را آنکه  ز فرض خواھد شد حاالیلونکشستن آن مقدار از 

م و آھسته و آھسته قبض یجبھه منبسط نمائمجاِزی انگشت را ھردو  شمارد واگر مین
 اند نیلفکاعالم م برایه یرات شرعیچ معلوم نشد و تقدیو ھست یم پس حد قبض چینک

 ل. یتجھ براینه 
ح مخالفت یم صرکن حیه وضو ھمراه غسل جنابت حرام است و اکند یز گویو ن
بعد از آن آب بر فرمود  می شه در غسل جنابت اول وضوءیه ھمکغمبر است یسنت پ

عن  ينكيال يرو«ات ائمه یز مخالف روایخت چنان چه بتواتر ثابت است و نیبدن بر

توضا يا قاال ـجعفر اهنم عن ايب ياحلسن بن سعد عن احلرضمعبداهللا و رش عن ايبيحممد بن م

ند قال ابن یز غسل نوروز را سنت گویغسل جنابه و ن »تهيفكي سئال عن نيثم تغتسل ح
ز یشان نیتب اکه در کرا ین زیم محض اختراع و ابتداع در دکن حیفھد انه سنته و ا

رده باشند و که روز نوروز غسل کرده کگر ائمه نقل نه یر و دیو ام جغمبر یاز پسی ک
مم یز تیاد خاصه مجوس است و نین روز از اعیدانستند و ا نمیعرب ھرگز روز نوروز را 

روي العالء عن حممد «ن ناطق است یات ائمه خالف ایو روا اند ردهکضربه مقرر  یکرا 

روي ليث مرتني مره للوجه ومره لليدين و سالته عن التيمم فقالبن مسلم عن احدمها قال 

مسح ـام الكندي عن الرضا نحوه ومـاعيل ابن حـاسمـمرادي عن ايب عبداهللا نحوه وال

 چ اصل ندارد.یدر شرع ھآنکه  حال اند مم افزودهیدر ت »جبهه
بر ھرچه  مهمربند و عماکه اگر موزه و قلنسوه و ازار بند و جوراب و کند یز گویو ن

فه یز نبود اگر آلوده بنجاست گردد خواه خفیاو جا یباشد از آن چه در تنھائ یبدن مصل
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ح خالف یم صرکن حیست و ایچ خلل نیز است و ھینماز جا یظه مثل براز آدمیخواه غل

زھا را در یو بال شبھه چ .]٤[المدثر:  ﴾٤َو�َِيابََك َ�َطّهِرْ ﴿ یاست قوله تعال یم قرآنکح
زھا در ین چیا و اثباتا ایاب منعقد شود نفیه بلفظ ثکقسمی ند لھذا یاب گویشرع ثعرف 

 گردند.  میاو داخل 
جامه بخون زخم قروح  یرته و پاکمثل ازار و  یاب بدن مصلیه اگر ثکند یز گویو ن

م خواه از زخم خود باشد و خواه از زخم یخون ورآنکه  ز است حاالیملطخ باشد نماز جا
 بال شبھه نجاست است.  دیگری

است بر مستثنی ن یو سفر البته از ا یه اذن به آن نیامده حالت سوارکرا زی یچ

َوِمْن َحيُْث ﴿ یست قال الله تعالین عذر ھرگز ثابت نیو ائمه و بدون ا جغمبر یات پیروا
َولُّوا وُُجوَهُ�ْم َشْطَرهُ ِ�َ�َّ وََحيُْث َما ُكنُْتْم فَ  َخرَْجَت فََوّلِ وَْجَهَك َشْطَر الَْمْسِجِد اْ�ََرامِ 

تِمَّ 
ُ
ِيَن َظلَُموا ِمنُْهْم فََ� َ�َْشوُْهْم َواْخَشْوِ� َوِ� ٌة إِ�َّ ا�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َعلَيُْ�ْم ُحجَّ

ن عموم استثنا یشارع از اھرچه  .]١٥٠[البقرة:  ﴾١٥٠نِْعَمِ� َعلَيُْ�ْم َولََعلَُّ�ْم َ�ْهَتُدونَ 
ن ید ودر ایه به عقل خود استثنا نماکرسد  می را چه دیگرین یالراس و الع یعل دیفرما

موده یام القرآن راه انصاف پکاح ینز العرفان فکشان است در یخ ایه شکمسئله مقداد 
 م قرآن اعتراف نموده. کم با حکن حیو به مخالفت ا

 کجاست خشه نکستاده شود یا یانکنماز در م برای یه اگر مصلکند یز گویو ن
آنکه  ز است حاالین به بدن و جامه او نچسپد نماز جایکانسان دران مفروش باشد ل

 ع است. یان نماز از مقرارت و مسلمات شراکطھارت م
دست خود را تا ھردو  زانو وھردو  خود را تا یپاھردو  سیکه اگر کند یز گویو ن

غوطه دھد باز جرم اورا ازاله ه پر از غدره انسان و بول اوست کت الخال ین در بیمرفق
ع بدن ین اگر جمیز است و ھم چنیند نماز او جاک یه به آب شست وشوکآن  بی دینما

ه پر از غدره و بول باشد غوطه دھد و جرم نجاست بر بدنش کخود را در بئر بالوعه 
ر بدن بدون غسل او یه تطھکز است و ظاھر است یشست و شو نماز او جا بی نباشد

ن یا برایخاص آب را  یگردد و حق تعال میو بزوال جرم زوال اثر متحقق نشود  مین

َماءِ َماًء ﴿ یده قوله تعالیار آفرک ُِل َعلَيُْ�ْم ِمَن السَّ َمَنًة ِمنُْه َوُ�َ�ّ
َ
يُ�ُم ا�َُّعاَس أ إِذْ ُ�َغّشِ

يَْطاِن َولَِ�ْ�َِط َ�َ   قُلُو�ُِ�ْم َو�ُثَّبَِت بِهِ ِ�َُطّهَِرُ�ْم بِهِ َو�ُْذهَِب َ�نُْ�ْم رِْجَز الشَّ
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قَْدامَ 
َ
ا َ�ْ�َ يََدْي رَْ�َتِهِ ﴿ یو قوله تعال .]١١[األنفال:  ﴾١١اْ� رَْسَل الّرَِ�اَح �ُْ�ً

َ
ِي أ  وَُهَو ا�َّ

َماءِ َماًء َطُهوًرا نَْزْ�َا ِمَن السَّ
َ
 .]٤٨[الفرقان:  ﴾٤٨َو�

و انسانی  کخود گه خشھای  جام بعد از فراغ نماز در یه اگر مصلکند یز گویو ن

ا ذكره الطويس يف ـكم«ز است یند نماز او جاکافت یو خون در یسگ و گربه و من

 ات نماز است در شرع. یط و ضروریه طھارت ثوب از شراکره و ظاھر است یوغ »التهذيب
ن یتیر و خصکگل بر ذ یاز تمام بدن برھنه باشد و قدرشخصی ه اگر کند یز گویو ن
ه در شرع ستر کز است و ظاھر است یضرورت نماز بخواند نماز او جا بی دهیچسپانخود 

و  اند د فرمودهکع حاالت خصوصا در حالت صلوه و مناجاه به چه مرتبه مویعورت در جم
 کن شناعت متنبه شده قول جمھور خود را تریه بر این امامیلھذا جماعه از متاخر

 ت استدالل نموده. یمه اھل بیه از ایوو بر بطالن ْآن به آثار مر اند ردهک
ان و کیخال مایش و بروت و بدن جامه خود را به پیرسی که اگر کند یز گویو ن

ش و بروت و چھره و رخساره او قطرات بول خودش یا بر ریرده باشد کخروس ملطخ 
 ن مواضعیار بریبس یا مذیب خود را سه بار افشانده باشد یه قضکده باشند بعد از آنیرس
 شست و شو درست است.  بی ن اشخاصیده باشد نماز ھمه ایمال

ه اورا سگ کر خود یبرداشتن خم برایردن ک یه در نماز رفتن و مشکند یز گویو ن
ه دھن گربه و کنھادن جای ر را برداشته و در یخواھد بخورد باز آن خم میا گربه یو 

ز است یاشته باشد جاد یموضع نماز مسافه ده ذراع شرع اگرچهنرسد آنجا  سگ به
ه یات شرعیر خاصه چون تعلق به نماز نداشته باشد باجماع روایثکفعل آنکه  حال

ِ ﴿ یمبطل نماز است قوله تعال َ�ةِ الْوُْسَطي َوقُوُموا ِ�َّ لََواِت َوالصَّ َحافُِظوا َ�َ الصَّ
ْو ُرْكَبانًا ٢٣٨قَانِتِ�َ 

َ
َ َكَما َعلََّمُ�ْم َما لَْم فَإَِذا  فَإِْن ِخْفُتْم فَرَِجاً� أ ِمنُْتْم فَاذُْكُروا ا�َّ

َ
أ

  .]٢٣٩-٢٣٨[البقرة:  ﴾٢٣٩تَُ�ونُوا َ�ْعلَُمونَ 
ل المسجده و سه یسور از قرآن مثل حم تنزبعضی ه به سبب خواندن کند یز گویو ن

نََّك َ�ُقوُم ﴿ت یآآنکه  حاالشود  می گرنماز فاسدیسوره د
َ
ْدَ� ِمْن ثُلَُ�ِ إِنَّ َر�ََّك َ�ْعلَُم �

َ
أ

ِيَن َمَعَك  ُر اللَّيَْل َوا�ََّهارَ  اللَّيِْل َونِْصَفُه َوثُلَُثُه َوَطا�َِفٌة ِمَن ا�َّ ُ ُ�َقّدِ ْن لَْن  َوا�َّ
َ
َعلَِم أ

َ ِمَن الُْقْرآنِ  ُ�ُْصوهُ َ�َتاَب َعلَيُْ�مْ  ْن َسيَُكوُن ِمنُْ�ْم َمرَْ�  فَاقْرَُءوا َما تَيَ�َّ
َ
 َعلَِم أ

 ِ رِْض يَبَْتُغوَن ِمْن فَْضِل ا�َّ
َ
ِ  َوآَخُروَن يَْ�ُِ�وَن ِ� اْ�  َوآَخُروَن ُ�َقاتِلُوَن ِ� َسبِيِل ا�َّ
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َ ِمنْهُ  َ قَرًْضا َحَسًنا فَاقَْرُءوا َما تَيَ�َّ قْرُِضوا ا�َّ
َ
َ�ةَ َوأ َ�ةَ َوآتُوا الزَّ �ِيُموا الصَّ

َ
ُموا  َوأ َوَما ُ�َقّدِ

�ُْفِس�ُ 
َ
ْجًراِ�

َ
ْ�َظَم أ

َ
ا َوأ ِ ُهَو َخْ�ً َ  ْم ِمْن َخْ�ٍ َ�ُِدوهُ ِعنَْد ا�َّ َ  َواْسَتْغفُِروا ا�َّ إِنَّ ا�َّ

ات ین فرقه از ائمه روایناطق به عموم است و خود ا .]٢٠[المزمل:  ﴾٢٠َ�ُفوٌر رَِحيمٌ 
به جواز کنند  می مکه حکن است یز است و طرفه ایه نماز به ھر سوره قرآن جاکدارند 

اران یه محرف عثمان و کست بلیه از قرآن منزل نکداند  می ینماز به قرات آن چه مصل

نَْ�اثًا َ�تَِّخُذوَن ﴿اوست مثل 
َ
� ٍ� َوَ� تَُ�ونُوا َ�لَِّ� َ�َقَضْت َغْزلََها مِْن َ�ْعِد قُوَّ

رْ 
َ
ٌة ِ�َ أ مَّ

ُ
ْن تَُ�وَن أ

َ
ْ�َمانَُ�ْم َدَخً� بَيَْنُ�ْم أ

َ
ةٍ � مَّ

ُ
ُ بِهِ  َ� ِمْن أ َما َ�بْلُوُ�ُم ا�َّ َوَ�ُبَّيَِنَّ  إِ�َّ

بعضی نند کز یز تجویو ن.]٩٢[النحل:  ﴾٩٢لَُ�ْم يَوَْم الْقَِياَمةِ َما ُكنُْتْم �ِيهِ َ�َْتلُِفونَ 
ن یشان ابوالقاسم نجم الدیه معتبر این نماز چنان چه فقیل شرب را در عکشان ایازا

ل و شرب کھا منع از ایدر اخبار متفق علآنکه  ح نموده حاالیبدان تصر امکع االحیدرشرا
ه آب خوردن در نماز وتر کن فرقه است یا ین قدر خود اجماعیست و ایدر نماز مرو

بھم رسد  گین نماز و تر تشنیه اراده صوم دارد و در صباح آن شب و در عکرا سی ک
 ز است. یجا

دا یشد و اورا نعوظ پکخوش رو را در بر زنی از ن نمیدر ع یه اگر مصلکند یز گویو ن
د یالن نمایار سیبس یسوراخ آن زن بدارد و مذ یر خود را در محاذکشود و سر ذ

ن یو ا »غريه من جمتهديمجعفر وواست كذا ذكره الطويس اب جايزواز اـايل الساق نموول«
 حاله مناجات.  یح مخالف مقاصد شرع است و بالبداھه منافیه صرکست یمقدمه ا

ه نعوظ یکند بحدکبازی ر خود که و ذین نماز بخایدر ع یه اگر مصلک اند ز گفتهیو ن
  شود. نمی چ خللیمتحقق گردد ودر نماز ھ یالن مذیدا شود و سیپ

د ثواب و قربه یت مزیقبور ائمه به نبسوی نماز را اند ز داشتهیشان جایاز ابعضی و 

قبور انبياءهم لعن اهللا اليهود والنصاري اختذوا و«فرموده است  جغمبر یپآنکه  حال

 . »مساجد
ر یمغرب و عشا بغ درمیانن یظھر و عصر ھم چن درمیاننند جمع کز یز تجویو ن

َ�ةِ الْوُْسَطي ﴿است  یه خالف نص فرقانکر سفر یعذر و بغ لََواِت َوالصَّ َحافُِظوا َ�َ الصَّ
ِ قَانِتِ�َ  َ �َِياًما َوُ�ُعوًدا ﴿ .]٢٣٨ة: [البقر ﴾٢٣٨َوقُوُموا ِ�َّ َ�ةَ فَاذُْكُروا ا�َّ فَإِذَا قََضيُْتُم الصَّ
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َ�ةَ  َوَ�َ ُجُنو�ُِ�مْ  �ِيُموا الصَّ
َ
نَنُْتْم فَأ

ْ
َ�ةَ َ�نَْت َ�َ الُْمْؤِمنَِ� كَِتابًا  فَإِذَا اْطَم� إِنَّ الصَّ

 .]١٠٣[النساء:  ﴾١٠٣َموْقُوتًا
ظھر و عصر و عنی ینماز را متصل بھم ھرچھار  ادایشان مستحب است یز نزد ایو ن

 . یانتظار خروج امام مھد برایمغرب و عشا 
در صلوه و آنکه  با تمام صلوه در سفر و تجارت نه صوم حاالکنند  می مکز حیو ن

 الطويسـمعلم وابن الس ويالفرق ابن ادرعلی  قد نصو«ست ین یصوم در شرع فرق

شان موجود است یحه ایتب صحکات عدم فرق در یز روایاز ائمه نآنکه  حاال »همريغو

 . »اذا افطرات قرصتبن وهب عن ايب عبداهللا انه قال واذا قرصت افطرت وا«ه یمعاو یرو
 یو مالح و تاجر یارکثر از اقامت او باشد مثل مکه سفر او اکسی که کند یز گویو ن

د یشب را تمام نما ھای ند و نمازکگردد نماز ھا روز را قصر  مین بازار یه به تالش بک

ابن ابن زهره و ه القايضينص عل«ند کبه قدر پنج روز در اثنا سفر اقامت ھم  اگرچه

شان به خالف یات ائمه نزد ایرواآنکه  حال »املبسوطه ويالنها يف جعفر الطويسورساج واب

ح عن احدها يالصح ه يفيحممد بن بابو يرو«رده و کل و نھار نیده و در لیم رسکن حیا

ابن مسلم عن  كعبد اللمل يروقرصا ويمالح اذا اجد هبام سفر فلـالو ياركمـانه قال ال

 . »الصادق نحوه
ه باشد که به مسجد مک یر چھار سفر سفریز نماز سفر انه را خاص گردانند بغیو ن

گر آن یدجمعی و  یمختار مرتضن نزد جمھور است و یربال و اکز یا جایوفه کا ینه یا مدی

�ُْتْم ِ� ﴿در نص قرآن آنکه  م دارد حالکن حیع مشاھد ائمه ھمیه جمکاست  �َذا َ�َ
ِيَن  ْن َ�ْفتَِنُ�ُم ا�َّ

َ
ِ إِْن ِخْفُتْم أ َ�ة وا ِمَن الصَّ ْن َ�ْقُ�ُ

َ
رِْض فَلَيَْس َعلَيُْ�ْم ُجَناٌح أ

َ
اْ�

ا ُمبِيًنا إِنَّ الَْ�فِرِ�َن َ�نُوا َ�َفُروا ر یمطلق واقع شده وام .]١٠١[النساء:  ﴾١٠١لَُ�ْم َعُدوًّ
ه گذشت یه از محمد بن بابوک یتیع اسفار خود قصر فرموده و روایزدر جمین نیالمومن

 ز دال بر اطالق است. ین
فرماید  می تعال یخداآنکه  بت امام حاالیجمعه در غ کبه تر اند ردهکم کز حیو ن

﴿ ِ َها ا�َّ ُّ�
َ
ِ َوذَُروا اْ�َيْعَ يَا � َ�ةِ ِمْن يَوِْم اْ�ُُمَعةِ فَاْسَعْوا إَِ� ذِْكرِ ا�َّ  يَن آَمُنوا إَِذا نُودَِي لِلصَّ

 د به حضور امام. ییبدون تق .]٩[الجمعة:  ﴾٩َذلُِ�ْم َخْ�ٌ لَُ�ْم إِْن ُكنُْتْم َ�ْعلَُمونَ 
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ا برادر او یا پسر او یند چون پدر او ک که مرد جامه خود چاک اند ردهکز یز تجویو ن
ت یبر ھر م اند ز داشتهیمطلقا جاکند  می کرد و ھحچنین زن وقتی جامه را چایبم

ع صبر واجب است در مصائب و جزع حرام و در اخبار یع شرایدر جمآنکه  حاال

ا من شق ليس من«ز وارد است یو ن »حرقليس منا من حلق وسلق و«حه واقع است یصح

 . »لطم اخلدودواجليوب 
باالجماع مفسدات آنکه  نند به فساد روزه به سبب غوطه زدن در آب حاالکم کو ح
شان به جھت صحت آثار خالف آن از یاز اجمعی ل و شرب جماع است و لھذا کصوم ا

  اند. ار نمودهین مسئله برگشته عدم فساد اختیا
 شان حاالیثر اکر مذھب اشود بناب میغالم در دبر روزه فاسد ن یبه وطآنکه  و طرفه

موجب انزال باشد آنکه ھرچه  ست وتمام امت اجماع دارد بریمه خالف آن مرویاز اآنکه 
 در قبل خواه در دبر.  یمفسد صوم است خواه وط

چ یز است و روزه را ھیوانات جایشان در روزه خوردن پوست حیاز ابعضی ز نزد یو ن
 ست. یخلل ن
ره در روزه یخوردن برگ درختان مثل برگ تنبول و غه کند یشان گویاز ابعضی و 
 نند. ک میخلل ن
ن یند و با اکست خوردن آن روزه را ضرر نیه خوردن آن چه مفاد نکند یگوبعضی و 

ھردو  فارهکا گلو برود قضا و ینی یباز آب زی یچه کآن بی ھمه اگر در آب غوطه زند
ر افتادن است از مقاصد شرع و ط و چه دویواجب گردند سبحان الله چه افراط و تفر

 ام. کعلل اح
چ یدر ھآنکه  ه روزه عاشورا از صبح تا عصر مستحب است حاالکند یز گویو ن

ن یروزه و ا بی ه بعض روز روزه باشد و بعض روز راکست ین یعت روزه متجزیشر
ز است و یجا ا در روزهیاز اشبعضی شان خوردن یه نزداک اند ل ھمه مشابه ھنودیمسا

الحجه  یه روزه گرفتن ھجدھم ذکند یز گویست و نیز نیتمام روز را روزه گرفتن جا
ن روز بالخصوص روزه نه یمه در ایغمبر و ایاز پ یکچ یھآنکه  ده است حاالکسنت مو

 ان نموده. یو نه ثواب آن ب اند گرفته
جمعه  یا وصی یه در آن نبک یمساجد یسوا یاف در مسجدکه اعتکند یز گویو ن

ِحلَّ لَُ�ْم َ�ْلََة ﴿ح مخالف قرآن است یم صرکن حیست و ایز نیرده باشد جاکم یقا
ُ
أ
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فَُث إَِ� �َِسا�ُِ�مْ  َياِم الرَّ �ُْتْم ِ�َاٌس لَُهنَّ  الّصِ
َ
نَُّ�ْم ُكنْتُْم  ُهنَّ ِ�َاٌس لَُ�ْم َو�

َ
� ُ َعلَِم ا�َّ

�ُْفَسُ�ْم َ�َتاَب َعلَيُْ�ْم وََ�َفا َ�نْ�ُ 
َ
ُ  مْ َ�َْتانُوَن � وُهنَّ َوا�َْتُغوا َما َكَتَب ا�َّ فَاْ�َن بَاِ�ُ

ْسَودِ مَِن الَْفْجرِ  لَُ�مْ 
َ
�َْيُض ِمَن اْ�َيِْط اْ�

َ
َ لَُ�ُم اْ�َيُْط اْ� ُ�وا َح�َّ يَتََب�َّ ُ�مَّ  َوُ�ُوا َواْ�َ

َياَم إَِ� اللَّيْلِ  وا الّصِ تِمُّ
َ
�ُْتْم َ�كِ  أ

َ
وُهنَّ َو� ِ فََ�  ُفوَن ِ� الَْمَساِجدِ َوَ� ُ�َباِ�ُ تِلَْك ُحُدوُد ا�َّ

ُ آيَاتِهِ لِلنَّاِس لََعلَُّهْم َ�تَُّقونَ  َ�ْقَرُ�وَها ُ ا�َّ خوش  یو بو .]١٨٧[البقرة:  ﴾١٨٧َكَذلَِك يُبَّ�ِ
 برایب یتطآنکه  ف را از اشد محظورات انگارند حاالکدن معتیدن و عطر مالیشم

ه کن مالئیه مجاور مسجد و ھمنشکف کسنون است و معتدخول مساجد باالجماع م
ب الفت و انس است و از نتن وحشت و نفرت حاصل یه را بالقطع با طکاست و مالئ

ننند کم کز حیب و نیو احق باشد به استعمال ط یع اولیع الشرایجم یما ثبت فکاست 
  شود. نمی ات واجبکز کوکر مسیم غیدر زر و سآنکه  به

داشت و چون آخر سال  کار در ملیبس یه و اشرفیروپشخصی ه اگر کند یز گویو ن
ش از یروزه پ یکب اگرچهات ساقط شد کا آالت لھو آوند ساخت زیور یشد آن ھمه را ز

ل شد ین مدت زایدر ا یا اشرفیه ین اگر رواج آن روپیرد و ھم چنکله ین حیتمام سال ا
ه چه کرد کد یل تامل باین مسایاد در یات ساقط گردکج گشت زیرا دیگریاو جای و به 

َها ﴿ یرده قوله تعالکح را مخالفت یو نص صر اند قدر از مقاصد شرع دور افتاده ُّ�
َ
يَا �

وَن  ْمَواَل ا�َّاِس بِاْ�َاِطِل َو�َُصدُّ
َ
ُ�لُوَن أ

ْ
ْحَبارِ َوالرُّْهَباِن َ�َأ

َ
ِيَن آَمُنوا إِنَّ َكثًِ�ا ِمَن اْ� ا�َّ

 ِ ُْهْم  َ�ْن َسبِيِل ا�َّ ِ فَبَّ�ِ َة َوَ� ُ�نْفُِقوَ�َها ِ� َسبِيِل ا�َّ َهَب َوالْفِضَّ وَن ا�َّ ِيَن يَْ�ِ�ُ َوا�َّ
 ٍ��ِ

َ
ور کات مذکت زیمه فرضیغمبر و ایالم پکه در کو ھر جا  .]٣٤[التوبة:  ﴾٣٤بَِعَذاٍب أ

 ج الوقت. یز رایاست بلفظ ذھب و فضه آمده نه بلفظ دراھم و دنان
ه بعد از تبدل و کوقتی شود تا  میات در اموال تجارت واجب نکه زکند یگوز یو ن

 ن نشوند. یتحول نقد
آن شد آن را  کمالزنی ا ی یه مردک یات در مالکنند بعدم وجوب زکم کز حیو ن
س کا بالعیرد که ینت سرمایا زیتساب کت اید به نیخر یا متاعیه خود قرار داد یسرما
 ست. یزھا شبھه نین چیم و در مال بودن اکوه اموالکاست ادوا زشارع فرموده آنکه  حاال
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 ل گردد بعد ازیات از مستحق چون فقر او زاکنند به استرداد مال زکم کز حیو ن
بدون رضا او سی کگرفتن مال آنکه  شده است و قبض و تصرف نموده حال کمالآنکه 

  ات شرط است نه تمام عمر.کو استحقاق وقت گرفتن ز اند عت روا نداشتهیچ شریھرگز در ھ
زاد و راحله و نفقه خانه تا مدت آمدو رفت شد  کمالشخصی ه اگر کند یز گویو ن

ماه  یکاده از ید زیه چون بعداز حج به خانه خود خواھد رسککنند  می ن گمانیکل
ع و یالشرا یه ابوالقاسم فیشود نص عل میحج واجب ن یرد بر وکت نخواھد یفاکنفقه 

چه ظاھر است کند  نمی دایپنقصانی شارع حج را به شرط استطاعت آنکه  ره حالیغ
ا و تحف یماند و ھدا میو معطل نکند  می امیبوجه معاش خود قھرکس  ه بعد از قدومک

 د است. یفتوح زا یگر یاز مردم به عنوان حاجینذر و ن

يَا بَِ� ﴿ه یآآنکه  ست حاالیند ستر عورت در حج فرض نیشان گویاز ابعضی ز یو ن
ُ�وا َوَ� �ُْ�ِفُوا ِ َمْسِجٍد َوُ�ُوا َواْ�َ

إِنَُّه َ� ُ�ِبُّ  آَدَم ُخُذوا زِ�نََتُ�ْم ِعنَْد ُ�ّ
ح بر خالف آن نص است طواف را یمه صریات ایو روا .]٣١[األعراف:  ﴾٣١الُْمْ�ِ�ِ�َ 

ه مرد کد یه باکنند کن قدر شرط ین ایکه لینند موافق رسم جاھلکز یانا تجویعر
ل اعضا که شکد یه لون بشره ننماک یند بحدکا مانند آن ملطخ ین خود را به گل یسوئت

و از اینجا  ان برھنهیسائکان ھندو و گین مسئله ماخوذ است از عمل جویمعلوم شود و ا
طواف خانه خدا  برایشخص ھرگاه  اصال ربط ندارد و یفیه عرب با ملت حنیرسم جاھل

شف عورت نموده خود را کادبانه  بیآنکه  ند نهکت یاده تر رعایرا زه آداب کد یبرود با
دانستند  می را در طواف عبادت گیه برھنیه اھل جاھلکرسوا خلق سازد وبوسوسه 

 طان واقع شود. یه شیند و مطک کتمس
ه حج را یفه از اثنا عشریه اگر در احرام حج زنا واقع شود نزد طاکو طرفه آن است 

ن امور است اذا لم یشف عورت ھمکن یثمره ا یگردد آر میالحق ن یو فسادنقصانی 

ْشُهٌر َمْعلُوَماٌت ﴿فرماید  می یالله تعالآنکه  فاصنع ماشئت حال ییتستح
َ
َ�َمْن  اْ�َجُّ أ

َ�ْعلَْمُه َوَما َ�ْفَعلُوا ِمْن َخْ�ٍ  فََرَض �ِيِهنَّ اْ�َجَّ فََ� َرفََث َوَ� فُُسوَق َوَ� ِجَداَل ِ� اْ�َجِّ 
 ُ ادِ ا�َّْقَوى ا�َّ ُدوا فَإِنَّ َخْ�َ الزَّ ْ�َابِ  َوتََزوَّ

َ
وِ� اْ�

ُ
و باالتر از  .]١٩٧[البقرة:  ﴾١٩٧َوا�َُّقوِن يَا أ

 ست. ین یزنا در عالم رفث
گر یفارت واجب شود اگر بار دکار نمود کبار در احرام عمدا شیکه اگر کند یز گویو ن

اده تر از بار یگر زیه در بار دیجنامعنی آنکه  شود حاال میجب نفارت واکند کار کن یا
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ِيَن آَمُنوا ﴿ یفارت فرموده قوله تعالکز مطلقا عامد را ین یاول است و نص قرآن َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

�ُْتْم ُحُرمٌ 
َ
يَْد َو� َ�َتَل ِمَن ا�ََّعِم َوَمْن َ�َتلَُه ِمنُْ�ْم ُمَتَعّمًِدا فََجَزاٌء ِمثُْل َما  َ� َ�ْقُتلُوا الصَّ

ْو َعْدُل ذَلَِك 
َ
اَرةٌ َطَعاُم َمَساكَِ� أ ْو َكفَّ

َ
َ�ُْ�ُم بِهِ َذَوا َعْدٍل ِمنُْ�ْم َهْديًا بَالَِغ الَْكْعَبةِ أ

 ِ ْمرِه
َ
ا َسلََف  ِصَياًما ِ�َُذوَق َوَ�اَل أ ُ َ�مَّ ُ ِمنْهُ  َ�َفا ا�َّ ُ عَ  َوَمْن َ�َد َ�يَنَْتقُِم ا�َّ زِ�ٌز ذُو َوا�َّ

  .]٩٥[المائدة:  ﴾٩٥انْتَِقا�ٍ 
ا در خالفت حضرت یبود  جه در زمان آن سرور کسی کنند و به کو جھاد را خاص 

ا ی÷ ن یا ھمراه امام حسیه یقبل از صلح معاو سا حضرت امام حسن ی سر یام
گر جھاد ین پنج وقت در ازمنه دیا یخواھد بود و سوا یه ھمراه امام مھدکسی ک

نص  »يوم القيمهاىل  اجلهاد ماض«آنکه  ست حاالیز ھم نیه جاکشان عبادت بلینزدا
د وقت زمان واقع یق بی ندیفرما مید کیب و تایه در جھاد ترغک یاتیمتواتر است و آ

ن ازمنه یر ایجھاد در غآنکه  ح داللت موجود است بریات صریآبعضی و در  اند شده

ِيَن آَمُنوا َمْن يَْرتَدَّ ﴿م است مثل یز عبادت و مستوجب اجر عظیخمسه ن َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

 َ�َ �ٍ ِعزَّ
َ
ذِلٍَّة َ�َ الُْمْؤمِنَِ� أ

َ
ُ بَِقْوٍ� ُ�ِبُُّهْم َوُ�ِحبُّونَُه أ ِ� ا�َّ

ْ
 ِمنُْ�ْم َ�ْن دِينِهِ فََسوَْف يَأ

ِ َوَ� َ�َافُوَن لَوْمَ  ِ يُْؤ�ِيهِ َمْن �ََشاءُ  َة َ��ِ�ٍ الَْ�فِرِ�َن ُ�َاهُِدوَن ِ� َسبِيِل ا�َّ  ذَلَِك فَْضُل ا�َّ
ُ َواِسٌع َعلِيمٌ  قُْل لِلُْمَخلَّفَِ� ﴿فه اول است یقان خلیه در حق رفک .]٥٤[المائدة:  ﴾٥٤َوا�َّ

ْو �ُْسلُِمونَ 
َ
ٍس َشِديٍد ُ�َقاتِلُوَ�ُهْم أ

ْ
وِ� بَأ

ُ
ْعَراِب َستُْدَعْوَن إَِ� قَْوٍ� أ

َ
إِْن تُِطيُعوا فَ  ِمَن اْ�

ْجًرا َحَسًنا
َ
ُ أ ِ�ًما يُْؤتُِ�ُم ا�َّ

َ
بُْ�ْم َعَذابًا أ ُْتْم ِمْن َ�بُْل ُ�َعّذِ  ﴾١٦�ْن َ�َتَولَّْوا َكَما تََو�َّ

ن یر ایه در غک یاست و چون جھاد س یفه ثانیرھای خلکه در حق لشک .]١٦[الفتح: 
م بوجه یم غنایجھاد فساد تقس شان جھاد فساد است و درینزد اشود  می ازمنه واقع

نشوند و تمتع به آنھا درست نباشد سی ک کمملو یه جوارکد یست پس بایمشروع ن
 ین فتویه ایو صاحب رقعه مزوره ابن بابو اند ل بر آوردهکن مشیل ایتسھ برای یحجتب

 یمه جواریو ا اند امام کھمه مل یه آن جوارکرا نسبت به امام صاحب زمان نموده 
ماسوره در  یبه جوار یله تسرین حیپس به افرمودند  می لیعه تحلیش برایخود را 

ن از یه آسمان و زمکگران  یعه را درست است سبحان الله چه حرفھایجھاد فاسد ش
ن و یح دیه مقام تنقکه خود یتب فقھکو در  یجائیو ب کیبایمال بکلرزد به یثقل آن م
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 سر یه حضرت امکگویند  اینھا می رسند و چون اھل سنت در برابینو میمان است یا
ر یاس سد یفه اول بدست خالد بن ولیه در عھد خلکفه را یه حنیمایخوله بنت جعفر

فه از بطن او بوجود آمد پس اگر جھاد آن یفرمود و محمد بن الحن یشده آمده بود تسر
 نمود در جواب میر چرا تصرف یبود حضرت ام میح نیفه صحیم آن خلیوقت و تقس

ر اورا اعتاق فرمود باز یه حضرت امکده است یح رسیه صحیه نزد ما رواکگویند  می
شد  کست پس اول مالیمتصور ن که اعتاق بدون ملکفھمند  مین قدر نیتزوج نمود ا

 ثبت المدعا. یاست از تصرف و به  یبعد از آن اعتاق نمود و اعتاق ھم نوع
ھرگز وی یدندر معامالت آنکه  نند حاالکز نه یتجو یر زبان عربیع را بغیاح و بکو ن

ر در زمان خود مردم خراسان و یامده و نه حضرت امیعت نیچ شریاعتبار لغات در ھ
ه کرده باشند بلکمعامالت خود را به زبان عرب عقد آنکه  به اند ف دادهیلکفارس ت

چ یو ھ اند ز داشتهیرده بودند نافذ و جاکه به زبان خود منعقد کشان را یوع ایحه و بکان
ع و طالق یاح و بکرا در صحت عقود و معامالت مثل ن یه زبان عربکشود  میمعقول ن

 یر اوست اظھار ما فیالضم ین عقود مقصود اظھار ما فیچه قسم دخل تواند بود در ا
 ن معتاد است. یمع یر ھر قوم را بلغتیالضم

 ت دارد حاالیو والر مختار است یع مال صغیه جد با وجود پدر در بکند یز گویو ن
ست در یابعد را دخل ن یاقرب ول یه با وجود ولکدر شرع و عرف از مقرارت است آنکه 

 ھر باب. 
 یخداآنکه  روه است حاالکه در تجارت نفع گرفتن از مومن مکند یز گویو ن 

ِ ﴿د یفرما تعالیمی ُ�لُوَن الّرَِ�ا َ� َ�ُقوُموَن إِ�َّ َكَما َ�ُقوُم ا�َّ
ْ
ِيَن يَأ يَْطاُن ا�َّ ي َ�تََخبَُّطُه الشَّ

ُهْم قَالُوا إِ�ََّما اْ�َيُْع ِمثُْل الّرَِ�ا ِمَن الَْمّسِ  َّ�
َ
َم الّرَِ�ا َذلَِك بِ� ُ اْ�َيَْع وََحرَّ َحلَّ ا�َّ

َ
َ�َمْن َجاَءهُ  َوأ
 ِ ْمُرهُ إَِ� ا�َّ

َ
ْصَحاُب ا�َّارِ َوَمْن  َموِْعَظٌة ِمْن َرّ�ِهِ فَا�َْتَ� فَلَُه َما َسلََف َوأ

َ
ولَ�َِك أ

ُ
ُهْم  َ�َد فَأ

ونَ  ْمَوالَُ�ْم ﴿و قال  .]٢٧٥[البقرة:  ﴾٢٧٥�ِيَها َخاِ�ُ
َ
ُ�لُوا أ

ْ
ِيَن آَمُنوا َ� تَأ َها ا�َّ ُّ�

َ
يَا �

ْن تَُ�وَن ِ�َاَرةً َ�ْن تََراٍض ِمنُْ�مْ 
َ
�ُْفَسُ�مْ  بَيَْنُ�ْم بِاْ�َاِطِل إِ�َّ أ

َ
َ  إِنَّ  َوَ� َ�ْقُتلُوا � ا�َّ

ه کرا ین باب برابر است زیر مومن درایمومن و غ .]٢٩[النساء:  ﴾٢٩َ�َن بُِ�ْم رَِحيًما
ع اعصار و امصار بر یع امت در جمیل نفع است وتوارث جمیع بر تحصیتجارت و ب یمبنا

ز ید اورا جایه در دار السالم محض تجارت نماکخواھد شخصی خالف آن است و اگر 
ده محروم ین فایمن از ایران و خراسان و عراق عرب و یره مثل ایثکنباشد پس بالد 
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با وجود گرفتن نفع باھم  نیر بر تجارت مومنیمه تقریا و ایانبآنکه  باشند حاال
  اند. فرموده
در شرع قبض را آنکه  ز است حاالیر قبض مرتھن مرھون را جایه رھن بغکند یز گویو ن

�ْن ُكنْتُْم َ�َ َسَفٍر َولَْم َ�ُِدوا َ�تِبًا فَرَِهاٌن ﴿ یقوله تعال اند ات و لوازم رھن ساختهیاز ضرور
َ َر�َّهُ  َمْقبُوَضةٌ  َماَ�َتُه َوْ�َتَِّق ا�َّ

َ
ِي اْؤتُِمَن أ ِمَن َ�ْعُضُ�ْم َ�ْعًضا فَلْيَُؤّدِ ا�َّ

َ
َوَ� تَْ�تُُموا  فَإِْن أ

َهاَدةَ  ُ بَِما َ�ْعَملُوَن َعلِيمٌ  قَلْبُهُ  َوَمْن يَْ�تُْمَها فَإِنَُّه آثِمٌ  الشَّ و بدون  .]٢٨٣[البقرة:  ﴾٢٨٣َوا�َّ
رنده را در رقبه گیه گروه کرا یشود ز میه از رھن مقصود است متحقق نکده یقبض فا

 ر اذن او گرفتیتواند بغ میز نیگرو دارنده است و منافع او را ن کست بر ملین یمرھون دخل
ن یعند الحاجه ازو قرض خود وصول تواند نمود اگر اه کن قبض است یھست ھمھرچه 

روي «مه است یحه ایات صحیده رھن چه خواھد بودو مع ھذا مخالف روایھمه نباشد فا

 . »ا قاال ال رهن اال مقبوضاـالصادق اهنمحممد بن قيس عن الباقر و
 ح ربا است. یصرآنکه  ز است حالیه رھن منفعت جاکند یز گویو ن
گرو  کزینکبا آن  یرا به گرو گرفت و طسی ک کزینکسی کند اگر یز گویو ن

 محض زنا است. آنکه  ز است حاالیرنده را جاگی
ن شخص یه پسر از اکه خود را کمملو کزینکعنی یحرم خود سی کند اگر یز گویو ن

ن یز است و اگربا ایند گرو بگذارد جاین را در عرف فقھا ام ولد گویآورده است و ا
ز است و یز جایش نیند در پس و پکه با او جماع کرنده را گیھد و گرو د گیپروان

 ن مسئله و مخالفت او با قواعد شرع ظاھر است. یشناعت ا
گر یگر و آن شخص دیقرض دار خود را حواله بر شخص دشخصی ند اگر یز گویو ن
ودر خه ابن النعمان یو ش یه ابو جعفر الطوسینص علشود  می ند حواله الزمکقبول ن

ر التزام او یبغسی کبر سی کن یه دکامده یعت نیچ جا شریغرابه است ھ یلیم خکن حیا
 یریزد ھر فقیخ میبر  یگردد عجب فسادجاری ن مسئله عمل برایالزم شود و اگر 

الذمه  ید و خود بریحواله نما یمعل یه و اردویاران دربکقرضداران خود را بر ساھو
مسجد جامع بر باد  ینھایان زیاردو ھمه در حواله گداه و یگردد از مال ساھوان درب

 است.  یرھا طرفه تماشاکرود طوعا و 
عت نھاد امانت یودسی کرد بنزد و کرا غضب سی کمال شخصی ند اگر یز گویو ن

ار کدر انتعالی یخداآنکه  ند بعد از موت مودع حالکعت یار آن ودکدار را واجب است ان
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ن یو اگر آن مودع غاصب است گناه غصب بر ذمه اوست اد فرموده یامانت چه قدر تشد
 ز باشد و دروغ گفتن و قسم خوردن چه قسم روا باشد. یار چگونه جاکرا ان

سال آن مغصوبه را  یکدا نشود بعد از تالش یآن مغصوبه پ که اگر مالکند یز گویو ن
ز یشرع جااذن او در  بی ردنکرات یر خیه از مال غکد حاالآن یران صدقه نمایبرفق

ْهلَِها �َذا َحَكْمتُْم َ�ْ�َ ﴿ یست قوله تعالین
َ
َمانَاِت إَِ� أ

َ
ْن تَُؤدُّوا اْ�

َ
ُمرُُ�ْم أ

ْ
َ يَأ إِنَّ ا�َّ

ْن َ�ُْكُموا بِالَْعْدلِ 
َ
ا يَعُِظُ�ْم بِهِ  ا�َّاِس أ َ نِعِمَّ َ َ�َن َسِميًعا بَِصً�ا إِنَّ ا�َّ  ﴾٥٨إِنَّ ا�َّ
ح يخرب صحوه) وكالختن من خانو كامتنيمن اىل  (اد االمانه ج يقال النبو« .]٥٨[النساء: 

 . »مطهر احليلـه ابن الينص عل
خت یا مال خود آن قسم آمیرد و کغصب شخصی مال شخصی ه اگر کند یز گویو ن

ر و روغن با روغن و جزات با جزات و یر با شین نماند مثل شکممھردو  از دریه امتک
دھاند  میم به مغصوب منه کر ھمه آن مال را حاکر با شکبا آب و ش گندم با گندم و آب

ه مغضوب منه را در مال غاصب کرا یزشود  می ح ظلم بر غاصبیصرآنجا  سبحان الله در
 رد.کست و عالج ظلم به ظلم نتوان ین یحق

ھرگاه  هکداد  گیامانت گذاشت و پروانسی کز خود را نزد ینکشخصی ز اگر یو ن
ه با کرسد  می ز است و آن امانت دار رایشان جایند نزد اکجماع  کزینکخواھد با آن 

ع یه جمکگفت شخصی به شخصی ن اگر یھم صحبت داشته باشد و ھم چن کزینکآن 
 شود.  میب یحالل ط کزینکردم آن شخص را جماع کرا بتو بحل  کزینکن یمنافع ا

شان یع منافع نزد ایخواه در ضمن جمان خواه بالخصوص کزینکه دادن فرج یو عار
ام مخالف کن ھمه احیه دادن درست است و ایعار یوط برایز یز است و ام ولد را نیجا

ِيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحافُِظونَ ﴿ یاست قوله تعال یح قرآنینص صر ْزَواِجهِْم  ٢٩َوا�َّ
َ
إِ�َّ َ�َ أ

ْ�َماُ�ُهْم فَإِ�َُّهْم �َ 
َ
ْو َما َملََكْت �

َ
ولَ�َِك ُهُم  ٣٠ْ�ُ َملُومِ�َ أ

ُ
َ�َمِن ا�ْتََ� َوَراَء َذلَِك فَأ

 .]٣١-٢٩[المعارج:  ﴾٣١الَْعاُدونَ 
برسد اورا التقاط سی کار از وارثان خود گم شده نزد یه اگر طفل ھوشکند یز گویو ن

اع یز خوف ضیار نیطفل ھوشآنکه  ست حاالیز نیردن ودر خانه خود نگھداشتن جاک
باشند  میان یخواھان و جو یلیز را خین قسم جنس عزیان ایگران و لوطدارد خوجه 

ما ھو المجرب و آن طفل به سبب خورد کاوست  کالتقاط او بالشبھه ھال کدر تر
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د تر باشد از التقاط کسب نفقه پس التقاط او موکات و یعاجز است و از دفع موذ یسال
 جانوران. 

  شود. نمی منعقد یر از زبان عربیند اجاره بغیز گویو ن
ر سازد کق خود را نویقطاع الطرداری کیفار و چوکجھاد  برایھرکه  هکند یز گویو ن

بت امام یه جھاد در زمان غکرا یشود ز میمستحق اجرت ن یبت امام مھدیدر زمان غ
 ح نشود. یصحاش  فاسد پس اجاره

ل یخدمت و اص برایساخت شخصی ر کاو ولد خود را نو یعیه اگر شکند یز گویو ن
 .یثان برای یاول است و وط برایرد خدمت کحالل  دیگری برایو فرج اورا  یرگی

ھزار شخصی ست پس اگر یدرست ن یر از زبان عربیه ھبه نبودن بغکند یز گویو ن
  شود. نمی دم ھبهیدم بخشیه بخشکد یبار گو

 .شود میت فرج یه خود فقط درست است و عارکمملو یدن وطیه بخشکند یو گو
 یخداآنکه  ز است حاالیه رجوع در صدقه جاکند یشان گویثر اکز ایو ن

ِي ُ�نْفُِق ﴿د یفرما تعالیمی َذى َ��َّ
َ
ِيَن آَمُنوا َ� ُ�بِْطلُوا َصَدقَاتُِ�ْم بِالَْمّنِ َواْ� َها ا�َّ ُّ�

َ
يَا �

ِ َواْ�َوِْم اْ�خِ  َصابَُه  رِ َماَ�ُ رِئَاَء ا�َّاِس َوَ� يُْؤِمُن بِا�َّ
َ
َ�َمَثلُُه َكَمثَِل َصْفَواٍن َعلَيْهِ تَُراٌب فَأ

ا َ�ُه َصْ�ً ا َكَسُبوا َوابٌِل َ�َ�َ ٍء ِممَّ ُ َ� َ�ْهِدي الَْقوَْم الَْ�فِرِ�نَ  َ� َ�ْقِدُروَن َ�َ َ�ْ  ﴾٢٦٤َوا�َّ
 . »قيئهالعائد يف صدقته كالكلب يعود يف «ه کفرماید  می جغمبر یو پ .]٢٦٤[البقرة: 

ده یه در گربه چه فاکز است خدا داند یردن جاکه گربه را وقف ک اند ندیز گویو ن 
 یار وطکا مگر گربه نر بیز باشد بار خدایدام انتفاع تا وقف او جاکاست و به آن 

 آمده باشد.  میماده    ھای گربه
ه یه درست است پس آن جاریردن فرج جارکه وقف کباالجماع  اند ز گفتهیو ن
رده است حالل کاو وقف  برایه کسی کند و اجرت آن را بر کبرود و متعه  یبخرج

 نیعت و آئیحال در شر »مذهبـهذا العلی  لعنت اهللا«د یب است نوشجان فرمایط
 چ تفاوت نماند. یھ یبوندھای  راج

خالف آنکه  مردن مستحب است حاالکاح کن که با وجود خواھش ترکند یز گویو ن
 یاند آر اح فرمودهکگران را ھم نیاند و د ردهکاح که خود ھم نکرا یاست ز اءیا و اوصیانب
ز دفع ین یه خواھش جماع بمتعه و فرج عارتکن مسئله معلوم نبود یاء را ایاء و اوصیانب

 اح چه ضرور .کنداری ا بریتواند شد  می
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شعاع ا تحت الیه قمر در عقرب باشد کام یروه است در آن اکاح مکه نکند یز گویو ن
ه مخالف کابطال نجوم آمده بل برایه کزھا مخالف مقاصد شرع است ین چیاآنکه  حاال

 ن. یاصول حنفا است و موافق روش صابئ
توانا و پر  اگرچهنه ساله شود حرام است آنکه  ه دخول به اذن قبل ازکند یز گویو ن

 ست. یچ اصل نین مقدمه رادر شرع ھیاآنکه  گوشت باشد حاال
د ین مثال بگویردن مرات جماع در زمان معکاح حالل شرط که در نکند یز گویو ن

ز است و ین قدر جایماه ا یکرد و در مدت کن قدر در روز و شب جماع خواھم یه اک
د یفرما تعالیمی یخداآنکه  حاالرسد  می طرف مطالبه و مواخذهھردو  موافق شرط از

﴿ ِ �ُْفِسُ�مْ َوَ� ُجَناَح َعلَيُْ�ْم �ِيَما َعرَّْضُتْم ب
َ
ْ�َننُْتْم ِ� �

َ
ْو أ

َ
 هِ ِمْن ِخْطَبةِ الّنَِساءِ أ

ْن َ�ُقولُوا قَْوً� َمْعُروفًا
َ
ا إِ�َّ أ نَُّ�ْم َستَْذُكُروَ�ُهنَّ َولَِ�ْن َ� تَُواِعُدوُهنَّ ِ�ًّ

َ
� ُ َوَ�  َعلَِم ا�َّ

َجلَهُ َ�ْعزُِموا ُ�ْقَدةَ ا�َِّ�ِح َح�َّ َ�بْلَُغ الِْكَتاُب 
َ
�ُْفِسُ�ْم  أ

َ
َ َ�ْعلَُم َما ِ� � نَّ ا�َّ

َ
َواْعلَُموا أ

َ َ�ُفوٌر َحلِيمٌ  فَاْحَذُروهُ  نَّ ا�َّ
َ
  .]٢٣٥[البقرة:  ﴾٢٣٥َواْعلَُموا أ

ه و وقف امانت و یه عاریه و جارکوحه و مملوکدر دبر من یوط اند ردهکز یز تجویو ن

لُونََك َعِن الَْمِحيِض ﴿د یفرما تعالیمی یخداآنکه  زن متعه حاال
َ
ذًى  َو�َْس�

َ
قُْل ُهَو أ

تُوُهنَّ ِمْن َحيُْث  َوَ� َ�ْقَرُ�وُهنَّ َح�َّ َ�ْطُهْرنَ  فَاْ�َ�ِلُوا الّنَِساَء ِ� الَْمِحيِض 
ْ
ْرَن فَ� فَإَِذا َ�َطهَّ

 ُ َمَرُ�ُم ا�َّ
َ
ا�َِ� َو�ُِحبُّ الُْمَتَطّهِرِ�نَ  أ َ ُ�ِبُّ ا�َّوَّ بعلت نجاست  .]٢٢٢[البقرة:  ﴾٢٢٢إِنَّ ا�َّ

ه ھر وقت کض فرج را حرام فرموده است بعلت نجاست براز دبر چرا حرام نباشد یح

ملعون من «فرماید  می جغمبر یباشد و پ میدر امعاء متصله به دبر موجود  کین ناپایا

صحيح متفق خرب واتقوا حماش النساء اي ادبارهن وه«فرماید  می زیو ن »ايت امراه يف دبرها

 . »عليه نص عليه املقداد
 کیبراز و ناپاجای ن موضع یه اکز اشاره فرمود ین خبر به علت حرمت نیزدر ایو ن

÷ ند و منه قوله یت الخال را گویه محشه در لغت عرب بکرا یت الخال زیاست مثل ب
گذارد  میح را شبھه بخاطر یناواقفان فن تشربعضی اینجا  و در »ان احلشوش حمترضه«
ن شبھه یدفع ا اند ردهکاست پس آن موضع را چرا حالل  کیبول و ناپاجای ه فرج ھم ک

ه فرج زن مشتمل بر کح مقرر است یتواند شد در فن تشر مین عضو یح ایمدن تشرینفھ
ف ناودان بول است یو آن تجورسد  می ه به مثانهکاست  یفیھمه تجوباالی ف یسه تجو
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د و پس و یآ یبرم یانًا بادیه از آن راه احکمتصل به امعا  یکاست بار یفیبعد از آن تجو
رود و متصل است به  میر در ان که در وقت جماع ذکاست واسع  یفین ھمه تجوییپا

چ گاه یجماع ھجای د پس در فرج یآ مین راه بر یض و بچه از ھمیرحم و خون و ح
 یکه کاست به خالف دبر ام جماع حرام یض و در آن ایام حیباشد اال در ا مین کیناپا

 ظه است. یه معدن براز و نجاست غلکراه دارد متصل به امعا 
ز را ین تجویما ا که زمان و ملیاثنا عشرھرچند  ه راینند متعه دورکز یز تجویو ن

اره کجوز انیما ثابت است ال ھای  کتاب ه درک اند شان گفتهین این محققیکنند لکار کان
با آن زن ی یکنند و ھر کند و دور و نوبت مقرر یزن متعه نما یکصورتش آن جماعه با 

و  اند رحم درست نداشته یکختن دو آب در یع آمیع شرایدر جمآنکه  ند حاالکجماع 
ات یوانات حفظ نسب است و لھذا حفظ نسب را در ضروریاز ح میاز آدیما به االمت

اوهلا حفظ النفس ثم « داخل ساخته اند ه در ھر ملت به حفظ آن امر فرمودهکخمسه 

و جھاد و »هلذا قصاصـال ومـحفظ الدين ثم حفظ العقل ثم حفظ النسب ثم حفظ ال
عت ید تمام در شرکیرات و زنا و متعه و سرقه و غضب به تاکم مسیاقامت حدود و تحر

رت و پاس ناموس یا و غیرا جواب صاف است و ح ین امر ضرورتین صورت ایآمده و در ا
ندن کخ و بن بر یاز ب اند ملل و نحل محمود و اضداد آن مذموم ومطروده باجماع کرا

ن عقد فاسد چه یه در اکند بداند کدر اصل متعه تامل  یه اگر عاقلکاست بل
ع اوالد و یاست از آن جمله تض یم الھکشرع و مضاد ح یه ھمه منافکمفسدھاست 

ھر شھر منتشر شد و ه و ین شخص در ھر دیه چون اوالد اکرا یشان ز یمعنو کاھال
ن نشد مثل کر آنھا ممیب و تدبین شخص بترتیدن این شخص نماند البد رسیا یکنزد

اده تر یل اناث باشند زیت بر خاستند و اگر بالفرض آن اوالد از قبیترب بی اوالد الزنا
موطوئه  یبندد و از آن جمله وط میفاء ھرگز صورت نکاح آنھا با اکه نکرا یست زیرسوائ

دختر و دختر دختر و دختر پسر و خواھر و دختر  یه وطکاح بلکا نیپدر و پسر بمتعه 
ه در عرصه کرا یله زیمن المحارم در بعض صور خصوصا در مدت طو کر ذلیخواھر و غ

شود خصوصا چون متعه در  میز علم به حمل زن حاصل نیاده از آن نیه زکماه بل یک
د افتد و در ھر متعه یھر منزل اتفاق متعه جد باشد و در سفر واقع شود و سفر ھم دراز

ن شخص بعد از یاز آن علوقات دختران متولد شوند و ھمبعضی علوق ولد رو دھد و 
ا برادر او بر آن منازل بگذرد و به آن یا پسر او یند کپانزده سال از آن سفر رجوع 

 ند. کاح کا نید یدختران متعه نما
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ه کرا یرده باشد زکار یبس ھای ه متعهکسی کراث یم میتقسو از آن جمله است عدم 
م یان آنھا پس تعظکستند و نه عدد آنھا معلوم است و نه نام آنھا و نه میورثه او معلوم ن

ه کرا یز اند دا شدهیه از متعه پکسانی کراث یل مین تعطیراث الزم آمد و ھم چنیامر م
وره و انوثه و حجب و که حصر ورثه از ذکوقتی و تا  اند پدران و برادران آنھا نامعلوم

ل یتواند شد بالجمله در ضمن تحل مین نیوارث ھم مع یکحرمان معلوم نشود سھم 
ل ید و تفصیآ میح الزم یراث صریاح و امر مکعت خصوصا امر نیمتعه بر ھمزدن امر شر

ل یدر تحل یمعانن ید و اید دیاز محققان اھل سنت بای یکد القلوب ین مقام را در فوایا
م بر پا یعظ یفسادانسانی د پس در نوع یآ میشتر از متعه الزم یو امھات اوالد ب یجوار

را  یتاب خود حصر فرموده است اسباب حل و طکم کدر مح یگردد و لھذا حق تعال می
ن دو یه به سبب اکن یمی کد دوم ملییح ظاھر التایاح صحکنی یکز ین دو چیدر ھم

باشد و  میت او یو در حصانت وحماشود  می ن را با مرد حاصلعقد اختصاص تام ز
ن مضمون را در دو سوره بنابر یگردد و ھم میمتحقق  ینبغیما کحفظ ولد و وارث 

ُهْم َ�ْ�ُ ﴿ یرار نموده قوله تعالکد تکیتا ْ�َماُ�ُهْم فَإِ�َّ
َ
ْو َما َملََكْت �

َ
ْزَواِجِهْم أ

َ
إِ�َّ َ�َ أ

ت ین آیسوره المعارج و در معقب ا ین و فیسوره المومن یف .]٦[المؤمنون:  ﴾٦َملُوِم�َ 

ولَ�َِك ُهُم الَْعاُدونَ ﴿جا فرموده است ھردو  در
ُ
[المعارج:  ﴾٣١َ�َمِن ا�َْتَ� َوَراَء َذلَِك فَأ

سوت کراث وعده و طالق و نفقه و یست و اال میه زن متعه زوجه نکو ظاھر است  .]٣١
ع و ھبه و یست و االبین ھم نیمی کبود و مل میدر او متحقق  گر لوازم زوجتیو د

مرد و زن  درمیانت یه زوجک اند ز اعتراف نمودهیعه نیو فقھاء ششد  می زیاعتاق او جا

اسباب حل «ه کح موجود است یه صریویتاب اعتقادات ابن باکدررسد  نمی متعه به ھم

 »نيز حق تعايلو آخرهاىل  والتحليل متعهـالالنكاح وملك اليمني و مراه عندنا اربعهـال

�َّ ُ�ْقِسُطوا ِ� اْ�ََتاَ� فَانِْ�ُحوا َما َطاَب لَُ�ْم ِمَن النَِّساءِ ﴿فرماید  می
َ
�ْن ِخْفُتْم �

ْ�َمانُُ�مْ  َمثَْ� َوثَُ�َث َوُرَ�اعَ 
َ
ْو َما َملََكْت �

َ
�َّ َ�ْعِدلُوا فََواِحَدةً أ

َ
دْ  فَإِْن ِخْفُتْم �

َ
َ� َذلَِك أ

�َّ َ�ُعولُوا
َ
د یوحات عدل نخواھکه در صورت تعدد منکد یاگر بترسعنی ی .]٣[النساء:  ﴾٣�
 د پس دریان خود قضا حاجت نمائکزینکا به ید ینکوحه قناعت کمن یکرد پس بر ک

ع یر جمکذ ید حصر است خصوصا مقام مقتضیح مفیان صریوت در معرض بکساینجا 
ه در کرا یز اند ش قدمین امر پیل درایبود ومتعه و تحلست یآن چه در آن عدل واجب ن
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گردد  میآن ظلم متصور  کشوند و به تر مین آخر بعض حقوق واجب یمی کاح و ملکن
ه کل یشود و به خالف تحل میواجب ن یچ حقیر از اجرت مقرر ھیه غکبه خالف متعه 

ز ید و نیآ مینبر ذمه زی یچفرج  کمالداری ر از منت بر یدود است غ بی محض حلوا

ُ مِْن ﴿فرماید  می یحق تعال ِيَن َ� َ�ُِدوَن نَِ�اًحا َح�َّ ُ�ْغنَِيُهُم ا�َّ َولْيَْسَتْعفِِف ا�َّ
ْ�َمانُُ�ْم فََ�تُِبوُهْم إِْن َعلِْمُتْم �ِيِهْم َخْ�ًا فَْضلِهِ 

َ
ا َملََكْت � ِيَن يَبَْتُغوَن الِْكَتاَب مِمَّ  َوا�َّ

ِي آتَاُ�مْ َوآتُوُهْم ِمْن مَ  ِ ا�َّ ًنا  اِل ا�َّ َردَْن َ�َصُّ
َ
َوَ� تُْ�رُِهوا َ�َتَياتُِ�ْم َ�َ اْ�َِغاءِ إِْن أ

�َْيا َ مِْن َ�ْعِد إِْكَراهِِهنَّ َ�ُفوٌر رَِحيمٌ  ِ�َبَْتُغوا َعَرَض اْ�ََياةِ ا�ُّ  ﴾٣٣َوَمْن يُْ�رِْهُهنَّ فَإِنَّ ا�َّ
ز حق یو نفرمود  می امر به استعفاف چرابود  میز یجا لیاگر متعه و تحل .]٣٣[النور: 

ْن َ�نِْكَح الُْمْحَصَناِت الُْمْؤِمَناِت فَِمْن ﴿فرماید  می یتعال
َ
َوَمْن لَْم �َْسَتِطْع ِمنُْ�ْم َطْوً� أ

ْ�َمانُُ�ْم مِْن َ�تََياتُِ�ُم الُْمْؤِمَناتِ 
َ
ْعلَُم �ِإِيَمانُِ�مْ  َما َملََكْت �

َ
ُ أ َ�ْعُضُ�ْم ِمْن  َوا�َّ

ُجورَُهنَّ بِالَْمْعُروِف ُ�َْصَناٍت َ�ْ�َ ُمَسافَِحاٍت  َ�ْعٍض 
ُ
ْهلِِهنَّ َوآتُوُهنَّ أ

َ
فَانِْ�ُحوُهنَّ �ِإِذِْن أ

ْخَدانٍ 
َ
َ�ْ�َ بَِفاِحَشٍة َ�َعلَيِْهنَّ نِْصُف َما َ�َ الُْمْحَصَناِت  َوَ� ُمتَِّخَذاِت أ

َ
ْحِصنَّ فَإِْن �

ُ
فَإَِذا أ

وا َخْ�ٌ لَُ�مْ  َذلَِك لَِمْن َخِ�َ الَْعَنَت ِمنُْ�مْ  الَْعَذاِب  ِمنَ  ْن تَْصِ�ُ
َ
ُ َ�ُفوٌر  َوأ َوا�َّ

اح کخوف رنج و حاجت صبر در نبود  میز یل جایا تحلیاگر متعه .]٢٥[النساء:  ﴾٢٥رَِحيمٌ 

إِ�َّ َما َملََكْت َوالُْمْحَصَناُت مَِن الّنَِساءِ ﴿ه کند یو آن چه گوشد  می اماء چرا متحقق
ْ�َمانُُ�مْ 

َ
ِ َعلَيُْ�مْ  � ْمَوالُِ�ْم  كَِتاَب ا�َّ

َ
ْن تَبَْتُغوا بِأ

َ
ِحلَّ لَُ�ْم َما َوَراَء َذلُِ�ْم أ

ُ
َوأ

ُجورَُهنَّ فَرِ�َضةً  ُ�ِْصنَِ� َ�ْ�َ ُمَسافِِح�َ 
ُ
َوَ� ُجنَاَح  َ�َما اْسَتْمَتْعُتْم بِهِ ِمنُْهنَّ فَآتُوُهنَّ أ

َ َ�َن َعلِيًما َحِكيًما ْم �ِيَما تََراَضيُْتْم بِهِ مِْن َ�ْعِد الَْفرِ�َضةِ َعلَيْ�ُ  [النساء:  ﴾٢٤إِنَّ ا�َّ

و  سن از عبدالله ابن مسعود یت ایدر حق متعه نازل است غلط محض است و روا .]٢٤
را ینند زکز نقل یر معتبره اھل سنت نیر غیتفاس اگرچهگر صحابه محض افترا است و ید
 یت از صحابیو رواکباشد  یه خالف نظم قرآنکر یاست و ھر تفس یه خالف نظم قرآنک
ان فرموده است قوله یاول محرمات را ب یه حق تعالکرا یست زینند مسموع و مقبول نک

اتُُ�ْم وََخاَ�تُُ�ْم ﴿ یتعال َخَواتُُ�ْم وََ�مَّ
َ
َهاتُُ�ْم َوَ�َناتُُ�ْم َوأ مَّ

ُ
ُحّرَِمْت َعلَيُْ�ْم أ

َخَواتُُ�ْم مَِن الرََّضاَعةِ َو�َ 
َ
رَْضْعَنُ�ْم َوأ

َ
ِ� أ َهاتُُ�ُم ال�َّ مَّ

ُ
ْخِت َوأ

ُ
ِخ َوَ�َناُت اْ�

َ
َناُت اْ�

ِ� َدَخلُْتْم بِِهنَّ فَإِْن  ِ� ِ� ُحُجورُِ�ْم ِمْن �َِسا�ُِ�ُم ال�َّ َهاُت �َِسا�ُِ�ْم َوَرَ�ا�ُِبُ�ُم ال�َّ مَّ
ُ
َوأ
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ْصَ�بُِ�ْم  لَْم تَُ�ونُوا َدَخلُْتمْ 
َ
ِيَن ِمْن أ �َْنا�ُِ�ُم ا�َّ

َ
بِِهنَّ فََ� ُجَناَح َعلَيُْ�ْم وََحَ��ُِل �

ْخَتْ�ِ إِ�َّ َما قَْد َسلََف 
ُ
ْن َ�َْمُعوا َ�ْ�َ اْ�

َ
َ َ�َن َ�ُفوًرا رَِحيًما َوأ  .]٢٣[النساء:  ﴾٢٣إِنَّ ا�َّ

ْ�َمانُُ�مْ َوالُْمْحَصَناُت مَِن الّنَِساءِ إِ�َّ ﴿ قوله یال
َ
ِ َعلَيُْ�مْ  َما َملََكْت �  كَِتاَب ا�َّ

ْمَوالُِ�ْم ُ�ِْصنَِ� َ�ْ�َ ُمَسافِِح�َ 
َ
ْن تَبَْتُغوا بِأ

َ
ِحلَّ لَُ�ْم َما َوَراَء َذلُِ�ْم أ

ُ
َ�َما  َوأ

ُجورَُهنَّ فَرِ�َضةً 
ُ
َما تََراَضيُْتْم بِهِ ِمْن َوَ� ُجَناَح َعلَيُْ�ْم �ِي اْسَتْمَتْعُتْم بِهِ ِمنُْهنَّ فَآتُوُهنَّ أ

َ َ�َن َعلِيًما َحِكيًما َ�ْعِد الَْفرِ�َضةِ  ن محرمات یا یما سواعنی ی .]٢٤[النساء:  ﴾٢٤إِنَّ ا�َّ

ْ تَبۡ ﴿ه کن شروط ین به ایکرده شد لکبر شما حالل  ۡمَ�ٰلُِ�م َتُغوا
َ
مال عنی یه) ی(اال﴾بِأ

ن شرط باطل شد یو اعاره آن از ال فروج ید در مھر و نفقه پس تحلینکخود را خرج 

در آن حالت عنی یه) ی(اال ﴾ُمَ�ٰفِِحَ�ۚ  َ�ۡ�َ ﴿ه کمفت است باز فرمود  یه سوداکرا یز
 نند نهکدا نیربط پ دیگرید تا به ینکخود و محافظت  براید ینکه آن زنان را خاص ک

دن رک یرا خال یه منیختن و اوعید و آب خود ریشھوت منظور دار یمحض قضاآنکه 
اط و اختصاص اصال یرا در متعه احتین شرط باطل شد زید پس متعه از ایقصد نمائ
 ینارکو ھر سال در  یاریه ھر ماه با کن معمولست یزن متعه را ھم باشد  میمنظور ن

ُجو اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  َتۡمَتۡعُتمسۡ ٱَ�َما ﴿فرماید  می اح متفرعکباز بر حل ن
ُ
رَُهنَّ أ

 ۚ د بدخول و ید پس اگر متمتع شدیردکاح مھر مقرر کچون در نعنی یه) ی(اال ﴾فَرِ�َضٗة
ه را از ما قبل خود قطع ین آیبرشما و اال نصف مھر و اشود  می پس تمام مھر الزم یوط

ه حرف فا کرا یه باطل است زیح به اعتبار عربیالم حمل نمودن صرکردن و بر ابتدا ک
نند کت یما بعد را به ما قبل و آن چه روا سازد   میاز قطع و ابتدا و مربوط کند  می منع

 ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  َتۡمَتۡعُتمسۡ ٱَ�َما ﴿ خواند   مین لفظ یه را با این ایا سه عبدالله بن مسعود ک
تب که در کرا یت حرف است زین روایپس اول در صحت ا یاجل مسم یال ه)ی(اال

قرائت منسوخه خواھد بود و قرائت شود  می ت ثابتیدوم اگر رواشود  نمیافته یمعتبره 
الخصوص  یه قرآن ماند و نه خبر است علکرا ید زیآ یار نمکام بکمنسوخه در اثبات اح

ن ھمه در یاگر از اآنکه  سوم اند ن قرائت شاذه منسوخهیح مخالف ایگر صریات دیه آک
متعلق باستمتاع است  یاجل مسم یه الکرا یزکند  نمی گذشتم باز ھم بر متعه داللت

ه یآمعنی نه باستمتاع پس شود  می ن در متعه متعلق به نفس عقدینه بعقد و مدت متع
ن پس تمام مھر اداء یوحه خود تا مدت معکد از زنان منیافتین شد پس اگر تمتع یچن
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ه وجوب تمام مھر کند کتوھم نسی که کن عبارت آن است یده افزون اید و فاینمائ
ه ثلث مھر را کاح چنان چه در عرف مشھور است کمعلق است به گذاشتن تمام مدت ن

ل به سبب ین تاجیاح پس اکبقا الن یال دارند   مین را موجل یو ثلثکنند  می مؤجل
اگر خواھد  یوط یکم شرع بعد از کو اال در حشود  می ار او حاصلیتصرف زن و اخت

ه متعه نزد کد ید عقد باشد بایق یاجل مسم یر الو اگرسد  می دیتمام مھر را مطالبه نما
ه مھر و نفقه حرائر کعه یبه اجماع شآنکه  مده العمر و ابدا درست نشود حاال یعه الیش

ردن کالم کقطع  درمیانخود را پس  ینیان برادران دکزینکد ینکاح کد داد پس نیتوان
در سی که اگر کاست بلالم الله کف یح تحریرا بر متعه حمل نمودن صر گیانیعبارت م

اح کتفاء به نکه این آیه در اکرا یابد زی می ح دریند حرمت متعه صرکه تامل ین آیاق ایس
ه کگفتند  می پس چرا نمودند میل یالم سابق تحلکاگر متعه را در  اند ان فرمودهکزینک

ْن َ�نِْكَح الُْمْحَصَناِت ﴿
َ
الُْمْؤِمَناِت فَِمْن َما َملََكْت َوَمْن لَْم �َْسَتِطْع مِنُْ�ْم َطْوً� أ

ْ�َمانُُ�ْم ِمْن َ�َتَياتُِ�ُم الُْمْؤِمَناتِ 
َ
ْعلَُم �ِإِيَمانُِ�مْ  �

َ
ُ أ  َ�ْعُضُ�ْم ِمْن َ�ْعٍض  َوا�َّ

ُجورَُهنَّ بِالَْمْعُروِف ُ�َْصَناٍت َ�ْ�َ ُمَسافَِحاٍت َوَ� 
ُ
ْهلِِهنَّ َوآتُوُهنَّ أ

َ
فَانِْ�ُحوُهنَّ �ِإِذِْن أ

ْخَدانٍ مُ 
َ
َ�ْ�َ بَِفاِحَشٍة َ�َعلَيِْهنَّ نِْصُف َما َ�َ الُْمْحَصَناِت ِمَن  تَِّخَذاِت أ

َ
ْحِصنَّ فَإِْن �

ُ
فَإِذَا أ

وا َخْ�ٌ لَُ�مْ  َذلَِك لَِمْن َخِ�َ الَْعنََت ِمنُْ�مْ  الَْعَذابِ  ْن تَْصِ�ُ
َ
ُ َ�ُفوٌر رَِحيمٌ  َوأ  ﴾٢٥َوا�َّ

حاجت جماع متعه  یاح حره در قضاکصورت عدم استطاعت نه در کرا یز .]٢٥[النساء: 
ان را کزینکاح کننمود  میذ بھتر و خوب تر ید لذیل جدکم که به حکداشت بل یمکچه 
ن پنج یار بود بالجمله اکردن چه در کود حالل ید و تشدد و الزام شروط و قین تقیبه ا

عه داللت بر یه بر زعم شکه یآ یکن یو اکنند  می م متعهیح داللت بر تحریصر یه قرآنیآ
س است و مع ھذا طرف کقت مقدمه بالعیه در حقکحالش معلوم شد کند  می حل متعه

است چه افی کعه استدالل است و طرف مخالف منع است و مانع را فقط احتمال یش
چه کند  می احتمال ھم ابطال یظاھر و متبادر ھم باشد و استدالل را بوآنکه  جای
 غالب ھم باشد.  و یقوآنکه  جای

در  ین پانزده بار پیر خورد و ایر شده شیو در مسئله رضاع پانزده بار اگر طفل س
ن قسم یپانزده بار ھم یالتوال یو اگر ال علشود  می بالفاصله باشند موجب حرمت یپ

م در عشر رضعات در کن حیاآنکه  شان حاالینزد اشود  می خورده باشد موجب حرمت
الم الله ک ید توالیگر و قیپنج د یادتین زیکباجماع امت منسوخ شده لالم الله بود و ک
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گذاشتن از  باقیم منسوخ را کشان است و حید از مخترعات این قیاده و این زینبود ا
ه ککنند  می تینمودن است و خود از ائمه روا یم الھکردن و مخالف حکع یخود تشر

واه عشر رضعات باشد خواه ر خوردن مطلقا در مدت رضاع موجب حرمت است خیش
ه کار است کعمل به احوط در اینجا  اط است دریه مقام مقام احتکمتر از آن حاالآن ک

نا ثابت شود چنان چه بوجوب عمل یقیاح است تا برائت ذمه کمقدمه بحرمت ن
ن یمیفاره کنز العردفان در بحث کشان مقداد در یخ این مواضع شیباالحوط در امثال ا

 ح نموده. یتصر
ن مسئله ظاھر است یو بطالن اشود  نمیواقع  یر زبان عربیه طالق بغکند یز گویو ن

ه انت مطلقه کد یه اگر مرد ھزار بار زن خود را گوکان ندارد و طرفه آن است یحاجت ب
 نیشارع اآنکه  حاال کد طلقتیگوآنکه  تاشود  نمیشان طالق یو انت طالق ھرگز نزد ا

اخبار از  برایغه ین دو صیح طالق شمرده و اگر اصل وضع ایدر صر زیغه را نیصھردو 
در لغت  یبکیچ تریه عقود ھیانشائ یمعان براین است یز چنین کطالق است پس طلقت

ق و خود یرود مثل انت حر و انت عت می ارکن الفاظ اخبار بیست ھر جا ھمیموضوع ن
ه ھل کبپرسد شخصی از شخصی ه کصورتی ن یبوقوع طالق در ا اند لیشان قایا

اخبار مراد معنی اینجا  ح دریصرآنکه  ه نعم حاالکد یفالنه پس آن شخص گو کطلقت
 . شد میاست نه انشاء و اال در جواب استفھام چه قسم واقع 

قطعا از آنکه  اح حاالکمثل نشود  نمین درست یر از شاھدیه طالق بغکند یز گویو ن
قطع نزاع متوقع مستحب  برایه اشھاد در رجعت و طالق محض کشرع معلوم است 

اح و کا رجعت است مثل نین شرط طالق یوجود و حضور شاھدآنکه  برایاست نه 
ه در وقت کن بوده است یتا زمان ائمه بر ھم جغمبر یتوارث جمع امت از حضور پ

را یر است زاح و طالق پر ظاھکن درمیانردند و وجه فرق ک نمی طالق ھرگز طلب شھود
ز شود و محل تھمت نگردد پس اقل حد یاح اعالن ضرور است تا از زنا متمکه در نک

لعدم «ست یه در آن اعالن ضرور نکاعالن دو شاھد مقرر فرمودند به خالف طالق 

و اجاره  »اع پس طالق مثل بيعـاجلممتيز ولعدم التهمته يف ترك الصحبه وحتی  التباسه بشئ
نند تا اثبات آن عقد در کار اگر شاھد آن را حاضر کخوف ان برایه کسائر عقود است 

 ست. یدار القضا تواند القضا شد فبھا و اال ضرور ن
فرق در آنکه  ات طالق واقع نشود اگر زوج حاضر باشد حاالیناکه به کند یز گویو ن

قاع طالق ھرگز حضور و یه در اکرا یبت زوج خالف قاعده شرع است زیحضور و غ
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بت زوج را یقاع طالق ھرگز حضور و غیه در اکرا یزوج خلف قاعده شرع است زبت یغ
 ع است از طرف خود. ین فرق تشریچ باب پس ایدر ھ اند ردهکاعتبار ن
رد و بعد از کاح کرا نزنی ن یتیر سلیم الخصکمقطوع الذشخصی ند اگر یز گویو ن

بثبوت نسب  اند قائلشان یخود اآنکه  حه طالق داد عدت واجب نشود حاالیخلوت صح
د پس ین شخص بھم رسیمتولد شود پس احتمال علوق از ا ین شخص اگر فرزندیاز ا

ان علوق از کمعرفت علوق است و ام برایه وجوب عدت کرا یعدت چرا واجب نشود ز
ب پس ینه قض اند نیتیخص یه محل منکرا یح زیه ثابت و صحین شخص موافق طبیا

ده باشد و یاز سوراخ بر آمده در فم رحم رس یمن ه در وقت مساحقهکاحتمال است 
ه مقطوع کسی کده به خالف یع نموده باشد و ولد متعلق گردیرحم آن را جذب سر

 بش سالم باشد. یست گه قضین نکمم یتولد من یه از وکن باشد ییاالنث
قاع اظھار اضرار زوجه خود خواھد یند اظھار واقع نشود چون زوجه از ایز گویو ن

فاره سد باب اضرار است پس اگر در کجاب یشارع را قصد از اآنکه  حال یوط کبتر
تاب و کد و مع ھذا مخالف نص یچ واجب نشود مناقضت با مقصود شارع الزم آیاضرار ھ

 ح. یو صح یشان مرویتب اکو در  اند د واقعییتق بی هکث و آثار ائمه است یاحاد
ن یرد و اگیعاجز شود ھژده روز روزه  فارهکخصال ادای ند اگر مظاھر از یز گویو ن

ن است از طرف خود به خالف ما یع دیم تشرکن حیه اکو ظاھر است کند  می تیفاک
 تاب است. کندارد و خالف نص اصلی انزل الله ھرگز در شرع 

در تھمت به آنکه  مدخول بھا باشد حالد یبا میه زوجه کنند کز در لعان شرط یو ن
 ر مدخول بھا را الحقیاده از آن غیزشود  می را الدخوله مدخول بھا ک یزنا عار

 یتاب است قوله تعالکدفع عار تھمت است و مع ھذا مخالف نص  برایو لعان شود  می

ْر�َُع ﴿
َ
َحِدهِْم أ

َ
�ُْفُسُهْم فََشَهاَدةُ أ

َ
ْزَواَجُهْم َولَْم يَُ�ْن لَُهْم ُشَهَداُء إِ�َّ �

َ
ِيَن يَْرُموَن أ َوا�َّ

ِ َشَهاَداٍت  ادِ�ِ�َ  بِا�َّ ن ید مدخول وارد است و از اییتق بی هک .]٦[النور:  ﴾٦إِنَُّه لَِمَن الصَّ
و از  اند مدهیعت را نفھیمقاصد شراینھا  هکشود  می ح معلومیشان صریام اکجنس اح

 ده. یزھا تراشیطرف خود به عقل ناقص چ
ان یه صبکاست  یمکن طرفه حیو اشود  نمیه به لفظ عتق عتق واقع کند یز گویو ن

 ند. ینما می ھم بر آن تمسخر
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د در یدر قرآن مجآنکه  حاالشود  نمیز عتق واقع یرقبه ن که به لفظ فکند یز گویو ن
ن باب گشته یدر ا یقت شرعیر شده و حقیرقبه واقع تعب کچند جا از عتق به لفظ ف

ْو إِْطَعاٌم ِ� يَْوٍ� ذِي  ١٣فَكُّ َرَ�َبةٍ ﴿یقوله تعال
َ
  .]١٤-١٣[البلد:  ﴾١٤َمْسَغَبةٍ أ

ه باشد عتق او یدر مذھب مخالف اثنا عشر کزینکا یه اگر غالم کند یز گویو ن
ه کست بلیتاب و سنت نکاز  یجا ماخذ بی ر از تعصبیم را غکن حیو اشود  نمیح یصح

ح است و مبشر یمان اھل سنت صحیور شد اکه سابق مذکحه ائمه یات صحیموجب روا
  اند. به نجات

 ا مقعد شود خود به خود آزادیگردد  یا اعمیه اگر غالم مجذوم شود کند یز گویو ن
به سی که مال کخالف قاعده شرع است آنکه  ند حالکش آزاد که مالکآن  بی گردد می

 بر کعت ھرگز مال از ملیدر شر کد بدون اراده مالیاو بر آ کوب شدن از ملیسبب مع
ن ینفع عبد است در ا برایه اعتاق کرا یاصد شرع است زد و مع ھذا مناقض مقیآ نمی

سب و تالش معاش رفت و کن عوارض از یه به سبب اکرا یعبد ز کصورت محض ھال
ه کند یرد و اگر گوکچاره چه خواھد یافتد حاال باش  ه بر ذمه خودکسوت او کنفقه و 

و رسد  نمی به اوف خدمت یلکت کم مالیه از خدمت باز ماند گوئکن است ینفع عبد از ا
ه به سبب دوام ک کزینکاست نه به ازاء خدمت با غالم و  کسوت به ازاء ملکنفقه و 

ه خدمت کوقتی ه تا کر است یم اجکن حیا یآرنند ک میمرض و دگر عوارض خدمت ن
م کد نه حیارد اجوره او به او ندھند و چون از خدمت باز ماند موقوف نمانیبجا ن
 .یکممال

ن یگردد و ا می رون افتد ام ولدیب کزینکم کد از شیه اگر نطفه سکند یز گویو ن
ه کرا یه موطوئه ام ولد خواھد شد زین صورت ھر جاریه در اکرا یطرفه مسئله است ز

رنده و گیه حمل کوقتی اندارند اال  می ه بعد از جماع نطفهکن است یعادت زنان ھم
 باقیماند و  می قدر انعالق ه بهکده است ینطفه منعلق شود باز ھم به تجربه رس

ل خواھد بود بر عدم انعالق و یل باشد دلیه خروج نطفه اگر دلکفھمند  نمی د وبرای می
ه ام ولد بودنش وابسته به انعالق ولد که ام ولد شود یبه سبب عدم انعالق چگونه جار

سی که شئ نزد یجزء از اجزا ماد یکه اگر کاست  یھیه به تمام خلقت اوست و بدکبل
 رشته از جامه.  یکنزد اوست مثل  یه آن شکبه ھم رسد نتوان گفت 

 ینزد شخص گرو گذاشت و مرتھن اورا وطشخصی را  کیزینکه اگر کند یز گویو ن
و  کمرتھن صاف زنا است اذ ال مل یوطآنکه  رد واو پسر آورد ام ولد مرتھن شد حاالک
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گردد عند الفرقه  نمی هیب ام ولدل موجیل ھم باشد تحلیل عندھم و اگر تحلیله ال تحل
 ضا. یا

ن یح و ھم چنیقب کر فعل واجب و تریر اذن در غین ولد بغیمیه کند یز گویو ن
ح ین صریح منعقد نشود و ایالقب کر فعل الواجب وتریغ یر اذن شوھر فین زن بغیمی

ُ بِاللَّْغوِ َ� يَُؤاِخُذُ�ُم ﴿ یقوله تعال اند ه به اطالق آمدهکاست  یمخالف نصوص قرآن ا�َّ
ْ�َمانَ 

َ
ْدُ�ُم اْ� ْ�َمانُِ�ْم َولَِ�ْن يَُؤاِخُذُ�ْم بَِما َ�قَّ

َ
ةِ َمَساكَِ�  ِ� � اَرتُُه إِْطَعاُم َعَ�َ فََكفَّ

ْو َ�ْرِ�ُر رََ�َبةٍ 
َ
ْو كِْسَوُ�ُهْم أ

َ
ْهلِيُ�ْم أ

َ
وَْسِط َما ُ�ْطعُِموَن أ

َ
ةِ َ�َمْن لَْم َ�ِْد فَِصَياُم ثََ�ثَ  ِمْن أ
يَّا�ٍ 

َ
ْ�َمانُِ�ْم إَِذا َحلَْفُتمْ  �

َ
اَرةُ � ْ�َمانَُ�مْ  َذلَِك َكفَّ

َ
ُ لَُ�ْم آيَاتِهِ  َواْحَفُظوا � ُ ا�َّ َكَذلَِك يُبَّ�ِ

ُ بِاللَّْغوِ ِ� ﴿)یو قوله تعال .]٨٩[المائدة:  ﴾٨٩لََعلَُّ�ْم �َْشُكُرونَ  َ� يَُؤاِخُذُ�ُم ا�َّ
ْ�َمانُِ�ْم َولَِ�ْن يُؤَ 

َ
ُ َ�ُفوٌر َحلِيمٌ  اِخُذُ�ْم بَِما َكَسَبْت قُلُوُ�ُ�مْ � [البقرة:  ﴾٢٢٥َوا�َّ

اذن  بی ریاذن زوج و نذر ولد صغ بی ه نذر زوجهکتوب است کدر تورات م یآر .]٢٢٥
ه کری یتقدو بر اصلی ا یم محرف است کن حیه اکست یومعلوم نشود  نمیوالد منعقد 

ار است و مع ھذا چون یو در بالغ و نابالغ فرق بساز ین نذر و نیمیھم باشد در اصلی 
ه یھودیت نمودن یبتور کتب سابقه است بر خالف قرآن وتمسکد ناسخ یقرآن مج

ز شرط است و ین فرقه اذن زوج در نذر زن متعلق بتطوعات باشد نیصرف است و نزد ا

َوْ�ُوفُوا نُُذورَُهْم ُ�مَّ ْ�َْقُضوا َ�َفَثُهْم ﴿ یز مخالف اطالق قرآن است قوله تعالیآن ن
وَّفُوا بِاْ�َيِْت الَْعتِيقِ  يُوفُوَن بِا�َّْذرِ َو�ََخافُوَن يَوًْما ﴿ یو قوله تعال .]٢٩[الحج:  ﴾٢٩َوْ�َطَّ

هُ ُمْسَتِطً�ا  .]٧[اإلنسان:  ﴾٧َ�َن َ�ُّ
ن نذر یاده رود و حج گزارد ایعبه پکخانه  سوی   بهه کند که اگر نذر کند یز گویو ن

 است.  یز مخالف نص قرآنین نیو ا یه ابو جعفر الطوسیساقط شود نص عل
لم که به لفظ نذر سرا و اخفاء تکآن  بی ه نذر به قصد قلب الزم شودکند یز گویو ن

ز به قصد قلب از جنس یچ چیدر شرع ھآنکه  ند حالیر گوین را نذر ضمیرده باشد و اک
ع و اجاره و ھبه و یطالق و عتق و رجعت و باح و کن و نیمیمثل شود  نمیاقوال الزم 

ان اهللا جتاوز عن امتي وسوست «ه که است یح متفق علیث صحیو حد کر ذلیصدقه و غ

 . »تتكلموم تعمل به اـبه صدورها ما ل
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پس در د یبا میامام معصوم شود  نمیدر حدود نافذ  یه قضاء قاضکند یز گویو ن
ن امت به یل اوقات اکه کثر اوقات بلکچه ا ا عدم تسلط ائمه چنانیبت امام یزمان غ

ل حدود الزم آمد و اگر بالفرض امام معصوم موجود باشد در ین حالت گذشته تعطیھم
ه کست کیض آباد و بنگاله یو نجف اشرف خواھد بود در ف یربالء معلکو  یسر من را

خدا بالواسطه  د و اگر نائب او به اجازه او اقامه تواند نمود پس اجازهیاقامه حدود نما

ْرَ�َعةِ ُشَهَداَء ﴿ یدارد قوله تعال یمکچه 
َ
تُوا بِأ

ْ
ِيَن يَْرُموَن الُْمْحَصَناِت ُ�مَّ لَْم يَ� َوا�َّ

بًَدا
َ
ةً َوَ� َ�ْقَبلُوا لَُهْم َشَهاَدةً � وُهْم َ�َما�َِ� َجْ�َ ولَ�َِك ُهُم الَْفاِسُقونَ  فَاْجِ�ُ

ُ
[النور:  ﴾٤َوأ

ةٍ ﴿ قوله تعايلو .]٤ وا ُ�َّ َواِحٍد ِمنُْهَما ِمائََة َجْ�َ اِ� فَاْجِ�ُ ا�َِيُة َوالزَّ ُخْذُ�ْم  الزَّ
ْ
َوَ� تَأ

ِ َواْ�َوِْم اْ�ِخرِ  ِ إِْن ُكنُْتْم تُْؤِمُنوَن بِا�َّ فٌَة ِ� دِيِن ا�َّ
ْ
َولْيَْشَهْد َعَذاَ�ُهَما َطا�َِفٌة مَِن  بِِهَما َرأ

يِْدَ�ُهَما َجَزاًء بَِما ﴿ قوله تعايلو .]٢[النور:  ﴾٢الُْمْؤمِنِ�َ 
َ
ارِقَُة فَاْ�َطُعوا � ارُِق َوالسَّ َوالسَّ

 ِ ُ َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  َكَسَبا نََ�اً� ِمَن ا�َّ ع عبادات و معامالت و یجم .]٣٨[المائدة:  ﴾٣٨َوا�َّ
ه از جمله عبادات کز یست اقامه حدود نیعت وابسته به حضور امام نیفارات در شرک

فارات در حق محدودان چرا وابسته به حضور امام کمان و از جمله یاست در حق مق
 خواھد بود.

ن برایتاب و سنت کاز آنکه  تابه ھم شرط قضا است حالکشان علم یز نزد ایو ن
ن بال شبھه یه خاتم النبکرا یل است زیه بر خالف آن دلکست بلینلی یدلد یاشتراط زا

نَْزْ�َا إَِ�َْك ﴿ یل نص قرآنیباب او را نبود به دل نیدر ا یمنصب قضا داشت قصور
َ
إِنَّا �

 ُ َراَك ا�َّ
َ
 ﴾١٠٥َوَ� تَُ�ْن لِلَْخا�ِنَِ� َخِصيًما الِْكَتاَب بِاْ�َّقِ ِ�َْحُ�َم َ�ْ�َ ا�َّاِس بَِما أ

َ�بْلِهِ  َوَما ُكنَْت َ�تْلُو ِمنْ ﴿زیل قرآن نیتابت نداشت به دلکعلم آنکه  حاال .]١٠٥[النساء: 
ُه �ِيَِمينَِك  ز نوشتن یو ن .]٤٨بوت: ک[العن ﴾٤٨إًِذا َ�ْرتَاَب الُْمبِْطلُونَ  ِمْن كَِتاٍب َوَ� َ�ُطُّ

ن امر یا یان دار القضا است و اگر خود قاضیار متصدکقباله ھا و سجالت و خواندن آن 
حه یاطھار نصوص صرشان از ائمه ین اییز اخباریرد در قضا او چه نقصان ونکرا نتواند 

به نادره دارند یمسائل غر یتاب الدعوکو در  اند ردهکه یتابت رواکبر عدم اشتراط علم 
ه من نزد دختر متوفاه کند ک یه دخترش مرده است دعوکزنی اگر آنکه  از آن جمله

مقبول  ین دعوینه و شھود ایا خادم امانت سپرده بودم بال بیخود فالن و فالن متاع 
 یچ دعویه بالشھود ھکح مخالف قواعد شرع است ین صریه و ایه ابن بابویاست نص عل
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ْرَ�َعةِ ُشَهَداءَ ﴿ یست قوله تعالیمقبول ن
َ
َهَداءِ  لَْوَ� َجاُءوا َعلَيْهِ بِأ تُوا بِالشُّ

ْ
فَإِذْ لَْم يَ�

ِ ُهُم الَْ�ذِبُونَ  ولَ�َِك ِعنَْد ا�َّ
ُ
اموال است ه حفظ کو مقصد شرع  .]١٣[النور:  ﴾١٣فَأ

بر او دعوا زنا گردد شخصی ه اگر دشمن کو از آنجمله آنشود  می نجا فوتیح در ایصر
د زد یرد و حد قذف بر او نباکد یندارد و آن دشمن را قسم داده خالص با یچ شاھدیھ

ه در شرع قسم را در مقدمه حدود کالمبسوط حال آن یخھم المقتول فیه شینص عل
نه واجب یحد زنا چون عاجز شود از اقامه ب یف بر مدعاند و حد قذ ردهکاعتبار ن
تھمت  برایح یعالقه صردشمنی ه کنجا یالقرآن و در ا یما ھو المنصوص فکاند  ساخته

 د نمود.یاخت و با قسم او حسن ظن بااند دیو دروغ است چه قسم از نظر با
نابالغ ده شھادت طفل گویند  می زھاییچب یب و غریز عجیتاب الشھاده نکو در 

چ مقدمه یت شھادت در ھیه طفل نابالغ اھلکحال آنکنند  می ساله در قصاص قبول

َجٍل ُمَس�ًّ فَاْكُتُبوهُ ﴿ یندارد قوله تعال
َ
ِيَن آَمُنوا إِذَا تََدايَنُْتْم بَِديٍْن إَِ� أ َها ا�َّ ُّ�

َ
 يَا �

ِ  َوْ�َْكُتْب بَيْنَُ�ْم َ�تٌِب بِالَْعْدلِ  َب َ�ت
ْ
ُ َوَ� يَأ ْن يَْ�تَُب َكَما َعلََّمُه ا�َّ

َ
فَلَْيْكتُْب  ٌب أ

َ َر�َُّه َوَ� َ�بَْخْس ِمنُْه َشيًْئا ِي َعلَيْهِ اْ�َقُّ َوْ�َتَِّق ا�َّ ِي َعلَيْهِ  َوْ�ُْملِِل ا�َّ فَإِْن َ�َن ا�َّ
ْن يُِملَّ ُهَو فَلْ 

َ
ْو َ� �َْسَتِطيُع أ

َ
ْو َضعِيًفا أ

َ
َواْستَْشِهُدوا  ُيْملِْل َوِ�ُُّه بِالَْعْدلِ اْ�َقُّ َسفِيًها أ

ْن تَرَْضْوَن مَِن  َشِهيَديِْن ِمْن رَِجالُِ�مْ  تَاِن ِممَّ
َ
فَإِْن لَْم يَُ�ونَا رَُجلَْ�ِ فَرَُجٌل َواْمَر�

ْخَرى
ُ
ْن تَِضلَّ إِْحَداُهَما َ�تَُذّكَِر إِْحَداُهَما اْ�

َ
َهَداءِ أ َهَداءُ  الشُّ َب الشُّ

ْ
َوَ�  إَِذا َما ُدُعوا َوَ� يَأ

َجلِهِ 
َ
ْو َكبًِ�ا إَِ� أ

َ
ْن تَْ�ُتُبوهُ َصغًِ�ا أ

َ
ُموا أ

َ
َهاَدةِ  �َْسأ قْوَُم لِلشَّ

َ
ِ َوأ قَْسُط ِعنَْد ا�َّ

َ
ذَلُِ�ْم أ

�َّ تَْرتَابُوا
َ
ْدَ� �

َ
ةً تُِديُروَ�َها بَيْنَُ�ْم فَلَيَْس  َوأ ْن تَُ�وَن ِ�َاَرةً َحاِ�َ

َ
َعلَيُْ�ْم ُجَناٌح إِ�َّ أ

�َّ تَْ�ُتُبوَها
َ
ْشِهُدوا إَِذا َ�َباَ�ْعُتمْ  �

َ
�ْن َ�ْفَعلُوا فَإِنَُّه فُُسوٌق  َوَ� يَُضارَّ َ�تٌِب َوَ� َشِهيدٌ  َوأ

َ  بُِ�مْ  ُ  َوا�َُّقوا ا�َّ ٍء َعلِيمٌ  َوُ�َعّلُِمُ�ُم ا�َّ ُ بُِ�ّلِ َ�ْ در مقدمه  .]٢٨٢[البقرة:  ﴾٢٨٢َوا�َّ
 .شود میه تلف جان است چه قسم شھادت طفل مقبول کقصاص 

تاب را حرام دانند و کد اھل یح مخالف نص قرآن صیح صرید و الذبایتاب الصکو در 
ند را که در وقت ذبح استقبال قبله نکسی کحه یحه اھل سنت را مردار انگارند و ذبیذب

ن شرط ینصوص مبطل ا ست و عمومیاز شرع نلی یدلچ ین امور ھیحرام دانند و بر ا

ِ َعلَيْهِ إِْن ُكنُْتْم بِآيَاتِهِ ُمْؤِمنِ�َ ﴿ ید است قال الله تعالیزا ا ذُكَِر اْسُم ا�َّ  ﴾١١٨فَُ�ُوا ِممَّ
 .]١١٨[األنعام: 



 ی اثنا عشری تحفه   ٤٨٠

او نشود حال  کار مملوکند آن شکار کر معتاد شیبا آلت غسی کند اگر یز گویو ن
ل یتاب االطعمه تحفه مساکست و در یصًال نر معتاده ایه فرق در آلت معتاده و غکآن

 دانند. یمه او را حالل میر جانور مردار و مشیمخترعه دارند ش
مختلط  یرده باشد چون آن آرد با آب بنھجکر یه به آب نجس خمک یو نان آرد

د یت نمایار مداخله و سرایع اجزاء آرد آب نجس بسیق گردد و در جمیه رقکشود 
ان افتاده باشد کیخال مایه در او پک یره و طعامکالتذ یف یالحلره کما ذکحالل دانند 

خال یاز پ یا زن و قدریمرد جای آب استن یه در وکو فالوده  یمضمحل گشته و شوربا
ن یاست و ھمچن یزه و خوردنکیب و پایشان طیار ساخته باشند نزد ایاخته تاند انکیما

ض و نفاس در آن یند و خون حرده باشکار استنجا یبس یه مردم در وک یرکاز آب 
شمار در آن افتاده مضمحل گشته و یان بکیخال مایو پ یو ود یخته باشند و مذیر
ار سازند و بر آن افطار یو فالوده از آن ت یده باشد اگر آشیھم در آن آب شاش گیس

ا در افشوره و یاشامند و ین را صرف در وقت افطار بیب است و اگر ایند حالل و طینما
 یبه قدر سه پاو بپزند و در و ین اگر آشیز و حالل است و ھمچنیار برند جاکب شربت

 یا از بول حمار و فرس قدریشان حالل است یاخته باشند نزد ااند پاو از دم مسفوح یک
ن خبائث را یع ایجم یه در نص قرآنکز حالل است حال آنیر در آن افتاده باشد نیثک

ِ ﴿ یقول تعالفرماید  می حرام ِي َ�ُِدونَُه َمْكتُو�ًا ا�َّ َّ ا�َّ ِ�ّ
ُ
يَن يَتَّبُِعوَن الرَُّسوَل ا�َِّ�َّ اْ�

ُمُرُهْم بِالَْمْعُروِف َوَ�نَْهاُهْم َعِن الُْمنَْكرِ َوُ�ِحلُّ لَُهُم 
ْ
ْ�ِيِل يَأ ِعنَْدُهْم ِ� ا�َّْوَراةِ َواْ�ِ

ّيَِباِت َوُ�َحّرُِم َعلَيِْهُم اْ�َبَا�َِث َو�َ  ْغَ�َل الَِّ� َ�نَْت َعلَيِْهمْ الطَّ
َ
 َضُع َ�نُْهْم إِْ�َُهْم َواْ�

نْزَِل َمَعهُ 
ُ
ِي � َبُعوا ا�ُّوَر ا�َّ وهُ َوا�َّ ُروهُ َونََ�ُ ِيَن آَمُنوا بِهِ وََعزَّ ولَ�َِك ُهُم  فَا�َّ

ُ
أ

 .]١٥٧[األعراف:  ﴾١٥٧الُْمْفلُِحونَ 
اده بر ین زیکگر طعام دارد لیدشخصی گرسنه شود و شخصی شان اگر یز نزد ایو ن

داد اما نظر تواند  میز زردار است اگر بدھد ین گرسنه نید و اینما یثمن متعارف طلب م
 رد حالل است.گیراه و غضب از آن شخص طعام بکرده اگر با اکادت ثمن یبه ز

ن یگر اوالد و ایث جد است در صورت وجود ابن االبن و دیل فرض عدم توریو از مسا

 سعد بن خلف يف يرو«شان موجود است یتب اکه در کحه است یاخبار صحمخالف 

الباقي قال سألت عن بنات االبن واجلد قال للجد الثلث و« اظمكاحلسن ال ح عن ايبيالصح
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تاب کن مخالف یو ا »نيز عدم توريث ولد الولد است مع وجود االبوينولبنات االبن 

ُ ِ� ﴿است  ْوَ�دُِ�مْ يُوِصيُ�ُم ا�َّ
َ
نْثََيْ�ِ  أ

ُ
َكرِ ِمثُْل َحّظِ اْ� فَإِْن ُ�نَّ �َِساًء فَْوَق  لِ�َّ

ِ َواِحٍد ِمنُْهَما  �ْن َ�نَْت َواِحَدةً فَلََها ا�ِّْصُف  اثْنََتْ�ِ فَلَُهنَّ ثُلَُثا َما تََركَ 
بََو�ْهِ لُِ�ّ

َ
َوِ�

ا تََرَك إِْن َ�َن َ�ُ َوَ�ٌ  ُدُس مِمَّ بََواهُ فَِ�ُّمِهِ ا�ُّلُُث فَ  السُّ
َ
فَإِْن َ�َن  إِْن لَْم يَُ�ْن َ�ُ َوَ�ٌ َوَورِثَُه �

ُدُس  ْو َديْنٍ  َ�ُ إِْخَوةٌ فَِ�ُّمِهِ السُّ
َ
�َْناؤُُ�ْم َ� تَْدُروَن  ِمْن َ�ْعِد َوِصيٍَّة يُوِ� بَِها أ

َ
آبَاؤُُ�ْم َو�

قَْرُب لَُ�ْم َ�ْفًعا
َ
ُهْم أ ُّ�

َ
ِ  فَرِ�َضًة ِمنَ  � َ َ�َن َعلِيًما َحِكيًما ا�َّ و  .]١١[النساء:  ﴾١١إِنَّ ا�َّ

َك �ِيهِ ِمْن َ�ْعِد َما َجاَءَك ﴿ یولد الولد بالشبھه در اوالد داخل است قوله تعال َ�َمْن َحاجَّ
�َْناَءُ�ْم َو�َِساَءنَا َو�َِساَءُ�مْ 

َ
�ْنَاَءنَا َو�

َ
�ُْفَسُ�ْم  ِمَن الْعِلِْم َ�ُقْل َ�َعالَْوا نَْدُع �

َ
�ُْفَسَنا َو�

َ
َو�

ِ َ�َ الَْ�ذِ�ِ�َ  يَا بَِ� ﴿ یو قوله تعال .]٦١[آل عمران:  ﴾٦١ُ�مَّ نَبَْتِهْل َ�َنْجَعْل لَْعَنَت ا�َّ
وِف بَِعْهِدُ�ْم �يَّاَي 

ُ
ْوفُوا بَِعْهِدي أ

َ
�َْعْمُت َعلَيُْ�ْم َوأ

َ
ا�ِيَل اذُْكُروا نِْعَمِ�َ الَِّ� � إِْ�َ

ْخَرَج ﴿ یو قوله تعال .]٤٠[البقرة:  ﴾٤٠رَْهُبونِ فَا
َ
يَْطاُن َكَما أ يَا بَِ� آَدَم َ� َ�ْفتِنَنَُّ�ُم الشَّ

بََو�ُْ�ْم ِمَن اْ�َنَّةِ َ�ْ�ُِع َ�نُْهَما ِ�َاَسُهَما لُِ�َِ�ُهَما َسْوآتِِهَما
َ
إِنَُّه يََراُ�ْم ُهَو َوقَبِيلُُه ِمْن  �

ِيَن َ� يُْؤمِنُونَ  َحيُْث َ� تََرْوَ�ُهمْ  ْوِ�َاَء لِ�َّ
َ
َياِطَ� أ ز یو ن .]٢٧[األعراف:  ﴾٢٧إِنَّا َجَعلَْنا الشَّ

و موجود  یشان مرویتب اکن مقدمه واردند و در یه در اکحه است یمخالف اخبار صح
ه قاتل را کراث ندھند و طرفه آن است یه مقتول میرا از د مادریو برادران و خواھران 

ا شبھه خطا حال یرده باشد کراث ندھند اگر به خطا قتل یه او میقتول و ده مکاز تر
ز یث زوجه و خواھران و برادران نیتاب در تورکرث عام است و نصوص یه القاتل الکآن

نند کص یت را تخصیالن مکجا ثابت شود و پسر کت از ین و دیص زمیعام است تخص
ن ھم یت بدون عوض و ایم کپوشار و مصحف و خاتم و یت به شمشیه مکه از ترک

ا یه به حضور سلطان کراث پسر پدر او را یاست و محروم دارند از م یمخالف نص قرآن
زخان گیم توره چنکن حیراث او و ایت او و از میدھد از جنا یوتوال فارغ حظکا ی یقاض

ند و اعمام و انباء یم شرع به توره نماکه نسخ حکخواھند  می م شرع وکاست نه ح
 راث.یشان محروم دارند مطلقًا از میاز ابعضی عمام و جدات را ا

رده باشد کت یوصشخصی ا مظروف را تابع ظرف گردانند مثًال اگر یل وصایو در مسا
ت داخل یآنچه در آن صندوق باشد از نقد و متاع ھمه در وص یبه صندوقشخصی  برای
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ح دانند یسال و دو سال صحیکتا شخصی  برایه یل فرج جاریت تحلیشان و وصیشود نزد ا
ح یه خبر صحکرده باشد حال آنکو اقامت حد بر مجنون واجب دانند اگر با زن عاقله زنا 

 .»يفيقحتی  رفع القلم عن ثالثه عن املجنون«ه مخالف آن است و ھو قوله یمتفق عل
زنی رد و بعد از جماع با که با شوھر خود جماع کزنی نند بر کز رجم واجب یو ن

رد کد یه آن زن را رجم باکند یر حامله شد گوکرد و آن بکر است مساحقت که بکگر ید
ن یز اید و در شرع نیگو نمیزنا سی که سحاق را کد زد حال آنیانه بایر را صد تازکو آن ب

ا ابن ید یرا گو دیگریه کنند بر آن مسلمان کاند و حد قذف واجب  ردهکرا زنا اعتبار ن
حد قذف مخصوص محصنات  یه در نص قرآنکافره بود حال آنکگر یه و مادر آن دیالزان

 ر است فقط نه حد.یست و حرمت ولد مسلمان او موجب تعزیافره ھرگز محصنه نکاست و 
د یور قصاص نباکشت از آن کرا  یور مسلمان معصومکشخصی ند اگر یز گویو ن

 را. یر اعمیو غ یه قصاص عام است اعمیآآنکه  گرفت حال
گر نزد خود طعام دارد و آن یدمسلمانی گرسنه باشد و شخصی گر ند ایز گویو ن

ند و طعام را گرفته و که آن مسلمان را قتل بکرسد  می دھد گرسنه را نمیگرسنه را 
ه طعام ندادن به کحال آن شود میچ بر آن گرسنه واجب نیت ھیبخورد و قصاص و د

 ست.یعت مجوز قتل نیچ شریگرسنه در ھ
را به وراث آن  یند تمام مال آن ذمکرا قتل بمسلمانی  یذم ه اگرکند یز گویو ن

را غالم خود سازند و اگر خواھند او  ید داد و وارثان مختارند اگر خواھند آن ذمیمسلمان با
تاب الله فقط قصاص فرموده و جمع کعت است و یح خالف شریم صرکن حیشند و اکرا ب

 ست.یز نیھرگز در شرع جاردن کقصاص و گرفتن مال و غالم  درمیانردن ک
ز خود سازند ینکرا وارثان مقتول غالم و  یر السن آن ذمیه اوالد صغکند یز گویو ن

َما َ�ْهَتِدي ِ�َْفِسهِ ﴿ه کحال آن َوَ� تَزُِر َوازَِرةٌ  َوَمْن َضلَّ فَإِ�ََّما يَِضلُّ َعلَيَْها َمِن اْهَتَدى فَإِ�َّ
ْخَرى

ُ
�ِ  وِْزَر أ  است. یه قرآنیا .]١٥[اإلسراء:  ﴾١٥َ� َح�َّ َ�بَْعَث رَُسوً� َوَما ُكنَّا ُمَعّذِ

ن ینمونه ا برایار است و ین جنس بسین از ایل دیشان در مسایبالجمله اختراعات ا
بر عاقالن روشن  ھا نیامان و اصول و فروع ین و ایقت دیاست تا حقافی که شد کقدر 

ردن و کمان یفروغ نسبت به ا یفروع بن اصول سراسر دروغ و یه اکگردد و معلوم شد 
ان دانستن در چه حد است از بھتان و افترا و مخالفت کن مذاھب را مذاھب آن پایا

 شان موجود است از جناب آن بزرگواران.یه نزد اکات یروا



 
 
 

رام و ام کگر صحابه یثالثه و د یدر مطاعن خلفا: باب دهم
 قهیشه صدین عایالمؤمن

تب اھل سنت بزعم خود ثابت کاند و آن مطاعن را از  تب خود آوردهکعه در یه شک
 نموده و جواب آن مطاعن.

نبوده است کس  ھیچ ه در عالمکه بعد از تتبع و استقراء معلوم شده کد دانست یبا
ه حرف در جناب کشده بلجاری ان بطعن و قدح او یب جویان و عیاال به زبان بدگو

را  یغمبریچ پیاء ھیار عصمت انبکب انیه معتزله بتقرکاست و معلوم است  یاء الھیبرک
ر به جناب یباکر و یه صغاکاند  غمبر ما نگذاشتهیحضرت آدم تا حضرت پ یاز ابتدا

ن فرقه یه و ھمچندیث به اثبات رسانیات و احادیرده و ھر ھمه را به آکشان نسبت نیا
اند و خوارج و نواصب در جناب  مودهین جاده را پیه ھمکار عصمت مالئکھود در انی

ده ین بر عاقالن پوشیکاند ل ش گرفتهیره پین و تیرام ھمکت یر و اھل بیحضرت ام
ماه است اصًال نقض منزلت آن  یسگان نسبت به نور افشان ین ھمه عوعویه اکست ین

 ند.ک نمیبزرگان 
 ت:یب

 مــــــن نــــــاقص يصــــــتينق كاذا اتتــــــو
 

ــــــ  ــــــاين الشــــــهاده يل يفه  امــــــلك ب
 

ان ین بدگویه اکن توان دانست یخلفاء و صحابه و ام المؤمن گیاز وجوه بزری یکپس 
ر از که در اول فکن چند شبھه ین مدتھا بجز ھمیت احقاد تا ایمال عناد و نھاکبا جود 

بود و  یشان ساعیوب ایدر تجسس عاده بر مقدور یه زکاند حال آن افتهیپاشد ن یھم م
گرفت دشمنان و جای ه کار بعمل آرد کا دوازده یار که در تمام عمر خود ده کسی ک

است عام و معامالت گوناگون با خلق انام داشته باشد و یه رکان باشد و با وصف آنیبدگو
ب است حاال اگر یعج یلیقه محل طعن نباشد خیالحق یھاء گرفت ھم فیآن جا

امور او  باقیار خطا از او سر بر زند و کخانه داشته باشد و ھر روز  یکاست یرشخصی 
 مت وقت و نادره روزگار است.یبر صواب باشد غن

 ) و آن پانزده طعن استسر (کمطاعن ابوب



 ی اثنا عشری تحفه   ٤٨٤

غمبر آمد تا خطبه بخواند امام حسن یمنبر پباالی ) سر (کابوب روزیه کطعن اول آن
ر که ابوبکر انزل عن منبر جدنا، پس معلوم شد کابابا یه ک) گفتند بن (یو امام حس

ر السن یر باالجماع صغکن در زمان خالفت ابوبیار را نداشت جواب امامکن یاقت ایل
ه تولد امام حسن در سال سوم از ھجرت است در رمضان و تولد امام کرا یبودند ز

زدھم است ایدر اول سال  جغمبر ین در سال چھارم است در شعبان، و وفات پیحس
 عه آن را اعتباریشان بصدور آمده شیه در وقت صغر سن از اکپس اقوال و افعال 

ام کدارند و اح نمیا به سبب صغر سن اعتبار یسازند  یام بر آن مرتب مکو احکنند  می
شان از جمله واجبات است یه نزد اکه یتق کر اول دریبر تقدنند ک میبر آن متفرع ن

از روز وقتی ر را در نماز پنج که آن جناب ابوبک) ÷مخالفت رسول (ز ید و نیآ یالزم م
ن اثناء یز در ایفه خود ساخته بود و نماز جمعه و خطبه نیچھارشنبه تا روز دوشنبه خل

ه آنجناب در کن یر المؤمنیز مخالفت امیو ن آید میبه خالفت او سرانجام داده الزم 
 یر ثانیو بر تقد آید میمسلم داشته الزم عقب او نماز گزارده و خطبه و جمعه او را 

ه کگردد و قاعده اطفال است  نمیع یو موجب طعن و تشنکند  نمی دایپنقصانی چ یھ
ا یده یا جامه او را پوشینند یرا در مقام بزرگ خود و محبوب خود نشسته بسی کچون 

 وکنند  می ت و اذن او باشد مزاحمتیبه رضا اگرچهگر امتعه او را بااستعمال آورده ید
 رد وکشان استدالل نتوان ین اقوال ایش. باکا جامه را بریز ین مقام برخیه از اکگویند  می

ن یکلباشند  میر خلق ممتاز یاز سا یمانیو مراتب ا یماالت نفسانکاء و ائمه به یانبھرچند 
بودن را  یاست و لھذا مقتد باقیز یھا ن نیت دریو طفول یه و خواص سن صبّ یام بشرکاح

عطا نشده سی کن منصب نبوت بیه قبل از اربعکاند بل مال عقل ضرور داشتهکبلوغ به حد 

 .»كان نبياولومثل مشهور است كه الصبي صبي ومعدوم ـاال نادرا والنادر يف حكم ال«
ر المراء بود یه امکد یله داشت خالد بن الولیجمزنی ره یابن نو که مالکطعن دوم آن

شت و ھمان شب زن او را بحباله که مرد مسلمان بود بکرا  کمالبطمع ازدواجش 
ه چھار ماه و ده روز است کرد و تا زمان انقضاء عدت وفات کاح درآورده مجامعت کن

ر کست و ابوبیاح در اثناء عدت درست نکه نکرا یه زنا واقع شد زکرد، حال آنکتوقف ن
فاء قصاص و یه استکو حال آنقصاص گرفت  یق نه بر خالد حد زنا زد و نه از ویصد

ار نمود و به خالد گفت کان یار بر وکن یدر ا سر واجب بود و عمر کب یحد بر اب یاجرا
ن یان این طعن موقوف بر بیرم. جواب اگی یامر شوم از تو قصاص م یه اگر من والک
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ه کد دانست یخ ثابت است بایر و تواریتب معتبره فن سکقصه است موافق آنچه در 
ن یا یطانیش یه به اغواک یمتبنّ  یلد اسدیحه بن خویبعد از فراغ از مھم طلخالد 

اطراف و جوانب  ا بایبطاح توجه نمود و سرا یباطل آغاز نھاده بود و بنواح یدعو
ه بتازند اگر آواز اذان ک یفرمود تا بر سر قوم جغمبر یقه مسنونه جناب پیفرستاد و بطر

شان یتل و نھب بازدارند و اگر آواز اذان بگوش ادر آن قوم بشنوند دست از غارت و ق
ند و دود از دمار آن قوم ینرسد آن مقام را دارالحرب قرار داده دست قتل و غارت بگشا

ه به امر کره را یبن نو کشان بود مال درمیانز ین یه ابوقتاده انصارکه یبرآرند اتفاقًا سر
تعلق داشت  ینواح به ونان آن کاست بطاح و خدمت اخذ صدقات سیر جآن حضرت 

 یان قوم ویه من بانگ نماز از مکداد گواھی ش خالد آوردند ابوقتاده یگرفته پ
ن قدر یس آن ظاھر نمودند و اکه بودند عیه ھم دران سرکگر یام و جماعه د دهیشن

امت اثر یه ھنگام استماع خبر قکده بود یخود بشھادت مردم گرد و نواح بثبوت رس
گر یو د یو دف نواز یره حنابندیبن نو کن مالیزنان خانه ا جغمبر یوفات جناب پ

بحضور  کبه عمل آورده شماتت اھل اسالم نموده بودند اتفاقًا مال یلوازم فرحت و شاد
م او کلمه گفت قال رجلکن یا جغمبر یخالد در مقام سؤال و جواب در حق جناب پ

ن آن زمان بود یفار و مرتدکوه یاھل اسالم نه بخود شبسوی ن اضافت یذا و اکم کصاحب
 کمال جغمبر یه بعد از استماع خبر وحشت اثر وفات پکن ھم منقح شده بود یو سابق ا

از موت  یه بارکه از قوم خود گرفته بود بر آنھا رد نمود و گفت ک یره صدقاتیابن نو
م کصادر شد، خالد ح ین اداء ارتداد از وید باز بحضور خالد این شخص خالص شدیا

ت خالد کن حرید و از اینه منوره رسیه او را بقتل رسانند و چون خبر به مدکود فرم
ز به دار الخالفه آمد و خالد را تخطئه نمود. عمربن الخطاب یبرآشفته ن یابوقتاده انصار

د یجا واقع گشت و بر خالد قصاص و حد آین قتل بیه اکن دانست یدر اول وھله ھم
استفسار حال نمود ماجرا من و  ید و از ویخود طلب ق خالد را بحضوریر صدکچون ابوب

ر یافته معترض حال او نشد و او را باز بمنصب امیعن ظاھر شد و حق بجانب خالد در
د ین صورت را بایا یم فقھکرد و حکد تأمل ین قصه بایبحال فرموده حاال در ا ییاالمرا

م یآمدگردد  میواجب  یو حد زنا چرا بر و آید میه قصاص چه قسم بر خالد کد یفھم
د یشکن مدت ھم نیرا ھم ضرور است و حاال انتظار ا یزن حرب یکه استبراء به کن یبر

و خالد معصوم نبود و نه امام  سر کن طعن بر خالد است نه بر ابوبیه اکپس جوابش آن
تاب کچ یه خالد ھمان شب با آن زن صحبت داشت در ھکت ین روایعام و مع ھذا ا
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ن یز ھمراه ایجواب نشود  می افتهیر معتبره یتب غکبعضی اگر در ست و یمعتبر ن
مطلقه ساخته و محبوس داشته بود  یاز مدت کن زن را مالیه اکت موجود است یروا

ه: که نازل شده است ین آیشان این رسم فاسد ایدفع ھم برایت و یبنابر رسم جاھل

ْزَواَجُهنَّ إَِذا تََراَضوْا �َذا َطلَّْقُتُم النَِّساَء َ�َبلَْغَن ﴿
َ
ْن َ�نِْكْحَن أ

َ
َجلَُهنَّ فََ� َ�ْعُضلُوُهنَّ أ

َ
أ

ِ َواْ�َوِْم اْ�ِخرِ  بَيَْنُهْم بِالَْمْعُروِف  ْزَ�  َذلَِك يُوَ�ُظ بِهِ َمْن َ�َن ِمنُْ�ْم يُْؤِمُن بِا�َّ
َ
َذلُِ�ْم أ

ْطَهرُ 
َ
�ُْتْم َ�  لَُ�ْم َوأ

َ
ُ َ�ْعلَُم َو�  .]٢٣٢[البقرة:  ﴾٢٣٢َ�ْعلَُمونَ َوا�َّ

ن جھت خالد یاح او حالل گشته بود به ھمکشده بود و ن یپس عدت او منقض
ن یاھل سنت و چون در ا یع فقھاین است مذھب جمید و ھمیشکگر نیانتظار عدت د

شان منظور است البد یات و مذاھب ایباب الزام اھل سنت و اثبات مطاعن به روا

يف االستيعاب « و اال مقصود حاصل نخواھد شدرد کد یشان بایا لیات مسایمالحظه روا

ه اي خالد ابوبكر الصديقو يه يدعلی  قتلـامه وغريها واجليوش ففتح اهللا عليه اليمعلی  امرّ

جواب دیگر سلمنا که مالك  »مالك بن نويره اال آخر ما قالاكثر اهل الرده منهم مسيلمه و
داد او بال ریب در ذھن خالد جا گرفته بود و القصاص ابن نویره مرتد نبود اما شبھه ارت

ه و اھل ین از امامیان شرع متین و مفتیدند علمای یفرما میو چه تندرئي بالشبھات 
ره سر بر یابن نو که از مالکلمات کن یات و اکن حریاشخصی ه اگر کصورتی سنت در 

و  سن یامام حسلمات اھانت حضرت کو  یا روز عاشورا فرحت و شادیزد واقع شود 
ه در آن روز به ک شو اوالد بتول  جگر خاندان رسول الله یشان و دیر جناب ایتحق
م به ارتداد او کرد اگر حکد یابد او را چه بایصدور  یبت گرفتار شده بودند از ویمص
افته او را بقتل رساند به یلمات را درکن یات و اکن حریاشخصی ند فبھا و اال اگر ینما

فه یخل سق یر صدکگر ابوبیا نه جواب دی آید می یمرتد شد قصاص بر وه کگمان آن
ردن کار کشان یش و خواھش ایاو را به فرما یعه و سنیفه شیبود نه خل جرسول الله 

ن خالد یغمبر ھمیرد و در حضور جناب پکستی یباغمبر یه موافق سنت پکد بلیرس نمی
شته بود و آن حضرت اصًال کداد د صدھا را از مسلمانان مفت به شبھه ارتیبن الول

ه جناب کاش آن خ ثابت است قصهیر و تواریمعترض او نشده چنانچه به اجماع اھل س
تاخت و آنھا اسالم  یرده فرستادند و او بر قومکر یام یرکخالد را بر لش جغمبر یپ

ه مشغول به قتل آنھا کوقتی ن ھنوز قواعد اسالم را درست ندانسته در کآورده بودند ل



 ٤٨٧ کرام و أم المؤمنین...  باب دهم: در مطاعن خلفای ثالثه و دیگر صحابه

ن ید یبعنی یه صبأنا صبأنا کلمه از زبانشان برآمد کن یشدند در مقام اظھار اسالم ا
م خالد یم و به اسالم درآمدیردکم خود توبه ین قدیه از دکم. مراد آنین شدید بی میشد
اران و ینان خالد بود یاز مستعی یکه کشتن ھمه آنھا امر فرمود عبدالله بن عمر کبه 
د. چون به حضور جناب یشکد و نیر دارین مردم را اسیه اکد رکد یقان خود را تقیرف
ار افسوس یبرآشفت و بس جغمبر یردند جناب پکن ماجرا اظھار یدند و ایرس جغمبر یپ

نفرمود و نه جاری و بر خالد قصاص  »ا صنع خالدـمـاللهم اين ابرء اليك م«رد و گفت ک

ز ین سق یر صدکافتاد پس اگر ابوبفر به خاطرش که که شبھه کرا ید زیه دھانیاز ود
 ید چه بدیتر از آن با خالد تعرض ننما یه قوکن شبھه بلیس به مثل اک یکبابت خون 

گر ید. جواب دیت المال دھانیھم از ب کت مالیر دکه ابوبکالخصوص  یرده باشد علک
ره قادح در خالفت او باشد توقف یبن نو کفاء قصاص مالیر در استکاگر توفق ابوب

چ موجب قتل یه ھکرا یقادح باشد ز یق اولیفاء قصاص عثمان بطریر در استیحضرت ام
او را چرا دانند  نمی ن را قادحیدر او مستحق نبود و نه متوھم پس اھل سنت چون ا

فاء قصاص یگر استیجواب د شود. نمی شان الزام عائدیقادح خواھند دانست پس بر ا
 طلب قصاص که ورثه مالکشد  می ر واجبکابوببر ذمه وقتی ره از خالد یبن نو کمال

ره نزد عمر بن یه برادر او متمم بن نوکو ھرگز طلب ورثه او ثابت نشده بلکردند  می
داشت و طول العمر در فراق او نعره زنان  که با مالک یالخطاب با وصف عشق و محبت

و ضرب المثل ه در عرب مشھور کدر حق او گفته است  ییھا هیو جامه دران ماند و مرث
 تان المشھوران.یشده بود من جملتھا ھذان الب

 ت:یب

ـــــــا كو ـــــــدماينكن ـــــــهيجذ ن  مـــــــه حقب
 

 تصـــدعايل لـــن يـــقحتـــی  مـــن الـــدهر 
 

ــــــــا ـفلمــــــــ  اكــــــــمالو اينكــــــــا تفرقن
 

ــ  ــول اجتم ــيل ياعـلط ــه ل ــاـل ــت مع  م نب
 

ر که در زمان ابوبک یارکاعتراف به ارتداد او نمود و من بعد عمر بن الخطاب بر ان
ق بعمل آورد یصدھرچه  هکد ین باب داشت نادم شد و معترف گردیدر ا سق یصد

 یعمر بن الخطاب با وصف آن شدتآنکه  نیل واضح برین صواب و محض حق بود دلیع
د الوصف یفاء قصاص داشت در زمان خالفت خود و اقتدار زایحدود و است یه در اجراک

 ت.ھرگز معترض احوال خالد نشد نه حد زد و نه قصاص گرف
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ر را کآن لش جغمبر یه جناب پکد حال آنیش اسامه تخلف ورزیه از جکطعن سوم آن
کرد  می دکینات نمود و تا آخر دم مبالغه و تأیخود رخصت فرمود و مردم را نام بنام تع

ش اسامه لعن الله من تخلف عنھا جواب از یجھزوا جفرمود  می ش ویز آن جیدر تجھ
ا یز یاز جھت عدم تجھکنند  می دام وجه متوجهکبه  سر که طعن بر ابوبکن طعن آنیا

ش اسامه یز جیه تجھکرا یح دروغ است زیاز جھت تخلف اگر به وجه اول است صر
ست و ششم صفر روز یه بکلش آنیع اصحاب نموده تفصیاز جم یر بر خالف مرضکابوب

م ان و انتقایجنگ روم براینند کر کلش گیه ساختکامر فرمود  جدوشنبه آن حضرت 
ر ساخت و روز چھارشنبه کر لشید را امید بن حارثه و روز سه شنبه اسامه بن زیز
گر با وجود مرض یشد و روز د یرا مرض طار جور آن حضرت کست و ھشتم صفر مذیب

قاتل من اغز بسم اهللا ويف سبيل اهللا و«درست فرموده و گفت  یخود نشان کبه دست مبار

 یب اسلمیده ابن الحصیرون برآمد و بریو اسامه آن نشان را به دست خود ب »كفر باهللا
ر کر بردارنده نشان او باشد و در موضع جرف منزل ساخت تا لشکرا داد تا در آن لش

ق و عمر بن الخطاب و عثمان و یر صدکان مھاجر و انصار مثل ابوبیجمع شوند و اع
د و قتاده بن النعمان و ید بن زیراح و سعالج یده بن ابیالوقاص و ابو عب یسعد بن اب

ه از کخواستند  یرون فرستادند و میمه بیره و خیرده دک گیسلمه بن اسلم ھمه ساخت
 جه در آخر روز چھارشنبه و اول شب پنجشنبه مرض آن حضرت کند یوچ نماکآنجا 

را  سر که رو داد و وقت عشاء از شب پنجشنبه ابوبکن سبب تھلیرفت و به ایاشتداد پذ
ن خدمت مأمور ساختند چون روز دوشنبه یفه نماز فرمودند و به ایخل جغمبر یجناب پ
را افاقت در مرض حاصل گشت مسلمانان به  جع االول شد و آن حضرت یدھم رب

ز آن یرون برآمدند و اسامه را نیرده بکن شده بود وداع آن جناب یھمراه اسامه متع
شنبه یکدعا فرمود رخصت نمودند و چون روز  نار خود گرفته و در حق اوکجناب در 

ن اثنا صباح دوشنبه یه در اکان او توقف نمودند یرکار شد اسامه و لشیشدت مرض بس
ه از آن جناب در ک یدیمال تقکد به جھت یوچ نماکه سوار شود و کخواست  می اسامه

ه جناب کد و گفت یمن مادر اسامه نزد او رسیاام  د ناگاه فرستادهید ین مھم میا
امت اثر افتان ین خبر قیدن ایگر صحابه با شنیرا حالت نزاع است اسامه و د جغمبر یپ

 جب نشان را آورده و بر در حجره آن حضرت یده بن الحصیزان برگشتند و بریو خ
قرار  سق یر صدکرد و چون از دفن آن جناب فارغ شدند و امر خالفت بر ابوبکاستاده 
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ه کرد کم کز حیده را نینند و برکبر در خانه اسامه استاده  افت فرمود تا آن نشان رای
وچ کز یرون برآرد و اسامه نیان را جمع نموده بیرکز بر در خانه اسامه استاده لشیخود ن

ه کد ینه رسین اثنا خبر به مدیرون رفت و در جرف منزل ساخت در ایند باز اسامه بک
از صحابه به  ینه بتازند جماعتیبر مده کخواھند  می قبائل از عرب مرتد گشته وبعضی 

ن مھم و دراز ین بر اگیر سنکن وقت بر آوردن لشیه در اکدند یرسان سر کعرض ابوب
م یند و فتنه عظیدانسته مبادا شورش نما ینه را خالیه اعراب مدکست یصالح وقت ن
 ه اگر بهکرد و گفت کھرگز قبول ن سر کنه برسد. ابوبیبه اھل مد یبیرو دھد و آس

نه لقمه سباع خواھم شد خالف فرمان یه در مدکر اسامه دانم کسبب فرستادن لش
 گیه عمر بن الخطاب را پروانکجائز ندارم فاما از اسامه درخواست نمود  جرسول الله 

باشد پس به  یو یکاش و مشورت شرکنکنه و یبماند و در محافظت مد یدھد تا نزد و
 سوی   بهرد و کوچ کاسامه  یع الثانیاذن اسامه عمر بن الخطاب رجوع نمود و غره رب

گر یر و دیب السین است آنچه در روضه الصفا و روضه االحباب و حبیمتوجه شد ا یابن
تخلف از رفاقت عنی یموجود است و اگر به وجه دوم است  یعه و سنیخ معتبره شیتوار

را در شخصی ند کن یس وقت ھرگاه متعیه رئکب دارد اول آناسامه پس چند جوا
 ح داللتیاز خدمات حضور خود مأمور سازد و صر یباز آن شخص را به خدمت یرکلش
م اول کرد و استثنا نمود و حکان موقوف یناتین شخص را از تعیه اکنیبر اکند  می

ر کن لشیمرض ا ه آن جناب در اولکرا ین مقدمه واقع شد زیھماینجا  منسوخ شد در
د و اسامه و یشکن ساخت و چون مرض به اشتداد یرا جدا فرموده ھمراه اسامه متع

را به خدمت امامت نماز نائب خود ساختند و  سر کوچ توقف نمودند ابوبکن او در یتابع
 یناتیافت پس تعیوفات  جغمبر یه جناب پکم مشغول فرمود تا آنین مھم عظیبه ا
عت ثابت است یبرابر ماند و در شرھردو  بود رفتن و نرفتن اور خود موقوف شده کابوب

ن باب بود پس یز از ھمیش اسامه نیز جیه است و به تجھیفاکه ابتدا جھاد فرض بالک
فار و مرتدان کامد و دفع فتنه یچ الزم نیر را بالخصوص ھکخروج با اسامه ابوب کدر تر
ر کآمد پس ابوب یفرض الزم م کتر داد مین را از دست ین و اگر اینه فرض عیاز مد

خاصه چون تمام  یم الشرعکنمود و ھو الح کن تریفرض عادای  برایه را یفاکفرض بال
د شد و آن یعا سر کبرآمد و ثواب آن ھمه به ابوب سر کض ابوبیز و تحریر به تجھکلش

 براین ین اشخاص معییه تعکده اعمال او ثابت گشت دوم آنیه ھم در جریفاکفرض بال
س وقت است ید رئیه مفوض به صواب دکاست  یاست مدنیر از باب سیھمراه ام جھاد
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تعلق به  یاست مدنیافت سیوفات  جام منزله من الله و چون آن حضرت کنه از اح
را خواھد ھمراه اسامه ھرکه  د او شدین امور وابسته به صالح دیر گرفت حاال اکابوب
د و اگر خواھد برایگاه دارد و اگر خواھد خود را خواھد نزد خود نھرکه  ن سازد ویمتع
ه اسباب یتھ ین سازد و در اثنایمع یرا به سمت یرکلش یه پادشاھکد به مثابه آنبراینه 

او منصوب شود جای گر به ید یابد و پادشاھیسفر و استعداد مھمات، آن پادشاه وفات 
ه کرا یخود نگاه دارد زنات را در حضور ییاز تعبعضی ه کرسد  می آن پادشاه را منصوب

ان یا عصین قدر تصرف مخالفت پادشاه اول یند و در ایب می دولت را در آن کصالح مل
ا آن یند کگر منصوب ید یریاو امجای ه به کد مخالف آن است یآ نمی فرمان او الزم

و  که ملید بالجمله امور ومصالح وقتیفان مصالحه نمایا با آن حرید یمھم را اھمال نما
ن امور به استفاده ازعقل خود یس وقت است او را در اید رئیمتعلق به صواب د نید

ست قطعًا و ین یع و وحین امور از باب تشریدر ا جغمبر یم پکز است و حیتصرف جا
ست و بالفرض اگر یتب اھل سنت موجود نکجمله لعن الله من تخلف عنھا ھرگز در 

انتقام  برایان یتنھا گذاشتن و از رومه اسامه را کآن است اش  معنیح ھم باشد یصح
ن یبه خدمت امامت متع سر کردن حرام است و چون ابوبک ید بن حارثه پھلو تھیز

ـملل قال الشهرستاين يف ال«بال شبھه ن ھمه امور او را استثناء واقع است یشد از ا

 نیه خود را محدثکسان ینوفارسی بعضی و  »النحل ان هذه اجلمله موضوعه مفرتاهو
ت یفاکالزام اھل سنت  براین جمله را آورده یر خود ایاند و در س اھل سنت ما شمرده

تب مسنده کث در یافتن حدیث نزد اھل سنت به یه اعتبار حدکرا یزنند ک مین
ه اصًال کمھار است  یشان شتر بیسند نزد ا بی ثیم بالصحه و حدکن است مع الحیمحدث

انقالب منصب  جغمبر یرا بعد از رحلت پ سر که ابوبکدھند. سوم آن نمیگوش به آن 
غمبر نشست و چون شخص را یپجای فه شد و به یر خلکن ابوبیشد در آحاد مؤمن

ام کم شرع نه احکبه حگردد  میجاری ام آن منصب بر او کانقالب منصب شود اح

قام والعبد ـمسافر اذا مقيم اذا سافر والـمجنون اذا افاق والـالالصبي اذا بلغ و«سابقه مثال 

العامي اذا تقلد القضاء والفقري اذا صار غنياً والغني اذا صار وواذا اعتق والرعيه اذا تأمر

اىل  فقرياً واجلنني اذا تولد واحلي اذا مات والقريب اذا مات االقرب منه يف الواليه واالرث

ھمراه  او شد او راجای و به  جغمبر یفه پیخل سر کپس چون ابوب »غري ذلك من النظائر
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ه یبرآمد و نه ادع نمی بود میاگر زنده  جغمبر یه خود پکبرآمد ستی یبااسامه چرا 
 غمبر بود بر ذمه او شد و سرانجام داد.یار پکه کر کز لشی! تجھیبرآمدن داشت. آر

د به ھمراه یه خود باکبالخصوص مأمور بود به آن سر که اگر بالفرض ابوبکچھارم آن
او نشد و شغل به استثنای ان برود و استخالف او در نماز موجب یاسامه به جنگ روم

فتاد و یز عذر او در تخلف مقبول نینه و ناموس رسول نیمھمات خالفت و محافظت مد
ه کست بلیه عصمت او مختل خواھدشد و عصمت در امامت شرط نکار آن است کت ینھا

 سر کابوب شود. نمی برھمره عدالت یدو گناه صغی یکاب کضرورت عدالت است و از ارت
 ست.یثابت ن یا سنیعه یاز شسی کنزد  یبائر از وکاب کباالجماع فاسق نبود و ارت

ات اھل یعه از روایه شکو امثال او  سر که بر ابوبکدو طعن  یکن یاآنکه  هکپنجم آن
ات یع روایو بالفرض اگر ثابت ھم شود پس جم شود میاول ثابت نکنند  می سنت ثابت

ه کات جنت یل و مناقب و بشارت به درجات عالیر از فضاکه در حق ابوبکاھل سنت را 
و آورند  میت یگر اھل بیو اخبار ائمه و د جغمبر یات پیث و روایات و احادیآ یاز رو

ن دو ید نھاد و ایپله تراز با یکح است در یو صح یعه ھم مرویتب شکاز آنھا در بعضی 
 د .ید طلبید بعد از آن جواب باید با سنجیو باگر یسه طعن را در پله د

ه یما نص علکست ین نیوجوب متع برای جغمبر یعه امر پیه نزد شکششم آن
ر ثابت ھم شود در باب کح بالخصوص به ابوبیالدرر و الغرر پس اگر امر صر یف یالمرتض

ندب  رایبن امر ید ایه شاکرا یز آید مین یچ خللیر نرود ھکھمراه رفتن اسامه و ابوب
م بر جمله لعن الله من تخلف عنھا پس در یست آمدیت نیامر ندب معص کباشد و تر

ست تا محتاج جواب او شوند و اگر بالفرض موجود ھم باشد یتب اھل سنت موجود نک
ن صورت حضرت یتب االصول پس در اک یما صّرحوا فکعه یلفظ من عام است نزد ش

ه از طرف ھمه جواب کباشند پس آن یکشرد ین وعین ھمه در ایگر مسلمیر و دیام
نان ید خاص است به متعیند وعیر ھم خواھد بود و اگر گوکخواھد بود از طرف ابوب

ز و سامان یتواند شد چه تجھ نمی نانیش اسامه خطاب به متعیم جھزوا جییاسامه گو
است پس خطاب عام معنی  بی المکر اسامه را فرمودن کنه لشیر اسامه به عکردن لشک

ص یور است پس تخصکالم مذکن یز با ھمین و جمله لعن الله نیع مسلمیاست به جم
 نان ندارد.یبه متع

ھما السالم یونس علیعه از حضرت یم خدا بالواسطه نزد شکه مخالفت حکھفتم آن
م رسول را امام ھم خالف کح یکب ثابت است چنانچه در باب نبوات گذشت اگر یبال ر
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ل یبھتر باشد از اصھرچند  است و نائب یه امام نائب نبکرا یز کرده باشد چه باک
 متر خواھد بود.ک

ن و شرع یه به اقامه دک یر را بر امرکابوبگاھی  جغمبر خدا یه پکطعن چھارم آن
ن نباشد یامر مسلم یکت یقابل والھرکه  اند و نساخته ین تعلق داشته باشد والیمت

 .ن چه قسم خواھد بود؟یت عامه مسلمیقابل وال
دروغ محض و بھتان  ین دعویه اکنیاند اول ا ن طعن به چند وجه دادهیجواب: از ا

ر که ابوبکح است یثابت و صح یعه و سنیخ از شیر و تواریصرف است به اجماع اھل س
ان بعد از مراجعت نادم شده و یه ابوسفکد یست احد چون خبر رسکرا بعد از ش

ر به مقابله با کمقابله او رخصت فرمود و ابوبنه بتازد آن جناب در یه بر مدکخواھد  می
ر کر لشیرا ام سق یر صدکابوب یر شبینض یآنھا پرداخت و در سال چھارم در غزوه بن
ف فرمود و در سال ششم چون به غزوه بنو یساخته و خود با دولت به دولتخانه تشر

صن نمودند ھا تح وهکده بر سر یشن جله خبر توجه آن حضرت یان برآمدند و آن قبیلح
ا به اطراف فرستادند از آن یدو روز در منزلشان اقامت فرموده سرای یک جآن حضرت 

م رخصت یراع الغمکه به سمت کق بود یر صدکابوب گیردکه عمده به سریجمله سر
رون ین بیه جنود نصرت قرکافت یشرف نفاذ  جغمبر یفرمان پ کافت و در غزوه تبوی

ر کق باشد موجودات لشیرگاه صدکر لشیند و امیفراھم آه الوداع ینه منوره در ثنیمد
ق عارض شد و یرا درد شق جغمبر یبطور او مقرر شد و در غزوه خبر چون جناب پ

فتح قلعه فرستادند و آن  برایرده کر را نائب خودتعین کھنگام محاصره قلعه بود ابوب
الب ک یاز بنجمعی را بر سر  سر کبه ظھور آمد و در سال ھفتم ابوب یروز جنگ سخت

الب محاربه نموده کر شد و با بنو کنه ابوبیوع با رساله خود متعکفرستادند و سلمه بن ا
ر کر لشیز امیرده آورد و بر بنو فزاره نکر یرا اس ید و گروھیرا به قتل رسانجمعی 

 جه امر رسول الله ککند  می تیوع رواکم از سلمه ابن اکچنانچه حا سق یر صدکابوب
ا صلينا ـاء امرنا ابوبكر فعرسنا فلمـمـا دنونا من الـر فغزونا ناسا من بني فزاره فلمابابك«

ور کمذ در معارج و حبیب السیرو» اآلخر احلديثاىل  فشننا الغارهالصبح امرنا ابوبكر 
از اعراب  یه قومکغمبر آمده عرض نمود یدر جناب پ یاعراب که بعد از غزوه تبوکاست 

نشان خود به  جغمبر یه شب خون دارند جناب پیالرمل مجتمع گشته داع یدر واد
 درمیانز چون یر ساخته و بر آن جماعت فرستادند و نکر لشیق داده و امیر صدکابوب
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 براید و یرا بعد از ظھر خبر رس جغمبر یواقع شد جناب پ گیعمرو عوف خانه جن یبن
ر را بگو تا که اگر وقت نماز برسد ابوبکف برد بالل را فرمود یشان تشریاصالح به محله ا

ز چون در سال نھم حج ین قسم واقع شد و نیبا مردم نماز گزارد چنانچه وقت عصر ھم
ر حج یق را امیر صدکامور موقوف گشت ابوببعضی فرض شد و رفتن آن جناب به سبب 

رفته به اقامه مراسم حج  ه فرستادند تا آنجاکاز اصحاب به م یریثکساخته با جمع 
گاه سازد و تفو یبرکن عبادت یق را بر قواعد ایبپردازد و خال ض امامت نماز در یآ

ه حاجت کمرض موت خود از شب پنجشنبه تا صبح دوشنبه آن قدر مشھور گشت 
ز ین سه چیس دارد ھمیه تعلق به رئکن یه امور دکرد کد یان ندارد حاال تأمل بایب

ر را به حضور خود نائب کز ابوبیچھرسه  م نماز و دریحج و سواست اول جھاد دوم 
ابت نداشت یاقت امامت و نیر در آن لکه ابوبکماند  باقی ینیدام امر دکگر یاند د ساخته
ن به یکنساخته ل یوال یبر امر سر را کابوبگاھی  جغمبر یه پکم یردکه قبول کدوم آن

ارھای کاز  یارکچ یحضور او ھ بی ودانست  یر خود میر و مشیه او را وزکن جھت یا
ه وزرا و کن بوده است یشه رسم و عادت پادشاھان ھمیافت و ھمی نمی ن سرانجامید

را یزسازند  نمیر یام یایفرستند و بر سرا نمی داریو فوج داری بار را به عمل کامراء 
 جغمبر ین وجه را خود جناب پیو اشود  می شان ابتریحضوری ا بی عمده درارھای که ک

 جغمبر یام از جناب پ دهیه شنککند  می تیمان روایفه بن الیم از حذکارشاد فرموده حا
ن یم دیتعل برایدور و دراز  یھاکمل سوی   بهه مردم را که من قصد دارم کفرمود  می هک

ون را فرستاده بود حاضران عرض یحوار یسیض بفرستم چنانچه حضرت عیو فرا
جناب  ر و عمرکان خود موجودند مثل ابوبن قسم مردمیا رسول الله ایه کردند ک

ز جناب یو ن »البرصـا من الدين كالسمع وا اهنمـانه ال غني يل عنهم«فرمود  جغمبر یپ

ر از اھل یر عطا فرموده است دو وزیچھار وز یه مرا حق تعالکفرموده است  جغمبر یپ
اری کبه ه اگر کل، سوم آنیائیکل و میر از اھل آسمان جبرئیر و عمر و دو وزکن ابوبیزم

ز یالله و عنھما ن ین رضیه حسنکد یاقت امامت باشد الزم آینفرستادن موجب عدم ل
چ جنگ و یرا در ھھردو  نیر ایه حضرت امکرا یز کق امامت نباشند معاذ الله من ذلیال

ارھا کفه بود به یه محمد بن الحنکشان را یا یفرستاد و برادر عالت نمی ارکچ یبر ھ
 ه پدر بزرگوار تو درکردند کفه سؤال یه مردم از محمد بن الحنکساخت تا آن یمأمور م

کند  نمی از خود جدا ب ن رایو حسنفرماید  می ارکتو را  کخطرنا جاھایو ھا  جنگ
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ن در اوالد پدر من به منزله دو یه حسنکست؟ آن امام زاده منصف فرمود ین چیباعث ا
ابد چشم یار از دست و پا سرانجام کگران مثال دست و پا تا یاند در بدن انسان و د چشم

 در وقت آفت.کنند  می ه دست را سپر چشمکه جبلت انسان است کرا چرا رنج داد بل
ارھای کع یجم یرا متول سعمر بن الخطاب  سق یر صدکه ابوبکطعن پنجم آن

سال عمر بن  یکه در وقت جناب سرور کفه امت ساخت حال آنیرد و خلکن یمسلم
غمبر را یالخطاب بر خدمت اخذ صدقات مأمور شده بود باز معزول شد و معزول پ

 ردن است.کغمبر یمنصوب ساختن مخالفت پ
شخصی ست اگر یخرد بی مالکدن یرا معزول فھم سه عمر کن طعن آنیجواب از ا

ردد آن ت او تمام گیابد و تولیار از دست او سرانجام کنند و آن ک یمتول یارکرا بر 
ت عمر بن الخطاب از یت معزول شد و انقطاع تولیه از آن تولکشخص را نتوان گفت 

ن را عزل یز تمام شد و اگر ایت او نیار اخذ صدقات تمام شد تولکه کل بود ین قبیھم
 بعد از موت معزول شود و ھر امام بعد از موت معزول شود. یه ھر نبکد یم الزم آینک

ه کن مثل حضرت ھارون یکغمبر بود لیه عمر معزول پکم یردکگر قبول یجواب د
ن چون یکشان معزول شد لیاز طور از خالفت ا یبعد از مراجعت حضرت موس

گر مخالفت یرد. جواب دکاقت امامت نقصان نین عزل در لیبود ا یباالستقالل نب
ه معزول او را کند نه آنیاب نماکه از آنچه منع فرموده باشد ارتکغمبر آن است یپ

ر او را کو ابوبفرمود  می ینھ ساز نصب عمر  جغمبر یند پس اگر پیمنصوب نما
جا و اگر کن واقع نشد مخالفت از یآمد و چون ا یالبته مخالفت الزم مکرد  می منصوب

در  سر یه حضرت امکد یرده باشد مخالفت آن حضرت الزم آکردن آنچه آن حضرت نک
 .کرده باشد معاذ الله من ذلکز مخالفت آن جناب ینل شه یردن با عاکجنگ 

نات و تابع عمرو ابن العاص ییر و عمر را تعکابوب جه آن حضرت کطعن ششم آن
شان یرد اگر اکشان سردار براین اسامه را یر ساخت و ھمچنیشان امیساخت و او را بر ا

 سیشان را رئیبودند چرا ا یم ین باب افضل و اولیا در ایبود  میاست یاقت ریرا ل
 ساخت. یشان میگران را تابع ایرد و دک نمی

شان داللت بر عدم یردن اکر نیه امکاند اول آن ن طعن به چند وجه گفتهیجواب از ا
ت یاقت و بر افضلیردن بر لکر ید البد امینما نمی شانیا بر افضل نبودن ایشان یاقت ایل

د یعمرو بن العاص و اسامه بن ز برایاقت امامت یعه معتقد لیرد اگر شکداللت خواھد 
ن باب اھل سنت محتاج جواب خواھند بود و اال یشان باشند در ایت ایل به افضلیو قا
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ر ین تأمیندارد و ا یردن مفضول بر افضل قباحتکر یه در مقدمه خاص امکنه دوم آن
است یه در مقدمه خاص رکرا یز یبرکاقت امامت یلت و لیبر فضکند  نمی خاص داللت

از ی یکه آن مصلحت به دست کباشد  یه خاصه میه بنا بر مصلحت جزئکدادن بسا 
نه به دست افضالن و بھتران مثل آنچه در شود  می متران سر انجامکمفضوالن و 

له بود و منظور یر و حکو صاحب م یه او مرد واھکعمارت عمرو بن العاص واقع شد 
فان و مداخل و ید حریاکا از میاه سازد له تبیر و حکفان را به میه حرکن بود یھم

ه یو تصف یرگیدزد برایه کت نه به مشابه آنین واقفیرا ا دیگریامن آنھا واقف بود و کم
ن یبار ھرگز اک یدھند و از امرا ین اشخاص میبه ھمداری و فوج یردکراه شب 

بت زده و ماتم یخاطر مص یه و تشفیاست خاص تسلیا در ری شود میخدمات سرانجام ن
ه پدرش از دست کچنانچه در حق اسامه واقع شد افتد  میده منظور یده و ظلم رسیشک

و به دست او انتقام پدرش  ردندک میس نید شده بود اگر او را رئیفوج شام و روم شھ
ه منظور جناب کگشت سوم آن نمینام و جاه حاصل  یو تشف یگرفتند او را تسل نمی

ن را با یان و تابعیناتیه تعک یرا مطلع سازند بر معامالت ب عمر ر وکه ابوبکسرور بود 
معنی ن ید نمود و اینان باین و متعیو چه قسم تعھد حال تابع آید میش یسردار در پ

ن یقیند به حق الینماسی کنه یگردانند و متعسی کشان را تابع یدو بار ای یکه کبدون آن
قه امارت و یم سلیاضت و تعلینمودن بنا بر رن تابع یا ایتوانست شد پس گو نمیمعلوم 

به امارت و از  سپاھگریه از کوقتی ه پادشاھان اولوالعزم تا کاست بود به منزله آنیر
ما ھو حقھا کرا  ین مرتبه عظمیاند ا دهیامارت به وزارت و از وزارت به سلطنت رس

ن نوع یشان به ایت ایپس ترب کمور و نادرشاه و امثال ذلیاند مثل ت سرانجام نداده
غمبر یرامت اثر پکاست عمده منظور نظر یشان ریه در حق اکح داللت دارد بر آنیصر

شد  می ن نوع واقعیس به اکن دو یه در حق اکب آنجناب ین ترتیو به ھم÷ بود 
بھتر از انتظامی ه کداشتند  می یان و امرا را به وجھیرکدر خالفت خود لشھردو  ھا نیا

ان یرکو نه لشافتاد  میو استقالل در سر  یال بغیشان را خیامراء است نه یآن متصور ن
ر و کو امرا را بر لش داد میدر نھب و قتل و غارت رو  گیصرف یاسل و بکو ت یاھلکرا 
ا در مھد امان ین نبود و رعاکمم یچ وجه ظلم و ستم و ناز و داللیر را بر امراء به ھکلش

و غنائم و فئ روز به روز به دست  یدر پ یفتوح پو دند یگذران میده فارغ البال یآرام
ن من االمس یر اظھر من الشمس و ابیواقفان فن س یکنزدمعنی ن یو اافتاد  میشان یا
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ع است در امور موھومه یآنچه زور و غلو تش شود میش نیع بیاست در امور واقعه تش
 شد. یبھتر مشد  می و اگر چنانبود  میخوب بود  مین یه اگر چنکاست 

نمود و قطعًا  جدر استخالف مخالفت آن حضرت  سق یر صدکه ابوبکطعن ھفتم آن
مال شفقت و رأفت کو د یفھم میغمبر مصلحت و مفسده را خوب یه جناب پکمعلوم است 

 فه نمود.یر و عمر را خلکفه مقرر نفرمود و ابوبیرا بر امت خلسی کبر امت خود داشت و 
ردن آن حضرت بر امت کفه نیه خلکاند اول آن گفتهن طعن به چند وجه یجواب از ا

 جغمبر یه جناب پکلھم قائلند به آنکعه یه شکرا یح دروغ و بھتان است زیخود صر
رده بر امت کغمبر خود یھم اتباع سنت پ سر کفه نمود و اگر ابوبیر را خلیحضرت ام

پس کنند  می المکجا مخالفت الزم آمد و اگر بر مذھب اھل سنت کرد از کفه یخل
ه رمز کز قائل به استخالفند در صلوه و در حج و در صحابه را ین اھل سنت نیمحقق

بود و افی کن قدر یاب و اشاره فھم آن جناب اظھر بودند ھمیقه یغمبر و دقیشناس پ
ح یتصر یاند ب ار از عرب و عجم تازه در اسالم درآمدهیه مردم بسکق نظر به آنیر صدکابوب

 آورد. درمیانافت نوشت و خواند یق را نه خواھند درین دقاینامه اص و عھد یو تنص
و الھام  یزبان یه به وحکاز آن بود  جغمبر یردن جناب پکفه نیه خلکدوم آن

ار بر او یفه خواھد شد و صحابه اخیر خلکه بعد آنجناب ابوبکدانست  ین میقی یسبحان

فأيب يلع اال تقديم «ث یچنانچه حدر او را دخل نخواھند داد یرد و غکاجماع خواھند 
فانه اخلليفه من «ث یو حد »مؤمنون اال اباب�رـاليايب اهللا و«ث یو حد» ايب ب�ر

ن یقین یح داللت دارد و چون ایه در صحاح اھل سنت موجود است بر آن صرک »بعدي
ح مسلم یحاصل داشت حاجت استخالف و نوشتن عھدنامه مرتفع شد چنانچه در صح

ه عھدنامه خالفت کده بود یر پسر او را طلبکه در مرض وفات ابوبکور است کمذ
فه یر را خلکر ابوبیو مسلمانان خود به خود غ یه حق تعالکسانده دھد باز فرمود ینو

 ینه او را وح سر کست موقوف فرمود به خالفت ابوبیرد حاجت به نوشتن نکنخواھند 
ه بعد از کافته بود ین دریبه او حاصل شود و نه از حال مردم به قرا یآمد تا علم قطع یم

فه خواھند ساخت و به عقل خود اصلح در حق یمن بالشبھه عمر بن الخطاب را خل
ه آنچه صالح امت در کدانست پس او را ضرور افتاد  یرا م سن و امت خالفت عمر ید

ن و یت دکرد و آن قدر شوکار ک افته بود به عمل درآورد و به حمد لله عقل اویآن در
مرقوم  یخیچ تاریواقع شد در ھ سه از دست عمر کن یافرکسب کانتظام امور ملت و 
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گر است و یز دیردن استخالف چکه نکشده بود. سوم آن یچ نبیفه ھیه از خلکست ین
و فرمود  می ه منع از استخالفکشد  می وقتیگر مخالفت یز دیمنع فرمودن از آن چ

رد و اال الزم ک سر کرد و ابوبکاستخالف ن جغمبر یه پکنه آنفرمود  می استخالفر کابوب
رده باشد. حاشا ک جغمبر یمخالفت پ سر در استخالف امام حسن یه حضرت امکد یآ

 .کلله من ذل

ان وان يل شيطاناً يعرتيني فان استقمت فاعينوين « گفت می سر که ابوبکطعن ھشتم آن

 ست.یش آمده و از راه برد قال امامت نیطان پیرا شاو ھرکه  و »زغت فقوموين
ح نشده تا به یتب معتبره اھل سنت صحکت در ین روایه اکن طعن اول آنیجواب از ا

 سر که ابوبکح و ثابت است یشان صحیت نزد این روایه خالف اکآن الزام درست شود بل
لمات گفت کن یت نمود و ایدر وقت وفات خود عمر بن الخطاب را حاضر ساخته وص

م آل جهدا ـلواهللا ما نمت فحلمت وما شبهت فتومهت واين لعيل السبيل وما زغت و«که 

و انعقاد خالفت  جغمبر یبعد از رحلت پ »آخر الكالم آرياىل  اهللا يتقواين اوصيك بو
الله من  اران رسولی یه اکن بود و گفت یھمق خواند یر صدکه ابوبکخود اول خطبه 

دوم  ید اول وحیبود از من نخواھ جغمبر یه خاصه پکز ین دو چیکغمبرم لیفه پیخل
تب اھل سنت موجود کگر ین خطبه او در مسند امام احمد و دیطان و ایعصمت از ش

ستم پس اطاعت من بر شما یه من معصوم نکن ھم ھست یاش ا است و در آخر خطبه
اگر بالفرض به عت خدا باشد یو شر جغمبر یموافق سنت په کدر ھمان امور فرض است 

گاه یم قبول نداریخالف آن شما را بفرما ه تمام اھل کست یا دهین عقید و اینکد و مرا آ
است سراسر انصاف و چون مردم خوگر بودند به المی کاسالم بر آن اجماع دارند و 

آوردند به سبب عصمت  یرجوع م یالھ یل به وحکو در ھر مش جغمبر یاست پیر
شان را یه اکاول خلفا را الزم بود کردند  می تأمل اطاعت یرا ب او یغمبر ھر امر و نھیپ

گاه سازد بر آن  یوجد فیه و ال یوجد فیه کغمبر است یز از خواص پیچھردو  نیه اکآ
حه موجودند یات صحیاز حضرت امام جعفر صادق روا ینیلکتاب که در کره دوم آنیغ
ز ین جغمبر یح پیث صحیدر حده قصد اغواء او دارد و کاست  یطانیه ھر مؤمن را شک

ه صحابه عرض ک یحت »كل به قربته من اجلنما منكم من احد اال وقد و« هکوارد است 
ن حق یکھست ل یھست؟ فرمود آر یطانین شیشما ھم قر برایا رسول الله یردند ک
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ش یا را پیمانم پس چون انب یه از شر او سالمت مکغلبه داده است  یمرا بر و یتعال
ر را چرا نقصان کند ابوبکطان به قصد اغواء و ھمراه بودنش نقصان در نبوت نیآمدن ش

را ھم خطره  یبودن ضرور است و متق یه امام را متقکرا یرد زکدر امامت خواھد 

ِيَن ﴿ یقوله تعالکند  نمی ارکو بر طبق آن شود  می و باز خبرداررسد  می یطانیش إِنَّ ا�َّ
ُهْم طَ  َقْوا إِذَا َمسَّ ونَ ا�َّ ُروا فَإَِذا ُهْم ُمبِْ�ُ يَْطاِن تََذكَّ  یآر .]٢٠١[األعراف:  ﴾٢٠١ا�ٌِف ِمَن الشَّ

طان و تابع فرمان او گشته زمام یه مغلوب شکرسد  می نقصان در امامت او را به ھم
ل توبه و استغفار یند و به تعجکار کار خود را به دست او دھد و بر طبق فرموده او یاخت

ونَ ﴿ یارد قوله تعالیش به عمل نکتدار ِ ُ�مَّ َ� ُ�ْقِ�ُ وَ�ُهْم ِ� الَْ�ّ  ﴾٢٠٢�ْخَواُ�ُهْم َ�ُمدُّ
اقت امامت باالجماع خلل یه در لکن مرتبه فسق و فجور است یو ا .]٢٠٢[األعراف: 

الم از کن یصادر شود و او به صدور ا سر کالم از ابوبکن یه اگر مثل اکاندازد سوم آن یم
ز یه باالجماع امام در حق بودند نک سر یه حضرت امکفتد چه عجب یمنصب امامت ن

تب و که اصحح الیه نزد امامکالم فرموده و در نھج البالغه کن قسم یاران خود ھمیبه 

لست  یبحق او مشوره بعدل فان »قوله ال تكفوا عنه مقالهوهو«شده  یمتواتر است مرو
تواند گفت  یآخر ما سبق نقله و چه م یال یمن فعل کو ال آمن ذل یبفوق ان اخط

طان ید خوانده باشد در حق حضرت آدم و وسوسه شیپاره الم از قرآن مجیه سکسی ک
ه او که موجب برآمدن از بھشت شد حال آنکاز دست او تا آن یطانیمر او را وقوع مراد ش

رِْض َخلِيَفةً �ذْ قَاَل َر�َُّك لِلَْمَ��َِكةِ ﴿ یفه بود قوله تعالیبالنص خل
َ
 إِّ�ِ َجاِعٌل ِ� اْ�

ُس لََك  َ�َْعُل �ِيَها َمْن ُ�ْفِسُد �ِيَها َو�َْسفُِك اّ�َِماَء َوَ�ُْن �َُسّبُِح ِ�َْمِدَك َوُ�َقّدِ
َ
قَاَل  قَالُوا �

ْعلَُم َما َ� َ�ْعلَُمونَ 
َ
سوره صاد را خوانده ھرکه  گفتتواند  میو چه  .]٣٠[البقرة:  ﴾٣٠إِّ�ِ أ

يَا َداُووُد إِنَّا ﴿ یفه بود قوله تعالیخل یه او بنص الھکباشد در حق حضرت داود 
رِْض فَاْحُ�ْم َ�ْ�َ ا�َّاِس بِاْ�َّقِ َوَ� تَتَّبِِع الَْهَوى َ�ُيِضلََّك َ�ْن 

َ
َجَعلَْناَك َخلِيَفًة ِ� اْ�

 ِ ِ  َسبِيِل ا�َّ ِيَن يَِضلُّوَن َ�ْن َسبِيِل ا�َّ لَُهْم َعَذاٌب َشِديٌد بَِما �َُسوا يَوَْم  إِنَّ ا�َّ
ش یطان به چه مرتبه او را تشویا شیه در مقدمه زن اورکحال آن .]٢٦[ص:  ﴾٢٦اْ�َِساِب 

د و ید و نوبت به توبه و استغفار رسیو عتاب آنجناب گردان یه الھیداد آخر محتاج تنب
ده باشد و یسجاد را دامله حضرت کفه یه صحکاوراد خوان  یعیتواند گفت ش یچه م
که ند یفرما میه در حق خود چه کده باشد یآنجناب را به گوش و ھوش شن یدعاھا
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سوء جماورته يل طاعه نفيس وضعف اليقني واين اشكملك الشيطان عناين يف سوء الظن وقد «

ت را در سو ان زغ ینیعتریرد لفظ کد یر موازنه باکن عبارت و عبارت ابوبیحاال در ا »له
ه را یه حملیگر و قضیرا در پله د یو طاعت نفس یعنان کد گذاشت و لفظ ملیله باپ یک

ن نسبت بالجزم یه داللت بر وقوع طرفکد داشت یالم امام واقع است ملحوظ باکه در ک
ه ان زغت ھرگز کد آورد یز به خاطر بایر را نکه ابوبیه شرطیو قضکند  می نین الطزفیب

افتن بر یدست  یطان بیه اعتراء شکد ید فھمیز بایو نخواھد  مین را نیوقوع طرف

بَّرُِئ ﴿ه سپاره یوسف اول آیاست و از سوره  یلتیه فضکمقصود نقصان چرا باشد بل
ُ
َوَما �

وءِ إِ�َّ َما رَِحَم َرّ�ِ  َ�ْفِ�  اَرةٌ بِالسُّ مَّ
َ
 .]٥٣وسف: ی[ ﴾٥٣إِنَّ َرّ�ِ َ�ُفوٌر رَِحيمٌ  إِنَّ ا�َّْفَس َ�

 اخت.اند دیلمه از منصب امامت نباکن یر را به اکرد و ابوبکد یتالوت با

اال ان بيعه ايب بكر كانت «ه گفت کست یمرو سه از عمر بن الخطاب کطعن نھم آن

گرند یالفاظ د یه بخاریو در روا »مثلها فاقتلوهاىل  مومنني رشها فمن عادـقي اهللا الفلته و
ر کعت ابوبیه بککند  می داللت حیت صرین رواین است پس ایآن ھممعنی ه حاصل ک

ردند پس کفه یاو را خللی یدلبه  کتمس بی تأمل واقع شده بود و بی مشورت و یناگاه ب
الم عمر در جواب کن ینباشد پس امام برحق نبود. جواب ااصلی بر  یخالفت او مبتن

ه اگر ما را موت برسد من با کدر زمان او در زمان او گفت  می هکواقع است شخصی 
س کدو  یکر ھم که ابوبکرا یفه خواھم ساخت زیرد و او را خلکعت خواھم یب یفالن

ن شد ھمه مھاجر و انصار تابع او ینش یرسکن مقدمه یرده بودند آخر اکعت یاوًال فلته ب
ل ین سایدر جواب ا سالم عمر کمعنی ور است پس کالم مذکن یا یشدند و در بخار

ن و مشوره اھل حل و عقد یو مراجعت مجتھدتأمل  یس بکدو  یکعت یه بکآن است 
تأمل و مراجعت  یناگاه بود بھرچند  واقع شد سر کست و آنچه در حق ابوبیح نیصح

ن یفتاد بسبب ظھور براھیجا ن ید و بیخود نشست و حق به حقدار رسجای اما به 
 با او هک یدر معامالت جغمبر یه و مقابله پیگر قرائن حالیخالفت او از امامت نماز و د

ه اگر کرد بلکاس نتوان یق سر کرا بر ابوبھرکس  ر صحابه ویت او بر سایو افضلکرد  می
ه آنچه واجب است از تأمل و کد ید رسانید او را به قتل بایعت نماین قسم بیا دیگری

رد و باعث فتنه و فساد شد در اھل اسالم و در کاجتھاد و اجتماع اھل حل و عقد ن
ن لفظ ھم واقع یاند ا ردهکج شبھه خود نقل نیترو برایعه او را یه شکالم کن ین ایآخر



 ی اثنا عشری تحفه   ٥٠٠

ت و عدم یریلت و خیر در فضکست در شما مثل ابوبکیعنی یر کب یم مثل ابیکاست و ا
ن یالله شرھا ھم یوقمعنی ه کاج به مشورت و تأمل در حق او پس معلوم شد یاحت

ساعده به  یفه بنیھر چند به عجلت واقع شد در سق سر که خالفت ابوبکاست 
ن ین آنچه از ایکافتم لیل نیطوھای  مراجعت مالحظه پرخاش انصار و فرصت مشورتھا و

گردد  یق بر منصب او مستولیفتد و ناالیخود نجای عت به یه بکباشد  یعجلت خوف م
ن یا سه مراد عمر کز قرار گرفت و ظاھر است کواقع نشد و حق به مر یت ربانیبه عنا

ده یه عمر و ابوعبکرا یح نبود و خالفت او درست نشد زیصح سر کبوبعت ایه بکست ین
اند بعد از آن  عت نمودهیفه بیق در سقیر صدکس اول به ابوبکن دو یبن الجراح ھم

لمه کن یرنا و افضلنا و ایه انت خکاند  ر در آن وقت گفتهکدر حق ابوبھردو  گران وید
ت یریه مسلم داشته پس خکرده بلکار نکن و انصار انیع حاضران از مھاجریشان را جمیا

بود و انصار ھم پرخاش در  یع صحابه مسلم الثبوت و قطعیر نزد جمکت ابوبیو افضل
ر قابل خالفت که ابوبکرد نه آنکد منصوب یفه از انصار ھم بایه خلکن داشتند یھم

از ر بعد که سعد بن عباده ھم با ابوبکحه اھل سنت ثابت است یات صحیست و در رواین
اند و عذر تخلف  ردهکعت یز بیر نیر و حضرت زبیرده و حضرت امکعت ین صحبت بیا

بر زبان آوردند  یه چرا موقوف بر مشورت ما نداشتکت آنیاکان نموده و شیدر روز اول ب
ور نموده و کار مذکن یت پرخاش انصار و عجلت آنھا در ایاکر در جواب آن شکابوب

اند چنانچه  ده و قبول فرمودهیوجه عجلت را پسند نیز ایر نیر و حضرت زبیحضرت ام
ن قول عمر در حق یع صحاح اھل سنت به شھرت و تواتر ثابت است و اگر به ایدر جم

و  سر که در حق ابوبک سع اقوال عمر یه به جمکند الزم است ینما کر تمسکابوب
لمه کن یه اکرد کد ین قول موازنه باید نمود و آن ھمه را به ایبا کخالفت او دارند تمس

را معتقد صحت امامت و  ساز آن دفترھا و طومارھا بالجمله عمر افتد  میدر چه مقام 
 .آید میان نیه در بکاست  ییر ندانستن طرفه ماجراکخالفت ابوب

ن قول یم پس اگر در ایکف یم و علکریه لست بخکگفت  می رکه ابوبکطعن دھم آن
ست و یق امامت نیه مفضول با وجود افضل الک رایل امامت نباشد زیصادق بود البته قا

صلح یاذب فاسق است و الفاسق الکه کرا یل امامت نباشد زیز قایاذب بود نکاگر 
ست نه به یتب اھل سنت موجود نکاز  یتابکچ یت در ھین روایباالمامه. جواب اول ا

آورد  دیاھل سنت باھای  کتاب ت را ازین روایف اول ایق ضعیح و نه به طریق صحیطر
 یمال نادانکعه الزام اھل سنت خواستن ید خواست و به افترائات شیبعد از آن جواب با



 ٥٠١ کرام و أم المؤمنین...  باب دهم: در مطاعن خلفای ثالثه و دیگر صحابه

ن یه حضرت امام ھمام زکم ییم گویعه قبول داریت را به گفته شین روایاست دوم اگر ا
 ستیحه متعدده مرویعه به طرق صحیه نزد شکامله کفه یالعباد امام سجاد در صح

اگر در این کالم صادق بود قایل امامت  .»الذنوب عمر الخ انا الذي افنت«فرماید  می

ل امامت یز قایاذب بود نکو اگر  »مرتكب للذنوب ال يصلح لالمامهـان الفاسق ال« نباشد

الم کن یاز ا »عهيالبد شوصلح لالمامه يالفاسق ال و«اذب فاسق است که کرا ینباشد ز
ند و یر قبول فرماکخواھند داد ھمان جواب را از طرف اھل سنت درباره ابوب یجواب
ز ین یلونیاق یلونیعه لفظ اقیشعلمای از بعضی ت ین روایع دھند و در ایف تصدیتخف
ل ید از امامت قایاستعفا نماھرکه  از امامت ونمود  میر استعفا که ابوبکند یند و گویافزا

از رسالت  یه حضرت موسکعه اعتقاد دارند یخود ش هکامامت نباشد و طرفه آن است 
ر در باب امامت کرد و به ھارون مدافعت نمود پس اگر استعفا از ابوبکو نبوت استعفا 

ه استعفا کرا یتر از آْن زکه سبکخواھد بود بل یبالفرض ثابت ھم شود مثل حضرت موس
ح است و استعفا از یبالواسطه سخت قب یاز رسالت و نبوت با وجود مخاطبه جناب الھ

دفع پر عنی یعه مردم به او داده بودند بنا بر مصلحت وقت خود یه به قول شکامامت 
نه از شر اعراب و از جانب خدا نبود چه ین و حفظ مدیه قتال مرتدیخاش انصار و تھ

ا دوام و استمرار یردن کس بدھند قبول کن یه مردم به اک یاستیه رکرا یداشت ز کبا
ا و ھم یامامت و خالفت ھم در دنھای  مشقت ز تحملیچه ضرور است و ن بر آن نمودن
رده بود محض کن منصب دشوار یر اکه ابوبکدشوار است و اول وھله  یلیدر آخرت خ

بار کرده بود چون آن فتنه فرو نشست خواست تا خود را سبکقطع نزاع انصار  برای
نجا ید از ایست نماید فارغ البال زازد و خواند دیگریدوش  ین بار را بر رویگرداند و ا
 است و امامت نبود و از خود دفعیر طامع رکز ابوبیعه نیات شیه موافق رواکمعلوم شد 

ن منصب را به زور بر یا یتا ادن یو از اعل ردندک میو مردم دفع او را قبول نکرد  می
ش داشته باشد اگر پادشاھان ین حرف بر زبان آوردن چه گنجایگردن او بستند و اال ا

ا یچ لذت دنیر شده باشند و ھکور و کرو یه پکه اصًال طاقت سلطنت ندارند بلکزمان را 
ن یه اکم ییشان نباشد بگویب ایس معدود از سلطنت نصکبر چند  یمرانکر از حیغ

ه در کن اوالد خود بگذارند ھرگز قبول نخواھند داشت بلیمحبوبتر برایمنصب را 
جای چه افتد  مین بخل و حسد مشاھده یمحله ھم یک یکده و  یک کیسان یرئ
ن قسم یب او شده ایا و آخرت نصیر را به دست افتاده بود و عزت دنکه ابوبک یاستیر
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و زھد است و  یطمع یمال بکاز  یدادن ناش دیگریز را از خود افگندن و به یز عزیچ
ز یر نیه حضرت امکاست  یمروحه ثابت و یات صحیعه به روایتب معتبره شکز در ین

رد و بعد از الحاح و ابرام و مبالغه تمام ک نمیبعد از قتل حضرت عثمان خالفت را قبول 
 یو اظھار حجت ین قسم ناز و داللیز ھمیر نکن و انصار قبول فرمود اگر ابوبیاز مھاجر

منصب  منظور داشته باشد چه عجب و در یمالکخود به  برایدن از مردم ینانکو اقرار 
 امامتش چه قصور.

ه روان کدن سوره برائت به میرسان برای جغمبر یرا پ سر که ابوبکازدھم آنیطعن 
ر بستان کفرما و از ابوب یه برائت را حواله علکل نازل شد و گفت یفرموده بود جبرئ

ر خود بستان و بر گیرد و گفت برائت را از او بکر روان کرا از عقب ابوب یعل جغمبر یپ
ادای نداشته باشد او را بر  یم قرآنکح یکادای ت یه قابلکسی که بخوان پس کماھل 

ن توان گرفت یعت و قرآن چه قسم امیع شریام جمکاحادای ع خلق الله و یحقوق جم
ه کت طرقه خبط و خلط واقع شده مثال آنین روایو امام توانست دانست جواب در ا

 گفته است:سی ک
 ت:یب

 خـایدر زل یچه خوش گفته است سعد
 

 ناولھـاأسـًا وکادر  یھـا السـاقیا ایاال  
 

رده کامارت حج منصوب  برایرا  سر که ابوبکاند  ن مضمون آمدهیات به ایاگثر روا
 سر کر را بعد از روانه شدن ابوبیدن برائت و حضرت امیرسان برایرده بودند نه کروانه 

فرود آمد از عقب ان در آن سوره کچون سوره برائت نازل شد و نقض عھد مشر
واقع نشد  سر کن صورت عزل ابوبید پس در ایام تازه نماکن احیغ ایفرستادند تا تبل

جای ات خود ین روایدو امر مختلف منصوب شدند پس در ا برایس کھردو  نیه اکبل
ر است و چون نصب نبود عزل چرا واقع که مدار آن بر عزل ابوبکعه نماند یش کتمس

و جذب القلوب و شروح  یشابوریر نظام نیو تفس یو زاھد کارو مد یضاویشود و در ب
ث و از معالم ین است ارجح نزد اھل حدیاند و ھم ار نمودهیت را اختین روایات ھمکمش
ه آن کشود  می ر و مدارج چنان ظاھریب السیو معارج و روضه االحباب و حب ینیحس

را در  یمرتض یبعد از آن علن سوره امر نمودند یق را به قرائت ایر صدکابوب جحضرت 
ن یرا از ا سق یر صدکه ابوبکنیای یکن دو احتمال دارد یار نامزد فرمودند و اکن یا

 یه علکاو دوم آنجای را منصوب فرمودند به  س یمرتض یرده و علکخدمت عزل 
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ند چنانچه یام نمایخدمت ق برایھردو  نیردند تا اک ب رکابوب یکرا شر یمرتض
ن احتمال دوم ین ھمیع محدثیگر جمیو مسلم و د یاالحباب و بخارات روضه یروا

ره را یابوھر سق یر صدکه ابوبکاند  ردهکت یبه اجماع روا ھا نیاه کرا یزدھد  می راقوت

جّ بعد حيال «ه کدھند  یفرمود تا مناد یمرتض ینه علیگر متعید یدر روز نحر با جماعت

ر که ابوبکشود  می ح معلومیات صرین روایو از ا »انيت عريطوف بالبيالو كالعام مرش

ان یرد و منادک نمیر دخل ین خدمت معزول نشده بود و اال در خدمت غیاز ا سق یصد
عه نماند یش کتمسجای ن صورت چون عزل واقع نشد یپس در افرمود  میرا نصب ن

ز یبخشد و ن یآن را قوت م یاال رجل من یعن یودیه ظاھرًا ال کم بر احتمال اول یآمد
ن یر صحت ایر و تو آن را بخوان بر تقدگیر بکه سوره برائت را از ابوبک جم آن سرور کح

ر نبود کت ابوبیاقت و قصور قابلین عزل به سبب عدم لیه اکم ییگوشود  می دیجمله مو
داری اقت سریر از امارت حج معزول نشد و چون لکه ابوبکه باالجماع ثابت است کرا یز

ام کاحادای ن است و مستلزم یس از مسلمک کمتضمن اصالح عبادات چند له کحج 
ع نادره و حوادث یشمار و فتوا دادن در وقایل بیم مسایھا و تعل ار و خواندن خطبهیبس
م و علم وافر یو محتاج به اجتھاد عظدھد  می یر رویثکه در آن انبوه کبه یغر
 یه ھر قارکبه آواز بلند  یت قرآنیند آاقت قرائت چیثابت شد ل سر کبه ابوبگرداند  می

ر و صفت کابوبھای  خطبهسرانجام دھد چرا او را ثابت نخواھد بود و تواند  می یو حافظ
تب کگر یو د یح نسائیدر آن ھنگام به ظھور آمد در صح سر که از ابوبکاقامه حج 

 یعل هکر ثابت و مقرر است یور است و به اجماع اھل سکق متعدده مذیث به طریحد
حج  کگذارد و در مناس یو عقب او نماز مفرمود  می رکن سفر اقتداء ابوبیدر ا یمرتض

از  یمرتض یه چون علکح است یث ثابت و صحیر و احادیز در سیو ننمود  میمتابعت او 
ر کبه ابوب یکنه منوره به عجله روانه شد و بعد از قطع مسافت به جناح سرعت نزدیمد
ه کد اضطراب نمود و گمان برد یر گردکمسموع ابوب جخدا  د و آواز ناقه رسولیرس
رد کر را استاده کف آورده باشند تمام لشیحج تشرادای  برایخود  جد رسول خدا یشا

 یریتو امعنی یمأمورًا ام  رً یه امکرد کاستفسار  یمرتض یو توقف نمود بعد از مالقات عل
ه کدر جواب گفت  یمرتض یرم علیو من ام یا تو تابع و مأموریو من از امارت معزول 

 کم مناسیه خطبه خواند و تعلیش از روز ترویروانه شد و پ سر کمن مأمورم پس ابوب
ه در مقدمه کر را کن عزل ابوبیرد پس البد اکن اسالم به مردم شروع یحج موافق آئ
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اال ت و یاقت و قصور قابلیعذم ل یو رأ دیبا می یواقع شد وجھ یه قرآنین چند آیغ ایتبل
ح یار سھل صرکن یل القدر است و عزل او از ایجل یلیه خک یر در امرکنصب ابوب

تواند شد  نمیه اعقل ناس بود واقع ک جغمبر یه ھرگز از حضرت پکخالف عقل است 
و آن وجه آن  کمت نازل شود معاذ الله من ذلکز خالف حین یم الھکه حکآنجای چه 

اد نھادن یو صل نمودن و جنگ بنستن که عادت عرب در عھد بستن و شکاست 
م او باشد از فرزند و که در حکسی کزھا را بالواسطه سردار قوم با ین چیه اکن بود یھم

داشته  گیدر مرتبه بزرھرچند  را دیگریرده کداماد و برادر به عمل آورد و گفته و 
ست یو جارج ین رایز ھمیدانستند و حاال ن نمیآوردند و آن را معتبر  نمیباشد به خاطر 

افتد  میمناقشه  یا سرحدی کین داران بابت ملین و امراء و زمیسالط درمیانھرگاه  هک
د کو تالش و جد  یرھا در جنگ و جدال سعکجانب وزر و امرا و افواج و لشھردو  از

ھا را  ه شاھزادهک یتا وترسد  می مان و قول و قسمیو چون نوبت به عھد و پند ینما می
و  شود میانند معتبر نین مضمون را نگوینند و از زبان شان اکر نق توره حاضیبه طر

ه در کر یثکن انبوه یم خواندن سوره برات در اینکگردد و اگر تأمل  نمیمحل اعتماد 
دن یند و رسانیآ یع فراھم میوس یس در آن وادک کو به قدر شش لشود  می منا واقع

ردن آواز کد و بلند یمحن شدار و یردش بسکمحتاج است به ھرکس  آواز به گوش
تواند شد  نمیار کن یر حج ایمه و در ھر مثل و در ھر بازار پس ناچار از امیمتصل ھر خ

اعمال حج و نگاه داشتن مردم از فتنه و فساد و فساد داری ه او است به خبرکرا یز
ار ھم از مھمات کن یو چون ا دیبا میگر یدشخصی ار کنیا برایات حج یاحرام و جنا

ر و لذا کم القدر و بزرگ مرتبه باشد مثل ابوبیمه است پس البد آن شخص ھم عظیظع
و خوبی  ر را بر حج مھم بهکر ساخت و ابوبیار امکن یا برایرا  یعل جغمبر یجناب پ

تفاء بر کافته شود اگر ایار نزد مردم مقصود الذات درکھردو  رد ویرونق سرانجام پذ
غمبر چندان یمان پیه مقدمه عھد و پکشد  می را گمانمردم فرمود  می رکان ابوبیمناد

ه کگر است یفه دیمستقل منصوب نفرمود و در لطشخصی ار کنیا برایه کضرور نبود 
بود  یمظھر صفت رحمت الھ سر که ابوبکاند  برده ین اھل سنت بدان پیمدققبعضی 

ه کن را یار مسلمکپس  »ارحم امتي بامتي ابوبكر« هکاند  و لھذا در حق او ارشاد فرموده
ر خدا و مظھر جالل و قھر یش یمرتض یاند به او حواله فرمود و عل یمورد رحمت الھ

اند بر ذمه او  افران را مورد قھر و غضبکوه او نقض عھد یش یشکافر کبود و  یالھ
ه نمونه محشر و مورد مسلمان و کدر آن مجمع  ید تا صفت جمال و جالل الھیگردان
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ر که ابوبکان صفات خدا جوش زند و طرفه آن است یپا یبای یدردو فواره ن یاز اافر بود ک
 یتیره روایھر یاز اب یبود در بخار یبن مرتض یار علکار ھم مددکن یدر ا سق یصد

ز گاه گاه ینمود و خود ن یمرتض ین علیگر متعید یه او را با جماعتکموجود است 
ه کت ابن عباس ثابت است یروام به کحا یچنانچه در ترمذشد  می ن خدمتیا یکشر

 یره فنادیت فاذا بح قام ابوھریروا یبھا و ف یر فنادکقام ابوب ییفاذا اع ینادی یان علک
د ین بود نقض عھد را موافق عادت عرب اظھار نموده آیر ھمکبھا بلجمله وجه عزل ابوب

گاھی عھد آن ما بر نقض یه ما را موافق رسم و آئکعذر نماند جای ان را ینده عریتا آ
و  ین وجه در معالم و زاھدیم و ایساخت یم و چاره خود میگرفت ینشد تا راه خود م

تب اھل سنت کگر یوه و دکد و شرح مواقف صواعق و شرح مشیو در شرح تجر یضاویب
ه بعد از مصالحه اوس یبیدر حد صغمبر خدا یور و مسطور است و لھذا چون پکمذ

د نه ینوشتن عھدنامه طلب برایتمام داشت  یرتتابت مھاکه در صنعت کرا  یانصار
ن یه اکد یا محمد بایان جھت مصالحه آمده بود گفت که از طرف مشرکل بن عمرو یسھ

سد و نوشتن او من را قبول نداشت چنانچه در مدارج و یبنو یعھدنامه را پسر عم تو عل
 ر مرقوم است.یتب سکگر یمعارج و د

ه کشخصی غ برائت عزل فرمودند اما عزل یاز تبلر را که ابوبکگر سلمنا یجواب د
داده باشند گواھی بر عدالت او  یات قرآنیو آ جغمبر یصاحب عدالت باشد و ھزار جا پ

است را خصوصًا چون در یت او ریبر عدم صالح شود میل نیه دلیبه جھت مصلحت جزئ
ه کرا یزافته باشد یصدور ن یاز و یانتیو خ یریه از آن معزول شده تقصک یخدمت

عه یبود و از ش جغمبر یب خاص پیه ربکسلمه را  ین عمر بن ابیر المؤمنیحضرت ام
ت یاز وال یه و متقین و عالم و فقیعابد و زاھد و ام یلیر و خین حضرت امیمخلص

تب کحه بل اصح الیتب صحکه در کن عزل نمود و در مقام عذرنامه به او نوشت یبحر

 بن عجالن الدورقي انـليت النعمفاين و اما بعد«است  ه نھج البالغه است موجودکعه یش

اديت االمانه وال تثريب عليك فقد احسنت الواليه البحرين ونزعت يدك فال ذم لك وعلی 

سلمه  یه عمر بن ابکثابت است  »باليقنيم وال متهم وال ماثوم وال ملوفاقتل غري ظنني و
و ھم از راه حسب و ھم از راه  نیافضل بود ھم از راه د یاز نعمان بن عجالن دورق

ما ھو حقھا ادا نموده و اگر کسرانجام داده بود و امانت را خوبی  ت را بهینسب و ال
ه کر حج ساختن ینداشت او را ام یم قرآنکح یکت اداء یاقت و قابلیل سق یر صدکابوب
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 جغمبر یداشت و از پمعنی ن رسالت چه یاادای به چند مرتبه مھم تر و اعظم تر است از 
 افت.ی یه باالجماع معصوم است چه قسم صدور مک

ه پدر او بود ارث ک جغمبر یه پکرا از ترل فاطمه  سر که ابوبکطعن دوازدھم آن
و من از  یرگیراث یپسر ابوقحافه تو از پدر خود م یه اکگفت ل نداد پس فاطمه 

س ک یکت یبه روال دام انصاف است و در مقابله فاطمه کرم گیراث نیپدر خود م
فرمود: ما  یه مکام  دهیشن جه من از رسول خدا که خودش بود احتجاج نمود و گفت ک

رد گی یراث میاز ما مسی کم و نه یرگی یراث میمسی کم نه از یا باشیه فرقه انبکمردم 

ْوَ�دُِ�مْ ﴿است  یح مخالف نص قرآنین خبر صریه اکحال آْن
َ
ُ ِ� أ َكرِ  يُوِصيُ�ُم ا�َّ لِ�َّ

نْثََيْ�ِ 
ُ
�ْن َ�نَْت َواِحَدةً فَلََها  فَإِْن ُ�نَّ �َِساًء فَْوَق اثْنََتْ�ِ فَلَُهنَّ ثُلَُثا َما تََركَ  ِمثُْل َحّظِ اْ�

ا تََرَك إِْن َ�َن َ�ُ َوَ�ٌ  ا�ِّْصُف  ُدُس ِممَّ ِ َواِحٍد مِنُْهَما السُّ
بََو�ْهِ لُِ�ّ

َ
 فَإِْن لَْم يَُ�ْن َ�ُ َوَ�ٌ  َوِ�

بََواهُ فَِ�ُّمِهِ ا�ُّلُُث 
َ
ُدُس  َوَورِثَُه � ْو  فَإِْن َ�َن َ�ُ إِْخَوةٌ فَِ�ُّمِهِ السُّ

َ
ِمْن َ�ْعِد َوِصيٍَّة يُوِ� بَِها أ

قَْرُب لَُ�ْم َ�ْفًعا َديْنٍ 
َ
ُهْم أ ُّ�

َ
�َْناؤُُ�ْم َ� تَْدُروَن �

َ
ِ  آبَاؤُُ�ْم َو� َ �َ  فَرِ�َضًة ِمَن ا�َّ َن إِنَّ ا�َّ

ر یرا و غ ین نص عام است و شامل است نبیه اکرا یز .]١١[النساء:  ﴾١١َعلِيًما َحِكيًما

َها ا�َّاُس ُعّلِْمَنا  َوَورَِث ُسلَيَْماُن َداُوودَ ﴿ه کگر است یز مخالف نص دیو ن ینب ُّ�
َ
َوقَاَل يَا �

ءٍ  ْ�َ ِ
وتِيَنا ِمْن ُ�ّ

ُ
ْ�ِ َوأ �ّ�ِ ﴿و  .]١٦[النمل:  ﴾١٦الَْفْضُل الُْمبِ�ُ  إِنَّ َهَذا لَُهوَ  َمنِْطَق الطَّ

نَْك َوِ�ًّا ِ� َ�قًِرا َ�َهْب ِ� ِمْن َ�ُ
َ
يَرِثُِ� َوَ�رُِث مِْن  ٥ِخْفُت الَْمَواِ�َ مِْن َوَرا�ِي َوَ�نَِت اْمَرأ

ھم  اء وارثیه انبکپس معلوم شد  .]٦-٥م: ی[مر ﴾٦َواْجَعلُْه َرّبِ رَِضيًّا آِل َ�ْعُقوَب 
ه کن طعن آنیجواب از اگیرند  میراث یشان ھم میشان ھم وارثان ایشوند و از ا یم

 جغمبر ین نص از پیدن ایمحض به جھت شنل راث از فاطمه یمنع م سر کابوب
ه ازواج مطھرات را ھم بر کل آنیبه دلل نمود نه به جھت عداوت و بغض فاطمه 

ز از جمله آنھا یر نکدختر ابوبل شه یعاو د یرس میغمبر یه پکراث حصه از تریر میتقد
ر با فاطمه بغض و عداوت داشت با ازواج مطھرات و پدران و بردران آنھا کبود اگر ابوب

راث یه ھر ھمه را محروم المکشه بود او را چه عداوت بود یه عاکخصوصًا با دختر خود 
 جه ه عم رسول اللکبه عباس  جه آن حضرت کب نصف مترویز قرید و نیگردان

ر بود او را چرا یق و مشیبا او رف سر کخالفت ابوب یشه از ابتدایو عباس ھمد یرس می
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ه خودش کس ک یکه فاطمه را به خبر کاند  ه گفتهکو آنچه کرد  می راثیمحروم الم
فه یه حذیتب اھل سنت به رواکن خبر در یه اکرا یبود جواب داد دروغ محض است ز

و عثمان و  یره و عباس و علیابوالدرداء و ابوھرر بن العوام و یمان و زبیبن ال

اء ـانشد كم باهللا الذي باذنه تقوم السم«وقاص  یعبدالرحمن بن عوف و سعد ابن اب

 اللهم نعم ثم اقبلولقال (ال نورث ما تركناه صدقه) قا ج واالرض اتعلمون ان رسول اهللا

قد قال ذلك قاال اللهم  ج اهللا ان ان رسولـا باهللا هل تعلمـالعباس فقال انشدكمعيلّ وعلی 

ه کن جماعت یه اکرا یت زیت است در قطعین خبر ھم برابر آیه اکپس معلوم شد  »نعم
 یر علیثکن جمع یاجای ن است چه یقید یشان مفیاز ای یکور شد خبر کمذ ھا نیانام 

ت معصوم برابر قرآن است یعه معصومند و روایه نزد شک یمرتض یالخصوص حضرت عل
عه از امام یحه شیتب صحکت در ین ھمه روایشان و با قطع نظر از این نزد ایقیدر افاده 

عن  یالبختر یعن ابافی کال یف یعقوب الرازیمحمد بن  یمعصوم ھم موجود است رو

ذلك ان واء ورثه االنبياء ـانه قال ان العلم«÷ عبدالله جعفر بن محمد الصادق  یاب

ا اورثوا احاديث من احاديثهم ـانمـا وال ديناراً ومـم يرثوا درهـم يورثوا ويف نسخه لـاالنبياء ل

د حصر است و یعه مفیبه اعتراف ش »اـكلمه انماخذ بشئ منها فقد اخذ بحظ وافر وفمن 

ِ ﴿ت یقطعًا چنانچه در آ ِيَن آَمُنوا ا�َّ ُ َورَُسوُ�ُ َوا�َّ َما َوِ�ُُّ�ُم ا�َّ َ�ةَ إِ�َّ يَن يُقِيُموَن الصَّ
َ�ةَ َوُهْم َراكُِعونَ  ر از علم و یه غکگذشت پس معلوم شد  .]٥٥[المائدة:  ﴾٥٥َوُ�ْؤتُوَن الزَّ

ز خبر یت المعصوم و نیبه روا یاند فثبت المدع ندادهسی کراث به یز میچ چیث ھیاحاد
است بال  ینیقید علم یده باشد مفیه بالواسطه از آن جناب شنکسی کغمبر در حق یپ

ا نشنود و اجماع یبشنود  دیگریشبھه و عمل بسماع خود واجب است خواه از 
سانی کر متواتر نسبت به آن یم خبر به متواتر و غیه تقسکاست  یعه و سنین شییاصول

سی کده نه در حق یگران خبر او را شنیرا مشاھده ننموده و به واسطه د یه نبکاست 
م کن خبر در حق او حیه اکده یشن یخبر یبالواسطه از و را مشاھده نموده و یه نبک

ده بود یخود شن سق یر صدکن خبر را ابوبیه باالتر از متواتر است و چون اکمتواتر بل
ن ھم یت است این خبر مخالف آیه اکنیم بر ایرا نداشت آمد دیگریش از یحاجت تفت

ن خطاب یین تعیخبر مبن یپس ا جغمبر یه خطاب به امت است نه پکرا یدروغ است ز
ت الزم خواھد آمد یص آیاست نه مخصص آن و اگر مخصص ھم باشد پس تخص
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ست و یافر وارث نکافته است مثًال اوالد یص یار تخصیت بسین آیجا و اکمخالفت از 
وارثان پدر بعضی شان یه اککنند  می تیعه از ائمه خود روایز شیست و نیقاتل وارث ن

ر و مصحف و یاند مثل شمش ه پدر خود و خود گرفتهکاز بعض تراند  خود را منع فرموده
ت آن و ھنوز عصمت یه خود متفرداند به رواکزی یچپدر به بدنی  کو پوشا انگشتری

ت از یع اھل بین خبر و صحت آن نزد جمیل بر ثبوت ایست و دلینزد اھل سنت ثابت ن
شان افتاد یدر دست ا جه آن حضرت که چون ترکن گرفته تا آخر آن است یرالمؤمنیام

شان ندادند  ز حصهیردند و دخل ندادند و ازواج را نکحضرت عباس و اوالد او را خارج 
عه معصومند و یه نزد شکن بزرگواران یاشد  می جاریغمبر یه پکراث در تریپس اگر م

ه به اجماع کرا یزداشتند  میح روا یصر ین حق تلفینزد اھل سنت محفوظ چه قسم ا
بر و یاز خ جه آن حضرت که متروکث ثابت و مقرر است یخ و علماء حدیتوارر و یاھل س

بر عباس غلبه  یو عباس بود عل یره در عھد عمر بن الخطاب به دست علیو غ کفد
و  ین بن علیو بعد از او به دست حس یبه دست حسن بن عل یمرتض یرد و بعد از علک

در کردند  می تداولھردو  ود ون و حسن بن حسن بیبن الحس یبعد از او به دست عل
ن بعد یاجمع شبرادر حسن بن حسن متصرف شد  ید بن حسن بن علیان بعد از آن ز

عمر  یه بود تا نوبت پادشاھیر بود افتاد و به دست مروانیه امکاز آن به دست مروان 
ه کرا زی یچرم من گی نمیه داشت گفت کعدالتی به جھت  ید ویز رسیبن عبدالعز

نم ک میمن رد  یفاطمه را و نداد و نباشد مرا در او حق جغمبر خدا یآن پ رد ازکمنع 
ت معلوم ین از اھل بیپس به عمل ائمه معصومل رد بر اوالد فاطمه کآن را پس رد 

ص یور تخصکث مذیث به حدیه مواریست و آینجاری راث یه آن حضرت مکه در ترکشد 

ْ�ِ  ُسلَيَْماُن َداُوودَ َوَورَِث ﴿ت یه آکم بر آنیافته آمدی َها ا�َّاُس ُعّلِْمَنا َمنِْطَق الطَّ ُّ�
َ
َوقَاَل يَا �

ءٍ  ْ�َ ِ
وتِيَنا ِمْن ُ�ّ

ُ
ه ھم ککند  می داللت .]١٦[النمل:  ﴾١٦إِنَّ َهَذا لَُهَو الَْفْضُل الُْمبِ�ُ  َوأ
 یقطع ثین حدیو مخالف اشود  می راث گرفتهیاء میشوند و ھم از انب یاء وارث میانب

ز رجوع به قول معصوم یال نکن اشین ثابت شده در حل ایت معصومیه به رواکاست 
مان ورث یعبدالله ان سل یعن اب ینیلکال یم رویعه التجا بردیتب شکم و به ینمود

ماالت کن وراثت علم و نبوت و یه اکمان پس معلوم شد یداود و ان محمدا ورث سل
ز مطابق قول معصوم داللت بر یه نینه عقلیو قره کاست نه وراثت مال و مترو ینفسان

خ حضرت داود نوزده پسر داشت پس ھمه یه به اجماع اھل تارکرا یرد زکن وراثت یھم
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از حضرت یدر مقام اختصاص و امت یه حق تعالکشدند حال آن یوارث آن حضرت م
ران گر برادیشان اختصاص دارد و دیه به حضرت اک ین عبارت فرموده وراثتیمان ایسل

ن یگر را این وراثت علم و نبوت است چه برادران دیتواند شد ھم نمیت کرا در آن شر
رد و وارث مال گی یراث پدر را میه ھر پسر مکز پر ظاھر است یزھا حاصل نبود و نیچ

تواند  نمیمشتمل بر لغو  یالم الھکپس خبر دادن از آن لغو محض باشد و شود  می پدر
ان یب یکاست شر یکه تمام عالم در آن شرکزی یچمان را در یشد و حضرت سل

ن وراثت عامه یل و مناقب ایان فضایدر ب یه حق تعالکاست  گیفرمودن چه موجب بزر
ه مراد از وراثت وراثت علم کح ناطق است به آنینده صریالم آکز ید و نیور فرماکرا مذ

�ُّ  َوَورَِث ُسلَيَْماُن َداُوودَ ﴿ث قال یاست ح
َ
وتِينَا َوقَاَل يَا �

ُ
ْ�ِ َوأ َها ا�َّاُس ُعّلِْمنَا َمنِْطَق الطَّ

ءٍ  ْ�َ ِ
ه لفظ وراثت در کند یو اگر گو .]١٦[النمل:  ﴾١٦إِنَّ َهَذا لَُهَو الَْفْضُل الُْمبِ�ُ  ِمْن ُ�ّ

ضرورت چرا  یقت به مجاز بیقت پس صرف لفظ از حقیعلم مجاز است و در مال حق
ه وراثت کز ال نسلم یب و نیذکقول معصوم است از تم ضرورت محافظت ییرد گوکد یبا

افته مثل منقوالت یص یه استعمال در عرف فقھا تخصیه قولکقت است بلیدر مال حق
ه مجاز کح است سلمنا یقت اطالق او بر وراثت علم و منصب ھمه صحیه و در حقیعرف

پھلو به  هک ین مجاز متعارف و مشھور است خصوصًا در استعمال قرآن به حدیکاست ل

ِيَن اْصَطَفيَْنا ِمْن ِعَبادِنَا﴿ یزند قوله تعال یقت میحق ْوَر�َْنا الِْكَتاَب ا�َّ
َ
فَِمنُْهْم َظالٌِم  ُ�مَّ أ

 ِ  ﴾٣٢ذَلَِك ُهَو الَْفْضُل الَْكبِ�ُ  ِ�َْفِسهِ َوِمنُْهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاْ�َْ�َاِت �ِإِذِْن ا�َّ

دَْ� ﴿و .]٣٢[فاطر: 
َ
ُخُذوَن َعَرَض َهَذا اْ�

ْ
فََخلََف ِمْن َ�ْعِدهِْم َخلٌْف َورِثُوا الِْكَتاَب يَأ

ُخُذوهُ 
ْ
تِِهْم َعَرٌض ِمثْلُُه يَأ

ْ
ْن  َوَ�ُقولُوَن َسُيْغَفُر َ�َا �ْن يَأ

َ
لَْم يُؤَْخْذ َعلَيِْهْم ِميَثاُق الِْكَتاِب أ

َ
�

ِ إِ�َّ ا�َْ  ِيَن َ�تَُّقونَ  قَّ َوَدرَُسوا َما �ِيهِ َ� َ�ُقولُوا َ�َ ا�َّ اُر اْ�ِخَرةُ َخْ�ٌ لِ�َّ فََ�  َوا�َّ
َ
أ

َواْجَعلُْه  يَرِثُِ� َو�َرُِث ِمْن آِل َ�ْعُقوَب ﴿عنی یگر یت دیو آ .]١٦٩[األعراف:  ﴾١٦٩َ�ْعقِلُونَ 
بالقطع  ه در آنجا وراثت منصب مراد استیپس به بداھه عقل .]٦م: ی[مر ﴾٦َرّبِ رَِضيًّا

د یق المجاز پس الزم آیعقوب مراد باشد به طریعقوب نفس ذات یه اگر لفظ آل کرا یز
اده بر دوھزار سال گذشته بود یا زیرکشان تا زمان حضرت زیعقوب از زمان ایه مال ک

به  ییحیا نموده حصه حضرت یرکم آن بعد از وفات زیر مقسوم و تقسیبود غ باقی
ا مقسوم شده باشد آن یرکش از وفات زیبرسد و ھو سفسطه جدا چه اگر پ ییحیحضرت 
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عقوب یعقوب اوالد یداخل گشت و اگر مراد از آل  یرثنیا شد و در یرکمال مال حضرت ز
اء و چه اموات و یل باشد چه احیاسرائ یع بنیا وارث جمیرکه حضرت زکد یبود الزم آ

مال کن مقام آوردن یت را در این آیااست  ین سفسطه اشد و افحش از سفسطه اولیا

�ّ�ِ ِخْفُت الَْمَواِ�َ ﴿ا دو لفظ فرموده یرکز حضرت زیفرقه است و نعلمای  یخوش فھم
نَْك َوِ�ًّا ِ� َ�قًِرا َ�َهْب ِ� ِمْن َ�ُ

َ
 یپس از جناب الھ .]٥م: ی[مر ﴾٥ِمْن َوَرا�ِي َوَ�نَِت اْمَرأ

خاص نباشد  یموصوف بود پس اگر مراد وراثت علمه به صفت وراثت کرد کطلب  یول
ع وارث یع شرایه پدر در جمکرا یده نباشد زیر آن فاکن صفت محض لغو افتد و در ذیا

د ھمت یز در واال دیلف و نکت یبشود  می دهیوراثت مال فھم یپدر است و از لفظ ول
ر یعلق خاطر به غثبات وارسته ت بی ن معالمیه از تعلقات اکا یه انبینفوس قدس یایعل

ارزد خصوصًا حضرت  نمی ییبه جووی یدنمتاع  گیجناب حق جل و عالء ندارند ھم
ه از کاست  یمشھور و معروفند محال عاد یتعلق بی و گیمال وارستکه به کا یرکز

ن رھگذر اظھار ینداشت بترسند و از ا یقدرن یشان ادنیه در نظر اکوراثت مال و متاع 
مال کح یصرمعنی ن یه اکند ینما یو خوف در جناب خداوندوه و مالل اند لفت وک

ه مال مرا به کدند یترس یا از آن میرکز اگر حضرت زیو نخواھد  میرا  یمحبت و تعلق دل
ه کترس نبود جای ند اول ینند و در امور ممنوعه صرف نماکجا خرج یتو االعمام من ب

گر است یشد صرف آن مال بر ذمه آن د دیگریچون شخص فوت شد و به وراثت مال 
ن یست و مع ھذا این یجا مرده را بر آن صرف مؤاخذه و عتابینند و خواه بکخواه بجا 

شان بود ین خوف در دست ایردن چه ضرور بود رفع اکعرض  یخوف را به جناب الھ
ب و یو آن وارثان بد روش را خافرمود  می رات و تصدقیش از وفات خیتمام مال را لله پ

سازند  یر میدھند و مخ یمگاھی ا را به موت خود آیگذاشتند و انب یخاسر و محروم م
 یه اشرار بنکوراثت منصب است اینجا  پس خوف موت فجاءه ھم نداشتند پس مراد در

ل یو تبد یام الھکف احیگشته مبادا تحر یل بعد از من بر منصب جبوره مستولیاسرائ
اورند و موجب فساد ینند و بر آن عمل بجا نکمحافظت ن ند و علم مراینما یع ربانیشرا
 یعت و بقایج شریو ترو یام الھکاح یشان از طلب ولد اجرایم گردند پس قصد ایعظ

باشد نه  یآن تا مدت دراز م یه موجب تضاعف اجر و بقاکنبوت در خاندان خود است 
راث یمسی کغمبر یه اگر از پکنند کنجا بحث یاز علماء در ابعضی بخل بر مال 

ن بحث روشن است یا یراث آنھا دادند و غلطیرد پس چرا حجرات ازواج را در مگی نمی
شان بود نه به جھت یت اکیه اقرار حجرات ازواج در دست ازواج به جھت ملکرا یز
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 جغمبر یه جناب پکشان یدر دست ال راث به دستور از اقرار حجره حضرت زھرا یم
ھر حجره را به نام زوجه ساخته به دست او حواله فرموده بود پس ھبه مع القبض 

ن یز ھمیه حضرت زھرا و حضرت اسامه را نکاست بل کمتحقق شد و آن موجب مل
آن خانه ھا بودند و  کھا را ساخته حواله فرموده بود و آن اشخاص ھمه مال قسم خانه

ه به کآن ین دعویل بر اینمودند دل یآن م انه درکتصرفات مال جغمبر یات پیبه حضور ح
شد  یکرا وفات نزد÷ ه چون حضرت امام حسن کثابت است  یعه و سنیاجتماع ش

دفن در  برای یه مرا ھم موضوعکد یذان طلبیاستل شه ین حضرت عایاز ام المؤمن
معنی ذان ین استیاو بود و ا کن در ملیجوار جد خود بدھد اگر نه حجره آن ام المؤمن

ه کاند  دهیز فھمیخود را از قرآن ن یھا بودن ازواج خانه کاشت و داللت بر مالند

َوقَْرَن ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّْجَن ﴿ه کھا را به ازواج اضافه فرموده و ارشاد نموده  خانه
وَ� 

ُ
َج اْ�َاهِلِيَّةِ اْ� ِطْعنَ  َ�َ�ُّ

َ
َ�ةَ َوأ َ�ةَ َوآ�َِ� الزَّ قِْمَن الصَّ

َ
َ َورَُسوَ�ُ  َوأ ُ  ا�َّ َما يُرِ�ُد ا�َّ إِ�َّ

ْهَل اْ�َيِْت َوُ�َطّهَِرُ�ْم َ�ْطهًِ�ا
َ
و اال مقام آن  .]٣٣[األحزاب:  ﴾٣٣ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم الرِّْجَس أ

ن یه اگر چنکند یعه گویشعلمای بعضی ز یت الرسول و نیب یو قرن ففرمود  می هکبود 
ر دادند یچرا به حضرت ام کدلدل و امثال ذلعنی یباء ر و زره و بغله شھیبود پس شمش

ه کرا یراث نبود زیغمبر میه پکه در متروکح است بر آنیل صرین دادن خود دلیم اییگو
زھرا و ازواج شد  می د اگر وارثیرس نمی جغمبر یراث پیم یر را خود به وجھیحضرت ام

مال آن جناب بعد از ه کر بنا بر آن است یشدند پس دادن حضرت ام یعباس وارث م
ص یتخصزی یچرا خواھد ھرکه  فه وقتین خلیع مسلمیم وقف دارد بر جمکوفات ح

ص نمود و یفه اول تخصیق دانسته خلیه الکق بلیزھا الین چیر را به اید حضرت امینما
ز ین جغمبر یه عمه زاده جناب پکر بن العوام یه آنجناب به زبکاء از مترویاشبعضی ز ین

ل یم دلین تقسیاند پس ا زھا دادهیچبعضی ز یرا ن یمحمد بن مسلمه انصاراند و  داده
اھل سنت  برایگر یل دین را در معرض شبھه آوردن دلیث و ایح است بر عدم توریصر

 افزودنست.
 ت:یب

 ر اگر خدا خواھـدیعدو شود سبب خ
 

 سنگ استخمیر مایه دوکان شیشه گر 
 

منع  سر کعه در اول در باب مطاعن ابوبیه شکد دانست یمه بایده عظینجا فایدر ا
ن یات ایروا ین و از رویچون از عمل ائمه معصومگفتند  می نوشتند و یراث میم
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گر ید یانتقال نموده دعو ین دعویثابت شد از ا جغمبر یث پیحضرات عدم تور
 زدھم است.یه آن طعن سکآوردند  یگر برمیدند و طعن دیتراش یم

او ھبه  برای جغمبر یه پکرا به فاطمه نداد حال آن کر فدکزدھم ابوبیطعن س
د پس یگواه و شاھد طلب یرا مسموع ننمود و از ول فاطمه  ینموده بود و دعوا
شان یشھادت آورد رد شھادت ا برایمن را یرم الله وجھه و ام اک یچون حضرت عل

 دیبا میگر ھم یزن د یکه کبلکند  نمی تیفاکزن در شھادت  یکمرد و  یکه کرد ک
در  جغمبر یه پکحال آن سر کرد با ابوبکالم ک کدر غضب شد و ترل پس فاطمه 

ھبه  یه دعواکن طعن آنیجواب از ا من اغضبها اغضبني)ه (کحق فاطمه فرموده است 

 یعل شن یا حسنیمن یو ام ا س یو شھادت دادن حضرت علل از حضرت زھرا 
عه است یات شیست محض از مفتریتب اھل سنت اصًال موجود نکات در یاختالف الروا

تب که در کمال سفاھت است بلکدن یدر مقام الزام اھل سنت آوردن و جواب آن طلب
ه چون کره آورده یه ابوداود از مغیوه از رواکاھل سنت خالف آن موجود است در مش

فه شد بنو مروان را جمع یز بن مروان بود خلیه پسر بن عبدالعزکز یعمر بن عبدالعز

صغري بني علی  كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها« جرد و گفت ان رسول الله ک

سالته ان جيعلها هلا فايب فكانت كذلك يف حياه ل  ان فاطمهويزوج منها ايمهم هاشم و

 يف حياته جا عمل رسول اهللا ـعمل فيها بم سا ان ويل ابوبكر ـميض لسبيله فلمحتی  الرسول اهللا

ميض لسبيله ثم اقطعها حتی  ا عمالـفيها بم س ا ان ويل عمر بن اخلطابـفلم ميض لسبيلهحتی 

اين وفاطمه ليس يل بحق  جمنعه رسول الله  مروان ثم صارت لعمر بن عبدالعزيز فرايت امرا

پس  ب ر و عمرکب یعھد رسول الله و اب یعلعنی ی »ما كانتعلی  اشهدكم اين رددهتا
ه کن اشخاص یو وقوع شھادت از ا یچون ھبه در واقع تحقق نداشته باشد صدور دعو

گر به گفته یش ندارد. جواب دیان و گنجاکاند ام عه معصوم و نزد ما محفوظینزد ش
ه کاست  یعه و سنیه شین مسئله مجمع علین ایکم لیردکت را قبول ین روایعه ایش

 که در قبض و تصرف او نرود و فدک وقتیتا  شود میموھوب له ن کموھوب مل
ه در دست کامده بود بلینل در تصرف زھرا  جغمبر یات پین حیباالجماع در ح

 یرا در دعوال فاطمه  سر کپس ابوبفرمود  می انهکتصرف مال یآنجناب بود در و
ه مجرد ھبه کرد کان یه را بین مسئله فقھیکق نمود لیه تصدکرد بلکب نیذکھبه ت
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ن صورت حاجت گواه و یه قبض متحقق نگردد و در اکوقتی تا  شود مین کموجب مل
ق اخبار یمن به طریو ام ا س یدن اصًال نبود و اگر بالفرض حضرت علیشاھد طلب

نجا ین را رد شھادت گفتن عجب جھل است این ھبه را اظھار فرموده باشند ایمحض ا
زن نه رد شھادت آنھا رد شھادت آن  یکمرد و  یکن یردن است به شھادت اکم نکح

گر یدزی یچق شاھد یه شاھد را تھمت دروغ بزنند و دروغگو پندارند و تصدکاست 
ند کز فرق نین دو چیا درمیانھرکه  گر ویدزی یچردن موافق شھادت او کم کاست و ح
ماند و چون  نمیپندارند نزد علماء قابل خطاب  یا مدعیب شاھد یذکم را تکو عدم ح

مرد و دو زن  یکه کوقتی ه تا کن است یه منصوص قرآن است ھمکمسئله شرع 
م شرع بود و کردن مجبور حکم نکن حیدر ا سر کابوبرسد  نمی ردنکم کنباشند ح

من اغضبها ه (کفرموده است ل در حق فاطمه  جغمبر یه پکاند  آنچه گفته

به شخصی ه که اغضاب آن است کرا یاست به لغت عرب ز یمال نادانک) پس اغضبني
ر ھرگز قصد که ابوبکد و ظاھر است یقصد نماشخصی ا به فعل در غضب آوردن یقول 

ان  ج ا ابنه رسول اهللايواهللا «ه کگفت  می نداشت و بارھا در مقام عذرل ذاء فاطمه یا

پس چون اغضاب از جانب او متحقق  »يان اصل من قرابتاىل  احب ج قرابه رسول اهللا

ت در یم بشرکبنا بر حل حضرت زھرا  ید چه قسم داخل گردد آرید در وعنشو
ن چه یر را از اکد به لفظ اغضاب است نه غضب ابوبین چون وعیکغضب آمده باشد ل

ر کالبته ابوب »هيه غضبتُ عليمن غضبتَ عل«ه کشد  می د واقعین لفظ وعیاگر به ا کبا
بارھا به وقوع  گیدر مقدمات خانر یو غضب حضرت زھرا بر حضرت امبود  میرا خوف 

ان یخود نمودند و حضرت زھرا گر برایه خطبه بنت ابوجھل کوقتی آمده از آن جمله 

اطمه بضعه اال ان ف«ه کن خطبه فرمود یب آنجناب این تقریش پدر خود رفت و به ھمیپ

حضرت ه کو از آن جمله آن »يريبني ما راهبا فمن اغضبها اغضبنيمني يؤذيني ما اذاها و
ن مسجد یر به حضرت زھرا رنجش فرموده از خانه برآمده به مسجد رفت و بر زمیام
ن ماجرا اطالع دست داد نزد زھرا آمد یرا بر ا جغمبر یفرش خواب فرمود و چناب پ یب

لوله) يقل (قيم ـلوفخرج  يانه غاضبن«ه کرد کزھرا عرض  کن ابن عمیه اکد یو پرس

ه حضرت کھات است یح است و از اجال بدیه و صحیعلت متفق یرواھردو  نیو ا »يعند
ه برادر کت بر حضرت ھارون یم بشرکه الصلوه و السالم به حینا و علینب یعل یموس
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د یشکش گرفت و کش مباریه سر و رک یمقرب خدا بود غضب نمود به حد یالن و نبک
اغضاب ه کرا ینفرموده بود ز یه حضرت ھارون قصد غضب حضرت موسکن است یقیو 
ن معامله یست پس اگر ایچ شبھه نیھ یفر است اما در غضب حضرت موسک ینب

د معاذا لله من یگرد یفر مکالبد حضرت ھارون در آن وقت متصف به بود  میاغضاب 
دن یا بنا بر نشنیراث یبنا بر منع مل ه حضرت زھرا کگر سلمنا یجواب د کذل

 یعه و سنیات شین در روایکنمود ل سر کالم با ابوبک کھبه غضب فرمود و تر یدعو
زھرا  یر شاق آمد و خود را به در سراکبر ابوب یلین امر خیه اکح و ثابت است یصح

ه حضرت زھرا از او خشنود کع خود ساخت تا آنیرا شف ین علیرالمؤمنیحاضر آورد و ام
وه کو شرح مش یھقیتاب الوفا و بکات اھل سنت پس در مدارج النبوه و یشد اما روا

بعد  سق یر صدکه ابوبکخ عبدالحق نوشته است یوه شکه در شرح مشکموجود است بل
ستاد و یآفتاب در آستانه در ا یرفت و بر گرمل ه به خانه فاطمه زھرا ین قضیاز ا

ه به ین قضیز ایاض النضره نیشد و در ر یرد و حضرت زھرا از او راضکخواھی عذر
ن قصه یز ھمین یاز شعب یھقیت بیور است و در فصل الخطاب به رواکل مذیتفص
رون آمد یه گفته بکرده کت یروا یتاب الموافقه از اوزاعکور است و ابن السمان در کمذ
نگردد از  ینجا تا راضیروم از ا نمیدر روز گرم و گفت ل بر در فاطمه  سر کابوب

 یه راضکپس سوگند داد بر فاطمه  س یعل یپس درآمد بر و جغمبر خدا یمن بنت پ
نه موافق یه خود به عیدیعه پس زیات شیشده است و اما روا یشو پس فاطمه راض

ن کیه پس صاحب محجاج السالیاند و اما امام ردهکت ین باب روایت اھل سنت در ایروا

ا راي ان فاطمه انقبضت عنه ـمـل« سر کاند ان اباب ردهکت یشان روایاعلمای ر از او یو غ

ها ـيف امر فدك كرب ذلك عنده فاراد اسرتضاءها فاتاها فقال لم تتكلم بعد ذلك ـلوهجرته و

قت يا ابنه رسول يقسمها فيعطي الفقراء  ج لكني رأيت رسول اهللاوا ادعيت ـفيم ج اهللا صدّ

ا كان ـابن السبيل بعد ان يؤيت منها قوتكم والصنعني هبا فقالت افعل فيها كمومساكني ـالو

ان افعل فيها ما كان يفعل ابوك فقالت واهللا علی  ك اهللايفعل فيها فقال ذل ج ايب رسول اهللا

كان واخذت العهد اليه ولتفعلن فقال واهللا ال فعلن ذلك فقالت اللهم اشهد فرضيت بذاك 

ن یا »ابن السبيلومساكني ـيقسم الباقي فيعطي الفقراء والويعطيهم منها قوهتم  س ابوبكر
ن عبارت یه و از ایتب معتبره امامکگر ین و دکیه در محجاج المسایاست عبارت مرو
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ن عدم قبض را و تصرف یکق نمود لیزھرا را تصد یر دعوکه ابوبکح مستفاد شد یصر
ع االمه و یما ھو المقرر عند جمکدانسته بود  کن وفات مانع ملیتا ح جغمبر را یپ

من و یق نموده باشد باز حاجت اشھاد ام ایتصد یزھرا را در دعو سر کچون ابوب
ه اظھار حق شد و طوفان و یات امامیروا یه از روکچه بود الحمد لله  سر یامحضرت 

رد کرا مسموع ننمود و شھادت را رد  یه دعوکبسته بودند  سر که بر ابوبک یتھمت

در .]٨[األنفال:  ﴾٨ِ�ُِحقَّ اْ�َقَّ َوُ�بِْطَل اْ�َاِطَل َولَْو َكرِهَ الُْمْجرُِمونَ ﴿دروغ برآمد و الله 
 کر قبض موجب ملیه ھبه بغکدند یعه چون دیشعلمای ه کد دانست یز بایننجا یا
 یریرا چه تقص سر کآمد و ابوب یچرا در غضب مل پس حضرت زھرا  شود مین

گر برآوردند و ید یز انتقال نموده دعواین دعوا نیشان از ایاعلمای ناچار در زمان ما 
 ه آن طعن چھاردھم است.کدند یگر تراشیطعن د

رده بود و کت یوص کرا به فد سحضرت زھرا  جغمبر خدا یه پکچھاردھم آنطعن 
ن طعن به یغمبر نمود جواب از ایت پیتصرف نداد پس خالف وص کر او را بر فدکابوب

باز اثبات آن دعوا به ل ت حضرت زھرا یوصا یه دعواکچند وجه است اول ان
د بعد از آن ید رسانیثبوت باعه به یا شیتب معتبره اھل سنت کاز  یتابکاز  یشھادت

راث است پس در یاخت م یعه و سنیت به اجماع شیه وصکد دوم آنید طلبیجواب با
 راثیت و میه وصکرا یخواھد شد زجاری ت چه قسم ینشود وصجاری راث یه مکمال

ه مال کمانند بل نمیز یچ چیھ کاء مالیاند و بعد الموت انب بعد الموت کانتقال ملھردو 
اء یه االنبکن آن است یو سر در اگردد  میت المال یو داخل بشود  می خدا شان مالیا

و به دانند  می ه خدایشان افتد عاریه در دست اکرا ھرچیز  ا مع الله پسکشھدون ملیال 
شان یه اکن از تریدادای و نه  شود میات واجب نکشان زیشوند و لھذا به ا یآن منتفع م

ست و یراث دادن نافذ نیردن و مکت یالبداھه وصت بیو در مال عارگردد  میواجب 
ت ین بالقطع ثابت شد عدم نفاذ وصیت معصومیاء به روایث در مال انبیچون عدم تور

ت به یت و وصیاست از وص یث به مراتب اقویه تورکرا ید زیبه ثبوت رس یق اولیبه طر
 درستوقتی بالخصوص شخصی  برایت یه وصکوم آنیث سیمراتب اضعف است از تور

نجا لفظ یصادر نشده باشد و در ا یت از موصیه سابق از آن بر خالف آن وصکشود  می
ل یسب یوقف ف جغمبر یه پکع مترویرده رفته است و جمکار خود کناه صدق کما تر

ت واقع شده باشد و یه اگر بالفرض وصکت نمانده چھارم آنیش وصیده گنجایالله گرد



 ی اثنا عشری تحفه   ٥١٦

د او خود معذور ینزد او به موجب شاھدان به ثبوت نرسبر آن اطالع نشد و  سر را کابوب
نفرمود جاری ت را یه آن وصکر را در وقت خالفت خود چه عذر بود یشد اما حضرت ام

اگر حصه خود را در نمود  میم یل تقسین و ابن السبکیو به دستور سابق در فقرا و مسا
ادر خود محروم ساخت راث میشان را چرا از مین و خواھران ایرد حسنکراه خدا صرف 

ر یه در آنھا است در زک یرا با خللھرچھار  اند ن سخن چھار جواب گفتهیعه از ایش
خانه  جچنانچه حضرت رسول گیرند  میت مغضوب را باز نیه اھل بکم اول آنیآور یم

ن جواب یه از غاصب نگرفتند و در اکه داشتند بعد از فتح مکه در مکمغضوب خود را 
را به حضرت امام محمد باقر  کز خود فدیه در وقت عمر بن عبدالعزکرا یخلل است ز

ه بر آن متصرف شدند تا یعباس یشان بود باز خلفایشان گرفتند و در دست ایداد و ا
 که فدکبه عامل خود قثم بن جعفر نوشت  یست مأمون عباسیه در سال دوصد و بکآن

بر آن  یل عباسکرفتند باز متورضا گ ین وقت امام علیبده در ال را به اوالد فاطمه 
نور الله در مجالس  یمتصرف شدند و بعد از آن معتضد رد آن نمود چنانچه قاض

ن حضرت یاگیرند  میت مغصوب را نیر نموده پس اگر اھل بکل ذین به تفصیالمؤمن
ن خالفت مغصوبه را بعد از شھادت عثمان چرا یر المؤمنیز حضرت امیچرا گرفتند و ن

د چرا خواھان نزع شد و ید پلیزین خالفت مغصوبه را از یضرت امام حسرد و حکقبول 
ر اقتدا به یه حضرت امکآن است  اند عه گفتهیه شکد. جواب دوم یمنجر به شھادت گرد

را ین جواب سراسر خلل است زیمنتفع نشد و در ا کنموده از فدل حضرت فاطمه 
را گرفتند و به آن منتفع شدند چرا اقتدا به حضرت فاطمه  که فدکائمه بعضی ه ک

فرض  کگر چرا تریا نه اگر فرض بود ائمه دین اقتداء فرض بود و یز ایزھرا ننمودند و ن
دن است و یه حق را به حقدار رسانکرد کفرض  کنفل تر براینمودند و اگر نبود چرا 

ه اگر حضرت زھرا از یفعال اضطرارباشد نه در ا یه شخص میاریز اقتدا در افعال اختین
ه کت یافت ناچار بود و در مظلومین کقدرت بر انتفاع از فدسی کراه ظلم و ستم 

خود به فرمود  می ز اگر اقتدایدارد و نمعنی است اقتدا چه  گیو ناچار یسراسر مجبور
ساخت جواب  یراث میشان را چرا محروم المین و خواھران ایحسنشد  نمیآن منتفع 

جّر نفع  برایر یه شھادت حضرت امکه مردم بدانند کاند آن است  عه گفتهیه شکسوم 
ه گمان ک یه مردمکز خللھا است اول آنین جواب نیخود نبود حسبه لله بود و در ا

ه رد کن مقدمه ھمان مردم خواھند بود یر داشته باشند در ایفاسد به حضرت ام
ر یت نمودند و آن مردم در زمان خالفت حضرت امیا وصیشان و باب ھبه یشھادت ا
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را توانستند دانست معنی ن یمرده بودند از نگرفتن در زمان خالفت خود آنھا چه قسم ا
ز نواصب خوارج را توھم شده یر گرفتند نیاز اوالد حضرت امبعضی ه چون کدوم آن
و  کن و ملیزمه در کجّر نفع به اوالد خود بود بل برایر یه شھادت حضرت امکباشد 

 تیه اوالد خود را وصکست یبا یاز نفع خود پس مافتد  میشتر منظور یباغ نفع اوالد ب
ز اوالد ید و نیاین را نخواھند گرفت تا در شھادت من خلل نیه ھرگز ھرگز اکفرمود  می

ر یاقتدا به حضرت زھرا دوم اقتدا به حضرت امی یکشد  می او را دو اقتدا مانع گرفتن
ن جواب خلل آن است یه بود و در این ھمه بنا بر تقیه اکعه آنیچھارم از طرف شجواب 

گردد  میه حرام ید و به جنگ و قتال مشغول شود او را تقیه ھرگاه امام خروج فرماک
ه نفرمود ین ھرگز تقین است و لھذا حضرت امام حسیه ھمیع امامیچنانچه مذھب جم

فرمود  می هیر اگر تقیمان خالفت حضرت امرد پس در زکو جان خود در راه خدا صرف 
تاب منھج کن ھمه در یو با قطع نظر از ا کمعاذ الله من ذلشد  می ب حرامکمرت

خ و بن یال از بکه به سبب آن اشکگفته است زی یچ یخ ابن مطھر حلیرامه شکال

 ر يفكا وعظت فاطمه ابابـمـانه لوهو«نماند  سر کطعن بر ابوبجای نده شد و اصال کبر

ه بر ذمه ک یت ھر دعواین روایر صحت ایپس بر تقد »هايردها علوتابا كها ـتب لك كفد
 یچ دعوایعه را به ھیت ساقط گشت پس شیراث خواه ھبه خواه وصیر بود خواه مکابوب

گذرند.  یم یعه و سنیثر به خاطر شکه اکنجا دو شبھه یماند ا باقیطعن نماند جای 
ه از حضرت زھرا به وقوع آمد نزد کھبه  یراث و دعوایم یدعواھرچند  هکشبھه اول آن

بود پس چرا  کحضرت زھرا به گرفتن فد ید اما اگر مرضیبه ثبوت نرس سر کابوب
 درمیانن گفتگو رنجش ید تا ایشان نگذرانیرد و به خدمت اک گیستادیا سر کابوب

ن یر را در اکه ابوبکن شبھه آن است یده باشد رفع ایآمد که به صلح و صفا انجام نمی
حضرت زھرا قدم  کش آمده بود اگر استرضاء خاطر مباریم پیعظ ییمقدمه بال

ن گمان یقیه مردم به کافت اول آنی ین راه میم در دیداشت به دو وجه رخنه عظ یم
د ینما یات میو رعاکند  می مکفه در امور مسلمانان به تفاوت حیه خلکبردند  یم
اند  ه عوام الناسکگران یو از دکند  می شان حوالهیبرو داران مدعاء ا یثبوت دعو یب

م ین گمان موجب فساد عظیو اخواھد  میو شھود و گواه خاطر خود  یاثبات و دعو
ار ک یشواین دستورالعمل او را پیام اکگر قضات و حیامت و دیام قین تا قیبود در د

ز به ین دستاویاھا با  یت جانبداریساختند و جابجا مداھنت و مساھلت و رعا یخود م
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و  داد می یکق تملین به طرین زمیه حضرت زھرا را ایکه در صورتکآمد دوم آن یوقوع م
ن یابت اوست پس اعاده ایه خالفت و نکرا یموروث است ز کقت ملیوارث در حق کمل

آمد  یدر خاندان رسول الزم م »ما تركناه صدقه«م کبود به ح جه صدقه رسول کن یزم

ن یا »العائد يف صدقته كالكلب يعود يف قيئه«ه کده بود یشن جغمبر یپه از جناب کحال آن

 ینین دو وجه دیابد و ھمراه ایه صدور کن نبود کھرگز مم سر کم از ابوبیت عظکحر
ز دھان طلب وا یه در صورت حضرت عباس و ازواج مطھرات نکوی یدنگر ھم ید یوجھ

تنگ  سر کار بر ابوبکخواستند و  یھات مین او دین قسم زمیخود ھم برایرده ک
ساخت حضرت زھرا  یو آن را مقدم مکرد  می تین مصالح را رعاید و اگر ایگرد یم

 »اـمؤمن اذا ابتيل ببليتني اختارا هوهنمـال«ه ک یث نبویم حدکناچار به حشد  می آزرده
آن  کن بود چنانچه واقع شد و تدارکن ممیا که تدارکرا یار نمود زین شق را اختیھم

ر و کابوب درمیانه چون کن شبھه دوم آنیان نداشت و باعث فساد عام بود در دکشق ام
حاصل خوبی  دورت بهکد و رفع ین مقدمه به صلح و صفا انجامیحضرت زھرا بابت ا

ه کد پس باعث چه شد یبه ثبوت رس یعه و سنیات شیروا ید چنانچه از رویگرد
شان را شبانه به یر ایجنازه نشد و حضرت امر بر کحضرت زھرا روادار حاضر شدن ابوب

ت حضرت زھرا بنا بر ین وصیه اکن شبھه آنیشان دفع فرمود رفع ایت ایموجب وص
ه حضرت زھرا در مرض کحه یت صحیست به روایا بود چنانچه مرویمال تستر و حک

رون آرند و یپرده در حضور مردان ب بی ه مرا بعد از موتکموت خود فرمود شرم دارم 
آوردند اسماء  یرون میپرده به دستور مردان ب بی ه زنان راکادت آن زمان چنان بود ع

جاوه کمانند  یخرما نعش یھا ه از شاخهکدم یس گفت من در حبشه دیبنت عم
ه به حضور من ساخته به من بنما اسماء آن را ساخته کسازند حضرت زھرا فرمود  یم

 جرد و ھرگز او را بعد از واقع آن حضرت کار خوشوقت شد و تبسم یبه زھرا نمود بس
ه بعد از مرگ تو مرا غسل کرد کت یده بودند و به اسماء وصیخوشوقت و متبسم ند

سی کر ین جھت حضرت امید پس به ایه درآک یرا نگذار دیگریبا تو باشد  یو عل یدھ
 ت نمازیاز اھل بچندی حضرت عباس با  ید و به قولیرا بر جنازه حضرت زھرا نطلب

ق و یر صدکگر ابوبیه روز دکات آمده یروابعضی ردند و در کگزارده ھم در شب دفن 
ه کردند کت یاکه آمدند شیبه جھت تعز یمرتض یه به خانه علکگر اصحاب یعمر فاروق و د
 لگفت فاطمه  یمرتض یم علیافتی یتا شرف نماز و حضور درم یردکچرا ما را خبر ن
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تا چشم نامحرم بر جنازه  ینکا بروم مرا به شب دفن یه چون از دنکرده بود کت یوص
ت مشھور و در فصل ین است روایردم و اکعمل  یت ویفتد پس موجب وصیمن ن

ر بن عوام وقت یق و عثمان و عبدالرحمان ابن عوف و زبیر صدکه ابوبکالخطاب آورده 
مغرب و عشاء شب سه شنبه  درمیاننماز عشاء حاضر شدند و رحلت حضرت فاطمه 

ن یرمضان بعد از شش ماه از واقعه سرور جھان به وقوع آمده بود و سن کسوم ماه مبار
ش امام شد و نماز یپ یمرتض یر به موجب گفته علکست و ھشت بود و ابوبیعمرش ب

ر جنازه کردن ابوبکه حاضر نکبر آن یل عقلیر برآورد و دلیبکگذارد و چھار ت یبر و
ه اگر بنا بر کان است ناخوشی دورت و کن جھت بود نه بنا بر یا از ھمحضرت زھر

ن ینماز نگذارد و ا یبر و سر که ابوبکن جھت خواھد بود یباشد از اناخوشی دورت و ک
چون جنازه  یعه و سنین از طرف شیه به اجماع مورخکرا یز شود میامر خود درست ن

ه یه از جانب معاوکالعاص  یاب د بنیبه سع سن یبرآوردند امام حس سامام حسن 
ه امام ک یه اگر نه سنت جد من بر آن بودکرده فرمود کنه داشت اشاره یامارت مد
ه حضرت زھرا بنابر پاس کردم پس معلوم شد ک نمیش یر باشد ھرگز تو را پیجنازه ام
ت حضرت ین خالف وصیت نفرموده بود و اال حضرت امام حسین وصیر اکنماز ابوب

د ابن العاص به ھزار مرتبه از یه سعکو ظاھر است آورد  میم به عمل زھرا چه قس
غمبر پدر یه جناب پکاقت امامت نماز و حرف شش ماه بود یمتر بود در لکر کابوب

د کیع مھاجر و انصار ساخته بود و به تأیش نماز جمیر را پکبزرگوار حضرت زھرا ابوب
ن یل این مدت قلیحضرت زھرا را در اه کن مقدمه را پرداخته چه احتمال است یتمام ا

 اد رفته باشد.یواقعه از 
ل یرا مساھرکه  معلوم نبود و یل شرعیمسابعضی  سر را که ابوبکطعن پانزدھم آن

عت به اجماع یام شرکه علم به احکرا یعت معلوم نباشد قائل به امامت نباشد زیشر
 یل شرعیمسا سرا  رکه ابوبکم یاز شروط امامت است اما آنچه گفت یعه و سنیش

ردن فرمود و ندانست که دست چپ سارق را قطع کل اول آنیمعلوم نبود پس به سه دل
ه قطع دست چپ کل آنین دلین است جواب از ایه قطع دست راست در شرع متک

مفصل از حارث بن  یچنانچه نسائ یبار در دزد یکر دو بار به وقوع آمده کسارق از ابوب
ح االسناد یه صحکم گفته است کاند و حا ردهکت یم رواکو حا یو طبران یحاطب لخم

از  یوه از ابوداود و نسائکثر علماء چنانچه در مشکعت نزد ایم شرکن است حیو ھم

فقال اقطعوه فقطع ثم جئ به الثانيه فقال  ج جئ بسارق ال النبي«ه گفت کجابر آورده 
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امام حمي والرابعه فقال اقطعوه فقطع  اقطعوه فقطع ثم جئ به الثالثه فقال اقطعوه ثم جئ به

در حق سارق  جغمبر یه پکت آورده یره روایھر یاز اب »السنه بغوي در رشح السنه

ان رسق فاقطعوا يده ثم ان رسق فاقصعوا رجله ثم ان رسق فاقطعوه يده ثم ان «فرمود: 
قطع به ايلد رسق فاقطعوا رجله قال ميح السنه اتفق اهل العلم يلع ان السارق اول مره ي

ايلم� ثم اذا رسق ثانياً يقطع رجله الیرسي واختلفوا فيما رسق بعد قطع يده و رجله 
فذهب اكرثهم ايل انه يقطع يده الیرسي ثم اذا رسق رابعاً يقطع رجله ايلم� ثم اذا رسق 

و  یو الشافع »و ايله ذهب مالكت بعده يعّزز و �بس و هو املروي عن ايب ب�ر 
واقع شد محل طعن نماند  جغمبر یم پکر موافق حکم ابوبکه و چون حیاسحاق بن راھو

را  یرد و بار دوم سارقک نمیفه ینبود تا خالف مذھب حن یر حنفکه ابوبکو ظاھر است 
نجا یدن فرمود و در ایسار او را بریو الرجل بود پس  ید الیمنیه قطع الکش او آوردند یپ

ن ید و اید برین قسم شخص را دست چپ بایه اکن است یمثر علماء ھکھم مذھب ا
از شخصی ه که آورده یت عبدالرحمن بن قاسم عن ابیدر موطا به روا کقصه را امام مال

رد و کآمد و در خانه او نزول  سر کده بود نزد ابوبیاو بر یه دست و پاکمن یاھل 
دست و پا  یدزدرده و مرا به تھمت که بر من ظلم کرد کمن عرض یت عامل یاکش
ه شب تو شب که قسم به خدا کر گفت که ابوبکگذارد تا آن یثر شب تھجد مکده و ایبر

رد و کور خود را گم یس بود زیه اسماء بنت عمکر کد اتفاقًا زوجه ابوبینما نمیدزدان 
 ییه مبادا در جاککردند  می رون برامدند و چراغ گرفته تفحصیر بکمردم خانه ابوب

ا سزا یه بار خداکگفت  می گشت و یز ھمراه مردم میده نیآن دست و پا بر افتاده باشد و
وس شده برگشتند یرنج داده آخر مردم مأ یان را به دزدیکن خانه نیه اکرا سی کده 

ه کافتند و از آن زرگر بعد تفحص معلوم شد ی یور را نزد زرگریبعد چند روز ھمان ز
ده اقرار یفروخته است آخر آن دست و پا برده به دست من یھمان شخص دست و پا بر

 سر که دست چپ او را ببرند ابوبکم فرمود کح سر کور پس ابوبیآن ز یرد به دزدک
ن یر از ایاو بود و غ یبد او بر جان خود نزد من سخت تر از دزد ین دعایه اک گفت می

طعن  نینشده پس ا رویر مکگر در قطع دست چپ سارق از ابوبید یتیت روایدو روا
و تمام قصه را کنند  می چشیسار پیه بر لفظ کجا و صرف تعصب است یمحض ب

غبر از سوختن به آتش یپآنکه  را بسوخت حال یر لوطکه ابوبکل دوم آنینند دلیب نمی
ه کل به چند وجه است اول آنین دلیب منع فرموده جواب از ایجاندار را در مقام تعذ
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در الزام اھل سنت  شود میوارد شده و حجت ن ف از ابوذریت ضعیبه روا یسوختن لوط
ن آمده است انه امر به فضرب عنقه یذر چن ید بن غفله عن ابیح عن سویت صحیو روا

ه کگران درست است مثل آنیعبرت د برایثم امر به فاحرق و مرده را به آتش سوختن 
ات یمشروط به حافت الم و درد یست دریب نیه مرده را تعذکرا یشند زکمرده را بر دار 
ن یاست به صحت ا یعه و ملقب به علم الھدیشعلمای ه از اجله ک یاست و مرتض

ح یت نه نزد اھل سنت صحیت سابقه اعتراف نموده پس آن روایت و بطالن روایروا
وجه دوم  یاست و نه الزام یل اقناعیعه آن را مدار طعن نمودن نه دلیاست و نه نزد ش

واحد به شخصی بار سوختن به آتش در حق یکق یر صدکوبه از ابکم یردکه قبول کآن
جمعی بار یکر به وقوع آمده یثکبه تعدد در حق جماعت  یمرتض یوقوع آمده و از عل

از اصحاب بعضی از مرتدان بودند و به اعتقاد بعضی ه به قول کر را از زنادقه یثک
سنت اصح ه نزد اھل ک یح بخاریعبدالله بن سبأ سوختن فرمود چنانچه در صح

ابن عباس  كبزنادقه فاحرقهم فبلغ ذلعلی  ايت«ه کرده کت یرمه رواکتاب است از عکال

س را کگر دو یو بار د »قال (ال تعذبوا بعذاب اهللا) ج ينت انا مل احرقهم الن النبكوفقال ل
ن از ابن یات از رزکز سوخته چنانچه در مشیعه لواطت گرفتار بودند نیبه شنباھم  هک

 »ملعون من عمل عمل قوم لوط«غمبر خدا گفت یه پکت آورده یره روایھر یعباس و اب
ات اھل سنت را در حق ین روایًا ارقھما و اگر ایت عن ابن عباس ان علیروا یو گفته و ف

شان را یفه مردوده ایات ضعیر رواکه در حق ابوبکقبول ندارند به وصف آن یمرتض یعل
ات یعه روایتب معتبره شکست ناچار از ید نیبع ن فرقهیاند از تعصب ا مدار طعن ساخته

اء و یه االنبیتاب تنزکدر  یملقب به علم الھد یف مرتضید آورد شرین مضمون بایا

جای ن باشد یو چون چن »دبره غالماً يف اً احرق رجالً ايتيانّ عل«ه کرده کت یاالئمه روا

ات یه در رواکسوم آننماند لموافقه فعله فعل المعصوم وجه  سر کعه بر ابوبیطعن ش
سوخته  یرا به مشورت و امر حضرت عل یق لوطیر صدکه ابوبکاھل سنت ثابت است 

ابن ايب الدنيا به اسناد جيد عن وان ـاجتهاد خود اخرج البيهقي يف شعب االيم«است نه به 

 ا استشارـمـالواقدي يف كتاب الرده يف آخر الرده بني سليم ان ابابكر لومنكدر ـحممد بن ال

ذلك فامر علی  الصحابه يف عذاب اللوطي قال عيل اري حترق بالنار فاجتمع راي الصحابه

را  یر فجاءه سلمکه ابوبکاند  عه گفتهیرواه شبعضی و آنچه  »فاحرق بالنار س به ابوبكر
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ه کح آن است یاخت و سوخت غلط است صحاند زنده در اتشکرد  می قیه قطع الطرک
ر سوختن فرموده و بالفرض اگر از یبود به امر حضرت ام یه لوطکشجاع بن زبرفان را 

ه کرا یتواند شد ز نمیق را ھم سوختن فرموده باشد محل طعن یاست قاطع طریراه س
الله معلوم کر را مسئله جده و که ابوبکل سوم آنیفعل او با فعل معصوم موافق افتاد دل

ھل سنت موجب الزام ن طعن بر ایه اکجواب آنکرد  می گران سؤالیه از دکنبود 
 یست آریام بالفعل در امام شرط نکع احیشان علم به جمیه نزد اکرا یز شود مین

 ه اول تتبع نصوصکار مجتھد کن است یه استنباط شرط است و ھمکاجتھاد و مل
و دھد  می یافت موافق به نص فتویم منصوص کد اگر حینما یو تفحص اخبار مکند  می

نصوص مدون  سر کاستنباط مشغول شد و چون در وقت ابوبافت به یاگر منصوص ن
نمود  میشان  ث مشھور نشده ناچار از صحابه تفحص مسموعاتیات احادینبودند و روا

مجتهدين اذ يبحثون ـالكالله فليست بدعا من الويف رشح التجريد اما مسئله اجلده «قال 

اىل  عيل يف بيع امهات االوالد هلذا رجعواً ـيسألون من احاط هبا علموعن مدارك االحكام 

ه ککند  می ق داللتین تفحص و تحقیه اکبل »عدم علمهعلی  ذلك ال يدلوقول عمر 
ط یعت شرایداشت و در قواعد شر یم یاط مرعیمال احتکن یام دکق در احیر صدکابوب

ه ھل کد یرد پرسکره ظاھر یو لھذا چون مسئله جده را مغآورد  میاھتمام تمام بجا 
 یقت منقبت عظمین امر در حقیست پس ایات تعدد شرط نیو اال در روا کریغ کمع

ه منقبت را منقصت سازند و محل طعن کجاست یق چه بال تعصب بیصد برایاست 
 .یگردانند آر

 ت:یب
 نـــده بــــادکش پرایچشـــم بدانــــد

 

ـــع  ـــب نمای ـــری ـــرش در نظ  د ھن
 

سنت است نزد ما تفاء بر اجتھاد در حق امام مذھب اھل که اکند یعه گویو اگر ش
 آید میار نکن جواب بیل شرع شرط امامت است ایع مسایط بالفعل به جمیعلم مح

ن باب یشان را در ایم چون بناء مطاعن بر مذھب اھل سنت است البد قرار داد اییگو
سر ین باب است میا یه مدعاکر نزد اھل سنت کامامت ابوب ید داشت و اال نفیمسلم با

کنند  می شان ثابتیع بر ذمه ایرده تشکار تنگ یسنت را بس نخواھد آمد و اگر اھل
الله کمسئله جده و  سر را کگر اگر ابوبید جواب دید شنیعه بایجواب بر اصول ش کنیا

ر یعه حضرت امیات شیه به موجب رواکرا یزکند  نمی نقصانیمعلوم نشود در امامت او 
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عبدالله بن  رویه باالجماع امام مطلق بود کل معلوم نبود حال آنیمسابعضی ز یرا ن

ا ـكبدي سئلت عمعلی  ابردهاوفقال ال علم يل هبا ثم قال «ا سئل عن مسئله یبشر ان عل

و نیز حضرت امام به حق ناطق جعفر صادق را  »رواه سعدان ابن نصري ايضاً وال اعلم 

اعيل بن جابر ـصاحب قرب االسناد من االماميه عن اسم يرو« مسایل معلوم نبودبعضی 

يف طعام اهل الكتاب فقال ال تأكله ثم سكت هنيهه ثم قال ÷  انه قال قلت اليب عبداهللا

 »حلم اخلنزيروال ترتكه اال تنزها ان يف آنيتهم اخلمر والتأكله ثم سكت هنيهه ثم قال ال تأكله 
تاب معلوم نبود و آخر بعد کم طعام اھل کحه امام را کح معلوم شد ین خبر صریاز ا

 اط عمل فرمود.یح معلوم نشد ناچار به احتیم صرکار ھم حیتأمل بس

 سمطاعن عمر 
 ازده طعن است.یو آن 

و مسلم از  یه بخاریعه است قصه قرطاس است برواینزد شھا  طعن ه عمدهک :اول
نجشنبه قبل از وفات بچھار پدر مرض موت خود روز  جه آنحضرت کابن عباس آمده 

و  یاغذکه نزد من کحاضر بودند خطاب فرمود  که در حجره مبارکروز صحابه را 
د یه بعد از وفات من گمراه نشوکسم یبنو یتابکشما  براید تا من یاریب یو قلم یدوات

ما را کند  می هیفاکه کردند حاضران در آوردن و نه آوردن و عمر گفت کپس اختالف 
ن وقت درد شدت دارد پس یدر جنه آن حضرت را یما است و ھر آئ ه نزدکد یرآن مجق

از خواھند  می د آنچه حضرتیاریه ھان بکگفت بعضی ردند و کد قول عمر یتائبعضی 
ا آن حضرت یه اکگفت ھم  این سیکن اثنا یار شد و دریاغذ و دوات و شور و شغب بسک

فرماید  می ه چه ارادهکد یز پرسیآنحضرت نالم رو داده است باز از کان و اختالط یرا ھذ
ه کفرمود  جالم را ازان حضرت اعاده خواستند آنحضرت کن یشان باز ایاز ابعضی پس 

ست و یق نیغمبران تنازع و شور و شغب الیه نزد پکد یزیش من برخین وقت از پیا
ه خاطرخواه کنست قصه قرطاس یه و پرخاش موقوف ماند این قضیتاب باکنوشتن 

ه ن قصه بچند وجه طعن متوجه بیحه اھل سنت است و دریات صحیعه موافق روایش
است قوله  یرد قول آنحضرت را و قول آن حضرت ھمه وحکه رد کاول آنشود  می عمر

فر ک یو رد وح .]٤-٣[النجم:  ﴾٤إِْن ُهَو إِ�َّ وَْ�ٌ يُوَ�  ٣َوَما َ�نِْطُق َعِن الَْهَوى﴿ یتعال

نَْزْ�َا ا�َّْوَراةَ �ِيَها ُهًدى َونُورٌ ﴿ یاست قوله تعال
َ
ْسلَُموا  إِنَّا �

َ
ِيَن أ َ�ُْ�ُم بَِها ا�َّبِيُّوَن ا�َّ
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ِ َوَ�نُوا َعلَيْهِ ُشَهَداءَ  ْحَباُر بَِما اْستُْحفُِظوا ِمْن كَِتاِب ا�َّ
َ
�َّا�ِيُّوَن َواْ� ِيَن َهاُدوا َوالرَّ فََ�  لِ�َّ

وا بِآيَاِ� َ�َمًنا قَلِيً� َ�َْشُوا ا�َّاَس َواخْ  ُ  َشْوِن َوَ� �َْشَ�ُ نَْزَل ا�َّ
َ
َوَمْن لَْم َ�ُْ�ْم بَِما �

ولَ�َِك ُهُم الَْ�فُِرونَ 
ُ
ان و یا آنحضرت را ھذیآه که گفت کدوم آن .]٤٤[المائدة:  ﴾٤٤فَأ

ز یا جایانبو جنون باالجماع بر  اند ن امور معصومیا ازیه انبکالم رو داده حاالنکاختالط 
ا یھمه حاالت قول و فعل انب زد پس دریست و اال اعتماد از قول و فعل شان برخین

ه رفع کغمبر حاالنیرد بحضور پکه رفع صوت و تنازع کم انومعتبر و قابل اتباع است س

ِيَن آَمُنوا َ� تَرَْ�ُعوا ﴿ل قرآن یره است بدلیبک جبحضور آنجناب  َها ا�َّ ُّ�
َ
ْصَواتَُ�ْم يَا �

َ
أ

ْ�َمالُُ�ْم 
َ
ْن َ�َْبَط أ

َ
ِ َوَ� َ�َْهُروا َ�ُ بِالَْقْوِل َكَجْهرِ َ�ْعِضُ�ْم ِ�َْعٍض أ فَْوَق َصوِْت ا�َِّ�ّ

�ُْتْم َ� �َْشُعُرونَ 
َ
تاب که اگر ک رایامت نمود ز یچھارم حق تلف .]٢[الحجرات:  ﴾٢َو�
ه و میسراس یند و حاال درھر وادما می محفوظگمراھی امت از شد  می ور نوشتهکمذ
ن ھمه یپس وزر و وبال ا اند ردهکدا یشمار در اصول و فروع پیواختالف ب اند رانیح

چ یه دارد و در ھک یر طعن با زور و شورینست تقریاختالفات بر گردن عمر است ا
ق اجمال ین مطاعن چھارگانه اوال بطریجواب ازشود  نمیدا ین طمطراق پیتاب باک

ور گروه دن مقیرده است تمام حاضران حجره درکنه  ارھا فقط عمرکن یه اکآنست 
ز دران وقت حاضر بودند پس اگر در گروه ین یشده بودند و حضرت عباس و حضرت عل

ودند البد بن یعمر شدند در ھمه مطاعن و اگر در گروه مجوز یکن بودند شریمانع
ن یخصوصا در جغمبر یپ د گشت مثل رفع صوت بحضوریشان ھم عایمطاعن بابعضی 

ن از احضار قرطاس و دوات یه بسبب منع مانعکامت  یو مثل حق تلف کوقت ناز
تاب را که فرصت دراز بود آورده آن کوقت و نه بعد ازان  نه در آن ممتنع شدند و

ه نھا بآ ازبعضی ه کر او یاست در عمر و در غ کن وجوه طعن مشتریپس ا شتندنو
ر یشد در مطعون و غ کتوانند شد و چون طعن مشتر نمی مطعون یعه و سنیاجماع ش

ار برده شود وجه اول از که اگر تامل بکمطعون ساقط گشت محتاج جواب نماند بل
ع یبقرطاس خطاب بجم یتونیبلفظ ا جه امر آنحضرت کرایاست ز کز مشتریطعن ن
مه ت بود ھر ھیوجوب و فرض براین امر ین بود نه بعمر بالخصوص پس اگر ایحاضر
 ین نافرمانیرا باعث بر گرانیه عمر دکارآنکت یار و مخالف فرمان شرع شدند نھاکگناھ
 دیبجا آوردند و در وع جم رسول کرده مخالفت حکعمر  کبول حمقگران ید و دیگرد
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نَْزْ�َا ا�َّْوَراةَ �ِيَها ُهًدى َونُورٌ ﴿
َ
ْسلَُموا إِنَّا �

َ
ِيَن أ ِيَن َهاُدوا  َ�ُْ�ُم بَِها ا�َّبِيُّوَن ا�َّ لِ�َّ

ِ َوَ�نُوا َعلَيْهِ ُشَهَداءَ  ْحَباُر بَِما اْسُتْحفُِظوا ِمْن كَِتاِب ا�َّ
َ
�َّا�ِيُّوَن َواْ� فََ� َ�َْشُوا  َوالرَّ

وا بِآيَاِ� َ�َمًنا قَلِيً�  ولَ  ا�َّاَس َواْخَشْوِن َوَ� �َْشَ�ُ
ُ
ُ فَأ نَْزَل ا�َّ

َ
�َِك ُهُم َوَمْن لَْم َ�ُْ�ْم بَِما �

بالشبھه داخل شدند پس نسبت عمر حاشاه چون نسبت  .]٤٤[المائدة:  ﴾٤٤الَْ�فُِرونَ 
افران و کگران حاشاھم چون یو نسبت دشود  می فرکافران را باعث بر که کطان شد یش

ه کافران معذور بلکرد و اال کتوان  نمی طان متوجهیشه ه طعن را فقط بکروشن است 

ت ین امر بنابر وجوب و فرضیو اگر ا »لهاكعه يخالف القرآن بل الرشوهو«ماجور باشند 
ستند ین امر مطعون نیر عمر ھمه در اھمال ایه بنابر صالح ارشاد پس عمر و غکنبود بل

اصالح و ارشاد باشد  برایه کغمبر یگردد چه امر پ نمید یشان عایبا جهچ ویو مالمت بھ
 یوجه اول از طعن مبن یلد انشاءالله تعایایز است چنانچه بیمخالفت آن باجماع جا

َوَما ﴿ یاست لقوله تعال یغمبر وحیع اقوال پیرد و جمک یوحرد ه عمر کبران است 
و درھمه دو مقدمه خلل  .]٤-٣[النجم:  ﴾٤إِْن ُهَو إِ�َّ وَْ�ٌ يُوَ�  ٣َ�نِْطُق َعِن الَْهَوى

ه و آرام یه ترفکنه نمود بل جه عمر رد قول آنحضرت کن است اما اول پس از انجھت یب
داشت منظور  یماریت بددن آنجناب در حالت شیشکو رنج ن جغمبر یو راحت دادن پ

مار یبسی کمال تعصب است ھر کدن یفھم جغمبر یم پکس رد حکن معامله را بالعیو ا
مار در حالت یانا ان بیاگر احکند  می تیدن و رنج بردن حمایشکز خود را از محنت یعز

د ینما یقتشه خود مکخواھد یده ان مین و فایو مرض بنابر مصلحت حاضر شدت درد
اج بآن و ضرور یند و استغنا ازان مشقت و عدم احتیآ می آن را بتعلل و مدافعت مانع

ه تر مروج و دایزان زیعزو ن معامله نسبت به بزرگان یو اکنند  می انینبودن آن ب
خواھند  می ده اصحاب و امتیفا یبرا جه آنحضرت کد یاست پس چون عمر د لوممع
ا بدست یند یتاب فرماکمرتبه است خود امالء  نیه شدت مرض باکن وقت تنگ یه درک

مال حرج و مشقت خواھد کن حالت موجب یدر یفعلو  یت قولکن حریسند و ایخود نو
ه بمردم کمال ادب بلکود از راه شرد بآنحضرت خطاب ننکنه  گوارامعنی ن یز ایبود تجو

ن حرج دادن حاصل است تا بگوش آنحضرت یه استغنا ازکرد کمه ثابت یرکه یازآ گرید
ن حالت چندان ضرور یدن دریشکن مشقت بر خود یه اکبداند  جبرسد و آنحضرت 

ن بر دقت نظر عمر ین و ھزار تحسیآفر ن مقدمه نزد عقال صدیالواقع در یست و فین
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ُم ﴿مه یرکه یسه ماه آه ن واقعه بیه قبل ازک رایاست ز ُحّرَِمْت َعلَيُْ�ُم الَْميَْتُة َوا�َّ
ِ بِهِ َوالُْمنَْخنَِقُة َوالَْموْقُوذَةُ َوالُْمَ�َّدِيَُة َوا�َِّطيَحةُ  هِلَّ لَِغْ�ِ ا�َّ

ُ
 َوَما َوَ�ُْم اْ�ِْ�ِ�رِ َوَما أ

ْن 
َ
يُْتْم َوَما ُذبَِح َ�َ ا�ُُّصِب َوأ ُبُع إِ�َّ َما َذكَّ َ�َل السَّ

َ
ْزَ�مِ أ

َ
 َذلُِ�ْم فِْسقٌ  �َْسَتْقِسُموا بِاْ�

ِيَن َ�َفُروا مِْن دِينُِ�ْم فََ� َ�َْشوُْهْم َواْخَشْونِ  ْ�َملُْت لَُ�ْم  اْ�َوَْم يَ�َِس ا�َّ
َ
اْ�َوَْم أ

�َْمْمُت َعلَيُْ�ْم نِْعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم اْ�ِْسَ�َم دِيًنا
َ
َ�َْمَصٍة  َ�َمِن اْضُطرَّ ِ�  دِيَنُ�ْم َو�

ثْ�ٍ  َ َ�ُفوٌر رَِحيمٌ  َ�ْ�َ ُمتََجانٍِف ِ�ِ نازل شده بود و ابواب نسخ و  .]٣[المائدة:  ﴾٣فَإِنَّ ا�َّ
ن مطلقا مسدود ساخته مھر ختم بران نموده گذاشته و یاده و نقصان را دریل و زیتبد

ن یپس اگر آنحضرت در »تاب اهللاكنا بحس«ه کن عبارت یرد عمر درکه اشاره ین آیبھم
ه ین آیب ایذکساند موجب تیامده بنویعت نیتاب و شرکه سابق در کد یجدزی یچحالت 

 یامکد احکیست مگر تاین وقت نیخواھد بود و آن محال است پس مقصد آنحضرت در
د حق تعال در کیشتر و چسپان تر از تاید آنحضرت ما را بکیافته و تایه سابق قرار ک

ن مشقت یه آنحضرت اکن وقت چه ضرور است یواھد بود پس درمنزل خود نخ یوح
ه در راحت و آرام کد بھتر یخود گوارا نما کست بر ذات پایار نکه چندان در کد یزا

ح یصر »تاب اهللا حسبناكعندنا وقد غلبه الوجع  ج ان رسول اهللا«ه کن لفظ یبگذارند و ا
عمر ه ن ماجرا نسبت بیرا درغمبر یم پکه رد حکن قصد گواه است پس معلوم شد یبر
ن قسم عرض یمال عداوت و بغض و عناد است و اکا ی یو نادان یمال غلط فھمکردن ک

غمبر بود و یصحابه با پ لوممعو غمبر با صحابه یل پموشه معیت ھمامصالح و مشاور
ه در قصه کده بود ید بھمرسیزا یو جرات یتیاب خصوصین یالخصوص عمر را در یعل

 یان غزوه بدر و مصلیردن ازواج مطھرات و قتل بندکن یمنافق و پرده نشنماز بر 

د او یاو آمده بود و صوابد »ذلك وحي اهلي موافق عرض«م و امثال یام ابراھقگرفتن م
ن قسم عرض یو اگر اشد  می غمبریپ یه خداکبلغمبر یثر مقدمات مقبول پکدر ا

عمر در چند  یکر ھم شریرت امو حض اند گفتهغمبر یو رد قول پ یمصلحت را رد وح
ق متعدده یتب اھل سنت است بطرکه اصح الک یه در بخارکجا خواھد شد اول آن

شان را از یف برد و ایر و زھرا تشریشب ھنگام بخانه ام جه آنحضرت کست یمرو

) ايقوما فصله (کار فرمود و گفت ید بسیاداء نماز تھجد تق برایخوابگاه برداشت و 

ه ما ھرگز نماز کقسم بخدا عنی ی »اهللا ال نصيل اال ما كتب اهللا لناو«ه کر گفت یحضرت ام
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عنی یدالله یما و انما انفسنا ب تعالیبرای یخدارده است کم خواند اال آنچه مقدر ینخواھ
از  جم پس آنحضرت یخواندیداد میق نماز تھجد میتوف ردر دست خداست اگ ء ما دلھا

ْ�َنا ِ� َهَذا ﴿ هکفرمود  می گوفت و می شان برگشت و رانھاء خود رایخانه ا َولََقْد َ�َّ
ِ َمَثلٍ 

ٍء َجَدً�  الُْقْرآِن لِلنَّاِس ِمْن ُ�ّ ْ�َ َ�َ�ْ
َ
�َْساُن أ پس  .]٥٤ھف: ک[ال ﴾٥٤َوَ�َن اْ�ِ

ه اصال در که یبشبھه جبر کدر مقدمه شرع و تمس جن قصه مجادلت با رسول الله یدر
و  ینه گواه صدق و راستین چون قریکر واقع شد لیست از حضرت امیشرع مسموع ن

ه کموجود است  یح بخاریه در صحکمالمت نفرمود دوم آن جبود آنحضرت  یکقصد ن
ر لفظ یحضرت امشد  می فار نوشتهکو  جغمبر یپ درمیانه چون صلحنامه یبیغزوه حد

مانع آمدند  لقبن یام یفر از ترقکسان یرسول الله در القاب آنحضرت رقم فرموده بود رئ
 جآنحضرت کردیم  می چرا جنگ یم با ویداشت می ب را مسلمقن لیو گفتند اگر ما ا

 مان محویمال اکر بر بنایحضرت امن کن لفظ را محو یه اکفرمود ھرچند  ر رایام
ر گرفته یصلحنامه از دست ام جه آنحضرت کآن انفرمود و مخالفت امر رسول نمود ت

 وند یگو میغمبر نین قسم امور را مخالفت پیمحو فرمود پس اھل سنت ا کبدست مبار
رد کطعن خواھند  نند عمر را چراکنمین مخالفت طعن یبررا ر یو حضرت امدانند  نمی

خود خواھند زد و  یشه بر پایند تیغمبر بگوینقسم امور ھم رد قول پیعه ایو اگر ش
ن قسم یز اینفرقه نیتب اکه در کرایل و قال را برخود تنگ خواھند ساخت زیره قیدا

روي الرشيف «ست یر مرویدر حق حضرت اممشوره مخالفتھا و عرض مصلحت و 

الدرر عن حممد بن احلنيفه عن ابيه رر وغاالماميه يف كتاب الالـهدی  مقلب بعلمـمرتيض الـال

خذ هذا  ج النبيماريه القبطيه ام ابراهيم بن علی  قال قد اكثر الناس مومنني عيلـامري ال

ا اقبلت نحوه علم اين فايت نخله فرقي اليها ثم ـفلم جدته عندها فاقتلهوانطلق فان والسيف 

 ال كثريوه فاذا به اجب امسح ليس له ما للرجال ال قليل يشغر برجلوفقاه علی  رمي بنفسه

جس فاخربته فقال احلمد هللا الذي يرصف عنا الر جالنبي اىل  رجعتوقال فغمدت السيف 

و  ت بودیز از اھل بیه نیه قبطیه مارکاست  حیل صریت دلین روایو ا »اهل البيت انتهي
محمد بن  یشمول الرحمه و عموم النعمه ورو یالحمد لله عل ر داخل ویه تطھیدر آ

اعطي فاطمه سبعه دراهم  ج الديلمي يف ارشاد القلوب ان رسول اهللاويف االمايل «ه یبابو
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قالت وغلبهم اجلوع) فاعطتها عليا  ه ان يشرتي الهل بيته طعاما فقدرموقال (اعطيها عليا و

خرج من بيته ليبتاع وعلی  ان رسول اهللا صيل عليه وسلم امرك ان تبتاع لنا طعاما فاخذها

ن قصه یو در »الدراهم هميل الويف فاعطاـطعاما الهل بيته فسمع رجال يقول من يقرض ال
الف حقوق تن او و ھم اذر ایغر بیرف در مال غھم مخالفت رسول الله است و ھم تص

 گیشاھده گرسنمب جه پسر و زوجه باشد و رنج دادن رسول کقرب او قطع رحم  لایع

بود مقبول افتاد  »لطاعه اهللا رااايثويف اهللا ومهه هللا «ن ین چون ایکاوالد و فرزندان خود ل
ن معلوم یباشد بقرات یاکعتاب و شجای آنکه  جاید چه یو محل مدح و منقبت گرد

ثار رضا ین این با ایحسنو حضرت زھرا عنی یه اصحاب حقوق کر بود یحضرت ام
ع یجمعنی یز خواھند فرمود و اما مقدمه دوم یھم تجو جغمبر یخواھند دادو جناب پ

 یاما عقل یل نقلیو ھم بدل یل عقلیاست پس باطل است ھم بدل یحغمبر ویال پواق
غام است و چون اضافت بخدا یرسول رساننده پمعنی ه کعاقل ظاھر است  رپس نزد ھ

إِْن ُهَو إِ�َّ وَْ�ٌ  ٣َوَما َ�نِْطُق َعِن الَْهَوى﴿ه یغام خدا باشد و آیم رساننده پیردک
 ﴾٥َعلََّمُه َشِديُد الُْقَوى﴿ل یح خاص به قرآن است بدلیصر .]٤-٣[النجم:  ﴾٤يُوَ� 

ا ی یرا پادشاھسی که اگر کغمبر و روشن است یع اقوال پینه عام در جم .]٥[النجم: 
ع اقوال آن یجم کسد ھرگز مردم آن ملیبفر کیرده بجانب ملکرسول خود  یریام

ه اگر کآن برایپس  یاھند دانست و اما نقلور نخیرسول را از جانب آن پادشاه و آن ام
اقوال بعضی د چرا در یدر قرآن مجشد  می منزل من الله یاقوال آن حضرت تمام وح

ُ ﴿د نازل شده یعتاب شد یه در جاھاکحاالنفرمودند  می آن حضرت عتاب َ�َفا ا�َّ
ِيَن َصَدقُوا َوَ�ْعلََم الَْ�ذِ�ِ�َ  َ لََك ا�َّ ذِنَْت لَُهْم َح�َّ يَتَبَ�َّ

َ
و  .]٤٣[التوبة:  ﴾٤٣َ�نَْك لَِم أ

نَْزْ�َا إَِ�َْك الِْكَتاَب بِاْ�َقِّ ﴿ یقوله تعال
َ
ُ  إِنَّا � َراَك ا�َّ

َ
َوَ�  ِ�َْحُ�َم َ�ْ�َ ا�َّاِس بَِما أ

َ  ١٠٥تَُ�ْن لِلَْخا�ِنَِ� َخِصيًما َ َ�َن َ�ُفوًرا رَِحيًما َواْسَتْغفِرِ ا�َّ َوَ� ُ�َادِْل َعِن  ١٠٦إِنَّ ا�َّ
�ُْفَسُهمْ 

َ
ِيَن َ�َْتانُوَن � انً  ا�َّ َ َ� ُ�ِبُّ َمْن َ�َن َخوَّ �ِيًماإِنَّ ا�َّ

َ
و  .]١٠٧-١٠٥[النساء:  ﴾١٠٧ا أ

لَْوَ� ﴿ه کشد  می ن قدر تشدد چرا واقعیه از بندگان بدر ایدر اذن دادن بگرفتن فد
َخْذُ�ْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

َ
ُ�ْم �ِيَما أ ِ َسَبَق لََمسَّ ز اگر یو ن .]٦٨[األنفال:  ﴾٦٨كَِتاٌب ِمَن ا�َّ

امر به تھجد ھمه  رسول الله و محودن طعام و یو خر یامر بقتل قبطشد  می نیچن
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آمد نیز درین صورت  و رد این وحی از جناب امیر الزم میشد  می وحی منزل من الله

ِ ِ�َْت لَُهمْ ﴿امر بمشوره صحابه که در آیه  ا َغلِيَظ  فَبَِما رَْ�ٍَة مَِن ا�َّ َولَْو ُكنَْت َ�ظًّ
وا ِمْن َحْولَِك  ْمرِ فَاْ�ُف َ�نْ  الَْقلِْب َ��َْفضُّ

َ
فَإَِذا َعَزْمَت  ُهْم َواْسَتْغفِْر لَُهْم وََشاوِرُْهْم ِ� اْ�

 ِ ْ َ�َ ا�َّ ِ�َ  َ�َتَو�َّ َ ُ�ِبُّ الُْمَتَوّ�ِ وارد است چه معنی داشت  .]١٥٩[آل عمران:  ﴾١٥٩إِنَّ ا�َّ

نَّ �ِيُ�ْم رَُسوَل ﴿و اطاعت در بعض امور بعضی صحابه که از آیه 
َ
ِ  َواْعلَُموا أ لَْو  ا�َّ

يَماَن َوَز�ََّنُه ِ�  َ َحبََّب إَِ�ُْ�ُم اْ�ِ ْمرِ لََعنِتُّْم َولَِ�نَّ ا�َّ
َ
يُِطيُعُ�ْم ِ� َكثٍِ� ِمَن اْ�

هَ إَِ�ُْ�ُم الُْ�ْفَر َوالُْفُسوَق َوالْعِْصَيانَ  اِشُدونَ  قُلُو�ُِ�ْم َوَ�رَّ ولَ�َِك ُهُم الرَّ
ُ
 ﴾٧أ

تواند بود و نیز جناب امیر در غزوه تبوک چون شود ھرچه  می مستفاد .]٧[الحجرات: 
که اتخلفنی فی گفت  می ببودن آنجناب در مدینه نزد عیال امر صادر شد چه قسم

النساء و الصبیان در مقابله وحی اعتراضات نمودن کی جایز است و نیز در اصول امامیه 
یع افعال آجناب را واجب و جمدانند  نمی را وحی جباید دید جمیع اقوال آنحضرت 

االتباع انگارند پس درین طعن این مقدمه فاسده باطله را نه مطابق واقع است و نه 
مذھب خود و نه مذھب خصم برای تکمیل و ترویج طعن خود آوردن چه قدر داد 
تعصب وعده دادن است حاال این آھنگ را بلندتر نمایند و از اقوال پیغمبر باالتر آئیم و 

شیعه و سنی عرض مصلحت و دفع مشقت نمودن و بر خالف حکم الھی بال  هکم یگوئ
ردن رد وحی نیست کواسطه و بالقطع وحی منزل من الله باشد چند مرتبه اصرار 

خاتم المرسلین در شب معراج بمشوره پیغمبر دیگر که از اولو العزم  ججناب پیغمبر 
که این حکم بر امت من  است یعنی حضرت موسی نه بار مراجعت فرمود و عرض کرد

تواند کرد و ذکر ذلک ابن بابویه فی کتالب المعراج اگر معاذ الله این امر رد  نمی تحمل
ر از ملحدی و یوحی باشد از پیغمبران چه قسم صادر شود و این را رد وحی گفتن بغ

 بالواسطه باوآنکه  آید و نیز مراجعت حضرت موسی با پروردگار خود بعد از نمی زندیقی

ِن ﴿حکم شد و در قرآن مجید صریح منصوص است قوله تعالی 
َ
�ۡذ نَاَدٰى َر�َُّك ُموَ�ٰٓ أ

ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقوۡمَ ٱ ئِۡت ٱ َ� َ�تَُّقونَ  ١٠ل�َّ
َ
بُونِ  ١١قَۡوَم فِرَۡعۡوَنۚ � ن يَُ�ّذِ

َ
َخاُف أ

َ
ٓ أ  ١٢قَاَل رَّبِ إِّ�ِ

رِۡسۡل 
َ
ن  ١٣إَِ�ٰ َ�ُٰرونَ  َوَ�ِضيُق َصۡدرِي َوَ� يَنَطلُِق لَِساِ� فَأ

َ
َخاُف أ

َ
َّ َذ�ٞب فَأ َولَُهۡم َ�َ

ۖ فَ  ١٤َ�ۡقُتلُونِ  ۡسَتِمُعونَ � ۡذَهَباٱقَاَل َ�َّ و نیز از  .]١٥-١٠[الشعراء:  ﴾١٥َ�ٰتَِناۖٓ إِنَّا َمَعُ�م مُّ
مقررات شیعه است در علم اصول خود که امر رسول بلکه خدا بالواسطه نیز محتمل 
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مقتضی وجوب نیست بالقین پس مراجعت توان کرد تا واضح شود که مراد ندب است 
ازین امر وجوب است یا ندب ذکره الشریف المرتضی فی الدرر و الغرر و چون چنین 
باشد عمر را درین مراجعت با وجود تمسک بایه قرآنی در باب استغنا از تحمل مشقت 

و کدام گناه و وجه ثانی از طعن  چه تقصیرکند  می که صریح داللت بر ندبیت این امر
یعنی انکه عمر اختالط کالم را به پیغمبر نسبت کرد پس نیز بیجاست زیرا که اول از 
کجا بیقین ثابت شود که گوینده این لفظ أھجر استفھموه عمر بود در اکثر روایات قالوا 
واقع است محتمل است که مجوزین آوردن قرطاس و دوات تقویت قول خود کرده 

اشند باین کلمه و استفھام انکاری بود یعنی ھجر و ھذیان بر زبان پیغمبر خود مقرر ب
شود پس آنچه فرموده است بان اھتمام نمایند و آنچه نوشتن آن  است که جاری نمی

بپرسید که چه منظور دارند و محتمل است که مانعین نیز بطریق شود  می ارشاد
 گوید و ظاھر این کلمه بفھم ما نمی مبر ھذیاناستفھام انکاری گفته باشند که آخر پیغ

آید پس باز پرسید که ایا نوشتن کتاب حقیقه مراد است یا چیز دیگر و وجه  نمی
آن بود که  جنفھمیدن این کلمه صریح و ظاھر بود زیراکه عادت شریف آنحضرت 

م كتب لكان ا ان اهللا امرين«و درینجا نفرمود که فرمود  می احکام الھی را بخدا نسبت

را توھم پیدا شد که خالف عادت البته نفرموده باشد ما  »نيمانع يتابا لن تضلوا بعدك
نوشت و مشق این  نمی نفھمیدیم تحقیق باید کرد و نیز قطعا معلوم داشتند که آنجناب

آمد دفعا لتھمه موافق نص قرآن  نمی صنعت نداشت بلکه این صنعت اصال از وی بصدور

ُه �ِيَِمينَِك َوَما ُكنَْت َ�تْ ﴿  ﴾٤٨إًِذا َ�ْرتَاَب الُْمبِْطلُونَ  لُو ِمْن َ�بْلِهِ مِْن كَِتاٍب َوَ� َ�ُطُّ
و درین عبارت نسبت آن بخود فرمود اکتب لکم کتابا این چه معنی  .]٤٨بوت: ک[العن

ھذیان خود نخواھد بود و نیز  جدارد این را استفھام باید کرد که آخر کالم پیغمبر 
بار عمر بن  یکنویسانید بلکه  نمی عادت آنجناب بود که غیر از قرآن چیزی دیگر

الخطاب نسخه از تورات آورده میخواند آنجناب او را منع فرمود پس درین وقت خالف 
این عادت مقرره سوای قرآن بدست خود نوشتن فرمود کمال تعجب حاضرین را رو داد 

فھمیدند ازین راه ذکر ھذایان بطریق استفھام انکاری یا استفھام تعجبی بر زبان و ھیچ ن
گفتند  نمی اینشد  می بعض از ایشان گذشت و اگر غرض ایشان اثبات ھذیان بر پیغمبر

ل کالم یکه بگذارید کالم ھذایان را اعتباری نیست تفصگفتند  می که باز به پرسید بلکه
ه فھمیده کغت عرب بمعنی اختالط کالم است بوجھی درین مقام آنست که ھجر در ل
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نیست و  یرا نزاعکس  ھیچ باشد در حصول یک قسم انبیا می نشود و این اختالط قسم
آن آنست که بسبب بحه صوت و غلبه خشکی بر زبان و ضعف آالت تکلم مخارج حروف 

به انبیا کما ینبغی متبین نشوند و الفاظ بوجه نیک مسموع نگردند لحوق این حالت 
زبه اجماع اھل ینقصانی نیست زیرا که از اعراض و توابع مرض است و پیغمبر مارا ن

حه نیز موجود یسیر بحه الصوت در مرض موت عارض شده بود چنانچه در احادیث صح
است قسم دوم از اختالط آنست که به سبب غشی و بخارات دردماغ که در تپھای 

 م یا خالف مقصود بر زبان جاری گردد درین امرباشد کالم غیر منتظ می محرقه اکثر
ز یعلما را در تجورسد  می هکن اثر آن بر روح مدریکناشی از امور بدنی است لھرچند 

اء اختالف است بعضی این را قیاس بر جنون کنند و ممتنع دانند و ین امر بر انبیا
ا شبھه نیست ن عارضه بانبییبعضی قیاس بر نوم کنند جایز شمارند در لحوق سبب ا

که لحوق غشی بحضرت موسی علی نبینا و علیه الصلوه واالسالم در قرآن مجید  زیرا

�ُْظْر إَِ�َْك ﴿منصوص است 
َ
رِِ� �

َ
ا َجاَء ُموَ� لِِميَقاتَِنا َوَ�ََّمُه َر�ُُّه قَاَل رَّبِ أ قَاَل لَْن  َولَمَّ

ا َ�َ�َّ َر�ُُّه لِلَْجبَِل  اْسَتَقرَّ َمَ�نَُه فََسوَْف تََراِ� تََراِ� َولَِ�ِن ا�ُْظْر إَِ� اْ�ََبِل فَإِِن  فَلَمَّ
ُل الُْمْؤِمنِ�َ  َجَعلَُه َد�ًّ وََخرَّ ُموَ� َصعًِقا وَّ

َ
نَا أ

َ
فَاَق قَاَل ُسبَْحانََك ُ�بُْت إَِ�َْك َو�

َ
ا أ  ﴾١٤٣فَلَمَّ

ان سوای حضرت موسی لحوق بیھوشی در وقت نفخ صور بجمیع پیغمبر .]١٤٣[األعراف: 

َماَواِت َوَمْن ِ� ﴿نیز ثابت صحیح و قوله تعالی  ورِ فََصعَِق َمْن ِ� السَّ َونُفَِخ ِ� الصُّ
 ُ رِْض إِ�َّ َمْن َشاَء ا�َّ

َ
ْخَرى فَإَِذا ُهْم �َِياٌم َ�نُْظُرونَ  اْ�

ُ
و در  .]٦٨[الزمر:  ﴾٦٨ُ�مَّ نُفَِخ �ِيهِ أ
من یفیق فاذا موسی آخذ بقائمه من قوائم العرش  حدیث صحیح وارد است فاکون اول

فال ادری اصق فافاق قبلی ام جوزی بصعقه الطور آری این قدر ھست که حق تعالی 
انبیا را بجھت کرامت و بزرگی ایشان در حالت غشی و بیھوشی نیز از آنچه خالف 

 صادر ق است از ایشانقوال وفعال ھر مرضی حدارد  می مرضی او تعالی باشد معصوم
و ظاھر است که این حالت را قیاس بر جنون نتوان کرد که در ھرحالت  درشود  می

باشد بخالف این  می راسخ و مستمررسد  می جنون اوال اختالل در قوی مدرکه روح بھم
باشد بلکه آالت بدنی بسبب استیالء مخالف و توجه  نمی حالت که در روح اصال اختالل

مانند لھذا این حالت استمرار و رسوخ ندارد پس این  ینم روح بدفع ان در حکم روح
گردد و از حالت یقظه تفاوت بسیار دارد  می حالت مثل نوم است که انبیا را نیز الحق

گاه و خبردار باشد و مع ھذا احکام نوم در  می نھایت انکه در خواب نیز دل این بزرگان آ
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خبری از  و فوت نماز و بیکند  می باشند تاثیر می اموریکه متعلق بجوارح وچشم و گوش
خروج وقت آن طاری میگردد چنانچه در کافی کلینی در خبر لیله التعریس مذکور 

چنانچه امامیه در کتب شود  می است و ھمچنین سھو ونسیان در نماز ایشان را الحق
و چون درین قصه بوجوه بسیار  اند صحیحه خود از انبیا و ایمه وقوع سھو را روایه کرده

از جناب پیغمبر خالف عادت بظھور رسید چنانچه سابق بتفصیل نوشته شد اگر بعضی 
حاضرین را توھم پیدا شده باشد که مبادا از جنس اختالط کالم است که درین قسم 

تواند شد علی الخصوص که  نمی بعید نیست و محل طعن و تشنیعدھد  می امراض رو
آنجناب زور کرده بود و از روایه دیگر صریح شدت درد سر و التھاب حمی درانوقت بر 

که گفتند ما شانه اھجر استفھموه و مع ھذا از شود  می این معنی و این استبعاد معلوم
راه مراعات ادب این گوینده ھم جزم نکرده برسبیل تردد گفت که ایا اختالط کالم 

ظ و ھوشیاری است یا مانمی فھمیم بار دیگر استفھام کنند تا واضح فرماید و بتیق
ارشاد کند تا دوات و کاغذ بیاریم و اال درگذریم که چندان حاجت مشقت کشیدنش 
نیست اینھمه بر تقدیریست که قسم اخیر از اختالط کالم مراد باشد و اگر قسم اولش 

بینیم مبادا بسبب ضعف ناطقه  می مراد باشد یعنی مضمون را خالف عادت پیغمبر
شنویم بار  می نیافته باشیم الفاظ دیگر است و ما چیز دیگرالفاظ آنجناب را بخوبی در 

آنگه دوات  اند دیگر استفھام کنید تا واضح فرماید و بیقین معلوم کنیم که ھمین الفاظ
آید و وجه سوم از طعن سراسر غلط فھمی یا از حق  نمی و کاغذ بیاریم پس اصال اشکال

منوع است و از کسی درین قصه چشم پوشی است زیرا که رفع صوت بر صوت پیغمبر م
در حضور آنحضرت بتقریب باھم  واقع نشده نه از عمر و نه از غیر عمر و رفع صوت

بلکه اشاره قرآن  اند مناظرات و مشاجرات ھمیشه جاری بود و اصال آنرا منع نفرموده

ِيَن آَمُنوا َ� ﴿به دو وجھه اول باین لفظ که فرماید  می تجویز آن َها ا�َّ ُّ�
َ
 تَرَْ�ُعوا يَا �

ْن َ�ْبََط 
َ
ِ َوَ� َ�َْهُروا َ�ُ بِالَْقْوِل َكَجْهرِ َ�ْعِضُ�ْم ِ�َْعٍض أ ْصَواتَُ�ْم فَْوَق َصوِْت ا�َِّ�ّ

َ
أ

�ُْتْم َ� �َْشُعُرونَ 
َ
ْ�َمالُُ�ْم َو�

َ
واین نفرموده که ال ترفعوا اصواتکم  .]٢[الحجرات:  ﴾٢أ

�ُْتْم َ� َكَجْهرِ َ�ْعضِ ﴿بینکم عند النبی دوم 
َ
ْ�َمالُُ�ْم َو�

َ
ْن َ�َْبَط أ

َ
ُ�ْم ِ�َْعٍض أ

پس صریح معلوم شد که جھر بعض بر بعض جایز است و مع ھذا از کجا  ﴾�َْشُعُرونَ 
ثابت شود که اول عمر رفع صوت کرد و باعث تنازع گردید این را بدلیلی ثابت باید کرد 

ر بودند و مقاوالت جمع کثیر را بعد ازان زبان طعن باید کشاد دران حجره جمعی کثی
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که ال ینبغی عندی تنازع نیز بر ھمین مدعا  جرفع صوت البدی است و ارشاد پیغمبر 
گواه است زیراکه الینبغی ترک اولی را گویند نه حرام کبیره را اگر کسی گوید که زنا 
کردن مناسب نیست نزد اھل شرع ضحکه میگردد و لفظ قوموا عنی ازباب تنگ 

و آنچه در حالت مرض از شود  می مریض است که بگفت و شنید بسیار تنگ دلمزاجی 
آید در حق کسی محل طعن نیست علی الخصوص که این  می راه تنگ مزاجی بوقوع

خطاب بھمه حاضرین است خواه مجوزین خواه مانعین در روایه صحیحه وارد است که 

احد  يبقيال«قت فرمودند که را درھمین مرض لدود خورانیده بودند بعد افا جآنحضرت 

و این تنگ مزاجی که بسبب مرض الحق میگردد  »مكشهديم ـت اال العباس فانه ليالب يف
اصال نقصان ندارد که انبیا را ازان معصوم اعتقاد باید مثل ضعف بدن است که در 

و وجه چھارم از طعن نیز مبتنی بر خیال باطل است زیراکه حق شود  می امراض الحق
که چیزی جدید را که از جانب خدا آمده باشد و در حق امت شد  می امت و قتیتلفی 

�ۡ  وۡمَ ۡ�َ ٱ﴿بمضمون آیه کرد  می نافع باشد ممانعت
َ
ۡ�َمۡمُت  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  َمۡلُت أ

َ
 َو�

ۚ دِينٗ  ۡسَ�ٰمَ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت  نِۡعَمِ�  َعلَۡيُ�مۡ   ُمَتَجانِٖف  َ�ۡ�َ  َمَصةٍ ِ� َ�ۡ  ُطرَّ ۡض ٱ َ�َمنِ  ا
ثۡ�ٖ  ِ َ ٱ فَإِنَّ  ّ�ِ قطعا معلوم است که امر جدید نبود بلکه امر دینی ھم  ﴾رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

که زمان ھمین وصیت بود و شد  می نبود محض مشوره نیک و مصالح ملکی ارشاد
در مدت بیست وسه سال که زمان نبوت  جکه جناب پیغمبر کند  می کدام عاقل تجویز

بشر بود وصف رحمت و رافت که برعموم خلق الله و بالخصوص در حق آن افضل ال
امت خود داشت با وجود تبلیغ قرآن و ارشاد احادیث بیشمار درین وقت تنگ چیری 

بگوید یا خواست  می دفع اختالف برایکه ھرگز نگفته بود و آن چیز تریاق مجرب بود 
بود اصال عمر درانجا حاضر نه  نویسد بمنع کردن عمر ممتنع شد و تا پنج روز در حیات

بمجرد توھم آنکه مبادا بشنود و از بیرون در تھدید نماید بر زبان نیاورد و با وصف آمد 

َولَْوَ� ﴿و رفت جمیع اھل بیت درین وقت بآنھا نفرماید که این کتاب را نوشته بگذارید 
ْن َ�َتَ�ََّم 

َ
[النور:  ﴾١٦بَِهَذا ُسبَْحانََك َهَذا ُ�ْهَتاٌن َعِظيمٌ إِذْ َسِمْعُتُموهُ قُلُْتْم َما يَُ�وُن َ�َا أ

بنوشتن این کتاب  جدلیل عقلی بر بطالن این خیال باطل آنست که اگر پیغمبر  .]١٦
بود و با وصف یافتن فرصت که بقیه روز  می بالحتم و القطع از جناب باری تعالی مامور

پنجشنبه و تمام روز جمعه و شنبه و یکشنبه بخیریت گذشت متعرض کتابت آن کتاب 
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آمد تساھل در تبلیغ که منافی عصمت آنجناب است حاشاه من ذلک قوله  می نشد الزم

نْزَِل إَِ�َْك ِمْن َرّ�َِك ﴿تعالی 
ُ
َها الرَُّسوُل بَّلِْغ َما � ُّ�

َ
 �ْن لَْم َ�ْفَعْل َ�َما بَلَّْغَت رَِساَ�َهُ  يَا �

ُ َ�ْعِصُمَك ِمَن ا�َّاِس  َ َ� َ�ْهِدي الَْقوَْم الَْ�فِرِ�نَ  َوا�َّ این ھمه  .]٦٧[المائدة:  ﴾٦٧إِنَّ ا�َّ
ترسیدن از عمر درین وقت که موت غالب برحیات شده بود چه قدر بوعده الھی که 

امطمئن بودنست معاذالله من ذلک و اگر به اجتھاد بعصمت و محافظت وارد است ن
خواستند که چیزی بنویسند پس بگفته عمر ازان اجتھاد رجوع فرمود با نه  می خود

علی الشق االول طعن بالکلیه زایل گشت بلکه درنگ سایر موافقات عمری منقلب شد 
فھمیده بود  ل و علی الشق الثانی درترک آنچه نافع استیبمنقبت لعز عزیز او ذل ذل

لََقْد َجاَءُ�ْم رَُسوٌل مِْن ﴿مصداق رحمه الھی نشده حاشا جنابه من ذلک قوله تعالی 
�ُْفِسُ�ْم َعزِ�ٌز َعلَيْهِ َما َعنِتُّْم َحرِ�ٌص َعلَيُْ�ْم بِالُْمْؤِمنَِ� رَُءوٌف رَِحيمٌ 

َ
[التوبة:  ﴾١٢٨�

امر جدید بود زاید بر دلیل دیگر آنکه آنچه منظور داشت در نوشتن کتاب یا  .]١٢٨
ا ناسخ و مخالف آن یا تاکید آن علی الشق االول و الثانی تکذیب آیه یتبلیغ سابق 

�ۡ  ۡومَ ۡ�َ ٱ﴿
َ
ۡ�َمۡمُت  دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  َمۡلُت أ

َ
 ۡسَ�ٰمَ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت  نِۡعَمِ�  َعلَۡيُ�مۡ  َو�

ۚ دِينٗ  زیراکه تاکید شود  میآید و علی الشق الثالث ھیچ حق تلفی امت ن می الزم ﴾ا
پیغمبر باالتر از تاکید خدا نبود اگر از تاکید او حسابی بر ندارند از تاکید پیغمبر در حق 
شان چه خواھد کشود و دلیل نقلی بر بطالن این خیال آنکه در روایت سعید ابن جبیر 
از ابن عباس در ھمین خبر قرطاس وارد است و در صحیحین موجود که اشتد برسول 

ابدا) فتنازعوا فقالوا ما  يتابا لن تضلوا بعدكم كتب لكتف اكب توينيا(«جعه فقال  و ج

 يا تدعوننـمـ مريه خيانا ف يفالذ ه فقال (دعوينيردون عليشانه اهجر استفهموه فذهبوا 

زوا الوفد يره العرب واجي من جزكنيمرشـاوصاهم بثالث قال (اخرجوا الوه) يال

ت رجال منهم عمر يالب يفوه يروا يفوتها ينسوقال والثالثه ات عن كزهم) سينت اجكماوبنح

ازین روایه صریح  »تاب اهللاكم كم القرآن حسبكبن اخلطاب قال قدغلبه الوجع وعند
مستفاد شد که قبل از تکلم عمر حاضرین تنازع کردند و آنچه گفتنی بود گفتند و باز 

پرسیدند و آنجناب بعد از مراجعت سکوت فرمود از طلب ادوات  جاز جناب پیغمبر 
بود سکوت آنحضرت از امضاء آن منافی  می کتابت و اگر امر جزمی یا موافق وحی

بود وآنحضرت بعد ازین قصه باقرار شیعه تا پنج روز زنده ماند روز دوشنبه  می عصمت
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و معلوم شد که از امور  رفیق مأل اعلی گشت فرصت تبلیغ وحی درین مدت بسیار یافت
دین چیزی نوشتن منظور نداشت بلکه در سیاست مدینه و مصالح ملکی و تدبیرات 
دنیوی چنانچه زبانی بآن چیزھا وصیت فرمود و چیز سیوم که درین روایه فراموش 

ل برین مدعا یشده تجھیز جیش اسامه است که در روایه دیگر ثابت است و اول دل
اصحاب از آوردن دوات و شانه پرسیدند در جواب فرمود که  آنست که چون بار دیگر

که وصیت نامه بنویسم و خواھید  می یعنی شما »هيال يا تدعوننـمـ مريه خيانا ف يفالذ«
من مشغول الباطن ام بمشاھده حق تعالی و قرب و مناجات او جل شانه و اگر منظور 

گشت زیراکه باجماع  نمی ستمعنی خیریت درشد  می نوشتن امور دینیه یا تبلیغ وحی
در حق انبیا بھتر از تبلیغ وحی و ترویج احکام دین عبادتی نیست و نیز از این روایه 

تعلقی و وارستگی ازین عالم  بی بار دیگر جواب جظاھر شد که چون آن حضرت 
باصحاب ارشاد فرمود حاضران را یاسی و حسرتی دامنگیر حال شد عمربن الخطاب 

ا این عبارت گفت که این جواب ترش پیغمبر بشما نه از راه عتاب و برای تسلیه آنھ
غضب است برشما بلکه بسبب شدت درد است که موجب تنگ مزاجی گشته و از 
وارستگی پیغمبر مایوس نشوید که کتاب الله کافی و شافی است برای تربیت شما و 

الخطاب بعد ازین گفت پاس دین و ایمان شما ازینجا معلوم شد که این کالم از عمر بن 
و شنید در مقام تسلیه اصحاب واقع شده نه در مقام ممانعت از کتابت و مقطع الکالم 
درین مقام آنست که حضرت امیر نیز درین قصه حاضر بود باجماع اھل سیر از طرفین 
و اصال انکار اوبر عمر با دیگر حاضران مجلس که ممانعت از کتابت کرده بودند نه در 

ن و نه بعد از وفات شان که زمان خالفت حضرت امیر بود بروایه شیعه و حیات شا
سنی منقول نشده پس اگر عمر درین کار خطاوار است حضرت امیر نیز مجوز کار 

برین قصه افسوس و تحسر ھرگز  اوست و غیر ابن عباس که در انزمان صغیر السن بود
میداد کبراء صحابه و الاقل  از کسی منقول نشده اگر فوت امر مھمی درین ماجرا رو

نمود و شکایت این ممانعت بر  می و حسرتفرمود  می حضرت امیر خود آن را مذکور
آورد و اگر دری نجا کسی را بطریق شبھه بخاطر برسد که اگر مھمی از  می زبان

لن تضلوا «مھمات دین منظور نظر پیغمبر درین نوشتن نبود پس چرا فرمود که 

که بسبب نوشتن این کتاب شما را کند  می لفظ صریح داللت زیرا که این »يبعد
گمراھی نخواھد شد و معنی گمراھی ھمین است که دردین خللی افتد جواب این 
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آید بمعنی  می شبھه آنست که لفظ ضالل در لغت عرب چنانچه بمعنی گمراھی دردین
الھی قول  مثالش از کالمشود  می سوء تدبیر در مقدمات دنیوی نیز بسیار مستعمل

برادران حضرت یوسف است در حق حضرت یعقوب علی نبینا و علیھم الصلوه و السالم 

بِيَنا ِمنَّا َوَ�ُْن ﴿که در سوره یوسف مذکور است 
َ
َحبُّ إَِ� أ

َ
ُخوهُ أ

َ
إِذْ قَالُوا َ�ُوُسُف َوأ

بَانَا لَِ� َضَ�ٍل ُمبِ�ٍ 
َ
و نیز در ھمین سوره در جای دیگر  .]٨وسف: ی[ ﴾٨ُعْصَبٌة إِنَّ �

ِ إِنََّك لَِ� َضَ�لَِك الَْقِديمِ ﴿ است که و پیداست که برادران  .]٩٥وسف: ی[ ﴾٩٥قَالُوا تَا�َّ
که پدر بزرگوار خود را که پیغمبر عالی مرتبه بود گمراه  اند حضرت یوسف کافر نبوده

تدبیری دنیوی بود که  بی یشاندین اعتقاد کنند معاذالله من ھذا الظن الفاسد مراد ا
پسران کار آمدنی را که بخدمات قیام دارند چندان دوست نمیدارد و پسران خورد سال 
کم محنت و قاصر الخدمت را نوبت بعشق رسانیده پس درینجا ھم مراد از تضلوا خطا 
در تدبیر ملکی است نه گمراھی دین و دلیل قطعی برین اراده آنست که درمدت بیست 

سال نزول وحی و قرآن و تبلیغ احادیث اگر کفایت در ھدایت ایشان و دفع وسه 
توانست  می گمراھی ایشان نه شده بود درین دوسه سطر کتاب چه قسم کفایت اینکار

که مبادا منظور آنجناب نوشتن امر خالفت رسد  می شد و نیز درینجا بخاطر بعضی
افتاد گوئیم اگر منظور نوشتن  باشد و سبب معانعت عمر این امر مھم در حیز توقف

خالفت باشد از دو حال بیرون نیست یا خالفت ابوبکر خواھد بود یا خالفت حضرت 
بار دیگر در ھمین مرض این داعیه بخاطر مبارک آورده  جامیر بر تقدیر اول آنحضرت 

آنکه عمر یا دیگری ممانعت نماید بلکه حواله بر خدا و اجماع  بی خود موقوف ساخت
ین فرمود و دانست که این مقدمه واقع شدنی است حاجت بنوشتن نیست در مومن

 يادع«صحیح مسلم موجود ات که آنجناب عایشه صدیقه را درھمین مرض فرمود که 

اهللا  ايبيال ووقول قائل انا يومتمن  يتمنياخاف ان  تابا فاينكا ـهمـتب لكا كاخاو كابا يل

یعنی بطلب نزد من پدر و برادر خود را تا من بنویسم وصیت نامه  »رك االابا بنيمومنـالو
ترسم که آرزو کند آرزو کننده یا گوید گوینده که منم و دیگری نیست و  می زیراکه

قبول نخواھد کرد خدا و مردم با ایمان مگر ابوبکر را درینجا عمر کجا حاضر بود که از 
تقدیر ثانی نیز حاجت نوشتن نبود  نویسانیدن وصیت نامه ممانعت کرده باشد و بر

زیراکه قبل ازین واقعه بحضور ھزاران کس در میدان غدیر خم خطیه والیت امیر 
المومنین فرموده بود و حضرت امیر را موالی ھر مومن و مومنه ساخته و آن قصه 
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مشھور آفاق و زبان زد خالیق گشته بود اگر با وصف آن تقید وتاکید وشھرت و تواتر 
 آن مل نه کنند ازین نوشتن خانگی که چند کس بیش دران حاضر نبودند چه موافق

گشود بالجمله بھیچ صورت در ممانعت ازین کتابت حق امت تلف نشده و مھمان  می
دینی در پرده خفا نمانده و این خیال باطل بعینه مثال خیال غیبت امام مھدی است 

 عالجی نه. حذوا بحذو که و سواسی بیش نیست و مرض وسواس را
خانه حضرت سیده النساء را بسوخت و بر پھلوی مبارک آن  سآنکه عمر  :طعن دوم

معصومه بشمشیر خود صدمه رسانید که موجب اسقاط حمل گردید و این قصه سراسر 
واھی و بھتان و افترا است ھیچ اصلی ندارد و لھذا کثر امامیه قابل این قصه نیستند و 

نه مبارک کرده بود لیکن بعمل نیاورد و قصد از امور گویند که قصد سوختن آن خا
تواند شد و اگر مراد ایشان از  نمی قلبیه است که بران غیر از خدای تعالی دیگری مطلع

قصد تخویف و تھدید زبانی است و گفتن اینکه من خواھم سوخت پس وجھش آنست 
و پناه ھر صاحب  که این تخویف و تھدید کسانی را بود که خانه حضرت زھرا را ملجا

 خیانت دانسته و حکم حرم مکه معظمه داده درانجا جمع شدند و فتنه و فساد منظور
 داشتند و بر ھمزدن خالفت خلیفه اول به کنکاشھا و مشوره ھاء فساد انگیز قصد می
وحضرت زھرا ھم ازین نشست و بر خاست آنھا مکدر و ناخوش بود لیکن کردند  می

فرمود که در خانه من نیامده باشند عمر  نمی پرده بی آنھابسبب کمال خسن خلق با 
بن الخطاب چون دید که حال برین منوال آنجماعه را تھدید نمود که من خانه را بر 
شما خواھم سوخت و تخصیص سوختن درین تھدید مبنی بر استنباط دقیق است از 

شوند و با  ینم که آنحضرت نیز در حق کسانی که در جماعت حاضر جحدیث پیغمبر 
امام اقتدا نمیکردند ھمین قسم ارشاد فرموده بود که اینجماعه اگر از ترک جماعت باز 
نخواھند آمد من خانه ھا را بر ایشان خواھم سوخت و چون ابوبکر نیز امام منصوب 

اندیشیدند و  می کرده پیغمبر بود در نماز و آنھا ترک اقتداء آن امام بحق بخاطر خود
مسلمین درین باب نمیکردند مستحق ھمان تھتید پیغمبر شدند پس رفاقه جماعت 

نمودند که که چون روز فتح مکه بحضور او عرض  جاین قول عمر مشابه است پیغمبر 
این خطل که یکی از شعراء کفار بود و بارھا به ھجو حضرت پیغمبر و اشعار خود روی 

ده و در پردھاء آنخانه تجلی خود را سیاه کرده پناه بخانه خدا یعنی کعبه معظمه بر
اشیانه خود را پنھان ساخته در باب او چه حمک است فرموده که اورا ھمانجا بکشید و 

این قسم مردودان جناب الھی را در خانه خدا پناه نباشد در خانه ھرگاه  پاس نکنید و



 ی اثنا عشری تحفه   ٥٣٨

در حضرت زھرا چرا پناه باید داد و حضرت زھرا چرا از سزا دادن اشرار فساد پیشه مک

شیوه آن پاک طینت بود و مع ھذا از روی اخبار صحیحه  »ختلقوا باخلالق اهللا«گردد که 

 سثابت است که حضرت زھرا نیز آنمردم را ازین اجتماعی منع فرموده و نیز قول عمر 
 سدرینجا بسیار کمتر از فعل حضرت امیر است که چون بعد از شھادت عثمان 

را که داعیه بر ھمزدن این منصب عظیم بخاطر  خالفت بر آنجناب قرار گرفت کسانی
یعنی ام  جآورده از مدینه بر آمده بمکه شتافتند و در پناه سایه حرم محترم رسول الله 

المومنین عایشه صدیقه در آمده دعوی قصاص عثمان از قتله او نموده آماده جنگ و 
مادر خود و  پیکار گشت بقتل رسانید و اصال پاس حرم محترم رسول و رعایت ادب

درین آسیبی بجناب حرم محترم ھرچند  مادر جمیع مومنین بموجب نص قرآن نفرمود
حضرت امیر ھرچه  رسول اھانتی و ذلتی که رسید اظھر من الشمس است و فی الواقع

فرمودعین صواب و محض حق بود که درین قسم امور عظام که موجب فتنه و فساد 
دی و مقدمات فتنه را او گذاشتن و بتدارک آن عام باشد بمراعات مصالح جزئیه مبا

باشد و چنانچه خانه حضرت زھرا  می انتظامی امور دین و دنیا بی نرسید باعث کمال
واجب التعظیم و االحترام بود ام المومنین و حرم محترم رسول و زوجه محبوبه او که 

قول و تخویف  محبوب الھی بود نیز واجب التعظیم و االحترام بود بلکه از عمر محض
تھدید و ترھیب بوقوع آمده نه فعل و حضرت امیر فعل را ھم بالقصی الغایه رسانید پس 
درین مقام زبان طعن در حق عمر کشادن حاالنکه قول او بمراتب کمتر از فعل حضرت 
امیر است مبنی بر تعصب و عناد است الغیر ودر مقابله اھل سنت فرق بر آوردن که 

ق بود پس حفظ انتظام او ضرور افتاد و پاس ام المومنین و خالفت حضرت امیر ح
تعظیم حرم رسول ساقط گشت و خالفت ابوبکر صدیق ناحق بود برای حفظ انتظام آن 

نکردن کمال نادانی و بیعقلی  جخالفت فاسده پاس خانه حضرت زھرا بنت الرسول 
انگارند علی  می را حقھردو  خالفت را برابرمیدانند وھردو  است زیرا که اھل سنت

الخصوص وفتی که طعن متوجه بر عمربن الخطاب باشد که نزد او خالفت ابوبکر 
متعین بود بحقیت و دران وقت منازعی و مخالفی که ھم جنب ابوبکر باشد و از 

نه اینقسم خالفت منظمه را در اول جوش  درمیانمخالفت او حسابی بر توانداشت 
دین و ایمان بود بر ھمزدن و ارادھاء فاسد نمودن  اسالم که ھنگام نشو و نماء نھال

البته موجب قتل و تعزیر الاقل موجب تھدید و ترھیب است و طرفه اینست که بعضی 
که زبیربن العلوم بن عمه رسول  اند از فضالء شیعه درین طعن بطریق ترقی ذکر کرده
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عمراین کالم گفت و من تھدید و ترھیب شان ی  نیز از جمله آن جوانان بود که برا ج
بعد حضرت زھرا آن جوانان بنی ھاشم را و زبیر را نیز جواب داد که در خانه من بعد 
ازین مجلس و اجتماع نکرده باشید سبحان الله ھیچ فھمیده نمیشود که در خالفت 
ابوبکر اگر زبیربن العوام تذبیر افساذی نماید معصوم و واجب التعظیم گردد و درباب 

ستن عثمان اگرسخن درشت بگوید واجب القتل و التعزیر شود و چون در قصاص خوا
خانه حضرت زھرا مردم داعیه فسادی و کنکاش فتنه برپا کنند واجب القبول باشند و 
ھرگاه درحضور حرم محترم رسول و ھمراه او که بال شبھه ام المومنین بود دعوی 

الرد و االزاله گردند این فرق مبنی قصاصی یا شکایت از قتله عثمان بر زبان آرند واجب 
نیست مگر بر اصول شیعه و اگر خواھند که اھل سنت را بر اصول خود الزام دھند چرا 

بر ترک جماعت که از ھرگاه  این قدر تطویل مسافت باید کرد یک سخن کافی است و
سنن موکده است و فایده آن عاید بنفس مکلف است فقط و ھیچ ضرری از ترک آن به 

تھدید فرموده باشد باحراق بیوت درین قسم مفسده که  جپیغمبر رسد  نمی لمینمس
شراره ھا ء آن تمام مسلمین بلکه تمام دین را برسد چرا تھدید باحراق بیوت جایز 
نباشد و ھرگاه پیغمبر بسبب بودن پرده ھاء منقش و تصاویر در خانه حضرت زھرا در 

ر خانه خدا نیز در آید تا وقتیکه صورتھاء حضرت آید تا وقتیکه آنرا ازاله نکند بلکه د
ابراھیم و حضرت اسماعیل ازان خانه بر آرند اگر عمر بن الخطاب ھم بسبب بودن 
مفسدان دران خانه کرامت اشیانه و وقوع تدبیرات فتنه انگیز ذرانجا آن مردم را تھدید 

نکه مراعات ادب کند باحراق آن خانه چه گناه بر ذمه وی الزم شود و نھایت کار آ
 مقتضی این تھدید نبود لیکن معلوم شد که رعایت ادب درین قسم امور عظام کسی

 جبدلیل فعل حضرت امیر با عیشه صدیقه که بال شبھه زوجه محبوبه رسول کند  نمی
از عمر ھرچه  و ام جمیع المومنین و واجب التعظیم کافه خالیق اجمعین بود پس

 چرا محل طعن و تشنیع گردد.مطابق فعل معصوم بوقوع آید 
نمود و قسم خورد که آنجناب مورده  جانکار موت رسول  سآنکه عمر  :طعن سوم

ُهْم َمّيُِتونَ ﴿برد این آیت بر خواند  ساست تا آنکه ابوبکر   .]٣٠[الزمر:  ﴾٣٠إِنََّك َمّيٌِت ��َّ
اب و ازمفارقت آنجن جو این طرفه طعنی است که شخصی بسبب کمال محبت رسول 

مشاھده شدت مرض آن عالی قباب آنقدر ھوش او ذاھل شده که از عقل خود رفت و 
اورا دران وقت نام خود و نام پدر یاد نماند و از موت و حیات خود خبر نداشت و از راه 
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نمود او را باید ھدف  جمدھوشی و بیخبری بسبب کمال محبت انکار موت پیغمبر 
 سھام طعن خود ساخت

 بیت:
ــــد چشــــم بد ــــاان ــــده ب  یش پراگن

 

ـــر  ـــرش در نط ـــد ھن ـــب نمای  عی
 

بحکم شود  می از آیات قرآنی اکثر یرا در حالت غم و حزن و جزع و فزع غفلتھا واقع
باشد از روایات صحیحه شیعه سابق گذشت که  نمی بشریت جای طعن و مالمت

د حضرت موسی را در عین حالت مناجات علم بعزت الھی و تنزه او از مکان حاصل نش
حاالنکه حضرت موسی را دران وقت ھیچ عارضه از عوارض مدھشه و محیره الیق نبود 
اگر عمر را در حالت کذائی که نزد او نمونه ھول محشر بود بجواز موت بر پیغمبر خبر 
نماند چه گناه نسیان و ذھول از لوازم بشریت است حضرت یوشع که باالجماع نبی 

صف تقید حضرت موسی نسیان کرد و خود معصوم بود خبر عجیب ماھی را با و
آورده بود که ھرگز سوال  درمیان ÷ حضرت موسی با وصف قول و قراری که با خضر

نخواھد کرد بسبب مشاھده غرابت قصه و نداره آن نسیان فرمود و ذھول نمود و 

َولََقْد َعهِْدنَا ﴿حضرت آدم ابوالبشر که اصل انبیا است حق تعالی در حق او میفرماید
و نسیان پیغمبر در نماز در  .]١١٥[طه:  ﴾١١٥إَِ� آَدَم ِمْن َ�بُْل فَنَِ�َ َولَْم َ�ِْد َ�ُ َعزًْما

کافی کلینی موجود است و ابوجعفر طوسی و دیگر امامیه حمک بصحه اونموده و خود 

اكن  ÷ ان االمام ابا عبدا�«ابوجعفر طوسی از ابوعبدالله چلپی روایت آورده که 
 »ىف صالته و يقول ىف سجدىت السهو �سم اهللا و�اهللا وص� اهللا ىلع �مد و آهل وسلم�سهو 

پس اگر عمر را ھم یک آیه قرآنی بطریق ذھول در ھمچو حادثه قیامت نما از خاطر 
 رفته باشد چه قسم محل طعن تواند شد.

جاھل بود ببعض مسایل شرعیه که معرفت آن مسایل از  سآنکه عمر  :طعن چھارم
ھم مھمات امامت و خالفت است از انجمله آنکه حکم فرمود برجم زن حامله از زنا ا

 ما يف كس ليل فليها سبيعل كان لكان «پس اورا امیرالمومنین مانع آمد و گفت که 

که لوال علی لھلک عمر و از انجمله آنکه خواست که  گفتسبیل عمر نادم شد و  »بطنها
رجم کند زن مجنونه را پس امیر المومنین اورا خبردار کرد و این حدیث پیغمبر برای 

 يعن الصبوقظ يستيحتی  رفع القلم عن ثالثه عن النائم« جاو گفت سمعت رسول الله 
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خود را که ابوشحمه  و از انجمله آنکه پسر مرده »قيفيحتی  مجنونـعن الوبلغ يحتی 
بود و در ائناء زدن حد جان داده حد زد وعدد ضربات را تمام کرد حاالنکه مرده را حد 
زدن خالف عقل و شرعست و از انجمله آنکه حد شراب خوردن ندانست تا آنکه 
بمشوره و صالح مردم مقرر کرد پس ازین قصه ھا معلوم شد که اورا بظواھر شریعت 

فت امامت چگونه داشته باشد جواب ازین طعن آنکه در نقل این ھم علم نبود پس لیا
و بقیه قصه را در شکم فرو  اند یک حرف ازتمام قصه آورده اند قصه ھا خیانت بکار برده

برده تا طعن متوجه تواند شد و این صنعت متعصبین و معاندین است بدستور قول 
ینست که عمر را خبر نبود که این یھود که ان الله فقیر و نحن اغنیاء قصه رجم حامله ا

زن حامله است و حمل ھمچو چیزی نیست که بمجرد دیدن زن توان دریافت که 
حامله است مگر بعد از تمام مدت حمل یا قریب بتمام و چون حضرت امیر که از سابق 
بحال آن زن و بحامله بودنش اطالع داشت و اورا خبردار کرد منت این اطالع برداشت 

مه در مقام اداء شکر گفت یعنی اگر مرا بعد از وقوع حد و ھالک شدن این زن و این کل
کشیدم بر اتالف  می که آن زن حامله بود نحسر و تا سفی کهشد  می معلوماش  و بچه

گاه می جدین او نادانسته بمنزله موت و ھالک من  بود اگر علی درین وقت مرا آ
باالجماع نزد شیعه و سنی امام را الزم شدم و می وه و حزن ھالکاند کرد من بان نمی

زن زانیه اقرار بزنانماید با شاھدان بر زنا گواھی دھند پرسیدن آنکه تو ھرگاه  نیست که
باید که اگر حمل داشته باشد اظھار نماید و حکمی که  می حامله یا نه بلکه آن زن را

یگر باشد که بسبب عدم اطالع بر حقیقت حال صادر شود و در واقع حقیقت برنگ د
اطالعی است بر  بی آن حکم را نمیخواھد آن حکم را جھل و نادانی نتوان گفت بلکه

 حقیقت حال که در امامه بلکه در نبوت ھم قصور ندارد زیراکه حضرت موسی بسبب
اطالعی برادر کالن خود را که حضرت ھارون پیغمبر بود ریش گرفت و موی  بی

حضرت موسی جاھل نبود بمسئله تعظیم پیغمبر یا سرکشید و اھانت فرمود حاالنکه 

م كانـا انا برش وانم«که فرمود  می تعظیم برادر کالن و نیز جناب پیغمبر ما بارھا

ا اقطع له ـه فانميت له بحق اخيم احلن بحجته من بعض فمن قضكان بعضواىل  ختتصمون

حمال مازی از و نیز در سنن ابی داود موجود است که چون ابیض بن  »قطعه من نار
اطالعی اورا اقطالع  بی انحضرت درخواست اقطالع کان نمک کرد در اول و ھله بسبب

 ن کان طیار است و نمک درست ازانآآنجناب را مطلع کردند که ھرگاه  فرمود و
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آید از وی باز گرفت و دانست که حق جمیع مسلمین  می حاجت عمل و صنعت بر بی
آن جایز نیست و نیز در جامع ترمذی براویه بان متعلق شده تخصیص یکی بملک 

صحیح موجود است ازوایل بن حجر کندی که زنی در زمان آنسرور از خانه خود باراده 
اخت و اند دریافتن جماعت برآمد در کوچه مردی بااو در خورد و او را باکراه بر زمین

گر متصل آن جماع کرد پس آن زن ناله و فریاد برداشت آن مرد گرخته رفت و مرد دی
زن میگذاشت آن زن نشان داد که این مرد است که بامن باکراه زنا کرده اورا گرفته 

آوردند حکم فرمود تا سنگسار کنند چون خواستند که اورا زیر  جبحضو.ر پیغمبر 
سنگ بگیرند و رجم شروع نمایند آن مرد زانی برخاست و اقرار کرد یا رسول منم که 

ھردو  در حدیث متفق علیه که در کتب امامیه و اھل سنتو نیز ام  این کار کرده
امر علیا باقامه الحد علی امراه حدیثه بنفاس فلم  جمرویست موجود است که ان النبی 

تنقطع حتی  احسنت دعها«فقال  جیقم علیھا الحد خشیه ان یموت فذکر ذلک للنبی 

که آنجناب جمع فرمود در  اند و نیز فرقه نواصب در مطاعن حضرت امیر آورده »دمها
دو حد زنا که جلد و رجم است در حق شراحه ھمدانیه که بجریمه زنا مرتکب شده بود 
و بصفت احصان موصوف بود و این مخالف شریعت است زیراکه آنحضرت ماعز ئ 
عامدیه را فقط رجم فرموده است و نیز مخالف عقل است زیراکه چون رجم که اشد 

شد جلد که اخف از ان است چرا باید جاری نمود و اھل سنت  عقوبات است بروی نافذ
که حضرت امیر را اوال احصان آن زن معلوم  اند در جواب آن فرقه مخذوله ھمین گفته

نبود حکم بجلد فرمود و چون بعد از جلد بر احصان او اطالع یافت حکم برجم فرمود 
اطالعی بر حقیقت  بی پس جمع بین الحدین ازان جناب حقیقه واقع نشده بالجمله

این دو امر کسی  درمیانحال پیز دیگر است و ندانستن مسئله شرع چیز دیگر اگر 
 ستفرقه نکند قابل خطاب نباشد و ھم برین قیاس رجم مجنونه را باید فھمید که عمر 

را از حال جنون او اطالع نبود چنانچه امام بروایه عطاء بن المسایب از ابوظبیان حشی 
ت که نزد حضرت عمر زنی را بگناه آوردند حضرت عمر حکم فرمود که اورا آورده اس

بردند ناگاه حضرت علی در راه در خورد  می سنگسار کنند پس مردم او را کشیده
برید مردم عرض کردند که خلیفه حکم برجم او فرموده  می وپرسید که این زن را کجا

ردم کشیده ھمرا خود گرفت و است بنابر ثبوت زنا حضرت علی آن زن را از دست م
دانم  می نزد حضرت عمر آمدو فرمود که زن مجنونه است از بنی فالن من این را خوب
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فرموده است که بر مجنون قلم تکلیف جاری نشده پس حضرت عمر  جو آنحضرت 
رجم اورا موقوف نمود پس معلوم شد که مسئله عدم رجم مجنونه حضرت عمر را 

م نبود مجنون بودن این زن بالخصوص بود و ظاھر است که معلوم بود و آنچه معلو
ربط ننماید ھیچ بحس و  بی جنون چون مطبق نباشد و صاحب آن حرکات و اصوات

نماید و امور  نمی زیراکه که صورت مجنون از صورت عاقل ممتازشود  میعقل دریافته ن
ابق از روایت چه جای امامت سکند  نمی حسیه و عقلیه را نداشتن نقصانی در نبوت

را بر حقیقت حال  جشریف مرتضی در کتاب الغرر و الدرر منقول شد که جناب پیغمبر 
ھیچ اطالع نبود که محبوب است یا کرد  می آن قبطی که نزد ماریه قبطیه آمد و رفت

عنین یا سالم االعضا و فعل و نیز پیغمبر را حال آن زن که حدیثه النفاس بود نیز 
او منقطع شده است یا نه اگر عمر را ھم اطالع بر حمل زنی یا  معلوم نبود که خون

آنچه شروط امامت است شود  می جنون زن دیگر نباشد کدام شرط امامت او مختل
معرفت احکام شرعیه است نه معرفت حسیات یا عقلیات جزئیه و معرفت جمیع احکام 

بوحی احکام شرعیه شرعیه اللفعل نه در نبوت شرط است و نه در امامت آری نبی را 
چنانچه در شود  می معلوم میشوند و امام را باجتھاد و بسا که در اجتھاد خطا واقع

ابن  كا احرق قوما ارتدوا عن االسالم فبلغ ذليرمه ان علكعن ع«ترمذی موجود است 

ن الحرقهم الن كم اـلو »وهلنه فاقتيمن بدل د« ج نت انا لقتلتهم لقولكوعباس فقال ا

ابن عباس درین  »ا فقال صدقيعل كفبلغ ذل »ال تعذبوا بعذاب اهللا« قال ج رسول اهللا
اطالعی و  بی قسم خطاھای اجتھادی ھم جای طعن و مالمت نیست چه جای آنکه

بیخبریرا در مقامی که اطالع و خبر داشتن ضرور نباشد محل طعن کردانیده شود 
که  اند اشکال در آویختهآمدیم بر اینکه درینجا اشکالی است قوی که نواصب بان 

حضرت امیر خود اینحدیث رفع قلم را از سه شخص مذکور روایه فرموده است و معھذا 

قبل ان  يالصبعلی  هيامر باقامه حد الرسيان كا يان عل«در کتب شیعه چنین مرویست که 

و این صریح مخالفت روایه  »هيرضه الفقحيمن ال  يف يه القميم رواه حممد بن بابوكتحي
 یک مجنونه مخصومه در لکد کوب حدشد  می یغمبر است بلکه فعل عمر اگر واقعپ

مرد و از قول حضرت امیر که صبی را قطع سرقه فرمود ھزاران صبی ناقص االعضا  می
خواھند شد معلوم نیست که شیعه ازین روایه چه جواب میگفته باشند گنجایش حمل 

 ذھب عمر و عثمان نبود آری اگربرتقیه ھم نیست زیراکه اقامت حد بر صبیان م
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درانجا خود اظھار حق شد  می که زن مجنونه را رجم باید کرد البته تقیهفرمود  می
فرمود و رجم شدن نداد اما بر اھل سنت پس درین باب اشکالی نیست زیراکه ایشان 

وردن انگارند و آ می و بھتانافتراھا  ھرگز این روایت را از حضرت امیر باور نمیداند بلکه
شیخ ابن بابویه این روایت را نزد ایشان جواب شافی است که بالقطع کذب است و اگر 
نواصب خواھند که باکاذیب شیعه در حق حضرت امیر اھل سنت را الزام دھند پیش 
نمیرود و قصه حد زدن مرده تمام دروغ و افتراست ھرگز در روایات صحیحه اھل سنت 

بلکه صحیح در روایات آنست که آن پسر بعد از  موجود نیست پس محتاج جواب نباشد
زدن حد زنده ماند و جراحات او مندمل شد آری اورا در اثناء زدن حد غشی و بیھوشی 

که عمربن  اند الحق شده بود باینجھه بغضی را توھم مردن اوبالشد و آنچه گفته
طرفه  الخطاب حد شراب خوردن نمیدانست تا بصالح و مشوره دیگران مقرر کرد پس

طعن است زیراکه ندانستن چیزی که قبل ازان موجود نباشد و در شرع معین نه 
گردیده باشد محل طعن نمیشود الن العلم تابع للمعلوم و حد خمر در زمان آنحضرت 

 و جریدھای دستیھا  کفش تعین چند ضربه بچابک و چادرھای تافته و بی معین نبود
را چند کس از صحابه تخمین کردند بچھل  زدند و چون در وقت ابوبکر آن عدد می

رسید و چون نوبت خالفت عمر شد و شرب خمر بسیار شد جمیع صحابه را جمع کرده 
مشورت نمود حضرت امیر و در بعضی روایات عبدالرحمن بن عوف نیز شریک حضرت 
امیر شده گفتند که این حد را مثل حد دشنام دادن مقرر باید کرد که ھشتاد تازیانه 

خورد مست و ال یعقل شود و چون بیعقل شد  می ت زیراکه چون شخص شراباس
پس جمیع صحابه این استنباط لطیف را دھد  می و در ھذایان دشنامگوید  می ھذایان

پسندیدند و بر ھمین اجماع کردند پس لزانجا معلوم شد که بانی مبانی حد خمر 
عقلی است و نزد امامیه ھم  بی عمربن الخطاب است سلب علم حد خمر از عمر کمال

این قصه بھمین طریق ثابت است چنانچه شیخ ابن مطھر حلی در منھج الکرامه آورده 
و از ھمین جا جواب طعن دیگر ھم معلوم شد که گویند عمر در حد خمر اضافه کرد 
بعقل خود حاالنکه در زمان آنحضرت چھل تازیانه بود و بس زیراکه اگر عمر زیاده کرد 

یر المومنین و اجماع صحابه کرد پس او فقط محل طعن نباشد و در بعضی بقول ام
کتب شیعه بطور دیگران طعن مذکور است و آن طعن اینست که گویند عمر یکبار در 
حد شراب زیاده بر ھشتاد تازیانه زده است بیست تازیانه بر ھشتاد افزوده است چنانچه 

ایت کرده است که چون نجاشی خارفی محمدبن بابویه قمی در من الیحضره الفقیه رو
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انه زد یر صد تازیشاعر را گرفته آوردند که در ماه رمضان شراب خورده بود حضرت ام
واقعه ھردو  انه افزود و بر طور اھل سنت جواب ازیست تازیبه جھه حرمت رمضان ب

انت از قدر یم از خیا نظر تعظیاست یق سیه به طرکرسد  می ه امام راکسخن است  یک
 طعن بر عمر نباشد.جای ن پس یر المؤمنیل فعل امید به دلیاده نمایواجب شرع ز
انه به صد شاخ یصد تازجای را در اقامت حد به  سه عمر کن است یا :طعن پنجم

ا�ِيَُة ﴿د یفرما میتعالی یخداه کرا یعت است زین مخالف شریرده و اکم کدرخت ح الزَّ
وا ُ�َّ  اِ� فَاْجِ�ُ ةٍ َوالزَّ ِ إِْن  َواِحٍد مِنُْهَما ِمائََة َجْ�َ فٌَة ِ� دِيِن ا�َّ

ْ
ُخْذُ�ْم بِِهَما َرأ

ْ
َوَ� تَأ

ِ َواْ�َوِْم اْ�ِخرِ   .]٢[النور:  ﴾٢َولْيَْشَهْد َعَذاَ�ُهَما َطا�َِفٌة ِمَن الُْمْؤِمنِ�َ  ُكنُْتْم تُْؤِمُنوَن بِا�َّ
وه و شرح کاست در مش جغمبر یب پن فعل عمر موافق فعل جنایه اکجواب آن است 

غمبر خدا یه سعد بن عباده نزد پکد بن سعد بن عباده آورده یت سعیالسنه به روا
کرد  می زگان محله زناینکاز  کیزینکه با کمار را گرفته آورد یناقص الخلقت ب یمرد

صد شاخ خورد  یه باشد در وکاو شاخ بزرگ را  براید یرگیه بکغمبر خدا یپس گفت پ
ن است یرده و ھمکت ین روایمانند ا یثیز حدیبار زدن و ابن ماجه نیکد او را یپس بزن

يف الفتاوي قال «ه توقع به شدنش نباشد ک یضیاھل سنت در مرعلمای مذھب 

ان كان جلدا ومريض اذا وجب عليه احلد ان كان احلد رمجا يقام عليه للحال ـيه الريگمـالعال

يصح اال اذا كان مريضاً وقع اليأس عن برئه فحينئذ يقام عليه كذا يف ويربأ حتی  ال يقام عليه

كان حمذجا ضعيف اخللقه فعندنا يرضب ومرض ال يرجي زواله كالسل اـكان الولوالظهرييه 

 »ريبدنه كذا يف فتح القداىل  ال بدّ من وصول كل شمراجوبشكال فيه شمراج فيرضب دفعتاً 
ز یف الخلقه بود و در قرآن نینصورت حد زد مرد ضعیالخطاب به اه عمر بن کرا سی کو 

ت احوال مستحق حد و ھم محافظت حد یه ھم رعاکه است یله شرعین حیاشاره به ا

إِنَّا وََجْدنَاهُ  وَُخْذ �َِيِدَك ِضْغًثا فَاْ�ِْب بِهِ َوَ� َ�ْنَثْ ﴿ یماند قوله تعال یدر آن م یالھ
اٌب  الَْعبْدُ نِْعَم  َصابًِرا وَّ

َ
 .]٤٤[ص:  ﴾٤٤إِنَُّه أ

ره بن شعبه درء نمود با وجود ثبوت آن به شھادت یه حد زنا را از مغکآن :طعن ششم
ه ک ین وضعیه به سبب آن حد ثابت نشد و با اکلمه کن نمود شاھد را یس و تلقکچھار 

الله رجال فضح یوجه رجل ال  یه آرکشھادت آمد و گفت ادای  برایچون شاھد چھارم 
و شاھد چھارم شود  می درء حد بعد از ثبوت آنآنکه  ن طعنین جواب از ایمن المسلم
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دارد و معنی نصورت دفع آن چه ید شھادت نداد پس اصل حد ثابت نشد در ایچنانچه با
ل یو محمد بن اسماع یر طبریح است ابن جریمحض و بھتان صر ین شاھد افترایتلق

ن ابوالفرج ابن یر و حافظ جمال الدین ابن اثیعماد الد خ خود و حافظیدر تار یبخار
ن ثقات نقل یگر مورخیو د ین مظفر سبط ابن الجوزیخ شمس الدیو ش یالجوز

خواستند  یر بصره بود و مردم بصره با او بد بودند و میره بن شعبه امیه مغکاند  ردهک
ردند کرا به زور مقرر س از شاھدان کتھمت زنا بستند و چند  ینند بر وکه او را عزل ک
ند یره اداء نماین فاحشه را بر مغین عمر بن الخطاب شھادت ایر المؤمنیه به حضور امک

د ھمه را به حضور خود یع شد و رفته رفته به عمر رسیو خبر تھمت زنا در بصره شا
ر ھم در یه حضرت امکومت به محضر صحابه کره و شھود اربعه در محل حیده مغیطلب

ره بن شعبه زنا یه مغکنمودند  یان اھل بصره دعویبود حاضر آمدند و مدعآن مجلس 
 یکشھادت حاضر شدند  برایو شھود گفتند  می لیه او را ام جمکزنی نموده است با 

ه کن عمر گفت یر المؤمنیپس امھا  فخذی نیته بیه رأکش آمد و گفت یس از شھود پک

پس آن شاھد گفت نعم  »حلهكمـال ود يفمرـها ولوج اليلج فيشهد انه يحتی  ال واهللا«
شھادت نمود باز سوم ادای ن قسم یگر برخاست و ھمیباز شاھد د کذل یاشھد عل

ه یاد ابن ابیه زکد یداد چون نوبت به شاھد چھارم رسگواھی ن قسم یبرخاست و ھم
 نقدریاو گفت ا یدھ یمگواھی اران خود یه تو ھم موافق کدند یز پرسیبود از او ن

 اهنام اذنا محارك نيته مستبطنها و رجليرأثا و انتھازا و یت مجلسا و نفسا حثیه رأکدانم  می

علمای ه نزد کد ید دین قصه بایدر ا حله قال الكامل ل يفياملكته يهل رأه کپس عمر گفت 
ه محضر ک یین شاھد چه قسم واقع شد در جایا نه و تلقیشود  می امت ثبوت حد

و اثبات  یحاضر بود اگر در امور شرعآنجا  ر ھم دریمثل حضرت امبار باشد و کصحابه 
ار حاضر شده بودند و کن یھم برایه کر یثکن قدر جمع یرفت ا یم یحدود مداھنت

نداشتند چه طور سی کن باب پس یار و مجاھره بود در ھر امر ناحق و در اکوه آنھا انیش
 ن شاھد واقعیا اگر از عمر تلقید گذاشتن یگان میو حد ثابت شده را راکردند  می وتکس

ت یعه خود روایه از عمر معلوم است و شکحال آن ردندک میگرفت ن یبر وشد  می
حضور جماعت  بی وشد  می لیجاھل قازنی ن به گفته یه در مقدمات دکاند  ردهک

ه عمر کاند  د و آنچه گفتهیرسان نمیرا بانصرام  ینیچ مھم دیشان ھیصحابه و مشورت ا

ح ي غلط رصنيمسلمـفضح اهللا به رجال من اليوجه رجل ال  يآر«ه کلمه گفت کن یا
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ھرکه  لمه در آن وقت گفته بود وکن یره بن شعبه ایمغ یبر عمر است آر »حيقب يافرتاو
 برایاگر شاھد حسبه لله کند  می و تملقھاگوید  می زھایچرسد  می را نوبت به جان

ه یعل یچرا بود و مع ھذا اگر شاھد پاس مدعر یآمده بود او را پاس گفته مغگواھی 
ادای راه که از او بجر و اکرسد  نمی م راکد حایننما یشھادت به واجبادای نموده 

ن یعت و بالفرض اگر ایچ شریچ مذھب و ھیند در ھکه طلب یعل یشھادت بر ضرر مدع
 افتهیدرزی یچه بارھا به قرائن کاست  یالم مقوله عمر باشد پس از قبل فراست عمرک

ه به حضور شاھد کجا ثابت شود کاز شد  می ن است و مطابق آن واقعیه چنکگفت  می
ه شاھد از شھادت ممتنع شود در دل داشت به کد و باز ھم اراده آنیگفت و او را شنوان

ل ثابت توان نمود اراده از افعال قلب است و اطالع بر افعال قلوب خاصه یچه دل
ل حد بالفرض از عمر واقع شده باشد موافق فعل معصوم یگر اگر تعطیخداست جواب د

ردن بر فعل معصوم طعن که مطابق فعل معصوم باشد طعن ک یخواھد بود و در ھر فعل
ار برند کنجا ھم به یرده باشند در اکه در فعل معصوم تالش یردن است و آنچه از توجک

اقر بالرسقه و÷  نيمؤمنـال رياماىل  ه ان رجال جاءيالفق يف يه القميحممد بن بابو يرو«

 .»دهيقطع يد فسلم ياقرار تقطع به ال

 از گران بستن مھرھا وکرد  می در خطبه منع سعمر  روزیه کآن :طعن ھفتم
غمبر خدا یپخوبی  و گین بزریبا یداشت اول یمخوبی  اگر گران بستن مھرگفت  می
درھم مھر ازواج و بنات خود اده بر پانصد یه زکام  دهیغمبر خدا را دیه پکحال آنبود  می

د و ینکگران بستن مھرھا مبالغه نعنی یه شما در مغاالت صدقات کد ینبسته پس با
مھر را گران خواھد بست سی کد و اگر من بعد یرگیغمبر خود الزم یه پیاتباع سنت سن

برخاست زنی ن اثنا یرد در اکت المال ضبط خواھم یاست قدر مغاالت را در بیبنا بر س

َرْدُ�ُم اْستِبَْداَل َزْوٍج َمَ�َن َزْوٍج َوآتَيُْتْم ﴿فرماید  می عمر بشنو خدا یه اکت و گف
َ
�ْن أ

ُخُذونَُه ُ�ْهَتانًا ��ًْما ُمبِيًنا
ْ
تَأ

َ
ُخُذوا ِمنُْه َشيًْئا �

ْ
 .]٢٠[النساء:  ﴾٢٠إِْحَداُهنَّ قِنَْطاًرا فََ� تَأ

ه ک یستکیشان تو ید آن را از ایرگیپس باز مد به زنان گنج فراوان یاگر داده باشعنی ی
ل شد و اعتراف یقا سداده شده را که فروان و گران باشد عمر  یمھرھا یستان یباز م

 »احلجال حمل مخدرات يفـالحتی  ل الناس افقه من عمرك«خود نمود و گفت  یبه خطا

زن  یکاز عھده جواب ھرکه  ل عجز اوست ویاز جواب آن زن دل سوت عمر که سکطعن آن
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از جواب  سوت عمر که سکن طعن آنیل امامت باشد جواب از ایتواند برآمد چگونه قا نمی
ه کد بلیالواقع الزم آ یاو ف یآن زن نه بنا بر عجز اوست از جواب با صواب تا ثبوت خطا

ه در مقابله آن چون و چرا نمودن و فنون کتاب الله کمال ادب است با کبنا بر 
ر از یشان را غیست ایمان نیم اھل ایردن مناسب حال اعاظکه خرج یو توجدانشمندی 

ن یو اال اگر مقصود آن زن از تالوت ا آید میچ راست نیاد بظاھر الفاظ ھیم و انقیتسل
را یز جغمبر است یح خالف فھم پیبه مغاالت مھور بود پس صر یالھ یت اثبات رضایآ
ث عن یب الحدیغر یف یالخطاب یست از آن روواقع ا یحه نھیث صحیه در احادک

و  »يبقي يف نفسه خسيكه یمرأه حتـتيارسوا يف الصدق فان الرجل ليعطي ال« ج یالنب

ان من خري النساء « ج قال قال رسول اهللا ب حه عن ابن عباسيصح ابن حبان يف يرو«

اخرج و »صداقهامرأه تسهيل امرها يف ـثمن ال« قال جل  شهيعن عاو »ايرسهن صداقاً 

ت آنچه از ید و نھایو اسناده ج »امحد والبيهقي مرفوعاً (اعظم الناس بركه ايرسهن صداقاً)
ن قنطار یاآنکه  ست دریت نص نیز آیه و نیراھکجواز است و لو مع الشود  می ت ثابتیآ

ه رجوع در کغه مھر یور و مال باشد نه به صیه مراد بخشش زکمھر است متحمل است 
و خصوصًا چون او را وحشت داد به فراق و طالق باز رجوع رسد  نمی ه زوج راھبه زوج

عت و مروت عمل نمود و از امر ید و خالف شریوشکذاء او یتر در ا ادهینمود در ھبه ز
شان از ین است در حفظ اموال ایحت مؤمنیه آن نصک یردن بنا بر مصلحتک یز نھیجا
به اتالف شود  می ه رفته رفته منجرکدر استرضاء زنان  کجا و انھمایاع و اسراف بیض

و شود  می ر و قرض خواه و معامله دار وغیره مشاھدهکگر مردم از غالم و نویحقوق د
 د را منعینب زیفه درست است و ان حضرت از طالق زیار خلکمحسوس است 

 را منعوفه کز مردم یر نیز است و حضرت امیه طالق بالشبھه جاکحال آنفرمود  می
وفه ال کا اھل الیگفت  می ز بود ویه بالشبھه جاکج حضرت امام حسن یاز تزوفرمود  می

ح یه در طعن منقولست صرک سالم عمر کتزوجوا الحسن النه مطالق للنساء و از 
و فرمود  می دانست اما بنابر وخامت عاقبت او منع می زیه مغاالت را جاکشود  می معلوم

در شود  می ت حرمت معلومیاسترداد مھور بود پس اگر از آاگر مقصود آن زن حرمت 
خ یه و توبیتنب برایه ک کنه در حق خلفا و ملوشود  می حق ازواج و شوھران معلوم

َرْدُ�ُم اْستِبَْداَل َزْوٍج َمَ�َن َزْوٍج َوآتَيُْتْم إِْحَداُهنَّ قِنَْطاًرا ﴿ل یند به دلیاسترداد نما
َ
�ْن أ
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ُخُذوا 
ْ
ُخُذونَُه ُ�ْهَتانًا ��ًْما ُمبِيًنافََ� تَأ

ْ
تَأ

َ
د نمودن به یو وع .]٢٠[النساء:  ﴾٢٠ِمنُْه َشيًْئا �

 د است و نزد جمھور اھل سنت امام رایت المال محض بنا بر تھدیضبط مال در ب
ز ید و ضبط مال نیر نمایه باشد تعزیه و وقتیز چون متضمن فساد حالیبر امر جارسد  می
اعتراف به خطا نمود پس  سه عمر کاند  ر و آنچه در طعن آوردهیعزاست از ت ینوع

ه کح است ین قدر صحیا یامده آریت اعتراف به خطا نیچ روایخطاست در نقل در ھ
ن از باب تواضع و ھضم نفس و حسن خلق یآخره و ا یل الناس افقه من عمر الکگفت 
مطلب خود سند آورده است اگر  برایرا  یتیار آیجاھله با تعمق بسزنی ه کاست 

و باز رغبت به شود  می ستهکم دل شینکھات حقه باطل یاستنباط او را به توج
ن و خود را به حساب او ین و افرید البد او را تحسینما نمیتاب الله کاز  یاستنباط معان
قرآن و  یض باشد بر تتبع معانیگران را تحرینده او را و دیه آکم یل وا نمایمعترف و قا

تاب الله و حرص بر اشتغال مردم به اجتھاد و کن تأدب با یق او و ایاستنباط دقا
ه کمنقبت است شود  می گر او ثابتین قصه عمر و از قصص دیه از اکاستنباط از قرآن 

ان و یه او را به حضور اعککند  می گوارا یس جزئیدام رئکمخصوص به اوست و اال 
ن و یه او را تحسکآنجای د چه یوت نماکزم گرداند و او سل و ملینادان قازنی ابر کا

است اگر بالفرض بداھت  یانصاف بیمال کن قصه را در مطاعن او آوردن یند اکن یآفر
ن یافرمود  می هکن قدر خو از دست نرفته بود یاشد  نمیسر یگر میرا جواب د سعمر 

آورد  میقران را مقابل عقل  بین یو انم ک میغمبر یر سنت پکه من ذکد یشکزن را ب
ن یابر دکن شأن ایکلفھمد  مین زن از او بھتر یا اید یفھم میغمبر قرآن را نیمگر پ

شان یدر جوھر نفوس ا یت و سخن پروریاز نفسان یه بوکفرماید  می ن را اقتضاءیھم
ر یشان باشد خواه نزد غیشان افتد خواه نزد خود اینماند و محض اتباع حق منظور ا

قدمند از  یک ین منقبت عظمین در ایقین و ارباب ید برایکع یه جمکآنجا  خود و از

ابن عبدالربعن حممد بن ور ياخرج ابن جر«ن قصه به صدور آمده یز مثل ایر نیحضرت ام

ذا قال كوذا كن كلوذا كس هيها فقال الرجل لياً عن مسأله فقال فيعب قال سأل الرجل علك

 ﴿اخطانا واصبت  عيل
َ
ِخيهِ َ�بََدأ

َ
ِخيهِ ُ�مَّ اْسَتْخرََجَها ِمْن وَِ�ءِ أ

َ
وِْ�َيتِِهْم َ�بَْل وَِ�ءِ أ

َ
 بِأ

ُ  َكَذلَِك كِْدنَا ِ�ُوُسَف  ْن �ََشاَء ا�َّ
َ
َخاهُ ِ� دِيِن الَْملِِك إِ�َّ أ

َ
ُخَذ أ

ْ
نَرَْ�ُع َدرََجاٍت  َما َ�َن ِ�َأ

ِ ذِي ِعلٍْ� َعلِيمٌ  َمْن �ََشاءُ 
را ھم فرقه  ین منقبت عظمیا ».]٧٦وسف: ی[ ﴾٧٦َوفَْوَق ُ�ّ
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عه در حق عمر و یعه شیبه دستور فعل شن اند دهینواصب خذلھم الله در صورت طعن د
 ل.یلنعم ما ق

 ت:یب
 ش پراگنـــده بــــادیچشـــم بدانــــد

 

ـــع  ـــب نمای ـــری ـــرش در نظ  د ھن
 

قه یر امام خوب فھمد و امام را آن دقیمسأله غ یکه اگر در کد دانست ینجا بایدر ا
بود و به  یه نبکه حضرت داود کرا یگردد ز نمیاقت امامت مسلوب یمعلوم نشود و ل

رِْض فَاْحُ�ْم ﴿ یفه وقت قوله تعالیخل ینص الھ
َ
يَا َداُووُد إِنَّا َجَعلَْناَك َخلِيَفًة ِ� اْ�

 ِ ِيَن يَِضلُّوَن َ�ْن َسبِيِل  َ�ْ�َ ا�َّاِس بِاْ�َّقِ َوَ� تَتَّبِِع الَْهَوى َ�يُِضلََّك َ�ْن َسبِيِل ا�َّ إِنَّ ا�َّ
ِ لَُهْم َعَذاٌب َشِديٌد بَِما �َُسوا يَوَْم اْ�َِساِب  م گوسفندان کدر فھم ح .]٢٦[ص:  ﴾٢٦ا�َّ

ه نه در آن کمان یرده بودند از حضرت سلکگر را تلف یه زراعت شخص دکشخصی 
ر السن بود یه صغک یصب÷ مان ید و حضرت سلیبود و نه امام متأخر گرد یوقت نب

ه عن احمد یالفق یه فیابن بابو یافت رویرا در یم الھکرد و حکبر حضرت داود سبقت 

َوَداُووَد وَُسلَيَْماَن إِذْ َ�ُْكَماِن ﴿ ین عن قوله تعالیقال سألت ابا الحس یبن عمر الجلب
قال  .]٧٨اء: ی[األنب ﴾٧٨َشاهِِدينَ  ِ� اْ�َرِْث إِذْ َ�َفَشْت �ِيهِ َ�َنُم الَْقوِْم َوُ�نَّا ِ�ُْكِمِهمْ 

 »الصوفوان ان احلكم لصاحب احلرث يف اللبن ـفهم اهللا سليموحكم داود برقاب الغنم «
د امامت او را ید و به عمر نفھمانینادان بفھمانزنی مسئله به  یکم کپس اگر بالفرض ح

ه امامت کنشد و ظاھر است  ین واقعه خللیه نبوت حضرت داود را در مانند اک کچه با
رده باشد که از نفس خود تجربه کدر عالم نخواھد بود اال کس  ھیچ ابت نبوت است وین
ه در مرتبه عقل و فھم کسانی کات غافل شده و یھیبدبعضی اوقات از بعضی ه در ک
ن بغض و عناد را یکاند ل تر ھستند او را بر آن متنبه ساخته نییمتر و پاکاز او  یلیخ

 ست.ین یجعال
ثابت است  یه به نص قرآنکت از خمس یحصه اھل ب سه عمر کآن :طعن ھشتم

ِ ُ�َُسُه َولِلرَُّسوِل َوِ�ِي الُْقْرَ� ﴿ یقوله تعال نَّ ِ�َّ
َ
ٍء فَأ َما َغنِْمُتْم مِْن َ�ْ َّ�

َ
َواْعلَُموا �

بِيِل إِْن ُكنُْتْم  نَْزْ�َا َ�َ َ�بِْدنَا يَوَْم َواْ�ََتاَ� َوالَْمَساكِِ� َوابِْن السَّ
َ
ِ َوَما � آَمنُْتْم بِا�َّ

ٍء قَِديرٌ  الُْفْرقَاِن يَوَْم اْ�ََ� اْ�َْمَعانِ  ْ�َ ِ
ّ�ُ َ�َ ُ شان نداد یبه ا .]٤١[األنفال:  ﴾٤١َوا�َّ

 شود میه درست نیش مذھب امامین طعن پیه اکم قرآن نمود جواب آنکپس خالف ح
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استحقاق پس اگر  برایان مصرف خمس است نه یب برایت ین آیان اشیه نزد اکرا یز
ن چھار فرقه در قرآن یند از اکفرقه را خاص  یکه کد چنان افتد یامام وقت را صواب د

ه چنانچه ابوالقاسم یاز امامجمعی ن است مذھب یورند روا باشد و ھمکد مذیمج
شان به یاعلمای ر او از یغ ه ویه ملقب به محقق است نزد امامکام کع االحیصاحب شرا

پس اگر کنند  می تیز از ائمه رواین ین مذھب سندیاند و بر ا ردهکح یتصرمعنی ن یا
شان یا یاز خمس نداده باشد بنا بر استغنازی یچ یالقرب یبه ذو سدو سال عمر  یک

تواند شد و  نمیشان محل طعن یگر نزد ایاج اصناف دیثرت احتکا بنا بر یاز مال خمس 
ن کیمان و مسایتیو  یالقرب یذوعنی یفرقه ھرچھار  نیه اکن است یز ھمیت نیمدلول آ

برسد  ھا نیااز ھریک  داده شود خواه به ھا نیاه خمس به کاقت آن دارند یو مسافران ل

َدقَاُت لِلُْفَقَراءِ ﴿ یات و ھو قوله تعالکت زیل آیدو فرقه به دل یکخواه به  َما الصَّ إِ�َّ
ِ َوالَْمَساكِ  ِ� َوالَْعاِملَِ� َعلَيَْها َوالُْمَؤلََّفةِ قُلُوُ�ُهْم َوِ� الّرِقَاِب َوالَْغارِِمَ� َوِ� َسبِيِل ا�َّ

بِيلِ  ِ  َوابِْن السَّ ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  فَرِ�َضًة ِمَن ا�َّ ه ھم یه در آن آک .]٦٠[التوبة:  ﴾٦٠َوا�َّ
 یکات خود را به کتمام زشخصی ح پس اگر یان مصرف است بر مذھب صحیمقصود ب

ام خالفت یز در ایر نید روا باشدو حضرت امیوره ادا نماکن ھشت فرقه مذیگروه از ا
ھاشم را  ین بنکیفقرا و مسا سه بر طور عمر کخود نگرفته بل یالقرب یخود حصه ذو

م نموده پس ین اھل اسالم تقسکیگر فقرا و مسایماند به د یم باقیاز آن داده آنچه 

 يرو«موافق فعل معصوم باشد چه قسم محل طعن تواند شد  سچون فعل عمر 

سألت ابا جعفر حممد بن عيل بن « عن حممد بن اسحاق انه قال يوالدارقطن يالطحاو

ا ويل امر الناس كيف صنع يف سهم ذوي ـمـمؤمنني عيل ابن ايب طالب لـاحلسني ان امري ال

عمر زاد الطحاوي فقلت فكيف انتم تقولون قال وسلك ايب بكر القريب فقال سلك به واهللا م

ه اول کم خمس آن بود یدر تقس سعمر  »فعلوواهللا ما كان اهله يصدرون اال عن رائه 
داشت و در مصرف  می ت المالیرا در ب ید و مابقیرسان یت میتام از اھل بیبه فقرا و ا

متواتر و مشھور  سز از عمر ین تیت دادن اھل بیو لھذا رواکرد  می ت المال خرجیب

 يعمر قسم سهم ذوور كابن اباب عن عيل يليل ابوداود عن عبدالرمحن ابن ايب يرو«است 

من  القريب يذو يعطيان ك بن مطعم ان عمر ريضاً عن جبياواخرج ابوداود وهم ـل القريب
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نموده و ح یبر آن تصر یم منذریح است چنانچه حافظ عبدالعظیث صحین حدیو ا »مخسهم

حصه  ب ر و عمرکه ابوبکآن است شود  می ات معلومین امر آنچه از تفحص روایق ایتحق
گر مھمات یند و دداد میشان ین اکیبرآوردند و به فقرا و مسا یاز خمس م یالقرب یذو

ر یر و محتاج و غیو فق یث غنیق توریه به طرکنه آنکردند  می شان را از آن سرانجامیا
ن معمول بود و حاال یز ھمیھم ن جغمبر یبدھند چنانچه در حضور پشان را یمحتاج ا

ا سبق نقله عن الرشايع قال يف ـكم«ن است یه ھمیر از امامیثکه و جمع یھم مذھب حنف

سهم لالبناء وسهم للمساكني وثالثه اسهم سهم لليتامي علی  هدايه اما اخلمس فيقسمـال

قال الشافعي هلم واغنياءهم اىل  ال يدفعو يقدمونوالسبيل يدخل فقراء ذوي القريب فيهم 

يكون بني ويقسم بينهم للذكر مثل حظ االنثيني وفقريهم ومخس اخلمس يستوون فيه غنيهم 

نَّ ﴿ »مطلب دون غريهم لقوله تعايلـبني الوبني هاشم 
َ
ٍء فَأ �ََّما َغنِْمُتْم ِمْن َ�ْ

َ
َواْعلَُموا �

ِ ُ�َُسُه َولِلرَُّسوِل َوِ�ِي  بِيِل إِْن ُكنُْتْم آَمنْتُْم ِ�َّ الُْقْرَ� َواْ�ََتاَ� َوالَْمَساكِِ� َوابِْن السَّ
نَْزْ�َا َ�َ َ�بِْدنَا يَوَْم الُْفْرقَاِن يَوَْم اْ�ََ� اْ�َْمَعانِ 

َ
ِ َوَما � ٍء قَِديرٌ  بِا�َّ ْ�َ ِ

ّ�ُ َ�َ ُ  ﴾٤١َوا�َّ
چون موافق فعل  سپس فعل عمر  یالغنر و ین الفقیر فصل بیمن غ .]٤١[األنفال: 

 یطعن تواند شد ارجای ه باشد چه یو مطابق مذھب امام جغمبر یمعصوم و فعل پ
د او مطعون یتقل کنبود تا در تر یمقلد شافع سن عمر یکشد ل یمخالف مذھب شافع

ق باشند از مخالفت یرف ساند چون با عمر  هیه و امامیه حنفکثر امت کگردد بالجمله ا
ن یق بیاند تطب حیت منع و اعطا صحیرواھردو  هکنیم بر ایترسند آمد نمیه یشافع
ه محتاج بودند دادند و کت را یاز اھل ببعضی ه کآنی یکشد تواند  مین به دوجه یتیالروا

 یالقرب ید گفتند سھم ذویه رسکرا سانی که محتاج نبودند ندادند پس کرا بعضی 
و اثبات  یه نفکندادند دوم آن یالقرب یه سھم ذوکد گفتند یه نرسکرا سانی کدادند و 

ق مصرف یه به طرکگفت معنی ن یه دادند به اکگفت ھرکه  ق اعطا وارد استیبر طر
و  یث ندادند پس نفیق توریه به طرکگفت معنی ن یه ندادند با اکگفت ھرکه  دادند و

ور کات مفصله مذیرواه در کق آن است ین تطبیل بر ایح است و دلیصحھردو  اثبات
رده نزد خود کاز خمس جدا  یالقرب یحصه ذو سه عمر بن الخطاب کاست 

مشت حواله حضرت  یکه کرد بلک نمیم یگذاشت و نام به نام و خانه به خانه تقس یم
شوھر و  یاح زنان بکو تا فقرا را از آن بدھند و در ننمود  میو حضرت عباس  یعل
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ده دھند و یخر کزینکه خادم نباشد غالم و کسانی کند و یدخدا صرف نماکمردان نا
زھا ین چیندارند ا یا سواریسته شده کشان شیا خانه ایه خانه ندارند کرا سانی ک

سال از  یکو چون  سبود تا آخر خالفت عمر جاری ن دستور یساخته دھند و ھم
د تا حصه یرا طلب یز حضرت عباس و حضرت علیماند در آن سال ن سات عمر یح

ھاشم  یاز بنکس  ھیچ ه امسالکگفت  یرند حضرت علگیاز خمس ب یالقرب یذو
ن حصه را یه اکبھتر آن است  اند ار ھجوم آوردهین بسیمسلم یمحتاج نمانده و فقرا

مطلق  یالقرب یب حصه ذوین تقریاھل اسالم بدھند در آن سال به ا یھم به فقرا
را تخطئه  یحضرت عباس بعد برخاستن از آن مجلس حضرت عل اگرچهموقوف ماند 

د من یاوردید و در قبض خود نیه از دست خود به فقرا ندادکد یردکفرمود و گفت غلط 
ن حصه را به شما نخواھند داد ید ایردکه شما از خود موقوف کز آنیبعد خلفا به دست آو

ه امام باشد کھرکس  عهید نزد شید شنیمذھب باھرسه  حاال مسئله خمس مفصل بر
ن و مسافران به قدر کیو مسا یتامیرا در  یرد و نصف ثانگینصف خمس را خود ب

مت یز واجب است اول غنیشان در ھفت چید و خمس به اعتقاد ایحاجت قسمت نما
ه باشد مثل ک یانکه باشد دوم ھر کھر مقدار  آید میبه دست  یافران حربکه از ک
مثل ضروری ه بعد از اخراجات کو مانند آن به شرط آن یل ارمنکروزه و مس و یف
از ھرچه  طال باشد سوم یست مثقال شرعیمت آنچه بماند بیندن و صاف نمودن قک

ه مال حالل با مال حرام مخلوط شده باشد پنجم کرون آورند چھارم آنیب یا به غواصیدر
افته شود ھفتم ین یر زمیاز ز یه زرکاز مسلمان بخرد ششم آن یافر ذمکه ک ینیزم
ده یآن فاھرگاه  ا حرفت و مانند آن به ھم رسد پسیا زراعت یه از تجارت ک یا دهیفا
فه تمام ید داد و نزد حنیاده بایس باشد خمس آن زکن یساله ایکل اخراجات کاده از یز

فرقه را ھرسه  نین و مسافران و اول اکیو مسا یتامی برایرد کد یخمس را سه حصه با
ن یه از ھمکگر اھل اسالم یماند به د باقید داد بعد از آن اگر یھاشم باشند با یه از بنک

مت دوم یز است اول در غنیشان از سه چید و خمس در نزد اید رسانیسه فرقه باشند با
 یبق و مانند آن و سوم زریز و زیه منطبع باشد مثل زر و نقره و مس و ارزک یانکدر 

حصه رسول  یکرد کد یخمس را پنج حصه با یزد شافعافته باشد و نین یر زمیه در زک
ر را برابر یو فق یالمطلب غن یھاشم و بن یحصه به بن یکد داد و یفه وقت بایبه خل

مان و یتیگر یحصه و سه حصه د یکراث مرد را دو حصه و زن را یق مید داد به طریبا
 ز واجبیچ شان در دوید داد و خمس نزد این و مسافران اھل اسالم را باکیمسا
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 نیم عمر را بر ایافته شود حاال تقسین یر زمیه زک یمت دوم گنجیاول غنشود  می
ار یه بسیثر امامکفه و ایه با مذھب حنکرد ظاھر است کد یاس بایمذھب قھرسه 

 و جدا جدا بهکرد  می یمشت حواله حضرت عباس و حضرت عل یکه کچسپان است 
 د.یرسان نمیھاشم  یاز بنھرکس 

ح و ینماز تراوعنی یه در آن نبود کن آنچه یرد در دکاحداث  سه عمر کآن :طعن نھم
ه کست یه مریث متفق علیه به اعتراف او بدعت است و در حدکاقامت آن به جماعت 

ن طعن الزام اھل یو به ا »كل بدعه ضاللهورد ومن احدث يف امرنا هذا ما ليس منه فه«
ه کشان به شھرت و تواتر ثابت شده است یتب اکع یه در جمکرا یتواند شد ز نمیسنت 

گر نوافل آن را یح ادا فرموده و مثل دیدر سه شب از رمضان به جماعت تراو جغمبر یپ

اين خشيت ان تفرض «ه کان نموده یمواظبت به آن ب کتنھا بگذارده و عذر در تر

نموده  یسنت نبو یایاح سل شد عمر ین عذر زایا جغمبر یچون بعد وفات پ »عليكم
م به موجب نص شارع معلل که چون حکمقرر است  یعه و سنینزد ش یو قاعده اصول
 سند به اعتراف عمر یه گوکو آنچه شود  می نزد ارتفاع آن علت مرتفع یباشد به علت

ه کاست معنی ه خود گفته است نعمت البدعه ھذه پس به آن کرا یبدعت است ز
ه کزھاست یه در زمان آن سرور نبود و چکداست ینوپزی یچمواظبت بر آن با جماعت 

ن و ائمه اطھار و اجماع امت ثابت شده و در زمان آن سرور نبود یراشد یدر وقت خلفا
نامند و اگر بدعه نامند بدعت حسنه خواھد بود نه بدعت  نمیزھا را بدعت یو آن چ

 چ اصل نداشته باشد و نهیث منقول مخصوص است به آنچه در شرع ھیئه پس حدیس
د یعه در حق عیگفت شتواند  میاز خلفا و ائمه و اجماع امت ثابت شده باشد و چه 

ل یع االول و در تحلینھم ربعنی یر روز قتل عمر کنماز شادای م نوروز و یر و تعظیغد
زھا در زمان ین چیه ھرگز اکه کتربعضی اوالد از بعضی ردن کو محروم  یفروج جوار

 یعه و چون نزد اھل سنت خلفایاند به زعم ش ردهکداث ن را احیآن سرور نبود و ائمه ا

من يعش منكم بعدي فسريي اختالفا «ه کث مشھور یم ائمه دارند به حدکز حین نیراشد

 ساحداث عمر  »لنواجذباسنه اخللفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها وكثريا فعليكم بسنتي 
بدعت حسنه دانند  می بدعتو اگر دانند  نمی گر بدعتیرا به دستور احداث ائمه د

 دانند. یم
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الجد ما به  یف یه ان عمر قضککنند  می تیتب خود رواکعه در یه شکآن :طعن دھم
نند کت یز روایر نیفرقه نواصب در حق حضرت امھا  بعین ن عبارت رایه و ھمیقض

افته و فرقه ین عبارت را بریه اول اکدام فرقه است که در اصل اختراع کست یمعلوم ن
ھردو  ه اختراع استادکار خود آورده ظن غالب آن است کگر آن را پسند نموده به ید

 یکند و از یفرقه از شاگردان اوھردو  هکه اللعنه است یس علیحضرت ابلعنی یفرقه 
ف یه تصحکن لفظ بنا بر عادت خود یات ایه را در رواین امامیکاند ل ض برداشتهیمنبع ف

بعضی و کنند  می تیم روایبجبعضی است اختالف افتاده ھرچیز  ات و اختالف دریروا
ن عبارت یر چون ایشان لفظ حد الخمر واقع است و به ھر تقدیات ایروابعضی بحا و در 

 یستند و اگر بنابر تنزل متصدیده محتاج به جواب دادنش نیبه گوش اھل سنت نرس
ه کرا یز شود یمچ طعن متوجه نیه مراد حد الخمر باشد ھکری یتقدجواب شوند بر 

ر او اقوال مختلفه ین نداشت البد در تقدیتاب و سنت قدر معک یچون حد خمر از رو
ه کد تا آنیسنج یرا در ذھن خود مھرکس  ز قولین سو عمر د یرس میبه خاطر صحابه 
ما سبق و اگر لفظ کو عبدالرحمن بن عوف واقع شد  ید حضرت علیاجماع بر صوابد

راث یصحابه را در م سق یر صدکه در زمان ابوبکرا یاست زذب محض کم باشد یجد بج
نند و کپدر اعتبار جای ه بکآن سرر کافت قول ابوبیجد اختالف واقع شد و دو قول قرار 

را  ساز برادران شمارند عمر ی یکنند و کراث یم یکه او را ھم شرکد بن ثابت آنیقول ز
 ھا ھا و مناظره در مسئله مباحثهن دو قول تردد بود با صحابه یاز ای یکح یدر ترج

د بن ثابت و یعب و زکبن  یدر خانه اب سر کح مذھب ابوبیترج برایو بارھا کرد  می
د ین گفت شنیر آمد و اکن در ذیاز جانباری یبسل یصحابه رفت و دال برایکگر ید

ه یل قضیو ھر دلشود  می ریل تقریمدعا ھزار دل یکست بر ین یبیمناظره ھا را ع
د بن ثابت یاست و آخرھا مذھب ز ینادان یلین را محل طعن گرفتن خیاجداست 

ند و از آن نھرھا ک ید بن ثابت او را به خانه خود برد و نھریاو مرجح شد و ز یکنزد
 یگر برآورد و آب را در آن نھر به وضعیھا خورد د چهیھا برآورد و از آن جوھا جو یجو

رد کش بند یرا از پ یشعبه سفل یکد باز یرسھا  ھا و شعبه ه به ھمه شاخهکرد کجاری 
منتشر ھردو  یو عل یسفلھای  شعب ده بهیرس یآب آن شعبه بازگشت و در شعبه وسط

ه آنچه از جد کر ثابت شد یل و تصوین تمثیا نرفت پس به ایگشت و تنھا به شعبه عل
ت جد به حال ه قرابکبلرسد  نمی منتقل شد به پسر و از پسر به پسران او باز تنھا به جد
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ل ین تمثیاز انند ک میرا باطل ن دیگریی یکخود است و قرابت برادران به حال خود 
 د قرار گرفت.یح مذھب زیترج سبه خاطر عمر 

رد کز نیز تجویه مردم را از متعه النساء منع فرمود و متعه الحج را نکآن :ازدھمیطعن 
م یرد و تحرکم خدا کنسخ حبود پس جاری  جمتعه در زمان آن سرور ھردو  هکحال آن

 ییتب اھل سنت ثابت است جاکبه اعتراف خودش در معنی ن یما احل الله نمود و ا
 یو انا انھ جعھد رسول الله  یانتا علکمتعتان گفت  می ه اوککنند  می تیه از او رواک

ح مسلم است و در یتب صحک  ترین حیه نزد اھل سنت صحکن طعن آنیعنھما جواب ا
گر به یو در صحاح د یره بن معبد جھنیوع و سکت سلمه بن االیروا ح بهیآن صح

ه کخود متعه را حرام فرمود بعد از آن جه آن حضرت کز موجود است یره نیت ابوھریروا
امه در جنگ یام القیق یم را مؤبد ساخت الیتا سه روز رخصت داده بود و آن تحر

نجناب آن قدر به شھرت و م متعه از آیتحر یعل یت حضرت مرتضیاوطاس و به روا
اند  ردهکت یفه آن را روایه تمام اوالد حضرت امام حسن و محمد بن الحنکده یتواتر رس

اند و  ات ثابتیق متعدده آن روایتب متداوله به طرکگر یو مسلم و د یو در موطا و بخار
بر یم در غزوه خین تحریه اک اند ردهکدا یان پیعیاز شبعضی ات ین روایه در اکشبھه 

ن ھمه غلط یه اکواقع شده بود در جنگ اوطاس باز حالل شد پس جوابش آن است 
م لحوم یخ تحریبر را تاریدر اصل غزوه خ یت حضرت علیخود است و اال در روا یفھم

ھردو  خیه تارکن عبارت موھم آنست کم متعه لیخ تحریاند نه تار ه فرمودهیحمر انس
بر و یوم خیعن متعه النساء  یه نھکاند  ردهکرده نقل کتحقق بعضی ن وھم را یباشد ا

 تیاند روا ردهکبر مؤرخ یخ خیم متعه را به تاریت تحرین روایدر ا یاگر حضرت مرتض
ن یه در وقت ھمکبست حال آن یرد بر ابن عباس و الزام او چه قسم صورت مفرمود  می

ه کد نموده و گفته یز متعه زجر شدیت فرموده و ابن عباس را بر تجوین روایرد و الزام ا
در  یا دعوئ غلطید گویم متعه گویخ تحریبر را تاریغزوه خھرکه  رجل تائه پس کان

شاھد جھل و حمق او بس است و  ین دعویو اکند  می یاستدالل حضرت مرتض

حممد بن «از عبدالله و حسن پسران  اند ردهکت ین اھل سنت روایاز محدث یجماعت

م يبه حتر يان اناد ج رسول اهللا انه قال امرين÷  نيمؤمنـال ريا عن امـهميفه عن ابياحلن

سی کا دو بار در زمان آن سرور شده بود یبار یکم متعه یه تحرکپس معلوم شد  »متعهـال
امد چون در وقت ید از آن باز نیه نرسکرا سی کد از آن ممتنع شد و یرس یه نھکرا 
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ج او یر و ترویاظھار حرمت او و تشھافت یوع یع شین فعل شنیجاھا ابعضی در  سعمر 
ان نمود تا حرمت او نزد عام و خاص به ثبوت یب او را بکد مر مرتیف و تھدیو تخو

مگر بودن متعه در زمان آن سرور و از آن الزم  شود میالم عمر ثابت نکوست و از یپ
ھر ار ظاین امر بسید و ایم حل آن الزم آکح یا بقایت باشد یه به وصف حلکآمد  نمی

 ح داللت بر حرمت متعهیصر یات قرآنیات اھل سنت آیث و روایاست و قطع نظراز احاد
مه سبق وجه کرسد  می فیات به حد تحریعه در آن آیالت شیه تأوک یبه وجھکنند  می

ال و یام زوجه از عدت و طالق و اکه احکقسم زن متعه را در زوجه توانند نمود حال آن
شان یاست نزد خود ا یان لعان وارث ھمه منتفکاو و ام یظھار و حصول احصان بوط

ح عن يالصح  يفريابوبص يقد روو«است  یھیز و اذا ثبت الشئ ثبت بلوازمه قاعده بدین

ن یو ا »نيال من السبعومن االربع قال ال  يمتعه أهـعبداهللا الصادق انه سئل عن ال ايب
و شد  می اال در اربع محسوبست و یه زن متعه زوجه نکح است بر آنیل صریت دلیروا

د به احصان و عدم سفاح یل استمتاع به زنان وارد شده مقید ھر جا تحلیدر قرآن مج

ْ�َمانُُ�مْ ﴿ یاست قوله تعال
َ
ِ  َوالُْمْحَصنَاُت ِمَن الّنَِساءِ إِ�َّ َما َملََكْت � كَِتاَب ا�َّ

ْن  َعلَيُْ�مْ 
َ
ِحلَّ لَُ�ْم َما َوَراَء َذلُِ�ْم أ

ُ
ْمَوالُِ�ْم ُ�ِْصنَِ� َ�ْ�َ ُمَسافِِح�َ َوأ

َ
 تَبَْتُغوا بِأ

ُجورَُهنَّ فَرِ�َضةً 
ُ
َوَ� ُجَناَح َعلَيُْ�ْم �ِيَما تََراَضيُْتْم بِهِ  َ�َما اْسَتْمَتْعُتْم بِهِ ِمنُْهنَّ فَآتُوُهنَّ أ

َ َ�َن َعلِيًما َحِكيًما ِمْن َ�ْعِد الَْفرِ�َضةِ  ِحلَّ لَُ�ُم ﴿ .]٢٤ [النساء: ﴾٢٤إِنَّ ا�َّ
ُ
اْ�َوَْم أ

ّيَِباُت  وتُوا الِْكَتاَب ِحلٌّ لَُ�ْم َوَطَعاُمُ�ْم ِحلٌّ لَُهمْ  الطَّ
ُ
ِيَن أ َوالُْمْحَصَناُت مَِن  َوَطَعاُم ا�َّ

ُجو
ُ
وتُوا الِْكَتاَب مِْن َ�بْلُِ�ْم إِذَا آتَيُْتُموُهنَّ أ

ُ
ِيَن أ رَُهنَّ الُْمْؤِمَناِت َوالُْمْحَصَناُت ِمَن ا�َّ

ْخَدانٍ 
َ
يَماِن َ�َقْد َحبَِط َ�َملُُه  ُ�ِْصنَِ� َ�ْ�َ ُمَسافِِحَ� َوَ� ُمتَِّخِذي أ َوَمْن يَْ�ُفْر بِاْ�ِ

و در زن متعه بالبداھه احصان حاصل  .]٥[المائدة:  ﴾٥َوُهَو ِ� اْ�ِخَرةِ ِمَن اْ�َاِ�ِ�نَ 
ح کر ناید و حد رجم بر متمتع غشمارن نمیز او را سبب احصان یعه نیست و لھذا شین

ه یختن آب و تخلیه غرض او رکاست  یھیو مسافح بودن متمتع ھم بدنند ک مینجاری 
عه را در یو ش کر ذلیت ناموس و غیو اخذ ولد و حماداری باشد نه خانه  یم یه منیاوع

ُجورَُهنَّ فَرِ�َضةً َ�َما اْستَْمتَْعُتْم بِهِ مِنُْهنَّ فَآتُوُهنَّ ﴿ه یر از آیباب حل متعه غ
ُ
 .]٢٤[النساء:  ﴾أ

ات ین آیه اکه در مقابله اھل سنت توانند گفت و سابق معلوم شد کست ین کیمتمس
لمه کل یو دخول است به دل یو مراد از استمتاع وطکند  نمی ھرگز داللت بر حل متعه
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اح کنور کت مذیسابق است و سابق در آالمی کبر المی کع یب و تفریتعق برایه کفاء 
ه را به ین آیه عبدالله بن مسعود و عبدالله بن عباس اکند یاست و مھر است و آنچه گو

ِن اْستَْغفُِروا َر�َُّ�ْم ُ�مَّ تُو�ُوا ﴿ ﴾ُهنَّ ِمنۡ  ۦبِهِ  َتۡمَتۡعُتمسۡ ٱَ�َما ﴿ه کخواندند  مین نحو یا
َ
َوأ

َجٍل ُمَس�ًّ َو�ُ 
َ
�ْن تََولَّْوا فَإِّ�ِ  ْؤِت ُ�َّ ذِي فَْضٍل فَْضلَهُ إَِ�ْهِ ُ�َمّتِْعُ�ْم َمَتاً� َحَسًنا إَِ� أ

َخاُف َعلَيُْ�ْم َعَذاَب يَْوٍ� َكبِ�ٍ 
َ
ه مراد کح است در آنین لفظ صریو ا .]٣[ھود:  ﴾٣أ

ه قرآن کست یباالجماع در قرآن خود نکنند  می ه نقلکن لفظ یه اکم ییمتعه است گو
ز یست پس به چه چیغمبر ھم نیث پیشرط است و حد یعه و سنیرا تواتر به اجماع ش

ت شاذه یت شاذه منسوخه خواھد بود و روایه رواکار آنکت ینھاند ینما می کتمس
ن را یقیم بالکم آوردن و قرآن متواتر محکمنسوخه را در مقابله قرآن متواتر و مح

 کتمس ح تا به حال ثابت ھم نشدهیچ سند صحیه به ھکت شاذه ین روایگذاشته به ا
ھرگاه  هکمقرر است  یعه و سنینزد ش یرد و قاعده اصولکز حمل توان یردن بر چه چک

ند در حل و حرمت و حرمت را یتعارض نماباھم  نیقیدر قوت و  یل متساویدو دل
ده و ین قرائت را نشنیاسی کل است محض تا حال یه تام دلکنجا ید داشت ایمقدم با

رد کم یده چه طور اباحت را مقدم توانیندسی کعرب و عجم  یھا از قرآن یچ قرآنیدر ھ
اش اتباع ابن عباس را در کم ییگوکرد  می ز متعهیه ابن عباس تجوکند یو آنچه گو

ه خود به آن کن است یرند تا رو براه آرند قصه ابن عباس چنگیل الزم یع مسایجم
ه متعه در اول اسالم مطلقًا مباح بود و حاال مضطررا مباح است کگوید  می ح نمودیتصر

 قال قلت البن ريد بن جبيسعاىل  ق اخلطايبيمن طر ته اسند اجلار يفيمور يخنزودم «چنانچه 

 »ما قالوا قلت قالوا:وها شعرا قال يقالوا فوبان كالر كايعباس لقد سارت فت
 ت:یب

 ا طــــال جملســــهـمـــــخ ليفقلــــت للشــــ
 

ــ  ــي ــخ يا ش ــل ل ــفت يف كه ــاسي ــن عب  اً اب
 

ـــــغ يف ـــــهي ـــــراف آنس ـــــه االط  ده رخص
 

ـــ  ـــوايك ـــی  كون مث ـــاسحت ـــدر الن  مص
 

روي الرتمذي عن وحلم اخلنزير وميته والدم ـا هي كالـانموفقال سبحان اهللا ما هبذا افتيت «

هبا متعه يف اول االسالم كان الرجل يقدم البلده ليس له بلده ليس له ـا كانت الـابن عباس قال انم

 »اذا نزلتحتی  يصلح له شيئهومرأه بقدر ما يري انه يقيم هبا فيحفظ له متاعه ـمعرفه فتزوج ال
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ْ�َماُ�ُهْم فَإِ�َُّهْم َ�ْ�ُ َملُومِ�َ ﴿ هیاآل
َ
ْو َما َملََكْت �

َ
ْزَواِجهِْم أ

َ
قال « .]٣٠[المعارج:  ﴾٣٠إِ�َّ َ�َ أ

معنی ه به کنست حال متعه النساء اما متعه الحج یا »ل فرج سوامها حرامكابن عباس 
ه به خانه خود کان بی سفر در اشھر الحج یکردن ھمره حج در کعمره عنی یتمتع است 

ح است یصر یم تمتع بر او افترایرده تحرکاز آن منع ن سند پس ھرگز عمر کرجوع 
ه قرآن کواحد در احرام ھردو  ردنکدانست از جمع  یم یه افراد حج و عمره را اولکبل

و  یان ثوریو سف یه ھنوز ھم مذھب شافعکه تمتع است کا در سفر واحد یاست 
ل یه افراد افضل است از تمتع و قران و دلکن است یگر فقھا ھمیه و دیاسحاق بن راھو

ِ ﴿ یح ظاھر است قوله تعالیت از قرآن صرین افضلیا وا اْ�َجَّ َوالُْعْمَرةَ ِ�َّ تِمُّ
َ
فَإِْن  َوأ

ُ�ْم َ�َما اْسَتيَْ�َ مَِن الَْهْديِ  ْحِ�ْ
ُ
َ�َمْن  َوَ� َ�ْلُِقوا رُُءوَسُ�ْم َح�َّ َ�بْلَُغ الَْهْدُي َ�ِلَّهُ  أ

ْو �ُُسٍك 
َ
ْو َصَدقٍَة أ

َ
ِسهِ فَفِْديٌَة مِْن ِصَياٍ� أ

ْ
ذًى ِمْن َرأ

َ
ْو بِهِ أ

َ
ِمنُْتْم  َ�َن ِمنُْ�ْم َمرِ�ًضا أ

َ
فَإَِذا أ

يَّاٍ� ِ�  بِالُْعْمَرةِ إَِ� اْ�َّجِ َ�َما اْستَيَْ�َ مَِن الَْهْديِ  َ�َمْن َ�َمتَّعَ 
َ
َ�َمْن لَْم َ�ِْد فَِصَياُم ثََ�ثَةِ �

ةٌ َ�ِملَةٌ  اْ�َّجِ وََسبَْعٍة إِذَا رََجْعُتمْ  ْهلُُه َحاِ�ِي الَْمْسِجِد  تِلَْك َعَ�َ
َ
َذلَِك لَِمْن لَْم يَُ�ْن أ

َ َشِديُد الْعَِقاِب  َوا�َُّقوا اْ�ََرامِ  نَّ ا�َّ
َ
َ َواْعلَُموا أ ن یر ایو در تفس .]١٩٦[البقرة:  ﴾١٩٦ا�َّ

فرماید  می هین آیو بعد از ا کره اھلیحرم لھما من دو یه اتمامھا ان کشده  یاتمام مرو

﴿ ِ واجب ساخته نه بر مفرد پس  یه و بر متمتع ھدیاآل ﴾جِّ �َۡ ٱإَِ�  ُعۡمَرةِ لۡ ٱَ�َمن َ�َمتََّع ب
ه به کرا یزشود  می یه منجر به ھدکھست نقصانی ه در تمتع کح معلوم شد یصر

مگر به جھت  شود میواجب ن یه در حج ھدکعت بالقطع معلوم است یشر یاستقرا
حضرت افراد ار فرمودن آن یث اختیز است و از حدیقصور و مع ھذا تمتع و قرآن ھم جا

در حجه الوداع  جه آن حضرت کرا یت افراد است زیل بر افضلیح دلیصر را بر تمتع و قرآن
افراد حج فرموده و در عمره القضا و عمره جعرانه افراد عمره نمود و با وجود فرصت 

ز ینه منوره رجوع فرمود و از راه عقل نیافتن در عمره جعرانه حج نگذارد به مدی
 برایو سفر ھریک  ه احرامکشود  می ز معلومیاز حج و عمره نھریک  ت افرادیافضل
چون جدا جدا باشد تضاعف حسنات حاصل خواھد شد چنانچه در استجاب ھریک  ادای

 یاز ان نھ ساند و آنچه عمر  ردهکر کھر نماز ذ برایھر نماز و رفتن به مسجد  برایوضوء 
 سوی   بهفسخ حج عنی یگر است یدمعنی ز ننموده متعه الحج به یرده و آن را تجوک

ن یه اکن است اجماع امت یعذر و بر ھم بی عمره و خروج از احرام حج با افعال عمره
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ن فسخ از اصحاب یا جآن حضرت  یست آریز نیمتعه الحج بالعذر حرام است و جا
ه عمره را در کت بود یده بود و آن مصلحت دفع رسم جاھلینانک یخود بنا بر مصلحت

انسلخ وبرء الدبر واذا عفا االثر «ه کگفتند  می ودانستند  می اشھر حج از افجر فجور

گران را ین فسخ مخصوص بود به ھمان زمان دین ایکل »من اعتمرـالصفر حلّت العمره ل
گر صحابه یت ابوذر و دیص به رواین تخصیر عذر و ایننده به غکه فسخ کست یز نیجا

متعه يف احلج االصحاب حممد خاصه ـكانت ال« ذر انه قال اخرج مسلم عن ايب«ثابت است 

اخرج النسائي عن حارث بن بالل قال قلت يا رسول اهللا فسخ احلج لنا خاصه ام للناس و

متعه التي ـازري اختلف يف الـمـعامه فقال بل لنا خاصه قال النووي يف رشح مسلم قال ال

ر حديث جابر قال القايض عياض ظاهوالعمره اىل  هني عنها عمر يف احلج فقيل فسخ احلج

العمره اىل  ا هي فسخ احلجـمتعه التي اختلفوا فيها انمـايب مويس ان الوعمران بن حصني و

جمرد التمتع اي العمره يف اشهر علی  اليرضهبموهلذا كان عمر يرضب الناس عليها وقال 

ن یاش ھم یمعن »اـانا اهني عنهموانه قال « که اند نقل کردهت و انچه از عمر  »احلج
ن یفه وقتم و در امر دیه خلکرا یار دارد زیر بسیشما تأث یمن در دلھا یه نھکاست 

از  یقت نھید و در حقیامر تساھل ورزھردو  نیه در اکد یتشدد من معلوم شماست نبا

َ�َمِن ا�َْتَ� َوَراَء ﴿ یفرمود قوله تعال جغمبر یدر قران نازل است و خود پھردو  نیا
ولَ�َِك ُهُم 

ُ
ْ ﴿ یو قوله تعال .]٣١[المعارج:  ﴾٣١الَْعاُدونَ َذلَِك فَأ وا تِمُّ

َ
ِۚ  ُعۡمَرةَ لۡ ٱوَ  جَّ �َۡ ٱَوأ َّ�ِ﴾ 

نجا یاآورند  میث را چه به خاطر یام حدکو اح یقرآن ین فساق و عوام الناس نھیکل
زع القرآن پس یثر مما کزع ایه ان السلطان کاند  و لھذا گفته دیبا می یام سلطانکاح

 ته است.کن نیا برایخود  سوی   به یاضافه نھ

 سمطاعن حضرت عثمان 
 و آن ده طعن است

انت یه از آنھا ظلم و خکر ساخت بر مسلمانان یو ام یرا والسانی که او کآن :طعن اول
ه شراب خورد و در حالت کد بن عقبه یعه شدند مثل ولیب امور شنکبه وقوع آمد و مرت

م و کدیه أازکعت خواند و بعد از آن گفت کر ش نماز شد و نماز صبح را چھاریپ یمست
ر آنچه یه در عھد خالفت حضرت امکصوبه شام داد و آن قدر زور داد ھرچھار  ه رایمعاو



 ٥٦١ کرام و أم المؤمنین...  باب دهم: در مطاعن خلفای ثالثه و دیگر صحابه

مصر ساخت  یسرح را وال یست و عبدالله بن سعد بن ابیده نیبه عمل آورد پوش
ردند و کنه امدند و بلوا یه ناچار شده به مدکرد کد یساخت و او بر مردم آنجا ظلم شد

ح یر عذر صرکب یه در حق محمد بن ابکساخت  ید و منشیر خود گردانیمروان را وز
وت نمود و عجلت کاقبلوه اقتلوه نوشت و بعد از اطالع بر عمال خود سجای نمود و به 

ردند کدا ید از عثمان پیتنگ آمده تنفر شدشان  دست ه مردم ازکرد تا انکدر عزل آنھا ن
 رد وکن نتوانست یا کد و تداریرد و نوبت به فساد و قتل او رسکده نیاز عزل آنھا فاو ب

ند و مردم کز نین و عادل را از ظالم تمین را از خایر باشد و امین سئ التدبیچنھرکه 
را ھرکه  هک دیبا میه امام را کن طعن انیل به امامت نباشد جواب از ایشناس نبود قا

ع یه نزد جمکب اصًال نزد اھل سنت بلیبه او بسپارد و علم غار را کداند آن  یارک
حسن ظن ھرکه  با سست و عثمان یعه شرط امامت نیر از شین غیف مسلمیطوا

است یع و منقاد خود گمان برد رین و عادل شناخت و مطیارفھم دانست و امکداشت و 
در شود  می معلومخ یتار یه از روکالواقع عمال عثمان آنچه  یو امارت به او داد و ف

 ییه آراکده دور دست و معریو فتح بلدان بع یشکو در فوج  ساد عثمان یمحبت و انق
اس ین جا قینادره روزگار بودند از ھم یاسل و آرام طلبکو عدم ت کیو چاال یو چست

دند و از جانب شرق تا یلس سرحد اسالم را رساناند بیه جانب غرب تا قرکرد کد یبا
الن قتال نموده غالب آمدند و یروم داخل شدند و در بحر و بر بار و مابل و بلخ در ک

بودندآن  می مصدر فتنه و فساد یفه ثانیشه در عھد خلیه ھمکعراق حجم و خراسان را 
دانستند برداشت و اگر از آن اشخاص در  نمی ه سرکقسم چاروب داده غربال نمودند 

وت بر آن کر و باز ھم سیچه تقص ظاھر شد عثمان را سامور خالف ظن عثمان بعضی 
ه کرا یرد مگر در تحقیق پرداخت تا ثابت کند طوریکه .بن تھمت گویان دراز نشود زکن

 جاریصرفه  بی ا در حق اویار دارد و زبان خلق خصوصا رعایار دار دشمن بسکعامل و 
و سلطنت است آخر چون  کمل یردن باعث خرابکعجلت در عزل عمال شود  می

ه در عھد ید او را عرض نمود و معاویوست مثل ولیق پیبه تحقبعضی انت و شناعت یخ
ه غزوه روم نمود و فتوح کبلکرد  می فساد نشد تا اورا عزل یمصدر بغ ب عثمان

ن شد و اصال در یناره گزکسرح بعد از عثمان  یرد و عبدالله بن سعد ابکان ینما
ن ھمه یسن حاله صالح مال او توان برد اح یپاینجا  رد ازکمشاجرات و مقاتالت دخل ن

عبدالله بن سبا واخوان او بود و    ھای هیدند توطیرسان می نهیه از و به مدکات یاکش
ز و شور پشت انسان بود چون با عبدالله بن سعد گیفتنه ان یلیه خکر کب یمحمد بن اب
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ل نمود بالجمله آن چه بر ذمه عثمان واجب بود ادا یخت اورا البته اھانت و تذلیدر آو
ر او نبود سد باب فتنه و فساد نتوانست شد و حال او مثل یر موافق تدبیرد چون تقدک

رات عمده و یر ھم تدبیه ھرچند حضرت امکر است قدم به قدم یحال حضرت ام
ر مساعد یاست و خالفت به عمل آورد چون تقدیدر باب انتظام امور ر یلک یاشھاکنک

ن یسانست ایکر و عثمان ین نشد و در حال عمال ھم حال حضرت امینش یرسکنبود 
دند و یگذارن می اد و محبت و وفایم و انقیبه تسل یبا و سه عمال عثمان کقدر ھست 

 بدار الخالفه ارسال یدر پ یم و اخماس پیو غناکردند  می ارھا عمده سر انجامک
ند داد میش یگشته داد تنعم و تع یھمان اموال مستغن ه تمام اھل اسالم بهکدادند  می

ر ھرگز ید و عمال حضرت امیفساد گرد یش و تنعم مفرط موجب بغیو آخر ھمان تع
ست کساختند و از ھر طرف ش می ار را ابترکر ھم نبودند و یع ومنقاد حضرت امیمط

ختند یگر می ردهکن حاصل یدار یاھیانت و ظلم رو سیل شده با وصف خیخورده و ذل
ن سخن باور یگران اگر ایدجای ن بود چه یر ھمیاعمام حضرت ام یو حال اقارب و بن

ه کر را یعه است نامه حضرت امیتب نزد شکه اصح الکتاب نھج البالغه کنباشد در 
ن است یرامت شمامه اکرد عبارت نامه کد یمالحظه با اند ابن عم خود رقم فرموده برای

ه موجود است اما بعد یتب امامکثر که در اکر است یحضرت امن نامه اشھر نامھای یا

م يكن يف اهيل رجل اوثق منك يف ـلوبطانتي وجعلتك شعاري وفاين ارشكتك يف امانتي «

در این عبارت تامل باید کرد و مرتبه حسن  »اداء االمانه ايلوموازريت ومواسايت ـنفيس ل

ا رايت الزمان عيل ابن عمك قد ـفلم« ظن حضرت امیر را در حق آن رو سیاه باید فھمید

قلبت البن وشغرت وهذه االمه قد فتكت وامانه الناس قدخربت وقد حرب والعدوكلب 

خنته مع اخلائنني فال ابن وخذلته مع اخلاذلني ومفارقني ـمجن ففارقته مع الـعمك ظهر ال

بينيه من علی  تكنم ـكان لوم تكن اهللا تريد بجهادك ـكان لوال االمانه اديت وعمك واسيت 

ا امكنتك الشده يف ـتنوي عرهتم عن فيئهم فلموكانك تكيد هذه االمه عن دنيا هم وربك 

مصونه ـهم الـاختطفت ما قدرت عليه من اموالوعاجلت الوثبه وخيانه االمه ارسعت الكره 

ب احلجاز رحاىل  معزي الكسريه فحملتهـايتامهم اختطاف الذئب االزل داميه الوال راملهم 

امك واهلك ترائك من ابيك اىل  الصدر حتمله غري متاثم من اخذه كانك ال ابا لك احرزت
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معدود ممن كان عندنا ـمعاد اوما ختاف من نقاش احلساب اهيا الـفسبحان اهللا اوما تومن بال

ترشب حراما وانت تعلم انك تاكل حراما ورشابا ومن ذوي االلباب كيف تسيغ طعاما 

مجاهدين الذين ـالومومنني ـالومساكني ـالوكح النساء من اموال اليتامي تنوتبتاع االماء و

هوالء القوم امواهلم اىل  اردواحرض هلم هذه البالد فاتق اهللا وافا اهللا عليهم هذه االموال 

الرضبنك بسيفي الذي مارضبت واهللا فيك اىل  م تفعل فامكنني اهللا منك العذرنـفانك ان ل

 . »به احد اال دخل النار
د در یاه بایانت و خباثت آن عامل رو سیرد و خکد ین نامه تامل بایدر تمام مضمون ا

س منقول نشده کانت و خباثت من جمله عمال عثمان از ین قدر خیه ھرگز اکافت ی
ر منذر بن جارود یز از اعمال حضرت امیفه و نیختن از خلیو گرخوری خصوصا مال 

ر به او یانت او حضرت امیبر آمد و بعد از ظھور خ ن و دزدیخا یلیه او ھم خکبود  یعبد
تب حضرت است و در نھج کر یز از مشاھید نامه رقم فرموده و آن پند نامه نیز تھدین

ن است اما بعد یور و مسطور عبارت ارشاد اشارتش اکه مذیتب امامکگر یالبالغه و د

ايل عنك ال تدع  ينم اـفيمتسلك سبيله فاذا وظننت انك تتبع هديه وفصالح ابيك غرين منك «

تصل عشريتك لقطيعه والتبقي الخرتك عتادا اتعمر دنياك بخراب آخرتك وهواك انقيادا 

ن یر در اینزد اھل سنت است عثمان و حضرت ام »مكرم باجلملهـآخر الكتاب الاىل  دينك
ر آن چه بر ذمه خود واجب داشتند ادا فرمودند و بنابھردو  هکرا یندارند ز یباب فرق

غمبران ھم نظر به یب خاصه خداست پیحسن ظن خود عمل به عمال دادند و علم غ
 یع الھیو وقا یالھ یه وحکوقتی شوند تا  می فتهیشه فریان باطن خراب نفاق پیحال آرا

ِيَن آَمنُوا َوَ�ْمَحَق الَْ�فِرِ�نَ ﴿ یند قوله تعالکشف حال شان نک ُ ا�َّ َص ا�َّ [آل  ﴾١٤١َوِ�َُمّحِ

�ُْتْم َعلَيْهِ َح�َّ يَِمَ� ﴿ یو قوله تعال .]١٤١عمران: 
َ
ُ ِ�ََذَر الُْمْؤمِنَِ� َ�َ َما � َما َ�َن ا�َّ

ّيِبِ  َ َ�ْتَِ� ِمْن رُُسلِهِ َمْن  اْ�َبِيَث ِمَن الطَّ ُ ِ�ُْطلَِعُ�ْم َ�َ الَْغيِْب َولَِ�نَّ ا�َّ َوَما َ�َن ا�َّ
ِ  �ََشاءُ  ِ َورُُسلِهِ فَآمِنُوا ب ْجٌر َعِظيمٌ  ا�َّ

َ
امام  .]١٧٩[آل عمران:  ﴾١٧٩�ْن تُْؤمِنُوا َوَ�تَُّقوا فَلَُ�ْم أ

را به حسب آن چه صادر ھرکس  ند وکه در حسن ظن خطا نکست یب ضرور نیرا علم غ
ر قبل یه حضرت امکم آن است یاست بس عظ یعه پس فرقیاست بداند اما نزد ششدنی 

ن است و ازو یخا یه فالنکدانست  می و قبل از دادن عمل و خدمت انتیاز ظھور خ
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ون ضرور است و بر یکان و ما کعه ائمه را علم ما یه نزد شکرا یانت خواھد شد زیظھور خ
ات متنوعه یشان بر روایگرعلماء ایو د ینیلکعقوب ین مسئله اجماع دارند و محمد بن یا

ده و یشان دیر نزد ایپس حضرت ام اند اشتهرده گذکن مسئله را ثابت یو طرق متعدده ا
ار آن خائنان مال کو آخر فرمود  می امور مسلمانان ین را والین و مفسدیدانسته خائن

حت یر از پند نامه و وعظ و نصیو غرفتند  می ختهین گرفته گریرده حقوق مسلمکخوری 
ض یظن خود تفوورانه نادانسته بنابر حسن کچاره یدانست شد و عثمان ب نمی سیکمدار 

 یشمانیش پیرده خوکو عثمان بر د یرس میانت ھا به ظھور یو از آن ھا خکرد  می اعمال
ه با خاندان خود حضرت کد ید شنیر بایگر از عمال حضرت امیحاال قصه عامل دشد  می

رد و کف است چه یع طوایمان جمین و ایدجای ق و یعبه و قبله خالکه کر یام
راز بود و یو شفارسی  که صوبه دار ملکاد ولد الزنا است یمردود زد و آن عامل یشیاند چه
ه کو بر مادر خود گفت  می ن را ببانگ بلندیو اکرد  می ا به ولد الزنا بودن افتخاریح بی آن
ت یه در جاھلیان پدر معاویابو سفآنکه اش  قصه داد میزنا گواھی ه نام یبود سم کیزینک

ل و نھار نزد او یب مشھور بود گرفتار شد و لیط یحارث ثقف کزینکه که نام یسمزنی با 
اد یه نام او زکآورد  پسریه یام سمیداشت در ھمان ایو حظ نفس بر مکرد  می آمد و رفت

اح غالم حارث آن پسر را در که حارث بود و ھم در نکمملو کزینکن چون آن یکاست ل
ار شد و آثار نجابت و ین ھوشر السیثکآنکه  و تاکرد  می صغر سن بعبد الحارث لقب

و فطنت او شھره آفاق  کیریق گشت و زیاو زبان زد خالری لسانی یتقدبالغت و خوش 

ان كول«شان بود گفت یش و دھاه ایاز بزرگان قری یکه کعمرو بن العاص  روزید یگرد

ال  اهللا اينو« :د و گفتین را شنیان ایابوسف »ش لساق العرب بعصاهيهذا الغالم من قر

يا ومن ه«ه کد یر ھم آن مقام حاضر بود پرسیحضرت ام »بطن امه عرف من وضعه يف

 .»اباسفيان فقال ابوسفيان انا فقال مهال يا اباسفيان فقال اباسفيان

 اهللا لــــــوال خــــــوف شــــــخصوامــــــا و
 

 يمــــــن االعــــــاد ا عــــــيليــــــ راينيــــــ 
 

 اظهـــــــر رسه صـــــــخر بـــــــن حـــــــرب
 

ـــــمقاله عـــــن زـن الـــــكـــــم تـلـــــو   ادي
 

 فــــــــايثق يجمــــــــاملتقــــــــد طالــــــــت و
 

 هم ثمـــــــر الفـــــــؤاديفـــــــ كـــــــيترو 
 

ه من در کگفت  می ش مردمیپ یائیح بی ده بود و از فرطین قصه را شنیاد ھم ایز
فارس ساخت و  ین اورا والیر المومنیچون امام  شیان و از نسل قریاصل نطفه ابو سف
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ه ید معاویبه ظھور رس یکرات نیان و تدبیتردد نما یدر ضبط بالد و اصالح فساد از و
ه اورا به طمع استلحاق به نسب کرد و خواست کاتبه و مراسله شروع کبا او پنھان م

ر یش تدبین قسم سردار خویه جدا شدن اکند کر جدا یق سازد و از رفاقت امیخود رف
ترا  ییمن آبسوی ه اگر کمت است و اورا وعده مصم داد یف غنیت از حریصاحب جمع

در نجابت و  یانیان قرار دھم چه آخر نطفه ابوسفیابوسف برادر خود خوانم و از اوالد
ن یر بر ایچون حضرت امداری  ین دعویشاھد صدق ا کیریشھامت و فطانت و ز

ن است یه عبارتش اکاد نامه نوشت یزبسوی افت یوقوف  یاتبات و مراسالت پنھانکم

شيطان يايت وا هـيستفل غربك فاحذره فانمان معاويه كتب اليك يستزل لبك و قد عرفت«

يستلب عزته فاحذره واله ليقتحم غفلته ـعن شمعن يمينه وومن خلفه وبني يديه مرء من ـال

نزعه من وكان من ايب سفيان يف زمن عمر بن اخلطاب فلته من حديث النفس وثم احذره 

مدفع ـمتعلق هبا كالواغل الـالوال يستحق هبا مرياث ونزعات الشيطان ال يثبت هبا لنسب 

ابوالحسن  یعبه شھد لکاد خواند گفت و رب الین نامه را زیچون ا »مذبذبـط المنوـال
ر به یبود تا وقت شھادت حضرت ام یائیح بی مالکن ھم از راه یان و ایسف یابن اب یبان

نمود چون بعد از شھادت  نمی پرده بی رفاقه آن جناب کو ترکرد  می داریحال ظاھر 
ه یو سلطنت بمعاو کض امر ملیتفو یالمجتبدنا و موالنا الحسن یر سیحضرت ام

مدبر و  یلیعت فراوان وخیبود با جمداری ه سرکاد یه در استمالت زیفرموده و معاو
ده تا در وفات یاده از حد گذرانیز است زین مردم ناگریو پادشاھان را از ا کریشجاع و ز

ه به کان یسفلمه ابو کد به ھمان یسته نمایر ترددات شایاو مانند رفاقت حضرت ام
جسته اورا برادر خود  کر از زبان آمده بود تمسیحضور عمرو بن العاص و حضرت ام

رد و در کان رقم یسف یاد ابن ابیقرار داد و در سنه چھل و چھار از ھجرت در القاب اوز
اد ین زیباشند حاال شرارت اگفته  میان یسف یاد بن ابیه اورا زکد یگردان یت منادکممل

ه از او صادره شد عداوت اوالد ک یه اول فعلیه بعد از وفات معاوکد ید دیزنا زاد با
 مالحظه یات ماند قدرید حیدرق یبر حسن مجتبکه سبط اکوقتی ر بود تا یحضرت ام

عراق شد و در  یه والیاد از طرف معاویچون آن جناب ھم رحلت فرمود و زکرد  می
ان یعیه از خلص شکح را یبن شر دیارھا سعکش از ھمه ید پیوفه تصرف او به ھم رسک

افتاد و خواست تا  یدر پشان  عالی ن آن خاندانین و مخلصیر بود و از محبیجناب ام
 ینه منوره خود را به امام ثانیخته در مدید او خبر دار شده گریاورا گرفته مصادره نما
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وفه کاد خانه اورا در ید و زیرسان سن یدنا و امامنا الحسید الشھداء خاتم ال العبا سیس
ن یضبط نمود و نقد و جنس اورا ربود بعد از آن خانه اورا ھدم و سوختن فرمود چون ا

ن برایاد بنا یز براین مقدمه نامه سفارش ید در ایحضرت امام رس کماجرا بگوش مبار
 جا دادکپرورده آن درگاه تا  کر است و نمیم جناب امیقد یه آخر از رفقاکگمان 

ن است من یه عبارتش اکخواھد باخت رقم فرمود  یوفائ یخواھد داد و نرد ب یائیح بی

عليه ما ـمسلمني له ما هلم ورجل من الاىل  زياد اما بعد فقد عمدتاىل  احلسني بن عيل«

عياله واردد اليه ماله وعياله فاذا اتاك كتايب هذا فابن داره واخذت ماله وعليهم فهدمت داره 

 نویسد من یدر جواب حضرت امام آن کافر النعم این قسم م »فيه فاين قد اجرته فشفعني

احلسني بن فاطمه اما بعدفقد اتاين كتابك تبدا فيه باسمك قبل اسمي اىل  زياد ابن ايب سفيان«

كتابك ايل يف فاسق اليوديه اال فاسق مثله وانت سوقه وانا سلطان وانت طالب للحاجه و

ايم اهللا ال وريض بذلك وسوء الراي علی  امه منكقد آويته اقورش من ذلك اذا اتاك و

ان اكله للحم انت فيه اىل  مك فان احب حلمـلولوكان بني جلدك ويسبقني اليه سابق 

ان قتلته مل اقتله واويل به منك فان عفوت عنه مل اكن شفعتك فيه ومن هاىل  فاسلمه بجريرته

اده یعدل خود چشاند ز یحق تعاله صاحب آن را ک کن نامه نا پایچون ا »اال بحبه اياك
رده فرستاد که ملفوف ید به جنس آن را نزد معاویم به حضرت امام رسین چه گوئیاز ا

ن نوشته بودم و او در جواب من یاد را چنین است و من زیه قصه چنکو رقم فرمود 
 برایه بر آشفت و بدست خود ین نامه معاویدن این نامه نوشته است به مجرد رسیا

اىل  فان احلسني بن عيل بعث«اد اما بعد یز یان الیسف یه بن ابینوشت من معاواد یز

راي وبكتابك اليه جواب كتابه اليك يف ابن رشيح فعلمت انك بني رايني راي من ايب سفيان 

ا يكون راي مثلها ـاما الذي من سميه فكموعزم ومن سميه اما رايك من ايب سفيان فحلم 

تعرض له بالفسق ولعمري انت اويل بالفسق من و تشتم اباه احلسنياىل  من ذلك كتابكو

ان كان احلسني بدا باسمه وعبد اويل بالفسق من ابيه اىل  البوك اذ كنت تنسبواحلسني 

من اىل  ا شفع فيه فقد دفعته عن نفسكـاما تشفيعه فيموم يضعك ـارتفاعا عنك فان ذلك ل

ال تعرض وابن له داره واويل به منك فاذا اتاك كتايب هذا فخل ما يف يدك لسعيد بن رشيح وه
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ان واحلسني ان خيرب صاحبه بذلك فان شاء اقام عنده اىل  عياله فقد كتبتواردد عليه ماله وله 

 التنسبهواحلسني باسمه اىل  اما كتابكولسان وبلده فليس لك عليه سلطان بيد اىل  شاء رجع

عيل بن ايب وهويلك من ال يرمي به الرجون افاستصغرت اباه وامه قال احلسني اىل  ابيه بلاىل 

السالم باجلمله وهي فاطمه بنت الرسول فتلك افخر له انت تعقل وكلته وامه اىل  طالب ام

ن یر حسیدالله قاتل حضرت امیاو خصوصا عب کاد و اوالد نا پاین زیا »بد ذايتورشارت 

ه کست یر خصوصا به حدین عموما و در حق خاندان حضرت امیمسلمافه کدر حق  س
ن یه اکعه آن است یل نزد شکان آن تن بعجز در داده و مسئله مشیر بیزبان اقالم از تقر

ن حضرت او را بر ین است و به وصف ایه نجس العیالزنا بود و ولد الزنا نزد اماماد ولد یز
ن و یدیو در آن وقت امامت نماز پنج گانه و عر فرمود یر مسلمانان امکمردم فارس و لش
 خلق الله را تباه یرفت و نمازھا می شین ولد الزنا پیپس ھمبود  میر یجمعه بر ذمه ام

ه نماز به امامت ولد الزنا فاسد است که مصرح بھا است ین مسئله نزد امامیو اکرد  می
طعن  یعمال عثمان بر وانت و ظلم یه به سبب ظھور خکرسد  نمی ه را ھرگزیپس امام

  ند.ینما
را بر  یو جه پدر مروان بود و آن حضرت کالعاص را  یم بن ابکحآنکه  :طعن دوم

 جم را آن حضرت کحآنکه  د جوابشینه طلبیاخراج فرموده بود باز در مد یریتقص
فار اخراج کن و معاونت یمسلم درمیاناو  یزگین و فتنه انیاو با منافقدوستی  برای

فر و بطالق نفاق کزوال ÷ ن یخیغمبر و خالفت شیبود و چون بعد از وفات پفرموده 
ضه ینه منوره خصوصا از بین دو فرقه در بالد حجاز و مدیا یه نام و نشانکشد  یبه حد

رتفع يم املعلول بالعله كاحل«ه کاب تر گشت و قاعده اصول مقرر است یمکطان ھم یش

ن به آن جھت آمدن او را یخیمرتفع شد و ش زیم به اخراج او نکپس ح »عند ارتفاعها
ه بود و یام یم از بنکه حکرا یم بود زیه ھنوز احتمال فتنه و فساد قاکروا دار شدند 

د و یآ می تش به جوشیت باز عرق حمیبنابر عداوت جاھل یم وعدین در تیخیش
شد  می ه برادر زاده اوکفه شد یند و چون عثمان خلک یدوان کن موشیمسلم درمیان

د و صله رحم ینه منوره طلبیدست داد لھذا اورا به مد یلکنان یھم اطممعنی ن یازا
او  ینه آوردیم را چرا در مدکه حکرده بود کن باب سؤال ینمود و خود عثمان را از ا

نه منوره مرض موت یه من اجازت آوردنش در مدکفرمود گفت  یخود جواب شاف
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اجازت در  برایگر یفه شد و با او گفتم شاھد دیر خلکآنجناب گرفته بودم چون ابوب
د یه شاکرفتم  سن عمر یردم و ھم چنکوت کگر نداشتم سیخواست چون شاھد د

ردم کوت کگر خواست باز سیر شاھد دکد او ھم بدستور ابوبیگفته مرا تنھا قبول نما
 ن مقوله عثمان دریردم و شاھد اکخود عمل  ینیقیفه شدم به علم یچون خود خل

 جه در مرض موت آن حضرت کح یت صحیاھل سنت موجود است به رواھای  کتاب
نم ازواج مطھرات کسخن  یه با وکد یایصالح ب یاش نزد من مردکه کفرمودند  روزی

م فرمود نه باز گفتند یررا بطلبکا رسول الله ابوبیردند کگر خادمان محل عرض یو د
م فرمود نه باز گفتند عثمان را یرا بطلب یه علکم فرمودنه باز گفتند یعمر را طلب

نمود  یر با او سر گوشیو چون عثمان آمد و خلوت فرمود و تا د یم گفت آریبطلب
رده کار کن گنھیرم بود شفاعت اکه وقت لطف و ک یه در آن سر گوشکست یعجب ن

م که حکز ثابت شده است یبر آن مطلع نشده و ن دیگریرا ھم شده باشد و یباشد و پذ
امد یبوقوع نزی یچرده بود چنان چه من بعد از او کخر عمر خود از نفاق و فساد توبه آ

او متساقط گشته خوف از فتنه از او نمانده بود  یر فرتوت شده بود و قوایو مع ھذا پ
و یه دکه زوال فرتوت که یل نظر به اجنبین حالت از قبینه در ایپس در آوردن او در مد

 ست. یال محل طعن نل باشد خواھد بود اصکش
ر بخشش فرمود و اسراف از یکثھای  مال ت و اقارب خود رایاھل بآنکه  :طعن سوم

 یکنه آورد یالعاص را به مد یم ابن ابکرد چون حکت المال را خراب ید و بیحد گذارن
نه و یمد یم بود محصول بازارھاکه حارث بن الحکد و پسر اورا یھه درم به او بخشکل

ه داد و عبدالله بن خالد بن یقید و مروان را خمس افریدھانآنجا  اتیمندوعشور گنج و 
 یکھه درم انعام فرمود و که نزد او آمد سه لکه را چون از میالعاص بن ام ید بن ابیاس

ان در گذشته یمت آنھا از حساب تجار و جوھریه قکد داد یدختر خود را دو دانه مروار
ثر کد و ایمت بخشیاقوت و جواھر گران قیمرصع به از زر  یگر را مجمریبود و دختر د

و مزارع خود صرف نمود و عبدالله بن  یر عمارات و باغات و اراضیت المال را در تعمیب
ه از عھد کت المال یب گیده از حدمت داروغین حالت را دیا یقب دوسیاالرقم و مع

ناچار شده آن خدمت شان تعلق داشت استعفا نمودند و گذاشتند یعمر بن الخطاب به ا
بود آن را به  باقیه که یت المال بقیم بیبعد از تقس روزین نمود و ید بن ثابت معیبز
ه مبذر و مسرف در کھه درم بود و ظاھر است کاده از لیه زید آن بقید بن ثابت بخشیز

ند کارھا کن قسم ین ایدر مال مسلمآنکه  جایمال خود مطعون ومالم شرع است چه 
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ت المال قراردادن و محل طعن یر را از بیثکن انفاق ید جواب ایوق نماو اتالف حق
قبل از خالفت خصوصا  سو ثروت عثمان داری ح است مالیگرفتن و افترا و بھتان صر
شد  می و قسمتد یرس میار از ھر طرف یه فتوح بسک سدر آخر عمر خالفت عمر 

ن را یاز فقرا و مھاجربعضی تمام صحابه صاحبان ثروت و دولت شده بودند چنان چه 
ات بر آمد و که در زمان آن سرور به نان شب محتاج بودند ھشتاد ھشتاد ھزار درم زک

دا یتمام بود وعمارات و باغات و مزارع ھر ھمه پ یز وسعت و فراخیر را نیحضرت ام
 یلین وقت خیبود و تجارت عمده در ا یچون از سابق ھم غن سرده بودند عثمان ک

له خودش نبود در راه خدا و اعتاق ین خرج و بذل او محض بر قبیشده بود و امال دار 
 برده آزاد یکچنان چه ھر جمعه کرد  می رات و مبرات صرفیگر وجوه خیبرده ھا و د

ئت یلف به ھکمھا  طعام ونمود  میافت ین و انصار را ضیو ھر روز مھاجرکرد  می

ان ـمنادي عثم«ه شھدت کگفته است  ید چنان چه حسن بصریخوران می یمجموع

 یافره يا اهيا الناس اغدوا علواعطياتكم فيغدون فياخذوهنا علی  ينادي يا اهيا الناس اغدوا

كسوتكم فياخذون  یاهللا لقد سمعته اذناي يقول علوحتی  ارزاقكم فيغدون فياخذوهنا وافيه

عمر يف وكثريه رواه ابخري وارزاق داره والعسل قال احلسن والسمن  یاغدوا علواحللل 

او را در تواریخ باید دید و سخاوت وجود اورا از آن باید فھیمد و  »انفاقاتواالستيعاب 

ح یث صحیحد »الرسف يف اخلري«را اسراف نگفته  ھیچ کس جود و انفاق في سبیل الله
شود  می شاوندان خود باشد اجر مضاعفیاست و ظاھر است چون انفاق بر اقارب و خو

ن تنھا صدقه است و بر اقارب دو کیه صدقه بر مسکح است یث صحیچه در حدچنان 
گر مصارف مقدم یز اقارب را بر دید نیر است ھم صدقه و ھم صله رحم و در قرآن مجیخ

ْن تَُولُّوا وُُجوَهُ�ْم قِبََل الَْمْ�ِِق َوالَْمْغرِِب َولَِ�نَّ ﴿ یقوله تعال اند ساخته
َ
لَيَْس الِْ�َّ أ

ِ َواْ�َوِْم اْ�ِخرِ َوالَْمَ��َِكةِ َوالِْكَتاِب َوا�َّبِّيَِ� َوآَ� الَْماَل َ�َ ُحّبِهِ ذَوِي  الِْ�َّ  َمْن آَمَن بِا�َّ
َ�ةَ َوآَ�  قَاَم الصَّ

َ
ا�ِلَِ� َوِ� الّرِقَاِب َوأ بِيِل َوالسَّ الُْقْرَ� َواْ�ََتاَ� َوالَْمَساكَِ� َوا�َْن السَّ

َ�ةَ  ِس  َوالُْموفُوَن بَِعْهِدهِْم إِذَا َ�َهُدوا الزَّ
ْ
اءِ وَِحَ� اْ�َأ َّ َساءِ َوال�َّ

ْ
ابِرِ�َن ِ� اْ�َأ ولَ�َِك  َوالصَّ

ُ
أ

ِيَن َصَدقُوا ولَ�َِك ُهُم الُْمتَُّقونَ  ا�َّ
ُ
الجعد  یو امام احمد از سالم بن اب .]١٧٧[البقرة:  ﴾١٧٧َوأ

من جمله آنھا عمار ابن  جه عثمان جماعه را از اصحاب رسول کرده است کت یروا
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د یه راست بگوئکد ینم باک می د و گفت من شما را سؤالیاسر ھم بودنزد خود طلبی
ش را یا قریدر بخشش و عطا جغمبر یه پکد یدان می ایدھم شما را به خدا آ می قسم
ش تمام جماعت صحابه یگر قریھاشم را بر د یو باز بنداد  میح یگر مردم ترجیبرد

 یدھا جنت بدھند البته من بنیلکگفت اگر به دست من  سردند پس عثمان کوت کس
ن ھمه ین ایکرون نماند ھمه در بھشت داخل شوند لیباینھا  ازکس  ھیچ ه بدھم تایام

دن محض تعصب و عناد است و خود عثمان را چون از یت المال فھمیانفاقات را از ب
د و بذل و انفاق یش از خالفت معلوم داریه مال من پکدند در جواب گفت ین باب پرسیا

 چرا به منتقوی دور از عدالت و  ھای جا و مظنه بی ن شبھاتید پس ایدان می زیمن ن
ن نقل سراسر یه در اکد دانست یور شد باکه مذکن قصه ھا یم بر شرح اید آمدینمائ می

ت یر بکاصال ذکنند  می یگر روایداینھا  گر است ویافته است قصه دیغلط و خبط راه 
ه عثمان پسر خود را با کن است یست ایامده آن چه مروینای  چ قصهیت ھیالمال در روا

درم برسم ساچق  کل یکرد و اورا از اصل مال خود کاح کم نکدختر حارث بن ح
 یکز یز او نیرد و در جھکاح کم نکفرستاد و دختر خودرا ام رومان بود با مروان بن ح

ن دادن صله رحم یت المال و ایدرم داد و آن ھمه از خاص مال خودش بود نه از ب کل
ی یکو نخوبی  ه در زمان عام و خاص محمود است عندالله و عند الناس بهکاست 

ز غلط محض است اصل قصه یه به مروان نیقیدن خمس افریمشھور است و قصه بخش
ر سوار و کس از لشکھه کسرح را ل یبن ابعند عبدالله بن سعد  سه عثمان کآن است 

تخت یه پاکه یقین فرستاد و چون متصل شھر افریفتح مغرب زم برایاده ھمراه داده یپ
 میافتند و غنایار فتح یوشش بسکشش و کمغرب است جنگ واقع شد مسلمانان بعد از 

به قدر ه از نقود کم یسرح خمس آن غنا یشمار بدست آوردند عبدالله بن سعد بن اب بی
فه وقت فرستاد و آن چه یار بود بر آورده نزد خلیج الوقت آن دیرا یھه اشرفکپنج ل

بود و به سبب بعد مسافت  باقیگر یو اثاث و امتعه د یبابت خمس ازقسم لباس و مواش
 اریآن خرج بسداری نه منوره چندماھه راه بود بار بریمدعنی یه از دار الخالفت ک

ھه درم کل یکم داشت آن ھمه بدست مروان بیعظ و مع ھذا مشقتخواست  می
مت آن یاز ق ینه فرستاد قدریز به مدیرده نکثر ان مبلغ وصول کفروخت و ازمروان ا

ن اثنا نقود یامده و مروان در ایه در معرض وصول نکبود  باقیاسباب بر ذمه مروان 
ن اسباب یمت ایق هیه من بقکرد کنه روانه شد و با عبدالله قرار یخمس را گرفته به مد

ن ینه منوره به سبب صعوبت اید و در مدیفه خواھم رسانینه به حضور خلیز در مدیرا ن
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ن یع مسلمیار و امتداد پر خاش وانسداد طرق و شوارع جمیجنگ و عد مسافت آن د
 یبیگر قریا دی یا شوھری یا پدری پسریا یداری را برھریک  در تب و تاب سر بودند و

ار یم پر زور است جنگ بسیه غنکدند یشن نمی یو از حال انھا اطالعن جنگ بود یدر ا
بوتر بسته کھر ھمه را حواس پرا گنده و دلھا بر بال  اند د شدهیار شھیسخت و مردم بس

د ینه منوره رسیره در مدین مبالغ خطیناگاه مروان با ا یکه بکداشتند  یآرام بی عجب
ل آورد و ھر یر به تفصکر خطوط مردم لشد و اخبایت به ھر خانه رسانیو بشار وتھن

ه کرد کد یخ مطالعه باید حاصل شد در تواریپر مز ید و فرحت و شادید جدیھمه را ع
ق ننمودند و یه بران ناالکنه نشد و چه ثناھا یه در مدکآن روز در حق مروان چه دعاھا 

ار او کاصال بو کردند  می ن ھمه عمل اورا حبطیه اکنشده بود  یھنوز مروان مصدر فعل
ه کان یار نماکن یا ین بشارت و مژدگانیا یپس عثمان در جلد و نمودند میاعتداد ن

ع ید و جمیره را با وصف بعد مسافت و خطر راه امانت با سالمت رسانیثکن مبالغ یا
خمس بر ذمه او بود  یمت اثاث ومواشیداد آن چه از ق ینه را فرحت و شادمانیاھل مد

ه باعث کگر اصناف مردم را یس و دین و جواسیه مبشرکرسد  می م راد و امایبه او بخش
ت المال انعام ینان خواطر پس ماندگان شوند از بیاطم ین و موجیت قلوب مجاھدیتقو

نه واقع شد اصال یع اھل مدیب قلب جمیین امر به محضر صحابه و تطیدو مع ھذا ایفرما
ه انعام و عطا و بخشش و کد دانست یقه بایدقاینجا  ز دریتواند شد و ن نمی محل طعن

ھه رو پیه کاز لشخصی رد اگر کد یاس باید قین امور به عمل آیه از آن اک یبذل را بر مال
ه نسبت ھزار بار کرا یا ھزار آن را اسراف نتوان گفت زیدھد با صد سی که به یرو پ یک

نسبت به ھم  ه مرعاتیه و حسیع امور عقلیا ھزار است و در جمیھه چون نسبت ده کل
ب کیده جز حار و صد جز بارد تر یم شرع است مثال اگر در معجونکعقل و ح یمقتضا

خراج جای ز اگر در ینند آن معجون را مفرط الحراره ھرگز نخواھند گفت و در شرع نک
ن عدل و انصاف است و ظلم یرند عگیه بیپنجاه ھزار رو پآنجا  ه باشد و ازیھه رو پکل

گر یات و دکر زیاس در مقادیھذا الق یم شرع است و علکحافراط گفتنش خالف 
ه کمراعات نسبت ملحوظ است و بس است  یم و فیمات غنایه و تقسیرات شرعیتقد

 زیتافه و چ یم شکح اند ردهکجدا  مانده باقیه از ک یر نسبت نسبت به مبلغیمبلغ خط
نسبت به آن چه در را  سل پس اگر انفاقات عثمان یمت دارد نسبت به مبلغ قلیق بی

نند ھرگز اسراف کافت مالحظه ی می و قسمتشد  می ت المال جمعیوقت او در ب
نسبت به مجموع مال  بی ندیاگر جداگانه آن انفاقات را مالحظه نما ینخواھد بود آر
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م بع که بدون مالحظه نسبت حیع امور عقلین چون در جمیکتواند ل می م به اسرافکح
 اند چرا مقبول خواھد شد و آن چه گفتهاینجا  نا مقبول است درافراط نمودن مردود و 

خ یتوار یز غلط است و از رویدرم انعام فرمود ن کد را سه لیه عبدالله بن خالد بن اسک
ت المال قرض داد و بر ذمه او نوشت تا باز ین مبلغ اورا از بیه اکمعتبر ثابت است 

رده کاش  ه محاصرهکوقتی ب اھل مصر ن امر را در جوایستاند چنان چه خود عثمان ا
 اند د آن چه گفتهیت المال رسانیور آن مبلغ را در بکبودند گفته است و آخر عبدالله مذ

ه عشور آنھا را گرفته به کات داد ینه و گنج و مندویمد یم را بازارھاکه حارث بن حک
ق محتسبان یه حارث به طرکن است یح ایز غلط است صحیتصرف خود برده باشد و ن

 یانت و غش و ظلم و تعدیرده بود تا از نرخ خبر دار باشد و دعا و خکداروغه امر بازار 
ن ید دوسه روز به ایم نمایل و تقوین و صنجات را تعدیل و موازییاکواقع نشود و م

   ھای ه تمام خستهکت او آوردند و گفتند یاکه اھل شھر شکام نموده بود یخدمت ق
دن نداد و شتران مردم از یان را خریو پاریگر بیرد ودکد یان خود خرشتر برایخرما را 

داد و  یخ نمودو اھل شھر را تسلیدانه ماندند عثمان ھمان وقت اورا عزل فرمود و توب
ه او یه با وجود قرابت قرکن انصاف اوست یه عکگردد بل می دیب عثمان عاین چه عیدر

ز ین یب دوسیقیاستعفا ابن ارقم و معت عزلش فرمود و در وجه یاکبه مجرد سماع ش
بر سن و عجز کبه جھت ھردو  نیه اکن است یح ایصح اند ردهکداخل  یذبکس و یتلب

شان یا ین خدمت محنت طلب استعفا نمودند و عثمان بعد از استعفایام به حق ایاز ق

 منذ زمن ايبم كل خزانتيزل عيم ـا الناس ان عبداهللا ابن ارقم لهيا«ه کن خطبه بر خواند یا

و آن چه از عمارات و  »د بن ثابتينا عمله زيقد لوضعف ورب كانه قد ووم ي یعمر الور كب
ز دروغ و افتراست یت المال بود و نیه از بک اند ردهکباغات و مزارع عثمان را نسبت 

کس  ھیچ هکداده بودند  یر مال علمیثکدر باب ت سه عثمان کن است یقت االمر ایحق
ن یتعب و مشقت ا بی مال عزتکه بوجه حالل به کسر نشده یممعنی ن یا یرا بعد از و

 رات و مبرات صرفیات خدا بوجوه خین ھمه را در مرضید و ایسب نماکقدر مال را 

شتاز خالفت ھم یپشد  می »ال الصالح للرجل الصالحـمـنعم ال«و مصدق فرمود  می
ر یو بعد از خالفت تدبنمود  میار بود و در انواع تجارات تفنن یسب مال او بسکطرق 

افت ھم در سواد عراق و ھم در حجاز ی می ن مواتیه ھر جا زمکد یگر خاطرش رسید
خاص خود را با اسباب و آالت  یساخت و جماعه را از غالمان و موال می عهیدر آن ض



 ٥٧٣ کرام و أم المؤمنین...  باب دهم: در مطاعن خلفای ثالثه و دیگر صحابه

داشت تا آن بقعه را معمور سازند و از محصول آن قوت خود  می نگاهآنجا  زراعت در
 انھار مشغول شوند تا یندن آبار و اجراکوه دار و یو اشجار مھا  باغ د و در نشاندننینما

ت نشان او یه داشت در زمان رفاھک یرونقیت و بین عرب با وصف مقحوطیزمآنکه 
و جاری ست یه ھر جا چشمه اکن گرفته بود کوکر و یشمکن مازندران و یم زمکح

 یز به سبب آبادیزراعات گوناگون موجود و نا و یوه دار مھیست روان و اشجار میآبشار
و  یاریق و عیقطع طر ھای شهیه و بیو اود یاودر صحراھا یو بودن غالمان و موال

ب یز قریر و پلنگ و گرگان نیھمه موقوف شده بود و ضرر سباع درنده مثل ش یدزد
ب ن اسبایدا گشته به ایافتن علف و آذوقه پینزول مسافران و جای ده و یبعدم رس

م یف بلدان و اقالیه و تحایامدند و نقل امتعه نفسیمسافران و تجار به امنیت خاطر م
و  یت و آبادیحصول امن و رفاھعنی یمعنی ھردو  نیده و ازایمختلفه به سھولت انجام

ه در عھد سعادت مھد او بوقوع آمده و نسبت ببالد عرب از خوارق عادات کزراعت 
تعود ارض  یال تقوم حت اند ف خبر دادهیث شریحدو در نمود  میب واقعات یوعجا

ن يوه لريح كان طالت ب«ه کرا فرمودند  یبن حاتم طائ یز عدیالعرب مروجا و انھارا و ن

سرت کن و یو از وفور خزا »اف احد اال اهللاخيعبه الكال يان اـه النعمرينه تسافر من حيالظع

و  اند ار خبر فرمودهیث بسیاحاد ز درین سلفات مردم در زمان عثمان کمال و ثروت و ت
شد  یکر نین تدبیا یباد سر نموده و چون عثمان کو بشاشت آن را ذ یمار خوشکبه 

ر در یار آن نمودند از آن جمله حضرت امیده اختین روش را پسندیبار اکثر صحابه کا
 یر در جرف و ذیو طلحه درغابه و آن نواح و زب یگر قریو زھره و د کنبع و فدی یحوال

گر رفته رفته یاس صحابه دیھذا الق یردند و علکن عمل شروع یخشب و آن ضلعه ھم
د اگر یبه ھم رس یومعمور یآبادان یلینه منوره خیمد ین حجاز خاصه در حوالیدر زم

راز و یش یگلگشت مصال کن حجاز رشیزمشد میدراز  یگر عثمان رضیچند سال د
 ه به مال خودکر مملویغ یر اراضیموات تعما یو چون احشد  می الله زار گازرگاه ھرات

ز نباشد و محصول اورا چرا حالل یز است خود امام را چرا جایرا به اذن امام جاھرکس 
ه کور کخ مسطور و مذیح واقع است و در تواریات صرینداند و متصرف نشود و در روا

از مال خالص  و احداث باغات و حفر آبار و اجرا انھار ھمه یر اراضیا موات و تعمیاح
اد بود و یجر المال و مداخل او ھر روز در تضاعف و ازدیم المال کو به حکرد  می خود

نشاند و قصه دادن  نمی رد و باغک نمی ه زراعتکنه در زمان او بود یاز اھل مد یکدام ک
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ت یذب است رواکس و غلط صدق با یز تلبید بن ثابت نیت المال بزیاز ب باقیمال 
ن یت المال در مستحقیم بیم فرمود به تقسکح روزی سه عثمان کن است یح ایصح

ه کد بن ثابت حواله نمود یماند و مستحقان تمام شدند به ز باقیپس به قدر ھزار درم 
د بن ثابت آن مبلغ را ید چنان چه زین خرج نماید خود در مصالح مسلمیموافق صوابد

مات صرف نمود یوات التسللصاحبه الص یعل یم و اصالح عمارت مسجد نبویبر ترم

ه کغرض  »متقدمهـع القصص اليمج ه من اهل السنه يفريغو يمحب الطربـره الكذا ذكه«
محابا به اقارب  بی ه دارند ھر جا لفظ عثمان و دادن مالک ین گروه به سبب سو ظنیا

شنوند  می هکگر مواضع متبریو د جر مسجد رسول الله یا تعمیگر مسلمانان یخود ود
ن سو ظن را و یاکنند  می ت المال و اتالف حقوق مردم حملیبر تصرف در ب ھمه را

ه چون در فتنه احمد شاه کشان بدان ماند یالم اکن یست و این یرا عالج ین نادانیا
ھرگاه  ردندکدر آمدند و اموال و امتعه مردم را تصرف  یان در شھر دلھیدران یابدال
و امرا  که ملوکو عمارات منقش مدارس و رباطات را  یبر آمدند و مساجد طالئ می بازار

لمات حسرت و افسوس از زبان شان بر کار یاخت بی دندید می آن شھر ساخته بودند
دند در جواب گفتند ین بابت پرسیاھل شھر از انمود  میان یرا چھره گربعضی و آمد  می

ردند اگر کع یضا ن ھمه مال شاه را چه قسمیه اکن است یه افسوس و حسرت ما از اک
 آمد.  می ار شاهکگذاشتند به  می ردهکره ین اموال را ذخیاش اک

از صحابه را مثل جمعی رد و کدر خالفت خود عزل  سعثمان آنکه  طعن چھارم
ر منصوب ساخت و عمرو یزکاو عبدالله بن عامر بن جای را از بصره و ب یاشعر یابوموس

بود  یشرح را فرستاد و او مرد یبن سعد بن اباو عبدالله جای بن العاص را از مصر وب
ده و آن حضرت خون او را ین ملحق گردکیه در زمان آن جناب مرتد شده بود با مشرک

عثمان اورا به حضور آن حضرت آورد و بجد تمام آنکه  ه تاکمباح فرموده در روز فتح م
ره بن شعبه را یه و مغوفکاسر را از یعت اسالم نمود و عمار بن ید و بینانکم او یعفو جرا

جواب آنجا  ت المالین بیخزا گیوفه و داروغکوفه و عبدالله بن مسعود را از قضا کز ین
ه عمال سابق را کست یمه است الزم نیار خلفا و اکعزل و نصب عمال آنکه  ن طعنیاز 

ن یرد و عزل اکد یوجه نبا بی عزل عامل یبه حال دارند و اال مھان و محقر شوند آر
ور و مسطور است بعد از اطالع کخ مفصله مذیه در توارکاست  یاشخاص را وجوھھمه 

ن اشخاص و یالواقع عزل ا یو فشود  می معلوم سر عثمان یبر آن وجوه حسن تدب
ار شد و رنگ خالفت یور شدند موجب انتظام امور فتوح بسکه مذک ینصب اشخاص
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دا یپ یت طول و عرضکمملم و قلمرو یت و اقالیر و والکوش عسایدگرگون گشت و ج
ه تا عدن ینیدند از قسطنطید نمی اصره به خوابیاسره و قکه ھرگز در زمان اکرد ک

اش اگر قتله عثمان ده کابل طول آن کلس تا بلخ و اند ت اسالم بود و ازیعرض وال
نشستند سند و ھند و  می ردهکوت کدادند و س می رتیگر ھم تن بصیدوزاده سال د

ه کمدند یا نه فھیآن اشقگفتند  می یا علی یا علیران وخراسان یمثل از ین نیو چ کتر
ار گرفته اما آخر نام کشان یرده و از دست اکه را مسلط یام یبن سھرچند عثمان 

ز فتح نموده و حاال در مشھد و یرکاست خراسان را عبدالله بن عامر بن  یمحمد و عل
آخر چون عثمان و بن شود  نمیده یشن یدریر از نعره حیشابور و ھرات غیراز و نیش
ن یرا ھم بر مردم ا یدند محمد و علین و راجپوتانه ھندوستان نرسیو چ که در تریام
ن و ینه دارند و در چ یو مرشد یریشن و گنگا و جمنا پکر از رام و یار نشناختند وغید

ن یدر اد یم نمایبشناسد و تعظسی کن بزرگان را یه نام اکست ین قدر ھم نیا کخطا تر
ان ین عزل و نصب را بیل االجمال وجوه ایسب یعل یق قصه خوانیمقام ناچار به طر

 اند عهین شیه عمده مورخکرا  یو سمساط یوفکه و ابن اعثم ید و ابن قتبیرده آک
پس اگر عزل  یآورده شود تا قابل اعتبار باشد اما قصه ابو موس ین افسانه سرائیشاھد ا

وفه و بصره کو  شد مین نکش ممکه تدارکخاست  یمکم بر یعظ یرد فسادک نمی او
شھر واقع شده بود ھردو  رکه در لشک یبه سبب اختالف و نفاقگشت  میھمه خراب 

بود به  یوال یاشعر یابو موس سدر زمان خالفت عمر بن الخطاب آنکه  لشیتفص
در شگاه خالفت یاز پ یابو موسآنجا  ن دارانیت زمکجھت قرب حدود فارس و شو

آنکه  د قبل ازین گردیمدد او متع برایوفه کر کخواست مدد نمود از حضور خالفت لش
ه کن فرمود به جنگ رامھرمز یبرسد از اثنا راه آنھا را متع یوفه نزد ابو موسکر کلش

ان یوفه به آن سمت متوجه شد و فتح نماکر کن فارس و اھواز لشیم مابیست عظیشھر
ان یار و بندیر نمودو مال بسیز تسخیرد و قلعه را نکرت رد و شھر را تصرف نمود و غاک
ر که لشکد خواست یرس ین خبر به ابوموسیشمار از زن و بچه به دست آورد چون ایب
ده یشکه بارھا مشقت جنگ بالد کر بصره را کند و لشکم مخصوص نیوفه را تنھا با غناک

د من امان یردکه شما غارت کانات را کن امیوفه گفت اکر کبودند محروم نگذارد به لش
رم و نقض عھد الزم گیب یشش ماه را داده بودم و مھلت منظور داشتم تا معاملت بواجب

رده بودم عجلت نمودید و با آنھا در افتادید کن یف آنھا متعیتخو براید را محض یاین
د ر درمیانه قصه امان محض افتراست و کار نمودند و گفتند کن امر را انیوفه اکشر کل
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فه ین ماجرا به خلید آخر ایم گردیر نزاع قاکلشھردو  نیما بیار واقع شد فیو بدل بس
ه کبرا صحابه کو  یر ابوموسکه آن چه صلحا لشکفرمود  سشتند عمر بن الخطاب ینو
ن و انس بن یمان و برا بن عازب و عمران بن حصیفه بن الیھستند مثل حذآنجا  در
برد  یش و قسم دادن ابوموسیشان بعد از تفتیو امثال ا ید بن عمرو انصاریو سع کمال
به  ید بر طبق آن عمل خواھیم نمود ابوموسیسیشش ماه امان داده بودم بنوآنکه  تا

ور کرا بااھل بالد مذیه مال بندکد یفه رسیم خلکور قسم خورد وحکان مذیحضور اع
وفه کر کلش ین قصه موجب دل گرانیند ایبازدھند و تا مدت موجله تعرض ننما

ه اگر کدند و اظھار نمودند یفه رسیر به حضور خلکشد و جماعه از آن لش یازابوموس
از سی کتا حال شد  می ر بصره خود البته معلوم و مشھور و معروفکدر لشداد  میامان 

 یفه ابوموسیقسم دروغ خورده خل یاطالع ندارد پس ابوموسمعنی ن یر بصره بر اکلش
فه یرد او گفت و الله قسم به حق خورده ام خلکد و از قسم او سؤال یرا به حضور طلب

ردند اگر دروغ در قسم کردند آن چه کر بر سر آنھا فرستاد تا که پس چرا لشکگفت 
 دیگریه کست یسر نین وقت ما را میا یارکالبته خطا داری کدر مصلحت ملداری ن

ام یجا قر آنکلشداری بصره و سرداری م برو بر صوبه ینکتو نصب جای ار به کن یقابل ا
 دا شودیار در نظر ما پکن یقابل اشخصی ه کوقتی م تا ینما ترا و قسم ترا به خدا سپرد

د شد و نوبخت خالفت به یبدست ابولولو شھ سن اثنا عمر یم و در اینکترا عزل آنگاه 
نمودن در داد و  گیت و تنیاکز دفتر دفتر شیان بصره نیرکد لشیرس سحضرت عثمان 
وفه خود از کان یرکفه وقت آمده و اظھار نمودند و لشیبه حضور خل یدھش از ابوموس

ھردو  نمکر نیین را تغیه اگر حاال اکدانست  سسابق دل افسرده گی داشتند عثمان 
 یصوبه به خرابھردو  کدھند و حال مل نمی ارھا عمده دلکشوند و در  می ر بر ھمکلش
ش بود و یان قریرم قتکه اکز را یرکرد و عبدالله بن عامر کر ییاورا تغ انجامد ناچار می

خود در  کغمبر آورده بودند و آن جناب آب دھن مباریه او را به حضور پکطفل بود 
ات و اقوال و کاست از حریر و ریانده بودو آثار شھامت و نجابت و لوازم سرداکاو چ یگلو

مال انتظام آن کرد و موجب کاو نصب جای به شد  می ظاھر یافعال او در نوجوان

ا ـمـل«ه ککند  می تیخ مرو روایار در تاریس ید احمد بن ابیر گردکلشھردو  و ینواح

هذا حمرما  يهللا ان اخرج من موضع يركفتح عبداهللا بن عامر خراسان قال ال جعلن ش

پس اورا به  »اما عمر بن العاصوضا يسننه ا رواه سعد بن منصور يفوشابور يفخرج من ن
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بعضی ھم به سبب  ست اھل مصر عزل فرمود و سابق در عھد عمر یاکثرت شکجھت 
رده که از و به حضور خالفت معروض شده بود چون اظھار توبه نمود باز بر حال کامور 

 عهیردن به شک.و عمر بن العاص مطعون  یبودند بالجمله عثمان را بر عزل ابوموس
ن یفان اھل سنت ایظربعضی و لھذا  اند شان واجب القتلینزد اھردو  نیه اکزیبد  نمی

تفا بر کاھردو  نیچرا ا سه عثمان ک اند ردهکر یگر تقریعه برنگ دیطعن را از طرف ش
شان بوقوع یامت و امام وقت از  یم بدسگالکیعزل فرمود و قتل ننمود تا در واقعه تح

دانست  سه عثمان ک اند دهن روش داین طعن به ایگر جواب ایفان دیظربعضی امد و ین
ب یه علم غکرا یشم امامت من نزد عام و خاص ثابت خواھد شد زکرا بھردو  نیه اگر اک

ا بر مزاج یه خلق حکآنجا  ار نخواھند ماند و ازکانجای عه را یخاصه امام است و ش
تفا بر عزل نموده تا اشاره باشد کرد و اکعه شرم یح شیب صریذکعثمان غالب بود از ت

ر یحضرت امبود  میز العزل یجا یه اگر ابوموسکند یعه گویصحت امامت او و اگر ش به
ردن کم کن حیه اکخ ثابت است یتوار رویم از یگوئکرد  می مکاورا چرا از طرف خود ح

ار ھم خطا کن یار ھم باشد چون در ایار و اگر بالفرض به اختیبود نه به اخت یبنا چار
ن را یخیه مطاعن شکدانست اینجا  له دریده جلیده فاه قابل عزل بوکرد معلوم شد ک
عه یتب شکن مطاعن از یه اکتب اھل سنت کلھذا در کند  نمی ریتقرسی کعه یر از شیغ

 سشوند بر خالف مطاعن عثمان  می د و چسپانینشن می عهیثر بر اصول شکا اند منقول
ن بر یه طاعنکن عدم انطباق آن است ینند و وجه اینش نمی عهیثر بر اصول شکه اک

بر آنکه  قسمی اند ز دو قسمین سعه و خوارج پس مطاعن عثمان یش اند عثمان دو فرقه
تب اھل کشوند و در  می بر اصول خوارج منطبقآنکه  قسمینند و ینش می عهیاصول ش

ر سواد یثکتب خود بر تکز در یعه نیه شکآرند بل می ردهکقسم را مخلوط ھردو  سنت
از مطاعن عثمان بعضی ن سبب یاز اکنند  می رکز و تفرقه ذیتم بی قسم راھردو  مطاعن

شان درست یعه و مذھب ایعه موجود است و اصول شیتب اھل سنت و شکه در ک س
ن باب است و الله اعلم و طعن عزل عمرو بن یز از ھمین یشود و طعن عزل ابوموسنمی

ر یفکفرقه اورا تھردو  هکو نه بر اصول خوارج شود  می عه منطبقیالعاص نه بر اصول ش
فر از او صادر کات کلمات و حرکرد کو ھر چنددر آن وقت عثمان اورا عزل ن ینما می

رامات عثمان کافر و مرتد شد عزل او از عثمان محض کآخرھا  ن چونیکنشده بود ل
 درکردند  می عه در خواستیه شیدر باب عزل معاو یه از وکز خارقه یمد ونید فھیبا

ح یسر یه عمر بن العاص را عزل فرمود و عبدالله بن سعد بن ابکشان نمود یبه ااینجا 
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ن بعد از اسالم یکامر مرتد شده بود ل یرد و او ھر چنددر ابتداکاو منصوب جای راب ه 
ت او تمام ینخوبی  ر ویه به حسن تدبکامد بلیشنع از او بوقوع ن یچ امریدوباره ھ
ن و افره به حضور خالفت فرستاد و بالد دور دست را یشد وم خزا ن مفتوحیمغرب زم

خ یم آورد و اھل تاریرد و غناکز غارتھا یر مغرب نیدر جزاآنکه  دار االسالم ساخت تا
نار زر سرخ نقد جمع شده بود و اثاث یھه دکست و پنج لیم او بیاز غناآنکه  نوشته

ن ھمه را به ینبود و خمس ا یمارگر اصناف مال خود شیو د یور و مواشیو ز کپوشا
 درمیانرا  باقین مقسوم شد و چھار خمس یمسلم درمیانحضور خالفت فرستاد و 

از صحابه و اوالد صحابه اری یبسر او کم نمود و در لشیر خود بوجه مشروع تقسکلش
ردند از جمله کار نکچ وجه بر اوضاع او انیرت او خوش ماندند و به ھیبودند ھمه از س

ر و عبدالله بن عمرو العاص باز چون کب یو عبدالحمن بن اب یعقبه بن عامر جھنآنھا 
نشد و گفت  یکچ طرف شرید و در ھیشکنار کبوقوع آمد خود را  سفتنه قتل عثمان 

نم تا آخر عمر به انزوا کن نیفار قتال مسلمکه بعد از قتل کام  ه ما با خدا عھد بستهک
ردن خالف واقع است ک سزل اورا نسبت به عثمان اسر پس عید و اما عمار بن یگذارن

وفه از و بعد از عزل او کت اھل یاکثرت شکرد به جھت کعزل  ساورا عمر بن الخطاب 
ا یھم تقیوفه ان استعملت علکمن اھل ال یعذرنیلمات گفت من کن یعمر بن الخطاب ا

رد ک یشعبه را والره بن یاو مغجای ا فجروه و به یھم قو یاستضعفوه و ان استعملت عل
ات آوردند و اورا متھم بر شوت یاکز شیره بن شعبه نیاز مغ سچون در عھد عثمان 

ا اورا معزول نمود و حال ابن یھمه افترا بود ناچار بنابر پاس خاطر رعاآنکه  ردند حاالک
دن او از یه باعث طلبکب معلوم شود یگر عن قریدر طعن د یمسعود ان شاء الله تعال

 امر را عزل و نصب عمال یوره والکن وجوه مذینه چه بود و با قطع نظر از ایمدوفه به ک
ر یردن غکوجه و نصب  بی ر ویتقص ی بیردن صحابکست و عزل یطعن نجای رسد  می

ه کر بارھا بوقوع آمده از آن جمله عمر بن ابن سلمه یاو از حضرت امجای به  یصحاب
وجه  بی ر ویتقص بی ن صوبه دار بود اورایبحرر بر یپسر ام سلمه بود از جانب حضرت ام

ر نص آن کدر باب مطاعن ابوب اند او نوشته برایر در عزلنامه یچنان چه خود حضرت ام
ه کرا  یاونعمان بن عجالن دورقجای ر فرمود و به ینامه از نھج البالغه گذشت تغ

 انتیدو عدل وتقوی سلمه در علم  یر مرتبه عمر بن ابینبودو بعشر عش یصحاب
 جغمبر یه نشان بردار حضرت پکس بن سعد بن عباده را یمنصوب فرمودو قرسد  نمی

ه نه کاشتر را  کر از مصر عزل فرمود و مالیزاده حضرت ام یبود و صحابه عمده صحاب
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رده و کد یده عثمان را شھیزاده و مصدر فتنه و فساد گرد یبود و نه صحاب یصحاب
ه چون او در مصر کن معلوم بود یق بی گشته بود و یبربغده باعث یر را ترسانیطلحه و زب
ار کرد و بر مصر افواج خواھد فرستاد و کوت نخواھد که ھرگز سید معاویخواھد رس

 اس. یدشوار خواھد شد به جای او نصب فرمود و علی ھذا الق
ه از عھد عمر کشان یانه ایعب سالکبن  یاز عبدالله بن مسعود و ابآنکه  طعن پنجم

قصبه ربد اخراج نمود بسوی نه منوره یمقرربود بند فرمود و ابوذر را از مد سطاب الخ
رد و عبدالرحمن کرده بود عتاب که یه با معاوک یو عباده بن الصامت را بابت امر معروف

عب بن عبده کرد و کدا یه فتق پکاسر را آن قدر زد یبن عوف را منافق گفت و عمار بن 
باراند که از او صادر شده بود و انھا اجله ک یلمه حقکل نمود بنابر یرا اھانت وتذل یبھز

انت او یو چون دشود  می انت شخصیه اھانت شان نزد اھل بیت موجب طعن در دک
 ن قصه ھایل ایح خواھد بود تفصینزد اھل سنت درست نباشد امامت او چه گونه صح

قاصدان  یزبان یسته عثمانیردارھای ناشاکدر شام بود چون اورا  یابوذر غفارآنکه 
ل او شروع یار بر افاعکوب عثمان را بر مال گفتن آغاز نھاد و انیشوف شد عکنه میمد

ومردم را از کند  می ریه ابوذر ترا نزد مردم حقکنوشته  سه به عثمان ینمود معاو
ه که نوشت یبه معاو سن واقعه زود فرما عثمان یا کد تدارینما می اطاعت تو خارج

رد کنه روان ین صفت اورا به مدیه ھمیف معاویب و عر و سائق عنکمر یعل یالاشخصه 
 رهیه چرا مردم را بر من خکاورا عتاب نمود  سد عثمان یرس سچون نزد عثمان 

ه و سلم یه از رسول صل الله علکابوذر گفت آوری  می رونیو از اطاعت من ب ینک می
خدا را دولت خود قرار دھند و ناداده  العاص مال یم بن ابکه چون اوالد حکام  دهیشن

ردغل سازند و چون ین خدا را بحیله و تزویخود شمارند ود کزینکگان خدا را غالم و 
شان خالص ید و بندگان خود را از شر ایشان غضب فرمانیبر ا ینند حق تعالکن یچن

 دهیغمبر شنیث از پیسی از شما احادکه ایاکبه صحابه حاضرین گفت  سدھد عثمان 
ن یگفت من ا سد علی یپرس ید و از ویرا طلب سباز علی  یاست ھمه گفتند ن

ما اظلت اخلرضا «ه کام  دهیگر شنیث دین ان حدیکلام  دهینشن جغمبر یث خواز پیاحاد

شد و ابوذر را گفت  کخشمنا سپس عثمان  »ذر وال اقلت الغربا اصدق هلجه من ايب
ات خود ھمان جا بود و عباده بن یو تا آخر حن شھر بدر برو و ابوذر بدر رفت یه از اک

گذرد و بر آن  می از شتران یه قطارکد یه دیر معاوکز در شام بود در لشیالصامت ن
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ه کاست  یست گفتند شرابیه چکد یپرس اند ردهکبار ھا  تنگ ر درکشتران شراب مس
را ھا  پخال وھا  تنگ گرفته و برخاست و یاردکفروختن فرستاده عباده  برایه یمعاو
ر نمود و یه تحذیرت عثمان و معاویخت باز اھل شام را از سید تا شراب ھمه ریبدر

ه عباده را به حضور کرده کنوشت و در نامه درج  سن ھمه ماجرا به عثمان یه ایمعاو
عباده را نزد  سعثمان شود  می رکو لش که بودن او موجب فساد ملکخود طلب فرما 

 یاطاعت اول ینک می ارکه انیه تو چرا بر من و بر معاوکرد کد و برو عتاب یخود طلب

 ةال طاع«ه کام  دهیشن جغمبر یه من از پکعباده گفت  یشناس نمی االمر را واجب

وفه کداری و عبدالله بن مسعود را چون قضا و خزانه  »اخلالق ةيمعص يفمخلوق ـل
ده ید را دیساخت ابن مسعود جور و ظلم ول ید بن عقبه را والیمعزول ساخت و ل

وفه جمع کردن گرفت و مردم را در مسجد کر کب اورا ذیآشفته شد و نزد مردم معا
مردم اگر امر بالمعروف و  یه اکرد و گفت کاد یشان یش ایعثمان پھای  بدعت نموده

بر شما بر شما غضب خواھد فرمود و بدان را تعالی یخدارد کد یر نخواھکعن المن ینھ
د در یان مستجاب نخواھدشد و چون خبر اخراج ابوذر به دو رسیکتسلط خواھد و دعا ن

�ْتُْم ﴿ض بر عثمان تالوت نمود یق تعریت به طرین آیمحفل عام خطبه بر خواند و ا
َ
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د چون به مسجد یوفه طلبکنوشت و عثمان اورا از  سن قصه ھا را به عثمان یتمام ا
اورا بزند آن غالم اورا زده از مسجد ه کاه خود را فرمود یغالم س سد عثمان یرس ینبو

انه یرد و مصحف اورا گرفته احراق فرمود و خانه اورا محبس او ساخت و سالکرون یب
ت نمود و یر را امامت وصیمرد و بر جنازه خود زبآنکه  اورا تا چھار سال بند داشت تا

اورفت و ادت یخبر دار شد و به ع سه عثمان بر جنازه من نماز نخواند عثمان کگفت 
و  یا تو عفوین ابن مسعود گفت بار خداکمن از خدا استغفار  برایابن مسعود  یگفت ا

و چون صحابه ھمه از  یرگین یتا قصاص من از و ینکن از عثمان در گذر نکل یمیرک
ت او عتاب نمودند عبدالرحمن یآزرده شدند و عبدالرحمن بن عوف را بر تول سعثمان 
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ار بدست شماست پس ین خواھد آمد و حال اختیه چنکم نادم شد و گفت من ندانست
 ه چهکچ پروا ندارد یه عبدالرحمن منافق است ھکد گفت ین مقوله به عثمان رسیا

ن ید و بر ھمیرد تا زنده است با عثمان سخن نگوکاد یظ یعبدالرحمن قسم غلگوید  می
ح نشد و اگر یصحعت او با عثمان یت و مھاجرت مرد اگر عبدالرحمن منافق بود بکمتار

ردن او به منافق فاسق شد و فاسق قابل امامت کمنافق نبود پس عثمان به تھمت 
 جس از اصحاب رسول الله کب پنجاه یقرآنکه  اسریست و قصه ضرب عمار بن ین

ن نامه را به عثمان یه اکح عثمان رادر نامه نوشتند و عمار را گفتند یمجتمع شده قبا
ن ھم مرقوم بود ید و در آن نامه ایعه باز آین امور شنید و از ابر سان تا باشد متنبه شو

م یرا عزل نصب نمائ دیگریتوجای م و به ینکترا عزل  ین بدعات باز نگردیه اگر از اک
ر مپندار ین نامه را حقیه اکاخت عمار گفت اند نیچون آْن نامه را عثمان بر خواند بر زم

ه من را از راه کو نزد تو فرستاده و قسم به خدا  اند ن را نوشتهیه اصحاب رسوا اک
ه یا ابن شمیذبت کرسم عثمان گفت  می و بر توام  برای تو آمدهخواھی ر یحت و خینص

ھوش شد بعد از آن ین و بیه بر زمکه او را بزنند آن قدر زدند کو غالمان خود را فرمود 
دا شد و یه اورا فتق پیکرد بحدکد کر او لکیم و مذاکخود بر خاست و بر ش سعثمان 

د او بود یفتق پوش برایسی کرد و اول کھوش ماند و بعد از افاقه قا یتا چھار وقت نماز ب
رد ما در عوض شخص ین فتق بمیه اگر عمار از اکبنو مخزوم آشفته شدند و گفتند 

آنکه  م و عمار از آن باز در خانه خود نشست تایه به قتل برسانیام یرا از بن یمیعظ
وفه نامه کجماعه از اھل آنکه  یعب بن عبده بھزکفه شد و قصه یر خلیحضرت ام

ن بدعات یه اگر از اکعثمان و بدعات اورا در آن نامه شمردند و نوشتند  براینوشتند 
از شخصی م خبر شرط است بدست یشو می ھا و اال ما از اطاعت توخارجیف یباز آمد

ف تر و یالم عنکه در آن کنامه نوشت  عب بن عبده جدا گانهکاروان سپردند و ک
بعد از خواندن نامه بر  سار مندرج بود و بدست ھمان قاصد داد عثمان یخشونت بس

ن و به کوفه اخراج بکعب بن عبیده رااز که کالعاص را نوشت  ید بن ابیاو آشفت و سع
انه زد باز یست تازیعب رفت و اورا برھنه ساخت و بکوھستان سرده او در خانه ک

ز اھانت یرا ن یالعاص اشتر نخع ید بن ابین سعیوھستان و ھمکاخراجش فرمود و به 
وفه شد و در کور صوبه دار کد مذیچون سعآنکه اش  قصه ردکحرمت  کنمود و ھت

آمد  درمیانسواد او خوبی  وفه وکر کمسجد در آمد و مردم ھمه مجتمع شدند و ذ
اش سواد کادگانش بود گفت ید و رساله دار پیوتوال سعکه کن یعبدالرحمن بن حن
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ن یاتعالی یخداشود  می ن چه قسمیگفت ا یر باشد اشتر نخعیر امگیوفه ھمه در جاک
رده عبدالرحمن گفت کآن  کرھای ما مفتوح نموده و مارا مالیرا به شمش کمل

رد و تمام ک یا او سخت و ترشید اشتر یر خواھد ھمه سواد ضبط نمایخاموش اگر ام
رده و آن قدر کنھا خود به عبدالرحمن بلوا یت اشتر و به پاس زمیوفه به حماکاھل 

 سنوشت عثمان  سن ماجرا را به عثمان ید ایه بر پھلو خود افتاد سعکوفتند و زدند ک
د به یشام اخراج نما سوی   بهوفه کرده بودند از کاعانت او جمعی ه اشتر را با کنوشت و 

خته و ینه گرید بن العاص به مدیه قتل عثمان ھمان جا ماندند و آخر سعشام و تا فتن
ن وقت یرده خروج نمودند ودر اکوفه از و سر انجام نشد و مردم برو بلوا کبند و بست 

قسم  یکعھد و  یکه برادران مسلمان تو ھمه کاشتر نوشتند  برایوفه کسرداران 
مت دارو خود ین وقت را غنیعثمان دارند ا د را بر آورده و اراده خروج بریو سع اند شده

د و یوفه رسکن اشتر به عجلت تمام در یش برین مھم را پیه به اتفاق اکرا به ما رسان 
وفه کر کع عسایوتوال شھر بود زده بر ْآوردند و اشتر و جمکه کس را یثابت بن ق

دھند آخر وفه آمدن نکه من بعد عمال عثمان را در کردند کاد یمجتمع شدند سوگند 
وفه فرستاد کاعر را صوبه دار  یشان ابو موسیش ایناچار شده به موجب فرما سعثمان 

عه واجب یور شدند نزد شکه مذک یثر اشخاصکه اکن طعن آنست یاز ا یجواب اجمال
ردند و حق اھل کتمان کرا  جغمبر یه نص پکرا یچ حرمت نداشتند زیالقتل بودند و ھ

وت نمودند پس آن چه حضرت کتلف نمودند و از شھادت حق س یت را به مدد گاریب
 طعن چرا باشد وابوذر و عمارجای رد عثمان به جا آورد کستی یبار را در حق آنھا یام

بودند و قابل اخراج و اھانه نه مستثنی ن گروه یعه به حسب ظاھر ازاینزد شھرچند 
بر ذمه آنھا واجب بود از دست ه که را یتق ین آبائیو د ینیه دیم خبر التقکن به حیکل

ه ان ھمه یت تقیه به رعاکردند کر نیواجب نمودند واقتدا به حضرت ام کدادند و تر
به ثبوت ھردو  نیا یوفائیز بیو ننمود  میوت کو سکرد  می امور را از عثمان گوارا

ار مقابله عثمان بر خاستند واخراج و اھانه کمال انکت خود به ینفسان برایه کوست یپ
ه کر کردند و وقت اظھار نص امامت در عھد ابوبکو ضرب و شالق از دست او قبول 

رده نشستند کپنبه در دھان شد  می غمبرین پیر و دیحضرت ام یخلل در حق واجب
 سه عثمان کرا یست زیطعن نجای ن باب اصال یدند در ایه بسزا خود رسکخوب شد 

گر امر یاب مجاھره نمود جواب دکه و ارتیتق کز محض بر تریب و تعریشان را تا دیا
سم ھا حرمت ھا قن یم ایه در باب حفظ آن امر عظکست یخالفت امامت از آن جنس ن
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ن یو ام المومن جر پاس رسول ید حضرت امیرده شود و مساھلت نموده آکرا مراعات 
ر خصوصا عمه زاده یم االسالم و زبیمبر و قدغیان پیه حوارکر را ینفرمود و طلحه و زب

ر یه طلحه و زبکغمبر بود قتل نمود در مقام مدافعت از خالفت چه قطعا معلوم است یپ
 قاتالن عثمان را در خواستآنکه  ر نبودند مگریشه خواھان جان حضرت امیو عا
 ت خللکر درذ امر خالفت ومملکر از لشیثکن قدر فوج یو جدا شدن اکردند  می
ن جھت مقابله فرمودو اصال پاس یرفت به ھمیپذ می یفه سستیم خلکو حکرد  می

وفه کرا چون اھل  یاشعر یت و صحبت رسول ننمود ابوموسیقرابت و مصاھرت و زوج
ردن کاست نمود و سوختن خانه و او غارت یسکرد  می ر منعیاز رفاقت حضرت ام

 کنیز فرمود ایر آن ھمه را تجویاشتر بوقوع آمد و حضرت ام کاسباب او به دست مال
د پس معلوم شد ین مقدمات تفاوت بر آیدر ا ین موجود است اگر سر مویخ طرفیتوار

 یه در جنب آن چندانیه مصلحت خالفت عمده مصالح است فوت شدن مصالح جزئک
ف و اھانت نمود چه یتخو جس را از صحابه رسول کھم چند  سست اگر عثمان ین

ن را از اھانات بعد از جنگ جمل بوقوع یاست و آن چه ام المومنمتر از قتل که ک کبا
رد و کر توان یعه و تقرین است آن چه بر مذاق شیست ایده نیخ دانان پوشیآمده بر تار

و  اند ردهکح یحه خود تنقیات صحیروا رویآن چه اھل سنت در جواب ان طعن از 
ز بارھا یور مردم و تنھا نبه حض جغمبر یرا به حضرت پ سه عثمان کگر است یجواب د

از اوقات خلعت خالفت خواھد وقتی در تعالی یخداه ترا کد فرموده بودند یتق
خواھی رد و صبر کخواھی نند ھرگز نکه آن را از تو نزع کداگر منافقان خواھند یپوشان

اران ی درمیان روزی جه آن حضرت کنمود چنانچه در صحاح اھل سنت موجود است 
افت یمه یمردم را سراسکرد  می انیب یکو آن فتنه را نزدفرمود  می ر فتنهکخود ذ
جمعی ت خواھد بود و یبر ھدا یکن مرد و اشاره به عثمان نمود روز نزدیه اکفرمود 

ه ھر کگر فرمود یدجای ن فتنه یر ھمکو درذ اند ردهکت ین قصه را روایر از صحابه ایثک
ستاده باشد و استاده بھتر است از یاه کسی کدر آن فتنه نشست باشد بھتر است از 

 یت عندیه لکفرمود  روزیزدر مرض موت خود یرونده و رونده بھتر است از دونده و ن
م یر وعمر را بطلبکه به جھت موانست ابوبکردند کت عرض یلمه چون اھل بکرجال ا

نعم  م فرمود ال باز گفتند عثمان را بطلبیم،گفتندیفرمود و ال باز گفتند علی را بطلب
غمبر را در آن وقت طاقت یزھا فرمود و جناب پیر چیتا د یدر سر گوش یچون آمد با و

و چھره عثمان فرمود  می اینه خود گرفته با او وصایشستن نبود سر عثمان را بر س
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ه الله المستعمان الله کآمد  میار از زبان او بر یاخت بی به آواز بلندشد  می ریمتغ
ه کآن جناب  گیس از ازواج مطھرات خادمان خانکز چند ین ث راین حدیالمستعان و ا

ه عثمان را کز فرمودند یرا ن یاشعر یو ابوموس اند ردهکت یدر آن وقت حاضر بودند روا
ن واقعه خاص یعالم بر تو خواھد شد بالجمله در ا یه بلواکبشارت بھشت ده و بگو 

 سغمبر نزد عثمان محفوظ و موجود بود و عثمان یه پیدکیتا یایه و وصاینصوص قطع
ن در باب ین منافقیز با ایاز اصحاب نبعضی ه کد یم ماند چون دیت مستقیبرآن وص

ان فرو کاالم ین فتنه را حتیشوند خواست تا ا می ر و ھم آوازیخلع و خلعت ھم صف
رد و گیقوت ن ن فتنهیشان ایت اکرد تا بشرک یالجمله چشم نمائ یصحابه را ف اند نشاند
نشود اھل سنت گویند عصمت  یشان پشت گریق بودن این و او باش را برفیمنافق

از بعضی ن یخیر و شیو لھذا حضرت امدانند  نمی است صحابه را معصومیخاصه انب
ه از اھل بدر بود و حسان بن کمسطح را  جغمبر یو خود جناب پ اند صحابه را حد زده

ه که را یع و ھالل بن امیو مراره بن الرب کعب بن مالکو  دان ر حد قذف گرفتهیثابت را ز
تا پنجاه  کشان حاضران غزوه بدر بودن بسبب تخلف از غزوه تبویس از اکدو 

ر و یرا تعذاری یبسو  اند را رجم فرموده یو ماعزاسلم اند روزمطرود و مغضوب داشته
به حسب منصب و مرتبه اوست ھرکس  ریفرموده چون تعزجاری حد شرب خمر 

ن و او یس را به موجب حال شان فرمود تا ھم داستان منافقکن چند یز این سعثمان 
س از که ھچ کن قسم واقع شد یبحمدالله ھمنگردند و  یکباش نه شوند و در بلوا شر

ن ین و او باش مصدر این و فاسقیرام به قتل عثمان آلوده نشده محض منافقکصحابه 
دانسته بود  جر را از زبان ان حضرت یدند و در آن وقت عثمان چون تقدیت گردکحر

ثر ان مردم را بعد از کرد و لھذا اکم یشتن در داد و صبر عظکرد و تن بکھرگز مدافعت ن
ن امر ھم نزد اھل یدر ا سرد و عذر خواست و حال عثمان ک یراض یگومال و چشمنا

ت یوص جغمبر یز جناب پیاو را نه کر است قدم به قدم یسنت مثل حال حضرت ام

القاسطني وانك تقاتل الناكثني ويا عيل ال جيتمع االمه عليك بعدي «ه کفرموده بود 

غمبر شد به قدر مقدور در یخالفت راشده پ یر سر آرایه حضرت امکوقتی  »ارقنيـمـالو
ن ب یعلیقه و یشه صدین عایر ام المئومنیه طلحه و زبکن فتنه و دفع مخالفان کیتس

فرمود از قتل و قتال و  یوشش سعکرام بودند کگر صحابه یو د یاشعر یمنبه و ابوموس
ر مساعد نشد و انتظام امور خالفت یتقدھرچند  نفرمود کشان بایجنگ جدال با ا
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ن ھردو یازاھریک  به جح آن حضرت یه امر صرکصورتی صورت نه بست پس در 
صحبت قرابت را نگاه داشتن و امر آن گر ادب ین باب متحقق بود و دیبزرگوار در ا
ه االمر فوق االدب کش داشته باشد مثل مشھور است یت نمودن چه گنجایجناب را تقو

 به خاطر نشست.  ین جوابھا اجمالیچون ا
ه در ک ین قصه ھا بوضعیه اکد دانستیدید شنین قصه ھا بایاز ا یحاال جواب تفصیل

خ معتبره اصل یو در توار اند عهیت شایطعن منقول شد ھمه از اختراعات و مفتر
د تا خود ید شنیوراند باکخ معتبره مذیه در توارک ین قصه ھا را بوضعیندارند اوجودی 

گر ین و دیریت ابن سیبه خود جواب حاصل گردد اما قصه اخراج اوذر پس موافق روا
به داشت و لسانی و سالطت  یه ابوذر در اصل مزاج خشونتکن است ین چنیثقات تابع
او  گیه بالل موذن بود و بزرکخدمت گذاران آن جناب بعضی با  جغممبر یحضور پ

رده جناب کر مادرش کف اھل اسالم است در افتاده بود و با او ذیه طوایمجمع عل
 یکامرا ف کرته بامه انید فرمودند و گفتند اعیخ شدیتوب ین زبان درازیغمبر اورا بر ایپ

دولت و  ساقامتش شد فرمودند و در عھد عثمان  ر شام اتفاقکه چون در لشیجاھل
شدند ابوذر  کن و انصار صاحب ملیم بدست اھل اسالم آمد و ھمه از مھاجریثروت عظ

ت ین آیرد و اکه گفتگو یع مالداران دراز نمود و اول با معاویزبان طعن در حق جم

ِيَن آَمُنوا إِنَّ َكثًِ�ا مَِن ﴿ساخت  کمتمس َها ا�َّ ُّ�
َ
ْمَواَل يَا �

َ
ُ�لُوَن أ

ْ
ْحَبارِ َوالرُّْهَباِن َ�َأ

َ
اْ�

 ِ وَن َ�ْن َسبِيِل ا�َّ َة َوَ�  ا�َّاِس بِاْ�َاِطِل َو�َُصدُّ َهَب َوالْفِضَّ وَن ا�َّ ِيَن يَْ�ِ�ُ َوا�َّ
 ٍ��ِ

َ
ُْهْم بَِعَذاٍب أ ِ فَبَّ�ِ وه است نه کز و انفاق قدر .]٣٤[التوبة:  ﴾٣٤ُ�نْفُِقوَ�َها ِ� َسبِيِل ا�َّ

ل مال که اگر انفاق کرا یض است زیراث و فرایت و مین اراده آیل مالو شاھد بر اک
نداشت اصرار بر معتقد خود نمود و خشونت و  یه وجھکم مترویتقسبود  میواجب 
ردند ھر کان شام اورا مخالف جمھور دانسته انگشت نما یرکآغاز نھاد لشھرکس  عنف با

ه را به آواز بلند ین آیند و اشد میرفت جماعه جماعه و چون چوق گرد او  می هکجا 
ه منجر به تمسخر و کن حالت ید چون ایزه نماید و ستیند تا در جنون در آخواند   می

نوشت  سن ماجرا را به عثمان یه ایطنز گشت مناسب شان و مرتبه او نبود معاو
به عزت و احترام به مدینه روان شد نه د و ینه رخصت نمایعثمان فرمود تا اورا به مد

 نه منورهیردند چون در مدکاش  د روانهیق شدیف و سایب عنکه بر مرکآن چه گفتند 
ز دنبال او جوانان یناینجا  مردم را قصه او با مردم شام مسموع شده بود دررسد  می
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دن یپرس ن آنیمه و معیرکه ین آیان و مزاح دوست افتادند و اورا از ایخوش طبع و صب
ه بالقطع مبشر کن اثنا عبدالرحمن بن عوف یگرفتند تا او را نقل مجلس سازند و در ھم

ه بعد یکبود رحلت فرمود و مال فراوان گذاشت به حد یار بھشتیاز ده ی یکبه جنت و 
ش به جھار یم نمودند ثمن مال باقیه اورا تقسکاو چون تر یایذ وصایون و تنفیاز ادا د

اده بر ھشتاد ھزار درم صاح نمودند با ابوذر یجمله آن چھار زن ز د و منیزن او رس
ندادند بر ھشتاد ھزار درھم در اش  حال اورا در مرض مطلقه نموده بود تمام حصه

ه در ک یردند اواز راه تشددکان ین مردم ظرافت طلب بیچون اورا ھمرسد  می حصه
بودنش نمود و  یم بنارکح د ویغمبر در حق او غفلت ورزین امر داشت از بشارت پیا
تاب بود ودر کاز علماء اھل ی یکه کعب احبار کشد  یح خالف نص نبویصرمعنی ن یا

ابوذر باالجماع ثابت  یه اکعھد عمر بن الخطاب به شرف اسالم مشرف شده او گفت 
ه کت یھودیل مال در ملت کفه اسھل الملل و اوسع آنھاست انفاق یه ملت حنکاست 

فه چه قسم واجب خواھد یست در ملت حنیز واجب نیاشد آنھاست و نق الملل و یاض
 یه در مزاج داشت بر آشفت و گفت اک یده گو ابوذر در سبب حدتیبود سخن را فھم

آنجا  عب احبار ازکعب احبار را بزند کار عصا بر داشت تا کل چه ین مسایترا با ا یھودی
عب احبار در پشت کدند یمان رسبه مجلس عثآنکه  خت و ابوذردنبال او گرفت تایگر

ه کند یخود را راند گو ید و عصایشیندیچ نیوانه وار ھیعثمان پناه گرفت و ابوذر د
رد غالمان خود کد چون عثمان ان حالت را مشاھده یعثمان ھم رس یضرب عصا به پا

جا  بی خود است مبادا اورایحواس و ب ی بیلیه خکعب باز دارند کرا فرمود تا ابوذر را از 
اش  بر داشته به خانه گیاو را به آھست سبزند و موجب قتل او گردد غالمان عثمان 

ن است یه مذھب ھمکآمد و گفت  سش عثمان یده بعد افاقت از آن حال ابوذر پیرسان
نه گرداگرد من یم و مردم در شام و حاال مردم مدیشناس می ل مال را واجبکه انفاق ک

ت یوانه وار مسخره سازند در حق من صالحیرا ده مکخواھند  می شوند و می جمع
شوند  می ه مردم بر تو جمعکن است یالواقع امر چن یه فکفرمود  سست و عثمان یچ

ر و در قصبه قصبات گیناره کد از مجامع مردم یاگر تو را به خاطر آکنند  می و انبوه
نه است یمرحله از مده بر سه کنه اقامه نما ابوذر بعداز آن در قصبه ربذه یمد ینواح

آمد و  سو مالقات عثمان  یارت مسجد نبویز برایچندی اخت و بعد اند رخت اقامت
اد یمال اطاعت و انقکه کمنقول نه شده بل یت عثمان از ویاکن حاالت ھرگز شیدرا

ه چون در قصبه ک اند ن نوشتهیع مورخیجمآنکه  نیل واضح بر ایداشت دل ینسبت بو
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ه امامت کاز غالمان عثمان بود  میغال سده عامل آن قصبه از طرف عثمان یربذه رس
رد و گفت تو کم یوقت نماز راآن غالم به ابوذر تقدکرد  می نماز پنج گانه در مسجد

و عثمان بھتر از من  یب عثمانیابوذر گفت تو نا یه امام شوکد یبا یافضل و بھتر از من
اخر آن  یه تو امام باشکن است یزم ھمم آن شخص است الکب شخص در حیاست و نا

ن فرقه یر امد و ایه به تحرکن است یرد و عقب او نماز گزارد قصه ابوذر اکغالم را امام 
را با دم قصه  یکو سر ن ینما میواقعه   ھاف قصھیه دارند تحرک یاز راه بغض و عناد

 برای یو قوع خالق یموھوم از روح تحق نمیو ص یالیخمثالی بندند و از آن ت می گرید

َ�ْعُبُدوَن َما َ�نِْحُتونَ ﴿سازند  می ده آن را معبودیخود تراش
َ
و  .]٩٥[الصافات:  ﴾٩٥قَاَل �

ت او نوشت ونه یاکه شیقصه عباده بن الصامت خود محض افترا و بھتان است نه معاو
 نیخ معتبره چنیه در توارکست بلیور نکچ تاریخ مذید در ھینه طلبیاورا عثمان به مد

ز ھمراه یره قبرس غزوه نمود عباده بن الصامت نیه بر جزیه چون معاوکمسطور است 
غمبر او یا از جانب پیان آن درین غزوه و شھادت به مغفرت غازیل ایه فضاکرا یاو بود ز

به آنجا  میور فتح شد و غناکره مذیده بودند چون جزیوزوجه او ام خرام بنت ملحان شن
رده بدار الخالقه فرستاد و خود نشست که خمس آن را جدا ین افتاد معاویدست مسلم

د و جماعه از صحابه آن حضرت در گوشه جدا نشستند تا یم نمایر تقسکدر لش باقیتا 
غمبر است یانه از آن جمله عباده بن یه بر طبق سنت پکند یم را مالحظه نمایوضع تقس

و عبد  یسقع و ابو امامه باھلو ابو الدردا و واثله بن اال یالصامت و شداد بن اوس فھر
 ردهک یان دو دراز گوش خوب را حیرکس از لشکن حال دو یدر اثنا ازنی الله بسر ما

و د یبر میجا کدراز گوش را ھردو  نیه اکد یبردند و عباده بن الصامت از آنھا پرس می
  ھانیبر اه کده است به جھت آنیه به ما بخشیه معاوکان گفتند یرکلش اند ارهکچه   ھانیا

ه را حالل یست و دادن معاوین گرفتن شما را حالل نیه اکم عباده گفت یحج نمائ
ه عباده کد و گفتند یه بازگردانیان آن دراز گوش را به حضور معاویرکست پس آن لشین

ه یم معاویم و بر آن حج بگذاریرگین گفته است چون مارا حالل نباشد ما چگونه بیچن

 قول يفي ج سمعت رسول اهللا«ه کد عباده گفت یورت مسئله پرسد و از صیعباده را طلب

مايل مما افاء اهللا عليكم من «قال و ريبره من بعولمونه الغنانم فاخذ يكالناس و نيغزوه حن

التعط ووجهها علی  اقسم الغنائمواخلمس مردود عليكم فاتق اهللا يا معاويه وهذه اخلمس 

ن یر و مرا از اگیم را به مسؤلیت خود بیقسمت غناه گفت یمعاو »احدا منها اكثر من حقه
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ه منت تو خواھم برداشت عباده داروغه قسمت شد و ابو کبار گردان کم سبیبار عظ
 سق شدند و تا آخر خالفت عثمان یو رف یکن مھم شریدر ا یز با ویامامه و ابوالدردا ن

ت یمدفن او بن اسلوب ماندند و وفات عباده بن الصامت در شام است و یبر ھم
ن قصه سراسر غلط است یامده پس اینه نیه جدا نشده و به مدیالمقدس او ھرگز از معاو

ز غلط و افترا است و ین اند ردهکر کعبدالله بن مسعود ذ یو آن چه در وجه نا خوش
ه چون عثمان اختالف کن قدر ھست یح ایست و صحین یحه از آن اثریتب صحکدر

ند خواند   میر منزله یثر عوام الفاظ غکه اکمشاھده نمود  یمردم در قرائت قرآن به حد
 یگر اجالیمان و دیفه بن الیجستند و به مشوره حذ می و به اختالف قرائت بھانه

 یکف عرب و عجم بر یر ھم از ان جمله بود خواست تا ھمه طوایه حضرت امکصحابه 
آورد عبدالله بن مسعود ن عزم را به فعل یمصحف جمع شوند و از آن تخلف نورزند و ا

آنکه  خود نوشته بودندحاال یشاذه در مصحفھا   ھای ه بعض قرائتکعب کبن  یواب
در  جغمبر یه جناب پکر یاز عبارات تفاسبعضی ه قنوت بودند و یعبارات ادعبعضی 

دند یردن مصاحف خود ابا ورزکاز موقوف فرمودند  می آن یان معانیوقت تالوت قرآن ب
ه در نفس قرآن اختالف واقع کشد  می داین پیم در دیشان فتنه عظیحف او در ابقا مصا

البته  سدر گرفتن مصاحف غالمان عثمان شد  می اریح بسیایبود و رفته رفته منجر بق
 سه عثمان کآن  بی دیبا ابن مسعود خشونت نمودند و ضرب و صدمه ھم به او رس

مزاحمت حواله  بی مصحف خود را عبکرده باشد و ابی بن کن امر امر یشان را به ایا
ن کممھرچه  نمانده و مع ھذا عثمان به یدورتکامده و یان نیبه م یپر خاش ینمود با و

ند مالمت بر کرد پس اگر ابن مسعود قبول نکبود استرضا ابن مسعود خواست و عذرھا 
مد ض شد عثمان به خانه او آیابن مسعود خواھد بود نه بر عثمان و چون ابن مسعود مر

رم گی نمی ز اورد و ابن مسعود گفت عطای ترایو استغفار از و در خواست و عطا اورا ن
 شدم و سفر آخرت یاز جھان مستغنآنکه  و حاال یدیچون من محتاج بودم نرسان

گفت به دختران خود بده ابن مسعود گفت  سعثمان  یدھ می م به منینما می
 جغمبر یو از جناب پام  فرموده بدختران خود را بخواندن سوره واقعه در ھر ش

بر خاسته  سسوره واقعه ھر شب بخواند بفاقه مبتال نگردد عثمان ھرکه  هکام  دهیشن
ه ابن مسعود را از کرفت و از او استدعا نمود  جبه زوجه مطھره رسول الله ینزد ام حب

ار گفته فرستاد باز عثمان نزد ابن یبه ابن مسعود را مراتب بسیگردان ام حب یمن راض
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غمبر به برادران خود یوسف پیعبدالله چرا تو ھم مثل  یه اکمسعود رفت و گفت 

ُ لَُ�مْ  قَاَل َ� َ�ْ�ِ�َب َعلَيُْ�ُم اْ�َوْمَ ﴿ه ک ییگو نمی اِ�ِ�َ  َ�ْغفُِر ا�َّ رَْحُم الرَّ
َ
 ﴾٩٢َوُهَو أ

در استرضا و  سرد و جواب نداد پس از طرف عثمان کوت کابن مسعود س .]٩٢وسف: ی[
ن فعل یالذمه شد ا ید و بریوشکن مقدمه یه در ایالغا یواقع نشد و اقص یاستعفا قصور

عنده قوم وه يف تويف يمرضه الذ ابن مسعود يف دخلت عيل«ه کابن مسعود بود گفته است 

زھا در ین چیبالجمله ا »مثله ونيم ان تقتلوه ال تصبكمهال فانوفقال هلم  س رون عثامنكذي
ره ین امور را در مطاعن شمرده شود دایاگر ا باشد  میر الوقوع یثک کیاست ملیعالم س

 ینیبرادر ع سر یعه تنگ تر خواھد شد و چه خواھند گفت در ھجران حضرت امیبر ش
ه بعد از مراجعت از جنگ کطالب عطا اورا ان قدر ناقص فرمود  یل بن ابیخود را عق

ه از اعاظم اصحاب بود و از کرا  یوب انصاریه رفت و ابواین بر خاست نزد معاویصف
او بند  یرد و عطاکبودعزل فرمود و خشونت نمود و ھجران او  عه آن جنابیخلص ش
دارند  یمکوب چه یل و ابو اید عقیه ملحق گردیجدا شد و به معاو یاز وآنکه  ساخت تا

ز ین سر ین مورد طعن است حضرت امیدر ا ساز ابوذر و ابن مسعود اگر عثمان 
ند با کاد یمان به طعن یاز اھل اسی کرا  جغمبر یه صھرین پکاوست معاذالله  یکشر

ده ین امور را طعن فھمیه امثال اکح به خاطر او گذرد قصور فھم خود است ین امر قبیا
 شود. 

 مصرع:
 ن جاست یسخن شناس نه دلبرا خطا ا

ه یندارد و عبدالرحمن اگر بر تولاصلی چ یخود ھو قصه عبدالرحمن بن عوف 
ه عبد کح است ین قدر صحیگفت ا نمی حیچرا به تصرشد  می نادمل عثمان 

با ھم عقد اخوت بسته بود به آن جھت ج  غمبریاب پالرحمن و عثمان را جن
ثرت مباسطات او کاز  سعثمان  روزیار داشت یعبدالرحمن با عثمان مباسطات بس

ن ین چنیو ا یا ابن عوف ان تبسط من دمیاخاف  یش گشت و گفت انتنگ شد ومتوح
ماند از  نمی از آن دردلھا یو اثرشد  می ار واقعیاران و برادران صحبت بسی درمیانامور 

اد یاز ز ین قسم مزاح و انبساط با مردم واقع شده دار قطنیز این سر یحضرت ام

الكوفه ومسجد االعظم ـيف ال« س عيلنا جلوسا مع ك«ه ککنند  می تیروا یعبدالله نخع
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مومنني للعرص فقال اجلس فجلس ـموذن فقال الصلوه يا امري الـيومئذ هبا خصاص فجاء ال

و نیز دارقظعني روایت مي  »هذا الكعب يعلمنا بالسنه س ثم عاد فقال ذلك فقال عيل

فقال ابد وعيل بن ايب طالب فساله عن الوضاىل  مذكور قال جاء رجلـعن زياد ال«کند 

و قصه عمار به  »ال قبل اليمنيـاء فبدا بالشمـهذا ثم دعا بمعلی  ال فارضطـالشموباليمني ا
ن یات اھل سنت ایه قصه او موافق رواکست بلیح نیز صحین اند ه نقل نمودهکصورتی 

را نزد سی کوقاص در مسجد مقدس امدند و  یعمار و سعد بن اب روزیه کاست 
تا با تو در  یه حاضر شوکد یبا میم ترا یما در مسجد امده اه کفرستادند  سعثمان 

م یت عوام گشته مطارحه نمائیاکه از تو صادر شده است و موجب شیکامور یبصغ
ن وقت باز یار است ایه مرا امروز اشغال بسکبدست غالم خود گفته فرستاد  سعثمان 

د سعد بر خاسته رفت و ید بگوئید و آن چه خواھیائید و فالن روز موعد شماست بیگرد
 سرد غالمان عثمان کعذر سد امد عثمان ین روز بایه ھمکرا فرستاد سی کعمار باز 

ذان در شرع سه مرتبه است یردند و گفتند استکرون یده بیشکعمار را زده از مسجد 
د یرس سن خبر به عثمان یر تو واجب شد چون ایو تعز یردکتجاوز  یحاال از حد شرع

ن یه اکرد کاد ید و سوگند یرد وعمار را طلبکمسجد امد و مردم را حاضر ده به یخود دو
 یدیخ فرمود و گفت ھذه یع به گفته من واقع نشده است و آن غالم را توبیامر شن

آنکه  نیبر ا یل قویشد دل ید و راضیان شاء عمار دست او را بوس یقتص منیلعمار فقل
انرا حقوق عثمان یه عوام بلوائکعمار از آن فرقه بود  سام محاصره عثمان یدر ا
رده کبند  سو چون آب را بر عثمان کرد  می شان را از محاصره او منعیو افھماند  می

بئر رومه و تمنعونه مائھا  یبودند عمار بر آمد و به آواز بلند گفت سبحان الله قد اشتر
آب  سدم بلوا امروز بر عثمان ه مرکرم الله وجھه آمد و گفت ک یده نزد علیباز دو

 یکو تالش  یآخر به سعکنیم  می یاست سع یه مخفکگر یبندکردند مگر از راه د
 سدند پس به جھت عمار طعن بر عثمان یرسان سپخال شترآب از آن راه به عثمان 

 یرض القاضیالخصمان و لم  یه رضکشدنست  ینمودن و مضرب و مصدق آن مثل عرب
 باشد  مین حت برادرانین مشوره و نصیبه من نوشت ا یدرشتعب تو نامه کو قصه 

خصوصا نسبت روسا و خلفا در حق  ید نوشت نه بدرشتین و رفق بایحت را به لینص
ه کم فرموده یغمبر اولوالعزم خود را ادب تعلیپ یست خدا تعالیا مقریه از اشقکفرعون 
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رُ ﴿ ْو َ�َْ�  َ�ُقوَ� َ�ُ قَْوً� َ�ًِّنا لََعلَُّه َ�َتَذكَّ
َ
 ومن بزدن تو نه نوشته بودم .]٤٤[طه:  ﴾٤٤أ

 حاضر کشم و چابک می ص خود را از بدنیقم کنیامر من ترا ضرب واقع شد ا بی
ن مرتبه انصاف یعب گفت چون به اکر گیقصاص از من بخواھی  می نم اگرک می

ظه تقصیر دارم من یلمات غلکالواقع در نوشتن  یمن از حق خود گذشتم و ف یفرمود
 عب نزد عثمان ماند و از مصاحبان خاص او بود. کبعد 

ه از کزاده بل یبود و نه صحاب یح است و او نه صحابیپس صح یو اما قصه اشتر نخع
د که یه پاس اولواالمر ننمود و عوام را بر اھانت عامال عثمان بر غالنکوفه بود کاو باش 

د و نوبت یگرد  ھا فتنه ه مصدرکھمان است  یعگردید و اشتر نخ می میموجب فساد عظ
ف به قتل یر را تخوینگذاشت و طلحه و زب یدوان کد و باز موشیبه قتل عثمان رسان

ر قتال و یرا سپر ساختند و با امل ن یه رفتند ام المومکخته به مینه گریرد تا از مدک
 ماتکھم تحر یبود و بر حضرت ام یات اشتر نخعکجدال بوقوع امد و ھمه ان حر

ر یامور خالفت حضرت امانتظامی  بی باعث یات اشتر نخعکن حریو ھمه اکرد  می
خ مسطور و مشھور است و یآورد چنانچه در توار نمی اطاعت بجا ینبغیما کگشت و 
رد و ک یوفه والکرا بر اھل  یاران او ابوموسیش او و یموافق فرما سه عثمان کبعد از آن

وفه را گرفته بر سر ک یرد و غوغاکوت نکراج داروغه ساخت سمان را بر خیفه بن الیحذ
ه مباشر قتل او شد کق خود ساخت و اورا قتل نمود بلیز رفیآمد و اھل مصر را ن سعثمان 

ث یامت چنانچه در حدیام قیسبب فتنه شد تا بق سات وقتل عثمان یبعض الروا یماف یعل

جتلدوا باسيافكم ويرث دنياكم وتقتلوا امامكم حتی  ال تقوم الساعه« ح آمده استیصح

 چه نمود.شد  می یه فساد امت منتفکقتل نمود ستی یبارا شخصی ن قسم یا» رشاركم

ه کد الله بن عمر موقوف داشت حاالنیقصاص را از عب سه عثمان کطعن ششم آن
شت کمسلمان شده بود  سه در زمان عمر کدالله بن عمر ھر مزان پادشاه اھواز را یعب

دختر خورد  یکوست و یاست و تھمت به ثبوت نپ سقتل عمر  یکه شرکبه تھمت ان
ه قصاص از کرا نزد عثمان آمدند و گفتند  ینه نصرانیسال ابو لولو را قتل نمود و جف

ت یت المال دین مشوره داد عثمان از بیز ھمین ر المومنینیدالله بستان و امیعب
م کحھرکه  تاب الله است وکم کقصاص ح هکد و قصاص موقوف داشت حاالنیدھان

ه در قتل دختر ابولولو کن طعن آنیست جواب ازیند قابل امامت نکنجاری تاب الله را ک
اس یھذا الق یبود وعلمجوسی ه دختر کنزد جمھور علما رسد  نمی خود البته قصاص
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لم و ن المسیما بیه فکرایداشت ز یره بود و مذھب نصارینه حکه از سک ینه نصرانیجف

ه بظاھر مسلمان کم بر ھر مزان یآمد »ال يقتل مسلم بكافر« ÷قال ست یافر قود نکال
ه کاول آن اند ردهکر کدالله بابت قتل او اھل سنت سه وجه ذیقصاص از عب کبود در تر

از دست شان  کفارس را بسبب خروج مل کع ملوین ھرمزان پادشاه اھواز بود و جمیا
ش یار را پکش از حد بود چون بجنگ نتوانستند یاسالم ب ظ و خشم بر اسالم و ائمهیغ

ر حاصل نمود کبدغا و م یفه ثانیه امان از خلکخت گیله انیار حکن میببرند ناچار ا
ع یه او را گرفته آورده بودند و مشوره جمکخ مشھور است یچنانچه قصه او در توار

مال قلق و کد بیفه رسیلشت چون بحضور خکد یه او را باکافته بود یصحابه بران قرار 
فه بدست او داد گفت اگر تا یاسه پر از آب خلکنمود چون  گیاضطراب اظھار تشن

ه در اثناء کخورم و اال چه حاصل ید من میر شدن مرا امان بدھیخوردن آب و س
ن آب را ننوشی ترا امان است یفه فرمود تا اینند خلکخوردن آب سر از تن من جدا 

رد وآب را بر کن اقرار یرار اکبار بحضور مردم بت شت دوسهکنخواھد سی ک
ت او کن حریفه ازید خلیآ می نقض امان الزمد یشک میه حاال اگر کاخت وگفت اند نیزم
لمه کاو  یه در اسالم درائکبھتر  ینمائ می کریه مرد زکمتعجب شد و فرمود  یلیخ

د و چند پرگنه از عراق در یونت ورزکنه منوره سیب در مدین تقریاسالم بر زبان راند و با
نه دربان دارد  که مخالف وضع ملوکده یفه را دینجا نشسته وضع خلیافت و دریر گیجا 

اط را یاحت بی سانین قسم رئیه اکرد کگردد افسوس یو نه پاسبان تنھا در بازارھا م
ه طور یآخر خف اند در غفلت یلیفارس خ کمل کار آسان است ملوکشتن چه قدر ک

ر و یق ساخت و تدبیفره را با خود رفکگر ینه و دیرده و جفکار کنیفرموده او اابولولو ب
دالله بن عمر و عبدالرحمن بن یچنانچه عبکرد  می ن مھمت در خلوت با آنھایاش اکنک
 نه نزد ھرمزان در خلوتیه ابولولو و جفکد یگر صحابه را شاھد گذرانیرودکب یاب

رده بود کار یه ھرمزان طیو خنجر دو رو نمودند می سنشستند و مشوره قتل عمر  می
ه نه کن شخص ین خود ازیت قوم و دیه بحمکدام جوانمرد باشد که کگفت  می و

نرا قبول نمود ین مارا داد بستاند ابولولو ایناموس مارا گذاشت و نه دولت مارا و نه د
ه آن کافت ین قرار ینماند و لھذا بحضور صحابه چن کیپس در آمر بودن ھرمزان ش

س کھرسه  نیت اکشرگویند  می ه شاھدانکارند اگر مطباق آن صفت باشد یخنجر را ب
ه مطابق آن کدند یو اال نه چون خنجر آوردند ھر ھمه دشود  می ثابت سدر قتل عمر 
ز واجب یه قتل آمر بقتل نکن راه عثمان در گرفتن قصاص توقف نمود یصفت بود از
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ن است در حق آحاد ناس چه یمه بریثر اکو ا کو مال یدانست چنانچه مذھب شافع
شتن کاسه یشند سکشان را خود البته اگر قصاصا نه یه آمر بقتل اکخلفا و روسا جای 

م یه بنوتمکرایخاست ز می م بریه در گرفتن قصاص فتنه عظکواجب است ووجه دوم آن
م ھم اراده پرخاش ز و بنوسھیه و بنوجمح نیبنوام هکمانع بودند از قتل بل یو بنوعد

رد کخواھم  گیرد خانه جنگیدالبله قصاص یه اگر عثمان از عبکگفتند  می داشتند و
اران ی یه اکمه گفت کس بنوسھم بود باآواز بلند در محیه رئکچنانچه عمروبن العاص 

و  »يقتل ابنه اليوم ال واهللا اليكون هذا باالمس ونيمومنـ الريقتل ام«دام انصاف است کن یا
ند بجاست و چه گفته ینما یبجھت دفع فتنه اگر از قصاص گذشته ورثه مقتول را راض

بجھت خوف فتنه ازانھا قصاص ھم نه  سر یه حضرت امک سد در قصه قتله عثمان یآ
خود ورثه  سرد و عثمان کھم نه  یه ھم بورثه عثمان نداد وورثه اورا راضیگرفت و د

قصاص بجھت  کردند اگر ترکت نیاکه اصال باز شکت ساخ یره راضیھرمزان را بااموال خط
 سر یطعن نواصب را در حق حضرت امشد  می طعنجای خوف فتنه در نفس االمر 

ه در کجا خوف فتنه بود بلھردو  ه درکن جواب است یحاال ھمد یرس نمیبھم  یجواب
 اند فه نوشتهیحنبعضی نماند الی کاشنمودند  یه ورثه ھرمزان را راضک سحق عثمان 

ع ورثه یه جمکبان اند ح نمودهیخ تصریمه تواریع ایو جم یر طبریه محمد بن جرک
ن یر المومنیشان در فارس بودند و چون امیابعضی نه یھرمزان حاضر نبودند در مد

ع ورثه یه خورده بودند حاضر نشدند و حضور جمکترسی د بجھت یعثمان آنھا را طلب
ت یر از دیز نبود غیرا جا ساص عثمان در گرفتن قصاص شرط است پس گرفتن قص

تب که در کرایت المال نه از مال قاتل و عاقله او زیدادن چاره نداشت و آن ھم از ب
ند که مباشرت نکد یدر قتل امام عادل اعانت نماھرکه  هکح است بانیفه ھم تصریحن

 فیتاب شرکنه منوره در یگردد و حاضر نبودن بعض ورثه او در مدیواجب القتل م
د یست بایخ اھل سنت نیز موجود است مدار بر تواریه نیتب امامکگر یو د یمرتض

 یر طوسینند مثل نصکر کن مقام ذیگر دریعه چند طعن دینجا بعض شیه درکدانست 
را حذف نمودند لھذا باالستقالل ھا  طعن عه آنیخ دانان شید آورده اما تاریه در تجرک

ی یکد یآ می ن طعن گفتهیاجماال در ضمن ھمرده شد اما کور نه کرا مذھا  طعن آن
حد شرب  سد بن عقبه شراب خورد و حضرت عثمان یه ولکنست یاھا  طعن ازان
ت محض غلط است چنانچه صاحب ین روایه اکن طعن آنیرد جواب اکنه جاری برو
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ا ذكر الطربي انه تعصب عليه قوم من اهل الكوفه بغيا ـقد روي فم«و گوید  می عابیاست

قال له يا اخي  س انـفيها ان عثموذكر القصه وشهدوا عليه زورا انه تقيا اخلمر ووحسدا 

هذا اخلرب من اهل االخبار ال يصح عند اهل ويبوء القوم بائمك واصرب فان اهللا ياجرك 

ما رواه عبدالعزيز ابن النختار وسعيد احلديث وال له عند اهل العلم اصل والصحيح عندهم 

 س انـعثماىل  منذر ايب ساسان انه ركبـبن ايب عروبه عن عبداهللا الداناج عن حصني ابن ال

ان رجالن فشهدا عليه برشب اخلمر وانه صيل الغداه ـعثمعلی  قدموفاخربه بقصه الوليد 

 انـاالخر رايته يتقيئها فقال عثمبالكوفه اربعاثم قال ازيدكم قال احدمها رايته يرشهبا وقال 

رشهبا فقال لعيل اقم عليه احلد فقال عيل البن اخيه عبداهللا بن جعفر اقم حتی  م يتقئهاـل س

بلغ اربعني فقال عيل امسك جلد حتی  يعد س انـعثموعليه احلد فاخذ السوط فجلده 

روي ابن وكله سنه وانني ـثم س جلد عمرواربعني  سجلد ابوبكر واربعني  جرسول 

الوليد بن عقبه يف اخلمر علی  عتبه عن عمروبن دينار عن ايب جعفر حممد بن عيل البالقر جلد

خت و در غزوه بدر و یه روز احد بگرکنآ »اربعني جلده بسوط له طرفان اخرجه ابوعمرو

ع یو از جم سختن روز احد از عثمان یه چون گرکعت الرضوان حاضر نشد جواب آنیب
ست و مع ھذا چون یطعن نجای بوقوع آمده تنھا بر عثمان سی ک یر از سیصحابه غ
نماند قوله کس  ھیچ گر طعن برید نازل فرمود دیره قران مجیبکعفو ازان  یحق تعال

يَْطاُن بَِبْعِض َما ﴿ یتعال َُّهُم الشَّ ل ِيَن تََولَّْوا مِنُْ�ْم يَوَْم اْ�ََ� اْ�َْمَعاِن إِ�ََّما اْسَ�َ إِنَّ ا�َّ
ُ َ�نُْهمْ  َسُبواكَ  َ َ�ُفوٌر َحلِيمٌ  َولََقْد َ�َفا ا�َّ و بالفرض اگر  .]١٥٥[آل عمران:  ﴾١٥٥إِنَّ ا�َّ

ه نه ک ب ر و عمرکگشود ابوب می ن چهیعه ازیخت اورا نزد شیگر نمی عثمان
س از کزده یسشد  می ه اوکعه خالص شدند یاز زبان ش کیختند و ثابت ماندند یگر

ثر را کا ایثبات افشرده بودند ھمه را  یاز انصار دران واقعه صعب پا باقین و یمھاجر

عبدالرمحن بن وطلحه وعمر ور كن ابوبيمهاجرـفمن ال« اند ر سھام طعن گرفتهیعه زیش

و  »اس حال االنصاريهذا الق عه مطعونون وعيليلهم عند الشكوقاص و سعد بن ايبوعوف 
اقت یره است و بتوبه محو شد لیبکاب کارتتش یه نھاکنزد اھل سنت بعد وقوع فرار 

د یبتامل مطالعه نماسی کر تمام ان واقعه را یتب سک روینرفته و اگر از جای امامتش 
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ر کلش یشته شدن سردار و تباھکه بعد از انتشار خبر کان را معذور دارد کنند کفرار 
داری مار یخدمت بی  برا جم انحضرت کدشوار است و در غزوه بدر بح یلیثبات خ

ه ک کر در غزوه تبویتخلف نمود در رنگ تخلف حضرت ام ‘ه خاتون یحضرت رق
ن قسم حاضر نشدن یشان را مامور فرموده بودند و ایال آنجناب ایع یرگیخبر  برای

ه ان لعثمان اجر رجل ممن کفرمود  جغمبر یبھتر از حاضر شدنست و لھذا جناب پ
از سی کواقع شد چون  سعثمان  برایحض عت الرضوان خود میشھد بدرا و سھمه و ب

ن رسالت ید عثمان بایافران سوال و جواب نماکه برود و با که بمکرد کنمیصحابه قبول 
 سافران عثمان که کر فاش شد کو سفارت مامور شد و بعد از رفتن او ناگاه خبر در لش

عت بر یاران خود بیاز  جند آنحضرت یآ می ت فراوان مستعد جنگیشتند و بجمعکرا 
ن اثنا خبر منقح ید درین او جنگ سخت فرماکیموت گرفت تا در بدل عثمان و گرفتن 

عت الرضوان ین شد پس حاضر نشدن در بکیر تسکدر لش اند شتهکه عثمان را نکد یرس
ب خبر موت او واقع شده بود حضور او متصور یعت الرضوان بتقریه بکنست یا برای

ز جناب یافت و مع ھذا نی می الرضوان چرا وقوععت یبشد  می نبود و اگر او حاضر
د عثمان و در یه ھذه کدست راست خود را بر دست چپ خود زد و فرمود  جغمبر یپ

را سی کعت از طرف عثمان است پس ین بیاعنی یات ھذه لعثمان وارد است یبعض روا
 نیاموجود باشد حاضر نشدن او چه نقصان دارد بالجمله جای در  یبین قسم نایه اک

تب خود دور که از یثر علماء امامکرده اکطعن را نظر بوضوح بطالن آنھا ھردو 
 اند. ردهک

ه مقام بودن ک یر سنت رسول نمود و در منیتغ سه عثمان کطعن ھفتم آن
غمبر یه جناب پکعت خواند حاالنکحجه تا چھاردھم چھار ر یان است از دھم ذیحاج

را دو گانه  ین مقام ھم چھار گانیبالخصوص درو فرمود  می شه در سفرھا قصریھم ج
ه کن طعن انین فعل نمودند جواب ازیار اکان رویع صحابه بیگزارده است چنانچه جم

قت حال او اطالع نداشتند یرده بودند چون از حقکن طعن براو یا سدر حضور عثمان 
و قصد ام  و خانه دار شدهام  ردهکاح ئکه نکه من در مکوا نمود کرد  سوقتی عثمان 

م را به اجماع یم و مقیتا سفرانه ادا نماام  دارم مسافر نمانده کاقامت دران بقعه مبار
ار باز کنم ھر ھمه صحابه از انیکه اتمام نماز مکن جھت است یست ازیز نیقصر جا

ه و ابن عبدالبر یشب یر بن ابکو ابوب ین جواب عثمان را امام احمد و طحاویماندند و ا
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اربعا  يبا الناس بمن ان صيلـن عثما«نست یت ایو لفظ آن روا اند آوردهتب خود کدر 

 ج اين سمعت رسول اهللاواهيا الناس اين تاهلت بمكه منذ قدمت « ه فقالير الناس علكفان

مقيم فيها اخرجه امحد عن عبداهللا بن عبداهللا بن ـيقول من تاهل ببلده فليصل صلوه ال

ن صورت به یه درکال نماند کره پس اصال اشیغ »عنوعبدالرمحن بن ايب ذباب عن ابيه 
 اجماع علما اتمام واجب است.

چراگاه مشھور بود  نه است ویمد یکه در حوال عیاز بق سه عثمان کطعن ھشتم آن
ان را داخل رمنه ساخت کمردم را ازان چراگاه منع فرمود و آھسته آھسته اضعاف ان م

و » الكالء والنارواء ـمـمسلمون رشكاء يف ثالث الـال« فرموده است جغمبر یه پکحاالن

 سه گذاشته عثمان کوقتی ازانجا خسته خرما نخرد تا سی که کنه را قرق فرمود یبازار مد
مال نه  دیگریتجارت او  یه سواکن بحر را فرق ساخت ید خود فارغ نشود و سفایاز خر

 است و خود عثمان از حیع صحیه قصه قرق نمودن چراگاه بقکن طعن آنیبرد جواب از

ال محي االهللا « فرموده است جه آنحضرت کن جواب گفته و خاطرنشان صحابه ساخته آ

و چراگاه ام  گرفته یت المال و اسپان جھاد حمیشتران صدقه و ب برایو من » ولرسوله

نموده بود  یاسپان جھاد و شتران صدقه حم برایز ین جغمبر یو پام  دهیرا رمنه گردان
قدر اضعاف  برایو تو فرمود  میرا ح یلین قلیزم جغمبر یه پکحابه گفتند و چون ص
ت المال آن وقت ین وقت را با بیت المال ایه بکه عثمان گفت کرده کاده یمضاعف ز

م نمودند و یت شدند و تسلکع صحابه ساید جمیرا بقدر آنھا بفھم ید و حمینکاس یق
ه دوسه روز حارث بن کح است یقرق نمودن بازار سراسر غلط است ھمان قدر صح

بر  سرده بود چون عثمان کن عمل یم داروغه بازار شد ه بود و او از طرف خود اکالح
ه خود کن مملوین سفایکح است لیز صحین نیان مطلع شد او را عزل نمود و قرق سفا

نداشت و  ین تعرضیگر سفاینه برند با د یرین مال غیه دئران سفاکرا فرق فرمود 
رفتند  می تجارت برایه بسمت مصر و مغرب ک سن عثمان ین مردم در سفایسابق از

ار ین عمل بسیدادند چون ایو گماشتھای خود را ھمرا مکردند  می ز باریاموال خود را ن
نداد تا  گین خود را پروانیسفا سار ساختند عثمان ین طیز سفایگر نیشد و مردم د

تبرع چه مالمت و طعن  کبر ترکرد  می هکبود  یبر دارند بھر حال تبرع دیگریمال 
 متوجه تواند شد.
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ن یار داد از زمیرات و اقطاعات بسگیاران و مصاحبان خود را جایه کطعن نھم آن
داد یاذن م سه عثمان کن طعن آنین نمود جواب ازیت المال و اتالف حقوق مسلمیب
نداده چنانچه سی کن آباد و مزروع بین موات و زمیاء زمیاران و رفقاء خود را در احی

ثرت محصول و وسعت کو  کمل ین موات سبب آبادیاء زمیخ موجوداند و احیتوار
ن افتاده و خراب یب از زمیه ھزاران جرکاست درانخوبی  ارزاق عوام الناس است چه

آباد شود  کباو منتفع شود و چون مل دیگرید و نه یار آکدر سر  یبماند نه ازو محصول
ز ینند و نیاران و مفسدان خاموش نشیق و عیج گردد قطاع الطریرا یارکشتکو جابجا 

وچ در زمان او امدندن و گفتند کمن خانه یه جماعه از اشراف ک اند ردهکر کر ذیاھل س
ه مارا در محل کد یم بایمزرعه خود را گذاشته امده ا یو اراض  ھاجھاد خانھ برایه ما ک

رھا کم و نوبت بنوبت در لشیحاضر باشن یتا در جھاد اعدائ د یبدھ یقرب جھاد اراض
ش کن داران سریه صوبه زور طلب بود و زمکم عثمان آنھا را در مقابله فارس یبرائ

صحابه بعضی آنھا ازان حدود اقطاعات نمود و از  یداشت آبادان ساخت و عوض اراض
نده بود که در کن او را یس زمیآن جماعه بداد و از اشعت بن ق یھم معاوضه اراض

طعن و جای بوداصال  ین ھمه به تراضیگر داد و ایدجای از اش  فت و او را عوضگر
 ست.یمالمت ن

و ھجو و  نمودند میبودند و از او تبرا  یه صحابه ھمه به قتل او راضکطعن دھم ان
و او را بعد از قتل او تا سه روز افتاده گذاشتند و به دفن او کردند  می مذمت او

ان یه بر صبکح و بھتان ظاھر است یذب صرکن ھمه یه اکآن ن طعنینپرداختند جواب ا
طلب  برایه و عمروبن العاص یشه و معاویر و عایماند طلحه و زب نمی دهیھم پوش

خ یل و تواریقصاص عثمان موھوم متخ برایا یدند گیجن می ن عثمانیقصاص ھم
ان بود کتا ماردند و کقصور ن یحاضرند صحابه در دفع بلوا از و یعه و سنین از شیطرف

ذان قتال نمودند یشان نشد استیدند چون معقول ایالم اصحاب بلوا را فھمانکلمه و کب
عثمان اصال روا دار قتال نشد و بحد تمام مانع آمد ناچار شده خاموش نشستند و مع 

و کردند  ھا می حیله رھا ویآخر الوقت تدب یال یق از ویدن آب و دفع ضیھذا در رسان
نا انصار الله که ان شئت کگفتند  یع انصار آمد و جوانان انصار با ویجم دبن ثابت بایز

ھمان  اند ردهکه بر تو بلوا کسانی که کن آمد و گفت ین و عبدالله بن عمر با مھاجریمرت
نان یو ھنوز از خوف آن ضربات ن اند رھای ما مسلمان شدهیه بضرب شمشک اند اشخاص

خوانند و تو یلمه مکه کاز آنست  ھا نیا یو باال پرواز ین ھمه بلند خوانیاکنند  می زرد
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گاه سازیرا بر حق ھا نیا یاگر بفرمائداری یلمه نگاه مکحرمت  م و باز یقت حال خود آ
ن سخن مگو و یم عثمان گفت لله ایاد شان دھیشان بیھمان حالت فراموش شده ا

ن و عبدالله بن ین ھمه حسنین و با وصف اکدر اسالم م یشکشاکجان من فقط  برای
گر صحابه ھمراه یعه و دیعبدالله بن عامر بن رب ره ویر و ابو ھریعمر و عبدالله بن الزب

بسنگ وچوب و بستن  ھا نیاکردند  می عثمان در دار بودند و چون مردم بلوا ھجوم
 مکه اگر حیکر بودند بحدیثک یه فوجک سو غالمان عثمان کردند  می دروازه مدافعت

با سالح و اسباب حاضر شد  می ار معلومکقت یساعت اھل بلوا را حق یکدرکرد  می
ه یقیه از خراسان تا افرکم یان ھمان جماعت ایه ماکنمودند  یقرار بی و یآمدند زار
ار کن جماعه بخود مغرور را تماشاء یا یم فرمائکاورده اگر حینسی کر ما یتاب شمش

ه ما را کدانند  می ھا نیاو چون شود  نمی ھا نیاالم اصالح که بسخن و کم یشان نمائیا
براء کگر یآرند و سخن ترا و د نمی شود اصال رو براهنمیلمه متعرض کبحرمت سی ک

و حق خواھید  می من یه اگر رضاکگفت  می نیشمارند عثمان ھم نمی جایصحابه را ب
از شما ھرکه  د وینیخود بنش   ھای در خانه ود ینکد سالح دور ینمائ می نعمت من ادا

 »من ان اقتل بعد الدماءاىل  اهللا لئن اقتل قبل الدماء احبو«ردم کند او را آزاد کسالح دور 
رد کد یغمبر بشارت داده اگر شما قتال خواھیشھادت من مقدر است و مرا بان پعنی ی

ه قتل و خون ھم واقع شود و مدعا ھم بر کمن البته مقتول خواھم شد پس چه حاصل 
ر ھم پسران خود را و یه حضرت امکن ثابت است یقیخ فریو در توارند ینه نش یرسک

ر ین ساخته بود و طلحه و زبیله خود قنبر را بر دروازه عثمان متعیاوالد ابوجعفر را و چ
ان یند و چون بلوائیان را مزاحمت نمایز پسران خود را بر دروازه او نشانده تا بلوائین

ه حضرت امام حسن خون آلوده شد کتا انکردند  می ھجوم آوردند بسنگ و چوب جنگ
ن نشد از کدند و از راه دروازه امدن آنھا ممیبن طلحه و قنبر بر سر زخم چش و محمد

 کنیردند و اکد یرا شھ سان را نقب زده داخل شدند و عثمان یعقب خانه بعض انصار
 تیر روایت امن ماجرا گواه است از حضریعه است بریتب شکه اصح الکنھج البالغه 

ن قسم یان ایب برایه فرمود و الله قد دفعت عنه و شراح نھج البالغه قاطبه ککند  می
ر بخانه یو ھرگاه حضرت ام اند ردهکت یر را در ذب از عثمان روایاھتمام حضرت ام

 و لعن و شتمکرد  می زد و دوریم کانرا بچابیبلوائآمد  میام یدر آن ا سعثمان 
ر را بر ین ھمه مقاالت و معامالت حضرت امیه اکست یمان نیا ار اھلکو فرمود  می

س یقیم المرء کتا بحد یبا می ینجا منافقید اینفاق و مخالفت ظاھر و باطن محمول نما
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ر خود یرامون خاطر خبث ذخایپ کال باطل را نسبت به انجناب پاین خینفسه ا یعل
 بگرداند.

 یمسلمانجا ماند کزد یعبه بر خکفر از کمصرع: چو 
اد یوفه چرا قسم ک   ھای و اگر بالفرض المحال نفاق بود دران وقت بود در خطبه

ه کباآواز بلند گفت  سو چرا بعد از شھادت عثمان  سفرمود بر دفع قاتالن عثمان 

معهن فيها اسد وامحر واسود وان كمثل اثوار ثالثه كن يف امجه ابيض ـمثل عثموا مثيل ـانم«

الثور االمحر اليدل وا عهن عليه فقال للثور االسود ـيش الجتمعلی  فكان ال يقدر فيهن

ا يف اكلته ـتركتموا فلـلونكمعلی  لوينوعلينا يف اجتنا هذه اال الثور االبيض فان لونه مشهور 

ا االمجه فقاال دونك فكله فاكله ثم قال لالمحر االن اكلك فقال دعني انادي ـوصفت لكم

مومنني صوته فقال ـثالثا اال اين اكلت يوم اكل االبيض ثم رفع امري الثالثا فقال افعل فنادي 

تب که در کده یرس ین قصه در شھرت و تواتر بحدیو ا»انـاال اين هنت يوم قتل عثم
ست و عبدالله بن سالم ھر صبح نزد یار نکانجای ور و مسطور است کن مذیقیفر

و فسادھا خواھد بر   ھا فتنه قتل او ه بعد ازکرایال تقتلوه زگفت  می رفت ویان میبلوائ
ز در حق او یر نین بود و حضرت امیه صاحب علم المنافقکمان یفه بن الیخاست و حذ

 ه موجبکگفت  می از قتل عثمان وکرد  می ریشه تحذیداده ھمگواھی ن علم یبا
از  نه منوره بعدیه در مدکبود  مییدفن او پس بنابر فساد عظ کخواھد شد اما تر  ھا فتنه

و مردم بحال خود کردند  می را اخافت یان ھر صحابیقتل او روداد و اوباش و بلوائ
م بن کیربن عوام و حیان بخواب رفتند زبیه بلوائکگرفتار شده بودند آخر وقت شب 

رم و کن میساریو  یفه بدریربن مطعم و ابوجھم بن حذیحزام و مسور بن محزمه و جب
دان بعد از اداء نماز یخون آلوده به دستور شھھای  جام پسر او عمروبن عثمان او را در

ز جماعه ھمراه ین نیربن مطعم امامت نماز او نمود و از تابعیردند و جبکجنازه دفن 
ه بر جنازه او عوض یکاست و مال کجد امام مال کو مال یبودند از انجمله حسن بصر

 هکرده کت یروا جبر غمیمرفوعا از جناب پ یان حاضر شدند چنانچه حافظ دمشقیآدم

راوي گويد قلت يا رسول اهللا و اءـان يصيل عليه مالئكه السمـيوم يموت عثم«فرمود  می

ان خاصه مويد اين روايت روايت ابن ضحاك است ـالناس عامه قال عثموان خاصه اـعثم

 ا امسينا قلت لئن تركتم صاحبكمـان قال فلمـمن شهد قتل عثمـكان مواز سهم بن خنيس 
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بقيع الغرقد فامكنا له من جوف الليل ثم محلناه فغشينا اىل  يصبح مثلوا به فانطلقنا بهحتی 

كدنا نتفرق فاذا مناد ينادي الروع عليكم اثبتوا فانا جنياه حتی  سواد من خلفنا فهبناهم

 ردن کاو را نسبت بصحابه  »ذمووهجومالئكه ـكان ابن خنيس يقول هم الولنشهده 
 قهیشه صدیان عیمطاعن ام المؤمن

 و آن ده طعن است. جزوجه محبوبه مطھره رسول 
 یخداه که و ازانجا ببصره رفت حاالنکنه بمیه آن مطھره از مدکطعن اول آن

وت مطھره یخود منع فرموده و با استقرار دران ب   ھای ازواج را از بر آمدن از خانهتعالی

وَ� َوقَْرَن ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ﴿ یامر نموده قوله تعال
ُ
َج اْ�َاهِلِيَّةِ اْ� قِْمَن  َوَ� َ�َ�َّْجَن َ�َ�ُّ

َ
َوأ

َ َورَُسوَ�ُ  ِطْعَن ا�َّ
َ
َ�ةَ َوأ َ�ةَ َوآ�َِ� الزَّ ْهَل  الصَّ

َ
ُ ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم الرِّْجَس أ إِ�ََّما يُرِ�ُد ا�َّ

 جه ناموس رسول کمناسب بود پس او را چه  .]٣٣[األحزاب:  ﴾٣٣اْ�َيِْت َو�َُطّهَِرُ�ْم َ�ْطهًِ�ا
س از اوباش و ارازل دران کاده بر شانزده ھزار یه زیکرکرا محافظت ننمود و در لش
اگر   ھا وت و عدم خروج از خانهیه قرار در بکن طعن آنیجمع بودند بر آمد جواب از

 حج و عمره برایه ین آیازواج را بعد نزول ا جه آن حضرت کستی یبابود  میمطلق 
ه یضات و تعزیادت مرین و عیارت والدیبرد و به ز نمی آورد و در غزوات ھمراه بر نمی

ه مراد کداد و ھو باطل قطعا پس معلوم شد نمیشان اجازه رفتن یمردگان از ارقاب ا
وچه و بازار ھر کد امر تستر و حجاب است تا مثل چادر پوشان در کیتا ین امر و نھیاز

ت یه در غاکست زنان مخدره یتستر و حجاب ن یردن منافکنند و سفر کن یزه گرد
بر  می رھاکز در لشیگمات پادشاه نین بزرگ و بیباشند مثل خوات می تستر و احتجاب

مثل جھاد و حج و وی یدنا ی ینیباشد متضمن مصلحت د یند خاصتا چون سفریآ
 هکفه عادل یم قصاص خلکذ حین و تنفیاصالح ذات الب برایز چون ین سفر نیعمره و ا

ن زمان ھم بطور عام ید و اگر دریبظلم مقتول شده بود واقع شد مثل حج و عمره گرد
شود  می دهیچه فھم ید از وبرای نمی رونین است بیه فالن زن خانه نشکد یبگوسی ک

عه مشھور و یتب شکگر در ید گذاشت جواب دیرا با یرد و غلط فھمکد یانصاف با
ت واقع شد یچون غصب حقوق اھل ب سق یصدر که در زمان خالفت ابوبکمتواتر است 

ن انصار خانه کنه و مسایرده در محالت مدکرا سوار  ب ر حضرت زھرایحضرت ام
ه کرد کد ینجا غور باید و طلب امداد و اعانت نمود دریبخانه و در بدر وقت شب گردان
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خانه خود البته نخواھد بود و از  مترکاده بر زوجه نباشد یدختر در ناموس بودن اگر ز
مه و خرگاه ید و در خبرایه از خانه خود کگران رفتن نسبت بآن ید ھای بر آمده بخانه

ه که مغصوبه ینرود چه قدر تفاوت دارد و مقدمه دو سه د دیگریخود بماند و بخانه 
موجب و فساد و  بی فه بر حقیو مقدمه قتل خلشود  می دیازان بخود عا یلیضرر قل

چه فرق دارند چون آن امور باھم  ن استید به تمام دیر آن عاه ضرکامت  درمیانفتنه 
ع ازواج یگر جمین امور چرا موجب طعن خواھند شد جواب دیموجب طعن نشدند ا

 در حج و عمره اند عه مقبول و معتبریه نزد شک ب هیمطھرات مثل ام سلمه و صف
خواست  می بود و یکه معظمه شرکز تا مین سفر نیدرل ه ام سلمه کبرآمدند بل می

ه خود مانع آمد یسلمه پسرش بنابر مصالح مرع ید عمر بن ابیبر آل شه یتا ھمراه عا
گر طعن یز خروج باپرده و ستر فرموده باشد دیازواج مطھرات را تجوتعالی یخداو چون 

ْزَواِجَك وَ ﴿ یمحض است قوله تعال یع نمودن ژاژ خایو تشن
َ
َها ا�َِّ�ُّ قُْل ِ� ُّ�

َ
َ�َناتَِك يَا �

ْن ُ�ْعَرْ�َن فََ� يُْؤذَْ�نَ  َو�َِساءِ الُْمْؤِمنَِ� يُْد�َِ� َعلَيِْهنَّ ِمْن َجَ�بِيبِِهنَّ 
َ
ْدَ� أ

َ
َوَ�َن  َذلَِك أ

ُ َ�ُفوًرا رَِحيًما  جه آن حضرت کح وارد است یث صحیو در حد .]٥٩[األحزاب:  ﴾٥٩ا�َّ
شرط مسافرت زنان وجود  یآر »حلاجتكناذن لكن ان خترجن «ه فرمود ین آیبعد نزول ا

 یوقی یحقره زاده یھمش سر ین سفر عبدالله ابن الزبیشان و دریمحرم است ھمراه ا
ر و کب یلثوم بنت ابکشوھر خواھرش بود ام  سدالله یبود و طلحه بن عب یھمراه و

ز ینھردو  نیو اوالد ا شر کگرش بود اسما بنت ابوبیر بن العوام شوھر خواھر دیزب
 خ خودیتاب الله است در تارکاده از یعه زیه بر تاریخ او اعتماد شکبه یھمراه و ابن قت

ها يجعل فود يها هودج من حدـعمل ليامرت ان  س عه عيليبل  ا بلغهاـمـل«سد ینو می

ز ازواج مطھرات یو ن » معهاريالزبوابناء طلحه واخلروج فخرجت وموضع للدخول 

از ھریک  م پسران بدارند پس آنھا را باکت حیمحرم ع رجال امت دریرا جم جغمبر یپ
فه یع علماء امت و لھذا خلین است مذھب جمیافراد امت خروج درست است و ھم

حج فرستاده عثمان و عبدالرحمن بن  برایدر عھد خود چون ازواج مطھرات را  یثان
 ھا نیاش یش پیاز شما پی یکما ولدان باران لھن پس که انکعوف را ھمراه داد و گفت 

 نَ َ�َّجۡ �َ  َوَ�  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  نَ َوقَرۡ ﴿ن امور لفظ یدر عقب و با قطع نظر ازی یکباشد و 
جَ   ٱ َ�ِٰهلِيَّةِ لۡ ٱ َ�َ�ُّ

ُ
�ۡ �  اند ه از خروج مطلق منع نفرمودهکبر آنکند  می ح داللتیصر ﴾وَ�ٰ
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ه بود پس یجاھل ه رسمکن گیور و اظھار لباس رنینت و زیپرده با ز بی ه از برآمدنکبل

َج ﴿م بر امر یساقط گشت آمد کخود از تمس ینھ َوقَْرَن ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّْجَن َ�َ�ُّ
وَ� 

ُ
َ َورَُسوَ�ُ  اْ�َاهِلِيَّةِ اْ� ِطْعَن ا�َّ

َ
َ�ةَ َوأ َ�ةَ َوآ�َِ� الزَّ قِْمَن الصَّ

َ
ُ ِ�ُْذهَِب  َوأ َما يُرِ�ُد ا�َّ إِ�َّ

ْهَل اْ�َيِْت َوُ�َطّهَِرُ�ْم َ�ْطهًِ�اَ�نُْ�ُم 
َ
و از سابق بارھا معلوم  .]٣٣[األحزاب:  ﴾٣٣الرِّْجَس أ

 باشد . یست تا در مخالفت آن محذوریوجوب ن براین یعه متعیه امر نزد شکشده 
ه او را با کحاالن سطلب خون عثمان  برایرد کسفر ل شه یه عاکطعن دوم آن

ه کنداشت پس معلوم شد  یبا و ینبود و قرابت یوارث وچه عالقه  سخون عثمان 
رد و کن ھمه فتنه بر پا یه با او داشت اک یدورتکو  سن یر المؤمنیبجھت بغض ام

چنانچه  »اقتلوا نعثال«گفت  می وکرد  می ضیتحر سسابق خود مردم را بر قتل عثمان 

كانت خارجه من وعيل  ان عائشه اتاها خرب بيعه«ه کرده کر کتاب خود ذکبه در یابن قت

االرض علی  ـاءبايع الناس عليا فقالت ما ابايل ان تقع السموان ـها قتل عثمـل ليمدينه فقـال

اطمع الناس يف قتله وها عبيد اول من محش عليه ـانا طالبه بدمه فقال لواهللا مظلوما قتل و

قال الناس فقال عبيد واهللا قلت ولقد قلت اقتلوا نعثال فقد فجر فقالت عائشه قد والنت 

قلت لنا انه وانت امرت بقتل االمام ومطر ـمنك الومنك الرياح ومنك الغرب وفمنك البداء 

ص ین است تخصیع مسلمیفه عادل حق جمیه خون خلکن طعن آنیجواب از »قد فجر
شان و یع مسلمانان است در حفظ اموال ایب جمیفه عادل نایه خلکرا یبه ورثه ندارد ز

 برایبود چرا  جن و حرم رسول الله یه ام المؤمنکل شه یم و عایغنا م فئ ویتقس
ر یغ بی هک یه عمده آنھا قصاص است خاصتا قصاص ھمچو مظلومک یام الھکذ احیتنف

د و دست و پا نزند و یشته شده باشد نه بر آکاست یبا وصف خالفت و ر یوجه شرع
 ییکدر دل باشد ھر ل شه یرا بغض عا یا علی یرا بغض علل شه یه عاکحاشا 

اهنا ل  عن عائشه يلمياخرج الد« اند ردهکت یگر روایل و مناقب ھم دیفضاھا  ازین

ر نبود یقتال ام برایو بر آمدن آن مطھره  »عبادهعلی  حب« ج قالت قال رسول اهللا

و اخراج آنھا از  سقصاص از قتله عثمان  یفاین و استیاصالح ذات الب برایمحض 
ه از مقوله قاتالن عثمان کگر صحابه یر و دیبود تا طلحه و زب سر یر حضرت امکلش

شوند و بااتفاق  سر یق حضرت امینان خاطر رفیخته بودند بااطمیمتوھم شده گر
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ز سر حساب باشند و بالقطع از یگر بغاه نیه و دیار خالفت منتظم گردد و معاوکشان یا
گر یر و دیمظلوم طلحه و زببعد از قتل آن  سه قاتالن عثمان کخ معلوم است یتوار

ض یو تحرشد  می لمات نفاق از آنھا بر مال ظاھرکو  نمودند میف بقتل یصحابه را تخو
به و یات ابن قتیو او را نعثل گفتن ھمه از مفتر سبر قتل عثمان ل نمودن عائشه 

ذابان مشھوراند و در واقعه جمل و کن جماعه یاست و ا یو سمساط یوفکابن اعثم 
افتراء محض و بھتان صرف  یعه و سنیه بااتفاق شک اند ردهکر کزھا ذیع چیگر وقاید

 جقه زوجه محبوبه رسول یشه صدیه در حق حضرت عاکاست  یانصاف بی است سخت
از چندی ن یاطیاذبه اخوان الشکاقوال  یشھادت خدا و رسول خدا رابر طاق نھاده در پ

 یم قوله تعالیدر باز ھا نیاراه اتباع  مان خود را درین و ایم و دیمان برویا بی انیوفک

ّيَِباِت ﴿ ّيُِبوَن لِلطَّ ّيِبَِ� َوالطَّ ّيَِباُت لِلطَّ اْ�َبِيَثاُت لِلَْخبِيثَِ� َواْ�َبِيُثوَن لِلَْخبِيَثاِت َوالطَّ
ا َ�ُقولُونَ  ولَ�َِك ُمَ�َُّءوَن مِمَّ

ُ
اھل سنت چه قسم  .]٢٦[النور:  ﴾٢٦لَُهْم َمْغفَِرةٌ َورِْزٌق َكرِ�مٌ  أ
و ابن ماجه و ابو  یه ترمذکباور دارند حاالنل به در حق حضرت عائشه ین خبر ابن قتیا

 ج قال رسول اهللا«گفت یمل ه عائشه ک اند ردهکت یق متعدده روایبطر یحاتم راز

 »خلعه فال ختلعه هلم ثالثاعلی  ان لعل اهللا يقمصك قميصا فان روادوكـيا عثم«ان ـلعثم

رد بر کنمود و اصرار  جمخالف رسول الله ل ه حضرت عائشه کطعن سوم آن
ه یوکتاب الفتن و محمد بن مسکم ابن حماد در یه نعکلش آنیمخالفت در واقعه جمل تفص

در راه  لر عائشه که چون لشک اند اسه آوردهیتاب السکبه در یدر تجارب االمم و ابن قت
ان نباح آغاز کسگان آن مگفتند  می برون جعفره آن آب را حواب کدند یرس یبه آب

ن اب چه نام دارد محمد بن یه اکبا محمد بن طلحه گفت ل نھادند حضرت عائشه 
د محمد بن طلحه گفت یه پس مرا بر گردانکند گفت ین حواب گویه اکطلحه گفت 

 یانکگفت  می ه به ازواج خودکام  دهیشن جچرا حضرت عائشه گفت من از رسول الله 
ن یردن اکاد یراء پس با وجود یا حمی یونکان ت کایالب الحواءب فاکن تنبحھا یکبا حد

ه اراده رجوع از کن طعن آنیاصرار بر مخالفت آن نمود و باز نه گشت جواب از ینھ
ات اھل سنت یت ھم ثابت شد چنانچه در رواین روایبموجب ال حضرت عائشه 

ن قصه یات اھل سنت تتمه ایدر روا نیکل یردون یه فرمود ردونکمصرح بھا است 
رد و اھل ک گیدر باب مراجعت استادل ه حضرت عائشه کح شده ین صحیچن
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ن اثنا مروان ین امر بود دریمطارحه اباھم  و نمودند میموافقت ن یر در رجوع با وکعس
ن گرد و نواح شاھد آوردند یس را از دھاقکب ھشتاد یر قرکگر مردم عسیم و دکبن الح

نست یشتر روانه شد ایبل گر است پس عائشه ید یست آبیآب را حواب نام نن یه اک
ه در کگر دارد و آن آنست یت جواب دیت اما بحسب دراین طعن موافق روایجواب ا

 ث مستفادین حدیبآن دارد آنچه از یست و نه اشارتیاز مرور بر آب واقع ن یث نھیحد
الواقع  یش خواھد آمد و فیپ یبتین مصیرا از شما ای یکه کن قدر است یھمشود  می

شده و  جه موجب خفت حرم محترم حضرت رسول الله کم بود یعظ یبتیآن حادثه مص
ن یافت و مفت تقاتل مسلمین سر انجام نیاصالح ذات البعنی یه مقصود بود ک یارک

دن بعد از یفھم یث نھین حدیپس ازشود  نمین مستفاد یاده بریث زیواقع شد و از حد
ه لفظ کالخصوص  یردن از چه راه تواند بود علکآن مخالف و اصرار بر مخالفت نسبت 

ندارد و اگر بالفرض وجودی تب معتبره اھل سنه کرا و در یا حمی یونکان ت کایا
ال و اوالد و ازواج یاز عقالء اھل و عسی که ھر کموجود ھم باشد پس ازان باب است 

ق و یا مظنونه الوقوع مثل مخاوف طریاز آفات معلومه الوقوع کند  می ریخود را تحذ
ن یھم ا جحضرت رسول الله شود  نمی یشرع یر نھین تحذیو ا گیر خانیسوء تداب

ت یمعصنباشد مخالفت آن را  یشرع یح نھیه صرکوقتی آورد تا  می قسم امور بعمل
شب  جغمبر یپر را چون جناب یمال تعصب و عناد است و حضرت امکاز  یگفتن ناش

اهللا ال و«ح در جواب گفت ید نماز تھجد نمود صریف فرموده تقیتشراش  ھنگام بخانه

وفت یکرا م کمبار یاز انجا بر گشت و رانھا جغمبر یو جناب پ »تب اهللا لناكاال ما  نصيل

ِ َمَثلٍ ﴿فرمود  می و
ْ�َنا ِ� َهَذا الُْقْرآِن لِلنَّاِس ِمْن ُ�ّ ْ�َ�َ  َولََقْد َ�َّ

َ
�َْساُن أ َوَ�َن اْ�ِ

ٍء َجَدً�  ن اصرار را ید و اید سنجین مخالفت را با آن مخالفت بایا .]٥٤ھف: ک[ال ﴾٥٤َ�ْ
را ین اصرار معذور بود زیدرل شه یه حضرت عاکرد حاالنکد یبا آن اصرار موازنه با

و بر  ن راه چشمه حواب نام واقع خواھد شدیه درکدانست نمیه که وقت خروج از مک
رد کدند و دانست اراده رجوع مصمم یآن گذشتن الزم خواھد آمد و چون برآن آب رس

رد و در کر ھمراه او سخافت در رجوع نه کاز اھل لشسی که کرا یسرش نشد زین میکل
رد ناچار بقصد اصالح کد یه چه باک اند چ ارشاد نه فرمودهیز بعد از وقوع واقع ھیث نیحد

 لشتر روانه شد پس حالت حضرت عائشه یمأمور به است پ ه بال شبھهکن یذات الب
 فتدیب یخواھد در چاھیه مکد یرا از دور د یه طفلکاست شخصی ن امر در حالت یدر
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نماز گزارنده  یخبر محاذیدن بیدو یدن و در اثنایردن او دوکخالص  برایار یاخت بی
ام  نماز گزارنده یمحاذه من کمرور واقع شده او را در وقت محاذات اطالع دست داد 

 کن مرور واقع شده را تداریو اافتد  میگردد آن طفل در چاه یپس اگر بر عقب م
ن مرور را در حق خود معفو یرد و اکطفل خواھد خالصی تواند شد ناچار قصد  نمی

 خواھد شناخت .
ت المال را نھب یدند بیچون به بصره رسل ر عائشه که لشکطعن چھارم آن

به ÷ رسول  یبود صحاب یف انصاریه عثمان بن حنکر را یحضرت ام ردند و عاملک
واقع ل عائشه  یزھا به امر و رضاین چیه اکن طعن آنیردند جواب ازکاھانت اخراج 

ش از مقدور یف بیخاطر عثمان بن حن ین واقعه در ارضاینشده چنانچه بعد از وقوع ا
 که مالکر یان حضرت امیرکز از لشین واقعه نیفرمود و عذرھا خواست و مثل ا یسع

و احراق خانه او و نھب متاع او  یاشعر یوفه نسبت به ابو موسکره بودند در یاشتر و غ
ست یجا نھردو  ست دریجاست و اگر نھردو  که به وقوع آمده اگر محل طعن است در

ر ین است و طلحه و زبیع مسلمیت المال حق جمیه بکرا یھم ھست ز یو مع ھذا فرق
ن یر از مسلمیثکه ھمراه ما جمع کرده بودند کغام یف را پیر عثمان بن حندر اول ام

م تمام شد اگر یه آورده بودکو زاد راه  اند فه مقتول فراھم آمدهیطلب قصاص خل برای
ف یم چون عثمان بن حنیم نمائیتقس ھا نیا درمیان یت المال نزد ما حاضر آریاموال ب

ر را از در آمدن بشھر بصره ممانعت نمود و کلش ه مردمکسرباز زد و مستعد قتال شد بل
ر بسبب فقدان قوت تلف شوند که لشکب یان بند نمود قریرکعلف و دانه و آذوقه بر لش

ما که کر و اجالف عرب کن واقعه صعب نمودند و چون اوباش لشیناچار مدافعت ا
 ه حق خودکت المال را ین وضع در آمدند وبیدر شھر باا باشد  میوم نکمحسی ک ینبغی

ا و یمالمت و عتاب تواند شد و بعد از اللتجای ن صورت چه یردند درکنھب دانستند  می
ه کآنجای ست چه یر نیاز اھل سنت معتقد عصمت عائشه و طلحه و زبسی ک یالت

شان یان مخل اعتقاد ایرکن امور از لشیشان باشد تا صدور ایر اکمعتقد عصمت تمام لش
ر واقع یان حضرت امیرکه از لشک شر و اھانت عائشه یطلحه و زبصدور قتل ھرگاه  باشد

ه نزد اھل سنت کن اشخاص معلوم است یشان نشده باشد و مرتبه ایشد مخل اعتقاد ا
ن امور چرا مخل ین دارد صدور ایم ھم آسمان با زمکف حینسبت به عثمان بن حن

قال سمعت االحنف بن قيس يقول « ياد الضبيعن جحش عن بن ز«شان شود یاعتقاد ا
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مدينه قال فابت قال فاعاد اليها ـالاىل  عائشه ارجعياىل  عيل اهل اجلمل ارسلعلی  ا ظهرـمـل

البعثن اليك نسوه من بكر بن وائل معهن شفار حداد يا خذنك هبا واهللا لرتجعن اوالرسول 

 .»مصنفـا رأت ذلك خرجت رواه ابوبكر بن ايب شبيه يف الـفلم

ه ک ینمود بموجب نص قرآن جغمبر یافشاء سر پل ه عائشه کپنجم آنطعن 

ُ َعلَيْهِ َعرََّف َ�عْ ﴿ ْظَهَرهُ ا�َّ
َ
ْت بِهِ َوأ

َ
ا َ�بَّأ ْزَواِجهِ َحِديًثا فَلَمَّ

َ
َ�َّ ا�َِّ�ُّ إَِ� َ�ْعِض أ

َ
َضُه �ذْ أ

ْعَرَض َ�ْن َ�ْعٍض 
َ
َها بِهِ قَالَْت َمْن  َوأ

َ
ا َ�بَّأ َك َهَذافَلَمَّ

َ
�َْبأ

َ
ِ�َ الَْعلِيُم اْ�َبِ�ُ  �

َ
 ﴾٣قَاَل َ�بَّأ

ه کنموده است ل ن حفصه یه افشاء سر بااتفاق مفسرکجواب آن.]٣م: ی[التحر
د و آن حضرت او را فرمود یه بر فراش خود از در دروازه دیه قبطیرا با مار جآنحضرت 

مال فرحت کپس حفصه رفت و ب »ال تفشيهونفيس فاكتمي عيل علی  اين حرمت ماريه«ه ک
ده با یه او را دست داداز حفظ سر آنجناب غفلت ورزیم ماریدن تحریه از شنکو سرور 
رد و کر کز ذیه نیب معامله آنجناب را با مارین تقرین بشارت را اظھار نمود و بایعائشه ا

ده یه ده از درز دروازکه را یتمان سر مارکه یالله عل یه آنحضرت صلکچنان گمان برد 
محض ل ن سر به عائشه یم را پس نسبت افشاء ایبود فرموده است نه قصه تحر

ز مخل اعتقاد اھل سنت در حق او یتھمت و افترا است و آنچه از حفصه به وقوع آمده ن
ت خواھد بود یه معصکار آنکت یوجوب باشد نه ندب نھا برای یه اگر امرکرا یست زین

ِ َ�َقْد َصَغْت قُلُوُ�ُ�َماإِْن َ�ُتوَ�ا إَِ� ﴿ه یو آ َ ُهَو َمْوَ�هُ  ا�َّ �ْن َ�َظاَهَرا َعلَيْهِ فَإِنَّ ا�َّ
 ح داللتیصر .]٤م: ی[التحر ﴾٤َوالَْمَ��َِكُة َ�ْعَد َذلَِك َظهِ�ٌ  وَِجْ�ِ�ُل َوَصالُِح الُْمْؤمِنِ�َ 

فصه توبه نمود و ه حکت توبه مقبول است و باالجماع ثابت است ین معصیه ازککند  می

جممع  «افت در یمقبول شد چنانچه تا آخر عمر در ازواج مطھرات داخل بود و بشارات 

قسم  ج قيل ان رسول اهللا«گوید  می عه استیر شین تفاسیه از معتبرترک یطبرس» البيان

فاذن ايب حاجه اىل  ان يل ج ا كان يوم حفصه قالت يا رسول اهللا صيل اهللاـااليام بني نسائه فلم

ايل جاريته ماريه القبطيه ام ابراهيم  ج ا خرجت ارسل رسول اهللاـيل ان ازوره فاذن هلا فلم

مقوقس فادخلها بيت حفصه فوقع عليها فاتت حفصه فوجدت الباب ـقد كان اهداها الو

ا اذنت ـوجهه يقطر عرقا فقالت حفصه انمو ج مغلقا فجلست عند الباب فخرج رسول اهللا
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عيل فرايش اما رايت يل حرمه ودخلت امتك بيتي ثم وقعت عليها يف يومي يل من اجل هذا ا

التمس بذلك علی  جاريتي قد احل اهللا ذلك يل اسكتي فهي حرام (أليس هيج حقا فقال و

قرعت  ج ا خرج رسول اهللاـعندك امانه) فلموهوال ختربي بذلك امرأه منهن ورضاك 

قد حرم عليه امته  جاال ابرشك ان رسول اهللا  بني عائشه فقالتوا ـحفصه اجلدار الذي بينهم

ساير علی  كانتا متصافتني متظاهرتنيوا رأت ـاخربت عائشه بموقد اراحنا اهللا منها وماريه 

ُ لََك ﴿ ازواجه فنزلت َحلَّ ا�َّ
َ
َها ا�َِّ�ُّ لَِم ُ�َّرُِم َما أ ُّ�

َ
ْزَواِجَك  يَا �

َ
ُ  تَبَْتِ� َمرَْضاَت أ َوا�َّ

قعد يف مرشبه ام ابراهيم وعرشين يوما وفاعتزل نسائه تسعه  .]١م: ی[التحر ﴾١رَِحيمٌ َ�ُفوٌر 

خال يوما لعائشه مع جاريته القبطيه فوقفت  ج قيل ان النبيونزلت آيه التخيري حتی  ماريه

نفسه علی  حرم ماريهو( ال تعلمي عائشه بذلك )  ج ها رسول اهللاـذلك فقال لعلی  حفصه

َ�َّ ﴿ قولهوهوذلك علی  استكتمتها اياه فاطلع اهللا نبيهوفاعلمت حفصه عائشه اخلرب 
َ
�ذْ أ

ْعَرَض 
َ
ُ َعلَيْهِ َعرََّف َ�ْعَضُه َوأ ْظَهَرهُ ا�َّ

َ
ْت بِهِ َوأ

َ
ا َ�بَّأ ْزَواِجهِ َحِديثًا فَلَمَّ

َ
 ا�َِّ�ُّ إَِ� َ�ْعِض أ

َها بِهِ  َ�ْن َ�ْعٍض 
َ
ا َ�بَّأ َك َهَذا فَلَمَّ

َ
�َْبأ

َ
ِ�َ الَْعلِيُم اْ�َبِ�ُ  قَالَْت َمْن �

َ
 .]٣م: ی[التحر ﴾٣قَاَل َ�بَّأ

عمر فعرفها وا حرم ماريه القبطيه اخرب حفصه انه يملك من بعده ابوبكر ـمـلوحفصه  ييعن

قريب من ذلك وعمر يملكان بعدي واعرض عن بعض ان ابابكر وبعض ما افشت من اخلرب 

اال انه زاد يف ذلك ان ÷  العيايش باالسناد عن عبداهللا بن عطاء اميل عن ايب جعفرما رواه 

اعرض وما افشتا عليه من ذلك وا يف امر ماريه ـا حدثت اباها بذلك فعاتبهمـكل واحد منهم

ه افشاء سر حفصه کح معلوم شد یت صرین روایو از »ا يف االمر االخر انتهيـان يعاتبهم
ان یبا عائشه گفت و قصد عص یمال فرحت و شادکصه ھم بنابر شه و حفینمود نه عا

سر نتوانست نمود و  کغمبر و افشاء سر او نداشت از جھت غلبه سرور و فرحت امسایپ
عه است ین شییه عمده اخبارک÷ از امام باقر  یاشیت عیز معلوم شد بموجب رواین

ح یاء آن سر صرعتاب فرمودن بر افش کن بآنجناب و تریخیمعلوم بودن خالفت ش
ن آنجناب را یخیوضوح الحجه و چون خالفت ش یو الحمدلله علکند  می داللت بر رضا

ا یردنست و انبک یم الھکر نمودن مخالف حیگر نص بر خالفت امیمعلوم بود د یبوح
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ا َذَهَب ﴿ یعزل و نصب خالفت قوله تعالجای چه نند ک میدعا ن یر الھیخالف تقد فَلَمَّ
ى ُ�َادُِ�َا ِ� قَوِْم لُوٍط َ�ْن  ْوُع وََجاَءتُْه الْبُْ�َ اهٌ  ٧٤إِبَْراهِيَم الرَّ وَّ

َ
إِنَّ إِبَْراهِيَم َ�َلِيٌم أ

ْعرِْض َ�ْن َهَذا ٧٥ُمنِيٌب 
َ
ْمُر َرّ�َِك  يَا إِبَْراهِيُم أ

َ
ُهْم آ�ِيِهْم َعَذاٌب َ�ْ�ُ  إِنَُّه قَْد َجاَء أ َّ��

علی  ما غرت«خود گفته است ل ه عائشه کطعن ششم آن .]٧٦-٧٤[ھود:  ﴾٧٦َمْرُدو�ٍ 

»  ج لكن كان رسول اهللاوما رايتها قط وخدجيه علی  ما غرت اهللا ج احد من نساء النبي
ه یردن جبلت زنانست و بر امور جبلک کرت و رشیه غکن طعن آنیرھا جواب ازکثر ذیک

ابد آنوقت یمخالف شرع صدور  یا فعلی یرت قولیغ یاگر بمقتضا یست آریمؤاخذه ن
ه در کن یاز امھات المؤمنی یکه کح وارد است یث صحیو در حدشود  می مالمت متوجه

 یآنجناب طعام برایگر از ازواج مطھرات یف داشتند و خاتون دیخانه او آنجناب تشر
ه دران طعام بود از دست خادمه آن خاتون ک یرد و طبقکرت یذ ساخته فرستاد غیلذ
خت آنحضرت خود بنفس یست و طعام ھم رکه طبق ھم شکن زد یگرفته بر زمگر ید
 د ویچ می نیاست بر خاست و طعام را از زم یه نعمت الھکحرمت طعام  برایس ینف

ن نفرمود یدر حق آن ام المؤمن یخیو توب یم و دران وقت عتابکه غارت امکفرمود  می
ن قسم امور ھدف سھام طعن یدره کق یان را در حق آن امھات خود چه الیگر امتید

ه حسد حضرت آدم ابوالبشر و یتب امامکه در یکو جائ کخود سازند معاذالله من ذل
جای رت عائشه را چه ین قدر غیو منقول باشد ا یمه مرویبردن او بر منازل ا کرش
 ت خواھد بود .یاکش

 یا و لوددت انیه قاتلت علکگفت  می در آخر حالل ه عائشه کطعن ھفتم آن
ن قدر است یح ایح نشده صحین لفظ صحیت باین روایه اکا جواب آنیا منسینت نسک
تر  کاش ش باکه معجر مبارکست یگر می آن قدرفرمود  می ادیوم الجمل را یھرگاه  هک

ق یشتر تحقیتامل نمود و از ب که در خروج عجلت فرمود و ترکبسبب آنگشت  می
روداد و در  ین قسم واقعه عظمیه اکا آنیا نه یه اب حواب در راه واقع است کنفرمود 

ه چون کح است یو صح یر مروین لفظ از حضرت امیحه اھل سنت ایتب صحک
 یر قتلین مقتول شدند و حضرت امین افتاد و مردم از طرفیر ام المؤمنکست بر لشکش

 َ�َٰذا َ�ۡبَل  ِمتُّ  لَۡيتَِ� َ�ٰ ﴿فرمود  می وفتن گرفت وکخود را  یرا مالحظه نمود رانھا
ا �َۡسٗيا َوُ�نُت  نِسّيٗ ل ندامت ین قبین عبارت ثابت شود از ھمیال اگر از عائشه  ﴾مَّ



 ٦٠٩ کرام و أم المؤمنین...  باب دهم: در مطاعن خلفای ثالثه و دیگر صحابه

مال انصاف کن از یو ادھد  می جانب را روھردو  ھاگین قسم خانه جنیه درکخواھد بود 
ن را در یه اکچه بالست  باشد  میگر ین و رجوع بحق و معرفت مراتب ھم دیطرف

 داشت .خوبی  چه نمودند میشمارند اگر اصرار بر آن  می مطاعن
ن او بود مقبره پدر خود و دوست پدر که مسکرا  جه حجره رسول کطعن ھشتم آن

در  جحه آن حضرت یث صحیه در احادکن طعن آنید جواب ازیه عمر بود گردانکخود 
ن را یخیاشاره شگاھی صراحتا و گاھی  جه آنحضرت کتب اھل سنت موجود است ک

ه دفن عمر بن کوقتی ر در یچنانچه حضرت ام اند بشارت بجوار خود در دفن داده

اهللا مع  كعلجينت الظن ان ك اينو«افت فرمود یه قرار کدران حجره متبر سالخطاب 

ابوبكر وقمت انا وعمر وابوبكر وكنت انا : ج ا اسمع رسول اهللاريثكنت كاذ  يكصاحب

اول است از  یمال رضا و خوشنودکن بشارت با یو ا »عمروابوبكر وانطلقت انا وعمر و

پس حضرت شد  می ارکدر  جح امر آنحضرت یو اگر صر ھا نیاح امر بر جواز دفن یصر
ف در آن یه حصول امر شرکخواست  می چرا دفن خود دران حجره÷ امام حسن 

آنھا  کمل جغمبر یپ یکگر حجرات ازواج بتملیوقت از محاالت بود بالبداھه جواب د
از ی یکخانه بسازد بنام شخصی ه چون که نزد فقھا ثابت است ک یم فقھکبود موافق ح

گر اوالد و وارثان را یدشود  می او کس بدھد ملکا بخرد و باز در قبض آنیاوالد خود 
م است و بال کن حیگر اقارب را ھم ھمیاس ازواج و دیھذا الق یماند و عل نمی درو دخل

ش ساخته بود و آن زوجه در آن ھای زوجه را بنام ھریک از شبھه آنجناب ھر حجره
گر تصرفات یع و بر آوردن دروازه و ناودان و دیق و توسییم و تضیست و ترمکحجره ش

ن منوال حال حجره حضرت زھرا و خانه یو ھم برکرد  می جانه بحضور آنحضرت کمال
ب یدر حق ازواج قر یقرآنن خود بودند و اشاره کمسا که ھمه مالکد است یاسامه بن ز

ل از عائشه  سذان عمر یواست ﴾ُ�يُوتُِ�نَّ  ِ�  نَ َوقَرۡ ﴿ یده قوله تعالیح انجامیبتصر
دران ل ت عائشه کیاست بر مل یقطعلی یدلز ینسی کار کبمحضر صحابه و عدم ان

 بان خلفا خصوصا عمر بن الخطابیرات گریتغ یه صحابه در ادنکحجره و معلوم است 
 یه دران ادنکس بود که نزد او مقرب تر ھمانکبلشد  می شانیو او ممنون اگرفتند  می

ند پس معلوم شد کنسی کد و اصال پاس یشدت نما یر ویو غ یه بر ویمخالفت شرع
 ش را مسلم الثبوت بود و لھذایت ازواج حجرات خوکین مالیع صحابه و تابعیه نزد جمک
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ه حضرت کز ثابت است یعه نیش تبکرد و در کن یحرف سذان عمر یدر استکس  ھیچ
اذن خواسته است در دفن خود در جوار جد ل قه یز از عائشه صدین÷ امام حسن 

ازان مانع آمد و  ین بعد از واقعه آنجناب مروان شقیکه الصلوه و السالم لیاطھر خود عل
ار شد یکده مستعد مقابله و پیخود سالح پوش یو موال یبا اھال÷ ن یحضرت امام حس

انبوه نمود و  یفه مصطفویو حجره شر یان با فوج گرداگرد مسجد مقدس نبوو مرو
از دست آن  یه چشم زخمکبود  یاره نمودار گشت خوف قوکحفت الجنه بالممعنی 

ن کیآمد و تس درمیانره بطور مصالحه یا بحضرت امام و لواحق او برسد ابوھریاشق
سرشت  کجناب آن پاشدت غضب و جالل حضرت امام نمود و مصلحت وقت را در 

چرا  یرا ثابت نبود حضرت امام از ول ت حجره عائشه کیعرض نمود پس اگر مل
م وقت و که حاکاز مروان بود  مینل ت عائشه کیذان فرمود اگر حجره در ملیاست

ه که با وصف ممانعت او کاذن گرفت حال آنستی یبات المال و اوقاف بود یمتصرف ب
ر کعه منیاز شسی کرد و اگر کن یارکقه یائشه صدومت داشته اذن دادن عکغه حیص
معرفه االئمه است و دگر  یه فصول مھمه فکتاب خود که در کد یت شود باین روایا
و  یق تھمت و افترا بر عائشه ژاژ خائیعه بطریاز شجمعی نجا یتب خود ببینند و درک

حسن نادم شد و بر ه عائشه بعد از اذن دادن به امام کند یآغاز نھند و گو یبھتان سرائ
راث نمود و ابن عباس یسوار شده بر در مسجد بر آمد و مانع دفن شد و ادعاء م یاستر

 ه افشا نمود .یو الوزن و القافمعنی ر مربوط الین شعر غیدر جواب او ا
 ت :یب

ــــت و ــــت تبغل ــــت تفجتمل ــــتيان عش  ل
 

 ل تطعمـتكـبالالتسع مـن الـثمن و كل 
 

 »�ن معارش االنبياء النرث و النورث«ث یت حدیخود روال شه یه عاکحاالن
و سوار نمود  میراث یراث مانع آمده چه قسم ادعاء میر ازواج را از طلب مینموده و سا

ھمان حجره خاص بود اگر ل ن عائشه کشده بر آمدن را چه حاجت بود مس
ح یو جواب ابن عباس چه قسم صحکرد  می در حجره را بندشد  می ممانعت منظور

 یو زرع ینکن سیاز حجرات و زم جات آنحضرت کل متروکه تسع از ثمن کنشود حاال
بود و ل د بر حجره عائشه ین زایقیگر سالح و اشتران و استرھا و اسپان بالیو د

بالقطع در  جراث آنحضرت یل مکه ککرد  می راث طعنیل مکعائشه را چرا بر خوردن 
ن افترا توده توده یو راست بر ا ش و پس و چپیه از پکدست او نبود و نه او خورد غرض
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 اذبان را بزبان خود رسواکه ک ین است برھان الھیو ھمبارد  می یحت و رسوائیفض
 .کند  می

ل ن عائشه کخطبه خواند و اشاره بمس جآنحضرت  روزیه کطعن نھم آن
پس مراد از فتنه  »اال ان الفتنه ههنا ثالثا من حيث يطلع قرن الشيطان«فرمود و گفت 

ن و باعث یرالمؤمنیقتال ام براینه ببصره بر آمد یه از مدکوقتی است ل عائشه 
ن یباطل ازمعنی ن یه اکن طعن آنید جواب ازین گردیس از مسلمکقتل ھزاران 

ن عبارت در یه اکرا یز جغمبر یالم پکح است در یف صریدن تحریث حق فھمیحد
فرموده است و اشاره بجھت مشرق نموده و در ھر جا شمار یب جاھایار و یمواضع بس

خواند و  ین خطبه در مسجد میه اکنمیبود اتفاقا دران وقت ل ن عائشه کمس
ن او دران سمت بود و که مسکرا ین عائشه واقع شد زکاشاره بمشرق فرمود بمس

ه طلوع کرا ین مراد زیطان نص ظاھر است دریطلع قرن الشیث یحعنی ینده یعبارت آ
ن مراد یح بایه تصرک یتیو روا شد مینل ن عائشه کطان بالقطع از مسیرن شق
عه موجود است از راه شراره و فرط بغض یتب شکز در ید نینما می سمت مشرقعنی ی

ت ابن عباس یو رواکنند  می جیفاسد را ترومعنی ن یو عناد اغماض نظر از ان نموده ا

رأس «نست یاست لفظش اافی کجا یب ن اشتباهین قصه را در حل ایگر صحابه ایو د

ن یعه و مضر و دریرب یطان فیث تطلع قرن الشیو اشار نحو المشرق ح »الكفر ههنا
ن طرف بر خاسته اول فتنه ھا خروج یه بر خاسته از ھمکامت مرحومه ھر فتنه 

آن  ینه است و در حوالیه شرق مدکوفه کاشتر است و اصحاب او بر عثمان از  کمال
ن یه موجب شھادت امام حسکاد یدالله بن زیباز فتنه عب اند عه و مضر واقعین ربکمسا
ثر اھل بدعتھا و کردنش باز خروج اکنبوت  یو دعوا ید باز فتنه مختار ثقفیگرد س

 یوفه است و نشو و نماکد زائغه از ھمان نواح پس معدن روافض قاطبه یحدوث عقا
وفه کاست و قرامطه از سواد  یبصر شام واصل بن عطاءیمعتزله از بصره و سرچشمه ا

حجره عائشه را در آن ھرکه  و خوارج از نھروان و دجال از اصفھان و اند دا شدهیپ
افر کد محل فتنه گمان برد بال شبھه یش آیرا سفر بصره در پل ه عائشه کوقت 

 فر و فتنه از نام اوکه کبود  ج یمان محمد مصطفین رأس اھل اکه مسکرا یاست ز
ه روانه شده بود کازان حجره به اراده حج بمل ه عائشه کو طرفه آنست د گریز می
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ه ببصره روانه شد کقرار دھند عایشه از مگر  فتنه اگر عائشه را یفتنه گر براینه 
 نه حجره عائشه را.گفتند  می ه را محل فتنهکمستی یبا

 ت :یب
 زدیــــه بــــر خکــــفــــر از مکچــــو 

 

 یجـــــــا مانـــــــد مســـــــلمانک 
 

د بھا بعض یه و قالت لعلنا نصینند ان عائشه شوفت جارکت یرواه کطعن دھم آن
بعضی دختر خانه پرورد خود را اماده ساخت و گفت که  یکعائشه عنی یش یان قریفت

نم و او را مشغوف محبت یکار مکراسته شین دختر آراسته و پیش را بسبب ایجوانان قر
د یاد من درآیو در دام انقاح او شود کار خواھان نیاخت بی هکسازم  می کن دختریا

ن خبر را یه اکرا یت بچند وجه مجروح است زین روایه اول اکن طعن آنست یجواب ا
آورده است و  سع بن الجراح عن عمار بن عمران عن امراه من غنم عن عائشه کیو

است فال  یعمار بن عمران مجھول الحال است و امراه من غنم مجھول االسم و المسم
ن یه محتمل ارسال و انقطاع باکت عنعنه است ین روایبھما و باز درصح االحتجاج ی

ست ین نیجستن شان مؤمن کن تمسیسرو بن در مطاعن امھات المؤمن بی اتیقسم روا
ات ین قسم واھیداشته باشد باز ھم باسی کعداوه مفرط شخصی ا یگر یو اگر از جھات د

ق و ین شھیه بموجب ھمکآنجای از شود دور از انصاف است چه اند ن او خللیدر د
 برایم یرکفو که طلب کرا یست زیطعن نجای ند دوم کدا یق اسباب عداوت پینھ

اح کب مردم در نیترغ برایه زنان ین و تحلییدختر خانه پرورد خود چه عار دارد و تز
ه کست در صحاح موجود است یج و جاریشه رایآنھا مسنون و مستحب است و ھم

اه یم المنظر و سید بود و ذمیه اسامه ابن زکدر حق متبنا زاده خود  جغمبر یحضرت پ

اسامه با عنی ی »الففهاحتی  حليتهاوكان اسامه جاريه لكسوهتا ول«فرمود  می پوست بود
بود  میه اگر بالفرض دختر کل و سواد لون آن قدر محبوب من است کوجود ذمامت ش

و کردند  می ردم تا مردان درو رغبتیکمدادم و آراسته ینت میور زیو ز کاو را بپوشا
 ره را ھنگام خطبهکه زنان باکر شرفا قاعده مستمره است یشه در شرفا و غیھم
دن ید برایه از طرف خاطب ک یپوشانند تا زنان می مستعار کور و پوشایند و زیآرا می

باال د و اگر حسن خدا داد داشته باشد دو یند در نظر آنھا زشت ننمایآ می مخطوبه
ف مروج و معمول یع طوایه در جمکزی یچح گردد کنمودار شود و موجب رغبت نا

 است و در شرع ھم مسنون و مستحب چرا محل طعن و مالمت گردد.
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 رامکطعن اصحاب 
 ز ده طعن است یص نیتخص بی عموما

ه فرار نمودند در جنگ کآنی یکره شدند یبکب که صحابه دو بار مرتکآن :طعن اول
فار بود و در رفاقت کجنگ با ھردو  ن ویه فرار نمودند در جنگ حنکآناحد دوم 

ره است یبکباشد  جفار خاصتا چون در رفاقت آنحضرت کآنجناب و فرار از جنگ 
از فرار بود و مع ھذا معفو ھم شد  یه فرار روز احد قبل از نھکن طعن آنیجواب از

ِيَن تََولَّْوا ﴿ه ک یبموجب نص قرآن َُّهُم إِنَّ ا�َّ ل ِمنُْ�ْم يَوَْم اْ�ََ� اْ�َْمَعاِن إِ�ََّما اْسَ�َ
يَْطاُن بَِبْعِض َما َكَسُبوا ُ َ�نُْهمْ  الشَّ َ َ�ُفوٌر َحلِيمٌ  َولََقْد َ�َفا ا�َّ [آل عمران:  ﴾١٥٥إِنَّ ا�َّ

ست و کن بعد از قتال و وقوع شین قبل از قتال بود و فرار مؤمنیز فرار منافقیو ن .]١٥٥
ت تباه یر مقتول شوند و جمعکو چون رؤساء لش جغمبر یوع خبر شھادت جناب پیش

ه کقت فرار نبود بلین پس در حقیماند اما فرار روز حن نمی عنه یگردد باز فرار منھ
ه از چپ و راست کفار کن یمکد و غفلت از یو سبقت خالد بن الول یریتدب بی بسبب

ر رو کدر لش یب و فرازیو نش یشیبود پس و پشه نشانده بود و گذرگاه تنگ یب درمیان
ه بودند که طلقاء مکبار نبودند بلکه از صحابه کمردم پشت دادند بعضی داد و دران اثنا 

نَْزَل ﴿ یالم الھکل یه بر گشتند و سرانجام فتح شد بدلکردند بلکو بران اصرار ن
َ
ُ�مَّ �

ُ َسِكينََتُه َ�َ رَُسوِ�ِ َوَ�َ الُْمْؤمِ  ِيَن َ�َفُرواا�َّ َب ا�َّ نَْزَل ُجنُوًدا لَْم تََروَْها وََعذَّ
َ
 نَِ� َو�

ن امر عتاب یرا بر اسی ک جز آن حضرت یو ن .]٢٦[التوبة:  ﴾٢٦َوَذلَِك َجَزاُء الَْ�فِرِ�نَ 
عتاب و طعن نماند و نزد جای گران را ھم یه عذر معلوم داشت پس دکرا ینفرمود ز

ه ابوالقاسم ابن یز است نص علیفار جاکشود فرار از جنگ  کقان ھالیعه چون استیش
ر یطرف زھردو  ه در گذرگاه تنگ ازکرا ین صورت بود زینجا ھمیالشرائع و در ید فیسع

رد ناچار عقب باز گشتند کنمیآنھا خطا  یرھایتھرگز  ن آمده بودند وکیزخم سھام مشر
رسل بعضی ند و چون در حق یحمله نمافار کا از راه فراخ بر یند یدان بر آیفار در مکتا 
رده باشند مثل حضرت آدم و کحه خود ثابت یات صحیعه در روایبائر را شکاب کارت

ه است اگر از یا مقطوع به و مجموع علیه عصمت انبکرھما حاالنیونس و غیحضرت 
صادر شود باز بزالل توبه و  یه باالجماع معصوم نبودند گناھک جاصحاب رسول الله 

دام محل طعن گردد و مع ھذا کشسته گردد چه عجب باشد و  یار و رحمت الھاستغف
ه در حق ک یتواند شد و بشارت نمی شانین قدر گناه مقادم طاعات و مشقات جھاد ایا
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ن یدن و ایث متواتره آمده است ازان چشم پوشیه قرآن و احادیشان بنصوص قطعیا
ن یست و الزام بر اھل سنت بایمان نیردن شان اکشان را تجسس یوبات نادره ایع

سی کشان باشد چون از اصل معتقد عصمت یه مخل اعتقاد اکتمام شود وقتی شبھات 
ه اھل سنت کن قدر ھست یا کشود چه با یستند اگر صدور گناه از ویا نیجز انب

خان و  کھا و تریو جانباز جع امور صحابه را از حقوق صحبت و خدمت رسول یجم
ات نازله در شان یعت غرا و آین و شریج دیمان و بذل مال و نفس در راه خدا و ترو

ر از یعه غیشان در نظر دارند و فرقه شیان اکث ناطقه برفعت و علو میشان و احادیا
 نند.یب نمی زییچشان یوب و گناه ایع

شتران غله  یپا کتکشان چون آواز طبل و تیثر اکه اکاز صحابه بل یبرخ :طعن دوم
تجارت  یرا تنھا در خطبه گذاشته متوجه تماشای لھو و سودا جغمبر یدند پیشن

 جان اسالم است خاصتا با رسول که عمده ارکا را بر نماز یل دنین متاع قلیگشتند و ا

ْو ﴿ یشان است قوله تعالیا یانتید بی ح بریل صرین دلیردند و اکثار یا
َ
ْوا ِ�َاَرةً أ

َ
�َذا َرأ

وا إَِ�َْها َوتََرُ�وَك قَا�ًِمالَهْ  ِ َخْ�ٌ ِمَن اللَّْهوِ َوِمَن اّ�َِجاَرةِ  ًوا ا�َْفضُّ ُ َخْ�ُ  قُْل َما ِعنَْد ا�َّ َوا�َّ
ازِ�ِ�َ  ن قصه در ابتداء زمان ھجرت واقع یه اکن طعن آنیجواب از.]١١[الجمعة:  ﴾١١الرَّ

ام قحط بود رغبت مردم یواقف نشده بودند و ا ینبغیما کعت یشد و ھنوز از آداب شر
اروان بگذرد باز نرخ گران خواھد شد که اگر کدانستند  می اده از حدبود وید غله زیبخر

 ب ر و عمرکبراء صحابه مثل ابوبکن جھات اضطرارا از مسجد برآمدند و مع ھذا یبا
قبل از تأدب بآداب حه وارد است و آنچه یث صحیم ماندند و نرفتند چنانچه در احادیقا

تواند شد چنانچه  نمی ه مورد عتابکه دارد یع زمان جاھلیم وقاکعت واقع شود حیشر
ست عتابست و بس و یع واقع نیعاد بنار و لعن و تشنین فعل اید ھم بریدر قرآن مج

ه طعن و که باشد ک دیگرین امر معاتب نفرموده یرا درسی کاصال  جغمبر یجناب پ
ا و رسل زالت یه از انبیکد است جائیان چه بعیصدور زله از صحابه و امتد و یع نمایتشن

ن امور را یت ھمیده باشد بشریرس ید از حضور الھیصادر شده باشد و بر آنھا عتاب شد
 ب تام محال است .یواقع نشود تھذ یدر پ یپ یب الھیه تأدکوقتی تا کند  می تقاضا

سيجئ برجال «ه کست یاھل سنت مرودر صحاح  سه از ابن عباس کآن :طعن سوم

ال فاقول اصحايب اصحايب فيقال انك ال تدري ما احدثوا ـمن امتي فيؤخذ هبم ذات الشم
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َ َرّ�ِ ﴿ ا قال العبد الصالحـبعدك فاقول كم ِن اْ�ُبُدوا ا�َّ
َ
َمْرتَِ� بِهِ أ

َ
َما قُلُْت لَُهْم إِ�َّ َما أ

نَْت الرَّ�ِيَب َعلَيِْهمْ  ا َما ُدْمُت �ِيِهمْ َوُ�نُْت َعلَيِْهْم َشِهيدً  َوَر�َُّ�مْ 
َ
يْتَِ� ُكنَْت � ا تَوَ�َّ  فَلَمَّ

ٍء َشِهيدٌ  ْ�َ ِ
نَْت َ�َ ُ�ّ

َ
اعقاهبم منذ علی  مرتدينوفيقال اهنم لن يزال .]١١٧[المائدة:  ﴾١١٧َو�

ه مراد از اشخاص کح ناطق است یث صرین حدیه اکن طعن آنیجواب از »فارقتهم
از اھل سنت آنجماعه را کس  ھیچ فر شد وکه موت آنھا بر ک اند نیمرتدن یورکمذ

ه کم یتم یفه و بنیحن یثر بنکاشود  نمیآنھا  گیو بزرخوبی  د و معتقدیگو نمی یصحاب
ب و ین بال مبتال گشتند و خایمشرف شده بودند با جارت آنحضرت یق وفادت بزیبطر

ن جھان یمان و عمل صالح ازیبا ا هکالم اھل سنت دران صحابه است کخاسر شدند. 
ن یبجھت اختالف آراء مناقشات و مشاجرات نموده بودند و طرفباھم  در گذشتند و

ن قسم اشخاص یمان دادند در حال ایع ننمودند و شھادت به ایر و تبدیفکگر را تیھمد
ن است حرف در یقیه فرین مجمع علیارند قصه مرتدیموجود داشته باشند ب یتیاگر روا

اصره را در راه یاسره و قکردند و اکن را بلند یه بال شبھه اعالم دکن است یتالن مرتدقا
م قرآن و نماز و یردند و تعلکس را مسلمان کد و ھزاران ھزار ل ساختنیخدا بجھاد ذل

ا یا نماز آموختن یردن کس را مسلمان ک یکه کعت نمودند و بالقطع معلوم است یشر
ن چه درجه یثواب دارد و جھاد و قتال اعداء الله در د م قرآن نمودن چه مقداریتعل

در  یکن یو وعدھاھا  بشارت یص حق تعالین اشخاص بالتخصیدارد و مع ھذا در حق ا

اِ�َاِت ﴿د نازل فرموده یقرآن مج ِيَن آَمُنوا مِنُْ�ْم وََعِملُوا الصَّ ُ ا�َّ وََعَد ا�َّ
رِْض َكَما 

َ
ِي لَيَْستَْخلَِفنَُّهْم ِ� اْ� ِيَن مِْن َ�بْلِِهْم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهْم دِيَنُهُم ا�َّ اْسَتْخلََف ا�َّ

ْمًنا
َ
َ�َُّهْم ِمْن َ�ْعِد َخوْفِِهْم أ َوَمْن َ�َفَر  َ�ْعُبُدونَِ� َ� �ُْ�ُِ�وَن ِ� َشيًْئا اْرتََ� لَُهْم َوَ�َُبّدِ

ولَ�َِك ُهُم الَْفاِسُقونَ 
ُ
و در چند جا فرموده است  .]٥٥نور: [ال ﴾٥٥َ�ْعَد َذلَِك فَأ

﴿ ُ ِيَن ا�ََّبُعوُهْم �ِإِْحَساٍن رَِ�َ ا�َّ نَْصارِ َوا�َّ
َ
لُوَن ِمَن الُْمَهاِجرِ�َن َواْ� وَّ

َ
ابُِقوَن اْ� َوالسَّ

بَ 
َ
�َْهاُر َخاِ�ِيَن �ِيَها �

َ
َعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت َ�ْرِي َ�َْتَها اْ�

َ
ذَلَِك الَْفْوُز  ًداَ�نُْهْم َورَُضوا َ�نُْه َوأ

ِ فَْضً� ﴿ ز فرمودیو ن .]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠الَْعِظيمُ  نَّ لَُهْم مَِن ا�َّ
َ
ِ الُْمْؤمِنَِ� بِأ َو�َّ�ِ

ِضيُع َ�َمَل َ�ِمٍل ﴿ز فرمود یو ن .]٤٧[األحزاب:  ﴾٤٧َكبًِ�ا
ُ
ّ�ِ َ� أ

َ
فَاْسَتَجاَب لَُهْم َر�ُُّهْم �

ْو 
َ
�َْ� ِمنُْ�ْم ِمْن ذََكٍر أ

ُ
ْخرُِجوا مِْن دِيَارِهِْم  َ�ْعُضُ�ْم ِمْن َ�ْعٍض  �

ُ
ِيَن َهاَجُروا َوأ فَا�َّ
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ْدِخلَنَُّهْم َجنَّاٍت َ�ْرِي ِمنْ 
ُ
َ�ّفَِرنَّ َ�نُْهْم َسّيَِئاتِِهْم َوَ�

ُ
وُذوا ِ� َسبِيِ� َوقَاتَلُوا َوقُتِلُوا َ�

ُ
 َوأ

�َْهاُر ثََوابًا ِمْن ِعنِْد 
َ
ِ َ�ْتَِها اْ� ُ ِعنَْدهُ ُحْسُن ا�ََّوابِ  ا�َّ نجا یدر .]١٩٥[آل عمران:  ﴾١٩٥َوا�َّ

عنی یه وجه سب کفر و حرام است کا از آنجھت یه سب و طعن انبکد دانست یقا بایدق
ر و ثناء حسن به یم و توقیو موجبات تعظشود  نمیافته ین بزرگان یفر درکو  یمعاص

م داشته باشند و یه اسباب تعظکن یاز مؤمن وفور موجود دارند و چون جماعه باشند
ن جماعه ھم در ین ایقیر بنص قرآن ثابت شده باشد بالیفکشان را مغفرت و تیگناھان ا

ا یه انبکار آنکت یر و اھانت و بد گفتن نھایا خواھند بود در حرمت سب و تحقیم انبکح
را بعد از وجود معدوم شد و معدوم بعد الوجود  ھا نیاست و یر موجود نیرا اسباب تحق
ردن حرام است و کر ییب را به گناه او تعین باب و لھذا تایاست دراصلی چون معدوم 
شان ما یئات و مغفرت گناھان ایر سیفکه تکن مرتبه ندارند یر از صحابه ایعوام امت غ

بااعمال  یالھ یق رضایل معلوم شده باشد و قبول طاعات و تعلیو تنز یرا بالقطع از وح
ان و یا و امتیانب درمیان اند قن شده باشد پس فرقه صحابه برزخیص متیشان بالتخصیا

باشد بدرجه  یع و متقیمطھرچند  ر از صحابهیه غکن است یلھذا مذھب منصور ھم
س است و یار نفیه بسکد داشت یت آن در خاطر بایته را با اھمکن نیارسد  نمی شانیا

ُُهْم َر�ُُّهْم بِرَْ�ٍَة ِمنُْه َورِْضَواٍن وََجنَّاٍت لَُهْم �ِيَها نَعِيٌم ُمقِيمٌ ﴿ز فرموده است ین  ٢١يُبَّ�ِ
بًَدا

َ
ْجٌر َعِظيمٌ  َخاِ�ِيَن �ِيَها �

َ
َ ِعنَْدهُ أ َواْعلَُموا ﴿ز فرمود یو ن .]٢٢-٢١[التوبة:  ﴾٢٢إِنَّ ا�َّ

 ِ نَّ �ِيُ�ْم رَُسوَل ا�َّ
َ
َ َحبََّب إَِ�ُْ�ُم لَْو يُ  أ ْمرِ لََعنِتُّْم َولَِ�نَّ ا�َّ

َ
ِطيُعُ�ْم ِ� َكثٍِ� مَِن اْ�

هَ إَِ�ُْ�ُم الُْ�ْفَر َوالُْفُسوَق َوالْعِْصَيانَ  يَماَن َوَز�ََّنُه ِ� قُلُو�ُِ�ْم َوَ�رَّ ولَ�َِك ُهُم  اْ�ِ
ُ
أ

اِشُدونَ  ب فسوق و کشان مرتیازسی که اگر که معلوم شد ین آیاز .]٧[الحجرات:  ﴾٧الرَّ
ان یت فسوق و عصیراھکه است با وصف شد میان شده است از خطا و غلط فھیعص

ه یضرور یه شوق و استحسان از مبادکرا یردن محال است زکان یدانسته فسوق و عص
ز فرموده یمه و نکموضعه من الح یما تقرر فکه است بااجماع عقال یاریافعال اخت

ولَ�َِك ُهُم ﴿
ُ
اأ [األنفال:  ﴾٤لَُهْم َدرََجاٌت ِعنَْد َرّ�ِِهْم َوَمْغفَِرةٌ َورِْزٌق َكرِ�مٌ  الُْمْؤِمُنوَن َحقًّ

بر  یشان از صوم و صلوه و حج و جھاد اصال متبنیه اعمال ظاھره اکپس معلوم شد  .]٤
ز فرمود ین ثابت بود و نیقیق و یشان به تحقیمان ایر نبود اکس و میاز تلب ینفاق و ناش

ولَ�َِك لَُهُم اْ�َْ�َاُت ﴿
ُ
�ُْفِسِهْم َوأ

َ
ْمَوالِِهْم َو�

َ
ِيَن آَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا بِأ لَِ�ِن الرَُّسوُل َوا�َّ



 ٦١٧ کرام و أم المؤمنین...  باب دهم: در مطاعن خلفای ثالثه و دیگر صحابه

ولَ�َِك ُهُم الُْمْفلُِحونَ 
ُ
�َّ ُ�نْفُِقوا ِ� َسبِيِل ﴿ز فرمود یو ن .]٨٨[التوبة:  ﴾٨٨َوأ

َ
َوَما لَُ�ْم �

ِ مَِ�اُث السَّ  ِ َوِ�َّ رِْض ا�َّ
َ
�َْفَق ِمْن َ�بِْل الَْفتِْح َوقَاتََل  َماَواِت َواْ�

َ
 َ� �َْسَتوِي ِمنُْ�ْم َمْن �

�َْفُقوا مِْن َ�ْعُد َوقَاتَلُوا
َ
ِيَن � ْ�َظُم َدرََجًة ِمَن ا�َّ

َ
ولَ�َِك أ

ُ
ُ اْ�ُْسَ�  أ ُ بَِما  َوُ�ًّ وََعَد ا�َّ َوا�َّ

ْخرُِجوا ِمْن دِيَارِهِْم ﴿ قولهو .]١٠د: ی[الحد ﴾١٠َ�ْعَملُوَن َخبِ�ٌ 
ُ
ِيَن أ لِلُْفَقَراءِ الُْمَهاِجرِ�َن ا�َّ

َ َورَُسوَ�ُ  وَن ا�َّ ِ َورِْضَوانًا َوَ�نُْ�ُ ْمَوالِِهْم يَبَْتُغوَن فَْضً� مَِن ا�َّ
َ
ولَ�َِك ُهُم  َوأ

ُ
أ

ادِقُونَ  ن یاحتمال نفاق ا ز ابطالیات نین آیه و ایه الثانیآخر اال یال .]٨[الحشر:  ﴾٨الصَّ

ِ تَْو�ًَة ﴿ یو قوله تعالن ینما میجماعه به اصرح وجوه  ِيَن آَمُنوا تُوُ�وا إَِ� ا�َّ َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

ْن يَُ�ّفَِر َ�نُْ�ْم َسّيَِئاتُِ�ْم َوُ�ْدِخلَُ�ْم َجنَّاٍت َ�ْرِي مِْن 
َ
نَُصوًحا َعَ� َر�ُُّ�ْم أ
�َْهاُر يَوَْم َ� 

َ
ِيَن آَمُنوا َمَعهُ َ�ْتَِها اْ� ُ ا�َِّ�َّ َوا�َّ يِْديهِْم  ُ�ْزِي ا�َّ

َ
نُورُُهْم �َْسَ� َ�ْ�َ �

تِْمْم َ�َا نُوَرنَا َواْغفِْر َ�َا
َ
ْ�َمانِِهْم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا �

َ
ٍء قَِديرٌ  َو�ِ� ْ�َ ِ

م: ی[التحر ﴾٨إِنََّك َ�َ ُ�ّ

غمبر یعذاب نخواھد شد و بعد از موت پ چیشان را در آخرت ھیه اککند  می داللت .]٨
امت یرفته روز قیل نخواھد گشت و اال نور حبط شده و زوال پذیشان حبط و زاینور ا

ِيَن يَْدُعوَن َر�َُّهْم بِالَْغَداةِ ﴿ یو قوله تعالآمد  میشان یار اکچه قسم ب َوَ� َ�ْطُردِ ا�َّ
ٍء َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعلَيِْهْم ِمْن َما َعلَيَْك مِ  َوالَْعِ�ِّ يُرِ�ُدوَن وَْجَههُ  ْن ِحَسابِِهْم ِمْن َ�ْ

الِِم�َ  ٍء َ�َتْطُرَدُهْم َ�تَُكوَن ِمَن الظَّ ز مبطل احتمال نفاق است و ین .]٥٢[األنعام:  ﴾٥٢َ�ْ

ِيَن يُْؤِمُنوَن بِآيَاتَِنا َ�ُقْل َسَ�ٌم َعلَيُْ�مْ ﴿ یقوله تعال َر�ُُّ�ْم َ�َ َكَتَب  �ذَا َجاَءَك ا�َّ
نَُّه َ�ُفوٌر  َ�ْفِسهِ الرَّْ�َةَ 

َ
ْصلََح فَ�

َ
ِ َوأ نَُّه َمْن َعِمَل مِنُْ�ْم ُسوًءا ِ�ََهالٍَة ُ�مَّ تَاَب مِْن َ�ْعِده

َ
�

شان مغفور است یه اعمال بد اکه نمود بر آنیح داللت قطعیصر .]٥٤[األنعام:  ﴾٥٤رَِحيمٌ 

ْمَوالَُهْم إِ ﴿چ مواخذه بران نخواھد شد و قوله یھ
َ
�ُْفَسُهْم َوأ

َ
َ اْشَ�َى مَِن الُْمْؤمِنَِ� � نَّ ا�َّ

نَّ لَُهُم اْ�َنَّةَ 
َ
ِ َ�يَْقُتلُوَن َو�ُْقَتلُونَ  بِأ ا ِ� ا�َّْوَراةِ  ُ�َقاتِلُوَن ِ� َسبِيِل ا�َّ وَْعًدا َعلَيْهِ َحقًّ

ْ�ِيِل َوالُْقْرآنِ  ْوَ� بَِعْهِدهِ ِمنَ  َواْ�ِ
َ
ِ  َوَمْن أ ِي بَاَ�ْعُتْم بِهِ  ا�َّ وا بِبَيْعُِ�ُم ا�َّ َوَذلَِك  فَاْسَتبِْ�ُ

ه کشان بدا محال است یه در حق اکپس معلوم شد  .]١١١[التوبة:  ﴾١١١ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيمُ 
ز یه در وعده بدا جاکرا یشان را بعد اخبار بمغفرت و بھشت عذاب و دوزخ دھند زیا

ُ َعِن الُْمْؤِمنَِ� إِذْ ُ�َبايُِعونََك ﴿د و قوله یالزم آ ست و اال خالف وعدهین لََقْد رَِ�َ ا�َّ
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ثَاَ�ُهْم َ�تًْحا قَرِ�ًبا
َ
ِكيَنَة َعلَيِْهْم َو� نَْزَل السَّ

َ
َجَرةِ َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهْم فَ�  ﴾١٨َ�َْت الشَّ

شان یه آنچه در دل اکد بلشان تنھا نبویه رضا از عمل اکه معلوم شد ین آیاز .]١٨[الفتح: 
ت یشان سرایمان و صدق و اخالص مستقر و ثابت شده بود و در رگ و پوست ایاز ا

ار کار مستلزم رضا از صاحب آن که رضا از کند یعه گویسفھاء شبعضی رده و آنچه ک

ُ ٱرَِ�َ ﴿ یه حق تعالکرود نمیش ینجا پیدرشود  نمی ۡ ٱَعِن  �َّ فرموده است  ﴾ُمۡؤِمنِ�َ ل

مه ساخته و یز بآن ضمی(الفتح) ن ﴾َ�َعلَِم َما ِ� قُلُو�ِِهمۡ ﴿ن و باز یعه المؤمنینه عن ب
م و ثبات و اخالص دل است پس رضا به صاحب فعل متعلق یه محل عزاکظاھر است 

است نه فعل و تمتع و منشأء فعل متعلق است نه بصورت فعل بالجمله حافظ قرآن را 
ت را در نظر یث و روایحد اگرچهه تردد داشته باشد صحاب گیه در بزرکست ین نکمم

 یکنجماعه و ناظره خوانان یف ایف و توصیثر قرآن مملو است از تعرکه اکرا یارد زین
ه کنند ک میاد ندارند غور نیاق و سباق آنرا چون یو سکنند  می ت گوشیآ یکلفظ را از 

 یز در نظر قرآنیدام چکدام کمه آن لفظ یود واقع شده و ضمینجا چه قیدر ا
نمانده و الله اگر پدر  ین را دران دخلیف جاھلین و تحریل مبطلیه تأوک اند دهیگردان
 مقدار یر آن بزرگوار عالکرد از عھده شکنمیم یچ تعلیر از حفظ قرآن بمن ھیمن غ
 توانستم بر آمد . نمی
 ت :یب

 بـه اسـتادگفـت  می هکروح پدرم شاد 
 

 چیھـاموز و دگـر یـفرزند مرا عشق ب 
 

ان «بآن رجوع آورده حل  ینیل دکه در ھر مشکن ھمه نعمت حفظ قرآن است یا

الصلوه ويريض وا حيب ربنا ـمباركا عليه كمواحلمدهللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه وميكنم 

صحبه وآله علی  اوضحه بالبيان ثموان اال كمالن عيل من بلغ الينا القرآن ـمـالسالم اال تو

/  اساتذنا يف الطريقه الرشيعهواء الراسخني خصوصا مشاخينا ـمن العلم ورثتهواتباعه و

 .»عليهم امجعني

ه طلب قرطاس فرمود کوقتی نمودند  جه صحابه معانده با رسول کآن :طعن چھارم
 سن طعن سابق در مطاعن عمر یجا آغاز نھادند جواب ازیاوردند و تعلالت بیھرگز ن

آنجناب بود با وجود قطع به استغناء خود ازان ع یف تصدیشان تخفیه قصد اکگذشت 
دوستی از محبت و  ین قصد سراسر ناشیو ا کدران وقت نازخواست  می هک یمحنت
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خبراند  بی دوستین محبت و یه از آئکاست سانی کار کن را بر عناد حمل نمودن یبود ا
ت یب ثر حضار در آن وقت اھلکگر ایدماغ و دل پر جواب د یو بسوء ظن و بد گمان

ت آن فعل یت اھل بکه بشرکل یل بفعل قلکل طعن یبودند و صحابه در آنجا قدر قل
تا پنج روز بعد ÷ غمبر یاست باز پ یو ژاژ خائ ینموده بودند در چه مرتبه از نادان

شان یتابت نزد اکشه در خدمت او حاضر و ادوات یت ھمین واقعه زنده ماند و اھل بیاز
ن یغ بود چرا دریتبلضروری ر مفقود اگر امر یشان غیه اسنده ھا در زمریموجود و نو

واجب نمود  کد و تریسانیغ آن فرمود و نه نویتبل کر اسباب تریسیفرصت دراز و ت

ْخرَِجْت لِلنَّاِس ﴿تعالی یخداه کرا سانی کمعاذالله من سوء الظن 
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ُكنُْتْم َخْ�َ أ

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَ�نَْهْوَن 
ْ
ِ تَأ ْهُل الِْكَتاِب لََ�َن  َعِن الُْمنَْكرِ َوتُْؤِمُنوَن بِا�َّ

َ
َولَْو آَمَن أ

ْ�َ�ُُهُم الَْفاِسُقونَ  َخْ�ًا لَُهمْ 
َ
 فرموده باشد .]١١٠[آل عمران:  ﴾١١٠ِمنُْهُم الُْمْؤِمُنوَن َوأ

ًة وََسًطا ِ�َُكونُوا ُشَهَداَء َ�َ ا�َّ ﴿ مَّ
ُ
اِس َوَ�ُ�وَن الرَُّسوُل َعلَيُْ�ْم َوَ�َذلَِك َجَعلَْناُ�ْم أ

ْن َ�نَْقلُِب َ�َ  َشِهيًدا َوَما َجَعلَْنا الْقِبْلََة الَِّ� ُكنَْت َعلَيَْها إِ�َّ ِ�َْعلََم َمْن يَتَّبُِع الرَُّسوَل مِمَّ
ُ  َعقَِبيْهِ  ِيَن َهَدى ا�َّ ُ  �ْن َ�نَْت لََكبَِ�ةً إِ�َّ َ�َ ا�َّ َ   ِ�ُِضيَع إِيَمانَُ�مْ َوَما َ�َن ا�َّ إِنَّ ا�َّ

ردن کاعتقاد ھا  امت نیخطاب داده باشد بدتر .]١٤٣[البقرة:  ﴾١٤٣بِا�َّاِس لََرُءوٌف رَِحيمٌ 
 حه قرآن نمودن .یرفتن است و مخالف صرتعالی یخدا یدر چه مرتبه دور از مرض

و در امتثال اوامر کردند  می یغمبر را سھل انگاریقول پ شه صحابه کآن :طعن پنجم
 اوداری و مبادرت بفرمان بر نمودند میدند و از مقاصد او اعراض یورز می او تھاون

ه کت است یفه روایه از حذکلش آنیآوردند دل نمی اسل و تقاعد و مدافعت بجاکت بی

 القيامهاال رجل ياتيني بخرب القوم جعله اهللا معي يوم «غمبر روز احزاب فرمود یجناب پ

دعاين باسمي وفقال ( يا حذيفه قم ) فلم اجد بدا وكانت هتب ريح شديده وفلم جيب احد 

ا اميش يف ـليت من عنده جعلت كانموا ـاال ان اقوم قال ( فاذهب فاتني بخرب القوم ) فلم

ن طعن یو ا »اخربته قررتوا اتيت ـام فلمـانا اميش يف احلمورجعت ورايتهم حتی  امـمـح
ن مقام بصورت عرض بود و عرض را یالم آنجناب در اکه کرا یست زیواب نمحتاج ج

َ�ْ�َ ﴿ یست قوله تعالیم امر نکح
َ
َباِل فَ� رِْض َواْ�ِ

َ
َماَواِت َواْ� َمانََة َ�َ السَّ

َ
إِنَّا َعَرْضَنا اْ�
�َْسانُ  ْشَفْقَن ِمنَْها وََ�َلََها اْ�ِ

َ
ْن َ�ِْملَْنَها َوأ

َ
و  .]٧٢[األحزاب:  ﴾٧٢لُوًما َجُهوً� إِنَُّه َ�َن ظَ  أ
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ْو َكرًْها ﴿ یقوله تعال
َ
َماءِ َوِ�َ ُدَخاٌن َ�َقاَل لََها َولِْ�َرِْض ائْتَِيا َطوًْ� أ ُ�مَّ اْسَتَوى إَِ� السَّ

تَيَْنا َطا�ِعِ�َ 
َ
ن امر یه اکن بودند یھم یز مقتضیه نین حالیو قرا .]١١[فصلت:  ﴾١١قَاَ�َا �

ه جمله کوجوب باشد بل برایه کغ نبود و اگر امر ھم بود چه الزم است یشرعا تبل
ه در کرا یزکند  می ح داللت بر ندبیامه صریوم القی یجعله الله مععنی یه یدعائ

 تفاکا نجات از دوزخ ایند به دخول جنت یفرما می و اگرفرمایند  نمی واجبات وعده ثواب
 یما ھو المقرر فکه امر است یل ندبیدلن ثواب مخصوص را وعده نمودن یاکنند  می

ت خواھد بود بالقطع ووقت یفاکق یوجوب ھم باشد وجوب بطر برایاالصول و اگر امر 
شد  می واجبھریک  د اگر بریام نمایق دیگریه کخواست سی کشدت برودت ھر 

ن طعن متوجه یم این ھمه در گذریو اگر ازآمد  میرا الزم ی یکمبادرت و مسارعت ھر 
ب پس چرا یز ھم دران وقت حاضر بود نه غایه آنجناب نکرا یر خواھد شد زیت امبحضر

ر ین حرف در حق حضرت امیه اکسی کرد و کامتثال امر نفرمود و مسارعت بمأمور به ن
ث و یتاب و احادکل از یا بخاطر بگذراند ھزاران دالیرام برزبان راند کع صحابه یو جم

ن و انصار و یمھاجرفرماید  می جا بجا ثناتعالی  یخداه کرا یزنند زیاو م یر بر رویس

َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت َ�ْعُضُهْم ﴿ یاد قوله تعالین را از صحابه با طاعت و انقیمجاھد
ْوِ�َاُء َ�ْعٍض 

َ
َ�ةَ َوُ�ْؤتُوَن  أ ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَ�نَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ َو�ُقِيُموَن الصَّ

ْ
َ�ةَ يَأ الزَّ

َ َورَُسوَ�ُ  ُ  َوُ�ِطيُعوَن ا�َّ ولَ�َِك َسَ�َْ�ُُهُم ا�َّ
ُ
َ َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  أ و در  .]٧١[التوبة:  ﴾٧١إِنَّ ا�َّ

ور و مشھور کمذ جغمبر یت صحبت صحابه با پیفکیر در یتب سکو مسلم و  یبخار

ف رجل منهم ك ختم وقع يفاذا ووضوئه علی  قتلونيادوا كوامره اىل  بتدرونيانوا ك«است 

ه دران وقت ک یه عروه بن مسعود ثقفکاست  یتیاکطرفه حدرینجا  »هبا وجهه كذلو
فار کسؤ الجواب صلح از طرف  برایه ک یصحبت سرسر یکبود در  یافر معاند حربک

ه بر یبیده چون از حدید جغمبر ین معامله صحابه با پیآمده بود ا جغمبر یدر جناب پ
داد  یشاد و داد ثنا خوانکغمبر یش اصحاب پیفار زبان در ستاکد نزد یه رسکگشت و بم

سان ھر یو در صحبت رئام  دهیگر پادشاھان عرب و عجم را دیو د یسرکه من کو گفت 
کس  ھیچ ھرگزام  دهیع او دین شخص را محب و مطیاران ایه کقسمی ن یکده لیار رسید

تھمت  یلمه گوئکن فرقه خود را بیا وام  دهیچ پادشاه ندیران ھفت پشته ھکرا از نو
ن قسم تھاون در یو اگر ان ینما می ین قسم ژاژ خائیدر حق آن اشخاص ا اند ردهک
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ا نوشت و سر دفتر یدر مطاعن انب یدفترد یبا میامتثال اوامر موجب طعن شود اول 
ز یل شجره و نکفرمود از ا ینھ یواسطه حق تعالیه او را بکد یآدم ابوالبشر را گردان

 ﴾١١٧َ�ُقلَْنا يَا آَدُم إِنَّ َهَذا َعُدوٌّ لََك َولَِزوِْجَك فََ� ُ�ْرَِجنَُّكَما ِمَن اْ�َنَّةِ فَتَْشَ� ﴿فرمود 
و  ینافرمان یرد آرکه تناول یباز وسوسه او را قبول نمود و از شجره منھ .]١١٧[طه: 

بنص آنحضرت معصوم ثابت  اند عهیه اسالف شکر یان حضرت امیرکامتثال اوامر لش کتر
ه کخواھند  می است چنانچه از نھج البالغه نقل آن گذشت پس مطاعن اسالف خود را

 دارند . کازند و خود را از مالمت پااند رامکبر گردن اصحاب 

انا آخذ بحجزكم عن النار «ه کاران خود فرمود یب جغمبر یه جناب پکآن :طعن ششم

از طعن اول است  ین طعن واھیو ا »تقحمون فيهاوبونني هلم عن النار هلم عن النار فتغل
و امت است  یل حالت نبیه تمثکشود  می الم از سابق و الحق مستفادکن یه درکرا یز

ص باصحاب یست و تخصیص بامت خود اصال منظور نیه باشد تخصک یو ھر امت یھر نب
شد و ک می دوزخبسوی ھر شخص را  یو غضب یالواقع نفس شھوان یخود چرا باشد و ف

ان حالت یغمبر با امتیپس حالت ھر پدارد  می حت او ازان بازیغمبر و نصیارشاد پ
شد ک می را گرفته بخودشخصی مر بند کخواھی ر یه از راه شفقت و خکاست شخصی 

ثر کد و در ایه در آتش سوزان در آکخواھد یا شھوت میو آن شخص از غلبه غضب 
 تیفاکغمبر یشش پکآنجامد جذب و  می تینھاه غلبه شھوت و غضب به کنفوس 

ور آن کل مذیه در تمثکاست  ینجا مراد از نار آتشیو در افتد  میو در آتش کند  نمی
ه غالبا موجب دخول نار ک اند و شھوت یت از معاصیناکرفته دوزخ آخرت و آن آتش 

دوزخ  نجا وقوع صحابه دریاشخاص نشوند و مراد ازبعضی گو در حق  باشد  میآخرت 

ِ َ�ِيًعا َوَ� ﴿ یح قرآن باشد قوله تعالیست قطعا و اال مخالف صرین َواْ�َتِصُموا ِ�َبِْل ا�َّ
ْصَبْحتُْم  َ�َفرَّقُوا

َ
لََّف َ�ْ�َ قُلُو�ُِ�ْم فَأ

َ
ْعَداًء فَ�

َ
ِ َعلَيُْ�ْم إِذْ ُكنُْتْم أ َواذُْكُروا نِْعَمَت ا�َّ

�َْقَذُ�ْم ِمنَْهابِنِْعَمتِهِ إِْخَوانًا َوُ�نُْتْم 
َ
ُ لَُ�ْم  َ�َ َشَفا ُحْفَرٍ� ِمَن ا�َّارِ فَ� ُ ا�َّ َكَذلَِك يُبَّ�ِ

 براید اعداد بھشت یز در قرآن مجیو ن .]١٠٣[آل عمران:  ﴾١٠٣آيَاتِهِ لََعلَُّ�ْم َ�ْهَتُدونَ 
ور است و مع ھذا اگر به عموم کار مذیات بسیم و اجر حسن در آیشان وعده فوز عظیا

ز دران داخل خواھد شد یر نیھمه را شامل باشد حضرت ام لفظ استدالل است پس
 ل بفعل البعض الزمکطعن الکنند  می کو اگر بخصوص خطاب تمس کمعاذالله من ذل

 د .ید فھمیز باین خلل در مطاعن سابقه نید و ایآ می
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 تیرواه عبدالله بن عمر و بن العاص کح مسلم واقع است یه در صحکآن :طعن ھفتم

قال  الروم اي قوم انتمواذا فتحت عليكم خزائن فارس «قال  ج ان رسول اهللا«کند  می

كال بل تنافسون ثم تتحاسدون  ج ا امرنا اهللا تعايل فقال رسول اهللاـعبدالرمحن بن عوف كم

ث نموده بر ینجا حذف تتمه حدیه درکن طعن آنیجواب از »ثم تتدابرون ثم تتبا غضون
ن مراد و دافع طعن از صحابه یه مبکنده را یو عبارت آ اند نمودهمحل طعن اقتصار 

ِيَن آَمُنوا َ� َ�ْقَرُ�وا ﴿لمه کب یملحد کل تمسیم فرو برده از قبکاست در ش َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

�ُْتْم ُسَ�َرى َح�َّ َ�ْعلَُموا َما َ�ُقولُوَن َوَ� ُجُنًبا إِ�َّ َ�بِرِي َسبِيٍل 
َ
َ�ةَ َو�  َح�َّ َ�ْغتَِسلُواالصَّ

ْو َ�َمْسُتُم النَِّساَء فَلَْم 
َ
َحٌد ِمنُْ�ْم ِمَن الَْغا�ِِط أ

َ
ْو َجاَء أ

َ
ْو َ�َ َسَفٍر أ

َ
�ْن ُكنُْتْم َمرَْ� أ

يِْديُ�مْ 
َ
ُموا َصعِيًدا َطّيًِبا فَاْمَسُحوا بِوُُجوهُِ�ْم َو� َ َ�َن َ�ُفوًّا  َ�ُِدوا َماًء َ�َتَيمَّ إِنَّ ا�َّ

ن یح است تتمه ایت قبین مقام به غایث در مثل ایو سوق احاد .]٤٣[النساء:  ﴾٤٣َ�ُفوًرا

و »رقاب بعضعلی  مها جرين فتحملون بعضهمـمساكن الاىل  ثم تنطلقون«نست یث ایحد
گر است ینندگان فرقه دکن تحاسد و تباغض و تدابر یه اکح معلوم شد ین تتمه صریاز
ه کامد یبه وقوع نھرگز  شان از انصار خودیر ایا غیا انصاراند ین و آن فرقه یر از مھاجریغ

ه کرا ین زیست مگر از تابعین فرقه نیبجنگانند پس اباھم  دهین را بر غالنیمھاجر
ن فرقه از ین و انصار و بودن ایدر مھاجر اند رود منحصریه حرف در آنھا مکصحابه 

رد و از کب یذکز انصار واقع تن فرقه را ایث باطل شد و بودن این بموجب حدیمھاجر
ن فارس و یع بعد از فتح خزاین عمل شنیه اکده شد یث صراحتا فھمین حدین ھمیا

بر و فساد کو ت ین بغیثرت فتوح و خزاکه جماعه از زمره شما بسبب کروم خواھد شد 
ز یاست حق آنھاست به سخنان سحر آمیه خالفت و رکن را ید و مھاجریخواھد ورز

دام کن جماعه یه اکد ید دیخ باید حاال در تواریدگر خواھند جنگانباھم  فتهیخود فر
اشتر است و از  کر است و از انجمله مالکب یاز انجمله محمد بن اب اند سان بودهک

ن طعن متوجه به صحابه یشان پس اصال ایم است و امثال اکانجمله مروان بن الح
ه کگر در مبحث نبوات گذشت یاب دد جویذب الزم آک جغمبر یالم پکست و اال در ین

مه یه الصلوه و السالم در حسد و بغض ایعه حضرت آدم ابوالبشر علیات شیموافق روا
طول العمر گرفتار ماند و اصرار نمود و موافق  یخ حق تعالیه و توبیاطھار با وجود تنب

غمبر معصوم یو اگر فعل پ کغمبر معصوم اگر صحابه ھم رفته باشند چه بایفعل پ
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نجا ھم اھل سنت یه دریعه داشته باشد ھمان جواب و توجینزد ش یھیو توج یجواب
 ار خواھند برد .کب

ز یو ن »من اذيعليا فقد اذاين«ه کفرموده است ج غمبر یه حضرت پکآن :طعن ھشتم

ردند بر کو صحابه اتفاق  »من اغضبها اغضبني«در حق حضرت زھرا فرموده است 

وقتی ردند و خذالن او نمودند در کجنگ  یو با عل÷ را ذاء فاطمه زھیو ا یعداوت عل
ر قنفذ بن عم که ابوبکآناش  قصه ردندک یاراده سوختن خانه و ب ر و عمرکه ابوبک

امد عمر را ین ید پس علیعت نمایفرستاد تا او ر حاضر سازد و ب یعلبسوی را  سعمر 
زم و آتش یھ   ھای مظلوم روان شد و پشتهھردو  خانه آنسوی غضب در گرفت و خود 

ا ابن یه کرد که دروازه بند است بآواز بلند ندا کد ید دیھمراه گرفت چون بدر خانه رس
شاد عمر دروازه را آتش داد و بسوخت و کرد و در نکوت کس یطالب افتح الباب عل یاب

ار از حجره بر آمده مقابل عمر یاخت بی دین دیمحابا در آمد چون زھرا چنیدرون خانه ب
ام در یر با نیشمش سه وا ابتاه پس عمر کرد و ندبه پدر آغاز نھاد کشد و آواز بلند 

ن واال ترا بقتل کعت یر بکز و با ابوبیه ھان برخکرا گفت  ید و علیش خالنکمبارپھلوی 
و  دم نزد و دخترکس  ھیچ ن واقعه حاضر بودند ویخواھم رسانید و صحابه ھمه در

ت پس یرا در حق اھل ب جغمبر یت پیغمبر را در دست ظالمان سپردند و وصیداماد پ
بدن اھل  یه از سماع آن موکفروغ  بی ن دروغیه اکن طعن آنیاختند جواب ازاند پشت

ه کست ین نیر ازین غیوفه است جواب اکذابان کعه و یات شیزد از مفتریخ می مانیا
از اھل سنت  یو اگر از ھر دروغ خود جواب یرا جزا باشد دروغ یید دروغیگویراست م

ه نزد که تن بھجز خواھند در داد مثل مشھور است کن است یقیند یدر خواست نما
تب اھل سنت برآورد بعد از آن کد از ین قصه را بایال جواب است اول اھرکس  دروغ گو

ست ناچار آنچه راست یات نیدر روا یوه اھل سنت دروغ بندیجواب خواست و چون ش
ذاء یا یاز صحابه در پکس  ھیچ هکد دانست ید بایآ می است است بقلمکم و ک بی و

م یشه تعظیه ھمکرده بلکافتاده و با او پرخاش نه یھما السالم نیر و زھرا علیحضرت ام
شان نمود و محتاج یه طلب نصرت از اکوقتی  اند ر و محبت و نصرت او نمودهیو توق

ع يمن باـائه مـانمـثم يفعلی   معنيشهدنا صف«د یگو یعبدالرحمن بن ابزبنصرت شد 

مه بن يخزوارس يار بن ـستون رجال منهم عموقتل منهم ثالثه وعه الرضوان يحتت الشجره ب
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عاب ياالست ثر هم يفكر اكقد ذواالنصار ون يمهاجرـ من الريثكمع ـجو نيالشهادتوثابت ذ

ه یمعاو برایآنجناب  ھای ر در نھج البالغه و نامهیحضرت ام   ھای خطبه کنیا »هريغو
اگر آرد  میقت خالفت خود یل حقین و انصار را با خود دلیموجود است رفاقت مھاجر

ر بدست عمر و قنفذ مجھول کر و زھرا در زمان ابوبیبر امدادی  ین قسم رویمعاذالله ا
ه در جنگ کن ھمه مھاجر و انصار یه اکان است کگذشت چه امیم یاالسم و المسم

و ذات حضرت زھرا  یکغمبر نزدیه زمان صحبت پکن داد رفاقت دادند در انوقت یصف
ن دو فرقه بخالف یت بھمکقوت و شو گیر و عمر را ھمکبضعه الرسول موجود و ابوب

ن ھمراه داشت و بودن مھاجر یس از اھل شام و پھلوانان آن زمکھه کب لیه قرکه یمعاو
ه کردن و در آن وقت کن وقت رفاقت ین دریشمرد با وصف ا نمی یار را بجوو انص

د نه یاز آنھا نمرده و شھکس  ھیچ ثرت حاضر بودندکن و انصار ھم به وفور یمھاجر
ه مقام دفع ظالم از خاندان کرفاقت نمودن خصوصا در مقدمه ظلم و غصب  کگشته تر

او  یامده بود از راه بغیر نیام ه او بر حضرتکه یرسول بود بر خالف مقدمه معاو
ه عقل او را کسی کد اال یآ میچ عاقل نیدر عقل ھھرگز  دهیشکر برو فوج یحضرت ام

نست یده باشد ایه ضاللت گردانیران تیبر باد داده حچندی ن یاطیطان و اخوان الشیش
ان یر را بیل امیشه فضایر ھمکپس ابوب ب ر و عمرکم بر ابوبیحال جمھور صحابه آمد

 یاز شعب یدارقطنفرمود  می دکیر از او تایم و توقینمود و مردم را بر حب و تعظ می

اعظم اىل  ا رآه قال من رسه ان ينظرـفلمعلی  بينا ابوبكر جالس اذ طلع«ه ککند  می تیروا

هذا اىل  فلينظر ج اكثر عناء عن رسول اهللاوافضلهم تبعا له واقرهبم قرابه والناس منزله 

ر و مشوره یم و توقیشه در تعظیز ھمین سن عمر بن الخطاب یو ھمچن »الطالع
د یاز سع یدارقطنفرمود  می اده تر مبالغهیر زیدن و صالح خواستن از حضرت امیپرس

انه قال اهيا الناس اعلموا انه ال يتم « سرده عن عمر بن الخطاب کت یب روایبن المس

مؤوده معنی اختالف افتد در باھم  و چون صحابه را »رشف اال بواليه عيل بن ايب طالب
متورعان بعضی ا نه یماھه و دو ماھه داخل مؤوده است  یککنند  می ه ساقطک یو حمل

 مؤودهـاهللا ال يكون الو«ر فرمود یمووده است و حضرت امھم  این هکشان گفتند یاز ا

بقاءك ابوالقاسم حريري در دره يايت عليها التارات السبع قال له عمر صدقت اطال اهللا حتی 

ان عمر اول من نطق بھذا الدعاء و عبدالله بن کگفته است  »الغواص يف اغالط اخلواص
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شه یاست از عمده اصحاب ھم ید پدر بزرگوار خود است و صحابیه خلف رشکعمر 
ردم و کنشدم و رفاقت ن یکر در حروب بغاه شریه چرا ھمراه حضرت امککرد  می تاسف
ه عبدالله بن عمر را چون خبر توجه امام ککند  می تیر اوسط المعاجم رواد یطبران

د و یره سه شب با او ملحق گردیده بر مسیه دوکد از میبسمت عراق رس سن یحس

طوامري فقال هذه كتبهم وايل العراق فاذا معه كتب  س تريد فقال احلسني«ن یگفت ا

 جال تاهتم فقال ابن عمر اين حمدثك حديثا ان جربئيل ايت النبي وكتبهم اىل  بيعتهم فقال ال تنظرو

ال يليها احد منكم  ج انك بضعه من رسول اهللاواالخره فاختار االخره وخريه بني الدنيا ف

روي وقال استودعك اهللا من قتيل وفايب ان يرجع فاعتنقه ابن عمر فبكي واجهش يف البكاء 

 .»البزار نحوه باسناد حسن جيد
ش آمد پس یر در پین را با حضرت امیر و ام المؤمنیه طلحه و زبک یم بر حروبیآمد

ه کگر یه باسباب دکذاء او داشتند بلیر نبود و نه قصد ایبالقطع بجھت بغض و عداوت ام
ه چون حضرت کخ ثقات مسطور است آنھمه بوقوع آمد مجملش آنیشرح آن در توار
ر بنابر مصلحت وقت تعرض بآنھا یحضرت امردند کد یوفه و مصر شھکعثمان را مردم 

ع خود افتخار نمودن گرفتند و ین فعل شنیا بایوت فرمود و آن اشقکد و سیصالح ند
ردند و جماعه کن مقدمه اظھار نمودن شروع یقت خود دریرا بد گفتن و حق سعثمان 

قتال رھم بر یعب بن عجره و غکر و یر و نعمان بن بشیاز عظماء صحابه مثل طلحه و زب
ع ین امت سخت شنین حادثه دریه اکگفتند  می نمودند و میتلھف و تاسف  سعثمان 

 د از ابتدا ممانعتین حد خواھد رسانین بلوا بایه اکدانستم یح واقع شد اگر میو قب
ن یلمات اکن یشته شد و بر حق بود و قاتالن او بر باطل چون اکو او مظلوم کردیم  می

ز با عثمان ین را نیورکه صحابه مذکد خواستند یرس سصحابه بگوش قاتالن عثمان 
ن را خبر یورکن اراده فاسد شان مطلع شده صحابه مذیملحق سازند مردم مخلص بر

ن یه روانه شدند و درانجام ام المؤمنکمبسوی ن یورکدار ساختند بنابر ان صحابه مذ
را یم زیاه تو آمده اه ما در پنکردند کافتند و عرض یحج رفته بود در برایه کشه را یعا
رد الزم گییترسد در دامن مادر پناه م میزی یچطفل از ھرگاه  ومسلمانانی ه تو مادر ک
ن بنابر مصلحت وقت از دفع یر المؤمنیه امک یه شر غوغاء عرب را از سر ما دفع سازک

 یر ه شده دست و زبان ظلم و تعدیوت او خکا بسیوت دارد و آن اشقکا سین اشقیشر ا
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است یرداران را سکن بد یگرفته نشود و ا سه قصاص عثمان کوقتی تا  اند ردهکدراز 
 ر خواھند شد و مارایو ظلم دل یزیدر خون ر یلیخ ھا نیاو امثال  ھا نیانرسد  یواجب

ا یه آن اشقیکه تا وقتکفرمود صالح آنست  سشه ینان حاصل نخواھد شد عایاطمھرگز 
را فرو گرفته و او را مجبور خود ساخته شما در  نیرالمؤمنیو در بار ام اند نهیدر مد

طالب  یابن اب ید و علینکنان باشد قرار یه محل امن و اطمکگر یدجای د و ینه نرویمد
فه بدست شما ید چون خلیرگیرده در خود بکر جدا یله و تدبیرا ازان جماعه بح س

فه مقتول یخلاست و گرفتن قصاص یه و سیر تنبکق شما گردد آن ھنگام فیافتد و رف
د یار بزرگ را سھل ندانکن قسم یگران را چشم عبرت وا شود و اینده دیه آکند ینما

ه مجمع جنود کدند و اطراف عراق و بصره را ین صالح را پسندین ایورکھمه صحابه مذ
ه تا رفع فتنه کز باعث شدند یرا نل ح دادند و عائشه ین در آن وقت بود تر جیمسلم

فه وقت ھمراه ما باش تا بپاس یامور خالفت و مالقات ما با خل یو حصول امن و درست
محبوبتر و و از جمله ازواج  جو حرم محترم رسول الله مسلمانانی ه مادر کادب تو 

بقصد  لنند و ما را تلف نسازند ناچار عائشه کا قصد ما نین اشقیمقربتر بوده اید ا
ه ھم اقارب او ک جبراء صحابه رسول کاز چندی اصالح و انتظام امور امت و حفظ حال 

ع امور یه در جمک سر را قاتالن عثمان یت فرمود حضرت امکبودند بسمت بصره حر
ه خواه کدند و باعث شدند یگر رسانین قصه را بنوع دیر شده بودند ایر و سایخالفت دا

ن و عبدالله بن جعفر و ید برآمد حضرت امام حسن و امام حسیمخواه دنبال آنھا با
ش نرفت آخر یا پیت مانع آمدند بسبب غلبه آن اشقکن حریازھرچند  عبدالله بن عباس

ن و یدند اول قعقاع را نزد ام المؤمنیر را بر آوردند چون متصل بصره رسیحضرت ام
فه رساند قعقاع نزد ام یافته بعرض خلیه مقصد آنھا درکر فرستادند یطلحه و زب

اقدمك هذه البلده فقالت يا بني االصالح وشخصك ا يا اماه ما«ن رفت و گفت یالمؤمن

الزبري فحرض فقال القعقاع اخرباين بوجه االصالح قاال قتله  طلحه واىل  بني الناس ثم بعثت

ا ـسكونه الفتنه فعليكمومسلمني ـيكون اال بعد اتفاق كلمه ال ان فقال القعقاع هذا الـعثم

عيل فاخربه بذلك فرس اىل  فرجع القعقاع احسنتوفقاال اصبت  مه يف هذه الساعهـمسالـبال

چون شام  »الصلح ولبثوا ثالثه ايام ال يشكون يف الصلحعلی  القوم ارشفوبه واستبرش 
ر با طلحه و یه صبح ھنگامه مالقات امکن قرار دادند یما بیط فیروز سوم شد رسل وسا
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صلح بر آن  ن وضعیا یلیر واقع شود و قاتالن عثمان دران صحبت حاضر نباشند خیزب
مه نزد عبدالله بن یران و سراسین خبر دست پاچه شده حیدن ایا گران آمد بشنیاشق

ن است یار اکه چاره کدند او گفت یپرس یار از وکدند و چاره یآنھا بود دو یه مغوکسبأ 
ه ازان طرف غدر واقع شد از آخر کد ینکر اظھر ید و نزد امیه از شب شروع قتال نمائک

ز آوازه غدر حضرت یر نکن تاختند دران لشیرام المؤمنکش لشیگرد و پشب سوار شده 
ه طلحه و کردند و گفتند کر رجوع یحضرت ام یکر بلند شد از آنجا باز آمدند و بنزدیام
ه اتش قتال در اشتعال است کد ینان سوار شد دکر تعجب یردند حضرت امکر غدر یزب

و  یو واقع شد آنچه واقع شد قرطب ناچار تن بجنگ در دادشود  می دهیو سرودست بر
ق متعدده یو بطر اند ردهکت ین قسم رواین واقعه را ھمین اھل سنت ایر مؤرخیجماھ

ن اسلوب را نقل یاز حضرت امام حسن و عبدالله بن جعفر و عبدالله بن عباس ھم
نند کگر نقل یبرنگ د اند شانیعه و متبوعان ایه اسالف شکنموده اگر قاتالن عثمان 

 ر دارد.یم ضرطات البعکاھل سنت ح نزد
د یبا می سه قاتالن عثمان کبود  ین دعویز در ابتدا ھمیه و اھل شام را نیو معاو

ر در سپردن ید نمود چون از طرف حضرت امیاست باید گرفت و سیسپرد و قصاص با
شدن  یت و غلبه آنھا خصوصا بعد از جنگ جمل و خالکبسبب شو سقاتالن عثمان 

آنھا نفرمود آنھا بد گمان شده  یبود اجابت مدعا ینازع و مزاحم عذر واجبدان از میم
ار از آنجناب و بد گفتن آغاز نھادند و کن یاقت ایر خالفت او شدند و سلب لکآخرھا من

ه در حق آن مردم کد ید دیبجنگ برخاستند حاال در نھج البالغه موجود است با

ما دخل فيه من علی  اخواننا يف االسالماصبحنا نقاتل «ر چه فرموده است یحضرت ام

موجود  ان نيز در هنج البالغهـدر حق قاتالن عثموالتأويل والشبهه واالعوجاج والزيغ 

اين لست  ان فقال يا اخوتاهـعثمعلی  عاقبت قوما اجلبواواست كه قال له بعض اصحابه ل

ال نملكهم  ننا وشوكتهم يملكوعلی  مجلبونـالولكن كيف يل هبم وا تعلمون ـمـاجهل م

يسومونكم ما  هم خاللكموها هم هؤالء قد ثارت معهم عبدانكم والتفت اليهم اعرابكم و

ن امر یر ازیقت تغافل حضرت امیه در حقکن جا معلوم شد یاز »شاؤا كذا يف هنج البالغه
ن یر دریو ضرورت بود و حضرت ام یمحض بنابر ناچارکردند  می گر طلبیه صحابه دک

عه است اھل سنت را دران یبود و آنچه در نھج البالغه است ھمه مقبول شامر معذور 



 ی اثنا عشری تحفه   ٦٢٨

 یقت حال بوجھیم حقینکر کات اھل سنت را ذیست و اگر رواین یات اصال دخلیروا
 برایات ین قسم روایر اکعه از ذیه شیکه از آفتاب روشن تر گردد با وجودکواضح شود 

دو عبارت را  یکه کاست  یھن برھان الیکنند لکاحتراز  یلیحفظ مذھب خود خ
د و آنچه در یآ میار اھل سنت کب یلیه خکعت نھاده یشان ودیتب اکجسته جسته در 

ده النساء یسپھلوی ر به یدن شمشیو خالنل قصه قنفد و احراق باب دار فاطمه 
عه و یان شیشوایه پکوفه است کن یاطیب و افترا آت شیاذکھمه از ت اند ردهکر کذل 

ف یق ضعیح و نه بطریق صحیتاب اھل سنت نه بطرکچ یدر ھھرگز  اند روافض بوده
ات یروا یه ھم از روکل مشروح شد یعه سابق بتفصیست و حالت رواه شیموجود ن

ح شده است با وجود ادعاء یو بھتان و افترا آنھا بر حضرات ائمه صح یعه دروغ بندیش
چه دانند  می مان خودیا ن ویه عداوت آنھا دکسانی کمال محبت با آن حضرات بر ک

م کمان خود را وابسته بحین و ایه دکه نخواھند نوشت و اھل سنت کبھتان  یطومارھا
ل معلوم شد یچنانچه در ابواب سابقه بتفص اند د و اقوال عترت طاھره ساختهیقرآن مج

د و عترت طاھره یانرا بر خالف شھادت قرآن مجین دروغ گویاذبه اکات یچه قسم روا
اگر  اند یو شافافی کن بھتان و افترا ین دو شاھد عدل در ابطال اید ایشنخواھند 

ِيَن آَمُنوا َمْن ﴿ه کد یددید بایدن منظور است در قران مجیشھادت خدا شن َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �
ذِلَّةٍ 

َ
ُ بَِقْوٍ� ُ�ِبُُّهْم َو�ُِحبُّونَُه أ ِ� ا�َّ

ْ
�ٍ  يَْرتَدَّ ِمنُْ�ْم َ�ْن دِينِهِ فََسوَْف يَأ ِعزَّ

َ
َ�َ الُْمْؤِمنَِ� أ

ِ َوَ� َ�َافُوَن لَوَْمَة َ��ِ�ٍ  ِ يُْؤ�ِيهِ َمْن  َ�َ الَْ�فِرِ�َن ُ�َاهُِدوَن ِ� َسبِيِل ا�َّ َذلَِك فَْضُل ا�َّ
ُ َواِسٌع َعلِيمٌ  �ََشاءُ  د یز غور بایدام فرقه وارد است و نکدر حق  .]۵۴[المائدة:  ﴾٥٤َوا�َّ

ه کد ید دیز باین قصه واقع شد و نیه درکباشد  مین قسم ین ھمیتواضع مؤمنه کرد ک

﴿ ِ ٌد رَُسوُل ا�َّ ارِ رَُ�َاُء بَيَْنُهمْ  ُ�َمَّ اُء َ�َ الُْكفَّ ِشدَّ
َ
ِيَن َمَعُه أ ًدا  َوا�َّ ًعا ُسجَّ تََراُهْم ُركَّ

ِ َورِْضَوانًا ُجودِ ِسيَماُهْم ِ� وُجُ  يَبَْتُغوَن فَْضً� ِمَن ا�َّ ثَرِ السُّ
َ
َذلَِك َمَثلُُهْم ِ�  وهِهِْم ِمْن �

 ِ هُ فَآَزَرهُ فَاْسَتْغلََظ فَاْسَتَوى َ�َ ُسوقِهِ  ا�َّْوَراة
َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
ْ�ِيِل َكَزْرٍع أ َوَمَثلُُهْم ِ� اْ�ِ

ارَ  اَع ِ�َغِيَظ بِِهُم الُْكفَّ رَّ ِيَن آَمُنوا  ُ�ْعِجُب الزُّ ُ ا�َّ اِ�َاِت ِمنُْهْم َمْغفَِرةً وََعَد ا�َّ وََعِملُوا الصَّ
ْجًرا َعِظيًما

َ
ن است یرحمت ھم یدام مردم است و مقتضاکدر حق  .]۲۹[الفتح:  ﴾٢٩َوأ

َ�ةَ َوآتَُوا ﴿ه کد ید دیز بایه بعمل آمد و نک قَاُموا الصَّ
َ
رِْض أ

َ
نَّاُهْم ِ� اْ� ِيَن إِْن َمكَّ ا�َّ

َمُروا 
َ
َ�ةَ َوأ ُمورِ  بِالَْمْعُروِف َوَ�َهْوا َعِن الُْمنَْكرِ الزَّ

ُ
ِ َ�قَِبُة اْ� حال  .]۴۱[الحج:  ﴾٤١َوِ�َّ
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ل ه خانه زھرا کباشد  مین یر ھمکعن المن یدام جماعت است امر بالمعروف و نھک

نَّ �ِيُ�ْم ﴿د ید دیز بایر خالنند و نیش شمشکمبارپھلوی ر اند را به سوزند و
َ
َواْعلَُموا أ

ِ رَُسو يَماَن  َل ا�َّ َ َحبََّب إَِ�ُْ�ُم اْ�ِ ْمرِ لََعنِتُّْم َولَِ�نَّ ا�َّ
َ
لَْو يُِطيُعُ�ْم ِ� َكثٍِ� ِمَن اْ�

هَ إَِ�ُْ�ُم الُْ�ْفَر َوالُْفُسوَق َوالْعِْصَيانَ  اِشُدونَ  َوَز�ََّنُه ِ� قُلُو�ُِ�ْم َوَ�رَّ ولَ�َِك ُهُم الرَّ
ُ
 ﴾٧أ

 یانیان ھست یع فسوق و عصین فعل شنیدام گروه است و اکخطاب به  .]۷[الحجرات: 
ع و اگر شھادت ین فعل شنید بر براءت صحابه ازینست شھادت ناطقه قرآن مجیا

نند آنچه در حق اصحاب که بشنوند پس در نھج البالغه نظر کر خواھند یحضرت ام

ال صحابه  مؤمنني خماطباـقال امري ال«ند یفرموده است مطالعه نما جغمبر یحضرت پ

ا اري احد منكم يشبههم ـفم ج لقد رأيت اصحاب حممد ج ذاكرا ال صحاب رسول اهللا

اقدامهم يقفون عيل وقياما يراوحون بني جباههم ولقد كانوا يصحبون شعثا غربا باتوا سجدا 

مثل اجلمر من ذكر معادهم كان بني اعينهم ركبا من طول سجودهم اذا ذكر اهللا مهلت 

ا يميد الشجر يف اليوم العاصف خوفا من العقاب ـمادوا كموجباههم  تبلحتی  اعينهم

اخوالنا واخواننا وآباءنا ونقتل ابناءنا  ج قال ايضا لقد كنا مع رسول اهللاورجاء للثواب و

م ـصربا عيل مضيض االلواللقم علی  مضياوا ـتسليموانا ـما نريد بذلك اال ايمو امناـاعمو

تصاول العجلني  االخر من عدونا يتصاوالنوقد كان الرجل منا ووجهاد العدعلی  جداو

ا راي ـمره لعدونا منا فلمومنمون فمره لنا ـا يسقي صاحبه كأس الـا اهيمـيتخانسان انفسهم

االسالم ملقيا جرانه متبوأ  استقرحتی  انزل علينا النرصواهللا صدقنا انزل بعدونا الكبت 

و اگر از  »اخرض لالسالم عود ال ما قام للدين عمود و كنا نأيت ما اتيتمولعمري لواوطانه 
است افی ک ین قصه مفتریب ایذکما را در ت یه قرآنیآ یکرم ین شھادات در گذیھمه ا

ِ َواْ�َوِْم اْ�ِخرِ يَُوادُّوَن ﴿فرماید  می در حق صحابه یحق تعال َ� َ�ُِد قَوًْما يُْؤِمُنوَن بِا�َّ
 َ ْو َعِشَ�َ�ُهمْ َمْن َحادَّ ا�َّ

َ
ْو إِْخَواَ�ُهْم أ

َ
�َْناَءُهْم أ

َ
ْو �

َ
ولَ�َِك  َورَُسوَ�ُ َولَْو َ�نُوا آبَاَءُهْم أ

ُ
أ

يََّدُهْم بُِروٍح ِمنْهُ 
َ
يَماَن َو� �َْهاُر  َكَتَب ِ� قُلُو�ِِهُم اْ�ِ

َ
َو�ُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت َ�ْرِي ِمْن َ�ْتَِها اْ�

ُ  َخاِ�ِيَن �ِيَها ِ   َ�نُْهْم َورَُضوا َ�نْهُ رَِ�َ ا�َّ ولَ�َِك ِحزُْب ا�َّ
ُ
ِ ُهُم  أ َ� إِنَّ ِحزَْب ا�َّ

َ
�

ه مخالف که صحابه را بھر کح است یه نص صرین آیپس ا .]۲۲[المجادلة:  ﴾٢٢الُْمْفلُِحونَ 



 ی اثنا عشری تحفه   ٦٣٠

م کاو را مانع اجراء حدوستی او نمودن و داری ردن و جناب کل یخدا و رسول باشد م
ه کان است کن باشد چه امیه حال شان چنکسانی کاز محاالت است پس ساختن  یالھ
ه کع شوند حاالنین فعل شنیشان مصدر ایاز ابعضی ا ینند کونت کعه سین واقعه شنیبر

رده باشند و طول العمر کن جان و مال خود را نثار یاعالم د یز در اعالیغمبر نیبعد از پ

نزد اھل سنت ھرگاه  و ﴾َعِظيم ُ�ۡهَ�ٰنٌ  َ�َٰذا َ�َٰنَك ُسبۡ ﴿اء سنن او صرف نموده یدر اح
گر گوش یموجود باشد د÷ ن ین و حسنیر المؤمنیشھادت خدا و رسول و شھادت ام

و ابن شھر آشوب  ین و افترا آت ابن مطھر حلیاطیانات اخوان الشینھادن بھذ
 ست چه قسم متصور تواند شد .یش نیب یق حماریو شھ یق غرابیه نعک یمازندران

 



 
 
 

 در خواص مذهب شیعه: باب یازدهم

که در فرقه دیگر اھل اسالم  اند اھل سنت به استقراء پنج خاصه درین فرقه یافته
ندرت و قلت یا آموختن از ھمین فرقه و متاثر شوند به  می و اگر یافتهشود  مییافته ن

بصحبت ایشان شدن اول اوھام دوم عادات سوم غلوات چھارم تعصبات پنجم ھفوات 
اول معانی این ھر پنج لفظ را باید شنید بعد ازان بطریق نمونه قدری از اوھام و 

ر تعصبات و غلوات و ھفوات مذکور خواھد شد ان شاءالله تعالی عادت آنست که د
خواص و عوام ایشان شھرت دارد و علما ایشان در مصنفات خود بدان تصریح نه 

اند و در ھیچ کتابی دیده نشده مثل انکار خوارق اولیاء الله و ماتم و نوحه و  نموده
شیون و تصویرات سازی و نوبت نوازی در ایام عاشورا و آن را عبادت دانستن و تکفر به 

در عید بابا شجاع الدین صورتی بر شکل عمر از آرد سیئات تمام سال گمان بردن و 
ساختن و در شکم او شھد ریختن و او را کشتن و آن شھد را نوشیدن و روز دوشنبه را 

چھار احتراز کردن و عدد دوازده را مبارک و میمون فھمیدن  نجحس دانستن و از عدد
فرقه برای خود عادات شود زیرا که ھر  و امثال ذلک و چون این چیزھا باعث انکار نمی

و بدعتھا برآورده چون علما و خواص آن فرقه او را انکار کنند  اند و رسوم اختراع کرده
و خالف کتاب دانند طعن از ھمه ساقط شد و لھذا درین رساله تعرضی باین امور واقع 
نشده و مع ھذا بعضی از عادات ایشان مثل ترک جمعه و جماعت و مسح رجلین در 

مسح خفین و ترک سنت تراویح و وطی در دبر و متعه را افضل عبادات وضوء ترک 
دانستن در باب قصه گذشت و مع ھذا این امور با این معنی در عادات داخل نیستند 

و بموجب قرارداد علماء اینھا ثابت است و ھفوه آن است که  ھا نیازیرا که از روی کتب 
چیزی که خالف حس و بداھت ا شکست مذھب مخالف خود یبرای خفظ مذھب خود 

عقل و تواتر باشد ارتکاب نمایند و غلو آن است که چیزی که نزد خود ثابت نیست از 
راه فرط محبت و اعتقاد در حق محبوبان خود اثبات نمایند یا چیزی که نزد خود ثابت 
است در حق آنھا انکار کنند و تعصب آنست که اثبات منفی و نفی ثابت بزعم خود از 

فرط بغض و عناد در حق مبغوضان خود بعمل آورند پس غلو و تعصب از یک وادی راه 
ھردو  است که اثبات آنچه نزد خود منفی است یا انکار آنچه نزد خود ثابت است در
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غلو و تعصب آنست که چون این عمل در حق محبوبان  درمیانآمد تفاوت  می بعمل
 وضان واقع شود تعصب نامند و اینواقع شود غلو نامند و چون ھمین امر در حق مبغ

ْهَل الِْكتَاِب َ� َ�ْغلُوا ِ� دِينُِ�ْم َوَ� ﴿قوله تعالی  اند بموجب نص قرآنی حرامھردو 
َ
يَا أ

ِ إِ�َّ اْ�َقَّ  لَْقاَها إَِ�  َ�ُقولُوا َ�َ ا�َّ
َ
ِ َوَ�َِمُتُه � َما الَْمِسيُح ِعيَ� ا�ُْن َمْرَ�َم رَُسوُل ا�َّ إِ�َّ

ِ َورُُسلِهِ  َمْرَ�َم َوُروٌح ِمنْهُ  ُ إَِ�ٌ  ا�ْتَُهوا َخْ�ًا لَُ�مْ  َوَ� َ�ُقولُوا ثََ�ثَةٌ  فَآِمُنوا بِا�َّ إِ�ََّما ا�َّ
ْن يَُ�وَن َ�ُ َوَ�ٌ  َواِحدٌ 

َ
رِْض  ُسبَْحانَُه أ

َ
َماَواِت َوَما ِ� اْ� ِ  َ�ُ َما ِ� السَّ َوَ�َ� بِا�َّ

�ُْتْم ﴿و قوله تعالی  .]١٧١نساء: [ال ﴾١٧١َو�ِيً� 
َ
ِ َو� ْهَل الِْكَتاِب لَِم تَْ�ُفُروَن بِآيَاِت ا�َّ

َ
يَا أ

و لھذا درین رساله غلو و تعصب را در یک فصل آورده شد  .]٧٠[آل عمران:  ﴾٧٠�َْشَهُدونَ 
و ھمه را تعصب نام کرده آمد بنابر شھرت این لفظ و اوھام را که سر منشاء این ھمه 

ن یه سرمنشأ اکن لفظ و اوھام را یت است مقدم بر ھمه کرده آمد بنابر شھرت اضالال
آمد در فصل جدا پس این باب مرتب بر سه فصل   ردهکھمه ضالالت است مقدم بر ھمه 

 شد یک فصل در اوھام و یک فصل در تعصبات و یک فصل در ھفوات.

 در اوهام شیعه: :فصل اول
باشد و لھذا ھر فرقه  می بیشتر به سبب غلبه وھمباید دانست که غلط در فکر عقل 

باشد عقل آنھا را اعتباری نباشد مثل صبیان و نسوان و لھذا نزد  می اوھام بر آنھا غالب
باشد و نزد نسوان ھر مرض که در  می صبیان اسپ چوبین دونده و شیر تالین درنده

مقرره در شادی و غمی باشد و ترک رسوم  می به تاثیر شیخ سدود زینخانشود  می عالم
نزد ایشان در حکم محرمات شرعی و مستحیالت عقلی است و شیکون نیک و بد و 
استخاره و فال نزد ایشان حکم وحی منزل من السماء دارد چون غلبه وھم در مذاھب 
و دالیل شیعه بسیار یافته شده است بنابر این از عقل ایشان اعتماد برخاست و لھذا 

لشیعه نسوان ھذه االمه حاال اوھام ایشان را به تفصیل باید شنید باید که ا اند سلف گفته
 باشد. می دانست که غلبه وھم بر عقل در دریافت مطالب حقه به چند نوع

است و منشاء آنکه حکم جزئی را کلی داند مثل آنکه ھر مخالف دشمن  :نوع اول
را که ھر دشمن ن حکم کلی است زییجا آنست که معکوس ا غلط فھمی ایشان درین

که عکس این حکم کلی حکم کلی است و این کند  می مخالف است پس وھم حکم
غلط شیعه را در حق اھل بیت و اصحاب افتاده بلکه در حق اھل سنت و اھل بیت نیز 
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رو داده که صحابه و اھل سنت را در بعضی مسایل فقھیه بیشتر تعلق امامت و لواحق 
یافتند پس حکم کردند بعداوت ایشان با اھل بیت  آن دارد مخالف روایات اھل بیت

 آید چه اگر دو شخص نمی حال آنکه مخالفت را عداوت گفتن ھرگز نزد عقل راست
مقصد واحد را اراده کنند و در طریق وصول به آن مقصد مخالفت نمایند یکی را دشمن 

علیه که  / دیگر نتوان گفت بالبداھه شاگردان فقیه اعظم اھل سنت ابوحنیفه کوفی
اند در مسایل بسیار مخالفت استاد خود  قاضی ابویوسف و محمد ابن الحسن شیبانی

تواند گفت و ازھمین قاعده  نمی اند و آنھا را دشمن استاد خود ھیچ عاقل کرده
مثل آنکه اگر شخصی بر فعل شخص دیگر انکار کند و شود  می ھای بسیار متفرع شاخه

تخطیه نماید دشمن اوست و انکار حضرت امیر را بر یا او را در مشوره و اجتھادی 
 و تخطیه بغض مجتھدات او را دلیل بر دشمنی حضرت امیر با عثمان بعثمان 

آورند و علی ھذا القیاس انکار حضرت ام المومنین عائشه را بر حضرت امیر در  می
سازند و چون اصل فاسد است  می محمول بر دشمنی شمقدمه تاخیر قصاص عثمان 

 تیفروع فاسدتر باشند و در کتب شیعه خالف این اصل ثابت است ابومخنف روا
از حضرت امام حسین در باب صلح نمودن حضرت امام حسن با معاویه که کند  می

و تخطیه حضرت امام حسن نمودند و لفظ روایت فرمودند  می ایشان انکار برین صلح
لما فعله اخوه الحسن من صلح این است که ان الحسین بن علی کان یبدی الکراھیه 

معاویه و یقول لو جّز انفی کان احب الی مما فعله اخی پس انکار و خطبه اگر موجب 
عداوت باشد الزم آید که حضرت امام حسین دشمن حضرت امام حسن باشند معاذ 

 الله من اعتقاد ھذا الکفر الصریح.
ه غلط افتد و ازین قبیل ه صیغه حصر در اکبر زیاده کنند تا در نتیجکآن :نوع دوم

ر عالم یاست اکثر دالیل شیعه که نمونه آن در باب امامت گذشت مثل آنکه حضرت ام
ر او امام یعالم و شجاع و متقی باشد ھمونست امام یعنی غھرکه  و شجاع و متقی بود و

اوسط  نیست حاالنکه در صغری اصال حصر ثابت نشده و این غلط بسبب عدم تکرر
ر مقدمتین و تکرار شرط انتاج است و وھم بسبب عجز در تعمق معانی است بتمامه د

و میفھمد که شاید درین صورت اوسط بتمامه مکرر شده باشد و نیز شود  می قیود عاقل
از ھمین جنس است این دلیل که حضرت امیر واجب االطاعت است ھمونست امام و 

 علی ھذا القیاس.
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یجه چیز دیگر برآید لیکن بسبب کمال آنکه مطلوب چیزی باشد و نت :نوع سوم
مطلوب و نتیجه وھم قناعت کند که مطلوب حاصل شد و  درمیانقرب و مجاورت 

چنانچه در مباحث امامت مفصل شود  میبھمین سبب اکثر تقریبات دالیل شیعه تمام ن
باب مدینه العلم باشد امام ھرکه  گذشت مثل آنکه حضرت امیر باب مدینه العلم است و

وھم پنداشت که امام چون رئیس امت است و باب نیز ریاست خانه دارد بوجه است 
من الوجوه پس چون حضرت امیر باب شد امام ھم شد حاالنکه باب مدینه العلم شدن 

 نه اتحاد است و نه لزوم.ھردو  درمیانچیزی دیگر است و امام بودن چیز دیگر 
پندارد که  می لفظ یا مفھوممصادره بر مطلوب که وھم بسبب تغایر  :نوع چھارم

مقدمه دلیل چیز دیگر است و مطلوب چیز دیگر یکی را به دیگری ثابت کردم حاالنکه 
پس اثبات یکی بدیگری اثبات الشی داند  می را یک چیز میفھمد یا یک ذاتھردو  عقل

ھرکه  ء بنفسه است نزد عقل چنانچه شیعه گویند که حضرت امیر اولی بتصرف است و
صرف است امام است حاالنکه اولی بتصرف عام عین معنی امام است پس اکبر اولی بت

در لفظ  اگرچهیک چیزند و صغری و مطلوب یک قضیه از جھت معنی ھردو  و اوسط
ه کتغایر باشد و یک قسم از مصادره آنست که مقدمات دلیل واضح از مطلوب نباشند بل

ر معصوم یه حضرت امکو اقبل للمنع باشند به نسبت مطلوب نزد خصم مثل آن یاخف
 یز نزد اھل سنت ثابت است و لو فیر نیاست و معصوم امام است امامت حضرت ام

ر را یچ وقت حضرت امیاست در ھیشان خاصه انبیت نزد ایوقت من االوقات و معصوم
ار واضح و یته امامت آنجناب بسل مثبیشمارند و دال یمحفوظ م یآردانند  نمی معصوم

 ل اثبات عصمت مخدوش و مقدوح.یقوت دارند و دال
ز یم چکحشود  می لفظ اطالق یکز یبر دو چعنی یلفظی  کغلط باشترا :نوع پنجم

ز امام ین یفه نبیو خل یعت و وحیامام است در نزول شر ینند مثل نبکگر ثابت ید
 دیبا میفه ھم یمعصوم باشد خل یام و جنگ و صلح پس چون نبکم و احکاست در ح

گر است و اطالق امام بر یدمعنی به  یه اطالق امام بر نبکه معصوم باشد حال آنک
شود  می ه واقعیھات نحویه در توجک یل است غلطین قبیگر و از ھمیدمعنی فه به یخل

احتراز از صلوه  برای »يقيمون الصلوهو«حال است از  »هم راكعونو«ند یه گوکمثل آن
 لفظ گفته یکرا به عالقه مجاز زی یچعنی یل است غلط مجاز ین قبیھود و از ای

ه کند یروافض گوبعضی ه کنند مثل آنکز را ثابت یباشد آن چ نمیآنچه الزم شود  می
م و کن است مذھب ھشام بن الحیل نور محسوس فالله محسوس و ھمکالله نور و 
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بنابر مجاز است و  یتعال یر بر ذات باره اطالق لفظ نوکشان و حال آنیان ایشوایگر پید
 یر را حق تعالیه حضرت امکند یاست و مثل آنچه گوقی یحق یت الزم نوریمحسوس
به تصرف و افضل از  یمعصوم و مفترض الطاعه و اول یه نبکفرمود چرا  ینفس نب

اگر ه کام ثابت باشند حال آنکن ھمه احیز ایر را نیق بود و حضرت امیا و خالیع انبیجم
قت مترتب یم حقکق مجاز فرمود و بر مجاز حیر را نفس فرمود به طریحضرت ام

 ت او شود.یو اال شجاع را موجب سلب انسان شود مین
ه یلکمقدمه صادقه به دست عقل افتد و وھم را عنی یس است کھام العیا :نوع ششم

ست مقدمه ه ھر انسان معصوم قابل امامت اکار برد مثل آنکل بیصادق شمرده در دال
ل امامت معصوم است حاالنکه نزد یصادقه است و عکس او را وھم تراشید که ھر قا

 بموجبه کلیه.شود  میمنطقیین ثابت و مقرر است که موجبه کلیه منعکس ن
اغفال اللزوم است یعنی حکم ملزوم را به الزم اعم دھند واز ان دو غلط  :نوع ھفتم

ز ان واجب است که ریاست امت دارد پس ھر افتند مثل انکه گویند نبی را عصمت ا
د که معصوم باشد حاالنکه عصمت نبی از جھت تصدیق معجزه است یبا می رئیس امت

نه از جھت ریاست و ازین قبیل است آنچه گویند که عزل ابوبکر از تبلیغ براه از آن 
او از جھت بود که قابل نیابت پیغمبر نبود پس قابل ھیچ نیابت نباشد حاالنکه عزل 

جھت موافقت عادت عرب بود در نقض عھد و از ھمین قبیل است آنچه گویند که 
که صحابه را در مقابله اھل دانند  می معاویه را در مقابله حضرت امیر از ان خطاکار

 بیت دعوی خالفت نمیرسید پس ھر صحابی را بمقابله اھل بیت دعوی خالفت
 و علی ھذا القیاس.رسد  نمی

اجتماع متنافیین را در دو وقت نیز تجویز نکنند واین غلط از اغفال  :نوع ھشتم
مثل آنکه گویند خلفاء ثالثه در وقتی از اوقات کافر بودند و کافر شود  می زمان ناشی

قابل امامت نیست حاالنکه از بدیھیات است که اجتماع ھر متنافیین در وقت واحد 
مثل نوم و یقظه و حرارت و برودت و محال است نه در ذات واحد در اوقات مختلفه 

 علی ھذا القیاس.
اخذ القوه مکان الفعل مثل آنکه گویند حضرت امیر در حضور آنجناب  :نوع نھم

پس اگر بعد  »بمنزله هارون من مويس يانت من« جصلی الله علین و سلم امام بود لقوله 
وی بالفصل امام نباشد عزل وی الزم آید و عزل امام جایز نیست حاالنکه حضرت امیر از 
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امام بالقوه بودند نه امام بالفعل و عزل امام بالقوه بمعنی عدم  جدر حضور آنجناب  س
 نصب او جایز است لوجود الرجح منه.

 اند  ججزء پیغمبر  جاخذ الجزء مکان الکل مثل آنکه گویند اوالد پیغمبر  :نوع دھم
و درین وھم  جمعصوم است حاالنکه معصوم کل پیغمبر است نه جزء او  جو پیغمبر 

 غلط مجاز ھم واقع است زیرا که اوالد جزء حقیقی نیستند.
اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات یعنی تابع را حکم مبتوع دادن مثل  :نوع یازدھم

غ احکام پس مبلغ احکام باشد مثل پیغمبر آنکه گویند امام نایب پیغمبر است در تبلی
مبلغ ج معصوم است پس امام میباید که معصوم باشد حاالنکه پیغمبر  ج و پیغمبر ج

بالذات است و امام مبلغ بالتبع و عصمت از خواص مبلغ بالذات است و از ھمین قبیل 
تر است ن امت نایب پیغمبریست که از جمیع پیغمبران بھیاست آنچه گویند که امام ا

ه امام نیز از جمیع پیغمبران بھتر باشد حاالنکه نایب آن شخص را حکم آن کپس باید 
 باشد. نمی شخص در جمیع صفات

ه کآن در الزم اعم مثلھردو  راک آنحکم باتحاد دو چیز بسبب اشت :نوع دوازدھم
رضا دارند بان فعل که دران مشورت و اکراه جمع ھردو  مشیر مکره است بسبب انکه

ھرکه  چون مشیر واقع شده در قصه قرطاس مکره ھم شد و سشده پس حضرت عمر 
مشوره دادن و نمودن فرقی  درمیاناکراه کند نبی را بر چیزی گنھکار است حال انکه 

 المتوھم باور ندارد و لھذا صبیان و نسوان آن را م اگرچهاست بدیھی عند العقل 
 مانند مکره.کنند  می

عدم ملکه را بجای سلب و ایجاب گرفتن مثل آنکه گویند خلفاء ثالثه  :نوع سیزدھم
آید بوجود  نمی چون معصوم نبودند فاسق باشند حاالنکه از عدم عصمت فسق الزم

 الواسطه بینھما و ھو المحفوظ.
از ھریک  ویندکل مجموعی را بحکم کل افرادی گرفتن مثل آنکه گ :نوع چھاردھم

صحابه معصوم نبود پس کل صحابه ھم معصوم نباشند پس اجماع ایشان محتمل خطا 

ل انسان ك«احکام کل مجموعی و کل افرادی فرق بسیار است  درمیانباشد حاالنکه 

شبعها هذا يسعها هذا الدار وال يجمموع االنسان الوف يشبعه هذا الرغيوسعه هذا الدار ي

 .»فيالرغ
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امثال متجدده را یک چیز بعینه دانستن و این وھم خیلی بر ضعیف  :نوع پانزدھم
العقالن غلبه دارد حتی که آب دریا و شعله چراغ و آب فواره را اکثر اشخاص یک آب و 

مثال روز  اند یک شعله خیال کنند و اکثر شیعه در عادات خود منھمک این خیال
امام حسین گمان برند و احکام عاشورا در ھر سال که بیاید آنرا روز شھادت حضرت 

قراری آغاز نھند مثل زنان که ھر سال  بی ماتم و نوحه و شیون و گریه و زاری و فغان و
که زمان امیر سیال غیر داند  می بر میت خود این عمل نمایند حاالنکه عقل بالبداھه

ام در قار است ھرگز جزء اوثبات و قرار ندارد و اعاده معدوم محال و شھادت حضرت ام
روزی شده بود که این روز ازان روز فاصله ھزار و دوصد سال دارد این روز را باان روز 
چه اتحاد و کدام مناسبت و روز عید الفطر و عیدالنحر را برین قیاس نباید کرد که در 
انجا مایه سرور و شادی سال بسال متجدد است یعنی اداء روزه رمضان و اداء حج خانه 

و لھذا اعیاد شود  می نعمه المتجدد سال بسال فرحت و سرور نو پیداکعبه که شکرالل
شرایع برین و ھم فاسد نیامده بلکه اکثر عقال نیز نوروز و مھرجان و امثال این تجددات 

و موجب تجدد شود  می که ھر سال چیزی نو پیدا اند و تغییرات آسمانی را عید گرفته
ر و امثال ید بابا شجاع الدین و تعید بعید غدیعباشد و علی ھذا القیاس تعید ب می احکام

 وۡمَ ۡ�َ ٱ﴿ذلک مبنی بر ھمین وھم فاسد است ازینجا معلوم شد که روز نزول آیه 
 ۡ�

َ
ۡ�َمۡمُت  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  َمۡلُت أ

َ
ۚ دِينٗ  ۡسَ�ٰمَ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت  نِۡعَمِ�  َعلَۡيُ�مۡ  َو� و روز  ﴾ا

و عید الفطر و عیدالنحر را  اند نزول وحی و شب معراج را چرا در شرع عید قرار نداده
و روز تولد و وفات ھیچ نبی را عید نگردانیدند و چرا صوم یوم عاشورا که  اند قرار داده

بجا آورده بودند منسوخ شد درین ھمه ھمین سر ج سال اول بموافقت یھود آنحضرت 
لی نباشد بدون تجدد نعمت حقیقه سرور و فرحت نمودن یا غم و است که وھم را دخ

 ماتم کردن خالف عقل خالص از شوایب وھم است.
صورت چیزی را حکم آن چیز دادن و این وھم اکثر راه بت پرستان  :نوع شانزدھم

 ھم بسیار گرفتار زده و آنھا را در ضاللت افگنده و اطفال خورد سال نیز درین و
شوند و  می ن و سالح و دیگر چیزھا را از چوب و گل ساخته خرسندباشند اسپا می

 ھای انگارند دختران خورد سال پسران و دختران از جامه می حقیقت اسپ و سالح
نمایند و در شیعه این وھم  می و شادیکنند  می نکاح آنھاباھم  منقش ملون ساخته

و کنند  می زھرا تصویر راخیلی غلبه کرده قبور حضرت امامین و حضرت امیر و حضرت 
به گمان آنکه این قبور حقیقت قبور مجمع النور آن بزرگواران است تعظیم و افر نمایند 
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بلکه نوبت به سجدات رسانند و فاتحه خوانند و سالم و درود رسانند و مگس رانھای 
منقش و مزیب گرفته گردا گرد استاده شوند در رنگ مجاوران داد شرک دھند و نزد 

 در حرکات طفالن و حرکات این پیران نابالغ ھیچ تفاوت نیست. آنھا
ند از یشخصی را بنام دیگری مسمی کرده با وی سلوک آن شخص نما :نوع ھفدھم

اھانت و ضرب و شتم و این وھم اضعف از وھم سابق است طفالن خردسال ھنگام 
را پاسبان قرار  بازی یکی را از میان خود پادشاه و یکی را وزیر و یکی را دزد و یکی

دھند و بحسب مرتبه این مناصب سلوک نمایند شیعه نیز در ایام عاشورا شخصی را 
را شمر و بعضی زنان را بنام مخدرات و مستورات مسمی کرده ھمان شخصی د و یزی

معامله و سلوک نمایند که با آن اشخاص بایستی کرد و در رد این وھم فاسد کالم الله 

ُ بَِها ِمْن ُسلَْطانٍ  إِْن ِ�َ ﴿کافی است  نَْزَل ا�َّ
َ
�ُْتْم َوآبَاؤُُ�ْم َما �

َ
يُْتُموَها � ْسَماٌء َسمَّ

َ
 إِ�َّ أ

�ُْفُس 
َ
نَّ َوَما َ�ْهَوى اْ�  .]٢٣[النجم:  ﴾٢٣َولََقْد َجاَءُهْم ِمْن َرّ�ِِهُم الُْهَدى إِْن يَتَّبُِعوَن إِ�َّ الظَّ

که نام این شخص عبیدالله یا  معلوم کنندھرگاه  و متفرع بر ھمین است که
عبدالرحمن است او را اھانت کنند و تحقیر نمایند حاالنکه در حدیث صحیح وارد است 

و بدیھی است که نام چیز حکم آن چیز  »عبدالرمحنواهللا عبداهللا اىل  اءـاحب االسم«که 
ندارد نام آتش گرم نیست و نام آب سرد نیست و نام قند شیرینی ندارد و نام صبر 

 تلخی ندارد.
ظرف را شرط تناقض ندانستن و این وھم ھم راه بسیاری از عوام زده  :نوع ھجدھم

ئله است اجتماع نقیضین را بحسب دو ظرف مختلف تجویز نکنند و شیعه در مس
اجتھاد درین وھم گرفتارند و گویند اگر امام از جانب خدای تعالی منصوب نشود و 
احکام شرعیه در غیر منصوصات وابسته برای مجتھدین باشد اجتماع نقیضین الزم آید 

و حاالنکه چون ظن داند  می زیرا که ابو حنیفه چیزی را حالل گفته و شافعی آنرا حرام
که زید داند  می یضین چه قسم متصور گردد ھر عاقلمجتھد مختلف شد اجتماع نق

متناقض نیستند درینجا ھم در باھم  قائم فی ظنی و زید لیس بقائم فی ظن عمرو ھرگز
ھمان ھرکس  غیر منصوصات حکم معین نیست از جانب خدا بلکه حکم الھی در حق

الف اخت«است که در اجتھاد اوست یا در اجتھاد متبوع اوست و ھمین است معنی 

 .»رمحه يامت
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تشبیه چیزی به چیزی را موجب مساوات مشبه و مشبه به فھمیدن و  :نوع نوزدھم
باشد نه صبیان ممیزین را و شیعه را بسیار این وھم  می این وھم صبیان صغیر السن را

افتاده مثل آنچه گویند که حضرت امیر را با انبیاء اولوالعزم در زھد و تقوی و علم و 
ھرکه  پس باید که حضرت امیر مساوی با انبیاء اولو العزم باشند و اند دهحکم تشبیه دا

مساوی انبیاء اولو العزم باشد افضل باشد از دیگر انبیاء و این وھم صریح الفساد است 
 حاجت بیان ندارد.

عادیات را بجای اولیات آوردن و این وھم اکثری را درفرق ضاله واقع  :نوع بیستم
خورند مثل آنچه گویند که ریاست در  درین گرداب غوطه ھا می کرده و علماء اجله

شخص در اوالد و خاندان او باشد بدلیل فعل اکاسره و قیاصره و زمینداران و راچپوتان 
و مقابل این وھم وھم دیگر است از رسد  نمی و با وجود داماد خسر را منصب ریاست

باشد و  می بتجویز زوجه او ھمین جنس و آن آنست که تعلق ریاست بعد از فوت شخص
متعدده داشته باشد زوجه کار باو مختص باشد و باکره در خانه او آمده    ھای اگر زوجه

گردد و داماد و دختر را درین دخلی نیست بالجمله نزد  می باشد باین اختیار ممتاز
وھم فاسد است و در شرع اصال توارث منصب و ریاست نیامده مدار بر ھردو  عقل

 رجحان قابلیت و لیاقت یا بر اشاره صاحب ریاست است.
قیاس الغایب علی الشاھد یعنی کار خدا و پیغمبر را بر کار خلق و  :نوع بیست و یکم

امت قیاس کردن و این داء عضال ھم عقاید بسیاری را فاسد کرده و در الھیات فساد 
اصلح و لطف اکثر مسایل شیعه متفرع بر ھمین اصل است خصوصا دالیل وجوب 

وجوب عدل و اثابه مطیع و عقاب عاصی و غیر ذلک و بیان فساد این وھم در ابواب 
 سابقه گذشت.

اھمال االضافات یعنی یک چیز را دو سه نسبت با چند چیز واقع  :نوع بیست و دوم
و نسبت دیگر حکم دیگر را از ھمه آن کند  می است و یک نسبت حکمی را تقاضا

مالحظه کنیم و نسبت دیگر را مھمل گذاریم و این وھم مسایل نسبتھا یک نسبت را 
نبی است موقوف بر  کثیره امامیه را در پیش آمده مثل آنچه گویند که امامت نیابت

اذن نبی باشد فیجب ان یکون االمام منصوصا حال انکه امامت ریاست است پس 
مثل گویند که  موقوف بر اختیار ایشان باشد فال یجب ان یکون االمام منصوصا و

حضرت امیر واجب المحبت بود و ام المومنین با وی پرخاش نمود واجب البغض باشد 
ن زوجه محبوبه اوست یواجب المحبت باشد و ام المؤمنج حاالنکه حضرت پیغمبر 
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ل ایشان سرایت کرده و مثل یپس واجب المحبت باشد و این وھم در جمیع مسا
 بایشان. مشھور حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء

و  کآنچه آرزوی دل باشد از کمال انتظام و حسن سیاست مل :نوع بیست و سوم
ه امام کاست آنرا واقع گمان بردن و اعتقاد تحقیق آن داشتن مثال گویند یگر لوازم رید

معصوم مفترض الطاعه که از جانب غیب بااو ھر حکمی شرعی و مصلحت دنیوی القا 
ید عجب لطفی دارد پس البد واقع است لیکن از نظر ما شود و ھرگز خطا در تدبیر ننما

دانیم که متحقق است درینجا با وصف عالمه و ھم  می ب و نه خبر او را شنویم یقینیغا
این غفلت عالوه است که چون او را ندیدیم و نه خبرش شنیدیم وجود و عدمش برابر 

 .ی چه لطف و کدام حاصلاست در وقوع این آرزوی دل
دلیل او را در معلومات خود نیابیم باطل است و این ھرچه  :و چھارمست ینوع ب
ز متمسک ساخته انکار وجود الوان در ظلمت یاز سفھاء سابقین ن یثرکوھم را ا

را ما ھرچه  بینیم و نمی ه در ظلمت رنگ موجود نیست زیرا که ماکند یاند گو کرده
فھمند  نمی ست اینیننمیبینیم در ظلمت موجود نیست پس رنگ در ظلمت موجود 

کنیم شیعه درین وھم بسیار  نمی آن که موجود باشد و ما ادراککه جایز است 
گرفتاراند و انکار فضایل صحابه و ازواج مطھرات نمایند و گویند که در کتب ما مروی 

خ انکار کنند و اعتقاد بطالن امور دارند و یر و تواریواقعه را ارباب س نیست و دیگر امور
ن باب بایشان نموده شود گویند که ما ازین عبارات یه در ایات و احادیث متفق علاگر آی

ُ بُِ�ْفرِهِْم َ�َقلِيً� َما  َوقَالُوا قُلُوُ�َنا ُغلٌْف ﴿م یفھم نمی این مدعا بَْل لََعَنُهُم ا�َّ
 .]٨٨[البقرة:  ﴾٨٨يُْؤِمُنونَ 

آنکه تقدم در زمان و تصنیف کتاب ھا و تدوین رسایل و شھره  :نوع بیست و پنجم
ثرت تالمذه و اصحاب دلیل حقیت است پس متبوعان علماء ما چون کشدن در آفاق و 

ن ین بابتھا اوفی داشتند بال شبھه البته معتقدات ایشان مطابق واقع باشد و اصل ایاز ا
و کثرت جاه و شھرت و  وھم آن است که در مناصب دنیوی و وجدان مال و نعمت

تقدم مساوی ھجوم اتباع و حشم دلیل بزرگی و ثروت و مکنت است آن تقدم را وھم 
ه یو حکم به سبقت و پیش دستی در دریافت مطالب علمداند  می در فھم ادراک حق

د و غلطی این وھم ظاھر و بدیھی است این بابتھا در حکماء یونان و ھند زیاده ینما یم
ه است حال آنکه اکثر معتقدات آنھا خصوصا در الھیات و نبوات و معاد برین فرقه بود

این فرقه سفیھه را در معرض ھای  مغلط شاھد سفاھت آنھاست بالجمله اگر اوھام و
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 آید که دفترھا کفایت آن می بیان بااشباع و استیفاء قصد نماییم طولی و عرضی الزم

 .»ريثكالعلی  دليل يالقلوت تفا رفكا«توانند نمود ناچار برین نمونه  نمی

 شیعه در تعصبات :فصل دوم
بدانکه معنی تعصب آنست که انکار کنند بر مخالف چیزی را که نزد خود ثابت 
است بدلیل قطعی و الزام دھند مخالف را بر چیزی که نزد خود نیز منکر است بدلیل 

الزامی باشد نه تعصب و قطعی و مخالف نیز در نفی و اثبات موافق خود باشد و اال دلیل 
چون حقیقت غلو نیز ھمین است که اثبات منفی و نفی ثابت نمایند بجھت افراط 
 محبت پس داخل در تعصب است و در ھمین فصل مذکور کرده شد و عنوان کالم در

 قسم تعصب است فقط.ھردو 
که بطریق ج آنکه براھین روشن مثل آفتاب از کتاب و سنت پیغمبر  :تعصب اول

تر از طریق اھل سنت مروی شده از حضرات اھل بیت و جناب مستطاب پیغمبر توا
چون بر ایشان عرض کرده شود انکار مطلق نمایند و روایات ضعیفه واھیه را که از 
رجال مجروح و مطعون و غیر معتبر نزد خود ھم موافق طریق قوم از راه امامیه رسیده 

وایت کند موجب علم و عمل است که در قبول کنند و گویند که آنچه امامی او را ر
اسناد او مجاھیل و ضعفا و وضاعین و کذابین واقع شوند و آنچه اھل سنت روایت کنند 
که بواسطه رجال سقات آنھا رسیده باشد واجب الرد و االنکار است حاالنکه درباب 

ضعیف  اخبار از جمیع علماء ایشان منقول شد که موثق مقدم و بھتر و معتبرتر امت از
و نیز آیات خفیه را که ھرگز  اند و اخبار ثقات اھل سنت بال شبھه نزد ایشان موثق

ح انگارند و ینص و صرکند  نمی موافق قواعد اصول و عربیت بر مدعای ایشان داللت
نصوص صریحه را که بر مذھب اھل سنت داللت واضح دارند متشابه مفاد کنند 

ء ایشان مسلوک شده باین وضع که بعض کافران حاالنکه طریق امتحان بارھا با علما
ذمی را که غرضی بھیچ و عالقه با اھل آن ندارند بعد از تعلیم لغت عرب یا ترجمه تحت 
اللفظ آن آیات شنوانیده استفسار واقع که شما ازین کالم چه فھمیدید گواھی بر 

 ه نفھمیده.و مدعای شیعه را ھرگز باورنه کرده و از آی اند مدعای اھل سنت داده
آنکه پیغمبر خاتم المرسلین و حضرت امیر را برابر دانند حاالنکه  :تعصب دوم

 افضلیت پیغمبر بر جمیع مخلوقات نزد ایشان ھم متواتر است .
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محبت علی در دل دارد ولو یھودی و نصرانی و ھندو باشد ھرکه  آنکه :تعصب سوم
داخل بھشت است و ھرکه دوستی صحابه در دل دارد گو متقی و عابد و محب اھل 
بیت ھم باشد داخل دوزخ است چنانچه رضی الدین لغوی از جمله شیعه حکم کرده 

االنکه است به بھشتی بودن زنینا بن اسحاق نصرانی برین چند بیت که گفته است ح
 را بد نگفته. بابوبکر و عمر 

 شعر:

ــــــو يعــــــد  رهمكــــــم ال احــــــاول ذيت
 

ــــــــاذا ذ  ــــــــم روا يفك ــــــــه الئ  اهللا لوم
 

ــــال النصــــاري ــــا ب ــــون م  بحــــبهم يقول
 

ـــو  ـــل النه ـــرب  ياه ـــن اع ـــاجموم  اع
 

 ال حســــــب حــــــبهم فقلـــــت هلــــــم اين
 

 البهـــائمحتـــی  قلـــوب اخللـــق يف يرس 
 

بخوبی یاد کنند برای دو سه بیتی که و ابن فضلون یھودی را جمیع علماء این فرقه 
 گفته است

 شعر:

ـــــ رب هـــــب يل ـــــن ال ـــــؤيليمعـم  شه س
 

ـــــ  ـــــف عن ـــــول يواع ـــــق آل الرس  بح
 

 ف عــــــــيلكــــــــرشبــــــــه ب يواســــــــقن
 

 اء بعــــــــل بتــــــــوليــــــــد االوليســــــــ 
 

حاالنکه حب حضرت علی و اھل بیت و مدح گوئی و منقبت خوانی این بزرگواران 

َ�َمْن ﴿باالجماع عبادت است و قبول جمیع عبادات را ایمان شرط است قوله تعالی 
اِ�َاِت وَُهَو ُمْؤِمٌن فََ� ُ�ْفَراَن لَِسْعيِهِ �نَّا َ�ُ َ�تُِبونَ   .]٩٤اء: ی[األنب ﴾٩٤َ�ْعَمْل ِمَن الصَّ

بدون ایمان بما جاء به تأثیر در کافران نه کرده باشد محبت ج چون محبت پیغمبر 
در وجوب محبت و تعظیم در حق  اند حضرت امیر و اھل بیت که بال شبھه تابع آنجناب

عه یکافر چه خواھد کرد و نیز نجات کفار از دوزخ و دخول آنھا در بھشت نزد خود ش
 اگرچهاعمال خیر بجا آرند و دخول اھل ایمان ھرچند  در عقاید باطل و محال است

معاصی و سیئات داشته باشند نزد ایشان ھم در بھشت قطعی است و دوستی صحابه 
نھایت کار معصیت و گناه کبیره خواھد بود اھل سنت بسبب دوستی آنھا چرا محروم 

بیت از بھشت باشند حاالنکه بالشبھه محبت اھل بیت دارند و چون محبت اھل 
کافران را از دوزخ خالص کند و در بھشت درآرد اھل سنت را که بسبب دوستی 

 و بس چرا از دوزخ خالص نکند و در بھشت داخل نه سازد. اند ب گناهکصحابه مرت
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حاالنکه کند  نمی آنکه گویند با محبت علی ھیچ معصیت ضرر :تعصب چھارم

االیه. و اخبار صحیحه از » بهز جيعمل سوءاً يمن «نصوص قرآن بخالف آن ناطق است 
 حضرات ائمه نیز بر خالف آن شاھد کما مّر مرارا.

آنکه بسبب فرط بغض صحابه تمام امت محمدیه را امه ملعونه نامند و  :تعصب پنجم

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَ�نَْهْوَن َعِن ﴿را که  نص قرآنی
ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ُكنُْتْم َخْ�َ أ

 ِ ْهُل الِْكَتاِب لََ�َن َخْ�ًا لَُهمْ  الُْمنَْكرِ َوتُْؤِمُنوَن بِا�َّ
َ
ْ�َ�ُُهُم  َولَْو آَمَن أ

َ
ِمنُْهُم الُْمْؤِمُنوَن َوأ

است مطروح سازند و روایت حضرت امام حسن  .]١١٠[آل عمران:  ﴾١١٠الَْفاِسُقونَ 
ت کرده فراموش یرواح از آنجناب یعسکری در تفسیری که ابن بابویه به سند صح

 فضيلكسائر االمم علی  اما علمت ان فضل امه حممد«نمایند و لفظ آن روایت اینست که 

ًة وََسًطا ِ�َُكونُوا ُشَهَداَء َ�َ ا�َّاِس ﴿و نیز آیه  »يخلقعلی  مَّ
ُ
َوَ�َذلَِك َجَعلَْناُ�ْم أ

بْلََة الَِّ� ُكنَْت َعلَيَْها إِ�َّ ِ�َْعلََم َمْن َوَما َجَعلَْنا الْقِ  َوَ�ُ�وَن الرَُّسوُل َعلَيُْ�ْم َشِهيًدا
ْن َ�نَْقلُِب َ�َ َعقَِبيْهِ  ُ  يَتَّبُِع الرَُّسوَل مِمَّ ِيَن َهَدى ا�َّ َوَما  �ْن َ�نَْت لََكبَِ�ةً إِ�َّ َ�َ ا�َّ

ُ ِ�ُِضيَع إِيَمانَُ�مْ  َ بِا�َّاِس لََرُءوٌف رَ  َ�َن ا�َّ را گوش  .]١٤٣[البقرة:  ﴾١٤٣ِحيمٌ إِنَّ ا�َّ
 ننھند.

آنکه از قرآن مجید که بالشبھه از حضرت ائمه نزد ایشان منقول  :تعصب ششم
 بالتواتر است و ھمیشه آنحضرات او را به نیت عبادت در نماز و خارج نماز تالوت

و در کالم خود  اند و امام حسن عسکری و دیگر ائمه او را تفسیر کردهفرمودند  می
آوردند تبرا نمایند و گویند که این قرآن منزل نیست  می استشھاد باآیات و الفاظ آن

بجا آورده سبحان  سمحرف عثمان است بجھت آنکه خدمت جمع و ترویج آن عثمان 
 الله این چه مرتبه از بغض و عناد است که بکجا رسانیده.

الھی و تالوت قرآن مجید حاالنکه  را ترجیح دھند بر ذکر سلعن عمر  :تعصب ھفتم
در ھیچ شریعت بد گفتن بدان ثواب ندارد چه جای آنکه از ذکر خدا که بااجماع ملل و 

 نحل افضل اشغال و اعمال است بھتر باشد قوله تعالی

َ�ةَ ﴿ قِِم الصَّ
َ
وِ�َ إَِ�َْك مَِن الِْكَتاِب َوأ

ُ
َ�ةَ َ�نَْ� َعِن الْفَ  اتُْل َما أ ْحَشاءِ إِنَّ الصَّ

ْ�َ�ُ  َوالُْمنَْكرِ 
َ
ِ أ ُ َ�ْعلَُم َما تَْصَنُعونَ  َوَ�ِْ�ُر ا�َّ  .]٤٥بوت: ک[العن ﴾٤٥َوا�َّ



 ی اثنا عشری تحفه   ٦٤٤

لعن کبراء صحابه و ازواج مطھرات رسول علیه و علیھم الصلوات و  :تعصب ھشتم
التسلیمات را عبادت عظمی دانند و مثل صلوات خمس مداومت و مواظبت بران فرض 

ابوجھل و فرعون و نمرود را که بالشبھه اعداء خدا و دشمنان پیغمبران انگارند و 
گاھی سب نکنند و بد نگویند و در کتب ایشان مسطور است که لعن  اند خدا بوده
ھر صبح برابر ھفتاد حسنه است و لعن ابوجھل و فرعون و نمرود را  بشیخین 

 برابر نیم دانگ حسنه ھم نشمارند.
از  سو حضرت ام کلثوم را بجھت ازدواج ایشان با عثمان حضرت رقیه  :تعصب نھم
بلکه بعضی  اند خارج نمایند و گویند که اینھا دختران آن حضرت نبودهج اوالد پیغمبر 

اند تا مشارکت مادری ھم با حضرت  ایشان گویند که دختران حضرت خدیجه نیز نبوده

َها ﴿تعالی  حاصل نشود حاالنکه صریح خالف نص قرآنی است قوله بزھرا  ُّ�
َ
يَا �

ْزَواِجَك َوَ�َناتَِك َو�َِساءِ الُْمْؤمِنَِ� يُْد�َِ� َعلَيِْهنَّ ِمْن َجَ�بِيبِِهنَّ 
َ
دَْ�  ا�َِّ�ُّ قُْل ِ�

َ
َذلَِك أ

ْن ُ�ْعَرْ�َن فََ� يُْؤَذْ�نَ 
َ
ُ َ�ُفوًرا رَِحيًما أ و در نھج البالغه  .]٥٩[األحزاب:  ﴾٥٩َوَ�َن ا�َّ

را گفت  سمذکور است که حضرت امیر در مقام عتاب بر تغیر سیرت شیخین عثمان 
یناال یعنی الشیخین و شیخ الطایفه ابو جعفر طوسی در تھذیب  قد بلغت من صھره ما لم

که کان یقول فی دعائه اللھم صل علی رقیه بنت کند  می روایت ساز امام جعفر صادق 

ج يتزو«کلثوم بنت نبیک و کلینی نیز روایت کرده است که  علی امنبیک اللھم صل 

ه يرقوالقاسم  ÷ ن سنه فولد له منها قبل مبعثهيعرشوابن بضع وهوه جيخد ج رسول اهللا

و در روایت دیگر آورده  »فاطمهوالطاهر وب يمبعث الطـولد له بعد الولثوم كام ونب يزو

مبعث ـال الطاهر ولدا قبلوب يان الطوها السالم يعلمبعث اال فاطمه ـولد له بعد اليم ـانه ل«

 در شرح تفصیل این ماجرا نموده. »ينيل قزويمال خلو يانته

حاالنکه نزد  اند از منافقان بوده شآنکه گویند ابوبکر و عمر و عثمان  :تعصب دھم
مؤمن متمیز شده بود  خود ایشان ثابت است که آنجناب در آخر حیات خود که منافق از

�ْتُْم َعلَيْهِ َح�َّ يَِمَ� اْ�َبِيَث مَِن ﴿بموجب نص قرآنی 
َ
ُ ِ�ََذَر الُْمْؤمِنَِ� َ�َ َما � َما َ�َن ا�َّ

ّيِبِ  َ َ�ْتَِ� ِمْن رُُسلِهِ َمْن �ََشاءُ  الطَّ ُ ِ�ُْطلَِعُ�ْم َ�َ الَْغيِْب َولَِ�نَّ ا�َّ مُِنوا فَآ َوَما َ�َن ا�َّ
ِ َورُُسلِهِ  ْجٌر َعِظيمٌ  بِا�َّ

َ
را  سابوبکر  .]١٧٩[آل عمران:  ﴾١٧٩�ْن تُْؤمِنُوا َوَ�تَُّقوا فَلَُ�ْم أ



 ٦٤٥  در خواص مذهب شیعهباب یازدهم: 

 امام نماز فرمود و منافق را باالجماع امام نماز کردن جایز نیست و حضرت امیر به او و
ز یمقداد و عمار ھمه نو ابوذر و سلمان و کرد  می ھمیشه اقتدا نماز شعمر و عثمان 

 نمودند. می اقتداھرسه  باین
را دو بت بود که پنھان  بآنکه تیمی و عدوی یعنی ابوبکر و عمر  :تعصب یازدھم

حاالنکه نزد خود ایشان ثابت است کردند  می در خانھای خود داشتند و عبادت آن بتان
ختر خود با او داشت ابی بکر را حضرت امیر متبنی فرمود و اراده انکاح د بی که محمد

پس درین صورت که ابوبکر مشرک بود نکاح اسماء بنت عمیس که بالشبھه مومنه بود 
با وی صحیح نشد و محمد بن ابی بکر ولد الزنا برآمد و اراده نکاح دختر خود با او 

را دختر خود نکاح فرمود اگر مشرک بود  سنمودن چه قسم صحیح شود و نیز عمر 
رست شد و با بت پرستان این معامالت از معصوم چگونه راست این نکاح چه قسم د

َمٌة ُمْؤِمَنٌة َخْ�ٌ ِمْن ُمْ�َِ�ٍة َولَْو  َوَ� َ�نِْكُحوا الُْمْ�َِ�ِت َح�َّ يُْؤِمنَّ ﴿آمد قوله تعالی 
َ
َوَ�

ْعَجَبتُْ�مْ 
َ
َخْ�ٌ ِمْن ُمْ�ٍِك َولَْو َولََعبٌْد ُمْؤِمٌن  َوَ� ُ�نِْكُحوا الُْمْ�ِ�َِ� َح�َّ يُْؤِمُنوا أ

ْعَجَبُ�مْ 
َ
ولَ�َِك يَْدُعوَن إَِ� ا�َّارِ  أ

ُ
ِ �ِإِذْنِهِ  أ ُ يَْدُعو إَِ� اْ�َنَّةِ َوالَْمْغفَِرة ُ آيَاتِهِ  َوا�َّ َوُ�بَّ�ِ

ُرونَ   .]٢٢١[البقرة:  ﴾٢٢١لِلنَّاِس لََعلَُّهْم َ�َتَذكَّ
آنکه گویند که آیات وارده در فضایل اصحاب از مھاجر و انصار  :تعصب دوازدھم

 اند ھمه متشابھات شخصوصًا در حق ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و عائشه 
 غیر مفھوم المعنی ذکره ابن شھر اشوب السروی المازندرانی و غیره من علمائھم.

حضرت علی و ذریت  در بغضکنند  می گویند که اھل سنت افراط :تعصب سیزدھم
ذکره ابن شھر اشوب و بھمین سبب ایشان را بنواصب ملقب کنند  شطاھره او 

حاالنکه خود ایشان در کتب خود از کتب اھل سنت خصوصا از بیھقی و ابوالشیخ و 

اليومن احد�م حىت اكون احب ايله من نفسه و ( ج قال« اند دیملی نقل کرده

ا ـمـ(احبوا اهللا لج  ابن عباس قال قال رسول اهللا عنو) ي�ون عرت� احب ايله من نفسه

دانند  می و نیز »ك ذلريغاىل  )يحلب يتياحبوا اهل بوحلب اهللا  احبوينوم من نعمه كغذوي
شمارند حضرت شیخ  می که اھل سنت حب امیر و ذریه طاھره او را از فرایض ایمان
 فرمایند. می عربیفرید الدین احمد بن محمد نیشابوری معروف بعطار در اشعار 

ـــــدل باهـــــل الب ـــــال تع ـــــف  ت خلقـــــاي
 

ــــل الب  ــــفاه ــــعادهي ــــل الس ــــم اه  ت ه
 



 ی اثنا عشری تحفه   ٦٤٦

 فبغضـــــــهم مـــــــن االنســـــــان خرســـــــ
 

ـــــــــــادهو يقـــــــــــيحق   حـــــــــــبهم عب
 

این اشعار را شیخ بھاء الدین آملی در کشکول خود نقل نموده باز از شیخ موصوف 
 بمومن.من آمن بمحمد و لم یومن باھل بیته فلیس فرمود  می کهکنند  می نقل

و محبت ابوحنیفه و پرخاش او با اعمش وقتی که قصه خطبه بنت ابوجھل را که از 
کرد  می بر وی عتاب فرموده بود روایتج  حضرت امیر بوقوع آمده بود و آنجناب

این قصه صحیح است لیکن ترا ھرچند  مشھور و معروف است ابوحنیفه با او گفت که
ه بحضور مردم روایت کنی مسئله دینی بران قصه ادبان بی چه الیق است که این قصه را

موقوف نیست و شریک بن عبدالله و ابن شبرمه و ابن ابی لیلی ھمه با ابوحنیفه متفق 
شده بخانه اعمش رفتند و او را بر روایت این قصه مالمت کردند اعمش گفت که من از 

روایت کردم کارم ام  شما پیش قدمم در محبت علی لیکن حدیث را چنانچه شنیده
ھمین است باز دفتری از مناقب امیر المومنین روایت کرد تا آنکه ھمه ازو خوش شدند 

خود مراجعت کردند و صحبت و تلمذ و اخذ علم و طریقه که ابوحنیفه را با    ھای و به خانه
بت ثا سامام محمد باقر و با امام جعفر صادق علیھما السالم و با زید ابن علی بن الحسین 

است مستغنی است از بیان و پدر ابوحنیفه که ثابت نام داشت در صغر سن ھمراه پدر 
در حق او دعای برکت اوالد  سخود زیارت امیر المومنین حاصل نموده و حضرت امیر 

 فرمود و بموجب برکت دعای او ابوحنیفه فقیه عالیقدر ببارآمد.
شان درین باب در کتب شیعه و محبت امام شافعی خود با این خاندان و اشعار ای

افتد مع  مسطور و مشھور است آنچه اشعار بنام ایشان در کتب شیعه دیده شد ثبت می
 ذلک.

 شعر:

 مكت رســـــول اهللا حـــــبيـــــاهـــــل ب ايـــــ
 

ـــــن اهللا يف  ـــــرض م ـــــه ف ـــــرآن انزل  الق
 

ــــيك ــــيكف ــــن عظ ــــر انيم م ــــم الفخ  مك
 

ـــ   م الصـــلوه لـــهيكصـــل علـــيم ـمـــن ل
 

و صیغه صلوه البته دانند  می در نماز فرضمذھب شافعی ھمین است که درود را 
 باشد و ایضا له. می مشتمل بر ذکر آل

 شعر:

 يمتــــــــــــــــــ يحتــــــــــــــــــاالم االم و
 ج

 يحـــــــب هـــــــذا الفتـــــــ اعاتـــــــب يف 
 



 ٦٤٧  در خواص مذهب شیعهباب یازدهم: 

ــــــــ ــــــــاطم غ ــــــــت ف  هريفهــــــــل زوج
 

ــــــــــــــــــــ يفو  ــــــــــــــــــــل ايتريغ  ه ه
 

 شعر:

ـــــــــــت قلـــــــــــت وقال  الكـــــــــــترفض
 

ـــــرفض د  ـــــا ال ـــــيم ـــــادو ين  يال اعتق
 

 ك شــــــريت مــــــن غــــــيــــــن توالكــــــل
 

ــــــــ  ــــــــام وريخ ــــــــ ام ــــــــاد ريخ  يه
 

ـــــــويصكـــــــان   رفضـــــــا ان حـــــــب ال
 

ـــــــــــاد يفـــــــــــانن   يارفـــــــــــض العب
 

 و ایضا له.
 شعر:

ـــــــ ـــــــي ـــــــدم الت  طأهتـــــــاوا يا رب بالق
 

 اـمحل االعظمـــ الــنيمــن قــاب قوســ 
 

 جعلـــــت لـــــه يبحرمـــــه القـــــدم التـــــو
 

ـــــك  ـــــف ال ـــــيموـت ـــــاله سلم  اـد بالرس
 

 رمـــــاكمـــــتن الرصـــــاط تعلـــــی  ثبـــــت
 

ـــــدم  ـــــو يق ـــــنا و ن يلك ـــــاكمحمس  رم
 

 انـــــا لـــــهكا زخـــــرا فمـــــن ـاجعلهمـــــو
 

 ضاًله ياو اـاف جهنمخيال امن العذاب و 
 

 شعر:

 هيــــــــــــبنوا ايــــــــــــروا علكــــــــــــاذا ذو
 

 هيـــــــــات العليـــــــــجـــــــــاؤا بالرواو 
 

 ا قـــــــوم عنـــــــهيــــــقــــــال جتـــــــاوزوا ي
 

 هيث الرافضــــــيفهــــــذا مــــــن حــــــد 
 

ــــــت ــــــاىل  برئ ــــــاسيمـال ــــــن ان  همن م
 

ـــــ  ـــــب الفاطمي  هيـــــرون الـــــرفض ح
 

 * و ایضا له.
 شعر:

 اصــــــــابوا بــــــــه ياذا فتشــــــــوا قلبــــــــ
 

ـــــطر  ـــــال يس ـــــا ب ـــــد خط ـــــبكن ق  ات
 

 جانــــــــــب د يفيـــــــــوالتوحالعلـــــــــم 
 

 جانــــــب ت يفيــــــحــــــب اهــــــل البو 
 

این ھمه اشعار در کتب معتبره شیعه بنام امام شافعی موجود است لھذا بر این قدر 
 اکتفا رفت.

بود و طول العمر با وی صحبت  ÷ و امام مالک خود از یاران خاص حضرت صادق
داشت و اخذ علم نمود و از شاگردان عمده اوست باالجماع و چون حضرت امام علی 
رضا در نیشابور داخل شد بر استری سوار بود و شقیق بلخی که از اعاظم صوفیه اھل 
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و جماعه دیگر از صوفیه اھل سنت به کرد  می سنت است پیش امام میرفت و جلوداری
خود بر امام سایه کرده بودند و حافظ ابوذرعه رازی و محمد بن اسلم طوسی چادرھای 

با جمیع طلبه علم و کتاب حدیث از مدارس و رباطاب خود برای زیارت امام بر آمدند و 
غوغای عظیم در شھر برخاست و مردم برای دیدار مبارکش ھجوم آوردند محدثین اھل 

آبای خود که سلسله الذھب است این  سنت عرض داشتند که اگر یک دو حدیث بسند
وقت که مجمع خلق الله است روایت فرمائی کمال منت خواھی نھاد امام بسند آباء 

من دخل و يفمن قاهلا دخل حصن يال اله اال اهللا حصن«خود روایت این حدیث فرمود 

دران وقت از محدثین اھل سنت و طلبه علم ایشان بیست ھزار  »امن من عذايب يحصن
کرد  می کس ارباب محابر شمرده شدند و امام احمد ابن حنبل چون این سند را ذکر

امل كال  يفريره ابن االثكذا ذكض لربا يمر عيلوجمنون الفاق اعلی  قرا هذاول«گفت  می

ت يب روايمسـد بن الياز سعومه خ االئيتار ضا يفيه ايره صاحب الفصول من االمامكذو

 الرجل القريش فقال له س نيبن احلس ش فاتاه عيليان عنده رجل من قركه كمشهور است 

  بن عيلنيبن حس عيلوهله هجيا ان ـسع مسلميال  يد هذا الذيا ابا عبداهللا من هذا قال سعي

شوند  می و جمیع سالسل صوفیه اھل سنت در طریقت منتھی »نيامجع ش طالب بن ايب
و معلوم است که نزد اھل سنت  اند بائمه پس اینھا پیران جمیع طوایف اھل سنت

و بغض و اھانت کند  می ر در چه مرتبه است و بچه حد محبت پیرانیعظمت و مقدار پ
و حاال به نظر انصاف باید دید که مدار اھل سنت نیست اال دانند  می او را ارتداد طریقت

شمارند و کبراء  می مین دو امر را موقع ریاست و بزرگیبر شریعت و طریقت و ھ
و کبراء طریقت اصحاب خانوادھای صوفیه و ھر فرقه را رجوع به  اند شریعت فقھا اربعه

اھل بیت است و ذله برداری از خوان فیض ایشان پس بغض اھل سنت را نسبت به 
ه ھیچ عاقل آن اھل سنت نمودن مثل انکار محسوسات و دعوای اجتماع اضداد است ک

نواصب لقب دادن ازان باب است که نور را ظلمت و آفتاب را  و اینھا راکند  نمی را باور
خ معلوم است که اھل سنت ھمیشه با نواصب مقابله یگویند بالقطع از روی تار کتاری

اند و جواب ھزیانات آن اشقیا داده و پرخاش ھا نموده کثیر غره که شاعر مشھور  نموده
مقابله آن مالعین به تنگ آمده از مضامین شعریه در گذشت نوبت بلعن بر است در 

 دعای بد رسانیده شعر او مشھور است.
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 شعر:

 نايســــــــب حســــــــيلعــــــــن اهللا مــــــــن 
 

 امــــــــامواخــــــــاه مــــــــن ســــــــوقه و 
 

ــــــــــــو ــــــــــــب علياهللا  يرم ــــــــــــس  اي
 

 جـــــــــــذامبصـــــــــــدام واولـــــــــــق و 
 

امتحان توانند دانست مگر چندی برای  نمی و فی الواقع محبت اھل سنت را شیعه
بنگر که کنند  می نند که اینھا در مقابله چهیمذھب نواصب را اختیار کنند باز به ب

 کند. می دست من بگریبان چه
و از قاتل او که دانند  نمی را فسق سگویند اھل سنت قتل علی  :تعصب چھاردھم

ابن ملجم است علیه اللعنه بخاری در صحیح خود روایت کرده است و او را تعدیل و 
وثیق نموده و این کذبی است که نھایت ندارد و افترائی است مبنی بر فرط وقاحت و ت

بیحیائی زیرا که بخاری کتابی نیست که نادر الوجود و عزیز و کمیاب باشد ھزاران 
و اھل سنت قتل  اند و رجال وی معدود و مضبوطشود  می نسخه در شھر اسالم یافته

نویسند علی الخصوص  می رک بالله در عقاید خودنفس مومنه را اکبر الکبائر بعد الش
و حدیث اشقی االخرین دانند  می کفر جقتل این نفس مقدسه را بموجب حدیث نبوی 

ز کتب در حق آن ملعون در جمیع کتب اھل سنت مروی است چه امکان که در کتابی ا

عن  س عن ابن عمر الطرباين يرو«باشد چه جای بخاری  اھل سنت از وی روایتی ماخود

قتل اخاه  يابن آدم الذوالناس ثالثه عاقر ناقه ثمود  ياشق« شلم قالوه ياهللا عل صيل يالنب

و این افترا را ھم ابن شھراشوب در مثالب خود بر بخاری ذکر  »طالب بن ايب قاتل عيلو
نموده و ازین جا قیاس باید کرد که روایات این صاحبان و اقوال اینھا در حق اھل سنت 

 رتبه بیصرفه گی دارد.در چه م
 جآنکه از راه کمال بغض و عناد اھل سنت که خود را بسنت پیغمبر  :تعصب پانزدھم

را لعنت کنند و کافر شوند و گویند که ما ج علماء ایشان سنت پیغمبر  اند نسبت نموده
قبول نیست و درینجا مثل مشھور است  جرا کفر قبول و خوب گفتن سنت پیغمبر 

معاذ الله من ذلک صاحب ابن عباد که از وزرای ھا  بعل آمد که غارت علی الضره و قتلت
 گوید. می سالطین دیالمه بود ودرین فرقه مثل او داعی نگذشته در شعر خود

 شعر:

 طالــــــــب بــــــــن ايب حــــــــب عــــــــيل
 

 اجلنــــــــــهاىل  يدهيــــــــــ يالــــــــــذوه 
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ــــــــان  ــــــــك ــــــــه يليان تفض ــــــــه بدع  ل
 

 الســــــــــــنهعلــــــــــــی  فلعنــــــــــــه اهللا 
 

و  جآنکه بر اھل سنت بابت بعضی روایات مثل روایت سھو از پیغمبر  :تعصب شانزدھم
قضا شدن نماز در لیله التعریس زبان طعن برگشایند و سقط و ناسزا گویند چنانچه ابن 
مطھر حلی در روایت این دو حدیث خیلی بر اھل سنت زبان درازی کرده حاالنکه خود 

من «ح نموده یو تصح اند فرقه در کتب صحیحه خود ھمان احادیث را روایت کردهاین 

ن اقرصت يدي فقال ذوالنيعتكالعرص روالظهر ا صيلج  ن ان رسول اهللايديال يخرب ذ كذل

ن قالوا نعم يديذوال من خلفه اصدقج  فسال رسول اهللاج  ا رسول اهللايت يالصلوه ام نس

له يخرب لوثم وثم تشهد  نيسجدتوسجد للسهواتم اربعا وصلوته علی   فبنانيعتكت ريصل

اه يرب فنزل قبل طلوع الصبح فرقد فغلبت عيمنرصفه من خ عرس يف ج انهوهوس يالتعر

قال هذا وقضاء الصبح  صيلوقظ وتوضأ يه حر الشمس ثم استيوقع علحتی  ستيقظيفلم 

 جپیغمبر  بر سھوکند  می ابن مطھر گوید که خبر اول داللت »طانيالش يواد
پس اھل  اند قادح در نبوتھردو  درعبادات و خبر ثانی بر تسلط شیطان بر آنجناب و

حاالنکه خبر اول را ابوجعفر طوسی در تھذیب از حسین بن  اند سنت این افترا کرده
باسناد صحیح روایت کرده و کلینی نیز از سماعه از ابی  ÷ سعید عن ابی عبدالله

روایت  ÷ روایت نموده و بااسناد دیگر نیز از سعید اعرج عن ابی عبدالله ÷ عبدالله

ان رجال  يان شاء رمحته لالمه اال تر يالذوجل هوم عز كايل آخره ان رب«کرده و قال 

 ج مثل هذا قال قد سن رسول اهللا وميه اليفمن دخل عل كل ما تقبل صلوتيقو ريوضع مثل العي

 ÷ عبدالله یو خبر ثانی را طوسی در تھذیب از حسین بن سعید .. اب »صارت اسوهو

 زاد يفو«روایت نموده و کلینی در کافی از حمزه ابن طیار عن ابی عبدالله روایت کرده 

فصل ليعلموا اذا اصاهبم كيف يصنعون قمت  فاذا كقظتيانا او كانا انمت آخره قال اهللا تعايل

 اند نبوت امر قادح درھردو  هکو آنچه گفته است  »هلكا يقولون اذا نام عنها ـليس كم
سھو در  یاست آر هیام بشرکاحاز نوع ان و نوم یه سھو مثل نسکرا یح غلط است زیصر

د قوله یغ نمایامر تبل ینھجای و ب یامر نھجای ه بکست یروا ن÷ ا یه بر انبیغیامور تبل

ْمرِي ﴿÷  یه عن موسیاکح یتعال
َ
قَاَل َ� تَُؤاِخْذِ� بَِما �َِسيُت َوَ� تُرْهِْقِ� ِمْن أ



 ٦٥١  در خواص مذهب شیعهباب یازدهم: 

ا َولََقْد َعِهْدنَا إَِ� آَدَم ِمْن َ�بُْل ﴿÷ حق آدم  یف یو قوله تعال .]٧٣ھف: ک[ال ﴾٧٣ُعْ�ً
ْن �َشَ ﴿ جنا یحق نب یف یو قوله تعال .]١١٥[طه:  ﴾١١٥فَنَِ�َ َولَْم َ�ِْد َ�ُ َعزًْما

َ
اَء إِ�َّ أ

 ُ قَْرَب ِمْن َهَذا رََشًدا ا�َّ
َ
ْن َ�ْهِديَِن َرّ�ِ ِ�

َ
ھف: ک[ال ﴾٢٤َواذُْكْر َر�ََّك إَِذا �َِسيَت َوقُْل َعَ� أ

ه بر بالل واقع شده کواقع نشده بل یدران واد جطان ھرگز بر حضرت یو تسلط ش .]٢٤
تمام بخواب رفتند  نانیطماه آنجناب بالل را داروغه محافظت وقت نموده خود باک رایز

گر یو د جغمبر ین بھانه نماز پیرد تا باکافت و بالل را مغلوب ی قاپوطان ین وقت شیدر
ظالم مسلط شود  ایغاصب  یل شخصکیو برایند و اگر بر گماشته کز قضا ین نیمسلم

 د.یرسب ھم باونقصانی توان گفت بران شخص مسلط شد اگرچه  مین
د نمازش فاسد یدر نماز گو کجد یتعال وشخصی ه اگر کند یه گوکآن :تعصب ھفدھم

ا﴿دیه در قرآن مجکشود حال آن ََذ َصاِحَبًة َوَ� َوَ�ً نَُّه َ�َعاَ� َجدُّ َرّ�َِنا َما ا�َّ
َ
 ﴾٣َو�

ممنوعه  ورسشان توان خواند از ین سوره را در نماز ھم نزد ایو اشده واقع  .]٣[الجن: 
ه کن مسئله شد در جواب گفتند یشان مطارحه ایاه با کعه یاز علماء شبعضی ست ین

فر ھم در ان قرآن از زبان کلمات کگر یقول جن نقل نموده است چنانچه د یتعال

ِ ﴿افران نقل فرموده ک ِ َوقَالَِت ا�ََّصاَرى الَْمِسيُح ا�ُْن ا�َّ  َوقَالَِت اْ�َُهوُد ُعَز�ٌْر ا�ُْن ا�َّ
فَْواهِِهمْ َذلَِك قَْولُُهْم 

َ
ِيَن َ�َفُروا ِمْن َ�بُْل  بِأ ُ  يَُضاهُِئوَن قَْوَل ا�َّ �َّ  قَاتَلَُهُم ا�َّ

َ
�

ب و رد ان یذکواقع شده ت هفرکه ھر جا نقل قول کگفته شد  .]٣٠[التوبة:  ﴾٣٠يُْؤفَُكونَ 
نجا یو اشود  می د واضحیوسته آمده چنانچه بعد از تتبع قرآن مجیز در عقب آن پیقول ن

ه دست بردار ین آیبا کست مع ھذا اگر از تمسیور نکن قول مذیب ایذکصال رد و تا

در هنج البالغه در خطبه آنجناب «ه کرا چه خواھند گفت  سن یر المومنیم قول امیشو

 .»آخر اخلطبهاىل  متعايل جدهـالغالب جنده الو همذكور است احلمد هللا الفايش محدت 
گویند اھل سنت بدترند از یھود و نصاری ذکره ابن المعلم و غیره  :تعصب ھژدھم

سبحان الله ایمان ایشان بخدا و رسول و مالیکه و قرآن و جمیع کتب الھیه و روز 
و جمیع عبادات ایشان از بدنیات و  جآخرت و محبت ایشان با رسول و خاندان رسول 
ھمه بر بادرفته و مردود است کنند  می مالیات و فاتحه و در ودی که بنام این بزرگواران

و کفر و عناد یھود و نصاری و انکار و عداوت ایشان با پیغمبر و بد گفتن آنھا در حق 
ھمه مقبول این طایفه شد آری ھر گنده پزی را گنده  ÷ مالئکه خصوصا جبرائیل
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 خوری است و این حرف ایشان چه بسیار ماناست بقول ھمین فرقه یعنی یھودیان که
گویا شیعه باین دانستند  می در عھد آنجناب کفار بت پرست را بھتر از صحابه رسول

طعن ایشان در حق صحابه خشنود شده در جلد وی این خدمت عمده این ترجیح و 

لَْم تََر ﴿شناسند قوله تعالی  می اند آری قدر سگ را سگبان تفضیل بآنھا ارزانی فرموده
َ
�

وتُوا نَِص 
ُ
ِيَن أ ِيَن َ�َفُروا إَِ� ا�َّ اُغوِت َو�َُقولُوَن لِ�َّ بِْت َوالطَّ يًبا ِمَن الِْكَتاِب يُْؤِمُنوَن بِاْ�ِ

ِيَن آَمُنوا َسبِيً�  ْهَدى ِمَن ا�َّ
َ
 .]٥١[النساء:  ﴾٥١َهُؤَ�ءِ أ

آنکه گویند غاله و کیسانیه و اسماعیلیه و دیگر فرق رفضه تکذیب  :تعصب نزدھم
و در حق آنھا بد گفته آخر کارھمه آنھا بمحبت  اند نھا بودهائمه نموده و منکر امامت آ

علی در بھشت درآیند و اھل سنت با آنکه ھمه را دوست دارند و امام خود از شریعت و 
را از میان شان تحقیر نکنند بلکه ھمه را تعظیم پیش آیند کس  ھیچ طریقت شمارند و

در حق اھل سنت محبت  چند شخص در دوزخ جاوید باشند خدا دانددوستی بسبب 
و در حق کیسانیه و اسماعیلیه انکار و تکذیب امامان چرا تاثیر کند  نمی علی چرا تاثیر

 نه کرد.
بر اخبار صحیحه که نزد شیعه بطریق صحیحه ثابت است و از راه  :تعصب بیستم

شامت تحت آن روایات مضمون آنھا موافق مذھب اھل سنت واقع شده عمل جایز 
ندارند و واجب الطرح و االسقاط انگارند زیرا که موافقت با اھل سنت الزم خواھد آمد 

ابو ات سجده سھو که مثل روایات نجاست منی و مذی و نقص و ضو بخرج آن و روای
ن و ابره کما ذکر یبکر یات غسل در غدیو روا اند ح آن نمودهیره تصحیو غ یجعفر طوس

غمبر است یه باعتراف شان سنت پک یبرکلوخ بعد از قضاء حاجت کعلم و استنجا بمال
ات یروابعضی ه کرده کفه قاعده مقرر یخ الطایه صاحب الجامع و شیبال شبھه نص عل

خ از محمد یخ الشیا شیخ او محمد بن نعمان آورده یا شیاست  ینیلکه در کحه یصح
ھرگاه  ح آن نمودهیرده و تصحکت یفه روایخ الطایا خود آن شیآورده  یه قمیبن بابو

جا از کتا  یالھد ساخت یالعمل با کرند آنھا را متروگی ردنکات عمل یعامه بدان روا
دست و پا بزنند آخر بعض اجزاء ھرچند  ردکخواھند  یاء اھل سنت تحاشکخست الشر

 یگر اجماعین قاعده دین خواھد ماند و ایقین الفریب کلمه و بعض الفاظ قرآن خو مشترک
موافق مذھب ھرچه  دید دیت وارد شود بایه چون در مسئله دو رواکشان است یعلماء ا

 ھمانست.ت در یه رشد و ھداکرا یه زکرد کد یض آن عمل باید بر نقشاھل سنت با
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ه اھل سنت نجس تراند کشان واقع است یتب اکاز اری یبسدر  :میکست و یتعصب ب
بگوه  گیه آلودکد شست حاالنیبرسد آنرا بازی یچشان یاگر ببدن ا یھود و نصاریاز 

ه فضاء بودن انسان کت بلیره انسانید اھل سنت را از دایشادانند  نمی انسان را منجس
 نفسه. یس علیقیالمرء  یردند آرکز خارج ین

از خوردن و  یارکردن ھر کبسم الله شروع جای ه بکآن :ست ودومیتعصب ب
 ب ر و عمرکن ابوبعله دن و سوار شدن و نشستن و برخاستن بیدن و پوشیآشام

نوشته  یذیرا در تعو ب ر و عمرکه اگر لعن ابوبکند یز گویدانند و ن کمون و مباریم
ل را ین مسایاز اھل سنت ا یفیابد ظریبرسد شفا  بصاحب ته بسوزند و دود آن ب

ر دارد در ضمن لعن ین تاثیھم ب ر و عمرکالواقع نام ابوب یه فکده گفت یشن
ن ینه فرعون و ھامان را چرا ا حاصل شوند و اال یات از وکن بریه اکور شود کمذ

دم  ب ر و عمرکھفتاد بار لعن ابوب یبر طعامھرگاه  هکند یز گویت نباشد و نیخاص
  ترین ه مبغوضکموجوداست  ینیلکافی کدا شود و در یار دران پیت بسکنند برک

ه کقه است ین عائشه صدیه لقب ام المومنک رایراست زیزنان نزد خدا حم ینامھا
 یه حق تعالکه نام زن ابولھب را کاد فرموده حاالنین لقب یاو را باج غمبر یحضرت پ

ر یه حضرت امکنند کت یز روایو ن مالندکبد وھش او نازل فرموده کن یدر نص قرآن
ه بر ذمه پدر کن معلومست یقیو بالبود ر و عمر و عثمان نام نھاده کپسران خود را ابوب

 شر و عمر و عثمان کچون نام ابوب یولد یاو مقرر نما برای یکه نام نکحق پسر است 
عداوت حضرت ه عائشه در بغض و کچرا بد باشد ل نداشته باشد لقب عائشه  یبد
را یمتر از رتبه نام است زکس بوده است و رتبه لقب در اختصاص کاده بران سه یر زیام
باشد و  میعلم معتبر است و لقب در اصل از صفات اصلی ص در وضع ین و تشخیه تعک

ه آنچه مختص بالذات کاست  یھیو بدکند  می دایپ یق غلبه استعمال اختصاصیبطر
 است از آنچه بالعرض مختص گردد. یباشد اقو

ه از کاز عبادات بل ب ز ھمراه لعن عائشهیلعن حفصه را ن :ست و سومیتعصب ب
ن ورد را یھم حیفه و تسبیوظجای توبات بکض پنج وقت شمارند و بعد از صلوات میفرا

ه موجب کنشده  یامرمصدر گاھی ل ه حفصه کنآ ن اوراد انگارند حالیبھتر

َ�ْ�َ ﴿ سر از دختر بودن عمر یندارد غ یز و گناھیشان نیاو باشد نزد ا یبدگوئ
َ
قُْل أ

ءٍ  ْ�َ ِ
بِْ� َر�ًّا َوُهَو رَبُّ ُ�ّ

َ
� ِ َوَ� تَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر  َوَ� تَْ�ِسُب ُ�ُّ َ�ْفٍس إِ�َّ َعلَيَْها ا�َّ
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ْخَرى
ُ
 .]١٦٤[األنعام:  ﴾١٦٤بَِما ُكنُْتْم �ِيهِ َ�َْتلُِفونَ  ُ�مَّ إَِ� َرّ�ُِ�ْم َمرِْجُعُ�ْم َ�يُنَّبُِئُ�مْ  أ

ر را چرا از کب یموجب وجوب لعن او باشد محمد بن اب سبعمر  انتسابن یو اگر ا
ر در حق او ید گرفت و اگر رفاقت و صحبت حضرت امیر لعن نبایز د داد ویابدست 

 شود. نمی مانعل غمبر چرا در حق حفصه یت و صحبت پیمانع لعن است زوج
زنا  سه عمر بن الخطاب کن فرقه گفته است یخ ایمقداد ش :ست و چھارمیتعصب ب

گر علماء یا و االئمه و دیه االنبیدر تنز یف مرتضیه شرکاالنحه یرده بود با مادر معاوک
ج یعت و ترویظواھر شرپاسداری گر خلفا یه عمر و دکبان اند ردهکم که بالقطع حیامام
اقت منصب یتا در نظر مردم از لکردند  می تیرعا یلیو زھد را ختقوی ن و یر دیشعا

ز تمام یاط و پرھیاوش و احتکدوکن باب یدر سالخصوص عمر را  یفتند و علیامامت ن
 بود.

ع ازواج یه جمکبلل طالق عائشه  جه آنحضرت کند یه گوکان :ست و پنجمیتعصب ب
را خواھد کخواھد طالق دھد ھر ھرگاه  هکض فرموده بود یتفو یخود را بحضرت عل

چه رسد  دیگریض ین ازواج نداشته بود تا بتفویطالق ا کغمبر را مالیپتعالی یخداه کحاالن

ْعَجبََك ُحْسنُُهنَّ ﴿ یقوله تعال
َ
ْزَواٍج َولَْو أ

َ
َل بِِهنَّ ِمْن أ ْن َ�بَدَّ

َ
َ� َ�ِلُّ لََك النَِّساُء مِْن َ�ْعُد َوَ� أ

ٍء رَ�ِيبًا يَِمينَُك إِ�َّ َما َملََكْت  ْ�َ ِ
ّ�ُ َ�َ ُ لت ازواج ین فضیو ا .]٥٢[األحزاب:  ﴾٥٢َوَ�َن ا�َّ

غمبر را بر یار نمودند و صحبت پیا را طالق داده آخرت را اختیه دنکرا ازان حاصل شد 
غمبر در یشان را از پیه اکخواست  یثار فرمودند حق تعالیا یامرانکش و یو ع یمتاع زندگان

ر ییت تخید چنانچه در شرح آنطالق نچشا یو آخرت جدا نسازد و مراره و تلخ ایدن
ش قدم یور و مسطور است و پکمذ ھا نیا یز ثابت قدمیعه نیش ریتب و تفاسکل در یبتفص

ه آنحضرت کست ین نکباالجماع پس ممل ار عائشه بود یثار و اختین ایھمه ازواج در
ض یچه برسد و اگر بالفرض تفو دیگریض طالق او بدست یداد تا بتفویاورا طالق م ج

قاع طالق رو یات آنجناب ایحن یه تا حکرا یده زیعه را چه فایباز ششد  می طالق ھم واقع
ل باالجماع در کاله تبطل بموت الموکل باطل شد اذ الوکیض و توینداد و بعد از وفات تفو

 کر مالیمقاتله واقع شد حضرت اممقابله و  سر یرا با حضرت امل ه عائشه کوقتی 
ندارد و چون تعصبات معنی قاع طالق بعد از موت یه اکاست  یھیز بدیطالق او نبود و ن

ان ندارد ال جرم کعاب و احاطه آنھا امید است ھرگز استین فرقه روزبروز در تجدد و تزایا
ن باب مقصود در ھرسه فصل یو در یمرده اقتصار نموده آمدکور کن قدر را مذیبنابر نمونه ا



 ٦٥٥  در خواص مذهب شیعهباب یازدهم: 

 .»الصوابوملهم للحق ـاهللا الوتيعاب ساواحاطه «ن عرض نمونه است نه یھم

 عهیدر هفوات ش :فصل سوم
ن یشه این و مذھب است ھمیا و ائمه اخفاء دیار انبکند یه گوکآن یھفوه اول

را ن یا اند واضح نه گفتهسی کن خود را بیو مذھب و د اند دهیه گذرانیبزرگواران به تق
ال باطل ازان ین خیا و نصب ائمه چه باشد ایه پس حاصل از بعثت انبکفھمند  مین

باشد عزم  می یو وضع دولت یرفع دولت یه در پکه ھر صاحب عزم کشده است  یناش
ا و ائمه را مثل ین انبیکد لیگونمیواضح سی کبه ر خودرا یو تدبکند  می خود را اخفا

اس یشان را بر حال آن جماعه قیدن و حال ایخواه فھمولت دا طلب یصاحب عزمان دن
طلب  یف د اضاع العمریه جویقل یاچکدر صحن سی که کردن ھمان مثل است ک

و نصب امام باز او را  یه بعث نبکح معلوم توانند نمود ینند صرکتامل  کاند المحال اگر
ه ھرگز کد نیند و گوینما یشھر یرا قاضشخصی ه کردن بمشابه آنست ک امر یباخفا

ه کفھمد یتب مکھر طفل م ن را مشنویالم خصمکار و ین و حرف از زبان برمکلم مکت
تمسخر محض و لعب صرف است و سفاھت ظاھره و مناقض غرض بعث و نصب و اگر 

ار کو گنھ ینه بفرموده خدا پس عاصکنند  می خودبخودی ا و ائمه یه و نفاق انبین تقیا
ن أدن شیجمله دروغ گفتن و نفاق ورزلافته بایواجب القول بالعصمه ن کتار باشند و

ه خود که و ملمیمه را شین خصال ذمیه طول العمر بال ضرورت اکست یا و ائمه نیانب
ن و یرکھم از من ینموده باشند اگر خوف مین یس دیسازند و مردم را اضالل و تلب

ا یحق االنب یف یانند قوله تعالم میلمه الحق باز نکشان شود از ین الحق ایمعاند

﴿ َ َحًدا إِ�َّ ا�َّ
َ
ِ َوَ�ْخَشْونَُه َوَ� َ�َْشْوَن أ ِيَن ُ�َبّلُِغوَن رَِساَ�ِت ا�َّ ِ  ا�َّ َوَ�َ� بِا�َّ

فار و ضرب و شتم و کت یچرا اذکردند  می هیا تقیو اگر انب .]٣٩[األحزاب:  ﴾٣٩َحِسيًبا
ه عوام مومنان یکدند جائیشک میدند و یدست آنھا چشل و اخراج از یحرمت و تذل کھت

ِيَن َخلَْوا ِمْن َ�بْلُِ�مْ ﴿را گفته باشند  تُِ�ْم َمَثُل ا�َّ
ْ
ا يَأ ْن تَْدُخلُوا اْ�َنََّة َولَمَّ

َ
ْم َحِسبُْتْم أ

َ
 أ

ِيَن  اُء َوُزلْزِلُوا َح�َّ َ�ُقوَل الرَُّسوُل َوا�َّ َّ َساُء َوال�َّ
ْ
تُْهُم اْ�َأ ِ َمسَّ َ�  آَمُنوا َمَعُه َمَ� نَْ�ُ ا�َّ

َ
�

ِ قَرِ�ٌب  ّ�ِْن ِمْن نَِ�ٍّ قَاتََل َمَعُه رِّ�ِيُّوَن َكثٌِ� َ�َما َوَهُنوا ﴿ .]٢١٤[البقرة:  ﴾٢١٤إِنَّ نَْ�َ ا�َّ
َ
َوَ��

ِ َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَ�نُوا َصاَ�ُهْم ِ� َسبِيِل ا�َّ
َ
ُ ُ�ِبُّ  لَِما أ ابِرِ�نَ َوا�َّ [آل عمران:  ﴾١٤٦الصَّ

برسل و انبیا و ائمه چه گمان باید کرد و تتمه این ھفوه آنکه گویند معنی اتقاکم  .]١٤٦
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�َْ� وََجَعلَْناُ�ْم ُشُعوً�ا َوَ�َبا�َِل ﴿در آیه 
ُ
َها ا�َّاُس إِنَّا َخلَْقَناُ�ْم ِمْن َذَكٍر َو� ُّ�

َ
يَا �

ْ�َرَمُ�ْم عِ  ِ�ََعاَرفُوا
َ
�َْقاُ�مْ إِنَّ أ

َ
� ِ َ َعلِيٌم َخبِ�ٌ  نَْد ا�َّ اکثر  .]١٣[الحجرات:  ﴾١٣إِنَّ ا�َّ

تفسیر  علماء ایشان این لفظ را و بموجب این اند کم تقیه است و بھمین تفسیر کرده
آید که حضرت یحیی و حضرت زکریا و حضرت امام حسین که باالجماع تقیه  الزم می

نکردند اصال نزد خدای تعالی کرامت و بزرگی نداشته باشند و جمیع منافقین عھد 

ُسبَْحانََك َهَذا ُ�ْهَتاٌن ﴿در نھایت مرتبه از کرامت و بزرگی باشند ج آنحضرت 
 .]١٦[النور:  ﴾١٦َعِظيمٌ 

) و خوبی آن از حضرت صادق روایت کنند ھمه آثار هيتقدر باب وجوب ( هو آنچ
مخترعه و موضوعه این فرقه است ھرگز مثل این ھفوه را حضرت امام تجویز نخواھد 

 ÷ فرمود چه جای ایجاب آن و حضرت امام چه قسم جد امجد خود امیرالمومنین
که اصح الکتب شیعه و متواتر ) هنج البالغهبفرماید حاالنکه نص حضرت امیر در کتاب (

است نزد ایشان موجود است عالمه االیمان ایثارک الصدق حیث یضرک علی الکذب 
تقیه کند ایمان ندارد و آیه ھرکه  کهکند  می حیث ینفعک و این نص صریح داللت

وا َوَ�ْدرَُءوَن بِاْ�ََسَنةِ ﴿ َ�ْ�ِ بَِما َصَ�ُ ْجرَُهْم َمرَّ
َ
ولَ�َِك يُْؤتَْوَن أ

ُ
ا َرزَْ�َناُهْم  أ ّيِئََة َوِممَّ السَّ

را نیز بتقیه تفسیر کنند و گویند حسنه تقیه است و سیئه  .]٥٤[القصص:  ﴾٥٤ُ�نْفُِقونَ 

�َذا ُ�تَْ� َعلَيِْهْم قَالُوا آَمنَّا ﴿کند  می اظھار حاالنکه ما قبل آیت صریح داللت بر اظھار
و نیز در صورت تقیه  .]٥٣[القصص:  ﴾٥٣ُكنَّا ِمْن َ�بْلِهِ ُمْسلِِم�َ  بِهِ إِنَُّه اْ�َقُّ ِمْن َرّ�َِنا إِنَّا

حاجت صبر نیست انجام تقیه خود بر آش و پوالد تورانیان دست زدن نه صبر بر 
 مشقت و در تقیه خود سراسر موافقت و اتحاد است نه مخالفت و عناد.

علیھم السالم موجود از مبطالت تقیه در کتب این فرقه روایات ناطقه از اھل بیت 
 است از انجمله روایتی که از حضرت امیر منقول شد.

 اين نيمومنـ الريرضا در هنج البالغه آورده قال ام«و از انجمله این روایت است که 

من ضاللتهم  اينوال استوحشت وت يلها ما بالكهم طالع االرض وتهم واحدا يلقواهللا لو

لقاء اهللا اىل  ايتو  من ريبنيقيو ه من نفيسريبص لعيله يانا عل يالذ يها واهلديفوه يالت

پس کسی که از جنگ اعداء تن تنھا با  »هنج البالغه ذا يفكمنتظر راج ـحلسن ثوابه الو
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وجود کثرت آنھا بحدی که روی زمین را بپوشند نترسد و وحشت دامنگیر نشود و 
صورت ھردو  مات او باشد درمشتاق لقاء الله باشد و منتظر ثواب و امیدوار عنایات و کرا

شود اال بخوف و خوف دو  موت و حیات از وی تقیه چه امکان دارد و نیز تقیه نمی
 مرتبه دارد:

باشد بدو وجه اول آنکه موت  نمی خوف جان و این خود اصال حضرات ائمه را :اول
ایشان باختیار ایشان است چنانچه کلینی در کافی اثبات این مسئله نموده و سایر 

باشد پس  می امامیه بران اجماع دارند دوم انکه ائمه را علم ما کان و ما یکون حاصل
پس پیش ازان دانند  می اجل خود را و کیفیت و وقت موت خود را بتفصیل و تخصیص

 چرا از جان خود بترسند.
خوف مشقت و ایذاء بدنی و بدگوئی و ھتک حرمت و این چیزھا را تحمل  :دوم

اند و  کردن و گوارا ساختن کار نیکانست ھمیشه تحمل بال در امتثال اوامر الھی نموده
با پادشاھان جبار و فرعونان روزگار مقابله نموده اگر ازین امر جبن کنند و تحمل 

ان یکارند از نیکان نباشند چه جای امام نمشقت در عبادت و مجاھده بر خود گوارا ند
بود حضرت امیر چرا در  می پس تقیه بھیچ وجه ایشان را روا نبود و نیز اگر تقیه واجب

چنانچه مزعوم شیعه است که صریح اظھار کرد  می شش ماه توقف سبیعت ابوبکر 
 فرمود. نمی مالل و ناخوشی بود و اول وھله چرا بیعت

اوضأ رجل «ر بن حزم قال كب  عن ايبنيعن زراره بن اع ايشيالع يرو« :روایت سوم

 ريغعلی  تصيل كليوفوجا رقبته فقال علی  فجاء صيلومسجد ـه فدخل اليخفعلی  مسحو

 كقول هذا عنيه ثم قال انظر ما يبه ال يده فانتهيعمر بن اخلطاب فاخذ ب وضوء فقال امرين

پس درینجا تقیه کجا رفت که کردن آن  »كعمر فقال انا امرته بذلعلی  رفع صوتهو
 مصلی را بخشش کردند و عمر را بزجر و توبیخ نھیب کردند.

راوندی که مقتدای شیعه و شارح نھج البالغه است در کتاب مرایح  :روایت چھارم

فاستقبله  عتهير شكا بلغه عن عمر انه ذيان عل«روایت کنند  سالحوایج از سلمان فارسی 

 يعتيش كركذ كعن يا عمر بلغنيقوس فقال علی  دي يفونه يمدـ النيبعض طرفات بسات يف

ثعبان وفاذا ه االرضعلی  بالقوس يههنا ثم رمـل كانعلی  فقال كصلعتعلی  فقال اربع

 احلسن العدت بعدها يف ا ابايعمر لتبلعه فقال عمر اهللا اهللا وقد اقبل نحو فاغرا فاه ريالبعك
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ته يباىل  عمر انت فميضكا ـمك الثعبان فعادت القوساىل  دهيه فرضب يترضع اليجعل و يش

مرشق ـه اليه من ناحيعمر فانه محل ال ايل فقال رس عيل ل دعاينيالل ان يفكا ـان فلمـفقال سلم

من  مرشق ففرقه عيلـمن ال يكاخرج ما محل ال عيل كقول ليتبسه فقل له حيقد عزم ان ومال 

عن امر  ت الرساله فقال اخربينيادوه يت اليان فمضـسلمقال  كفافضحال حتتبسه وهم ـلوه

ما اقول  يان اقبل عنـا سلميه مثل هذا فقال يعل يفخيهل ون علم به فقلت يمن ا كصاحب

س يملتنا قلت لـ من جريتصوالصواب ان تفارقه و كمستيقن بـال اينو اال ساحر ما عيل كل

ه فقل يثر من هذا قال ارجع الكعنده اوت منه يما قد راورث من ارسار النبوه  نهكا قلت لـمك

 ا فقلت انت اعلمـمكنيب يا جرـعم كفقال احدث عيلاىل  فرجعت كوالطاعه المر السمع

درین روایت ھم  »موتيان اىل  قلبه ننا فقال ان رعب الثعبان يفيب يل ما جركلم بكفت يمن
و بیخ او برکنده پس صریح معلوم شد که سکوت حضرت امیر بر  اند گردن تقیه زده

اموری که در خالفت شیخین واقع مثل قصه فدک و نکاح حضرت ام کلثوم و غیر ذلک 
محض بنابر استصواب و تحسین آنھا بود و اال قدرت انکار بوجه اتم داشت و با وصف 

بلکه در شد  می قفاسکرد  می قدرت انکار اگر بر منکرات شرعی سکوت و مداھنت
چه قباحت فرمود  می ا اگر باین ھمه اقتدار تھاونسمقدمه نکاح دختر حضرت زھرا 

افتاد  می آمد و باین مداھنات و تھاونات از لیاقت امامت بمراحل بعیده دور نمی که الزم
معاذ الله من ذلک چنانچه اگر یک دو بار منکری را دید یا به علم غیب معلوم فرمود آن 

این فرقه ظلمه که اصال پاس کسی نداشت   ترین صرف قھری نبود که سختقسم ت
یعنی عمر بن الخطاب این قدر مرعوب شد تا بدیگران چه رسد پس تحریم متعه و 
 ترویج سنت تراویج و قسمت خمس و غنایم و تولیت عمال و دیگر مھمات خالفت را

شکر واعوان وانصار اصال پسندید اوال بیک گردش چشم بر ھم میزد و حاجت فوج ول می
و آنچه در کتب امامیه مسطور است که سکوت کرد  می تیر کفایت بی ندشت یک کمان

ن و موافقت اودر امور دین وخالفت با ایشان بحسب ظاھر بجھت آن یاو در عھد عمر
مقدور بود و طاقت مقابله با آنھا نداشت ھمه غلط و واھی  بی بود که مقھور و ذلیل و

 به والحمد لله. است الیعبا
آید چیزھایکه در ناموس اھل بیت و آب روی ایشان  می و نیز از اثبات اصل تقیه الزم

اندازد مثل دختر خود دادن به کافری بلکه تزویج جمیع  می و غیرت ایشان خلل
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دختران و خواھران خود با کافران با وصف قدرت بر دفع آنھا که باظھار یک معجزه در 
شدند و نیز در کتب شیعه و اھل سنت باتفاق متواتر است که  می طرفه العین فضیحت

حضرت امیر و اھل بیت با خلفاء ثالثه ودیگر صحابه در مسایل بسیار از فروع فقھیه 
مخالفتھا نموده و مناظره ھا فرموده وھیچ کس درین مناظره و مخالفت اینھا را 

راکه در بعضی مسایل اظھار مطعون نه کرده چه جای ایذاء دیگر پس تقیه باطل شد زی
واقع شد و مضرتی نرسید پس معلوم شد که قدرت اظھار موجود بود و خوف مضرت 
معدوم و نیز اگر تقیه واقع شود یا بامر خدا باشد یا بغیر امر او و اگر شق اول است پس 

که معاذالله خدای تعالی حکیم نیست زیراکه کاری فرمودن و آنچه شود  می معلوم
کار باشد نیز فرمودن شان حمقا و سفھاست مثل آنکه گلکاری برای مرتب  مخالف آن

خانه بیارند و گویند که دست باینخانه مرسان و مرمت کن واگر شق ثانی است محض 
بخوف ایذاء مردم پس دلیل جبن حضرات ائمه و کسالت و بیصبری انھاست و این امور 

جھاد ھای  مشقت تاکید بر تحملتمام قرآن مملو است بکنند  می سلب لیاقت امامت
دن ھرگز یوصبر بر بالھا و جابجا مدح صابرین فرموده ازین امور گریختن و دل دزد

بود امیر المومنین بعمر  می عادت صالحان و صابران نبوده است و نیز اگر تقیه واجب

وْ ﴿که لوال عھد عھد الی حبیبی ال اخونه لعلمت اینا گفت  می چرا
َ
ا َما َح�َّ إَِذا َرأ

قَلُّ َعَدًدا
َ
ا َوأ ْضَعُف نَاِ�ً

َ
چنانچه نقل این از  .]٢٤[الجن:  ﴾٢٤يُوَعُدوَن فََسَيْعلَُموَن َمْن أ

که تقیه بر  اند کتب امامیه گذشت درینجا باید دانست که جمھور امامیه بران رفته
حضرت امیر قبل از والیت خود واجب بود و بعد از والیت بروی ھم حرام بود پس 

یاتی که بعد از والیت ازانجناب منقول شده ھرگز محمول بر تقیه نباید کرد واال روا
حمل فعل معصوم بر حرام الزم خواھد آمد و سید مرتضی از جمله امامیه قایل است به 
بقای تقیه بر آنجناب بعد والیت نیز و فساد این قول ظاھر است که بر ھیچ عاقل 

 بود معاویه را عزل می در آن وقت بروی واجبتواند ماند زیراکه اگر  نمی پوشیده
که انی اخاف کیده و ان کیده فرمود  می کرد و چون خود ھم از کید او خایف بود و نمی

لعظیم و ابن عباس و مغیره بن شعبه نیز ھمین مشوره داده بودند که وله شھرا و اعزله 

َماوَ ﴿دھرا در جواب فرمود که  ْشَهْدُ�ُهْم َخلَْق السَّ
َ
�ُْفِسهِْم َما أ

َ
رِْض َوَ� َخلَْق �

َ
اِت َواْ�

و این عزل آخر موجب فساد عظیم  .]٥١ھف: ک[ال ﴾٥١َوَما ُكنُْت ُمتَِّخَذ الُْمِضلَِّ� َعُضًدا
ھرچند  بسیار بھم رسید و بقتل و قتال انجامید سید مرتضی گوید که ھای شد و فتنه
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بمعنی زیراکه معاویه با او  ت حضرت امیر متحقق بود لیکن والیت بنام بود نهیوال
ھمیشه در پرخاش ماند تا آنکه شھادت یافت واکثر متابعان وفوج حضرت امیر اوالد 

وعدل وفضل شیخین و اعوان ایشان را  اند صحابه بودند که ھمه اعداء آنجناب گذشته
فرمود  می معتقد بودند اگر حضرت امیر دران وقت کما ینبغی اظھار عقیده و عمل خود

انجامید باین جھت  می گشتند و کار به صعوبت می الب آن بود که متابعان نیز برظن غ
در حالت والیت نیز بروتقیه واجب بود واظھار حرام ھیچ فھمیده نمیشود که والیت 

معنی قرار داده نزد اھل سنت سراسر با  بی حضرت امیر را با وجود دعوای تشیع چرا
حصر و معنی والیت تصرف در ملک است و معنی ھمین والیت بود و حقیت دران من

قدرت براجرای احکام و گرفتن محصول و خراج از رعایا و تنبیه و تادیب مفسدان و این 
معنی حضرت امیر را بوجه اتم در اکثر بالد اسالم خصوصا زمین حجاز و حرمین و 

ع و مناز بی یمن و عمان و بحرین و آذربیجان و عراقین و فارس و خراسان حاصل بود
مزاحم حکم آنجناب درین بلدان جاری واھل این بلدان بدل و جان مطیع و منقاد اگر 
معارض بود در شام بود و وجود معارض در یک قطری از اقطار منافی معنی والیت 

 جخلیفه شد غیر از جزیره عرب در تصرف آنحضرت  سنیست باید دید که چون ابوبکر 
وراور مثل مسیلمه کذاب و بنو حنیفه در ملک نبود و درانھمه معاندین و مفسدین ز

یمامه و سجاح متنبیه در بنی تمیم که بیشر از ایشان در عرب قبیله نبود ھمه ایشان 
مردم سیاھی و کارزار ورزیده و مانعین زکوه یک طرف بر سر شورش و بنو غیتان در 

ح مدینه طرف شام بابت اسامه بن زید بر سر پرخاش و جمیع قبایل عرب گرد و نوا
بارتداد گرفتار غیر از سکان مکه و مدینه یار واعوان او نبودند و با وصف این ھمه ھرگز 

ؤدونھا یدر امری از امور شرعیه مداھنت نکرد و باواز بلند گفت لو منعونی عقاال کانوا 
الی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم لقاتلتھم علیه پس حضرت امیر که اشجع 

را از یک گوشه زمین و سکان آنھا ترسیده اختالل دین محمدی و زوال الناس بود چ

  ﴾َعِظيمٞ  ُ�ۡهَ�ٰنٌ  َ�َٰذا َ�َٰنَك ُسبۡ ﴿دولت سرمدی را روا داد 
 مستزاد 

 در دین محمدی روا داشت خلل شیر یزدان 
 مال می بازش گوئی که او وصی بحق است چشمت

و آنچه گفته که متابعان حضرت امیر اکثر اوالد اتباع اعدای آنجناب بودند اول 
 سدعوی اکثریت غلط محض است بلکه اکثر ایشان اھل کوفه و مصر و قتله عثمان 
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اند و  بودند که بجان و دل جویای مطاعن صحابه و خواھان شکست بزرگی ایشان بوده
ه از ضربات شمشیر خلفاء ثالثه و افواج مردم عراق عجم و خراسان و فارس و اھواز ک

نمکین در جگر داشتند دیگر اعراب اجالف که برای واقعه طلبی وفتنه ھای  زخم ایشان
و انقالب عمل و تغیر احکام را بکمال آرزو  اند جوئی و بدگوئی بالطبع مخلوق و مجبول

ظ و دیگران خواھان بودند علی الخصوص مثل مسئله متعه که بشنیدن آن عربان را نعو
و تصویر این مسئله در حق اکثر نوجوانان حکم معجون لبوب دھد  می را احتالم رو

کبیر وارعونی صغیر دارد در حق پیران ومثل مسئله مسح رجلین که گویا اسقاط نیمه 
وضو است در حق ضعیفان کبر السن و محنت کشان مشقوق الرجلین و مثل اسقاط 

ان را بعد از افطار حکم عذاب قبر دارد بعد از موت و بر ایم بی سنت تراویح که روزه دار
عجمیان بلکه اکثر عربان نیز خیلی شاق بود چنانچه طرطوسی شاعر مشھور گفته 

 است.
 شعر:

ـــــــــــ ـــــــــــفاءيهنارالص ـــــــــــار الش  ام هن
 

ـــــــرتاويـــــــلو  ـــــــبالءيـــــــح ليل ال  ل ال
 

 بـــــــاتيالط كارض حتـــــــل لــــــــمــــــــت
 

  الشـــــفاءنيارض عــــــبعـــــض التمـــــو 
 

ــــــــد مــــــــن كــــــــوان   صــــــــومهان الب
 

 العشــــاء ثر مــــن الصــــوم بعــــدكفــــا 
 

القاء این مسایل خود از اسباب عمده جلب قلوب و استمالت نفوس عوام بود در 
سکوت ازین مسایل و جریان بر وفق مشھورات سابقه تنفر و وحشت مردم متوقع بود نه 

از گروه انصار بودند و آنھا  اند در اظھار و اوالد اصحاب که بیشتر ھمراه آنجناب بوده
بزعم شیعه و چنانچه فضل و عدل شیخین را دیده  اند ھمیشه محبان و شیعه علی بوده

بودند از پدران ومادران خود وضع و آئین پیغمبر را نیز شنیده پس تحریف و تغیر 
و بحکم لکل جدید لذه وضع دانستند  می را نیز کما ینبغی جشیخین سنت پیغمبر 

ین در نظر ایشان بجھت قدم و ابتدال سقوطی پیدا کرده و این مسایل نادره کھنه شیخ
پس خوف نماند اال ازمحمد بن ابی بکر یک شد  می خیلی دلچسب و خاطر نشین آنھا

ل یدو کس از امثال او ودر آخر که او ھم در مصر کشته شده بود این خوف نیز بکلی زا
ی باشد ھمین خوف بغی و مقابله بودآنھا شده و از معاویه و عمرو بن العاص اگر خوف

درین تقیه و اخفا چه کمی کردند که در صورت اظھار حق و ترویج شریعت اصلیه بران 
بلکه در آخر حیات آنجناب ھم  جو مع ھذا در ابتدای بعثت آنحضرت کردند  می مزید
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ابن ابی  مثل عکرمه اند اکثر متابعان آنجناب اوالد و اخوان اعداء جانی آنجناب بوده
طعم بن عدی وخالدبن  جھل و حارث بن ھشام و صفوان بن امیه بن خلف و جبیربن

الولید که امیر االمراء و شمشیر بران آن حضرت بودند اینھا ھمه فرزندان کدام کافران 
معاند بودند ھیچ گاه در امور شرعیه مداھنت نفرمود و علی ھذا لقیاس جمیع انبیا و 

افتد اگر بمالحظه عداوت اسالف آنھا در  می مین قسم مردم کاروارثان انبیا را با ھ
تبلیغ احکام شریعت مداھنت روا دارند باز شرع از کجا سر کشد و دین حق از ناحق 

در قبول قول و تعظیم آنجناب و  سچه قسم متمیز شود و نیز متابعان حضرت امیر 
گذاشتند چنانچه تواریخ جان دادن در رفاقت آنجناب درابتدای امر ھیچ دقیقه فرو ن

وقایع حرب جمل و صفین و نھروان موجود است کسی که برای کسی جانبازی کند از 
وی قبول حکم شرعی چرا محال باید دانست و این قدر خود مجمع علیه ھمه اتباع 

از خلفاء راشدین است و در وقت خود خیر البریه است  سآنجناب بود که آن حضرت 
ایشان از مقررات بود که سنت خلفاء راشدین  است و نزدچنانچه مذھب اھل سنت 

ازین گروه که چنین اعتقاد داشته باشند وجھی  دارد پس جحکم سنت پیغمبر 
 نداشت.

 أل قال ان اهللا ÷ عبداهللا  عن ايبريثكعن معاذبن  ينيلكال يرو«آنکه  :روایت پنجم

ل فقال يا جربائيمن النجباء والنجباء فقال اىل  كتيا حممد هذه وصيتابا فقال كه ينبعلی  انزل

 عيل ايل ج م من ذهب فدفعه رسول اهللايتاب خواتكالعلی  انكوولده وطالب  بن ايب عيل

ه يا فـمنه خامتا فعمل بم كفف ÷ احلسناىل  ه ثم دفعهيا فـعمل بميخامتا منه ف كفيامره ان و

الشهاده فال شهاده هلم اال اىل  بقومه ان اخرج يخامتا فوجد ف كفف ÷ احلسنياىل  ثم دفعه

ه ان اطرق يخامتا فوجد ف كفف ÷ نيبن احلس هللا ففعل ثم دفعه عيل كاشرت نفسو كمع

بن  ابنه حممد بن عيلاىل   ففعل ثم دفعهنيقيال يكاتيحتی  كاعبد ربو كالزم منزلواصمت و

صدق و كتيانرش علوم اهل بوافتهم وه حدث الناس يخامتا فوجد ف كفف ÷ نياحلس

جعفر الصادق اىل  ثم دفعه يكل الحد علي وال ختافن احداً اال اهللا فانه السبنيالصاحل كآبائ

 كتيافتهم وال ختافن احدا اال اهللا وانرش علوم اهل بوه حدث الناس يخامتا فوجد ف كفف

 ذا ايلكهو ÷ ابنه مويساىل  امان ففعل ثم دفعهوحرز  يف ك فاننيالصاحل كصدق آبائو
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ه يفو س عبداهللا ضاً عن ايبي اريثكق آخر عن معاذ بن يرواه من طرو نيامجع ش يمهدـام اليق

   ھای و این روایت فایده »الختش اال اهللاواخلوف واالمن  قل احلق يفواخلاتم اخلامس  يف
و کردند  می بموجب فرموده خداکردند  می ھرچه عمده دارد اول آنکه حضرات ائمه

موری که بعمل آوردند و تصرف در زمین و دخل کردن در ھمه ایشان مامور بودند با
 را ازین بزرگان نفرموده بودند و اال سعی و تالش این کارکس  ھیچ امور مملکت

تا عھد خالفت خلفاء ثالثه مامور  سدوم آنکه حضرت امیر شد  می و واقع ھمکردند  می
حضور پروردگار و فیه بود بسکوت و عدم منازعت و انقیاد و تسلیم با خلفاء ثالثه از 

 را مثل حضرت باقر و حضرت صادق علیھما السالم با شالمدعاء سوم آنکه بعضی ائمه 
تقیه جایز نبود پس اقوال و افعال و روایات ایشان که نزد اھل سنت بتواتر و کس  ھیچ

شھرت مرویست ھمه محمول بر صدق و اظھار است و آنچه امام ابوحنیفه و امام مالک 
بفرموده خدا بود و  از علماء اھل سنت ازیشان اخذ کردند و آموختند ھمهو غیرھما 

الحمد لله وآنچه شیعه در اقوال و اعمال ایشان که موافق اھل سنت در کتب شیعه 
 نمایند صریح مخالف وصیت است. می و حمل بر تقیهکنند  می مرویست تصرف

 يفس ياحتجاجات اشعث بن قتابه من ك يف بن اهلاليل«روی سلیم قیس  :روایت ششم

 سر كب ايباىل  مال الناسو ج ا قبض رسول اهللاـمـقال ل س نيمومنـ الريل ان اميخرب طو

م ندع احدا من ـا السالم ولـهمي علنيد احلسن واحلسيواخذت ب س عوه محلت فاطمهيفبا

 نرصيتاىل  دعوهتمو ياالنصار اال ناشدهتم اهللا حقون يمهاجرـاهل بدر واهل السابقه من ال

واین  »مقدادـابوذر والوان ـسلمو ريع الناس اال اربعه رهط الزبيمن مج ستجب يليفلم 
 بر آن امام بحق واجب نبود واگر تقیه واجبوایت دال است صراحه بر آنکه تقیه ر

بود حضرت زھرا را سوار کردن و حسنین را در بدر گردانیدن حاصلی نداشت و  می
 کرده بودند خیلی مضر بود. سکه بیعت با ابوبکر  اظھار این امر با کسانی

سلیم بن قیس مذکور در کتاب دیگر که نزد شیعه مشھور است بکتاب  :روایت ھفتم

عه يقنفذا حني با عيلاىل  ر بعثكان اباب«گوید  می ابان ابن عیاش الذی یرویه عن سلیم

فانطلق  ج فه رسول اهللايفقل له اجب خلعلی اىل  قال له انطلقو عه عيليبايم ـلوالناس 
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ه ياهللا ما استخلف رسول اهللا علوارتددتم و ج رسول اهللاعلی  ذبتمكفبلغه فقال ما ارسع ما 

 .»هيح است بر بطالن تقيز نص رصيت نين رواياو يريوسلم غ

غضب عمر  ب عيلجيم ـا لـمـانه ل«نیز روایت ابان است در کتاب سلیم  :روایت ھشتم

ا يا ابتاه يصاحت و ب دفعه فاستقبلته فاطمهوواحرق الباب  وارضم بالنار باب دار عيل

رفع السوط فرضب به درعها وبه جنبها  يغمده فوج يفوهوف يرسول اهللا فرفع عمر الس

صریح  درین روایت ھم »انفه ورقبته يوجوهزه وب عمر يبتالب ا ابتاه فاخذ عيليفصاحت 
بود این ھشت مشت شدن معنی نداشت در  می زیراکه اگر تقیه واجببطالن تقیه است 

 اول وھله بایستی اجابت مدعاء حریفان کرد.

 كم افعل ذلـر قال ان لكع ابابيبا قال عمر لعيل«نیز دران کتاب است که  :روایت نھم

انت االم  كذلعلی  التقدر كا ابن اصهايذبت واهللا كقال  كرضب عنقياهللا وقال اذا 

دشنام  سو این روایت ماده تقیه را از اصل برکند که حضرت امیر  »كاضعف من ذلو

را اضعف خلق الله دانست  سنمود و عمر  ھم داد و تکذیب ھم فرمود و مؤکد بقسم
چون  سحاالنکه در نھج البالغه که اصح الکتب شیعه است مرویست که حضرت امیر 

منع فرمود و گفت که انی اکره لکم ویند گ می شنید که لشکریان آنجناب اھل شام را بد
ان تکونوا سبابین معلوم نیست که اینجا کدام ضرورت در پیش آمد که زبان پاک خود 

 را باین دشنام غلیظ آلوده فرمود.

ا ي قال لعمربن اخلطاب نيمومنـ الريان ام«آنکه روی محمد بن سنان  :روایت دھم

دخل ي كقتليه جورا فيم علكاعبد ابن ام معمر حت ال بجراحه منيا قتيالدن يف كارا مغروراين

بلکه بمراحل دور از  »ام بفراسخيالم خشونت التكن ياو كرغمه منعلی  اجلنان كبذل
 تقیه است.

 س قال لعمر س نيمومنـ الريان ام«کند  می نیز محمد بن سنان روایت :روایت یازدھم

 فتصلبان ج جوار رسول اهللاا وصلبا خترجان من كقمت مقامه مت يالذ كلصاحبو كان ل

 ج ميارضمت البراه يبالنار الت ويتيا ثم ـمكمن واال  كفتتن بذليابسه فتورق فيدوحه علی 

ربح  ان رمادا ثم تايتريتصوها فتحرقان يق فتصلبان فيصدو يل نبكال ويس ودانيجرج ايتيو
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روایات بطالن ھرچند  را صریح از دست داد و »هي تقنينجا هم آئيم نسفا دريال ا يفـهمكفتنف
تقیه در کتب شیعه بیش از حد شمار است اما درین رساله اثنا عشریه تبرکا بعدد ایمه اثنا 

برین دوازده روایت اکتفا رفت و ھیچ عاقل بعد از شنیدن این روایات تردد ندارد  شعشر 
بسرکشی و ھیبت و صولت  سرا که از جمله معاندان حضرت امیر  سکه چون عمر 

دیگران که نسبت شد  می و ضرب المثل است در ھر باب باین مرتبه تذلیل واقع مشھور
شده باشند و دست و  حواس می بی باو جبان و ضعیف القلب بودند یقین است که خیلی

پا گم کرده پس تصرف نه فرمودن در ملک و گذاشتن امور خالفت بطور و اختیار این 
امد نه بنابر ناچاری و تقیه  می ت امیر بوقوعاشخاص قلیل و ذلیل دیده و دانسته از حضر

اگرچه سراین در گذشته که سراسر موجب فساد دین و ایمان خالیق شد و تحریف 
والله اعلم رسد  نمی شریعت و تبدیل کتاب الله ثمره آن گردید ھیچ در اذھان قاصره

ن به اختیار ایشان باسرار اولیائه و اصفیائه و نیز وقوع تقیه از ائمه باوصف آنکه موت ایشا
است و علم ما کان و ما سیکون ایشان را حاصل است بحدیکه ظلمه و فجره غصب بنات 
و اخوات ایشان نمایند و قدرت انتقام بلکه دفع و معانعت از ابتدای کار بوجھی که اصال 

 شد بلکه بانداختن کمانی و حرکت دادن زبانی کار بانصرام نمی محوج تعب و مشقت
حاشا ھم عن ذلک شود  می غیرتی و ناحفاظی بی یل صریح بر جبن و بزدلی ورسید دل می

ثم حاشاھم معاذالله که ھیچ مسلمانی را این خیال باطل بخاطر گذرد که صریح کفر 
است و این ھمه محذورات و قبایح ناشی از اصل شامت زده تقیه است و در صورت 

شوند اول  می ه از نصب امام فوتوجوب تقیه بلکه وقوع آن از امام ھمه اغراض مقصود
گردد و اگر  نمی و حق از باطل متمیزشود  میباز حفظ شریعت نشود  میاظھار امامت او ن

او ابتداء اظھار امامت خود نماید و چون مردم با وی بخشونت و انکار پیش آیند او تقیه 
مفھوم شود در سازد صریح ازین حرکت نزد عام و خاص ھرچیز  پیش گیرد و با ایشان در

که از دعوای خود رجوع کرد و نیز یقین کنند که مرد خام طمعی بود و منصب عظیم 
برای خود ادعا نموده بود چون دید که پیش نمیرود ازان دست بردار شد و این معنی 

 سبچه حد قبیح و شنیع است غور باید کرد و بموجب روایات شیعه در حق حضرت امیر 
اگر در تقیه ھیچ قباحتی نباشد مگرتن رضا دادن بر غصب و شود  می ھمین حالت ثابت

کافی است و ھم  این دختران و خواھران در شکست دل مسلمانان و نفرت قلوب ایشان
آن  درمیانقادر نشد و  سبر دختر حضرت امیر  سبن الخطاب  که عمر اند آنچه گفته

معصومه و عمر شخصی از جنیان حایل شد محض افترا و سرقه است از قصه حضرت 
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ساره زوجه حضرت ابراھیم که او را جباری غصب کرده بود و حضرت ابراھیم بمناجات 
شد  می نمود مصروع می الھی مشغول شد و آن جبار ھرگاه اراده فاسد نسبت بان مطھره

ت که زید بن عمر ازبطن آن سیده بوجود آمد و اورا درینجا خود بالقطع والتواتر ثابت اس
عمر بنام برادر بزرگ خود زیدبن الخطاب که در جنگ مسیلمه کذاب شھید شده بود 
مسمی کرد و زیدبن عمر جوان شد و بیست سال عمر یافت در خانه جنگی که فیما بین 

از دست کسی  بنی عدی واقع شده بود شب ھنگام برای اصالح از خانه خود برآمده بود
ھردو  دران حیص بیص شھید شد و مادر مطھره او نیز ھمانروز بمرض در گذشته بود

جنازه را یک وقت حاضر نمودند حضرت امام حسین و عبدالله بن عمر نماز جنازه 
خوانده دفن کردند و مع ھذا اگر این چیزھا بوقوع نیامده باشد تا مدت حیات عمربن 

انه او و در قید او بال شبھه ثابت است و مغصوب ماندن الخطاب بودن ان مطھره در خ
بضعه رسول بدست فاجری یا کافری چه قسم تصور توان کرد زوجه حضرت ابراھیم را 
در یک لمحه بنمودن یک کرشمه چه قسم خالص فرمودند درینجا خود توقع زیاده ازان 

ل فرج غصب منا بود و آنچه از حضرت صادق در عذر این نکاح روایت کنند که ھو او
خیزد حیف ازین مدعیان دروغ که این  می موی مومنان از سماع این کلمه ھایله بر بدن

نسبت بائمه اطھار که بھترین خاندان پیغمبر  سقسم کفریات را برای پاس عداوت عمر 
نمایند و مع ھذا مکذب این روایت دروغ روایات صحیحه در کتب امامیه  می اند ج

سئل االمام حممد « اند بر طاق نسیان گذاشته سرا بپاس عداوت عمر موجوداند که آنھا 

انت ارشف نساء كواه يزوجها ايان كها فقال لوال انه راه اهال هلا ما جيالباقر عن تزو ابن عيل

 دا شباب اهل اجلنه وابوها عيلي سنياخواها احلسن واحلس ج  جدها رسول اهللانيمـالعال

و جدتھا خدیجه بنت خویلد  جفاطمه بنت محمد  »امهاواالسالم  منقبه يفـالرشف والوذ

آن  سفھمند که ھرگاه حضرت امیر بابت بد گفتن شیعه خود با عمر  و این قدر نمیا س
قدر خشونت کرده باشند و اورا به ثعبان فضیحت نموده پس چه امکان که چون نوبت 
بغصب دختر رسد ومقدمه بناموس انجامد عرق غیرتش نجنبد و اصال تعرض ننماید 

و توھم وقوع فاحشه زنا نسبت بان قسم طاھره مطھره  ﴾ِظيمٞ عَ  ُ�ۡهَ�ٰنٌ  َ�َٰذا َ�َٰنَك ُسبۡ ﴿
اھل ایمان کفر صریح است کسانی را که حضرت حق تعالی اگرچه بمجبوری باشد نزد 

وَ� ﴿فرموده است 
ُ
َج اْ�َاهِلِيَّةِ اْ� َ�ةَ  َوقَْرَن ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّْجَن َ�َ�ُّ قِْمَن الصَّ

َ
َوأ



 ٦٦٧  در خواص مذهب شیعهباب یازدهم: 

َ َورَُسوَ�ُ  ِطْعَن ا�َّ
َ
َ�ةَ َوأ ُ ِ�ُْذهَِب َ�نْ�ُ  َوآ�َِ� الزَّ ْهَل اْ�َيِْت إِ�ََّما يُرِ�ُد ا�َّ

َ
ُم الرِّْجَس أ

 سکه بپاس عداوت عمر خواھند  می این گروه ناپاک .]٣٣[األحزاب:  ﴾٣٣َوُ�َطّهَِرُ�ْم َ�ْطِهً�ا
و بغض وعناد او لوث این فاحشه را تا مدت دراز بدامن آن پاک سرشت بربندند وائمه 

متھم سازند  ناموسی بی عزتی و بی اطھار و حضرت امیر و حضرات حسنین را بتھمت
حاشا وکال که جناب آن پاکان باین اقوال نجسه و باین عوعو سگان ناپاک و بنجاست 
خوری این جمل منشان مشوش شود لیکن این قدر اصرار بر عداوت شخصی که منجر 

با آدم بغض عداوت ھرچند  بکفر و زندقه گردد در ھیچ فرقه دیده و شنیده نشد شیطان
خدا تھمت و دروغی نه بسته و اورا بنقایص مجبوری و بنھایت رسانید اما نسبت ب

 بیچارگی متھم نساخته.
فائده عظیمه باید دانست که چون کالم اینجا منجر بمسئله تقیه شد و درین مسئله 
افراط و تفریط اعظم فرق اھل اسالم را در پیش آمده افراط شیعه در کتب ایشان باید 

انگارند و  می شمارند بلکه واجب می ا جایزدید که بادنی خوفی و طمعی اظھار کفر ر
دانند  نمی تفریط خوارج و زیدیه که اصال در مقابله دین پاس جان و ناموس را معتبر

 ازانجمله آنکه اگر شخصی نمازکنند  می بلکه خوارج درین باب تشددات عجیب بیان
حرام است  خواند و غاصب وی دزدی بیاید که مال اورا ببرد اورا نماز خود شکستن می

بود وجلو اسپ خود را در نماز نگاه  جچنانچه بر بریده اسلمی که صحابی رسول 
الزم آمد که انچه حالت اعتدال و  اند میداشت تارم نکند و بگریزد و سب وطعن نموده

مذھب اھل سنت است درین باب بتحریر آید که در اکثر کتب اھل سنت تنقیح این 
 اند. مسئله مذکور نکرده

َ� ﴿باید دانست که تقیه در اصل مشروع است بدلیل آیات قرانی قوله تعالی  :اول
ْوِ�َاَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنِ�َ 

َ
ِ ِ�  َ�تَِّخِذ الُْمْؤِمُنوَن الَْ�فِرِ�َن أ َوَمْن َ�ْفَعْل َذلَِك فَلَيَْس مَِن ا�َّ

ْن َ�تَُّقوا ِمنُْهْم ُ�َقاةً 
َ
ٍء إِ�َّ أ ُ َ�ْفَسهُ  َو�َُحّذِرُُ�مُ  َ�ْ ِ الَْمِص�ُ  ا�َّ [آل عمران:  ﴾٢٨�َ� ا�َّ

ْ�رِهَ َوقَلُْبُه ُمْطَم�ِنٌّ ﴿و قوله تعالی  .]٢٨
ُ
ِ ِمْن َ�ْعِد إِيَمانِهِ إِ�َّ َمْن أ َمْن َ�َفَر بِا�َّ

ِ وَ  َح بِالُْ�ْفرِ َصْدًرا َ�َعلَيِْهْم َغَضٌب ِمَن ا�َّ يَماِن َولَِ�ْن َمْن َ�َ لَُهْم َعَذاٌب بِاْ�ِ
الی غیر ذلک من االیات و تعریف تقیه آنست که محافظت  .]١٠٦[النحل:  ﴾١٠٦َعِظيمٌ 

نفس یا عرض یا مال از شر اعدا نماید و عدو دو قسم است اول انکه عداوت او مبنی بر 
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اختالف دین و ملت باشد چنانچه کافر و مسلم دوم آنکه عداوت او مبنی بر اغراض 
نند ملک و مال و زن و متاع پس تقیه نیز دو قسم شداما قسم اول پس دنیوی باشد ما

مومن در جائی واقع شود که اظھار دین و ھرگاه  طریق آن تقیه در شرع آنست که
میگردد آن  تواند کرد بسبب تعرض مخالفان بر وی ھجرت واجب نمی مذھب خود

خود درانجا پیدا کند و مکان را ترک کرده بجائی برود که قدرت بر اظھار دین و مذھب 
ھرگز اورا جایز نیست که طریقه خود را مخفی داشته متمسک بعذر استضعاف شود 

رِْ� َواِسَعٌة فَإِيَّاَي ﴿دلیل نصوص قطعیه قران قوله تعالی 
َ
ِيَن آَمُنوا إِنَّ أ يَا ِعَبادَِي ا�َّ

ِيَن تَ ﴿و قوله تعالی  .]٥٦بوت: ک[العن ﴾٥٦فَاْ�ُبُدونِ  �ُْفِسهِْم إِنَّ ا�َّ
َ
َوفَّاُهُم الَْمَ��َِكُة َظالِِ� �

رِْض  قَالُوا �ِيَم ُكنُْتمْ 
َ
ِ َواِسَعًة  قَالُوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعفَِ� ِ� اْ� رُْض ا�َّ

َ
لَْم تَُ�ْن أ

َ
قَالُوا �

َواُهْم َجَهنَّمُ  َ�ُتَهاِجُروا �ِيَها
ْ
ولَ�َِك َمأ

ُ
ی اگر عذر آر .]٩٧[النساء:  ﴾٩٧وََساَءْت َمِصً�ا فَأ

واقعی دارد در ترک ھجرت مثل نساء و صبیان و عمیان و اعرجان و مقعدان و 
محبوسان و اسیران وامثال ذلک و مخالفان اورا بقتل خودش یا قتل اوالد خودش یا 
والدین خودش تخویف کنند و ظن غالب بایقاع آن تخویف پیدا کند خواه این قتل 

اشد اورا بقدر ضرورت موافقت با آنھا درست است بحبس قوت یا اخراج یا بنوعی دیگر ب
 و سعی در حیله خروج واجب گردد واگر فوات منفعتی یا لحوق مشقتی که تحمل آن

تواند کرد مثل حبس و ضرب قلیل غیر مھلک اورا مظنون باشد موافقت با آنھا جایز  می
تلف  نیست و در صورت جواز ھم موافقت رخصت است و اظھار مذھب خود عزیمت که

جان ھم بشود درینجا مساھلت شیعه را و افراط اینھا را نظر باید کرد که بادنی طمعی 
در مال و منصب بلکه توقع اعزاز و اکرام در مجلس و گفتن صاحب و قبله در کالم دین 

از دانند  نمی خوانند و ھرگز ھجرت را واجب می و ایمان خود را ترک داده کلمه مخالف

ِيَن تََوفَّاُهُم الَْمَ��َِكُة َظالِِ� ﴿که فرماید  می بر ترک ھجرت آیات قرآنی که صریح إِنَّ ا�َّ
�ُْفِسِهْم قَالُوا �ِيَم ُكنُْتمْ 

َ
رِْض  �

َ
ِ  قَالُوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعفَِ� ِ� اْ� رُْض ا�َّ

َ
لَْم تَُ�ْن أ

َ
قَالُوا �

َواُهْم َجهَ  َواِسَعًة َ�ُتَهاِجُروا �ِيَها
ْ
ولَ�َِك َمأ

ُ
چشم  .]٩٧[النساء:  ﴾٩٧وََساَءْت َمِصً�ا نَّمُ فَأ

و لیس ھذا باول قاروره کسرت تمام قران را ھمین قسم کنند  می پوشی و اغماض
و در کتب معتبره ایشان موجود است که من صلی خلف سنی فکانما  اند جواب داده

الو صلی خلف نبی بچه مرتبه سفاھت است که نماز خود را فاسد کردن برای آش و پ
که در شود  می متوقع ثواب بران نماز زیاده بر ثواب نمازھای دیگر ماندن ازینجا معلوم



 ٦٦٩  در خواص مذهب شیعهباب یازدهم: 

حقیقت این فرقه بغایت سست اعتقاداند درمذھب خود و بوی از تصلب و غیرت دین 
و شود  می ندارند ھمگی تعصب ایشان در بدگوئی و طعن و تشنیع صحابه کرام صرف

ند و متاع قلیل دنیا وراحت ولذت این جھان به کن نمی مشقت دینی را ھرگز گوارا
ھزاران مراتب نزد ایشان عزیز و مھم تر است از منافع عظیمه دین و نعیم مقیم آخرت 

�َْيا بِاْ�ِخَرةِ ﴿ ُوا اْ�َيَاةَ ا�ُّ ِيَن اْشَ�َ ولَ�َِك ا�َّ
ُ
ُف َ�نُْهُم الَْعَذاُب َوَ� ُهْم  أ فََ� ُ�َفَّ

ونَ  و اجماع تمام عقالء عالم است بر آنکه امتحان صادق از  .]٨٦: [البقرة ﴾٨٦ُ�نَْ�ُ
کاذب در دعوای محبت و بغض و تصدیق و تکذیب واخالص ونفاق بھمین است که در 

و رنجھا ھا  مشقت وقت نجربه و وقوع بال و مصایب و فوت منافع و ترک لذایذ و تحمل
  در غیر وقت امتحان خوددر اصرار بر دعوای خود ثابت قدم باشد و راست برآید واال

اگر برای احتراز ازین امور کند  می موافق مصلحت وقت ادعاء چیزی برای خودھرکس 
علم الھی محیط ھرچند  تقیه الزم گردد صدق اواز کذب چه قسم متمیز گردد

بمکنونات ضمایر و مخزونات صدور و قلوب است او تعالی را احتیاج به امتحان نیست 
خود درینجا  امر و نھی بر معامالت امتحان نما است و خصوصا لیکن مدار تکلیف و

يَّاٍ� َوَ�َن َعرُْشُه َ�َ الَْماءِ ﴿مصرح است 
َ
رَْض ِ� ِستَّةِ �

َ
َماَواِت َواْ� ِي َخلََق السَّ وَُهَو ا�َّ

ْحَسُن َ�َمً� 
َ
يُُّ�ْم أ

َ
ِيَن َولَ�ِْن قُلَْت إِنَُّ�ْم َمبُْعوثُوَن مِْن  ِ�َبْلَُوُ�ْم � َ�ْعِد الَْموِْت َ�َُقولَنَّ ا�َّ

َوَ�َبْلَُونَُّ�ْم َح�َّ َ�ْعلََم الُْمَجاهِِديَن ﴿ .]٧[ھود:  ﴾٧َ�َفُروا إِْن َهَذا إِ�َّ ِسْحٌر ُمبِ�ٌ 
ْخَباَرُ�مْ 

َ
ابِرِ�َن َوَ�بْلَُو أ ٍء مَِن اْ�َوِْف ﴿ .]٣١[محمد:  ﴾٣١ِمنُْ�ْم َوالصَّ  َوَ�َبْلَُونَُّ�ْم �َِ�ْ

�ُْفِس َوا�ََّمَراتِ 
َ
ْمَواِل َواْ�

َ
ابِرِ�نَ  َواْ�ُوِع َوَ�ْقٍص مَِن اْ� ِ الصَّ الی  .]١٥٥[البقرة:  ﴾١٥٥َو�َّ�ِ

 غیر ذلک من االیات.
واما قسم ثانی پس علما را اختالف است در وجوب ھجرت وعدم آن در آنصورت 

نْفُِقوا ِ� َسبِيلِ ﴿طایفه گویند که واجب است بدلیل 
َ
يِْديُ�ْم إَِ�  َو�

َ
ِ َوَ� تُلُْقوا بِ� ا�َّ

ْحِسُنوا ا�َّْهلَُكةِ 
َ
َ ُ�ِبُّ الُْمْحِسنِ�َ  َوأ و بدلیل نھی از اضاعه مال  .]١٩٥[البقرة:  ﴾١٩٥إِنَّ ا�َّ

و جمعی گویند که واجب نیست زیراکه ھجرت ازان مقام مصلحتی است از مصالح 
زیراکه شود  میقصانی بدین ضعیف عاید ندنیوی و در ترک ھجرت بسبب اتحاد ملت ن

دشمن غالب او که مومن است باین حیثیت متعرض او نخواھد شد و محاکمه بین 
الفریقین آنست که در صورت خوف ھالک جان خود یا اقارب خود یا ھتک حرمت 
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باافراط درینجا ھم ھجرت واجب است اما عباده و قربت نیست که ثوابی بران مترتب 
وب محض برای مصلحت دنیای این کس است و تحقیق اینست که ھر باشد این وج

واجب عباده نمیشود وواجبات بسیاراند که ثوابی ندارند مثل خوردن در وقت شدت 
جوع و پرھیز کردن در مرض از مضرات یقینیه یا مظنونه و در حالت صحت ازتناول 

ت که الی الله و غیر ذلک این ھجرت ھم از ھمین عالم است و آن ھجرت نیس سموم
والی رسوله باشد و مستوجب ثواب آخرت گردد چون مسئله تقیه معلوم شد باز بر اصل 
سخن رویم اھل سنت گویند که حضرت امیر در زمان خلفاء ثالثه ھرگز تقیه نکرد و 

خایف نبود نه در امر دین و نه در کس  ھیچ قدرت بر اظھار دین مرضی خود داشت و از
بود ھجرت  می ر دین پس ازان جھت که ھجرت نفرمود و اگر خایفامر دنیا اما در ام

�ُْفِسِهْم قَالُوا �ِيَم ُكنْتُمْ ﴿بدلیل آیه شد  می برو واجب
َ
ِيَن تََوفَّاُهُم الَْمَ��َِكُة َظالِِ� �  إِنَّ ا�َّ

رِْض 
َ
ِ  قَالُوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعفَِ� ِ� اْ� رُْض ا�َّ

َ
لَْم تَُ�ْن أ

َ
 َواِسَعًة َ�ُتَهاِجُروا �ِيَهاقَالُوا �

َواُهْم َجَهنَّمُ 
ْ
ولَ�َِك َمأ

ُ
الی آخرھا و اما در امر دنیا پس  .]٩٧[النساء:  ﴾٩٧وََساَءْت َمِصً�ا فَأ

بابت مال وجان محاربه و مقاتله بلکه منازعت و کس  ھیچ ازانجھت که اورا با
با ھرکس  مودند و او ھم بان می درشتگوئی نیز واقع نشده بلکه کمال تعظیم و توقیر او

و مذھب شیعه خود سابق  اند چنانچه کتب تواریخ گواهفرمود  می قدر مرتبه او معامله
 معلوم شد که محققین اینھا آنجناب را در زمان خالفت خودش نیز تقیه واجب

چه جای زمان خلفاء ثالثه درینجا از حضرت نورالله شوشتری طرفه ضرطه کنند  می
ده که میفرمایند عدم مقاتله حضرت امیر ھمچو عدم مقاتله حضرت البعیری صادر ش
قبل از ھجرت و ھمچو عدم مقاتله اکثر انبیاست درینجا خدام  جپیغمبر ما است 

قاضی صاحب را از لفظ ھجرت غفلتی عظیم رو داده اگر حال حضرت امیر ھمچو حال 
ما نباشد بعد از  پیغمبر ما است قبل از ھجرت چرا حال او چون حال حضرت پیغمبر

ھجرت بلکه در نفس ھجرت حاالنکه حضرت امیر ھرگز داعیه ھجرت نفرمود چنانچه 
بااجماع ثابت است وحال پیغمبر ما قبل از ھجرت چه بود لله و للرسول این حرف را 
 سرسری نباید گفت ھمراه ابوجھل و امیه بن خلف معاذالله و عبادت الت و منات

یا مدح و ثناء شد  می م جاھلیت و ذبح لغیر الله شریک ایشانیا در دیگر رسوفرمود  می
گشت یا در احکام  می ساخت یا با آنھا ھم کاسه و ھم نواله می ایشان را وظیفه و ورد

بود و  درمیانمقابله و گفت و شنید و ضرب و شتم باھم  ھمیشهکرد  می ایشان اتباع
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 را علی االعالن بدین حق و مردمگفت  می وھش و ھجو اوضاع ایشان را بر مالکن
کشید تا انکه بعد از ھجرت قوت و اعوان و انصار بھم رسانید و  می خواند و صعوبتھا می

از دعوت زبانی بقتال سیفی و سنانی ترقی فرمود درینجا ترقی بود در مراتب اظھار نه 
چون  لزوم شیوه تقیه و استتار و علی ھذا القیاس حال انبیاء سابق را باید فھمید آری

جھاد سیفی و سنانی بران انبیا واجب نبود بلکه اینکار با مراد ملوک زمانه که در 
شدند و چون  نمی بودند تعلق داشت خود متصدی قتال وجمع رجال می اطاعت انبیا

پیغمبر ما مامور بجھاد شد الزم آمد که خلفاء او نیز مامور بجھاد باشند بلکه تمام امت 
است حاال اگر کسی سنت انبیاء سابق را در ترک جھاد الزم گیرد باین امر مامور  او نیز

و کفر وجوب جھاد از  که بعد از ظھور بغیشود  میبال شبھه کافر گردد و گاھی ن
ردن کاس یاء سابق قیخلیفه پیغمبر ما ساقط گرددپس حال حضرت امیر را بر حال انب

لمقدس در نماز فرض بود ر را استقبال بیت اید حضرت امیگوسی که کاز آن باب است 
نه استقبال کعبه و حال او ھمچو حال پیغمبر ما بود قبل از نزول آیت استقبال کعبه و 
علی ھذا القیاس در جمیع احکام شرعیه و این کس را نزد جمیع عقال از اھلیت خطاب 

قبل از نزول آیت  جخارج باید کرد که حرف مجنونانه میجاود اگر حضرت پیغمبر 
نمود حضرت امیر را کدام انتظار بود  می و ترک قتالفرمود  می ار نزول آنجھاد انتظ

حاالنکه در قرآن منزل جھاد و قتال بر آحاد امت واجب شده چه جای اولواالمر که قایم 
مقام پیغمبر است و غرض از نصب او محض اقامت جھاد واعالم دین و حق مظلوم را از 

عالمان و محققان این فرقه تا بعوام اینھا چه  ظالم رھاندن است اینست بیھوده سرائی
به اجماع اھل گویند  می رسد حاال بعضی کلمات اھل سنت در باب تقیه باید شنید

پیغام نمودند که اگر یزید را امام  ستواریخ ثابت است که چون حضرت امام حسین را 
ده داشته شویم ھرجا که ارا نمی بحق بگوئی و برای او بیعت نمائی معترض حال تو

 سمکرر واقع شد چون حضرت امام حسین  درمیانباشی اختیار داری و این گفتگو 
یزید را بر باطل میدانست و الیق امامت ندید ھرگز اختیار تقیه نکرد وبیعت یزیدرا قبول 
نفرمود تا آنکه به لشکر یزید جنگ کرد و با جمیع اصحاب خود بدرجه شھادت رسید 

باشد که برای کشتن ھفتاد کس  نمی د زیاده ازین خوف اعدابو می پس اگر تقیه واجب
سی ھزار محاصره نماید و ناموس و اطفال صغیر السن بجوع و تشنگی ھالک شوند 
 پس معلوم کردیم که حضرت امام معتقد جواز تقیه نبود چه جای وجوب آن ونیز

دو  جبعد ازحضرت رسول  سکه بشھادت تواریخ حضرت امیر المومنین گویند  می
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 بیعت نمود و متعرض حال سحالت داشت اول آنکه در زمان شیخین و ذی النورین 
نشد و با ایشان در خأل و مال و در نماز و روزه و حج و مشوره و تدبیر مھمات کس  ھیچ

شریک و دخیل ماند حالت دوم آنکه بعد از شھادت ذی النورین از مردم بیعت گرفت و 
نمود با وجوب قلت اصحاب چنانچه قاضی نورالله در  با معاویه کرات و مرات مقاتله

مجالس المومنین گفته که از قریش ھمگی پنج نفر ھمراه مرتضی بودند و سیزده قبیله 
ھمراه معاویه بود و لھذا آنجناب را فتح میسر نشد و شرایشان نتوانست دفع نمود پس 

ین تقیه و بیچارگی نبود البد در حالت اولی باعث موافقت آنجناب با شیخین و ذی النور
که در بحرالمناقب که یکی از کتب گویند  می و نیزفرمود  می واال درینجا ھم تقیه

که او از محمد بن خالد روایت آورده کند  می معتبره شیعه است از مناقب اخطب نقل

نتم كرون ما كما تناىل  ا تعرفونـم عمكفقال اورصفنا« س بن اخلطاب خطبهم عمر«که 

ان وقال  كفان تبت قبلنا كنا نستعتبكفقال اذا  ثالثا فقام عيل كتوا قال ذلكقال فس نيصانع

هذه االمه من اذا اعوججنا  جعل يف يفقال احلمدهللا الذ كنايه عيف يم قال اذا نرضب الذـل

بر جاده امر  سپس ازین روایت صریح معلوم شد استقامت حضرت مرتضی  »اقامنا
بمعروف و نھی از منکر و علومرتبه او در عدم مداھنه او در محرمات شرع شریف و 
قدرت او بر انکار و ھرگاه چنین باشد تقیه وجھی ندارد و نیز قاضی نور الله در ذکر 

نوشته که او یکی از آنھاست که بر اعراف خواھند بود حضرت  ساحوال حضرت عباس 
که عباس بمنزله پدر من است و در فرمود  می وست میداشت ورا بسیار د او جرسول 

فضایل وی زیاده ازان نوشته که درین مختصر توان نوشت بعد ازان گفته که بنابر گفته 
اول  ساستدعاء بتزویج ام کلثوم نمود حضرت مرتضی  سحضرت عمر از حضرت امیر 

خود متولی امر نکاح بارابا نمود و در بار دوم سکوت ورزید بعد ازان حضرت عباس 
از راه منع نتوانست  سشده ام کلثوم را بحضرت عمر تزویج کرده داد حضرت مرتضی 

کرد لھذا سکوت اختیار فرموده بر عاقل پوشیده نیست که بعد از ثبوت این قدر فضایل 
در حق حضرت عباس چگونه توھم توان کرد که در ظلم این قسم ظالم اعانت نموده 

 باشد.
از اھل نفاق بودند حاالنکه فوت ایمان ایشان  بآنکه گویند شیخین  :ھفوه دوم

را ھمراه ایمان خود  بایمان ابوبکر و عمر  جبتواتر ثابت است و جناب پیغمبر 
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جابجا مقرون ساخته و در خبر درجات ایمان که از کافی کلینی در باب امامت منقول 
دارد بر ایمان سایر امتیان و  شد صریح است آنکه ایمان مھاجرین اولین رجحان بسیار

موجود است بر  سکه در نھج البالغه در حق حضرت ابوبکر  سنیز نص حضرت امیر 
کمال ایمان او گواه است و نیز تسمیه او بصدیق از حضرت امام باقر و دیگر ائمه اقطع 

 نماید . می این ھفوه
از اصحاب العقبه بودند یعنی دوازده کس از  بآنکه شیخین  :ھفوه سوم

منافقین در وقت مراجعت از غزوه تبوک خواسته بودند که در اثناء راه حضرت رسول 
تنھا یافته بقتل رسانند عماربن یاسر و حذیفه بن الیمان بر کید آنھا مطلع شده بر  جرا 

و تواتر است اگر  سر وقت آنھا رسیدند و دفع نمودند و این ھفوه صریح مخالف بداھت
که دختران ھردو بودند  جبود در خانه آن حضرت  می را این داعیه بابوبکر و عمر 
توانستند سرانجام داد و دخول و خروج و سیر و دور ایشان با آنجناب  می بوجه احسن

در خلوت و جلوت مشھور و معروف و ضرب المثل عالم است این قسم محرمان را  ج
در غار و  سرا طلب نمایند اول رفاقت حضرت صدیق  چه حاجت که وقت فرصت

دوم رفاقت او در عریش روز بدر بااجماع ثابت است و این ھردو وقت  جآنجناب تنھایی 
در کتب سیر نظر کند و صحبت شیخین را با ھرکه  خیلی امضای این داعیه بودند بالجمله

ر حق آنجناب معلوم و کمال انست والفت و شفقت و حمایت اینھا را د ججناب رسول 
نماید احتمال این داعیه را از ایشان مثل احتمال این داعیه از حضرت امیر شناسد بال 

 تفاوت.
انگارند و گویند که حق تعالی حق  می آنکه محض وجود امام را لطف :ھفوه چھارم

لطف بنصب امام ادا فرمود و ظاھر نمودن و تسلط کردن و غلبه دادن او اصال در لطف 
نیست و این مخالف بداھت عقل است حتی که صبیان مکتب نیز این را باور نه  ضرور

میدارند اگر بایشان بگویم که برای شما معلمی مقرر کرده ایم که اونه شما را بیند و نه 
 شما او را و نه او آواز شما شنود و نه شما آواز اورا بال شبھه تمسخر خواھند دانست.

را بااوصاف خدائی وصف کنند و گویند که آنجناب از  آنکه حضرت امیر :ھفوه پنجم
اعراض واین و متی منزه است و گویند که آنجناب را بشر نتوان گفت و این امور صریح 

 .مخالف و مکذب بداھه عقل است بعضی شعراء ایشان معنی اول را نظم نموده و گفته
 بیت:
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ـــاالل عـــن االعـــراض وحيـــ ـــي  يمتـن وال
 

 بالعنــــــارصهه يرب عــــــن تشــــــبيكــــــو 
 

 و شاعر دیگر معنی ثانی را نظم نموده و گفته 
 شعر:

ــ ــل اهل ــف ح ياه ــن وص ــزوا ع ــعج  درهي
 

ـــــ  ـــــاهوا يوالعاشـــــقون بمعن ـــــه ت  حب
 

ــــــل  ــــــا فالعق ــــــيان ادعــــــه برش  يمنعن
 

ــــــــ  ــــــــويل اهللا يف واختيش ــــــــ ق  اهللاوه
 

 و این قریب است بمذھب غاله وکفر وزندقه صرفست.
فرستاده بود  سآنکه الله تعالی جمیع انببیا و رسل را برای والیت علی  :ھفوه ششم

بود  جو گویند که علی ھمراه جمیع نبیین بوده است سرا و ھمراه محمد مصطفی 
ذکره این طاوس و غیره و نیز گویند لوال شود  می این را انکار کند کافرھرکه  جھرا و

محمد بن الحنیفه و نیز گویند که درجه علی علی لم یخلق االنبیاء رواه ابن المعلم عن 
فوق درجه جمیع انبیا و رسل است در روز قیامت و جمیع انبیا و رسل بمحبت علی و 

که در شیعه علی محشور شوند حتی ابراھیم کردند  می شیعیه او متدین بودند و آرزو
ثابت است و  علیه الصلوه و السالم ذکره ابن طاوس ایضا ونیز گویند که حق علی بر خدا

این ھمه ھفوات صریح مخالف جمیع شرایع است و مکذب نصوص قرآنی و بیخ کفر و 
 زندقه است.

آنکه تحریف قران مجید نمایند و خالف سیاق وسیاق حمل کالم الھی  :ھفوه ھفتم
و تمام تفاسیر مختصه باین دانند  می بر غیر محمل کنند بحدیکه ادنی عقال آنرا ضحکه

ابست برای نمونه مثالی چند مذکور کنیم مثال گویند که مراد از صراط فرقه از ھمین ب

َ�َٰط ٱ ِدنَاهۡ ٱ﴿مستقیم در این آیه که  ۡ ٱ لّصِ ِينَ ٱ﴿حب علی است و مراد از  ﴾ُمۡسَتقِيمَ ل َّ� 
 ۡ�
َ
تفسیر مکذب یکدیگرند و ھرگز ربطی ھردو  علی واوالد اویند و این﴾َعلَۡيِهمۡ  َعۡمَت �

ِ َو�ِاْ�َوِْم ﴿ندارند با نظم قرآن و نیز گویند که مراد از  َوِمَن ا�َّاِس َمْن َ�ُقوُل آَمنَّا بِا�َّ
از عشره مبشره و نیز گویند که مراد  اند نه کس .]٨[البقرة:  ﴾٨اْ�ِخرِ َوَما ُهْم بُِمْؤمِنِ�َ 

ِيَن َ�ُظنُّوَن ﴿است حضرت علی است حتی در آیه  از ربک ھرجا که در قرآن آمده ا�َّ
ُهْم إَِ�ْهِ َراِجُعونَ  َّ�

َ
ُهْم ُمَ�قُو َرّ�ِِهْم َو� َّ�

َ
و لھذا حضرت علی را مالک روز  .]٤٦[البقرة:  ﴾٤٦�

آید و نیز گویند که  می جزا قرار دھند چنانچه در باب مکاید گذشت و عن قریب
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﴿ ِ  ﴾٥٥َوَ�َن الَْ�فُِر َ�َ َرّ�ِهِ َظهًِ�ا  َما َ� َ�نَْفُعُهْم َوَ� يَُ�ُُّهمْ َوَ�ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ا�َّ
ای فی اخذ الخالفه حاالنکه مراد ازکافر اینجا بالقطع عابد صنم است  .]٥٥[الفرقان: 

ِ َما َ� َ�نَْفُعُهْم َوَ� يَُ�ُُّهمْ ﴿بدلیل ما سبق که  َوَ�َن الَْ�فُِر َ�َ  َوَ�ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ا�َّ
ِيَن ِمْن َ�بْلَِك لَ�ِْن ﴿و نیز گویند که معنی ﴾ َرّ�ِهِ َظِهً�ا وِ�َ إَِ�َْك �َ� ا�َّ

ُ
َولََقْد أ

ْ�َت َ�َْحَبَطنَّ َ�َملَُك َوَ�َُكوَ�نَّ مَِن اْ�َاِ�ِ�نَ  َ�ْ
َ
اشرکت فی الخالفه  .]٦٥[الزمر:  ﴾٦٥أ

ِيَن ِمْن ﴿که اول این آیه  اند مع علی غیره این قدر نفھمیده وِ�َ إَِ�َْك �َ� ا�َّ
ُ
َولََقْد أ

چه  سنیز واقع است انبیاء دیگر را تشریک در خالفت غیر علی را با علی  ﴾َ�بْلَِك 
خلیفه کردند  و اگر نھی شده بود دیگران را چراشد  می امکان داشت که ازان نھی واقع

ما را فقط بسوی جمیع انبیا وحی فرموده بودند این  جو اگر حال حضرت پیغمبر 

َ فَاْ�بُْد َوُ�ْن مَِن ﴿ است منادی دادن را چه حاصل و نیز سیاق آیه بَِل ا�َّ
اكِرِ�نَ  هَ ﴿و سیاق آن  .]٦٦[الزمر:  ﴾٦٦الشَّ ُّ�

َ
ْ�ُبُد �

َ
ُمُروّ�ِ أ

ْ
ِ تَأ َ�َغْ�َ ا�َّ

َ
ا قُْل أ

بر آنکه مراد از شرک عباده غیر الله  اند صریح ناطقھردو  و .]٦٤[الزمر:  ﴾٦٤اْ�َاهِلُونَ 
لفظی در کالم شارع واقع شود محمول ھرگاه  است ونیز از قواعد مقرره شیعه است که

بر معنی شرعی است نه بر معنی لغوی علی الخصوص که حمل بر معنی لغوی محوج 
اضماری شود که اصال قرینه آن موجود نیست و نیز گویند که مراد از سلطان در آیه 

ِخيَك َوَ�َْعُل لَُكَما ُسلَْطانًا فََ� يَِصلُو﴿
َ
�ُْتَما  َن إَِ�ُْكَماقَاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك بِأ

َ
بِآيَاتَِنا �

َبَعُكَما الَْغاِ�ُونَ   صورت حضرت علی است ھرگاه فرعون .]٣٥[القصص:  ﴾٣٥َوَمِن ا�َّ
 که بحضرت موسی و حضرت ھارون ایذائی برساند ایشان صورت علی را باوخواست  می
و آیات صیغه  دان حاالنکه در قران غلبه را بایات فرمودهشد  می نمودند و او مرعوب می

باید و صورت علی اگر باشد یک آیه خواھد بود و نیز در  می جمع است الاقل دو آیه خود
حق تعالی در کالم مجید در ھرجا که قصه ایشان  ÷ مقام بیان آیات حضرت موسی

 بیان فرموده بر ذکر دو معجزه اکتفا نموده عصا و ید بیضا چنانچه در سوره طه

ْخَرىَواْضُمْم ﴿فرماید  می
ُ
لُِ�َِ�َك  ٢٢يََدَك إَِ� َجَناِحَك َ�ُْرْج َ�يَْضاَء مِْن َ�ْ�ِ ُسوٍء آيًَة أ

پس ذکر این دو آیه سھل و اھمال آیه عظمی در .]٢٣-٢٢[طه:  ﴾٢٣ِمْن آيَاتَِنا الُْكْ�َى
مقام تعداد آیات بینات شان بالغت نیست و نیز صورت علی در فرعون آن قدر تاثیر کرد 
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جسد حقیقی او این  بو در ابوبکر و عمر شد  می نقش مبارکش مرعوب که بدیدن

يَا ﴿شدند و نیز گویند که مراد از رب در  می قدرھم تاثیر نکرد که بدیدن او فی الجمله نرم
تَُها ا�َّْفُس الُْمْطَم�ِنَّةُ  َّ�

َ
 سعلی  .]٢٨-٢٧[الفجر:  ﴾٢٨ارِْجِ� إَِ� َرّ�ِِك َراِضيًَة َمرِْضيَّةً  ٢٧�

ُل َ�ْن َذنْبِهِ إِ�ٌْس َوَ� َجانٌّ ﴿است و نیز گویند که 
َ
مراد  .]٣٩[الرحمن:  ﴾٣٩َ�َيوَْم�ٍِذ َ� �ُْسأ

است و شیعه علی را از ھیچ گناه سؤال نخواھد  ساز انس و جان شیعه حضرت علی 
سیئات اورا مبدل بحسنات خواھد کرد و چون سیئات نماند  سشد زیرا که والیت علی 

ه شود ذکره ابن بابویه و ابن طاوس و غیرھما اول نفھمیدند که انس و سوال از چ
الجان نکره است در سیاق نفی و ان از الفاظ عموم است که تشخیص آن بشیعه 

وجھی ندارد دوم انکه اگر شخصی از شیعه با مادر و خواھر خود زنا  سحضرت علی 
کند و با پسر و برادر خود لواطه و تمام عمر بر شرب خمر و اکل خنزیر واکل ربا و 
کذب و غیبت مداومت نماید باید که اصال از وی پرسیده نشود بلکه این ھمه در حق او 

خود از مذھب اباحیه و زنادقه نیز مثل نماز و روزه موجب ثواب باشند این مذھب 
دورتر رفت زیراکه غایه کار ایشان آنست که این امور را مباح دانند و بر ارتکاب آن 

و نیز دانند  می و عبادات اند خوف عقابی نداشته باشند و اینھا برین امور متوقع ثواب
گویند که ھرجا در قرآن مجید امر به صبر یا مدح صابرین واقع است مثل 

�ُْفِس َوا�ََّمَراتِ ﴿
َ
ْمَواِل َواْ�

َ
ٍء مَِن اْ�َوِْف َواْ�ُوِع َوَ�ْقٍص مَِن اْ� ِ  َوَ�َبْلَُونَُّ�ْم �َِ�ْ َو�َّ�ِ

ابِرِ�نَ  َ ﴿ .]١٥٥[البقرة:  ﴾١٥٥الصَّ وا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َوا�َُّقوا ا�َّ ِيَن آَمُنوا اْصِ�ُ َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

ِيَن آَمُنوا ا�َُّقوا َر�َُّ�مْ ﴿ .]٢٠٠[آل عمران:  ﴾٢٠٠ُحونَ لََعلَُّ�ْم ُ�ْفلِ  ِيَن  قُْل يَا ِعَبادِ ا�َّ لِ�َّ
�َْيا َحَسنَةٌ  ِ ا�ُّ ْحَسُنوا ِ� َهِذه

َ
ِ َواِسَعةٌ  أ رُْض ا�َّ

َ
ْجرَُهْم بَِغْ�ِ  َوأ

َ
ابُِروَن أ َما يَُو�َّ الصَّ إِ�َّ

که ایشان ھای  مشقت تا خروج مھدی بر مراد صبر شیعه است .]١٠[الزمر:  ﴾١٠ِحَساٍب 
پس رسد  نمی حاالنکه در صورت تقیه ھرگز مشقتی باایشانرسد  می را از مخالفان

حاجت صبر چه باشد و اگر تفسیرات مذکوره را کسی از شیعه انکار نماید گوئیم این 
ھمه که مذکور شد در اصح الکتب ایشان که کافی کلینی است موجود است و در 

علی بن ابراھیم و تفسیر ابن بابویه که آنرامنسوب بحضرت امام عسکری نموده تفسیر 
و بعضی ازین تفاسیر در کتاب تنزیه االنبیاء واالئمه شریف مرتضی است این کتب را 

 مطالعه نمایند.
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خواھند بود و یردھا قوله  سو علی  جآنکه حاکم روز جزا محمد  :ھفوه ھشتم

ءٌ  يَوَْم ُهْم بَارُِزونَ ﴿ .]٤[الفاتحة:  ﴾٤ينِ َمالِِك يَوِْم اّ�ِ ﴿ تعالی ِ ِمنُْهْم َ�ْ  َ� َ�َْ� َ�َ ا�َّ
ارِ  لَِمِن الُْملُْك اْ�َوْمَ  ِ الَْواِحِد الَْقهَّ  يَوَْم َ� َ�ْملُِك َ�ْفٌس ِ�َْفٍس َشيْئًا﴿ .]١٦[غافر:  ﴾١٦ِ�َّ
 ِ ْمُر يَوَْم�ٍِذ ِ�َّ

َ
ا﴿ .]١٩[االنفطار:  ﴾١٩َواْ� وُح َوالَْمَ��َِكُة َصفًّ َ� َ�َتَ�َُّموَن إِ�َّ  يَوَْم َ�ُقوُم الرُّ

ذَِن َ�ُ الرَّْ�َُن َوقَاَل َصَوابًا
َ
الی غیر ذلک من االیات و اگر اینھا حاکم  .]٣٨[النبأ:  ﴾٣٨َمْن أ

باشند پس معنی شفاعت چه باشد و خوف و خطر امت و تخویف ایشان امت را برای 
یز حساب ووزن اعمال و سوال وکتاب و غیره اھوال قیامت مخصوص بغیر چه باشد و ن

کافر باشد یھودی یا نصرانی یا ھندو داخل ھرچند  شیعه دارند و گویند که محب علی
من  ÷ دوزخ نشود ذکره ابن بابویه فی علل الشرایع و نسب روایته الی ابی عبدالله

ر وشیعه تواتر این مسئله را معتقداند طریق مفضل بن عمر و رواه ایضا فی معانی االخبا
و جمیع عقاید و جمیع تکلیفات وحدود و  جو درین صورت ایمان بخدا و رسول 

در  ستعزیرات ساقط شد و ھیچ امری از امور شریعت ضروری نماند غیر از حب علی 
و این مذھب حاال مذھب حمیریه و رسد  می مفاسد این ھفوه قیاس باید کرد که تا کجا

 یه شد مذھب اثنا عشریه نماند.معمر
تدبیر قتل حضرت مرتضی کرده بود و  سآنکه گویند عمر بن الخطاب  :ھفوه نھم

حیله ھا انگیخته رواه علی بن مظاھر الواسطی عن حذیفه حاالنکه محبت حضرت عمر 
را و توقیر او مرایشان را و تفاخر او بمصاھرت وتفضیل او ایشان را و  سمرعلی مرتضی 

را در دفتر عطایا وروایت فضایل ایشان متواتر است و در شرح نھج البالغه که حسنین 
مذکور و مشھور است و شریف مرتضی درکتاب تنزیه االنبیاء  اند اکثر آنھا مصنف شیعه

ھرکه  و »لهاكبرشائعه  كان مظهرا للسالم والتمسك سان عمر «واالئمه تصریح نموده که 
 مسلمان و چه قسم مسلمان چگونه متصور شود.چنین باشد از وی اراده قتل 

فالن و فالن را ھفتاد بار لعنت کند ھفتاد نیکی برای ھرکه  آنکه گویند :ھفوه دھم
او نوشته شود وھفتاد گناه از ذمه او ساقط شوند درجه از بھشت برای او معین شوند 
ذکره ابوجعر الطوسی فیما رواه من المختلفات عن الصادق و این دروغ محض است 

دان که شیطان زیرا که بد گفتن بدان در ھیچ شریعت موجب ثوابات نیست و رئیس ب

ا سمع ـمـ انه لنيمومنـالريقد صح عن امو«لعن است بد گفتن او نیم دانگ حسنه ندارد 
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لعن و نیز  »هنج البالغه ذا يفك ينيونوا سباكم ان تكره لكا سبون اهل شام قال اينياصحابه 

بطریق  ÷ چنانچه از ھشام احول از حضرت صادقدانند  می را افضل از ذکر خدا سعمر 

وِ�َ إَِ�َْك ِمَن الِْكَتاِب ﴿فرماید  می حاالنکه خدای تعالی اند متعدده نقل نموده
ُ
اتُْل َما أ

َ�ةَ  قِِم الصَّ
َ
َ�ةَ َ�نَْ� َعِن الَْفْحَشاءِ َوالُْمنَْكرِ  َوأ ْ�َ�ُ  إِنَّ الصَّ

َ
ِ أ ُ َ�ْعلَُم َما  َوَ�ِْ�ُر ا�َّ َوا�َّ

و حال ھشام احول معلوم است که بارھا بر حضرت صادق  .]٤٥بوت: ک[العن ﴾٤٥تَْصَنُعونَ 
 دروغ بسته و آنجناب اورا مفتری و کذاب فرموده کما مر غیر مره.

آنکه گویند حق تعالی کرام کاتبین را فرمود که تا سه روز از قتل  :ھفوه یازدھم
ن مظاھر قلم را از جمیع خالیق بر دارند و ھیچ گاه بر کسی ننویسد رواه علی ب سعمر

فیما حکاه عن ربه عز  جالواسطی عن احمد بن اسحاق القمی عن العسکری عن النبی 
و جل و این روایت صریح افترا وکذب است زیراکه مخالف اصول شریعت است و مکذب 

بحد  سو متواتر است بیانش آنکه اگر فرض کنیم که شخصی در اول روز قتل عمر 
 سنمود و با خواھر و مادر خود زنا کرد و سب علی بلوغ رسید و درین سه روز بت پرستی 

را بطریق وظیفه آغاز نمود و سرقه و شرب خمر و لواطه و قتل و جمیع کبایر را ارتکاب 
نمود و در آخر روز سوم باید که بغیر حساب به بھشت در آید و بطالنه الیخفی علی 

 احد من اھل الدین و العقل.

ابان  »ا من دون اهللاـعبداهنميان ـا صنمـان هلمك يعدووال يميالت«آنکه  :ھفوه دوازدھم
و او این تھمت را  اند ابن ابی عیاش و غیره از سلیم بن قیس الھاللی این را روایت کرده

 بر سلمان فارسی بسته و در فصل تعصبات فضیحت این ھفوه گذشت.
از صلب خطاب نبود بلکه ولد الزنا بود  سآنکه گویند که عمر  :ھفوه سیزدھم

و  اند حاالنکه چند جا در کالم امیر المومنین و ائمه آنجناب را ابن الخطاب گفته
 سدر نکاح آورده و حضرت امیر  جرا جناب رسول  بحضرت حفصه بنت عمر 

آمد و  می بود ھم کذب در کالم معصوم الزم می دختر خود را بانجناب داده اگر چنین
معاذالله من ذلک و بر نفی نسب شد  می صاھرت با اوالد الزنا این بزرگواران را واقعھم م

 اند امامیه را اجماع است چنانچه علماء ایشان در کتب انساب نوشته سحضرت عمر 
منھم حمید الدین النخعی صاحب بحر االنساب و نقل االجماع علی ذلک حسن بن 

 سلیمان الغدری فی ملتقطاته.
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ھا  را فرشته بآنکه در ھر سال موسم حج در منا ابوبکر و عمر  :دھمھفوه چھار
کشند رواه ابوالخضر  می را بردارھردو  آرند و در محل رمی جمار می از قبور تر و تازه بر

و این نیز ھفوه ایست از قبیل ھذیان مجانین و افترائی  سعن ابیه عن جده عن الباقر 

ْ�َمُل َصاِ�ًا ﴿است عظیم بر حضرات ائمه زیرا که دارالجزا آخرت است نه دنیا 
َ
لََعّ�ِ أ

َها َ�َِمٌة ُهَو قَا�ِلَُها َ�َّ  �ِيَما تََرْ�ُت  منون: [المؤ ﴾١٠٠َوِمْن َوَرا�ِِهْم بَْرَزٌخ إَِ� يَوِْم ُ�بَْعُثونَ  إِ�َّ

 و مع ھذا خالف حس زیراکه شش لکھه کس از حاجیان دران مکان مجتمع .]١٠٠
که کسی را درانجا بردار کشیده باشند واگر کند  نمی بیند ونقل نمیکس  ھیچ باشند می

گویند که نمودن بحاجیان منظور نیست پس گوئیم که عذاب القبر چه قصور داشت که 
در بازار منا بیارند اگرنه منظور نمودن حاجیان بودی  از قبور برآرند وھا  فرشت آنھا را

تا عبرت گیرند و از اعتقاد نیکی که درحق شان دارند توبه نمایند وآنھا را نیز فضیحت 
شود که درین مجمع عظیم تعذیب و تذلیل واقع شود و چون کسی ندید ازین تعذیب 

عالی منزه است از فعل چه حاصل و بر آوردن و در آوردن محض عبث و لغو افتاد حق ت
 عبث چنانچه در عقاید شیعه مقرر است.

ابوبکر را ازین جھت ھمراه خود در سفر  جآنکه حضرت پیغمبر  :ھفوه پانزدھم
و بطالن  جھجرت گرفته بود تا کفار قریش را نشان ندھد بر سمت بر آمدن آنحضرت 

د که ابوبکر را برین این ھفوه ازان قبیل نیست که حاجت بیان داشته باشد چه ضرور بو
قصد مطلع فرمود و در نیم روزھای گرمابه خانه او رفته مشوره بر آمدن ازو پرسید و 
زاد راه و راحله از وی گرفت و سفره طعام و حضری از خانه وی و بدست دختر وی 
تیار کنانید باز عامر بن فھیره چیله ابوبکر را دلیل راه ساخت و شتران سواری بدو 

دالله پسر کالن ابوبکر را بطریق جاسوسی و ھر کاره گی گذاشت که سپرده و عب
رئیسان قریش بر تدبیر و مشوره که در باب طلب و تالش آنجناب نمایند شبا شب 

وه را در باب ان حضرت و اند رسانده باشد و حق تعالی چرا حزن و می بانحضرت در غار

إِ�َّ ﴿تسلیه ان حضرت اورا بالقاء معرفت غامضه معیت از پیغمبر خود حکایت فرمود 
ِيَن َ�َفُروا ثَاِ�َ اثْنَْ�ِ إِذْ ُهَما ِ� الَْغارِ إِذْ َ�ُقوُل  ْخرََجُه ا�َّ

َ
ُ إِذْ أ هُ ا�َّ وهُ َ�َقْد نََ�َ  َ�نُْ�ُ

َ َمَعَنا لَِصاِحبِهِ َ� َ�َْزْن إِنَّ  يََّدهُ ِ�ُُنوٍ� لَْم تََروَْها وََجَعَل  ا�َّ
َ
ُ َسِكينَتَُه َعلَيْهِ َو� نَْزَل ا�َّ

َ
فَ�

ْفَ�  ِيَن َ�َفُروا السُّ ِ ِ�َ الُْعلَْيا َ�َِمَة ا�َّ ُ َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  َوَ�َِمُة ا�َّ و  .]٤٠[التوبة:  ﴾٤٠َوا�َّ
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 ر و رفاقت او درین سفر فضیلتی است مشھورغرض شیعه ازین ھفوه آنکه صحبت ابوبک
که این فضیلت را بمنقصت راجع سازند لیکن بیک سخن چه قسم تمام خواھند  می

 واقعه را از چپ و راست و فوق و تحت تکذیب توان کرد از طرف مکذب این سخن بر

ُ إِْحَدى ﴿مذلت میریزد  کخیزد و آبروی ایشان بر خا می ا�َِفتَْ�ِ �ذْ يَعُِدُ�ُم ا�َّ الطَّ
ْن ُ�ِقَّ اْ�َقَّ 

َ
ُ أ ْوَكةِ تَُ�وُن لَُ�ْم َوُ�رِ�ُد ا�َّ نَّ َ�ْ�َ َذاِت الشَّ

َ
َها لَُ�ْم َوتََودُّوَن أ َّ�

َ
�

و لھذا مال عبدالله مشھدی صاحب  .]٧[األنفال:  ﴾٧بَِ�لَِماتِهِ َوَ�ْقَطَع َدابَِر الَْ�فِرِ�نَ 
یار درین قصه و آیت ناچار شده از راه انصاف گفته اظھار الحق بعد از سعی و تالش بس

است که نفس االمر اینست که این احتمال بغایت بعید است و عجب چیست که خلیفه 
اول را که نسبت پدر زنی بھمرسانیده بود و سبقت در اسالم بر بسیاری از مردم داشت 

رده باشند برای بود اختیار ک می و اکثر اوقات مالزم صحبت شریف حضرت رسالت پناه

نوراهللا  قايضوالمه بلفظه ك يانته«ھمراه داشتن و الفت نیز بصحبت او داشته باشند 

 يشاپوريمفرس النـاحلمدهللا قال الوح نموده ين بحث ترصيا يز بسستي ننيمومنـدرجمالس ال

ر اعظم الن كب له اال ان صحبه ايبيفضوفراشه طاعه  عيلعلی  ران اضطجاعكثم انا ال نن

الغار  ث يفكر مكابوبوله واحد يمحنه اال لـا ما حتمل اليب والن عليمن الغا اعيل احلارض

ل واحلجه يظهرمنه دعوه بالدليم ـا لريان صغكفراشه النه علی  ا للنوميا اختار علـانمواما يا

قد ذب عن ون يالداىل  نئذ مجاعهير فانه دعا حكب والسنان بخالف ايب فيبالس وال جهاد

 عيلعلی  ر اشد من غضبهمكابوبعلی  فاركان غضب الكوال ـمـبالنفس وال ج الرسول

 .»يانتهومضطجع هـا عرفوا ان الـمـلوا برضب يقصدوا عليم ـوهلذا ل
آنکه گویند روز قیامت پوست بدن فالن زنرا بپوست سگ اصحاب  :ھفوه شانزدھم

باعورا آن  کھف بدل کنند و این لفظ در حق بلعم باعورا وارد شده است اینھا چون بلعم
و  اند بطریق اصالح تصرف نموده این قسم روایت نموده قدر مستحق این عقوبت ندیدند

لکفر را در کالم الله و کالم نست که کافران منصوص ایھمیشه قاعده این فرقه ھم
و قرآن  اند رسانیده را اقصی الغایتھا  عداوت الرسول که با انبیا و رسل علیھم السالم

گویندو از بدی حال شان  نمی مجید بشقاوت حال و مال آنھا ناطق است گاھی بد
ه چندان حسابی بر نمیدارد بلکه آنچه در حق ایشان از عقوبات وارد شده زیاده بر مرتب
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خواھند  می پسکنند  می رسول و ازواج مطھرات او روایت یآنھا دانسته در حق خلفا
که قرآن و حدیث را اصالح دھند مثل اصالح دادن شخصی سفیه بعضی آیات قرآن را 
مثل و عصی موسی ربه و خر عیسی صعقا و چون از او پرسیدند گفت که عصا موسی 

تکذیب این ھفوه قرآن ناطق بس است داشت نه آدم و خر عیسی داشت نه موسی در 

وَ� ﴿ قول تعالی
ُ
َج اْ�َاهِلِيَّةِ اْ� َ�ةَ َوآ�َِ�  َوقَْرَن ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّْجَن َ�َ�ُّ قِْمَن الصَّ

َ
َوأ

َ َورَُسوَ�ُ  ِطْعَن ا�َّ
َ
َ�ةَ َوأ ْهَل  الزَّ

َ
ُ ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم الرِّْجَس أ َما يُرِ�ُد ا�َّ اْ�َيِْت َوُ�َطّهَِرُ�ْم  إِ�َّ

سگ اصحاب کھف باشد نجس است و  اگرچهو پوست سگ  .]٣٣[األحزاب:  ﴾٣٣َ�ْطِهً�ا

ّيِبُوَن  اْ�َبِيَثاُت لِلَْخبِيثَِ� َواْ�َبِيُثوَن لِلَْخبِيَثاتِ ﴿قوله تعالی  ّيِبَِ� َوالطَّ ّيَِباُت لِلطَّ َوالطَّ
ّيَِباتِ  ولَ�َِك  لِلطَّ

ُ
ا َ�ُقولُونَ أ و قوله  .]٢٦[النور:  ﴾٢٦لَُهْم َمْغفَِرةٌ َورِْزٌق َكرِ�مٌ  ُمَ�َُّءوَن ِممَّ

ْعَجَبَك ُحْسُنُهنَّ ﴿تعالی 
َ
ْزَواٍج َولَْو أ

َ
َل بِِهنَّ ِمْن أ ْن َ�َبدَّ

َ
َ� َ�ِلُّ لََك الّنَِساُء مِْن َ�ْعُد َوَ� أ

ُ  إِ�َّ َما َملََكْت يَِميُنَك  ٍء َر�ِيًباَوَ�َن ا�َّ ْ�َ ِ
چون تبدیل این  .]٥٢[األحزاب:  ﴾٥٢َ�َ ُ�ّ

ازواج به ازواج دیگر جایز نشد تبدیل ازواج بسگ ناپاک چه قسم جایز خواھد بود و 

�َْيا ﴿درین ھفوه باید دید که مضمون آیت  ُ ِ� ا�ُّ َ َورَُسوَ�ُ لََعَنُهُم ا�َّ ِيَن يُْؤُذوَن ا�َّ إِنَّ ا�َّ
َعدَّ لَُهْم َعَذابًا ُمِهيًناَواْ�خِ 

َ
را چه قسم بر خود منطبق ساختند  .]٥٧[األحزاب:  ﴾٥٧َرةِ َوأ

ایمان  اگرچهداریم  ا دست برنمیسلیکن عذر ایشان ظاھر است که ما از عداوت عائشه 
 به خدا و رسول بر باد رفته باشد آری کار مردان ھمین است شاد باش و صد آفرین. 

گویند آنچه از زمین مماس بدن معصوم شود از کعبه بھزاران آنکه  :ھفوه ھفدھم
درجه بھتر است نص علیه شیخھم المقتول فی الدروس و غیره و این ھفوه نیز صریح 

آید که کنایس و معابد یھود و نصاری و دیر  می البطالن است زیرا که درین صورت الزم
مجوس و ھیاکل اوثان که دران گذر معصوم واقع شده باشد  یھا رھبان و آتش خانه

علی الخصوص منازل ما بین کوفه و صفین بھتر از کعبه باشند بلکه خانھای خلفاء 
عباسیه که دران چندی از ائمه معصومین محبوس بودند از کعبه معظمه به ھزاران 

ادتش یبتقریب عحضرت امام حسین  درجه افضل باشند و خانه معاویه که یک باردران

 َ�ٰنَكَ ُسبۡ ﴿و مولد یزید پلید است نیز از کعبه بھزاران مرتبه بھتر باشد  اند تشریف برده
 )١٦( ﴾َعِظيمٞ  َ�ٰنٌ َ�َٰذا ُ�هۡ 
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که صاحب امر و سلطان حقیقی و امام معصوم  اند آنکه خود قرار داده :ھفوه ھژدھم
صل خصومات و اجراء که اقامت حدود و فرسد  نمی مھدی منتظر است و غیر او را

اذن او دخل کند فاسق و  بی که درین کارھاھر وتعزیرات واقامت جمعه و جماعت نماید 
که در زمان غیبت آن امام معصوم امر شریعت راجع به گویند  می عاصی است باز خود

مجتھدی است که جامع شروط نیابت باشد یعنی کسی که بدرجه اجتھاد رسیده بود و 
اال در جھاد پس ھرچیز  او اعلم ازو نبود پس او قایم مقام امام است دردر زمان او غیر 

که ایشان خلیفه رسول را از گفتند  می وکردند  می آن ھمه طعنی که بر اھل سنت
 و در دین او تصرف و دخل جنص پیغمبر  بیکنند  می طرف خود به اجماع مقرر

رند و برین مسئله اجماع آ می نمایند کجا رفت خود چرا این حرکت مطعون بعمل می
امامیه است و درینجا خبط دیگر ھم واقع است که دریافتن اعلمیت شخص در زمانی 
از جمیع علماء آن زمان که در شرق و غرب منتشرند از متعسرات بلکه متعذرات است 
و مع ھذا در بعضی علماء خود که به اجماع این اعتقاد دارند و آنھا را بجای امام 

از کن مکن آنھا بیرون نمیروند مثل ابن بابویه و ابن معلم و سید مرتضی و  و اند گرفته
ابن مطھر حلی و شیخ مقتول و غیرھم ھرگز اعلم بودن آنھا در زمان خود ثابت نشده و 

ل یابت امام شد البد یکی از دو شق الزم خواھد آمد تعطیچون علم باعلمیت شرط ن
 دو آفت خالصی محال است.احکام شرعیه یا خالف گفته معصوم ازین 

 و معصیتدانند  می آنکه جھاد را در غیر وقت محدود فاسد :ھفوه نوزدھم
انگارند حاالنکه قرآن مجید و احادیث متواتره بر فضیلت جھاد در ھر وقت صریح  می

که چون علت وجوب جھاد دفع اعداء دین واعالء کند  می و عاقل نیز حکم اند ناطق
ی که اعدا موجود باشند و کلمه الله محتاج باعال باشد جاری باید کلمه الله است تا وقت

داشت ترک جھاد با وصف تحقق این دو باعث بعینه مثل ترک تقیه با وجود امتالء مواد 
 یا ترک تقویت با وجود ضعف اعضاء راسیه است.

انگارند  می سو محرف عثمان دانند  نمی آنکه کالم الله را قران منزل :ھفوه بیستم
که ھمن کنند  می خوب کاش بر ھمین عقیده ثابت مانند لیکن از ائمه خود روایت

و به نیت ثواب میخواندند و آیات اورا دلیل بر فرمودند  می کالم محرف را در نماز تالوت
وثواب آن کنند  می ساختند و سایر امامیه ھمین کالم محرف را تالوت می احکام شرعیه

 عقیده است این حرکت لغو چیست.بخشند اگر ان  می به مردگان
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آنکه گویند مراد از دابه االرض حضرت امیر المومنین است  :ھفوه بیست ویکم

ْخرَْجَنا لَُهْم َدابًَّة مَِن ﴿ وآیه اند ادب بی قاتلھم الله چه قدر
َ
�َذا َوَ�َع الَْقْوُل َعلَيِْهْم أ

نَّ ا�َّاَس َ�نُوا بِآيَا
َ
رِْض تَُ�ّلُِمُهْم أ

َ
را کلینی بھمین  .]٨٢[النمل:  ﴾٨٢تَِنا َ� يُوقُِنونَ اْ�

از کنند  می تفسیر کرده و تھمت وافترا بر حضرت امام ابوجعفر بسته که ایشان روایت

حاالنکه در قرآن مجید صریح مذکور  »لم الناسكت ي انه قال انا الدابه التنيمومنـ الريام«
است که وقت خروج دابه االرض قرب قیامت و وقوع ھالک بر مردم خواھد بود وزمان 
حضرت امیر ازان وقت بسیار متقدم بود وزمان رجعت ایشان بزعم امامیه وقت امام 

 مھدی است و ھنوز قیامت را مھلت دراز است.
زکان و حرمان خود برای مھمانان و عاریت دادن شرمگاه کنی :ھفوه بیست ودوم

دوستان بھترین عبادات و اعظم طاعات دانند و ثواب بسیاری بران روایت کنند و ابن 
بابویه صاحب رقاع مزوره درین باب از حضرت صاحب الزمان رقعه نقل نموده که 

ناموسی را نسبت  بی باز این بیغیرتی وشود  می ازخواندن آن ھر مسلمان موخیز
 عالیات میکنند.بحضرات 

آنکه متعه زنان را بھترین عبادات وافضل طاعات انگارند در  :ھفوه بیست وسوم

َوالُْمْحَصَناُت ِمَن النَِّساءِ إِ�َّ َما َملََكْت ﴿تفسیر میر فتح الله شیرازی در زیر آیه 
ْ�َمانُُ�مْ 

َ
ِ َعلَيُْ�مْ  � ِحلَّ لَُ�ْم َما َوَراَء َذلُِ�ْم  كَِتاَب ا�َّ

ُ
ْمَوالُِ�ْم َوأ

َ
ْن تَبَْتُغوا بِأ

َ
أ

ُجورَُهنَّ فَرِ�َضةً  ُ�ِْصنَِ� َ�ْ�َ ُمَسافِِح�َ 
ُ
َوَ� ُجنَاَح  َ�َما اْسَتْمَتْعُتْم بِهِ ِمنُْهنَّ فَآتُوُهنَّ أ

َ َ�َن َعلِيًما َحِكيًما َعلَيُْ�ْم �ِيَما تََراَضيُْتْم بِهِ مِْن َ�ْعِد الَْفرِ�َضةِ  نساء: [ال ﴾٢٤إِنَّ ا�َّ

که اگر کند  می از ابن بابویه نقل کرده که او از حضرت امام جعفر صادق روایت .]٢٤
کسی زنی را متعه کند خالصا مخلصا لوجه الله ھر کلمه را که بران زن گوید حق تعالی 

جمیع گناھان اورا بیامرزد و  ألبرای وی حسنه نویسد و چون با وی نزدیکی کند حق 
چون غسل کند حق تعالی به عدد ھر موئی که آب برو گذشته باشد مغفرت و رحمت 
بوی ارزانی فرماید پس بموجب این روایت شخص را در عمر یکبار متعه کردن در 

روایت  جآمرزش گناھان کافی است و نیز در تفسیر مذکوره از حضرت رسالت پناه 
دنیا بیرون رود و متعه نه کرده باشد روز قیامت بدھیئت و بد منظر از ھرکه  آورده که

باشد مانند کسی که بینی او بریده باشد و بموجب این روایت معاذالله حضرت انبیا و 
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درین فضیحت گرفتار شوند و نیز در تفسیر مذکور  اند ائمه که باالجماع متعه نکرده
و  کند درجه اوچون درجه حسین باشد یکبار متعهھرکه  کهکند  می ازان حضرت روایت

دوبار متعه کند درجه او چون حسن باشد و ھرکه سه بار متعه کند درجه من ھرکه 
بایستی که  اند است افغان ظریفی این روایت را شنید و گفت که درین روایت قصور کرده

 ه اتم ثابتمتعه بوج ثواب پنج بار کردن متعه را حصول مرتبه خدائی قرار میدادند تا بزرگی
واسود کندی و عماربن  سو مقداد  سو نیز در تفسیر مذکور از سلمان فارسی شد  می

بودیم آنحضرت بر خواست و  جکه روزی نزد رسول  اند مرویست که گفته بیاسر 
تحفه از  ÷ خطبه بلیغ بخواند و بعد ازان فرمود که مردمان بدانید که برادر من جبرائیل

پروردگار من آورده و ان متعه کردن زنان مومنه است و او پیش از من این تحفه را 
نداشت و من شمارا بان میفرمایم که آن سنت من است در  بھیج پیغمبر دیگر ارزانی

 آنرا قبول کند و بان عمل نماید از من باشد و من از وی وھرکه  زمان من و بعد از من
نچه بان امر کردم بخدا مخالفت کرده و بدانید که از اھل مجلس مخالفت نماید آھرکه 

کسی باشد که مخالفت من کند و آنرا معطل سازد بجھت بغض او بمن پس من گواھی 
میدھم که اورا از اھل دوزخ است لعنت خدای بران کسی باد که مخالفت من کند 

مخالفت ھرکه  کرده وانکار آن کند انکار نبوت من کرده و مخالفت خدا ھرکه  ازینکه
از اھل بھشت  یکبار در مدت عمر خود متعه کندھرکه  خدا کند از اھل دوزخ باشد و

باشد و ھرگاه زن با مرد متعه خود بنشیند فرشته بر ایشان نازل شود و ایشان را 
سخن کنند ایشان ذکر و تسبیح باھم  پاسبانی کند تا آنکه ازان مجلس بر خیزند اگر

یک دیگر را بدست گیرند ھر گناھی که کرده باشند از سر انگشتان  باشد و چون دست
ایشان ساقط شود و چون یک دیگر بوسه نھد حق تعالی بھر بوسه حجی و عمره برای 

بر افراشته و چون بر خیزند و بغسل کردن مشغول شوند حق    ھای ایشان مانند کوه
و به غسل کردن  اند ه برخاستهتعالی بر فرشتگان گوید که نظر کنید این دو بنده من ک

و اعتقاد دارند که پروردگار ایشانم گواه شوید بر آنکه من آمرزیدم ایشان را و  اند مشغول
آب بر ھیچ موئی از بدن ایشان نگذرد مگر که حق تعالی بھر موئی حسنه برای ایشان 

ست و برخا ÷ بنویسد و سیئه محو کند و ده درجه رفع نماید پس امیر المومنین علی
گفت یا رسول الله جزاء کسی که درین باب سعی کند چه باشد فرمود اورا مزد مرد 
متمتع وزن متمتعه و بعد ازان فرمود که ای علی چون مرد متمتع و زن متمتعه از 
غسل فارغ شوند ھر قطره آب که از بدن آنھا ساقط شود حق تعالی فرشته بیافریند و 



 ٦٨٥  در خواص مذهب شیعهباب یازدهم: 

ثواب آن از برای غسل کننده باشد تاروز قیامت ای تسبیح و تقدیس او سبحانه کند و 
علی ھرکه این سنت را سھل فرا گیرد و آنرا احیا نکند او از شیعه من نباشد و من از 
وی بیزار باشم روایات غور باید کرد و مالحظه باید نمود که با جمیع شرایع چه قدر 

سیئات و رافع  مکفرکس  ھیچ مخالفت دارد نکاح را که باالجماع سنت انبیاست
درجات نگفته چه جای این فاحشه پلشت و در ھیچ دینی و ھیچ آئینی شھوت رانی و 

طرفه دینی  اند حظ نفس گرفتن را موجب این قدر ثواب بلکه عشر عشیر آن نگردانیده
و عجب آئینی است که دران جھاد اعداء الله و قیام لیالی رمضان که در تمام قرآن 

و کبیره کبری باشد و این قیام لیل و مجاھده نفس که با  ممدوح است معصیه عظمی
زن متعه تمام شب واقع شود این قسم عبادتی باشد که یکبار کردن آن درجه امات و 
به چھار بار کردن آن درجه نبوت و ختم نبوت حاصل گردد حیف صد حیف که قران 

جنت نازل شده بیان موجبات ثواب و راه نمودن مردم بطرق وصول ب برایمجید محض 
و ھرگز از مناقب و فضایل این عبادت عظمی دران به وحی نیامده و ازین راه سھل با 
مزه وزنی نه گشاده لطف عظیم برھم شد و طریق وصول بدرجات ائمه و انبیاء اصال 
معلوم نشد اگر چند روایتی ضعیف و واھی در کیسه ابن بابویه و جامدان میر فتح الله 

حیض مخفی و مستور ماند و کسی آنھا را باور نکرد چه لطف و ی ھا لت شیرازی مثل
کدام منت این قسم طلب عمده را بایستی درنصوص قرآن مکرر بیان فرمود مثل صلوه 

 یافتند و ھر طفل مکتب آنرا تالوت می وصوم و جھاد و حج تا خاص و عام آنرا در
از اجله علماء فرقه نمود و متواتر ومشھور میگشت و علی بن احمد ھیئتی که  می

امامیه است و در کربالء معلی عن قریب گذشته و امام جامع حائز و خطیب آنجا بود و 
از مجتھدان واجب االطاعه ایشان که یک زن را چند مرد یک شب متعه کنند ھر یکی 

که اصح نزد ما یعنی امامیه آنست که متعه ذوات  اند ساعتی یا دو ساعتی و نیز گفته
جایز است چون ازواج شان سنی باشند زیراکه نکاح اھل سنت نزد ما صحیح  البعال نیز

و متعه خلیه باالجماع جایز است و متعه با زن  اند نیست پس گویا ازواج ایشان خلیات
ھندو و مجوسیه نیز جایز است بشرطی که زبان او متحرک شود بالاله اال الله ولو که در 

چون متعه عبادت عظمی است البد دران توسعه دل او معنی آن ھیچ نباشد بالجمله 
 در ھیچ وقت و ھیچ مکان از ثواب آن محروم نماند.کس  ھیچ ضرور است تا

 خاتمه الباب و فذلکه الحسنات
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باید دانست که چون اختالف امت در مذاھب پیدا شد و یک جماعه سنی و یک 
ریقین در کتاب الله جماعه شیعه گشتند الزم آمد که امارات حقیه مذھب ھر یکی از ف

واقوال عترت طاھره تفحیص نمائیم و مشابھه و مباینه ھر یکی ازین دو مذھب با کفار 
که باالجماع در ضاللت گرفتاراند مالحظه کنیم زیراکه روایات ھم دیگر را در حالت 
اختالف و تنازع قبول نکنند پس آنچه کتاب الله و اقوال عترت بر حقیه ان گواھی 

ھب را حق دانیم و مقابل آنرا باطل و آنچه با وضع و آئین کفار مشابھه دھند ان مذ
تمام دارد آن مذھب را باطل شناسیم و مقابل آنرا حق پس اول در قرآن مجید نظر 

و درینجا کنند  می کردیم آیات بسیار یافتیم که داللت بر حقیقت مذھب اھل سنت
 ئیم.تبرکا بعدد ائمه اثنا عشر دوازده آیت تالوت نما

ِ ﴿ آیه اول: ٌد رَُسوُل ا�َّ ارِ رَُ�َاُء بَيَْنُهمْ  ُ�َمَّ اُء َ�َ الُْكفَّ ِشدَّ
َ
ِيَن َمَعُه أ ًعا  َوا�َّ تََراُهْم ُركَّ

ِ َورِْضَوانًا ًدا يَبَْتُغوَن فَْضً� ِمَن ا�َّ ُجودِ  ُسجَّ ثَرِ السُّ
َ
ذَلَِك  ِسيَماُهْم ِ� وُُجوهِِهْم ِمْن �

ِ َمَثلُُهْم ِ�  هُ فَآَزَرهُ فَاْسَتْغلََظ فَاْسَتَوى َ�َ  ا�َّْوَراة
َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
ْ�ِيِل َكَزْرٍع أ َوَمَثلُُهْم ِ� اْ�ِ

ارَ  اَع ِ�َغِيَظ بِِهُم الُْكفَّ رَّ اِ�َاِت ِمنُْهْم  ُسوقِهِ ُ�ْعِجُب الزُّ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ ُ ا�َّ وََعَد ا�َّ
ْجًرا

َ
 .]٢٩[الفتح:  ﴾٢٩َعِظيًما َمْغفَِرةً َوأ

ازین آیه صریح معلوم شد که مذھب حق ھمان مذھب است که بر طریقه آن 
 بودند زیراکه موافق ممدوح ممدوح است. جکه ھمراه محمد اند کسان

ِيَن ﴿ آیه دوم: ِيَن َجاُءوا ِمْن َ�ْعِدهِْم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا اْغفِْر َ�َا َوِ�ِْخَوانَِنا ا�َّ َسَبُقونَا َوا�َّ
ِيَن آَمُنوا َر�ََّنا إِنََّك رَُءوٌف رَِحيمٌ  يَماِن َوَ� َ�َْعْل ِ� قُلُو�َِنا ِغ�ًّ لِ�َّ  .]١٠[الحشر:  ﴾١٠بِاْ�ِ

ازین آیه نیز معلوم شد که مذھب حق مذھب کسانی است که کینه ھیچ در دل ندارند 
بودند به دلیل ذکر مھاجر و و برای سابقین در ایمان که صحابه کرام وامھات المومنین 

 در ما قبل آیه از خدا مغفره میخواھند. شانصار 

َ َ�ُ الُْهَدى َو�َتَّبِْع َ�ْ�َ َسبِيِل ﴿ آیه سوم: َوَمْن �َُشاقِِق الرَُّسوَل ِمْن َ�ْعِد َما تَبَ�َّ
ِ َما تََو�َّ َونُْصلِهِ َجَهنَّمَ   معلوم شد که .]١١٥[النساء:  ﴾١١٥وََساَءْت َمِصً�ا الُْمْؤمِنَِ� نَُوّ�ِ

خالف راه مومنان اختیار نمود مستحق دوزخ شد و مومنین در وقت نزول این آیه ھرکه 
 نبودند مگر صحابه وقد نص علی ذلک امیرالمومنین کما مرنقله من نھج البالغه.
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اِ�َاِت ﴿ آیه چھارم: ِيَن آَمُنوا مِنُْ�ْم وََعِملُوا الصَّ ُ ا�َّ لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم ِ� وََعَد ا�َّ
ِي اْرتََ� لَُهْم  ِيَن ِمْن َ�بْلِِهْم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهْم دِيَنُهُم ا�َّ رِْض َكَما اْستَْخلََف ا�َّ

َ
اْ�

ْمًنا
َ
َ�َُّهْم ِمْن َ�ْعِد َخوْفِِهْم أ لَِك َوَمْن َ�َفَر َ�ْعَد ذَ  َ�ْعُبُدونَِ� َ� �ُْ�ُِ�وَن ِ� َشيْئًا َوَ�َُبّدِ

ولَ�َِك ُهُم الَْفاِسُقونَ 
ُ
معلوم شد که دینی که در زمان خلفاء متمکن  .]٥٥[النور:  ﴾٥٥فَأ

شد و قرار گرفت دین مرضی حق است و دینی که دران وقت نبود یا بود و مخفی 
و  اند ومستتر بود مرضی حق نیست و مخالفین آن دین وکافران نعمت استخالف فاسق

 خوارج و روافض و نواصب.خارج از طاعات خدا مثل 

لَُماِت إَِ� ا�ُّورِ ﴿ آیه پنجم: ِي يَُصّ�ِ َعلَيُْ�ْم َوَمَ��َِكُتُه ِ�ُْخرَِجُ�ْم ِمَن الظُّ  ُهَو ا�َّ
تابع ایشان ھرکه  و اند مخاطب باین آیه صحابه .]٤٣[األحزاب:  ﴾٤٣َوَ�َن بِالُْمْؤِمنَِ� رَِحيًما

در شب تاریک روانه شود و ھمراه او ھرکه  است که ظاھر شد نیز از ظلمات بر آمد چه
 ھمراه ان شخص در راه رود از ظلمات خالص یابد.ھرکه  مشعلی باشد البته

ُ ﴿ آیه ششم: نَْزَل ا�َّ
َ
ِيَن َ�َفُروا ِ� قُلُو�ِِهُم اْ�َِميََّة َ�ِيََّة اْ�َاهِلِيَّةِ فَ� إِذْ َجَعَل ا�َّ

ْهلََهاَسِكينََتُه َ�َ رَُسوِ�ِ وَ 
َ
َحقَّ بَِها َوأ

َ
لَْزَمُهْم َ�َِمَة ا�َّْقَوى َوَ�نُوا أ

َ
َوَ�َن  َ�َ الُْمْؤِمنَِ� َو�

ٍء َعلِيًما ُ بُِ�ّلِ َ�ْ معلوم شد که حاضران صلح حدیبیه از مھاجر و  .]٢٦[الفتح:  ﴾٢٦ا�َّ
ایشان را الزم انصار در انزال سکینه بر ایشان شریک جناب پیغمبر بودند و کلمه تقوی 

خالف تقوی  جشد و اگر بعد از وفات حضرت رسول  نمی بود که در ھیچ حالت منفک
و نیز معلوم شد که آن جماعه احق شد  می آمد معنی لزوم بر ھم می از ایشان بصدور

طالب تقوی باشد باید که تابع ھرکه  بودند بکلمه تقوی بوجه اتم لیاقت ان داشتند پس
 ایشان بود.

�ُْفِسهِمْ ﴿ م:آیه ھفت
َ
ْمَوالِِهْم َو�

َ
ِيَن آَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا بِأ ولَ�َِك لَُهُم  لَِ�ِن الرَُّسوُل َوا�َّ

ُ
َوأ

ولَ�َِك ُهُم الُْمْفلُِحونَ  اْ�َْ�َاُت 
ُ
 و الشک ان تابع المفلح مفلح. .]٨٨[التوبة:  ﴾٨٨َوأ

ِ ﴿ آیه ھشتم: نَّ �ِيُ�ْم رَُسوَل ا�َّ
َ
ْمرِ لََعنِتُّْم  لَوْ  َواْعلَُموا أ

َ
يُِطيُعُ�ْم ِ� َكثٍِ� ِمَن اْ�

هَ إَِ�ُْ�ُم الُْ�ْفَر َوالُْفُسوَق  يَماَن َوَز�ََّنُه ِ� قُلُو�ُِ�ْم َوَ�رَّ َ َحبََّب إَِ�ُْ�ُم اْ�ِ َولَِ�نَّ ا�َّ
اِشُدونَ  َوالْعِْصَيانَ  ولَ�َِك ُهُم الرَّ

ُ
ِ َونِْعَمةً  ٧أ ُ  فَْضً� ِمَن ا�َّ  ﴾٨ َعلِيٌم َحِكيمٌ َوا�َّ

 و تابع الراشد راشد. .]٨-٧[الحجرات: 
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َمُروا بِالَْمْعُروِف ﴿ آیه نھم:
َ
َ�ةَ َوأ َ�ةَ َوآتَُوا الزَّ قَاُموا الصَّ

َ
رِْض أ

َ
نَّاُهْم ِ� اْ� ِيَن إِْن َمكَّ ا�َّ

ُمورِ  َوَ�َهْوا َعِن الُْمنَْكرِ 
ُ
ِ َ�قِبَُة اْ� ب وقوع جيمقدم ـوقوع ال عندو« .]٤١[الحج:  ﴾٤١َوِ�َّ

تبعیه این قسم ھرکه  و »مقدم واقعـن الكذب لكعن ال الم اهللا تعايلكصونا ل التايل
 شبھه بر دین حق است. بی اشخاص بکند

ِ ﴿ آیه دھم: ِ َحقَّ ِجَهادِه ُهَو اْجَتَباُ�ْم َوَما َجَعَل َعلَيُْ�ْم ِ� اّ�ِيِن  وََجاهُِدوا ِ� ا�َّ
�ِيُ�ْم إِبَْراهِيمَ ِملَّ  ِمْن َحَرٍج 

َ
اُ�ُم الُْمْسلِِمَ� ِمْن َ�بُْل َوِ� َهَذا ِ�َُكوَن  َة أ ُهَو َسمَّ

َ�ةَ  الرَُّسوُل َشِهيًدا َعلَيُْ�ْم َوتَُ�ونُوا ُشَهَداَء َ�َ ا�َّاِس  َ�ةَ َوآتُوا الزَّ �ِيُموا الصَّ
َ
فَأ

ِ ُهَو َمْوَ�ُ�مْ  و تابع المجتبی  .]٧٨[الحج:  ﴾٧٨ْوَ� َونِْعَم ا�َِّص�ُ فَنِْعَم الْمَ  َواْ�َتِصُموا بِا�َّ
 ناجی.

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَ�نَْهْوَن َعِن ﴿ آیه یازدھم:
ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ُكنُْتْم َخْ�َ أ

 ِ ْهُل الِْكَتاِب لََ�َن َخْ�ًا لَُهمْ  الُْمنَْكرِ َوتُْؤِمُنوَن بِا�َّ
َ
ْ�َ�ُُهُم  َولَْو آَمَن أ

َ
ِمنُْهُم الُْمْؤِمُنوَن َوأ

ھمان  اند معلوم شد این امت که بخیریت موصوف .]١١٠[آل عمران:  ﴾١١٠الَْفاِسُقونَ 
 که امر بالمعروف ونھی عن المنکر شان ایشان است نه تقیه و اخفا و مداھنه. اند جماعه

رَْسَل رَُسوَ�ُ بِالُْهَدى َودِ ﴿ آیه دوازدھم:
َ
ِي أ  يِن اْ�َّقِ ِ�ُْظِهَرهُ َ�َ اّ�ِيِن ُ�ِّهِ ُهَو ا�َّ

ِ َشهِيًدا معلوم شد که دین حق ھمان دین است که ظاھر و  .]٢٨[الفتح:  ﴾٢٨َوَ�َ� بِا�َّ
مکشوف باشد نه مخفی و مستور و آنچه گویند که موعد ظھور مذھب تشیع زمان 

 بـ(ارسل رسوله)لق است ) متعظهرهيلدولت امام مھدی است پوچ است زیراکه الم در (

ظھور آن دین مستمر باشد و دین  جباید که بعد از ارسال حضرت رسول  می پس
 مستمر الظھور نیست مگر دین اھل سنت.

باز رجوع آوردیم به اقوال عتره و از روایات اھل سنت دست بردار شده در کتب 
یافتیم بر حقیت  شیعه تفحص نمودیم روایات بسیار از حضرات اھل بیت صریحه الدالله

 مذھب اھل سنت وبطالن مذھب تشیع.

عبداهللا  ه عن ايبياض من االماميالسواد والب«از انجمله است روایت صاحب کتاب 

لُوَن مَِن الُْمَهاِجرِ�َن ﴿  قوله تعايلريتفس قال يف« انه ÷ جعفر صادق وَّ
َ
ابُِقوَن اْ� َوالسَّ
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َبُعوُهْم �ِ  ِيَن ا�َّ نَْصارِ َوا�َّ
َ
َعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت َواْ�

َ
ُ َ�نُْهْم َورَُضوا َ�نُْه َوأ إِْحَساٍن رَِ�َ ا�َّ

بًَدا
َ
�َْهاُر َخاِ�ِيَن �ِيَها �

َ
ا ـبم شقال  .]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيمُ  َ�ْرِي َ�َْتَها اْ�

رسوله وقبوهلم ما هم من متابعتهم يا من علـق واالعانه ورضوا عنه بميسبق هلم من التوف

به پس معلوم شد که تابعان مھاجرین وانصار را مرتبه رضوان الھی که بموجب  »جاء

�َْهاُر َخاِ�ِيَن ﴿نص قرانی 
َ
ُ الُْمْؤمِنَِ� َوالُْمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َ�ْرِي ِمْن َ�ْتَِها اْ� وََعَد ا�َّ

ْ�َ�ُ َورِ  �ِيَها َوَمَساِ�َن َطّيَِبًة ِ� َجنَّاِت َعْدنٍ 
َ
ِ أ َذلَِك ُهَو الَْفْوُز  ْضَواٌن ِمَن ا�َّ

 از جمیع لذائذ ونعیم آخرت بھتر است حاصل است. .]٧٢[التوبة:  ﴾٧٢الَْعِظيمُ 

جعفر  ه عن االمام ايبياض من االماميالسواد والب«و ازانجمله روایت صاحب کتاب 

انتم  ان اال ختربوينـعمر عثمور كب ايب اعه خاضوا يفـقال جلم«انه  ÷ الباقر حممد بن عيل

ِ ﴿من  ْمَوالِِهْم يَبَْتُغوَن فَْضً� مَِن ا�َّ
َ
ْخرُِجوا ِمْن دِيَارِهِْم َوأ

ُ
ِيَن أ لِلُْفَقَراءِ الُْمَهاِجرِ�َن ا�َّ

َ َورَُسوَ�ُ  وَن ا�َّ ادِقُونَ  َورِْضَوانًا َوَ�نُْ�ُ ولَ�َِك ُهُم الصَّ
ُ
م قالوا ال قال فانت .]٨[الحشر:  ﴾٨أ

يَماَن ِمْن َ�بْلِِهْم ُ�ِبُّوَن َمْن َهاَجَر إَِ�ِْهْم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ﴿من اَر َواْ�ِ ِيَن َ�َبوَُّءوا ا�َّ َوا�َّ
�ُْفِسِهْم َولَْو َ�َن بِِهْم َخَصاَصةٌ 

َ
وتُوا َو�ُْؤثُِروَن َ�َ �

ُ
ا أ َوَمْن يُوَق ُشحَّ  ُصُدورِهِْم َحاَجًة ِممَّ

ولَ�َِك ُهُم الُْمْفلُِحونَ َ�ْفِسهِ 
ُ
ونوا كقالوا ال قال اما انتم فقد برئتم ان ت .]٩[الحشر:  ﴾٩فَأ

ِيَن َجاُءوا ِمْن ﴿ »ن قال اهللا تعايليم لستم من الذك وانا اشهد اننيقين الفرياحد هذ َوا�َّ
ِيَن َسَبُقو يَماِن َوَ� َ�َْعْل ِ� ُقلُو�َِنا ِغ�ًّ َ�ْعِدهِْم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا اْغفِْر َ�َا َوِ�ِْخَوانَِنا ا�َّ نَا بِاْ�ِ

ِيَن آَمُنوا َر�ََّنا إِنََّك رَُءوٌف رَِحيمٌ  و ازین اثر صریح مستفاد شد که بد  .]١٠[الحشر:  ﴾١٠لِ�َّ
 اند. بلکه خارج از دائره ملت اند گویان صحابه کبار بر ضاللت

رموده است و صلوه فرستاده و از انجمله است که حضرت امام سجاد اول دعا ف

باهنم احسنوا الصحبه واهنم فارقوا الزواج االوالد «است بر صحابه و ایشان را مدح کرده 

ن اتبعوا يللذ« بعد ازان دعا فرموده است »حمبتهعلی  نيانوا مرصكاهنم ولمته كاظهار  يف

ِيَن َجاُءوا ِمْن َ�ْعِدهِْم ﴿ نيالصحابه باحسان الذ َ�ُقولُوَن َر�ََّنا اْغفِْر َ�َا َوِ�ِْخَوانَِنا َوا�َّ
ِيَن آَمُنوا َر�َّنَا إِنََّك رَُءوٌف رَِحيمٌ  يَماِن َوَ� َ�َْعْل ِ� قُلُو�َِنا ِغ�ًّ لِ�َّ ِيَن َسبَُقونَا بِاْ�ِ  ﴾١٠ا�َّ
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واین فرقه بحمدلله تعالی منحصر در اھل سنت است و روافض و خوارج  .»]١٠[الحشر: 
 .بالبداھه اند واصب ھمه مخالف این وصفو ن

و از انجمله آنکه در تفسیری که نزد شیعه منسوب است بحضرت حسن عسکری و 

اىل  يان اهللا اوح«این خبر موجود است  اند انرا اخباریین شیعه از آنجناب روایت کرده

ر يساو نيمقربـه الكمالئـ والنيمرسلـ والينيع اخللق من النبيوزن به مجوآدم ان حممدا ل

احب وا آدم ليالعرش لرجح هبم اىل  يمن الثروآخره اىل   من اول الدهرنيعباداهللا الصاحل

تم له خيبان  كعن ذل أل افاه اهللاكعهم رجال من آل حممد واصحابه ليمجوفار اكرجل من ال

و درین روایت جای تمسک شیعه ونواصب وخوارج  »دخله اجلنهيان ثم ـميبالتوبه واال
نیست که ما نیز بعض آل واصحاب را دوست میداریم زیراکه کالم در شخصی است که 
یک کس را تخصیص کند بمحبت با عدم بغض دیگران واال بقرینه مقابله اگر این معنی 

چون فھمیده نشود الزم آید اختالل کالم و مناقض مقصود افتد و بدیھی است که 
و اگر ازین شود  می محبت شخصی موجب فضیلت باشد بغض او البته موجب نقصان

در محبت جمیع آل و جمیع اصحاب البته احق  اند ھمه در گذریم کسانی که جامع
 واولی و ارفع باشند از روی درجه وفیه المدعی.

علی  قبضيآدم ان اهللا لاىل  يان اهللا اوح«واز انجمله آنکه در ھمان تفسیر واقع است 

ل عدد ما خلق اهللا كعلی  حممد وآل حممد واصحاب حممد ما لوقسمت يل واحد من حمبك

ستحقوا يحتی  ان باهللاـميعاقبه حمموده وااىل  فارا الداهمكانوا كوآخره اىل  من طول الدهر

علی  واحدا منهم لعذبه اهللا عذابا لوقسمواصحابه اوبغض آل حممد يبه اجلنه وان رجال ممن 

و درین روایت نظر باید کرد و تامل باید نمود که در مقام  »نيم امجعكخلق اهللا الهلمثل 
پس معلوم شد که در محبت محبت جمیع آل و  اند ذکر محبت او واحدا نفرموده

پس بغض یکی از  اند اصحاب ضرور است و در مقام ذکر بغض او واحدا نیز فرموده
ه محب جمیع آل و اصحاب وبری از ایشان نیز در ھالک کافی است و ظاھر است ک

 بغض ایشان سوای اھل سنت دیگری نیست والحمدالله رب العالمین.



 ٦٩١  در خواص مذهب شیعهباب یازدهم: 

انه قال الزموا السواد «واز انجمله است آنچه در نھج البالغه از حضرت امیر مرویست 

سواد اعظم وطان يللش ان الشاذ من الناسف ةم والفرقكايوا ةاعـاجلمعلی  داهللاياالعظم فان 

 .فقط اند اھل سنت »ومنا هذاياىل  ع قرونيه در مجكقرون سابقه بلدر 

ها يداهللا علي ة قال ان للناس مجاعنيمومنـ الريان ام«واز انجمله است در نھج البالغه 

وجماعت در جمیع قرون غیر از اھل سنت دیگری  »من خالفهاعلی  وغضب اهللا
نگذشته حتی که نام ایشان نزد شیعه جماعت است پس مخالف ایشان مغضوب خدا 

و نھج  اند روایت با قطع نظر از آنکه در نھج البالغهھردو  است بنص معصوم و این
د البالغه بتمامھا نزد شیعه متواتر است جمیع اخباریین ایشان مثل ابوجعفر محم

یعقوب الرازی الکلینی و محمد بن علی بن بابویه قمی و شیخ الطایفه محمد بن الحسن 
و در کتب خود بطریق متنوعه آورده این است روایات  اند الطوسی و غیرھم روایت کرده

ناطقه اھل بیت بر حقیت مذھب اھل سنت باز چون تامل کردیم دیدیم که پیشوایان 
واه در اصول عقاید و خواه در سلوک طریقت بلکه در اھل سنت خواه در فروع فقه و خ

و تلمذ اھل بیت مشھور و معروف  اند تفسیر وحدیث نیز ھمه از اھل بیت اخذ نموده
بلکه بشارت داده  اند وائمه اھل بیت ھمیشه در حق شان مالطفات و مباسطات فرموده

و صحیح اگر دیده و این معنی در کتب امامیه باعتراف اکابر علماء ایشان ثابت است 
 ودانسته حق پوشی کنند عالجی نیست.

ابن مطھر حلی در نھج الحق و منھج الکرامه اعتراف نموده است بآنکه ابوحنیفه و 
و شافعی شاگرد مالک واحمد بن حنبل  اند مالک از حضرت صادق اخذ علم نموده

و حاال امامیه  شاگرد شافعی است و نیز ابوحنیفه از حضرت باقر و زید شھید تلمذ دارد
در حق مجتھدان خود که در غیبت امام چون جامع شروط اجتھاد باشند اعتقاد 
وجوب اطاعت دارند پس مجتھدی که در حضور ائمه شروط اجتھاد بھمرساند و از 
ایشان اجازت اجتھاد وفتوی یافته باشد مذھب او چگونه اولی باتباع نباشد ابوحنیفه را 

پس  اند قر و زید شھید و حضرت صادق اجازت فتوی دادهبااعتراف شیخ حلی حضرت با
اورا واجب االطاعت نداند از ھرکه  جامع بودن او بشروط اجتھاد را بنص امام ثابت شد

و آن کفراست خصوصا دروقت غیبت امام البته کند  می شیعه رد شھادت معصوم
معلم لله انصاف باید مذھب او اولی به اخذ باشد از مذھب ابن بابویه و ابن عقیل وابن ال

کرد و از تعصب و عناد باید گذشت اگر روایات اھل سنت را درین باب اعتبار نکنند 
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روایات امامیه خود البته مقبول است روی ابوالمحاسن الحسن بن علی باسناده الی ابی 

 يناكه الصادق قال يا نظر الـه والسالم فلميعبداهللا عل ايب فه عيليدخل ابوحن«البختری قال 

ل كاثا ليل ملهوف وغكون مفرعا لكتورست اند بعد ما يسنه جد ييوانت حت يكانظر ال

من اهللا  كوا فلريق اذا حتيواضح الطراىل  مهيون اذا وقفوا وهتدريمتحـال كسلي كمهموم ب

که  اند و جمیع امامیه روایت کرده »قيالطر كون بيالربان كسليحتی  قيالعون والتوف
چون ابوحنیفه بر خلیفه وقت ابوجعفر منصور عباسی داخل شد و نزد او عیسی بن 

پس منصور  »وميا اليم الدنـ هذا عالنيمومنـ الريا امي«موسی حاضر بود بخلیفه گفت که 

 عن عيلعلی  عن اصحاب«ابوحنیفه گفت  »من اخذت العلومـان مـا نعمي«گفت که 

لقد استوثقت من «پس منصور گفت که  »ن عباسبعن اصحاب عبداهللا بن عباس عن او

مسجد احلرام ـال ان جالسا يفكفه يان اباحن«و نیز در کتب امامیه است که  »يا فتي كنفس

انت كوبهم يجيل جانب فكسالونه من يل االفاق قد اجتمعوا ك من ريثكوحوله زحام 

فه فقام ثم يففطن به ابوحنه االمام ابوعبداهللا يها فوقف علـناوليخرجها فيمه فك مسائل يفـال

اهللا جالسا وانت قائم فقال له  اوال ما وقفت ال راين كشعرت بوا ج ا ابن رسول اهللايقال 

روایت در ھردو  و این »يت آبائكهذا ادر فه واجب الناس فعيليابوعبداهللا اجلس ابا حن

واگر شیطانی  سشرح تجرید ابن حلی موجود است در مسئله تفضیل حضرت امیر 
عه را دغدغه کند و گویند که اگر ابوحنیفه و امثال او از مجتھدین اھل سنت شی

شاگردان حضرت ائمه بودند پس چرا مخالف ایشان در مسایل بسیار فتوی دادند 
این سخن در مجالس المومنین قاضی نورالله شوشتری موجود است گفته  گوئیم جواب

جتھاد بحضور حضرت امیر رسیده است که ابن عباس شاگرد حضرت امیر بود و بپایه ا
نمود و حضرت امیر  می و دربعض مسایل خالفکرد  می و در حضور ایشان اجتھاد

پس معلوم شد که مجتھد را تقلید دلیل خود ضرور است آری در مسایل کرد  می تجویز
منصوصه دیده و دانسته خالف کردن برو حرام است و چون مسئله منصوص نباشد 
فرق در مجتھد و امام معصوم آنست که اجتھاد مجتھد احتمال خطا دارد و قول امام 

ماجور بیک اجراست معصوم بالقین صواب است و مجتھد بر خطا معاقب نیست بلکه 
چنانچه در معالم االصول شیعه باین تصریح نموده پس خطاء محتمل او در رنگ صواب 
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متیقن شد که اصال خوفی و خطره ندارد نه در حق او و نه در حق مقلد او این قدر 
شرط است که اجتھاد در محل اجتھاد باشد یعنی مقابل قرآن صریح وخبر متواتر یا 

واقع نشود باز دیدیم که رواه اخبار و مجتھدین اھل سنت ھمه مشھور و اجماع امت 
از راه عقیده کنند  می شیعه ھم اگر در ایشان طعن اند مشھور بتقوی و عدالت و دیانت

نه فسق و کذب و دنیا داری و رواه اخبار غیر ایشان از فرق کنند  می سنت طعن
ابق مفصل گذشت خصوصا شیعه ھمه مطعون و مجروح نزد خود ایشان چنانچه س

ولشکریان حضرت امیر بعد از واقعه صفین که کل سررسید این فرقه و قرن اول این 
و اقوال و افعال حضرت امیر بیشتر بوساطت ایشان مروری شده حال آنھا در  اند گروه

آنجناب که دران مروی است سابق مشروح شد که بچه حد ھای  خطب نھج البالغه و
ن امام و کاذب و ظالم بودند و جمیع اوضاع و اطوار خاین و فاسق و عاصی فرما

و جماعه کوفیه  اند منافقان داشتند و حضرت امیر خود در حق آنھا شھادت بنفاق داده
که مدار عقیده و عمل ایشان از روایت آنھاست از ائمه مثل ھشامین و زراره و میثمی و 

دعای بد و لعن در حق غیرھم ھمه را ائمه خود در مقدمه تجسیم مفتری فرموده و 
آنھا نموده و بعضی را از آمدن نزد خود منع کرده مثل عبدالله بن مسکان ذکره الشیخ 
المقتول فی الذکری وطایفه از رواه اینھا کسانی ھستند که اسالم انھا ثابت نیست مثل 

 و اکثر رواهکنند  می زکریا بن ابراھیم نصرانی که ابو جعفر طوسی و غیره از وی روایت
 داشتند از بر آمدن و در آمدن ممتنع می ایشان بخوف عباسیه وقتی که ائمه را مجوس

توانستند بخالف اھل سنت که  نمی شدند و رابطه خود را به آنجناب اظھار کرده می
شدند و فایدھا بر میداشتند در  می علماء ایشان دران وقت ھم بزیارت ائمه مشرف

ت موسی کاظم در حبس خلیفه عباسی بود جمیع تواریخ مذکور است که چون حضر
 و سوال مشکالترفتند  می محمدبن الحسن الشیبانی وقاضی ابویوسف به زیارت او

که وقت وقت تھمت خواست  می نمودند دران وقت نزد آن امام رفتن خیلی خلوص می

ه يصاحب الفصول عن االمام يرو«بود و این معنی در کتب امامیه نیز موجود است 

ه يد دخلنا عليا حبسه هارون الرشـمـا قاال لـاهنم« ÷ اظمكال خوارق مويس يفا ـعنهم

 حاجه يف كان لكفاترصف فان  قد فرغت ي فقال انننيلكموـجلسنا عنده فجاءه بعض الو

ان  يعجب من الرجل سالن حاجه ثم قال لنا اين غدا فقال مايل كئي اجنيهبا ح يكات يش

و  »كلته تليل له فجاءه مات الرجل يفيهذه الل ت يفيوهوم هبا معه اذا جا ايتيلفه حاجه كا
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نیز دیدیم که مذھب اھل سنت ھمیشه ظاھر و مشھور مانده و ھمیشه مذھب شیعه 

رَْسَل رَُسوَ�ُ ﴿خامل و مستور و دین محمد را ظھور الزم است قوله تعالی 
َ
ِي أ ُهَو ا�َّ

ِ َشهِيًدا اّ�ِيِن ُ�ِّهِ بِالُْهَدى َودِيِن اْ�َّقِ ِ�ُْظِهَرهُ َ�َ  و نیز حق  .]٢٨[الفتح:  ﴾٢٨َوَ�َ� بِا�َّ

رَْض يَرُِ�َها ِعَبادَِي ﴿فرماید  می تعالی
َ
نَّ اْ�

َ
ُ�ورِ مِْن َ�ْعِد اّ�ِْكرِ أ َولََقْد َكَتبَْنا ِ� الزَّ

اِ�ُونَ  و زمین  جو باالجماع مراد از این عباد امت محمد است  .]١٠٥اء: ی[األنب ﴾١٠٥الصَّ
چون در  اند عرب و عجم و شام وروم و مصر و مغرب را ھمیشه وارث اھل سنت بوده

عراق و خراسان بسبب شآمه اعمال کفار تتار و خانواده چنگیزیه مسلط شدند این 
و این  اند بلدان را از دست ایشان شیعه گرفتند پس اھل سنت وارث دولت محمدی

 ن جا قیاس باید کرد. گروه فضله خور سلطنت چنگیزیه از ھمی
شیعه و اھل سنت مسئله امامت است و  درمیانو نیز دیدیم که مدار مخالفت 

بدلیلی شود  میازان پنج اصل ثابت نھریک  مسئله امامت بر پنج اصل موقوف است و
حضرت امیر امام بود بالفصل اصل دوم آنکه ائمه آنکه  که قابل شنیدن باشد اصل اول

ال یزیدون علیه و الینقصون عنه و اصل سوم طول عمر امام آخر امت منحصرند در عدد 
امر از روی ھرسه  و اختفا او با رجعت او بعد الموت علی اختالف فرقھم فی ذلک و این

کتاب الله و اخبار متواتره ھرگز به ثبوت نرسیده و نخواھد رسید اصل چھارم ارتداد و 
 ھمه ایشان در امور شنیعه با وصف کفر صحابه و کتمان حق و اظھار باطل و اجتماع

اصل پنجم  اند آیات بینات واضحه الدالالت بر حسن حال و مال ایشان صریح ناطقآنکه 
که از دیگران مخفی فرمودند  می اعتقاد تقیه در جناب ائمه که برای شیعه چیزھا ظاھر

ند و اخذ آن دیگران نیز شاگردان و تالمذه آن حضرات بود داشتند حاالنکه می و مستور
و بالوجھه و بدون باعث دروغ گفتن آن حضرات ائمه را  اند علم و طریقه از ایشان کرده

از ھریک  خمسه اسالم دارد یانکچه ضرور بود و این امور پنجگانه که نزد شیعه حکم ار
و  یه منافکغمبر بلیتاب الله و سنت مشھوره پکآنھا مخالف بداھه عقل و داللت 

ن مذھب یه اکم ین دانستیقیم و یافتیع سابقه و الحقه یراع شیمناقض قواعد جم
عه را درین اصول خمسه یل شیاست نه مأخوذ از خاندان نبوت و دل یو ابتداع یاختراع

از مجاھیل وضعفا و مستورین  اند مذھب خود از دو حال بیرون نیافتیم یا اخبار مرویه
ل آن روایات ھمه مقدوح و علما مذکور نشده و رجا درمیانکه در قرون سابق اصال 
که تمسک به  اند آیات قرآنی دیانتی نزد خود ایشان نیز به بی مجروح و متھم بکذب و
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رساند بلکه به استعانت اسباب نزول و تخصیص  نمی صریح آن آیات ھرگز به آن مطلب
 باشد و با این ھمه بر اصل مدعا می وقایع که اکثر آنھا اخبار ضعیفه و موضوعه و مفتری

نشیند اال بضم مقدمات مخترعه ممنوعه چنانچه مفصل گذشت و ھر عاقل که  نمی
درین امور تامل وافی بکار برد بر حقیقت کار مطلع شود و نزد او حال این مذھب 

نَْزْ�َا آيَاٍت ُمبَّيَِناٍت ﴿اختراعی مثل آفتاب نیمروز روشن گردد 
َ
ُ َ�ْهِدي َمْن  لََقْد � َوا�َّ

اٍط ُمْستَقِي�ٍ �ََشاُء إَِ�   .]٤٦[النور:  ﴾٤٦ِ�َ
باز دیدیم که مذھب شیعه با مذاھب فرق خمسه کفار که یھود و نصاری و صابئین و 
مجوسی و ھنوداند که اشھر و اکثر کفار و در جمله کفار بتصنیف وتالیف و وجود علما و 

مشابھت  کتب ممتازند و در شھرت و کثرت نیز مستثنی ھم در اصول وھم در فروع بسیار
ه است و اگر تامل کنیم گویا مذھب ایشان بھیئه مجموعی یدارد و مخالف ملت حنف

غلو در  اند مذاھب این فرقه خمسه است و از ھر مذھبی ازین مذاھب خمسه چیزی گرفته
ستایش خود و امن از مکر الھی و منکر عذاب و عقاب و پرسش و وزن اعمال خود شدن و 

َوقَالَِت ﴿گفتند  می خود دانستن ماخوذ از یھود است کهاین چیزھا را مخصوص بغیر 
ِحبَّاُؤهُ 

َ
ِ َوأ �ْنَاُء ا�َّ

َ
بُُ�ْم بُِذنُو�ُِ�مْ  اْ�َُهوُد َوا�ََّصاَرى َ�ُْن � ْن  قُْل فَلَِم ُ�َعّذِ �ْتُْم �ََ�ٌ مِمَّ

َ
بَْل �

ُب َمْن �ََشاءُ  َخلَقَ  ِ ُملْ  َ�ْغفُِر لَِمْن �ََشاُء َو�َُعّذِ رِْض َوَما بَيْنَُهَماَوِ�َّ
َ
َماَواِت َواْ� �َ�ْهِ  ُك السَّ

ِيَن َ�َفُروا﴿و .]١٨[المائدة:  ﴾١٨الَْمِص�ُ  َمْت لَُهْم  تََرى َكثًِ�ا مِنُْهْم َ�تََولَّْوَن ا�َّ َ�ِئَْس َما قَدَّ
ونَ  ُ َعلَيِْهْم َوِ� الَْعَذاِب ُهْم َخاِ�ُ ْن َسِخَط ا�َّ

َ
�ُْفُسُهْم أ

َ
َوقَالُوا لَْن ﴿ و. ]٨٠[المائدة:  ﴾٨٠�

ْو نََصاَرى
َ
َما�ِيُُّهمْ  يَْدُخَل اْ�َنََّة إِ�َّ َمْن َ�َن ُهوًدا أ

َ
قُْل َهاتُوا بُرَْهانَُ�ْم إِْن ُكنْتُْم  تِلَْك أ

و بغض صحابه کرام و تعصب و عناد ورزیدن با محبوبان خدا و . ]١١١[البقرة:  ﴾١١١َصادِ�ِ�َ 

َ�ُ َ�َ قَلْبَِك �ِإِذِْن ﴿خوذ از یھود است مقربان او نیز ما ْ�ِ�َل فَإِنَُّه نَزَّ ا ِ�ِ قُْل َمْن َ�َن َعُدوًّ
ى لِلُْمْؤمِنِ�َ  قًا لَِما َ�ْ�َ يََديْهِ وَُهًدى َو�ُْ�َ ِ ُمَصّدِ و تشبیه دادن باری  .]٩٧[البقرة:  ﴾٩٧ا�َّ

تعالی بمخلوقات و قول بالبداء بعینه قول یھود است و غلو در محبت ائمه و اعتقاد الوھیت 
ایشان یا حلول روح الھی در ایشان و آنھا را معصوم دانستن و علم غیب ثابت کردن و موت 

رار دادن و خود آنھا را به اختیار انھا و حضرت امیر را قسیم النار و الجنه و حاکم روز جزا ق
را بسبب محبت حضرت امیر معفو و ناجی گمان کردن ھمه ماخوذ از نصاری است که 

و کردند  می ایشان ثابت برایرا منکر بودند و این ھمه مراتب  ÷ عبودیت حضرت مسیح
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پاپا در مذھب نصاری بمنزله امام است نزد شیعه حزوا بحزو و نصف قران را بظاھر معنی 
   ھای نصف دیگر را که در مدح صحابه و مھاجرین و انصار است بتأویل آن باور داشتن و

باطل تحریف نمودن مشترک است بین الیھود و النصاری و امامت را مخصوص به اوالد 
ھود است که نبوت مخصوص به اوالد حضرت یداشتن مشابه قول  ÷ حضرت امام حسین

حضرت علی دور دور رفتن نیز  اسحاق است و خود را اولیای خدا گفتن و در مدح شیعه

ِ مِْن ُدوِن ا�َّاِس ﴿مأخوذ از ایشان است  ْوِ�َاُء ِ�َّ
َ
نَُّ�ْم أ

َ
ِيَن َهاُدوا إِْن زََ�ْمتُْم � َها ا�َّ ُّ�

َ
قُْل يَا �

و تحریف لفظی و معنوی کتاب الله  .]٦[الجمعة:  ﴾٦َ�تََمنَُّوا الَْموَْت إِْن ُكنْتُْم َصادِ�ِ�َ 
که جھاد گویند  می صفت یھود است و یھودھا  بعین بعض الفاظ افزودن نمودن و در وی

جایز نیست تا وقتی که مسیح دجال نه برآید و شیعه اثنا عشریه گویند که جھاد جایز 
نیست تا وقتی که حضرت امام مھدی خروج نفرماید و تاخیر نماز مغرب تا دیدن ستاره 

دفعه منکر شدن بعینه قول یھود است و بعینه مذھب یھود است و وقوع سه طالق را 
ن ثواب یسعی کند در ایذا و قتل مسلمانی او را چنین و چنھرکه  کهگویند  می یھودیان

 انیھودیاند  در قتل اھل سنت برابر عبادت ھفتادساله قرار داده یز سعیه نیاست امام

َمنُْه بِقِنْ ﴿ه کگویند  می
ْ
ْهِل الِْكتَاِب َمْن إِْن تَأ

َ
َمنُْه َومِْن أ

ْ
ِ إَِ�َْك َومِنُْهْم َمْن إِْن تَأ َطاٍر يَُؤّدِه

ّمِّيَِ� َسبِيٌل  بِِدينَاٍر َ� يَُؤّدِهِ إَِ�َْك إِ�َّ َما ُدْمَت َعلَيْهِ قَا�ًِما
ُ
�َُّهْم قَالُوا لَيَْس َعلَيْنَا ِ� اْ�

َ
ذَلَِك بِ�

ِ الَْكِذَب وَُهْم َ�ْعلَُمونَ  ه در مال کگویند  می زیه نیامام .]٧٥[آل عمران:  ﴾٧٥َو�َُقولُوَن َ�َ ا�َّ
ان یو ام او و حوار÷ م یبن مر یسیان عیھودیرد و کد یقه نبایچ مضایو ازواج اھل سنت ھ
را  جو خلفاء و ازواج آن حضرت  جغمبر یز صحابه پیعه نینند و شکاو را سب و دشنام 

ندارند از تلطخ به بول و براز خود و آنھا را مثل  کچ بایھ یسب و دشنام دھند و نصار
و  یو ود یعه در مذیق مذھب شین است عند التحقیانگارند و ھم یو بزاق یفضالت مخاط

شده باشد چنانچه در فقه  که خشک ید و برازبرایب یه بعد از افشاندن قضکو بول  یمن
طرف سجده ھرچھار  ندیگونند و کن را التزام نیدر نماز قبله مع یشان گذشت و نصاریا
نند و ھر طرف سجده کز در نوافل بالعذر استقبال قبله ساقط یه نیز است و امامیردن جاک

ز از طرف یه آنھا نک یا نصاریاد مخترعه مبتدعه مشابھت تام دارند یند و در اتخاذ اعینما
آنھا سجده  سوی   بهنند و کر یام عاشورا قبور ائمه را تصویاند و در ا دهیار تراشیاد بسیخود اع

سا صورت یلکه در کاست  یآنھا دست بسته مانند موافق عمل نصار ینند و روبروک
و کنند  می و سجدهکنند  می میسازند و تعظ یم میو حضرت مر÷  یسیحضرت ع



 ٦٩٧  در خواص مذهب شیعهباب یازدهم: 

نند و کقه و محاق احتراز یام قمر در عقرب و طریه از اکن آن است یشان با صابئیمشابھه ا
نند و کم یند و نوروز و شرف آفتاب را تعظیام تعمق نمایخ و ایتواردر سعادت و نحوست 

وانات را یع حیز جمیات انگارند روافض نیب را فاعل مختار و خالق سفلکواکع ین جمیصابئ
ابدی زدان را شناسند و خالق یی یکان خالق نیخالق دانند و فاعل مختار انگارند و مجوس

 ز.یاھرمن را روافض ن





 
 
 

 یو تبر یدر تول :باب دوازدهم

چند مقدمه را به  کن مبحث نازیتبرا عداوت درمعنی توال محبت است ومعنی 
 یات قرآنیعه و آین شیاقوال علماء معتبر ید نھاد وآن مقدمات را از رویب گوش بایترت

د نمود تا چه ظاھر شود و یجه از آن مقدمات باید باز استنتاج نتیرساند یبه اثبات با
عه واصال یدام است بر اصول مقرره شکق تبرا یست و الکی یه قابل تولکواضح گردد 

 د داد.یقول اھل سنت را دخل نبا
ه مخالفت را عداوت الزم کنیمخالفت و عداوت با درمیانفرق است  :یمقدمه اول

رد کابره بدو وجه ثابت توان کدفع م براین یکاست ل یھیمقدمه بدن یست وھر چند این
از معتبران فرقة  یلیه خکع واعظ صاحب ابواب الجنان یمال محمد رفآنکه  اول

مخالفت وی یدنامور  برایدو مؤمن  درمیانآنکه  ح نموده است بایه است تصریاثناعشر
به اعتقاد آنکه  د دومگر داریمحبت دھریک  مانیبه جھت اآنکه  ن است و حالکمم
در  یعلم الھد ید مرتضیه و سیخ ابن بابوین دو مجتھد مثال شیما بیه فیعه اثنا عشریش

ره مخالفت متحقق یثاق وغیه مثل خبر میات مرویح روایادر تصحیه یمسائل فقبعضی 
گر دارند پس مخالفت اعم باشد از یدیکبه جھت اتحاد مذھب محبت باھم  است و

ه عداوت یکجائ یه عدوات ھم باشد آرکست یه مخالفت باشد الزم نیکعدوات پس جائ
 باشد ناچار مخالفت ھم خواھد بود.

ه کن اجمال آنیل ایتوانند شد تفص میجمع ھم گاھی محبت وعداوت  :مقدمه دوم
ه بنابر اختالف اصول کافران کمثل عداوت مسلمانان با  ینیباشد دیعداوت دو قسم م

مثل عداوت مسلمان با برادر مسلمان به وی یدندارند و  میگر را دشمن یدیکقواعد 
ا وتنفر طبع از اوضاع او پس اجتماع محبت وعداوت مختلف یجھت مصالح ومضار دن

اما شود  می ثر اوقات واقعکه اکست بلیخود اصال مستبعد نوی یدنو  ینیدعنی یالجنس 
مختلف الصنف پس  ا متفق النوعیاجتماع محبت وعداوت متفق الجنس مختلف النوع 

 یل قوله تعالیمان محبوب است به دلیت ایثیه به حکز واقع است مثل مؤمن فاسق ین

ْوِ�َاُء َ�ْعٍض ﴿
َ
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَ�نَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ  َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت َ�ْعُضُهْم أ

ْ
يَأ

 َ� َ�ةَ َوُ�ْؤتُوَن الزَّ َ َورَُسوَ�ُ َوُ�قِيُموَن الصَّ ُ  ةَ َو�ُِطيُعوَن ا�َّ ولَ�َِك َسَ�َْ�ُُهُم ا�َّ
ُ
َ  أ إِنَّ ا�َّ
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ا َ�َاَ�نَّ ِمْن قَْوٍ� ﴿ل یت فسق مبغوض به دلیثیو به ح .]٧١[التوبة:  ﴾٧١َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  �مَّ
َ َ� ُ�ِبُّ  ِخَيانًَة فَانْبِْذ إَِ�ِْهْم َ�َ َسَواءٍ  ِيَن ﴿ .]٥٨[األنفال:  ﴾٥٨اْ�َا�ِنِ�َ إِنَّ ا�َّ ا ا�َّ مَّ

َ
َوأ

ُجورَُهمْ 
ُ
اِ�َاِت َ�ُيَوّفِيِهْم أ الِِم�َ  آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ ُ َ� ُ�ِبُّ الظَّ و  .]٥٧[آل عمران:  ﴾٥٧َوا�َّ

ر بغض داشتن بدل کاز من یمراتب نھ یر فرض است و ادنکاز من یه نھکل آنیبه دل
رات یابد مثل خی میه از او صدور کافر ھم به جھت اعمال صالحه که کنیم بر ایاست آمد
به محبت  یوصدق گفتار یوخوش عھد یا عدل وداد ومروت وجوانمردیومبرات 

کند  می م به اجتماع محبت وعداوت اوکا نه ظاھر نظر حیتواند شد  میمحبوب  ینید
روان به سبب یاسا بر مؤمن فاسق مثل محبت حاتم به سبب جود و محبت نوشیق

در کند  می ینیم باستحاله اجتماع محبت وعداوت دکق حیعدالت وانصاف اما نظر دق
اعتقاد است و چون  یه مقبول شدن عمل در راه خدا فرع درستکن سبب یحق او با ا

ست ین و نزد خدا فاسد است قابل اعتبار نیز باعتبار دیاعتقاد او فاسد است عملش ن
ھمان رسد  می افر عادل به ھمکا یافر محسن که با ک یمحبت پس محبتجای چه 

اٍب بِقِيَعٍة ﴿ یقوله تعال ینیاست نه دوی یدنمحبت  ْ�َمالُُهْم َكَ�َ
َ
ِيَن َ�َفُروا أ َوا�َّ

َ ِعنَْدهُ فََوفَّاهُ ِحَسابَهُ  ْمآُن َماًء َح�َّ إَِذا َجاَءهُ لَْم َ�ِْدهُ َشيًْئا َووََجَد ا�َّ ُ  َ�َْسُبُه الظَّ َوا�َّ
 یکه اجتماع محبت وعداوت با کپس معلوم شد  .]٣٩[النور:  ﴾٣٩َ�ِ�ُع اْ�َِساِب 

ع یز و واقع چنانچه مال محمد رفیت جایثیت محال است و بدو حیثیح یکشخص از 
ن یرده واکس از سادات از حضرات ائمه نقل کواعظ صاحب ابواب الجنان در قصه دو 

ه کرا یست زیز محال نین است در خواص امت نکمه در عوام امت مکاجتماع چنان 
ه در خواص امت وعوام امت متحقق است نه از ک یاست و فرق کت مشتریمقتضاء بشر

ه به سبب که در خواص مفقود بود و در عوام موجود بلیام بشرکه احکآن جھت است 
ت در یت و مسبوقیمان وسابقیل و مناقب وبه سبب قوت وضعف ایثرت وقلت فضاک

ت یمان بروایل درجات ایاست چنانچه در خبر طو یام الھکعت و قبول احیج شریترو
ت یاھل ب اند از حضرت امام جعفر صادق گذشت وخواص امت باالجماع سه فرقه ینیلک
ن یغمبر و اقارب او و ازواج مطھرات و اصحاب خالص از مھاجر و انصار ایاوالد پعنی ی

رسد  نمی د داشته باشند مثال آحاد امت رابا خو یه دو طرف مقابل تناسبکقدر ھست 
ل یبه دال اند ش آمدهیگر پیدیکه خواص با کند یش آیپ یه به خواص امت به نوعک

اهللا اهللا يف اصحايب ال تتخذوهم غرضا «ث مشھور است یه منجمله آنھا حدکار یبس یشرع



 ٧٠١  باب دوازدهم: در طولی و طبری

ه اقبلو عن کت وانصار آمده است یآخره واز آن جمله آنچه در حق اھل ب یال »من بعدي

ا�َِّ�ُّ ﴿محسنھم و تجاوزوا عن مسیئھم واز آن جمله آنچه در حق ازواج آمده است 
�ُْفِسِهمْ 

َ
ْوَ� بِالُْمْؤمِنَِ� مِْن �

َ
َهاُ�ُهمْ  أ مَّ

ُ
ْزَواُجُه أ

َ
ْوَ� بَِبْعٍض ِ�  َوأ

َ
رَْحاِم َ�ْعُضُهْم أ

َ
ولُو اْ�

ُ
َوأ

ِ ِمَن الُْمْؤمِنَِ� َوالْمُ  ْوِ�َا�ُِ�ْم َمْعُروفًاكَِتاِب ا�َّ
َ
ْن َ�ْفَعلُوا إَِ� أ

َ
َ�َن ذَلَِك ِ�  َهاِجرِ�َن إِ�َّ أ

ا هيمني ـمـان امركن م«ه کو آن حضرت فرموده است  .]٦[األحزاب:  ﴾٦الِْكَتاِب َمْسُطوًرا

شما صبر داری بر اطاعت و فرمان برعنی ی »من بعدي ولن تصرب عليكن اال الصابرون
امل که صبر کسانی کرد مگر کم شما را مراعات نخواھند یحقوق تعظرد وکنخواھند 

ن ھرگز آن معامله یه اوالد را با والدکشمار از آن جمله آنیب یل عرفیدارند و به دال
رد کع توان یر و طعن و تشنگیا امثال خود از گرفت و ین خود یمابیه فکست یدرست ن

باشند یه در ھر دولت جماعه مکجمله آنز واز آن یشان نیبا وجود تحقق اسباب آن از ا
 یه باعث نشو و نماکبار کگمات و وزرا و امراء یخواص آن دولت مثل شاھزاده ھا و ب

وتالش آنھا آن  یگردند و بسع میآن دولت در ابتدا وموجب بقاء آن دولت در انتھا 
ع یم شده و صورت گرفته و حق خدمت سابقه و قدم رابطه آنھا بر جمیدولت قا

نان آن دولت یباشند نو آمده و خوشه چ میدان آن دولت ثابت است و جماعه یتفمس
گمات و وزرا و یاگر با پادشاه زادھا وبکنند  باھم می ه آن جماعه نو آمدهکپس معامله 

گردند و اگر معامله خود را  میآرند بال شبھه مطعون ومردود صاحب دولت  درمیانامرا 
ار وعتاب و کر و انگیدارند از گرفت و باھم  آن دولته خواص کنند با معاملة کاس یق

ده باشد یرسباھم  ز آنھا رایانًا نوبت به جنگ و قتال نیه احکمخالفت در مشورھا بل
از شخصی اگر آنکه  ادب و مستخف آن دولت باشند و از جمله بی ع مردمیبالشبھه نزد جم

رده است در مقام کگر از اشراف یدشخصی ه او با کند کاز اشراف آن شخصی اراذل با 
ند یند و گویر نمایه وتعزیعداوت و اھانت و بد گفتن ھرگز نزد عقال معذور نباشد واو را تنب

 .ینکن معامله ین قسم شرفا ایه با اکد یرس میترا ن یه توحد نشناختک
ح یا واقع شود اما مذموم و قبیبه جھت دنباھم  ن رایه مؤمنک یعداوت :مقدمه سوم

 هکن است یمراعات رتبه امعنی مراعات رتبه باشد اقبع و اشنع است و  یو چون باست 
 یبا خاص یه عامکعدم مراعاه آنمعنی از عوام و ھردو  ایاز خواص امت باشند و ھردو 

و خواص امت در صدر اول سه کرد  می ه با ھمجنس خودکند کآن  یدرافتد و با و
سادات و  اند ز سه گروهیو در قرون مابعد نت یاصحاب و ازواج واھل ب اند گروه بوده



 ی اثنا عشری تحفه   ٧٠٢

ه مخل کآنی یکد یبه ھم رس ینجا دو دعویاء پس در ایاولعنی یقت یخ طریعلماء و مشا
ه از یروا یک یدعوھردو  نیاثبات ا برایح است یه مذموم و قبکست دوم آنیمان نیا
÷ حضرت ابو عبد الله  گیع واعظ قصه آزردیاست مالمحمد رفافی ک ینیلکافی ک

ه از کن یه حضرت ابو عبد الله ھمکآورده ودر آخر گفته افی کت صفوان حمال از یبروا
ز یشب گذشت خود به خانه عبد الله بن الحسن رفتند و صلح نمودند و ن یک یگفتگو

هجران اال استوجب احدمها الرباه ـالعلی  ال يفرتق رجالن«ه کنقل نموده افی کاز 

ا ـم فمـمعتب جعلت فداك هذا الظالوا قال الراوي وهـمـا استحق ذلك كالهـربمواللعنه و

ن قسم یه اکپس معلوم شد  »صلح وال يتعامس لهاىل  اخاهومظلوم قال النه اليدعـبال ال
ن بوده یاز طرفسی کمان یه مخل اکخواص امت بوقوع آمده معاذالله  درمیانھا  گیآزرد

گر یرد و دکد یش باکح است زود تداریھم مذموم وقب گیآزردن یه اکز معلوم شد یباشد و ن
ت با وصف مساوات درجه و مرتبه قصه یم بشرکدر خواص امت به ح گیشاھد وقوع آزرد

ده النساء متحقق یآن جناب و جناب س درمیانه کر بابوتراب است یه حضرت امیوجه تسم
 حواله نموده. تیع آورده باقتضاء بشریز مالمحمد رفین قصه را نیگشته و ا

د یافر را دشمن باکفر است پس ھر کن بر یمدار عداوت مطلقه د :مقدمه چھارم
جب یالعله  کفر است و عند اشتراک یبنص قرآن ینیه علت عداوت دکرا یداشت ز

ِ َواْ�َوِْم اْ�ِخرِ يَُوادُّوَن َمْن ﴿ یم قوله تعالکالح کاشترا َحادَّ َ� َ�ُِد قَوًْما يُْؤِمُنوَن بِا�َّ
ْو َعِشَ�َ�ُهمْ 

َ
ْو إِْخَواَ�ُهْم أ

َ
�َْناَءُهْم أ

َ
ْو �

َ
َ َورَُسوَ�ُ َولَْو َ�نُوا آبَاَءُهْم أ ولَ�َِك َكَتَب ِ�  ا�َّ

ُ
أ

يََّدُهْم بُِروٍح ِمنْهُ 
َ
يَماَن َو� �َْهاُر َخاِ�ِيَن  قُلُو�ِِهُم اْ�ِ

َ
َوُ�ْدِخلُُهْم َجنَّاٍت َ�ْرِي ِمْن َ�ْتَِها اْ�

ُ َ�نُْهْم َورَُضوا َ�نْهُ  يَها�ِ  ِ  رَِ�َ ا�َّ ولَ�َِك ِحزُْب ا�َّ
ُ
ِ ُهُم  أ َ� إِنَّ ِحزَْب ا�َّ

َ
�

ِيَن آَمُنوا َ� َ�تَِّخُذوا اْ�َُهوَد ﴿ قوله تعايلو .]٢٢[المجادلة:  ﴾٢٢الُْمْفلُِحونَ  َها ا�َّ ُّ�
َ
يَا �

ْوِ�َاءَ 
َ
ْوِ�َاءُ  َوا�ََّصاَرى أ

َ
َُّهْم ِمنُْ�ْم فَإِنَُّه ِمنُْهمْ  َ�ْعٍض  َ�ْعُضُهْم أ َ َ� َ�ْهِدي  َوَمْن َ�َتَول إِنَّ ا�َّ

الِِم�َ  ْوِ�َاَء مِْن ﴿ قوله تعايلو .]٥١[المائدة:  ﴾٥١الَْقوَْم الظَّ
َ
َ� َ�تَِّخِذ الُْمْؤِمُنوَن الَْ�فِرِ�َن أ

ْن َ�تَُّقوا ِمنُْهْم ُ�َقاةً َوَمْن َ�ْفَعْل ذَلَِك فَلَيَْس ِمَن  ُدوِن الُْمْؤمِنِ�َ 
َ
ٍء إِ�َّ أ ْ�َ �ِ ِ  ا�َّ

ُ َ�ْفَسهُ  رُُ�ُم ا�َّ ِ الَْمِص�ُ  َوُ�َحّذِ ح مستفاد یه اول صریو از ا .]٢٨[آل عمران:  ﴾٢٨�َ� ا�َّ
و  یو برادر پسریو  یمثل پدروی یدنافر اسباب محبت که اگر مسلمان را با کشد 
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اخت و اند دیفر از نظر اعتبار باکق باشد آن ھمه را با وصف متحقدوستی و  یشاوندیخو
مان یع اھل ایمان است پس جمیبر ا ینید داشت و مدار محبت دیفر باکمدار عداوت بر 

ه کرا یمان واجب است زیت ایثیمحبت داشتن به ح یع باشد خواه عاصیرا خواه مط
جب یمان است در ھر واحد موجود است و عند وجود العله یه اکعلت وجوب محبت 

ْوِ�َاُء َ�ْعٍض ﴿ یم قوله تعالکوجود الح
َ
ُمُروَن  َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت َ�ْعُضُهْم أ

ْ
يَأ

 َ َ�ةَ َوُ�ِطيُعوَن ا�َّ َ�ةَ َوُ�ْؤتُوَن الزَّ   َورَُسوَ�ُ بِالَْمْعُروِف َوَ�نَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ َو�ُقِيُموَن الصَّ
 ُ ولَ�َِك َسَ�َْ�ُُهُم ا�َّ

ُ
َ َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  أ ه محب کو از قواعد مقرره  .]٧١[التوبة:  ﴾٧١إِنَّ ا�َّ

ن است و محبت او یع مؤمنیمحبوب جم یمحب لمحبه و محبوبه و حق تعال یالش

ا�َّاِس َمْن  َوِمنَ ﴿ ید قوله تعالیبا میگران یاده بر محبت دیدر دل ھر مؤمن ز یتعال
 ِ ِ اند َ�تَِّخُذ مِْن ُدوِن ا�َّ ِ  اًدا ُ�ِبُّوَ�ُهْم َكُحّبِ ا�َّ َشدُّ ُحبًّا ِ�َّ

َ
ِيَن آَمُنوا أ ِيَن  َوا�َّ َولَْو يََرى ا�َّ

َ َشِديُد الَْعَذاِب  نَّ ا�َّ
َ
ِ َ�ِيًعا َوأ نَّ الُْقوَّةَ ِ�َّ

َ
 .]١٦٥[البقرة:  ﴾١٦٥َظلَُموا إِذْ يََرْوَن الَْعَذاَب أ

ع یه ھر مؤمن جمکالزم آمد دارد  می ن را مطلقا دوستیمؤمن یپس چون حق تعال

ِيَن ﴿ ین را مطلقا دوست دارد و اال دوستدار خدا نباشد قوله تعالیمؤمن ُ َوِ�ُّ ا�َّ ا�َّ
لَُماِت إَِ� ا�ُّورِ  ْوِ�َ  آَمُنوا ُ�ْرُِجُهْم ِمَن الظُّ

َ
ِيَن َ�َفُروا أ اُغوُت ُ�ْرُِجوَ�ُهْم َوا�َّ اؤُُهُم الطَّ

لَُماتِ  ْصَحاُب ا�َّارِ  ِمَن ا�ُّورِ إَِ� الظُّ
َ
ولَ�َِك أ

ُ
ونَ  أ و قوله  .]٢٥٧[البقرة:  ﴾٢٥٧ُهْم �ِيَها َخاِ�ُ

نَّ الَْ�فِرِ�َن َ� َمْوَ� لَُهمْ ﴿ یتعال
َ
ِيَن آَمُنوا َوأ َ َمْوَ� ا�َّ نَّ ا�َّ

َ
و  .]١١[محمد:  ﴾١١َذلَِك بِأ

ا﴿ یقوله تعال اِ�َاِت َسيَْجَعُل لَُهُم الرَّْ�َُن ُودًّ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ  .]٩٦م: ی[مر ﴾٩٦إِنَّ ا�َّ
ره یره و صغیبکچ گناه ین به ھیت مؤمنیه والکن است یقید معلوم بالیو از قرآن مج

ْت َطا�َِفَتاِن ِمنُْ�ْم ﴿ یو قوله تعال شود میل نیزا ُ َوِ�ُُّهَماإِذْ َهمَّ ْن َ�ْفَشَ� َوا�َّ
َ
َوَ�َ  أ

ِ الُْمْؤِمُنونَ 
ِ فَلَْيَتَو�َّ فه بنو سلمه ین دو طایو باالجماع مراد از ا .]١٢٢[آل عمران:  ﴾١٢٢ا�َّ

س یرئ یفار روز احد قبل از قتال به اغواء عبد الله بن ابکه در جنگ ک اند و بنو حارثه
 یالخصوص در جھاد یره است علیبکرده بودند و آن باالجماع کن قصد فرار یالمنافق

ه کاو مخطور بل کس خود حاضر بود و در فرار ھالیغمبر خدا بنفس نفیه در آنجا پک
بر باد  ر در نصرت و اعانتیتقص یه بادنکمظنون و ھنوز وقت نشو و نماء ملت اسالم 

قه دست بردار نشد و آنھا را فرھردو  ت آنین ھمه از والیبا وصف ا یرود و حق تعال یم
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ِ ٱَوَ�َ ﴿ هکن فرمود یمؤمن ِ فَلۡ  �َّ ۡ ٱ َيَتَو�َّ ن قدر محبت محض به جھت یوا ﴾ُمۡؤِمُنونَ ل
ن و توبه و طھارت و یاست چون اعمال صالحه مثل جھاد و قتال مرتدضروری مان یا

خدا باشند ص محبوب یافته شود باالول و التخصین یز در مؤمنیو اخالق فاضله نتقوی 

ُهْم بُنَْياٌن َمرُْصوٌص ﴿ یقوله تعال َّ�
َ
ا َك� ِيَن ُ�َقاتِلُوَن ِ� َسبِيلِهِ َصفًّ َ ُ�ِبُّ ا�َّ  ﴾٤إِنَّ ا�َّ

ُ ﴿ قوله تعايلو .]٤[الصف:  ِ� ا�َّ
ْ
ِيَن آَمُنوا َمْن يَْرتَدَّ مِنُْ�ْم َ�ْن دِينِهِ فََسوَْف يَأ َها ا�َّ ُّ�

َ
يَا �

ِ َوَ� بَِقْوٍ�  ٍ� َ�َ الَْ�فِرِ�َن ُ�َاهُِدوَن ِ� َسبِيِل ا�َّ ِعزَّ
َ
ذِلٍَّة َ�َ الُْمْؤِمنَِ� أ

َ
 ُ�ِبُُّهْم َو�ُِحبُّونَُه أ

ِ يُْؤ�ِيهِ َمْن �ََشاءُ  َ�َافُوَن لَوَْمَة َ��ِ�ٍ  ُ َواِسٌع َعلِيمٌ  َذلَِك فَْضُل ا�َّ  .]٥٤[المائدة:  ﴾٥٤َوا�َّ

َ ُ�ِبُّ الُْمتَّقِ�َ ﴿ وقوله تعايل ِ َوا�ََّ� فَإِنَّ ا�َّ ْوَ� بَِعْهِده
َ
 .]٧٦[آل عمران:  ﴾٧٦بََ� َمْن أ

�َْيا وَُحْسَن ثََواِب اْ�ِخَرةِ ﴿ وقوله تعايل ُ ثََواَب ا�ُّ ُ ُ�ِبُّ الُْمْحِسنِ�َ  فَآتَاُهُم ا�َّ  ﴾١٤٨َوا�َّ
 .]١٤٨[آل عمران: 

افرمراتب مختلف و درجات متفاوت دارد کمحبت و عداوت با مؤمن و  :مقدمه پنجم
ه با اقارب خود از پدر و پسر و برادر و عم و خاله کوی یدنچنانچه ھر عاقل را در محبت 

وی یدنن در اعداء یو مادر و خوا ھر دارد حال تفاوت و اختالف معلوم است و ھم چن
ر آن تفاوت و اختالف مراتب عداوت ثرت آثاکبقدر قوت عداوت و ضعف آن و قلت و 

ز متفاوت و مختلف یمان دارد نیه بجھت اک ینین محبت دیاست ھم چن یوجدان
مان و علو درجه آن و بقدر اختالف و تفاوت اشخاص یادت و قوت ایخواھد بود بحسب ز

د یاده تر بایت او زیه محبوبکسی کپس  تعالی یخدات و محبت ین در محبوبیمؤمن
ن ین رسول رب العالمید المؤمنیه بسکآن است  ینیدرجات محبت د یداشت و اعل

ه اتصال و قرب کن یمتعلق است باالجماع بعد از آن بجماعه از مؤمن÷ ب الله یحب
اول فرقه اوالد و اقارب  اند فهیاو دارند و آن جماعه منحصر در سه طا کم بذات پایعظ

ا يغدوكم من ـمـاحبوا اهللا ل«ه است شان فرمودیو در حق ا اند یه اجزاء و ابعاض وکاو 

م اجزاء و که حکدوم ازواج مطھرات او  »حبيـاحبوا اهل بيتي لوحب اهللا ـاحبوين لونعمه 

ْوَ� بِالُْمْؤِمنَِ� مِْن ﴿ه کفرماید  می خود یشان حق تعالیابعاض دارند و در حق ا
َ
ا�َِّ�ُّ أ

�ُْفِسِهمْ 
َ
َهاُ�ُهمْ  � مَّ

ُ
ْزَواُجُه أ

َ
ِ مَِن  َوأ ْوَ� بَِبْعٍض ِ� كَِتاِب ا�َّ

َ
رَْحاِم َ�ْعُضُهْم أ

َ
ولُو اْ�

ُ
َوأ

ْوِ�َا�ُِ�ْم َمْعُروفًا
َ
ْن َ�ْفَعلُوا إَِ� أ

َ
َ�َن َذلَِك ِ� الِْكَتاِب  الُْمْؤمِنَِ� َوالُْمَهاِجرِ�َن إِ�َّ أ
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مال کج بسبب ازواآنکه  آدم است بر یع بنیو اجماع جم .]٦[األحزاب:  ﴾٦َمْسُطوًرا
و لھذا در شرع مصاھرت را مثل نسبت در کند  می دایم شخص پکتالف حیخلطت و ا

 اند. دهیشک کسل یکرا در ھردو  و در مقام امتنان اند راث اعتبار فرمودهیت و میمحرم

ا فََجَعلَُه �ََسًبا وَِصْهًرا﴿ یقوله تعال ِي َخلََق ِمَن الَْماءِ �ََ�ً  ﴾٥٤َر�َُّك قَِديًراَوَ�َن  َوُهَو ا�َّ
ار فرموده و در راه نصرت او یه مالزمت و رفاقت او اختکسوم اصحاب او  .]٥٤[الفرقان: 

اختند و جان و مال اند ردند و مال و بدن خود را در تلف و مشقتکجان خود را نثار 
دادند و ارقاب خود را از برادران و پسران و پدران و ازواج و مادران و  کخود را تر

شان ین عمل ایا یقدردان یگذاشتند چنانچه حق تعال یو یخوشنود برایاھران خو

ْخرُِجوا ِمْن دِيَارِهِْم ﴿ت نمود یشان عنایفرموده در حق ا
ُ
ِيَن أ لِلُْفَقَراءِ الُْمَهاِجرِ�َن ا�َّ
 َ وَن ا�َّ ِ َورِْضَوانًا َوَ�نُْ�ُ ْمَوالِِهْم يَبَْتُغوَن فَْضً� مَِن ا�َّ

َ
ولَ�َِك ُهُم  َورَُسوَ�ُ َوأ

ُ
أ

ادِقُونَ  يَماَن ِمْن َ�بْلِِهْم ُ�ِبُّوَن َمْن َهاَجَر إَِ�ِْهْم َوَ�  ٨الصَّ اَر َواْ�ِ ِيَن َ�َبوَُّءوا ا�َّ َوا�َّ
�ُْفِسِهْم َولَْو َ�َن بِِهْم َخَصاَصةٌ 

َ
وتُوا َو�ُْؤثُِروَن َ�َ �

ُ
ا أ  َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِْم َحاَجًة ِممَّ

ولَ�َِك ُهُم الُْمْفلُِحونَ 
ُ
است نزد تمام  یھیو بد .]٩-٨[الحشر:  ﴾٩َوَمْن يُوَق ُشحَّ َ�ْفِسهِ فَأ

و ارفع است از آن نسب  ین قسم صداقت و اخالص در اتصال و قرب اعلیه اکاھل عالم 
 ما قال القائل کمجرد 

 ت: یب

 القوم اخوان صدق بينهم سبب
 

 م يعدل به نسبـموده لـمن ال 
 

به نسبت عامه  اند ثرکو اوفر و اتم و ا یفه اسباب محبت اقویطاھرسه  نیپس در
ه از جمله کغمبر یشان با پیمال قرب و اتصال اکن بدو جھت اول یافه مسلمکن و یمؤمن

ج یفه در ترویطاھرسه  نیت است دوم بسبب حقوق ایاده محبوبیآدم مخصوص بز یبن
ن جماعه یاگر از ا یو طھارت آرتقوی اد و شان در جھین و علو درجه ایعت و دیشر
ند و کشان یه حبط اعمال سابقه اکشوند زی یچب کا مرتیمان یاز ا یباشند خال یبرخ

در برابر  جغمبر یشان با پیواجب العدوات شوند و قرب و اتصال ا یبه موجب نص قرآن
 ابولھب و امثال او.باشند مثل مستثنی م کن حیآن لغو و ساقط گردد البته آن گروه از ا

د شد و یشان بایشان و حبط اعمال و طاعات ایمان ایمان و عدم ایش ایحاال در تفت
د یفر و مسئله حبط اعمال باکمان و یمبحث ا یر طوسید خواجه نصید العقایاز تجر
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اعتقاد و اللسان  یاز روعنی یق بالقلب یمان تصدیه االکگوید  می رید خواجه نصیشن
عنی یاالول  یفیکنه ضروره و الیو علم من د ج یل ما جاء به النبکاقرار ب یاز روعنی ی

ا﴿ یق بدون اقرار لقوله تعالیتصد �ُْفُسُهْم ُظلًْما وَُعلُوًّ
َ
فَا�ُْظْر  وََجَحُدوا بَِها َواْستَيَْقَنتَْها �

ز یق نیون تصداقرار بدعنی ی یو ال الثان .]١٤[النمل:  ﴾١٤َكيَْف َ�َن َ�قَِبُة الُْمْفِسِدينَ 

ْعَراُب آَمنَّا﴿ یست لقوله تعالینافی ک
َ
ا  قَالَِت اْ� ْسلَْمَنا َولَمَّ

َ
قُْل لَْم تُْؤمِنُوا َولَِ�ْن قُولُوا أ

يَماُن ِ� قُلُو�ُِ�مْ  ْ�َمالُِ�ْم َشيْئًا يَْدُخِل اْ�ِ
َ
َ َورَُسوَ�ُ َ� يَلِتُْ�ْم ِمْن أ  �ْن تُِطيُعوا ا�َّ

 َ اشاره بان  »انـالكفر عدم االيمو«گوید  می زیو ن .]١٤[الحجرات:  ﴾١٤َ�ُفوٌر رَِحيمٌ إِنَّ ا�َّ
ان و کفر واسطه نیست چنانچه مذھب معتزله است اما مع الضد ـاست که در میان ایم

فسق که ارتکاب یعنی  »انـاهللا مع االيم ةالفسق اخلروج عن طاعو« او بدونه و نیز میگوید

والنفاق « تواند بود و نیز میگوید میمعصیت است منافاه به ایمان ندارد و مومن فاسق 

ا و آخرت مثل یام دنکدر احعنی ی »ان مع اخفاء الكفر والفاسق مؤمن مطلقاـاظهار االيم
م لعن و تبرا و وجوب محبت او از ین و دعاء مغفرت و صدقات و تحریفکز و تیتجھ

 جغمبر یار آمدن شفاعت پکب و یو مثل دخول در جنت و لو بعد التعذ مانیت ایثیح
لوجود و) ادخرت شفاعتي الهل الكبائر(«÷ ازو لقوله  یان عفو الھکدر حق او و ام

 انهـعذاب صاحب الكبريه منقطع الستحقاق الثواب بايموالكافر خملد يف النار وجده 

ٍ� َخْ�ًا ﴿ السمعيات وتصبحه عند العقالء و .]٧[الزلزلة:  ﴾٧يََرهُ َ�َمْن َ�ْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ

پس از  »واقع النه حقه تعايل فجاز وقوعهودوام العقاب خمتص بالكافر والعفومتاوله 
ز یردن و ازو تبرا نمودن جاکه فاسق را لعن کر معلوم شد یالم خواجه نصکمجموع 

رد کد یغفرت و صدقات بااو دعاء م برایه کگر مومنان است یه شأن او شأن دکست بلین
وقتی د داشت و تا ید نجات و شفاعت رسول در حق او بایتا از عذاب خالص شود و ام

ه تبرا و کراین حرام زیمان موجود است محبت او واجب و عداوت او از جھت دیه اک
چ وجه محبت در شخص موجود نماند و ان مختص یه ھکشود  می درستوقتی سب 

ر را اعتبار نماند و بسبب فسق و یچ عمل خیفر ھکعند اله کفر کال یاست بموت عل
د بود یزار بایان او بیاز فسق و عص یست آریز نیره از ذات آن شخص تبرا جایبکاب کارت

واالحباط باطل الستلزامه «گوید  می دیر در تجریز خواجه نصید داشت و نیروه باکو م
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ا يََرهُ َ�َمْن َ�ْعَمْل ِمثَْقاَل ﴿ »قوله تعايلوالظلم  ٍ� َخْ�ً ه از کوقتی پس تا  .]٧[الزلزلة:  ﴾٧َذرَّ
 شود. نمی چ عمل او حبطیفر متحقق نه گردد ھکشخص 

فر که موجب کزی یچچ یباالجماع از صحابه و ازواج مطھرات ھ :مقدمه ششم
باشد واقع  جغمبر خدا یشان با پیشان و مسقط اعتبار عالقه ایشان و حبط اعمال ایا

ت مثل یر در باب خالفت و غصب حقوق اھل بینشده اال مخالفت و محاربه حضرت ام
ن مخالفت و محاربه و غصب یه اکعه یالم علماء شکرد در کد یره حاال نظر بایو غ کفد
ه مخالفوه کاست  یر طوسین مقام قول خواجه نصیا نه مشھور دریدانند  می فرکرا 

قابل  اند ردهکه محض بر مخالفت قناعت کماعه از اصحاب فره پس جکفسقه و محاربوه 

َوالُْمْؤِمُنوَن ﴿شان فسق است و فاسق مومن استیار اکه منتھاء کرا یستند زیتبرا ن
ْوِ�َاُء َ�ْعٍض 

َ
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو�َنَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ َو�ُقِيُموَن  َوالُْمْؤِمَناُت َ�ْعُضُهْم أ

ْ
يَأ

َ�ةَ  َ َورَُسوَ�ُ  الصَّ َ�ةَ َو�ُِطيُعوَن ا�َّ ُ  َوُ�ْؤتُوَن الزَّ ولَ�َِك َسَ�َْ�ُُهُم ا�َّ
ُ
َ َعزِ�ٌز  أ إِنَّ ا�َّ

ز یعه تبرا جاین و عثمان را خود البته بر اصل شیخیپس ش .]٧١[التوبة:  ﴾٧١َحِكيمٌ 
در  ینورالله شوشتر یقاض اند ن قدر اعتراف نمودهیشان باین ایست و علماء محققین

ه اھل سنت و کن یخیر بجناب حضرت شیفکه نسبت تکن آورده یمجالس المومن
ست ین یشان ازان اثریتب اصول اکه در کاصل  بی استسخنی  اند عه نمودهیجماعه بش
افر چنانچه کو محار بان او  اند فاسق س یه مخالفان علکن است یشان ھمیو مذھب ا

ث یحد یفره بمقتضاکد آورده مخالفوه فسقه و محاربوه یدر تجر ین طوسیر الدینص

ر ین با امیخیه حضرت شکه واقع است و ظاھر است ک» سلمك سلميوحربك حريب «

ف و نصال به یلف استعمال سکزحمت قتال و ت یه بکبل اند حرب ننموده÷ ن یالمومن
مودند ل و رجال حق او را ابطال نمودند و غصب خالفت رسول متعال ازو نیثره خک

ن اصل خود بحث یبر ا »مالعبداهللا مشهدي صاحب اظهار احلقوانتهي كالمه بلفظه «
اگر نص  یه در باب خالفت مرتضکد یگوسی کنست اگر ینموده جوابش نوشته و آن ا

ه در که جماعه صحابه کد یبا میو اگر نص متحقق شده  اند اذبکه یح نشده امامیصر
ه کن عبارت نوشته ین بحث بایشده باشند و جواب امسئله خالفه مخالفت نمودند مرتد 

نند و حضرت که امر منصوص را باطل اعتقاد کفر است آنست که موجب ک ینص
ان  کند اما اگر حق واجب را دانسته تریب نمایذکص تیغمبر را حاشا دران تنصیپ
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وه کان خواھد بود مثال اداء زینند از فسوق و عصکو حب جاه وی یدنبواسطه اغراض 
ر وجوب او کمنسی کث پس اگر یباجماع امت واجب است و منصوص در قرآن و احاد

د و یزر و بخل ادا ننمادوستی و اگر معتقد وجوب آن بوده از شود  می افر و مرتدکشود 
فه اول شدند یه متفق بر خالفت خلکخواھد بود و انھا  یبر ذمه خود بدارد عاص

ه در بعض اوقات بعض کاما دروغ گفته بلرده کنص  جغمبر یه حضرت پکگفتند  مین
ار کل دور ازیرا تاو جغمبر یالم حضرت پکگر یشدند و بعض د میر تحقق نص کمردم من

معنی ار که انکالم چند فائده معلوم شد اول آنکن یالمه بلفظه و درک ینمودند انتھ می
ه آن ک یداست از فسق اعتقا یه نوعکست بلیفر نکل فاسد ینص و مدلول آن بنابر تأو

ر یو منع قرطاس و غ که غصب فدکنامند دوم ان یرا در عرف اھل سنت خطاء اجتھاد

نحن معارش االنبياء النرث «ث یبحد کسان واقع شد بنابر تمسکه از بعض ک کذل

�ۡ ﴿ه یبآ کا بنابر تمسی »النورثو
َ
ۡ�َمۡمُت  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  َمۡلُت أ

َ
 نِۡعَمِ�  َعلَۡيُ�مۡ  َو�

نامند  یاست آنرا خطاء اجتھاد یه فسق اعتقادکست بلیفر نکز ین ﴾لَُ�مُ  َورَِضيُت 
 کد تمسیفر گردکل باطل در مسئله نص امامت موجب سقوط یه چون تاوکرایز

ه به ھزاران درجه ادون از مسئله کتاب کراث و نوشتن یه در مسئله میث و آیبحد
شان ینه گردد و خود افر که چرا موجب سقوط یامامت است و باالجماع از فروع فقھ

ه اختالف در مسئله کعه ظاھر شد یبالجمله بنابر مذھب ش اند ردهکح ین تصریز باین
ه اعتقاد امامت کاست پس الزم آمد  یل است فسق اعتقادیخالفت چون بنابر تاو

شان بخالف اعتقاد یست نزد ایمان نیقت ایبالفصل داخل در حق یحضرت مرتض
د ین فرق را از دست نبایفر است و اکنجا باالجماع یه درک ةوکت نماز و روزه و و زیفرض

ن نزاع ندارد و لھذا قول یدرکس  ھیچ ن فرقه استیا یا اجماعین فرق گویداد و ا
ه او گفته است مخالفوه کآورند  میق استشھاد یبطر ھا نیارا ھمه  یر طوسیخواجه نص

مخالفت نمودند باقرار و اعتراف  یه به حضرت مرتضکمان جماعه یفسقه و چون ا
 شان ثابت شد.ین ایمحقق
د نمود یل بر حسن باطن است بایه دلکشان یه اینون بحث از اعمال و اخالق ظاھرکا

نْزَِل إَِ�َْك مِْن َرّ�َِك ﴿ه یان آیمال عبدالله در ب
ُ
َها الرَُّسوُل بَلِّْغ َما � ُّ�

َ
�ْن لَْم َ�ْفَعْل َ�َما  يَا �

ُ َ�ْعِصُمَك ِمَن ا�َّاِس  رَِساَ�َهُ بَلَّْغَت  َ َ� َ�ْهِدي الَْقوَْم الَْ�فِرِ�نَ  َوا�َّ  .]٦٧[المائدة:  ﴾٦٧إِنَّ ا�َّ
مرتبه از اسالم  ج یبما جاء به النب یق اجمالین و تصدیه مجرد اقرار بشھادتکآورده است 
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اسالم را داشتند ن مرتبه یل امت اجابت اک جاست و بعد از رحلت حضرت رسالت پناه 
ن ین مقدار ازیو ا اند ن مرتبه بدر نرفتهیه وعده شده بود ازک یزدیانت ایو بحفظ و ص

ه در باب اخراج کاد اوامر حضرت رسالت پناه یانق برایبود از افی کده اسالم یعق
ر آن واقع شده بود و یفار فارس و روم و غکره عرب و در باب جھاد با ین از جزکیمشر

نمودند تا در نظر  یوشش بحدکن امور یاست شدند دریخالفت و ر یمتصده کجمعی 
ات و در ین مردم در مالیازاری یبسفتند و یق از استحقاق امر خالفت دور نیخال

افت صحبت یت درکز به بریذ مباحه نیبعض لذا که در ترکاجتناب از محرمات ظاھره بل
بودند و تقوی ل ورع و زھد و ات از جھت قرب زمان از اھکو بقاء آن بر یف نبویشر

المه ک یت بود و بس انتھیه واقع شد در امر خالفت و در حق اھل بکمساھله و مداھنه 
تقوی مان ورع و زھد و یاده بر اصل ایشان را زیه اکح معلوم شد یالم صرکن یو از
ز یشان حاصل بود و نیات در نفوس اکو بقاء ان بر یف نبویت در بافت صحبت شرکببر

بود نه از راه نفاق و ظاھر  یبا اخالص قلب جغمبر یشان با پیه صحبت اکمعلوم شد 
نجا یو عاقل را درکردند  می ت ازان صحبت چه قسم حاصلکض و بریف و اال قبولداری 

شان در حق یو زھد بااعتراف و اقرار اتقوی مان و ورع و یه ھرگاه اکار است کغور در 
شان یت از ایه در امر خالفت و در حق اھل بکآن یدعانا پس ایقیآنجماعه ثابت شد 

ن امر ھم یه اکن است پس معلوم شد یقیخالفت ما ثبت بال یت بظھور آمده ادعایمعص
واقع شده باشد نه بنابر قصد  ین امر از نصیا فھم ایلی یدلب کشان بنابر تمسیاز ا

م چه ین امر عظیرده باشد درکر یشان تاثیدر ا جغمبر یه اگر صحبت پکرایت زیمعص
ا و حب جاه و مال صدور یده و دانسته بنابر طمع دنیشان دیت از اکبر یت بکقسم حر

شان اصال موجود نبود و انچه گفته یو اجتناب از محرمات در اتقوی ابد و اال زھد و ی
علوم  یب وادعایفتند رجم بالغیق دور نیه از نظر خالکآن بود  براین ھمه یه اکاست 

م و یگوئ یکم نینیب یکرا بحسب ظاھر نکم ھر یلف بظاھر حالکمردم م قلوب است ما
بود پس  ج یف نبویت صحبت شرکشان به بریمع ھذا به اعتراف او علت حسن احوال ا

عه یز آن صحبتگر و موثر شده باشد بالجمله باعتراف علماء شیشان نیالبته در بواطن ا
ه در بعض کل محرمات بلکو اجتناب از تقوی مان جماعه از اصحاب با ورع و زھد و یا

ره عرب و مقابله با ین از جزکیج اسالم و اخراج مشریوشش در تروکد و کز و یمباحات ن
نون بحث از کل ثابت شد و الحمدلله ایص و فضایاز خصا کر ذلیفار فارس و روم و غک

 یخداوندشان در بارگاه یشان عندالله و قبول اعمال صالحه ایعلودرجه و سمو مرتبه ا
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 یخداوند تعالخشنودی وافضل از  یچ مرتبه اعلیه ھکن معلوم است ید بالقیآ میرده ک
مان یافه اھل اکه باشد مقبول کپسند فرمود ھر چون  یتواند بود و ھرچه را او تعال مین

نَْصارِ ﴿ یاست قوله تعال
َ
لُوَن ِمَن الُْمَهاِجرِ�َن َواْ� وَّ

َ
ابُِقوَن اْ� َبُعوُهْم َوالسَّ ِيَن ا�َّ َوا�َّ

�َْهاُر َخاِ�ِيَن 
َ
َعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت َ�ْرِي َ�َْتَها اْ�

َ
ُ َ�نُْهْم َورَُضوا َ�نُْه َوأ �ِإِْحَساٍن رَِ�َ ا�َّ

بًَدا
َ
ه کمال عبدالله صاحب اظھار الحق گفته  .]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيمُ  �ِيَها �

ست و در ینصورتی از  یه خالین آیسنت و جماعت بر فضل خلفا ازاستدالل اھل 
 یر سخنان مشھور جوابیندارد و بغ میه قوت تمایدفعش سخنان مشھور روش امام

قال اهل «ه کگفته  یشابوریر نیه در تفسکن یتوان گفتن و صورت سخن مخالفت ا می

ال وقد اخرب اهللا تعايل بانه ريض عنه ومن السابقني واهلجره فهاىل  السنه الشك ان ابابكر سبق

عدم وصحه امامته علی  اهلجره فتدوم بدوامه فدل ذلكاىل  شك ان الريض معلل بالسبق

ه کاب آنکن سخن بارتیه جواب گفتن اکالم گفته کن یو بعد از نقل ا »جواز الطعن فيه
مان یچ وقت ایمان شرط است و آن شخص معاذالله ھیدر سبق ھجرت و نصرت ا

ن ین از انصاف دور است و گفتن ایر المومنیبا امناخوشی قبل از سنوح  یاشته حتند
ر یام برایق امامت بالفصل یه تصدک اند ن به ھجرت و نصرت انھایه مراداز سابقک

رده باشند کدر امر خالفت عمل  جغمبر یت حضرت پیرده باشند و به وصکن یالمومن
 یست انتھید باشد نین قیه مشعر باکزی یچه یه در لفظ آکار چرا کاست دور از  یلفکت
 س یار امامت مرتضکه ھرگاه انکد یتوان فھم میح یالم صرکن یالمه بلفظه و ازک

ه بوقوع آمده کره یو غ کگر مثل منع فدیرات دیه نتوانست شد تقصیمخصص عموم آ
د ھم ین قیه مشعر باکزی یچت یه در لفظ آکتواند شد چرا  میمخصص ن یق اولیبطر

ن روش یه جواب باکآنست  یست بعد ازان مال عبدالله گفته است اولیباشد موجود ن
ن و یاز سباق مھاجر یه حق سبحانه و تعالکنیمگر برکند  نمی ن داللتیه اکگفته شود 

شد و  یغمبر او بوده باشد راضیه سبقت به ھجرت و نصرت پکشان ین فعل ایالنصار از
ه جزاء آن خلود در جنت خواھد کن یقیشود  یراض شانیاز افعال ا یه از فعلکھرگاه 

ه موقوف کو ابقاء آن رضا ظاھر است  یه مترتب است برضاء الھکبود فاما دخول جنت 
ئه یمان تا آخر عمر و عدم صدور اعمال سیاست و مشروط بحسن خاتمه و بقاء ا

الم ک ه اصال بجوابکن فرقه ینست حال دانشمندان ایالمه بلفظه و اک یمحبطه انتھ
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ن مضمون یت بریه داللت آکاد ندارند اول آنید خود را ینند و اصول و عقاک میاحاطه ن
ه تعلق رضا یه مدلول آکرایشود ز میقواعد اصول درست ن یرده اصال از روکر یه تقرک

سبقت در ھجرت  ین چون ان ذوات را بوصف عنوانیکن و انصار است لیبذوات مھاجر
ه متعلق رضا کن وصف علت تعلق رضا باشد نه آنیه اکزم آمد اد فرموده ا ند الیو نصرت 

است  یھیمتعلق بودن رضا و علت بودن تعلق رضا بد درمیانن وصف بود و فرق یھم
جاری الم الله کر مربوط در ین قسم تصرف غیماند و اگر ا میده نیان ھم پوشیه بر صبک

مگر کند  نمی مواالت داللته یچ مدعا صورت استدالل حاصل نگردد مثال آیشود در ھ
ھذا  یذا و علکذا وکن وصف مشروط است بحسن خاتمه ویت شما بایه والکنیبر ا
ن عمل خلود در جنت شد پس مانع از وصول ین جزاء ایقیه چون بالکاس دوم آنیالق

ن یالشق االول ا یئه محبطه علیا صدور اعمال سیفر و ارتداد است کا یشان ین جزا بایا
در سوال و  یعبدالله مشھد یز خود مولویه مخالفوه فسقه و نکشود  می قاعده بر ھم

ار کا بانیل باطل یر بتاویار امامت حضرت امکه انک اند جواب مرقوم الصدر اعتراف نموده
ل شده ین قایز در مجالس المومنین ینورالله شوشتر یست و قاضیفر نکنص موجب 

د خود یخالف عقا یالشق الثان یعلن چنانچه سابق گذشت و یخیاست بعدم ارتداد ش

واالحباط باطل الستدامه الظلم  ديد العقايجتر يف ن طويسي الدريقال نصکنند  می ابکارت

�ٍ  مِۡثَقاَل  َمۡل َ�َمن َ�عۡ ﴿ یلقوله تعالو � َذرَّ ن یه مال عبدالله را اکنست یو طرفه ا ﴾يََرهُۥ َخۡ�ٗ
ر که ذکگشته  کخود منھم یپرورده خود مطلقا فراموش شده و آن قدر در سخن یعق

شان در غزوه احد یه اکاعمال محبطه خلفا شروع نموده و چھار عمل برشمرده اول آن
 که غصب فدکنمودند سوم آن س یه غصب خالفت مرتضکفرار از زحف نمودند دوم آن

منع احضار دوات و قلم نمودند و سابق خود در  سه حضرت عمر کنمودند چھارم آن
ت یمخصص آ یار امامت مرتضکانآنکه  صدر اعتراف نموده است بهالم منقول الک

تواند شد و منافات به رضوان ندارد و چون او منافات برضوان نداشت محبط او  نمی
ل قران یاست بدل کفر و شرکعه احباط خاصه یع شیه نزد جمکچگونه شود و حاالن

ِيَن ِمْن ﴿ وِ�َ إَِ�َْك �َ� ا�َّ
ُ
ْ�َت َ�َْحَبَطنَّ َ�َملَُك َوَ�َُكوَ�نَّ مَِن َولََقْد أ َ�ْ

َ
َ�بْلَِك لَ�ِْن أ

ه ین آیمعفو است و از نزول ا یه بنص قرانکو فرار روز احد  .]٦٥[الزمر:  ﴾٦٥اْ�َاِ�ِ�نَ 
ان ک یه اول بسبب عفو الھکن عمل تواند بود یبه پنج شش سال متقدم چگونه محبط ا

افت اگر آن عمل حبط شده بود رضا یه نزول ین آیآن ا ن شد و دوم بعد از وقوعیکلم 
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داشت و باالجماع سوره توبه من آخر ما نزل است و جنگ معنی بعمل حبط شده چه 
ست باعتراف فضالء یفر نک س یاحد در سال سوم از ھجرت و غصب خالفت مرتض

اول  کمتصور شود و غصب فد یعه چنانچه سابق گذشت پس احباط چگونه از ویش
خود  کبدست خود در ملل را از حضرت فاطمه  کفد سر که ابوبکرایواقع نشده ز

 یخبر یمال بکن را غصب گفتن یا منع ھبه ناتمام نموده و ایراث یه منع مکاورده بلین
جای ئه نشد چه یث مشھور بود سیبحد کن منع ھم به موجب تمسیاست و مع ھذا ا

ن ھرگز یخید و منع احضار دوات و قلم از شینمافر باشد و حبط اعمال تمام عمر که کآن

ھاشم و اھل  یع بنینبودند جمھردو  نیفقط ا »ايتوين بقرطاس«امده مخاطب یبظھور ن
ن باب داده باشند بخطا در مشوره حبط یو مع ھذا اگر مشوره در اند یکن شریت دریب

مالعبدالله را رت و دست و پا زدن ین مقام حیاعمال صالحه چگونه شود بالجمله در
ن یو از ھمرسد  نمی یزند و دست او به جائیه چه قسم چپ و راست مکد ید دیبا

َجَعلُْتْم ِسَقايََة اْ�َاّجِ وَِعَماَرةَ الَْمْسِجِد اْ�ََراِم َكَمْن آَمَن ﴿گر مثل یات دیجنس در آ
َ
أ

 ِ ِ َواْ�َوِْم اْ�ِخرِ وََجاَهَد ِ� َسبِيِل ا�َّ ِ َ� �َسْ  بِا�َّ ُ َ� َ�ْهِدي الَْقوَْم  َتُووَن ِعنَْد ا�َّ َوا�َّ
الِِم�َ  ْ�َظُم  ١٩الظَّ

َ
�ُْفِسِهْم أ

َ
ْمَوالِِهْم َو�

َ
ِ بِأ ِيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا وََجاَهُدوا ِ� َسبِيِل ا�َّ ا�َّ

 ِ ولَ�َِك ُهُم الَْفا�ُِزونَ  َدرََجًة ِعنَْد ا�َّ
ُ
ِ  ٢٠َوأ ُُهْم َر�ُُّهْم ب رَْ�ٍَة ِمنُْه َورِْضَواٍن وََجنَّاٍت لَُهْم يُبَّ�ِ

بًَدا ٢١�ِيَها نَعِيٌم ُمقِيمٌ 
َ
ْجٌر َعِظيمٌ  َخاِ�ِيَن �ِيَها �

َ
َ ِعنَْدهُ أ و  .]٢٢-١٩[التوبة:  ﴾٢٢إِنَّ ا�َّ

�ُْفِسهِْم ِ� َسبِيِل ﴿ه یآ
َ
ْمَوالِِهْم َو�

َ
ِيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا وََجاَهُدوا بِأ ِيَن آَوْوا إِنَّ ا�َّ ِ َوا�َّ ا�َّ

ْوِ�َاُء َ�ْعٍض 
َ
ولَ�َِك َ�ْعُضُهْم أ

ُ
وا أ ِيَن آَمُنوا َولَْم ُ�َهاِجُروا َما لَُ�ْم مِْن َوَ�يَتِهِْم  َونََ�ُ َوا�َّ

ٍء َح�َّ ُ�َهاِجُروا وُ�ْم ِ� اّ�ِيِن َ�َعلَيُْ�ُم ا�َّْ�ُ إِ�َّ َ�َ قَْو�ٍ  ِمْن َ�ْ بَيَْنُ�ْم  �ِن اْستَنَْ�ُ
ُ بَِما َ�ْعَملُوَن بَِص�ٌ  َوَ�يَْنُهْم ِميَثاٌق  عه یگر علماء شیمالعبدالله و د .]٧٢[األنفال:  ﴾٧٢َوا�َّ

ن یه ایل بمراتب عالیو تالش نموده آخر تن بعجز در داده قا یدست و پا زده و سع
ن یمھاجر عه ازیت بزعم شیر و اھل بینست حال مخالفان حضرت امیا اند اشخاص شده

ه حضرت ام کشان ین ایاما حال محارب اند ه خلفاء ثالثه ھم ازان جملهکوانصار 
ار است یعه را دران تردد بسین پس شین اولیرند از مھاجرین و طلحه و زبیالمومن

نمودند  میر یفکردند در مخالف محارب ھمه را تک میشان فرق نیه اوائل اکلش آنیتفص
ن یه درکه شدند بر آنیشان متنبین ایو چون متاخر شمردند میز یو سب و تبرا جا
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ار یم بوجوه بسیافر شمارکر او را مرتد و کم و منیرگیم نبوت که امامت را در حکصورت 
لف و بال ضرورت که حضرت ائمه بال تکابد از انجمله آنی میخلل در اصول مذھب راه 

ر و دختر یصعب بن الزبنه را بمکیگردند مثال حضرات سیاح با آنھا مکاح و انکملجه ن
اس یھذا الق یردند و علکاح کر را حضرت امام محمد باقر نکب یقاسم بن محمد بن اب

ران امامت کشان با منیبود و ھرگز معامله اجاری ج و یع حضرات ائمه راین امر در جمیا
ر یران نبوت نبود و امامت ھر امام مثل امامت حضرت امکشان با منیخود مثل معامله ا

 است.
مثل محمد  اند ر امامت ائمه بودهکشان منیه جماعه از اخوان واقارب اکواز انجمله آن

مه کن بود و با وصف منازعه و محاین العابدیر امامت حضرت زکه منکفه یبن الحن
 ین دست بردار نشد از دعواین العابدیامام ز برایحجر اسود و شھادت او بسوی 
ره یاز و خمس و غیرده رفت و نذر و نکت امامت به اوالد خود یخود و وص برایامامت 

ردند و ک میان ن یکن را شرین العابدید ھرگز امام زیرسیشان میه از طرف مختار باک
ر امامت امام محمد باقر و کامامت خود بود و من یه بال شبھه مدعکد ید شھیمثل ز

ه کدست بردار نشد تا آن ین دعویرد و ازکم مناظره ھم کن باب با ھشام بن الحیدر
ن باب پرخاش یل با اوالد امام جعفر صادق درکو متو ییحیافت باز اوالد او یشھادت 

خودھا مثل عبدالله افطح واسحاق بن جعفر  درمیانز یباز اوالد امام جعفر ن اند داشته
ر یثکجمعی ه کم یز بر شمارین سو اگر اوالد امام حسن را  اند امامت خود بوده یمدع

ل یره قیگر دایر امامت ائمه دکو من اند امامت خود گذشته یره مدعیه و غکیمثل نفس ز
باھم  جنگ وقتال ھم ھا نیاه اتباع کبلشود  می مشتعل یلیه جنگ و قتال خکو قال بل

شته است کن را یر المومنیحضرت ام یعبدالله پسر صلب یمثل مختار ثقف اند نموده
ار نبوت کار امامت امام مثل انکموجود است پس اگر انخ یتب انساب وتوارکچنانچه در 

ه در حق کھما السالم یافر شوند و حضرات ائمه علکن ھمه اشخاص یفر باشد اک ینب
ذب و کاند ھمه  وفالح داده یفه و امثالھم شھادت نجوید و محمدبن الحنید شھیز

افر کاشند ر امامت امام وقت بکمنھرچند  یه اوالد علکم یدروغ باشد و اگر گوئ
د تفاوت و اختالف در یشوند الزم آ یافر مکار امامت امام وقت کگران بانیشوند و د مین

 یا علویست امام زاده باشد ین یفر تفاوتکه باالجماع در موجبات کفر حال انکموجبات 
ست یافر نکر امامت که منکافر شد ناچار شدند و گفتند کفر بر زبان راند کلمه کھرگاه 
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ر مخالف است و مخالف فاسق و محارف کمخالف ومحارب بر آوردند پس منو فرق در 
 افر است.ک

فر نباشد و محاربه الزمه کار امامت که چون انکرایگر الزم آمد زینجا قباحت دیاما در
معنی ن یفر شد و اکر یفر الزم غکخواھد البد  ه امام تصرف خودکوقتی ار است در کان

فر باشد و کز یار نکم ملزوم است پس انکاست حم الزم که ھرچه حکمحال است بل
ه در وقت اراده تصرف امام کار کست از مراتب انیه محاربت خود مرتبه اکاست  یھیبد
 هک اند ن روش دادهین سخن بایعه جواب ایثر شکن صورت خواھد بود ایار بھمکان

محاربه با صاحب فر نباشد کزی یچار که ھرگاه انککند  می ن را تقاضایقاعده ھمھرچند 
ن قاعده را یار اما اکاست از ان یه محاربه نوعکرایفر نباشد زکه کابد ی میز یز نیآن چ

ه یث متفق علیدن حدیم بسبب رسیر گذاشته ایبخالف عقل در حق محاربان حضرت ام

ه کز به چند وجه خدشه است اول آنین جواب نیو در »سلمك سلميوحربك حريب «ه ک
ه کرا یز یانه حربک کحربعنی یه یمجاز است بحذف حرف تشبالم محمول بر کن یا

ر حرب حضرت رسول یه حرب حضرت امکان ندارد و ظاھر است کامقی یحقمعنی 
ن یح بودن ازیه شد مذموم و قبیما و چون مجاز بحذف حرف تشبکقتا بل حینبود حق

گز در ام ھرکع احیفر بودن چه مساوات مشبه و مشبه به در جمکث معلوم شد نه یحد
از صحابه بل در حق اری یبسدر حق  جن لفظ را جناب رسول یست و ایه الزم نیتشب
فر کو باالتفاق محاربه آنھا  اند ز فرمودهینه نینه و مزیل متعدده از اسلم و غفار و جھیقبا

پس حرب جماعه  یص حربیبالتخص که حربکن است یالم اکمعنی ه کست دوم آنین
ن یر ھم باشد حرب رسول نبود و ایدرانجمله حضرت امه کر مثل قتله عثمان یثک

ترا بد ھرکه  هکگوید  می دوست خود راشخصی ج است مثال یار متعارف و رایاضمار بس
ه ان مردم را کر باشد یثکخواھد بد خواه من است و اگر ان دوست او در زمره مردم 

شود  میداخل نالم ان شخص کبد خواھد البته در عموم سی ک کبجھت امر عام مشتر
ر یص قصد محاربت حضرت امین بالتخصیبار و ام المومنکن صحابه یلغه وعرفا و ا

ر ھم یفاء قصاص مقصود داشتند چون حضرت امیه از قتله عثمان استکبل نداشتند

ت یناک) حربك حريبه (کز محاربت واقع شد سوم آنیشان نیر بود با اکان لش یکشر
ر نداشتند و ین اشخاص عداوت حضرت امیه اکت و ظاھر اس یعداوت کاست از عداوت

فاء قصاص مقابله یرفع فساد امت و است برایشان بنابر عداوت نبود محض یحرب ا
ه قصد و اراده شرط است یاریع افعال اختیه در جمکد چھارم آنینمودند و بمقاتله انجام
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ن و یرا چنند او کن آوند را بشیه اکد یگوشخصی تا مورد مدح و ذم شود مثال اگر 
د و یاو باوند رس یافت و پایاز راه خطا در رفتن راه لغزش شخصی نم و کچنان 

ن است حال ید داخل نشد و ھمیننده نتوان گفت و در وعکست باالجماع اورا شکبش
ه محاربه که سلمنا کخ معتبره پنجم آنیتوار یر از رویشان با حضرت امیمحاربه ا

ست یفر نکن محاربه رسول مطلقا یکه رسول است لباشد محاربھرچه  ر بنابریحضرت ام
ه یل آیست بدلیفر نکا و مال یطمع دن برایفر است و کار نبوت و رسالت که با انکبل

 یشوند قوله تعال می شوند، فاسق میافر نکه باالجماع کق یدر حق قطاع الطر یقران

َ َورَُسوَ�ُ ﴿ ِيَن ُ�َارُِ�وَن ا�َّ َما َجَزاُء ا�َّ ْو يَُصلَُّبوا إِ�َّ
َ
ْن ُ�َقتَّلُوا أ

َ
رِْض فََساًدا أ

َ
َو�َْسَعْوَن ِ� اْ�

رِْض 
َ
ْو ُ�نَْفْوا ِمَن اْ�

َ
رُْجلُُهْم مِْن ِخَ�ٍف أ

َ
يِْديِهْم َوأ

َ
َع � ْو ُ�َقطَّ

َ
�ْيَا أ  َذلَِك لَُهْم ِخْزٌي ِ� ا�ُّ

د ین وعیز ھمیسودخوران ن و در حق .]٣٣[المائدة:  ﴾٣٣َولَُهْم ِ� اْ�ِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ 

ِ ﴿ست قوله یافر نکوارد است و سود خور باالجماع  ذَنُوا ِ�َرٍْب ِمَن ا�َّ
ْ
فَإِْن لَْم َ�ْفَعلُوا فَأ

ْمَوالُِ�ْم َ� َ�ْظلُِموَن َوَ� ُ�ْظلَُمونَ  َورَُسوِ�ِ 
َ
 .]٢٧٩[البقرة:  ﴾٢٧٩�ْن تُبُْتْم فَلَُ�ْم رُُءوُس أ

ث یو درحد اند در حق فساق ثابت فرمودهھردو  دا و رسولات حرب خین آیه درکبل
فر نشوند کموجب ھردو  ور تنھا حرب رسول است پس چون حرب خدا و رسولکمذ

ن و اھانت یار دکه با رسول از راه انک یحرب یفر باشد آرکحرب رسول تنھا چرا موجب 
گفت در حق تواند  میچه سی کفر است نه مطلق حرب و کاسالم واقع شود بالشبھه 

ه حضرت ھارون کنفرمودند تا آن یه در محاربه حضرت ھارون قصورک یحضرت موس

ِ� ﴿ه کش آمد و فرمود یپ یبزار
ْ
ُخْذ بِلِْحيَِ� َوَ� بَِرأ

ْ
مَّ َ� تَأ

ُ
ْن  قَاَل يَا ا�َْن أ

َ
إِّ�ِ َخِشيُت أ

ا�ِيَل َولَْم تَْرقُْب قَْوِ�  ن یر ازیدر محاربت غ .]٩٤[طه:  ﴾٩٤َ�ُقوَل فَرَّقَْت َ�ْ�َ بَِ� إِْ�َ

 »انت مني بمنزله هارون من مويس«م کز بحیر نیه حضرت امکحاالنشود  می ات چهکحر
قتله عثمان و مداھن در اجراء  میھمان رتبه داشت و زوجه مطھره رسول آنجناب را حا

ه ھارون را ک یمثل حضرت موسھا  بعین ده با او بر سر پرخاش شدیقصاص فھم
ن اھانت نسبت به برادر یده ایر فھمیگوساله پرستان و مداھن در اجراء حد و تعز میحا
حاشاه من  یبود حضرت موس میفر کغمبر بعمل آورد پس اگر حرب رسول یالن و پک
وسف یه برادران حضرت کو معامله  کاذ بالله من ذلیو العشد  می افرکدر اشاعت  کذل

ن یدارد در میکدند از محاربت چه یرسان یعقوب را المیردند و حضرت کبا آنجناب 
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ز ام ین ید نمود جانب ثانیرا مالحظه باھرکس  مود و رتبهید پیان راه انصاف باکم
ر یمادر مومنان و مادر حضرت ام یم نص قرآنکه بحکن زوجه رسول است یالمومن

نفس االمر ازان  ید آن پسر فید نمایخ و زجر و تھدیاست اگر مادر پسر خود را توب
م چنانچه یرگیر طعن خود بیه مادر اورا زکرسد  نمی الذمه باشد ما وشما را یت بریجنا

ه کم بلیشائکه زبان طعن بر کرسد  نمی وسفیو برادران حضرت  یبر حضرت موس
 و مساوت. یاست و در آنجا نسبت برادر پسریو  مادرینجا نسبت یدر

 مصرع:
 یقیزند ینک گر حفظ مراتب نه

فر محاربان حضرت کدر اثبات  »حربك حريب«ث یبحد که تمسکبالجمله معلوم شد 
مان و اعمال صالحه یگردد و ایار میند و مخالف اصول بسینش میر ھرگز بر قاعده نیام

نرفته مانع بغض و عداوت وسب و تبرا است فرق در مخالف و  ین جائیآن محارب
 ید قاضید شنیعه بایبعض علماء شلمات کز ینجا نیست دریمعقول ن یمحارب بوجھ

فه یه خلکع آن است یه مفھوم تشکن خود آورده یدر مجالس المومن ینورالله شوشتر
ست یاست وسب ولعن درومعتبر ن س یعل یمرتض جبال فصل بعد از حضرت رسول 

شود و اگر جاھالن جاری عه یز بر زبان شین شه نام حضرت خلفاء ثالثه کگنجد  می
ست و آنچه خبث وفحش در ماده یشان معتبر نیردند سخن اکم بوجوب لعن کعه حیش

ه واقع باشد کحاشا ثم حاشا کنند  می عهینسبت بشل ن عائشه یحضرت ام المومن
اما  جغمبر خدا یحرم حضرت پجای ان حرام است چه یافه آدمکچه نسبت فحش ب

َج اْ�َاهِلِيَّةِ َوقَْرَن ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ﴿چون حضرت عائشه مخالفت امر  َوَ� َ�َ�َّْجَن َ�َ�ُّ
وَ� 

ُ
َ َورَُسوَ�ُ  اْ� ِطْعَن ا�َّ

َ
َ�ةَ َوأ َ�ةَ َوآ�َِ� الزَّ قِْمَن الصَّ

َ
ُ ِ�ُْذهَِب َ�نُْ�ُم  َوأ َما يُرِ�ُد ا�َّ إِ�َّ

ْهَل اْ�َيِْت َوُ�َطّهَِرُ�ْم َ�ْطِهً�ا
َ
آمد و بحرب نموده ببصره  .]٣٣[األحزاب:  ﴾٣٣الرِّْجَس أ

ن در یقیه فرک یسلم کو سلم یحرب کث حربیم حدکر اقدام نمود بحیحضرت ام
نا مقبول یقی جغمبر یر با حرب حضرت پیحرب حضرت ام اند ردهکت یر روایمناقب ام

ف ین ضعیه اکالم گفته است کن ین مورد طعن شده بعد ازان متصل ھمیست بنابرین
ر از یه عائشه در خدمت امکن مضمون یبا دهیعه دیتب شکث از یتاب حدکدر  یثیحد

ن یالت توبه خبر واحد اما بنابرکقصه حرب متواتر است و حھرچند  ردهکحرب توبه 
ست یده نیخ دان پوشیالمه بلفظ و بر تارک یست انتھیز نیجا یردن در حق وکطعن 
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ز منقول است و باز یر نیان حضرت امیرکاز لش یرکه توبه حضرت طلحه بدست لشک
شان را یر ایدن حضرت امیاد دھانیه جنگ بعد از کر خود از معریحضرت زب گشتن

مشھور و متواتر است پس کرد  می ریت حضرت امیه داللت بر حقکغمبر یث پیحد
د دانست یز نباشد و ھو المدعا باین اشخاص جایعه ھم طعن دریات نزد شین روایبنابر

ه محارب کده خود ین عقیو اقران او از یعه مثل مال عبدالله مشھدین شیه متاخرک
رده ادن محاربه حضرت کن قدر قناعت یرده به ھمکز رجوع یافر است نکر یحضرت ام

ب یذکت ھا نیاه کرایرساند ز میره یبکه بسرحد فسق و کست بلیفر نکز موجب یر نیام
ند پس ار نص محاربه اورا حالل دانستکا انیه بنابر تاوئل باطل کردند بلکغمبر نینص پ

 یم وحکعه حیر ھم نزد علماء شیفر و چون گفته خواجه نصکباشد نه  یفسق اعتقاد
ر و یقول خواجه نص درمیانشان ین ایمتاخربعضی د یدارد خصوصا در باب عقا ناطق

 یحرب کث حربیحد یه بمقتضاکق داده یو تطب اند ن وجه تجمع نمودهیمال عبدالله با
ست یفر نکفر کفر نباشد و لزوم کالتزام ھرچند  دیآ میفر الزم ک یاز محاربه با مرتض

فر کفر است پس قول خواجه باعتبار لزوم است و موافق که التزام کز بلیعه نینزد ش
فر در کث است و قول مالعبدالله و اقران او باعتبار الزام است و چون التزام یظاھر حد

 یز ناشیالم ابن عزکالمه و الحق ک یرد انتھکشان نتوان یشان نبود اطالق مرتد بر ایا
ور با کث مذین حدیکست لیاده بران متصور نیعه زیه بر اصول شکمال دقت است کاز 

تواند  میست معارض نیآن مراد نقی یحقمعنی ل است و بالقطع یه قابل تاوکوجودی 
ه در حق عموم مھاجر وانصار وبالخصوص در حق ازواج طاھرات و کعه را یات قطیشد آ

شود  میعه درست نین اشخاص بر قواعد شیفر اکز لزوم یو ن اند و بزرگوار وارد شدهن دیا
ا یفر واگر بنابر شبھه کفسق ال یاست و البغ یار محاربه با امام وقت بغکت یه غاک

عه یالم شکھای  منت گردد چونیم یه خطاء اجتھادکماند بل میل باشد فسق ھم نیتاو
 ور شود.کن مسئله مذیز دریه مذھب اھل سنت نکن مبحث معلوم شد ضرور افتاد یدر

ه امامت و کھه یل فقیر بنابر اجتھاد در مسایه مخالفت حضرت امکد دانست یبا
 ره ازانیم خمس و متعه الحج و غیغمبر و عدم تمام ھبه قبل القبض و تقسیراث پیم

ز بود ا یز مجتھدیر نیه حضرت امکرایست زیت ھم نیست و معصیفر نکباب است اصال 
ز یز است ونیخالف جاباھم  هیل اجتھادین صحابه و مجتھدون را در مسایمجتھد

اگر از راه عداوت و بغض است نزد علماء  یمجتھد ماجور است و محارب حضرت مرتض
شان در حق خوارج و اھل ین است مذھب ایافر است باالجماع و ھمکاھل سنت 



 ی اثنا عشری تحفه   ٧١٨

فر کنجا لزوم یاست اما در ن محمولیشان بر ھمینزد ا یحرب کث حربینھروان و حد
ار یشان بسیا رد و چون شبھهکشان نتوان یاست نه التزام آن پس اطالق مرتد بر ا

غمبر است موجب اعتذار یث متواتره پیو احاد یقرآن هیمغز و مقابل نصوص قطع یب
مغفرت  یافراند دعاک یام اخروکتواند شد پس خوارج نزد اھل سنت در اح میشان نیا

اس و محارب یھذا الق ید خواند و علیشان نبایرد و نماز جنازه اکد یباشان نیا برای
ل باطل مثل اصحاب یه از شبھه فاسد و تاوکر نه از راه عداوت و بغض بلیحضرت ام

فرق  اند کخود مشتر یو بطالن اعتقاد ین پس در خطاء اجتھادیجمل و اصحاب صف
اصحاب جمل اصال مجوز طعن و  یو فسق اعتقاد ین خطاء اجتھادیه اکن است یا

شان از یث متواتره در مدح ایو احاد یعه قرآنیست بسبب ورود نصوص قطیر نیتحق
چون نصوص  یه الصلوه والسالم مثل آنچه در حق حضرت موسیغمبر علیجناب پ

شان در آنچه با برادر یر ایاز طعن و تحق اند بر عصمت و علو درجه مانع اند میعه قایقط
الله بود نه به  یو آن لله ف یتامل بی رون بعمل آوردند از راه عجلت وخود حضرت ھا

ن چون یو در اصحاب صف کحاشا جناب او را من ذل یطانیو نزعه ش ینفسان یھوا
ث داله بر یات و احادیوت الزم است نظر بعمومات آکامور بالقطع ثابت نشده توقف و س

اگر از  ینجات بعفو پروردگار آرد شفاعت و ین و امیع مومنیه جمکل صحابه بلیفضا
ر داشت یه عداوت و بغض حضرت امکم ینکرا معلوم سی کن یقیجماعه شام بال

م یافر خواھکن یقیاورا بالکرد  می قباب یا لعن و سب آن عالیر آنجناب یفکه تیکبحد
مان آنھا یت معتبره ثابت نشده و اصل ایروا یتا حال از رومعنی ن یدانست و چون ا

 م.یبه اصل دار کثابت است تمسن یقیبال
 یر بھشتکا منیر یننده حضرت امکر یفکه تکبالجمله اجماع اھل سنت است بر آن

مثل علم و عدالت و  ینیشان باعتبار اوصاف دیاقت خالفت از ایر لکا منیشان یبودن ا
وسته یدر حق خوارج نھروان بالقطع به ثبوت پمعنی ن یافر است وچون اکو ورع تقوی 
ن است ینند اک میر نیفکده آنھا را تیگران ھرگز ثبوت نرسیو از دگویند  می افرکآنھا را 

ه که اجماع دارند بر آنکرایشان زین باب و موافق اصول ایح مذھب اھل سنت دریتنق
شان و یبودن ا یر و بھشتیمان حضرت امیافر است و علو درجه اکن یات دیر ضروکمن
عه متواتره ثابت است پس یات قطیه آکث بلیاحاد یاز رو غمبر بودنیق خالفت پیال
ا از راه یشان از راه شامت نفس و حب جاه یافر باشد و محاربت با اکن امور یر اکمن



 ٧١٩  باب دوازدهم: در طولی و طبری

ه ین اصل امامیفر و درکاست نه  یا فسق اعتقادی یل باطل و شبھه فاسد فسق عملیتاو
 ه متفق باشند.کد یز بایم نکن حیپس در اند ز متفقین

و شبھه فاسد  یا بسبب غلط فھمیره شود یبکب که مرتکمان یمقدمه ھفتم مرد با ا
 ل:یست بچند دلیز نیع گردد او را سب جایشن یمصدر امر

نْبَِك َولِلُْمْؤمِنَِ� َوالُْمْؤِمَناتِ ﴿ یقوله تعال :اول ُ َواْسَتْغفِْر ِ�َ نَُّه َ� إَِ�َ إِ�َّ ا�َّ
َ
 فَاْعلَْم �

 ُ ه االمر که است یه اتفاقیو قاعده اصول .]١٩[محمد:  ﴾١٩َ�ْعلَُم ُمَتَقلََّبُ�ْم َوَمثَْواُ�مْ َوا�َّ
استغفار  اند شانیه محتاج استغفار اکن ین فاسقیعن ضده پس در حق مومن یبالشئ نھ

عنه باشد و  یمامور به است و لعن و سب و دعاء بد در حق آنھا ضد استغفار پس منھ
ن و مومنات در ھر پنج یمومن برایبعد از تشھد در دعاء ماثو استغفار  لھذا در آخر نماز

است مقابله با امر  یه دور افگندن از رحمت الھکوقت مشروع شده و دعاء بد و لعن 
 ردنست پس حرام باشد.کعت یشر

ِيَن َ�ِْملُوَن الَْعرَْش َوَمْن َحْوَ�ُ �َُسّبُِحوَن ِ�َْمِد َرّ�ِِهْم َو�ُ ﴿ :دوم ْؤِمُنوَن بِهِ ا�َّ
َبعُ  ِيَن تَابُوا َوا�َّ ٍء رَْ�ًَة وَِعلًْما فَاْغفِْر لِ�َّ ِيَن آَمُنوا َر�َّنَا وَِسْعَت ُ�َّ َ�ْ وا َو�َْسَتْغفُِروَن لِ�َّ

ه حامالن عرش که مالئکمعلوم شد  .]٧[غافر:  ﴾٧َسبِيلََك َوقِِهْم َعَذاَب اْ�َِحيمِ 
ه مخالف مقربان حضور در جناب پادشاھان کاست  یھین مشغولند و بدیبااستغفار مومن

 اذ بالله.یگردد و العیآن مقربان مناخوشی ردن موجب غضب پادشاه و کعرض 
بد  یبائر ثابت است پس در صورت لعن و دعاکاھل  برایا یه شفاعت انبکنآ :سوم

 اذ بالله.ید و العیآ میغمبران الزم یع پیغمبر خود و جمیمقابله و معانده با پ

ِيَن ﴿ت یآ :چھارم ِيَن َجاُءوا ِمْن َ�ْعِدهِْم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا اْغفِْر َ�َا َوِ�ِْخَوانَِنا ا�َّ َوا�َّ
ِيَن آَمُنوا َر�ََّنا إِنََّك رَُءوٌف رَِحيمٌ  يَماِن َوَ� َ�َْعْل ِ� قُلُو�َِنا ِغ�ًّ لِ�َّ  ﴾١٠َسَبُقونَا بِاْ�ِ

ن یمغفرت سابق یه دعاکن است ین امت ھمیمتأخره شان کمعلوم شد  .]١٠[الحشر: 
ن را یا حق ملت و دیند گوکن یخالف اھرکه  نند وکنه و بغض آنھا احتراز کیند و از ینما

 اذ بالله.یرده باشد و العکتلف 
ه در فاسق موجود است و فسق او کمان است یادوستی ه موجب محبت و کآن :پنجم

ه ازاله اثر فسق ازو کن است یآن آفت زده ھمق عالج یمحتاج بعالج مثل مرض پس طر
ر کعن المن یات امر بعمروف و نھیق است در حالت حینماییم و ازاله اثر فسق را دو طر

مغفرت و صدقات و فاتحه و  یر و بعد از موت دعایحت و اقامه حد و تعزیو وعظ و نص
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د عالج بمرض صعب مبتال شوشخصی از برادران شخصی ه چون کاست  یھیدرود و بد
ح وارد است یث صحینه بقتل و ارھاق روح چنانچه در حدکنند  می او باازاله اثر مرض

ه در کوقتی لعن ابعاد از رحمت است است و تا معنی ه کرایز »مومن كقتلهـلعن ال«ه ک
قت سلب یلعن در حقمعنی تواند شد پس  مید از رحمت نیمان موجود است بعیاو ا

د تر یاست بھزاران درجه شدابدی  کمان موجب ھالیامان او خواستن است و سلب یا
 از قتل.

م کم است و زوال علت مستلزم زوال حکه وجود علت مستلزم وجود حکآن :ششم
م است یو محبت دادوستی ه صفه روح است و موجب کمان یپس در مومن فاسق ا

ل یاست زبدنی ه عمل کم باشد بدوام روح و فسق یبدوام روح پس وجوب محبت او دا
ر و یه بغض و عداوت و سب و تحقکاست بزوال تعلق روح با بدن پس موجبات فسق 

ه طلب مغفرت و آمرزش کمان یات ایل گردد و مقتضیز بعد الموت زایاھانت است ن

التسبوا االموات فاهنم «ه کح وارد است یث صحیر و لھذا در حدین باشد الغیاست متع

ه عمل کن باب یم توبه دارد درکو موت در حق مومن فاسق ح »ما قدموااىل  قد افضوا
و موت عمل کند  می ز محویه توبه عمل سابق را نکنست یفرق اکند  می بد را منقطع
وجوب  یه مقتضکمان ماند یو چون عمل بد منقطع شد محض اکند  نمی سابق را محو
 محبت است.

وََعَد ﴿ یاست قوله تعال مان وعده جنت فرمودهیبر محض ا یه حق تعالکان :ھفتم
�َْهاُر َخاِ�ِيَن �ِيَها َوَمَساِ�َن َطّيِبًَة 

َ
ُ الُْمْؤمِنَِ� َوالُْمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َ�ْرِي ِمْن َ�ْتَِها اْ� ا�َّ

ْ�َ�ُ  ِ� َجنَّاِت َعْدنٍ 
َ
ِ أ ه در ک.]٧٢[التوبة:  ﴾٧٢ذَلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيمُ  َورِْضَواٌن ِمَن ا�َّ

ردن است بر کم کب او خواستن از خدا حیردن و تعذکسوره توبه واقع است پس لعن 
محال است قوله  یند و خالف وعده در حق او تعالکه وعده خود را خالف کخدا آن

َ ٱإِنَّ ﴿ یتعال ۡ ٱ لُِف َ� ُ�ۡ  �َّ ت یپس طلب محال ھم شد و سوء ادب ھم بنھا ﴾ِميَعادَ ل
 د.یانجام

ار بوقوع آمده و یبسباھم  بزرگان درمیانا یبااعتبار امور دن گیردآز :مقدمه ھشتم
ر و اھانت یفتادند و مستحق تحقیھرگز از درجه خود ن گیھردو جانب بسبب آن آزرد

ن یر ازایشد و مارا غجاری و برادرانش ÷ وسف یان حضرت ینه گشتند مثل آنچه م
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عه ین باب است نزد شیازست و یز نیگر جایدزی یچم ینکاد یس را بتعظم که ھمه ک
ھریک  میز جز تعظیشان نیه اکامم زاده ھا بنابر امامت اختالف واقع شد  درمیانآنچه 

ه ک یدند پس وجھیورز میار امامت کاز برادران ائمه مطلق انبعضی ھرچند  ار ندارندک
معصوم نخواھد بود و با  یکاده از یانھا ز درمیانه کم ھمه امام زادھا یتعظ برایعه یش

ز اعتقاد ندارند یه بفسق او نکفر او بلکو ب اند ن طرف مقابلش را معذور داشتهیوجود ا
ت یم ھمه متعلقان رسول از صحابه و ازواج و اھل بیھمان وجه را اھل سنت در تعظ

دارند و مالعبدالله صاحب اظھار الحق بنابر یبرند و ھردو جانب را معذور م میار کب
افی کاو  براین وجه متنبه شده و منع مطلق را یالجمله دارد بر ا یه فک ینظر دقت

ن یده بایوشکراد نموده و در دفع او یق سوال ایده اغماض نتوانست نمود و بطریند
ب منصف الزم است صورت شبھه را یه بر لبکست ینجا مقام شبھه ایه گفت و اکق یطر

ه کتواند بودن  میه کد یگوسی کردن و اشاره بدفع آن نمودن اگر کر کدارد ذ یبا قوت
شان یا درمیانباشند و  یا دو جماعه از مقبوالن درگاه الھیدو شخص از برابر باشند 

بھمرسد و  یواقع شده باشد نزاع و رنجش یه در راک یو خفا کیبسبب شبھه و ش
م و تعرض به بد گفتن ینکن را طعن یاز طرف یکچ یه ھکرسد  نمی ن صورت ما رایدر

ه کن صورت مفروضه اگر در سائر الناس از صلحاء امت یه اکم و جوابش گفته ینمائ
 یکه کم یه سخن دران دارکن مقام یواقع است متحمل است اما در اند ز الخطایجا

ن صورت را بر صورت یست پس ایز نیز الخطا جایجا دیگریطرف مقابل معصوم باشد و 
ی یکه کستند یگر برابر نید یکه دو طرف مخاصمه با کرد کاس نتوان یوره قکمذ

گر که یز الخطا چون معصوم احتمال خطا ندارد بطرف دیجا دیگریمعصوم است و 
ز الخطاست اگر بنابر یه جاکگر یبرابر باشد ناحق آزرده نخواھد شد و چون طرف د

ه کذور نخواھد بود د معینسبت بمعصوم آزرده شده عداوت خواھد ورزلی یدلشبھه 
م معصوم منصوص شده پس شبھه او اعتبار ندارد ھمچو شبھه یت تعظیمحبت و رعا

 یست انتھیه بسبب آن شبھه معذور نکاست و اوالدش ÷ س در عداوت آدم یابل
ھردو  درمیانکنیم  می الم را فرضکه ک رایار است زین جواب خلل بسیالمه درک

جا کس و یجا ابلک اند و چون ھردو طرف معصوم نندکدا یپ گیه باھم آزردکن یمعصوم
ند و اتالف حق ینماناخوشی ن باھم یه از ھردو طرف معصومکن صورت را یو ا÷ آدم 
بابت ÷ م اول مناقشه حضرت آدم یار بر آریه مثاله بسیتب امامکنند در کگر ید یک

ت یوال ثاقیرفع منزلت حضرات ائمه بر منزلت خود و مخالفت و حسد آنھا نمودن و م
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 گیل گذشت دوم آزردیچنانچه در مبحث نبوات به تفص یندادن با وجود نص الھ آنھا
شان و یا کش مباریر و اھانت به گرفتن ریاز حضرت ھارون و تحق یحضرت موس

ست سوم در یار آن نکانجای را کس  ھیچ ه منصوص قرآنستکشان یسر ا یدن مویشک
ه ینکه و تیمناقب اخطب خوارزم در سبب تسمعه است از یتاب معتبر شکه کبحر المناقب 
در  ‘بخانه حضرت زھرا  جه حضرت رسالت کرده کباابوتراب نقل  س یحضرت مرتض

جاست حضرت فاطمه که ابن عم من کدند فرمودند یرا ند س یآمدند و حضرت مرتض
رده کلوله نینجا قیرون رفته و این جھت بیان من و او مغاضبه واقع شده ازیگفت م

بر پھلو خفته و سر و  س یه جناب مرتضکف بردند یدر مسجد تشر جآنگاه انحضرت 

ح ین در صحیو ا »قم يا ابا تراب قم يا ابا تراب«آلوده شده فرمود  کآنجناب خا یرو
ه از عمده ک یازد ییحیه ابومخنف لوط ابن کالمه چھارم انک یز آمده انتھین یبخار

انه كان يبدي الكراهه «ت آورده یروا سن یامام حسه است از حضرت ین امامییاخبار

ا فعله ـمـماىل  يقول لوجز انفي كان احبومن صلح معاويه ÷  ا فعله اخوه احلسنـمـل

ن الزم یضیھردو جانب بر حق باشد اجتماع نق گیاگر آزردھا  صورت نیپس در »اخي
گر بر ھم شود و ھو خالف یگر باطل عصمت جانب آن دیبر حق باشد و دی یکد و اگر یآ

ه از راه کآنی یکباشد  میز دو قسم یبا معصوم ن گیه آزردکالمفروض پس معلوم شد 
 یه بمقتضاکت اظھار بود دوم آنیث را با اھل بید خبیزیتعصب و عداوت بود چنانچه 

ده النساء را یه بااو ظاھر شده باشد چنانچه حضرت سکلی یدلا بنابر یبودن باشد  یبشر
ا یرا با حضرت ھارون بود  یا حضرت موسیھما السالم بود یعل یحضرت مرتضبا 

با معصوم  گین قسم آزردیھما السالم بود و این را با حضرت حسن علیحضرت امام حس
شود تا در  میباشد ھرگز موجب فسق و طعن نلی یدلا ظھور یه یبشر یه بنابر مقتضاک

ند در عدالت و کت معصوم خلل ندر عصم گین قسم آزردیعصمت خلل افتد و چون ا
ر و حضرت زھرا یه با حضرت امکرام را کمخل نخواھد بود و ھو المدعا وصحابه تقوی 

ن یل بود و صاحب اظھار الحق باین قبیھا بوقوع آمد از ھمگیره آزردیو غ کدر باب فد
ق سوال آورده بجوابش یز اغماص نتوانست نمود و بطریه شده نیز متنبیجواب ن

نست یتواند داد و آن ازی یچه جوابش کرده کادا  یر سوال بنوعیده اما تقرمشغول ش
ن را یا اصلح بحال مسلمیرا  یاز ابرار امر حق ید جماعتیه شاکد یگوسی که گفته اگر ک

صرفه بود یت بیه قرار دھند و ان امر چون نسبت بجماعه اھل البکخواسته باشند 
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ه صرفه و غبطه خود را خواھد کمجبول است با آن میه و بانھا ادیانسان یشان بمقتضایا
ت سخنان یالم اھل بکرده باشند و در ک گیازانجمله ابرار آزرده باشند و اظھار ازرد

ن جھت واقع شده باشد و ازان طرف مطلقا رنجش و عداوت نبوده یمشعر لعدم رضا از
چون  هکنست یه حاصلش اکرده کل ادا یالم طوکن سوال را در یباشد و جواب ا

د تا بر یه نشایق شرعیر معصوم است و اعلم بحقایه تطھیبمقتضاء آ سر یحضرت ام
د پس حال او با صحابه نه ھمچون حال صلحاء امت باشد یخالف حق مخالفت ابراز نما

ز بمقتضاء یه حضرت زھرا نکز بچند وجه خلل است اول آنین جواب نیدر خود و در ا
و  ین و حضرت موسیاس حضرت امام حسیھذا الق یر معصوم است و علیه تطھیآ

ن یحق مخالفت معصوم ن اشخاص بر خالفیه اکد یھما السالم پس نشایحضرت آدم عل
ن یا احد الجانبید یآ مین الزم یا ھردو جانب حق باشند و اجتماع ضدیند پس ینما

ھی گاباشد و  میاصوب وصواب  درمیانه در بعض اوقات تقابل کمعصوم نباشد دوم آن
م صواب دارد پس خالف حق در کل در حق مجتھد حیه نظر بدلکدر صواب و خطا 

 ست.یچ جانب نیھ
د یگران را تجربه نمایند و حال دکچون بوجدان خود رجوع  ھر عاقل :مقدمه نھم

ا بسبب عرف و عادت یار او را بسبب واردات مدھشه یه در اوقات بسکداند  می نیقیب
ت و کو بخالف آن حردھد  می ات ھم رویھیه بدکبلغفلت از مقررات و مسلمات 

ماند و در  مین غفلت مستمر یاوقات ابعضی ابد ودر ی میصدور  یاز که از و میالک
ه ین غفلت از لواحق بشریو اکند  می گر زود متنبه شده بمعلومات خود عودیدبعضی 
را عام  یر متقیو غ یو متق یر معصوم و ولیو معصوم و غ یر نبیو غ یه نبکاست 

زودتر متنبه  یشگاه حضور خداوندیا را از پیه انبکن قدر ھست یط است ایمح
ل یست دلیب الزم نیه قرین تنبیگران را ایگذارند ود میسازند و در غفلت مستمره ن می

ه حضرت کشمار است اول آنیات بیات و روایغمبر آید و سنت پیاز قرآن مج ین دعویا

َ�ةَ إِ ﴿را چون از شجره نداء  یموس قِِم الصَّ
َ
نَا فَاْ�ُبْدِ� َوأ

َ
ُ َ� إَِ�َ إِ�َّ � نَا ا�َّ

َ
نَِّ� �

 المکه کاست  یالھ یه تجلکن معلوم فرمودند یقید و به یرس .]١٤[طه:  ﴾١٤ِ�ِْ�رِي
چ مخلوق ین حالت اصال خوف و خطره از ھید و درینما میو امر بالقاء عصا فرماید  می
مال است باز چون عصاء خود را کظ با یذو الجالل و حفه حضور قادر کرد کد ینبا

ه در کدند تا انیار فرار نمودند و اصال پس پشت ندیاخت بی دندید کبصورت مار متحر
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لِْق َعَصاكَ ﴿ه که واقع شد یالم تنبکن یع
َ
�ََّها َجانٌّ َو�َّ ُمْدبًِرا َولَْم  َو�

َ
ا َرآَها َ�ْهَ�ُّ َك� فَلَمَّ

يَّ الُْمرَْسلُونَ يَا  ُ�َعّقِْب  دوم وقت مقابله  .]١٠[النمل:  ﴾١٠ُموَ� َ� َ�َْف إِّ�ِ َ� َ�َاُف َ�َ
نھا خواھد یه ما را غلبه برکن داشتند یقی یه بموجب وعده صادقه الھکساحران فرعون 

ِخيَك َوَ�َْعُل لَُكَما ُسلَْطانًا فََ� يَ ﴿ یشد قوله تعال
َ
 ِصلُوَن إَِ�ُْكَماقَاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك بِأ

َبَعُكَما الَْغاِ�ُونَ  �ُْتَما َوَمِن ا�َّ
َ
ئت یباز چون آن ساحران بھ .]٣٥[القصص:  ﴾٣٥بِآيَاتَِنا �
ار خوف در دل یاخت بی اختند و شور و شغب نمودنداند و عصاھا راھا  رسن یمجموع

وَْجَس ِ� َ�ْفِسهِ ِخيَفًة مُ ﴿ ید قوله تعالیبه ھم رس یحضرت موس
َ
قُلَْنا َ�  ٦٧وَ� فَأ

 َ�ْ
َ
نَْت اْ�

َ
در وقت مراجعت از طور و اطالع بر گوساله  .]٦٨-٦٧[طه:  ﴾٦٨َ�َْف إِنََّك �

ن بدعت یر و ازاله اکعن المن یه حضرت ھارون در نھکقوم خود و گمان آن یپرست
ه اصال کالء غفلت شد یار ان قدر استکنیبر یفرموده باشد و ثوران غضب حقان یریتقص

غمبر است و از معصوم و یه حضرت ھارون معصوم است و پکشان نماند یبخاطر ا
ه با کوقتی م چه قسم خواھد شد چھارم در ین امر عظیفر و مداھنت درکغمبر رضا بیپ

رد چون امر عجب کات شما سوال نخواھم یه اصال از ماجرکعھد بستند ÷ خضر 
م با یش آمدند پنجم حضرت ابراھید پیار شدکشان نماند و بانیدند آن عھد بخاطر اید

را نتوان  یم الھکه حکفر قوم لوط و استدعاء عذاب بر انھا و اعتقاد آنکوصف دانستن 

ا ذََهَب َ�ْن ﴿ یرد در شفاعت آن مجرمان مجادله آغاز نھادند قوله تعالکصرف  فَلَمَّ
ى ُ�َادُِ�َا ِ� قَوْمِ  ْوُع وََجاَءتُْه الْبُْ�َ اهٌ ُمنِيٌب  ٧٤لُوٍط  إِبَْراهِيَم الرَّ وَّ

َ
 ٧٥إِنَّ إِبَْراهِيَم َ�َلِيٌم أ

ْعرِْض َ�ْن َهَذا
َ
ْمُر َرّ�َِك  يَا إِبَْراهِيُم أ

َ
ُهْم آ�ِيِهْم َعَذاٌب َ�ْ�ُ َمْرُدو�ٍ  إِنَُّه قَْد َجاَء أ َّ��٧٦﴾ 

ف بودند و کمعت یغمبر ما در مسجد مقدس نبویه حضرت پکنآششم  .]٧٦-٧٤[ھود: 
ه یشد حضرت صف یه مردم بعد از نماز از مسجد بدر رفتند و مسجد خالکوقت عشا 

ه کشان آمدند تا مدت دراز نشستند و خواستند یارت ایز برایزوجه مطھره آنجناب 
شان بر یھمراه ا جغمبر یار رفته بود حضرت پیبخانه خود باز گردند چون شب بس

مان و اخالص بودند در یه اھل اکر س از زمره انصاکن اثنا دو یآمدند تا بخانه رسانند در
سو شدند و یکشان است یھمرای ازنی ه آنجناب و کدند یش آمدند چون دیاثنا راه پ

ن زن یه اکد ید و بشنویه باشکشان فرمودند یه زود گذشته روند آنجناب باکخواستند 
ا رسول الله سبحان الله از ما چه توقع یردند کزوجه من است آنھا عرض عنی یه یصف
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ه کدم یاست ترس میطان دشمن آدیه شکآنجناب فرمود کردیم  می ه چه گمانکبود 
ه با وجود اعتقاد کد پس معلوم شد یمبادا در دل شما ظن فاسد و گمان بد القا نما

ه نسبت به عامه ناس محل کن حالت یدن ایه بسبب دکن بود کعصمت آنجناب مم
 .یدا مبمیب پشان توھم صدور ذنب از نآنجنایتھمت است در دل ا

ن ییه اخبار کبود ھفتم ان میمان و اعتقاد عصمت نیا یو منافشد  می دایآنجناب پ

محزه وقال اب« ب نيبن احلس عن عيل اينـمحزه الثم عن ايب« اند ردهکت یه قاطبه روایامام

رجل حسن علی  انا حزين متفكر اذ دخلواحلائط علی  قال يل عيل بن احلسني كنت متكئا

الرائحه فنظر يف وجهي ثم قال ما سبب حزنك قلت اختوف من فتنه ابن الزبري  الثياب طيب

هل رايت علی  قال فضحك ثم قال يا عيل هل رايت احدا اخاف اهللا فلم ينجه قلت ال قال يا

عطه قلت ال ثم نظرت فلم ارقدامي احدا فعجبت من ذلك فاذا القائل ياحدا سال اهللا فلم 

ن دو ین قصه حضرت امام را ازیدر »ول يا عيل هذا اخلرضاسمع صوته وال اري شخصه يق
ه و یه خضر او را تنبکه معلوم ھر مومن است بسبب شدت خوف غفلت بود تا آنکسخن 

ا یت یصحابه را نسبت باھل ببعضی ن حاالت مستمره یر نمود پس اگر مثل اکیتذ
گر غافل یم دل و مناقب ھیت را نسبت بصحابه روداده و از مالحظه فضایاھل ببعضی 

 ع باشد.یعاد و چرا محل طعن و تشنیدام استکرده باشد چه عجب و ک
رد و کد یلت خاص از نظر ساقط نبایلت عام را بسبب نبودن فضیفض :مقدمه دھم

ن مقدمه ثابت است عقال و نقال اما ید داد و ایلت عام را از دست نبایمراعات حق آن فض
شود مثل انتفاء انسان و  میمستلزم انتفاء عام نه انتفاء خاص کاست  یھیعقال پس بد

واالثبات و چون  ین النفیثابت شد لعدم الواسطه ب یوان پس چون عام منتفیانتفاء ح
ه اذا ثبت ک اند الالزم و لھذا گفتهمعنی ق الیز ثابت شد تحقیثابت شد لوازمه آن ن

ح یار ترجیام بسکر احد اند ه داخل در اھل ملتکتاب را کبلوازمه و اما نقال پس اھل 
ھرچند  هکن یھم برایشان یاح زن اکحه و نیل ذبکتاب مثل اکر اھل یبر غ اند داده

ا دارند و ین مطلق انبیکشان مفقود است لیدر ا جمان بمحمد یاعنی یلت خاص یفض
فاءت بر عجم کندارد و عرب را در معنی ن یه اکسی کاز شان است از یامت یان مقتض

ش نداشته باشند و یفاءت قرکه ک اند لیه اوالد حضرت اسماعکنظر بان اند ح دادهیترج
ھاشم نباشند در گرفتن خمس و  یه مثل بنک اند ح دادهیر عرب ترجیش را بر سایقر

ار ملحوظ و ین مقدمه در جاھای بسیعت ایاس در شریھذا الق یوه و علکحرمت ز
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و قطع نظر از شد  می تهات پرداخیل جزئیبود بتفص میمنظور است اگر خوف اطالت ن
ه یرده شود مسلم است نزد فرقه امامکه اثبات یه و نقلیل عقلین مقدمه را به دلیه اکآن
ه و موجب یع علویدر جم کاست مشتر یتیبودن فضیل یشان اوالد علیه نزد اکرایز

ر امامت که منیه بعض علوکشان مطرح است حاالنیتب اکمحبت آنھاست چنانچه در 
روند نمیرون یبودن است ب یه علوکلت عام ین از فضیکل اند بودهائمه وقت خود 

بودن و  ین محب علیع ائمه است وھم چنیه اعتقاد امامت جمکلت خاص یباانتفاء فض
ن یز بسبب ایران امامت ائمه را نکه منکم یاست عظ یگفتن منقبت یعه علیخود را ش

ست اما مطلب اول پس یز نیشان جایمنقبت بد گفتن و لعن و طعن نمودن نزد ا
ر کرد و منکخود  برایامامه  یر دعویفه پسر حضرت امیه محمد بن الحنکازانجھت 

د و یمه بحجر االسواد رسکه نوبت محاکرد تا آنکن شد و پرخاش ین العابدیامامت امام ز
فه تا آخر عمر ین محمد بن الحنیکداد لگواھی ن ین العابدیامام ز برایحجر السود 

وفه در باب رفاقت کعه یب خود ساخت و بشیست بردار نشد و مختار را ناد یازان دعو
ن او را منصوب یحضرت امام حسخواھی ن کیھا نوشت و بر قتال اھل شام و  او نامه

نار را نزد یھزار د یفرمود و مختار بعد از فتح سرھای امراء شام را با فتح نامه و س
ن و آخر وقت رحلت خود پسر یالعابدن یفه فرستاد نه بخدمت امام زیمحمدبن الحن

فه و یعه در حق محمد بن الحنیه شک یت امامت نمود و اعتقادیخود ابوھاشم را وص
د خصوصا در مجالس ید دیشان بایتب اکر در یم و توقیپسر او ابوھاشم دارند از تعظ

رد و خروج نمود کخود  برایامامت  ید دعواید شھیه زکز از آنجھت ین و نیالمومن
ر خروج یارا بشمشکه آشکت یما اھل ب درمیانه امام ھمان است کر و گفت یبشمش

 یر امامت امام محمد باقر شد چنانچه قاضکه امامت خود را پنھان دارد و منکند نه آنک
و سلسله امامت  اند ره نقل نمودهیدر مجالس و غ یر حصرکعه از ابوبیگر شینورالله و د

امامت  یردند و مدعکز خروج یل نکو متو ییحیماند جاری در اوالد او  ین دعویو ا
ه کور است کشان مسطور و مذیتب اکز در ین اشخاص نیعه در حق ایشدند و اعتقاد ش

ه از حضرت امام جعفر نص کانگارند بل میو واجب المحبت کنند  می ادیخوبی  هھمه را ب

ارشكني اهللا يف تلك «ه بعد از شھدت او فرمود ککنند  می د نقلید شھیح در مناقب زیصر

اصحابه وعيل بن ايب طالب  علی اصحابه شهداء مثل ما مىضوواهللا زيد عمي هوالدماء 

ن ینورالله در مجالس المومن یو قاض »رواه الشيخ ابن بابويه يف االمايل عن فضل بن يسار
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ه ھر پنج پسر حضرت کز از انجھت یت آورده و نین روایسار ایز در احوال فضل ابن ین
ل در باب امامت یو اسماع یمحمد و اسحاق و عبدالله و موسعنی یامام جعفر صادق 

ن یل بود و مادرش فاطمه بنت حسیاسماعقی یحقردند عبدالله افطح برادر کخالفت 
شان فوت شده به یبر اوالد امام جعفر بود و بحضور اکل ایو اسماع یبن حسن بن عل

امامت نمود بموجب نص حضرت  یبعد از حضرت جعفر دعو لیوراثت اسماع یدعوا

و غسل ھم حضرت جعفر را او داده  »ن به عاههيكم ـرب ما لكاال ان هذا االمريف«ه کامام 
شان را او گرفته و یا انگشتریبود ونماز جنازه ھم او خوانده و در قبر گذاشته و 

خود نمود و  برایامامت  یوز دعیز اورا فرموده و محمد نیھا ن امانت یحضرت امام وص
ه در خانه تو که حضرت امام محمد باقر بحضرت جعفر صادق فرموده بود کسندش آن

رد و او امام خواھد شد و کخواھی ه اورا محمد نام کخواھد شد  پسریبعد از من 
ه باامامت یه بامامت اسحاق و موسویل و اسحاقیبامامت اسماع اند ه قائلیلیاسماع

از  یثرکخبر بودند ایب خورد سال و یرضا امام محمد تق یبعد از امام علاظم و ک یموس
امامت  یز دعویابن محمد ن یموس یو بعد از امام تق اند شان بودهیر امامت اکعه منیش

جعفر بن  یتق یر تابع او شدند و بعد از حضرت امام علیثکرده و جماعه کخود  برای
 یرکل به امامت امام حسن عسیه قاکرا سانی کخود نموده و  برایامامت  یدعوا یعل

ت گرفت یافتند جعفر تقویوفات  یرکه لقب گذاشته و چون امام حسن عسیبودند حمار
ه البته کخلف نگذاشته و در امام شرط است  یه حسن بن علکخود و گفت  یدر دعو

جمله ثر به جعفر رجوع آوردند از انکز این به امامت حسن نیخلف داشته باشد پس قائل
عه است و بعد از ین شین معتبرین و محدثیه از مجتھدکبن فضال است  یحسن بن عل
امامت  یت دعوکبن جعفر و دختر او فاطمه بنت جعفر بشر یپسر او عل یجعفر بن عل
 اند ازده فرقهیز ین اند یرکالعس یه معتقد امامت حسن بن علکسانی کنمودند و 

ست ینزی یچل یگر ازان قبید یکار امامت کانن صاحبان باھم و یبالجمله مخالفات ا
 د.یه توان پوشک

 ت:یب
ــــــد آن راز کــــــینھــــــان   یمان

 

 زو ســـــــازند محفلھـــــــاکـــــــ 
 

بابت امامت مطاعنت و نسبت  یو جعفربن عل یرکامام حسن عس درمیانخصوصا 
ن ھمه یپس با وصف ادانند  می عه خوبیز واقع شده چنانچه شیر نیباکاب کبفسق و ارت

م و یر دارند مقبول و واجب التعظیه با حضرت امک یبزرگواران را بجھت انتسابن یا
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و اغماض  ین خودھا چشم پوشیمابیانگارند و از مخالفات و مشاجرات ف میالمحبت 
ر امامت امام کباالجماع من یه مختار ثقفکپس از انجھت  یند و اما مطلب ثانینما می

حضرت  یه پسر صلبکشده بود از ان جمله آنعه ین بود و مصدر افعال شنین العابدیز
ع از یح و شنایگر قباید و دیوفه بقتل رسانکنام داشت در  ه عبداللهکن را یر المومنیام
نورالله در احوال مختار از عالمه  ین ھمه قاضیده و با وصف ایار بظھور رسیبس یو

بعضی چون بر ه االمر یست غاینسخنی عه را یده او شیه در حسن عقکنقل نموده  یحل
و حضرت امام محمد باقر  اند او را بذم و شتم تناول نموده اند از اعمال او اعتراض داشته

شت کشندگان ما را که او کعه را از تعرض مختار منع نمود یافته شیاطالع معنی ن یبر
 یعه علیخود را ششخصی ه چون کالمه پس معلوم شد ک یبما فرستاد انتھھا  مبلغ و

ه باشد مقبول است و اورا بذم و شتم کرد ھر چون کدا یگفت و باانجناب انتساب پ
گر یفضال و د یات بنیه روایه نزد اثنا عشرکز ازانجھت یتعرض نمودن حرام است و ن

 یه محب علکز ندارند بنابر آنیه مقبول است و آنھا را لعن و طعن جایه و ناوسیواقف
ن یار بودند و چون ایر امامت ائمه بسکمنھرچند  ندگفت می یعه علیبودند و خود را ش
 مقدمه ثابت شد.

رد و محبت و کد یفرض با س یعلجای را ب جه محمد کگویند  می پس اھل سنت
د داشت و اقارب و ازواج و یبا س یمحبت و اعتقاد امامت علجای را ب جمان محمد یا

ه کرا سانی کرد و کد یفرض با یاوالد علجای را از مھاجر و انصار ب جاصحاب محمد 
و خدمت  جنمودند و جھاد دشمنان محمد  میاو  مان بایو ا جمحبت محمد  یدعو

و صدور اعمال  یار و قدر ناشناسکه با وصف انکازواج مطھرات و خاندان او بجا آوردند 
رد بال کد یموازانه باباھم  د گذاشت ویفضال با یمختار و بنجای حه بیعه و افعال قبیشن

پرخاش  یر بودند در ابتدا و با ویر خالفت حضرت امکه منکشبھه ازواج و اصحاب 
عه در پله یز بزعم شین نیاجمع شه خلفاء ثالثه کر بلینمودند مثل عائشه و طلحه و زب

بن جعفر و فاطمه  یو عل ید و عبدالله افطح و جعفر بن علید شھیفه و زیمحمدبن الحن
ه کدارد ری یتاث یت علیعیو ش یه محبت علکند یگر گوبنت جعفر خواھند شد و ا

ر شود و باانھا کگر را منیه امامت ائمه دکشود  می صاحب آن از لعن و طعن محفوظ
ر یخود را امت او شمردن آن قدر تاث جد و محبت محمد ید و آنھا را بد گویپرخاش نما

از لعن و طعن محفوظ  یو پرخاش با و یار امامت علکه صاحب آن با وجود انکندارد 
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ا ی س یدارد از درجه عل یقصور جا محمد یست یرون نین از دو سبب بیم ایگردد گو
ه نزد کعه باطل است یشق نزد شھردو  نیو ا جت دارد از درجه محمد یفوق یعل

در درجه ثابت است چنانچه در باب نبوت گذشت  س یو عل جشان مساوات محمد یا
ن یه امامت است عالوه برک س یاست بر منصب عل ه نبوتک جو علو منصب محمد 

ن یو چون ا اند گفته یابت نبیعه امامت را نیتب شکع یمساوات است لھذا در جم

مقاصد ـالاىل  هاديـموفق والـواهللا ال«د نمود یجه باین شد استنتاج نتیمقدمات خاطر نش

 .»مباديـوال
 خاتمه الکتاب

ه است بعد از گذشتن دوازده قرن یبه تحفه اثنا عشر یه مسمکبه ین نسخه عجیا
ه والسالم یته و اصحابه التحیاھل ب یه و علیر االنام علیاز ھجرت حضرت خ یصد

ه در ابتدا ک یرفت و بحمدالله و المنه موافق شرطیافت و نقش اختتام پذیر یسمت تحر
ن تحفه را یه اکآن یراز فضل حضرت با یدوارید امیالم بان اشاره رفته بود انجامکن یا

د و راقم ین و مومنات را بان بھره وافر عطا فرمایع مومنیمقبول درگاه خود ساخته جم
به تضرع  رمه و مسولکمال کد بمنه و یل نمایم تفصیو ثواب عظ یکن رساله را اجر نیا

در اثناء تقریر و  یا لغزش قلمیلسانی ه اگر فلته کآنست  یاز جناب او تعال یو زار
ن رساله واقع شده ینباشد در حق خود و دوستان خود در یاو تعال یر بانچه مرضیتحر

ا و آخرت بدان مواخذ یند و در دنکت خود ازان عفو و تجاوز یغا بی تیباشد بمحض عنا

ُ َ�ْفًسا إِ�َّ وُْسَعَها﴿د ینفرما َنا َ� َر�َّ  لََها َما َكَسَبْت وََعلَيَْها َما اْكتََسَبْت  َ� يَُ�ّلُِف ا�َّ
نَا

ْ
ْخَط�

َ
ْو أ

َ
ِيَن ِمْن َ�بْلَِنا تَُؤاِخْذنَا إِْن �َِسيَنا أ ا َكَما َ�َلَْتُه َ�َ ا�َّ  َر�ََّنا َوَ� َ�ِْمْل َعلَيَْنا إِْ�ً

نَْت َمْوَ�نَ  َواْ�ُف َ�نَّا َواْغفِْر َ�َا َوارَْ�َْنا َر�ََّنا َوَ� ُ�َّمِلَْنا َما َ� َطاقََة َ�َا بِهِ 
َ
نَا � ا فَانُْ�ْ

آله واصحابه ه حممد وخري خلق یاهللا عل یصلو« .]٢٨٦[البقرة:  ﴾٢٨٦َ�َ الَْقوِْم الَْ�فِرِ�نَ 

 .»منيـحمد هللا رب العالـآخر دعوانا ان الـمني ومعني برمحتك يا ارحم الراحـاج
 تمت

(حتفه اثناعرشيه) يف التاريخ  همسمي بــمتربكه الـقد وقع الفراغ من حترير هذه النسخه ال«

 . »هجري 1366معظم سنه ـالعرشين شهر من شوال الوالثالث 
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