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 ي کتاب مقدمه

رحمت خداوند بر پیامبر حمد و ستایش از آنِ پروردگار عالمیان است و درود و 
اش که رحمت براي جهانیان است و بر آل و اصحاب و کسانی باد که از او  برگزیده

 کنند تا روز قیامت!. پیروي می
ي امامت و والیت در اعتقاد شیعه از مبانی دین بوده و در قلب و درون ایشان  مسأله

 داراي منزلتی باالتر از شهادتین و دیگر ارکان دین است. 
کند که گفته است: اسالم بر پنج پایه بنا شده است:  بوحمزه از ابوجعفر روایت میا

نماز، زکات، روزه، حج و والیت، و به هیچ کدام از آنها به اندازة والیت دعوت 
 . 1است نشده

کند که گفته است: اسالم بر پنج چیز بنا شده  فضیل بن یسار از ابوجعفر روایت می
، حج و والیت، و به هیچ کدام از آنها به اندازة والیت دعوت است: نماز، زکات، روزه

 . 2اند نشده است. مردم چهار مورد آن را قبول کرده و این آخري یعنی والیت را ترك گفته
کند که گفته است: اسالم بر پنج چیز بنا گردیده است:  روایت می  زراره از ابوجعفر

گوید: پرسیدم، کدام یک از آنها برتر است؟  نماز، زکات، حج، روزه و والیت. زراره می
 .3گفت: والیت برترین است، چون والیت کلید آنها و والی، راهنما و دلیل آنهاست...

 .۱۸/ ۲اصول کافی، کلینی،  -١

 مصدر سابق. -٢

 مصدر سابق. -٣
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اند به سبب طوالنی  و از ذکر روایات فراوانی که آنها در مورد والیت وضع کرده
 ایم.  شدن موضوع اجتناب کرده

کند مگر اینکه به والیت امامان  قبول نمیاز دیدگاه تشیع خداوند عمل هیچ کسی را 
معصوم اقرار کند و خداوند به امامت آنها تصریح نموده و مردم جز به پیروي از آنها و 

شان راه دیگري ندارند. پس  اعتقاد به والیت أئمه و برائت و بیزاري از دشمنان ناصبی
از و روزه و زکات و والیت، محور و مدار هر چیزي است، و بنده اگر در روز قیامت نم

جهاد و حج همراه داشته باشد مادامی که اعتقاد به والیت نداشته باشد عملش مردود است 
و به ادعاي آنها امام صادق گفته است: اولین چیزي که از بنده هنگام ایستادن در پیشگاه 

پرسد: نمازهاي واجب، زکات واجب، روزه و حج و والیت ما اهل بیت است،  خداوند می
اگر به والیت ما اقرار کند و بمیرد، نماز و روزه و زکات و حج او مقبول خواهد شد و اگر 

 پذیرد. به والیت ما در پیشگاه خداوند اقرار نکند، خداوند هیچ کدام از اعمال او را نمی
حتی اگر انسان از آن روزي که خداوند آسمان و زمین را آفرید در بین رکن کعبه و  

عبادت خدا و دعا و انابت بسوي خدا به سر ببرد ولی به والیت موهوم و  مقام ابراهیم و
گویند: جبرئیل نزد پیامبر  مزعوم اهل تشیع اقرار نکند، داخل جهنم خواهد شد. آنان می

هاي هفتگانه و  گوید آسمان کند و می آمد و گفت: اي محمد، خدا بر تو سالم می  خدا
نه و هرکس بر روي آنهاست، را آفریدم و جایی برتر هاي هفتگا آنچه در آنهاست و زمین

ها را آفریدم در  ها و زمین اي از روزي که آسمان از رکن و مقام را نیافریدم و اگر بنده
جا مرا خوانده باشد، سپس به نزد من برگردد در حالی که والیت علی را انکار کند او  آن

 . 1را در جهنم خواهم انداخت
ه است: هر کس با ما پیوند داشته باشد خداوند با او پیوند برقرار در روایت دیگري آمد

دارد. و کسی که ما را محروم  و هر کس ما را دوست بدارد خداوند او را دوست می  کند می
ها برتر است؟ کسی از  دانید چه قسمتی از زمین کند خداوند او را محروم خواهد کرد. آیا می

ي حرام است که خداوند آن را حرم خود  گفت: مکه ما سخنی نگفت، خودش پاسخ داد و
دانید کدام قسمت مکه  ي خود را در آن قرار داده است. سپس گفت: آیا می برگزیده و خانه

 .۱۶۷ص  ۲۷، بحاراألنوار: ۱۵۴امالی الصدوق:  -١
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الحرام.  منزلت بیشتري دارد؟ کسی از ما سخنی نگفت، خودش پاسخ داد و گفت: مسجد
ر است؟ کسی از ما پاسخ دانید چه قسمتی از مسجدالحرام نزد خدا برت سپس گفت: آیا می

ي کعبه که آنجا حطیم  نداد. خودش جواب داد و گفت: بین رکن و مقام و دروازه
خواند. به خدا سوگند  چرانید و نماز می است؛ آنجایی که گوسفندانش را می اسماعیل
اي در آن مقام بایستد و شبانگاهان و صبحگاهان به طور پیوسته نماز بخواند و حق  اگر بنده

 . )1(پذیرد قدر ما (اهل بیت) را نشناسد، خداوند هیچ چیزي را از او نمیو 
اي عمر طوالنی دهد و هزار سال در بین رکن و مقام و  همچنین اگر خداوند به بنده

عبادت کند، سپس مظلومانه در بسترش همچون گوسفندي   در بین قبر و منبر پیامبر
دا برگردد بر خداوند است که او را بر قربانی شود، ولی بدون والیت ما به حضور خ

 . )2(روي دهان و بینی در جهنم فروکوبد
گویند:  شیعه براي امامانشان قائل به صفات خداوند شده و از آن حد نیز تجاوز کرده می

خداوند داراي صفت بداء است. بداء یعنی پس از پیدا شدن چیزي بدان علم پیدا کند و از 
اطالعی و سهو و غفلت را از امامان مزعومشان نفی کرده و  بی آن مطلع گردد در حالی که

 هاست آگاهند. ها و رحم برند که آنها علم غیب دارند. و بر آنچه در دل گمان می
اند، بلکه آنان  ي امامت با آنان مخالف کنند که در مسأله تشیع همه کسانی را تکفیر می

اوانی را براي معتقدین به والیت دانند. و در مقابل فضائل و مناقب فر را نجس می
که  تر این هایشان نیز بیشتر است. عجیب ي یهود براي نفس اند که از تزکیه برشمرده

شود که منظورشان از مخالفین، اهل  گوید: گناه هر شیعه بر مخالفان آنها نوشته می می
 و حدیث (الطینه) نزد آنها مشهور است.  3سنت هستند

تقویت و تحکیم قواعد دین خود قرار  ي یان دروغ را وسیلهکه شیع با توجه به این
اند، قرآن را متناسب با اهداف خود که خدمت به ایده و اعتقادشان است تأویل  داده
کنند و حتی در گستاخی از این هم فراتر رفته و همچون پیشگامان یهودي خود اقدام  می

 ۱۷۸-۲۷/۱۷۷بحار األنوار:  -١

 ۲۷/۱۸۰بحار األنوار:  -٢

 مراجعه شود. »ما الشیعة وصکوك الغفران«به کتاب  -٣
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آنها در قرآن و افزودن نام اند. کسی که به تحریفات  به تحریف کتاب آسمانی کرده
خورد. بعنوان نمونه به  هاي فراوان بر می امامان در ضمن آیات قرآن بنگرد به شگفتی

خواهند در این زمینه بیشتر بدانند، به  کنیم و کسانی که می ذکر یک مثال بسنده می
 هایی که پیرامون تحریف شیعیان در قرآن نوشته شده اند، مراجعه کنند.  کتاب

حمدبن فضیل روایت شده که از ابوالحسین ماضی پیرامون این فرمودة خداوند از م

ْ  ُٔ ِ� ِ�ُطۡ  يُرِ�ُدونَ ﴿فرماید:  پرسیدم که می ِ ٱ نُورَ  وا فۡ  �َّ
َ
ٰ بِأ  ].8[الصف:  ﴾هِِهمۡ َ�

خاموش کردن والیت امیرالمؤمنین است. در ادامه گفتم:  مقصوددر پاسخ گفت: 
 فرماید:  خداوند می

ُ ٱوَ ﴿ ِ  ُمتِمُّ  �َّ  ].8[الصف:  ﴾ۦنُورِه
 .»کننده نور خود است خداوند کامل«

 فرماید: می  گفت: مقصود کامل کردن نور امامت است به دلیل اینکه خداوند
آنان که به خدا و رسولش و نوري « .1»الذين آمنوا باهللا ورسوله والنور الذی أنزلنا«

 .»که از جانب خود نازل کردیم ایمان آوردند
 پس نور همان امام است. 

 فرماید:  گفتم خداوند می

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ رۡ  �َّ
َ
ِ  ۥرَُسوَ�ُ  َسَل أ  ٱب

ۡ  ].33: بۀ[التو ﴾قِّ �َۡ ٱ َودِينِ  ُهَدىٰ ل
 .»اش را با هدایت و دین حق فرستاده است او ذاتی است که فرستاده«

نسبت به والیت جانشین خود امر کرده   گفت: خداوند همان است که به رسولش
 و والیت همان دین حق است. 

 فرماید:  گفتم: خداوند می

 ].33: بۀ[التو ﴾ۦُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱ َ�َ  ۥِهَرهُ ِ�ُظۡ ﴿
 .»تا دینش را بر تمامی ادیان غلبه داده و آشکار کند«

کند و مقصود خداوند  گفت: در هنگام قیام امام غائب (مهدي مزعوم) آن را غالب می
کند، اگرچه کافران به والیت علی  این است که والیت خود را با قیام قائم تمام می

ْ  َٔ َ� ﴿در قرآن کریم:  -١ ِ  اِمُنوا ِ ٱب ِيٓ ٱ �ُّورِ ٱوَ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ نَزۡ�َ  �َّ
َ
 ] آمده است.۸[التغابن:  ....﴾اأ
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 خوشنود نیستند. 
 گفتم: آیا آنچه گفتی قرآن است؟ 

  گفت: آري این حرف، از جانب خدا نازل شده و غیر آن تأویل است.
 فرماید:  گفتم: خداوند می

﴿ ٰ �َُّهمۡ  لَِك َ�
َ
ْ  بِ� ْ  ُ�مَّ  َءاَمُنوا  ].3[المنافقون:  ﴾َ�َفُروا

 .»آن بدان جهت است که آنها ایمان آورده سپس کافر گشتند«
اش  در امر والیت وصی  کسانی را که از پیامبر -تبارك و تعالی-گفت: خداوند 

پیروي نکردند منافق نامیده است. و هر کس امامت وصی او را انکار کند خداوند آن را 
قلمداد کرده است. و به همین منظور قرآن نازل کرد و فرمود:   انکار محمد ي به منزله

م دهی ات آمدند و گفتند: گواهی می اي محمد! هرگاه به نزد تو در رابطه با والیت وصی
اش هستی و خداوند  داند که تو فرستاده ي خداوند هستی، خداوند می که تو فرستاده

دهد که منافقین به والیت علی به راستی دروغگویند. سوگندهایشان را سپري  گواهی می
اند در حالی که راه خدا همان (وصایت) است و این  براي برگشتن از راه خدا قرار داده

دهند. به سبب اینکه به رسالت تو ایمان آوردند ولی  انجام می کاري است ناپسند که آنها
 فرماید:  به امامت وصی تو کفر پیشه کردند. بنابراین خداوند می

﴿ ٰ �َُّهمۡ  لَِك َ�
َ
ْ  بِ� ْ  ُ�مَّ  َءاَمنُوا ٰ  َ�ُطبِعَ  َ�َفُروا  ].3[المنافقون:  ﴾٣ َقُهونَ َ�فۡ  َ�  َ�ُهمۡ  قُلُو�ِهِمۡ  َ�َ

 يرو بر دلها ینآوردند سپس کافر شدند؛ از ا یمانبخاطر آن است که نخست ا ینا«
 .»!کنند یرا درك نم یقتآنان مهر نهاده شده، و حق

 کنند.  چیست؟ گفت: یعنی نبوت تو را درك نمی ﴾٣ َقُهونَ َ�فۡ  َ� ﴿گفتم: معنی 
 فرماید:  گفتم: خداوند می

ْ َ�َعالَوۡ  لَُهمۡ  �ِيَل  �َذا﴿ ِ ٱ رَُسوُل  لَُ�مۡ  فِرۡ َتغۡ �َسۡ  ا  ].5[المنافقون:  ﴾�َّ
 .»هنگامی که به آنان گفته شد بیایید تا رسول خدا برایتان طلب مغفرت کند«

براي  گفت: مقصود این است که به آنها گفته شد به والیت علی برگردید تا پیامبر
 گناهانتان طلب بخشش کند. 

وۡ ﴿ ْ لَوَّ  ].5[المنافقون:  ﴾رُُءوَسُهمۡ  ا
 .»دهند سرهاي خود را (از روي غرور و تکبر، و به عنوان استهزاء) تکان می«
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�ۡ ﴿و 
َ
ونَ  َتُهمۡ َوَر�  ].5[المنافقون:  ﴾يَُصدُّ

 .»کنند می که از سخنان تو اعراض بینی یو آنها را م«

 که مقصود والیت علی است. 

سۡ  وَُهم﴿ ونَ َتكۡ مُّ  ].5[المنافقون:  ﴾٥ ِ�ُ
 .»ورزند استکبار میدر حالی که آنها «

 فرماید:  یعنی بر علی استکبار ورزیدند، سپس خداوند به دنبال آن می

﴿ ٓ سۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  ءٌ َسَوا
َ
مۡ  لَُهمۡ  َت َفرۡ َتغۡ أ

َ
ُ ٱ فِرَ َ�غۡ  َلن لَُهمۡ  ِفرۡ َتغۡ �َسۡ  لَمۡ  أ َ ٱ إِنَّ  لَُهمۚۡ  �َّ  ِديَ�هۡ  َ�  �َّ

 ].6[المنافقون:  ﴾٦ ِسقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ
بر آنان مساوي است چه براي آنها طلب مغفرت کنی چه نکنی، خداوند آنها را «

 .»کند بخشد؛ زیرا خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی نمی

 (یعنی علی) است.  که مقصود، ظالمین به وصی پیامبر 
 فرماید: گفتم: خداوند می

َ�َمن﴿
َ
ٰ  ُمِكبًّا ِ� َ�مۡ  أ هۡ  ۦٓ ِههِ وَجۡ  َ�َ

َ
ن َدىٰٓ أ مَّ

َ
ٰ  َسوِ�ًّا ِ� َ�مۡ  أ سۡ  طٖ ِصَ�ٰ  َ�َ  ﴾٢٢ َتقِي�ٖ مُّ

 ].22[الملک: 
تر است یا آن کس که صاف بر راه  رود رهیافته کسی که روي در خاك نهاده راه می«

 .»رود؟ مستقیم راه می

گفت: خداوند کسی را که با والیت علی دشمنی کند، روي در خاك نهاده و هدایت 
صاف راه رونده بر طریق  ي که از او تبعیت کند به منزله نیافته قلمداد کرده و کسی هم

 فرماید:  کند. بنابراین صراط مستقیم همان علی است. گفتم: خداوند می مستقیم تشبیه می

 ].40: قۀ[الحا ﴾٤٠ َكرِ��ٖ  رَُسولٖ  ُل لََقوۡ  ۥإِنَّهُ ﴿
 .»اي ارجمند است آن قرآن گفتۀ فرستاده«

 گفت: جبرئیل است که از جانب خدا به والیت علی مأمور گشته است. 
 گفت: گفتم:

ا قَلِيٗ�  َشاِعٖر�  لِ بَِقوۡ  ُهوَ  َوَما﴿  ].41: قۀ[الحا ﴾٤١ ِمُنونَ تُؤۡ  مَّ
 .»اند آورندگان اندك آن گفتۀ شاعر نیست ولی ایمان«
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بندد. خداوند او را به وصیت علی  بر خدا دروغ می  گفت: زیرا گفتند: محمد
دستور نداده است، بنابراین خداوند قرآن نازل کرد و گفت: والیت علی از جانب خدا 

سخنی بر ما ببندد در آن صورت با تمام قدرت او را گرفته و   نازل شد. و اگر محمد
پندي است براي فرماید: والیت علی  شاهرگش را خواهیم زد. و به دنبال آن می

کنند  دانیم که در میان شما کسانی هستند که والیتش را تکذیب می پرهیزگاران. و ما می
! تو  پس اي محمد«و علی مورد حسرت کافران بوده و والیت وي حق و یقین است. 

یعنی پروردگارت را به خاطر این فضل ». پروردگارت را از هر عیب و نقصی منزه دار
 فرماید:  فتم: خداوند از زبان جنیان میسپاسگذار باش. گ

نَّا﴿
َ
ا َو� ۡ ٱ َناَسِمعۡ  لَمَّ  ].13[الجن:  ﴾ۦۖ بِهِ  َءاَمنَّا ُهَدىٰٓ ل

 .»هنگامی که (دعوت هدایت را) شنیدیم بدان ایمان آوردیم«

گفت: مقصود هدایت همان والیت علی است که جنیان نیز بدان ایمان آوردند، پس 
 فرماید:  هر کس به والیت موالیش ایمان بیاورد، خداوند درباره اش می

 ].13[الجن:  ﴾١٣ ارََهقٗ  َوَ�  اٗس َ�ۡ  َ�َاُف  فََ� ﴿
 .»هراسد از نقصان و ظلم نمی«

 گفت: خیر، بلکه تأویل است. گفتم: این از جانب خداوند نازل شده است؟ 
 فرماید:  می  گفتم: خداوند از زبان پیامبر

مۡ  َ�ٓ  إِّ�ِ  قُۡل ﴿
َ
 ].21[الجن:  ﴾٢١ ارََشدٗ  َوَ�  �َ�ّٗ  لَُ�مۡ  لُِك أ

 .»من مالک ضرر و هدایت شما نیستم«

مردم را به والیت علی دعوت کرد، قریش بر او تجمع کرده و   گفت: رسول خدا
 گفتند: اي محمد، در این مورد عذر ما را قبول کن و از این مسأله صرفنظر کن، پیامبر 

را   فرمود: این دعوت از جانب خداوند است نه از طرف خودم، به همین سبب پیامبر
 متهم کرده و از اطراف او پراکنده شدند. 

 لذا خداوند فرمود: 

ِ ٱ ِمنَ  ُ�َِ�ِ�  لَن إِّ�ِ  قُۡل ﴿ َحدٞ  �َّ
َ
ِجدَ  َولَنۡ  أ

َ
ٰ  إِ�َّ  ٢٢ َتَحًداُملۡ  ۦُدونِهِ  ِمن أ ِ ٱ ّمِنَ  اغٗ بََ� َّ� 

 ].23-22[الجن:  ﴾ۦتِهِ َ�ٰ َورَِ�ٰ 
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تواند مرا از عذاب خدا باز دارد  بگو اگر من از فرمان خدا سرپیچی کنم هیچ کس نمی«
ام به  گشته ها مأمور و بجز خدا پناهگاهی نخواهم یافت مگر اینکه از جانب آنچه بدان

 .»مردم برسانم

 که مقصود این است که رساالت خدا در خصوص علی را به مردم برسانم. 
گفتم: آیا این از جانب خداوند نازل شده است؟ گفت: آري، سپس به منظور تأکید 

 فرماید:  خود گفت: خداوند می ي گفته

َ ٱ ِص َ�عۡ  َوَمن﴿ ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  َجَهنَّمَ  نَارَ  ۥَ�ُ  فَإِنَّ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ بًَدا �ِيَها
َ
 ].23[الجن:  ﴾٢٣ �

 .»کند در آتش جهنم جاودانه خواهد ماند سرپیچی  هر کس از خدا و رسولش«

 فرماید:  گفتم: در ادامه آیه فوق خداوند می

﴿ ٰٓ وۡ  إِذَا َح�َّ
َ
ْ َرأ ۡض  َمنۡ  لَُمونَ فََسيَعۡ  يُوَعُدونَ  َما ا

َ
قَلُّ  �نَاِ�ٗ  َعُف أ

َ
 ].24[الجن:  ﴾٢٤ اَعَددٗ  َوأ

 ینند،) تا آنچه را به آنها وعده داده شده ببیابد یکفار همچنان ادامه م یکار شکن ین(ا«
 .»کمتر است! یتشو جمع یفترضع یاورش یچه کس دانند یآنگاه م

 گفت: منظور از آن امام قائم و هواداران و یاورانش هستند.
 گفتم: 

ٰ  ِ�ۡ ۡص ٱفَ ﴿  ].130[طه:  ﴾َ�ُقولُونَ  َما َ�َ
 .»باش یباشک گویند یو در برابر آنچه (دشمنان) م«

گویند، به نیکویی آنها را ترك کن و مرا با این  ي تو چیزهایی می گفت: یعنی در باره
که صاحب نعمت دنیایی هستند تنها بگذار و اندکی به  -وصی تو-کنندگان به  تکذیب

 آنها فرصت بده.

 از جانب خداوند نازل شده است؟.» مكذبني بوصيكـال«گفتم: اینکه گفتی 

 گفت: آري.  
 فرماید:  گفتم: خداوند می

ِينَ ٱ قِنَ تَيۡ لِيَسۡ ﴿ َّ�  ْ وتُوا
ُ
 ].31[المدثر:  ﴾َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

 .»تا اهل کتاب یقین حاصل کنند«

 و وصی رسولش حق هستند.  گفت: یعنی یقین اهل کتاب بر این است که خدا و رسول
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 فرماید:  گفتم: خداوند می

ِينَ ٱ َدادَ َوَ�زۡ ﴿ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ  ].31[المدثر:  ﴾ا
 .»تا (این آیات) موجب فزونی ایمان اهل ایمان گردد«

 یابد. گفت: با والیت وصی (امامت علی) ایمانشان افزایش می
 فرماید:  گفتم خداوند می

ِينَ ٱ تَاَب يَرۡ  َوَ� ﴿ َّ�  ْ وتُوا
ُ
ۡ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ  ].31[المدثر:  ﴾ِمُنونَ ُمؤۡ ل

 .»تا اهل کتاب و مؤمنان تردید نکنند«

 گفت: یعنی به والیت علی تردید نکنند. 
 گفتم: این تردید چیست؟. 

گفت: مقصود این است که اهل کتاب و مؤمنانی که خداوند یادآوري کرده است در 
 والیت تردید و شک نکنند. 

 فرماید:  گفتم خداوند می

 .]31[المدثر:  ﴾٣١ بََ�ِ لِلۡ  َرىٰ ذِكۡ  إِ�َّ  ِ�َ  َوَما﴿
 .»خبر قیامت جز پندي براي بشریت نیست«

 گفت: آري، والیت علی پندي است براي بشریت. 
 فرماید:  گفتم: خداوند می

 ].35[المدثر:  ﴾٣٥ ُكَ�ِ لۡ ٱ َدىَ�ِحۡ  إِ�ََّها﴿
 .»آن یکی از خبرهاي بزرگ است«

 گفت: مقصود والیت علی است. 
 فرماید:  گفتم: خداوند می

ٓ  لَِمن﴿ ن ِمنُ�مۡ  ءَ َشا
َ
مَ  أ وۡ  َ�َتَقدَّ

َ
رَ  أ خَّ

َ
 ].37[المدثر:  ﴾٣٧ َ�َتأ

 .»هر کس از شما خواست طاعت و بندگی به پیش فرستد یا به تأخیر بیاندازد«

گفت: مقصود این است که هر کس بیشتر والیت امامان ما را بپذیرد از جهنم به 
ا فتد و هر کس با تأخیر به سوي والیت آنها بیاید زودتر به جهنم درخواهد  تأخیر می

 افتاد. 
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 فرماید: گفتم: خداوند می

﴿ ٓ ۡص  إِ�َّ
َ
 ].39[المدثر:  ﴾٣٩ ِم�ِ ۡ�َ ٱ َب َ�ٰ أ

 .»جز اصحاب دست راست«

 ه خدا سوگند آنان شیعیان ما هستند. گفت: ب
 فرماید:  گفتم: خداوند از زبان اهل جهنم می

﴿ ْ ۡ ٱ ِمنَ  نَُك  لَمۡ  قَالُوا  ].43[المدثر:  ﴾٤٣ ُمَصّلِ�َ ل
 .»گفتند: از نمازگزاران نبودیم«

و اوصیاء بعدي را گردن   گفت: مقصود آن کسانی است که والیت وصی محمد
 ننهاده و آنان نیز برایشان درود نفرستادند. 

 فرماید: گفتم خداوند می

 ].49[المدثر:  ﴾٤٩ رِِض�َ ُمعۡ  كَِرةِ �َّذۡ ٱ َعنِ  لَُهمۡ  َ�َما﴿
 .»گردانند؟ پس چه شده است که از پند روي«

 گردانی از والیت است.  گفت: مقصود روي
 فرماید:  گفتم خداوند می

﴿ ٓ ٞ تَذۡ  ۥإِنَّهُ  َ�َّ  ].54[المدثر:  ﴾٥٤ كَِرة
 .»پندارند بلکه این اندرزي است نه چنان است که آنان می«

 گفت: یعنی والیت علی پند و اندرزي است. 
 فرماید: گفتم: خداوند می

ِ  يُوفُونَ ﴿  ].7[االنسان:  ﴾رِ �َّذۡ ٱب
 .»کنند به نذر وفا می«

کنند که خداوند از آنها گرفته که همان عهد و پیمان بر  گفت: یعنی به نذري وفا می
 والیت امامان است. 
 فرماید: گفتم: خداوند می

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿  ].23[االنسان:  ﴾٢٣ تَ�ِ�ٗ�  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  انَزَّ
 .»قرآن را به تدریج بر تو نازل کردیم«
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 گفت: یعنی قرآن را به تدریج بر والیت علی نازل کرد. 
 گفتم: آیا این از جانب خداوند نازل شده است؟ گفت: آري داراي تأویل است. 

 فرماید:  گفتم: خداوند می

ِ َ�ٰ  إِنَّ ﴿ ٞۖ تَذۡ  ۦِذه  ].29[االنسان:  ﴾كَِرة
 .»این آیات پند و عبرتی هستند«

 گفت: مقصود از پند والیت ماست.
 فرماید: خداوند می گفتم: 

ٓ  َمن ِخُل يُدۡ ﴿  ].31[االنسان:  ﴾ۦتِهِ رَۡ�َ  ِ�  ءُ �ََشا
 .»کند خداوند هر کس را که بخواهد در رحمت خود داخل می«

 گفت: مقصود از رحمت، والیت است. 
 فرماید: گفتم: خداوند می

ٰ ٱوَ ﴿ َعدَّ  لِِم�َ ل�َّ
َ
ۢ  َعَذابًا لَُهمۡ  أ ِ�َم

َ
 ].31[االنسان:  ﴾٣١ �أ

 .»براي ظالمین عذاب دردناکی فراهم کرده است«
 فرماید: بینی که خداوند می گفت: نمی

ْ َ�نُوٓ  ِ�نَوَ�ٰ  َظلَُمونَا َوَما﴿ نُفَسُهمۡ  ا
َ
 ].57: ة[البقر ﴾٥٧ لُِمونَ َ�ظۡ  أ

 .»ما بر آنها ستم روا نداشتیم بلکه خودشان به خود ستم کردند«
ارجمندتر از آن است که ظلم کند یا ظلمی تر و  و در ادامه گفت: خداوند باعزت

متوجه او شود و ستمی را به خود نسبت دهد. بنابراین ما را با خود درآمیخته و ظلم بر 
ما را ظلم بر خود و والیت ما را والیت خود قلمداد کرده است. پس در این موضوع 

 فرماید:  نازل کرده و می  قرآن را بر پیامبرش

ْ َ�نُوٓ  ِ�نَوَ�ٰ  ُهمۡ َ�ٰ َظلَمۡ  َوَما﴿ نُفَسُهمۡ  ا
َ
 ].118[النحل:  ﴾١١٨ لُِمونَ َ�ظۡ  أ

 .»!کردند یاما آنها به خودشان ظلم و ستم م یم،ما به آنها ستم نکرد«
 گفتم: آیا آنچه گفتی از جانب خداوند نازل شده است؟ گفت: آري. 

 فرماید: گفتم: خداوند می

�ِ�َ ّلِلۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  لٞ َو�ۡ ﴿  ].15[المرسالت:  ﴾١٥ ُمَكّذِ
 .»کنندگان واي در آن روز بر تکذیب«
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کنندگانی که بدانچه به تو از  ! واي بر تکذیبفرماید: اي محمد گفت: خداوند می
 فرماید:  جانب خداوند براي والیت علی نازل شده تکذیب کردند. که خداوند می

لَمۡ ﴿
َ
 ٱ لِكِ ُ�هۡ  �

َ
لِ�َ ۡ�  ].17-16[المرسالت:  ﴾١٧ ِخرِ�نَ �ٱ بُِعُهمُ نُتۡ  ُ�مَّ  ١٦ وَّ

 .»سازیم آیا پیشینیان را هالك نساختیم سپس به دنبالشان دیگران را نیز هالك می«
و پیشینیان همان کسانی بودند که پیامبران را در اطاعت از اوصیاء تکذیب کردند. و 

 فرماید: خداوند می

ِ  َعُل َ�فۡ  لَِك َكَ�ٰ ﴿  ٱب
ۡ  ].18[المرسالت:  ﴾١٨ رِِم�َ ُمجۡ ل

 .»کنیم ما این گونه با مجرمین رفتار می«
مرتکب  اندکه در رابطه با وصایت آل محمد (گفت:) مقصود از مجرمین کسانی

 جرم شدند. 
 فرماید:  گفتم: خداوند در ادامه آیات می

ۡ ٱ إِنَّ ﴿  ].41[المرسالت:  ﴾٤١ وَُ�ُيونٖ  لٖ ِظَ�ٰ  ِ�  ُمتَّقِ�َ ل
 .»سارانند ها و چشمه متقیان در سایه«

گفت: به خدا سوگند منظور ما و پیروان ما هستند و فقط ما بر دین ابراهیم هستیم و 
 دیگر مردم از دین ابراهیم فاصله داشته و به دورند. 

 فرماید: گفتم: خداوند می

وحُ ٱ َ�ُقومُ  مَ يَوۡ ﴿ ۡ ٱوَ  لرُّ ۖ َصفّٗ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل  ].38[النبأ:  ﴾َ�َتَ�َُّمونَ  �َّ  ا
 .»کند دیگر مالئک به صف ایستاده و هیچ کس صحبت نمیروزي که روح و «

گفت: به خدا سوگند ما در روز قیامت از جانب خداوند اجازه سخن گفتن داشته و 
 سخن درست خواهیم گفت. 

 گویید؟  گفتم: اگر سخن گفتید چه می
دهیم و بر پیامبرمان درود  گفت: پروردگارمان را مورد تمجید و ستایش قرار می

 کنیم. و خداوند نیز به ما جواب رد نخواهد داد. یم و براي پیروان خود شفاعت میفرست می
 فرماید:  گفتم: خداوند می 

ِيٱ َذاَ�ٰ  ُ�َقاُل  ُ�مَّ ﴿ بُونَ  ۦبِهِ  ُكنُتم �َّ  ].17[المطففین:  ﴾١٧ تَُ�ّذِ
 .»کردید شود این است آن چیزي که شما آن را تکذیب می پس گفته می«
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 را تکذیب کردید. امیرالمؤمنین علیگفت: یعنی 
 .1گفتم: آیا آنچه گفتی از جانب خداست؟ گفت: آري 

گذار مذهب آنان  جاي شگفتی نیست که روافض بر این روش باشند، زیرا پایه
بن سباء بود و شیوة انتخابی را که یهود در گذشته و حال  شخصی یهودي به نام عبداهللا 

 بن سباء و امثال او را به نوعی از حیرت و شک و سؤال بدان خو گرفته به ناچار عبداهللا
 واداشت که چگونه ممکن است جانشین و رهبر مردم انتخابی باشد؟ 

این امر نفوس سرکش آنان را با قداست بخشیدن به این دو امر گمراه ساخته و 
حوادث تاریخ نیز بر شک و اضطراب آنها افزوده است. بنابراین به منظور یافتن 

گاهی از این شک و اضطراب تنها راه چاره را در وصیت و امامت که جزئی از گذر
جایی که در قرآن و احادیث صحیح  شود، یافتند. و از آن رسالت آسمانی شمرده می

براي -چیزي را که از مذهب و دیدگاه آنها پشتیبانی کند نیافتند، به خود اجازه دادند 
بدان چنگ زنند. لذا احادیث و روایاتی را  به سراب درآویخته و -اثبات ادعاي خود

ساختند، از جمله گفتگوي خورشید با علی و مناقشات و مناظره راهبان با مسلمانان و 
هاي  غیره و در این راستا افسار گسیخته وارد عمل شدند که هدف آنها جز ارضاي عقده

پوشش و نقابی  ي متعالی دین و احادیث پاك نبوي، با روانی و به فساد کشاندن چهره
ها، با این روش که گویا  تحت عنوان دفاع از اهل بیت و باال بردن درجه و جایگاه آن

معجزات متعدد بر دست آنها ظاهر شده تا با استدالل به آن ثابت کنند که فقط ایشان 
شایستگی سردمداري و رهبري داشته و فقط پیروان آنها رستگارند. آنها غافل بودند از 

اند رسوا شده است؛ زیرا بر مبناي قاعده و اساسی که  ی که در پیش گرفتهاینکه راه
 .2اسالم آورده عمل مقدم بر نسب و خویشاوندي است

پیشنهاد و سفارش جمعی از برادران، بنده را بر آن داشت که اقدام به تصنیف کتابی 
ي  امون مسألههایشان پیر کنم که در آن شبهاتی را پاسخ دهم که روافض (شیعه) در کتاب

اند، به ویژه استناد و استشهاد آنها به روایات اهل سنت جهت اثبات  امامت مطرح کرده

 .۳۴۰-۳۳۶، ص ۲۴مجلسی، ج  :بحاراالنوار ،۴۲۵-۱/۴۳۲ :اصول کافی، کلینی -١

 . ۱۹۴-۱۹۳الحدیث عند الفرق اإلسالمیة، دکتر محسن عبدالناصر، ص  یمسألة اإلمامة والوضع ف -٢
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صحت اعتقاداتشان. پس با استخاره به درگاه خداوند بلندمرتبه آنچه مقدور و میسر بود 
آوري کردم که در برخی جاها نیز  شیخ االسالم ابن تیمیه جمع» منهاج السنه«از کتاب 

رحمت واسعه خداوند شامل حال او -ي در حد حاشیه دکتر محمد رشاد سالم ا حاشیه
و  -گردد و او را ببخشاید و بهترین پاداش براي اسالم و مسلمانان را شامل او گرداند!

که در پایان حاشیه ذکر شده به » -قال ابوعبدالرحمن (م)«به عبارت: -با این عبارت 
 ام.  حاشیه خود اشاره کرده

خواهم  د بلندمرتبه و قدرتمند با توسل به اسماء زیبا و صفات واالیش میاز خداون
هاي من در روز قیامت گذاشته و از من درگذرد  که پاداش این عمل را در ترازوي نیکی

 و مرا از زمرة بندگان صالح خویش قرار دهد. 
 . ق ه 1413صفرالخیر  17 –اهللا  ابوعبدالرحمن محمد مال

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

بخش اول



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول
است والیت علی ثابت شده همان گونه که  پاسخ به کسی که مدعی

 آن را ثابت کرده است   خود خداوند براي خود و رسول

که بر امامت علی داللت : ادله و براهینِ برگرفته شده از کتاب خدا رافضی گفت
 کنند، فراوانند.  می

 فرماید:  : اینکه خداوند میدلیل اول

ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�ََّما﴿ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ  ةَ لزَّ
 ].55: ة[المائد ﴾٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  وَُهمۡ 

او و مؤمنان دوست و یاور شمایند که خاشعانه و خاضعانه نماز   تنها خدا و پیامبر«
 .»پردازند را به جاي آورده و زکات مال خود را می

 که این آیه در رابطه با علی نازل شده است!. گفت: همه اتفاق نظر دارند بر این
با این دو گوش شنیدم،   کند که گفت: از رسول خدا ثعلبی با سند خود از ابوذر نقل می

هایم کر شوند، و با این دو چشمان خود دیدم و اگر ندیده باشم دو  اگر دروغ بگویم گوش
چشمم کور شوند، که فرمودند: علی پیشواي نیکوکاران و قاتل کافران است. پس هر کس یار 

 .1و یاور او باشد، پیروز، و هر کس با او بجنگد شکست خورده و نابود خواهد شد

، ۱۲۹، ص  ۳ج :رغم تحقیق و بررسی از منابع قابل دسترسی این روایت را پیدا نکردیم ولی حاکم در مستدرک یعل -١

با لفظی نزدیک به این لفظ از طریق ابوجعفر عبدالله بن یزید حرانی از عبدالرزاق از سفیان ثوری، از عثمان بن 

  گفت: از رسول خدا ر بن عبدالله شنیدم میخثیم از عبدالرحمن بن عثمان روایت کرده است که گفت: از جاب
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خواندم، ناگهان گدائی از اهل  نماز ظهر می  گوید: یک روز با رسول خدا ابوذر می
هایش را به سوي  مسجد چیزي درخواست کرد، ولی کسی به او چیزي نداد، گدا دست

تقاضایی   آسمان بلند کرد و گفت: پروردگارا تو گواهی که در مسجد رسول خدا
الت رکوع بود، با انگشت کوچک دست کردم ولی کسی به من چیزي نداد. علی در ح

راستش به انگشتر خود اشاره کرد. گدا پیش آمده و انگشتر را گرفت. این کار در برابر 
هنگامی که نمازش را تمام کرد، سرش را به سوي  اتفاق افتاد. پیامبر دیدگان پیامبر

 آسمان بلند کرده فرمود: پروردگارا، موسی از تو خواست و گفت: 

این، امیر نیکوکاران و قاتل کافران است پس هر «گفت:  طالب را گرفته بود، شنیدم می هنگامی که دست علی بن ابی

پس با همین گفته صدایش را طوالنی  کش ». که یاریگر او باشد پیروز و هر کس با او بجنگد شکست خواهد خورد

بوده و  یگوید: به خدا قسم این حدیث موضوع و جعل این حدیث را صحیح دانسته است. ذهبی میداد. حاکم سند 

احمد (راوی حدیث)  کذاب است. و از ناآگاهی حاکم اظهار تعجب کرده است. خطیب بغدادی هم در تاریخ 

لرزاق روایت کرده و گوید: فقط احمدبن عبدالله این حدیث را از عبدا آن را ذکر کرده و می ۱۲۹، ص ۴بغداد، ج 

من شهر علم هستم و علی دروازه «، عبارت: ۳۷۷، ص ۲ی وی قابل اعتماد نیست. همچنین بغدادی در ج  حافظه

، را بدان افزوده است. و »آن است پس هر کس خواست وارد خانه شود باید از در خانه باید از در  آن وارد شود

کرد. و خطیب  بدالله روایت کرده که بسر حدیث جعل میاز احمد بن ع ،۱/۱۹۵: حافط بن عدی در الکامل

آن را روایت کرده و گفته: جز احمد بن عبدالله کسی آن را از  ،۱۲۹ص، ۴ج: بغدادی رحمه الله در تاریخ بغداد

 عبدالرزاق روایت نکرده و این منکرترین چیزی است که حفظ کرده، خداوند هم داناترین است.

گونه که من مطلعم جز أحمد بن  ث منکر است آنین حدیب ذکر کرده گفته: ایخط یا ادهیز  در مورد زیو ن

زان یو م ۱/۱۹۷: زان ابن حجریمـاو را در لسان ال یوگرافیت نکرده است. بیگر آن را از مؤدب رواید یعبدالله کس

 نگاه کن. ،۱/۳۶۰: یفه و موضوع عالمه البانیث ضعیو سلسلة أحاد ۱/۱۰۹: االعتدال

 -رانیدر ا ینیو خم- یت الله العظمیکه لقب به آ ینجف یاز رافضهء معاصر امثال مرعش یس برخیدلاز جمله ت

و ابن حجر  یو ذهب یب بغدادیان آن: خطیت را همراه با راوین روای) ا۴/۲۳۵: قه بر (احقاق الحقیدر تعل

اند، و هدف آنها  کرده یتلق یجعلشان آن را موضوع و ین که اینکه اشاره کنند به ایرحمهم الله ذکر کرده بدون ا

ن را یت دروغین روایو ابن حجر ا یب و ذهبیا آن خطین توهم را بر خواننده القاء کنند که گوین بوده که ایا

وجود دارد،  یادیز یها م مثالیعه بر علماء بپردازیس و دروغ بستن شیتدل یاند، و اگر به بررس ح کردهیتصح

اهل سنت باور نکنند و به آنان اعتماد  یها عه از کتابیکنم که نقل ش یه میتوص یرامن بنده به خوانندگان گیبنابرا

از کالم علما در رابطه با آن نقل مطلع  شد. در  یشده مراجعه گردد و به خوب ینکنند، و الزم است به منبع معرف

با اعتقاد خود را به صورت  شه مطالب سازگاریدانم که آنها هم یکه نسبت به کتب رافضه دارم م یا جه تجربهینت

 یو«که  یکنند مانند کس یشده نقل م یچیق
ّ
 را بدون آیه بعدی نقل کند.  » نیل للمصل
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ۡ  ٢٥ رِيَصدۡ  ِ�  حۡ ۡ�َ ٱ َرّبِ  قَاَل ﴿ مۡ  ِ�ٓ  َو�َّ�ِ
َ
 ٢٧ ّلَِساِ�  ّمِن َدةٗ ُ�قۡ  لُۡل حۡ ٱوَ  ٢٦ رِيأ

ْ َ�فۡ  هۡ  ّمِنۡ  �َوزِ�رٗ  ّ�ِ  َعلجۡ ٱوَ  ٢٨ ِ� قَوۡ  َقُهوا
َ
ِ�  ُرونَ َ�ٰ  ٢٩ ِ� أ

َ
زۡ  ۦٓ بِهِ  ُددۡ شۡ ٱ ٣٠ أ

َ
 ٣١ رِيأ

 ِ�ۡ
َ
مۡ  ِ�ٓ  هُ �ۡ َوأ

َ
 ].32-25[طه:  ﴾٣٢ ِريأ

دار و کار مرا برایم آسمان گردان و گره از زبان من   ام را فراخ و گشاده سینهپروردگارا «
بگشا تا سخنم را بفهمند و یاوري از اهلم براي من قرار بده و آن هم هارون، برادرم 

 .»باشد. به وسیله او پشت مرا استوار گردان و او را در کارم شریک من گردان
  پس قرآن ناطق بر او نازل شد و گفت:

ِخيَك  َعُضَدكَ  َسنَُشدُّ  قَاَل ﴿
َ
ٓۚ َ�ٰ � ُكَماإَِ�ۡ  يَِصلُونَ  فََ�  انٗ َ�ٰ ُسلۡ  لَُكَما َعُل َوَ�ۡ  بِأ نُتَما تَِنا

َ
 أ

َبَعُكَماٱ َوَمنِ   ].35[القصص:  ﴾٣٥ لُِبونَ َ�ٰ لۡ ٱ �َّ
ما بازوان تو را به وسیله برادرت تقویت و نیرومند خواهیم کرد و به شما سلطه و «

یابند و بر شما پیروز  خواهیم داد به سبب معجزات ما آنان به شما دسترسی نمیبرتري 
 .»گردند، بلکه شما و پیروانتان پیروز خواهید شد نمی

ي تو هستم پس به  فرستاده و برگزیده  (و در ادامه گفت:) پروردگارا، من محمد
رایم برگزین و با من گشادي سینه عطا کن و کارم را آسان گردان و وزیري از اهل من ب

 علی از من پشتیبانی کن.
جبرئیل از جانب خداوند بر   ابوذر گفت: به محض تمام شدن دعاي رسول خدا

 او نازل شد و گفت: اي محمد، بخوان، فرمود چه چیزي را بخوانم؟ فرمود: بخوان: 

ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�ََّما﴿ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ  ةَ لزَّ
 ].55: ة[المائد ﴾٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  وَُهمۡ 

او و مؤمنان دوست و یاور شمایند که خاشعانه و خاضعانه نماز   تنها خدا و پیامبر«
 .1»پردازند را به جاي آورده و زکات مال خود را می

نازل شده  علیاست که این آیه در شأن فقیه ابن مغازلی واسطی شافعی نقل کرده 
است. بنابراین والیت در این آیه براي علی ثابت شده همان گونه که خداوند آن را براي 

 ثابت کرده است.   خود و پیامبرش

 . ۳۱۴-۳۱۱ص  :کتاب مناقب اإلمام علی -١
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 :توان به این ادعا پاسخ رد داد از چند جهت می -
آنچه مطرح شده غیر قابل حدس و گمان است، زیرا مجموعاً باطل و دروغ  اول:

است. اگر آنها را قابل تصور و گمان در اندیشه خود بدانیم در آن   بوده و نوعی سفسطه
صورت نامیدن آنها به عنوان دلیل و برهان موجب بدنامی و زشت و ناپسند شدن نام و 

در قرآن و غیر قرآن، برهان به چیزي اطالق  شود. حال آنکه مفهوم برهان و دلیل می
 گونه که خداوند فرموده:  بخش باشد؛ همان شود که موجب علم و یقین می

﴿ ْ وۡ  ُهوًدا َ�نَ  َمن إِ�َّ  نَّةَ �َۡ ٱ ُخَل يَدۡ  لَن َوقَالُوا
َ
َما�ِيُُّهۡمۗ  َك تِلۡ  َرٰىۗ نََ�ٰ  أ

َ
ْ  قُۡل  أ  َهاتُوا

 ].111: ة[البقر ﴾١١١ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن َنُ�مۡ َ�ٰ بُرۡ 
گفتند: وارد بهشت نخواهد شد مگر کسی که یهودي یا مسیحی باشد. این پندارهاي «

 .»گویید برهانتان را بیاورید واهی آنهاست. بگو: اگر راست می

 فرماید:  و نیز می

ن يَب﴿ مَّ
َ
�ِض�  �ْدؤُاۡ◌ أ

َ
َمآءِ َوٱۡ�  ٱۡ�َۡلَق ُ�مَّ يُعِيُدهُۥ َوَمن يَۡرزُُقُ�م ّمَِن ٱلسَّ

َ
ِۚ  َ�ٰهٞ ءِ أ َع ٱ�َّ مَّ

 ].64[النمل:  ﴾٦٤قُۡل َهاتُواْ بُۡرَ�َٰنُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ� 
کند سپس آن را  آیا معبودهاي دروغین شما بهترند یا آن کسی که آفرینش را آغاز می«

کند؟ آیا معبودي با  دهد. و کسی که شما را از آسمان و زمین روزي عطا می میبرگشت 
 .»گویید خدا است؟ بگو دلیل و برهان خود را بیان دارید اگر راست می

بنابراین انسان راستگو باید جهت اثبات گفتار خود برهان ارائه نماید و راستی قطعی 
فضی) همه دالیلی را که ارائه نموده آن است که معلوم و آشکار باشد. و این مرد (را

دروغ محض است و دلیلی ندارد که تمام مقدمات آن درست باشد، زیرا ممکن نیست از 
هایش  ي باطل گرفته شود. پس به خواست خداوند یکایک دروغ مقدمات درست نتیجه

را آشکار خواهیم کرد. و ثابت خواهیم نمود که نامیدن مقدمات مذکور به اسم برهان 
 ترین دروغ است.  زشت

سپس در ادامه براي تفسیر قرآن به گفته برخی از مردم اعتماد کرده که گاهی این 
ها نسبت داده و اگر در نقل سخن هم صادق بوده باشد چیزي  ها را به دروغ به آن گفته

اش   را نقل کرده که اکثر مردم با آن مخالفند. و اگر قول شخصی باشد که درستی گفته
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ي آن به عنوان برهان و دلیل مخالفت کرده باشند، در  نیست، یا اکثر مردم با ارائهمعلوم 
کنند. که اگر صرف گفته شخصی را برهان  آن صورت دالیل زیادي گفتار او را نقض می

گیرد، حال آنکه برهان  هاي دیگر در تعارض و تناقض قرار می بدانیم، گفته او با برهان
 ر در تعارض باشد. درست نباید با براهین دیگ

گونه تناقض، دروغ و  به خواست خداوند متعال با اقامه براهینی درست و بدون هیچ
عدم صحت آنچه را که این رافضی تحت عنوان برهان، مدعی شده آشکار خواهیم 
ساخت؛ زیرا دروغ در مفهوم عمومی خود روشن و واضح است. دروغ بر کسی پوشیده 

اند.  حق  را کور کرده باشد. براهین دال بر نبوت پیامبراست که خداوند چشم دل وي 
همچنین قرآن و دین اسالم حقند. در حالی که همه اینها با آنچه شیعه مدعیست تناقض 
دارند. و هر انسان آگاه و هوشیاري با اندکی تأمل در این ادعاها و لوازم آن درك خواهد 

 در تضاد هستند.  سول خداها با ایمان و اعتقاد به قرآن و ر کرد که این
گذاري کردند که  ستیز پایه گري را گروهی از منافقین اسالم اصل و مبناي رافضه

باشد. بنابراین احادیثی  و دین اسالم بوده و می  هدفشان ضربه زدن به قرآن، پیامبر
شود و آن را  جعل کردند که صحیح پنداشتن آنها موجب مخدوش شدن چهرة دین می

اي اهل  ها عده هاي زیادي رواج و گسترش داده که در میان این گروه در میان فرقه
ت بودن بدون هواهاي نفسانی و نادان بودند که به علت داشتن هواي نفسانی و اهل بدع

اي هم اهل نظر بوده در آنها تدبر  توجه به حقیقت و درستی، آن را پذیرفتند. و عده
دانستند بدگویی از اسالم ناپسند است، ولی به علت داشتن  کردند با توجه به اینکه می

ي فاسد و منحرف آنها را پذیرفتند، یا به این دلیل که ادعایشان را باور کرده  اعتقاد و ایده
وده و معتقد شده بودند که آن روایات درست و صحیح هستند، لذا این گونه ب

 ها را از دین دانسته و بدان معتقد شدند. ها و طعنه عیبجویی
هایی که شیعه را واداشت علیه  بدین ترتیب اهل کفر از این در وارد شدند. دروغ

ذا براي کسی که از دروغ اسالم بدگویی کنند و بدان طعنه بزنند از این زمره بوده است. ل
کند که به حقیقت اسالم دست یافته  بودن آنها آگاه نیست موجب شبهه شده و تصور می

 و بدان آگاه و مطلع گشته است. 
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، نصیریه و دیگر کفار و زنادقه و منافقین بر همین مبنا گمراه  بسیاري از اسماعیلیه
هاي رافضه بود که پیرامون تفسیر  ها ناشی از تصدیق دروغ  شدند. و تمامی این گمراهی

هایی  قرآن و حدیث بسته بودند، از جمله رهبران عبیدیان که سرآغاز دعوتشان با دروغ
بود که رافضیه درست کرده بودند، تا بدین طریق شیعیان گمراه دعوت آنها را اجابت 

  پیامبرکنند. بدین ترتیب از طعنه و عیبجویی به اصحاب یک گام پیشتر رفته به علی و 
(ابن » بالغ أکبر و ناموس اعظم«گونه که صاحب  و سپس به خداوند نیز رسانیدند، همان

سباء) برایشان تدارك دیده بود، لذا وي بزرگترین دروازه و کانال براي رهسپاري بسوي 
 باشد.  کفر و الحاد می

 تواند حق باشد:  دلیل دوم: پاسخ به آیه مذکور از چند جهت می
توان گفت: این  یتی که در تأویل آیه ذکر شد باید صحت آن بررسی شود، یا می: روااوالً

ي حجت باشد مطرح نشده است؛ زیرا مجرد  اي که قابل استدالل و اقامه روایت به گونه
نسبت دادن آن به تفسیر ثعلبی و یا نقل اجماع بدون اطالع و آگاهی از آنچه نقل شده، 

شود مادامی که به  به اتفاق علما حجت تلقی نمی یا بدون آگاهی از صداقت راویان،
 ثبوت سند آن آگاهی نداریم. 

بدین ترتیب اگر در فضیلت ابوبکر و عمر هم روایتی آمده باشد، مادامی که سند آن 
 ثابت نشده باشد، به اتفاق آراي اهل علم اعتقاد به ثابت و قطعی بودن آن جایز نیست.

کنند، چه مسأله  از این شیوه استفاده نمیجمهور اهل سنت براي اثبات چیزي 
پیرامون احکام باشد و چه در فضیلت شخصی یا هر مورد دیگري. و شیعه نیز به همین 

ها ادعاي محض و اعتقاد به یک چیز  کنند. بنابراین به اتفاق تمامی فرقه شیوه عمل می
ترتیب هر آنچه تواند حجت و دلیل باشد و این گونه استدالل باطل است، به همین  نمی

رافضی روایت کرده و به افرادي مثل ابونعیم یا ثعلبی یا نقاش یا ابن مغازلی و غیره 
 باشند.  نسبت داده قابل احتجاج نمی

: ادعاي اجماع وي مبنی بر اینکه آیه مذکور در شأن علی نازل شده از بزرگترین ثانیاً
خاص در حق علی نازل  ادعاهاي دروغین است و اهل علم اجماع دارند که به طور
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نشده است و علی انگشترش را در نماز صدقه نداده است. و اجماع اهل علم بر 
 .1ساختگی و دروغ بودن داستان مذکور است

نقل کرده، علماي حدیث اجماع دارند که ثعلبی  2ولی در خصوص آنچه از ثعلبی
ابتداي هر سوره از تعدادي از احادیث موضوع را روایت کرده است. مثل احادیثی که در 

پنج اثر پیرامون مسأله ذکر کرده است که مقصود در آیه مذکور  ۲۴۶-۲۴۵، ص ۱۰طبری در تفسیر خود، ج  -١

گیرد ولی سائلی (گدایی)  ر اول نقل کرده است که گفت: این آیه تمام مؤمنین را در بر میباشد. در اث می  علی

بر علی بن ابیطالب گذشت و او در مسجد در حالت رکوع انگشترش را به آن گدا بخشید. و در سه اثر دیگر آمده 

 ی اهل ایمان است.  است که این آیه در شأن علی آمده و اینکه او نیز از زمره

ق نوشته و ضعف دو تن از راویان آن را آشکار کرده است و یتعل ۱۲۲۱۳ت شماره یاد محمود شاکر بر روااست

عنوان نموده است که یکی از راویان آن به نام غالب بن عبیدالله عقیلی  ۱۲۲۱۴ت شماره: یهمچنین بر روا

 . باشد جزری را به این توضیح مخدوش کرده است که وی منکر الحدیث و متروک می

غفلت ورزیده و  ﴾٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  َوُهمۡ ﴿ گوید: این راجح است که ابوجعفر طبری پیرامون فرموده خداوند استاد می

زیرا شایسته بود که پیرامون  ،در بیان مبنای آن در این جایگاه با وجود شبهه در خصوص آن کوتاهی کرده است

 داد ولی غفلت ورزیده است.  آن بیشتر توضیح می

 کند که فرموده خداوند: محمود شاکر سخنی را از ابن کثیر در مورد تفسیر این آیه به این مضمون نقل میاستاد 

َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ ﴿اند حال برای  برخی گمان کرده ﴾٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  َوُهمۡ ﴿ باشد. یعنی در حالت رکوع زکات  می ﴾ةَ لزَّ

ها برتری داشت به  رکوع نسبت به سایر وقتدهند اگر چنین بود در آن صورت پرداخت زکات در حالت  می

خاطر اینکه در این آیه ستایش شده است در حالی که نزد هیچ کدام از علمای اهل رأی و اجتهاد این گونه نیست 

اند. پس استاد آثار  با وجود اینکه برخی از علما اثری هم پیرامون این که آیه در شأن علی نازل شده ذکر نکرده

گوید: تمامی این آثار  کند. استاد محمود شاکر می در این معناست را با طرق مختلف بیان می گذشتگان و آنچه

اند. و  توان حجت در دین قلمداد کرد و علما پیرامون این مسأله و آنچه در مفهوم آن است سخن گفته را نمی

ان متواضع و ذلیل در برابر امر و این است که آنها برای پروردگارش ﴾٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  َوُهمۡ ﴿ ی درست پیرامون گفته

 اطاعت او هستند ... تا آخر. 

 به تفسیر حافظ ابن کثیر ذیل این آیه مراجعه شود.

عرائس «او ابواسحاق احمدبن محمدبن ابراهیم ثعلبی، قاری، مفسر، سخنور، ادیب، لغت دان و صاحب کتاب  -٢

که هنوز » تفسیر القرآن يالکشف والبیان ف«در قصص انبیاء، که به چاپ هم رسیده، و کتاب » مجالسـال

توان به  وفات یافت. برای شرح حال وی می ه ۴۲۷باشد. ثعلبی در سال  نسخه خطی است، از آثار وی می

، معجم ۱۵۴ص : بغیة الوعاة ،۱۲۰-۱/۱۱۹: ، انباء الرواة۶۲-۱/۶۱: های ذیل مراجعه کرد: ابن خلکان کتاب

-۱/۲۰۵: األعالم زرکلی ،۶۶-۱/۶۵: ، طبقات المفسرین داودی۱/۱۹۴: ثیراللباب ابن ا ،۳۹-۵/۳۶: األدباء

. بروکلمان هم پیرامون ثعلبی در دایرة المعارف اسالمی سخن گفته و در مورد ۲/۶۰: ، معجم الـمؤلفین۲۰۶
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کند و احادیثی از این قبیل. به همین سبب  ها روایت می امامه پیرامون فضلیت سوره ابو
شاگرد وي و سایر  1کن شب است. همچنین واحدي گویند: او مانند هیزم جمع می

 اند. اند، همین گونه مفسرین که احادیث صحیح و ضعیف را در کتب خود آورده
تر  الم به حدیث بود و از ثعلبی و واحدي نسبت به آن آگاهع 2از آنجایی که بغوي

بود در تفسیر خود که مختصر تفسیر ثعلبی است هیچ کدام از این احادیث موضوع که 
ثعلبی روایت کرده را در تفسیرش نیاورده است. و همچنین وي در تفسیرش از 

وایات بردی مورد نقد قرار داده؛ زیرا وی ر گوید: ابن الجوزی او را به سبب روایتش از ابن تغری  تفسیر وی می

 پیرامون سوره
ً
 های اول قرآن. ضعیفی از او اخذ کرده خصوصا

کرد و بسیار اهل سماع حدیث بود به همین  گوید: وی حدیث زیاد نقل می ابن کثیر نیز در خصوص وی می

 مراجعه شود.  ،۱۲/۴۰: های وی چیزهای ناآشنای زیادی وجود دارد. به بدایة النهایة جهت در کتاب

آورده است  ۳۴۱-۱۸/۳۴۰: بن احمدبن محمدبن علی واحدی. ذهبی در کتاب سیر أعالم النبالء ابوالحسن علی -١

را او تصنیف کرده و غزالی نیز به همین اسامی سه تألیف خود در » البسیط، الوسیط والوجیز«گانه  که تفاسیر سه

و شرح » أسماء الحسنیالتحبیر فی «فقه را نگاشته است. ابوالحسن کتابی در خصوص اسباب نزول و کتاب 

شود در میان جمعی از علما چنان  دست بود. و گفته می دیوان متنبی از اوست. در زبان و لغت عرب چیره

: ها مراجعه کرد: معجم األدباء توان به این کتاب کرد که الزم و بایسته بود. برای شرح زندگی وی می سخنرانی می

، طبقات ۱۲/۱۱۴: ، البدایة والنهایة ابن کثیر۳/۳۰۳: ألعیان، وفیات ا۱۰/۱۰۱: ، الکامل ابن اثیر۲/۲۵۷

 . ۳/۳۳۰: ، شذرات الذهب۱/۳۷۸: ، طبقات المفسرین داوی۲۳ص : المفسرین سیوطی

ی وی  در باره ،۱۹/۴۳۹: ابومحمد حسین بن مسعود بن محمدبن فراء بغوی، ذهبی در کتاب سیر أعالم النبالء -٢

گوید: سید و امام،  می ۴۴۱عالمه قدوه، حافظ، شیخ االسالم، محی السنة و در صفحه  –گوید: شیخ االسالم  می

کردند فقط با روغن به  خورد. چون او را مالمت می بسیار عالم، زاهد و به کمترین مقدار قانع بود. نان خالی می

شد. و از همان نیز  ز فروش آن، درآمد تصنیفات بغوی تألیف میکرد و ا زد. پدرش خز درست می نان چاشنی می

نمود. پدرش به طور کامل وی را قبول داشت به جهت اینکه به نیکویی نیت و درستی هدف او پی برده  ارتزاق می

گفت، در پوشیدن  گرفتند. بغوی همیشه با طهارت درس می بود. علما برای تحصیل نزد وی از هم پیشی می

کرد. در تفسیر،  ای کوچک داشت. از هر جهت به روش سلف رفتار می رو و لباسی زبر و عمامه نهلباس میا

 قدمی استوار و در فقه، دستی توانا داشت. (رحمة الله علیه). 

، ۴/۱۲۵۷: ، تذکرة الحفاظ۲/۱۳۶: ها مراجعه کرد: وفیات األعیان توان به این کتاب برای شرح زندگی وی می

، ۱۲: مفسرین سیوطیـ، طبقات ال۵/۲۲۳: ، النجوم الزاهرة۱۲/۱۹۳: ، البدایة والنهایة۱۳/۲۶ :الوافی بالوفیات

مفسرون بین التأویل ـ، ال۱/۲۳۴: مفسرون دکتر ذهبیـ، التفسیر وال۹: مقدمة فی اصول التفسیر ابن تیمیه

 .۱/۱۶۹: واإلثبات فی آیات عبدالرحمن غمراوی
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و با توجه به اینکه  تفسیرهاي اهل بدعت که ثعلبی از آنها یاد کرده، ذکري نکرده است.
تر است ولی در تشخیص صحت و سقم احادیث خبرگی نداشت و  ثعلبی بهتر و متدین

 در بسیاري از اقوال بین سنت و بدعت تفاوت و تمایز قائل نشده است. 
و ابن  1بن مخلد ولی بزرگان اهل علم و تفسیر، امثال محمدبن جریر طبري، بقی

و دیگران در تفاسیر خود این  4رحمن بن ابراهیم دحیمو عبدال 3و ابن المنذر 2حاتم ابی
 اند. گونه احادیث موضوع را ذکر نکرده

 5اکنون اگر از تفسیر علماي بزرگتر امثال احمد بن حنبل و اسحاق بن راهویه
اند. با  نیز این گونه روایات را نیاورده 2و عبدالرزاق 1بگذریم، افرادي از قبیل ابن حمید

ی او  درباره ،۱۳/۲۸۶: مخلد بن یزید قرطبی. که ذهبی در کتاب سیر أعالم النبالءامام حافظ ابوعبدالرحمن بقی بن  -١

گوید: علم فراوانی به جزیره اندلس آورد، به وسیله او و محمدبن وضاح آنجا جایگاه علم حدیث شد. و تعداد  می

خلص و در علم و نفر بودند. وی امامی مجتهد، صالح، ربانی، صادق، م ۲۰۴اساتیدی که از آنها علم آموخت 

کرد. در نزد  داد و از کسی تقلید نمی ی روزگار خویش بود. بر طبق اثر فتوی می نظیر و یگانه عمل سرآمد، بی

، ۷/۷۵: ها آمده است: معجم األدباء سحنون بن سعید در افریقیه علم فقه آموخت. شرح زندگی وی در این کتاب

 .۲/۱۶۹: ، شذرات الذهب۳/۷۵: ، النجوم الزاهرة۱۱/۵۶: ، البدایة والنهایة۲/۶۲۹: تذکرة الحفاظ

. شرح زندگی وی در  ه ۳۲۷و متوفی به سال  ۲۴۰حاتم، متولد سال  امام حافظ ابومحمدبن عبدالرحمن بن ابی -٢

 ی جرح و تعدیل عالمه یمانی.  ، مقدمه۳/۸۲۹: ها آمده است: تذکرة الحفاظ این کتاب

ها آمده  . شرح حال وی در این کتاب ه ۲۴۲بن منذر نیشابوری، متولد سال  عالمه فقیه ابوبکر محمدبن ابراهیم -٣

، ۳/۱۸۳: ، اللباب ابن اثیر۱/۳۳۶: ، الوافی بالوفیات۱۴/۴۹۰: ، سَیر أعالم النبالء۴/۲۰۷: است: وفیات األعیان

: هب، شذرات الذ۹۱: مفسرین سیوطیـ، طبقات ال۳/۱۰۲: ، طبقات الشافعیه سبکی۳/۷۸۲: تذکرة الحفاظ

 . ۶/۱۸۴: ، و األعالم زرکلی۲/۲۸۰

  ه ۱۷۰امام فقیه حافظ، محدث شام، ابوسعید عبدالرحمن بن ابراهیم بن عمروبن میمون دمشقی. متولد سال  -٤

حاتم، نسائی، حاکم، خطیب بغدادی، ابن حنبل،  اند که از جمله آنها: ابن ابی بسیاری از علماء وی را ستوده

: های ذیل مراجعه شود: تاریخ کبیر بخاری مت اسالم. برای شرح حال وی به کتابدارقطنی و دیگر بزرگان ا

: ، تهذیب التهذیب۱۰/۳۴۶: ، البدایة والنهایة۱۰/۲۶۵: ، تاریخ بغداد۲/۳۸۲: ، تاریخ صغیر بخاری۵/۲۵۶

 .۲/۱۰۸: ، شذرات الذهب۶/۱۳۱

، به دلیل شهرت نیازی به معرفی  ه ۲۶۱امام بزرگ، سرور حافظان حدیث، ابویعقوب اسحاق بن راهویه متولد  -٥

پرسی؟! اسحاق در  ندارد. از امام احمد در خصوص وی سؤال کردند؛ گفت: آیا از کسی مثل اسحاق از من می

گوید: ابن راهویه  . امام نسائی نیز میشناسم نزد ما پیشواست و همچنین گفت: در دنیا برای اسحاق همتایی نمی
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رزاق به تشیع تمایل داشت و روایاتی زیادي در فضائل علی نقل کرده وجود اینکه عبدال
است، و اگرچه ضعیفند؛ اما او بسیار بزرگوارتر از این بوده که امثال این گونه 

 هاي دروغین را روایت کند که دروغ بودنشان آشکار است.  روایت
ي و علماي حدیث اجماع دارند که صرف خبر یک شخص مثل ثعلبی، نقاش، واحد

اند،  مفسرانی از این قبیل به دلیل فراوانی احادیث ضعیف و موضوعی که روایت کرده
جایز نیست مبناي استدالل واقع شود. اگر دروغ این مفسرین از جهات دیگري هم 

توان به  توان به آنها اعتماد کرد، بنابراین به طریق اولی نمی معلوم نشود، باز هم نمی
 هاي دروغین آنها معلوم گردیده، اعتماد کرد.  ل او که روایتافرادي مثل ثعلبی و امثا

بودنشان آشکار است را از نظر عقل   هایی که دروغ به خواست خداوند متعال روایت
جا صرفاً بیان افتراهاي این  و نقل توضیح خواهیم داد، اما مقصود اصلی ما در این

ین گفته: اجماع بر این است که: ي رافضی و جهل فراوان اوست. از جمله آنها ا نویسنده

گفت: بر روی زمین  باشد. از سعیدبن ذؤیب شنیدم می یکی از پیشوایان حدیث است و ثقه و قابل اعتماد می

 گوید:  شناسم. امام حافظ خزیمه نیز می کسی را همانند اسحاق نمی

 تأیید میسوگند به خدا اگر اسحاق در بین تابعین بود حفظ، فقه و علم او را ح
ً
کردند. به شرح حال وی در  تما

، ۱/۳۷۹: ، تاریخ کبیر۱۱/۳۵۸: ، سیر أعالم النبالء۶/۳۴۵: توان مراجعه کرد: تاریخ بغداد ها می این کتاب

، البدایة ۸/۳۸۶: بالوفیات ي، الواف۲/۴۳۳: ، تذکرة الحفاظ۱/۱۹۹: ، وفیات األعیان۱/۳۶۸: تاریخ صغیر

 ، (م).۲/۸۹: ، شذرات الذهب۲/۲۹۰: ، النجوم الزاهرة۱/۲۱۶: تهذیب، تهذیب ال۱۰/۳۱۷: والنهایة

از مهمترین تصنیفات » الـمنتخب«اند کتاب  امام حافظ ابومحمد عبد بن نصر، علمای این امت او را ستوده -١

اوست. که در سه جزء با تحقیق شیخ فاضل مصطفی عدوی به چاپ رسیده است. که در مورد توجه و مطالعه 

منتخب نزد ما و دیگران ـگوید: کتاب ال در خصوص آن می / از علما واقع شده است. ذهبی بسیاری

، تذکرة ۱۲/۲۳۵: ها مراجعه شود: سیر أعالم النبالء جایگاهی ممتاز دارد. برای شرح حال وی به این کتاب

 (م).  ،۱/۱۲۰: ، شذرات الذهب۶/۴۵۵: ، تهذیب التهذیب۱۱/۴: ، البدایة والنهایة۲/۵۴۳: الحفاظ

ابوبکر عبدالرزاق بن همام بن نافع بن حمیری صنعانی که اندکی از عبیدالله بن عمروبن جریح و اوزاعی و ثوری  -٢

گوید: به دلیل  اند. احمد می روایت کرده است. امام احمد، اسحاق، ابن معین و دیگران از وی روایت کرده

کرد بلکه علی را دوست داشته و نسبت به  ری غلو نمیگ اند گرچه در شیعه گرایش به تشیع او را سرزنش کرده

 ۸۵وفات یافت و  ۲۱۱گوید: در نیمه شوال  توزی داشت. ابن سعد می کسی که او را به قتل رسانید دشمنی و کینه

 سال زندگی کرد. 

 .۶۱۴-۲/۶۰۹: ، میزان االعتدال۱/۲۷: ها آمده است: طبقات مفسرین داوی شرح حال وی در این کتاب
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دانستم چه کسی چنین اجماعی را از اهل  آیه در شأن علی نازل شده، ولی اي کاش می
علم آگاه نسبت به اجماع در این خصوص نقل کرده است؟ نقل اجماع از کسانی که 

دانند غیر قابل قبول  ها ندارند و اجماع و اختالف را نمی هیچ گونه علمی به روایت
اي روایتی را به طور مجرد و  نگار یا اهل هر رشته . بنابراین اگر متکلم، مفسر، تاریخاست

 توان به او اعتماد کرد چه رسد به ادعاي اجماع؟.  بدون اثبات سند مدعی شود، نمی
هایشان نقل کرده، خود  : باید گفت همان مفسرینی که این رافضی از کتابدلیل سوم

اند که متناقض با این ادعاست.  هایی نقل کرده ها عالمترند روایت آنان و کسانی که از آن
کند که گفت: این آیه در شأن ابوبکر نازل  ثعلبی در تفسیر خود از ابن عباس روایت می

 شده، و از عبدالملک روایت کرده است که از ابوجعفر پیرامون آن آیه سؤال کردم گفت: 

 ].55: ة[المائد ﴾٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  وَُهمۡ ﴿
گویند در شأن علی نازل شده است. در پاسخ  منظور، مؤمنین هستند. گفتم: مردم می

 گفت: علی نیز از زمرة مؤمنین است. و از ضحاك هم نظیر این قول روایت شده است. 
کند که گفت: ابوصالح، کاتب لیث از  حاتم در تفسیر خود از پدرش نقل می ابن ابی

کند که در خصوص این آیه  ه از ابن عباس روایت میطلح معاویه بن صالح از علی بن ابو
و اهل ایمان را به   گفته است: هر آن کس که ایمان بیاورد، در حقیقت خدا و رسول

دوستی و والیت پذیرفته است. همچنین گفت: ابوسعید اشج از محاربی از عبدالملک بن 
وص آیه مذکور ابوسفیان نقل کرده است که گفت: از ابوجعفر محمدبن علی در خص

پرسیدم: در پاسخ گفت: همان کسانی هستند که ایمان آوردند، گفتم در شأن علی نازل شده 
 است؟ گفت: علی نیز از ایمان آورندگان است. و از سدي نیز مانند این روایت شده است.

گذریم بلکه از او  : از مصنف (رافضی) به سبب عدم ارائه اجماع درمیدلیل چهارم
در خصوص آن موضوع فقط یک روایت با سند صحیح بیاورد؛ زیرا اسناد خواهیم  می

ثعلبی ضعیف است و اشخاص متهم در سند آن وجود دارند. ولی نقلی که ابن المغازلی 
ترین آگاهی از علم حدیث  آورده ضعیف اندر ضعیف است؛ زیرا بر کسی که کم 1واسطی

بی شافعی واسطی بغدادی مشهور به ابن مغازلی  علی -ابومحمد-ابوالحسن  -١
ّ

بن محمدبن محمدبن طیب جال

در شهر واسط متولد شد سپس در اواخر عمر خود به بغداد عزیمت کرد. در فقه، شافعی  ۴۸۳متوفی به سال 
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 در کتابش جمع کرده است.  دارد پوشیده نیست که وي احادیث ساختگی دروغین را
اگر گفته شود که مقصود آیه پرداختن زکات در حالت رکوع است به  دلیل پنجم:

طوري که به گمان برخی علی انگشترش را در حال نماز بخشید، در آن صورت چنین 
فعلی باید شرط براي سرپرستی و والیت باشد، پس مسلمانان باید فقط با علی مواالت 

هاشم مواالت نداشته باشند. حال  باشند، و با حسن و حسین و سایر بنیو دوستی داشته 
 آنکه این مسأله بر خالف اجماع تمام مسلمانان است. 

 گیرد.  ي جمع آمده و تنها علی را دربر نمی در آیه با صیغه» الذين: «دلیل ششم

ت : خداوند انسان را فقط به خاطر چیزي که نزد او شایسته ستودن اسپاسخ هفتم
ستاید و آن چیز هم یا واجب است یا مستحب. صدقه، آزادي برده، هدیه، بخشش،  می

ها  ي عقد اجاره، عقد ازدواج، طالق و مسائلی از این قبیل به اتفاق مسلمانان از زمره
هستند که در حین نماز نه تنها واجب و مستحب نیستند، بلکه از نظر بسیاري از 

حتی اگر صحبت هم نکرده باشد به محض اشاره (و کنند،  مسلمین نماز را باطل می
 شود.  عمل کثیر) نماز باطل می

یابد.  اي هم به دلیل عدم اجراي صیغه ایجاب شرعی ملکیت تحقق نمی و از نظر عده
داد. و اصحاب خود را بر این کار تشویق  آن را انجام می  و اگر مستحب بود، پیامبر

 کرد.  گري غیر از این واقعه این عمل را تکرار میهاي دی نمود و علی نیز در زمان می
گردد که صدقه  بنابراین از آنجا که هیچ کدام از موارد فوق وجود نداشته، معلوم می

دادن در حالت نماز از اعمال نیک محسوب نشده و زمان کمک به گدا هم از دست 
 ا برآورده سازد. تواند بعد از سالم دادن خواسته وي ر رود، بلکه فرد بخشنده می نمی

له ریسندگان در واسط مذهب و در اصول دین اشعری مسلک بود. به سبب اینکه یکی از گذشتگان وی در مح

را از » ذیل تاریخ واسط«ساکن بود به ابن مغازلی معروف شده است. سمعانی در کتاب األنساب خود، کتاب 

غرق شد و جسد او را از آنجا به واسط برده و در  ۴۸۳گوید: در شهر بغداد به سال  تألیفات وی برشمرده و می

 همانجا مدفون گردید. 

)، ۱/۱۸۶: ، تاج العروس زبیدی۱۴۶ص : های ذیل مراجعه شود: األنساب سمعانی ببرای شرح حال وی به کتا

: طالب، ابن مغازلی ، مقدمة کتاب مناقب اإلمام علی بن ابی۱/۳۸۰: مشتبه، ابن حجرـمنقبه بتحریر الـتبصیر ال

 . ۱۹۸۳به تحقیق محمد باقر بهبودی، نشر دار االضواء، بیروت  ،۲۹-۳ص 
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: اگر فرض بر این باشد که این عمل در نماز هم مشروع است، چرا فقط دلیل هشتم
مختص به رکوع باشد؛ زیرا در حالت قیام و نشستن، سزاوارتر از رکوع است. بنابراین 

توان گفت که ولی و سرپرست شما فقط کسی است که در حال رکوع صدقه  چگونه می
 اده ببخشد مستحق سرپرستی نیست؟ اي در حالت نشسته و ایست دهد، و اگر فرد بخشنده

اگر گفته شود که در آیه خصوصاً معرفی علی مد نظر بوده است، در آن صورت 
پاسخ این است که اوصاف ظاهري براي شناخت علی بسیارند، چگونه این همه اوصاف 
ظاهري ترك شده و فقط با چیزي معرفی شود که چندان معروف و مشهور نیست، و 

فت آشناست که آن را شنیده و تصدیق کرده است (بدون هر گونه فقط کسی با آن ص
اند و چیزي هم در  سند معتمد). در صورتی که جمهور امت اسالمی آن خبر را نشنیده

هاي معتبر اسالمی وجود ندارد. نه در کتب صحیح و نه سنن و  همان مضمون در کتاب
 معتبر. هاي لغت و نه دیگر منابع اصیل و  جوامع و نه در فرهنگ

آید: اگر مقصود  با توجه به این مقدمات، در هر صورت یکی از این دو نتیجه الزم می
از آیه مدح با توصیف باشد، چنین پنداري باطل است و اگر مقصود معرفی علی هم 

 باشد، باز هم باطل است. 
 ي: که گفته شود: مقتضاي فرموده : ایندلیل نهم

َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ ﴿  ].55: ة[المائد ﴾٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  وَُهمۡ  ةَ لزَّ
که ولی شما باید کسی باشد که در حالت رکوع زکات  طبق ادعاي شیعه مبنی بر این

از زمره کسانی   شود، زیرا در زمان پیامبر شامل این حکم نمی  دهد؛ باز هم علی می
بود که زکات بر او واجب نبود، به دلیل اینکه فقیر بود. و زکات نقره باید در یک سال 

 شد.  به حد نصاب برسد که علی مشمول آن نمی
: دادن انگشتري به عنوان زکات از دیدگاه بسیاري از فقها جایز نیست، دلیل دهم

مگر اینکه زکات در زیورآالت را واجب بدانند. که گفته شده باید از جنس آن 
گذاري در حالت نماز ممکن  دانند، قیمت زیورآالت باشد و کسانی که در قیمت جایز می

 د. کن ها نیز در شرایط مختلف فرق می نبوده و قیمت
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 فرماید:  آیه مذکور به منزله این فرمودة خداوند است که می دلیل یازدهم:

﴿ ْ �ِيُموا
َ
َلوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا ْ رۡ ٱوَ  ةَ لزَّ ٰ ٱ َمعَ  َكُعوا  ].43: ة[البقر ﴾٤٣ كِعِ�َ ل�َّ

 .»نماز را بر پا داشته و زکات بدهید و با نمازگزاران نماز بگذارید«

 در این آیه به رکوع امر شده است. 
 ي خداوند: و هم چنین فرموده

ٰ ٱ َمعَ  َكِ� رۡ ٱوَ  ُجِديسۡ ٱوَ  لَِرّ�ِِك  ُنِ� �ۡ ٱ َ�مُ َمرۡ َ�ٰ ﴿  ].43عمران:  [آل ﴾٤٣ كِعِ�َ ل�َّ
کنندگان  کنندگان و رکوع اي مریم، خاشعانه به عبادت پروردگار بپرداز و همراه سجده«

 .»نماز بگذار

 در اینجا نیز به رکوع امر شده است. 
اگر گفته شود: در آیات فوق ذکر رکوع به خاطر این است که با جماعت نماز 
بخوانند؛ زیرا نمازگزار در نماز جماعت هنگامی که جماعت را در حالت رکوع دریابد، 

شود، بر خالف کسی که در هنگام سجده به جماعت  براي وي رکعت محسوب می
آن صورت آن رکعت را از دست داده است، ولی رسیدن به جماعت در رسد، در  می

حالت ایستاده جهت محسوب شدن آن رکعت شرط نیست، بلکه همین که به رکوع 

یا عطف است، یا حالیه. که » وهم راكعون«قبل از » واو«کند. خالصه  رسید کفایت می

فضی) تنها در صورت تر است و قول مصنف (را تر و معروف تر و معمول واو عطف رایج
حالیه بودن واو صحیح است. و اگر واو حالیه نباشد همین براي ابطال دلیل و حجت او 

کنند گواه بیشتري بر ابطال  کافیست. و دالیل دیگري که خالف نظر وي را ثابت می
 حجت اوست. 

: در نزد اهل تفسیر، چه گذشتگان و چه متأخرین معلوم و مشهور دلیل دوازدهم
این آیه در خصوص نهی از دوستی با کفار و امر به دوستی با مؤمنان نازل شده  است که

گفتند:  کرده و می است؛ زیرا برخی از منافقین امثال عبداهللا بن أبی، با یهود ابراز دوستی 
ترسیم گرفتاري از جانب آنها متوجه ما شود، پس برخی از مؤمنین از جمله عباده بن  می

نزد خداوند  ل خدا، من با والیت و دوستی خدا و رسولشگفت: اي رسو صامت می
یهودي  ي جویم. به همین علت وقتی قبیله از دوستی و پیمان این کفار بیزاري می
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ي شان بر علیه  قینقاع نزد آنها آمدند و عبداهللا بن أبی بن سلول سبب دسیسه بنی
مسلمانها بود، خداوند این آیه را نازل فرمود تا در آن وجوب دوستی و والیت مؤمنان را 
براي عموم روشن سازد و عموم مسلمانان را از دوستی با کفار به طور کلی باز دارد. 

 م صحابه و تابعین ذکر شد که گفتند مقصود آیه عموم صحابهقبالً در خصوص کال
 است نه علی به طور خاص. 

کند، زیرا در آیه  با تدبر در قرآن، سیاق کالم بر آنچه گفتیم داللت می دلیل سیزدهم:
 فرماید:  می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا وۡ  َرىٰٓ �ََّ�ٰ ٱوَ  ُهودَ ۡ�َ ٱ َ�تَِّخُذوا

َ
ٓ ِ�َ أ وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َءۘ ا

َ
ٓ أ  َوَمن ٖض� َ�عۡ  ءُ ِ�َا

َُّهم َ ٱ إِنَّ  ُهۡمۗ ِمنۡ  ۥفَإِنَّهُ  ّمِنُ�مۡ  َ�َتَول ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ  ].51: ة[المائد ﴾٥١ لِِم�َ ل�َّ
اي مؤمنان! یهودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید. ایشان برخی دوست برخی «

گمان او از زمره ایشان به شمار  ایشان دوستی ورزد بیدیگرند. هر کس از شما با 
 .»کند تردید خداوند افراد ستمگر را هدایت نمی رود. و بی می

 در این آیه خداوند از دوستی با یهود و نصاري نهی کرده است. 
 سپس فرمود: 

ِينَ ٱ َ�َ�َى﴿ َرٞض  قُلُو�ِِهم ِ�  �َّ ن َ�ٰٓ َ�ۡ  َ�ُقولُونَ  �ِيِهمۡ  رُِعونَ �َُ�ٰ  مَّ
َ
ٓ  تُِصيبََنا أ ٞۚ َدا  �َِرة

ُ ٱ َ�َعَ�  ن �َّ
َ
  أ

ۡ
ِ  ِ�َ يَأ وۡ  حِ َفتۡ لۡ ٱب

َ
مۡ  أ

َ
ِ  ّمِنۡ  رٖ أ ْ َ�ُيۡص  ۦِعنِده ٰ  بُِحوا َ�َ  ٓ ْ  َما وا ُّ�َ

َ
نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  أ

َ
 أ

ِينَ ٱ َوَ�ُقوُل  ٥٢ ِدِم�َ َ�ٰ  ْ َءاَمُنوٓ  �َّ َ�ٰٓ  ا
َ
ِينَ ٱ ءِ ُؤَ�ٓ أ قۡ  �َّ

َ
ْ أ ِ  َسُموا ِ ٱب يۡ  دَ َجهۡ  �َّ

َ
ُهمۡ  نِِهمۡ َ�ٰ �  إِ�َّ

عۡ  َحبَِطۡت  لََمَعُ�مۚۡ 
َ
ۡص  لُُهمۡ َ�ٰ أ

َ
ْ فَأ  ].53-52: ة[المائد ﴾٥٣ ِ�ِ�نَ َ�ٰ  َبُحوا

گویند:  گیرند و می بینی کسانی را که بیماري در دل دارند بر یکدیگر سبقت می می«
جانب ترسیم که بالئی بر سر ما آید امید است که خداوند فتح را پیش بیاورد یا از  می

گویند: آیا  اند پشیمان گردند. مؤمنان می خود کاري کند و این گروه از آنچه در دل داشته
گفتند  خوردند و می اینان همان کسانی هستند که با شدت و حدت به خدا سوگند می

 .»آنها با شما هستند، کردارشان بیهوده و تباه گشت و زیانکار شدند

هایشان بیماري نفاق است و به کفار ابراز  ر دلدر این دو آیه نیز کسانی را که د
 کنند توصیف کرده. دوستی می
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 سپس فرمود:

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ   َف فََسوۡ  ۦدِينِهِ  َعن ِمنُ�مۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن َءاَمُنوا

ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

ذِلَّةٍ  ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ 
َ
ۡ ٱ َ�َ  أ �ٍ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ِعزَّ

َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِهُدونَ يَُ�ٰ  فِرِ�نَ َ�  َ�َافُونَ  َوَ�  �َّ

ٰ  �ِٖ�� َ�ٓ  َمةَ لَوۡ  ِ ٱ ُل فَۡض  لَِك َ� ٓ  َمن �ِيهِ يُؤۡ  �َّ ۚ �ََشا ُ ٱوَ  ُء  ].54:ة[المائد ﴾٥٤ َعلِيمٌ  ِسعٌ َ�ٰ  �َّ
ي مؤمنان! هرکس از شما از آئین خود بازگردد خداوند جمعیتی را خواهد آورد که ا«

دارند. نسبت به مؤمنان نرم و  دارد و آنان هم خدا را دوست می خداوند دوستشان می
کنند و به تالش  فروتن بوده و در برابر کافران سخت و نیرومندند. در راه خدا جهاد می

دهند. این هم  هراسی به خود راه نمی اي کننده ایستند و از سرزنش هیچ سرزنش می
کند. و خداوند داراي  به هرکس که بخواهد عطاء میفضل خدا است؛ خداوند آن را 

 .»فضل فراوان و آگاه است

در این آیه هم خداوند مرتدین و از دین برگشتگان را یادآور شده و اعالن نموده که 
کند که به جاي  اي را معرفی می توانند به خداوند ضرري برسانند و عده ها هرگز نمی آن

 آنها خواهند آمد. 
  سپس فرموده:

ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�ََّما﴿ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱ َءاَمُنوا لَوٰ ٱ يُقِيُمونَ  �َّ َكوٰ ٱ تُونَ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ  ةَ لزَّ
 ].55: ة[المائد ﴾٥٥ كُِعونَ َ�ٰ  وَُهمۡ 

تنها خدا و پیغمبر او و مؤمنانی یاور و دوست شمایند که خاشعانه و خاضعانه نماز را «
 .»کنند آورند و زکات مال به در می میبه جاي 

این کالم دربرگیرنده احوال کسانی است که با نفاق وارد اسالم شدند و همچنین کسانی  
 قدم که ظاهر و باطنشان یکی است.  گردند، و وضعیت مؤمنان ثابت که از اسالم بر می

در آن تدبر  بنابراین این سیاق که به صورت جمع آمده، براي کسی که با علم و یقین
کند و بیندیشد، بسی واضح و غیر قابل انکار است که آیه عام است و همه مؤمنان 

شود، چه آن  شود و به یک شخص معین محدود نمی متصف به این صفات را شامل می
ترین  شخص ابوبکر باشد و چه عمر و عثمان و علی و یا هر فرد دیگري. ولی شایسته

 داخل در مصداق آیه باشند.  افراد امت اسالمی سزاوارترند
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آمده بیانگر دروغ بستن  -رافضی-: الفاظی که در حدیث مورد استناد دلیل چهاردهم
است، زیرا علی رهبر همه نیکوکاران عالم نیست، بلکه از رهبران   آنها به پیامبر

تمامی کفار نیست، بلکه وي برخی را کشته و   نیکوکاران این امت است و همچنین قاتل
اند. و این ویژگی همه مجاهدین اسالم بوده که  ر او نیز برخی دیگر از کفار را کشتهغی

منصورٌ من نرصه « هر کدام چندین نفر از کفار را به قتل رسانیدند. همچنین الفاظ

هر کس او را یاري کند پیروز است و هر کس یاریش نکند شکست « »ولٌ من خذلهذوخم

گوید خصوصاً بر  جز به حق سخن نمی  امبرخالف واقع است. و پی »خورده است
مبناي قول شیعه که همه امت به خاطر قتل عثمان، با علی به مبارزه برخواستند. ولی 

هایی را به دست  گانه امت اسالمی پیروزي معلوم و واضح است که در دوران خلفاي سه
یده است. و هایی را به چشم خود ند آوردند که پس از آن عصرهاي دیگر چنین پیروزي

 مردم به سه گروه عمده تقسیم شدند:   بعد از قتل عثمان
اي دیگر با او به مبارزه بر  اي یاور علی بودند و در رکاب وي جنگیدند. عده عده

گیري کرده و با هیچ کدام از دو گروه دیگر  خواسته و جنگیدند و گروه سوم هم کناره
 گیري کردند.  طرف مانده، و از مبارزه کناره مبارزه یا همکاري نکردند بلکه بی

  امور به دست آنها افتاد، در هنگام امارت معاویهآن گروهی که پیروز شدند و زمام 
نیز مانند دیگران    هاي زیادي را فتح کردند، و علی بر کفار پیروز شدند و سرزمین

 هاي به دست آورد از جمله در مبارزه با خوارج و کفار پیروز شد.  پیروزي
ی دست یافتند، هاي بزرگ آن اصحابی که با کفار و مرتدین مبارزه کردند، به پیروزي

 فرماید:  جا که می پس پیروزي ایشان طبق وعدة خداوند بود آن

ِينَ ٱوَ  رُُسلََنا َ�َنُ�ُ  إِنَّا﴿ َّ�  ْ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  َءاَمُنوا  ٱ َ�ُقومُ  مَ َو�َوۡ  َيا�ُّ
َ
 ].51[غافر:  ﴾٥١ دُ َ�ٰ شۡ ۡ�

در زندگی دنیا و در آن اند  ما حتماً فرستادگان خودمان را و کسانی را که ایمان آورده«
 .»کنیم خیزند یاري می روزي که گواهان به پا می

براي مؤمنین علیه کفار و از دین  پس جنگی که از طرف خدا و رسول خدا
برگشتگان و خوارج دستور داده شده بود، هر گاه مسلمانان پرهیزگاري و صبر پیشه 
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ومت مستلزم تحقق ایمان است کردند در آن پیروز شدند؛ زیرا پرهیزگاري و صبر و مقا
 و نتیجه نهایی آن نیز پیروزي و نصرت خداست. 
به دنبال بخشیدن انگشتر ذکر کرده   همچنین دعایی را که مصنف (شیعی) از پیامبر

هاي واضح اوست. معلوم است که صحابه در راه خدا در هنگام نیاز انفاق  از جمله دروغ
تر از بخشیدن یک  رزش کار آنها بسیار با عظمتکردند، لذا بدیهی است که نفع و ا می

 انگشتر به یک گداست. 
روایت شده که فرمودند: هیچ مالی مثل مال   در صحیح مسلم و بخاري از پیامبر

 .1ابوبکر به من سود نرساند

َمنَّ  إِنَّ «و فرمود: 
َ
َّ  انلَّاِس  أ بُو َوَماهِلِ  ُصْحبَِتهِ  يِف  يلَعَ

َ
 َخِليًال  ُمتَِّخًذا ُكنُْت  َولَوْ  بَْ�رٍ  أ

َْذُت  بَا الختَّ
َ
که بیش از همه در صحبت و همدمی بر من منت گذاشت  آن« .2»َخِليال بَْ�رٍ  أ

گزیدم بدون شک  ابوبکر است، و اگر در زمین خلیل و دوست صمیمی جز اهللا تعالی برمی
 .»کردم ابوبکر را انتخاب می

  ، باب فضائل ابوبکر مقدمه، باب فضائل اصحاب النبی ،۱/۳۶: در سنن ابن ماجه  ریرهاین حدیث از ابوه -١

ی مال ابوبکر برای من سودمند نبود. پس ابوبکر  آمده است. عین لفظ آن این گونه است که: هرگز مالی به اندازه

؟ این حدیث در مسند ! مگر جز این است که من و مالم از آن شما هستیم گریست و فرمود: ای رسول خدا

نیز آن را صحیح قلمداد کرده و با تضعیف آن به   /) آمده و احمد شاکر ۳/۱۸۳امام احمد چاپ المعارف (

صحیح  ،۵/۱۹۰: کند. البانی نیز آن را در صحیح الجامع الصغیر ی بوصیری در زوائدش مخالفت می وسیله

 ) به طور طوالنی آورده شده است. ۳۲۱-۱۶/۳۲۰دانسته و همچنین در مسند، چاپ المعارف (

که این  »مسجدـالي ممر فـالصالة، باب الخوخة وال«)، کتاب ۱/۹۶در بخاری (  این حدیث از ابوسعید خدری -٢

 یا و آنچه نزد خداست مخیر کرد ... . ای را بین دن خطبه خوانده و فرمودند: خدا بنده  شود: پیامبر گونه آغاز می

وا«:  مهاجرین، باب قول النبیـ، باب مناقب ال فضائل اصحاب النبی«و در صحیح بخاری کتاب   ُسدُّ

بَْواَب 
َ
  األ

َّ
ىِب  بَاَب  إِال

َ
فضائل الصحابة، باب من فضائل «، کتاب ۱۸۵۵-۴/۱۸۵۴: در صحیح مسلم» بَْ�رٍ  أ

که در آن حدیث از عایشه  »بکر الصدیق مناقب، باب مناقب ابیـال«کتاب  ،۵/۲۷۸: ، سنن ترمذی»بکر ابی

نیز روایت موجود است. و هم جنین   گوید: در همین باب از ابوسعید خدری روایت شده است. ترمذی می

 روایت گردیده است.  ،۷/۱۴: و در فتح الباری ۳/۱۸: در مسند، چاپ حلبی

کنند. شرط نیست که بلند باشد و هر اندازه  منظور ورود نور ایجاد می ای است که بر دیوار به خوخه: دریچه

 توان برای خروج و رسیدن به یک چیزی از آن استفاده کرد.  تر باشد می پایین
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ي تبوك هزار شتر در راه خدا بخشید. تا  در غزوه  النورین همچنین عثمان ذي
دهد بر او زیانی  فرمودند: هر آنچه عثمان بعد از این روز انجام   اینکه پیامبر

 .1رساند نمی
تر از  انفاق و بخشش در راه خدا به منظور پایداري دین در ابتداي اسالم بسیار بزرگ

 �َُسبُّوا الَ «فرماید:  می  صدقه بر یک گداي نیازمنداست. به همین خاطر پیامبر

ْصَحاِب،
َ
نَّ  فَلَوْ  أ

َ
َحَدُ�مْ  أ

َ
ْ�َفَق  أ

َ
ُحدٍ  ِمثَْل  أ

ُ
َحِدِهمْ  ُمدَّ  بَلَغَ  َما َذَهبًا أ

َ
به یاران « .»نَِصيَفهُ  َوالَ  أ

کوه  ي من دشنام ندهید سوگند به کسی که جانم در دست اوست اگر هر کدام از شما به اندازه

 .2»رسد احد طال انفاق کند، ارزش آن به یک پیمانه یا نصف پیمانه بخشش و انفاق آنها نمی

کتاب المناقب،  ،۵/۲۸۹: از عبدالرحمن بن سمره در سنن ترمذی -با وجود اختالف در الفاظ آن-این حدیث  -١

آورد.   شود: عثمان هزار دینار به نزد پیامبر گونه شروع می روایت شده است. که این بن عفان نباب مناقب عثما

فرمودند: عثمان به خاطر آنچه انجام داد بعد از این روز ضرر نخواهد کرد. و دوبار این سخن را تکرار   پیامبر

ند، چاپ حلبی، گوید: این حدیث به این طریق حسن و غریب است. این حدیث در مس کردند. ترمذی می

) در همان باب و کتاب قبلی از ۲۸۹-۵/۲۸۸) نیز آمده است. حدیث دیگری نیز در سنن ترمذی (۵/۶۳(

لشکر عسرة را به بخشش و عطا کردن تشویق و ترغیب کرد که   عبدالرحمن بن جندب روایت شده که پیامبر

ویست و بعد سی صد شتر به نزد صد شتر بر عهده من ... سپس عثمان با د  عثمان گفت: ای رسول خدا

گوید:  فرمودند: بعد از این چیزی بر عهده عثمان نیست و دوبار تکرار کرد. ترمذی می  آمد. پیامبر  پیامبر

) و ۸۲۳-۸۲۲این حدیث با این طریق غریب است. دوبار این حدیث در کتاب فضائل الصحابة به شماره: (

به  گوید: بخشش عثمان اند. ابوعبدالرحمن می ) آمده است که هر دو با سند ضعیف ذکر شده۱/۵۰۴-۵۰۵(

سلسلة الشبهات حول «لشکر عسرة به طرق مختلف ثابت شده است که آن را در مقدمه جزء چهارم کتاب 

 آورده است.   النورین قسمت مربوط به عثمان ذی» الصحابة و الرد علیها

 به نوشته هاجر محمد سعید،» موسوعة اطراف الحدیث النبوی«توان به کتاب  برای تفصیل بیشتر این روایات می

 ) مراجعه کرد. ۷۲و  ۹/۱۶۲(

و »  اصحاب النبی«) کتاب ۵/۸از ابوسعید خدری در بخاری ( –با وجود اختالف در الفاظ آن  –این حدیث  -٢

: ، در سنن ابوداودةکتاب فضائل الصحابة، باب تحریم سباب الصحاب ،۱۹۶۸-۴/۱۹۶۷: در صحیح مسلم

، سنن ابن ۳۵۸-۵/۳۵۷: ، در سنن ترمذیةلصحابالنهی عن سباب ا ي، باب فةکتاب السن ،۴/۲۹۷-۲۹۸

، باب فضل اهل بدر ذکر شده است. در لسان العرب آمده: ُمد نوعی پیمانه است که به ةمقدمـال ،۱/۵۷: ماجه

4اندازه 
1

آورده است که اهل  ،۱۶/۹۳: باشد. نووی در شرح مسلم مدنظر می  صاع است و در آن ُمد نبی 

نصف ... معنای حدیث این است که اگر هر کدام از شما مثل کوه احد طال گویند: النصیف یعنی  لغت می

 

                                           



 45 امامت در پرتو کتاب و سنت (بخش اول)

 فرماید:  خداوند می

نۡ  ِمنُ�م َتوِي�َسۡ  َ� ﴿ نَفقَ  مَّ
َ
ٰ  حِ َفتۡ لۡ ٱ لِ َ�بۡ  ِمن أ ۚ َوَ� ْوَ�ٰٓ  َتَل

ُ
�ۡ  �َِك أ

َ
ِينَ ٱ ّمِنَ  َدرََجةٗ  َظمُ أ َّ� 

 ْ نَفُقوا
َ
ٰ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  أ ْۚ َوَ� ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ّٗ  َتلُوا  ].10[الحدید:  ﴾ٰ◌ َ� سۡ �ُۡ ٱ �َّ
اند و جنگیدند (با دیگران) برابر و  کسانی از شما که پیش از فتح (مکه) بخشیده«

یکسان نیستند آنان درجه و مقامشان باالتر از درجه و مقام کسانی است که بعد از فتح 
دهد. و  خداوند به همه آنها پاداش نیکو میاند اما به هر حال  بخشش نموده و جنگیده

 .»دهند او آگاه از هر آن چیزي است که انجام می
بدین ترتیب انفاقی که در ابتداي اسالم به منظور برپا داشتن دین انجام شده هیچ چیز 

تواند با آن برابري کند. ولی بخشش و کمک مالی به نیازمندان و کسانی که  نمی
روز قیامت انجام چنین عملی وجود خواهد داشت. بنابراین وقتی کنند، تا  درخواست می

اند  هاي بسیار بزرگ و سودمند و ضروري که اصحاب انجام داده براي انفاق  پیامبر
کند، چگونه براي بخشش یک انگشتري به گدایی که ممکن است  چنین دعایی را نمی

 کند؟!. دروغگو باشد، دعا می
چه پیرامون  اي جز مخالفت ورزیدن و مقابله با آن النهبدون تردید چنین دروغ جاه 

 فرماید:  جا که خداوند می باشد. آن ثابت شده، نمی  ابوبکر صدیق

 ٱ وََسُيَجنَُّبَها﴿
َ
ِيٱ ١٧ َ� �ۡ ۡ� ٰ  ۥَماَ�ُ  ِ� يُؤۡ  �َّ َّ� َحدٍ  َوَما ١٨ َ�َ�َ

َ
 َزىٰٓ ُ�ۡ  َمةٖ ّ�ِعۡ  ِمن ۥِعنَدهُ  ِ�

ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  ١٩  ٱ َرّ�ِهِ  هِ وَجۡ  ءَ تَِغا
َ
�ۡ ٰ  ].21-17[اللیل:  ﴾٢١ َ�ٰ يَرۡ  َف َولََسوۡ  ٢٠ ۡ�َ

ها) از آن آتش جهنم دور داشته خواهند شد، آن کس که  و لیکن پرهیزگارترین (انسان«
دهد تا خود را پاکیزه دارد، هیچکس بر او حق نعمت ندارد تا نعمت  دارایی خود را می

باشد. قطعاً او  او جلب رضاي پروردگار بزرگوارش میاو جزا داده شود بلکه تنها هدف 
 .»(از این عمل خود) راضی و خشنود خواهد شد

اند  انفاق کند ثواب او به خاطر آن انفاق به اندازه ثواب یک ُمد یا نصف مدی که اصحاب من انفاق کرده

 رسد.  نمی
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نیز چیزي شبیه   هاي مذکور این بوده که در شأن علی مقصودشان از بستن دروغ
در ابتداي اسالم   این آیه را داشته باشند، و چون براي آنها ممکن نشده آنچه را ابوبکر

 اند که نمایانگر نهایت جهل آنهاست.  هایی را ساخته ار کنند، لذا چنین دروغانجام داد انک
بعد از هجرت و نصرت -در مدینه   عالوه بر این چگونه جایز است پیامبر

، بگوید خدایا، وزیري از اهل من برایم قرار بده و آن هم علی باشد و پشت -خداوند
وند با نصرت و یاري خود و مؤمنین او را مرا به وسیلۀ او استوار دار. در حالی که خدا

 فرماید:  عزتمند کرده بود. همان گونه که می

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ يََّدكَ  �َّ
َ
ِ  ۦهِ بَِنۡ�ِ  � ۡ ٱَو�  ].62[األنفال:  ﴾٦٢ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

 .»او کسی است که تو را با یاري خود و مؤمنین تأیید کرد«
 فرماید:  و می

وهُ  إِ�َّ ﴿ هُ  َ�َقدۡ  تَنُ�ُ ُ ٱ نََ�َ خۡ  إِذۡ  �َّ
َ
ِينَ ٱ رََجهُ أ َّ�  ْ  إِذۡ  َغارِ لۡ ٱ ِ�  ُهَما إِذۡ  نَۡ�ِ ثۡ ٱ ثَاِ�َ  َ�َفُروا

َ ٱ إِنَّ  َزنۡ َ�ۡ  َ�  ۦِحبِهِ لَِ�ٰ  َ�ُقوُل   ].40: بۀ[التو ﴾َمَعَنا �َّ
اگر شما او را یاري ندهید خداوند او را نصرت داده است در آن هنگام که کفار او را «

سرزمینش اخراج کردند در حالی که او دومین نفر بود هنگامی که آن دو در غار از 
 .»گفت: غم مخور که خدا با ماست به رفیقش می  شدند، پیامبر

کسی بود که وقتی خداوند متعال پیامبر را نصرت بخشید،   بنابراین ابوبکر صدیق
وي بود. و آنها دو نفري  همدم و همراه  گاه که توسط کفار از سرزمینش رانده شد، آن

خیمه   بودند که خداوند سومین آنها بود. همچنین در روز بدر هنگامی که براي پیامبر
بود؛ اگرچه   درست کردند، تنها کسی از اصحاب که داخل آن شد ابوبکر صدیق

در نصرت و دفاع و یاري از وي تالشی درخور پاداش و ستایش   تمامی یاران پیامبر
 و عملی پسندیده داشتند. 

هنگامی که شمشیر به دست از جنگ احد برگشت به   روایت شده است که علی
  فاطمه گفت: این شمشیر را بشوي که در جنگ احد بر ما سرزنشی نیست، لذا پیامبر

نیز مثل  -اي از اصحاب را برشمرد عده-فالن،  فرمودند: اگر تو فداکاري کردي، فالن و
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 .1تو پیکار کردند
را یاري و پشتیبانی کرد؛ زیرا معروف و مشهور   پس تنها علی نبود که پیامبر

در جایی فقط به کمک علی احتیاج پیدا کرده باشد، چه کمک و   نیست که پیامبر
خدا و اطاعت آنها از   پیامبر یاري با عمل باشد و چه با زبان. و ایمان آوردن مردم به

گونه  وي هرگز به خاطر علی یا به سبب دعوت او، یا علل خاص دیگري نبوده است، آن
اسرائیل به شدت هارون را دوست داشته و  که هارون همراه و همدم موسی بود، و بنی

 گرفت.  ترسیدند و هارون با آنها انس و الفت می از موسی می
مردم با علی دشمنی ورزیدند و از او تبعیت نکردند، پس  رافضیه مدعی هستند که

به او احتیاج داشت همان طوري که موسی به هارون   توان گفت که پیامبر چگونه می
 نیازمند بود؟! 

این ابوبکر صدیق است که پنج یا شش نفر از عشره مبشره از جمله: عثمان، طلحه، 
دست او اسالم آوردند اما دانسته نشده  زبیر، سعد، عبدالرحمن بن عوف و ابوعبیده بر

کسی از پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار به دست علی و عثمان و یا دیگران 
 اسالم آورده باشند. 

  و هم چنین مصعب بن عمیر نیز بر دست او ایمان آورد؛ همان شخصی که پیامبر
که بزرگان و رؤساي  در هنگام بیعت با انصار در شب عقبه وي را به مدینه فرستاد

و أسیدبن حضیر و  -که با مرگ او عرش خداوند لرزید-انصار امثال سعدبن معاذ 
 .2دیگران به دست او مسلمان شدند

دخترش فاطمه به اهل خود رسید شمشیرش را به   آمده است: هنگامی که پیامبر ،۳/۱۰۶: ابن هشام ةدر سیر -١

داد و فرمود: ای دخترم، خونش را پاک کن، سوگند به خدا که امروز مرا تأیید کرد، علی بن ابیطالب نیز 

  شمشیرش را به فاطمه سپرد و گفت: خون این را نیز بشوی که سوگند به خدا امروز مرا تأیید کرد. سپس پیامبر

 فرمودند: اگر تو امروز به درستی جنگیدی، سهل بن حنیف و ابودجانه نیز به همراه تو به نیکویی مبارزه کردند. 

روایات دیگری آورده است که از جمله آنها: اگر تو به نیکویی جنگیدی عاصم بن  ،۴/۴۷: ابن کثیر در البدایة والنهایة

 یف نیز به نیکی مبارزه کردند. األقلح و حارث بن صمه و سهل بن حن ثابت بن ابی

کتاب مناقب األنصار، باب مناقب سعدبن معاذ روایت  ،۵/۳۵: در بخاری  این حدیث از جابر بن عبدالله -٢

و همچنین از جابر و انس بن » عرش خداوند به خاطر مرگ سعدبن معاذ لرزید«شده که نص آن چنین است: 
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در موسم حج بیرون رفت و یشان را در دعوت کفار و   ابوبکر همراه پیامبر
ن شرایط کرد، بر خالف دیگران که در آ مشرکین به اسالم بسیار کمک و پشتیبانی می

فرماید: اگر من در  در حدیث صحیح می  ایشان را یاري نکردند. بدین سبب پیامبر
 .1تردید ابوبکر بود گزیدم بی میان اهل زمین دوستی صمیمی بر می

ي خدا  به مردم فرمودند: اي مردم! من به سوي شما آمدم و گفتم: فرستاده  و پیامبر
همدم ابوبکر مرا تصدیق کرد. آیا  اما گویی میبسوي شما هستم، ولی شما گفتید: دروغ 

 .2کنید؟! و یارم را برایم تنها رها می
را به پروردگار عرضه کرد که هنوز  3سپس، موسی زمانی این دعا و درخواست

هنگامی   رسالت الهی را به کفار ابالغ نکرده بود تا کمکی براي او باشد، ولی پیامبر
رانگیخت رسالت خود را ابالغ کرد،. و این عمل را به که خداوند او را به پیامبري ب

تنهایی انجام داد و تکمیل نمود. و اولین کسانی که به اتفاق تمامی اهل زمین به وي 
ایمان آوردند چهار نفر بودند: نخستین مرد، ابوبکر و نخستین زن، خدیجه کبري و 

 نخستین طفل، علی و نخستین برده، زید بود. 
ماعت به اتفاق امت اسالم ابوبکر و سپس خدیجه بود؛ زیرا ابوبکر و سودمندترین ج

ایمان آورده و به دلیل خصال نیکی که   اولین مرد آزاده و بالغی بود که به پیامبر
ترین فرد به لحاظ  اي در میان قریش داشت و مطمئن داشت ارزش و جایگاه ویژه

 بود.    همکاري و بذل و بخشش نزد پیامبر

: ، سنن ترمذی الصحابة، باب فضائل سعدبن معاذ کتاب فضائل ،۱۹۱۶-۴/۱۹۱۵: در مسلم  مالک

 مناقب، باب مناقب سعدبن معاذ روایت شده است. ـکتاب ال ،۵۱/۳۵۳

گوید: در این باب از اسیدبن حضیر و أبوسعید نیز مثل آن آمده است. و در سنن ابن ماجه و مسند  ترمذی می

 احمد هم ذکر شده است. 

 تخریج و شرح آن آمده است.  -١
ً
 قبال

 درداء است که به طور کامل در صفحات بعدی خواهد آمد.  این حدیث قسمتی از حدیث ابو -٢

هۡ  ّمِنۡ  �َوزِ�رٗ  ّ�ِ  َعلجۡ ٱوَ ﴿است:   ی موسی منظور این فرموده -٣
َ
ِ�  ُرونَ َ�ٰ  ٢٩ ِ� أ

َ
 ﴾...٣٠ أ
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از خداوند تقاضا نکرد که با احدي پشت او را استوار   این اوصاف پیامبر با تمامی
گرداند، نه ابوبکر و نه غیر او. بلکه با اطاعت از امر پروردگار خود و با توکل بر او و 

 صبر و پایداري به پاخواست. همان گونه که خداوند به او فرمان داد: 

نِذرۡ  ُ�مۡ ﴿
َ
ۡ  َوَر�ََّك  ٢ فَأ  ُن َ�مۡ  َوَ�  ٥ ُجرۡ هۡ ٱفَ  زَ لرُّجۡ ٱوَ  ٤ َ�َطّهِرۡ  َو�َِيابََك  ٣ فََكّ�ِ

 ].7-2[المدثر:  ﴾٧ ِ�ۡ ۡص ٱفَ  َولَِرّ�َِك  ٦ ِ�ُ َتكۡ �َسۡ 
برخیز و بترسان، پروردگارت را به بزرگی یاد کن، از پلیدي دوري گزین، جامه خویش را «

 .»پروردگارت شکیبایی کنپاکیزه دار، بذل و بخشش کن نه به منظور افزون طلبی، و براي 

 فرماید:  و می

ۡ  هُ ُبدۡ �ۡ ٱفَ ﴿  ].123[هود:  ﴾هِ َعلَيۡ  َوتََو�َّ
 .»فقط خداوند را پرستش کن و به او توکل نما«

از خداوند خواست تا با شخصی از مردم   بنابراین هر کس ادعا کند که پیامبر
پشت او را استوار کند همان طوري که موسی خواست با هارون پشتش استوار گردد، به 

از شرك و کفر » رفض«تردید  دروغ بسته و ستم روا داشته است. و بدون   رسول خدا
ه باقی ها آشکار شده و گاهی نیز پوشید و نفاق ریشه گرفته که گاه این اوصاف از آن

 مانده است.  می
توان گفت این است که بر  نهایت چیزي که پیرامون آیه مذکور می دلیل پانزدهم:

و دیگر مؤمنان را داشته باشند،   مؤمنان واجب است دوستی و والیت خدا و رسولش
تردید دوستی علی بر هر مؤمنی واجب است  بنابراین علی را نیز باید دوست بدارند و بی

 همان گونه که دوستی دیگر مؤمنانی امثال علی واجب است. 
 فرماید:  خداوند می

َ ٱ فَإِنَّ  هِ َعلَيۡ  َهَراتََ�ٰ  �ن﴿ ٰ َموۡ  ُهوَ  �َّ ۡ ٱ لِحُ َوَ�ٰ  �ُل وَِجۡ�ِ  هُ لَٮ  ].4[التحریم:  ﴾ِمنَِ�ۖ ُمؤۡ ل
اگر بر ضد او همدست شوید خداوند و جبرئیل و مؤمنانِ صالح او را یاري خواهند «

 .»کرد و دوستدار او خواهند بود

را دوست   دارد که هر کدام از مؤمنین صالح که رسول خدا خداوند بیان می
دارند، خداوند و جبرئیل نیز او را دوست خواهند داشت. دوست داشتن مؤمنان  می
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همان طور که خدا و جبرئیل او را دوست دارند، به این معنا   صالح نسبت به پیامبر
 هستند.   نیست که مؤمنان صالح سرپرست و متصرف در امور پیامبر

 فرماید:  همچنین خداوند می

ۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱوَ  ُنونَ مِ ُمؤۡ ل وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
َ
ٓ أ  ].71: بة[التو ﴾ٖض� َ�عۡ  ءُ ِ�َا

 .»مردان و زنان مؤمن دوستدار همدیگرند«

خداوند هر مؤمنی را ولی مؤمن دیگر قرار داده و این مستلزم آن نیست که یک مؤمن 
 فرماید:  میامیر مؤمن دیگر و معصوم باشد و تنها او سرپرست آن مؤمن باشد و نه غیر او. و 

﴿ ٓ�َ
َ
وۡ  إِنَّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا ِينَ ٱ ٦٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا  َوَ�نُوا

 ].63-62[یونس:  ﴾٦٣َ�تَُّقونَ 
آگاه باشید که دوستان خدا ترس و اندوهی ندارند همان کسانی که ایمان آورده و «

 .»اند پرهیزکاري پیشه گرفته
پس هر مؤمن پرهیزکاري ولی خداست و خداوند نیز دوست اوست، همان گونه که 

 فرماید:  خداوند می

ُ ٱ﴿ ِينَ ٱ َوِ�ُّ  �َّ َّ�  ْ  ].257: ة[البقر ﴾َءاَمُنوا
 .»خداوند دوستدار اهل ایمان است«

 فرماید:  و نیز می

﴿ ٰ نَّ  لَِك َ�
َ
َ ٱ بِأ ِينَ ٱ َ� َموۡ  �َّ َّ�  ْ نَّ  َءاَمُنوا

َ
ٰ لۡ ٱ َوأ  ].11[محمد:  ﴾١١ لَُهمۡ  َ�ٰ َموۡ  َ�  فِرِ�نَ َ�

آن بدان خاطر است که خداوند دوست و یاور اهل ایمان است و کافران دوست و «
 .»یاوري ندارند

 فرماید:  و می

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  وََهاَجُروا مۡ  َهُدوا
َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۡ  لِِهمۡ َ�

َ
ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َوأ ِينَ ٱوَ  �َّ َّ�  ْ  َءاَووا

وٓ  نََ�ُ ْ وَّ ْوَ�ٰٓ  ا
ُ
وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ  �َِك أ

َ
ٓ أ  ].72[األنفال:  ﴾ۚ◌ ٖض َ�عۡ  ءُ ِ�َا

 ي خداوند: تا فرموده
ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ْ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  َوَهاَجُروا ْوَ�ٰٓ  َمَعُ�مۡ  َهُدوا

ُ
ْ  ِمنُ�مۚۡ  �َِك فَأ ْولُوا

ُ
 ٱ َوأ

َ
 َحامِ رۡ ۡ�

وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ 
َ
ِۚ ٱ بِ كَِ�ٰ  ِ�  ٖض بَِبعۡ  َ�ٰ أ َ ٱ إِنَّ  �َّ ۢ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  �َّ  ].75[األنفال: ﴾ ٧٥ َعلِيُم
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کنند  کسانی که ایمان آورده و هجرت کردند و با جان و مال خود در راه خدا جهاد می«
تر و  کنند و خویشاوندان برخی نزدیک و کسانی که پناه داده و یاري می

 .»برخی دیگر در کتاب خداوند، اهللا بر هر چیز دانا استترند نسبت به  داشتنی دوست
در تمامی این نصوص قرآنی دوستی مؤمنان به یکدیگر ثابت شده و فرشتگان و 

و مؤمنان   هستند. همان طور که خدا و رسولش  مؤمنان دوستدار رسول خدا
رپرستی و دوستدار مؤمنان دیگر هستند. در هیچ کدام از این نصوص چیزي که دالّ بر س

باشد، یا اینکه یکی صاحب تصرف نسبت به  امارت یکی از مؤمنان نسبت به دیگري 
 دیگر باشد، وجود ندارد.

با کسره معروف و مشهور » وِالیت«با فتحه و » والیت«فرق بین  دلیل شانزدهم:
به معناي دوستی یعنی ضد عداوت و دشمنی است که در نصوص فوق » والیت«است. 

با کسره نیامده که به معناي » والیت«دنظر است و در این نصوص همین لفظ م
گیرند. و  در نظر می »امیر«را به معناي  »ولی« سرپرستی و امارت باشد. این جاهالن

. اما گاهی ولیشود نه  نامیده می والیتفاوتی بین والیت و وِِالیت قائل نیستند. امیر، 

يتُ «، مثل »امر ولی«شود  گفته می لَّ »: ولواألمرأ«یا » کار شما را برعهده گرفتم»: «أمركم وَ

 ».صاحبان اختیار و کار مردم«
ي مولی، ولی باشد، این معروف و شناخته شده نیست،  اگر مقصود از اطالق واژه 

ي  اند: اگر در جنازه . به همین دلیل فقهاء گفتهوالیشود نه  گفته می مولیبلکه به ولی، 

و این قول اکثر آنهاست. و   را مقدم داشته والیباشند، برخی میت ولی و والی با هم 

 دارند.  را مقدم می ولیبرخی 
پس معلوم گشت که والیت در این آیه به معناي دوستی در برابر عداوت یا دشمنی 

باشد و این همان  است. و براي جمیع مؤمنین این دوستی نسبت به یکدیگر ثابت می
ه و اهل جنگ بدر، و بیعت رضوان، همگان را در بر چیزي است که خلفاي چهارگان

گیرد. و همگی دوستدار یکدیگر بودند و آیه داللتی بر اینکه یکی امیر دیگران باشد،  می
 والیتو  ولیندارد، بلکه این اعتقاد از جهات گوناگون باطل است، بدین ترتیب لفظ 
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گیرد، اما امارت عام نیست،  میاست و آیه عام بوده و تمام مؤمنان را در بر والیغیر از 
 بلکه خاص است. 

: اگر مقصود ولی در آیه مذکور امارت و سردمداري بود، در آن صورت دلیل هفدهم

ی عليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا«گفت:  می َ ٱ َ�َتَولَّ  َمن﴿گفت:  و نمی »يتولّ َّ� 
وه« توان گفت: بنابراین به کسی که سرپرستی آنها گمارده شد نمی ،﴾َورَُسوَ�ُ  . بلکه »تولّ

ی عليهم«باید گفت:   .»تولّ

شود که گفته شود متولی و امیر  : خداوند متعال چنین توصیف نمیدلیل هیجدهم
هاي واالیش از هر عیبی پاك و بري است. او خالق و  ترین و نام بندگانش، او باشکوه

پروردگار و پادشاه بندگان بوده و آفرینش و فرمان مختص اوست. بنابراین گفته دهنده،  روزي
شود خداوند امیرمؤمنان است. مانندي که متولی مثل علی و دیگران به این اسم نامیده  نمی
  خدا توان گفت؛ زیرا جایگاه رسول هم نمی  ي رسول خدا شوند. و این را درباره می

 ي جز خلیفه  باالتر از آن است که امیرمؤمنان نامیده شود. و حتی به ابوبکر صدیق
 بود.   گفتند. و اولین کسی که به این نام خوانده شد عمر فاروق نمی  رسول خدا

بن جحش امیر یک لشکر جنگی بود و امیرالمؤمنین  روایت شده است که عبداهللا
لشکر بود و قبل از عمر به طور عموم، بر کسی این نامیده شد، ولی این امارت ویژه آن 

 اسم تلقی نشده است و او برازنده این اسم بود. 
اما والیت در برابر عداوت به این معناست که خداوند بندگان مؤمن خود را دوست 
دارد و آنها نیز خدا را دوست دارند. خداوند از آنها راضی و آنها نیز از خداوند خشنود 

کس با دوست خداوند دشمنی ورزد خداوند با او اعالن جنگ کرده است.  هستند و هر
و این والیت از رحمت و احسان خداست و مانند والیت مخلوق به مخلوق دیگر که به 

 فرماید:  باشد. خداوند می خاطر نیازمندي یکدیگر است، نمی

ِ  دُ مۡ �َۡ ٱ َوقُلِ ﴿ ِيٱ ِ�َّ ُ  يَُ�ن َولَمۡ  اَوَ�ٗ  َ�تَِّخذۡ  لَمۡ  �َّ ۡ ٱ ِ�  َ�ِ�كٞ  ۥ�َّ ُ  يَُ�ن َولَمۡ  كِ ُملۡ ل  ۥ�َّ
ۖ ٱ ّمِنَ  َوِ�ّٞ  ّلِ  ].111[اإلسراء:  ﴾�ُّ
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بگو حمد و ستایش خدایی راست که فرزندي براي خود نگرفته و همتایی در «
 .»پادشاهی خود ندارد و دوستی به سبب ضعف و ناتوانی برنگزیده است

اج و خواري بدان نیازمند باشد برنگزیده است. و بنابراین خداوند دوستی که در احتی
 فرماید:  می

ةَ لۡ ٱ يُرِ�دُ  َ�نَ  َمن﴿ ةُ لۡ ٱ فَلِلَّهِ  عِزَّ ۚ  عِزَّ  ].10[فاطر:  ﴾َ�ِيًعا
 .»ها در دست خداوند و مختص اوست هر کس طالب عزت است پس تمامی عزت«

بر خالف پادشاهان و دیگران که براي حفظ جایگاه خویش یاوري ندارند که آنها را 
 کنند، ولی خداوند این گونه نیست.  یاري کند، به همین خاطر به دیگران ابراز دوستی می

توان گفت که  هرکس که امام عادل سرپرست و سردمدار اوست نمی دلیل نوزدهم:
؛ زیرا امام عادل بر منافقین و کفار هم آن شخص از حزب خداست تا غالب باشد

کند. همان طور که در شهر مدینه، اهل ذمه و منافقین زیر پرچم حکومت  سرپرستی می
 فرماید:  بودند، و کفار و منافقین تحت حکومت علی بودند. و خداوند می  پیامبر

َ ٱ َ�تََولَّ  َوَمن﴿ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِ ٱ َب ِحزۡ  فَإِنَّ  َءاَمنُوا  ].56: ة[المائد ﴾٥٦ لِبُونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َّ
و اهل ایمان دوستی کند و دوستدار آنها باشد آنها   و هر کس به خدا و رسول خدا«

 .»حزب غالب خداوند هستند

هر فردي «شد:  اگر مقصود آیه امارت و سردمداري بود در آن صورت معنی آیه این می
حال آنکه » شوند کنند از حزب غالب او محسوب می میکه اهل ایمان بر آنها حکومت 

گونه که کفار و منافقین بر اساس قضا و قدر خداوند تحت فرمان  این گونه نیست. همان
 او هستند با وجود این، خداوند آنها را دوست نداشته و آنان مبغوض خداوند هستند.

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 :فصل دوم
  پاسخ به کسی که مدعی است قرآن داللت بر این دارد که پیامبر

 مأمور به تبلیغ امامت علی بوده است

 گوید: برهان دوم ما براي اثبات امامت علی این آیه است:  مصنف رافضی می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  ﴾ۥرَِساَ�َهُ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ

 ].67: ة[المائد
اي رسول، ابالغ کن آنچه از سوي پروردگارت به تو نازل شده و اگر انجام ندهی «

 .»اي رسالتت را ابالغ نکرده
شده گوید:) اتفاق بر این است که این آیه در حق علی نازل  ي شیعه می (این نویسنده

در   کند که گفت: این آیه بر پیامبر روایت می 1است. و ابونعیم با سند خود از عطیه

) سخن گفته است، کنیه وی ۲/۱۷۶در کتاب المجروحین (عطیه بن سعدالعوفی که ابن حبان در خصوص وی  -١

بن مرزوق از او روایت  بن یحیی و فضیل ابوالحسن و اهل کوفه بود. از ابوسعید خدری روایت کرده است. فراس

شد.  اند. از ابوسعید خدری احادیثی شنیده است. پس از مرگ ابوسعید در مجالس درس کلبی حاضر می کرده

کرد. با کنیه ابوسعید از او  فالن چیز را فرموده است وی سخن او را حفظ می  ت: پیامبرگف هر گاه کلبی می

گفت ابوسعید.  پرسید چه کسی این حدیث را به تو گفت: می کرد. هر گاه شخصی از او می حدیث روایت می

بنابراین استدالل کردند که مقصود وی ابوسعید خدری است در حالی که کلبی مدنظر او بود.  بنابراین گمان می

 به او و نوشتن حدیث از او جز به منظور تعجب شایسته نیست. 
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بن ابیطالب نازل گردیده است. در تفسیر ثعلبی در بیان معنی آن آمده است که:  حق علی
  ، آنچه در فضل علی بر تو نازل کردیم آن را ابالغ کن! لذا رسول خدا اي پیامبر

هر کس من موالي او «یعنی:  »َمْوالهُ  َ�َعِ�ٌّ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «دست علی را گرفت و فرمود: 
موالي (سرپرست)   و از آنجایی که به اجماع، پیامبر. »هستم پس علی هم موالي اوست

 ابوبکر و عمر و دیگر صحابه است، پس علی نیز موال و امام آنهاست. 
در غدیر خم بود با ندایی   آمده است: هنگامی که پیامبر و همچنین در تفسیر ثعلبی

مردم را جمع کرده، سپس دست علی را گرفت و فرمود: هر کس من موالي او هستم، 
 هاي دیگر نیز پخش و پراکنده شد.  علی هم موالي اوست. و این سخن وي در سرزمین

آمد از   نزد پیامبر بن نعمان فهري رسید سوار بر شتر شده هنگامی که به گوش حارث 
اي از اصحاب بود،  که در میان عده  شتر خود پیاده شد و آن را بست و به نزد پیامبر

! به ما فرمان دادي که گواهی بدهیم معبود بر حقی جز  رسید. سپس گفت: اي محمد
او هستی، ما نیز قبول کردیم. به ما دستور دادي پنج وعده   خداوند نیست و تو رسول

نماز بخوانیم و زکات اموالمان را پرداخت کنیم و یک ماه روزه بگیریم و حج خانه خدا را 
پسر عمویت را گرفتی  1به جا آوریم، همه را پذیرفتیم. به این بسنده نکردي تا اینکه بازوان

س که من سرپرست اویم علی هم موالي اوست. آیا و او بر ما برتري دادي و گفتی: هر ک
فرمودند: سوگند به خدایی که جز او   این سخن توست یا سخن خداوند است؟ پیامبر

معبود برحقی نیست این دستور خداست. حارث روي گردانیده به سوي شتر خود رفت و 
ن یا عذابی گفت: پروردگارا، اگر این سخن او حق است پس بارانی از سنگ بر ما ببارا

)، الضعفاء و ۴۱۳)، شرح حال شماره: (۷/۲۲۴های ذیل آمده است: تهذیب التهذیب ( شرح حال وی در کتاب

ل شماره: )، شرح حا۱۰۵عبید آجری، (ص  )، سؤاالت ابو۲۳۲۱)، شرح حال شماره: (۱۸۰، ۲المتروکین ابن جوزی (ج 

 ) (م). ۱۳۹۲)، شرح حال شماره: (۳/۳۵۹) الضعفاء الکبیر، عقیلی (۵۶۶۷)، شماره: (۳/۷۹)، میزان االعتدال (۲۴(

بع با سکون حرف باء؛ وسط بازو به همراه گوشتش است که هم انسان و هم غیر انسان را شامل  -١
َّ

لسان العرب، الض

شود أخذ بضبعیه،  شود. وقتی گفته می باال به پایین نیز گفته می شود. به کل بازو یا زیر بغل یا نصف یا از می

 یعنی  دو بازویش را گرفت. 
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دردناك بر ما فرو فرست. هنوز به شتر خود نرسیده بود که خداوندي سنگی را بر فرق 
 سرش فروکوبیده از پشت او خارج شد و او را به قتل رساند، آنگاه این آیات نازل شد: 

َل ﴿
َ
ٓ  َسأ ٰ ّلِلۡ  ١ َواقِعٖ  بَِعَذاٖب  �ُِلۢ َسا ِ ٱ ّمِنَ  ٢ َدافِعٞ  ۥَ�ُ  َس لَيۡ  فِرِ�نَ َ�  ذِي �َّ

ۡ ٱ  ].3-1[المعارج:  ﴾٣َمَعارِِج ل
تواند عذاب خدا را  شود (بگو) هیچ کس نمی پرسشگري پرسید از عذابی که واقع می«

 .»از کافران دفع کند
 از جمهور علماي تفسیر آورده است.  1این روایت را نقاش

 توان به این مسائل پاسخ گفت:  از چند جهت می
اینکه این نوع دروغ و افتراء از دروغ قبلی بزرگتر است. که به خواست خداوند  نخست

متعال آن را توضیح خواهیم داد. و همچنین ادعاي این که به اتفاق در حق و منزلت علی 
ها پیرامون این آیه است. این دو سخن از سوي هیچ کدام از  نازل شده بزرگترین دروغ

اند گفته نشده است. ولی آنچه از ابونعیم در کتاب  مطلع علمایی که از سخن خود آگاه و

روایت کرده و یا از افرادي مثل نقاش، ثعلبی، واحدي و از » فضائل اخللفاء«و » ةحلي«

هاي آنها  دانند که بسیاري از روایت تفاسیر آنها آورده است، اهل علم حدیث به اتفاق می
رند که حدیث مذکور در تفسیر ثعلبی اند. و اهل حدیث اتفاق نظر دا دروغ و ساختگی

که ثعلبی اهل علم  اساس است، که بعداً دالیل ساختگی بودن آن و این ساختگی و بی
 حدیث نبوده را ارائه خواهیم داد. 

گوید: وی  ) در خصوص او می۲/۲۰۱ابوبکر محمدبن حسن بن زیاد موصلی. خطیب بغدادی در تاریخ خود ( -١

تصنیف کرده » دورشفاء الص«عالم به حروف قرآن و حافظ تفسیر بود که در خصوص تفسیر کتابی تحت عنوان 

گوید: در روایات  می ۲۰۱است و تصانیف دیگری در خصوص انواع قرائت و علوم دیگر دارد. همچنین در ص 

گوید: دانی در  می ،۱۵/۵۷۶: او احادیث منکر با سند از راویان مشهور وجود دارد. ذهبی در سَیر أعالم النبالء

گاه بر روایات او در خصوص قرائت» التیسیر«کتاب  تر است، اما دل با روایات  ها اعتماد کرده است و خداوند آ

 گیرد. خداوند از او دربگذرد.  او آرام نمی

: ، میزان اإلعتدال۳/۹۰۸: ، تذکرة الحفاظ۴/۲۹۸: های آمده است: وفیات األعیان شرح حال وی در این کتاب

 (م).  ،۳/۸: ، شذرات الذهب۵/۱۳۲: میزانـ، لسان ال۱۱/۲۴۲: ، البدایة والنهایة۲/۳۴۵: ، الوافی بالوفیات۳/۵۲۰
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ها درآمیخته با  اي را یادآور شویم و آن اینکه: روایت به جاست که در اینجا قاعده
صحت و سقم و راست و دروغ بودن آنها هاي فراوانند و براي تشخیص  راست و دروغ

باید به علماي حدیث مراجعه کنیم. همان گونه که در زبان و لغت به اهل آن رشته و در 
کنیم و هر علمی متخصصین خود را  شعر و طب و دیگر متون به اهل آن فن مراجعه می

ین دارد. دانشمندان علم حدیث ارجمندترین، راستگوترین، باالترین و دیندارتر
ها  دانشمندان بوده و در صداقت و امانت و علم، تخصص و بیان جرح و تعدیل راوي

توان مالک، شعبه، سفیان ثوري، یحیی بن  بزرگترین مردمان هستند. از جمله این افراد می
سعید، عبدالرحمن بن مهدي، ابن المبارك، وکیع، شافعی، احمد، اسحاق بن راهویه، 

حاتم، نسائی، عجلی،  زرعه، ابو دینی، بخاري، مسلم، ابوداود، ابوعبید، ابن معین، ابن م ابو
شمار از اهل علم رجال،  احمد بن عدي، ابن حاتم بستی، دارقطنی و دیگر افراد بی ابو

تر از برخی دیگر و برخی هم در معیار کالم  تر و عالم ه جرح و تعدیل، اگر چه برخی آگا
 گونه که سایر مردم هم در سایر علوم چنین هستند.  ترند همان از دیگران عادل

هاي بزرگ و  هایی را به منظور آشنایی مردم با روایات و اخبار در شکل و کتاب
ها: طبقات ابن سعد، دو تاریخ بخاري،  اند که از جمله آن کتاب کوچک تصنیف کرده

باشند و قبل از  یها، م هاي نقل شده از احمدبن حنبل، یحیی بن معین و دیگر کتاب کتاب
حاتم  خیثمه، ابن ابو یعقوب بن سلیمان، ابن ابو  هاي یحیی بن قطان و کتاب آن هم کتاب

 اند.  حازم و امثال او تصنیف شده هاي ابو و کتاب ابن عدي و کتاب
تألیف   هاي حدیث بر اساس روایت تک تک روایات صحابه از پیامبر گاهی کتاب

عمر،  شیبه، محمدبن ابو اسحاق، ابوداود طیالسی، ابوبکر بن ابو شده است، مانند: مسند احمد،
ها و  عدنی، احمدبن منیع، ابویعلی موصلی، ابوبکر بزار بصري و غیره. و گاه نیز در باب

آوري احادیث صحیح بوده است  اند که مقصود از آنها جمع موضوعات مختلف تصنیف شده
حاتم و دیگران. و افرادي هم احادیثی از صحیح  مانند: صحیح بخاري، مسلم، ابن خزیمه، ابو

 اند مثل: اسماعیلی، برقانی، ابونعیم و دیگر افراد.  مسلم و بخاري را تخریج کرده
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اند مثل: ابوداود، نسائی، ابن ماجه و غیره.  را تخریج کرده  و برخی نیز احادیث سنن
ت تخریج و که پیرامون فضائل و دیگر مسائل اس جامعبرخی از محدثین کتاب 

 اند، مثل ترمذي و دیگران.  آوري نموده جمع
تردید شیعه کم  علم حدیث از بزرگترین و ارجمندترین علوم اسالمی بوده و بی

ترین مردم نسبت به این علم هستند. در میان هواپرستان و اهل بدعت کسی  اطالع
ارج و معتزله، در هاي اهل بدعت مثل خو تر از آنها وجود ندارد؛ زیرا دیگر فرقه نادان

ترند و خوارج نیز  اند، ولی معتزله بسیار از خوارج آگاه شناخت این علم کوتاهی کرده
تر و پرهیزکارتر از شیعه  تر از شیعه هستند. همچنین خوارج راستگوتر، متدین بسیار آگاه

ترین مردم بودند.  گوید. بلکه آنها صادق بوده و کسی از خوارج از روي عمد دروغ نمی
هاي اسالمی هم افراد صادق و هم افرادي دروغگو در  معتزله نیز همچون سایر گروه

شود. ولی آن مقدار که اهل سنت و اهل حدیث به شناخت حدیث  میانشان یافت می
دادند، معتزله توجه و عنایت نداشتند؛ زیرا اهل سنت به معرفت حدیث اعتقاد  اهمیت می

کنند، و تمام تالش خویش را مبذول  ستنباط میدارند و مسایل دینی خود را از آن ا
 دارند صحیح و سقیم آن را به درستی دریابند.  می

روشی دیگري که اهل بدعت در پیش گرفته و بدان تکیه زدند این است که قرآن و 
کنند جز به خاطر تقویت دیدگاه و بینشی  حدیث را در رابطه با اصول اعتقادي ذکر نمی

 ها عمل کنند. که بدان متکی باشند و به آن ند، نه اینا  که خود درست کرده
شیعه از همه کس کمتر به این امر (توجه به قرآن و سنت در اعتقادات) توجه 

کنند. و به سند و دیگر دالیل شرعی و عقلی براي مخالفت یا موافقت با اعتقادات  می
 کنند.  خود توجه نمی

روایت هرگز وجود نداشته، بلکه هر بدین سبب در نزد آنها سندهاي متصل صحیح 
اند ناگزیر شخصی که به دروغ و کثرت اشتباه معروف است در  سند متصلی که ذکر کرده

 ي آن وجود دارد.  سلسله
هاي اسالم و  ي سند از ویژگی و آنها از این نظر شبیه یهودیان و مسیحیان هستند. ارائه

هاي اهل سنت است و  صات و ویژگیامت مسلمان است و در میان مسلمانان نیز از مخت
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ترین افراد به این مسأله هستند. مبناي درستی حدیث در نزد آنها مطابقت  شیعه کم توجه
 باشد.  آن با هواهاي نفسانی، و نشانه دروغ بودن حدیث مخالفت با هواي نفس آنها می

گوید: اهل علم واقعی همه چیز را  به همین دلیل عبدالرحمن بن مهدي می
نویسند، چه به نفع خودشان باشد و چه ضرر، ولی اهل بدعت فقط آنچه را روایت  می
 نویسند که مطابق و موافق با امیال و به نفع آنهاست.  کنند یا می می

چون پیشگامان رافضیه بسیار دروغگو بودند، احادیث (دروغ) آنها به افرادي دیگري 
دادند و قادر به تفکیک و  نمیمنتقل شد، و چون درست و نادرست را از هم تشخیص 

نمودند و به  کردند، یا همه را تصدیق می تمییز آنها نبودند یا همه را تکذیب می
 هایی که سند غیر متصل داشتند استدالل کردند.  روایت

باید از آنها پرسید، آیا آنچه افرادي مثل ابونعیم و ثعلبی و نقاش و دیگران روایت 
کنید یا به طور مطلق نسبت به آنها شک و تردید دارید؟  ل میاند، به طور مطلق قبو کرده

 کنید؟.  چه به زیان شماست رد می پذیرید و آن یا اینکه فقط آنچه را به نفع شماست می
کنید؟ اگر به طور مطلق  هایی که به ضرر شماست شک و تردید می یا فقط در روایت

  در فضائل ابوبکر و عمر و عثمانپذیرید، پس در آنها احادیث زیادي  همه آنها را می
 شود.  هاي شما می هست که پذیرفتن آنها موجب نقض گفته

احادیثی روایت   در فضایل اصحاب بزرگوار» ةاحللي«ابونعیم در ابتداي کتاب 

کند و در کتاب مناقب ابوبکر و عمر و عثمان و علی احادیثی را آورده است که  می
 .1یف و حتی منکر هستندبرخی صحیح و برخی دیگر نیز ضع

وي شخصی بود که به علم حدیث آگاه بود، ولی افرادي نظیر وي احادیثی در مورد 

گوید: خطیب  می» ۱/۱۱۱ :نعیم اصفهانی (احمدبن عبدالله حافظ) در میزان االعتدال ذهبی در شرح حال ابو -١

انگاری از جمله اخبرنا را به طور مطلق و عموم به  هلام که در آنها س بغدادی گفته است: احادیثی از ابونعیم دیده

 کند.  کار گرفته و آن را تبیین نمی

انگیز  نعیم حیرت گویم  (ذهبی ): این روش ابونعیم و امثال اوست و نوعی فریب است. و سخن این بنده در خصوص ابو

 پذیرم و آن دو نزد من مقبول هستند.  نمیپسندم گفته هیچ کدام از آن دو را در خصوص یکدیگر  است و گفته او را نمی

اند:  ها سکوت کرده اند ولی در خصوص آن روایت های ساختگی را نقل کرده و تنها گناه آنها این است که روایت

 . ۲۰۲-۱/۲۰۱: میزانـلسان ال
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کند، یا  کردند، وي مثل یک مفسر اقوال مردم را در تفسیر نقل می یک مسأله روایت می
کند  اي که دالیل مردم دیگر را ذکر می مثل فقیه در باب فقه، یا مانند مصنفی و نویسنده

اند یادآور شود، گرچه به صحت بسیاري از آنها اعتقاد نداشته و حتی  آنچه را آنها گفته تا
گوید: آنچه دیگران گفتند من نقل کردم و  به ضعف آنها معتقد بوده است؛ زیرا وي می

 ي گوینده است نه ناقل.  مسئولیت تشخیص درست و نادرست آن بر عهده
ل عبادت و فضائل اوقات و غیره به و در بسیاري از تصنیفات در خصوص فضائ

اند که همه آنها به اتفاق اهل  همین شیوه عمل شده که مصنفین، احادیث زیادي آورده
 اند.  علم، ضعیف یا ساختگی

اند که از نظر اهل علم  مثالً احادیثی که پیرامون فضلیت روزه ماه رجب آورده
در  رغائبر فضیلت نماز هستند. همچنین احادیثی که د  مجموعاً ضعیف و ساختگی

ابتداي شب جمعه و هزار رکعت نماز در نیمه شعبان و نیز احادیثی که در فضائل 
ي فضائل  ي خرج کردن براي زن و فرزندان، و احادیثی که درباره عاشوراء و درباره

دست به هم دان، حناء و خضاب و غسل کردن و نماز خواندن و دیگر موارد آورده که 
 است.   دروغ بر پیامبر همگی ساختگی و

در خصوص عاشوراء جز فضیلت روزه گرفتن، دیگر روایات، صحیح نیستند. حرب 
گوید: از احمدبن حنبل در خصوص این حدیث که هر کس روز عاشوراء بر  کرمانی می

زن و فرزندان خود گشاده دستی و خرج کند خداوند سایر ایام سال را بر وي گشایش 
 .1اساس است د، گفت: این روایت بیداو وسعت رزق خواهد 

: ضوعاترا در مو -باشد که قسمتی از حدیث طوالنی منسوب به ابوهریره می-ابن الجوزی این حدیث ساختگی  -١

گوید: این حدیث موضوع ولی رجال آن معتمد هستند گویا برخی از متأخرین  آورده است. و می ،۲/۱۰۹-۱۱۰

آورده و آن را به ابوسعید نسبت داده است و » الجامع الصغیر«اند. سیوطی نیز در  آن را ساخته و با این سند آورده

 آورده است. » ۶/۲۵۶ :ضعیف الجامع الصغیر«البانی آن را ضعیف دانسته و در 

گوید: خداوند به محقق رحم کند و از او درگذرد زیرا ابن الجوزی/این حدیث موضوع را در  ابوعبدالرحمن می

-۲/۲۰۰کتاب الموضوعات خود آورده است ولی به شیوه محقق بیان نکرده است. به طوری که ابن الجوزی (

ت و رجال آن معتمد هستند، بلکه گفته است در ) آن را آورده است. ولی نگفته است که ساختگی اس۲۰۱

 کند. ساختگی بودن این حدیث هیچ عاقلی شک نمی
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اند،  و تصنیف کرده  افرادي زیادي در فضائل اصحاب از جمله علی و غیره، کتاب نوشته
از وي  اجازهامثال خیثمه بن سلیمان طرابلسی و غیره. که خیثمه قبل از ابونعیم بوده و با 

نوشتند بر  میکرد. خالصه، عادت و روش تمامی کسانی که در این موضوعات  روایت می
کردند،  نگاران نیز به همین شیوه عمل می کردند. تاریخ شنیدند نقل می این بود که هر چه می

نوشتند هر  یکی از خلفا را می مثل تاریخ دمشق ابن عساکر و غیره. هنگامی که شرح حال
 ب نوشتند. مثالً در فضایل علی و معاویه یافتند می روایتی را در این موضوع می

اند که دروغ بودن آنها براي اهل علم روشن است، اما احادیث  هایی ذکر کرده روایت
ثابت و صحیح در صحیح مسلم و بخاري و غیر آنها در فضائل علی آمده است، اگرچه 

  ها در فضیلت معاویه به طور ویژه چیزي نیامده، ولی او همراه رسول خدا در این کتاب

مراسم حج   با پیامبر الوداع حجةاشته و در در جنگ حنین و طائف و تبوك شرکت د
در کتابت وحی به   ي کسانی بود که پیامبر را به جا آورد و وي کاتب وحی و از زمره

 وي اعتماد داشت، همان گونه که به دیگر اصحاب اعتماد داشت. 
هایشان  هایی را که مصنفین مذکور در کتاب اگر مخالفین (شیعیان) تمامی روایت

اند که متناقض مذهب  بسیاري را نقل کرده  ند بپذیرند، در آن صورت روایاتا آورده
آنهاست. و اگر تمامی آنها را رد کنند استدالل آنان به آن احادیث باطل است. و اگر 

کنیم؛ در این  بگویند آنچه موافق مذهب ماست قبول و آنچه مخالف آن است رد می
او بگوید که دلیل هر دو باطل است، به دلیل تواند همین را به  صورت مخالف او هم می

توان این گونه استدالل کرد، زیرا در پاسخ او گفته  اینکه براي صحت یک مذهب نمی
اي ولی مذهب را قبول نداري، پس دلیل صحت  شود: اگر صحت حدیث را دانسته می

آن حدیث چیست؟ و اگر صحت آن را فقط به این دلیل که موافق مذهب توست 
اي، تصحیح حدیث با مذهب ناممکن است. به سبب اینکه صحت مذهب به  تهپذیرف

ت برداشته....و یواقع یشرمانه از رو یآن را جعل و وضع کرده و پرده را از ب یابداع ی) به صورتین رافضیاما (ا

ن یاعتماد داشته آنجا که ابن عراق گفته: ا ۱۰۵ص۲ج :عةیه الشریمحقق رحمه الله به نقل ابن عراق در تنز

 اند. ذکر کرده۹۷-۹۶ :در الفوائد المجموعة یو شوکان ۳۰۲ص۵زان جیث موضوع را ابن حجر در اسان المیحد
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صحت آن حدیث بستگی دارد و صحت حدیث نیز به صحت مذهب وابسته است. در 
 آید، پس چنین استداللی ممکن نیست.  چنین حالتی دور و تسلسل به وجود می

شناخته شده و همچنین اگر درستی مذهب آنها از راه دیگري غیر از راه مذکور 
باشد، این مستلزم درستی و صحت آن روش نیست، زیرا چه بسا انسان سخن شخصی 

را   اي از پیامبر را تکذیب کند که در واقع آن گفته حق باشد. بسیاري از مردم گفته
آن را نفرموده است.   کنند که معنی آن سخن درست است ولی پیامبر روایت می

 باشد.   ي پیامبر یست که فرمودهدرست بودن سخنی مستلزم این ن
اگر رافضه نیز درستی مذهبشان را به این روش شناخته باشند امکان ندارد که صحت آن 

 شود.  روش را با صحت مذهب خودشان شناخته باشند؛ زیرا این کار منجر به دور ممتنع می
آن  بنابراین در هر دو صورت ثابت شد که صحت احادیث مذکور صرفاً با موافقت

شود. چه صحت آن مذهب معلوم باشد و چه  با مذهب یک فرد یا گروهی محقق نمی
داند که در روایات،  معلوم نباشد. اگر کسی کمترین بهره از علم و انصاف داشته باشد می

دروغ و راست هر دو وجود دارند. مردم در معایب یا ذکر محاسن و موارد دیگر دروغ 
 اند. لفت با افراد چیزهایی گفتهاند. و در موافقت و مخا بسته
  هاي متعدد پیرامون فضائل ابوبکر، عمر و عثمان دانیم که مردم در روایت ما می 

اند. و  دروغ گفته   هاي مربوط به فضائل علی گونه که در روایت اند، همان دروغ گفته
وغ در میان اهل بدعت دروغگوتر از شیعه وجود ندارد، برخالف خوارج که هرگز در

 گفتند، بلکه با وجود گمراهی و بدعتشان راستگوترین مردم بودند. نمی
ها را صرفاً به خاطر موافقت و مخالفت با اعتقادات خود  اهل علم و دین روایت 

و امت و   کنند، بلکه گاه فردي احادیث فراوانی در فضائل پیامبر تصدیق و تکذیب نمی
کنند. و احادیث بسیاري را به دلیل  کند که آن را به دلیل دروغ بودن رد می یارانش نقل می

پذیرند، گرچه ظاهر آن احادیث مخالف اعتقادات آنها باشد، زیرا بر  صحت سندشان می
 دانند، یا تفسیري دارد که مخالف اعتقادات آنها نیست.  مبناي اعتقادشان یا آن را منسوخ می

نابراین، در روایت حدیث اصل و قاعده بر این است که آن را به ائمه و علماي ب
دانند او نیز  مند شود آنچه آنها می حدیث ارجاع دهیم و هر کس از علم ایشان بهره
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خواهد دانست. یا اینکه براي صحت و ضعف حدیث به دلیلی جدا از روایت استدالل 
(علم روایت و علم درایت)، و اال اگر کسی  کند. بنابراین وجود هر دو علم الزم است

گفت: فالنی آن را روایت کرده است قابل استدالل نیست، چه نزد اهل سنت و چه 
شیعه. و در میان مسلمانان کسی نیست که هر حدیثی را که هر مصنفی روایت کند مورد 

ر ابتدا باید گیرد، د احتجاج و استدالل قرار دهد. و هر حدیثی که مورد استدالل قرار می
 صحت آن را بررسی کنیم. 

به اتفاق اهل علم صرف اسناد روایتی به ثعلبی یا امثال او دلیل بر صحت آن روایت 
هاي مثل صحاح، سنن،  نیست، به همین سبب هیچ کدام از علماي حدیث در کتاب

اند؛  دهها را نیاور کنند، آن روایت مسانید و غیره که مردم براي حدیث به آنها مراجعه می
زیرا دروغ بودن چنین روایاتی بر کسی که کمترین آگاهی از علم حدیث داشته باشد 

 پوشیده نیست. 
نماها است مبنی بر  ي گمان برخی عوام یا عالم این مسأله در نزد اهل علم به منزله

که برخی عوام  بر یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت بوده است، یا این  که پیامبر این
اند!. یا گمان گروهی از  بوده  و امثال او قبل از پیامبر / کنند ابوحنیفه می گمان

هاي بزرگ شرکت کرده و در این خصوص  ها مبنی بر اینکه حمزه در جنگ ترکمان
ي بدر و  هایی در بین خود دارند، ولی علما اتفاق نظر دارند که او جز در غزوه روایت

ت و در جنگ اُحد به شهادت رسید. یا گمان ها شرکت نکرده اس اُحد در دیگر جنگ
مثل ام   هاي دمشق برخی از زنان پیامبر ي اینکه در قبرستان برخی از مردم درباره

بن کعب، و اویس قرنی و دیگران مدفون  مثل أبی  سلمه و برخی از یاران پیامبر
اند. اما در  فتهدانند که هیچ کدام از همسران به دمشق نر هستند، در حالی که اهل علم می

شده که اهل شام او را ام سلمه   شام اسماء دختر یزیدبن سکن انصاري به خاك سپرده
 است.   اند و گمان نادانان بر این است که وي همان ام سلمه، همسر پیامبر نامیده

 و أبی بن کعب نیز در مدینه از دنیا رفت و اویس قرنی نیز تابعی بوده و به شام نرفته است. 
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، اما باطل 1در وسط نجف است  یا گمان برخی از جهال مبنی بر اینکه قبر علی
دانند که علی و معاویه و عمروبن  بودن این گمان براي اهل علم روشن است و می

عاص از بیم اینکه مبادا خوارج آنها را نبش قبر کنند در همان منزل امارت خود دفن 
شدند؛ زیرا خوارج بر کشتن این سه نفر سوگند خورده بودند، لذا علی را به قتل 

مجروح کردند. و فردي به نام خارجه در مکان عمروبن عاص  رسانیده و معاویه را نیز
اي بر وي وارد کرد به گمان اینکه عمرو است، پس او را به قتل  بود که قاتل ضربه

رسانید. هنگامی که آشکار شد خارجه است قاتل گفت: هدفم کشتن عمرو بود ولی خدا 
ها در بین افراد  قبیل گمانالمثل شد. از این  خواست خارجه کشته شود و این مسأله ضرب

 اند. ها خالف آن را ثابت کرده نادان و ناآگاه بسیار است، ولی اهل علم از طریق روایت
باید گفت در خود متن حدیث چیزهاي زیادي وجود دارد که بر دروغ  پاسخ دوم: 

هنگامی که در   بودن آن داللت دارند، مثالً در این روایت آمده است که رسول خدا
بود، با ندایی مردم را جمع کرد و سپس دو دست علی را گرفت و  غدیرخمی به نام جای

ي وي در  فرمود: هر کس من موالي اویم علی هم موالي اوست. و این فرموده
بن نعمان فهري رسید سوار بر شتر  هاي دیگر نیز پخش شد. وقتی خبر به حارث سرزمین

ی از یاران خود بود. پس یادآور شد که آنها آمد که در أبطح در میان گروه  نزد پیامبر
در مورد شهادتین و نماز و روزه و حج فرمانبرداري کردند، سپس   بر امر رسول خدا

گفت: آیا به این اکتفا نکرده و راضی نشدي تا اینکه بازوان پسر عمویت را   به پیامبر
علی هم موالي  گرفته و او را بر ما برتري دادي؟ و گفتی هر کس من موالي اویم

فرمودند: به امر و   اوست؟ آیا این از جانب خودت است یا از طرف خدا؟ پیامبر
روي   دستور خداست. سپس حارث بن نعمان به سوي مرکب خود رفته از پیامبر

طالب در بلخ افغانستان است، و از همین لحاظ آن را  کنند قبر علی بن ابی و یا اینکه برخی از جاهالن گمان می -١

ی  برند، و حتی شیوه ی سیاسی و اقتصادی می نامیده اند، البته روافض از این کار استفاده مزار شریف

کنند، و از  سازی در ایران بسیار معمول است که در شهرها و بعضی جاهای تفریحی قبری نیز درست می امامزاده

شریف افغانستان است فقط زنند، اما اعتقاد اینکه قبر علی در شهر مزار  این راه پولهای کالن به جیب می

 سوادی قائلین آن را میرساند. [مصحح]. جهالت و بی
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گردانید و گفت: پروردگارا، اگر این حق و از جانب توست، بر ما از آسمان سنگ بباران 
فروفرست. هنوز به شتر خود نرسیده بود که خداوند سنگی بر یا عذاب دردناکی بر ما 

او فروفرستاد که بر فرق سر او اصابت نموده و از پشت وي خارج شد و او را به قتل 

َل ﴿رساند. و خداوند هم آیات یک تا سه معارج را که قبالً گذشت نازل کرد: 
َ
ٓ  َسأ  �ُِلۢ َسا

ٰ ّلِلۡ  ١ َواقِعٖ  بَِعَذابٖ  ِ ٱ ّمِنَ  ٢ َدافِعٞ  ۥَ�ُ  َس لَيۡ  فِِر�نَ َ� ۡ ٱ ذِي �َّ  ].3-1[المعارج:  ﴾٣ َمَعارِِج ل
کس  یچعذاب مخصوص کافران است، و ه ینکرد که واقع شد! ا یعذاب يتقاضا گري پرسش«
که فرشتگانش بر آسمانها  يالمعارج [= خداوند يخداوند ذ يآن را دفع کند، از سو تواند ینم

 .»]!کنند یصعود و عروج م
در   پاسخ به این دروغگویان باید گفت: اجماع بر این است که آنچه پیامبردر 

بود که شیعه نیز این امر را پذیرفته و  الوداع حجةغدیر گفت، در هنگام بازگشت وي از 
بعد از آن به   باشد و پیامبر الحجه می گیرند که روز هیجدهم ذي آن روز را جشن می

الحجه،  لوداع به مدینه بازگشت. و در طول سه ماه ذيا حجۀمکه برنگشت، بلکه بعد از 
االول از دنیا رفت در حالی که در  محرم و صفر به حیات خود ادامه داد و در ابتداي ربیع

هاي دیگر هم این  آن را فرمود، در سرزمین  این روایت آمده که بعد از آنکه پیامبر
است، پس  که أبطح در مکهی سخن پخش شد و حارث در أبطح به نزد او آمد، در حال

 خبر بوده است.  این دروغ را فردي جاهل ساخته که از زمان غدیر خم هم بی
  ي معارج مذکور به اتفاق علماء مکی است و قبل از هجرت پیامبر همچنین سوره

ي غدیر خم نازل شده است، پس  به مدینه و حدود بیش از سیزده سال قبل از حادثه
 از غدیر خم نازل شده باشد؟ چگونه ممکن است بعد

 همچنین آیه: 

ْ  �ذۡ ﴿  ].32[األنفال:  ﴾ِعنِدكَ  ِمنۡ  قَّ �َۡ ٱ ُهوَ  َذاَ�ٰ  َ�نَ  إِن للَُّهمَّ ٱ قَالُوا
 .»...حق است و از طرف توست ینپروردگارا! اگر ا«را که گفتند:  ی) زمانیاورو (به خاطر ب«

ها  کمی پیش از جنگ بدر و سال ي انفال است به اتفاق رأي این سوره که در سوره
قبل از غدیر خم نازل گشته. و به اتفاق اهل تفسیر به سبب سخنان مشرکین امثال 
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گفتند نازل گشته است، که خداوند با  می  ابوجهل و غیره که قبل از هجرت به پیامبر
 آیه است خبر داد:   از گفته آنها که مضمون  این آیه براي پیامبر

ُ  �ذۡ ﴿ ْ قَال مۡ  ِعنِدكَ  ِمنۡ  قَّ �َۡ ٱ ُهوَ  َذاَ�ٰ  َ�نَ  إِن للَُّهمَّ ٱ وا
َ
ٓ ٱ ّمِنَ  ِحَجاَرةٗ  َناَعلَيۡ  ِطرۡ فَأ َما  ءِ لسَّ

وِ 
َ
ِ��ٖ  بَِعَذاٍب  تَِنائۡ ٱ أ

َ
 ].32[األنفال:  ﴾٣٢ أ

 ي آنها را برایشان یادآوري کند. مثل آیات دیگري از قبیل:  به او فرمان داد که این گفته

 ].30: ة[البقر ﴾�َِكةِ َمَ�ٰٓ لِلۡ  َر�َُّك  قَاَل  �ذۡ ﴿
 .»هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت«

 فرماید: یا مانند این آیه که می

هۡ  ِمنۡ  َت َغَدوۡ  �ذۡ ﴿
َ
ۡ ٱ ُ�َبّوِئُ  لَِك أ  ].121عمران:  [آل ﴾ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

یا به یاد آنها   و آیاتی از این قبیل به خاطر آن بوده که گذشته را به یاد پیامبر
 بیاورد. که همگی حاکی از آن است که گفته مشرکین قبل از نزول آیه بوده است. 

همچنین هنگامی که مشرکین چنین درخواستی از خداوند کردند خداوند نیز فرمود 
 فرستد:  در میان آنهاست عذابی بر آنها نمی  مادامی که محمد

ُ ٱ َ�نَ  َوَما﴿ َ�ُهمۡ  �َّ نَت  ِ�َُعّذِ
َ
ُ ٱ َ�نَ  َوَما �ِيِهمۚۡ  َوأ َ�ُهمۡ  �َّ  ﴾٣٣ فُِرونَ َتغۡ �َسۡ  َوُهمۡ  ُمَعّذِ

 ].33[األنفال: 
و مادامی که تو درمیان آنها هستی و یا آنها در استغفار و طلب بخشش از خداوند «

 .»دهد هستند خداوند آنها را عذاب نمی

را مطرح کردند خداوند  علما بر این اتفاق دارند که وقتی مشرکین درخواست مذکور
بر اهل مکه از آسمان سنگ نفرستاد و اگر چنین چیزي اتفاق افتاد مثل داستان اصحاب 

ي خدا  گونه چیزها (که نشانه ها براي نقل این شد، چون انگیزه فیل شایع و منتشر می
هستند) زیاد است. و اگر ناقل چنین چیزي گروهی از اهل علم باشند، پس چرا در 

اند مثل مسند، صحیح، فضائل، تفسیر،  یی که مؤلفین علوم مختلف تألیف کردهها کتاب
اند. وقتی ثابت شد که سند چنین  هاي سیره و امثال آن چنین روایتی را نیاورده کتاب

 گردد.  اساس بودن آن معلوم می ناشناخته است، دروغ و بی
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عه) این سخن را آید، حارث که (به ادعاي شی همچنین آن گونه که از حدیث برمی
شد، زیرا  ي اسالم امر شده بود پس وي مسلمان محسوب می گفته، به ارکان پنجگانه

  گردد که در زمان پیامبر گفت: ما از تو همه آنها را قبول کردیم و از همین راه معلوم می
 چنین چیزي (امامت علی) به گوش هیچ مسلمانانی نرسیده است. 

شناخته شده نیست، بلکه   نام در میان اصحاب پیامبرعالوه بر این، شخصی به این 
  نیز از جنسروایت اند.  واهی آمده طرقیه و هایی است که در احادیث از جنس اسم

اند.  عنتر و دلهمه (پهلوان داستانی عرب) گفتهاست که پیرامون زندگی  ي تاروای
تی احادیث که در احادیث (ح  هاي زیادي در خصوص اسامی اصحاب پیامبر کتاب

ضعیف) نام آنها ذکر شده، نوشته شده است مثل کتاب: االستیعاب ابن عبدالبر و کتاب 
ابوموسی و امثال آنها، هیچ کدام نامی از شخص   ابن منده، ابونعیم اصفهانی، حافظ

گردد که از او در روایات یادي به میان  اند. بنابراین معلوم می مذکور در حدیث نبرده
هاي خود  اند در کتاب نویسندگان مذکور جز آنچه اهل علم روایت کردهنیامده، زیرا 

بکري کذاب و امثال او را کسی ذکر » تنقالت األنوار«اند، و روایات طرقیه مثل  نیاورده

 نکرده است. 
شما مدعی هستید که امامت علی با قرآن ثابت شده است، در حالی که در  پاسخ سوم:

 ي خداوند:  ظاهر قرآن به هیچ وجه چیزي دالّ بر امامت علی وجود ندارد. و این فرموده

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  ﴾ۥَ�َهُ رَِسا َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ

 ].67: ة[المائد

نازل شده و   گیرد که به پیامبر لفظ این آیه عام است و تمامی چیزهایی را در برمی
کند. بنابراین ادعاي این مدعی مبنی بر اینکه، امامت  فقط بر یک چیز معین داللت نمی

مأمور به تبلیغ آن شده بود و آن را نیز تبلیغ کرد، با   علی همان چیزي بود که پیامبر
شود؛ زیرا در قرآن چیزي که دالّ بر این امر معین باشد وجود ندارد. و  قرآن ثابت نمی

اگر با نقل و روایت ثابت شود، در آن صورت با خبر (روایت) ثابت شده است نه با 
کند، بر قرآن  یغ امامت علی میقرآن، و اگر کسی مدعی شود قرآن داللت بر امر به تبل
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دروغ بسته؛ زیرا قرآن نه به طور عموم و نه به وجه خصوصی (اختصاصی) بر امامت 
 علی داللت ندارد. 
معلوم گشته، بر خالف   باید گفت این آیه به آنچه از احوال پیامبر پاسخ چهارم:

است که خداوند چنین حاکی از آن   کند. و احوال پیامبر ادعا و اعتقاد شیعه داللت می
چیزي را بر او فرو نفرستاده، و او را امر به تبلیغ امامت نکرده است؛ زیرا اگر چنین 

 نمود.  کرد. و از امر خداوند سرپیچی نمی چیزي بود، حتماً آن را تبلیغ می
چیزي از وحی را   گفت: هر کس گمان کند که محمد ل به همین دلیل عایشه

 فرماید:  کتمان کرده دروغگوست، زیرا خداوند می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  ﴾ۥرَِساَ�َهُ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ

 ].67: ة[المائد
اگر انجام ندهی اي رسول، ابالغ کن آنچه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده و «

 .»اي رسالتت را ابالغ نکرده

چیزي داّل بر امامت علی را   دانند که پیامبر  ولی اهل علم به طور حتم و یقین می
کنند که از جمله  ابالغ نکرد، و با طُرُق مختلف و گوناگون این مسأله را اثبات می

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:  هاي آنها می استدالل
ها و اسباب فراوانی وجود داشت لذا اگر اصل و اساسی  چنین امري انگیزهبراي نقل 

گونه که احادیث زیادي شبیه آن روایت شده، خصوصاً در  شد، همان داشت، حتماً نقل می
اند. پس چگونه  فضائل علی روایات فراوان روایت شده که اصل و اساس ندارند و دروغ

ابالغ شد ولی مردم آن را نقل نکردند؟ در   رحق و حقیقتی به این مهمی از طرف پیامب
شنوند به دیگران برسانند. و  به امت خود دستور داد هر آنچه از او می  صورتی که پیامبر
 به رسانیدن و ابالغ آن امر کرده باشد جایز نیست.   کتمان آنچه پیامبر
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آنها و امیري  برخی از انصار درخواست کردند که امیري از  در هنگام وفات پیامبر
این مسأله را رد کرده و گفتند: که امارت   از مهاجرین انتخاب شود، اصحاب پیامبر

 .1باید از قریش باشد و از طرق مختلف قریشی بودن امیر را روایت کردند
ها چیزي را نقل نکرد که دالّ  ولی هیچ کدام از آنها نه در آن مجلس و نه در سایر جا

بر امامت علی باشد. و مسلمانان با ابوبکر صدیق بیعت کردند در حالی که بیشتر 
بن ابیطالب را به  تمایل داشتند که علی -امیه و دیگران هاشم، بنی بنی-فرزندان عبد مناف 

 ولی هیچ یک از آنها یادي از این نص نکردند. عنوان امیر برگزینند 
به همین منوال پیش رفت. و حتی زمانی که   در زمان عمر و عثمان و خود علی

والیت به علی رسید، نه علی و نه کسی دیگر از اهل بیت او و نه احدي از اصحابِ 
ز تمامی نامی از این نص به میان نیاوردند و این نص بعدها و بعد ا  معروف پیامبر

باشند مثل  اینها ظاهر شد. افرادي که از حدیث و سنت آگاهی دارند و دوستدار علی می
اي  گویند: علی بعد از عثمان خلیفه بود ولی عده امام احمد بن حنبل و دیگر امامان، می

اند در دوران علی فتنه و اختالف به  از اهل علم و دیگران به منازعه پرداختند و گفته
 ي دیگر به اتفاق نظر نرسیدند.  و امت اسالم در خصوص وي و یا خلیفهوجود آمد 

آورده  ۵۲شماره:  ،۳۰۱-۲۹۸، ص ۲ج : عالمه البانی در إرواء الغلیل» األئمة من قر�ش«این حدیث را با لفظ  -١

ب، بن ابیطال بن مالک، علی گوید: صحیح است و از حدیِث جماعتی از اصحاب از جمله انس است و می

ابوبرزه األسلمی وارد شده است. سپس در خصوص طرق مختلف ورود آن سخن گفته است. و حدیث روایت 

) این گونه آغاز شده که: امامان از قریش هستند ۳/۱۲۹طوالنی است و در مسند، چاپ حلبی (  شده از انس

گوید:  یح دانسته و در ارواء الغلیل میآنان بر شما حقی دارند و شما نیز حقی بر آنها دارید ... . البانی آن را صح

 اند.  و بیهقی در سنن خود آن را آورده» حلیه«طیالسی آن را در مسند خود و ابن عساکر و ابونعیم در 

شود: امامان از قریشند، نیکان آنها امیر نیکان و بدکاران آنها امیر بدانشان  این گونه شروع می  و حدیث علی

 اند.  ه وید: بیهقی و حاکم آن را تخریج کردگ هستند ... . سیوطی می

و  ۵/۱۹۲: ، مجمع الزوائد۸۵ص: : ، معجم الصغیر طبرانی۷۶-۴/۷۵: البانی گفته: این روایت در مستدرک

-۴/۴۲۱برزه در مسند، چاپ حلبی ( جاهای دیگری آمده است. همچنین نزد البانی صحیح است. حدیث ابو

 ) آورده است. ۱۰۲۹، ۱۰۲۸های: ( عاصم شماره ابن ابی) و البانی نیز آن را در السنة ۴۲۲
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اند در صورت نیاز هم علی و هم معاویه امام  گروهی از مردم مثل کرامیه جایز دانسته
اند، چون مردم را بر یک  ي زمان ابن زبیر و یزید هم چنین گفته مردم باشند. و در باره

 ي شدند. امام متفق ندیدند قائل به چنین نظر
ترین عالم زمان خود به حدیث بود براي امامت علی به  و امام احمدبن حنبل که آگاه

خالفت بر منهج نبوت «حدیثی استدالل کرده است که به این مضمون در سنن آمده: 
برخی این حدیث را ». 1کشد و سپس به پادشاهی تبدیل خواهد شد سی سال طول می

 داند.  آن را ثابت می / داند، ولی امام احم ضعیف دانسته
کنند و اگر  این بود معتمدترین نصوصی که پیرامون خالفت علی بدان استدالل می

یافتند قطعاً بدان شاد گشته  شیعه به حدیثی مسند یا مرسل موافق با این مسأله دست می
 کردند.  و افتخار می

ز جمله چیزهایی بنابراین معلوم گردید آنچه روافض به عنوان نص مدعی آن هستند ا
اند. و  است که هیچ کدام از علماي حدیث، چه در قدیم و چه در جدید آنها را نشنیده

هاي دروغین به خوبی  علماي حدیث دروغ بودن این روایات را همچون سایر روایت
 دانند.  می

ي حکَمیت در زمان علی اتفاق افتاد و اکثر مردم با علی بودند،  دلیل دیگر اینکه مسأله
ها، با وجود کثرت  ولی هیچ کدام از مسلمانان، چه آنان که یاور علی بودند و چه غیر آن

کتاب الفتن، باب  ،۳/۳۴۱: الخلفاء، سنن ترمذی يکتاب السنة، باب ف ،۴/۲۹۳: داود این حدیث در سنن ابی -١

گوید: این حدیثی حسن است: که چندین نفر از سعیدبن جهمان روایت  آمده و ترمذی می ةالخالف يماجاء ف

 شناسیم.  ) می۳/۷۱اند که او را فقط با حدیثش در المستدرک حاکم ( کرده

در خصوص سند حدیث سخن  ،۵۷ص : منتقی من منهاج االعتدالـالدین خطیب در کتاب ال استاد محب

: است. و به عدم تصحیح آن توسط ابن عربی در کتاب العواصم من القواصم گفته و ضعف آن را آشکار نموده

 ) اشاره کرده است. ۲۰۱ص 

 آورده است.  ،۱۱۸، ص ۳ج : ولی البانی این حدیث را تصحیح و در صحیح الجامع الصغیر
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پیروان علی چنین نصی را مطرح نکرده و بدان استدالل ننمودند. حال آنکه در چنان 
 .1ها براي اظهار چنین حقیقتی فراهم و مهیا بود موقعیتی همه شرایط و اسباب و انگیزه

نزد شیعیان علی معروف و مشهور بود، عادت معروف ایشان بدیهی است اگر نصی 
در مورد خالفت علی است   مقتضی بود که یکی از آنها بگوید: این نص رسول خدا

 و باید بر اساس آن علی را بر معاویه مقدم داریم. 
پیرامون   دانست که پیامبر و ابوموسی که خود از برگزیدگان اسالم بود، اگر می

دانست. و یا هنگامی که او را  یزي گفته است هرگز عزل او را جایز نمیخالفت علی چ
کنی که  گفت: چگونه کسی را عزل می کرد و می عزل کرد، کسی او را از این کار منع می

 با نص صریح او را به خالفت برگزیده است.   پیامبر

اًرا ُ�ْقَتُل «کنند که فرمود:  استدالل می  ي پیامبر گاهی به این فرموده ِفئَةُ  َ�مَّ
ْ
 ال

َاِ�يَةُ 
ْ

شود. ولی این حدیث خبر  گر کشته می اي باغی و طغیان . عمار به دست فرقه»ابل
، و نص نزد 2یک یا دو یا سه نفر و یا از این قبیل بوده و به حد تواتر نرسیده است

دانند باید متواترباشد. و جاي تعجب است که چگونه  کسانی که آن را حجت می
ها  ي علی به این حدیث قابل قبول واقع شده در حالی که هیچ کدام از آن شیعه استدالل

 اند. به نص استدالل نکرده

، قاهره، ةبه کتاب العواصم من القواصم ابن عربی، چاپ دارالکتب السلفی» تحکیم«برای اطالع از حقیقت  -١

 ) مراجعه کنید. ۱۸۲-۱۷۵. ق (ص  ه ۱۴۰۵

، ۶۵۰۰، ۶۴۹۹های ( ، مسند، چاپ المعارف، شماره۲۲۳۶-۴/۲۲۳۵: ، مسلم۲۱، ۴، ۱/۸۳: صحیح بخاری -٢

). استاد احمد شاکر تمامی این احادیث را صحیح دانسته و درباره آنها سخن گفته ۶۹۲۷، ۶۹۲۶، ۶۵۳۸

 است. 

 

                                           



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم
تردید بر کسی که مدعی است خبر دادن خداوند از تکمیل دین و 

 اتمام نعمت، بر امامت علی داللت دارد

  ي خداوند است: این فرموده  براي اثبات امامت علی گوید: برهان سوم رافضی می

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
�ۡ  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ َلُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

ۚ دِينٗ   ].3: ة[المائد ﴾ا
دین امروز دینتان را کامل گردانیده و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسالم را به عنوان «

 .»و آئین خداپسند براي شما برگزیدم
مردم را به غدیر   کند که پیامبر روایت می  ابونعیم با سند خود از ابوسعید خدري

خم فرا خواند و دستور داد تا خارهاي زیر درخت را از میان بردارند، سپس به پا خواسته 
و علی را فراخواند و بازوان وي را گرفت و باال برد تا جایی که مردم سفیدي زیر 

را مشاهده کردند. هنوز مردم پراکنده نشده بودند که آیات مذکور   هاي رسول خدا بغل
براي کامل شدن دین و اتمام نعمت و  اهللا اكربفرمودند:   ) نازل شد. پس پیامبر3ده:(مائ

رضایت پروردگار به رسالت من و والیت علی. سپس فرمود: هر کس من موالي اویم 
علی موالي اوست. پروردگارا، دوست بدار هر که او را دوست بدارد، و دشمن او را، 

 .1اش کن و هر که با او درافتاد شکستش بده د یاريدشمن بدار و هر که او را یاري کر

دوست بدار هر که او را دوست دارد و دشمن بدار هر که با او «ولی این عبارت که: حدیث مواالت صحیح است،  -١

ی احادیث  اساس درستی ندارد. عالمه البانی پیرامون احادیث مواالت سخن گفته و آنها را در سلسله» درآویزد
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 توان به این استدالل پاسخ گفت: از چند نظر می
: اینکه براي استدالل به حدیث، الزم است صحت آن بیان شود و به اتفاق علماي نخست

نعیم به معناي صحت آن حدیث نیست؛  شیعه و سنی، صرف نسبت دادن روایت به ابو
ي حدیث، اعم از شیعه و سنی بسیاري از احادیثی که ابونعیم روایت زیرا به اتفاق علما

کرده ضعیف یا موضوع هستند و اگرچه حافظ بوده و احادیث و روایات زیادي دارد، ولی 
او نیز مانند سایر محدثین، مجموع روایات مربوط به یک موضوع را به منظور شناخت آن 

 توان استدالل کرد نه به همه.  ی از آنها میموضوع، روایت کرده در حالی که تنها به برخ
داند دروغ  هاي مختلفی دارند: برخی، از کسانی که می هایشان شیوه علماء در کتاب

بن سعید، عبدالرحمن بن مهدي،  کند؛ مثل امام مالک، شعبه، یحیی گویند روایت نمی می
کنند،  نمیاحمد بن حنبل، این افراد از شخصی که مورد اعتمادشان نیست روایت 

همچنین روایتی که دروغ بودن آن معلوم شود و احادیث دروغگویانی که معروف به 
کنند. ولی  ها را روایت نمی هستند، و از این قبیل روایت  دروغ بستن عمدي به پیامبر

 آوردن که ممکن است آن شخص دچار اشتباه شده باشد. گاهی روایت کسی را می
اند که نزد آنها به دلیل  ه گران احادیثی را روایت کردگاه امام احمد، اسحاق و دی 

شوند، با این وجود به خاطر  متهم بودن راویان آنها به سوء حافظه، ضعیف تلقی می
آورند؛ زیرا ممکن است گاهی شاهدي براي محفوظ بودن آن  استشهاد آن روایات را می

یا ممکن است راوي آن  حدیث باشد، یا شاهدي بر اشتباه بودن آن وجود داشته باشد.
مشهور به دروغگویی نباشد ولی باطناً آن را دروغ گفته باشد گرچه احادیث فراوانی را 

 که درست هستند روایت کرده باشد. 
تواند دروغ باشد، بلکه باید  هر آنچه را که انسان فاسق و ناعادل روایت کرده؛ نمی

 فرماید:  خبر او را تبیین کنیم همان گونه که خداوند می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ٓ  إِن ا ْ َ�َتبَيَُّنوٓ  بِنََبإٖ  فَاِسقُۢ  َءُ�مۡ َجا  ].6[الحجرات:  ﴾ا

اگر شخص فاسقی خبري نزد شما آورد (صحت و سقم)  اي کسانی که ایمان آوردید،«
 .»خبر او را بررسی و تبیین کنید

یرا چیزی گوید: در ثبوت آن متوقفم؛ ز آورده است. و در خصوص آن اضافه مذکور می ،۳۴۴-۳/۳۳۰: صحیح

 که ضعف آن را اصالح کند وجود ندارد. 
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پس باید به سایر شواهد نگریست که آیا داللت بر صدق آن روایت یا دروغ بودن آن 
کنند یا خیر؟. ولی براي بسیاري از مصنفین تشخیص درست بودن خبر، سخت و  می

کند و  کند و همان گونه که شنیده آن را روایت می دشوار است و از آن احساس عجز می
گذارد نه خود، ولی اهل علم به رجال و سند  فهم و تشخیص آن را بر عهده دیگران می

 نگرند.  حدیث می
: به اتفاق کسانی که از احادیث موضوع آگاهی دارند این روایت، موضوع پاسخ دوم

دانند و باید به آنها مراجعه کرد، بدین سبب این  است و علماي حدیث هم این امر را می
 شود.  یافت نمی هاي مرجع اهل علم حدیث حدیث در هیچ کدام از کتاب

  هاي صحاح و مسانید ثابت شده که این آیه هنگامی که پیامبر در کتاب پاسخ سوم:
گفت:   در عرفه ایستاده بود بر ایشان نازل شد. شخصی از یهودیان به عمربن خطاب

کنید، اگر بر ما گروه  اي در کتاب خداست و شما آن را قرائت می  اي امیرالمؤمنین، آیه
گفت: کدام آیه است؟ گفت   گرفتیم، عمر شد روز نزول آن را عید می می یهود نازل

 این فرموده خداوند:

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
�ۡ  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
 مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ َلُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�

ۚ دِينٗ   ].3: ة[المائد﴾ ا
شما تمام کردم و اسالم را به عنوان دین امروز دینتان را کامل گردانیده و نعمتم را بر «

 .»خداپسند براي شما برگزیدم

دانم در چه روزي و در کدام مکان نازل  در پاسخ گفت: من می  پس عمرفاروق
در عرفه ایستاده بود نازل شده   شد، در روز عرفه و در عرفات، در حالی که پیامبر

هاي مسلمانان مثل: صحاح،  است. و از طریق دیگر این مسأله مشهور شده و در کتاب
 .1مسانید، جوامع، سیره، تفسیر و غیره نقل گردیده است

کتاب اإلیمان، باب زیادة االیمان  ،۱/۱۴: در صحیح بخاری    از عمرفاروق -با وجود اختالف در الفاظ آن-این حدیث  -١

کتاب التفسیر، احادیث  ،۲۳۱۳-۴/۲۳۱۲: و در صحیح مسلم ،مائدهـ) کتاب التفسیر، سورة ال۵۰، ص ۶و نقصانه، (ج 

، کتاب االیمان ۸/۱۰۰: ، در سنن نسائیةالمائد ة) کتاب التفسیر، سور۴/۳۱۶) و در سنن ترمذی (۵، ۴، ۳شماره: (

 روایت شده است.  ،۳/۲۴: و در تفسیر ابن کثیر ۱/۲۳۷: در مسند احمد ،وشرائعه، باب زیادة االیمان
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الحجه بود. پس چگونه  این روز نُه روز قبل از غدیر خم در روز جمعه نهم ذي
 ازل شده است. توان گفت که در روز غدیر خم ن می

: به هیچ وجه چیزي در این آیه وجود ندارد که داّل بر امامت علی پاسخ چهارم
باشد، بلکه در آن به تکمیل دین و تمام کردن نعمت بر مؤمنین و رضایت اهللا به دین 

کند از این  اسالم اشاره شده است، بنابراین ادعاي اینکه قرآن داللت بر امامت علی می
ر است. اگر گفته شود که حدیث داللت بر آن دارد، در آن صورت جهت دروغی آشکا

گردد نه از طریق قرآن.  اگر حدیث صحیح باشد، پس از طریق حدیث امامت او ثابت می
 شود.  و اگر حدیث صحیح نباشد (که قطعا نیست) امامت او از هیچ وجه ثابت نمی

ادعاي این چیزي است که  پس بنابر هر دو تقدیر، آیه بر امامت علی داللت ندارد و
که ادعاي نزول آیه به این سبب در  کند مبنی بر این دروغ بودن روایت را روشن می

 حالی که هیچ دلیلی نیز وجود ندارد، تناقض است. 

 َواالُه، َمنْ  َوالِ  اللَُّهمَّ «: به اتفاق کسانی که از علم حدیث آگاهند این لفظ پاسخ پنجم

هُ  َمنْ  َوانرُْصْ  اَعَداهُ  َمنْ  واََعدِ    نرََصَ
ْ

ُ  َمنْ  َواْخُذل
َ

خداوندا، دوست بدار دوستدار «. یعنی: »َخَذهل
اش را و شکست بده آن کسی را که  او را و دشمن بدار، دشمن او را، یاري کن یاري کننده

هر کس من موالي او «. ولی پیرامون اینکه 1دروغ است »همراه وي به مبارزه برخیزد
علما دو قول دارند که به خواست خداوند در جاي خود آن » ستهستم علی موالي او

 را مورد بحث قرار خواهیم داد. 
شود، در حالی که این دعا از جانب خدا  اجابت می  : دعاي پیامبرپاسخ ششم

نفرموده است و واضح   شود که چنین دعایی را پیامبر پذیرفته نشد. پس معلوم می
اي در رکاب وي و همکار  لمانان سه گروه بودند: عدهاست که در هنگام امامت علی مس

طرف بودند و بیشتر پیشگامان نخست در  سوم نیز بی ي او، گروهی علیه وي و دسته
طرف بودند و حتی گفته شده که برخی از پیشگامان نخستین با او جنگیدند و  اسالم بی

یشگامان و اهل بیعت ابن حزم آورده است که عماربن یاسر به دست ابوالغادیه که از پ

سخن شیخ اإلسالم ابن تیمیه به طور مطلق درست نیست، بلکه بسیاری از محدثین در خصوص آن با وی  -١

 اند که به طور مفصل در فصل دوم و باب دوم پیرامون آن سخن خواهیم گفت.  مخالفت کرده
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رضوان بود به قتل رسید، و این افراد کسانی بودند که در خبر صحیح عدم دخول آنها 
روایت   از پیامبر  ها، جابر به جهنم ثابت شده است. در صحیح مسلم و دیگر کتاب

 .1شود کند که فرمودند: هر کس که زیر درخت رضوان بیعت کرد داخل جهنم نمی می
گفت: حاطب   بلتعه به پیامبر آمده است که غالم حاطب بن ابودر خبر صحیح 

در جواب فرمود: دروغ گفتی، زیرا او در بدر و حدیبیه   شود، پیامبر داخل جهنم می
براي اهل مکه  اي اخبار پیامبر  . و حاطب همان شخصی بود که در نامه2حضور یافت

 شد: ي اول سورة ممتحنه پیرامون وي نازل نوشت، لذا آیه

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا وۡ  وََعُدوَُّ�مۡ  َعُدّوِي َ�تَِّخُذوا

َ
ٓ أ ِ  ِهمإَِ�ۡ  ُقونَ تُلۡ  ءَ ِ�َا  ٱب

ۡ ِ ل ة  ﴾َمَودَّ
 ].1: الـممتحنۀ[
اي کسانی که ایمان آوردید، دشمن من و دشمنتان را به دوستی نگیرید شما نسبت به «

 .»ورزید آنان مودت می
در سرزمین خود بدنام شد و غالم وي نیز به همین جهت آن  به سبب این عمل

که حاتم در جنگ بدر و صلح حدیبیه حضور  به دلیل این  سخن بر زبان آورد و پیامبر
 داشته بود سخن غالم را تکذیب نمود. 

برخی از کسانی که در بیعت رضوان بودند مثل طلحه و زبیر، با علی جنگیدند و اگر 
زیر درخت رضوان   از آنها بدانیم مسأله روشن است، کسانی که با پیامبر قاتل عمار را نیز

ها بودند که خداوند به وسیله آنان  بیعت کردند حدود هزار و چهار صد نفر بودند و همان
  خیبر را فتح کرد. و خداوند در سورة فتح به آنان وعده داده بود و اراضی خیبر را پیامبر

نفر از آنها سواره بودند و براي هر سواره  200در بین آنها به هیجده سهم تقسیم نمود، زیرا 
سه سهم در نظر گرفته شده سهمی براي سوارکار و دو سهم براي اسب یا وسیله سواریش. 

 ه است. آمد» احد ممن بایع«جز اینکه در آن:  ،۳/۳۵۰: این حدیث با همین الفاظ در مسند، چاپ حلبی -١

کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل اصحاب الشجرة این حدیث  ،۴/۱۹۴۲: در صحیح مسلم ب از ام مبشر

کتاب الزهد، باب ذکر البعث آمده است. امام احمد نیز  ،۲/۱۴۳۱: روایت شده است. از حفصه نیز در سنن ابن ماجه

 ) آورده است. دو روایت دیگر را نیز با الفاظ نزدیک به هم آورده است. ۶/۴۲۰روایت مسلم را در سند خود (

کتاب فضائل  ،۴/۱۹۴۲: در صحیح مسلم  از جابر بن عبدالله -با وجود اختالف اندکی در الفاظ آن-این حدیث  -٢

 روایت شده است.  ،۳۲۶، ص ۶ج : بلتعه، و مسند احمد و قصة حاطب بن ابی  ة، باب من فضائل اهل بدرالصحاب
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بنابراین ششصد سهم براي سواران، و براي جنگجویان پیاده هزار و دویست سهم در نظر 
است که در احادیث صحیح آمده است و بیشتر علما مثل: مالک، شافعی، گرفت، این چیزي 

براي سوارکار دو سهم در نظر   احمد و غیره بر این نظرند. ولی از نظر برخی، پیامبر
 گرفت، زیرا وسیله سواري سیصد رأس بود، این نظر اصحاب ابوحنیفه است. 

همراه علی بودند و در   اي از پیشگامان نخستین اصحاب پیامبر تردید عده بی
رکاب وي جنگیدند از جمله سهل بن حنیف و عمار بن یاسر. ولی کسانی که در صف 

وقاص، هیچ کدام از  وي نبودند به لحاظ درجه برتر از آنها بودند. مثل سعدبن ابی
اصحاب بعد از علی باالتر از او نبودند. همچنین محمدبن مسلمه که از انصار بود، در 

 .1»رساند فتنه به وي آسیب نمی«است که:  حدیثی آمده

تر بودند،  علی و کسانی که همراه او بودند نسبت به معاویه و طرفدرانش بر حق
هاي  گمراهی بر یکی از بهترین فرقه«ثابت شده که فرمودند:   همان گونه که از پیامبر

 .2»د جنگیدترین گروه نسبت به حق با آنها خواهن مسلمان رخنه خواهد کرد و شایسته
زیرا علی در هنگام دو دستگی مسلمانان علیه خوارج جنگید، در حالی که گروهی 

سپس  .کردند یاور او بودند و در رکاب او جنگیدند و گروهی نیز علیه وي مبارزه می
کسانی که علیه او جنگیدند نه تنها شکست نخوردند، بلکه همواره پیروز بودند و 

  کردند و کافران زیادي را کشتند. در صحیح از پیامبرهاي بسیاري را فتح  سرزمین
روایت شده که فرمودند: همیشه گروهی از امت من بر حق بوده و چیره خواهد شد و 

 .3تواند ضرري را متوجه آنها کند تا روز قیامت مخالفت و مبارزه دیگران نمی

 آمده است.   کتاب السنة، باب النهی عن سّب اصحاب رسول الله ،۴/۳۰۰: این حدیث در سنن ابوداود -١

کتاب الزکاة، باب ذکر الخوارج وصفاتهم و در سنن  ،۷۴۶-۲/۷۴۵: در صحیح مسلم   این حدیث از ابوسعید خدری -٢

 روایت شده است.  ،۴۸، ۳/۳۳: الفتنة. و مسند احمد يالکالم ف كکتاب السنة، باب ما یدل علی تر ،۴/۳۰۰: ابوداود

سفیان  ابیاین حدیث با وجود اختالف در الفاظ آن از مغیره بن شعبه، عتبه بن عامر، ثوبان، جابربن عبدالله، معاویة بن  -٣

مناقب، باب ـ) کتاب ال۴/۲۰۷) کتاب فرض الخمس، (۴/۸۵در چهار جای صحیح بخاری از جمله: (  و دیگران

کتاب االیمان، باب نزول عیسی بن  ،۱/۱۳۷: ) کتاب التوحید و در صحیح مسلم۹/۱۳۶(  حدثنی محمدبن المثنی و

کتاب الفتن، باب  ،۳/۳۴۲: الفتن ... و سنن ترمذی) کتاب ۱۳۹-۴/۱۳۸) کتاب الجهاد و (۳/۸مریم، سنن ابوداود (

 األئمة المضلین و سنن ابن ماجه، دارمی و جاهای زیادی از مسند امام احمد آمده است.  يما جاء ف
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مسلم  گوید: آنها (گروه بر حق) در شام هستند. در صحیح می  معاذبن جبل

ْهُل  يََزاُل  ال«کند که فرمودند:  روایت می  ابوهریره از پیامبر
َ
َمْغِرِب  أ

ْ
َقِّ  ىلَعَ  َظاِهِر�نَ  ال

ْ
 احل

اَعةُ  َ�ُقومَ  َحىتَّ  امام . »تا به پا خواستن قیامت اهل مغرب زمین بر حق خواهند بود« .1»السَّ
هستند. آنچه مدنظر بوده اند: اهل غرب همان مردم شام  احمد بن حنبل و دیگران گفته

شود.  و مناطق دیگر به سمت مدینه را شامل می 2غرب شهر مدینه است که فرات، بیره
و مناطق دیگر در جهت مکه قرار دارند. به همین  5، سمیساط4، رقه3همانگونه که حران

تر از دیگر مناطق است. به این معنا که شما  اند قبله در این مناطق راست جهت گفته
هاي غرب  گیرد، پس سرزمین به قطب شمال کرده و کعبه رو در روي شما قرار می پشت

فرات تا انتهاي آن سرزمین، غرب مدینه محسوب شده، و اهل شام نیز نزدیکترین اهل 
 غرب به مدینه هستند. 

هم   جنگیدند، هرگز حتی در جنگ علیه علی می  و ارتشی که در رکاب معاویه
فرموده باشد: که خدایا،   شکست نخوردند، پس چگونه ممکن است که پیامبر

 رسان آن کس را که به علی یاري رساند.   شکست بده آن را که با علی درافتاد و یاري
کند از  و کسانی که با علی بودند بر اینها پیروز نشدند. حتی شیعه که گمان می

وم به شکست بوده و اگر پیروزي هم به دست طرفداران ویژة علی هستند؛ همیشه محک

کتاب اإلمارة، باب التزال طائفة ... روایت شده  ،۳/۱۵۲۵(: وقاص در صحیح مسلم این حدیث از سعدبن ابی -١

... معاذ گفت: آنها در شام هستند و در «گوید:  می ،۱۴/۶۸: بر صحیح مسلماست و نووی در شرح خود 

اند آنها اهل شام و اطراف آن  المقدس هستند و برخی هم گفته حدیث دیگری آمده است که آنها در بیت

 . »هستند

است در  های متعددی گفته شده که از جمله شهری گوید: نام بیره به مکان می» معجم البلدان«یاقوت در  -٢

 نزدیکی ُسمیساط بین شهر حلب و مرزهای روم و آن قلعه محکمی است. 

گوید: آن شهر بزرگ و شهریست در جزیره أقور و مرکز سرزمین مصر است  یاقوت حموی در معجم البلدان می -٣

 که بین آن و رها و یک روز و رقه دو روز فاصله است. 

فرات است. که بین آن تا حران سه روز فاصله است. از جمله  گوید: رقه شهری مشهور در کنار یاقوت می -٤

 های جزیره است؛ زیرا در جانب فرات شرقی قرار گرفته است.  شهرهای معدود در سرزمین

گوید: سمیساط با ضم حرف اول و فتح دوم و یای ساکن و بعد از الف طای مهمله، شهری است در  یاقوت می -٥

 های روم. به سمت سرزمینساحل فرات در جانب غرب فرات 

 

                                           



 امامت در پرتو کتاب و سنت            80

، در حالی که 1آورده باشند یا با همکاري مسلمانان دیگر بوده یا با کمک و یاري کافران
آنها مدعی یاوري و نصرت علی هستند، پس پیروزي خداوند براي یاري کنندگان علی 

مورد استناد آنها  کجاست؟ این دلیل هم مانند سایر دالیل بیانگر این است که این روایت
 دروغ است. 

 
* * * 

یابیم که شیعه همیشه بر علیه مسلمانان با کفار و اشغالگران  های تاریخ در می و با یک نظر سریع به کتاب -١

ها را بر علیه مسلمانان کمک  همکاری نموده اند، ابن علقمی و خواجه نصیر طوسی هالکو خان و چنگیزی

 تان دست و بازوی اشغالگران آمریکائی هستند. [مصحح]کردند، و فعال نیز روافض در عراق و افغانس

 

                                           



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم
پاسخ بر ادعاي روایت حدیث از ابن عباس مبنی بر سقوط 

 اي در منزل علی ستاره

 فرماید:  برهان چهارم مصنف شیعی براي اثبات امامت علی، این آیه است که خداوند می

 ].2-1[النجم:  ﴾٢ َغَوىٰ  َوَما َصاِحُبُ�مۡ  َضلَّ  َما ١ َهَوىٰ  إَِذا مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿
 .»کند. یار شما گمراه نشده و به کژراهه نرفته است سوگند به ستاره هنگامی که غروب می«

کند که گفت: من با  با سند خود از ابن عباس روایت می1فقیه ابن مغازلی شافعی
اي فرود آمد.  ودیم که ناگهان ستارهنشسته ب  هاشم نزد پیامبر اي از نوجوانان بنی عده

فرمودند: این ستاره در منزل هر کس فرود آید او پس از من جانشین من است.   پیامبر
نگریستند که ناگهان در منزل علی  هاشم به برخاستند و آن ستاره را می پس نوجوانان بنی

اي. پس  خورده فرود آمد. گفتند: اي رسول خدا در دوستی علی به بیراهه رفته و فریب

را نازل ]. 2-1[النجم:  ﴾٢ َغَوىٰ  َوَما َصاِحُبُ�مۡ  َضلَّ  َما ١ َهَوىٰ  إَِذا مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿ خداوند آیه
 فرمود. 

 توان به این ادعا پاسخ گفت: از چند نظر می

 (م).  ۳۱۰، ۲۶۶ص  :مناقب اإلمام علی«در کتاب -١
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گونه که قبًال گفتیم صحت حدیث را اثبات کنید؛  خواهیم همان که از شما می این نخست
 فرماید:  زیرا سخن بدون علم طبق نص قرآن و اجماع حرام است. خداوند می

 ].36[اإلسراء:  ﴾مٌ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َ�قۡ  َوَ� ﴿
 .»در آنچه بدان علم نداري پیروي مکن«

 و فرموده است:

مَ  إِ�ََّما قُۡل ﴿ َ  َحرَّ ٰ لۡ ٱ َرّ�ِ ن قِّ �َۡ ٱ بَِغۡ�ِ  ۡ�َ ۡ�َ ٱوَ  مَ �ۡ ۡ�ِ ٱوَ  َ�َطنَ  َوَما َهاِمنۡ  َظَهرَ  َما ِحَش َفَ�
َ
 َوأ

 ِ�ُۡ� ْ ِ  ُ�وا ِ ٱب ِۡل  لَمۡ  َما �َّ ن انٗ َ�ٰ ُسلۡ  ۦبِهِ  ُ�َ�ّ
َ
ْ  َوأ ِ ٱ َ�َ  َ�ُقولُوا  ﴾٣٣ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َما �َّ

 ].33[األعراف: 
نابهنجار را چه آشکارا انجام گیرد، چه پوشیده. بگو خداوند حرام کرده است کارهاي «

و بزهکاري و ستمکاري را که به هیچ وجه درست نیست و اینکه چیزي را شریک خدا 
اي نسبت  کنید بدون دلیل و برهان واضح که از سوي خدا آمده باشد و به خداوند گفته

 .»دانید دهید که نمی
 ارید).(چیزي در خصوص خداوند بگوئید که بدان علم ند

 و فرموده است:

نُتمۡ َ�ٰٓ ﴿
َ
ٓ  فَلِمَ  مٞ ِعلۡ  ۦبِهِ  لَُ�م �ِيَما ُتمۡ َججۡ َ�ٰ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  أ ونَ ُ�َا  ۦبِهِ  لَُ�م َس لَيۡ  �ِيَما جُّ

ُ ٱوَ  مۚٞ ِعلۡ  نُتمۡ  لَمُ َ�عۡ  �َّ
َ
 ].66عمران:  [آل ﴾٦٦ َلُمونَ َ�عۡ  َ�  َوأ

و اطالع دارید مجادله و  ي چیزي که آگاهی هان! شما گروه (یهود و نصاري) درباره«
مناظره کردید ولی چرا دربارة چیزي که اطالع و آگاهی از آن ندارید مجادله و مناظره 

 .»دانید داند و شما نمی کنید، و اهللا می می
 و فرموده است:

ِ ٱ ِ�  ِدُل يَُ�ٰ  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ رِ�دٖ  نٖ َ�ٰ َشيۡ  ُ�َّ  َوَ�تَّبِعُ  �ٖ ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  �َّ  ].3[الحج:  ﴾٣ مَّ
 .»کنند ي خداوند مجادله می از مردم کسانی هستند که بدون علم درباره«

 فرماید:  همچنین می

ِينَ ٱ﴿ ِ ٱ تِ َءاَ�ٰ  ِ�ٓ  ِدلُونَ يَُ�ٰ  �َّ ٰ  نٍ َ�ٰ ُسلۡ  بَِغۡ�ِ  �َّ تَٮ
َ
ِ ٱ ِعندَ  ًتاَمقۡ  َكُ�َ  ُهۡمۖ � ِينَ ٱ وَِعندَ  �َّ َّ� 

 ْۚ ُ ٱ َبعُ َ�طۡ  لَِك َكَ�ٰ  َءاَمُنوا َّ�  ٰ ٖ  بِ قَلۡ  ُ�ِّ  َ�َ  ].35[غافر:  ﴾٣٥ َجبَّارٖ  ُمَتَكّ�ِ
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 ین(ا خیزند؛ یآمده باشد به مجادله برم یشانبرا یلیدل آنکه یخدا ب یاتهمانها که در آ«
 ینا آورد؛ یاند به بار م آورده یماننزد خداوند و نزد آنان که ا یمیکارشان) خشم عظ

 .»!نهد یمهر م يگونه خداوند بر دل هر متکبر جبار
ها آمده است،  و سلطان همان حجت و دلیلی است که از جانب خداوند براي انسان

 فرماید:  گونه که خداوند می همان

مۡ ﴿
َ
نَزۡ�َ  أ

َ
ْ  بَِما َ�َتَ�َّمُ  َ�ُهوَ  انٗ َ�ٰ ُسلۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  اأ  ].35[الروم:  ﴾٣٥ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  ۦبِهِ  َ�نُوا

 .»ورزند سلطانی از جانب خود بر آنها نازل کردیم؟ میآیا بدانچه براي خداوند شریک «

 فرماید: و می

مۡ ﴿
َ
بِ�ٞ  نٞ َ�ٰ ُسلۡ  لَُ�مۡ  أ   ١٥٦ مُّ

ۡ
ْ فَ� [الصافات:  ﴾١٥٧ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن بُِ�مۡ بِِ�َ�ٰ  تُوا

156-157.[ 

آیا برهانی روشن دارید؟ پس اگر راستگو هستید کتابتان را (که آن سلطان مبین در آن «
 .»یاوریداست) ب

 فرماید:  و می

ٓ  ِ�َ  إِنۡ ﴿ سۡ  إِ�َّ
َ
ٓ أ يۡ  ءٞ َما ٓ َسمَّ نتُمۡ  تُُموَها

َ
ٓ  أ ٓ  ؤُُ�موََءابَا ا نَزَل  مَّ

َ
ُ ٱ أ  ].23[النجم:  ﴾نَ�ٰ ُسلۡ  مِن بَِها �َّ

 .»اند خداوند دلیلی برآنها نفرستاده است هایست که شما و پدرانتان بر آنها نهاده اینها فقط نام«

اند سلطان است، قرآن و سنت  چیزي را از جانب خداوند آوردهپس پیامبران هر 
از جانب خداوند چیزي را آورده   صحیح سلطان است. لیکن معروف نیست پیامبر

باشد جز با نقل صادق و درست از جانب خداوند متعال، پس هر کس که قصد استدالل 
د شود و بدان استدالل را دارد قبل از آنکه به مدلول آن معتق  به روایتی از پیامبر

نماید، باید صحت نقل نزد وي معلوم گردد. و اگر علیه شخصی به آن احتجاج نمود، بر 
او واجب است صحت آن را نیز بیان کند، در غیر این صورت سخن و استدالل بدون 

هاي تألیف شده در خصوص  علم را به زبان آورده است. وقتی معلوم گشت که در کتاب
یز وجود دارد، در آن صورت اعتماد به صرف آنچه در آنهاست مثل فضائل، دروغ ن

استشهاد به شهادت فرد فاسق است، که ممکن است با بررسی، تصدیق یا تکذیب شود. 
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و اگر کذب آنچه در آنهاست معلوم نگشت مادامی که مورد اعتماد بودن راویان آن براي 
 ما معلوم نشود مفید علم نیست. 

دانیم آنچه مردم  صدها سال فاصله افتاده است و ما به بداهت می  بین ما و پیامبر
توانند هم دروغ باشند و هم راست. از  اند، می و غیر ایشان روایت کرده  از پیامبر

روایت شده است که بر من دروغ خواهند بست اگر این حدیث صحیح باشد   پیامبر
حدیث درست نباشد، خود همین  بسته شده و اگر این  پس به ناچار دروغ بر پیامبر

است. بدین ترتیب هنگامی که در مسائل فرعی   روایت گواه بر دروغ بستن به پیامبر
جایز نیست قبل از آنکه صحت حدیثی به اثبات رسد بدان استدالل شود، پس چگونه 

توان در مسائل اصول دین که در آن عیبجویی و مخدوش کردن چهرة بهترین افراد  می
و اولیاء مقرب درگاه ایزدي   المی، و سرشناسان و دست پروردگان پیامبردورة اس

 است، به حدیثی استناد کرد که صحت آن معلوم نیست. 
اگر به این شخص مدعی گفته شود: آیا علم به صحت حادثه (افتادن ستاره به منزل 

گوید؛  یدهی؟ اگر بگوید آري. بدون شک دروغ م علی) داري که چنین ادعایی را سر می
زیرا از کجا از وقوع آن آگاهی یافته است؟ باید از او پرسید: از کجا به صدق آن پی 
بردي حال آنکه ثبوت صدق آن، مشروط به سند درست و آگاهی داشتن از راویان آن 

کنی که  دانم، باید به او گفت: چگونه به چیزي استدالل می باشد؟ اگر بگوید: نمی می
 دانی؟  صحت آن را نمی

: به اتفاق علماي حدیث این روایت دروغ است. و مغازلی مثل پاسخ دوم اینکه
توان او را از  شود، و حتی نمی ابونعیم و امثال او از زمرة اهل حدیث محسوب نمی

اند که بیشتر احادیث آن  هاي حدیثی جامع داشته جمله کسانی به حساب آورد که کتاب
نند ثعلبی و امثال او. حتی وي اهل حدیث هم ها حق و کمی از آنها باطلند: ما کتاب

آوري کرده است.  اند جمع هاي علما که در فضایل علی نوشته نبوده بلکه فقط از کتاب
آگاه  همان کاري که اخطب خوارزم انجام داد، در حالی که هر دوي آنها از حدیث نا 

کسانی که کمترین آگاهی اند که براي  آوري کرده اند. و هر دوي آنها احادیثی جمع بوده
از علم حدیث دارند دروغ و ساختگی بودنشان آشکار است. البته در رابطه با این که هر 
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هاي دروغین را نقل کرده باشند بر ما معلوم  کدامشان ممکن است عمداً این روایت
در  -به اتفاق اهل علم-هاي فراوانی است که  نیست؛ بلکه آنچه بدان یقین داریم دروغ

هاي آنها وجود دارد، که قبل از اینکه آنها روایت کنند هم علما آن احادیث را  یتروا
کنند که  اند. زیرا آن دو نفر و افرادي نظیر آنها، گاه احادیثی روایت می تکذیب کرده

دانند. ولی معلوم نیست که به  دانند دروغ است و گاهی نیز دروغ بودن آنها را می نمی
 که مطلع نبودند. اند، یا این گاه بودند و عمداً دروغ بستهدروغ بودن آن روایات آ

 2ي دیگر به شیوه» 1الـموضوعات«روایت مذکور را شیخ ابوالفرج (ابن جوزي) در  

هنگامی که «صالح از ابن عباس روایت کرده است:  از محمدبن مروان از کلبی از ابو
گفتیهایی در آسمان به وي را به آسمان هفتم برد و ش  خداوند در شب معراج پیامبر

که مشاهده نموده بود سخن گفت.  3نشان داد، وقت صبح براي مردم پیرامون عجایب
اي از  برخی از اهل مکه او را تصدیق و برخی دیگر تکذیبش کردند، در آن هنگام ستاره

او پس  4فرمودند: در منزل هر کس این ستاره فرود آید  آسمان فرود آمد. سپس پیامبر
  ن جانشین من خواهد بود. مردم به کاوش پرداختند متوجه شدند که در منزل علیاز م

 .5سقوط کرده است. اهل مکه گفتند: که محمد گمراه شده و فریب خورده است
بن ابیطالب  خود آمده و به پسر عمویش علی 6نزد اهل بیت  در این حال پیامبر

 7سورة نجم نازل گردید: نزدیک شد که این آیات

 ].2-1[النجم:  ﴾٢ َغَوىٰ  َوَما َصاِحُبُ�مۡ  َضلَّ  َما ١ َهَوىٰ  إَِذا مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿

: توان مراجعه کرد: میزان االعتدال های زیر می گوید: به کتاب . ابوعبدالرحمن می۳۷۳-۱/۳۷۲: موضوعات -١

لی سیوطی ۲/۴۴۹  . ۳۵۸-۱/۳۵۷: و الآل

سیاق طوالنی به این شیوه شروع کرده است: برای عبدالله بن حسین روایت کرد ... ابن الجوزی این حدیث را با  -٢

 تا آخر.

 استفاده کرده است. » من«از » عن«موضوعات: به جای لفظ ـدر کتاب ال -٣

 باشد.  موضوعات میـاز اضافات کتاب ال» هذا النجم« -٤

 » .موضوعاتـال« -٥

 آورده است. » ی اهل بیتههوی إل«که به صورت » موضوعاتـال«کتاب  -٦

ۡ ٱ َعنِ  يَنِطقُ  َوَما﴿ الـموضوعات این آیات را نیز آورده است: -٧  .]۴-۳[النجم:  ﴾٤ يُوَ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  ٣ َهَوىٰٓ ل
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 .»هنگامی که غروب کند، یار شما گمراه نشده و به کژراهه نرفته است  سوگند به ستاره«

تردید این روایت موضوع و ساختگی است، واضع چقدر  : بی1گوید شیخ ابوالفرج می
چنین روایتی از حق دور است؛ زیرا در سند آن مزه بوده و چقدر  خنک و بی

 و کلبی و محمدبن مروان سدي.  2هایی وجود دارد از جمله: وجود ابوصالح تاریکی
گویند  گوید: کلبی از زمرة کسانی است که می و کلبی متهم است. ابوحاتم حیان می

میرمؤمنان در آن گفتند ا دیدند می  و اگر ابري می» گردد میرد و به دنیا بر می علی نمی«
سازندة  4است از غفلت 3است. پس احتجاج به آن حدیث درست نیست. جاي شگفتی

پذیرد. چگونه ستاره در  آن را نمی 5این حدیث، که چگونه روایتی ساخته که عقل سلیم
 .7و آن قدر ثابت ماند که دیده شد 6منزلی فرود آمد

ساختگی را از ابن عباس از جمله سفاهت و حماقت راوي این است که این حدیث 
دو سال سن   در وقت معراج پیامبر 8روایت کرده است، در حالی که ابن عباس

توانست مشاهده کند تا راوي آن باشد؟! اگر این حدیث  داشت، چگونه آن حالت را می
در تفسیر کعبی از ابن عباس معروف نباشد، پس آن از جمله احادیثی است که بعد از 

اي  گوید: عده می 9ت و این امر نزدیکتر به حقیقت است. ابوالفرجوي ساخته شده اس

 بعد از سخن قبلی به صورت مستقیم آمده است.  -١

 . ابوصالح بازان در سند آن بوده و بسیار دروغگو است.  ۱/۲۷۳: موضوعاتـال -٢

 گوید: گفتم :جای شگفتی است.  موضوعات . مصنف میـال -٣

 ذکر شده است. » من تفضیل«موضوعات هم به صورت ـدر ال -٤

 آمده است. » العقول«لموضوعات با لفظ ـدر ا -٥

اجسام خیلی بزرگی هستند و حتی از زمین خیلی بزرگتر، و ما اگر آن را به ها  حال آنکه دانشمندان ثابت نموده اند ستاره -٦

شود جاعل  کرد، معلوم می ی اهل مکه و مدینه را نابود می ی یک صدم زمین هم بگیریم به مجرد فرود آمدن همه اندازه

 اند. [مصحح] انسانهای خنگی بودهاند  های بعدی از او روایت کرده نخست فردی کودن و نافهم بوده و بقیه که در نسل

 ثابت بماند تادیده شود. » ویثبت حتی یری«موضوعات ـال -٧

 موضوعات: عبارت: فی ذمٍی ... آمده است. ـال -٨

 بعد از سخن قبلی به طور مستقیم آمده. -٩
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از طریق ابوبکر  1این حدیث را سرقت کرده و سند آن را تغییر دادند و با سندي غریب
کردند، که  قضاعه ربیعه بن محمد روایت  بن عطار از سلیمان بن احمد مصري از ابو

اي در  کند که گفت: ستاره نقل می 2سثوبان بن ابراهیم از مالک بن غسان نهشلی از ان
فرمودند: به این ستاره بنگرید، در منزل هر   فرود آمد، سپس پیامبر  زمان پیامبر

در   ستاره 4باشد. گفت: ما نیز نگاه کردیم، ناگهان من می 3کس سقوط کند وي جانشین
به  7حاضر گفتند: محمد در دوستی علی 6اي از جمعیت فرود آمد، عده 5منزل علی

 8که خداوند این آیات را نازل کرد:بیراهه رفته و دچار فریب شده است. 

 ].2-1[النجم:  ﴾٢ َغَوىٰ  َوَما َصاِحُبُ�مۡ  َضلَّ  َما ١ َهَوىٰ  إَِذا مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿
است که برخی از راویان آن  10: این همان حدیث پیشین9گوید ابوالفرج در ادامه می

روایت این   اند. که نشانه بی عقلی سازنده داده 12برده و سندش را تغییر 11را به سرقت
معراج و نزول  13است که آن را به انس نسبت داده است، در صورتی که انس هنگام

روایت کرده تا  در الموضوعات با اسناد خود از حمدبن نصر بن احمد ...» ورووه بإسناد غریٍب «به جای عبارت  -١

 دهد.  رسد، سپس سند را ادامه می اینکه به ابوالفضل نصر بن محمد بن یعقوب عطار می

گوید: سلیمان بن احمد بن یحیی بن عثمان مصری از ابوقضاعه ربیعه بن محمد طائی از  در الموضوعات می -٢

 رای من روایت کرد. ثوبان بن ابراهیم مصری از مال بن غصان نهشلی از ثابت بن انس بن مالک ب

 در کتاب الموضوعات، الخلیفه آمده است.  -٣

 در الموضوعات نیامده است. » قد«لفظ  -٤

 بن ابیطالب است.  در الموضوعات علی -٥

 آمده است. » جماعة من الناس«در الموضوعات ،  -٦

 موضوعات: علی بن ابیطالب .ـال -٧

 آورده است. » یوحی والنجم إذا هوی تا وحٌی «موضوعات: از ـدر ال -٨

 بعد از سخن قبلی به طور مستقیم آمده است.  -٩

 مقدم: این همان حدیث از پیش آمده است. ـالـموضوعات: و هذا هو الحدیث ال -١٠

 الـموضوعات: عبارت إنما سرته آمده است.  -١١

 موضوعات: عبارت  فغیروا آمده است.ـال -١٢

 زمٍن آمده است.  يموضوعات: فـال -١٣
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را   آیات در مکه نبود؛ زیرا معراج یک سال پیش از هجرت اتفاق افتاده، و انس پیامبر
 در مدینه شناخت. 

 ن وجود دارد. بنابراین، در سند این روایت ابهاماتی فراوا
گوید: روایاتی را از افراد مورد اعتماد نقل  در خصوص مالک نهشلی، ابن حبان می

کند که هیچ گونه شباهتی با احادیث ثابت شده از آنها ندارد. ثوبان نیز برادر ذوالنون  می
باشد. ابوقضاعه منکر الحدیث و متروك است.  مصري است و در حدیث ضعیف می

 یمان بن احمد هر دو مجهول و ناشناخته هستند. و سل 1ابوبکر عطار
کند ادعاي حضور  : آنچه دروغ بودن روایت مذکور را روشن میدلیل و پاسخ سوم

ابن عباس در هنگام سقوط ستاره در منزل علی و نزول سورة نجم است. زیرا ابن عباس 
در نوجوانی بود که هنوز به حد احتالم نرسیده بود. و چنین   در هنگام وفات پیامبر

چیزي از او در صحیح مسلم و بخاري ثابت شده است. بنابراین در هنگام نزول این آیه، 
یا اصالً متولد نشده، یا کودکی بوده که به سن تمییز نرسیده است. در هنگام هجرت 

صواب آن است که هنگام نزول سوره ساله بود و نزدیکتر به  5ابن عباس حدود  پیامبر
 هاي اولیه نزول قرآن است.  نجم به دنیا نیامده بود؛ زیرا این سوره از سوره

اي در مکه یا مدینه یا هر سرزمین دیگري فرود نیامده  : هرگز ستارهپاسخ چهارم
شد،  هاي زیادي مشاهد می شهاب سنگ  است و اگر چه در هنگام مبعوث شدن پیامبر

ره به سوي زمین فرود نیامده است. و نه تنها چنین اتفاقی غیر عادي در عالم اما ستا
شناخته شده نیست، بلکه شبیه آن نیز در دنیا معلوم نگشته است. چنین روایتی جز از 

مندترین مردم  ترین آدم نسبت به دروغ گفتن و کم بهره شرم ترین و بی فردي که گستاخ
خردترین،  ترین، کم و ترویج چنین روایتی از نادانزند.  از شرم و دین است، سر نمی

 ها ممکن است.  ترین انسان علم ترین و بی شناخت بی
: نزول سورة نجم در آغاز اسالم اتفاق افتاده، علی نیز در آن هنگام بچه پاسخ پنجم

بود و اظهر اقوال این است که وي به سن احتالم نرسیده و با فاطمه ازدواج نکرده بود و 

 موضوعات به صورت: و أبوالفضل آمده است. ـال در -١
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ز نمازهاي واجب چهار رکعتی، سه رکعتی، دو رکعتی و زکات واجب و حج خانه هنو
 خدا، روزه ماه رمضان و دیگر قواعد عمومی اسالم تشریع نشده بود. 

به جانشینی علی حق باشد، در آن   اگر فرمان خداوند مبنی بر سفارش پیامبر
روز غدیر خم مدعی  همان طور که در –بایستی در پایان کار نازل شده باشد  صورت 

 ؟ پس چگونه در آن هنگام (در اوائل) نازل شد. -هستند
) که  : اتفاق نظر علماي تفسیر بر خالف این روایت است و نجم (ستارهپاسخ ششم

هاي قرآن منظور  در این سوره بدان قسم یاد شده یا نجوم آسمان است یا نجوم و قسمت
 اي در منزل فردي از اهل مکه سقوط کرده است.  است و کسی نگفته ستاره

  شود و پیامبر اي، کافر تلقی می بگوید: گمراه شده  : هر کس به پیامبرپاسخ هفتم
 کرد.  هرگز کفار را قبل از شهادتین و وارد شدن در اسالم به احکام و فروعات امر نمی

اگر ستارة مذکور صاعقه (رعد و برق) بود پس فرود صاعقه در منزل  پاسخ هشتم:
توان  هاي آسمان باشد، پس نمی شخصی نشانه کرامت وي نیست و اگر از زمرة ستاره

سنگ بسوي شیاطین  ها هم باشد، شهاب آسمان را بشکافد و اگر از جمله شهاب سنگ
نند. و اگر فرض بر این باشد که ک آیند و سقوط نمی شوند و به زمین فرود نمی پرتاب می

جا با اصابت  آن شیطان که شهاب بسوي آن پرتاب شد به منزل علی رسید و در آن
تواند بیانگر کرامت علی باشد، اگرچه چنین چیزي هرگز  شهاب سوخت، این هم نمی

 اتفاق نیفتاده است.

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

  فصل پنجم
علی به دلیل پاك و معصوم بودن،  ستا مدعیپاسخ به کسی که 

 امام است

 گوید: برهان چهارم براي اثبات امامت علی این فرمودة خداوند است:  شیعه می

ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما﴿ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 ﴾٣٣ �ِه�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

 ].33[األحزاب: 
 .»پلیدي را از شما اهل بیت، ببرد و به نیکویی شما را پاك کندخواهد  خداوند قطعاً می«

کند که گفت: به منزل  امام احمدبن حنبل در مسند خود از واثله بن أسقع روایت می
رفته است.   گفت: او نزد رسول خدا ل علی رفتم و او را جویا شدم، فاطمه

و علی آمدند و من هم به همراه آنها وارد منزل شدم، سپس علی را در   ناگهان پیامبر
سمت چپ و فاطمه را در دست راست و حسین و حسن را پیش روي خود نشاند و 

 ردایش را روي آنها انداخت و این آیه را تالوت کرد: 

ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما﴿ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 ﴾٣٣ �ِه�ٗ َ�طۡ  َطّهَِرُ�مۡ َو�ُ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

 ].33[األحزاب: 
 سپس فرمود: پروردگارا! اینان اهل حقیقی من هستند. 

در منزل خود بود، فاطمه به همراه ظرفی که در   از ام سلمه روایت شده که پیامبر
فرمود: اي فاطمه، همسر و دو   آمد. پیامبر  آن حریره (نوعی حلوا) بود به نزد پیامبر
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فرزندت را نیز دعوت کن. سپس علی و حسن و حسین وارد منزل شده و نشستند و از 
 آن حلوا خوردند. 

اي خیبري بود. ام  به همراه آنها روي بستري نشسته بودند که زیر آن جامه  پیامبر
 فرمود: سلمه گفت: من در حجره اصلی خودم بودم که خداوند این آیه را نازل 

ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما﴿ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 ﴾٣٣ �ِه�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

 ].33[االحزاب: 
مقدار اضافی آن رداء را برداشت و آنها را با آن پوشاند، سپس   گفت: پیامبر

دستانش را به سوي آسمان بلند کرد و گفت: پروردگارا، اینان اهل بیت من هستند، پس 
پلیدي را از آنها بزدا و به خوبی پاکشان گردان. و چندین بار این دعا را تکرار کرد. ام 

هم با آنها هستم اي رسول خدا، فرمود:  سلمه گفت: سرم را داخل کردم و گفتم: من
 شما هم به سوي نیکی هستید. 

بر خبر و اختصاص » الف و الم«و دخول » إنما«این آیه داللت بر عصمت دارد. و با لفظ 

تأکید شده که همگی گویاي اهمیت » تطهريا«و » يطهركم«و تکرار » اهل بیت«در خطاب 
موضوع است. و چون غیر آنها معصوم نیستند، امامت از آنِ علی است. و در بسیاري از 

هاي خود مدعی این امر شده، مثل این گفته وي که: به خدا سوگند پسر قحافه (ابوبکر)  گفته
همچون جایگاه  دانست جایگاه من براي خالفت لباس خالفت را بر تن کرد در حالی که می

 محور براي سنگ آسیاب بود. و نفی پلیدي نیز از علی ثابت شده و او راستگو و امام بود. 
در   : در مجموع حدیث مورد استناد صحیح است؛ زیرا ثابت شده که پیامبرپاسخ

ي علی، فاطمه، حسن و حسین فرمود: پروردگارا، اینان اهل بیت من هستند. از اینان  باره
 بزدا و به نیکویی پاکشان کن.  پلیدي را

صبحگاهی از منزل   روایت کرد که گفت: رسول خدال مسلم آن را از عایشه
اي بافته شده از موي سیاه داشت. پس حسن بن علی، حسین بن علی،  بیرون رفت جامه

آنها را یکی پس از دیگر در آن پارچه و قباي   فاطمه و سپس علی آمدند پیامبر
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ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما﴿ منسوج داخل کرد. سپس این آیه: هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 تِ يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

 .1را قرائت کردند ].33[االحزاب:  ﴾٣٣ �ِه�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ 
گونه  مشهور است، ولی هیچ 2هاي احمد و ترمذي و این روایت ام سلمه از روایت

 داللتی بر امامت و عصمت ندارد. 
فرماید:  تحقیق این موضوع از دو جهت قابل بررسی است: نخست خداوند می

» ا بزداید و به نیکویی پاکتان کندخواهد از شما اهل بیت پلیدي ر خداوند قطعاً می«
 : فرماید ) این آیه، مثل آیات زیر است که خداوند می33(احزاب: 

ُ ٱ يُرِ�دُ  َما﴿  ].6: ة[المائد ﴾َحَرجٖ  ّمِنۡ  ُ�مَعلَيۡ  َعَل ِ�َجۡ  �َّ
 .»خواهد که سختی بر شما قرار دهد خداوند نمی«

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿  ].185: ة[البقر ﴾ُعۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  يُرِ�دُ  َوَ�  يُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  �َّ
 .»خواهد خواهد و سختی بر شما نمی خداوند بر شما آسانی را می«

 خداوند:  ي و همچنین این فرموده

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿ َّ�  َ ِينَ ٱ ُسَنَ  ِديَُ�مۡ َوَ�هۡ  لَُ�مۡ  ِ�ُبَّ�ِ ُ ٱوَ  ُ�ۡمۗ َعلَيۡ  َوَ�ُتوَب  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن �َّ َّ� 
ُ ٱوَ  ٢٦ َحِكيمٞ  َعلِيمٌ  ن يُِر�دُ  �َّ

َ
ِينَ ٱ َوُ�رِ�دُ  ُ�مۡ َعَليۡ  َ�ُتوَب  أ ٰ ٱ يَتَّبُِعونَ  �َّ َهَ� ن تِ لشَّ

َ
 أ

 ْ  ].27-26[النساء:  ﴾٢٧ اَعِظيمٗ  ً� َميۡ  تَِميلُوا
خواهد برایتان روشن کند و شما را به راه کسانی رهنمود کند که پیش از شما  خداوند می«

خواهد توبه شما را  اند و توبه شما را بپذیرد و خداوند آگاه و حکیم است. خداوند می بوده
 .»یدمنحرف شو یشما بکل خواهند یمافتند  بپذیرد و کسانی که به دنبال شهوات می

این آیات به این معناست که خداوند به آن مقصودها راضی و  پس ارادة خداوند در
خشنود بوده و آنها را دوست دارد، یعنی آن را براي مؤمن تشریع نموده و بدان امر کرده 

  ، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل اهل بیت النبی۴/۱۸۸۳: در صحیح مسلم ل این حدیث از عایشه -١

 روایت شده است. 

)، کتاب ۵/۳۲۸)، کتاب التفسیر، سورة احزاب و (۵/۳۰در سنن ترمذی ( لاین حدیث از ام سلمه  -٢

روایت شده و قسمتی از  ،۳۰۴، ۲۹۸، ۶/۲۹۳: ، و در مسند احمدي اهل بیت النب مناقب، باب مناقبـال

 آمده است.  ،۲۵-۵/۲۵: حدیث طوالنی از ابن عباس در مسند
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است. و این بدان معنا نیست که این مقصودها را خداوند خلق کرده و قضا و قدر 
 شده است.  خداوند بر آنها تعلق گرفته و یک چیز ضروري و انجام

پس از نزول این آیه فرمودند: پروردگارا! اینان اهل بیت من  به دلیل اینکه پیامبر
هستند، از آنها پلیدي را بزدا و به نیکویی پاکشان گردان. بنابراین از خداوند خواستار 

 زدودن پلیدي از اهل بیت و پاك شدن آنها شد. 
ك شدن آنها بود، در آن صورت نیازي به اگر مفهوم آیه خبر دادن از زدودن پلیدي و پا

دعا و درخواست نبود و این استدالل آنها به قول قدریه نزدیکتر است که به این توضیح که 
اراده خداوند در نزد آنها متضمن به وجود آمدن مراد و مقصود نیست، بلکه گاهی خداوند 

 آید.  کند و به وجود می ه نمیآید و گاه چیزي را اراد کند که به وجود نمی چیزي را اراده می
تکوینی خداوند مورد نظر نیست، به همین دلیل داللت  هبنابراین در آیه مذکور اراد

 کند.  بر وقوع نمی
با وجود اینکه این شیعه و امثال او قدري هستند، پس چگونه به این آیه براي وقوع 

 فرماید:  کنند که خداوند می آنچه اراده شده استدالل می

ُ ٱ يُرِ�دُ  َماإِ�َّ ﴿ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 ﴾٣٣ �ِه�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

 ].33[األحزاب: 
که خداوند اراده کرده تمام اهل زمین ایمان  کنند حال آن چگونه چنین استدالل می

بیاورند؛ ولی مراد و خواست خداوند به وقوع نپیوسته. ولی از نظر اهل تحقیق و اثبات 
 در خصوص این مسأله، ارادة خداوند در قرآن دو نوع است: 

اول؛ ارادة تشریعی دینی که متضمن دوستی و رضایت خداست. دوم، اراده تکوینی و 
معنی خلقت و آفریدن و تقدیر اوست. ارادة تشریعی خداوند؛ مانند آیاتی  قدري که به

 که قبالً مطرح شد. 
 فرماید:  و اراده تکوینی خداوند هم مثل این آیات که می

ُ ٱ يُرِدِ  َ�َمن﴿ ن �َّ
َ
ن يُرِدۡ  َوَمن ِم� َ�ٰ سۡ لِۡ�ِ  ۥَرهُ َصدۡ  حۡ �َۡ�َ  ۥِديَهُ َ�هۡ  أ

َ
 ۥَرهُ َصدۡ  َعۡل َ�ۡ  ۥيُِضلَّهُ  أ

�ََّما اَحرَجٗ  َضّيًِقا
َ
دُ  َك� عَّ ٓ ٱ ِ�  يَصَّ َما  ].125[األنعام:  ﴾ءِ لسَّ
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کند و آن  اش را گشاده براي اسالم می آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند سینه«
سازد که  اش را به گونه اي تنگ می کس را که خدا بخواهد سرگشته و گمراه سازد سینه

 .»رود گویی در آسمان باال می

َردتُّ  إِنۡ  ِ�ٓ نُۡص  يَنَفُعُ�مۡ  َوَ� ﴿
َ
نۡ  أ

َ
نَصحَ  أ

َ
ُ ٱ َ�نَ  إِن لَُ�مۡ  أ ن يُرِ�دُ  �َّ

َ
 ﴾وَِ�ُ�مۡ ُ�غۡ  أ

 ].34[هود: 
هر گاه خدا بخواهد شما را هالك و گمراه کند هر چند که بخواهم شما را اندرز دهم «

 .»شوید می رساند. خدا پروردگار شماست و به سوي او برگردانده سودي به شما نمی
بسیاري از اثباتیه و قدریه اراده را یک نوع دانسته همان گونه که اراده و محبت را 

چه در آیات تقدیر بیان  کنند در آن دانند، پس قدریه اراده خداوند را نفی می یک چیز می
کرده که مراد خدا چنین است، و اثباتیه ارادة خداوند را در آنچه روشن است مقصود 

 کنند.  ي تشریعی است، نفی می اراده
بنابراین، نزد آنها هر گاه گفته شود: فالن چیز مراد خداست، باید حتما به وجود بیاید. 

مؤمنین را بپذیرد و آنها را پاك گرداند، ولی  ي خواهد توبه دهد که می خداوند خبر می
ا برخی دیگر پاك اي پاك شده ام کنند. عده اي دیگر توبه نمی کنند و عده اي توبه می عده
شوند. اگر ارادة خداوند در آیه مذکور را داّل بر وقوع پاکی و از بین رفتن پلیدي در  نمی

شود. و آنچه بیانگر مسأله است اینکه زنان  نظر بگیریم، به مجرد آیه این ادعا ثابت نمی
م پاك اند و سخن در آیات مذکور پیرامون امر خداوند بر لزو در آیه مطرح شده  پیامبر

کردن آنهاست، و به کسانی که فرمان خدا را انجام دهند، وعده اجر و به آنهایی که 
 ي عذاب داده شده است و آیات قبل آن چنین است:  فرمانش را ترك کنند، وعده

﴿ ٰ�َ ٓ   َمن �َِّ�ِّ ٱ ءَ نَِسا
ۡ
َبّيَِنةٖ  ِحَشةٖ بَِ�ٰ  ِمنُ�نَّ  تِ يَأ � ِضعۡ  َعَذاُب لۡ ٱ لََها َعۡف يَُ�ٰ  مُّ  َوَ�نَ  َفۡ�ِ

 ٰ ِ ٱ َ�َ  لَِك َ� ِ  ِمنُ�نَّ  ُنۡت َ�قۡ  َوَمن۞ ٣٠ ��َِس�ٗ  �َّ ٓ نُّؤۡ  الِحٗ َ�ٰ  َمۡل َوَ�عۡ  ۦَورَُسوِ�ِ  ِ�َّ  تَِها
جۡ 

َ
َ�ۡ�ِ  رََهاأ �ۡ  َمرَّ

َ
ٓ َ�ٰ  ٣١ اَكرِ�مٗ  اقٗ رِزۡ  لََها نَاَتدۡ َوأ َحدٖ  ُ�َّ لَسۡ  �َِّ�ِّ ٱ ءَ نَِسا

َ
ٓ ٱ ّمِنَ  َكأ  إِنِ  ءِ لّنَِسا

َقيۡ ٱ َّ� ۚ ِ  نَ َضعۡ َ�ۡ  َفَ�  ُ�َّ ِيٱ َمعَ َ�َيطۡ  لِ َقوۡ لۡ ٱب عۡ  ٗ� قَوۡ  نَ َوقُلۡ  َمَرٞض  ۦبِهِ قَلۡ  ِ�  �َّ  ٣٢ اُروفٗ مَّ
جَ  نَ َ�َ�َّجۡ  َوَ�  ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  نَ َوقَرۡ   ٱ ِهلِيَّةِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ�ُّ

ُ
�ۡ � قِمۡ  وَ�ٰ

َ
لَوٰ ٱ نَ َوأ َكوٰ ٱ َوَءا�ِ�َ  ةَ لصَّ  ةَ لزَّ
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ِطعۡ 
َ
َ ٱ نَ َوأ َما ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�َّ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ

َ
 َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

 ].33-30[األحزاب:  ﴾٣٣ �ِه�ٗ َ�طۡ 
خواهید  ! شما مثل هیچ کدام از زنان دیگر نیستید. اگر می اي همسران پیامبر«

نکنید که بیماردالن چشم طمع به شما بورزند پرهیزگار باشید صدایتان را نرم و نازك 
هاي خود بمانید و همچون جاهلیت پیشین در  بلکه شایسته سخن بگویید. و در خانه

میان مردم ظاهر نشوید و خودنمایی نکنید. و نماز را برپا داشته، زکات را بدهید و از 
شما اهل بیت  خواهد پلیدي را از اطاعت نمایید خداوند قطعاً می  خدا و پیامبرش

 .»دور کند و شما را کامالً پاك سازد

بوده و همراه با امر و نهی، وعدة پاداش و   در این آیات خطاب به زنان پیامبر
برداري از این فرامین الهی که  باشد. ولی چون منفعت و بهره (فرمان وعید عذاب می

گیرد،  را دربر میبهشت است) که در این آیه ذکر شده هم عموم زنان و هم اهل بیت 
هاي دیگري مطرح شده و این فقط به  مسأله تطهیر و پاك کردن با این خطاب و شیوه

شود، بلکه تمام اهل بیت را در برگرفته و به طور  اختصاص داده نمی  زنان پیامبر
 شود، به همین جهت پیامبر  اختصاصی علی، فاطمه، حسن و حسین را نیز شامل می

 دعا کرده است. و نیز مثل این آیه که خداوند فرموده است:  اختصاصی براي آنها

ََّمسۡ ﴿ َس  ِجدٌ ل ّسِ
ُ
لِ  ِمنۡ  َوىٰ �َّقۡ ٱ َ�َ  أ وَّ

َ
 ].108: بۀ[التو ﴾�ٍ يَوۡ  أ

 .»اولین مسجدي که بر مبناي تقوي بنا نهاده شد«

که این آیه به سبب مسجد قبا نازل شد، ولی حکم آن هم شامل مسجد قبا و هم 
تر بدان هستند، مانند مسجد مدینه. و آنچه این  مساجدي است که شایستهشامل سایر 

در خصوص   کند این است که در خبر صحیح ثابت شده از پیامبر مطلب را تأیید می
مسجدي که بر مبناي تقوا بنا شده پرسیدند؟ در پاسخ فرمود: این مسجد من (مسجد 

هاي شنبه پیاده یا سواره به مسجد روز  ) است و همچنین ثابت شده که پیامبر1النبی

ی توبه، حدیث شماره:  ، کتاب تفسیر القرآن، سوره۴/۳۴۴: در سنن ترمذی  این حدیث از ابوسعید خدری -١

مرد در خصوص این اولین مسجدی که بر اساس تقوی در روز اول بنا ) با این عبارت آمده است که: دو ۵۰۹۷(

  گفت: مسجد النبی است. پیامبر گفت: مسجد قباست، و دیگری می شد دچار کشمکش شدند. یکی می
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کرد و روز شنبه به مسجد قبا  رفت، روز جمعه در مسجد النبی نماز برپا می  قبا می
 . هر دوي آنها بر اساس تقوي بنا نهاده شدند. 1آمد می

، علی، فاطمه، حسن و حسین جملگی از اهل بیت  به همین سبب همسران پیامبر
بوده در صورتی که علی و فاطمه و حسن و حسین اهل بیتی هستند که از   پیامبر

نسبت به وي خاص ترند؛ لذا براي آنها دعا کرد. پیرامون آل محمد نیز  همسران پیامبر
 /اي از یاران ما، امام احمد بن حنبل اند: برخی، از جمله عده مردم دچار اختالف شده
اند. و برخی هم، اهل تقوا و  لمداد کردهرا آل ایشان ق  و غیره کل امت محمد

پرهیزگاري از امت محمد را در نظر گرفته و براي اثبات ادعاي خود این حدیث را 

د كلّ مؤمن تقيّ «اند:  روایت کرده که ، »آل محمد هر مؤمن پرهیزگار است«» آل حممّ
 آن را روایت کرده است. » خالّل«

ه این حدیث استدالل کرده اند، در حالی و دیگران ب / گروهی از پیروان امام احمد
اي از صوفیه نیز بر مبناي همین حدیث آل محمد  . و عده2که این حدیث ساختگی است

آن گونه که حکیم ترمذي آن را مطرح نموده -اند  را اولیاء خاص خداوند در نظر گرفته
اهل بیت اوست که از شافعی و احمد   ولی صحیح این است که آل محمد -است

 اند.  همین قول نقل شده و شریف ابوجعفر و دیگران نیز همین را برگزیده

گوید: این حدیث حسن است و از ابوسعید به طریق دیگری نیز  فرمودند: آن، این مسجد من است. ترمذی می

مسجد الذی ... در مسند ـ، کتاب الـمساجد، باب ذکر ال۲/۳۰: حدیث در سنن نسائیروایت شده است. این 

 روایت شده است.  ،۳۳۵، ۳۳۱، ۱۱۶، ۵، ۳/۸: احمد، چاپ حلبی

مدینة، ـمسجد مکة وال ي، کتاب فضل الصالة ف۲/۶۱: در صحیح بخاری ب  این حدیث از عبدالله بن عمر -١

هر روز شنبه پیاده و یا سواره به   با این عبارت آمده است که: پیامبر  »من أتی مسجد قبا کل سبٍت «باب 

کرد. این در ضمن حدیثی که طوالنی است ذکر شده است. و در  آمد و عبدالله نیز همین کار را می مسجد قبا می

 ) کتاب الحج، باب فضل مسجد قبا ... روایت گردیده است. ۲/۱۰۱۷: صحیح مسلم

گوید: طبرانی در األوسط از  آورده و می» آل محمد کل تقی«را در الجامع الصغیر، با لفظ سیوطی این حدیث  -٢

گوید: این حدیث  انس آن را ذکر کرده است. عالمه البانی در ضعیف الجامع الصغیر و زیاداته آن را آورده و می

 به شدت ضعیف است. 
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شوند؟ در پاسخ به این سؤال  از جمله اهل بیت او محسوب می  آیا همسران پیامبر
از اهل   باشد: اول: زنان پیامبر دو قول وجود دارد که بر اساس دو روایت از احمد می

 وایت شده است. بیت نیستند، این قول از زیدبن ارقم ر
از اهل بیت او هستند. به دلیل   دوم: این قول نیز صحیح است که همسران پیامبر

روش صلوات فرستادن را با این الفاظ به   اینکه در صحیح ثابت شده که پیامبر

خدایا، بر محمد و « »�ّمد وأزواجه وزر�ته ا�ّ صّل ىلع«داد:  اصحاب خود یاد می

بر طبق داللت قرآن همسر ابراهیم و لوط از اهل بیت . »درود بفرست همسران و فرزندانش
آل و اهل بیت وي محسوب   و آل او محسوب شده پس چگونه همسران پیامبر

از اهل بیت او   که زنان پیامبر کند بر این نشوند؟ و به خاطر اینکه این آیه داللت می
اولیاء او   رهیزکاران امت محمدمعنا است. ولی پ هستند در غیر این صورت ذکر آن بی

فالن  فرمودند: آل بنی گونه که در حدیث صحیح ثابت شده، پیامبر هستند، همان
دوستداران من نیستند. بلکه اولیاء من خدا و مؤمنین نیکوکردارند. پس دوستان وي 

 مؤمنین صالح هستند. 
همچنین در حدیث دیگر آمده است که: دوستان من پرهیزگارانند، در هر حال و در 

 هر کجایی که باشند. 
 فرماید:  و خداوند می

ٓ  إِن﴿ ِ ٱ إَِ�  َ�ُتوَ�ا ۖ  َصَغۡت  َ�َقدۡ  �َّ َ ٱ فَإِنَّ  هِ َعلَيۡ  َهَراتََ�ٰ  �ن قُلُوُ�ُ�َما ٰ َموۡ  ُهوَ  �َّ  هُ لَٮ
ۡ ٱ لِحُ َوَ�ٰ  �ُل وَِجۡ�ِ  ۡ ٱوَ  ِمنَِ�ۖ ُمؤۡ ل ٰ  دَ َ�عۡ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل  ].4[التحریم:  ﴾٤ َظِه�ٌ  لَِك َ�

اگر بر ضد او همدست شوید خداوند و جبرئیل و مؤمنان نیکوکردار یار و پشتیبان و «
 .»دوستان او هستند

يْت إْخَواَ�نَا وَِدْدُت «فرمود:    در کتب صحاح روایت شده که پیامبر
َ
�ِّ َرأ

َ
دوست « »�

ْ�ُتْم «اصحاب عرض کردند: آیا ما برادران تو نیستیم؟ فرمود:  .»برادرانم را ببینمداشتم 
َ
بَْل أ
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تُوا َ�ْعدُ 
ْ
يَن لَْم يَأ ِ

َّ
ْصَحايِب، َو�ِْخَواُ�نَا اذل

َ
بلکه شما اصحاب من هستید، برادران من کسانی « »أ

 .1»اند آورند حال آنکه مرا ندیده هستند که به من ایمان می
و بین ایشان نزدیکی از طریق   پس بین دوستان پرهیزکار پیامبر وقتی چنین است

تر از نزدیکی و  دین، ایمان و پرهیزگاري وجود دارد. و این نزدیکی دینی برتر و بزرگ
ها ارجمندتر از نزدیکی بین جسمهاست.  ها و جان قرابت نسبی است، نزدیکی بین دل

به این سبب بهترین مخلوقات، دوستان پرهیزکار او هستند، ولی در میان نزدیکان نسبی، 
هم فاجر و هم کافر و هم نیکوکار و مؤمن وجود دارد. و اگر در میان آنها افرادي مثل 

و دیگران برترند به سبب ایمان و پرهیزکاري آنها بوده  ، حسن و حسین علی، جعفر
نه صرفاً به خاطر نسب، و به همین اعتبار دوستان و اولیاء او بودند، پس درجۀ دوستان 

شود، به  به آل ایشان صلوات فرستاده می  اوست. اگر به تبع اسم پیامبرآل او باالتر از 
نیست و دوستان پیامبر از اهل بیت   به دوستان پیامبر معناي باالتر بودن آنها نسبت

چه پیامبران و   اند. چنان ایشان باالترند، گرچه به تبع اسم ایشان در صلوات داخل نشده
شود. گاهی اگر چیزي را  رسوالن از آل بیت پیامبر برترند و به آنها صلوات فرستاده نمی

ی برتري آن نسبت به چیز باالتر نیست، دهیم، به معن تر اختصاص می به یک امر پایین
شود ولی به  زیرا همان گونه که در صحیح ثابت شده به زنان ایشان صلوات فرستاده می

 اتفاق همه علماء، انبیاء از آنها باالترند. 

تاب االنبیاء، باب حدثنا موسی بن اسماعیل و ، ک۴/۱۴۶: در صحیح بخاری  حمید ساعدی این حدیث از ابو -١

فرمودند:   چگونه بر تو صلوات بفرستیم؟ پیامبر  با این عبارت آمده است که: آنها گفتند ای رسول خدا

دٍ  ىلَعَ  َصلِّ  اللَُّهمَّ «بگویید:  ْزَواِجهِ  ُ�َمَّ
َ
�َِّتهِ  َوأ دٍ  ىلَعَ  َوَ�ارِكْ  ، إِبَْراِهيمَ  آلِ  ىلَعَ  َصلَّيَْت  َكَما ، وَُذرِّ ْزَواِجهِ  ُ�َمَّ

َ
 َوأ

�َِّتهِ  َت  َكَما ، وَُذرِّ
ْ
يدٌ  إِنََّك  ، إِبَْراِهيمَ  آلِ  ىلَعَ  بَاَر� يدٌ  مَحِ ، کتاب الصالة، باب الصالة ۱/۳۰۶: . در صحیح مسلم»َ�ِ

، و سنن ، کتاب قصر الصالة فی السفر، باب ما جاء فی الصالة علی النبی۱/۱۶۵: علی النبی و موطاء مالک

، کتاب اقامة ۱/۲۹۳: کتاب السهر، باب کیف الصالة علی النبی... نوع آخر) و سنن ابن ماجه، ۴۲/ ۳ :نسائی

 آمده است.   الصالة، باب الصالة علی النبی
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ها و پاك کردنشان  اگر گفته شود: به فرض این که قرآن داللت بر زدودن پلیدي از آن
  کند، زیرا دعاي پیامبر براي آنها داللت بر وقوع آن می  یامبرنداشته باشد، ولی دعاي پ

 شود.  اجابت می
کند، چه  اند: قرآن بر زدوده شدن پلیدي و پاك شدن اهل بیت داللت نمی برخی گفته

رسد به اینکه بر عصمت و امامت داللت کند. ولی استدالل کردن به احادیث جایگاه 
 دیگري دارد. 
بر اینکه قرآن داللت بر زدوده شدن پلیدي و پاك شدن آنها  گوئیم: فرض سپس می

داشته باشد، زیرا دعایی که اجابت شود به ناچار پاکی و زدوده شدن مدعو محقق 
خواهد شد، ولی چیزي که دالّ بر عصمت از خطا و اشتباه باشد در آن وجود ندارد. به 

این نیست که هیچ گونه   ردلیل اینکه مقصود خداوند در فرمان خود به همسران پیامب
خطایی از آنها سر نزند، بلکه خطا براي آنها و براي غیر آنها مورد بخشودگی خداوند 

که گناهان -گیرد. و سیاق آیه داللت دارد بر اینکه خداوند اراده کرده پلیدي  قرار می
 د. را از آنها بزداید و آنها را از این گناهان آشکار پاك گردان -اند بزرگ و زشت

 
 و پاك کردن از گناه بر طبق فرمودة خداوند دو جهت دارد: 

 ].40[المدثر:  ﴾٤ َ�َطّهِرۡ  َو�َِيابََك ﴿
 .»ات را پاك دار جامه«

نَاٞس  إِ�َُّهمۡ ﴿
ُ
ُرونَ  �  .]82[األعراف:  ﴾٨٢ َ�َتَطهَّ

 .»خواهند پاك شوند آنها مردمانی هستند که می«

  َمن﴿
ۡ
َبّيَِنةٖ  ِحَشةٖ بَِ�ٰ  ِمنُ�نَّ  تِ يَأ  ].30[األحزاب:  ﴾َفۡ�ِ ِضعۡ  َعَذاُب لۡ ٱ لََها َعۡف يَُ�ٰ  مُّ

 .»هر کس از شما دچار گناه آشکاري شود دو برابر عذاب خواهد دید«

توبه از  ي کند، یا اینکه به وسیله پاك شدن گناه یا به این صورت است که گناه نمی
 فرماید:  آن برگردد. همان طور که خداوند می

مۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿
َ
ٰ أ  ].103: بۀ[التو ﴾بَِها َوتَُزّ�ِيِهم ُ�َطّهِرُُهمۡ  َصَدقَةٗ  لِِهمۡ َ�

 .»از اموال آنها صدقه بگیر تا آنها را پاك کرده و موجب رشد آنها شوي«
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بر این اساس آنچه از پاکی که خداوند در ابتدا، امر و اراده کرده متضمن نهی از 
 باشد نه متضمن اجازه گناه.  گناهان می

از آن گناه نهی کرده و به کسی که آن را انجام دهد به  -پاك و منزه-بلکه خداوند 
 دهد.  بازگشت و توبه کردن از آن دستور می

روایت شده که فرمودند: خدایا، بین من و خطاهایم   در حدیث صحیح از پیامبر
و برف  گونه که بین مشرق و مغرب دوري افکندي. و مرا با آب خنک دوري بیفکن، همان

  .1شود گونه که لباس سفید از آلودگی پاك می بشوي. پروردگارا، مرا از خطاهایم پاك کن آن
در داستان افک قبل از آمدن حکم   در صحیح مسلم و بخاري آمده است که پیامبر

گناه باشی خدا تو را تبرئه خواهد کرد و  به وي فرمود: اي عایشه، اگر بی ل برائت عایشه
اي از خداوند طلب مغفرت کن و به درگاهش توبه نما، زیرا بنده اگر  ناه شدهاگر مرتکب گ

. خالصه لفظ 2پذیرد ي او را می به گناه خود اعتراف کند سپس توبه نماید، خداوند توبه
 باشد، مثل این فرموده خداوند:  به معنی آلودگی است و مقصود از آن شرك می» رجس«

ْ جۡ ٱفَ ﴿  ٱ ِمنَ  َس لرِّجۡ ٱ َتنُِبوا
َ
 ].30[الحج:  ﴾نِ َ�ٰ وۡ ۡ�

 .»ها بپرهیزید از پلیدي بت«

 هاي تحریم شده است، مانند:  و گاهی به معنی خوردنی و نوشیدنی

ٓ  قُل﴿ ِجدُ  �َّ
َ
ٓ  ِ�  أ وِ�َ  َما

ُ
ًما إَِ�َّ  أ ٰ  ُ�َرَّ ٓ  ۥٓ َعُمهُ َ�طۡ  َطاِع�ٖ  َ�َ ن إِ�َّ

َ
وۡ  َتةً َميۡ  يَُ�ونَ  أ

َ
 اَدمٗ  أ

سۡ  وۡ  ُفوًحامَّ
َ
وۡ  ٌس رِجۡ  ۥفَإِنَّهُ  ِخ�ِ�رٖ  مَ �َۡ  أ

َ
 ].145[األنعام:  ﴾ًقافِسۡ  أ

، کتاب األذان، باب ما یقول ۱/۱۴۵: از ابوهریره در صحیح بخاری -با وجود اختالف در الفاظ آن-این حدیث  -١

، کتاب ۲۸۹-۱/۲۸۸: ، کتاب الـمساجد، و مواضع الصالة؛ سنن ابوداود۱/۱۴۹: التکبیر؛ صحیح مسلمبعد 

سنن ابن ماجه، دارمی و مسند احمد آمده  ،، کتاب الطهارة، باب الوضوء بالثلج۴۵-۱: الصالة؛ سنن نسائی

 است. 

، ۱۷۶-۳/۱۷۳: ریوارد شده و در صحیح بخا لحدیث افک حدیثی طوالنیست که در خصوص عایشه  -٢

) 
ً
: كمغازی، باب حدیث اإلفـ)، کتاب ال۱۲۰-۵/۱۱۶کتاب الشهادات، باب تعدیل النساء بعضهن بعضا

حدیث  ي، کتاب التوبة، باب ف۲۱۳۸-۴/۲۱۲۹: ، کتاب التفسیر سوره یوسف؛ در صحیح مسلم۶/۷۶-۷۷

 آمده است.  ،۱۹۷-۶/۱۹۴: ؛ و مسند امام احمدكاإلف

 

                                           



 امامت در پرتو کتاب و سنت            102

یابم مگر، مردار  اي حرام نمی بگو در آنچه به من وحی شده است چیزي را بر خورنده«
 .»و خون روان و گوشت خوك، که همه اینها ناپاك و انجام آنها گناه است

 و: 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ۡ ٱوَ  رُ مۡ �َۡ ٱ إِ�ََّما ا  ٱوَ  ِ�ُ َميۡ ل

َ
 ٱوَ  نَصاُب ۡ�

َ
 َ�َملِ  ّمِنۡ  ٞس رِجۡ  مُ َ�ٰ زۡ ۡ�

يۡ ٱ  ].90: ة[المائد ﴾نِ َ�ٰ لشَّ
 .»آزمایی پلید و از عمل شیطان است خمر و قماربازي و بتان و تیرهاي بخت«

دانیم  ها در واقع از بین بردن تمام آنهاست و ما می که از بین بردن این گونه آلودگی

عام » الرجس«دور کرده است. لذا لفظ   ها را از زنان پیامبر خداوند شرك و ناپاکیکه 

 نیز به همین خاطر و براي این دعا کرد.   گیرد و پیامبر ها را در برمی گونه ناپاکی و همه
در اینجا طهارت به طور مطلق » آنها را به نیکویی پاك کن«ولی این فرموده اش که 

کنند اگر یک نوع طهارت انجام شود  گرفته که برخی گمان میمورد درخواست قرار 
 کافیست، مانند این فرمودة خداوند: 

ْ �ۡ ٱفَ ﴿ وا ْوِ� َ�ٰٓ  َتِ�ُ
ُ
 ٱ أ

َ
  ].2[الحشر:  ﴾٢ رِ َ�ٰ بۡ ۡ�

 .»پند گیرید اي صاحبان بصیرت«
در این آیه به آنچه که عبرت گرفتن نام دارد امر شده است. چناچه اگر به شخصی 

داشت  که فالنی را گرامی بدار یعنی آن فعلی را انجام بده که اکرام و گرامیگفته شود 
محسوب شود. عبرت گرفتن نیز به همین نحو است. و انسان اگر از این داستان عبرت 

گیرنده اطالق کرد. لفظ  توان به وي نام عبرت بگیرد ولی از نظیر آن عبرت نگیرد، نمی
از چیزي پاك باشد و به چیزهاي دیگر آلوده باشد، نیز بدین گونه است که اگر » طاهر«

 توان وي را بطور مطلق طاهر نامید.  در آن صورت نمی
 است که در این آیه شریفه آمده است: » طیب«هم مثل لفظ » طاهر«و لفظ 

ّيَِ�ٰ ٱوَ ﴿ ّيِبِ�َ  ُت لطَّ ّيُِبونَ ٱوَ  لِلطَّ ّيَِ�ٰ  لطَّ  ].26[النور:  ﴾تِ لِلطَّ
 .»زنان پاك و زنان پاك از آنِ مردان پاکندمردان پاك از آنِ «
 گونه که فرموده:  همان

 ].26[النور:  ﴾ِت� َخبِيَ�ٰ لِلۡ  بِيُثونَ �َۡ ٱوَ  َخبِيثِ�َ لِلۡ  ُت بِيَ�ٰ �َۡ ٱ﴿
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 .»به زنان ناپاك تعلق دارند یززنان ناپاك از آن مردان ناپاکند، و مردان ناپاك ن«
 .1رخصت دهید، طیب مطیب خوش آمدبه عمار فرمودند: به او   روایت شده که پیامبر

 فرماید:  است که خداوند می» مزكّی«و » متّقی«و همچنین طاهر مثل لفظ 

فۡ  قَدۡ ﴿
َ
ٰ  َمن لَحَ أ ٮ ٰ  َمن َخاَب  َوقَدۡ  ٩ َهاَز�َّ ٮ  ].10-9[الشمس:  ﴾١٠ َهاَدسَّ

را تزکیه نکرد و  رستگار شد هر که نفس خود را پاك کرد و زیان دید هر کس آن«
 .»ناامید شد

مۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿
َ
ٰ أ  ].103: بۀ[التو ﴾بَِها َوتَُزّ�ِيِهم ُ�َطّهِرُُهمۡ  َصَدقَةٗ  لِِهمۡ َ�

 .»از امول آنها صدقه بگیر تا آنها را پاك کرده و رشد دهی«
  و فرمود:

ِ ٱ ُل فَۡض  َ� َولَوۡ ﴿ َحدٍ  ّمِنۡ  ِمنُ�م َزَ�ٰ  َما ۥُتهُ َورَۡ�َ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ
َ
بَدٗ  أ

َ
َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  ا�  يَُزّ�ِ  �َّ

ٓ  َمن ۗ �ََشا  ].21[النور:  ﴾ُء
گردید ولی خداوند هر که را  اگر فضل خدا و رحمت او نبود هیچ کدام از شماها پاك نمی«

 .»گرداند بخواهد پاك می

شرط متقی بودن این نیست که دچار گناه نشود، یا اینکه از اشتباه و گناه معصوم 
وجود نداشت، بلکه هر کس از گناهش  اي آن صورت در میان امت هیچ متقیباشد در 

شود و هر کس بعد ازگناه عملی نیکی انجام دهد که  توبه کند در زمرة متقین داخل می
 فرماید:  ي گناهش قرار گیرد او نیز از متقین است. همان طور که خداوند می کفاره

ْ َ�ۡ  إِن﴿ ٓ  َتنُِبوا دۡ  ُ�مِخلۡ َونُدۡ  اتُِ�مۡ  َٔ َسّ�ِ  َعنُ�مۡ  نَُ�ّفِرۡ  هُ َ�نۡ  نَ وۡ هَ ُ�نۡ  َما �ِرَ َكَبا  َخٗ� مُّ
 ].31[النساء:  ﴾٣١ اَكرِ�مٗ 

اید بپرهیزید ما گناهان کوچک شما را  اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی شده«
 .»کنیم بخشیم و شما را به جایگاهی گرامی وارد می می

، الله  فضائل اصحاب رسول ي، باب فةمقدمـ، ال۱/۵۲: در سنن ابن ماجه  ابیطالب بن این حدیث از علی -١

گوید: این حدیثی است که سند آن صحیح  آمده که حاکم می ،۳/۱۸۸: فضل عماربن یاسر و مستدرک حاکم

: شبیه گوید: صحیح است. همچنین در مصنف ابن ابی ولی کسی آن را تخریج نکرده است. و ذهبی می

 ی محقق مراجعه شود.  آمده است، به حاشیه ،۱۲/۱۱۸
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مبنی بر پاك کردن آنها مانند این دعاي ایشانست که از خداوند   پس دعاي پیامبر
درخواست نموده آنها را تزکیه دهد و نیکوکار و متقی گرداند، و یا دعاهایی از این قبیل. 

شود. طهارتی که  بنابراین امور هر کس دیگر هم بر این شیوه باشد داخل این دعا می
زرگتر از درخواستی نیست که در حق خود در حق آنها از خداوند خواست، ب  پیامبر

 کرده است. همچنان که فرمود: خداوندا، مرا با برف و آب خنک از خطاهایم پاك گردان. 
پس هر کس گناهش مورد بخشودگی و پوشش خداوند قرار گیرد، در حقیقت او را 

ن پاك پاك گردانیده، ولی هر کس با حالت آلوده به گناه بمیرد، در حال حیات از گناها
 نشده است. 

شاید بتوان گفت که کمال پاك شدن آنها در این باشد که از صدقه که چرك اموال 
کرد،  هر گاه دعایی می  گرفت. و پیامبر است پاك شده و صدقه به آنها تعلق نمی

نمود و هنگامی که براي مردان  خداوند بر اساس استعداد دعاشونده دعایش را اجابت می
کرد، به این معنا نبود که مؤمن گناهکاري وجود نداشت، اگر  غفار میو زنان مؤمن است

چنین باشد؛ پس مؤمن نباید در دنیا و آخرت عذاب ببیند. در حالی که این گونه نیست، 
بلکه برخی را به خاطر توبه و برخی دیگر به خاطر کارهاي نیکی که گناهان بسیاري را 

 بخشاید.  برد می از بین می
نیز آن را از خداوند طلب نموده   ي که خداوند اراده کرده و پیامبرخالصه تطهیر

  باشد؛ زیرا نزد اهل سنت جز پیامبر است، به اتفاق علما به معنی عصمت از گناه نمی
و امام، معصوم هستند. پس این قسمت   هیچ کس معصوم نیست و از نظر شیعه پیامبر

و امام شامل هیچ کدام   مورد اتفاق شیعه و اهل سنت است که عصمت خاص پیامبر
 و زنان دیگر نیست.  از زنان و دختران پیامبر

در دعاي مذکور براي چهار   بر این اساس محال است که تطهیر مورد نظر پیامبر 
 است.  –از نظر شیعه  -و امامان-  برنفر، شامل عصمتی باشد که مختص پیام

چیزي که دالّ بر عصمت علی و یا غیر او باشد وجود ندارد و او   در دعاي پیامبر
براي چهار نفر به طور مشترك دعا کرد، ولی هیچ کدام را به طور اختصاصی در دعایش 

محال  جدا نکرد. همچنین دعا براي عصمت و پاك شدن از گناهان بر مبناي رأي قدریه
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را  -انجام واجبات و ترك محرمات-ها خداوند اعمال اختیاري  است؛ زیرا در اعتقاد آن
تقدیر نکرده است. و براي خداوند ممکن نیست که بنده را فرمانبردار یا عاصی، پاك یا 
ناپاك کند. بر اساس اصول آنها محال است که براي کسی از خداوند درخواست شود 

 بات و ترك محرمات بگمارد. که او را در انجام واج
بلکه از نظر آنها آنچه براي خداوند مقدور است این است که فرد را براي انجام خیر 

تواند با آن مسلمان یا کافر را به قتل برساند  و شر آماده سازد، مانند شمشیري که فرد می
تیار خود یا مالی که انفاق آن براي فرمانبرداري و معصیت ممکن است، سپس بنده با اخ

 دهد.  با آن قدرت که خداوند در او گذاشته است فعل خیر یا فعل شر را انجام می
براي پاکی   کند، چون حدیث دعاي پیامبر الذکر استدالل آنها را باطل می اصل فوق

 اهل بیت دلیل بر ابطال این اصل قدریه است. 
کند این  ؤاخذه نمیبخشاید و م اگر بگویند مقصود آن است که خداوند آنها را می

تري براي داللت حدیث به بطالن عصمت است. پس روشن شد که در  خود دلیل محکم
فعل -حدیث به هیچ وجه دلیلی بر اثبات عصمت وجود ندارد. عصمت به طور مطلق 

از نظر آنها براي خداوند مقدور نیست و ممکن  -مأمور و ترك آنچه نهی شده است
طاعت و تارك معصیت یا گناهی قرار دهد، چه آن فرد نیست خداوند فردي را فاعل ا

. پس از نظر آنها محال است که فرد با یاري و هدایت  باشد و چه غیر نبی  نبی
کند. و این بیانگر تناقض گفتۀ آنها در  خدا اطاعت کند، بلکه با اختیار خودش اطاعت می

ت هم ثابت خصوص مسائل عصمت است که قبالً گذشت. اگر فرض کنیم که عصم
شد، شرط امام، عصمت نیست و همچنین اجماع بر عدم عصمت غیر آنها وجود دارد. 

 شود. لذا دلیل آنها به هر طریقی ابطال می
علی بارها ادعاي امامت کرده و نفی رجس و پلیدي از او هم «گوید:  که می اما این 

 ».اثبات شده، پس او راستگو است

 ادعا پاسخ گفت:توان به این  به چند دلیل می 
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: ادعاي اینکه علی مدعی خالفت بوده!، این غیر قابل قبول است، زیرا ما با بداهت و اول
دانیم که هرگز علی تا قتل عثمان چنین ادعایی را نداشت. گرچه قلبًا گرایش به  یقین می

مرا   امارت مسلمین داشت، ولی هرگز نگفت من امام یا معصوم هستم یا اینکه پیامبر
پس از خود به امامت منصوب کرد، یا اینکه مردم را ملزم به تبعیت از خود کند و یا 

 ادعاهایی از این قبیل. 
دانیم که نقل چنین چیزهایی از وي دروغ بستن به اوست. و  و به طور بدیهی می

علی بسیار پرهیزگارتر از آن بود که مدعی دروغی آشکار شود که همه اصحاب به دروغ 
 آن واقف بودند.  بودن

اما اینکه از وي نقل شده: لباس خالفت را پسر ابوقحافه بر تن کرد حال آنکه 
 دانست جایگاه من در خالفت همچون سنگ آسیاب بود. می

باید گفت: اوالً: سند این روایت کجاست؟ کدام راوي معتمد از کسی مثل خود با  
وجود ندارد. چنین روایتی در  سند پیوسته آن را نقل کرده است؟ چنین چیزي اصالً

هاي این  دانند که اکثر خطبه البالغه و امثال آن روایت شده و اهل علم می کتابی مثل: نهج
هاي قدیمی  کتاب دروغ بستن به علی است. و به خاطر همین امر غالب آنها در کتاب

قل شده اند از کجا ن موجود نبوده و سند معروفی ندارند. و این روایتی که نقل کرده
ها به منزله کسی است که مدعی شود من عباسی یا علوي هستم در  است؟ این خطبه

باشند و نه فردي در دفاع   حالی که هیچ کدام از گذشتگان وي نه چنین ادعایی را کرده
 گردد.  از وي ادعایش را تأیید کرده باشد. پس دروغگو بودنش معلوم می

ها نیز به ناچار باید  شود روایت اتصال ثابت میهمان گونه که نسب از اصل به فرع با 
اي باشد، شخصی که از او روایت شده، ثابت و شناخته شده و سند آن متصل  به گونه

و ابوبکر   هاي زیادي در آن از پیامبر باشد. اگر شخصی کتابی را تصنیف کند و خطبه
را با سندي  ها نقل کند و هیچ کس قبل از وي آن خطبه  و عمر و عثمان و علی

هاي  بریم. در خطبه معروف روایت نکرده باشد، به طور قطع به دروغ بودن او پی می
براي ما   البالغه سخنانی وجود دارند که به طور قطع و یقین خالف آنها از علی نهج

ثابت شده است. در اینجا در پی تبیین دروغ بودن این روایت نیستیم، بلکه کافیست که 
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از راوي بخواهیم. خداوند مردم را به تصدیق چیزي که دلیلی بر  صحت نقل آن را
راست بودن آن نیست ملزم نکرده است، بلکه این کار محال است. خصوصاً برمبناي 

هاي غیر قابل  غیرممکن بودن تکلیف خارج از توان؛ زیرا این از زمرة بزرگترین تکلیف
 تحمل و توان است. 

که ادعاي علی براي خالفت را با حکایتی که در  چگونه براي این انسان ممکن است
قرن چهارم مطرح شد، اثبات کند. هنگامی که دروغگویان بر علی زیاد شدند و داراي 

کرد و  گفتند، چه دروغ و چه راست از آنها قبول می حکومتی شدند که هر آنچه می
قت پاسخ هاي آن را بخواهد و این جواب در حقی کسی نبود که صحت و درستی روایت

 باشد.  اصلی ما در خصوص آنچه بین ما و بین خداست، می
گوییم: فرض کنید علی چنین چیزي را گفته باشد، ولی دلیل شما براي  سپس می

گویید شاید مقصود وي این باشد  معصوم بودن و ادعاي عصمت علی چیست؟ چرا نمی
کرد ذاتاً از  که گمان می تر به امامت هستم بر مبناي اعتقاد او که من از دیگران مستحق

توان گفت که خبر  تر و سزاوارتر به امامت بوده است. در آن صورت نمی دیگران شایسته
تر بودن  از چیزي داده که عمالً مرتکب دروغ شده باشد؛ زیرا در صورت ادعاي شایسته

توان سخن وي را حمل بر اجتهاد کرد و در اجتهاد نیز ممکن است به حق اصابت  می
یا به خطا رود. به اتفاق علماء نفی پلیدي به معناي معصوم بودن از اشتباه نیست،  کند

چون خداوند نخواسته که خطا را از اهل بیت به کلی بزداید با وجود اینکه از نظر آنها 
(شیعه و قدریه) براي خداوند این کار مقدور نیست. ولی خطا مورد بخشش خداوند 

شود و  رساند. و همچنین عموم پلیدي در خطا داخل نمی  بوده و ارتکاب آن ضرري نمی
، در حالی  شود جز پیامبر کسی که به خطاي خود اعتراف کند معصوم محسوب نمی

دهد. و در از بین بردن پلیدي  نیز اختصاص می  که شیعه این را به امامان بعد از پیامبر
 علی، فاطمه و دیگر اهل بیت به طور مشترك برخوردارند. 

دانیم که علی پرهیزگارتر از آن بود که دروغ بگوید؛ ابوبکر و عمر و عثمان و  ما می و
  غیره نیز همین طور.
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کننده این آیه گفته شود که تو دلیلی بر اینکه دروغ از زمره  ولی اگر به استدالل
اي، و اگر دلیلی بر آن نیاوري از بین بردن پلیدي الزمۀ آن نیست  هاست نیاورده پلیدي

ه حتی یک دروغ هم نگوید، اگر فرض بر این باشد که پلیدي از بین رفته است. و ک
کند و در قرآن چیزي که دالّ  ي کسانی است که به قرآن استدالل می حاالنکه او از زمره

بر از بین بردن پلیدي و اینکه خطا و دروغ از جمله پلیدي است وجود ندارد. و علی نیز 
این مسائل چیزي هم درست باشد، صحت آن به مقدماتی چنین نگفته است و اگر از 

اند که در قرآن در خصوص امامت آمده  است که در قرآن نیامده است؛ زیرا کدام دالیل
باشند؟ و جز کسی که شایسته و برازندة رسوایی و پشیمانی است، چنین ادعایی را 

 کند!. نمی

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  فصل ششم
ي بیوت انبیاء  گوید: بیت علی در زمره به ادعاي کسی که میپاسخ 

 شود محسوب می

گوید: دلیل ششم براي اثبات امامت علی این آیه قرآن است که  مصنف رافضی می
 فرماید:  می

ذِنَ  ُ�ُيوٍت  ِ� ﴿
َ
ُ ٱ أ ن �َّ

َ
ِ  �ِيَها ۥَ�ُ  �َُسّبِحُ  ۥُمهُ سۡ ٱ �ِيَها َكرَ َوُ�ذۡ  َ�عَ تُرۡ  أ  ٣٦ َصالِ �ٱوَ  ُغُدّوِ لۡ ٱب

ٞ تَِ�ٰ  ِهيِهمۡ تُلۡ  �َّ  رَِجالٞ  ِ ٱ رِ ذِكۡ  َعن عٌ َ�يۡ  َوَ�  َرة َلوٰ ٱ �قَامِ  �َّ ٓ  ةِ لصَّ َكوٰ ٱ ءِ �يَتا  َ�َافُونَ  ةِ لزَّ
 ٱوَ  ُقلُوُب لۡ ٱ �ِيهِ  َ�َتَقلَُّب  امٗ يَوۡ 

َ
 ].37-36[النور:  ﴾٣٧ رُ َ�ٰ بۡ ۡ�

هایی که در آنها اجازه داده شده نام خداوند برده شود. در آنها سحرگاهان و  در خانه«
پردازند. مردانی که بازرگانی و معامله آنان را از  شامگاهان به تقدیس و تنزیه یزدان می 

ها و  ترسند که دل سازد. از روزي می یاد خدا و نماز خواندن و زکات دادن غافل نمی
 .»گردند گون و پریشان میها در آن دگر چشم

این آیه را تالوت   ثعلبی با اسنادش از انس و بریده روایت نموده که گفتند: پیامبر
ها است اي رسول خدا؟ فرمودند:  کردند، شخصی ایستاد و گفت: منظور کدام خانه

 هاي پیامبران. سپس ابوبکر ایستاده و گفت: یا رسول اهللا! آیا این خانه نیز در ضمن خانه
ي علی و فاطمه بود. فرمودند: بلی، (و این خانه) از  آنها داخل است؟ منظورش خانه
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بهترین آنها است. و خداوند به طور خصوص از مردان (رجال) یادآوري کرد، تا به 
 آید. برتري آنها داللت کند پس علی امام است و اال تقدیم کهتر بر مهتر الزم می

 ل پاسخ گفت: توان به این استدال از چند جهت می

کننده بخواهیم و  اینکه طبق روال گذشته صحت این نقل را باید از استدالل نخست
تواند حجت باشد. نه  صرف نسبت دادن روایت به ثعلبی به اتفاق اهل سنت و شیعه نمی

توان در نزد جمهور حجت  تنها یک خبر که یک نفر از جمهور آن را روایت کرده نمی
کنند،  هور علما اتفاق نظر دارند که آنچه ثعلبی و امثال او روایت میقلمداد کرد، بلکه جم

چه در فضیلت ابوبکر و عمر و چه در اثبات حکمی از احکام دیگر، غیر قابل احتجاج 
 که ثبوت آن به روشی دیگر معلوم گردد.  است مگر این

ده شایسته نیست کسی بگوید براي شما به احادیثی که فردي از جمهور روایت کر
ي این است که فردي بگوید من علیه شما به  کنیم، زیرا به منزله احتجاج و استدالل می

اند که شهادت تک تک  کنم. آیا احدي از علماي جمهور گفته شهادت یک نفر حکم می
آنها عدل و صحیح است و یا هر کدام از آنها اگر حدیثی روایت کنند آن حدیث صحیح 

ما متفقند که ثعلبی و امثال او هم احادیث صحیح و هم است؟ عالوه بر این جمهور عل
اند. و همچنین اتفاق نظر دارند که صرف روایت آنها موجب  ضعیف را روایت کرده

اند: همچون  شود. به همین خاطر در خصوص ثعلبی و امثال او گفته تبعیت از آنها نمی
اند،  آورده کن شب هستند که هر آنچه حدیث صحیح و ناصحیح به دست هیزم جمع

 اند.  آوري کرده همگی را جمع
شود، بدین سبب  در تفسیر ثعلبی گرچه بیشتر احادیث دروغ و موضوع نیز یافت می

هنگامی که ابومحمد حسین بن مسعود بغوي آن را مختصر کرد چون در فقه و حدیث 
د تر از ثعلبی بود، احادیث موضوعی که در تفسیر روایت شده بود در مختصر خو آگاه

نیاورد. و فقط احادیث صحیحی که به بخاري و دیگران نسبت داده، آورده است، اما در 
ها و داستان انبیاء بغوي از  تر بود. همچنین اقوال نحوي اقوال مفسرین که ثعلبی از او آگاه

 تفسیر وي استفاده کرده و در مختصر خود آورده است. 
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است و آنچه در صحیح مسلم و » بیحمصا«و » رشح السنة»  بغوي در حدیث مؤلف کتاب

بخاري و سنن است در مختصر خود آورده است ولی احادیثی که موضوع بودن آنها براي 
واحدي،  علما روشن است چیزي در آن ذکر نکرده است بر خالف مفسرین دیگر مثل

تر از ثعلبی بود. و یا زمخشري و دیگر مفسرین، احادیثی  همدم ثعلبی که در عربی آگاه
  اند که براي اهل حدیث موضوع بودن آن معلوم گردیده است. در تفاسیر خود آورده

: حدیث مورد استناد از نظر علماي حدیث ساختگی است، لذا در پاسخ دوم
هاي معبتر حدیث مثل صحاح، سنن، مسانید یادي از آن به میان نیامده است.  کتاب

شود، ولی بسیار  دروغ یافت می گرچه در برخی از این کتب مذکور احادیثی ضعیف یا
اند و حدیث مورد بحث و امثال آن به حدي دروغ بودن آنها واضح است که در  اندك

 هاي مذکور نیامده است.  هیچ کدام از کتاب
. همان 1ي مذکور در خصوص مساجد است : باید گفت به اتفاق علما آیهپاسخ سوم

 فرماید: طور که خداوند می

ذِنَ  ُ�ُيوٍت  ِ� ﴿
َ
ُ ٱ أ ن �َّ

َ
ِ  �ِيَها ۥَ�ُ  �َُسّبِحُ  ۥُمهُ سۡ ٱ �ِيَها َكرَ َوُ�ذۡ  َ�عَ تُرۡ  أ  َصالِ �ٱوَ  ُغُدّوِ لۡ ٱب

 ].36[النور:  ﴾٣٦
هایی که خداوند اجازه داده است در آن نام خداوند برده شود و در آنها  در خانه«

 .»شبانگاهان و سحرگاهان به تقدیس و تنزیه خداوند مشغول گردند
 و منزل علی و دیگران به این وصف متصف نبوده است. 

به اتفاق همه مسلمانان باالتر از منزل علی   : باید گفت منزل پیامبرپاسخ چهارم
جز   شود به دلیل اینکه در منزل پیامبر ي مذکور داخل نمی است با این حال در آیه

(رجال) در آیه به خود وي و یکی از همسرانش مرد دیگري نبوده در حالی که مرد 
 صورت جمع آمده است. 

 چیزي گفته به این شیوه فرموده است که:   و خداوند هر جا در خصوص منزل پیامبر

ْ تَدۡ  َ� ﴿  ].533[األحزاب:   ﴾�َِّ�ِّ ٱ ُ�ُيوَت  ُخلُوا
 .»نشوید  داخل منزل پیامبر«

 بنگرید.  ،۳/۲۴: نور در تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر، زادالمسیر و تفسیر فخرالدین رازی ی سوره ۳۶ ی تفسیر آیه -١
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 یا: 

 ].34[األحزاب:  ﴾ُ�ُيوتُِ�نَّ  ِ�  َ�ٰ ُ�تۡ  َما نَ ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿
 .»شود هایتان تالوت می به یاد بیاورید آنچه در منزل«

باشد، زیرا اگر چنین  : این گفته که مقصود منازل انبیاء است، دروغ میپاسخ پنجم
 فرماید:  بود مؤمنان سهمی از آن آیه ندارند در صورتی که خداوند می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ذۡ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ ُكُروا ِصيً�  َرةٗ بُ�ۡ  َوَسّبُِحوهُ  ٤١ �َكثِ�ٗ  �رٗ ذِكۡ  �َّ

َ
 ﴾٤٢ َوأ

 ].37-36[النور: 
شبانگاهان و سحرگاهان به تنزیه و تسبیح او هستند. مردانی که بازرگانی و تجارت «

 .»دارد آنها را از یاد خدا باز نمی
 گیرد.  هر کس که متصف به این صفات باشد او را دربرمی

 فرماید:  : خداوند میپاسخ ششم

ذِنَ  ُ�ُيوٍت  ِ� ﴿
َ
ُ ٱ أ ن �َّ

َ
 ].36[النور:   ﴾َ�عَ تُرۡ  أ

توان مدلول آن را معین در نظر گرفت و اگر مقصود آن را  نکره موصوفه بوده و نمی
فقط به مساجد اختصاص ندهیم در آن صورت منازل بیشتر مؤمنین که متصف به این 

نبیاء اختصاص داد. و اگر توان فقط به منازل ا گیرد. لذا می صفت هستند را در برمی
مقصود آن اختصاص مساجد به یاد خدا در نمازهاي پنجگانه و دیگر مواردي که به 
مساجد اختصاص دارد باشد در آن صورت گرچه منازل انبیاء به دلیل سکونت آنها در 

 آن داراي فضیلت است ولی خصوصیت مساجد را ندارد. 
در آن سکنی   مکانی باشد که پیامبر : اگر مقصود از منازل انبیاء آنپاسخ هفتم

نیست.   گزیده است در آن صورت در مدینه منازلی از انبیاء، جز منازل زنان پیامبر
شود. ولی اگر مقصود منازلی باشد که انبیاء در آن  بنابراین منزل علی مشمول آیه نمی

 ده است. در منازل بسیاري از اصحاب داخل ش  اند. در آن صورت پیامبر داخل شده
توان فقط منزل علی را از زمرة  هر چیزي هم در حدیث به تقدیر گرفته شود، باز نمی

منازل انبیاء برشمرد و براي منزل ابوبکر و عمر و عثمان و غیره این ویژگی را قائل نشد. 
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مشترك بین منزل او و منزل غیر » الرجال«بنابراین فقط به منزل علی اختصاص ندارد و 
 اوست. 

اند که تجارت و خرید و  : مردان مذکور در آیه به این شیوه توصیف شدهپاسخ هشتم
شدگان  دارد در آیه چیزي که دالّ بر فضیلت توصیف فروش، آنها را از یاد خدا باز نمی

ها به آنها وعده داده، چیزي به  بر غیرشان باشد و همچنین چیزي که خداوند از نیکوئی
کور فقط آنها را ستوده است و این بدان معنا نیست که هر میان نیامده است و آیه مذ

کس مورد ستایش قرار گرفته و یا به او وعدة بهشت داده، برتر از دیگران است. و 
 اي در آن آیه از انبیاء برتر باشد.  شده اش این نیست که هر فرد توصیف الزمه

: اگر فرض بر این باشد که توصیف مذکور داللت بر برتري آنها نسبت به پاسخ نهم
دیگرانی که این گونه نیستند، کند در آن صورت چرا این صفت را فقط به علی 
اختصاص دادید؟ زیرا هر کس که تجارت و معامله او را از یاد خدا و بر پا داشتن نماز 

متصف به این صفت است. پس چگونه و پرداختن زکات و ترس از قیامت باز ندارد او 
توان گفت: که فقط علی متصف به این صفت است؟ در حالی که لفظ آیه داللت  می
کند که آنها مردانی هستند نه یک مرد تنها. و همین دلیل است بر اینکه آن صفت  می

مختص علی نیست بلکه علی و دیگران در آن صفت مشترکند و هیچ چیزي داللت بر 
 نسبت به دیگران که در آن صفت با وي مشترکند ندارد. برتري علی 

: به فرض اگر پذیرفته شود که علی در این صفت از دیگران برتر است، پاسخ دهم
توان گفت که این برتري به معناي امامت است؟ ولی اینکه ممکن نیست  اما چگونه می

م شود، در صورتی است تر از فضیلت قرار دارد بر فرد باالتر مقد ي پایین فردي در درجه
که در تمامی صفات متناسب با امامت این برتري او تحقق یابد در غیر این صورت 

شود. زیرا در   برتري فردي در یک خصلت نیکو موجب استحقاق وي براي امامت نمی
کسانی بودند که بیشتر از علی کافران را کشتند، برخی پیش از علی از   بین اصحاب

گرفتند.  دا بخشیدند و یا برخی بیشتر از علی نماز خوانده و روزه میمال خود در راه خ
و در میان آنها کسانی بودند که در راه خدا بیش از علی مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. 

تر از علی بودند. خالصه هیچ کدام از انبیاء در تمامی جهات  تر و مسن برخی از آنها عالم
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نیز هیچ کدام در تمامی خصوصیات کامالً شبیه   امبرمثل یکدیگر نبودند اصحاب پی
تري بود ممکن است خصلتی باشد که  همدیگر نبودند بلکه در شخصی که در فضیلت پایین

با آن خصوصیت از شخص دیگر که برتر از اوست برتر و ممتاز باشد. پس آنچه در برتري 
 ویژگی خاص.ي خصال است نه در یک خصلت و  معتبر و مالك است در مجموعه

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل هفتم
پاسخ به کسی که مدعیست امامت مختص علی است به این دلیل 
که خداوند او را به خاطر اینکه دوست داشتن وي بر همگان واجب 

 است برتر از دیگران قرار داده است

 که:  دلیل هفتم شیعه براي اثبات امامت علی این فرمودة خداوند است

ٓ  قُل﴿ َّ�  �ۡ
َ
جۡ  هِ َعلَيۡ  ُلُ�مۡ  َٔ أ

َ
ۡ ٱ إِ�َّ  ًراأ ةَ ل  ].23[الشوري:  ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ ِ�  َمَودَّ

 .»خواهم جز عشق و عالقه به نزدیکی خداوند بگو از شما پاداشی نمی«
ي  کند که گفت: وقتی آیه امام احمد بن حنبل در مسند خود از ابن عباس روایت می

اي گفتند اي رسول خدا! نزدیکان که دوست داشتن آنها برما واجب  مذکور نازل شد، عده
است چه کسانی هستند؟ فرمود: علی، فاطمه و پسران آن دو. در تفسیر ثعلبی و صحیح 
مسلم و صحیح بخاري نیز بر همین نحو آمده است. به غیر از علی و سه نفر دیگر (فاطمه و 

تن دیگران واجب نیست بنابراین علی برتر بوده و امام است. حسن و حسین) دوست داش
زیرا مخالفت با وي با دوست داشتن او منافات داشته و تنها با فرمانبرداري از اوامر او 

 شود، بنابراین اطاعت از او واجب بوده و معنی امامت همین است.  اش حاصل می دوستی

 فت: توان به این استدالل پاسخ گ از چند ناحیه می
اینکه صحت سند حدیث باید روشن شود و نسبت دادن آن به مسند امام احمد  نخست

بن حنبل دروغی آشکار است، زیرا مسند احمد بن حنبل فراوان موجود است ولی چنین 
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تر از آن، اینکه ادعاي وجود آنها در صحیح مسلم  حدیثی در آن نیست و دروغی واضح
بخاري و چه در مسلم و مسند امام و بخاري کرده است. در حالی که چه در صحیح 

تردید این مرد شیعی  احمد احادیثی وجود دارد که مخالف با حدیث مذکورند. بی
هاي اهل علم ناآگاه بوده و آنها را مطالعه نکرده و  (مصنف) و افرادي نظیر او از کتاب

ود در ام که کتابی براي خ دانند و برخی از آنها را دیده آنچه در آن کتب است را نمی
اند که گاه به صحیح مسلم و گاهی هم به  ه آوري کرد هاي پراکنده جمع احادیث از کتاب

اند.  صحیح بخاري و مسند احمد و نیز به خطیب خوارزم و ثعلبی و دیگران نسبت داده

اند. و دیگري کتابی تحت عنوان  نامیده» الرد علی الطوائف الطرائف يف«و آن را 

 آوري کرده است.  باشد جمع آن ابن بطریق میکه اسم مصنف » العمدة«

 کنند.  هاي فراوانی که در کتب مذکور است احادیث آنها را روایت می شیعه با وجود دروغ
هایی برایشان تصنیف  آنها بیشتر شبیه افرادي مثل ابوجعفر محمدبن علی که کتاب

 کرده، هستند. 
ترین مردم دروغ بودن آنها پوشیده نیست.  اند که براي نادان و احادیثی را روایت کرده

ها  هایی که در آنها به سند و صحیح و دیگر کتاب دیدم بسیاري از استنادات و نسبت
دهند که هیچ  اساس هستند. حدیثی را به مسند احمد نسبت می اند، نادرست و بی داده

در حالی که احمدبن حنبل کتابی در خصوص فضائل ابوبکر،  گونه اثري در مسند ندارد.
هایی در آن کتاب آمده که در  عمر، عثمان و علی و دیگران تصنیف نموده که گاه روایت

مسند روایت نشده است و هر آنچه که امام احمد در مسند خود روایت کرده نزد او 
 کند.  یت میاند، او نیز روا حجت نیست بلکه آنچه اهل علم روایت کرده

کند گرچه  شرط وي در مسند بر این است که از افراد معروف به دروغگویی روایت نمی
در مسند او احادیث ضعیف نیز وجود دارد و شرط او در مسند همان شرط ابوداود در سنن 
خود است. ولی در کتب فضائل، نویسنده هر آنچه از شیخ خود شنیده چه صحیح باشد چه 

کند. و در پی آن نیست که فقط آنچه ثابت شده همان را  روایت می غیر صحیح و ضعیف
 روایت کند که به دنبال آن احمد و ابوبکر قطیعی چیزهایی به احادیث آن افزوده است. 
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هاي قطیعی بر کتب فضائل، احادیث دروغ و ساختگی زیادي موجود  و در افزوده
م احمد در مسند خود است و است. و آن جاهل (رافضی) گمان کرده که آن روایت اما

این اشتباهی ناپسند است، زیرا استادان قطیعی همگی پس از امام احمد بوده و از ایشان 
 اند نه اینکه احمد از آنها روایت کرده باشد.  روایت کرده

اینک مسند امام احمد موجود بوده و تمامی کتب آن از جمله کتاب زهد، کتاب 
دیگر کتب او موجودند، که در آن از وکیع، عبدالرحمن  ناسخ و منسوخ و کتاب تفسیر و

بن مهدي، سفیان، عبدالرزاق روایت شده است و گاهی نیز در آن کتب از ابوعمر 
بن جعد، ابونصر تمار روایت شده که این روایات را عبداهللا افزوده است نه  قطیعی، علی

نحو، هم از عبداهللا و هم احمدبن حنبل. کتاب امام احمد در فضائل صحابه نیز به همین 
اند و زیاداتی از قطیعی نیز در آن موجود است که از  از خود امام احمد روایت کرده

عبداهللا حیار صوفی و امثال او روایت کرده که در طبقه راویان آن مثل عبداهللا بن احمد 
 است بیشترین تالش عبداهللا بن احمد این است که ازاحمدبن حنبل روایت کند. 

امام احمد در اواخر عمر خود به خاطر درخواست خلیفه از او مبنی بر اقامتش  زیرا
نزد خلیفه و گفتن حدیث براي او و فرزندش به سبب ترس از فریب دنیا و درامان 
ماندن از آن به کلی روایت حدیث را ترك گفت. و چون قبل از ترك حدیث توسط 

از اساتید خود حدیث احمد را نیز به یاد احمد بن عبداهللا احادیثی را گفته بود لذا بعد 
گفت که فالن شخص این حدیث را به من گفت اگر به این شیوه از وي  آورد و نمی می
کرد که غالب  شوند. قطیعی نیز از اساتید خود بسیار روایت می شنیدند خوشحال می می

آنها دروغ و ساختگی بود. روافض به این کتاب دلخوش کردند ولی در خصوص 
نگرند بلکه فقط بر آنچه در فضائل علی است بسنده  ضائل اصحاب دیگر در آن نمیف

کردند. و هر حدیثی که در زیادت مسند بود گمان کردند که احمدبن حنبل آن را گفته 
شوند  شناسند. و اساتید قطیعی مانع می است در حالی که رجال و طبقات حدیث را نمی

 کند.  از اینکه احمد از آنها حدیث روایت
بنابراین رافضیه از فرط نادانی خود کتابی به غیر از مسند را نشنیده بودند و هر آنچه 
را که قطیعی در مسند روایت کرده بود گمان کردند که امام احمد آن را آورده است. این 
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کردند؛ زیرا در نزد  افزود آنها نیز روایت نمی در حالی است که اگر قطیعی آنها را نمی

و صاحب » الطرائف«افضه) دروغ گفتن چارچوب ندارد. بدین ترتیب صاحب شیعه (ر

اند که وي در هیچ جا آنها را روایت نکرده  احادیثی را به امام احمد نسبت داده» ةالعمد«

است و هیچ کس هرگز آنها را نشنیده است. و بهترین وضعیت براي آنها این است که 
آنچه قطیعی روایت کرده در آن، احادیث  آن روایات را قطیعی روایت کرده باشد و

موضوع وجود دارد که ناپسندي و ساختگی آنها براي اهل علم پوشیده نیست. و 
دانم نقل روایت این رافضی (حلی) از افرادي مثل صاحب کتاب عمده و الطرائف  نمی

از خود صاحبان کتاب است یا از شخص دیگري. زیرا هر کس کمترین شناخت داشته 
 کند.  ز نسبت دادن این حدیث به مسند و صحیح شرم میباشد ا

هاي صحیح مسلم و صحیح بخاري و مسند امام احمد بن حنبل به فراوانی در  نسخه
اند ولی این حدیث در هیچ کدام آنها نیست. و در  روي زمین موجود و پراکنده

کن  زم جمعهاي علمی قابل اعتماد هیچ گونه اساسی ندارد. و فقط افرادي که هی کتاب
دهند چنین  شب هستند مثل ثعلبی و نظیر او که چاق و الغر را از هم تشخیص نمی

 اند.  روایتی را نقل کرده
: این حدیث به اتفاق اهل علم حدیث که در این علم مرجع محسوب پاسخ دوم

 .1شود هاي مرجع حدیثی یافت نمی شوند، ساختگی است و در هیچ کدام از کتاب می
ي مورد استناد در سورة شوري واقع شده و این سوره به اتفاق اهل  یه: آپاسخ سوم

شوند  شروع می» حم و طس«هایی که با حروف مقطعه  سنت مکی است. و تمامی سوره
اند. واضح است که علی بعد از جنگ بدر، در مدینه با فاطمه ازدواج کرد و حسن در  مکی

شدند در حالی که این آیه چندین سال سوم و حسین سال چهارم بعد از هجرت متولد 
آن آیه را به وجوب دوست  سال قبل از تولد آنها نازل شده است. بنابراین چگونه پیامبر
 کند؟!. اند تفسیر می داشتن نزدیکان خود که هنوز شناخته نشده و به دنیا نیامده

 این حدیث جایی یافت نشد.  -١
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: تفسیري که ابن عباس در صحیح بخاري و مسلم از این آیه ارائه پاسخ چهارم
دهد با ادعاي آنها متناقض است در صحیح بخاري و مسلم از سعیدبن جبیر روایت  یم

شوري (آیه مورد استناد)  23ي  شده است که گفت : در نزد ابن عباس در خصوص آیه
گفته شده که مقصود این است، محمد را با اذیت نزدیکانش نیازارید. ابن عباس به آن 

نزدیکی و   قریش کسی نیست که با پیامبرفرد گفت: عجله کردي؛ زیرا در میان 
خواهم بلکه از شما  خویشاوندي نداشته باشند. سپس گفت: یعنی از شما اجري نمی

 .1خواهم قرابتی که بین من و شماست را حفظ کنید و از هم مگسلید می
گوید  بعد از علی بود می  ترین اهل بیت پیامبر این هم ابن عباس که مفسر قرآن و آگاه

ناي آیه دوست داشتن نزدیکان نیست بلکه معنایش این است که اي جماعت عرب و مع
خواهم جز اینکه نزدیکی و قرابت بین من و  قریش، چیزي از شما بابت دعوت خود نمی

خود را حفظ کنید. بنابراین او از مردمی که به نزد آنها فرستاده شده بود درخواست کرد 
 .2به وي فرصت دهند که رسالت پروردگارش را برساندقرابت و صله رحم را حفظ کرده و 

فرماید که بگو: از شما پاداشی جز دوستی  می  : اینکه خداوند به پیامبرپاسخ پنجم
خواهم. نفرمودند جز دوستی براي نزدیکان یا دوستی براي نزدیکی. اگر  در نزدیکی نمی

، کتاب المناقب، ۱۷۹-۴/۱۷۸: در صحیح بخاری  این حدیث با وجود اختالف در الفاظ آن از سعیدبن جبیر -١

َهاَ�ٰٓ ﴿باب  ُّ�
َ
: )، کتاب التفسیر، سوره شوری، و در مسند امام احمد۶/۱۲۹و ( ﴾...ُ�مَ�ٰ َخلَقۡ  إِنَّا �َّاُس ٱ �

 ) روایت شده است. ۴/۲۰۵(  ،۳/۳۲۰-۳۲۱

دو قول وجود دارد: اول؛ مراد،   گوید: در خصوص نزدیکان پیامبر می ،۲۸۵-۷/۲۸۴: مسیرـابن الجوزی در زادال -٢

اند. که محقق این کتاب در حاشیه آن  روایت کرده  علی فاطمه و فرزندان آنها که این را به صورت موضوع از پیامبر

حاتم، طبرانی، ابن مردویه با سند  ) گفته است: این روایت را ابن منذر، ابن ابی۶/۷گوید: سیوطی در کتاب الدر ( می

ۡ�  َ�ٓ ﴿ :ی اند. هنگامی که آیه ه سعیدبن جبیر از ابن عباس تخریج کردضعیف از طریق 
َ
جۡ  هِ َعلَيۡ  لُُ�مۡ  َٔ أ

َ
نازل شد  ﴾...ًراأ

  اصحاب گفتند: این نزدیکان تو چه کسانی هستند که دوست داشتن آنها واجب است؟ فرمود : علی، فاطمه و فرزندانشان.

گوید: در سند آن، حسین اشقر ضعیف و ساقط است. و  میحافظ ابن حجر آن را در تخریج الکشاف آورده 

باشد که در صحیح بخاری از روایت  حدیث دیگری با آن تعارض دارد. که آن حدیث بهتر و برتر از آن می

  شان از این آیه مورد سؤال واقع شد. سعیدبن جبیر گفت: نزدیکان، آل محمدیطاووس از ابن عباس آمده که ا

 ای در قریش نیست که با پیامبر قرابت نداشته باشد.  زیرا طایفه ،فت: زود قضاوت کردیهستند. ابن عباس گ
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همان » فی«آورد با حروف اضافی  مقصود دوستی براي نزدیکان بود به همین عبارت می
 فرماید:  طور که در این آیات می

ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ ﴿ �ََّما ا
َ
نَّ  ءٖ َ�ۡ  ّمِن تُمَغنِمۡ  �

َ
ِ  فَأ  ].41[األنفال:  ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َوِ�ِي َولِلرَُّسولِ  ۥُ�َُسهُ  ِ�َّ

و نزدیکان و   مند شدید یک پنجم آن، از آنِ خدا و پیامبر بدانید آنچه از غنیمت بهره«
 .»خویشاوندان است

 و: 

﴿ ٓ ا ٓ  مَّ فَا
َ
ُ ٱ ءَ أ َّ�  ٰ هۡ  ِمنۡ  ۦرَُسوِ�ِ  َ�َ

َ
 ].7[الحشر:  ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َوِ�ِي َولِلرَُّسولِ  فَلِلَّهِ  ُقَرىٰ لۡ ٱ لِ أ

ها به پیغمبرش ارمغان داشته است متعلق به  چیزهایی را که خداوند از اهالی این آبادي«
 .»خدا و پیغمبر و خویشاوندان است

 فرماید: و همچنین می

هُ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َذا اتِ  َٔ َ� ﴿ ۡ ٱوَ  ۥَحقَّ بِيلِ ٱ نَ �ۡ ٱوَ  ِك�َ ِمسۡ ل  ].38[الروم:  ﴾لسَّ
 .»به خویشاوندان و تهیدست و در راه مانده حق او را بپرداز«

 و: 

ۡ ٱ َوَءاَ� ﴿ ٰ  َماَل ل  ].177: ة[البقر ﴾َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َذوِي ۦُحّبِهِ  َ�َ
 .»دهد مال را با وجود دوست داشتن آن به خویشاوندان می«

قرآن که بر حقوق  و جاهاي دیگري که به این شیوه آمده است. در جاي جاي

آمده است نه » ذوی القربی«و نزدیکان هر انسانی مطرح شده با لفظ   نزدیکان پیامبر

و همین که در این آیه نزدیکان به صورت مصدر آمده است نه اسم، گویاي » القربی يف«
 باشد.  این است که دوستی نزدیکان مقصود نمی

فرمود:  مدنظر بود در آن صورت می  : اگر دوستی نزدیکان پیامبرپاسخ ششم

وقتی دوستی شخصی را از   پیامبر» القربی يف«گفت:  و نمی» الـمودة لذوی القربی«
فرمود که از شما دوست داشتن در فالنی یا در نزدیکان فالنی را  خواست، نمی مردم می

شما فرمود: دوست به فالنی یا محبت کردن به فالن شخص را از  خواهم، بلکه می می
گردد که  آمده است معلوم می» فی«خواهم. بنابراین وقتی دوست داشن با حروف  می

 دوستی نزدیکان مقصود نبوده است. 
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براي ابالغ رسالت پروردگارش پاداشی را از   : مسلم است که پیامبرپاسخ هفتم
 خواست بلکه اجر و پاداش او طبق این آیات بر عهده خداوند است.  مردم نمی

 فرماید: می خداوند

ٓ  قُۡل ﴿ ۡ�  َما
َ
جۡ  ِمنۡ  هِ َعلَيۡ  ُلُ�مۡ  َٔ أ

َ
ٓ  رٖ أ ۠  َوَما نَا

َ
ۡ ٱ ِمنَ  �  .]86[ص:  ﴾٨٦ ُمَتَ�ِّفِ�َ ل

 .»خواهم و از زمرة مدعیان دروغین پیامبري نیستم بگو از شما پاداش نمی«
 و:

مۡ ﴿
َ
جۡ  لُُهمۡ  َٔ �َۡ�  أ

َ
غۡ  ّمِن َ�ُهم �رٗ أ ثۡ  َر�ٖ مَّ  ].40[الطور:  ﴾٤٠ َقلُونَ مُّ

 .»کند؟ خواهی و همچون بار گرانی بر دوش آنها سنگینی می یا تو از آنها پاداشی می«

ۡ�ُ  َما قُۡل ﴿
َ
جۡ  ّمِنۡ  ُ�مَس�

َ
جۡ  إِنۡ  لَُ�ۡمۖ  َ�ُهوَ  رٖ أ

َ
ِ ٱ َ�َ  إِ�َّ  رِيَ أ  ].47[سبأ:  ﴾�َّ

از بگو آنچه از پاداش و مزد که از شما خواستم آن براي شماست و من فقط پاداشم را «
 .»خواهم و پاداش من بر خداوند است خداوند می

 ي مورد بحث، استثناء منقطع است مثل این آیه:  ولی در آیه

ٓ  قُۡل ﴿ ۡ�  َما
َ
جۡ  ِمنۡ  هِ َعلَيۡ  ُلُ�مۡ  َٔ أ

َ
ٓ  َمن إِ�َّ  رٍ أ ن ءَ َشا

َ
 ﴾٥٧ َسبِيٗ�  ۦَرّ�ِهِ  إَِ�ٰ  َ�تَِّخذَ  أ

 ].57[الفرقان: 
کنم تنها پاداش من این  هیچ پاداشی از شما مطالبه نمیبگو من در برابر ابالغ این آیین «

 .»است که کسی راه به سوي پروردگارش در پیش گیرد
واجب است. ولی با این آیه وجوب آن ثابت   تردید محبت اهل بیت پیامبر بی

شود بلکه  محسوب می  شود و نه دوستی و محبت آنها پاداش ابالغ رسالت نبی نمی
 ت خداوند ما را بدان مأمور کرده است. آن مثل سایر عبادا

محلی در بین مکه و -در غدیر خم   و در خبري صحیح آمده است که پیامبر
گفت. دو بار فرمودند: شما را از خدا در خصوص اهل بیتم  براي مردم سخن می -مدینه

روایت شده است که فرمود: سوگند به کسی که   ترسانم. و در سنن نیز از پیامبر می
شوند تا اینکه اهل بیت را به خاطر خدا و به  انم در دست اوست داخل بهشت نمیج
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. بنابراین هر کس محبت اهل بیت را پاداش تمام و 1خاطر نزدیکی به من دوست بدارند
قرار دهد دچار اشتباهی بسیار بزرگ شده است. و اگر   کامل ابالغ رسالت پیامبر

ه او پاداش دادیم به خاطر اینکه پاداشی را که محبت اهل بیت پاداش او باشد پس ما ب
به خاطر ابالغ رسالت دریافت کرد به او دادیم. آیا مسلمانی چنین چیزي را   پیامبر

 ادعا کند؟!.
با الم تعریف، معرفه شده است پس به ناچار یابد براي » قربی«پاسخ هشتم: لفظ 

 رده شناخته شده باشند:مخاطبینی که خداوند در آیه مذکور آنها را بدان امر ک

ۡ�ُ  َما قُۡل ﴿
َ
جۡ  ّمِنۡ  ُ�مَس�

َ
 ].47[سبأ:  ﴾رٖ أ

ولی یادآور شدیم که در زمان نزول آیه نه فاطمه با علی ازدواج کرده بود و نه حسن 
شناختند، محال است  که مخاطبین آیه می» قریبانی«و حسین به دنیا آمده بودند. بنابراین 

و مخاطبین آیه بوده   قرابتی مدنظر است که بین پیامبرکه این باشد بلکه آن نزدیک و 
گویید: از تو چیزي جز دوستی  شناختند. همان طوري که مثالً شما می و همگی آن را می

خواهم، یا از تو فقط عدلی که بین ما و شماست  در خویشاوندي که بین ماست را نمی
 خواهم.  این کار چیزي نمی خواهم. یا از تو جز اینکه از خدا بترسی در قبال را می

آنکه به این آیه استدالل شود  پذیریم که دوستی و محبت علی بی : ما میپاسخ نهم
توان این را که امامت و برتري نیز  واجب است. ولی از وجوب دوستی و محبت او نمی

به او اختصاص دارد، فهمید (وجوب دوستی و محبت او مستلزم وجوب اختصاص وي 
 باشد). ضیلت نسبت به سایرین نمیبه امامت و ف

ممنوع است بلکه دوستی » سه نفر دوستی آنها واجب نیست«ولی این گفتۀ مدعی که 
گانه به غیر از علی) نیز واجب است و ثابت شده است که  و محبت آنها (خلفاي سه

، کتاب ۳۱۸-۵/۲۱۷: در سنن ترمذی  این حدیث را با این لفظ پیدا نکردم ولی از ابن عباس بن عبدالمطلب -١

 .۲۱۰-۲۰۷-۶/۲۰۶: الفضل ... همان عبدالمطلب و در مسند امام احمد الـمناقب، باب مناقب ابی

...   الله فضائل اصحاب رسول يمقدمه، باب فـ، ال۱/۵۰: و همچنین با الفاظی نزدیک به هم در سنن ابن ماجه

حدیث ترمذی را ضعیف  ،۶/۴۶: فضل عباس بن عبدالمطلب آمده است که البانی در ضعیف الجامع الصغیر

 دانسته ولی به طریق دیگر آن را مرجع دانسته است. 
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دارد بر ما نیز دوست  خداوند آنها را دوست دارد و هر کس را که خداوند دوست می
او واجب است؛ زیرا دوست داشتن و دوست نداشتن به خاطر خداوند واجب داشتن 

 ترین چیزي است که نمایانگر ایمان است.  بوده و این مطمئن
و همچنین آنها بزرگترین دوستان پرهیزگار خداوند هستند و خداوند دوستی آنها را 

ا خشنود و آنها که به نص قرآن ثابت شده بر ما واجب گردانیده است که خداوند از آنه
نیز از خداوند راضی و خشنودند. و هر کس که خداوند از او خشنود باشد او را دوست 

پیشگان و صابران را دوست دارد. و  دارد و خداوند پرهیزگاران و نیکوکاران و عدالت
 شوند.  مشمول این آیه می  اینها برترین افرادي هستند که بعد از پیامبر

روایت شده است که فرمودند: مؤمنین در دوست داشتن و   در صحیح از پیامبر
مهربانی و حسن همنوعی نسبت به یکدیگر مانند اعضاي جسمی واحد هستند. که اگر 

  . و پیامبر1گیرد خوابی و ناآرامی سایر اعضا را نیز دربرمی عضوي از آن به درد آید بی
همدردي مانند اعضاي یک  دهد که مؤمنین در دوستی و مهروزي و حسن به ما خبر می

جسم هستند. آنان ایمانشان به نصوص و اجماع ثابت شده، همان گونه که ایمان علی 
توان ایمان علی را  ثابت شده است و با مخدوش کردن و عیبجویی از ایمان آنها نمی

کند.  اثبات کرد بلکه هر روشی که داللت بر ایمان علی کند به ایمان آنها بیشتر داللت می
ي آن موجب جرح و مخدوش کردن آنها شوند به آن پاسخ  هر طریق که به وسیله و

شود همان گونه که در خصوص جرح علی محکوم و پاسخ داده شده هستند.  گفته می
دهد، هیچ  کند و براي علی تعصب به خرج می اي که از آنها عیبجویی می بنابراین شیعه

یان هستند که نبوت را براي عیسی و گونه حجتی ندارد و همانند یهودیان و مسیح
 کنند.  ایراد و جرح وارد می  کنند ولی بر نبوت محمد موسی ثابت می

 ة، کتاب البر والصم۲۰۰۰-۴/۱۹۹۹: در صحیح مسلم  بن بشیر ن حدیث با لفظ نزدیک به هم از نعمانای -١

 مؤمنین وتعاطفهم وتوادهم و با الفاظ دیگری نیز از او روایت شده است. ـواآلداب، باب تراحم ال

تری «آغاز شده است:  ، کتاب اآلداب، باب رحمة الناس والبهائم که در ابتدا این گونه۸/۱۰: ح بخارییدر صح

نیز آمده است. عالمه البانی در سلسلة  ،۴/۲۷۰: در مسند احمد، چاپ حلبی» ترامحهم مؤمن� يفـال

 ) پیرامون آن حدیث، سخن گفته است. ۱۰۸۳شماره ( ،۳/۷۱ة: األحادیث الصحیح
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بدین ترتیب ممکن نیست که شیعه علیه نواصب، خوارج و دیگران که نسبت به علی 
دهند دلیل ارائه دهد؛ زیرا اگر از  توزند و ایمان او را مورد طعنه و عیبجویی قرار می کینه
بپرسند که به چه دلیلی دانستی که علی مؤمن و دوست خداست؟ اگر در پاسخ  وي

هاي او پی  هاي متواتر که در خصوص اسالم آوردن و نیکوکاري بگوید : از طریق روایت
هایی در خصوص ابوبکر، عمر، عثمان و دیگر  شود: چنین روایت بردم به او گفته می

هاي آنها  هاي متواتر در خصوص نیکی ایتنیز وجود دارد و حتی رو  اصحاب پیامبر
که بدون هر گونه معارض باشد بیشتر از آنکه در حق علی باشد، روایت شده است. اگر 

 کند.  بگوید: که قرآن داللت بر ایمان علی می
 کند، مثل: هاي عام داللت می شود که قرآن با اسم در پاسخ گفته می

ُ ٱ رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿ ۡ ٱ َعنِ  �َّ  ].18[الفتح:  ﴾ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
 .»خداوند از مؤمنین راضی و خشنود شده است«

و از این قبیل آیات. در حالی که شیعه بزرگان اصحاب را از این عمومیت خارج 
کرد آسان تر بود از اینکه همه را خارج کند و فقط یکی  کند. و اگر یکی را خارج می می

 از آنها را برگزیند که علی باشد. 
و اگر بگوید با احادیثی که بر فضائل او داللت دارند با نزول قرآن در خصوص علی 
پی به امامت علی بردم. باید گفت: احادیث در خصوص آنها (ابوبکر و عمر و عثمان و 

 زند.  غیره) بیشتر و صحیح ترند ولی شیعه بر آنها عیب و طعنه می
حابی که شیعه بر آنها خدشه و احادیثی که در خصوص فضائل علی هستند همان اص

 اند.  کند روایت کرده وارد می
اگر عیبجویی بر آنها درست باشد پس نقل و روایت آنها باطل است و اگر نقل آنها 
صحیح باشد عیبجویی آنها باطل است و اگر شیعه مدعی شود که از طریق خود به تواتر 

 اثبات شده است. 
ي  یان اصحاب نبودند در صورتی که بر همهباید گفت: که هیچ کدام از رافضه در م

کنند و چند نفر انگشت شمار از اصحاب را قبول دارند. پس  آنها عیب و خدشه وارد می
اند پس  اند و این منقوالت را روایت کرده همان چند نفر انگشت شمار با هم تبانی کرده
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فر اندك براي گیرد چگونه اثبات روایت چند ن هاي جمهور عیب می کسی که بر روایت
 وي ممکن و مقدور خواهد بود (و این مسأله در جاي مفصل بحث خواهیم کرد). 

و این گفته که: غیر از علی دوستی سه نفر دیگر (ابوبکر و عمر و عثمان) واجب 
تر  نیست، در نزد جهمور سخنی است باطل. بلکه در نزد اهل سنت دوستی آنها واجب

حبت و دوستی به میزان فضل افراد بوده و هر فردي از دوستی علی است؛ زیرا وجوب م
 فرماید:  که بهتر و برتر باشد دوست داشتن او نیز باید بیشتر باشد. خداوند می

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ].96[مریم:  ﴾٩٦ اُودّٗ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ لَُهمُ  َعُل َسَيجۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
دهند خداوند آنها را دوست داشته و  عمل صالح انجام میآورند و  کسانی که ایمان می«

 .»افکند ها می محبت آنها را در دل
افکند و آن افراد  یعنی خداوند آنها را دوست دارد و دوستی آنها را در دل دیگران می

(ابوبکر، عمر و عثمان) از هر کسی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دهد بعد از 
 برترند.   پیامبر

 فرماید: همان طور که خداوند می

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ ٰ  َنُهۡمۖ بَيۡ  ءُ رَُ�َا عٗ  ُهمۡ تََرٮ دٗ  اُركَّ  اُسجَّ

ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  ٰ َورِۡض  �َّ ۖ نٗ َ� ثَرِ  ّمِنۡ  وُُجوهِِهم ِ�  ِسيَماُهمۡ  ا
َ
ُجودِ ٱ �  ].29[الفتح:  ﴾لسُّ

فرستادة خداست و کسانی که با او هستند بر کافران سخت گیر و نسبت به   محمد«
بینی دائماً جویاي فضل و خشنودي خدا  همدیگر مهربانند. آنها را در رکوع و سجود می

 .»هاي سجود نمایان است هایشان نشانه هستند. در چهره

پرسیده شد کدام مردم نزد تو   در صحیحین آمده است که از پیامبر
 .1پدر عایشهترند؟ فرمودند: عایشه. پس پرسیده شد از مردان؟ فرمودند:  داشتنی دوست

گفت: تو سرور   در روز سقیفه به ابوبکر  در خبر صحیح روایت شده که عمر
 .1هستی  ترین ما در نزد رسول خدا داشتنی ما و بهترین و دوست

...  متخذاً خليالً لو كنت ،  ، فضائل اصحاب النبی۵/۵: در صحیح بخاری  این حدیث از عمروبن عاص -١

مناقب، ـ، کتاب ال۵/۳۶۵: ، باب فضائل ابوبکر ... و سنن ترمذیة، کتاب فضائل الصحاب۴/۱۸۵۶: و در مسلم

 آمده است.  ،۴/۲۰۳: باب من فضل عایشه و مسند احمد چاپ حلبی
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کند این است که در کتب صحاح بدون هر گونه ابهام  دیق میو آنچه خبر فوق را تص
فرمودند: اگر من در میان اهل زمین دوست صمیمی   مشهور است که پیامبر

کردم ولی دوستی ما به خاطر اسالم است. و این  گزیدم حتماً ابوبکر را انتخاب می برمی
تر از ابوبکر در نزد  یداشتن تر و دوست روایت بیانگر آن است که بر روي زمین شایسته

تر باشد نزد خدا نیز  دوست داشتنی  کسی نبود و هر کس که نزد رسول خدا  پیامبر
محبوبتر باشد شایسته   محبوبیت او بیشتر است. و کسی هم که نزد خدا و رسولش

 تر باشد.  است که نزد مؤمنین نیز دوست داشتنی
  دارند که نزد خدا و رسول خدا میو مؤمنین کسانی هستند که آن چیزي را دوست 

 تر است.  محبوب
تر و فضیلت  گذشته از اینکه استدالل آنها (شیعه) مبنی بر اینکه فردي با درجۀ پایین

کمتر محبت و دوست داشتن آن واجب است ولی باالتر واجب نیست خود دلیلی علیه 
سبت به دیگران وجود بیشتر ابوبکر ن  گی و محبوب آنهاست. دالیلی که دال بر شایسته

 دارد بسیار زیادند. 
مخالفت با علی با دوست داشتن وي منافات داشته و «ي شیعه که  و اما این گفته

فرمانبرداري از دستورات وي دوست داشتن اوست بدین ترتیب اطاعت از او واجب 
 ». بوده و معنی امامت همین است

 توان پاسخ گفت:  به این ادعا از چند نظر می
شود در آن صورت چون دوستی نزدیکان  : اینکه اگر دوستی موجب اطاعت میاول

واجب است پس اطاعت از آنها هم واجب بوده و فاطمه نیز   و خویشاوندان پیامبر
 باید امام باشد لذا این اگر باطل باشد مقدمه قبل نیز باطل است. 

و کسی که  : مودت و دوست داشتن همزمان با وجوبش مستلزم امامت نیستدوم
دوست داشتن وي واجب شده در همان زمان امام نبوده. به دلیل اینکه حسن و حسین 

-۸/۱۶۸(بکر الصدیق و  ، باب مناقب ابی ، کتاب فضائل الصحاب النبی۵/۷: این حدیث در صحیح بخاری -١

 آمده است.  ،۳۲۷-۱/۳۲۳: )، کتاب الحدود، باب رجم الحبلی، و در مسند امام احمد۱۷۱
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مودتش واجب شده در   مودت آنها قبل از امام شدن واجب و علی نیز در زمان پیامبر
 حالی که امام نبود بلکه موضوع امامت وي بعد از شهاد عثمان پیش آمد. 

ش امامت باشد در آن صورت اگر امامت منتفی ا : اگر واجب بودن مودت الزمهسوم
شود مودت نیز به تبع آن منتفی خواهد شد. پس مودت کسی جز امام معصوم واجب 
نیست. بنابراین خداوند هیچ کدام از مؤمنان را دوست ندارد و محبت و مودت هیچ 

نباشند کدام از آنها هنگامی که امام نباشند، واجب نیست. چه از شیعیان علی باشند چه 
در حالی که این گفته خالف اجماع و مخالف آن چیزي است که از ضروریات دین 

 شوند.  اسالم محسوب می
باید گفت چه وقت » مخالفت با علی با دوستی او منافات دارد«: این گفته که چهارم

چنین چیزي درست است؟ آیا در مواردي که باید از او اطاعت شود، مقصود است. یا 
مطلق مخالفت با او با مودت و محبت وي منافات دارد؟ اگر به طور مطلق  خیر به طور

مدنظر باشد، این قول ممنوع و باطل است در غیر این صورت اگر فردي چیزي را بر 
دیگري واجب کند که خداوندت بر وي واجب نکرده است اگر با او مخالفت ورزد پس 

مؤمن دیگر نیست مگر اینکه به  شود، لذا یک مؤمن دوستدار دوستدار او محسوب نمی
 اي نادرست بودنش معلوم است.  وجوب اطاعت از او معتقد باشد. چنین گفته

: در این صورت باید از علی اطاعت شود باید گفت ولی در خصوص مواردي که
کند مگر اینکه مورد مخالفت شده از زمره مسائلی  اي بر محبت وارد نمی مخالفت خدشه

بایست موردي که واجب است  باشد که اطاعت از آن واجب است. بنابراین اول می
اطاعت شود، معلوم گردد تا بتوانیم مخالف با آن مورد را از زمرة کسانی محسوب کنیم 

 ارد کرده است. که بر مودت خدشه و
وقتی ثابت شد که وجوب اطاعت به صرف وجوب مودت و دوست داشتن باطل 

توان دانست که مخالف بر مودت  است و این یک دور ممتنع است، در آن صورت نمی
خدشه وارد کرده است تا وجوب اطاعت نیز معلوم گردد. و وجوب اطاعت معلوم 

توان پی برد که شخص امام  ردد. و نمیشود مگر اینکه امام بودن فرد مشخص گ نمی
 کند.  است تا اینکه معلوم شود مخالفت با او بر محبتش خدشه وارد می
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: باید پرسید : مخالفت با امام در کدام دو حالت بر محبت و مودت فرد نسبت پنجم
کند؟ در حالت اینکه به اطاعت از فرمان او امر شده باشیم یا خیر  به او خدشه وارد می

 نشده باشیم؟  امر
به طور بدیهی دومی منتفی است (یعنی اگر بر اطاعت او امر نشده باشیم مخالفت با 
او به منزله مخدوش شدن مودت ما نسبت به او نیست) ولی در حالت اول باید گفت: 

دانیم علی در طول خالفت ابوبکر و عمر و عثمان، مردم را به اطاعت از  که ما می
 خودش امر نکرده است. 

توان در خصوص ابوبکر و عمر و عثمان  : چنین استداللی را عیناً می: باید گفتششم
نیز مطرح کرد. پس مودت و محبت و دوستی آنها نیز همان طور که گذشت واجب 

 است و مخالفت با آنها نیز مثل مخالفت با علی است. 
ابوبکر  : سخن اهل سنت غالب و راجح است. زیرا مردم را به دوستی و طاعتهفتم

کنند. ولی شیعیان امامت آنها را رها کردند در حالی که  و عمر و عثمان دعوت می
خداوند اطاعت از آنها را واجب و مخالفت با آنها را موجب مخدوش شدن دوستی آنها 

 قلمداد کرده است.   و حتی خدشه وارد شدن بر محبت خدا و رسول خدا
ابداع نمود نه تنها  -قبول بدون دلیلرد و عدم -تردید اولین کسی که رفض  بی

نبود بلکه دشمن خدا بود. و این قوم (شیعه) نسبت به اهل   دوستدار خدا و رسولش
سنت به منزله مسیحیان با مسلمانان، است. مسیحیان، مسیح را اله قرار داده و ابراهیم و 

نیز علی را  آورند. و شیعیان را کمتر از حواریون عیسی به شمار می  موسی و محمد
امام معصوم یا نبی یا اله قرار داده و خلفاي چهارگانه را حتی از مالک اشتر نخعی و 

 گیرند.  افرادي نظیر او که همراه علی جنگیدند کمتر در نظر می
هاي دروغین و  بنابراین نادانی آنها بیش از آن است که قابل وصف باشد و به روایت

ها درست و  کنند که این روایت زنند و ادعا می نگ میهاي فاسد چ الفاظ متشابه و قیاس
حتی متواترند و نصوص نیز به گمان آنها آشکار و معقوالت هم صحیح و شفاف 

 هستند!!.

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل هشتم
پاسخ به کسی که مدعی امامت علی است به این دلیل که وي در 

  خودگذشتگی براي پیامبر میان دیگر صحابه به فداکاري و از
 منحصر به فرد بود (و هیچ کدام از دیگران این ویژگی را نداشتند)

این فرمودة خداوند است که   گوید دلیل هشتم ما براي اثبات امامت علی شیعه می
 فرماید:  می

ٓ بۡ ٱ َسهُ َ�فۡ  ي�َۡ�ِ  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ ِ ٱ َضاتِ َمرۡ  ءَ تَِغا  ].207: ة[البقر ﴾�َّ
 .»فروشند و از مردم کسانی هستند که جان خود را به منظور رضاي خداوند می«

بن ابیطالب را به  هنگامی که قصد هجرت کرد علی  گوید: رسول خدا ثعلبی می
هاي مردم که نزد او بود جانشین خود کرد.  ها و بازگرداندن امانت منظور پرداخت بدهی

و در شبی که مشرکین منزل او را محاصره کرده بودند از منزل به سوي غار ثور خارج 
، خودت را با قباي سبز شد به علی دستور داد که در بستر وي بخوابد و فرمود: اي علی

اهللا از جانب آنها آسیبی به تو نخواهد  من بپوشان و بر بستر من بخواب و انشاء  حضرمی
رسید. و وي نیز اطاعت کرد پس خداوند بر جبرئیل و میکائیل وحی فرستاد که من بین 

 متر از دیگري قرار دادم پس کدا شما برادري ایجاد کردم و عمر یکی از شما را طوالنی
زنده  ،دهد؟ هر دو یک از شما برادر یا صاحبش را در زنده ماندن بر خود ترجیح می

بن  توانید مثل علی خداوند به آنها وحی فرستاد که آیا شما نمی .ماندن را انتخاب کردند
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برادري برقرار کردم و علی در  -والسالم ةعلیه الصال-د که بین او و محمد یابیطالب باش
را بر خود ترجیح داد؟ پس به زمین فرود آیید و   زنده بودن پیامبر بستر او خوابید و

او را از دشمنش حفظ کنید، پس فرود آمده و جبرئیل بر فراز سر او و میکائیل نیز نزد 
پاهایش بود. جبرئیل گفت: آفرین بر شخصی مثل تو! اي ابن ابیطالب، خداوند نزد 

راهی مدینه بود خداوند این   که پیامبر کند. در حالی فرشتگان خود به تو مباهات می
 آیه را در منزلت علی نازل کرد: 

ٓ بۡ ٱ َسهُ َ�فۡ  ي�َۡ�ِ  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ ِ ٱ َضاتِ َمرۡ  ءَ تَِغا  ].207: ة[البقر ﴾�َّ
از مشرکین مکه به سوي غار ثور گریخت،   گوید: هنگامی که پیامبر ابن عباس می

این آیه در خصوص علی نازل شد، و این فضیلتی است که براي غیر علی ثابت نشده 
 است و داللت بر برتري علی نسبت به تمام صحابه دارد. بنابراین وي امام است. 

 توان به این ادعا پاسخ گفت:  از چند نظر می
ایت باید معلوم شود و تنها نقل و روایات ثعلبی : اینکه طبق معمول صحت روپاسخ اول

شود. این حدیث نیز مرسل  و امثال او، به اتفاق اهل سنت و شیعه حجت محسوب نمی
متأخر است و سند آن مذکور نیست، و در نقل این گونه اسرائیلیات و احادیث اسالمی 

 وغ نگفته باشد. مسائلی وجود دارد که باطل بودن آنها معلوم است اگرچه او عمداً در
حدیثی که مصنف شیعه به این طریق نقل کرده به اتفاق اهل حدیث و  پاسخ دوم:

 .1هاي مرجع در این خصوص دروغ است سیره و به استناد کتاب
به مدینه هجرت کردند،   همراه ابوبکر صدیق  : هنگامی که پیامبرپاسخ سوم

و ابوبکر بودند. و همان طور   هدف مشرکین علی نبود، بلکه هدف اصلی آنها پیامبر
ي دستگیري هر  که در روایات صحیحی که اهل علم در صحت آن شکی ندارند، جایزه

علی را بدان   . و پیامبر2کدام از این دو نفر خون بهاي یک نفر در نظر گرفته بودند

 های حدیث و سیره نیافتم. به آنچه در صفات بعد خواهد آمد بنگرید.  این حدیث موضوع را در کتاب -١

و   بی، کتاب مناقب األنصار، باب هجرة الن۶۰-۵/۵۸: در صحیح بخاری ل این حدیث از عایشه -٢

 مدینة روایت شده است. ـأصحابه إلی ال
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در منزل است، تا او را   خاطر در بستر خود گذاشت که مشرکین گمان کنند پیامبر
یافتند و نا امید   قیب نکنند. هنگامی که مشرکین وقت صبح علی را در بستر پیامبرتع

سؤال کردند و او نیز   شدند، به علی آزاري نرسانیدند. بلکه از او در خصوص پیامبر
و یار   ترسید بلکه ترس او به خاطر پیامبر اطالعی کرد. علی از کسی نمی اظهار بی

  مشرکین علی بود هنگامی که او را در بستر پیامبر صدیق او بود. و اگر مقصود
شدند. پس عدم تعرض بر علی دالّ بر این است که به دنبال  ور می دیدند به وي حمله می

 او نبودند. پس او چه ایثار و از خودگذشتگی را انجام داده است؟ 
ضرر  دفاع کرد و  تردید کسی که خودش را فدا کرد و با جان خود از پیامبر بی

ترجیح داد، ابوبکر صدیق بود، هرگاه آن حضرت از تعقیب   خود را بر ضرر پیامبر
دید، و هرگاه متوجه  هراسید ابوبکر صدیق را پشت سر می خویش توسط دیگران می

دید که جلو  شد، بالفاصله ابوبکر را پیش روي خود می خبر یا صداي مشکوکی می
در کار بود دوست داشت ضرر متوجه  کرد. و اگر خطري رفت و خبر کشف می می

 .  خودش شود نه پیامبر
کردند، برخی در پیشگاه  و بسیاري از اصحاب در مواقع جنگ خودشان را فدا می

. و این  بن عبیداهللا کشته شدند و برخی دیگر دستشان فلج شد، مثل طلحه  پیامبر
ه علی در آنجا جان فدایی بر همۀ مؤمنان واجب است. اگر فرض بر این باشد ک جان

کرد، این فضلی است مشترك بین او و سایر اصحاب، پس   خود را فداي پیامبر
 چگونه همگان نادیده گرفته شوند، در حالی که آنجا ترس و خطري متوجه علی نبود؟ 

 -با وجود اینکه خود از دوستداران و متمایلین به علی بود-ابن اسحاق در سیره 
از منزل خود و برگزیدن علی به جاي خود در شب توطئه   وقتی از خروج پیامبر

: 2آمد و گفت  : جبرئیل نزد پیامبر1گوید کند، می یاد می  مشرکین و کفار علیه پیامبر
خوابی سپري مکن. گفت وقتی  هاي دیگر را در آن می امشب را در بسترخوابی که شب

گرفتند تا در وقت مقرر  در زیر نظر  که شب فرا رسید؛ مشرکین وقت خواب پیامبر

 مراجعه شود.  ،۱۲۸-۲/۱۲۶: ی متن اصلی با ترجمه به سیرة ابن هشام برای مقایسه -١

 آمده است.   ابن هشام ، أتی جبرئیل ةدر سیر -٢
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 1این وضعیت آنها را دید، به علی  ور شوند، هنگامی که رسول خدا بر ایشان حمله
و  2فرمود: در بستر من بخواب و خودت را با این (عبا) پارچۀ سبز حضرمی من بپوشان

 در آن بخواب، از جانب آنها به تو آسیبی نخواهد رسید. 
که گفت: هنگامی که مشرکین بر او جمع روایت شده  3از محمدبن کعب قرظی

تجمع کرده بودند.   نیز در میان آنان بود و همگی بر منزل پیامبر 4شدند، ابوجهل
کند اگر در این امر از وي پیروي کنید پادشاه  گمان می  ابوجهل به آنها گفت: محمد

ون هایی همچ شوید و باغ عرب و غیر عرب خواهید شد. و پس از مرگتان زنده می
به شما داده خواهد شد و اگر اطاعت نکنید کشته خواهید شد  5هاي پر درخت اردن باغ

 خواهید سوخت.  6و پس از مرگ برانگیخته شده و در آتشی که آماده شده
و دو مشت خاك برداشته و  7از منزل خارج شد  ابن اسحاق گفت: رسول خدا

گویم. و تو نیز یکی از افراد اهل آتش هستی. ناخودآگاه  من همین را می 8گفت: آري
. و آن 9دیدند گرفت به طوري که او را نمی  خداوند بینایی آنها را نسبت به پیامبر

به جهتی که مورد خواست ایشان بود   ها را بر سر همه پاشید، سپس پیامبر خاك
نبود نزد آنها آمد و گفت: اینجا منتظر چه  کنندگان رفت. یکی از مشرکین که با محاصره

 هستیم.   هستید؟ گفتند: در انتظار محمد

 ابن هشام: مکانهم قال لعلی بن ابیطالب آمده است.  -١

 ابن هشام: و تسج.  -٢

 ابن اسحق فحدثنی .... .ابن هشام: قال  -٣

 ابن هشام: ابوجهل بن هشام.  -٤

 ابن هشام: جنان کجنان ... . -٥

 ابن هشام: ثم جعلت ... . -٦

 .  الله ابن هشام: و خرج علیهم رسول -٧

 ابن هشام نیست.  ةبلی: در سیر -٨

 تیمیه آن را مختصر کرده است.  سه سطر در سیره ابن هشام است که شیخ اإلسالم ابن» فالن یرونه«بعد از عبارت  -٩
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از میان شما خارج شد و   گفت: خداوند شما را نومید کرد، سوگند به خدا، محمد
بینید بر سر  و به دنبال کار خود رهسپار گشت. آیا نمی 1بر سر همۀ شما خاك ریخت

 شما خاك ریخته؟ 
دستشان را روي سر خود گذاشتند و متوجه شدند که خاك روي  گفت: سپس همه

دیدند که عباي او   و علی را در بستر پیامبر 2سرشان افتاده سپس به جستجو پرداخته
است و عبایش را بر   ، گفتند: سوگند به خدا که این محمد3را به خود پیچیده بود

. علی از بستر برخاست. مشرکین خود پیچیده و خوابیده است. تا صبح آنجا باقی ماندند
 آیات ذیل نازل شد:  5. و در آن روز4گفتند: آن کس که به ما خبر داد راست گفت

ِينَ ٱ بَِك  ُكرُ َ�مۡ  �ذۡ ﴿ َّ�  ْ وۡ  بُِتوكَ ِ�ُثۡ  َ�َفُروا
َ
وۡ  ُتلُوكَ َ�قۡ  أ

َ
 ُكرُ َوَ�مۡ  ُكُرونَ َوَ�مۡ  رُِجوَكۚ ُ�ۡ  أ

ۖ ٱ ُ ُ ٱوَ  �َّ  ].30[األنفال:  ﴾٣٠ ِكرِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ َخۡ�ُ  �َّ
کشیدند که تو را به زندان بیفکنند یا بکشند و یا  هنگامی که کافران دربارة تو نقشه می«

سازي  کشیدند و خدا تدبر و چاره اندیشیدند و نقشه می اینکه بیرون کنند، آنان چاره می
 .»ساز است کرد. و خداوند بهترین چاره می
 فرماید:  و می

مۡ ﴿
َ
�َُّص  َشاِعرٞ  َ�ُقولُونَ  أ َ�َ ۡ ٱ َب َر�ۡ  ۦبِهِ  �َّ  ].30[الطور:  ﴾٣٠ َمُنونِ ل
 .»گویند که او شاعر است و ما در انتظار مرگ او هستیم آیا آنان می«

 داد.  7اجازه هجرت 6 در این هنگام بود که خداوند به پیامبر

 آمده است. » إال وقد وضع علی...«ابن هشام: عبارت   ةدر سیر -١

 ابن هشام، با عبارت: ینطلعون آمده است.  ةدر سیر -٢

 آمده است.  -٣
ً
 در ابن هشام، متسجیا

 ابن هشام: والله لقد کان صدقنا الذی حدثنا: سوگند به خدا برای ما راست گفته بود آنچه گفت.  -٤

گوید: از جمله چیزهایی بود که خداوند در آن روز نازل فرمود ولی  ) ابن اسحاق می۲/۱۲۸سیرة ابن هشام: ( -٥

 همگان بر آن اجماع نداشتند. 

ده است و سه سطر در سیره خود در خصوص آن نوشته که ابن تیمیه آن را سوره طور را هم آور ۳۱ابن هشام: آیه  -٦

 اجازه (هجرت) داد.  گوید: ابن اسحاق گفته است: خداوند به پیامبر مختصر کرده است . و ابن هشام می

 آمده است. » الهجرة يف كعند ذل«در سیرة ابن هشام با عبارت  -٧
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نبوده و به او هیچ و این داستان بیانگر آن است که مشرکین اساساً به دنبال علی 
فرمود: خودت را در این جامۀ سبز من بپیچ و در  به وي   کاري نداشتند. و نیز پیامبر

این وعده را به وي داد   آن بخواب، هیچ گونه آسیبی متوجه تو نخواهند کرد. و پیامبر
بود  اش صادق بود. و در حقیقت آرامش علی به خاطر این فرمودة پیامبر و در وعده

 آنها ضرري به تو نخواهند رساند. که 
فرماید کدام یک از شما دیگري را در  چگونه خداوند در مورد آن دو فرشته می

 دهد؟  حیات بر خود ترجیح می
: روایت برادري فرشتگان هیچ اساسی ندارد و در مورد فرشتگان چنین پاسخ چهارم

ها گرسنه  کدام از آن هیچ ها نیست، شود و این باطل سزاوار آن ادعاهاي باطل گفته نمی
کدام  فدایی کند و غذایش را به او بدهد، هیچ شود تا دیگري نسبت به او ایثار و جان نمی

گیرد که الزم باشد دیگري امنیت خود را فداي او  از ایشان در موقعیت خطر قرار نمی
ح فرماید: کدام یک از شما زندگی را براي برادرش ترجی کند، پس چگونه خداوند می

ي مخصوص  بلکه جبرئیل وظیفه  اساس است، عقد برادري بین فرشتگان هم بی  دهد، می
 ي میکائیل است و بالعکس. خود را داشته که جداي از وظیفه

خاص خود را دارند، همان طور که در احادیث آمده است که  ي و هر کدام وظیفه
زي و امور مربوط به باران ي جبرئیل و رو وحی و یاري رساندن (به مؤمنان و ...) وظیفه

 از آنِ میکائیل است.
عالوه بر آن، اگر تقدیر خداوند بر این باشد که عمر یکی از آن دو از عمر دیگري 

تر باشد، پس این چیزي است که تمام شده و نزد خداوند مقرر است. و اگر  طوالنی
ن دو بخواهد که با تر باشد و از آ تقدیر الهی براین باشد که عمر یکی از آن دو طوالنی

کند به توافق برسند، یکی  تر را انتخاب می هم در خصوص اینکه کدام یک عمر طوالنی
دیگري را بر خود ترجیح دهد و هر دو بدان راضی   از آنها براي انتخاب عمر طوالنی،

هستند و این جاي بحث و حرفی نیست، ولی اگر هر دو نپسندند آن را پس چگونه 
حمت خداست که آنها را نسبت به هم تحریک کرده و در بین آن شایسته حکمت و ر

 -تر از آن است خداوند بلندمرتبه-دو دشمنی ایجاد کند؟ و اگر چنین چیزي حق باشد 
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با وجود باطل بودن این فرضیه، پس چرا خداوند آن را در هنگام خلقت آن دو که قبل 
 به تأخیر انداخت؟   از آدم بوده؛ تا وقت هجرت پیامبر

عقد برادري را بین علی دیگران قرار نداده و هر چه در این   : پیامبرپاسخ پنجم
با وجود -  خصوص روایت شده دروغ است. و روایت عقد برادري علی با پیامبر

فقط در مدینه صورت گرفته که ترمذي به این شکل نقل کرده  -ضعف و بطالن که دارد
هر فرض و تقدیري باطل است. و معلوم گشت که به اتفاق  . ولی در مکه با1است

 فدایی و از خودگذشتگی (در آن داستان) در کار نبوده است.  علماي حدیث جان
: فرود آمدن جبرئیل و میکائیل براي حفظ یک نفر از مردم یکی از پاسخ ششم

هر کدام از هاست، زیرا خداوند بدون نیاز به این کار  بزرگترین مجهوالت و ناشناخته
کند. و فقط فرود آمدن آنها در روز جنگ بدر روایت  مخلوقاتش را که بخواهد حفظ می

شده است، آن هم براي یک امر بزرگ، و اگر براي حفظ فردي از افراد مردم نازل 
دادند که دشمنان از هر  و ابوبکر انجام می  شدند حتماً این کار را براي حفظ پیامبر می

بهاي یک نفر (صد  کردند و براي کشتن هر کدام از آنها خون بال میجهت آنها را دن
 دل شده بودند.  شتر) پاداش را تعیین کرده بودند و بر ضد آنها به شدت گستاخ و سیاه

: آیه مورد استناد در سورة بقره قرار دارد که این سوره به اتفاق آراء در پاسخ هفتم
به مدینه نازل شد نه در هنگام هجرت. ولی گفته شده   مدینه و بعد از هجرت پیامبر

ها  که هنگام هجرت صهیب رومی، وقتی مشرکین او را دنبال کردند، او مالش را به آن
  بخشید تا راهش را تخلیه کنند و به مدینه رفت، که این آیه نازل شد و پیامبر

ستان در تفسیر آیه مشهور فرمودند: ابایحیی (کنیۀ صهیب) در معامله سود برد. و این دا
 .2اند بوده و چندین نفر آن را روایت کرده

: )، البانی آن را در ضعیف جامع الصغیر۸۵علی بن ابیطالب باب (مناقب، مناقب ـ، کتاب ال۵/۳۰۰: ترمذی -١

گوید: به  اند و البانی می آورده است. و سیوطی نیز آورده که ترمذی و حاکم از ابن عمر روایت کرده ،۲/۱۴

 این حدیث آمده است.  ،۲۴۴-۳/۲۴۳(: مصابیح تبریزیـشدت ضعیف است. در کتاب مشکاة ال

 گوید: به شرط مسلم صحیح است ولی آن را تخریج نکرده است.  آمده است. حاکم می ،۳/۳۹۸: در مستدرک حاکم -٢
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و روایت مربوط به صهیب ممکن است، چون صهیب از مکه به مدینه هجرت کرد و ابن 
: مفسرین در مورد اینکه این آیه در خصوص چه کسی نازل شده دچار 1گوید جریر می
انصار نازل شده و در آن مجاهدان در  اند در شأن مهاجرین و اند. برخی گفته شده 2اختالف

. از قتاده روایت 3باشند و این گفته را با سند خودش نقل کرده است راه خدا مورد نظر می
از قاسم روایت  .4اند در مورد گروه خاصی نازل شده است شده است که گفت: برخی گفته
کرده و گفت: در  براي ما روایت 7از عکرمه 6از ابن جریج 5شده که گفت: حسین از حجاج

نازل شده که خانواده و نزدیکان ابوذر او را گرفتند، سپس  8خصوص صهیب و ابوذر جندب
و هنگامی که به نزد قوم خود برگشت،  9آمد  او از دست ایشان فرار کرده و به نزد پیامبر

ار از او جلوگیري به عمل آوردند و در میان خود نگه داشتند، ولی دوباره از دست آنها فر
آمد. و خویشاوندان صهیب نیز او را گرفتند، ولی با بخشش مال خود   کرده و نزد پیامبر

 10از دست آنها رهایی یافت. سپس به قصد هجرت حرکت کرد. قنفذ بن عمیر بن جدعان
 .12و او نیز رهایش کرد 11در راه به او رسید، بقیه مالش را به او داده

نسبت داده است و گفت در شأن صهیب نازل شده است.   و طبری در تفسیر خود این سخن را به عمربن خطاب

گوید: ابن مردویه گفته و با سند او نیز آورده  ابن کثیر هم در تفسیر خود این گونه آورده است. وی بعد از آن می

فرمود: صهیب   رسید. پیامبر  گوید: به مدینه آمده و به پیامبر را آورده و می  است و خبر هجرت صهیب

 مند گشت. دوبار تکرار کرد. و در زادالمسیر ابن جوزی نیز آمده است.  و بهره سود برد

 ). ۲۴۸-۴/۲۴۲تفسیر طبری، چاپ المعارف ( -١

 تفسیر طبری.  -٢

 .۴/۲۴۷: تفسیر طبری -٣

 تفسیر طبری: در شأن مردانی از مهاجرین نازل شده است.  -٤

 در تفسیر طبری به صورت حدثنی حجاج آمده است.  -٥

 تفسیر طبری: از ابن جریج.  -٦

 بعد از عکرمه امام طبری آیه را آورده است.  -٧

 ذر غفاری و جندب بن سکن آمده.  تفسیر طبری: در خصوص صهیب بن سنان و ابو -٨

 رسید.   تفسیر طبری: تا اینکه به پیامبر -٩

 ) آورده است. ۴/۲۴۸استاد محمود شاکر: در حاشیه خود ( -١٠

 وخلی آمده است. تفسیر طبری:  -١١

 سطر از تفسیر طبری بعد از کلمه سبیله را حذف کرده است.  ۹ابن تیمیه  -١٢
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مذکور هر فردي است که جان خود را در طاعت  1اند: مقصود در آیه و برخی گفته
به معروف ببخشد. و این گفته را به عمر و حتی ابن عباس  2خدا و جهاد در راه او و امر

 است.  3اند که صهیب سبب نزول آیه نسبت داده
: لفظ آیه مطلق بوده و تخصیصی در آن وجود ندارد و هر کس جان پاسخ هشتم

ترین افراد  شود و شایسته خدا بدهد در آن آیه داخل میخود را به منظور جستن رضاي 
و ابوبکر صدیق هستند، زیرا آن دو جان خود را در پی جستن  مشمول آیه پیامبر

رضاي خدا فروختند و در راه خدا مهاجرت کردند در حالی که دشمن از هر طریق در 
 طلب آنها بود. 
ی است که براي غیر علی دست این فضیلت«: این گفته مصنف (رافضی) که پاسخ نهم

؛ در پاسخ باید »نداده و ثابت نشده است و بر فضیلت او داللت دارد، پس او امام است
به دست آورد و با   تردید فضیلتی را که ابوبکر در جریان هجرت با پیامبر گفت: بی

کتاب و سنت و اجماع نیز ثابت شده است براي دیگر اصحاب حاصل نگردیده است و 
.  برتري نیز فقط براي او ثابت شده نه عمر و عثمان و علی و دیگر اصحاب پیامبراین 

یابد، دلیل بزرگواري  لذا او امام است. این آیه که دلیل صدق است و دروغ بدان راه نمی
 و برتري ابوبکر است: 

وهُ  إِ�َّ ﴿ هُ  َ�َقدۡ  تَنُ�ُ ُ ٱ نََ�َ خۡ  إِذۡ  �َّ
َ
ِينَ ٱ رََجهُ أ َّ�  ْ  إِذۡ  َغارِ لۡ ٱ ِ�  ُهَما إِذۡ  نَۡ�ِ ثۡ ٱ ثَاِ�َ  َ�َفُروا

َ ٱ إِنَّ  َزنۡ َ�ۡ  َ�  ۦِحبِهِ لَِ�ٰ  َ�ُقوُل   ].40: بۀ[التو ﴾َمَعَنا �َّ
را یاري نکنید خدا او را یاري کرد بدانگاه که کافران او را بیرون کردند   اگر پیامبر«

در حالی که او دومین نفر بود هنگامی که آن دو در غار داخل شدند در این هنگام 
 .»به رفیقش گفت که غم مخور خداوند با ماست  پیامبر

ر خالف به طور قطع و یقین چنین فضیلتی براي غیر ابوبکر حاصل نشده است، ب
، و اگر داستان علی درست باشد چندین نفر از اصحاب  دفاع و حمایت از جان پیامبر

 تفسیر طبری. -١

 تفسیر طبری.  -٢

 . ۲۵۱-۴/۲۵۰: تفسیر طبری -٣
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از جان وي حفاظت و حمایت کردند و او را بر خود برتري دادند و این بر هر   پیامبر
مؤمنی واجب است، و مختص فضائل بزرگان اصحاب نیست. و برتري فقط با 

هاي مشترك بین افراد. آنچه موضوع را  گیشود نه ویژ هاي خاص ثابت می ویژگی
کند این است که هیچ فردي روایت نکرده است که علی در آن شب در بستر  روشن می

دچار   مورد اذیت و آزار قرار گرفته است، ولی غیر او در حمایت از پیامبر  پیامبر
تل مورد آزار فراوان شدند که گاهی با زدن و شکنجه و مجروح شدن و گاهی نیز با ق

اند؛ بنابراین کسی که از خودگذشتگی کرده و مورد اذیت واقع شده،  اذیت واقع شده
برتر از کسی است که از خودگذشتگی کرده ولی مورد اذیت و آزار قرار نگرفته است. 

اند: فضائل صحیح علی بین او و دیگران مشترك است. برخالف ابوبکر که  علما گفته
و دیگران در آن مشترك نیستند که این در جاي خود  بیشتر فضائل او مختص اوست

 قابل بسط و تفصیل است.

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل نهم
پاسخ به کسی که مدعی امامت علی است به این استدالل که وي با 

براي مباهله با مسیحیان او   مساوي است؛ زیرا پیامبر  پیامبر
 را تعیین کرد

 ت که دلیل نهم براي اثبات امامت علی این آیه قرآن کریم است که: رافضی مدعی اس

ٓ  َ�َمنۡ ﴿ َك َحا ٓ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  �ِيهِ  جَّ ْ َ�َعالَوۡ  َ�ُقۡل  مِ عِلۡ لۡ ٱ ِمنَ  َءكَ َجا �ۡ  عُ نَدۡ  ا
َ
� ٓ �ۡ  َءنَاَنا

َ
ٓ َو�  َءُ�مۡ َنا

 ٓ ٓ  َءنَاَو�َِسا نُفَسَنا َءُ�مۡ َو�َِسا
َ
نُفَسُ�مۡ  َوأ

َ
ِ ٱ َنَت لَّعۡ  َعلَ�َنجۡ  َتِهۡل نَبۡ  ُ�مَّ  َوأ َّ�  َ�َ 

ٰ لۡ ٱ  ].61عمران:  [آال ﴾٦١ِذ�ِ�َ َ�
هر گاه بعد از علم و دانشی که به تو رسیده است کسانی با تو به ستیز برخیزند، «

کنیم شما هم فرزندان خود را  بدیشان بگو: بیایید ما فرزندان خود را دعوت می
شما هم خود را آماده سازید سپس به سوي سازیم و  فراخوانید و ما خود را آماده می

 .»کنیم خداوند دعا کرده و نفرین خدا را براي دروغگویان تقاضا می

» نساءنا«اشاره به حسن و حسین و » بناءناأ«اند که  جمهور مجموعاً روایت کرده

اشاره به علی دارد. و این آیه به دلیل اینکه خداوند تعالی، » نفسناأو«اشاره به فاطمه و 
قلمداد کرده است دالّ بر ثبوت امامت براي اوست. و اتحاد و   علی را نفس رسول

ماند که مراد از مساوات  محال است، پس این باقی می  وحدت وجود علی و پیامبر
والیت است. عالوه بر آن اگر غیر از علی و حسن و حسین و فاطمه با آنها مساوي 
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دستور   برتر بودند در آن صورت خداوند به پیامبربودند و براي استجابت دعا از آنها 
داد که کسانی دیگر را هم همراه علی در کنار خود قرار دهد، چون مورد نیاز بود. و  می

گردید. آیا داللت آیه بر آنچه ذکر شد جز  اگر آنها برتر بودند امامت در بین آنها معین می
ا دربرگرفته و دنیا بر او محبوب گشته؛ بر کسی که شیطان بر او چیره شده و تمام قلبش ر
  تواند بدان دست یابد، پوشیده است؟ نیایی که فقط از طریق ممانعت از حق اهل حق می

 در پاسخ به این استدالل باید گفت:
را براي مباهله برگزید حدیثی صحیح  علی و حسن و حسین و فاطمه   اینکه پیامبر

: 1روایت کرده که در حدیثی طوالنی گفت  صوقا مسلم از سعدبن ابی است که امام

ٓ  َ�َمنۡ ﴿هنگامی که این آیه نازل شد  َك َحا ٓ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  �ِيهِ  جَّ ْ َ�َعالَوۡ  َ�ُقۡل  مِ عِلۡ لۡ ٱ ِمنَ  َءكَ َجا  ا
�ۡ  عُ نَدۡ 

َ
� ٓ �ۡ  َءنَاَنا

َ
ٓ َو� علی و فاطمه حسن و حسین را   پیامبر .2]61عمران:  [آل ﴾َءُ�مۡ َنا

 فراخواند و فرمود: پروردگارا، اینان اهل من هستند. 
ولیکن این گفته هیچ گونه داللتی بر برتري و امامت ندارد. و این ادعا که خداوند او 

ماند  قرار داده و چون اتحاد آن دو محال است پس این باقی می  را نفس رسول خدا
 والیت عامه داشت پس علی هم چنین است.   چون پیامبرکه با ایشان مساوي باشد و 

با علی چیزي باقی   توان پذیرفت که جز مساوات پیامبر در جواب باید گفت: نمی
ماند، چون نه تنها دلیلی بر آن نیست بلکه حمل آن بر مساوات غیر ممکن بوده و  نمی

 کنند.  برابري نمی  هیچ کس نه علی و نه غیر او با پیامبر
و این لفظ در زبان عربی به معنی مساوات نیست، خداوند در خصوص داستان افک 

 فرماید:  می

ۡ ٱ َظنَّ  ُتُموهُ َسِمعۡ  إِذۡ  َ�ٓ لَّوۡ ﴿ ۡ ٱوَ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل نُفِسِهمۡ  ُت ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل
َ
 ].12[النور:  ﴾�َخۡ�ٗ  بِأ

بن  ، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علی۴/۱۸۷۱: در صحیح مسلم  وقاص این حدیث از سعدبن ابی -١

سفیان به  شود: معاویه بن ابی روایت شده است و این حدیث طوالنی است که این گونه شروع می  ابیطالب

  سعد دستور داد و گفت: چه چیزی مانع شد که ابوتراب را دشنام دهی؟ و سخن ابن تیمیه در آخر حدیث آمده است.

 آمده است. » أبناءکم«در صحیح مسلم فقط قسمتی از آیه تا  -٢
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نیک شنیدید مردان و زنان مؤمن نسبت به خود گمان  چرا هنگامی که این تهمت را «
 .»بودن را نیندیشند

اش این نیست که زنان مؤمن و مردان مؤمن برابر باشند. و خداوند در  این آیه الزمه
 فرماید:  اسرائیل می داستان بنی

ْ َ�ُتوُ�وٓ ﴿ ْ ُتُلوٓ �ۡ ٱفَ  بَارِ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  ا نُفَسُ�مۡ  ا
َ
ٰ  أ  ﴾ۡ◌ بَارِ�ُِ�م ِعندَ  لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  لُِ�مۡ َ�

 ].54: ة[البقر
هاي مشرکتان را بکشید و این براي شما نزد  روردگارتان توبه کنید و نفسبه سوي پ«

 .»خداوند بهتر است

مستلزم مساوي بودن آنها نیست و نیز مستلزم آن نیست که  »انفس«که در اینجا 
پرست نیست. و در خصوص این آیات هم  پرست برابر با کسی باشد که گوساله گوساله

 فرماید:  چنین گفته شده است که می

ْ ُتلُوٓ َ�قۡ  َوَ� ﴿ نُفَسُ�مۚۡ  ا
َ
 ].29[النساء:  ﴾أ

 .»برخی از شما بعضی دیگر را نکشد«
 فرماید:  و خداوند می

ْ ِمُزوٓ تَلۡ  َوَ� ﴿ نُفَسُ�مۡ  ا
َ
 ].11[الحجرات:  ﴾أ

 .»با اشاره و کنایه طعنه نزنید رابرخی از شما برخی دیگر «
و از همه مؤمنان نهی شده که بعضی از آنها از بعض دیگر عیبجویی نکرده و طعنه 
نزند، با وجود اینکه چه در احکام و چه در فضیلت با هم مساوي نیستند و ظالم و 

 مظلوم و امام و مأموم باهم برابر نیستند. 
 توان مالك قرار داد:  خداوند را نیز می ي و در این باب این فرموده

نُتمۡ  ُ�مَّ ﴿
َ
نُفَسُ�مۡ  ُتلُونَ َ�قۡ  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  أ

َ
 ].85: ة[البقر ﴾أ

 .»کشید یرا م یکدیگرکه  یدشما هست یناما ا«

نُفَسنَا﴿در فرموده:  »نفسناأ«اگر لفظ 
َ
نُفَسُ�مۡ  َوأ

َ
مانند آن در فرموده  ].61[آل عمران:  ﴾َوأ

ْ ِمُزوٓ تَلۡ  َوَ� ﴿ نُفَسُ�مۡ  ا
َ
مورد استناد سورة نور و از این قبیل آیات  ي و آیه]. 11[الحجرات:  ﴾أ

باشد با وجود اینکه تساوي در آیات اخیر نه تنها واجب نیست بلکه ممتنع است، در آیه مورد 
استناد نیز این امر شدیدتر است. و لفظ آیات اخیر داللت بر مساوات و مشابهت افراد دارد و 
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راك در ایمان، که مؤمنان در ایمان برادر تجانس و تشابه در برخی امور مشترك هستند مثل اشت
 سوره حجرات هم همین است.  11سورة نور و  12هستند که مراد از آیات 

و گاهی در دین اشتراك دارند گرچه منافق هم در بین آنهاست مثل اشتراك 
مسلمانان در اسالم ظاهري و اگر همراه دین اشتراك نسب هم باشد، این مساوات 

 گفته شده است. » نفسناأ«در مورد قوم موسی هم به این اعتبار شود و  مؤکدتر می

 ي:  و آیه

ٓ  َ�َمنۡ ﴿ َك َحا ٓ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  �ِيهِ  جَّ ْ َ�َعالَوۡ  َ�ُقۡل  مِ عِلۡ لۡ ٱ ِمنَ  َءكَ َجا �ۡ  عُ نَدۡ  ا
َ
� ٓ �ۡ  َءنَاَنا

َ
ٓ َو�  َءُ�مۡ َنا

 ٓ ٓ  َءنَاَو�َِسا نُفَسَنا َءُ�مۡ َو�َِسا
َ
نُفَسُ�مۡ  َوأ

َ
 ].61 عمران: [آل ﴾َوأ

بیایید فرزندان خود و فرزندان شما، زنان خود و زنان شما و انفس خود و انفس شما «
 .»را فرا بخوانیم

یعنی مردان ما و مردان شما، یعنی آن مردانی که در دین و نسب از جنس ما هستند و آن 
 فرماید:  مردانی که از جنس شما هستند. یا مقصود از تجانس در قرابت باشد؛ زیرا می

﴿ ۡ�
َ
� ٓ �ۡ  َءنَاَنا

َ
ٓ َو� ٓ  َءُ�مۡ َنا ٓ  َءنَاَو�َِسا نُفَسَنا َءُ�مۡ َو�َِسا

َ
نُفَسُ�م َوأ

َ
 ].61[آل عمران:  ﴾ۡ◌ َوأ

گردد که مقصود نزدیکان  چون فرزندان و زنان و مردان را مطرح کرده، پس معلوم می
میان  باشد. به این دلیل حسن و حسین را از نسبی مرد و زن از فرزندان و خویشاوندان می

پسران و فاطمه را از میان زنان و علی را از مردان فراخواند و به لحاظ نسب هیچ کس 
  نبود و آنها را زیر جامۀ خود قرار داد (مسأله کساء مد نظر است).  تر از اینها به پیامبر نزدیک

خویشاوندان   شد و اگر پیامبر حاصل می  و مباهله فقط با نزدیکان نسبی پیامبر
شد اگر چه نزد خدا برتر و  خواند، مقصود حاصل نمی نسبی دورتر خود را فرا می

تر هم باشند، زیرا مقصود این بود که آنها نزدیکان نسبی خود را فراخوانند  بافضیلت
گونه که  خواند و انسان آن ترین افراد به خود را فرامی نزدیک  همان گونه که پیامبر

ورزد نسبت به دیگران چنین نیست. و  ن خود نگران است و محبت مینسبت به نزدیکا
رسول خداست و اگر با او مباهله کنند، خود و   دانستند که محمد آنها (مسیحیان) می

شوند، بنابراین ترس و نگرانی در مورد خود و نزدیکانشان  نزدیکانشان دچار عذاب می
گردید، زیرا انسان گاه مرگ  ها از مباهله در آنها جمع شد که موجب امتناع و سرپیچی آن
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گزیند تا  گزیند و انسان کهنسال گاهی مرگ را برمی خود را بر زنده بودن فرزندش برمی
 ها فراوان وجود دارد.  نزدیکانش صاحب مال و نعمت باشند و این در میان انسان

و مردان یا از آنها درخواست کردند براي مباهله، فرزندان، زنان   و چون پیامبر
 نزدیکان هر دو طرف حاضر شوند، آن دسته از نزدیکان خود را هم براي خود فراخواند.

آمدند   آیه مباهله سال دهم هنگامی نازل شد که گروه مسیحیان نجران نزد پیامبر 
در قید حیات نبودند و عباس نیز از پیشگامان نخستین   و هیچ کدام از عموهاي پیامبر

وابسته نبود و در میان پسر عموهایش هم مثل علی   مثل علی به پیامبراسالم نبود و 
کسی نبود و جعفر هم در سال هشتم در جنگ مؤته شهید شده بود، پس علی انتخاب 

توانست جایگزین او شود،  شد. و این به خاطر آن بود که در میان نزدیکان کسی نمی
همه چیز، یا به معناي باالتر بودن  در  ولی این به معناي مساوي بودن وي با پیامبر

وي نسبت به سایر اصحاب نیست، بلکه مباهله یک نوع فضیلت براي وي محسوب 
هاي  شد و این فضیلت بین او و فاطمه و حسن و حسین مشترك است و از ویژگی می

هاي امامت برخوردار نیست. و این بدان معنا  آید؛ چون زن از ویژگی امامت به حساب نمی
در مباهله شرکت جست از دیگر اصحاب برتر است همان   که هر کس با پیامبر نیست

  تواند به معناي برتري فاطمه و حسن و حسین نسبت به همه اصحاب باشد. طور که نمی
اگر غیر اینان با آنها مساوي بودند یا در استجابت «رافض:  ي در پاسخ به این گفته

داد که دیگران نیز  دستور می  دعا برتر از آنها بودند، در آن صورت خداوند به پیامبر
 ». همراه او باشند؛ زیرا نیاز به آن محسوس بود

 به  باید گفت: در این موضوع اجابت دعا مورد نظر نبوده است؛ زیرا دعاي پیامبر
شرکت داشتند استجابت   تنهایی کافی است. اگر مقصود از کسانی که در مباهله با پیامبر

دعا کنند،   کرد که همراه پیامبر دعایشان بود، در آن صورت از همه مؤمنان تقاضا می
از   گونه که پیامبر خواند. و یا همان مگان را فرا میهمان گونه که در طلب باران ه

ي دعا و نماز و   فرمود: آیا جز این است که به وسیله طلبید و می مک میبینوایان مهاجر ک
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 ؟. 1خورید؟ اید و روزي می اخالص ضعفایتان یاري شده
بدیهی است که حضور اینان اگر به منظور اجابت دعایشان بود، در آن صورت دعاي 

جابت دعایشان از فراخواندن آنها ا  بیشتر از کثرت افراد بهتر بود. ولی مقصود پیامبر
نبود، بلکه به خاطر مقابله اهل خود و اهل طرف مقابل بود. و به طور بدیهی روشن 

بن کعب،  ابوبکر، عمر، عثمان و طلحه، زبیر، ابن مسعود و ابی  است که اگر پیامبر
خواند که از بزرگترین مردمان در پذیرش  و غیره را براي مباهله فرامی معاذبن جبل 
تر و  بودند، و دعاي این عده و دیگر اصحاب در اجابت دعا شایسته  دعوت پیامبر

ها را همراه خود کند، چون  رساتر بود. ولی خداوند وي را به این امر دستور نداد آن
شد؛ زیرا مقصود این بود که مسیحیان کسانی را با خود  مقصود مباهله حاصل نمی

و دلسوزي داشتند مثل فرزندان و زنان بیاورند که به طور طبیعی به نسبت آنها مهرورزي 
غیر از نزدیکان نسبی را   و مردانی که از دیگران به آنها نزدیکتر بودند، اگر پیامبر

شد بر  کردند چون اگر بر افراد دورتر بالیی نازل می خواند آنها نیز همین کار را می فرامی
آمد آن گونه که براي نزدیکان بر آنها سخت و دشوار بود؛ زیرا  آنها سخت و دشوار نمی

 سرشت بشر آن گونه که براي نزدیکان خود نگران است براي اجانب نگران نیست. 
کند تا آنان نیز اش دعوت  دستور داده شد که از نزدیکان نسبی  لذا به پیامبر

 نزدیکان نسبی خود را به مباهله دعوت نمایند. 

، کتاب الجهاد، باب ۳۷-۴/۳۶: در صحیح بخاری  وقاص از مصعب بن سعد از پدرش سعدبن ابیاین حدیث  -١

با این عبارت روایت شده گفت: سعد دید که نسبت به دیگران برتری » الحرب يمن استعان بالضعفاء والصالحین ف«

؟ با الفاظ نزدیک به هم در سنن شوید فرمودند: آیا جز به سبب ضعیفانتان یاری و روزی داده می  دارد، پس پیامبر

آمده است. استاد احمد شاکر  ،۳/۵۱: و مسند احمد» االستنصار بالضعیف«، کتاب الجهاد، باب ۳۸-۶/۳۷: نسائی

 ،۸۹-۶/۸۸: گوید: سند آن به دلیل منقطع بودن ضعیف است. ابن حجر در فتح الباری ی خود می در حاشیه

دوران این حدیث را درک نکرده ولی ممکن است که از پدر خود شنیده گوید: شکل این سیاق مرسل است مصعب  می

باشد. که اسماعیلی احادیثی که مصعب از پدر خود روایت نموده اشاره کرده است و نسائی هم آن را تخریج نموده 

الجهاد، )، کتاب ۳/۳۲در سنن ابوداود (   درداء است. و حدیث دیگری نیز با الفاظی نزدیک به این حدیث از ابو

ل الخیل والضعفة«باب 
ُ
 ) آورده است. ۵/۱۹۸و مسند امام احمد، چاپ حلبی (» االنتصار بُرذ
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گویند: فرزندان و زنان خودتان را در نزد ما گرو  مردم در هنگام مقابله به یکدیگر می
شود.  اي گرو بگذارد طرف مقابل راضی نمی بگذارید و اگر یکی از دو طرف فرد بیگانه

خواند، طرف مقابل ایشان راضی  ا فرامینیز اگر دیگران ر  به همین ترتیب پیامبر
شدند. و الزم نیست شخصی که در مقابل افراد طرف مقابل به مباهله فراخوانده  نمی
 شود نزد خدا از همه برتر باشد. می

مذکور به هیچ وجه بر مطلوب رافضی داللت ندارد، ولی   ي پس روشن شد که آیه
ه در قلب آنها کژي و انحراف وجود مصنف شیعی و امثال او از جمله کسانی هستند ک

دهند و  دارد، مانند مسیحیانی که الفاظ و جمالت مجمل را دستاویز خود قرار می
که این رافضی با ادعاي دروغین  کنند، عالوه بر این نصوص شفاف و صریح را رها می

یعنی مساوي » نفسأ«کند  کند. و گمان می عیبجویی می  خود از بهترین افراد محمد

 ودن، در حالی که چنین چیزي در زبان عربی کاربرد نداشته و استعمال نگردیده است. ب

فقط » نساءنا«که لفظ  کند، این از جمله چیزهایی که باطل بودن ادعایش را آشکارتر می

. ولی چون در که فراخواند شود  به فاطمه اختصاص ندارد، بلکه همه دخترانش را شامل می
را به فاطمه  ،فوت کرده بودند اوکلثوم و رقیه و زینب قبل از  آن هنگام فاطمه زنده بود و ام

با صیغه » بنائناأ«مختص به علی نیست و مانند » نفسناأ«این کار اختصاص داد. همچنین لفظ 

حسین  نیز جمع به کار رفته، ولی چون به غیر از حسن و» بناءناأ«جمع آمده است و لفظ 

نزدیکان نسبی فرزندي نداشت، لذا آن دو را فراخواند و اگر چه در آن موقع پسرش ابراهیم 
شد، ابراهیم فرزند ماریه قبطیه  که کودك بوده فراخوانده نمی هم زنده بوده باشد، به علت این

ن قبطیه و سیری ي هدیه نمود. پادشاه مذکور، ماریه  بود که مقوقس پادشاه مصر به پیامبر
  هدیه کرد که این اتفاق بعد از صلح حدیبیه یا جنگ حنین بود و پیامبر  را به پیامبر

سیرین را به حسان بن ثابت بخشید و ماریه را براي خود برگزیده که ابراهیم از او متولد شد 
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اي در  دهنده فرمودند: او مادر شیر و ده ماه و چند روز زیست، سپس از دنیا رفت. و پیامبر
 .1دهی او را کامل خواهد کرد شت دارد که دوران شیربه

، ۲۹۷، ۲۸۴، ۴/۲۸۳در مسند امام احمد، چاپ حلبی (  از براء بن عازب –این حدیث نزدیک به این لفظ  -١

، کتاب الفضائل، باب ۸/۱۸۰۸: در صحیح مسلم  بن مالک ) آمده است و حدیث نزدیک به آن از انس۳۰۴

تر از  شود: کسی را مهربان گونه شروع می الصبیان و العیال و تواضعه و فضل ذلک...آمده که این  رحمته

  گوید: هنگامی که ابراهیم وفات یافت، پیامبر ام ... عمروبن سعید می نسبت به فرزندان خود ندیده  پیامبر

اش را  ر شیرخوارگی از دنیا رفت دو دایه دارد که در بهشت دوران شیردهیفرمودند: ابراهیم فرزند من است و د

، کتاب ۱/۸۴: و دو حدیث ضعیف در سنن ابن ماجه ،۴/۱۱۲: کنند. این حدیث در مسند احمد می  کامل

 آمده است.   الله الجنائز، باب ماجاء فی الصالة علی ابن رسول

 

                                           



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل دهم 
پاسخ به کسی که مدعی امامت علی است به دلیل این که براي 

 برابر است  توسل جستن به او با پیامبر

 فرماید:  دلیل دهم رافضی براي اثبات امامت علی این فرمودة خداوند است که می

﴿ ٰٓ ّ�ِهِ  ِمن َءاَدمُ  َ�َتلَ�َّ اُب ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  هِ� َعلَيۡ  َ�َتاَب  تٖ َ�َِ�ٰ  ۦرَّ  ].37: ة[البقر ﴾٣٧ لرَِّحيمُ ٱ �َّوَّ
 .»و سپس آدم از پروردگار خود کلماتی را دریافت داشت پس خداوند توبه او را پذیرفت«

  کند که گفت: از پیامبر با سند خود از ابن عباس روایت می 1فقیه ابن مغازلی شافعی
در مورد کلماتی که آدم از پروردگار خویش دریافت کرد و با آن توبه نمود، سؤال شد، 

، علی، فاطمه، حسن و حسین از  در پاسخ فرمود: از خداوند خواست تا به حق محمد
ین فضیلتی است که هیچ کدام از ي او را پذیرفت. و ا او درگذرد و خداوند نیز توبه

شایستگی آن را نداشتند، پس او امام است به سبب مساوي بودنش   اصحاب پیامبر
 در توسل جستن به او نزد خداوند بلندمرتبه.   با پیامبر

 توان پاسخ گفت:  از چند نظر به این استدالل می

باید صحت این روایت بررسی شود؛ زیرا روشن شد که به اتفاق علما،  پاسخ اول:
 تواند مجوز استدالل به آن باشد.  صرف روایت ابن مغازلی نمی

 ). ۶۳نگا: مناقب اإلمام علی، ص ( -١
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: به اتفاق علما این حدیث دروغ و ساختگی است و ابوالفرج ابن الجوزي پاسخ دوم

نقل کرده است که دارقطنی کتابی در  1از طریق دارقطنی» موضوعاتـال«آن را در کتاب 

گوید: این حدیث را تنها  دارد. دارقطنی می 2رابطه با راویان فرد و روایات غریب
عمروبن ثابت از پدرش و او نیز از ابومقدام روایت کرده است. و جز حسن اشقر از 

ت گوید: عمروبن ثاب بن معین می کسی دیگر از عمروبن ثابت روایت نکرده است. یحیی
گوید: وي موضوعات را از به افراد ثابت و  معتمد و قابل اطمینان نیست. و ابن حبان می

 دهد.  معتمد نسبت می
: کلماتی که آدم از خداوند تلقی کرد در این آیه قرآن بیان شده است که پاسخ سوم

 فرماید:  می

ٓ َظلَمۡ  َر�ََّنا قَاَ� ﴿ نُفَسَنا َنا
َ
 ﴾٢٣ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ ِمنَ  َ�َُكوَ�نَّ  َناَ�ۡ تَرۡ وَ  َ�َا ِفرۡ َ�غۡ  لَّمۡ  �ن أ

 ].23[األعراف: 
پروردگارا، به خود ظلم کردیم و اگر ما را نبخشی و به ما رحم نکنی قطعاً از «

 .»دیدگان خواهیم بود زیان
 .3که از گذشتگان هم شبیه این، روایت شده است

هاي ثابت شده از گذشتگان  و آنچه رافضی بدان استناد کرده در هیچ کدام از روایت
 وجود ندارد. 

بدیهی است که اگر کافران و فاسقان هر کدام به سوي خداوند  پاسخ چهارم:
پذیرد، اگرچه خداوند  گذرد و توبه آنان را می برگردند و توبه کنند، خداوند از آنان درمی

شود که  در توبه خود نیازمند چیزي می  ند. پس چگونه آدمرا به کسی قسم نده

های زیر  گوید: نتوانستم این حدیث موضوع را در کتاب الموضوعات ابن جوزی بیابم. به کتاب عبدالرحمن میابو -١

 توان مراجعه کرد:  می

لئ سیوطی  . ۳۹۴: مجموعه شوکانیـ، الفوائد ال۱/۹۹۵: ، تنزیه الشریعة۱/۲۱۰: الآل

منتفاة الغرائب الحسان را آورده ـفوائد الهای خطی دارقطنی، کتاب الفوائد األفراد و کتاب ال سزکین در کتاب -٢

 ) ۴۲۲، ص (۱، ج ۱است. سزکین م 

 . ) و تفسیر ابن کثیر، چاپ الشعب مراجعه شود۱/۶۹مسیر ابن جوزی (ـهای زادال در این خصوص به کتاب -٣
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اي روایت  هیچ کدام از گناهکاران بدان نیازي ندارند، چه مؤمن باشند چه کافر؟! و عده
اش پذیرفته شد و این دروغ است. و چنین  توسل کرد و توبه  اند که آدم به پیامبر کرده

چیزي از امام مالک در خطاب به منصور عباسی روایت شده در حالی که چنین چیز 

 آن را آورده است. » الشفاء«دروغ بستن به مالک است، اگرچه قاضی عیاض در کتاب 

به دعایی دستور به هیچ کس چه براي توبه و چه غیر توبه   پیامبر پاسخ پنجم:
نداده است. و براي امتش تشریع نکرده که با توسل به مخلوق خداوند او را قسم دهند 

 فرمود.  و اگر چنین دعایی مشروع بود حتماً به آنها امر می
: قسم دادن خداوند با توسل به فرشتگان و انبیاء عملی است که در کتاب پاسخ ششم

ادي مثل امام ابوحنیفه و ابویوسف و غیره به و سنت نیامده است و حتی از علماي زی
تصریح نقل شده که قسم دادن خداوند با توسل به مخلوق جایز نیست که در این 

 خصوص سخن فراوان گفتیم. 
که پیامبر بزرگواري است به   : اگر چنین چیزي مشروع باشد چگونه آدمپاسخ هفتم

تر است؟  نزد خدا گرامیجوید که خودش از آن شخص  کسی نزد خداوند توسل می
 از آدم باالتر است ولی آدم از علی و فاطمه و حسن و حسین برتر است.   تردید پیامبر بی

هاي امامان باشد، زیرا براي  تواند از ویژگی : باید گفت: این موضوع نمیپاسخ هشتم
هاي امامت براي زنان ثابت  فاطمه هم این ویژگی ثابت شده در حالی که ویژگی

هاي امامان محسوب شود، موجب امامان آنها  ها و ویژگی شود. آنچه که از خصلت نمی
تواند باشد و به ناچار دلیل امامت باید با آن باشد و با وجود آن دلیل امامت  نیز نمی

محقق گردد. و اگر این مسأله را دلیل امامت فرض کنیم، آنگاه هر کس که متصف بدان 
تواند امام  ر حالی که به استناد نص و اجماع زن نمیباشد باید مستحق امامت باشد د

 باشد. 
 

* * * 

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل یازدهم 
پاسخ به کسی که از ابن مسعود با این مضمون حدیث روایت کرده 

 فرمودند: دعوت به من و علی منتهی شده است  است که پیامبر

 فرماید:  گوید: خداوند می دلیل یازدهم رافضی بدین شرح است که می

ۖ إَِمامٗ  لِلنَّاِس  َجاِعلَُك  إِّ�ِ  قَاَل ﴿  ].124: ة[البقر ﴾ُذّرِ�َِّ�  َوِمن قَاَل  ا
 .»(خداوند فرمود) من تو را به امامت برگزیدم، (ابراهیم) گفت: از ساللۀ من ...«

  کند که گفت: پیامبر روایت می  از ابن مسعود 1فقیه ابن مغازلی شافعی
یابد، زیرا هیچ کدام از ما دو نفر، هرگز براي بت  فرمودند: دعوت به من و علی پایان می

سجده نبردیم، پس خداوند مرا به پیامبري و علی را به جانشینی من برگزید و این نص 
 امامت علی است.  ي براي اثبات مسأله

 ان به این استدالل پاسخ گفت: تو از چند نظر می
 : طبق معمول صحت حدیث باید بررسی شود. اول

 .2: این حدیث به اتفاق علماي حدیث دروغ و ساختگی استدوم

 ) (م). ۲۷۷مناقب االمام علی، ص ( -١

که در تفسیر خود  ،۲۴۲-۱/۲۳۷: تفسیر ابن کثیر ها مراجعه کنید: این حدیث موضوع را نیافتم. به این کتاب -٢

گوید: هنگامی که خداوند ابراهیم را پیشوا قرار داد، وی از خداوند  می ﴾...ُذّرِ�َِّ�  َوِمن قَاَل ﴿ :پیرامون آیه

خواست که از فرزندان او نیز پیشوایانی برگزیند، از خداوند پاسخ شنید که از فرزندان تو افرادی ظالم خواهند 
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نسبت   : این سخن که دعوت به ما پایان پذیرفت، جایز نیست که به پیامبرسوم
به درستی انجام نشد، این باشد که دعوت قبل از ما   داده شود؛ زیرا اگر مقصود پیامبر

شوند  چنین سخنی غیر ممکن است زیرا فرزندان صالح ابراهیم در این دعوت داخل می

 قَ َ�ٰ إِسۡ  ۥٓ َ�ُ  َناَووََهبۡ ﴿فرماید:  (یعنی آنها هم این دعوت را ابالغ کردند) خداوند می
ۖ  ُقوَب َوَ�عۡ  ةٗ  ُهمۡ َ�ٰ وََجَعلۡ  ٧٢ لِِح�َ َ�ٰ  َناَجَعلۡ  َوُ�ّٗ  نَافِلَٗة �ِمَّ

َ
مۡ  ُدونَ َ�هۡ  أ

َ
وۡ  رِنَابِأ

َ
ٓ َحيۡ َوأ  َل فِعۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  َنا

لَوٰ ٱ �قَامَ  تِ َ�ٰ يۡ �َۡ ٱ ٓ  ةِ لصَّ َكوٰ ٱ ءَ �يَتا ْ  ةِ� لزَّ ٰ  َ�َا َوَ�نُوا ما به ابراهیم، « ].73-72[األنبیاء:  ﴾٧٣ بِِدينَ َ�
شایسته و بایسته نمودیم، ما اسحاق و یعقوب را به عنوان ارمغانی عطا کردیم و همه را مردانی 

ها و اقامه نماز و  کردند و انجام خوبی آنان را پیشوایانی نمودیم که برابر دستور ما رهبري می
 .»پرستیدند دادن زکات را بدیشان وحی کردیم و آنان تنها مرا می

 و فرمود: 

َِ�ٓ  ىُهدٗ  هُ َ�ٰ وََجَعلۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُموَ�  َناَوَءاتَيۡ ﴿ ٰٓ إِسۡ  ّ�ِ  .]2[اإلسراء:  ﴾ءِيَل َ�
 .»اسرائیل قرار دادیم و به موسی کتاب دادیم و او را هدایتگر بنی«

 فرماید:  اسرائیل می و در خصوص بنی

ةٗ  ُهمۡ مِنۡ  نَاوََجَعلۡ ﴿ �ِمَّ
َ
مۡ  ُدونَ َ�هۡ  أ

َ
ا رِنَابِأ ْۖ  لَمَّ وا ْ  َصَ�ُ  ].24: ة[السجد ﴾٢٤ يُوقِنُونَ  تِنَاَ�ٰ � َوَ�نُوا

نمودند بدانگاه  اسرائیل پیشوایانی برگزیدیم که به فرمان ما راهنمایی می بنیو از میان «
 .»اسرائیل شکیبایی ورزیدند و به آیات ما ایمان کامل پیدا کردند که بنی

 و فرموده است: 

ن َونُرِ�دُ ﴿
َ
ِينَ ٱ َ�َ  �َُّمنَّ  أ ْ ُتۡض سۡ ٱ �َّ  ٱ ِ�  عُِفوا

َ
ةٗ  َعلَُهمۡ َوَ�ۡ  ِض �ۡ� �ِمَّ

َ
ٰ لۡ ٱ َعلَُهمُ َوَ�ۡ  أ  رِ�ِ�َ َ�

نَ  ٥  ٱ ِ�  لَُهمۡ  َوُ�َمّ�ِ
َ
 ].6-5[القصص:  ﴾ِض �ۡ�

خواهیم که به ضعیفان و ناتوانان تفضّل نماییم و ایشان را پیشوایان و وارثان سازیم  می«
 .»و آنان را در سرزمین مستقر سازیم

تعدادي نص صریح از قرآن را ذکر نمودیم، و در خصوص این است که خداوند 
 امامانی از فرزندان ابراهیم براي دعوت این دین قبل از ما فرستاده است. 

: مسیرـشوند. به زادال بود بنابراین پیمان خداوند به آنها نخواهد رسید و پیشوا نخواهند شد مورد اقتدا واقع نمی

 مراجعه شود.  ،۱/۱۱۸: منثور سیوطیـ، الدر ال۱/۱۳۹-۱۴۱
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پذیرد) این باشد که بعد از ما  ولی اگر مقصود از سخن مذکور (دعوت به ما پایان می
شود که حسن و حسین و دیگر امامان  اش این می ) امامی نیست، الزمه (علی و محمد
دانند؛ پس استدالل به اینکه آنها براي  شیعه آنان را امام میاند، در حالی که  شیعه امام نبوده

  کند. اند، این علت در خصوص دیگر مسلمانان بعد از آنها نیز صدق می بت سجده نکرده
: اینکه فردي براي بت سجده نکرده باشد فضیلتی است که تمام کسانی که در چهارم

ه پیشگامان نخستین اسالم برتر از اسالم متولد شدند در آن مشارکت دارند. در حالی ک
تر قرار دارند استحقاق امامت  آنها هستند. پس چگونه براي این افراد که در درجه پایین

 قائل شویم ولی افرادي که برتر و باالترند، از این حق محروم باشند؟ 
: اگر گفته شود: به دلیل اینکه علی قبل از بلوغ اسالم آورد، به همین جهت پنجم

صورت. پس همه مسلمانان از  بت سجده نبرده، بعد از اسالم آوردن هم به همان براي
چنین حالتی برخوردارند و کودك مکلف نیست. و اگر گفته شود که علی قبل از اسالم 
سجده نکرد این نفی سجده از او معلوم نیست و گویندة آن نیز از جملۀ کسانی نیست 

ت: هر کسی که کفر نورزیده و مرتکب گناهی که قابل اعتماد باشد. همچنین باید گف
بزرگ نشده باشد، به طور مطلق باالتر از کسی نیست که از کفر و گناه توبه کرده است، 

کنندة از فسق و کفر برتر از کسی است که هرگز مرتکب کفر و گناه نشده  بلکه گاه توبه
را که قبل از فتح مکه  است، که کتاب خداوند نیز بر این امر داللت دارد. خداوند کسانی

مال خود را انفاق کرده و در راه خدا جهاد کردند باالتر از کسانی که بعد از فتح این 
اعمال را انجام دادند قرار داده است، و آنها همگی بعد از کفر اسالم آوردند. و این عده 

 . نیز در میانشان کسانی بودند که در هنگام اسالم آوردنِ پدرانشان متولد شدند
کنند  اهللا متعال پیشگامان نخستین اسالم را بر کسانی که به نیکویی از آنها پیروي می

برتري داده و آنها کسانی بودند که بعد از کفر ایمان آوردند و بیشتر تابعین در حالت 
اسالم متولد شدند. خداوند در قرآن بیان نموده است که لوط به ابراهیم ایمان آورده ولی 

 پیامبري برگزید.  او را هم به
 فرماید:  و از زبان شعیب می
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�ۡ �ۡ ٱ قَدِ ﴿ ِ ٱ َ�َ  َناَ�َ ٰ  إِذۡ  دَ َ�عۡ  ِملَّتُِ�م ِ�  نَاُعدۡ  إِنۡ  َكِذبًا �َّ ُ ٱ َناَ�َّٮ ۚ ِمنۡ  �َّ  يَُ�ونُ  َوَما َها
 ٓ ن َ�َا

َ
ٓ  �َُّعودَ  أ ٓ  �ِيَها ن إِ�َّ

َ
ٓ  أ ُ ٱ ءَ �ََشا َّ�  ۚ  ].89[األعراف:  ﴾َر�َُّنا

ایم بعد از آنکه خداوند ما را از دین شما  به دین شما برگردیدم بر خداوند دروغ بستهاگر «
 .»نجات داد و شایسته ما نیست که به دین شما برگردیم مگر اینکه پروردگارمان بخواهد

 فرماید:  و می

ِينَ ٱ َوقَاَل ﴿ َّ�  ْ � ّمِنۡ  رَِجنَُّ�مَ�ُخۡ  لُِرُسلِِهمۡ  َ�َفُروا
َ
ٓ أ وۡ  ِضَنا

َ
 ﴾ِملَّتَِنا ِ�  َ�َُعوُدنَّ  أ

 ].13[ابراهیم: 
کافران به فرستادگان خدا براي آنها گفتند: یا به دین ما برگردید یا اینکه شما را از «

 .»کنیم سرزمین خود بیرون می

خداوند در قرآن کریم از برادران یوسف خبر داده و آنها را بعد از بازگشت و توبه 
عمران و نساء مأمور به  هاي بقره، آل بودند که ما در سورهآگاه گردانید و آنها اسباط 

 ایمان آوردن به آنچه از سوي خدا آورده اند، هستیم.
جا که در میان فرزندان ابراهیم کسانی بودند که به پیامبري مبعوث شدند،  و از آن 

است. معلوم است که انبیاء از دیگران برترند و این مسأله مورد منازعه شیعه و دیگران 
شود و این نزاع براي کسی که  گویند کسی که گناهی مرتکب شد پیامبر نمی شیعه می

 شود.  اسالم آورده بیشتر می
 ولی آنچه معتبر است چیزي است که کتاب و سنت بر آن داللت کند. 

دانند این است که شخصی که از  دلیل اساسی کسانی که گناه را مانع پیامبر شدن می
د چون ناقص و قابل سرزنش است، مستحق نبوت نیست گرچه از کن گناه توبه می

کنیم و سنت و  عابدترین مردم باشد. و این همان اصلی است که در مورد آن نزاع می
 اجماع بر باطل بودن گفتارشان داللت دارد. 

 
* * * 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوازدهم 
ت به این دلیل که خداوند پاسخ به کسی که مدعی امامت علی اس

 را فقط او را به طور ویژه دوست داشت، نه دیگر اصحاب

 فرماید:  دلیل دوازدهم شیعه براي اثبات امامت علی عبارت است از اینکه خداوند می

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ].96[مریم:  ﴾٩٦ اُودّٗ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ لَُهمُ  َعُل َسَيجۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
گمان کسانی که ایمان آورده و اعمال پسندیده انجام دهند خداوند آنها را دوست  بی«

 .»افکند ها می داشته و محبت آنها را در دل
فوق  ي کند که گفت: آیه حافظ ابونعیم اصفهانی با سند خود از ابن عباس روایت می

د«در شأن علی نازل شده است.  هاي مؤمنان  در قلبدر آیه مذکور به معنی محبت » وُ
به علی   است. و در تفسیر ثعلبی از براء بن عازب روایت شده که گفت: پیامبر

اي علی، بگو: پروردگارا، براي من در نزد خود پیمانی قرار ده و دوستی مرا «فرمودند: 
پس خداوند آیۀ فوق را نازل کرد. و این ویژگی براي ». هاي مؤمنان بیافکن در سینه

 ت نشده، در نتیجه او امام است. غیرعلی ثاب

 توان به این استدالل پاسخ گفت:  از چند نظر می
: باید براي صحت حدیث دلیل اقامه شود در غیر این صورت به اتفاق علما پاسخ اول

استدالل به چیزي که مقدمات آن ثابت نشده باشد باطل است. و در واقع سخن گفتن 
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هی به آن است. همچنین به اتفاق شیعه و اهل بدون علم و پیروي از چیزي بدون آگا
 سنت اسناد با آن شیوه در حدیث مذکور به معناي ثبوت آن نیست. 

 .1اند شناس هر دو روایت دروغ : به اتفاق علماي حدیثپاسخ دوم

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ :ي : فرمودة خداوند در آیهپاسخ سوم َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  َعُل َسَيجۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
 ].96[مریم:  ﴾٩٦ اُودّٗ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ لَُهمُ 

گیرد و جایز نیست که فقط به علی تخصیص  عام بوده و جمیع مؤمنین را دربرمی
. به دلیل اینکه حسن، حسین و دیگر 2گیرد دهیم بلکه هم علی و هم غیر او را دربرمی

اجماع معلوم شده  شوند و به کند، در این آیه داخل می مؤمنین که شیعه آنها را تعظیم می
 که به علی اختصاص ندارد. 

اي ثابت  چنین ویژگی  براي غیر علی از اصحاب پیامبر«ولی این گفتۀ رافضی که 
اي بی اساس است؛ زیرا دوران آنها  چنین گفته -همان گونه که گذشت -»نشده است

اند از  دادهبهترین دورانهاست و کسانی که در آن دوران ایمان آورده و عمل صالح انجام 
هاي دیگر بودند برترند. و اهل ایمان و اعمال صالح در میان اصحاب  سایرین که در دوران

 به نسبت همین دوره بیشتر از اهل ایمان و اعمال صالح در قرون دیگر است.   پیامبر
: خداوند خبر داده است که براي کسانی که ایمان آورده و عمل صالح پاسخ چهارم

 اند محبتی ویژه قرار خواهد داد.  انجام داده
و این وعدة راستین خداست. و معلوم است که خداوند براي اصحاب، محبتی ویژه 

به ویژه ابوبکر و عمر، که   در قلب هر مسلمانی قرار داده و خصوصاً براي خلفا

ن آیه در آورده: گفته شده: ابن عباس گفته است که ای ،۵/۲۶۶: مسیرـاین دو حدیث را نیافتم و ابن جوزی در زادال -١

 شأن علی نازل شده، ولی آن را شرح نکرده است. 

به تفسیر ابن کثیر در خصوص این آیه مراجعه کنید و همچنین حدیث صحیحی که در تفسیر آیه آورده است و آن  -٢

ای را دوست داشته باشد به جبرئیل  روایت شده است که فرمودند: هر گاه خداوند بنده  هریره از پیامبر از ابو

زند سپس محبت او را  فرماید: من فالنی را دوست دارم پس جبرئیل نیز او را دوست داشته و در آسمان ندا می یم

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ دهد. پس این تفسیر فرموده خداوند است که در میان اهل زمین گسترش می َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا  وََعِملُوا
ٰ ٱ اند و ترمذی  گوید: امام مسلم و ترمذی از عبدالله از قتیبه از دراوردی روایت کرده ابن کثیر می. ...﴾تِ لَِ�ٰ ل�َّ

 گوید: حسن صحیح است.  می

 

                                           



 157 امامت در پرتو کتاب و سنت (بخش اول)

ها در تمام  داشتند و آنها بهترین انسان حاب و تابعین آنان دو را دوست میعموم اص
 ها بودند.  دوران

و لیکن علی این گونه نبود؛ زیرا بسیاري از اصحاب و تابعین نسبت به او بغض 
جنگیدند. و روافض، نصیریه، غالیه و اسماعیلیه  گفتند و با او می ورزیده و او را ناسزا می

دهند. و معلوم است کسانی  بغض ورزیده و آنها را دشنام می  ر و عمرنسبت به ابوبک
) را دوست داشتند برتر و بیشترند و کسانی که نسبت ب که آن دو نفر (ابوبکر و عمر

به آنها بغض و دشمنی ورزیدند از اسالم دورتر و تعدادشان نیز کمتر است. برخالف 
ند بهتر از کسانی بودند که با ابوبکر و علی، کسانی که با او دشمنی ورزیدند و جنگید

 عمر دشمنی کردند. 
دشمنی ورزیدند   داشتند با علی که او را دوست می  و حتی پیروان عثمان

گرچه بدعتگزار و ظالم بودند و پیروان علی که او را دوست داشته و با عثمان دشمنی 
تر  تر و ظالم و جاهل تر ورزیدند نسبت به طرفداران عثمان از نظر علم و دین ناقص

بودند. پس روشن شد که دوستی سه نفر اول باالتر و برتر است. اگر گفته شود که در 
شود که در برابر، خوارج او  خصوص علی ادعاي الوهیت و نبوت شد، در پاسخ گفته می

را تکفیر کردند و مروانیه نسبت به او دشمنی ورزیدند. و خوارج و مروانیه از شیعه 
 دهند، چه رسد به غالیه و شیعیان افراطی.  که ابوبکر و عمر را دشنام میبهترند 

* * * 

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل سیزدهم 
پاسخ به کسی که مدعی امامت علی است با استدالل به این مقوله: 

 شوند شوندگان هدایت می تو هدایت ي اي علی، به وسیله

 فرماید:  دلیل سیزدهمِ شیعه براي اثبات امامت علی به این شرح است که خداوند می

﴿ ٓ َما نَت  إِ�َّ
َ
ۖ  أ  ].7[الرعد:  ﴾٧ َهادٍ  �ٍ قَوۡ  َولُِ�ِّ  ُمنِذرٞ

 .»اي و براي هر قومی هدایتگري است قطعاً تو ترساننده«
ودند: فرم  از ابن عباس روایت شده است که گفت: پیامبر» الفردوس«در کتاب 

شوندگان  تو هدایت ي کننده است، اي علی! به وسیله من ترساننده و علی هدایت«
شوند. چنین چیزي را ابونعیم نیز روایت کرده است. و این در ثبوت امامت و  هدایت می

 ». والیت علی واضح و روشن است

 توان به استدالل فوق از چند نظر پاسخ گفت:  می
صحت این روایت اقامه نشده است. پس استدالل به آن نیز  : اینکه دلیلی برايپاسخ اول

باشد در آن احادیث ساختگی فراوانی  می 1که از دیلمی» الفردوس«جایز نیست و کتاب 
 وجود دارد. 

. ۵۰۹و متوفی سال  ۴۴۵ابوشجاع شیرویه بن شهردار بن فنا خسرو دیلمی همدانی، مؤرخ، محدث، متولد سال  -١

ارد که ابن شهردار آن را مختصر کرده و سپس ابن حجر کتابی بزرگی تحت عنوان فردوس األخیار در حدیث د
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کند  علماي حدیث اجماع دارند بر اینکه صرف نقل روایت بر صحت آن دالت نمی
 و همچنین روایت ابونعیم دالّ بر صحت حدیث نیست. 

دروغ و ساختگی است، لذا  1: این حدیث به اتفاق علماي حدیثپاسخ دوم
 بایست تکذیب و رد شود.  می

من «نسبت دهیم. این گفته که   : جایز نیست این سخن را به پیامبرپاسخ سوم
، ظاهر آن »شوند شوندگان هدایت می تو هدایت ي   ترساننده هستم و اي علی به وسیله

ي من و چنین  شوند نه بوسیله تو هدایت می ي ندگان به وسیلهشو رساند که هدایت می
گوید؛ زیرا ظاهر آن بدان معناست که ترساندن و هدایت بین  سخنی را هیچ مسلمانی نمی

ي او  ترساننده بوده ولی به وسیله  و علی تقسیم شده است. بنابراین پیامبر  پیامبر
ت و چنین سخنی را هیچ مسلمانی کننده اس شد، بلکه علی هدایت هدایت حاصل نمی

 گوید.  نمی

: ها مراجعه کنید: طبقات الشافعیة عسقالنی آن مختصر را اختصار کرده است. برای شرح حال وی به این کتاب

 . ۱۲۵۴: ، کشف الظنون۴/۳۱۳: مؤلفینـ، معجم ال۳/۲۶۸: ، األعالم۷/۱۱۱-۱۱۲

گوید: احمدبن یحیی صوفی از حسن  ) آورده است. و می۱۶/۳۵۷طبری این حدیث ساختگی را در تفسیر خود ( -١

بن حسین انصاری، از معاذبن مسلم بیاع هروی از عطاء بن سائب از سعیدبن جبیر از ابن عباس روایت کرده 

ٓ ﴿ گوید: هنگامی که آیه: است که می َما نَت  إِ�َّ
َ
ۖ  أ دست خود ر بر سینه نهاد و گفت:   نازل شد پیامبر  ﴾...ُمنِذرٞ

ی علی زد و گفت: و تو نیز  من منذر (ترساننده) هستم و برای هر قومی هدایتگری است و با دست خود بر شانه

 شوند.  شوندگان بعد از من هدایت می ی تو هدایت کننده هستی. و به وسیله ای علی! هدایت

گوید: حسن بن حسین انصاری عرنی، گویا  اختگی میی خود بر این حدیث س استاد محمود شاکر در حاشیه

ماند و از رؤسای شیعه بود، راستگو و  گویند این باشد که در مسجد حبة العرنی می علت اینکه به او عرنی می

های به هم بافته و مقلوب نموده و احادیث منکری را روایت  گوید: روایت قابل احتجاج نیست. ابن حبان می

، لسان ۱/۲۲۵: ، میزان االعتدال۶-۲-۱: حاتم ها آمده است: ابن ابی ل وی در این کتابکرده است. شرح حا

. و معاذبن مسلم بیاع هروی با این صفت جز در تفسیر نیامده است. و هروی ثیابی است ۲/۱۹۸: میزانـال

 منسوب به هرات. در نسخ چاپی: حدثنا الهروی آمده است که سند آن به شدت باطل است. 

حاتم نیز چنین گفته است . شرح حال وی در این  بن مسلم نیز مجهول است در خصوص وی ابن ابیو معاذ

. این خبر از جوانب ۶/۵۵: میزانت، لسان ال۳/۱۷۸: )، میزان االعتدال۴/۱/۲۴۸حاتم ( ها آمده است: ابن ابی کتاب

اند: معاذ شناخته شده  مختلف مخدوش است که ذهبی و ابن حجر در شرح حال حسن بن حسین انصاری گفته

 داند معاذ و حسن.  نیست و عصمت اصلی ضعف حدیث اوست. احمد شاکر علت ضعف را از هر دو می
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 را راهنما و هدایتگر مردم قرار داده است:  : خداوند طبق این آیه محمدپاسخ چهارم

سۡ  طٖ ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  ِديٓ َ�َهۡ  �نََّك ﴿  ].52[الشوري:  ﴾٥٢ َتقِي�ٖ مُّ
 .»کنی تو به راه راست هدایت می«

پس چگونه کسی که در قرآن به هدایتگري توصیف شده هدایتگر تلقی نشود، ولی 
 کسی که توصیف نشده هدایتگر قرار داده شود؟! 

شوند ظاهرش  شوندگان هدایت می ي تو هدایت : این سخن که به وسیلهپاسخ پنجم
که هدایت شود به وسیله علی هدایت   بدین معناست که هر فردي از امت محمد

ایمان آوردند و به   شود و این دروغی است آشکار؛ چون مردمان بسیاري به پیامبر می
ي او هدایت یافته و داخل بهشت شدند در حالی که یک کلمه از علی نشنیدند. و  وسیله

، علی در ي او هدایت یافتند ایمان آوردند و به وسیله  بیشتر کسانی که به پیامبر
مسلمانان گشوده  ي ها به وسیله هدایت آنها نقش نداشت، همچنین هنگامی که سرزمین

اصحاب و دیگرانی که در آن مناطق سکونت داشتند  ي شدند، مردم آن مناطق به وسیله
هاي مؤمنین از علی چیزي نشنیدند، پس چگونه  ایمان آورده و هدایت یافتند و توده

 ». شوند؟! شوندگان هدایت  تو هدایت ي یلهوس«جایز است گفته شود: 
  تو ترساننده  در آیه مذکور گفته شده: اي محمد» هاد«: در خصوص معناي پاسخ ششم

هستی و براي هر ملتی هدایتگري است و آن هدایتگر خداوند تعالی است، این گفته ضعیف 
تو ترساننده و   گوید: مقصود این است که اي محمد است. و همچنین گفته کسی که می

هدایتگر همۀ اقوام هستی این گفته نیز ضعیف است. معناي صحیح آیه این است که تو همانند 
اي است که  دهنده دهنده هستی. و براي هر ملتی بیم ترسانندگان قبل از تو فقط ترساننده یا بیم

 فرماید:  یگونه که خداوند در جایی م دهد. همان کند، یعنی دعوتشان می آنها را هدایت می

ةٍ  ّمِنۡ  �ن﴿ مَّ
ُ
 ].24[فاطر:  ﴾٢٤ نَِذيرٞ  �ِيَها َخَ�  إِ�َّ  أ

 .»اي نیامده باشد دهنده هیچ امتی نیست که در آن بیم«
ضحی و عبدالرحمن بن  ي جماعتی از مفسرین از جمله قتاده، عکرمه، ابو این گفته
 زید است. 
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از وکیع از  3از سعید از قتاده از ابوکریب 2گوید: بشر از یزید می 1ابن جریر طبري
اند که: تفسیر  ضحی روایت کرده از سدي از عکرمه و منصور و آن دو نیز از ابو 4سفیان

 کننده هستی.  دهنده و هدایت تو بیم  آیه این است که اي محمد
از ابن زید روایت شده است که گفت: براي هر قومی  6از ابن وهب 5همچنین از یونس

 همان پیامبر است. و این آیات را قرائت کرد:  9کننده و هدایت 8دهنده است و بیم 7پیامبري

ةٍ  ّمِنۡ  �ن﴿ مَّ
ُ
 .10]24[فاطر:  ﴾٢٤ نَِذيرٞ  �ِيَها َخَ�  إِ�َّ  أ

 .»اي نیامده باشد دهنده هیچ امتی نیست که در آن بیم«

 ٱ �ُُّذرِ ٱ ّمِنَ  نَِذيرٞ  َذاَ�ٰ ﴿
ُ
 ].56 [النجم: ﴾٥٦ وَ�ٰٓ ۡ�

 .»دهندگان پیشین است اي از بیم دهنده این بیم«
از لیث   بشار از ابوعاصم از سفیان«گوید:  گفت: پیامبري از پیامبران است. طبري می

: و براي هر قومی  دهنده محمد کنند که گفت: مقصود از بیم از مجاهد روایت می
 خداوند:  ي کننده است یعنی پیامبري است. و فرموده هدایت

ْ نَدۡ  مَ يَوۡ ﴿ نَا� ُ�َّ  ُعوا
ُ
 ].71[اإلسراء:  ﴾ِمِهۡمۖ �ِإَِ�ٰ  �

 .»خوانیم ها را به امامانشان فرامی روزي که همه انسان«
شود. یا گفته شده مقصود خداوند  بنابراین امام همان کسی است که به او اقتدا می

آیه به علی تر است. ولی تفسیر  کند ولی اولی صحیح ها را هدایت می است که انسان
 فرماید:  باطل است؛ زیرا خداوند می

 . ۳۵۴-۱۶/۳۵۳: تفسیر طبری -١

 تفسیر طبری: ... بشر گفت.  -٢

 ). ۲۰۱۳۹-۲۰۱۳۸ابن تیمیه دو سند را با هم آورده است: ( -٣

 ایم روایت کرده است. در تفسیر طبری: گفت: وکیع از سفیان بر -٤

 آمده است. » حدثنی یونس«با لفظ  ،۱۶/۳۵۶: این عبارت و بعد از آن در تفسیر طبری -٥

 تفسیر طبری: گفت: ابن وهب به من خبر داد.  -٦

ِ ﴿ تفسیر طبری: ابن زید گفت: این گفته: -٧  گفت: برای هر قومی نبی است.  ﴾٧ َهادٍ  �ٍ قَوۡ  َولُِ�ّ

 .  النبیتفسیر طبری:  -٨

 .  تفسیر طبری: النبی -٩

 تفسیر طبری.  -١٠
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﴿ ٓ َما نَت  إِ�َّ
َ
ۖ  أ  ].7[الرعد:  ﴾٧ َهادٍ  �ٍ قَوۡ  َولُِ�ِّ  ُمنِذرٞ

 .»اي و براي هر قومی هدایتگري است قطعاً تو ترساننده«
کنندگان متعدند، پس  یعنی هدایتگر یک قوم غیر از هدایتگر قوم دیگر است. هدایت

 هدایتگر اقوام پیشین و پسین قرار داد؟!.توان علی را  چگونه می
ي یک شخص گاهی به علت فرمانروایی و  یافتن به وسیله : هدایتپاسخ هفتم
شود.  شوندگان نیست همان گونه که از یک عالم پیروي می گر بر هدایت رهبري هدایت

اصحاب من همچون ستارگانند که بر هر کدام اقتدا «که فرمود:   مثل حدیث پیامبر
کند آن گونه که مصنف  و این بر طور صریح به امامت داللت نمی» 1یابید ید هدایت میکن

 . کند شیعی افتراء کننده ادعا می

ِ ﴿:  : هدایتگر در آیهپاسخ هشتم نکره است و در سیاق و روند اثبات  ﴾٧ َهادٍ  �ٍ قَوۡ  َولُِ�ّ
کند و ادعاي داللت قرآن بر علی باطل است. و استدالل  است و داللت بر شخص معین نمی

 شود.  تواند استدالل به قرآن محسوب  به حدیث با وجود اینکه آن حدیث نیز باطل است نمی

نده براي کن هاي عموم است و اگر مقصود یک هدایت از صیغه» كل قوم: «پاسخ نهم

جمیع مردم باشد در آن صورت باید گفت: براي جمیع مردم هدایتگریست نه اینکه 
براي هر قومی هدایتگري است. بنابراین قوم با آن قوم دیگر فرق دارد. و خداوند 

توان گفت؛ بلکه کل را به نکره  (براي هر قوم). و چنین چیزي را نمی» لكل قوم«فرموده 

 معرفه.اضافه نموده نه به 
رود، معلوم است  شود همه مردم، و مردم به صورت معرفه به کار می وقتی گفته می

که اینجا اقوام متعدد مردم مدنظر بوده و هر قومی نیز داراي هدایتگري است غیر از قوم 
 کند.  داند، باطل می قبلی دیگر. و گفتۀ شخصی که در آیه مذکور خداوند را هدایتگر می

) ۷۹-۱/۷۸استاد ناصرالدین البانی در سخن خود پیرامون این حدیث در سلسله احادیث ضعیف و موضوع ( -١

گوید: این حدیث ساختگی است و سخن ابن عبدالبر و ابن حزم را در این خصوص  ) می۵۸حدیث شماره: (

م هستند و همگی از ) مراجعه شود؛ زیرا در معنا نزدیک به ه۶۲-۶۱-۶۰-۵۹آورده است. به این احادیث: (

 باشند.  احادیث موضوع می
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تر  داند را روشن ودن ادعاي کسی که علی را در آنجا هدایتگر میو همچنین باطل ب
 ي این قوم نیز داللت دارد). کند (به طریق اولی بر بطالن گفته می

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهاردهم 
پاسخ به کسی که مدعی امامت علی است  به این استدالل که امت 

 ل خواهند شداسالمی از والیت و دوستی او سؤا

 فرماید:  استدالل چهاردهم رافضی بر امامت علی بدین شرح است که خداوند می

ۡ�  إِ�َُّهم َوقُِفوُهۡمۖ ﴿  ].24[الصافات:  ﴾٢٤ ولُونَ  ُٔ مَّ
 .»آنها را نگاه دارید که باید بازپرسی شوند«

نعیم از شعبی و از ابن عباس روایت شده است که آیه در خصوص  که از طریق ابو

  از پیامبر  از ابوسعید خدري» الفردوس«والیت علی است. و همچنین در کتاب 

روایت شده است که هرگاه مردم از والیت علی سؤال شدند باید بر آن ثابت باشند. و 
 این ویژگی براي سایر اصحاب ثابت نشده بنابراین علی امام است. 

 توان به این استدالل پاسخ گفت:  از چند نظر می

» الفردوس«: اینکه صحت نقل روایت باید بررسی شود و صرف اسناد آن به پاسخ اول

 تواند مورد احتجاج واقع شود.  و به ابونعیم، به اتفاق علما نمی
 .1: این حدیث به اتفاق علماي حدیث ساختگی استپاسخ دوم

در مختصر التحفة االثنی عشریة آمده است که ... و این روایت در فردوس دیلمی آمده که جامع احادیث ضعیف  -١

گوید: ابن حجر  ابوعبدالرحمن می .و خیالی است، با وجود آن در سند آن افراد ضعیف و مجهولی وجود دارند

) شرح ۲۱۲-۴/۲۱۱بن حاتم ابومعاویه در لسان المیزان (  ت موضوع را در شرح حال علیالله این روای رحمه
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 فرماید:  : خداوند میپاسخ سوم

ْ  �َذا ١٢ َخُرونَ َو�َسۡ  َت َعِجبۡ  بَۡل ﴿ وۡ  �َذا ١٣ ُكُرونَ يَذۡ  َ�  ُذّكُِروا
َ
ْ َرأ  ِخُرونَ تَسۡ �َسۡ  َءايَةٗ  ا

ْ َوقَالُوٓ  ١٤ ٓ َ�ٰ  إِنۡ  ا بِ�ٌ  رٞ ِسحۡ  إِ�َّ  َذا ءَِذا ١٥ مُّ
َ
ءِنَّا ًماوَِعَ�ٰ  اتَُرابٗ  َوُ�نَّا َناِمتۡ  أ

َ
وَ  ١٦ ُعوثُونَ لََمبۡ  أ

َ
 أ

 ٓ  ٱ ُؤنَاَءابَا
َ
لُونَ ۡ� نُتمۡ  َ�َعمۡ  قُۡل  ١٧ وَّ

َ
ٰ  َوأ ٞ زَجۡ  ِ�َ  فَإِ�ََّما ١٨ ِخُرونَ َ� ٞ َ�ٰ  َرة  يَنُظُرونَ  ُهمۡ  فَإَِذا ِحَدة

١٩  ْ ِيٱ لِ َفۡص لۡ ٱ مُ يَوۡ  َذاَ�ٰ  ٢٠ ّ�ِينِ ٱ مُ يَوۡ  َذاَ�ٰ  لََناَو�ۡ َ�ٰ  َوقَالُوا بُونَ  ۦبِهِ  ُكنُتم �َّ  ٢١ تَُ�ّذِ
ْ حۡ ۞ٱ وا ِينَ ٱ ُ�ُ َّ�  ْ زۡ  َظلَُموا

َ
ْ  َوَما َجُهمۡ َ�ٰ َوأ ِ ٱ ُدونِ  ِمن ٢٢ ُبُدونَ َ�عۡ  َ�نُوا  إَِ�ٰ  ُدوُهمۡ هۡ ٱفَ  �َّ

ۡ�  إِ�َُّهم َوقُِفوُهۡمۖ  ٢٣ ِحيمِ �َۡ ٱ ِط ِصَ�ٰ  ونَ  َ�  لَُ�مۡ  َما ٢٤ ولُونَ  ُٔ مَّ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ُهمُ  بَۡل  ٢٥ َ�َناَ�ُ
�ۡ  ٢٦ لُِمونَ تَسۡ ُمسۡ 

َ
ٰ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َبَل َوأ ٓ  ٖض َ�عۡ  َ�َ ْ قَالُوٓ  ٢٧ َءلُونَ يَتََسا   ُكنُتمۡ  إِنَُّ�مۡ  ا

ۡ
 َعنِ  تُوَ�َناتَ�

ْ  ٢٨ ِم�ِ ۡ�َ ٱ ْ  لَّمۡ  بَل قَالُوا  ُكنُتمۡ  بَۡل  �ۖ�َ�ٰ ُسلۡ  ّمِن ُ�مَعلَيۡ  َ�َا َ�نَ  َوَما ٢٩ ِمنِ�َ ُمؤۡ  تَُ�ونُوا
ٓۖ  ُل قَوۡ  َناَعلَيۡ  فََحقَّ  ٣٠ غِ�َ َ�ٰ  امٗ قَوۡ  ٓ  إِنَّا َرّ�َِنا ا غۡ  ٣١ �ُِقونَ َ�َ

َ
 ٣٢ وِ�نَ َ�ٰ  ُكنَّا إِنَّا ُ�مۡ َ�ٰ َو�ۡ فَأ

ِ  َعُل َ�فۡ  لَِك َكَ�ٰ  إِنَّا ٣٣ َ�ُِ�ونَ ُمشۡ  َعَذاِب لۡ ٱ ِ�  َم�ِذٖ يَوۡ  فَإِ�َُّهمۡ   ٱب
ۡ ْ َ�نُوٓ  إِ�َُّهمۡ  ٣٤ رِِم�َ ُمجۡ ل  إَِذا ا

ٰ  َ�ٓ  لَُهمۡ  �ِيَل  ُ ٱ إِ�َّ  هَ إَِ� ونَ َتكۡ �َسۡ  �َّ �ِنَّا َو�َُقولُونَ  ٣٥ ِ�ُ
َ
ْ َ�َارُِ�وٓ  أ ۡ  لَِشاِعرٖ  َءالَِهتَِنا ا  ٣٦ ُنونِۢ �َّ

ٓ  بَۡل  ِ  ءَ َجا َق  قِّ �َۡ ٱب ۡ ٱ وََصدَّ  ].37-12[الصافات:  ﴾٣٧ َسلِ�َ ُمرۡ ل
. هنگامی که بدانها قدرت خدا و !کنند یآنها مسخره م یول کنی، یتو از انکارشان تعجب م«

شوند و هر گاه معجزه یا دلیلی نازل شود  ادله قیامت تذکر داده شد، متذکر و پندپذیر نمی
خوانند. و خواهند گفت: این جادوي آشکار و روشن  دیگران را به مسخره کردن فرامی

شویم؟ آیا پدران و  است آیا هنگامی که مردیم و خاك و استخوان شدیم دوباره زنده می
گردند؟ بگو بلی در حالی که خوار و پست خواهید بود. تنها  نیاکان گذشته ما نیز زنده می

های خیلی منکری دارد، از جمله:  بن ابی حاتم فرد جاهلی بوده و گفته ) آورده است: علی۵۵۹حال شماره: (

نگه دارید که باید از  عبیدالله بن موسی از اسرائیل از ابن ابی نجیح روایت کرده که مجاهد گفته است: و آنها را

 والیت علی باز پرسی شوند. 

) آورده است. و جای ۵۸۰۲شرح حال شماره: ( ،۳/۱۱۸: همچنین امام ذهبی این روایت را در میزان االعتدال

شگفتی است که محمد باقر محمودی شیعی در حاشیه خود بر کتابی که به دروغ و بهتان به ابونعیم اصفهانی 

، چاپ وزارت ارشاد ایران سال:  منسوب است به نام النور المشتعل من کتاب ما نزل من القرآن فی علی

باشد در حالی  میزان و میزان االعتدال موجود میـین روایت موضوع در لسان ال) آورده است که ا۱۹۹، ص (۱۴۰۶

 که گفته ابن حجر و ذهبی را پیرامون این روایت نیاورده است. و این عادت همیشگی شیعه در فریبکاری است. 
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نگرند و خواهند گفت: اي واي بر ما این روز  ه ناگاه آنان مییک صدا خواهد بود و ب
نامیدند.  جزاست، این روز داوري و حسابرسی است. همان روزي که در دنیا دروغش می

پرستیدند غیر  اند همراه با همسران آنان به همراه آنچه می کسانی را که به خود ستم کرده
وزخ راهنمایی کنید. آنان را نگاه دارید که باید آوري کنید. آنگاه آنها را به راه د خدا جمع

دهید؟ بلکه امروز کامالً مطیع و  بازپرسی شوند. اي مشرکان چرا همدیگر را یاري نمی
گویند شما از  کنند. می هستند. بعضی رو به بعضی کرده همدیگر را بازخواست می  تسلیم

ایمان و بی باور بودید. ما  ن بیگویند: بلکه خودتا آمدید. می روي خیرخواهی به سوي ما می
اي بر شما نداشتیم بلکه خودتان مردمان سرکش و نافرمانی  که هیچ گونه قدرت و سلطه

بودید؛ پس عذاب پروردگارمان گریبانگیرمان شد و ما باید آن را بچشیم، ما خودمان گمراه 
شترکند. ما این بودیم و شما را هم گمراه کردیم در نتیجه آنان در عذاب، با یکدیگر و م

شد جز خدا معبودي نیست بزرگی  کنیم. وقتی که به آنها گفته می گونه با بزهکاران رفتار می
اي، معبودهاي خویش را رها  سراي دیوانه گفتند: آیا ما براي (سخن) چکامه نمودند و می می

 .»سازیم؟ در حالی که او حق را آورده و پیامبران را تصدیق کرده است
خطابی است از مشرکین در روز قیامت که اینان از یگانگی خداوند و ایمان  و این آیات

شوند. آیا جایی براي ورود دوست داشتن علی در سؤال  به پیامبران و روز آخرت سؤال می
داشتند آیا با این کفر و شرك که مرتکب  از اینها وجود دارد؟ اگر هم علی را دوست می

ورزیدند، دشمنی  رساند؟ و اگر هم به علی دشمنی می شدند دوستی علی سودي به آنها می
ها و دین آسمانی کجا؟ یقیناً جز انسان از  آنها با علی کجا، و دشمنی آنها با انبیاء و کتاب
نسبت  کند و به پیامبر گونه تفسیر نمی دین برگشته و کافر کسی دیگر قرآن را این

داده و بر دین اسالم عیب جویی کرده  دهد. یا کسی که دین را بازیچه دست خود قرار نمی
گوید. چه فرقی است بین دوست داشتن علی و  داند چه می نهایت جاهل است و نمی و بی

گفت که  ؟! اگر کسی میدوست داشتن طلحه و زبیر و سعد و ابوبکر و عمر و عثمان 
 شوند از گفته مذکور در خصوص علی بعیدتر نبود.  کافران از حب ابوبکر سؤال می

و در آیه چیزي که داللت بر آن کند و بتوان آن را ترجیح داد وجود ندارد بلکه 
داللت آیه بر ثبوت آن دو و انتفاء آنها برابر است. و دالیلی که بر وجوب دوست داشتن 

 ترند.  ود دارند قويابوبکر وج
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در آیه مطلق بوده و ضمیري که آن را به یک چیزي » مسئولون«: لفظ پاسخ چهارم

  تخصیص دهد وجود ندارد و در روند آیه نیز یادي از حب و دوست داشتن علی
  ها و افترائات بزرگ است. نشده و ادعاي مدعی مبنی بر سؤال آنها از دوستی علی از دروغ

شوند،  فردي مدعی شود که مردم از حب ابوبکر و عمر پرسیده می : اگرپاسخ پنجم
 شود و در خصوص علی به طریق اولی، باطل است.  تردید ادعایش باطل می بی

 
* * * 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل پانزدهم 
پاسخ به کسی که از ابوسعید خدري بغض (دشمنی) با علی را 

 روایت کرده است

 دلیل پانزدهم شیعه براي اثبات امامت علی این فرمودة خداوند است که: 

 ].30[محمد:  ﴾لِ َقوۡ لۡ ٱ نِ �َۡ  ِ�  رَِ�نَُّهمۡ َوَ�َعۡ ﴿
 .»شناسی تو قطعاً آنها را در نحوة بیان و گفتار می«

کند که مقصود آیه این است که از  ابونعیم با سند خود از ابوسعید خدري روایت می
شناسی. و این براي اصحاب دیگر  ایشان نسبت به علی را می آنها دشمنی لحن گفتار 

 باشد.  از آنها برتر است و امام می  ثابت نشده، پس علی
 : اینکه صحت این روایت باید ثابت و بررسی گردد. پاسخ اول

 .1یت به ابوسعید دروغ بسته شده است: از نظر اهل حدیث این رواپاسخ دوم

ابت شود که ابوسعید خدري آن را گفته است سخن او سخن یک : اگر ثپاسخ سوم
هاي دیگر مخالفت داشته باشد،  ي یک صحابه اگر با سخن صحابه صحابه است و گفته

انشان که داللت بر گوید: یعنی آنچه از سخن این حدیث موضوع را جایی نیافتم. ابن کثیر در تفسیر آیه مذکور می -١

توان فهمید و مراد از لحن قول یعنی  شود؛ یعنی از مبانی و مدلول کالم متکلم می اهداف آنهاست آشکار می

کند خداوند آن را در  گوید: هر نیتی که فرد در درون خود کتمان می می همین. همان طور که عثمان بن عفان 

 . ۷/۴۱۱: مسیرـآورد. زاد الاش نمایان کرده و به زبان خواهد  صفحات چهره
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اند که براي  هاي زیادي بر علی وارد کرده به اتفاق علما حجت نیست. اصحاب تنقیص
 پاسخ به آنها باید از قرآن و سنت استفاده کرد نه قول اصحاب. 

اند که بتوان  اي نبوده دانیم که عموم منافقین به گونه : به طور بدیهی میپاسخ چهارم
نفاقشان پی برد، بنابراین تفسیر قرآن به اینکه لحن سخنشان مقصود  از لحن آنها به

 دشمنی با علی است، دروغی آشکار است. 
  اش نسبت به کافران و منافقان از عمرفاروق در شدت دشمنی  : علیپاسخ پنجم

تر نبود و آن گونه که آنها از عمر اذیت و آزار دیدند، از علی ندیدند و کسانی  پیش قدم
 از علی اذیت دیدند دشمنی آنها نسبت به عمر بیشتر از علی بود. که 

ایمان  ي روایت شده که فرمودند: نشانه  : در روایت صحیح از پیامبرپاسخ ششم
. همچنین فرمودند: 1توزي نسبت به آنهاست نفاق کینه ي دوست داشتن انصار و نشانه

. 2ورزد ر کینه و دشمنی نمیکسی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد، نسبت به انصا
بنابراین اگر شناخت منافقین را با نحوة گفتارشان در نظر بگیریم، بنابراین منافقین با 

 شوند.  دشمنی انصار بهتر از لحن سخنشان شناخته می
پیمان «اند که گفت:  تر از روایتهایی هستند که از علی نقل شده این احادیث صحیح

دارد و فقط منافق نسبت به من  بر من این بود که فقط مؤمن مرا دوست می  پیامبر
این احادیث فقط مسلم روایت کرده که عدي بن ثابت از زر بن ». بغض و کینه دارد

ولی بخاري از این روایت روي گردانده است، بر  3حبیش از علی روایت کرده است

)، کتاب مناقب األنصار، باب حب األنصار و صحیح ۵/۳۲در صحیح بخاری (  این حدیث از انس بن مالک -١

 ،۲۴۹-۱۳۴-۳/۱۳۰: ، کتاب اإلیمان، باب الدلیل علی أن حب االنصار ... و در مسند امام احمد۱/۸۵: مسلم

 آمده است. 

، کتاب االیمان، باب الدلیل ۱/۶۸: در صحیح مسلم سعید خدری و ابن عباسهریره و ابو این حدیث از ابو -٢

مناقب، باب فی فضل االنصار و قریش، و در مسند ـ، کتاب ال۵/۳۸۳: علی أن حب االنصار ... و سنن ترمذی

 ) و جاهای دیگر آن روایت شده است. ۱۸/۱۱۴و ( ۴/۲۹۳: امام احمد

، کتاب االیمان، باب الدلیل علی أن حب األنصار ... و ۱/۶۸: صحیح مسلماین حدیث از علی بن ابیطالب در  -٣

مقدمه، باب فی فضائل ـ، ال۱/۴۲: ، کتاب المناقب، باب مناقب علی و سنن ابن ماجه۵/۳۰۶: سنن ترمذی

 و در جاهای دیگری از مسند روایت شده است.  ،۲/۵۷: ... فصل علی و در مسند احمد  الله اصحاب رسول
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ق نظر دارند، هم بخاري و هم غیر خالف احادیث انصار که همه اهل حدیث بر آن اتفا
آن را فرموده است،  دانند که پیامبر بخاري. و علماي حدیث به طور علم و یقین می
 اند.  ولی در مورد حدیث علی برخی از علما شک کرده

هاي نفاق فراوانند همان گونه که در صحیح مسلم و بخاري ثابت شده  : نشانهپاسخ هفتم
که: هنگام سخن گفتن  هاي منافق سه تا هستند که عبارتند از این انهفرمودند: نش  که پیامبر
 .1گوید، چون وعده دهد خالف کند و اگر امین گرفته شود خیانت ورزد دروغ می

هاي نفاق به دوست  هاي ظاهري منافق هستند. پس معلوم شد که نشانه این موارد عالمت
اگرچه این نیز از عالمات آن  داشتن یا دوست نداشتن شخص یا گروه اختصاص ندارد،

تردید هر کس علی را به خاطر رضاي خدا و به جهت اینکه از جانب خدا مستحق  باشد. بی
محبت است دوست بدارد؛ دلیل بر ایمان اوست، همچنین هر کس انصار و یاري دهندگان 

ا یاري ر  ي ایمان فرد است؛ زیرا آنها خدا و رسول را دوست بدارد، این نشانه  پیامبر
و   کردند و هر کس نسبت به علی و انصار به خاطر آنچه از ایمان به خدا و رسول خدا

 توزي کند، منافق است.  جهاد در راه خدا در آنهاست، دشمنی ورزد و کینه
ولی اگر کسی انصار یا علی یا هر فرد دیگري را به خاطر یک امر طبیعی مثل 

، نزد خداوند دوستی ابوطالب نسبت به پیامبر خویشاوندي بین آنها دوست بدارد مانند
غلو و  رساند. هر کس در حق انصار یا علی با مسیح یا پیامبر سودي به او نمی

روي کند و آنها را دوست داشته و باالتر از جایگاه آنها در مورد ایشان معتقد باشد،  زیاده
وجود خارجی ندارد، در حقیقت آنها را دوست ندارد، بلکه چیزي را دوست داشته که 

مثل دوست داشتن مسیحیان نسبت به عیسی، و مسیح باالتر از علی است. و این گونه 
بخشد؛ زیرا دوستی اگر براي خدا باشد سودمند است، نه  ها سودي به آنها نمی محبت

)، کتاب ۳/۱۸۰)، کتاب االیمان، باب عالمة المنافق و (۱/۱۲در صحیح بخاری ( هریر حدیث از ابو این -١

)، کتاب االیمان، بیان خصال المنافق ... از چهار ۷۹-۱/۷۸الشهادات باب من امر بإنجاز الوعد، و در مسلم (

و نماز خواند و پنداشت که  طریق که بر دو طریق آخر این عبارت نیز اضافه شده است که: اگر روزه گرفت

منافق روایت شده است که ترمذی ـعالمة ال ي، کتاب االیمان، باب ف۴/۱۳۰: مسلمان است و در سنن ترمذی

 بن مسعود و انس و جابر نیز روایت شده است.  این باب از عبدالله گوید: در می
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 فرماید:  اینکه در کنار خدا یا با خدا باشد. خداوند در قرآن می

ِ ٱ ُدونِ  ِمن َ�تَِّخذُ  َمن �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ نَدادٗ  �َّ
َ
ِۖ ٱ َكُحّبِ  ُ�ِبُّوَ�ُهمۡ  اأ ِينَ ٱوَ  �َّ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ َشدُّ  ا

َ
 أ

 ].165: ة[البقر ﴾اُحبّٗ 
گیرند و آنها را همانند خداوند  برخی از مردم به غیر از خدا همتایانی را براي خدا می«

 .»دارند خداوند را دوست میاند به شدت  دارند و کسانی که ایمان آورده دوست می
بنابراین هر کس فرض کند که از برخی انصار چیزي شنیده است که موجب دشمنی 
وي شده و به خاطر آن با آنها دشمنی ورزد گمراه و خطاکار است و به خاطر آن منافق 

شود. همچنین کسی در خصوص برخی اصحاب اعتقادي خالف واقع داشته باشد و به  نمی
 شود نه منافق.  او کافر یا فاسق است به او کینه ورزد، جاهل و ظالم محسوب میگمان اینکه 

دارد، از جمله چیزهایی است که بیانگر دروغ بودن روایاتی  این چیزي که بیان می
  است که از برخی اصحاب مثل جابر روایت شده است؛ زیرا وي گفته در زمان پیامبر

و این  1شناختیم بت به علی بن ابیطالب میها نستوزي آن منافقین را فقط به سبب کینه
روشن است اساس بودن آن بر تک تک مردم  ترین امور دروغین است و بی نفی واضح

 چه رسد به اینکه براي افرادي مثل جابر و امثال او پوشیده باشد. 
ه ها و صفات منافقین را امور متعدد برشمرد ها نشانه خداوند در سورة توبه و دیگر سوره

 است که در هیچ کدام اشاره به بغض و دشمنی با علی نیامده است مثل این آیات: 

ن ُهمَوِمنۡ ﴿ � َ�فۡ  َوَ�  ّ�ِ  َذنئۡ ٱ َ�ُقوُل  مَّ ٓ َ�  تِّ�ِ
َ
ْ  َنةِ فِتۡ لۡ ٱ ِ�  �  ].49: بۀ[التو ﴾َسَقُطوا

 هفتن)، و ما را به یمبه ما اجازه ده (تا در جهاد شرکت نکن: «گویند یاز آنها م یعض«
 .»اند ه سقوط کردهفتنآنها (هم اکنون) در  ید! آگاه باش»یفکنن

 فرماید:  و می

ن ُهمَوِمنۡ ﴿ ٰ ٱ ِ�  ِمُزكَ يَلۡ  مَّ َدَ� �ۡ  فَإِنۡ  تِ لصَّ
ُ
ْ أ ْ  َهاِمنۡ  ُطوا ْ َطوۡ ُ�عۡ  لَّمۡ  �ن رَُضوا ٓ ِمنۡ  ا  ُهمۡ  إَِذا َها

 ].58: بۀ[التو ﴾٥٨ َخُطونَ �َسۡ 

 مراجعه شود.  ،۳۶۷: مجموعة شوکانیـلفوائد الا ،۱/۳۵۵: تنزیه الشریعة ابن عراق ،۱/۳۷۰: موضوعات: ابن جوزیـال -١
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کنند. اگر چیزي به آنها  جویی می زکات از تو عیب از آنها کسانی هستند که در تقسیم«
داده شود بدان خشنود شوند و اگر چیزي از آن به آنها داده نشود هر چه زودتر خشم 

 .»گیرند می
 فرماید:  و می

ِينَ ٱ ُهمُ َومِنۡ ﴿ ذُنۚٞ  ُهوَ  َو�َُقولُونَ  �َِّ�َّ ٱ ذُونَ يُؤۡ  �َّ
ُ
ذُنُ  قُۡل  أ

ُ
 ].61: بة[التو ﴾مِنُ يُؤۡ  لَُّ�مۡ  َخۡ�ٖ  أ

گویند او سراپا  شده و می  در میان منافقان کسانی هستند که موجب اذیت پیامبر«
 .»گوش است بگو: سراپا گوش بودن او به نفع شماست او به خدا ایمان دارد

نۡ  ُهمَوِمنۡ ﴿ ٰ  مَّ َ ٱ َهدَ َ� ٰ  لَ�ِنۡ  �َّ َ�نَّ  ۦلِهِ فَۡض  ِمن َناَءاتَى دَّ ٰ ٱ ِمنَ  َوَ�َُكوَ�نَّ  َ�َصَّ  ٧٥ لِِح�َ ل�َّ
آ  ٰ  فَلَمَّ ْ  ۦلِهِ فَۡض  ّمِن ُهمَءاتَٮ ْ  ۦبِهِ  َ�ِلُوا عۡ  وَُّهم َوتََولَّوا �ۡ  ٧٦ رُِضونَ مُّ

َ
 قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  انَِفا�ٗ  َقَبُهمۡ فَأ

ٓ  ۥنَهُ َقوۡ يَلۡ  مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  خۡ  بَِما
َ
ْ أ َ ٱ لَُفوا ْ  َو�َِما وََعُدوهُ  َما �َّ  ].77-75: بۀ[التو ﴾٧٧ ِذبُونَ يَ�ۡ  َ�نُوا

نیاز  بندند که اگر از فضل خود ما را بی میان آنها کسانی هستند که با خدا پیمان میدر«
پردازیم و از زمرة شایستگان خواهیم بود. هنگامی  کند بدون شک صدقه و احسان می

که خداوند از فضل خود بدانان بخشید بخل ورزیده سرپیچی کردند و روي 
هایشان پدیدار کرد تا آن روزي که خدا را در آن  نفاق را در دلبرگرداندند. خداوند 

 .»کنند. این به خاطر آن است که پیمان خدا را شکستند و همچنین دروغ گفتند مالقات می
ها و اسباب موجب نفاق  اند و نشانه و امثال این صفات که منافقین با آن توصیه شده

 را نیز برشمرده است. 
ي نفاق است. چگونه برازندة انسان عاقل  شود همان دلیل و نشانه و هر آنچه موجب نفاق

اي براي شناخته شدن جز بغض علی نداشتند؟ و از جمله  است که بگوید: منافقین نشانه
  هاي آنها بازماندن از جماعت مسلمین است که در صحیح مسلم از ابن مسعود نشانه

خود در هر مکانی که به آنها  ي نجگانهاي مردم، از نمازهاي پ«روایت شده است که گفت: 
هاي هدایت است و  فراخوانده شدید، محافظت کنید؛ زیرا حفظ نمازهاي پنجگانه از روش

هاي هدایت را تشریع نموده و اگر شما مثل فردي که در  روش  خداوند براي پیامبرش
کند، باشید سنت پیامبرتان را ترك  خواند و در جماعت شرکت نمی منزل خود نماز می

شوید، خودتان مشاهده کردید که فقط  اید. و اگر سنت پیامبرتان را ترك کنید گمراه می کرده
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کرد. گاهی شخصی در میان دو  لف میشخصی که نفاق او معلوم بود در نماز جماعت تخ
  .1»گرفت شد تا در صف جماعت قرار می ها آورده می نفر به کمک آن

تر و  هاي امت اسالمی واضح هاي عمومی و اسباب نفاق در هیچ کدام از گروه نشانه
شود و در میان آنها به حدي نفاق شدید و آشکار است که در میان  آشکارتر از شیعه دیده نمی

شود و شعار دین آنها تقیه است، بدین معنا که چیزي را با زبان  نها آن اندازه دیده نمیغیر آ
 فرماید:  نفاق است، همان گونه که خداوند می ي گویند که در قلبشان نیست و این نشانه می

﴿ ٓ َ�ٰ  َوَما
َ
ِ ٱ نِ َفبِإِذۡ  َعانِ مۡ �َۡ ٱ َ� ۡ�َ ٱ مَ يَوۡ  َبُ�مۡ أ ۡ ٱ لَمَ َوِ�َعۡ  �َّ ِينَ ٱ لَمَ َوِ�َعۡ  ١٦٦ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل َّ� 
 ْۚ ْ َ�َعالَوۡ  لَُهمۡ  َو�ِيَل  نَاَ�ُقوا ٰ  ا �َ ْ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  تِلُوا وِ  �َّ

َ
ْۖ دۡ ٱ أ ْ  َ�ُعوا  ُ�ۡمۗ َ�ٰ �ََّبعۡ �َّ  قَِتاٗ�  لَمُ َ�عۡ  لَوۡ  قَالُوا

قۡ  َم�ِذٍ يَوۡ  رِ ُ�فۡ لِلۡ  ُهمۡ 
َ
فۡ  َ�ُقولُونَ  ِن� يَ�ٰ لِۡ�ِ  ُهمۡ ِمنۡ  َرُب أ

َ
ٰ بِأ ا هِِهمَ� ُ ٱوَ  قُُلو�ِِهمۚۡ  ِ�  َس لَيۡ  مَّ َّ� 

عۡ 
َ
 ].167-166عمران:  [آل ﴾١٦٧ُتُمونَ يَ�ۡ  بَِما لَمُ أ
و آنچه در روزي که دو دسته با هم نبرد کردند به شما رسید به فرمان خدا بود و براي «

ظاهر گرداند این بود که خداوند ایمان مؤمنان را بنمایاند. و نیز براي این بود که منافقان را 
منافقانی که چون بدیشان گفته شد بیایید در راه خدا بجنگید یا براي دفاع (از خود) 

کردیم.  گمان از شما پیروي می دانستیم که چنین واقع خواهد شد بی برزمید گفتند اگر می
گویند که در  آنان در آن روز به کفر نزدیکتر بودند تا به ایمان. ایشان با دهان چیزي می

 .»دارند هایشان نیست. و خداوند داناتر بدان چیزي است که پنهانش می دل

 فرماید:  و می

ِ  لُِفونَ َ�ۡ ﴿ ِ ٱب ْ  َما �َّ ْ  َوَلَقدۡ  قَالُوا ْ  رِ ُ�فۡ لۡ ٱ َ�َِمةَ  قَالُوا ْ  ِمِهمۡ َ�ٰ إِسۡ  دَ َ�عۡ  َوَ�َفُروا وا  لَمۡ  بَِما وََهمُّ
 ْۚ  ].74: بۀ[التو ﴾َ�َنالُوا

مساجد و مواضع الصالة، باب صالة ـ)، کتاب ال۱/۴۳: در صحیح مسلم  بن مسعود این اثر از عبدالله -١

شود:  ) آمده است که بار دوم آن طوالنی بود و این گونه آغاز می۲۵۷-۲۵۶های ( الجماعة ... دو بار به شماره

است که خداوند را در فردای قیامت بر مسلمانی مالقات کند پس باید که این نمازها را هر کس شاد و خرسند 

کتاب الصالة، باب فی التشدید فی  ،۱/۳۷۳: حفظ کند، در هر جایی که بدانها ندا داده شود. در سنن ابوداود

 ی بهن. محافظة علی الصلوات حیث ینادـ، کتاب اإلمامة، باب ال۲/۸۴: الجماعة و سنن نسائی كتر

مشی إلی الصالة و مسند امام احمد، ـمساجد والجماعات، باب الـ، کتاب ال۲۵۶-۱/۲۵۵: سنن ابن ماجه

 آمده است.  ،۴۵۵-۴۱۹-۴۱۵-۴۱۴-۱/۳۸۲: چاپ حلبی
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آمیز  اند در حالی که قطعاً سخنان کفر خورند که نگفته میمنافقان به خدا سوگند «
اند که بدان  اند و قصد انجام کاري کرده اند و پس از ایمان آوردن به کفر برگشته گفته

 .»اند نرسیده
 فرماید:  و می

َرٞض  قُلُو�ِِهم ِ� ﴿ ُ ٱ فََزاَدُهمُ  مَّ ۖ َمَرٗض  �َّ ۢ  َعَذاٌب  َولَُهمۡ  ا ِ�ُم
َ
ْ  بَِما أ  ﴾١٠ ِذبُونَ يَ�ۡ  َ�نُوا

 ].10: ة[البقر
بخشد و عذاب  هاي ایشان بیماري است و خداوند بیماري ایشان را فزونی می در دل«

 .»باشد دردناکی به سبب دروغگویی و انکارشان در انتظارشان می

بوندر آیه اخیر دو قرائت وجود دارد  هاي نفاق مثل:  و خالصه نشانه 1يَكذبون و يُكذّ
شکنی در هیچ گروهی به اندازة شیعه وجود ندارد. و  دروغ، خیانت، خالف وعده و پیمان

  شکنی کردند. نیز پیمان  آنها بوده و حتی آنها با علی، حسن و حسین  این صفات همیشگی
ر روایت شده است که فرمودند: چهار خصلت د  بن عمر در صحیحین از عبداهللا

ها در او باشد در  هر فردي باشد منافق خالص است و هر کس یکی از این خصلت
کند: هرگاه  هاي نفاق است تا اینکه آنها را ترك می حقیقت داراي یکی از خصلت

کند، در عهد  گوید، و هرگاه وعده دهد خالف وعده عمل می صحبت کند دروغ می
. این مسأله در 2م و جنایت شودپیمان غدر و خیانت کند و هنگام دشمنی مرتکب جر

 جاي دیگر به طور مفصل بحث شده است. 
مقصود از بیان این موضوع این است که ممتنع است گفته شود نفاق جز دشمنی با 

اند و آنچه در این  اي ندارد و چنین چیزي را هیچ کدام از اصحاب نگفته علی نشانه
هاي نفاق است  یکی از نشانهتوان گفت این است که بغض و دشمنی علی  خصوص می

جز منافق کسی به من «فرمود:   همان گونه که در حدیث مرفوع آمده است که پیامبر

 . ۱/۲۸۵تفسیر طبری:  -١

عالمة المنافق و ، کتاب اإلیمان، باب ۱/۱۲: الله عنهما در صحیح بخاری بن عمروبن عاص رضی این حدیث از عبدالله -٢

، کتاب اإلیمان، باب بیان ۱/۷۸: معاهده، باب اثم من عاهد ثم غدر. و در صحیح مسلمـ)، کتاب الجزیة وال۴/۱۰۲(

 )، کتاب السنة، باب الدلیل علی زیاده اإلیمان و نقصانه آمده است. ۳۰۶-۴/۳۰۵خصال المنافق، سنن ابوداود (
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و جهاد   . نکتۀ قابل توجه این که هر کس ایمان به خدا و رسول خدا1»ورزد کینه نمی
ا مشاهده کرد و نسبت به آن آگاه بود، سپس بر آن کارها او ر  در راه خدا را از علی

مبغوض داشت و نسبت به او دشمنی ورزید، او منافق است و نفاق کسی که با انصار 
ي بزرگی بودند و مدینه از آنِ آنها  دشمنی ورزد آشکارتر و بیشتر است؛ زیرا انصار قبیله

بود و آنها بودند که منزل و ایمان خود را براي مهاجرین آماده کردند و با هجرت 
الم عزت یافت و اهل ایمان آشکار شدند و چنان نقشی در مهاجرین به سرزمینشان اس

ایفا کردند که اهل هیچ شهر و قبیلۀ دیگري نداشت. پس جز   یاري خدا و رسول خدا
 کند.  توزي نمی منافق کسی با آنها دشمنی و کینه

با این توصیف از مهاجرین باالتر نبودند، بلکه مهاجرین از آنها برترند. بنابراین معلوم 
شت که اگر بغض داشتن نسبت به یک شخص از عالمات نفاق بود موجب آن نیست گ

 که آن فرد از دیگران برتر باشد. 
با کافران و   بدون شک هر کس از احوال اصحاب آگاه باشد شکی ندارد که عمر

تأثیر او در پیروزي و عزت تري نسبت به علی داشت. و  منافقین دشمنی شدیدتر و سخت
اسالم و ذلت کفار و منافقین خیلی بیشتر از تأثیر علی بود و کفار و منافقین و دشمنان 

  ورزیدند. داشتند و با او دشمنی می او را بیشتر از علی مورد بغض و نفرت خود می  پیامبر
ورزید.  دشمنی میو لذا کسی که عمر را به قتل رساند کافر بوده و نسبت به دین اسالم 

به قتل   و دین و امتش داشت عمر فاروق  توزي با پیامبر و آن شخص به خاطر کینه
گرفت و قرآن  خواند و روزه می رساند. ولی کسی که علی را به قتل رساند نماز می

از این کار خشنود هستند   کرد. و علی را به این اعتقاد که خدا و رسولش قرائت می
انجام   و این عمل را به گمان خود به خاطر محبت به خدا و رسولش به قتل رساند.

 گزار بود.  داد گرچه در این کار گمراه و بدعت
خالصه اینکه نفاق در دشمنی بر عمر آشکارتر است از آن در دشمنی با علی. 

را فرعونِ   ها بیشترین نفاق را دارند، عمر جایی که شیعه در میان فرقه بنابراین از آن

است که فقط مؤمن مرا دوست خواهد داشت و صرف منافق ... ، این روایت   اول حدیث: این عهد پیامبر امی -١

 قبال گذشت.
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ترین دشمن خدا و  ها و بزرگ نامند و ابولؤلؤ که کافرترین انسان می  امت محمد
 .دارند خداست دوست می  رسول

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل شانزدهم 
پاسخ به کسی که مدعیست علی فضیلت پیشگامی در پذیرش 

این فضیلت  را دارد و براي هیچ کدام از اصحاب  دعوت پیامبر
 ثابت نشده است

 دلیل شانزدهم شیعه براي اثبات امامت علی این فرمودة خداوند است که: 

ٰ ٱوَ ﴿ ٰ ٱ بُِقونَ ل�َّ ْوَ�ٰٓ  ١٠ بُِقونَ ل�َّ
ُ
ۡ ٱ �َِك أ ُ�ونَ ل  ].11-10: قعۀ[الوا ﴾١١ ُمَقرَّ

 .»گیرندگان، آنان هستند که نزدیکان درگاه خداوند هستند گیرندگان، پیشی پیشی«

ترین فرد در این  کند که پیشگام ابونعیم از ابن عباس در خصوص این آیه روایت می
 بن ابیطالب است.  امت علی

فقیه ابن مغازلی شافعی از مجاهد از ابن عباس در خصوص آیت واقعه نقل کرده که 
گفت: یوشع بن نون بر موسی و موسی نیز بر هارون و صاحب یاسین بر عیسی و علی 

گیرند و چون این فضیلت براي اصحاب دیگر  از دیگران پیشی می  محمدنیز به سوي 
 ثابت نشده پس او امام است. 

 پاسخ به این استدالل نیز به چند وجه ممکن است: 

هاي بسیاري این و آن روایت  : اینکه صحت حدیث باید بررسی شود و دروغپاسخ اول
 اند.  کرده

ساس است و اگر هم از او صحیح باشد ا : چنین سخنی از ابن عباس بیپاسخ دوم
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 .1ودش تر با آن مخالفت کرده باشد حجت محسوب نمی اگر فردي قوي
 فرماید:  : خداوند میپاسخ سوم

ٰ ٱوَ ﴿  ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱ ِمنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  �َّ َّ� 

ْ  ُهمۡ َ�نۡ  َعدَّ  هُ َ�نۡ  َورَُضوا
َ
ٰ  لَُهمۡ  َوأ  ٱ َتَهاَ�ۡ  رِيَ�ۡ  ٖت َج�َّ

َ
 ].100: بۀ[التو ﴾رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از آنها تبعیت کردند «
هایی که در  خداوند از آنها راضی و آنها نیز از خداوند خشنود هستند و براي آنها باغ

 .»جاري است آماده کرده استزیر نهرها 

وۡ  ُ�مَّ ﴿
َ
ِينَ ٱ َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َناَر�ۡ أ ۖ  ِمنۡ  َناَطَفيۡ ۡص ٱ �َّ َفۡ  َظالِمٞ  ُهمۡ فَِمنۡ  ِعَبادِنَا قۡ  ُهمَوِمنۡ  ۦِسهِ ّ�ِ  َتِصدٞ مُّ

ِ  َسابِقُۢ  ُهمۡ َوِمنۡ  ِ ٱ نِ �ِإِذۡ  تِ َ�ٰ يۡ �َۡ ٱب  ].32[فاطر:  ﴾�َّ
کردیم برخی از آنان به خویشتن ستم سپس کتاب را به بندگان برگزیدة خود عطاء «

اي از ایشان در پرتو توفیقات الهی در  روند و دسته کنند و گروهی از ایشان میانه می
 .»ها پیشتازند. این واقعاً فضیلت بزرگی است انجام نیکی

و پیشگامان نخستین همان کسانی هستند که قبل از فتح مکه مال خود را انفاق کرده 
یدند. همان کسانی که از افرادي که بعد از فتح انفاق کرده و جنگیدند و در راه خدا جنگ

الحسن االشقر  گوید: محور این روایت ابو ) می۱۵۹-۱۵۸شاه عبدالعزیز در مختصر التحفة االثنی عشریة، ص ( -١

ست و بعید نیست گوید: وی شیعه و متروک الحدیث ا باشد در حالی که به اجماع او ضعیف است. عقیلی می می

های وضع موجود است، چون صاحب یاسین اولین کسی نبود که به  که این روایت ساختگی باشد؛ زیرا در آن نشانه

عیسی ایمان آورد بلکه به فرستادگان عیسی ایمان آورد که عبارت قرآن نیز بدان داللت دارد. ابوعبدالرحمن 

دهلوی گفته نیست. این روایت ضعیف را عالمه ناصرالدین  گوید: او ابن الحسن االشقر است و آن گونه که می

گوید: این روایت به شدت  آورده است. او می ،۳۶۱-۱/۳۶۰: موضوعةـوال ةالبانی در سلسلة األحادیث الضعیف

اسری عسقالنی از حسین اشقر از سفیان بن عیینه از ابن  بن ابی ) از حسین۳/۱۱۱/۲ضعیف است. طبرانی نیز (

مجاهد از ابن عباس به طور مرفوع آورده است. محقق: این سند اگر موضوع نباشد به شدت ضعیف  نجیح از ابی

است؛ زیرا حسین اشقر همان ابن حسن کوفی شیعه افراطی است که بخاری به شدت او را ضعیف دانسته و در 

از امام بخاری  ،۹۰: ءگوید: نزد او احادیث منکر فراوانی است. عقیلی در الضعفا می ،۲۳۰:» التاریخ الصغیر

آمده: سعدی گفته: او از غلوکنندگان بود و  ،۱/۹۷: روایت نموده که در این روایت نظر است. در الکامل ابن عدی

گوید: این حدیثی منکر است که فقط از  ) می۳/۵۷۰داد. حافظ ابن کثیر در تفسیر خود ( بهترین امت را دشنام می

ای متروک است. مناوی از عقیلی مانند این قول را آورده است و  او شیعهطریق حسین اشقر شناخته شده است و 

 حافظ ابن حجر هم در تهذیب التهذیب از عقیلی روایت کرده که او گفت: این سخن از ابن عیینه اصلی ندارد. 
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برتر بودند و اهل بیعت رضوان نیز از زمرة آنان هستند که بیش از هزار و چهارصد نفر 
 توان گفت که پیشگام این امت یک نفر بود.  بودند، پس چگونه می

» ت نشده استاین فضیلت براي اصحاب دیگر ثاب«: این سخن که پاسخ چهارم
اند،  غیرقابل قبول است گرچه در خصوص اول کسی که ایمان آورد علماء اختالف کرده

  اولین کسی بود که اسالم آورد و پیش از علی  اند: ابوبکر صدیق برخی گفته
اند: علی پیشتر اسالم آورد اما علی کودك بود و در  اسالم را پذیرفت. و برخی هم گفته

خصوص اسالم کودك بین علما نزاع است، ولی در اینکه اسالم ابوبکر سودمندتر و 
ترین مسلمانی است که به اتفاق در اسالم  تر بوده اختالفی نیست. پس او کامل کامل

طلق اگر قول دیگر در نظر گرفته شود، باز هم آوردن پیشگام بود و به طور م
توان گفت که علی پیشتر از ابوبکر  ترین فرد به اسالم بود. بنابراین چگونه می پیشگام

 ایمان آورد آن هم بدون دلیلی که بر آن داللت کند. 
: این آیه پیشگامان نخستین را برتري داده، ولی داللت بر این ندارد که پاسخ پنجم

کند بر اینکه  تر از دیگران اسالم آورد از دیگران برتر است، بلکه داللت میهر کس پیش
 فرماید:  پیشگامانِ بر اسالم برترند خداوند می

�َّ  لَُ�مۡ  َوَما﴿
َ
�  ْ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  تُنفُِقوا َّ�  ِ َ�ٰ ٱ ُث ِميَ�ٰ  َوِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 َتوِي�َسۡ  َ�  ِض� �ۡ�

نۡ  ِمنُ�م نَفقَ  مَّ
َ
ٰ  حِ َفتۡ لۡ ٱ لِ َ�بۡ  ِمن أ ۚ َوَ� ْوَ�ٰٓ  َتَل

ُ
�ۡ  �َِك أ

َ
ِينَ ٱ ّمِنَ  َدرََجةٗ  َظمُ أ َّ�  ْ نَفُقوا

َ
 ِمنۢ  أ

ٰ  دُ َ�عۡ  ْۚ َوَ� ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ّٗ  َتلُوا  ].10[الحدید:  ﴾ٰ◌ َ� سۡ �ُۡ ٱ �َّ
کسانی از شما را که قبل از فتح انفاق کرده و مبارزه نمودند، با آنهایی که بعد از فتح «

کردند برابر نیستند پیشگامان برترند از نظر درجه ولی خداوند به هر دوي انفاق و جهاد 
 .»آنها وعدة نیکی داده است

پس کسانی که قبل از صلح حدیبیه در انفاق و جنگ پیشی گرفتند از کسانی که بعد 
فتح (ذکر شده در آیه را) را به صلح   از آنها این کار را کردند برترند؛ زیرا پیامبر

فسیر کرد. بنابراین اگر در میان آن پیشگامان نخستین برخی نسبت به برخی حدیبیه ت
دیگر پیشتر اسالم آوردند، در دو آیه مذکور چیزي که دالّ بر برتري آنها باشد وجود 

گیرد در حالی که فرد دیگري در انفاق  ندارد، بلکه گاه فردي در پذیرفتن اسالم پیشی می
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) نفر اسالم 39از جمله کسانی بوده که پس از (  عمر گیرد. لذا و جنگ از او پیشی می
آورد در حالی که طبق نصوص صحیح و اجماع صحابه و تابعین برتر از اکثر ایشان بوده 
است و هرگز کسی ندانسته فردي گفته باشد زبیر و امثال او از عمر برترند، در حالی که 

معروف نگفته که عثمان از عمر  زبیر قبل از عمر اسالم آورد. و هیچ کدام از اهل علم
در حالی که عثمان قبل از وي اسالم آورد. و اگر فضیلت پیشگامی در انفاق   برتر است،

از بود؛ زیرا قبل   تر به این ویژگی مال و جنگ باشد، معلوم است که ابوبکر از همه خاص
  به پیامبر وي کسی نه با زبان و نه با دست مبارزه نکرده است، بلکه وي از زمانی که

کرد و چندین نفر از  ایمان آورد، مالش را انفاق کرده و بر حسب امکان جهاد می
قبل  شدند خریداري و آزاد کرد و همراه پیامبر بردگانی را که در راه خدا شکنجه می

 فرماید:  کرده اند همان گونه که خداوند می از دستور به جنگ و بعد از آن مجاهدت 

 ].52[الفرقان:  ﴾٥٢ �َكبِ�ٗ  اِجَهادٗ  ۦبِهِ  ُهمِهدۡ َوَ�ٰ ﴿
 .»با آنها با تمام وجود جهاد کن«

ترین مردم در انواع جهاد جانی و مالی ابوبکر بود. بنابراین  ترین و کامل پس پیشگام
کسی که بیش از همه در مصاحبت و همراهی «فرمایند:  در حدیث صحیح می  پیامبر

خبر داده   پس پیامبر» نّت دارد ابوبکر بود.گشادگی و صرف مال بر من م و دست
 بود.   شخصی که بیشتر از همه مردم بر وي در جان و مال منّت داشت ابوبکر

 
* * * 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل هفدهم 
پاسخ به کسی که مدعی امامت براي علی است به دلیل اینکه 

 اختصاص داشت نه به غیر اوفضیلت ایمان و هجرت و جهاد به او 

 دلیل هفدهم شیعه براي اثبات امامت علی این فرمودة خداوند است: 

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  وََهاَجُروا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َهُدوا مۡ  �َّ
َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۡ  لِِهمۡ َ�

َ
�ۡ  َوأ

َ
 ِعندَ  َدرََجةً  َظمُ أ

ِۚ ٱ  ].20: بة[التو ﴾�َّ
هاي خود،  هجرت و جهاد کردند در راه خدا با اموال و جانکسانی که ایمان آورده و «

 .»تري دارند ي بزرگ در نزد خداوند درجه

کند که آیه مذکور  روایت می »ةستالصحاح المع بني اجل«رزین بن معاویه در کتاب 
 بن شیبه و عباس به خود مباهات کردند در حق علی نازل گردید.  هنگامی که طلحه

 توان پاسخ گفت:  نظر می به این ادعا از چند
در کتاب خود چیزهایی  1: صحت حدیث مذکور باید بررسی شود و رزینپاسخ اول

 هاي ششگانه حدیث صحیح اهل سنت وجود ندارد.  آورده است که در کتاب

بود و از ی محدثین  که از زمره ۵۳۵ابوالحسن رزین بن معاویه بن عمار عبدری سرقطی اندلسی، متوفی به سال  -١

های: شذرات  توان نام برد. شرح حال وی در کتاب می ةجمله تصنیفات وی از کتاب التجرید للصحاح الست

 آمده است.  ،۳/۴۶: األعالم ،۱۵۶-۴/۱۵۵(: )، معجم المؤلفی۲۸۶، روضات الجنات ص (۴/۱۰۶: الذهب
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: حدیثی که در صحیح است آن نیست که رزین آورده است، بلکه روایتی پاسخ دوم
  گوید: من در کنار منبر رسول خدا بن بشیر میکه در صحیح است آن است که نعمان 

بودم که مردي گفت: باکی ندارم از اینکه بعد از اسالم عمل دیگري جز آب دادن حجاج 
انجام دهم (فقط همین عمل را انجام دهم) و دیگري گفت: بعد از اسالم به عملی جز آباد 

راه خدا از آنچه  کردن مسجدالحرام توجهی ندارم. و شخص سوم نیز گفت: جهاد در
  آنها را سرزنش کرد و فرمود: صدایتان را در نزد منبر پیامبر  گفتید برتر است. عمر

وقتی نماز جمعه اقامه شد شخصی بر  -در حالی که آن روز، روز جمعه بود-بلند نکنید 
وارد شد و در خصوص آنچه اختالف کردند پرسید که خداوند این آیه را   رسول خدا
 نازل کرد: 

َجَعلۡ ﴿
َ
ٓ �َۡ ٱ ِسَقايَةَ  ُتمۡ أ ۡ ٱ وَِعَماَرةَ  جِّ ا ِ  َءاَمنَ  َكَمنۡ  َرامِ �َۡ ٱ ِجدِ َمسۡ ل ِ ٱب  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

ِۚ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َهدَ َوَ�ٰ  ِۗ ٱ ِعندَ  نَ ۥَتوُ �َسۡ  َ�  �َّ  ].19: بة[التو ﴾�َّ
 . 1که مسلم آن را تخریج کرده است

علی مبنی بر اینکه جهاد را بر آب دان و خدمت به  ي معنی حدیث این است که گفته
ي کسی که آب دادن و خدمت کردن را  تر است از گفته حجاج ترجیح داده صحیح

نسبت به  کرد، دهد. و علی نسبت به این مسأله از کسی که با او منازعه می ترجیح می
 تر بود، و این صحیح است.  حق آگاه

در موارد متعدد رأي داده که خداوند قرآن را موافق آن نازل   و عمر فاروق
دادي  شد مقام ابراهیم را محل نماز قرار می گفت: چه می می  فرموده است. به پیامبر

 که این آیه نازل شد: 

ْ ٱوَ ﴿ ُِذوا َقامِ  ِمن �َّ ٰ إِبۡ  مَّ �  مَ  ِۧ� َ�
 ].125: ة[البقر ﴾ُمَصّ�ٗ

 .»مقام ابراهیم را محل نماز انتخاب کنید«

شد آنها  شوند و چه می هاي نیک و بد داخل می ن و گفت: اي رسول خدا، بر زنان تو انسا
کردي، و خطاب به همسران رسول خدا گفت: چه بسا اگر شما را طالق  را امر به حجاب می

الله  باب فضل الشهادة فی سبیل، کتاب اإلمارة، ۳/۱۴۴۹: در صحیح مسلم  بن بشیر این حدیث از نعمان -١

 آمده است.  ،۲۶-۱۴/۲۵: ، و تفسیر طبری۴/۲۶۹: تعالی و در مسند احمد، چاپ حلبی
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پذیر  گرفت که مسلمان و مؤمن و فرمان را براي او در نظر میداد خداوند زنانی بهتر از شما  می
. و امثال این مسائل زیاد بوده است. و همه این موارد در اخبار صحیح 1کننده باشند و توبه

 ثابت شده است و این خیلی بزرگتر از تأیید و تصویب رأي علی در یک مسأله است. 
  و جهاد براي تمامی یاران پیامبر  و اما برتري به خاطر ایمان و هجرت با پیامبر

که ایمان آورده و هجرت کردند ثابت شده است، ولی در اینجا فضیلتی که مختص علی 
 باشد وجود ندارد، که گفته شود این فضیلت براي غیر علی ثابت نشده است. 

: اگر فرض بر این باشد که علی بر یک مزیت خاصی اختصاص یافته پاسخ سوم
توان آن را مالك  توان این مزیت خاص را از ویژگی امامت او دانست. همچنین نمی نمی

چون و چراي وي تلقی کرد؛ زیرا خضر که داستان آن در سورة کهف بیان  برتري بی
توان گفت که به  ت، ولی نمیدانست که موسی از آن آگاهی نداش شده سه مسأله را می

 طور مطلق برتر از موسی است. و هدهد به سلیمان گفت: 

َحطُت بَِما لَمۡ ﴿
َ
 ].22[النمل:  ﴾ُ�ِۡط بِهِۦ أ
 .»به چیزي احاطه و آگاهی یافتم که تو بدان احاطه نداري«

 تر از سلیمان نبود.  ولی با این وصف به طور مطلق آگاه
توان پی برد که دیگر  دانست، پس از کجا می له را می: اگر علی این مسأپاسخ چهارم

دانستند؟ پس ادعاي اختصاص علم آن به علی باطل است و  آن را نمی  اصحاب پیامبر
به فرض هر دو صورت اختصاص علم و امامت به علی باطل است. و به تواتر معلوم 

ا ابوبکر دارا و ثروتمند گردیده که جهاد ابوبکر با مال بزرگتر از جهاد مالی علی بود؛ زیر
هیچ مالی همچون مال ابوبکر به من سود «فرماید:  در خصوص وي می بود. پیامبر

 در حالی که علی فقیر بود. ». نرسانید

، کتاب ۱/۸۵: در صحیح بخاری از انس ابن مالک –این حدیث با وجود اینکه در الفاظ آن اختالف هست  -١

ْ ٱوَ ﴿ ه، باب قوله:)، کتاب التفسیر، سوره بقر۵/۲۰الصالة، باب ما جاء فی القبله ( ُِذوا َقامِ  ِمن �َّ  مَ  ۧ ِ� َ�ٰ إِبۡ  مَّ
-۲۳۴های: ( ) و در کتاب فضائل الصحابة شماره۲۶۳-۱/۳۲۳و مسند امام احمد چاپ المعارف ( ﴾ُمَصّ�ٗ 

 ) آمده است. ۴۳۵-۴۳۷-۴۹۳-۴۹۵-۶۸۲
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و نیز جهاد ابوبکر با جان خود نیز بسیار بزرگتر از جهاد علی است که به خواست 
 پروردگار یادآور خواهیم شد.

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل هیجدهم 
پاسخ به کسی که مدعی است تنها علی مالش را به عنوان صدقه 

 بخشید و هیچ مسلمانی دیگر چنین عملی را انجام نداده است

 دلیل هیجدهم روافض براي اثبات امامت علی این فرمودة خداوند است: 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  لرَُّسوَل ٱ ُتمُ َجيۡ َ�ٰ  إَِذا ا ُموا ٰ َ�ۡ  يََديۡ  َ�ۡ�َ  َ�َقّدِ ۚ  ُ�مۡ َوٮ  ﴾َصَدقَٗة

 ].12: لة[المجاد

به نجوي پرداختید قبل از انجام آن   اي کسانی که ایمان آوردید، هر گاه با پیامبر«
 .»صدقه بپردازید

گفتن  از طریق حافظ ابونعیم از ابن عباس روایت شده است که گفت: خداوند سخن
یاران رسول اهللا را با ایشان حرام گردانید مگر اینکه قبل از سخن گفتن صدقه بدهند. 

صدقه ندادند، علی این کار را انجام   دیگران بخل ورزیدند و قبل از سخن با پیامبر
 داد و هیچ کدام از مسلمین این کار را نکردند. 

ویژگی داشت که اگر من به یکی  و در تفسیر ثعلبی آمده است که ابن عمر گفت: علی سه
تر بود که عبارتند از: ازدواج  داشتنی گشتم برایم از شتران سرخ موي، دوست از آنها مفتخر می

با فاطمه، دریافت پرچم در جنگ خیبر و آیه نجوي (همین آیه مورد بحث فوق). رزین بن 

گفت: غیر از من کسی  کند که از علی روایت می» اجلمع بني الصحاح الستة«معاویه در کتاب 
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ي من خداوند براي امت تخفیف قائل شد. و این   به این آیه عمل نکرده است. پس به وسیله
 ترین فرد به امر امامت است.  داللت بر برتري علی بر دیگران داشته و او شایسته

 در پاسخ به این ادعا باید گفت:
داده، ولی قبل از اینکه  نجوا کرده و صدقه  چیزي که ثابت شده این است که علی

کند، بلکه  اي را براي آنها واجب نمی دیگران به آن عمل کنند نسخ گردید. و آیه، صدقه
. و 1درگوشی سخن گفتند صدقه بدهند  به آنها دستور داده است که هر گاه با پیامبر

شود. پس وقتب نجوا واجب نباشد، شخصی  اي هم واجب نمی اگر نجوا نکردند صدقه
ن را ترك کرده سزاوار سرزنش نیست. و هر کس از پرداخت صدقه ناتوان بوده که آ

گیرد. و اگر شخصی ناچار نشد  باشد، اگر به فرض اینکه نجوا کرد، بنابر نیتش پاداش می
شود. ولی به دلیل بخل آن را ترك  درگوشی سخن بگوید ناقص تلقی نمی  با پیامبر

 ك کرده است. کند، این شخص در حقیقت مستحبی را تر
ورزندگان  ممکن نیست کسی علیه خلفاي راشدین گواهی دهد که از زمرة بخل

گانه در هنگام نزول این آیه آنجا حضور  بودند و همچنین معلوم نیست که خلفاي سه
داشتند یا خیر، بلکه ممکن است برخی غایب بوده باشند، یا ممکن است سبب نجواي 

اي  دلیل نیازمندي صدقه نداده باشند و ممکن است انگیزهآنها فراهم نبوده باشد، یا به 
 نداشته باشند.   براي مناجات با پیامبر

عالوه بر آن زمان عدم نسخ حکم چندان طول نکشید تا دانسته شود که در آن زمان 
طوالنی نیازي به نجوا و سخن گفتن بوده و سبب آن فراهم آمده باشد. و به فرض اینکه 

ایم که اگر شخصی  ستحبی را ترك گفته باشد، بارها بیان کردهیکی از اصحاب م
مستحبی را انجام دهد، دلیل بر برتري وي به طور مطلق نسبت به دیگران نیست. در 

بن  ین آیه کسی جز علیگوید: گفته شده که قبل از نسخ ا سوره مجادله می ۱۲حافظ ابن کثیر در تفسیر آیت  -١

َهاَ�ٰٓ ﴿ ی مبارکه: گوید: عوفی از ابن عباس در تفسیر ای آیه ابیطالب بدان عمل نکرده سپس می ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ  ا

ْ  لرَُّسوَل ٱ ُتمُ َجيۡ َ�ٰ  إَِذا ُموا ٰ َ�ۡ  يََديۡ  َ�ۡ�َ  َ�َقّدِ ۚ  ُ�مۡ َوٮ آورده است: مسلمانان قبل از نجوا  ].۱۲: لة[المجاد ﴾َصَدقَٗة

 دادند که با نزول آیات زکات نسخ گردید.  صدقه می  کردن با پیامبر
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ثابت شده است که به اصحاب خود فرمود: چه کسی از میان   حدیث صحیح از پیامبر
پرسید: چه   شما امروز را با روزه سپري کرد؟ ابوبکر پاسخ مثبت داد. سپس پیامبر

دوباره پاسخ مثبت   اي شرکت کرد؟ ابوبکر کسی امروز از میان شما در تشییع جنازه
وبکر صدیق گفت: من، داد. سپس پرسید: چه کسی امروز بیماري را عیادت کرد؟ اب

فرمود: آیا امروز در میان کسی شما صدقه داده است؟ باز هم ابوبکر پاسخ   پیامبر
ها در او جمع شده باشد  ها و ویژگی اي که این خصلت فرمودند: بنده  مثبت داد. پیامبر

 .1از اهل بهشت است
است. در  اي براي هیچ کس چه علی و چه غیر او ثابت نشده چنین خصال چهارگانه

فرمودند: هر کس به دو زوج در   صحیح مسلم و بخاري روایت شده است که پیامبر
شود که اي بندة خدا، این نیکوتر  راه خدا انفاق کند از تمام درهاي بهشت فراخوانده می

است پس اگر نمازگزار بود از درِ نماز و اگر مجاهد بود از درِ جهاد و اگر اهل صدقه 
شود. هر کس به هر خصلتی متصف بود، براي همان  به او ندا داده می بود از درِ صدقه

 شود.  شود و بدان فراخوانده می خصلت دري از بهشت به روي او گشوده می
شود  پس ابوبکر گفت: اي رسول خدا، پس حال کسی که از تمامی آن درها فراخوانده می

شود؟ فرمود: آري، امیدوارم  چگونه است؟ آیا شخصی هست که از تمام آن درها فراخوانده
 هایی فقط در حق ابوبکر روایت شده است.  . و چنین ویژگی2که تو از زمرة آنها باشی

راند در  روایت شده است که فرمودند: مردي گاوي را می  در صحیحین از پیامبر
حالی که بر آن بار حمل کرده بود. گاو رو به مرد کرده گفت: من براي این کار خلق 

، کتاب الزکاة، باب من جمع ۲/۷۱۳: این حدیث با وجود اختالف در لفظ آن از ابوهریره در صحیح مسلم -١

 الصدقة و اعمال البر آمده است.

)، کتاب ۴/۲۶، کتاب الصوم، باب الریان للصائمین و (۳/۲۴: بخاری این حدیث نیز از ابوهریره در صحیح -٢

)، کتاب ۵/۶)، کتاب بدء الخلق، باب صفة ابواب الجنة (۴/۱۱۹سبیل الله ( يالجهاد، باب فضل النفقه ف

 فضائل اصحاب النبی، باب حدثنا الحمیدی. 

-۵/۲۷۶: ال البر و سنن ترمذی، کتاب الزکاة، باب من جمع الصدقة و اعم۷۱۳-۲/۷۱۱: و در صحیح مسلم

موطاء امام مالک، و مسند امام احمد  –نسائی  –و سنن درامی  ۶۰بکر، باب  ، کتاب المناقب، مناقب ابی۲۷۷

 روایت شده است. 
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ام. مردم گفتند: سبحان اهللا (پاك و منزه است  ام، بلکه براي کشاورزي آفریده شده نشده
فرمودند: من و ابوبکر و عمر به آن ایمان   گوید: پیامبر خداوند)!! گاوي سخن می

 کنیم در حالی که آن دو آنجا نبودند. آوریم و آن را تصدیق می می
چوپانی با گوسفندانش بود که  فرمودند: روزي  گوید: رسول خدا ابوهریره می

ناگاه گرگی بر آنها حمله کرده و گوسفندي را گرفت. چوپان در پی گرگ رفته و 
گوسفند را از دست آن نجات داد. سپس گرگ رو به چوپان کرده گفت: چه کسی آن در 

شود و جز من چوپانی ندارد آن را حفظ خواهد کرد؟  روز سخت که همه چیز رها می
 سبحان اهللا (پاك و منزه است خداوند)!!.مردم گفتند: 

کنیم و آن دو نفر آنجا  فرمودند: من با ابوبکر و عمر آن را تصدیق می  پس پیامبر
 .1نبودند

. روشن و 2فرموده است: هیچ مالی همچون مال ابوبکر به من سود نرساند  پیامبر
ی و چه غیر آشکار است که این خصلت ویژة ابوبکر بوده و هیچ کس دیگري چه عل

فرماید:  در صحیحین می  علی با وي در این ویژگی مشارکت نداشت. همچنین پیامبر
کسی که بیش از همه در همراهی و همکاري با من با مال و با جان بر من منّت دارد «

گرفتم حتماً ابوبکر بود  ابوبکر است و اگر من دوستی صمیمی به غیر از پروردگار می
 ».3اسالمی را با هم داریم. تمام درهاي مسجد بسته شود جز در ابوبکر ولی برادري و محبت

-۳/۱۰۳: در صحیح بخاری  هریره از ابو –با وجود اختالف در الفاظ آن  –این حدیث با هر دو قسمت آن  -١

)، ۶-۵/۵)، کتاب األنبیاء، باب حدثنا ابوالیمان (۴/۱۷۴اب استعمال البقر للحراثة (، کتاب الوکالة، ب۱۰۴

)، کتاب فضائل الصحابة...، ۱۸۵۸-۴/۱۸۵۷کتاب فضائل النبی، باب حدثنا الحمیدی و در صحیح مسلم (

سند امام )، م۶۴بکر ...، باب شماره: ( ، کتاب المناقب، مناقب ابی۵/۲۷۹: بکر صدیق، و سنن ترمذی باب ابی

 آمده است.  ،۱۳/۷۱: احمد

 این حدیث مطرح شده است.  -٢
ً
 قبال

 پیرامون این حدیث سخن گفته شده است.  -٣
ً
 قبال
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به ابوبکر فرمودند: اي ابوبکر، تو اولین   در سنن ابوداود روایت شده که پیامبر 
  . در سنن ترمذي و ابوداود از عمر1شوي کس از امت من هستی که وارد بهشت می
ر شدیم که صدقه بدهیم. مال مناسبی مأمو  روایت شده است که گفت: از سوي پیامبر

گیرم، نصف مالم را  برایم فراهم شد، پس گفتم: امروز از ابوبکر در مسابقه پیشی می
ات نگه داشتی؟  آوردم. آن حضرت فرمود: چقدر براي خانواده  برداشتم و نزد پیامبر

فرمودند:   اي که آوردم، سپس ابوبکر هر آنچه داشت آورد، پس پیامبر گفتم: به اندازه
را. من   اي ابوبکر، چه چیز براي خودت باقی گذاشتی؟ گفت: خدا و رسول خدا

 .2گیرم گفتم: هرگز در هیچ چیزي از او پیشی نمی
نشسته بودم که   درداء روایت شده که گفت: نزد پیامبر در صحیح بخاري از ابو

گرفت تا جایی که زانوي  را  آمده و دامن لباس پیامبر  ناگهان ابوبکر به نزد پیامبر
رسد. ابوبکر  فرمودند: یار شما (ابوبکر) خشمگین به نظر می  وي آشکار شد. پس پیامبر

اي بود که من شتاب کردم، سپس  گفت: اي رسول خدا، بین من و ابن خطاب مسأله
پشیمان شده و از او درخواستم مرا ببخشد ولی نپذیرفت، لذا به شما روي آوردم. پس 

سه بار فرمودند: خداوند تو را ببخشاید اي ابابکر. در پی آن عمر نیز پشیمان   پیامبر
آمده   شده به منزل ابوبکر آمد. و گفت: ابوبکر در منزل است؟ گفتند: خیر. به نزد پیامبر

از وي ناراحت بود. تا اینکه ابوبکر بر وي اشفاق نمود و بر روي   و سالم کرد. پیامبر
گفت: اي رسول خدا! واهللا که گناه از من بود (دوبار گفت) پس دو زانویش نشست و 

خداوند مرا به سوي شما برانگیخت، همه گفتید دروغ گفتی و ابوبکر «فرمودند:   پیامبر

 ،۳/۷۳: ، کتاب السنة، باب فی الخلفاء و در مستدرک حاکم۴/۲۹۵: در سنن ابوداود  این حدیث از ابوهریره -١

اند. البانی در  گوید: این حدیث با شرط مسلم و بخاری صحیح است ولی آن را نیاورده آمده است. حاکم می

 این حدیث را ضعیف دانسته است.  ،۱/۷۱: کتاب ضعیف الجامع الصغیر

 ، کتاب التهجد، باب ال صدقة إال عن ظهر غنی آورده است که ابوبکر تمام مالش را بخشید. ،۲/۱۱۲: بخاری -٢

آورده است که حدیثی است درست از زیدبن اسلم  كالرخصة فی ذل ي، کتاب الزکاة، باب ف۱۷۴-۲/۱۷۳: و ابوداود

: به ما دستور داد: ... و در سنن ترمذی  گفت: رسول خدا شنیدم می  از پدرش که گفت: از عمربن خطاب

گوید: حدیثی است حسن صحیح. و این  ) آورده است. ترمذی می۱۰۵مناقب، باب منه) ص (ـ، (کتاب ال۵/۲۷۷

 )، کتاب الزکاة، باب الرجل بتصدیق بجمیع ماعنده ... آورده است. ۳۹۲-۱/۳۹۱حدیث در سنن دارمی (
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کنید و  مرا تصدیق کرد. و مرا با مال و جان خود یاري کرد. آیا یار مرا براي من رها می
 ». ین ابوبکر هرگز مورد آزار قرار نگرفتدوبار این گفته را تکرار کرد. بعد از ا

اي «فرمودند:   حدیث مذکور با لفظ دیگري نیز بدین شرح آمده است که پیامبر
گویی، ولی  شما هستم، شما گفتید دروغ می ي به سوي همه  مردم، من رسول خدا

 .1»گویی ابوبکر گفت: راست می
شایسته نیست براي «فرمودند:   و در روایتی مرفوع از ترمذي آمده است که پیامبر

 . 2»گروهی که ابوبکر در میانشان باشد کسی دیگر را به امامت برگزینند
گذاشت بسیار بیشتر از صدقۀ علی است،   و هزار شتري که عثمان در اختیار پیامبر

؛ زیرا صدقه  انفاق در جهاد فرض است بر خالف صدقه در هنگام نجوا نزد پیامبر
  و کسی که قصد سخن گفتن براي پیامبر  به مناجات با پیامبر دادن مشروط است

 خواست و اصال نجوایی در کار نبود.  داشت باید صدقه بدهد نه کسی که نمی
 خداوند در خصوص برخی از انصار چنین می فرماید: 

ٰٓ  ثُِرونَ َوُ�ؤۡ ﴿ نُفِسِهمۡ  َ�َ
َ
 ].9[الحشر:  ﴾ۚ◌ َخَصاَصةٞ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ

 ».دهند هر چند که خود به شدت نیازمند باشند دیگران را بر خود ترجیح می«
روایت شده است که گفت: مردي   در صحیح بخاري و صحیح مسلم از ابوهریره

 ام.  آمد و عرض کرد: اي رسول خدا، من گرسنه و درمانده  نزد پیامبر
  فردي را نزد همسرش فرستاد تا چیزي به او بدهند؛ همسر رسول خدا  پس پیامبر

گفت: قسم به کسی که تو را به حق فرستاد جز آب چیزي نداریم. سپس نزد همسر 
همان   رفت او نیز مثل قبلی پاسخ داد، تا اینکه همۀ همسران پیامبر  دیگر پیامبر

اب کرده فرمودند: چه کسی این مرد را رو به اصح  ي اول را تکرار کردند. پیامبر گفته
کند خداوند او را رحم کند؟ (تا مشمول رحمت خداوند شود)  براي امشب میهمان می

 ، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب حدثنا الحمیدی و۵/۵: در صحیح بخاری  درداء این حدیث از ابو -١

 پیرامون حدیث سخن رفت.  الله ) کتاب التفسیر، سوره اعراف، باب قل یا ایها الناس إلی رسول۶/۶۰(
ً
  که قبال

ب یث غرین حدیگفته: ا ی) و ترمذ۵۹کتاب المناقب باب شماره: (۵/۲۷۶ یث از عائشه در سنن ترمذیحد -٢

 روایت نموده است. ۳۷۳/ :ریآن را در الفتح الکب یوطیاست و س
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مردي از انصار به پا خواست و گفت: من اي رسول خدا! سپس او را به منزل خود برده 
به همسرش گفت: آیا چیزي داریم؟ گفت: خیر، فقط یک وعده غذاي کودکانمان را 

ریم. گفت: کودکان را با چیزي سرگرم کن هر گاه میهمان ما داخل منزل شد چراغ را دا
خاموش کرده تا غذا بخوریم. هنگامی که تصمیم گرفتند غذا بخورند همسرش به پا 

را خاموش کرد. گفت: بنشینید، سپس میهمان از آن غذا خورد. هنگامی   خواسته و چراغ
فرمودند: خداوند از آنچه در حق میهمان دیشب   که صبح روز بعد فرارسید، پیامبر

سورة حشر که گذشت  9انجام دادي خوشایند شد. و در روایتی هم آمده است که آیت 
. و خالصه در خصوص انفاق در راه خدا براي بسیاري از مهاجرین و انصار 1نازل شد

در عهد  فضائلی است که براي علی چنین فضائلی ثابت نشده؛ زیرا علی فقیر بوده و
 مالی نداشت که ببخشد.   پیامبر

* * * 

) آمده ۵۹، کتاب الـمناقب، مناقب ابوبکر، باب شماره: (۵/۲۷۶: در سنن ترمذی ل این حدیث از عایشه -١

گوید: آن در  آن را آورده و می ،۳/۳۷۳: گوید: حدیث غریبی است. سیوطی در الفتح الکبیر است. ترمذی می

گوید: به  ) می۶/۹۶زیادته ( سنن ترمذی از عایشه روایت شده است. عالمه البانی در ضعیف الجامع الصغیر و

 شدت ضعیف است. 

 

                                           





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل نوزدهم 
پاسخ به کسی که مدعیست انبیاء به منظور اقرار به والیت علی 

 اند برانگیخته شده

 ي خداوند است:  دلیل نوزدهم روافض مبنی بر والیت و امامت علی این فرموده

رۡ  َمنۡ  ۡل  َٔ َوۡ� ﴿
َ
ٓ  ِمن لَِك َ�بۡ  ِمن َناَسلۡ أ  ].45[الزخرف:  ﴾رُُّسلَِنا

برده شد، خداوند » اسراء«که به   اند که پیامبر ابن عبدالبر و ابونعیم روایت کرده
از آنها بپرس   گفت: اي محمد  متعال او و سایر انبیاء را جمع کرده و به محمد

ي توحید ال إله  ر شهادت به کلمهاند؟. در پاسخ گفتند: ما به منظو براي چه مبعوث شده
ایم. و این در اثبات امامت علی  إال اهللا و اقرار به نبوت تو و والیت علی مبعوث شده

 روشن و آشکار است. 

 توان به این ادعا پاسخ گفت:  از چند نظر می

: صحت و عدم صحت این حدیث قابل بررسی است و باید از مدعی آن پاسخ اول
 ي ما در خصوص این روایت دروغ و زشت و امثال آن در درجهپرسیده شود. و سخن 

 اول این است که باید ابتدا صحت آن بررسی شود.
ترین نوع دروغ است، ولی به منظور  ترین و گستاخ تردید این روایت از زشت بی 

کوتاه آمدن در مناظره و هم چنین اگر قطعا ندانیم که این روایت دروغ است، تا هنگام 
صدقش استدالل بدان جایز نیست باید گفت: استناد و احتجاج به چیزي که  ثابت شدن
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صحت آن معلوم نگردیده به اتفاق اهل علم جایز نیست؛ زیرا این کار سخن گفتن بدون 
 علم است و سخن بدون علم به استناد قرآن و سنت و اجماع حرام است. 

: این روایت از جمله احادیثی است که علماي حدیث بر دروغ و پاسخ دوم
 ساختگی بودن آن اتفاق نظر دارند. 

هایی است که هر کس دین و آگاهی داشته باشد  : این روایت از جمله روایتپاسخ سوم
کند و  اساس بوده و صاحب دین و عقل آن را تأیید و تصدیق نمی داند که دروغ و بی می

چگونه  ‡ کنند؛ زیرا پیامبران شرم جعل نمی هاي گستاخ و بی را جز انسانچنین روایاتی 
شوند که در اصل ایمان جایی ندارد؟ و مسلمانان اتفاق نظر دارند بر  از چیزي سؤال می

ایمان آورد و از او اطاعت کند و در زندگی خود قبل از   اینکه اگر شخصی به پیامبر
را خلق کرده بمیرد، این عدم  عثمان و علی  آنکه بداند خداوند ابوبکر و عمر و

شود. وقتی در امت  رساند و مانع دخول بهشت نمی آگاهی ضرري را به ایمان او نمی
توان گفت که بر پیامبران الزم است به یکی از  این گونه است، پس چگونه می  محمد

پیمان را گرفت عهد  ‡ مانند علی ایمان بیاورند؟! خداوند از انبیاء  اصحاب پیامبر
برانگیخته شد و آنها هم زنده بودند، به او ایمان آورده و او را یاري   که هر گاه محمد

 .1اند نمایند. که ابن عباس و دیگران نیز همین را گفته

َخذَ  �ذۡ ﴿
َ
ُ ٱ أ ٓ  نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱ قَ ِميَ�ٰ  �َّ ٓ  ُ�مَّ  َمةٖ وَِحكۡ  بٖ كَِ�ٰ  ّمِن ُتُ�مَءاتَيۡ  لََما  رَُسولٞ  َءُ�مۡ َجا
قٞ  َصّدِ نَّهُ  ۦبِهِ  ِمُنَّ َ�ُؤۡ  َمَعُ�مۡ  لَِّما مُّ قۡ  قَاَل  ۥۚ َوَ�َنُ�ُ

َ
َخذۡ  ُ�مۡ َررۡ َءأ

َ
ٰ  ُ�مۡ َوأ َ�َ  ٰ  لُِ�مۡ َ�

ْ قَالُوٓ  ي� إِۡ�ِ  قۡ  ا
َ
ۚ َررۡ أ ْ شۡ ٱفَ  قَاَل  نَا ۠  َهُدوا نَا

َ
ٰ ٱ ّمِنَ  َمَعُ�م َو�  ].81عمران:  [آل ﴾٨١ ِهِدينَ ل�َّ

مؤکد  یمانپ آنها)، یروان(و پ یامبرانرا که خداوند، از پ یهنگام) یاوریدو (به خاطر ب«
شما آمد که آنچه  يبه سو یامبريگرفت، که هرگاه کتاب و دانش به شما دادم، سپس پ

(خداوند) به  بعدا! یدکن یاريو او را  یاوریدب یمانبه او ا کند، یم یقرا با شماست تصد
) يآر«(گفتند:  »ید؟مؤکد بست یمانو بر آن، پ ید؟ن موضوع، اقرار داریبه ا یاآ«آنها گفت: 

 .»»با شما از گواهانم یز! و من نیدپس گواه باش«(خداوند به آنها) گفت: !» یماقرار دار

و  ۲/۵۶: و تفسیر ابن کثیر ۵۵۷-۶/۵۵۵: بن ابیطالب و از ابن عباس در تفسیر طبری این اثر، مضمونش از علی -١

 آمده است.  ،۴۱۵-۱/۴۱۴: مسیرـزاد ال
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بدان مبعوث شده از پیامبران قبلی انتظار نرفته،   ایمان به صورت تفصیلی بدانچه محمد
 شوند؟!. مؤمنین مؤاخذه می  پس چگونه براي والیت و دوستی یکی از اصحاب پیامبر

 لفظ این آیه: پاسخ چهارم:

رۡ  َمنۡ  ۡل  َٔ َوۡ� ﴿
َ
ٓ  ِمن لَِك َ�بۡ  ِمن َناَسلۡ أ َجَعلۡ  رُُّسلَِنا

َ
 َءالَِهةٗ  لرَّ�ٱ ُدونِ  ِمن َناأ

 ].45[الزخرف:  ﴾٤٥َبُدونَ ُ�عۡ 
 يبرا یاز خداوند رحمان معبودان یرغ یابپرس: آ یماز تو فرستاد یشکه پ یاز رسوالن«

 . »!یم؟پرستش قرار داد

 هیچگونه داللتی بر سؤال از علت بعثت انبیاء در این آیه وجود ندارد.
اگر مقصود این ادعا که انبیاء به این سه چیز برانگیخته شدند، این باشد  پاسخ پنجم:

باشد که علیه پیامبران بسته شده  اند، این دروغی می که فقط به همان سه امر مبعوث شده
اند، این هم  . و اگر مقصود این باشد که آنها اصولی هستند که بر آن مبعوث شدهاست

اند عبارت است از:   دروغ است؛ زیرا اصول دینی که انبیاء بدان خاطر برانگیخته شده
 ها. ایمان به خدا و روز آخرت و اصول شریعت

شود،  نه تنها جزء اصول ادیان محسوب نمی  و ایمان به یکی از اصحاب پیامبر
نیز جزء اصول دیانت آنها محسوب نشده و تنها اقرار به   بلکه اقرار به نبوت محمد

به طور اجمالی بر آنها فرض شده بود همان گونه که اقرار به نبوت انبیاي   محمد
انبیاي سابق به صورت مجمل بر ما فرض است. ولی در خبر صحیح آمده که هر فردي 

گذشته را درك کرده باشد، واجب است به طور تفصیل به شریعت آنها ایمان بیاورد 
همان گونه که بر ما فرض است به طور تفصیلی بدانچه پیامبر ما از جانب خداوند آورده 

 است ایمان بیاوریم. 
هاي خودشان واجب  و ایمان به شریعت انبیاء گذشته به صورت تفصیلی براي امت

کنند و چیزي را  هایشان واجب است ترك می ت، پس چگونه آنچه را که بر امتبوده اس
 شود؟  کنند که واجب محسوب نمی مطرح می

از مکه به مدینه اتفاق افتاده   : شب اسراء مدتی قبل از هجرت پیامبرپاسخ ششم
اند پنج سال. و اقوال  اند یک سال و نیم قبل از هجرت و برخی گفته است. برخی گفته
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دیگري نیز پیرامون مسأله مطرح است، در حالی که علی در شب معراج نوجوان بود و 
هنوز هجرت و جهاد و چیزي که انبیاء آن را مطرح کنند براي او اتفاق نیفتاده بود و 

هاي انبیاء موجود و در  ب اند. اینک کتا هاي خود هیچ یادي از علی نکرده ب انبیاء در کتا
در آنها مطرح شده علماء   چه در خصوص پیامبردسترس همگان است و آن

ها یادي از علی نشده است، بلکه آورده اند در تابوتی که نزد  اند، ولی در آن درآورده
مقوقس بوده در آن تصاویر انبیاء بوده است که تصویر ابوبکر و عمر همراه با تصویر 

کند و کسانی  ود را برپا مینیز در آن وجود داشته که خداوند بدان وسیله امر خ  پیامبر
هاي آنها مطرح  علی در کتاب  اند که اند یادآور نشده از اهل کتاب که اسالم را پذیرفته

توان گفت که تمام انبیاء به منظور اقرار به امامت علی  شده باشد. پس چگونه می
م از هاي خود یادآور نشده و هیچ کدا اند، در حالی که آن را براي امت برانگیخته شده

 اند؟  هایشان هم این مسأله را نقل نکرده امت
 

* * * 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل بیستم
پاسخ به کسی که مدعی اثبات امامت علی است به گمان اینکه او 

 گوش شنوایی است که در قرآن آمده نه غیر او

 قرآن است:  ي دلیل بیستم شیعه براي اثبات امامت علی این آیه

ٓ  كَِرةٗ تَذۡ  َلُ�مۡ  َعلََهاِ�َجۡ ﴿ ُذنٞ  َوتَعَِيَها
ُ
 ].12: قۀ[الحا ﴾١٢ ِ�َيةٞ َ�ٰ  أ

 .»هاي شنوا آن (قرآن، هدایت) را فراگیرند و به خاطر بسپارند و گوش«
  فرمود: اي علی، از خداوند  است که رسول خدا  در تفسیر ثعلبی گفته

نیز روایت  1درخواست کردم که گوش تو را گوش فراگیرنده قرار دهد. از طریق ابونعیم
فرمودند: اي علی، خداوند به من دستور داد به تو نزدیک شده و به تو   شده که پیامبر

 آموزش دهم که حفظ کنی و به خاطر بسپاري. و این آیه بر من نازل شده است: 

ٓ  كَِرةٗ تَذۡ  َلُ�مۡ  َعلََهاِ�َجۡ ﴿ ُذنٞ  َوتَعَِيَها
ُ
 ].12: قۀ[الحا ﴾١٢ ِ�َيةٞ َ�ٰ  أ

ی از مکحول از علی در با لفظ دیگر ۳۰۶، ص ۱و ابونعیم در معرفة الصحابه، ج  ۶۷، ص ۱ج  :حلیة األولیاء -١

ٓ ﴿ ی خداوند: خصوص این فرموده ُذنٞ  َوتَعَِيَها
ُ
فرمودند: ای علی، از   که علی گوید: پیامبر ﴾١٢ ِ�َيةٞ َ�ٰ  أ

روایت دیگری با لفظ  ۱۳۱، ص ۱ج :خداوند خواستم تا آن را در گوشهایت قرار دهد. و هیثمی در مجمع الزوائد

طالب فرمودند: خداوند به من دستور داده تا  به علی بن ابی  نزدیک به آن از ابورافع آورده است که رسول خدا

به تو بیاموزم و جفا نکنم و به تو نزدیکی جویم و دور نشوم. پس بر من حق است که به تو بیاموزم و بر تو حق 

گوید: بزار روایت کرده و در آن محمدبن عبیدالله بن رافع وجود دارد که منکر  مه میاست که فرا گیری. در ادا

 الحدیث است و عبادبن یعقوب، رافضی است. 
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 .»هاي شنوا آن (قرآن، هدایت) را فراگیرند و به خاطر بسپارند و گوش«
پس تو گوش شنوا هستی، و این فضیلت براي هیچ کس دیگري به دست نیامده 

 است. بنابراین علی امام است. 

 گفت:  توان پاسخ به این استدالل نیز از چند نظر می
: صحت سند حدیث باید روشن شود. ثعلبی و ابونعیم احادیثی روایت پاسخ اول

 اند که به اجماع علماء قابل استناد نیست.  کرده
 .1ساختگی است: به اتفاق علماي حدیث این روایت پاسخ دوم
 خداوند:  ه: در فرمودپاسخ سوم

ا إِنَّا﴿ ۡ ٱ َطَغا لَمَّ ٓ ل ٓ  كَِرةٗ تَذۡ  َلُ�مۡ  َعلََهاِ�َجۡ  ١١ ارَِ�ةِ �َۡ ٱ ِ�  ُ�مۡ َ�ٰ َ�َلۡ  ءُ َما ُذنٞ  َوتَعَِيَها
ُ
 أ

 ].12-11: قۀ[الحا ﴾١٢ِ�َيةٞ َ�ٰ 
بدانگاه که آب طغیان کرد شما را سوار کشتی کردیم تا آن مایۀ اندرزي براي شما بوده «

 .»هاي شنوا آن را فرگیرند و به خاطر بسپارند و گوش
 بلکه خطاب به همه فرزندان آدم است.   مراد از آن فقط گوش یک شخص نیست،

هاي خداوند است همچنان که  حمل فرزندان آدم بر کشتی یکی از بزرگترین نشانه
 فرماید:  خداوند می

َُّهمۡ  َوَءايَةٞ ﴿ نَّا ل
َ
ۡ ٱ كِ ُفلۡ لۡ ٱ ِ�  ُذّرِ�ََّتُهمۡ  َناَ�َلۡ  �  َما ۦلِهِ ّمِثۡ  ّمِن لَُهم َناوََخلَقۡ  ٤١ ُحونِ َمشۡ ل

 ].42-41[یس:  ﴾٤٢َكُبونَ يَرۡ 
کنیم، و براي ایشان همسان کشتی چیزهایی  زادگان را در کشتی مملو حمل می ما آدمی«

 .»شوند ایم که بر آن سوار می را آفریده
 فرماید:  و می

گوید: و این چنین ابن جریر از  حاتم آورده و می سوره حاقه، حدیث اول را از روایت ابن ابی ۱۲ابن کثیر در تفسیر خود بر آیه  -١

بن حوشب از مکحول روایت کرده است در حالی که مرسل است. همچنین حدیث  ن مسلم از علیبن سهل از ولیدب علی

گوید: جریر از محمدبن خلف از بشربن آدم روایت کرده است. سپس ابن جریر به  حاتم آورده می دوم را از روایت ابن ابی

 مراجعه شود.  ،۸/۳۴۸: مسیرـزادال طریق دیگری از داود األعمی از بریده به وسیله آن آورده که صحیح نیست. به
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لَمۡ ﴿
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
ِ ٱ َمتِ بِنِعۡ  رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  ِريَ�ۡ  َك ُفلۡ لۡ ٱ أ ٰ  ِ�  إِنَّ  ۦٓۚ تِهِ َءاَ�ٰ  ّمِنۡ  لُِ�َِ�ُ�م �َّ  لَِك َ�

 ].31[لقمان:  ﴾٣١ َشُكورٖ  َصبَّارٖ  ّلُِ�ِّ  تٖ َ�ٰ �
شود تا خداوند  بینی که کشتی بر روي آب، به نعمت و لطف خداوند جاري می آیا نمی«

هایی است براي هر  هایش را به شما نشان دهد. به راستی که در آن نشانه نشانه
 .»ندة شکرگذاريصبرکن

چگونه همه اینها ممکن است براي آن باشد که فقط یک نفر از مردم گوش شنوا 
هاي شنواست همان  داشته باشد و به نیکی بشنود؟! آري، گوش علی از جمله گوش

گونه که گوش شنواي ابوبکر، عمر و عثمان و غیره آن چنان بود. در آن صورت 
به طور بدیهی روشن است که گوش شنوا فقط توان فقط به علی اختصاص داد و  نمی

شنوا نیست؟! و همچنین   گوش علی نیست. آیا به نظر شما گوش رسول خدا
هاي حسن و حسین و عمار، ابوذر، مقداد، سلمان فارسی، سهل بن حنیف و  گوش

 هاي شنواي کامل نیستند؟!. دیگران که بر فضیلت و ایمان آنها توافق دارید گوش
ی گوش شنوا هم براي علی و هم براي غیر اوست، در آن صورت بنابراین وقت

تردید این رافضی  توان گفت که این فضیلت براي غیر او حاصل نشده است. و بی نمی
هاي اهل  کند؛ زیرا در میان فرقه نادان و ستمکار ادعاي خود را بر مقدمات باطل بنا می

لحاظ استدالل شناخته نشده است. تر از شیعه به  تر و ضعیف اي سست بنیان بدعت فرقه
اي هستند که گاه علما را  ها که داراي دالیل چنان پیچیده بر خالف معتزله و دیگر فرقه

کند. ولی شیعه هرگز دلیل و حجتی ارائه نکرده است مگر اینکه  هم با مشکل مواجه می
و هوایشان  با امیال افراد جاهل و اهل هواهاي نفسانی سازگار است که آنچه مطابق میل

کنند، چه باطل باشد، چه حق. و به همین سبب  گزینند و آنچه نبود رها می باشد برمی
باید دربارة آنها گفت: عقل، نقل و دینِ صحیح ندارند و در دنیا نیز پیروزمند نیستند. و 

گمان شیعه را  ترین مردم معلق کنند، بی اند: اگر حکمی را به جاهل اي از علما گفته عده
ترین مردم دشمنی  رخواهد گرفت. مثالً شخصی سوگند بخورد که من با ناداندرب
ترین  شود. و از این قبیل احکام. ولی اگر چیزي را براي نادان ورزم، شیعه را شامل می می

اي وصیت  مردم وصیت کند صحیح نیست، چون وصیت قربت است و اگر براي عده
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اشد جایز است، ولی اگر کفر و جهل را کند که در میان آنها کافر هم وجود داشته ب
 شرط و جهت در استحقاق وصیت قرار دهد جایز نیست. 

کند از فضایل علی است که اصالً چنین  سپس این شیعه در مورد چیزي ادعا می
شود که آن فضیلت مختص علی بوده و براي غیر او نیست  نیست و بعد از آن مدعی می

ند، زیرا فضایلی که براي علی ثابت شده عموم آنها در حالی که گاهی این فضایل مشترک
 بین وي و دیگران مشترك است. 

 ي ، که عموما فضایلی دارند که مختص و ویژهب بر خالف فضایل عمر و ابوبکر
آنهاست و شخص دیگري با آنها مشترك نیست، عالوه بر این شیعه مدعی است که آن 

هی است که فضیلت جزئی در امري فضیلت موجب امامت علی است، ولی روشن و بدی
توان گفت که آن فضیلت  از امور مستلزم فضیلت به طور مطلق و امامت نیست و نمی

شود و براي فردي که به طور مطلق  مختص امام بوده، بلکه براي امام و غیر او ثابت می
 شود.  برتر است و غیر او این فضایل ثابت می

گانه بنا نهاده در حالی که هر  این مقدمات سه بنابراین مصنف شیعه، کار خود را بر
افزاید که جاي گفتگو و بحث است که ما  سه باطلند، سپس مقدمۀ چهارمی را بدان می

پذیریم که هر کس برتر باشد امام است ولی شیعه براي  کنیم بلکه می در آن منازعه نمی
 اثبات آن دلیلی ندارد. 

* * * 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل بیست و یکم
پاسخ به کسی که مدعی امامت علی است به استناد فضایلی که از 

 شود و داّل بر اثبات امامت است سورة انسان اخذ می

انسان) است  ي (سوره» هل أتی«دلیل بیست و یکم شیعه براي اثبات امامت علی سورة 
گوید: حسن و حسین بیمار شدند.  که در تفسیر ثعلبی به طرق مختلف آمده است که می

و عموم عرب به عیادت آن دو رفتند. پس به علی گفتند اي ابالحسن، کاش   رسول خدا
کردي! وي سه روز روزه گرفت، فاطمه، مادر آن دو (حسن و  براي فرزندانت نذري می

  کنیزشان نیز روزه گرفتند. پس آن دو از بیماري شفا یافتند، آل محمد، »فضه«حسین) و 
چیزي براي خوردن نداشتند. علی سه پیمانه جو قرض کرد و فاطمه یک پیمانه از آن را 

نماز   آرد کرد و پنج قرص نان از آن پخت، براي هر کدام یک نان. علی همراه پیامبر
و غذا را پیش کشیدند که تناول کنند که  مغرب به جاي آورد، سپس به منزل برگشت

ناگهان بینوایی سر رسید و گفت: سالم بر شما اهل بیت محمد، من بینوایی مسلمان 
هستم، به من طعام دهید خداوند از سفرة بهشت به شما طعام دهد. علی درخواست را 

و آن روز و شنیده و دستور داد که به او غذا دهند، پس تمام غذاي حاضر را به او دادند 
شب را فقط با آب خالص گذراندند. در روز دوم نیز فاطمه یک پیمانه از آن را نان پخت 

نماز را به جاي آورد و سپس به منزل برگشت و غذا را پیش روي   و علی همراه پیامبر
گذاشتند، ناگهان یتیمی به منزل آنها آمد و بر درِ منزلشان ایستاد و گفت: سالم بر اهل بیت 
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ول خدا، من یتیمی از فرزندان مهاجرین هستم که پدرم در روز عقبه به شهادت رس
هاي بهشتی غذا دهد. علی آن را شنیده و  رسیده، به من غذا دهید، خداوند شما را از سفره

روز را فقط با آب  دستور داد تا غذا را به او بدهند، پس تمام غذا را به او دادند و دو شبانه
ر روز سوم فاطمه پیمانه سوم را نیز تبدیل به آرد و نان کرد. علی با خالص گذراندند. د

نماز خواند و به منزل برگشت و غذا را پیش روي وي گذاشتند. ناگهان اسیري   پیامبر
دهید؟ طعامی به  کنید و به من غذا نمی ام می آمد و گفت: آیا مرا به اسارت گرفته و آواره

مند کند!  هاي بهشتی بهره خداوند شما را از کمک من بدهید که من اسیر محمد هستم
هنگامی که روز چهارم شد، به نذرهایشان وفا کرده و علی، حسن را با دست راست و 

آمدند در حالی که آنها از شدت   حسین را با دست چپ خود گرفته به نزد پیامبر
خت است بر من آنها را دید فرمود: چقدر س  لرزیدند. هنگامی که پیامبر گرسنگی می

بینم. به منزل دخترم، فاطمه برویم.  آنچه برایم اتفاق افتاده است و آنچه از وضعیت شما می
پس به سوي وي رفتند در حالی که در حجره خود بود و از شدت گرسنگی شکمش بر 

او را دید، فرمودند:   پشت چسبیده و چشمانش به گودي رفته بود. هنگامی که پیامبر
فرود   از گرسنگی بمیرند. پس جبرئیل امین نزد پیامبر  که اهل بیت پیامبر پناه بر خدا

آمد و گفت: اي محمد، بگیر آنچه را که خداوند در خصوص اهل بیتت، تو را به آن 
 فرمود: چه چیزي را بگیرم اي جبرئیل؟ پس این را بر او خواند:   دلشاد کرد. پیامبر

َ�ٰ  َهۡل ﴿
َ
هۡ ٱ ّمِنَ  ِح�ٞ  نِ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َ�َ  � ذۡ  ا ٔٗ َشۡ�  يَُ�ن لَمۡ  رِ �َّ  ].1[االنسان:  ﴾١ ُكوًرامَّ

بر انسان مدت اندکی از زمان گذشته است که چیز قابل ذکري نبود (و ناچیز بود و «
 .»قدرت و توانی نداشت)

انسان داللت بر فضائل فراوانی دارد که براي هیچ کس داشتن چنین  هپس سور
ابیطالب، پس علی از  یچ کس بدان دست نیافته جز علی بنفضائلی حاصل نشده و ه
 دیگران برتر و امام است. 

 توان به این استدالل پاسخ گفت:  از چند نظر می
: طبق روال گذشته صحت روایت باید بررسی شود. به اتفاق اهل سنت و شیعه پاسخ اول

اي  صرف روایت ثعلبی و واحدي دالّ بر صحت آن روایت نیست. اگر دو شخص در مسأله
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از مسائل احکام یا فضائل به نزاع و کشمکش بپردازند و یکی از آنان به روایتی استناد کند 
جز همان روایت شخص واحد از این مفسرین که در که دلیلی بر صحت آن وجود ندارد، 

ها دلیل بر صحت آنها نیست  تفسیرشان روایت شده، صرف آمدن آن روایات در این کتاب
 توان آنها را در موضوع مورد مناقشه حجت قلمداد کرد.  و به اتفاق علما نمی

وایت کنند اند آنها نیز ر عادت این مفسرین بر آن است که آنچه دیگران روایت کرده
کنند از صحت و ضعف آنها آگاهی ندارند. گاهی  هایی که نقل می و بسیاري از روایت

دانند این روایات در اساس و اصل  کنند که دیگران نمی احادیث اسرائیلیات را روایت می
آورند یا حکایات موجود بر  باطل هستند؛ زیرا آنان فقط هر چه روایت شده همان را می

 کنند.  روایت میزبان مردم را 
اساسند و چه بسا در خصوص صحت و  گرچه بسیاري از این دو مورد باطل و بی

گویند ولی نه آنها را به کلی رها کرده و نه در عمل به  ها سخن می ضعف برخی روایت
 شوند.  آنها ملتزم می

آنها در این  ي : از نظر دانشمندان و پیشوایان رشتۀ حدیث که گفتهپاسخ دوم
ها در  باشد، و آن قابل استناد و معتبر است این روایت موضوع و ساختگی میخصوص 

مثل کتب صحیح و مسانید و جوامع و سنن  1هاي مرجع و قابل استناد هیچ کدام از کتاب
اند گرچه در  اند و مصنفینی که در خصوص فضائل نوشته این روایت را نقل نکرده

اند مانند نسائی که  نیز آن را روایت نکرده اند انگاري نموده روایت احادیث ضعیف سهل
در خصوص فضائل علی تصنیف کرده و تعدادي احادیث ضعیف نیز در آنها 

 .2اند است. چنین افرادي نیز حدیث مورد بحث را نیاورده آورده

و ترمذي در کتاب  1و خیثمه بن سلیمان 3اخلصائصهمچنین ابونعیم در کتاب 

 این حدیث را نیافتم. -١

هـ به ۱۳۰۸ی خطی آن را ذکر کرده، و در قاهره به سال  ، این کتاب و نسخه۳۳۰، ص ۲، ج ۱سزکین در مجلد  -٢

 چاپ رسیده است. 

 ۴۳۰آمد و در سال در اصفهان به دنیا  ۳۲۶بن احمد اصفهانی، حافظ، مؤرخ که به سال  ابونعیم احمدبن عبدالله -٣

های حلیة األولیاء، طبقات األصفیاء، دالئل النبوة و طبقات الـمحدثین والروات از تصنیفات  وفات یافت. کتاب
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اند که بیشتر آنها ضعیف است، ولی  فضائل علی آوردهخود احادیث زیادي در » جامع«
اند. و نویسندة  این افراد حدیث مورد بحث را به خاطر آشکار بودن دروغ آن نیاورده

اند  هاي سیره مثل ابن اسحاق و دیگران در فضائل علی چیزهاي ضعیفی ذکر کرده کتاب
شناس و امامان تفسیر،  حدیثزیرا به اتفاق دانشمندان  ،اند ولی چنین حدیثی را نیاورده

کنند مثل تفسیر ابن جریج و سعیدبن  ها را با سندهاي معروف نقل می کسانی که روایت
بن مخلد، ابن جریر طبري،  عروبه، عبدالرزاق، عبداهللا بن حمید، اسحاق، تفسیر بقی ابی

یکی حاتم، ابوبکر بن منذر و دیگر علماي بزرگ که نام ن محمدبن اسلم طوسی، ابن ابی
هاي قابل اعتماد است،  در اسالم از خود به جاي گذاشتند و تفسیرهایشان حاوي روایت

 باشد.  این حدیث ساختگی می
: دالیل فراوانی دال بر دروغ بودن روایت مذکور هستند از جمله: علی با پاسخ سوم

بار فاطمه در مدینه عقد شده و بعد از جنگ بدر با او عروسی کرد همان گونه که در اخ
صحیح ثابت شده است. و حسن و حسین بعد از آن در سال سوم و چهارم متولد شدند. 
و مؤرخین متفقند که علی با فاطمه در مدینه ازدواج کرد. و فرزندان علی فقط در مدینه 
متولد شدند. و این از علم عمومی و متواتر است و هر کس اندکی از این قبیل مسائل 

به اتفاق علماي تفسیر و » هل أتی«داند. و سورة  أله را میآگاهی داشته باشد این مس
حدیث مکی است و هیچ کس از علماء نگفته است که مدنی است. این سوره در بیان 
اصول مشترك دین میان انبیاء، ایمان به خدا و روز آخرت و یادآوري آفرینش و 

  ه که پیامبرهاي مکی است. به همین سبب گفته شد برانگیخته شدن، به روش سوره

، ۱/۱۱۱: ، میزان االعتدال۱/۷۵: ها مراجعه کرد: وفیات األعیان توان به این کتاب اوست. برای شرح حال وی می

 . ۱/۱۵۰: ، األعالم۲۵-۴/۱۸ :، طبقات الشافعیه۱/۲۰۱: میزانـلسان ال

از حافظان حدیث  ۳۴۳و متوفی سال  ۲۵۰ابوالحسن خیثمة بن سلیمان بن حیدرة، قرشی طرابلسی، متولد سال  -١

بوده و کتاب بزرگی در فضائل الصحابة دارد. کتابی نیز در فضائل الصدیق به رشته تحریر درآورده است که 

 ر قاهره مصر موجود است. ی خطی آن دو کتاب د سزکین آورده: نسخه

، ۴۱۲-۲/۴۱۱: میزانـ، لسان ال۲/۳۶۵: های ذیل مراجعه نمود: شذرات الذهب توان به کتاب برای شرح حال او می

 . ۳۶۹-۳۶۸، ص ۱، ج ۱م : ، سزکین۴/۱۳۱: مؤلفینـ، معجم ال۲/۳۷۴: األعالم
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کردند؛ زیرا خلقت آدم و  در صبح روز جمعه قرائت می 1این سوره را با سورة سجده
افتد. و این دو سوره  دخول به بهشت و رستاخیز و قیامت در آن لحظه اتفاق می

ها و زمین و خلقت انسان تا ورود  مفاهیمی چون ابتداي خلقت آسمان هدربرگیرند
باشند. و وقتی که سوره در مکه و قبل از ازدواج  اي در جهنم می اي به بهشت و عده  عده

مذکور بعد از بیماري  ي علی با فاطمه نازل شده باشد، دروغ بودن این روایت که آیه
 شود.  و آشکار محسوب می هاي روشن حسن و حسین نازل شده از دروغ

هاي دروغگویان نادان است.  : ساختار این روایت و الفاظ آن از ساختهپاسخ چهارم
از جمله اینکه جد آن دو و عموم عرب، آن دو را عیادت کردند، در حالی که عموم 

 آمدند.  هاي کافر هم به منظور عیادت به نزد آن دو نمی عرب در مدینه نبودند و عرب
سخنی » کنی! اي ابالحسن، چرا براي دو فرزندت نذر نمی«این گفته که: همچنین 

گرفت. و  می  گرفت، بلکه از پیامبر ها نمی جاهالنه است؛ زیرا علی دین را از عرب
هایی که در آنجا  از آن عرب  اگر این امر آنها به منظور اطاعت از آن بوده، پس پیامبر

لی دستور دهد و اگر اطاعت محسوب نشود، پس تر به این بود که به ع بودند بر حق
کنند انجام دهد. سپس چگونه چنین چیزي را  علی هم ملزم نبود که آنچه آنها امر می

 کرد؟!. مراجعه کند قبول می  علی از آنها بدون اینکه به پیامبر
روایت شده که از نذر نهی کرده   : در صحیح مسلم و بخاري از پیامبرپاسخ پنجم

. و به 2کند دند: خیري را به دنبال ندارد، بلکه فقط از بخیل چیزي را اخراج میو فرمو
گرداند و براي  نذر انسان را به تقدیر خداوند برمی«طریق دیگر روایت شده که فرمود: 

از نذر نهی   . بنابراین پیامبر3»شود شود که براي غیر آن داده نمی نذر چیزي داده می

 تنزیل).  - ی سجده یا سوره (الم سوره -١

)، کتاب القدر، ۱۲۵-۸/۱۲۴در صحیح بخاری (  از ابن عمر –اختالف در الفاظ آن وجود  -با-این حدیث  -٢

)، کتاب القدر، باب النهی عن القدر وأنه الیرد ۱۲۶۱-۳/۱۲۶۰باب القاء العبد النذر إلی القدر و در صحیح 

 که در آن سه روایت به شماره
ً
که شیخ اإلسالم  ) آمده است و از جمله آنها در روایتی است۴، ۳، ۲های: ( شیئا

ابن تیمیه آورده است. این حدیث همچنین در سنن ابوداود و نسائی و ابن ماجه و دارمی و بیهقی و مسند امام 

 ) آورده است. ۲۵۵به شماره: ( ،۲۰۹-۸/۲۰۸: احمد روایت شده است که البانی در ارواء الغلیل

 این حدیث را جایی نیافتم.  -٣
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گرداند و  آدم را به تقدیر الهی برمی یري به دنبال ندارد بلکه بنیگفت: نذر خ کرد و می می
دانستند در حالی که عموم امت آن را  اگر علی و فاطمه و دیگران چنین چیزي را نمی

کند. مدعی عصمت آنها کجاست؟ و اگر  دانند، پس این بر علم آنها خدشه وارد می می
نیست و   آن اطاعت خدا و رسول خدا دانستند کاري را انجام دادند که در آن را می

اي ندارد و حتی از آن کار نهی شده بود که این نهی یا تحریمی است یا  براي آنها فائده
تنزیهی است که آن کار بر دین یا عقل یا علم آنها اشکال وارد کرده است و از آنها 

کنند نشان  صدور چنین کاري عیب است. و چنین چیزهایی که در فضائل آنها روایت می
کند. و به جاي  جهل و نادانی است؛ زیرا به جاي ستایش، آنها را مخدوش و معیوب می

کند. و به  آورد و به جاي مدح، آنها را ذم می اینکه آنها را باال ببرد ارزش آنها را پایین می
اند: که محبت  همین سبب برخی از اهل بیت خطاب به شیعه چیزي با این مضمون گفته

المثل است که دشمن دانا  بت به ما موجب رسوایی ما گشته است. و یا در ضربشما نس
 به از دوست نادان. 

خداوند کسانی را که به نذر خود وفا کنند ستوده است نه اینکه عقد نذر کاري 
پسندیده باشد. مرد از ظهار همسرش نهی شده است و اگر مرتکب ظهار شود باید کفارة 

شود  خود برگشت به خاطر انجام فعلی واجب ستوده می ي از گفتهآن را بپردازد، و اگر 
آن است نه به خاطر خود فعل ظهار. همچنین اگر زنش را  ي که آن هم پرداخت کفاره

طالق داد و به نیکی از او جدا شد، به خاطر آن فعلی که براي طالق الزم است ستایش 
مچنین کسی که چیزي را شود نه خود طالق که ناپسند دانسته شده است. و ه می
خرد وقتی آنچه بر عهده اوست را به طرف مقابل ببخشد،  فروشد و یا کاالیی را می می

شود یعنی آنچه که عقد مستلزم آن است به خاطر آن ستوده  به خاطر آن ستوده می
 شود نه به خاطر خود عقد. که نظیر این مسأله بسیارند.  می

نام فضه نداشتند و حتی هیچ کدام از نزدیکان : علی و فاطمه کنیزي به پاسخ ششم
کنیزي با این نام نداشتند و در مدینه کنیزي که نام او فضه باشد شناخته شده   پیامبر

نیست و هیچ کس از اهل علم و کسانی که احوال کنیزان را به دقت نظر مورد بررسی و 
ی فضه مذکور در اینجا اند. ول دهند، یادي از کنیزي به نام فضه نکرده تفحص قرار می
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شود: معلم حسن و حسین بوده که سیبی به  است که گفته می» ابن عقب«بیشتر شبیه نام 
هایی از این دست که در این مردمان نادان  آنها داد در آن علم حوادث آینده بود. و دروغ

 منتشر شده است. 
یان اصحاب در حالی که علماء اجماع دارند حسن و حسین معلمی نداشتند و در م

 وجود نداشته است. » ابن عقب«نیز کسی تحت عنوان 
هاي برخی از  از ساخته» ابن عقب«هاي به هم بافته شدة منسوب به  این گونه داستان

الدین، هنگامی که  رافضه (شیعه) نادان متأخر است که در زمان نورالدین و صالح
دست قرامطۀ از دین برگشتۀ  بسیاري از مناطق شام در دست مسیحیان بود و مصر نیز به

هایی که مناسب آن زمان است را  عبیده افتاد فرصت پیدا کردند تا داستان از بقایاي بنی
 جاهالنه به نظم عامی درآوردند.

مسأله کنیزي به نام فضه نیز از این قبیل است. در صحیح بخاري از علی ثابت شده 
به وي آموخت که در   پس پیامبرخادمی را تقاضا کرد.   است که فاطمه از پیامبر

هنگام خوابیدن سی و سه مرتبه تسبیح خدا و همان تعداد تکبیر و سی و چهار مرتبه 
گوید: از وقتی  می  حمد خدا را بگوید و فرمود: این براي تو بهتر از خادم است. علی

: حتی ام هرگز آنها را ترك نکردم. به او گفته شد شنید  که آن کلمات را از پیامبر
درشب جنگ صفین هم ترك نکردي؟ در پاسخ گفت: حتی در شب جنگ صفین هم 

. و این بدان معناست که 1آنها را ترك نگفتم. و این به اتفاق علماي حدیث صحیح است
) بعد از ب خادمی به فاطمه نداد و ممکن است آن دو نفر (علی و فاطمه  پیامبر

 تردید نام خادم آنها فضه نبوده است.  بیآن، خادمی را به دست آورده باشند، ولی 

، کتاب فضائل ۵/۱۹: در صحیح بخاری  بن ابیطالب از علی -اندکی در الفاظ آن با وجود اختالف-این حدیث  -١

، کتاب ۲۰۹۲-۴/۲۰۹۱: مرأة، و در صحیح مسلمـ)، ، باب خادم ال۳/۶۵بن ابیطالب ( أصحاب النبی، باب مناقب علی

التسبیح عند النوم و  يباب ف ، کتاب األدب،۴/۴۳۰: الذکر والدعاء ... باب التسبیح أول النهار وعند النوم. سنن ابوداود

 التسبیح و التکبیر والتحمید عند النوم روایت شده است.  ي، کتاب الدعوات، باب ماجاء ف۵/۱۴۲: سنن ترمذی
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: در حدیث صحیح ثابت شده است که برخی از انصار مهمان خود را در پاسخ هفتم
خود را به خواب کرده و خود و  ي خود ترجیح داد و دختر بچه ههنگام صرف شام بر خانواد

 ، سورة حشر را نازل کرد: 9همسرش شب را با گرسنگی به صبح رسانیدند. پس خداوند آیه 

ٰٓ  ثُِرونَ َوُ�ؤۡ ﴿ نُفِسِهمۡ  َ�َ
َ
 .1]9[الحشر:  ﴾َخَصاَصةٞ  بِِهمۡ  َ�نَ  َولَوۡ  أ

 .»دهند گرچه به شدت نیازمند باشند دیگران را بر خود ترجیح می«
ثنا که در آیه فوق بیان شده بسیار بزرگتر از این آیه سورة انسان است که  این مدح و

 فرماید:  می

َعامَ ٱ ِعُمونَ َوُ�طۡ ﴿ ٰ  لطَّ ِسً�ا اَوَ�تِيمٗ  اِكينٗ ِمسۡ  ۦُحّبِهِ  َ�َ
َ
 ].8[االنسان:  ﴾٨ َوأ

 .»دهند غذا را با وجود دوست داشتن آن به مسکین و یتیم و اسیر می«

 فرماید:  خداوند است که می هزیرا مثل این فرمود

ۡ ٱ َوَءاَ� ﴿ ٰ  َماَل ل ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ ُقرۡ لۡ ٱ َذوِي ۦُحّبِهِ  َ�َ  ].177: ة[البقر ﴾ِك�َ َمَ�ٰ ل
 .»دهد و مال را با وصف دوست داشتن آن به نزدیکان و یتیمان و تهیدستان می«

روایت شده است که از وي پرسیده شد: کدام   در صحیح مسلم و بخاري از پیامبر
مالت را ببخشی در حالی که سالم و حریص به آن «صدقه باالتر و برتر است؟ فرمودند: 

مال هستی و آرزوي ماندن داري و از فقر و تنگ دستی در هراس هستی. و سستی نکن تا 
ي فالن شخص و ، در آن هنگام بگویی: فالن چیز برارسد هنگامی که جان به گلوگاه می

 .2»فالن چیز براي شخص دیگر. یا در حالی که فالن چیز براي فالن شخص بوده است
 فرماید:  خداوند می

ْ  لَن﴿ ٰ  ِ�َّ لۡ ٱ َ�َنالُوا ْ  َح�َّ ا تُنفُِقوا  ].92عمران:  [آل ﴾ُ�ِبُّونَۚ  ِممَّ
 .»رسید تا اینکه آنچه را که دوست دارید ببخشید به نیکی (مطلوب) نمی«

 گذشت و در ص ( -١
ً
 ) کتاب، پیرامون آن سخن رفت. ۱۸۳توضیح این حدیث قبال

: ، کتاب الزکاة، سنن نسائی۲/۷۱۶: در صحیح مسلم  این حدیث با وجود اختالف در الفاظ آن از ابوهریره -٢

تأخیر الوصیة، سنن ابن  ي)، کتاب الوصایا، الکراهیة ف۶/۱۹۸، کتاب الزکاة، باب أی صدقه افضل، و (۵/۵۱

التبذیر عند الموت، و در مسند امام احمد الحیاة و يف ك، کتاب الوصایا، باب النهی عن امسا۲/۹۰۳: ماجه

 ) روایت شده است. ۹۷۶۷، ۹۳۶۷، ۷۴۰۱، ۷۱۵۹های: ( شماره
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این بخشش و صدقه دادن از آنچه که انسان آن را دوست دارد؛ اسم جنس است بنابر
گیرد. و ترجیح دیگران بر خود با وجود نیاز و  که انواع کثیري تحت شمول آن قرار می

اي  تر از مجرد بخشش از روي محبت است؛ زیرا هر بخشنده حرص شدید؛ خیلی کامل
تواند حریص و محتاج باشد، بلکه گاهی  یاي نم دوستدار و ایثارگر نیست و هر بخشنده

کند همراه محبتی که به  بخشد و به برخی از آن بسنده می چیزي را که دوست دارد می
 رسد.  حد نیاز مبرم نمی

گونه  بنابراین اگر خداوند انصار را به خاطر ترجیح مهمان بر خود در یک شب این
ستاید در حالی که ایثار مذکور در داستان اهل بیت بسیار بزرگتر از آن است، پس  می

شایسته بود که اهل بیت را هم بیشتر بستاید؛ اگر این از زمرة چیزهایی باشد که شایستۀ 
ستایش است. ولی اگر از چیزي قابل ستایش نباشد، در آن صورت در مناقب آنها داخل 

 شود.  نمی
 ن داستان چیزي است که شایسته نیست آن را به علی و فاطمهدر ای: پاسخ هشتم

روز و نیز سه  نسبت دهیم؛ زیرا گرسنه نگه داشتن فرزندان به مدت سه شبانه ب
روز روزه گرفتن بدون افطاري کاري نامشروع است؛ زیرا چنین گرسنگی گاهی  شبانه

نصاري نیست، به دلیل کشاند و این مثل داستان مرد ا عقل و جسم و دین را به فساد می
اش را یک شب گرسنه نگه داشت و چنین چیزي در خصوص  اینکه وي خانواده

 روز که از نگاه عقل امکان ندارد.  کودکان امکان دارد، بر خالف سه شبانه
در داستان فوق ذکر شده که یتیم گفت: پدرم در روز عقبه به شهادت : پاسخ نهم

در شب عقبه هیچ جنگی اتفاق نیفتاده است، بلکه  رسید و این دروغی آشکار است؛ زیرا
 با انصار در شب عقبه قبل از هجرت بیعت کرد و این قبل از آن بود که پیامبر  پیامبر
  مأمور به جنگ شود و این دالّ بر آن است که نه تنها روایت مذکور دروغ است، بلکه

ساخته شده است. اگر   مبرها نسبت به احوال پیا ترین انسان دروغی است که از نادان
 گفت: پدرم در روز اُحد به شهادت رسیده به حقیقت نزدیکتر بود.  می

هزینه و مخارج فرزندان کسانی را که در رکاب وي   : باید گفت: پیامبرپاسخ دهم
گرفت، به همین سبب وقتی فاطمه از او خادمی را تقاضا  به شهادت رسیدند بر عهده می
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کنم تا به تو خادمی بدهم. پس اینکه یتیم مذکور  یتیمان بدر را رها نمیکرد به او فرمود: 
اش را برعهده نگرفته بود  خرج و سرپرستی  از فرزندان مجاهدین بدر بود که پیامبر

 و خدشه وارد کردن بر ایشانست.   دروغی علیه پیامبر
ت کمک : هرگز در مدینه اسیري وجود نداشته که از مردم درخواسپاسخ یازدهم

کردند. پس ادعاي  گرفتند برآورده می کند، بلکه مسلمانان نیاز اسیرانی را که خود می
جویی از  اینکه اسیران نیاز به درخواست از مردم بودند دروغ بستن بر اصحاب و عیب

آنهاست. افراد زیادي در روز جنگ بدر و قبل از ازدواج علی و فاطمه به اسارت 
 یخ کمتر اتفاق افتاده که افراد به اسارت درآیند. درآمدند و بعد از آن تار

: اگر چنین داستانی صحیح هم باشد، اما این به منزله آن نیست که پاسخ دوازدهم
صاحب آن برترین مردم است، یا فقط او امام باشد نه غیر او. جعفربن ابیطالب بیش از 

در خلقت و اخالق شبیه « به او فرمودند:  داد تا جایی که پیامبر همه به فقرا غذا می
بهتر از   در پیروي از پیامبر  گوید: کسی بعد از پیامبر و ابوهریره می» من هستی

جعفر نبود، یعنی در نیکوکاري و بخشش در حق تهیدستان و دیگر فضائل، با وجود 
 این، از علی و دیگران برتر نبود چه رسد به اینکه مستحق امامت شود. 

بزرگتر و   م است که بخشش اموال ابوبکر صدیق: معلوپاسخ سیزدهم
، زیرا اطعام افراد گرسنه از جنس صدقۀ  تر بود نزد خدا و رسول خدا داشتنی دوست

تواند تا روز قیامت آن را انجام دهد. بلکه همه امت اسالمی  مطلق است که هر کسی می
ان به وسیلۀ آن به کنند، گرچه غیر مسلم گرسنگان مسلمان و غیر مسلمان را اطعام می

دهند. و با  شوند، ولی مؤمنین آن کار را به خاطر رضاي خدا انجام می خدا نزدیک نمی
 فرماید:  شوند. همان طور که خداوند می همین ویژگی از غیر مسلمانان متمایز می

ِ ٱ هِ لِوَجۡ  عُِمُ�مۡ ُ�طۡ  إِ�ََّما﴿ ٓ  ِمنُ�مۡ  نُِر�دُ  َ�  �َّ  ].9[االنسان:  ﴾٩ ُشُكوًرا َوَ�  ءٗ َجَزا
دهیم و از شما پاداش و قدردانی  فقط براي رضاي خداوند به شما طعام می«

 .»خواهیم نمی

اما انفاق ابوبکر صدیق و امثال او در ابتداي دعوت اسالم و به منظور رهایی اهل ایمان 
ل خود هفت بود، در حالی که کفار او را مورد آزار قرار داده و در پی قتل او بودند. مثالً با ما
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شدند خرید و آزاد کرد که بالل حبشی از جملۀ آن افراد  نفر را که در راه خدا شکنجه می
 .1گفت: ابوبکر سرور ماست و سرور ما بالل را آزاد کرد  بود. تا جایی که عمر

اي که  بر نیازمندان اهل ایمان و در جهت یاري اسالم بود به گونه  انفاق ابوبکر
همۀ اهل زمین دشمن اسالم بودند. و انفاقی نظیر انفاق ابوبکر دیگر نخواهد بود. به 

اصحابِ مرا «فرماید:  در حدیثی که اتفاق در صحت آن است می  همین سبب پیامبر
 ي ت اگر هر کدام از شما به اندازهدشنام ندهید سوگند به کسی که جانم در دست اوس

و این در خصوص ». رسد کوه احد طال انفاق کنید ارزش آن به یک پیمانه انفاق آنها نمی
اي که آنها بدان اختصاص یافته بودند ولی جنس اطعام گرسنه به طور مطلق انجام  نفقه

 آن مشترك بوده و تا روز قیامت ممکن و مقدور است. 

 آورده است.  ،۱/۴۷: ابونعیم این اثر را در حلیة األولیاء -١

 

                                           





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل بیست و دوم 
پاسخ به کسی که مدعی امامت علی است به دلیل اینکه وي به 

 فضیلت راستگویی اختصاص یافته نه غیر او

 فرماید:  دلیل بیست دوم شیعه براي اثبات امامت علی این است که خداوند می

ِيٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ِ  ءَ َجا دۡ ٱب َق  قِ لّصِ ِ  َوَصدَّ ْوَ�ٰٓ  ۦٓ هِ ب
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ  ].33[الزمر:  ﴾٣٣ ُمتَُّقونَ ل

، آنان  کسی که حقیقت و صداقت را با خود آورده و کسی که آن را تصدیق کرده«
 .»متقیان (پرهیزگاران) هستند

 نعیم از مجاهد روایت شده است که منظور از فرمودة خداوند:  از طریق ابو

ِيٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ِ  ءَ َجا دۡ ٱب َق ﴿است و منظور از   محمد ﴾قِ لّصِ بن ابیطالب است،  علی ﴾ۦٓ بِهِ  وََصدَّ
 از مجاهد 1و از طریق فقیه شافعی» یعنی محمد صدق را آورد و علی صدق را تصدیق کرد«

ِيٱوَ ﴿روایت شده است که در رابطه با  َّ�  ٓ ِ  ءَ َجا دۡ ٱب َق  قِ لّصِ  گفت: ].33[الزمر:  ﴾ۦٓ بِهِ  وََصدَّ
صدق را آورد و علی آن را تصدیق کرد. و این فضیلتی است که علی بدان   محمد

 اختصاص یافته بنابراین او امام است. 

 توان پاسخ گفت:   به این استدالل نیز از چند نظر می

ي مجاهد به تنهایی براي  نقل نشده است و گفته  : این روایت از پیامبرپاسخ اول

 ).۲۶۹ص ( :مناقب اإلمام علی -١
                                           



 امامت در پرتو کتاب و سنت            216

، البته اگر این نقل از مجاهد صحیح باشد. ولی اگر پیروي مسلمانان از آن، حجت نیست
 این روایت از مجاهد ثابت نشود چگونه خواهد بود؟ 

قرآن است » صدق«شده بر خالف این روایت است و آن اینکه  1آنچه از مجاهد ثابت
و کسی هم که آن را تصدیق کرد هر مؤمنی است که به آن عمل کند. پس مجاهد آن را 

: آنها اهل 2اند که گفت  ه است. طبري و دیگران از مجاهد روایت کردهعام در نظر گرفت
گویند: این آن چیزي است که شما  آورند و می قرآن هستند که قرآن را روز قیامت می

 .3براي ما آوردید و ما نیز از آنچه در آن بود پیروي کردیم
ت در تعارض این روایت با آنچه نزد علماي تفسیر مشهورتر از آن اس پاسخ دوم:

بود و کسی که آن را تصدیق   باشد و آن اینکه آن کس که صدق را آورد محمد می
اند و طبري نیز با سند خود از  نمود ابوبکر بود. این مطلب را گروهی از اهل تفسیر گفته

صدق را آورد و ابوبکر تصدیق کرد. در این   علی آورده است که گفت: محمد
اند. این حکایت از ابوبکر عبدالعزیز بن  خصوص حکایتی است که برخی آن را آورده

اي از او در خصوص این آیه  کننده جعفر، غالم ابوبکر خالل نقل شده است که سؤال
زل شده است. در شأن ابوبکر نا -یا برخی از حاضرین به او گفتند-پرسید. پس به او گفت 

  کننده پرسید در شأن علی نازل شده است؟ ابوبکر بن جعفر گفت: آیه بعدي را بخوان: سؤال

ا لَُهم﴿ ٓ  مَّ ٰ  َرّ�ِِهمۚۡ  ِعندَ  ُءونَ �ََشا ٓ  لَِك َ� ۡ ٱ ءُ َجَزا ُ ٱ ِ�َُ�ّفِرَ  ٣٤ ِسنِ�َ ُمحۡ ل سۡ  ُهمۡ َ�نۡ  �َّ
َ
 أ

َ
 َوأ

ِيٱ َّ�  ْ جۡ  زَِ�ُهمۡ َوَ�جۡ  َعِملُوا
َ
حۡ  رَُهمأ

َ
ِيٱ َسنِ بِأ َّ�  ْ  ].35-34[الزمر:  ﴾٣٥ َملُونَ َ�عۡ  َ�نُوا

از دنیا رفت. ذهبی در سیر  ۱۰۴تولد شده و در سال  ۲۱ابوالحجاج مجاهدبن جبرالمکی، تابعی، مفسر اهل مکه، در سال  -١

گوید: به اعمش گفتم: چرا از تفسیر مجاهد  ام، استاد قاریان و مفسران ... . ابوبکر بن عیاش میگوید: ام أعالم النبالء می

گوید: احادیث مجاهد از علی و  کرد. ابن خراش می دیدند که وی از اهل کتاب سؤال می کند؟ گفت: آنها می پرهیز می

، چاپ ۴۴۵۷-۴۴۴۹: ه کرد: سیر أعالم النبالءها مراجع ب توان به این کتا عایشه مرسل هستند. برای شرح حال وی می

  .۶/۱۶۱: ، األعالم۳۱۰-۳/۲۷۹: ، حلیة األولیاء۴۴۰-۳/۴۳۹: میزان االعتدال  ه ۱۴۰۱مؤسسة الرساله، بیروت 

 . ۲۴، ص ۱تفسیر طبری، چاپ بوالق، ج  -٢

 تفسیر طبری: عبارت یقولون آمده است.  -٣
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آنان پرهیزگاران واقعی هستند، هرچه بخواهند برایشان در پیشگاه پروردگارشان آماده «
است این پاداش نیکوکاران است. خداوند (چنین تفضلی در حق ایشان می فرماید) تا 

 .»یکوترین کارهایشان پاداش عطاء کندبدترین کارهاي ایشان را ببخشاید و آنان را برابر ن

 کننده مات و مبهوت شد.  پس سؤال
شود بلکه شامل  : لفظ آیه عام و مطلق بوده و به علی یا ابوبکر گفته نمیپاسخ سوم

تردید ابوبکر و عمر و عثمان و  شود که در عمومیت حکم آن داخل شود. بی هرکس می
ترین امت نسبت به مدلول لفظ این آیه هستند، ولی فقط به آنها اختصاص  علی شایسته

 فرماید:  یابد. خداوند می نمی

ظۡ  َ�َمنۡ ﴿
َ
ِ ٱ َ�َ  َكَذَب  مِمَّن لَمُ أ َب  �َّ ِ  َوَ�ذَّ دۡ ٱب ٓ  إِذۡ  قِ لّصِ لَيۡ  ۥٓۚ َءهُ َجا

َ
 ىوٗ َمثۡ  َجَهنَّمَ  ِ�  َس �

ٰ لِّلۡ  ِيٱوَ  ٣٢ فِرِ�نَ َ� َّ�  ٓ ِ  ءَ َجا دۡ ٱب َق  قِ لّصِ ْوَ�ٰٓ  ۦٓ بِهِ  وََصدَّ
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ  ].33-32[الزمر:  ﴾٣٣ ُمتَُّقونَ ل

که بر خدا دروغ ببندد و سخن راست را  یستمکارتر است از آن کس یپس چه کس«
پس  !یست؟کافران ن يبرا یگاهیدر جهنم جا یاکند؟! آ یبکه به سراغ او آمده تکذ یهنگام

 .»هر کس که صدق را آورد و آن کس که آن را تصدیق کرد آنان پرهیزگاران واقعی هستند

وهش کرده و مرتبه کسی که بر خدا دروغ ببندد را نک خداوند پاك و منزه و بلند
کنندة آن را مذمت کرده است و این مذمت و نکوهش  پندارندة صدق و تکذیب دروغ

 عام است. 
شود، زیرا آنها  شیعه از همه بدعتگذاران بیشتر در این وصف مذموم داخل می

پنداران و  ها نسبت به خداوند هستند. و از بزرگترین دروغ دروغگوترین گروه
ها  آید هستند. و از همه گروه تگویان که به نزدشان میکنندگان راستی و راس تکذیب

 نسبت به تصدیق حق و گفتن و آوردن آن دورترند. 
گویند و  به حقند، زیرا راست می ترین گروه  نزدیک  و اهل سنت خالص پیامبر

کنند و میل و کششی جز به سوي حق ندارند.  حق را از هر جایی که باشد تصدیق می
آورد و کسی که حق را تصدیق  فرد راستگو را به خاطر آنچه می خداوند بلندمرتبه

و هرکس که به او و آنچه با خود   ستاید. پس این آیه نیز در ستایش پیامبر کند می می
 آورند، آمده است.  آورده است ایمان می
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خداوند نفرمود: کسی که صدق را آورد و کسی که صدق را تصدیق کرد تا آنها را 
وه توصیف کند، بلکه آنها را در یک صف قرار داده؛ زیرا مقصود این دو صنف و گر

کنندة آن است ستوده شود؛ بنابراین، این  است که یک نوع که آورندة صدق و تصدیق
نوع به خاطر اجتماع دو وصف مورد ستایش و تمجید خداوند قرار گرفته است که شأن 

آورد و هم صدق را تصدیق  یو منزلت چنین نوع انسانی این است که هم صدق را م

ِيٱوَ ﴿کند. و این فرمودة خداوند:  می َّ�  ٓ ِ  ءَ َجا دۡ ٱب اسم جنس براي هر نوع صدقی  ﴾قِ لّصِ
شود. به همین سبب تصدیق  تر از دیگران مشمول آن می است، گرچه اهل قرآن شایسته

صدق، یعنی هر صدقی که تحت شمول صدق باشد و گاه صدقی را که مورد تصدیق 
 قرار داده عین همان صدقی نیست که آورده است. 

پذیرد،  گوید و حق را می حق می شنود و شود فالنی حق را می همان طور که گفته می
کند. یعنی شخص موصوف به این است که  کند و خود بدان عمل می یا به حق امر می

براي دیگران حق را بگوید و حق را از دیگران نیز بپذیرد و بین امر به عدل و عمل به 
 کند، کند، گرچه ممکن است بسیاري از اعمالی که دیگران را بدان امر می آن جمع می

 نماید.  عین همان عمل نباشد که خود بدان عمل می
وقتی خداوند شخصی را که متصف به دو وصف دروغگویی و تکذیب حق است 

داد، هر کس از این دو وصف دوري کرده و خویشتن را پاك کرد،  مورد نکوهش قرار 
ا آورد نه دروغ را، با وجود این؛ حق ر ستایش نمود. و او آن کسی است که راستی می

کند، نه اینکه وقتی حق به او گفته شود؛ آن را تصدیق نکند. برخی از  نیز تصدیق می
گویند بلکه به خاطر حسادت و رقابت با  گویند و دروغ نمی مردم، خود راست می

دارند که دیگران در راستگویی از آنان سبقت بگیرند. به همین سبب  دیگران ناپسند می
گرداند. برخی هم  ید تکذیب کرده و از آنها روي میگو دیگران را در آنچه راست می

کنند قبل از اینکه صدق یا کذب سخن آنها  گویند تصدیق می گروه دیگر را در آنچه می
اي دیگر هم سخن دیگران را گرچه صادق هم باشند تصدیق  معلوم گردد. و عده

 روي بگردانند.  کنند، بلکه خود را مخیر کرده که یا آن را تصدیق کنند یا از آن نمی
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بینی بسیاري از آنها در آنچه  ها در بین عموم اهل بدعت موجود است. می این ویژگی
گرداند،  گویند راستگو هستند، ولی از آنچه از غیر گروه خود نقل شده باشد روي می می

چنین افرادي شایسته نکوهشند نه ستایش؛ زیرا حقی که براي آنها آمده است تصدیق 
 نکردند. 
کننده حق را مورد ذم و نکوهش  اوند متعال هم شخص دروغگو و هم تکذیبخد

 فرماید:  قرار داده است و می

ظۡ  َوَمنۡ ﴿
َ
ِ ٱ َ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ مِمَّنِ  لَمُ أ وۡ  َكِذبًا �َّ

َ
َب  أ ِ  َكذَّ ا قِّ �َۡ ٱب ٓ  لَمَّ  ].68[العنکبوت:  ﴾ۥٓۚ َءهُ َجا

بندد و حقی را که براي او  دروغ میتر از آن کسی است که بر خداوند  چه کسی گمراه«
 .»کند شود تکذیب می  آورده می

 فرماید:  و می

ظۡ  َوَمنۡ ﴿
َ
نِ  لَمُ أ ىٰ �ۡ ٱ ِممَّ ِ ٱ َ�َ  َ�َ وۡ  َكِذبًا �َّ

َ
َب  أ  ].21[األنعام:  ﴾ۦٓ تِهِ َ�ٰ � َكذَّ

بندد و آیات خداوند را  تر از آن کسی است که بر خداوند دروغ می چه کسی گمراه«
 .»کند تکذیب می

به همین سبب وقتی که خداوند پیامبران را با آوردن صدق و راستی و تصدیق آن 
ترین مردم به این وصف نیکو هستند، آنها صدق و راستی  کند، آنها شایسته توصیف می

گفتند. و همگی هم خود راستگو بودند و هم راستی را تصدیق  آوردند و هرگز دروغ نمی 
از اصناف است و یک صنف  یکی» الذي«آنجایی که در فرمودة خداوند واژة کردند. و از  می

 باشد، به همین سبب ضمیر با صیغه جمع آورده و فرمود است:  معین مقصود نمی

ِيٱوَ ﴿ َّ�  ٓ ِ  ءَ َجا دۡ ٱب َق  قِ لّصِ ْوَ�ٰٓ  ۦٓ بِهِ  َوَصدَّ
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ  ].33[الزمر:  ﴾٣٣ ُمتَُّقونَ ل

 .»ن را تصدیق کرد همانان پرهیزگاران واقعی هستندآن کس که آآن کسی که صدق را آورد و «
گویند مرتکب  بینی بسیاري از کسانی که منتسب به علم و دین هستند در آنچه می می

گویند. ولی صدق و راستی و حقیقت  شوند، بلکه فقط صدق و راستی را می دروغ نمی
نها را به تکذیب دیگران پذیرند، بلکه هواهاي نفسانی و نادانی آ دیگران را نمی

گویند حق و راستی باشد، چه آن چیزي که  چه دیگران می دارد؛ حتی اگر آن وامی
 کند نظیر مذهب خودش باشد و چه از نوع دیدگاه فرقه یا گروه دیگر باشد.  تکذیب می
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شود به همین خاطر خداوند  و خود تکذیب کردن فرد راستگو دروغ محسوب می
 فرماید:  بندد آورده و می در کنار کسی که به خدا دروغ می کنندة صدق را تکذیب

ظۡ  َ�َمنۡ ﴿
َ
ن لَمُ أ ِ ٱ َ�َ  َكَذَب  ِممَّ َب  �َّ ِ  َوَ�ذَّ دۡ ٱب ٓ  إِذۡ  قِ لّصِ  ].32[الزمر:  ﴾ۥٓ َءهُ َجا

بندد و صدقی که بر او آمده  تر از آن کسی است که بر خداوند دروغ می چه کسی ظالم«
 .»کند تکذیب می
راست  دهد، و دیگر خبر گو هستند، یکی در آنچه از خداوند خبر می آنها دروغپس هر دوي 

 کند.  و درستی که از سوي خدا به واسطۀ شخص دیگري به او رسیده است را تکذیب می
بندند فراوان اند و در میان یهودیان  در میان مسیحیان افرادي که به خداوند دروغ می

پاك و  –شوند. خداوند  کنند به کثرت دیده می نیز افرادي که سخن حق را تکذیب می
ي صدق نوع دوم شمرده است؛ زیرا خداوند جمیع انواع دروغ را  کننده تکذیب –منزه 

یادآور نشده، بلکه فقط دروغ بستن بر خدا را یادآور شده است. و اگر در این مسأله 
ب کردن، ظلم و تدبر نمائی و بدانی که هر دو نوع چه دروغ بستن به خدا و چه تکذی

گناه بزرگی است و سزاوار مدح و ستایش نیست، و جز کسی که صدق آورده و آن را 
کند خواهی دانست که این از زمرة چیزهایی است که خداوند بدان  هم تصدیق می

 کند.  وسیله بندگانش را به شاهراه مستقیم هدایت می
ا از یکی از این دو گروه ه شود که بسیاري از بدي با تأمل در این مسأله روشن می

گویند دروغ  بینی که در آنچه می زند؛ بنابراین یکی از دو گروه یا دو نفر را می سرمی
پذیرد. و چه بسا کسانی  گوید، بلکه آنچه گروه دیگري بگوید اگر حق هم باشد نمی نمی

که هر دو صفت دروغ بستن بر خدا و تکذیب کردن سخن حق را در خود جمع 
ها هم مقداري از آن برخوردار باشند،  این صفت گرچه ممکن است عموم فرقهاند.  کرده

ها  شود؛ زیرا آنها دروغگوترین فرقه ولی هیچ کدام به اندازة شیعه مشمول این صفت نمی
هستند.   و اصحاب و نزدیکان رسول خدا  در دروغ بستن به خدا و رسول خدا

فرقه هستند که سخن درست و ثابت ترین  همچنین در تکذیب کردن سخن راست وقیح
 کنند.  و معلوم و صحیح و معقول و آشکار را تکذیب می

هر مدح و ستایشی در برداشته باشد؛ شامل همان  –به فضل خدا  –بنابراین آیۀ مذکور 
 شود که شیعه بر آنها دروغ بسته و در حق آنها ظلم کرده اند؛ زیرا اصحاب  اصحابی می
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هم سخن راست گفته و هم سخن راست را تصدیق کرده اند و در واقع بزرگترین مردمان 
اهل زمین در مدلول آیه مذکور هستند که علی نیز یکی از آنهاست. نکوهشی که در ادامه 

ترین افراد براي آن هستند و این آیات از هر دو جهت علیه  آیات مطرح شده شیعه مستحق
گانه وجود ندارد،  آیه دلیلی بر اختصاص آن به علی و خلفاي سهآنها حجت است. و در آن 

 وجه به نفع آنها نیست. بلکه از هر جهت علیه شیعه حجت است و به هیچ

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل بیست و سوم 
پاسخ به کسی که امامت براي علی را به استناد اینکه فقط او به 

تصاص داشته نه دیگر اصحاب، ثابت اخ  فضیلت تأیید پیامبر
 کند می

 دلیل بیست و سوم شیعه براي اثبات امامت علی از این فرمودة خداوند است: 

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ يََّدكَ  �َّ
َ
ِ  ۦهِ بَِنۡ�ِ  � ۡ ٱَو�  ].62[األنفال:  ﴾٦٢ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

 .»او کسی است که تو را با یاري خود و مؤمنان تأیید کرد«

ابوهریره روایت شده است که گفت: بر عرش خداوند نوشته شده نعیم از  از طریق ابو
بنده   است که هیچ معبود بر حق جز خداي یگانه نیست و او را شریکی نباشد و محمد

و فرستادة من است که او را با علی بن ابوطالب تأیید کردم، و این سخن اوست که: 

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ يََّدكَ  �َّ
َ
ِ  ۦهِ بَِنۡ�ِ  � ۡ ٱَو�  ].62[االنفال:  ﴾٦٢ نِ�َ مِ ُمؤۡ ل

هاي منحصر به فرد علی  . و این از بزرگترین ویژگی1یعنی او را به علی تأیید کرد
 مند نبودند، پس علی امام است.  است و هیچ کدام از اصحاب از این فضیلت بهره

با لفظ دیگری آورده است: از ابوحمراء صحابی  ،۳/۲۷: حلیة األولیاءگوید: ابونعیم در  ابوعبدالرحمن می -١

الله روایت شده که ایشان گفتند: در شب اسراء دیدم بر ساق عرش نوشته شده است: من جنت عدن را  رسول

 ام.  ی خلق من است، او را به علی مؤید نموده برگزیده  غرس نموده ام، و محمد

 ایم. ، و آن را غیر از این وجه ننوشتهت از حدیث یونس از سعید بن جبیر غریب استابونعیم گفته است: این روای
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 توان به این نحو پاسخ گفت:  این ادعا را نیز می
صرف نسبت دادن آن به ابونعیم به اتفاق : صحت روایت باید بررسی شود و پاسخ اول

دارد.  1شود. و ابونعیم کتابی مشهور در فضائل صحابه علماء حجت محسوب نمی

آورده است که اساس و ستون بناي شیعه را » ليهحُ «قسمتی از فضائل را در ابتداي کتاب 
آن  ریزد و اگر آنچه وي روایت کرده براي آنها غیر قابل اعتماد است در در هم می

هایی که صدق و کذب  اند را به اهل علم حدیث و روش صورت آنچه آنها روایت کرده
دهیم، با این توضیح که در سند و رجال  شود ارجاع می ي آن معلوم می حدیث به وسیله

کنیم، به شواهد حدیث توجه  آنها دقت کرده و معتمد بودن یا نبودن آن را بررسی می
کند معلوم گردد و از نظر ما تفاوتی  ذب بودن آن داللت میکنیم تا آنچه بر صدق و ک می

نیست که در فضائل علی باشد یا غیر علی. آنچه صدق آن ثابت شود آن را تصدیق و 
گوییم و سخن  کنیم. ما سخن راست می آنچه کذب آن معلوم گردد آن را تکذیب می

ن راست دیگران را گوییم و نه سخ کنیم، نه دروغ می راست دیگران را نیز تصدیق می
کنیم. و این در میان امامان اهل سنت معروف است، ولی هر کس بر خدا  تکذیب می

دروغ بندد و حق را تکذیب کند، بر ماست که او را در دروغی که مرتکب شده و حقی 
آورده   که تکذیب کرده، تکذیب کنیم. مثل پیروان مسیلمه کذاب که آنچه را پیامبر

همان چیزي که مؤمنان و خصوصاً ابوبکر صدیق آن را تصدیق کرده بود تکذیب کردند؛ 
 و از آن تبعیت نمودند. 

: بنابراین باید گفت: حدیث مورد بحث به اتفاق علماي حدیث دروغ و پاسخ دوم
را که به دروغ بودنش قطع و یقین داریم،  -و امثال آن- ساختگی است. این روایت

سوگند به خدایی که معبود بر حقی جز -است و دهیم که دروغ و ساختگی  می  گواهی

ولی با لفظ نزدیک به آن روایت نموده و گفته: طبرانی آن را روایت  ،۹/۱۳۱: و هیثمی نیز آن را در مجمع الزوائد  

 :لمتناهیةـی در العلل اکرده است که در سند آن عمروبن ثابت وجود دارد که متروک است. همچنین ابن الجوز

گوید: احمدبن حسن کوفی حدیث  گوید: این حدیث غیر صحیح است. ابن حبان می ) می۲۳۷، ص (۱ج 

 کرد. دارقطنی گوید: متروک است.  وضع می

جلد به تحقیق دکتر محمد راضی بن حاج  ۳گوید: او کتابی به نام معرفة الصحابه دارد که در ابوعبدالرحمن می -١

 به چاپ رسیده است.   ه ۱۴۰۸مدینه منوره به سال  –مکتبة الدار  عثمان، در
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دانیم و براي ما قابل رد کردن نیست  هاي ماست می با علم ضروریی که در دل -او نیست
که این روایت دروغ بوده و ابوهریره چنین چیزي را نگفته است و همچنین در مورد 

 ي آنها چنین نظري داریم.  امثال این حدیث که در باره
 فرماید:  اوند می: خدپاسخ سوم

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ يََّدكَ  �َّ
َ
ِ بَِنۡ�ِ  � ِ  ۦه ۡ ٱَو� لََّف  ٦٢ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

َ
نَفقۡ  لَوۡ  قُلُو�ِِهمۚۡ  َ�ۡ�َ  َو�

َ
 ٱ ِ�  َما َت أ

َ
 ِض �ۡ�

ٓ  اَ�ِيعٗ  ا لَّفۡ  مَّ
َ
َ ٱ ِ�نَّ َوَ�ٰ  قُلُو�ِِهمۡ  َ�ۡ�َ  َت � لََّف  �َّ

َ
 ﴾٦٣ َحِكيمٞ  َعزِ�زٌ  ۥإِنَّهُ  َنُهمۚۡ بَيۡ  �

 ].63-62[األنفال: 
) به یاري خود و مؤمنان تأیید نمود و بین  خداوند همان ذاتی است که تو را (پیامبر«

، آنچه در زمین است همه را  هاي مؤمنان الفت ایجاد کرد که اگر تو اي پیامبر دل
توانستی ولی خداوند در  هاي آنان الفت ایجاد کنی نمی کردي تا بین دل یکجا جمع می

 .»چرا که او عزیز و حکیم استي آنان الفت ایجاد کرد، ها دل

هاي آنها  این نص بیانگر آن است که مؤمنین متشکل از افرادي هستند که بین دل
هاي فراوانی ندارد تا بین  الفت ایجاد شده است، در حالی که علی یکی از آنهاست و دل

این نص صریح است و  ي جمع آمده است و آنها الفت ایجاد شود. و مؤمنین با صیغه
توان گفت: که مراد  دارد که مقصود فرد معین باشد، پس چگونه می این احتمال را برنمی

 فقط علی است؟!.
: باید گفت به طور ضروري و تواتر معلوم است که به پا داشتن دین پاسخ چهارم

آورد و  فقط با موافقت علی نبوده است؛ زیرا علی یکی از کسانی بود که اسالم  پیامبر
اسالم در ابتداء ضعیف بود و اگر خداوند دیگران را به ایمان و هجرت و نصرت 

شد و ایمان مردم و هجرت و  کرد، فقط با علی تأیید و نصرت حاصل نمی هدایت نمی
 نصرت آنها با دست علی نبوده است. 

  علی نه در مکه و نه در مدینه به منظور دعوت مردم به ایمان از سوي پیامبر
منتصب و گماشته نشده بود همان گونه که ابوبکر به این کار گماشته شده بود. روایت 
نشده که فردي از پیشگامان نخستین چه مهاجرین و چه انصار به دست علی اسالم آورده 

شناسیم که بر دست علی اسالم آورده باشد. و  باشد و حتی فردي از اصحاب را نمی
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باشند و اگر   اي توسط او اسالم آورده یمن فرستاد اگر عدهاو را به   هنگامی که پیامبر
نبودند در حالی که بزرگان   چنین چیزي نیز واقع شده است آنها از اصحاب پیامبر

داد و با آنها به گفتگو و  اسالم به دست ابوبکر اسالم آوردند. علی مشرکین را دعوت نمی
کرد.  به اسالم دعوت داده و با آنها مناظره میگونه که ابوبکر آنها را  پرداخت آن مناظره نمی

 ترسیدند.  و همچنین مشرکین آن گونه که از ابوبکر و عمر بیم و هراس داشتند از علی نمی
در کتب صحیح و مسانید و مغازي ثابت شده و مورد اتفاق علماست که در روز جنگ 

در میان   گفت: آیا محمد اُحد که مسلمانان دچار شکست شدند؛ ابوسفیان از کوه باال رفته
فرمودند: جوابش ندهید. دوبار گفت: آیا   در میان شماست؟ پیامبر  شماست؟ آیا محمد
 فرمودند: جوابش ندهید.   قحافه است؟ دوباره تکرار کرد پیامبر در میان شما ابن ابی

فرمود: جوابش ندهید.   سپس گفت: آیا ابن خطاب در میان شماست؟ پیامبر
  ان به یاران خود گفت: آیا نبودن اینها براي شما کافی نیست؟ عمر فاروقابوسفی

گویی دشمن خدا. کسانی که برشمردي  نتوانست خود را کنترل کند و گفت: دروغ می
اند. ابوسفیان گفت: شکست  آید زنده ها بدت می اند. و همان کسانی که تو از آن همه زنده

هاي ما به بهشت و  گفت: برابر نیست؛ زیرا کشته  ما در بدر به این شکست شما. عمر
 هاي شما در جهنم هستند. سپس ابوسفیان شروع به رجز خواندن کرد و گفت: کشته

 اُعـــل هـبـل... اُعــل هبــــل

دهید؟ اصحاب  فرمودند: آیا به او پاسخ نمی  سرفراز باد هبل، سرفراز!. پیامبر 
مود: بگویید خداوند باالتر و ارجمندتر است. گفتند: چه بگوییم: اي رسول خدا؟ فر

فرمودند: آیا به او   ابوسفیان گفت: عزي از آن ماست و شما عزّي ندارید. پیامبر
دهید؟ اصحاب گفتند: چه جواب دهیم؟ فرمود: بگویید خداوند یار و یاور  جواب نمی

  رخی را مثلهگان ب ماست و شما یار و یاوري ندارید. ابوسفیان گفت: در میان کشته
 .1ام و نه از آن ناراحت هستم خواهید یافت من به آن دستور نداده

، کتاب الجهاد السیر، باب یکره من التنازع و ۶۶-۴/۶۵: در صحیح بخاری  این حدیث از روایت براء بن عازب -١

) روایت ۴/۲۹۳مغازی، باب غزوة احد، و مسند امام احمد چاپ حلبی (ـ، کتاب ال۵/۹۴: الحرب ياالختالف ف

 ) آمده است. ۱۷۸-۹/۱۷۶شده است. ولی در مسلم این حدیث را نیافتم و در جامع األصول ابن اثیر (
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و عمر و ابوبکر می پرسید.   این لشکر مشرکین بود که در آن موقع فقط از پیامبر
ترسیدند، یا اینکه  اگر مشرکین از علی یا عثمان یا طلحه و زبیر یا افرادي نظیر آنها می

از طریق این افراد بود همان گونه که با ابوبکر و عمر تأیید شد،   تأیید و تقویت پیامبر
شدند؛ زیرا مقتضاي درخواست  شدند آنها را نیز جویا می چنانچه از ابوبکر و عمر جویا 

آنها موجود بود. وقایعی هم در میان نبود و با وجود قدرت و انگیزه و نبودن هر گونه 
 یافت.  مانع وجود فعل تحقق می

: هر اثر نیکی که علی در اسالم از خود به جاي گذاشته، دیگر اصحاب نجمپاسخ پ
اند و حتی برخی، آثاري بیشتر از علی از خود به جاي  نیز نظیر آن را به جاي گذاشته

گذاشتند. و این مطلب براي کسی که از سیرة صحیح ثابت آگاهی دارد معلوم و واضح 
مایۀ خود قرار دهد،  یان و رجال را دستاست. ولی کسی که روایات و احادیث دروغگو

 68ها از نوع دروغ بستن به خداست که در آیه  شود و این دروغ باب دروغ نیز باز می
 ي عنکبوت گذشت.  سوره

بود نُه غزوه بود، و کل غزوات به   هاي که در آنها جنگ با پیامبر مجموع غزوه
 . 1ها به قولی بالغ بر هفتادمورد بوده است بیست و چند غزوه رسید، ولی لشکرکشی

هاي کفار در غزوات حدود هزار نفر یا کمتر یا بیشتر بوده است که  و مجموع کشته
 از این تعداد یک دهم و حتی نصف یک دهم توسط علی به قتل نرسیدند، و او در اکثر

علی و طلحه و زبیر در   ها) نیز حضور نداشت و بعد از پیامبر ها (سریه لشکرکشی
باشند. و   به شام خارج شده  هیچ کدام از فتوحات حضور نیافتند مگر اینکه با عمر

اما زبیر در فتح مصر حاضر بود و سعد نیز در فتح قادسیه حضور داشت و ابوعبیده در 
فقط با یک نفر از صحابه صورت   ونه تأیید پیامبرفتح شام. با چنین وضعیتی چگ

توسط تمام   باشند؟! و کجاست تأیید پیامبر  گرفته باشد و دیگران نقشی نداشته
مؤمنین، از پیشگامان نخستین مهاجرین و انصار و کسانی که زیر درخت رضوان با 

 ها مراجعه کنید:  هایی نظامی که اعزام کرده اند به این کتاب و گروه  برای تعداد غزوات پیامبر -١

)، کتاب الجهاد والسیرة ۱۴۴۸-۳/۱۴۴۷)، صحیح مسلم (۲۱-۱۶)، جوامع السیرة (ص ۱۳۰-۱/۱۲۹زاد المعاد (

 .  باب غزوات النبی
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روي کردند؟ ایشان بیعت کردند و همچنین کسانی که به نیکویی از آنها تبعیت و پی
مسلمانان در جنگ بدر سیصد و سیزده نفر و در جنگ احد هفتصد نفر و در جنگ 
خندق بیش از هزار نفر یا نزدیک به آن بودند و در بیعت رضوان هزار و چهار صد تن 
و هم آنها در فتح خیبر حاضر شدند. و در روز فتح مکه ده هزار نفر و در جنگ حنین 

کننده در فتح مکه و دو هزار  از این تعداد ده هزار نفر شرکت دوازده هزار نفر بودند که
 هاي فتح مکه به آنها پیوستند. نفر هم از آزاد شده

اند، و اما  کنندگان خیلی زیاد و حتی بیش از سی هزار نفر بوده در جنگ تبوك شرکت

 کسانی که با پیامبر شریک شده بودند از شمارش  کسانی با پیامبر الوداع حجةدر 

تعداد کثیري او را دیده و از زمرة اصحاب ایشان   اند و در دوران پیامبر بیرون بوده
ي آنها یاري کرد و اینها مؤمنانی بودند که خداوند   بودند که خداوند، پیامبر را به وسیله

ي آنها پیامبرش را تأیید کرد. و حتی هر کس که ایمان آورد و تالش کند تا  به وسیله
 شود.  مول این معنا میروز قیامت مش

* * * 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل بیست و چهارم 
پاسخ به کسی که مدعی امامت علی است به این استدالل که او به 

اختصاص یافته و غیر او این فضیلت   فضیلت پیروي از پیامبر
 را ندارند

 فرماید:  دلیل بیست و چهارم رافضی براي اثبات امامت علی این است که خداوند می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ُ ٱ ُبَك َحسۡ  �َِّ�ُّ ٱ � َبَعَك ٱ َوَمنِ  �َّ ۡ ٱ ِمنَ  �َّ  ].64[األنفال:  ﴾٦٤ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

 .»کنند کافیست ، خداوند براي تو و مؤمنانی که از تو تبعیت می اي پیامبر«
از طریق ابونعیم روایت شده که گفت در شأن علی نازل شده و چنین فضیلتی براي 

 اصحاب دیگر حاصل نشده پس او امام است. 
 پاسخ از چند نظر ممکن است: 

 : صحت حدیث ثابت نشده است. پاسخ اول
 شود.  : این گفته حجت محسوب نمیپاسخ دوم
. به دلیل اینکه  خداست : این سخن بزرگترین دروغ بر خدا و رسولپاسخ سوم

 فرماید:  خداوند می

ُ ٱ ُبَك َحسۡ ﴿ َبَعَك ٱ َوَمنِ  �َّ ۡ ٱ ِمنَ  �َّ  ].64[األنفال:  ﴾٦٤ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
 .»کنند کافی است خداوند براي تو و براي مؤمنانی که از تو تبعیت می«

است ي عرب  پس خداوند براي تو و مؤمنانی که با تو هستند کافی است. این مثل گفته
گوید: براي تو و ضحاك یک  که براي تو و زید یک درهم کافیست. و از جمله شاعر می
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ب«شمشیر هندي کافی است. توضیح اینکه  سْ مصدر بوده و هنگامی که اضافه شود » حَ
الیه آن برگردانیم،  شایسته نیست چیزي به آن عطف شود مگر اینکه حرف جرّ را بر مضاف

افتد. و برگرداندن  بر دو قول جایز است، ولی کم اتفاق میزیرا عطف بدون آن گرچه بنا
شود و  تر است، پس به معنی عطف می الیه، بهتر و فصیح اعراب معطوف به مضاف

به این نحو » كوالضح كفحسب«این گفته   الیه در معناي منصوب است، پس معنی مضاف
دهد، ولی هرگاه  میکند براي تو و ضحاك. مصدر عمل فعل را انجام  است که کفایت می

کند، بنابراین اگر بر فاعل اضافه شود، مفعول منصوب  الیه عمل می اضافه شود در غیر مضاف
أعجبنی دق «گویی:  کند. پس می شود و هر گاه بر مفعول اضافه شود فاعل را مرفوع می می

کالم  که توجیه اصلی. »کوبیدن لباس توسط شوینده مرا به شگفتی واداشت« »القصار الثوبَ 
گویند: عمل کردن مصدر به صورت نکره، بهتر از  همین است. برخی از علماي نحو می

ها تقویت  عمل کردن آن به صورت مضاف است، زیرا با اضافه شدن شباهت آن را به اسم
کند ولی درست این است که اضافه شدن آن به یکی از دو معمول و اعمال آن در  می

کوبیدن «مال آن در هر دو معمول است؛ پس این گفته که دیگري بهتر از نکره شدن و اع
ي  کوبیدن لباس به وسیله«، بهتر است از این گفته که »شویندة لباس مرا به شگفتی واداشت

تر  هاي اسم است و اضافه خفیف همچنین نکره از ویژگی». شوینده مرا به شگفتی واداشت
ه و عمل نکرده است، ولی چون است؛ زیرا مصدر اسم بوده و اصلی در اسم اضافه شد

اضافه کردن آن، هم به فاعل و هم به مفعول، دشوار و غیر ممکن است، لذا به یکی از آن دو 
 شوند نیز چنین است.  کند. در چیزهایی که معطوف می شود و در دیگري عمل می اضافه می

اسم،  اگر اضافه کردن آن به تمامی آنها ممکن باشد، مثل اضافه کردن ظاهري چند
خداوند حرام گردانید معاملۀ خمر، : « پس این بهتر است. مثل این فرموده پیامبر

که هر گاه غیر ممکن بود شایسته نیست اضافه » 1ها را گوشت مردار، خون، خوك و بت

، کتاب البیوع که با این عبارت آغاز شده: ۳/۸۴: قسمتی از حدیث جابر بن عبدالله است در صحیح بخاری -١

: م کرده است، و در صحیح مسلمها ... را حرا خداوند خرید و فروش خمر، گوشت مردار و خوک و بت

، کتاب التجارات، باب ما الیحل بیعه، ۲/۷۳۲: مساقاة، باب تحریم الخمر، سنن ابن ماجهـ، کتاب ال۳/۱۲۰۷

 آمده است. ، ۳۲۶-۳/۳۲۴: مسند امام احمد
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 هشوند. مثل این گفته: براي تو و زید یک درهم کافی است و شبیه آن این فرمود
 خداوند است: 

ۡ ٱ وََجَعَل ﴿ مۡ ٱوَ  اَسَكنٗ  َل �َّ ۚ َبا�ٗ ُحسۡ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  َس لشَّ  ].96[األنعام:  ﴾ا
 .»شب را مایۀ آرامش و خورشید و ماه را وسیلۀ حساب قرار داده است«

 .1کند که اسم فاعل مانند مصدر است که گاه مضاف واقع شده و گاهی نیز عمل می
مؤمنین براي تو  اند که معنی آیه این است که خداوند و برخی به غلط گمان کرده

شود که این  رفع بوده و به خداوند عطف می» كَ عَ بَ اتّ  نِ مَ «کنند، در آن صورت  کفایت می

ي آن کفر است؛ زیرا خداوند به تنهایی براي تمام  اشتباهی بزرگ است و الزمه
 فرماید:  مخلوقات کافی است همان گونه که خداوند می

ِينَ ٱ﴿ ْ  قَدۡ  �َّاَس ٱ إِنَّ  �َّاُس ٱ لَُهمُ  قَاَل  �َّ ْ  انٗ إِيَ�ٰ  فََزاَدُهمۡ  ُهمۡ َشوۡ خۡ ٱفَ  لَُ�مۡ  َ�َُعوا  َوقَالُوا
ُ ٱ بَُناَحسۡ  ۡ ٱ مَ َونِعۡ  �َّ  ].173عمران:  [آل﴾ ١٧٣ َو�ِيُل ل

اند پس بترسید از آنها سپس  کسانی که مردم به آنها گفتند: مردم براي شما جمع شده«
 .»براي ما کافی است و او بهترین کارساز استبر ایمان آنها افزوده شد و گفتند خداوند 

کند. در صحیح بخاري از ابن عباس  یعنی خداوند به تنهایی براي همۀ ما کفایت می
وقتی در آتش افکنده شد آن   در خصوص این سخن روایت شده است که ابراهیم

نیز هنگامی که مردم به آنها گفتند: مردم علیه شما   سخن را به زبان آورد و محمد
اند پس بترسید از آنها بر ایمانشان افزوده شد و گفتند خدا براي ما کافیست و  جمع شده

 .2او بهترین مدافعان و کارسازان است

ۡ ٱ وََجَعَل ﴿ی:  آمده است که: در خصوص فرموده ،۵۵۷-۱۱/۵۵۶: در تفسیر طبری -١ اهل قرائت در آن  ﴾اَسَكنٗ  َل �َّ

ها به صورت جاعل اللیل و به خاطر عطف بر  اند بیشتر قاریان اهل حجاز و مدینه و برخی از بصری اختالف کرده

فالق با اعراب رفع جاعل و جر اللیل به خاطر اضافه شدن جاعل بر آن و نصب الشمس و القمر به خاطر عطف بر 

 به خاطر اینکه مفعول جاعل است اند. زیرا اگرچه لیل ل محل اللیل قرائت کرده
ً
فظا مضاف إلیه است ولی محال

باشد. بنابراین خوب است که آن (شمس و قمر) را به معنای اللیل عطف کنیم نه لفظش به سبب اینکه  منصوب می

 بین آن و لیل آمده است و عموم قاریان کوفه به این شیوه قرائت کرده
ً
 اند: و جعل اللیل سکنا والشمس.  سکنا

عمران، باب ان الناس قد جمعوا لکم  )، کتاب التفسیر، سورة آل۶/۳۹این اثر از ابن عباس در صحیح بخاری ( -٢

 ) مراجعه شود. ۲/۱۴۷آمده است. به تفسیر ابن کثیر (
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همه انبیاء گفتند: خداوند براي ما کافی است و براي خدا شریکی از جهت اینکه 
کند بر اینکه اهللا به  دا کفایت کند قائل نشده اند پس داللت میبراي آنها در کنار خ

هاي خداوند این  تنهایی براي آنها کافیست و با او کس دیگري نیست. و از جمله فرموده
 فرماید:  است که می

لَيۡ ﴿
َ
ُ ٱ َس �  ].36[الزمر:  ﴾بَِ�اٍف  �َّ
 .»اش کافی نیست آیا خداوند براي بنده«

 فرماید:  و می

�َُّهمۡ  َولَوۡ ﴿
َ
�  ْ ٓ  رَُضوا ٰ  َما ُ ٱ ُهمُ َءاتَٮ ْ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ ُ ٱ بَُناَحسۡ  َوَقالُوا ُ ٱ تِيَناَسُيؤۡ  �َّ  ۦلِهِ فَۡض  ِمن �َّ
 ].59: بۀ[التو ﴾ۥٓ َورَُسوُ�ُ 

گفتند  شدند به آنچه خداوند و رسولش به آنها داده است و می شد که آنها خشنود می چه می«
 .»نیز  خداوند به ما از روي فضلش خواهد داد و رسولشخداوند براي ما کافیست. 

به آنها داده است خشنود   خواند که بر آنچه خدا و رسول خدا این آیه آنها را فرا می
براي ما کافیست؛ زیرا   باشند و بگویند: خدا براي ما کافیست نه اینکه خدا و رسول خدا

 فرماید:  بوده است همان گونه که خداوند می  فقط دادن (دنیایی) به اذن رسول

﴿ ٓ ٰ  َوَما ٰ  َوَما فَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱ ُ�مُ َءاتَٮ ْ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�َهٮ  ].7[الحشر:  ﴾نَتُهوا
 .»به شما داده بگیرید و آنچه که شما را از آن نهی کرده انجام ندهید  آنچه را پیامبر«

 فرماید:  و رغبت و میل نیز باید به خداوند باشد که می

 ].8-7[الشرح:  ﴾٨ َغبرۡ ٱفَ  َرّ�َِك  �َ�ٰ  ٧ نَصۡب ٱفَ  َت فَرَغۡ  فَإَِذا﴿
هنگامی که (از کارت) فارغ شدي (براي آغاز کار دیگري) رنج ببر و به سوي «

 .»پروردگارت با تمام وجود بگراي

اند که  ن است مختص خداست و به مردم امر شدهبنابراین کفایت که همان توکل کرد
براي ما کافی هستند.   بگویند: خداوند براي ما کافیست، نه اینکه خدا و رسول خدا

براي مؤمن کافیست، پس   وقتی که جایز نباشد کسی بگوید خدا و رسول خدا
کافی   توان جایز دانست که گفته شود: خداوند و مؤمنان براي رسول خدا چگونه می

 هستند؟!.

 



 233 امامت در پرتو کتاب و سنت (بخش اول)

به خدا  همچنین مؤمنان محتاج و نیازمند خداوند هستند همان گونه که رسول
محتاج است. پس البد باید همه به خداوند اکتفا کنند و جایز نیست که یاري و قوت 

است؛ زیرا این مستلزم دور  باشد که خود پیامبر از آنها قوت گرفته  آنها از رسول
هر دو از خداست. و خداوند تنها قوت و قدرت   منان و رسولشود. بلکه قوت مؤ می

  فرماید: گونه که می کند. همان را خلق می  آفریند و به تنهایی قوت رسول اهللا مؤمنان را می

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ يََّدكَ  �َّ
َ
ِ  ۦهِ بَِنۡ�ِ  � ۡ ٱَو� لََّف  ٦٢ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

َ
 ].63-62[األنفال:  ﴾ۚ◌ قُلُو�ِِهمۡ  َ�ۡ�َ  َو�

ذاتی است که تو را و دیگر مؤمنان را با یاري خود تأیید کرد و در بین شما الفت او «
 .»ایجاد نمود

است با دو چیز: اول با نصر و یاري   که خداوند به تنهایی مؤید و پشتیبان پیامبر
رساند. دوم: از طریق مؤمنانی که خود آنها را به وجود  یاري می  خود که به پیامبر

 آورده است. 
ه همین سبب خداوند فرموده است: خداوند براي تو کافی است و نفرمود یاري ب

هاي خداوند هستند.  خدا؛ زیرا یاري خدا نیز از اوست همان گونه که مؤمنین نیز، آفریده
پس هر دو چیز را که هر کدام به نوعی از اوست به هم عطف کرده است، ولی براي 

جود آوردن اشیاء نیست. بلکه او به تنهایی شریکی در به و -پاك و منزه  –خداوند 
 ها به هیچ کس احتیاج ندارد. آفریدگار همه چیز است و در خلقت آفریده

هنگامی که این روشن شد معلوم است که شیعه دچار جهل اندر جهل شده و خود  

ُ ٱ ُبَك َحسۡ ﴿ اند، و بر این گمانند که معنی هاي متداخل گرفتار کرده را در تاریکی  َوَمنِ  �َّ
ۡ ٱ ِمنَ  �ََّبَعَك ٱ این است که خداوند متعال به همراه مؤمنانی که  ].64[األنفال:  ﴾٦٤ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

بن  اند براي تو کافی هستند، سپس معنی مؤمنان پیرو پیامبر را به علی از تو تبعیت کرده
 اند. ابیطالب اختصاص داده

مورد اول گاه برخی از مردم را به نادانی آنها در اینجا آشکارتر از اول است؛ زیرا  
اندازد، اما این مورد بر هیچ عاقلی پوشیده نیست، زیرا علی به تنهایی در میان  اشتباه می

بود هرگز دین   کند و اگر تنها علی با پیامبر کفایت نمی  ها براي رسول خدا آفریده
و بودند در جنگ با شد. همین علی با وجود اینکه بیشتر لشکریان با ا ایشان برپا نمی
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نیاز باشد. و معاویه  کردند نتوانست از دیگران بی معاویه که اهل شام او را همراهی می
در برابر او مقاومت و پایداري کرد و پیروز شد چه با نیروي جنگ و چه با مکر و حیله، 

 زیرا جنگ فریب و خدعه است. ترجمه شعر: 
 تدبیر و نظر قبل از شجاعت دلیران است

 

 یعنی در ابتدا تدبیر، و شجاعت در مکان دوم است
 

 .1»رسد ها می که هر گاه هر دو یکباره در فردي جمع شوند، به باالترین مکان«
پس وقتی که علی بعد از ظهور اسالم با وجود تبعیت اکثر مردم نتوانست از آنها 

کافی باشد و او را از دیگران   توانست به تنهایی براي پیامبر نیاز شود، چگونه می بی
نیاز کند در حالی که همه اهل زمین دشمن او بودند؟! و اگر گفته شود که عدم غلبه  بی

علی بر معاویه و طرفداران وي بدین سبب بود که لشکریانش از او اطاعت نکرده و 
د از او توان گفت: هنگامی که افراد مسلمان که با او بودن دچار اختالف شدند، در پاسخ می

  کردند؟! و علی را رد کردند، از او اطاعت می  اطاعت نکردند پس چگونه کفاري که پیامبر
کنند و علی را  روافض به دلیل نادانی و ظلم فراوان خود بین دو نقیض جمع می

اي که او را برپا  کنند؛ به اندازه ترین و قدرتمندترین مردم قلمداد می ترین و شجاع کامل
دانند. و سخن کفر را بر زبان  را محتاج او می  تلقی کرده و پیامبر  پیامبر دارنده دین

دهند. سپس او را به  شریک خدا قرار می  آورند که او را در برپا داشتن دین محمد می
کنند. آن هم بعد از ظهور و  نهایت عجز و ناتوانی و سستی و تقیه توصیف می

شدند. و به طور قطع معلوم است که  اخل آن میقدرتمندي اسالم که مردم گروه گروه د
مردم بعد از دخول در دیانت اسالم بیشتر تابع اسالم حق بودند نسبت به قبل از دخول 

مشارکت داشت؛ تا جایی   در آن. پس کسی که با خداوند در برپا داشتن دین محمد
، چگونه چنین که کافران را شکست داده و مردم را هم به اسالم آوردن واداشته باشد

نیز   عملی را با گروهی که بر او ستم روا داشتند و از کافران موجود در زمان پیامبر
کمتر بوده و قدرت کمتري داشتند و از آنها نزدیکتر به حق بودند نتوانست انجام دهد؟! 

گفته مدح  ۳۴۵الدوله را در هنگام برگشتن از سرزمین روم در سال  این دو بیت از متنبی است که در بیت اول قصیده، سیف -١

 ) به شرح استاد عبدالرحمن البرقوفی، چاپ درالکتاب العربی، بیروت مراجعه شود. ۴/۳۰۷است. به شرح دیوان متنبی (
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بیشتر از کسانی بودند که با علی به نزاع و درگیري   زیرا کفار در هنگام بعثت پیامبر
 خواستند و از حق نیز دورتر بودند. بر

اهل حجاز، شام، یمن، مصر، عراق، خراسان و مغرب همگی مشرك، اهل کتاب، 
در جزیرة عرب اسالم سیطره   پرست بودند. در هنگام وفات پیامبر مجوسی و ستاره

کشته شد اسالم بر شام و مصر و عراق و خراسان و   داشت و هنگامی که عثمان
تر از  کمتر و ضعیف  در هنگام وفات پیامبر  مغرب چیره شده بود. دشمنان پیامبر

بود. همچنین در   تر از هنگام بعثت پیامبر رنگ زمان ایشان بودند، و دشمنی آنها نیز کم
ود. تمام چیزهایی که علی به تر ب هنگام قتل عثمان تعداد آنها کمتر و قدرتشان ضعیف

کرد. هر کس حقی  براي آن مبارزه می  جنگید جزئی از حق بود که پیامبر خاطر آن می
کرد و براي آن جنگید، آنچه را که علی  بدان مبعوث شده بود تکذیب   را که محمد

از کرد تکذیب کرد. پس وقتی که علی در این حال نسبت به یاري حق و  براي آن مبارزه می
تر بود و  تر و ناتوان بین بردن باطل ضعیف و ناتوان بود، وضعیت او در هنگامی که ضعیف

ورزیدند، چگونه بود؟! مثَل  دشمنان حق نیز بزرگتر و بیشترشان با شدت بیشتري دشمنی می
رافضیه در اینجا مثَل مسیحیان است که در خصوص مسیح مدعی الوهیت شده و گفتند او 

گویند دشمنان عیسی به  ر چیز است و بر هر چیزي قادر است. سپس میصاحب و مالک ه
او سیلی زده و خار بر سر او نهاده و او را به صلیب زدند، او نیز شروع کرد به طلب یاري، 

اي که به عیسی  ولی به او کمک نکردند. بدین ترتیب مسیحیت نه با آن ادعاي قدرت قاهره
  ا اثبات ذلت کامل به پیروزي دست یافتند.دادند پیروز شدند و نه ب نسبت می

اگر گفتند مورد اخیر به رضایت عیسی بوده است. باید گفت: که پروردگار فقط به این 
که از او نافرمانی شود. و اگر کشته شدن و  شود که از او اطاعت شود نه این راضی می

ابراین یهودیانی صلیب کشیده شدنش به رضاي او بود، پس آن بندگی و اطاعت خداست. بن
و از امر خداوند اطاعت کردند؛ لذا   که او را به صلیب کشیدند در واقع خدا را بندگی کرده

به خاطر آن کار، شایستۀ مدح و ستایشند نه نکوهش. که این از بزرگترین نوع کفر و نادانی 
نشان، در است. لذا هر کس شباهتی با مسیحیان و شیعه داشته باشد، مانند اهل غلو و بزرگا

فرماید:  در حدیث صحیح می  گونه که پیامبر نهایت ادعا و انتهاي ناتوانی قرار دارند. همان
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نگرد و آنها را  گوید و به آنها نمی سه نفر هستند که خداوند روز قیامت با آنها سخن نمی«
و در لفظ کند و عذاب دردناکی دارند: پیرمرد زناکار، پادشاه دروغگو و فقیر متکبر.  پاك نمی

 .1مند خودپسند. و در لفظ دیگري فقیر مستکبر دیگري آمده است: عائله
شود و  پیشوایان دعاوي و انحرافات نیز این چنین هستند. یکی از آنها مدعی الوهیت می

را از   شود و پروردگار را از مقام ربوبیت و پیامبر یا مدعی چیزي باالتر از نبوت می
دهد که از  تر از مقام گدا قرار می پس او را در مقامی پایینکند.، س رسالت برکنار می

کند، یا مانند ترسویی که از ظالم براي دفع ظلم  دیگران درخواست خفظ و دفاع می
ترسد. پس این فقر و  گیرد و به یک لقمه نیازمند بوده و از زخمی شدن می کمک می

 .2است کجا؟!نیازي و عزت  ذلت کجا و آن ادعاي ربوبیت که متضمن بی
 فرماید:  این وضعیت مشرکانی است که خداوند در خصوص آنها می

ِ  كۡ �ُۡ�ِ  َوَمن﴿ ِ ٱب �ََّما �َّ
َ
ٓ ٱ ِمنَ  َخرَّ  فََك� َما ۡ�ُ ٱ َطُفهُ َ�َتخۡ  ءِ لسَّ وۡ  لطَّ

َ
 ِ�  لّرِ�حُ ٱ بِهِ  وِيَ�هۡ  أ

 ].31[الحج:  ﴾٣١ َسِحيقٖ  َمَ�نٖ 
از آسمان فروافتاده است و پرندگان او را کسی که براي خدا انبازي قرار دهد انگار «

 .»کند ربایند یا اینکه تندباد او را به مکانی بسیار دوري پرتاب می می
 فرماید:  و می

ِينَ ٱ َمَثُل ﴿ ْ ٱ �َّ َُذوا ِ ٱ ُدونِ  ِمن �َّ وۡ  �َّ
َ
ٓ أ ََذۡت ٱ َعنَكُبوتِ لۡ ٱ َكَمَثلِ  ءَ ِ�َا ۖ تٗ بَيۡ  �َّ وۡ  �نَّ  ا

َ
 َهنَ أ

ْ  لَوۡ  َعنَكُبوِت� لۡ ٱ ُت َ�َيۡ  ُيوتِ ۡ�ُ ٱ  ].41[العنکبوت:  ﴾٤١ لَُمونَ َ�عۡ  َ�نُوا
اي براي  گزینند مانند عنکبوتی است که خانه مثل کسانی که به غیرخداوند سرپرستانی برمی«

 .»دانستند ي عنکبوت است اگر می ها، خانه بنیادترین خانه  خود درست کرده است ولی سست

، کتاب الشهادات، باب الیمین روایت شده است. ۲/۱۷۸: در صحیح بخاری  هریره این حدیث از ابو -١

مساقات، باب اثم من منع ابن السبیل ـوال، کتاب الشرب ۱۱۱-۳/۱۱۰: همچنین از ابوهریره در صحیح بخاری

 ال یبایع اال للدنیا و در مسلم۹/۷۹ماء (ـمن ال
ً
، کتاب االیمان، ۱/۱۰۳: )، کتاب األحکام، باب من بایع رجال

 ي، کتاب البیوع، باب الحلف الواجب للخدیع ف۷/۲۱۷: باب بیان غلظ تحریم إسبال اإلزار.... و سنن نسائی

 ) روایت شده است. ۱۳/۱۸۰احمد، چاپ المعارف ( البیع و در مسند امام

هایی از  های صوفیه به ویژه کتاب الطبقات شعرانی مطلع باشد شگفتی گوید: هر کس از کتاب ابوعبدالرحمن می -٢

هم اتفاق نیفتاده است که  ‡ یابد چیزهایی که برای انبیاء کرامات صوفیه را که مدعی کرامت هستند، می

 ای کوتاه خواهم آورد.  مع کرده و به خواست خداوند در مسألهبرخی از آنها را ج
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 فرماید: و می

ِينَ ٱ قُلُوبِ  ِ�  ِ� َسُنلۡ ﴿ َّ�  ْ ٓ  َب لرُّعۡ ٱ َ�َفُروا ۡ�َ  بَِما
َ
ْ أ ِ  ُ�وا ِ ٱب ِۡل  لَمۡ  َما �َّ ۖ نٗ َ�ٰ ُسلۡ  ۦبِهِ  ُ�َ�ّ  ﴾ا

 ].151عمران:  [آل
هاي کسانی که براي خداوند بدون دلیل روشن که از سوي او آمده باشد شریک  در دل«

 .»افکنیم شوند ترس می قائل می

 فرماید:  در میان مسیحیان نیز شرك آشکاري وجود دارد چنان که خداوند می

َُذوٓ ٱ﴿ َّ� ْ حۡ  ا
َ
رۡ  َنُهمۡ َ�ٰ َورُهۡ  َبارَُهمۡ أ

َ
ِ ٱ ُدونِ  ّمِن اَ�ا�ٗ أ ۡ ٱوَ  �َّ ٓ  َ�مَ َمرۡ  نَ �ۡ ٱ َمِسيحَ ل ِمُروٓ  َوَما

ُ
ْ أ  إِ�َّ  ا

ْ ُبُدوٓ ِ�َعۡ  ٓ  �ۖ ِحدٗ َ�ٰ  اهٗ إَِ�ٰ  ا ا ۥَنهُ َ�ٰ ُسبۡ  ُهَوۚ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  �َّ  ].31: بۀ[التو ﴾٣١ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ
اند و همچنین مسیح پسر مریم  پیشوایان و روحانیون خود را به غیر خداوند به خدایی گرفته«

را در حالی که فقط به این امر شده بودند که خداوند یگانه را پرستش کنند که هیچ معبود بر 
 .»شوند آنچه براي وي شریک قائل می حقی جز او نیست و او پاك و منزه است از

کشان در شرك و غلو شبیه مسیحیان هستند  گیران و ریاضت و گوشه  همچنین غالیان شیعه
 فرماید:  اش ذلت و خواري است. خداوند می و یهودیان نیز متکبر بودند و این تکبر نتیجه

�ۡ  ّ�ِلَّةُ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  ُ�َِ�ۡت ﴿
َ
ْ ثُقُِفوٓ  َما نَ � ِ ٱ ّمِنَ  لٖ بۡ ِ�َ  إِ�َّ  ا ٓ  �َّاِس ٱ ّمِنَ  لٖ وََحبۡ  �َّ  ُءوَوَ�ا

ِ ٱ ّمِنَ  بَِغَضبٖ  ۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َوُ�َِ�ۡت  �َّ ۚ َمسۡ ل ٰ  َكَنُة �َُّهمۡ  لَِك َ�
َ
ْ  بِ� ِ ٱ تِ َ�ٰ � ُفُرونَ يَ�ۡ  َ�نُوا َّ� 

 ٱ ُتلُونَ َوَ�قۡ 
َ
�ۡ� ٓ �  بَِغۡ�ِ  ءَ بَِيا ٰ  َحّقٖ ْ  بَِما لَِك َ� ْ  َعَصوا َ�نُوا  ].112عمران:  [آل ﴾١١٢ َتُدونَ َ�عۡ  وَّ

ایشان هر جا باشند مهر خواري و ذلت بر ایشان خورده است مگر با پیمان خدا و «
پیمان مردم و آنان شایسته خشم خدا شده و مهر بیچارگی و ذلت بر آنها خورده است. 

سبب کشتند. و این به  چرا که به آیات خدا کفر ورزیده و پیامبران را به ناحق می
 .»باشد سرکشی و تجاوز می

 فرماید:  یا می

فَُ�ََّما﴿
َ
ٓ  أ نُفُسُ�مُ  َوىٰٓ َ�هۡ  َ�  بَِما رَُسوُلۢ  َءُ�مۡ َجا

َ
�ۡ  اَ�َفرِ�قٗ  ُ�مۡ َ�ۡ َتكۡ سۡ ٱ أ  اَوَفرِ�قٗ  ُتمۡ َكذَّ

 ].87: ة[البقر ﴾٨٧ ُتلُونَ َ�قۡ 
اي  نتیجه عدهبینی کرده در  هر زمان پیامبري بر خالف میل شما چیزي آورد خود بزرگ«

 .»اي دیگر را به قتل رسانیدند را تکذیب کرده و عده
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و تکذیب و کشتن انبیاء به دلیل استکبار یهود بود. و شیعه از جهتی شبیه یهود و از 
جهت دیگر همانند مسیحیان است. از جهت شرك و غلو و تصدیق دروغ و باطل، شبیه 

 حق شبیه یهود هستند.   مسیحیان و از جهت بزدلی و کبر و حسد و تکذیب
توان  اند می به همین ترتیب، در میان غیر شیعه، کسانی که اهل هواهاي نفسانی و بدعت

نوعی از گمراهی و ستمگري و شرك و اغراق را یافت. ولی شیعه از دیگران در گمراهی و 
و  1دههاي خدا را تعطیل کر ها بیشتر خانه اند، به همین سبب از همۀ فرقه بدعت پیشی گرفته

ترین اجتماعات در  داشتنی مساجد و نماز جماعت را ترك گفتند، نماز جماعتی که دوست
جنگند و بسیاري از آنها با کفار  نزد خداست. و همچنین آنان با کفار و دشمنان دین نمی

. پس 2ورزند رابطه دوستی برقرار کرده و با ایشان علیه مسلمانان همدست شده و دشمنی می
کنند و با دشمنان خدا از مشرك و اهل کتاب رابطه دوستی برقرار  دا دشمنی میبا دوستان خ

ها از جمله مهاجرین و انصار و تابعین نیک ایشان  گونه که با بهترین انسان کنند. همان می
فرقۀ نصیریه و دیگر مرتدین ارتباط دوستانه   ها از جمله دشمنی ورزیده و با کافرترین انسان

و جانشان به آنها بیشتر گرایش دارند تا مهاجرین   گویند آنها کافرند ولی دل دارند. گرچه می
 و انصار و تابعین و دیگر مسلمانان. 

تمام اهل بدعت، حتی آنانی که به علم کالم و فقه و حدیث و تصوف منتسب 
گونه که بخشی از آن در میان اهل  هستند، بخشی از این اوصاف را دارا هستند، همان

نفسانی از پادشاهان و وزیران و نویسندگان و تجار نیز وجود دارد؛ ولی شیعه از هواهاي 
 تر است. هاي اهل بدعت ستمگرتر و گمراه تمام گروه

* * * 

 -ی امام ابوحنیفه  ی بارز آن در این عصر تخریب مسجد جامع شیخ فیض در مشهد و مسجد و مدرسه نمونه -١

 سراوان. [مصحح]

هل سنت توسط توان بطور نمونه یادآوری کرد و همکاری روافض با اشغالگران و قتل ا از عراق و افغانستان می -٢

 آنها را در این دو کشور مشاهده نمود. [مصحح]

 

                                           



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل بیست و پنجم
پاسخ به کسی که مدعی امامت علی است به این استدالل که وي از 

چون به فضیلت حب خدا اختصاص یافته سایر اصحاب برتر است 
 است

ي خداوند است که  دلیل بیست و پنجم رافضی براي اثبات امامت علی این فرموده
 فرماید:  می

  َف فََسوۡ ﴿
ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ  ].54: ة[المائد ﴾ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

آنها نیز خداوند را دوست خداوند قومی را خواهد آورد که خدا آنها را دوست دارد و «
 .»دارند می

 ». باشد در شأن علی نازل شده و این دالّ بر برتري اوست، پس علی امام می«گوید:  ثعلبی می

 توان به این ادعا پاسخ گفت:  از چند نظر می
اند؛ زیرا در تفسیر خود در  : این حدیث را به دروغ به ثعلبی نسبت دادهپاسخ اول

اند که آنها ابوبکر و یاران او هستند  گوید: علی و قتاده و حسن گفته میخصوص این آیه 
گوید: آنها اهل یمن هستند و حدیث عیاض بن غنم آورده است که آنها  و مجاهد می

آیند. و ثعلبی نقل  اهل یمن هستند. و در آن حدیث آمده است که اهل یمن نزد شما می
 یاران او تفسیر کرده است. کرده است که علی این آیه را به ابوبکر و
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از  2بن هاشم از مثنی از عبداهللا 1ولی از نظر بزرگان علم تفسیر از جمله طبري
  کند: روق از ضحاك از ابوایوب از علی در خصوص این آیه روایت می بن عمر از ابو سیف

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ   ].54: ة[المائد ﴾ۦدِينِهِ  َعن ِمنُ�مۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن َءاَمُنوا

اي  گفت: خداوند از مؤمنان آگاه است و معناي بد ارتداد در خصوص افراد فرومایه
از منافقین که در میان مؤمنان بودند و کسانی که ارتداد آنها در علم خدا بود تحقق 

 فرماید:  یافت. پس خداوند می

 ].54: ة[المائد ﴾ۦدِينِهِ  َعن ِمنُ�مۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن﴿
  .»اند از دین برگشتهدر زمان آنها «

 فرماید:  و در ادامه می

 ].54: ة[المائد ﴾ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ ﴿
 .»خداوند آنها را دوست دارد و آنها نیز خداوند را دوست دارند«

 .  ي ابوبکر و اصحابش یعنی به وسیله
آورده است و از  3و این قول را با سند خود از قتاده، حسن و ضحاك و ابن جریج

 .4اي نقل کرده که آن قوم انصار هستند عده
، که طبري همین قول اخیر را ترجیح 5اند اند که آنها اهل یمن اي دیگر هم گفته و عده

 .6داده است که آنها گروه ابوموسی بودند
در این باره نیامده بود که مورد اخیر   گوید: اگر روایت صحیح از پیامبر می 7طبري

ي مراد آیه ابوبکر  گزیدم که در باره یید کند، در مورد مصداق آیه همان رأي را برمیرا تأ

 . ۴۱۴-۱۰/۴۱۳: تفسیر طبری -١

 بن هشام روایت کرده است. تفسیر طبری: المثنی گفت: اسحاق از عبدالله -٢

 . ۴۱۳-۱۰/۴۱۱تفسیر طبری:  -٣

 . ۴۱۸-۱۰/۴۱۷تفسیر طبری:  -٤

 .۴۱۷-۱۰/۴۱۶تفسیر طبری:  -٥

  .۱۰/۴۱۹تفسیر طبری:  -٦

 . ۱۰/۴۱۹تفسیر طبری:  -٧
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اي مرتد شدند، خداوند این  گویند: هنگامی که عده کرده است. و می 1و یاران او را ذکر
 .2به صحنه آورد قوم را در زمان عمر

 : این سخن بدون صحت و دلیل است و قبول آن الزم نیست. پاسخ دوم
باشد و آن  : این روایت با آنچه مشهورتر و آشکارتر است، در تعارض میسخ سومپا

اینکه در حق ابوبکر و یاران او نازل شده است. همان کسانی که مرتدین با آنها جنگیدند 
گونه که قبالً گذشت، معروف و مشهور است. ولی این  و این در بین علماء همان

دهند و این از جمله  دروغگویان فضائلی که در حق ابوبکر آمده براي علی قرار می
 گیرد.  هاي پلیدي است که فقط اهل خود را در برمی حیله

یکی از افراد مطمئن یاران ما گفت: با مردي که دیندار و پرهیزگار و داراي احوال 
برخورد کردم، ولی او به تشیع گرایش داشت. گفت: نزد وي کتابی بود که آن  نیک بود

داشت و مدعی بود که آن کتاب از اسرار بوده و آن را از گنجینۀ خلفاء  را بزرگ می
روي کرد. هنگامی که آن را به حضور من  گرفته است و بسیار در توصیف آن زیاده

شده و احادیثی که در مسلم و بخاري در آورد؛ دیدم کتابی است با خط زیبا نوشته 
فضائل ابوبکر و عمر و دیگران آمده است براي علی قرار داده است. و شاید این کتاب 

عبید مصر تهیه شده باشد که سرانشان زندیق و از دین برگشته بوده و  هاي بنی از گنجینه
ي  تا به وسیلهساختند  هدفشان تحریف و دگرگونی اسالم بود. احادیث دروغینی را می

 دانست که چه احادیثی بود.  آنها دین را نقض کنند و فقط خدا می
کنند احادیثی که در بخاري و مسلم آمده از خود  نظیر این افراد نادان گمان می

بخاري و مسلم گرفته شده است، همان گونه که ابن طیب و امثال او که حقیقت مطلب 
ث غلط و نادرست توسط بخاري و مسلم نشر و کنند که احادی دانند، گمان می را نمی

دانند  اند. در حالی که نمی گسترش یافته است و عمداً احادیث دروغین را رواج داده
اند یعنی اینکه روایت آنها  گوییم بخاري و مسلم فالن حدیث را روایت کرده وقتی می

بخاري و ي ثبوت صحت آن روایت است و صحت آن نیز به خاطر این نیست که  نشانه

 . ۱۰/۴۱۹تفسیر طبری:  -١

  .۱۰/۴۲۰تفسیر طبری:  -٢
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اند، بلکه احادیث بخاري و مسلم را علماي دیگر حدیث که تعداد  مسلم روایت کرده
اند،  اند. آن دو نفر تنها آن احادیث را نیاورده داند نیز روایت کرده آنها را فقط خداوند می

بلکه هیچ حدیثی نیست مگر اینکه قبل از آنها و هم در دوران آنها و هم بعد از آنها 
اند. اگر افرادي مثل بخاري و مسلم به صحنه  زیادي آن را روایت کرده هاي گروه
شد؛ زیرا آن احادیث با سندهایشان موجود بودند  آمدند هیچ نقضی بر دین وارد نمی نمی

 گشت. و مقصود و فراتر از مقصود هم حاصل می
اند مثل این است که گفته شود  شود بخاري و مسلم روایت کرده وقتی گفته می 

اند. در حالی که قرآن با تواتر نقل شده است و نقل  اریان هفتگانه، قرآن را قرائت کردهق
قرآن به این قاریان هفتگانه اختصاص ندارد. در تصحیح حدیث نیز امامان حدیث از 

اند، بلکه بیشتر احادیثی که بخاري و مسلم آنها را صحیح  بخاري و مسلم تقلید نکرده
نزد علماي حدیث، صحیح و مورد قبول بوده است. همچنین در  اند قبل از آنها دانسته
هاي آنها به دقت  هاي بعد از آنها علماي حدیث در کتاب ي خودشان و در دوران دوره

اند جز در موارد بسیار اندك در  نظر کرده و در تصحیح آنچه که آن دو نفر تصحیح کرده
 اند.  وافق بودهحدود بیست حدیث که غالب آن در مسلم است با آنها م

اند، بیشتر این انتقادات بر صحیح  اي از حافظان حدیث که بر آنها انتقاد کرده و عده
مسلم است که گروهی از اهل حدیث از آنها دفاع کرده و گروهی نیز انتقادات را تأیید 

 اند.  و تصویب نموده
بررسی تردید رأي درست این است که جاهایی از صحیح مسلم قابل انتقاد و  بی

حبیبه، حدیث آفرینش موجودات در روز شنبه و حدیث نماز  است، مثل حدیث ام
 کسوف با سه رکوع یا بیشتر. 

و جاهایی در صحیح مسلم که قابل انتقاد است، در صحیح بخاري بر آن موارد 
توان انتقاد کرد؛ زیرا صحیح بخاري از انتقاد دورتر است و شاید هر لفظی را که بر آن  نمی

کند. و هر لفظی که در صحیح مسلم  قاد وارد باشد، لفظ دیگري آن را روشن و تبیین انت
قابل انتقاد باشد، در صحیح بخاري مورد نقد آن روشن و تبیین شده است. و خالصه 

رود که جز در اندکی دچار اشتباه  کند، انتظار نمی کسی که هفت هزار درهم را بررسی 
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توان مجموع هفت هزار  دکی ناخالصی در آنها باشد نمیشده باشد، با وجود این اگر ان
 کننده در فن خود استاد است.  درهم را ناخالص و تقلبی محسوب کرد؛ زیرا فرد بررسی

در کتاب صحیح بخاري و صحیح مسلم هفت هزار و اندي حدیث وجود دارد و 
از آنها  دست حدیث چه قبل مقصود اینکه احادیث بخاري و مسلم از طرف امامان چیره

و چه بعد از آنها مورد نقد و بررسی قرار گرفته و افراد زیادي که تعداد آنها را فقط خداوند 
اند و آن دو نفر به تنهایی نه در روایت و نه در تصحیح  داند آن احادیث را روایت کرده می

  فرماید: خود حفظ این دین را ضمانت کرده و می -پاك و منزه-نقش نداشتند. خداوند 

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿  ].9[الحجر:  ﴾٩ فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ
 .»کنیم ما قرآن را نازل کردیم و ما نیز آن را محافظت می«

هاي تصنیف شده در  و این مسئله نیز همچون بسیاري از مسائل دیگري که در کتاب

باشد، بطور مثال هر گاه  آمده می» اجلالبالقدوری، التنبيه، اخلرقی و«مذاهب امامان مثل 

گردد که آن گفته مذهب همان امام است  گفته شود: فالن شخص آن را آورده معلوم می
اند و آنها تعدادشان بسیار است و مذهب امام  که دیگر پیروان او نیز هم آن را نقل کرده

ط رأي یکی از علماي ها مسائلی است که فق کنند. در این کتاب خود را به تواتر نقل می
آن مذهب است و برخی مسائل هم مورد اختالف است، ولی غالب مسائل مطرح شده 
در آنها رأي طرفداران همان مذهب است، اما صحیح بخاري و مسلم و بسیاري از 
احادیث که در آنهاست، علماي حدیث در خصوص آنها اتفاق نظر دارند، علمایی که 

کنند و در حفظ و شناخت الفاظ حدیث خیلی  وجه و دقت میت  بسیار به الفاظ پیامبر
تر  کردند. همچنین علماي حدیث بسیار آگاه بیشتر از پیروان امامان مذاهب کوشش می

در الفاظ حدیث نسبت به پیروان امامان مذاهب به مقاصد الفاظ   به مقاصد پیامبر
فاظ مقاصد حدیث امامان خود بودند و اختالف در بین علماي حدیث در خصوص ال

 بسیار کمتر از پیروان مذاهب بوده است. 
  کنند اگر در یک نسخه حدیثی را دگرگون شیعه به سبب جهل و نادانی گمان می

کنند و فضائل ابوبکر صدیق را براي علی قرار دهند، این مسأله براي اهل علم که 
 ند. ي آنها حفظ کرده است، پوشیده خواهد ما خداوند دین را به وسیله
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 : باید گفت: آنچه در بین مردم به تواتر رسید این است که ابوبکر صدیقپاسخ چهارم
  با اهل رده و از دین برگشتگان جنگید. با مسیلمه کذاب مدعی پیامبري و پیروانش

شود صد هزار نفر یا بیشتر بودند و با  حنیفه و اهل یمامه جنگید، که گفته می از بنی
ادعاي پیامبري کرده بود و قبایل زیادي از قبیل اسد و تمیم و  طلیحه اسدي که در نجد

کردند. و با سجاح کذاب جنگید که همسر مسیلمه کذاب بود و  غطفان از او پیروي می
 ادعاي پیامبري کرد. 

اي از اسالم برگشتند اگرچه از پیامبران دروغین تبعیت  ها عده همچنین در میان عرب
نان نیز به شهادتین اقرار کردند ولی از احکام سرباز زدند مثل اي از آ نکرده بودند و عده

آن دسته که از پرداخت زکات سر باز زدند. و داستان این عده مشهور بوده و به تواتر 
 داند.  رسیده است. و هر کس کمترین شناختی به این مسائل داشته باشد این را می

که خداوند آنها را دوست  و کسانی که با مرتدین جنگیدند همان کسانی هستند
ترین افراد در مصداق آیت  داشت و آنها نیز خداوند را دوست دارند. و آنها شایسته

مذکور هستند. همچنین کسانی که با سایر کفار روم و فارس جنگیدند، ابوبکر و عمر و 
جمعی از اهل یمن و پیروان آنها بودند. به همین سبب روایت شده هنگامی که این آیه 

در بارة افرادي که مصداق آیه هستند سؤال شد، پس به ابوموسی   زل شد از پیامبرنا
 .1اشعري اشاره کرده و فرمودند: آنها قوم این مرد هستند

به تواتر و به طور ضروري شناخته شده است کسانی که دین اسالم را در هنگام 
قدم بودند و با کفار و  تالعرب به پا داشتند و بر آن ثاب مرتد شدن جمع کثیري در جزیرة

 شوند:  مرتدین جنگیدند در این آیه داخل می

  َف فََسوۡ ﴿
ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ ذِلَّةٍ  ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

َ
ۡ ٱ َ�َ  أ �ٍ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ِعزَّ

َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ  فِرِ�نَ َ�

ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِهُدونَ يَُ�ٰ   ].54: ة[المائد ﴾�ِٖ�� َ�ٓ  َمةَ لَوۡ  َ�َافُونَ  َوَ�  �َّ

 ) آورده است. ۴۱۵-۴۱۴)، ص (۱۰طبری این حدیث را در تفسیر خود، ج ( -١
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خواهند آمد که خداوند آنها را دوست داشته و آنها نیز خدا را دوست دارند   پس قومی«
در برابر مؤمنان فروتن و در برابر کافران عزتمند هستند در راه خدا مبارزه کرده و از 

 .»هراسند مالمت هیچ سرزنشگري نمی
خداوند او را دوست داشت و او نیز تردید از جمله کسانی بود که  هم بی  اما علی

تر نبود و جهاد  خدا را دوست داشت، ولی در این صفت از ابوبکر و عمر و عثمان شایسته
شود و مصلحت دینی که  تر از جهاد این افراد محسوب نمی او با کفار و مرتدین نیز بزرگ

نبود، بلکه هر  تر از مصلحتی که این افراد حاصل کردند، به وسیله او به دست آمد بزرگ
اي از خود به جاي گذاشتند  کدام از آنها تالشی درخور پاداش و اعمال نیک و آثار صالحه

و خداوند نیز پاداش آنان را به بهترین نحو خواهد داد؛ زیرا آنان خلفاي راشد و امامان 
 کردند.  آن عدالت برقرار می ي اي بودند که به حق حکم کرده و به وسیله هدایت یافته

ترین نفع دینی و  ولی اگر شخصی در صدد این باشد که پیشوایانی را که داراي بزرگ
دنیوي بودند کافر و فاسق و ظالم قلمداد کند و شخص دیگري را که خیرات و 

  هایش به اندازة نفع هیچ کدام از آنها نیست شریک خدا، یا شریک پیامبر خدا نیکی
ه به معصوم بودن او به طریق نص ایمان داشته جلوه دهد و تنها کسی را مؤمن بداند ک

باشد و هر کس را که چنین فکر نکند کافر تلقی کند و کفار و مرتدینی را که با خلفاي 
راشدین جنگیدند مسلمان محسوب کند و مسلمانانی را که نمازهاي پنجگانه را ادا کرده 

خدا را به جاي آورده و به قرآن ایمان  ي گیرند و حج خانه و ماه رمضان را روزه می
داشتند، به دلیل درگیر شدن با علی کافر بداند، بر عمل چنین شخصی جز نادانی و 

توان نهاد. و این عمل او، عمل کسی است  دروغ و ستم و کفر در دین نام دیگري نمی
 که عقل و دین و ایمان ندارد.

را پدید آورد » رفض«که اعتقاد به  اند که اولین شخصی علماء همواره یادآور شده 
اي بود که هدف او به فساد کشانیدن دین اسالم بود. بنا  شخصی کافر و از دین برگشته

گري پناهگاهی براي کافران و از دین برگشتگانی همچون غالیه،  شیعه» رفض«براین 
سی که بنابراین اول ک» اول اندیشه بعد عمل«معطله، نصیریه، اسماعیلیه و غیره شد. 

رفض را پدید آورد هدفش به فساد کشیدن دین اسالم و معیوب نمودن آن و نهایتاً هم 
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از ریشه برکندن اساس و ستون دین بود. ولی هر چه تالش کرد نتوانست کاري از پیش 
دهد و خداوند نور هدایت خود  اي را به کسی نمی ببرد، زیرا خداوند هرگز چنین اجازه

 رساند گرچه براي کافران خوشایند نباشد. را به تمام و کمال می
بن سباء و پیروان او معروف و مشهور است و او کسی بود  و چنین اعمالی از عبداهللا 

که مدعی منصوص بودن امامت علی شد و ابتدا معصوم بودن علی را مطرح کرد. پس 
ان و ستیزان و وارث منافقین هستند نه سردمدار شیعیان امامیه پیروان و غالم دین

 برگزیدگان مرتدین و ملحدین. 
توان  : باید گفت: به فرض اینکه آیه در شأن علی نازل شده باشد، آیا میپاسخ پنجم

گفت: که فقط به او اختصاص دارد در حالی که لفظ آن با صراحت به صورت جمع آمده 
 اید: فرم مائده (که آیه مورد بحث ماست) به صراحت می ي سوره 54است؟ خداوند در آیه 

  َف فََسوۡ  ۦدِينِهِ  َعن مِنُ�مۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن﴿
ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ ذِلَّةٍ  ۥٓ َو�ُِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

َ
ۡ ٱ َ�َ  أ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل

 ٍ� ِعزَّ
َ
ٰ لۡ ٱ َ�َ  أ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  هُِدونَ يَُ�ٰ  فِرِ�نَ َ�  ].54: ة[المائد ﴾�ِ�ٖ َ�ٓ  َمةَ لَوۡ  َ�َافُونَ  َوَ�  �َّ
کسانی که ایمان آورده اید، هر کس از شما از آیین خود بازگردد خداوند گروهی اي «

را خواهد آورد که خداوند آنها را دوست دارد و آنان نیز خداوند را دوست دارند. در 
کنند و از سرزنش  برابر مؤمنان فروتن و در برابر کافران عزتمند. در راه خدا جهاد می

 .»سند.هرا اي نمی کننده هیچ سرزنش
 شود چه به طور مجازي و چه به صورت حقیقی.  یک فرد در زبان عرب قوم نامیده نمی

اگر بگوید: مقصود علی و پیروان اوست، در پاسخ باید گفت: اگر در آیه به همراه 
تردید آنهایی را که با کافران و مرتدین جنگیدند  علی کسی دیگري را نیز داخل کنیم، بی

تر از افرادي هستند که با مسلمانان و اهل قبله جنگیدند، پس بدون شک اهل  مستحق
تر به  بکر و عمر و عثمان مبارزه کردند از شیعیان مستحقیمن و کسانی که در رکاب ابو

ي  دخول در مصداق آیه هستند، زیرا اینان (شیعیان) با یهود و نصاري و مشرکین رابطه
 ورزند.  دوستی داشته و با پیشگامان نخستین اسالم دشمنی می

در  جنگیدند بیشترشان اهل یمن بودند، اگر گفته شود افرادي که در رکاب علی می
پاسخ باید گفت: کسانی که با او جنگیدند نیز بیشترشان اهل یمن بوند. در هر دو لشکر 
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علی و معاویه بسیاري از افراد یمنی و قیسی بودند و بیشتر سران و پادشاهان قبایل یمن 
» ذوين«کالع، ذي رعین و امثال آنها با معاویه بودند؛ همان کسانی که به   مثل ذي

گوید: مقصود من از آن، کوچکتران  ؛ چنانچه شاعر می»شاهان یمنپاد«معروف بودند 
 نیست بلکه مقصود من بزرگان یا سران است. 

 فرماید:  : خداوند میپاسخ ششم

  َف فََسوۡ ﴿
ۡ
ُ ٱ ِ� يَأ  ].54: ة[المائد ﴾ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ  �ٖ بَِقوۡ  �َّ

دارند و خداوند نیز آنها را خداوند قومی را خواهد آورد که آنها خدا را دوست «
 .»دوست دارد

باشد. و لفظ آیه هر فردي که این  لفظ مطلق است و شخص معینی مدنظر نمی
گیرد نه به ابوبکر اختصاص دارد و نه به علی. هنگامی که  صفات را داشته باشد دربر می

هاي فردي آنها محسوب  به هیچ کدام از آنها اختصاص ندارد، پس این از ویژگی
شود؛ بنابراین برتري دادن یکی از آنها در این صفات مشترك باطل است چه رسد به  یم

 ي آن ثابت شود.  اینکه امامت به وسیله
اي از اسالم برگشتند، خداوند  کند بر اینکه تا روز قیامت هر گاه عده این آیه داللت می

را دوست دارند،  قومی را برخواهد انگیخت که آنها را دوست دارد و آنها نیز خداوند
کنند. ارتداد گاه از  براي مؤمنان فروتن و علیه کافران عزتمندند، ولی با مرتدین مبارزه می

اصل دین است مثل اهل غلو از جمله نصیریه، اسماعیلیه که به اتفاق اهل سنت و شیعه 
ت، ، و گاهی نیز ارتداد از قسمتی از دین است مثل اهل بدع1مرتد هستند و مانند عباسیه

مقصود شیخ اإلسالم ابن تیمیه در اینجا راوندیه است که پیروان ابن راوندی هستند. وی در ابتدا از پیشوایان معتزله  -١

های کیسانیه   ای از فرقه که سپس از آنها جدا شده و به مذهب آنها حمله کرده و ملحد و کافر شد. راوندیه فرقهبود 

گوید: کیسانیه همگی بدون امام هستند جز عباسیه که  ) می۵۷، ص (ةهستند. ابن نوبختی در کتاب فرق الشیع

به امروز رهبری آنها را برعهده دارند. ابن نوبختی  دانند که تا بن عبدالمطلب ثابت می امامت را در فرزندان عباس

بن محمد بن حنفیه به محمدبن علی بن عبدالله بن  گویند که عبدالله ای می گوید: فرقه می ۴۵قبل از آن در صفحه 

عباس بن عبدالمطلب به عنوان جانشین خود سفارش کرد؛ زیرا در نزد آنها در سرزمین شام وفات یافت و او نیز 

بن عباس برگرداند. زیرا محمدبن علی در هنگام وفات ابوهاشم کودک  عبدالله را به پدرش علی بن عبداللهوصیت 

بود پس به او دستور داد که هرگاه بالغ شد (امامت) وصیت را به وی بسپارد پس او امام و خداوند صاحب جالل و 
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انگیزاند که آنها را دوست داشته و آنها  قومی را برمی -بلند مرتبه–شیعه و غیره. و خداوند 
نیز خدا را دوست دارند و با کسانی که از کل دین یا از قسمتی از آن برگشته باشند، 

اند  ها علیه شیعه که از دین برگشته اي در تمامی دوران کنند. همان گونه که عده مبارزه می
خواهیم  کنند. از خداوند پاك و منزه می اند مبارزه می گردان شده ز قسمتی از دین رويیا ا

که ما را از زمرة کسانی قرار دهد که خداوند را دوست دارند و خداوند نیز آنها را دوست 
  هراسند. دارد؛ و علیه مرتدین و پیروان آنها مبارزه کرده و از سرزنش هیچ مالمتگري نمی می

تواند انجام داهد. اینها اهل غلو  می شکوه است و بر هر چیزی آگاهی دارد و هر کس او را شناخت هر کاری

گوید: گروهی گفتند که  توان مراجعه کرد که می ) می۵/۱۵۴راوندیه هستند. و به سخن ابن حزم در الفصل (

 ). ۲۸۱بن عبدالمطلب جایز نیست و آنها راوندیه هستند. کتاب اصول الدین، ص ( خالفت جز در فرزندان عباس

 

                                                                                                           



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل بیست و ششم 
را » راستگویان سه نفرند«پاسخ به کسی که از امام احمد حدیث 

 روایت کرده است

 فرماید:  دلیل بیست و ششم روافض براي اثبات امامت علی این آیه قرآن است که می

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ِ  َءاَمُنوا ِ ٱب ْوَ�ٰٓ  ۦٓ َورُُسلِهِ  �َّ
ُ
يُقوَنۖ ٱ ُهمُ  َك �ِ أ ّدِ ٓ ٱوَ  لّصِ َهَدا  ﴾َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ءُ لشُّ

 ].19[الحدید: 
 .»کسانی که به خدا ایمان آوردند آنان راستگویان و شاهدان در نزد خداوند هستند«

  کند که پیامبر لیلی و او نیز از پدرش روایت می احمد بن حنبل با سند خود از ابن ابی
بن موسی نجار، مؤمن آل یاسین، کسی که  فرمودند: راستگویان سه نفر هستند؛ حبیب

گفت: اي قوم من، از فرستادگان تبعیت کنید و حزقیل مؤمن آل فرعون، همان فردي که 
کشید؟ و سومی هم  گوید پروردگار من اهللا است می گفت: آیا مردي را به جرم اینکه می

 از آن دو نفر است. بن ابیطالب است که برتر  علی
نیز  2»الفردوس«، و صاحب کتاب 1و شبیه این روایت را ابن مغازلی فقیه شافعی

 اند. و این فضیلت داللت بر امامت علی دارد. روایت کرده

 .۲۴۶ص  :مناقب اإلمام علی -١

و خطیب در  ۳۰۲، ص ۱ج  :. این روایت ساختگی را ابونعیم نیز در معرفة الصحابه۴۲۱، ص ۲ج :الفردوس -٢

اند که در سند آن  ) آورده۷۴۶۸در شرح حال یحیی بن حسین مدائنی شماره: ( ،۱۵۵، ص ۱۴ج  :تاریخ بغداد
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 توان پاسخ گفت:  به این استدالل از چند نظر می 

 : صحت حدیث باید بررسی شود و این حدیث در مسند امام احمد وجودپاسخ اول
ندارد و صرف روایت او در فضائل، اگر روایت هم کرده باشد دالّ بر صحت آن حدیث 

کند  نزد وي نیست. و این مورد اتفاق علماي حدیث است، زیرا او حدیثی را روایت می
 اند گرچه صحت آن ثابت نشده باشد.  که دیگران روایت کرده

هر حدیثی را احمد ابن  داند که و هر کس که با علم حدیث آشنایی داشته باشد می
در فضائل یا چیزهایی از این دست روایت کرده باشد مدعی صحت آن  / حنبل

نیست و حتی احادیثی که در مسند روایت شده اند، گاه در برخی از آنها علتی که دالّ 
 بر ضعف حتی بطالن آنهاست، وجود دارد. 

داود  از احادیث سنن ابوولی بیشتر و اکثر احادیث آن خوب و قابل استناد هستند و 
 بهتر است. 

شود که در یک حدیث محدث اشتباه کرده یا بدون اینکه از محدث  گاهی معلوم می
 گردد.  آن آگاه باشیم با دالیلی دیگر دروغ بودن حدیث معلوم می

اند که گاه دروغ یا اشتباه آنها براي متأخرین  اهل کوفه دروغ و راست را درهم آمیخته
 ماند، ولی باید با دالیلی دیگري به صدق و کذب آنها پی برد.  پوشیده می

پس حدیث مذکور چگونه خواهد بود که امام احمد آن را در مسند و در کتاب 
 فضائل روایت نکرده است؟. 

قرشی از محمد  1است که از محمد بن یونس 1ات قطیعیاین حدیث از زیاد
از برادرش و او نیز از عبدالرحمن از ابن  3لیلی از عمروبن جمیع از ابن ابی 2انصاري

 .5این مسأله را فرمودند، تا آخر حدیث  اند که پیامبر از پدرش روایت کرده 4لیلی ابی

ة انی در سلسلة احادیث الضعیفباشد. همچنین عالمه الب بن لهیعه آمده که از ضعفا و متروکین می عبدالله

 گوید: موضوع است.  آن را آورده است و می ،۳۵۵  شماره:، ۳۵۸، ص ۱ج ة: موضوعـوال

ق   هـ ۲۷۳ابوبکر احمدبن جعفر حمدان بن مالک قطیعی صاحب الزیادات بر کتاب فضائل الصحابة در سال  -١

ة: ها مراجعه کرد: طبقات الحنابل به این کتابتوان  وفات یافت. برای شرح حال وی می ۳۶۸متولد شد و به سال 

 . ۱/۱۰۳: ، األعالم۷۴-۴/۷۳: ، تاریخ بغداد۲/۶-۷
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 7بن غنام کوفی گوید: عبداهللا نیز آن را روایت کرده و می 6و قطیعی به طریق دیگري
براي ما نامه نوشت و در آن یادآور شده بود که حسن بن عبدالرحمن بن لیلی نابینا، 

آن  9لیلی از عیسی : عمروبن جمیع از محمدبن ابی8براي آنها روایت کرده و گفت
 . 10حدیث را روایت کرده است، سپس متن حدیث را آورد

کسانی است که روایت او غیر قابل استناد بود. در حالی که عمروبن جمیع از جمله 
گوید: دروغگوي  گوید: وي متهم به جعل حدیث است. یحیی می و ابن عدي می

گوید: احادیث  گویند: متروك است. ابن حبان می اي است. دارقطنی و نسائی می فرومایه
، استفاده کند ساختگی را از اَثبات و احادیث منکر را از علماي مشهور حدیث روایت می

 .11هاي حدیثی او جز به منظور پند و عبرت گرفتن جایز نیست از کتاب
 است.  : این حدیث دروغ بستن به پیامبرپاسخ دوم

 ). ۱۰۷۲، شماره (۶۲۸-۲/۶۲۷: کتاب فضائل الصحابة -١

 حدثنا محمد، حدثنا الحسن بن عبدالرحمن األنصاری. :فضائل الصحابة -٢

 قال: أخبرنا عمرو بن جمیع عن ابن ابی لیلی. :فضائل الصحابة -٣

 ابی لیلی.  فضائل الصحابة: از برادرش عیسی بن عبدالرحمن بن -٤

گوید: به دلیل، عمروبن جمیع أبی المنذر موضوع است و  ی خود می الله بن محمد عباس در حاشیه دکتر وصی  -٥

گویند: متروک است.  کرده است. نسائی و دارقطنی میعثمان متروک بوده و ابن معین او را تکذیب  اند: ابو گفته

 گوید: متهم به وضع در حدیث است.  ابن عدی می

 . ۱۱۱۷، شماره: ۶۵۶-۲/۶۵۵: فضائل الصحابة، -٦

 فضائل الصحابة، فیما کتب الینا .. الی آخر.  -٧

 فضائل الصحابة، أنا.  -٨

ی از عیسی بن عبدالرحمن از عبدالرحمن بن ابی لیلی فضائل الصحابة: ابن جمیع البصری از محمد بن ابی لیل -٩

 فرمودند..   از پدرش ابولیلی روایت نموده که رسول الله

 گوید: موضوع است. الله می دکتر وصی -١٠

 .۳/۳۵۸: ، اللسان۳/۲۵۱: میزانـ، ال۲/۷۷: مجروحینـ، ال۲۲۹ص : گوید: در الضعفاء نسائی الله می دکتر وصی -١١

، ۲/۴۸۲: الضعفاء ذهبی يمغنی فـ، ال۱۲/۱۹۲: ها مراجعه کنید: تاریخ بغداد گوید: به این کتاب ابوعبدالرحمن می

) شرح حال شماره: ۳۰۳متروکین، ص (ـ، الضعفاء وال۱/۴۰۵: مختلف دارقطنیـمؤتلف والـ) ال۴۶۳۹شماره: (

از اثبات و احادیث منکر  ) و گفته: او از جمله کسانی بود که موضوعات را۲/۷۷مجروحین ابن حبان (ـ)، ال۳۷۸(

کرد نوشتن حدیث او و یاد آوری از نامش جز برای عبرت روا نیست. برای تفصیل حال او به  را از مشاهیر روایت می

 های: تاریخ ابن معین، کتاب الکنی از دوالبی و کتاب الکامل ابن عدی مراجعه شود.  کتاب
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ي صدیق براي غیر علی به کار برده شده  : در خبرهاي صحیح تسمیهپاسخ سوم
توان گفت که راستگویان سه  به صدیق، پس چگونه می  است؛ مثل تسمیه ابوبکر

 همراه ابوبکر و عمر و عثمان   نفرند؟ در صحیح از انس روایت شده است که پیامبر
اي احد! ثابت «فرمودند:   از کوه احد باال رفتند، پس کوه زیر پاي آنها لرزید. پیامبر

امام احمد از ». و یک صدیق و دو شهید بر روي تو قرار دارند  شو که یک پیامبر
روایت نموده. و در روایتی دیگر آمده است که احد به  1ز انسبن سعید از قتاده ا یحیی

 .2حرکت درآمد
پایبند به «روایت شده است که فرمودند:   و خبر صحیح از ابن مسعود از پیامبر

کند و نیکوکاري هم به  راستگویی باشید که راستگویی انسان را به نیکوکاري رهنمود می
کند، نهایتاً نزد  و براي راستگویی تالش می گوید بهشت. انسانی که همواره راست می

شوند. و از دروغگویی برحذر باشید؛ زیرا دروغگویی  خداوند به عنوان صدیق نوشته می
دهد و مردي که براي  انسان را به سوي بدکاري و بدکاري نیز به سوي جهنم سوق می

کذاب نوشته  گوید و در پی دروغگویی است نزد خداوند نامش به عنوان مدتی دروغ می
 .3»شود می

توان گفت که  : خداوند مریم را صدیقه نامیده است، پس چگونه میپاسخ چهارم
 راستگویان سه نفر هستند؟!.

، باب فضائل ي ، کتاب فضائل الصحاب النب۵/۱۵: ری) ... و در صحیح بخا۳/۱۱۲در مسند، چاپ حلبی، ( -١

عثمان ... و در آن احد به جای حرا آمده است. عالمه البانی به طور مفصل در خصوص این حدیث و الفاظ و 

 ) سخن گفته است.۸۷۵شماره: ( ۴۵۸-۲/۴۵: راویان آن در سلسلة األحادیث الضعیفة

 مده است.) آ۵/۳۳۱این روایت در مسند امام احمد، ( -٢

(کتاب األدب، باب قول الله  ۲۵/ ۸این حدیث با الفاظ نزدیک به هم از عبدالله بن مسعود در صحیح بخاری  -٣

َهاَ�ٰٓ ﴿ تعالی: ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ ٰ ٱ َمعَ  َوُ�ونُوا (کتاب  ۲۰۱۳/ ۴ :صحیح مسلم .]۱۱۹: بة[التو ﴾١١٩ ِد�ِ�َ ل�َّ

الصدق  ما جاء يف، باب الرب(کتاب  ۲۲۵ -۲۲۴/ ۳ :)، سنن ترمذیالكذب وحسن الصدق وفضله قبح، باب الرب

... . و این حدیث با  وأوله: إياكم والكذب) الكذب التشديد يف، باب األدب(کتاب  ۴۰۷/ ۴ :)، سنن ابی داودوالكذب

(کتاب  ۳۰۰ -۲۹۹/ ۲ :)، سنن دارمیاجتناب البدع واجلدل(مقدمه، باب  ۱۸/ ۱اختالف در الفاظ در سنن ابن ماجه 

 و در چند جای دیگر از جزء ششم آن. ۳۴۳، ۲۷۵، ۲۳۱/ ۵ :)طبع املعارف)، مسند امام احمد (فی الكذب، باب الرقاق
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: اگر مقصود مدعی از اینکه راستگویان سه نفر هستند این باشد که فقط پاسخ پنجم
و   پیامبرهمین سه نفر راستگویند، پس این سخن دروغ و بر خالف قرآن و سنت 

اجماع مسلمانان است. و اگر منظور این باشد که راستگویی کامل مختص این سه نفر 
است، این نیز اشتباه است؛ زیرا امت ما بهترین امتی است که خداوند براي راهنمایی 

ي موسی و و تصدیق  کننده مردم انتخاب کرده است، پس چگونه ممکن است که تصدیق
 باشند؟!.  کنندگان محمد بهتر از تصدیق ي فرستادگان عیسی کننده

خداوند مؤمن آل فرعون و صاحب آل یاسین را صدیق ننامیده است، بلکه آنها 
از آنها برترند. خداوند متعال   کنندگان محمد رسوالن را تصدیق نمودند و تصدیق

 پیامبرانش را صدیق نامیده است، چنانکه در این آیات آمده: 

ٰ إِبۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿ يقٗ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  هِيمَۚ َ�  ].41[مریم:  ﴾٤١ نَّبِيًّا اِصّدِ
 .»در کتاب، ابراهیم را به یاد بیاور که بسیار راستگو و پیامبر بود«

 فرماید:  خداوند می

يقٗ  َ�نَ  ۥإِنَّهُ  رِ�َسۚ إِدۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿  .]56[مریم:  ﴾٥٦ انَّبِيّٗ  اِصّدِ
 .»ادریس را به یاد بیاور که بسیار راستگو و پیامبر بوددر کتاب، «

 فرماید:  و در خصوص یوسف می

َها﴿ ُّ�
َ
يقُ ٱ � ّدِ  ].46[یوسف:  ﴾لّصِ
 .»اي بسیار راستگو«

 فرماید:  خداوند می پاسخ ششم:

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ِ  َءاَمُنوا ِ ٱب ْوَ�ٰٓ  ۦٓ َورُُسلِهِ  �َّ
ُ
يُقوَنۖ ٱ ُهمُ  �َِك أ ّدِ ٓ ٱوَ  لّصِ َهَدا  ﴾َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ءُ لشُّ

 ].19[الحدید: 
کسانی که ایمان به خدا و پیامبرانش آورده، آنان همان راستگویان هستند و شاهدان «

 .»نزد خداوند هستند
 این آیه بدان معناست که هر مؤمنی که به خدا و فرستادگان او ایمان بیاورد صدیق است. 

ترین مردم براي  باشد پس شایسته: اگر استحقاق امامت با صدیق بودن پاسخ هفتم
است، زیرا او کسی است که این اسم با دالیل فراوان و با   صدیق بودن ابوبکر صدیق
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تر و خاص و عام براي وي ثابت شده است و حتی دشمنان اسالم  خبر متواتر و حتمی
تلزم دانند. بنابراین او مستحق امامت است و اگر صدیق بودن او مس نیز این مسأله را می

 امامت نباشد پس حجت شما نیز باطل است.

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل بیست و هفتم 
است به استناد اینکه به  پاسخ به کسی که مدعی امامت علی

روز و پنهان و آشکار اختصاص  فضیلت بخشش و انفاق شبانه
 اند بهره یافته و دیگران از این ویژگی بی

 دلیل بیست و هفتم روافض براي اثبات امامت علی این آیه قرآن است: 

ِينَ ٱ﴿ مۡ  يُنفُِقونَ  �َّ
َ
ٰ أ ِ  لَُهمَ� ۡ ٱب  ].274: ة[البقر ﴾وََعَ��َِيةٗ  �ِ�ّٗ  �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

 .»کنند روز آشکارا و پنهانی انفاق می آنانی که اموالشان را شبانه«

از طریق ابونعیم با سندش از ابن عباس روایت کرده است که این آیه در شأن علی نازل 
شده است. او چهار درهم داشت که یک درهم را در شب، یک درهم در روز، یک درهم 
به طور پنهانی و یک درهم را هم به طور آشکارا بخشید. و ثعلبی آن حدیث را روایت کرده 

 فضیلت حاصل نشده است، بنابراین او برتر و امام است. است. چون براي غیر او این 

 توان پاسخ گفت:  به این ادعا نیز از چند نظر می

: روایت ابونعیم و ثعلبی داللت بر صحت نقل نیست لذا صحت این روایت پاسخ اول
 باید بررسی شود. 
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 .1: این روایت دروغ بوده و ثابت نشده استپاسخ دوم

روز و بطور پنهان و آشکار  ارد و هر فردي که در شبانه: آیه عمومیت دپاسخ سوم
شود؛ چه علی باشد و چه غیر او. و ممکن نیست که فقط یک  انفاق کند مشمول آن می

 شخص معین مورد نظر باشد. 
: آنچه در روایت ساختگی آمده با مفهوم آیه در تعارض است، زیرا آیه پاسخ چهارم

گیرد و دو حالتی که همۀ حاالت  ۀ اوقات را در برمیداللت بر انفاق در دو زمانی که هم
گیرد، دارد. بنابراین هر کاري باید در زمان انجام شود که این زمان هم یا   را در بر می

شود، یا پنهانی و در خفا.  شب است، یا روز. و هر کاري نیز یا به طور آشکارا انجام می
واقع شبانه و پنهانی انفاق کرده است و و انسان هرگاه در شب به پنهانی انفاق کند، در 

هر گاه به طور آشکار در روز انفاق کند در حقیقت آشکارا و در روز انفاق کرده است. 
و انفاق به طور آشکار و پنهان خارج از انفاق در شب و روز نیست. و هر کس بگوید 

ا به که مقصود این است: یک درهم را در شب و یک درهم را در روز و یک درهم ر
طور آشکار و یک درهم را پنهانی انفاق کند، چنین فردي جاهل است؛ زیرا کسی که 
مال را پنهان و آشکارا انفاق کند، در واقع آن را یا در شب یا در روز انفاق کرده است. و 

کند، دیگر آشکار و پنهان چه معنی اي دارد؟  کسی که آن را شبانه و روزانه انفاق می
اساس را بسیاري  مراد چهار صفت باشد. ولی این گونه تفاسیر بی پس لزومی نیست که

 فرماید:  گونه که در تفسیر این آیه آخر سورة فتح که می گویند، همان از نادانان می

ی بقره و احادیث و آثاری مبنی بر اینکه این آیه در مورد صاحبان اسب و  سوره ۲۷۴به تفسیر حافظ ابن کثیر، آیت  -١

دهند نازل شده است، مراجعه شود. سپس حافظ ابن کثیر روایتی از مجاهد  ها را علوفه می بیا کسانی که اس

موافق روایتی که ابن مطهر رافضی آورده و آنرا به ابن ابی حاتم نسبت داده ذکر کرده، و گفته است: و هم چنین 

دویه آن را از طریق دیگر از ابن ابن جریر آنرا از طریق عبدالوهاب بن مجاهد آورده و او ضعیف است، اما ابن مر

 عباس آورده که این آیه در شأن علی بن ابیطالب نازل شده است.

ذکر کرده و گفته است: طبرانی آنرا روایت نموده و  ۳۲۴/ ۶ابوعبدالرحمن گفته: هیثمی آن را در مجمع الزوائد 

 در سند آن عبدالرحمن بن مجاهد آمده و او ضعیف است. 
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دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ ٰ  َنُهۡمۖ بَيۡ  ءُ رَُ�َا عٗ  ُهمۡ تََرٮ  اُركَّ

دٗ   ].9[الفتح:  ﴾اُسجَّ
است ابوبکر و آن کس که بر کافران سختگیر است   اند: کسی که با محمد گفته

عمر و آن کس که رحم و مهربانی دارد عثمان و علی نیز دائماً در رکوع و سجده است. 
دهند، آنها را براي این  هاي متعدد قرار می که این صفات را براي موصوف در عین این

 کنند.  چهار نفر هم به طور خاص تعیین می
اساس کردن هر دو رأي واضح و شفاف است؛ زیرا آیه به  ولی آیه در ابطال و بی

کند که همه این صفات براي افرادي است که متصف به این  طور صریح داللت می
تردید چهار شخص  و آنها یک نفر نبودند، بلکه جمع کثیري هستند و بی صفات هستند

مذکور از همه برترند. و هر کدام از آنان موصوف به تمام این صفات هستند گرچه 
انگیزتر  تر باشد. و شگفت ممکن است این صفات در برخی نسبت به بعضی دیگر قوي

 : اینکه برخی از جاهالن اهل تفسیر در مورد این آیات

�ۡ ٱوَ  ّ�ِ�ِ ٱوَ ﴿  ٱ َ�ِ ۡ�َ ٱ َذاَوَ�ٰ  ٢ ِسينِ�َ  َوُطورِ  ١ ُتونِ لزَّ
َ
 ].3-1[التین:  ﴾٣ ِم�ِ ۡ�

گویند مقصود چهار نفر است (ابوبکر، عمر، عثمان و علی) در حالی که این  می
تفسیر مخالف عقل و نقل است. بلکه خداوند به سه مکانی که سه کتاب خود را در 

  م یادکرده است، تورات و انجیل و قرآن و موسی و عیسی و محمدآنجا نازل کرد قس
گوید: خداوند از طور سینا آمد و  طور که در تورات می ها ظاهر شدند. همان در آن مکان

 هاي فاران آشکار شد.  از ساعین درخشید و در کوه
بنابراین تین و زیتون، یعنی سرزمینی که عیسی در آن مبعوث شدند و بسیار اتفاق 

شود که فالنی  نهند. مثالً گفته می روید نام می افتد که زمین را بدانچه که روي آن می می
ها در آن  به انگور یا زیتون یا انار رفت، مقصود این است که به سرزمینی که این میوه

زمین آن را دربرگرفته است، به همین سبب جزئی از زمین رویند رفت. چون  می
شود. و طور سینین مکانی است که  محسوب شده و از همان جزء به کل زمین تعبیر می

 ٱ َ�ِ ۡ�َ ٱ َذاَوَ�ٰ ﴿خداوند با موسی سخن گفت، و 
َ
 مکه است که محمد  ]3[التین:  ﴾٣ مِ�ِ ۡ�
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بحث قبلی جاهل است گمان کرده  در آن مبعوث شد. و کسی که به معنی آیه مورد
کند غیر از کسی است که در شب و روز انفاق  کسی که در خفا و آشکارا انفاق می

گوید: در شأن کسی نازل شده که چهار درهم را انفاق کرد چه علی و چه  کند و می می
 فرماید:  علی؛ ولی خداوند می غیر

ِينَ ٱ﴿ مۡ  يُنفُِقونَ  �َّ
َ
ٰ أ ِ  لَُهمَ� ۡ ٱب  ].274: ة[البقر ﴾وََعَ��َِيةٗ  �ِ�ّٗ  �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

عطف نیاورده است، زیرا این دو (سر و عالنیه) در شب و روز » واو«بین نهار و سرّ 
اند چون دو نوع از انفاق  شوند. چه گفته شود که به عنوان مصدر منصوب شده داخل می

رت سراً و عالنیۀً و چه هستند، یا گفته شود به عنوان حال منصوب هستند. چه به صو
گردد که دروغی که مدعی گفت بیانگر جهل او به  با تقدیر مسراً و معلناً، روشن می

 داللت قرآن است. و جهل در تشیع ناشناخته نیست. 
: اگر فرض کنیم که علی چنین کاري را انجام داده و آیه نیز در شأن او پاسخ پنجم

در اینجا چهار درهم در چهار حالت مختلف  نازل شده است، آیا غیر از این است که
انفاق شده و دروازة این عمل تا روز قیامت باز است. و کسانی که این عمل را انجام 

دهند غیر قابل شمارشند. و هر فردي که اهل خیر و نیکی است حتما یا در شب  می
از  توان ن را نمیدهد. و ای یا پنهانی و یا آشکارا آن را انجام می  کند یا روز، انفاق می

 کند.  گونه داللتی بر فضیلت امامت نمی هاي فردي برشمرد و هیچ ویژگی
 

* * * 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل بیست و هشتم 
پاسخ به کسی که مدعی امامت علی است به این استدالل که 

را مورد سرزنش و عتاب   خداوند در قرآن تمامی اصحاب پیامبر
 اده جز علیقرار د

دلیل بیست و هشتم شیعه براي اثبات امامت علی این است که: احمدبن حنبل از ابن 

َهاَ�ٰٓ ﴿اي در قرآن  کند که گفت: هر آیه عباس روایت می ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ در آن بود،  ﴾َءاَمُنوا

  در رأس آن قرار دارد و امیر و شریف آن آیه است. خداوند اصحاب محمد  علی
را در قرآن مورد سرزنش قرار داده است، ولی از علی جز به نیکی یاد نکرده است و این 

 داللت بر برتري او دارد پس او امام است. 

 توان پاسخ گفت:  به این استدالل نیز از چند نظر می
: صحت حدیث باید بررسی شود و این حدیث در مسند نیامده است. و پاسخ اول

در خصوص فضائل، داللت بر صدق آن  -ایت کرده باشداگر رو-صرف روایت او 
آن را نه در مسند و نه در فضائل روایت نکرده است. بلکه آن  / کند. و امام احمد نمی

آن را از ابراهیم، از شریک کوفی از زکریا بن عیسی  1در زیادات قطیعی آمده که وي
یت کرده است. چنین از علی بن بذیمه از عکرمه از ابن عباس روا 2کسائی از عیسی

 ).۱۱۱۴، شماره: (۲/۶۵۴: الصحابة در کتاب فضائل -١

 فضائل الصحابة: حدثنا إبراهیم بن شریک الکوفی حدثنا زکریا بن یحیی الکسائی حدثنا عیسی.  -٢
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اسنادي به اتفاق علما قابل استدالل نیست؛ زیرا یحیی در خصوص زکریا بن یحیی 
مرد بدي است احادیثی را گفته که به خاطر آن سزاوار است که «گوید:  کسائی، می

گوید: متروك است. ابن عدي نیز  و دارقطنی می». چاهی کنده شود و در آن افکنده شود
 .1کرد روایت می جویی اصحاب  در عیب گوید: احادیثی می

: این روایت به دروغ بر ابن عباس ساخته است و آنچه از ابن عباس به پاسخ دوم
تواتر رسیده این است که ابوبکر و عمر را بر علی برتري داده و انتقاداتی را از علی 

مرتدینی را در گیرد. و حتی هنگامی که علی  داشته و در برخی از امور بر او خرده می
آتش انداخت که وي را به الوهیت گرفته بودند ابن عباس گفت: اگر من جاي او بودم 

از شکنجه و اذیت با آنچه خدا با آن عذاب   سوزاندم، به دلیل اینکه پیامبر آنها را نمی
  زدم به دلیل آنکه پیامبر دهد، نهی کرده است، بلکه به جاي سوزاندن گردنشان را می می
که بخاري و دیگران روایت » هر کس دینش را تغییر دهد او را بکشید«فرماید:  می

 .. وقتی این گفته ابن عباس به علی رسید، گفت: واي به حال مادر ابن عباس!2اند کرده
ي ابوبکر و  به گفته -در صورت نبودن نص-و از ابن عباس ثابت شده است که وي  

 بوبکر و عمر و آن هم مخالفت او با علی. داد. این تبعیت او از ا عمر فتوا می
اند که علی در مورد مالی که ابن عباس از  چند نفر از جمله زبیر بن بکار روایت کرده

اي شدید اللحن برایش  مردم بصره گرفته بود ابن عباس را مورد انتقاد قرار داده و نامه
موضوع نوشت: آنچه من  اي به او پاسخ داد و مطالبی را با این فرستاد، سپس علی نامه

هاي  انجام دادم کمتر از آن چیزي است که تو انجام دادي و آن هم ریختن خون
 مسلمانان براي سردمداري و مسائلی مادي از این قبیل بود. 

: در این سخن، علی مدح نشده است؛ زیرا خداوند بسیاري اوقات به پاسخ سوم
 ي خداوند:  دهد، مثل این فرموده منظور عتاب و سرزنش مردم را مورد خطاب قرار می

 گوید: سند آن به سبب زکریا بن یحیی کسائی به شدت ضعیف است.  الله در حاشیه خود می دکتر وصی -١

مرتدة ـمرتد والـمرتدین، باب حکم الـکتاب استتابة ال، ۹/۱۵: در صحیح بخاری  این حدیث از عکرمة -٢

 روایت شده است. 
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َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ِ ٱ ِعندَ  ًتاَمقۡ  َكُ�َ  ٢ َعُلونَ َ�فۡ  َ�  َما َ�ُقولُونَ  لِمَ  َءاَمُنوا ن �َّ

َ
ْ  أ  َما َ�ُقولُوا

 ].3-2[الصف:  ﴾٣ َعلُونَ َ�فۡ  َ� 
کنید  گویید که بدان عمل نمی اید، براي چه چیزي را می اي کسانی که ایمان آورده«

 .»بسیار گناه بزرگی است نزد خدا که چیزي را بگویید و بدان عمل نکنید

در رأس این آیه باشد پس این عملی که خداوند آن را ناپسند داشته و  اگر علی
 فرماید:  ه از علی سر زده است. و خداوند مینکوهش کرد

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا وۡ  وََعُدوَُّ�مۡ  َعُدّوِي َ�تَِّخُذوا

َ
ٓ أ ِ  ِهمإَِ�ۡ  ُقونَ تُلۡ  ءَ ِ�َا  ٱب

ۡ ِ ل ة  ﴾َمَودَّ
 ].1: الـممتحنۀ[
ایشان اي مؤمنان، دشمنان من و دشمنان خویش را به دوستی نگیرید که شما نسبت به «

 .»ورزید کنید و مودت می محبت می

بلتعه نازل شده که  در کتب صحاح ثابت شده که این آیه در خصوص حاطب بن ابو
علی و زبیر را فرستاد تا زن حامل نامه را   براي مشرکین مکه نامه نوشت. سپس پیامبر

بیاورند و علی از گناه حاطب به دور بود، پس چگونه او در رأس مخاطبین نکوهیده 
 شده این گناه قلمداد شود؟!.

 فرماید:  خداوند می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ �ۡ  إَِذا ا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ُتمۡ َ�َ َّ�  ْ ْ �َ  َوَ�  َ�َتبَيَُّنوا لۡ  لَِمنۡ  ُقولُوا

َ
 ُ�مُ إَِ�ۡ  َ�ٰٓ �

َ�ٰ ٱ  ].94[النساء:  ﴾اِمنٗ ُمؤۡ  َت لَسۡ  مَ لسَّ
اید، هنگامی که در راه خدا به مسافرت رفتید تحقیق کنید و  اي کسانی که ایمان آورده«

 .»به کسی که به شما سالم کرد، نگویید تو مؤمن نیستی

کنار گوسفندانی که داشت یافتند آن این آیه در مورد کسانی نازل شد که مردي را در 
گفت من مسلمان هستم، او را تصدیق نکرده و گوسفندهایش را گرفتند. پس خداوند  مرد 

به آنها دستور داد که تحقیق و بررسی کنند و سریع تصمیم نگیرند و آنها را نهی کرد از 
از   علی اینکه به خاطر طمع در مال شخص، ادعاي مسلمان بودن او را تکذیب کنند،

توان گفت که او در رأس آنهاست؟!  گناه این افراد مبراء و به دور بود، پس چگونه می
 امثال این موارد در قرآن فراوان است. 
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شود اگرچه  ها می : علی از جمله کسانی است که خطاب آیه شامل آنپاسخ چهارم
آیه دیگران را در گونه که لفظ  تردید همان سبب خطاب آیه او نبوده باشد، چون بدون 

گونه جدایی و تفاوتی بین مؤمنی با  شود و لفظ آیه هیچ گیرد او را نیز شامل می بر می
 مؤمن دیگر وجود ندارد. 

: این سخن که علی سردمدار و شریف و سرور آیات مذکور قرار گرفته، پاسخ پنجم
خالف حقیقت حقیقت ندارد. اگر مقصود این باشد که علی اولین مخاطب آیات است، این 

شود و هیچ کدام در  است؛ زیرا خطاب آیه همزمان همه مخاطبین را به یکباره شامل می
کند،  شمول آیات مقدم نیست. و اگر گفته شود او اولین کسی است که به آن آیات عمل می

ي کرام  باز هم خالف واقعیت است؛ زیرا در میان آن آیات، آیاتی وجود دارند که صحابه
اند و آیاتی نیز هستند که نیازي نبود علی بدان عمل کند. و  به آنها عمل نموده قبل از علی

اگر گفته شود: شمول آیات براي غیر علی یا عمل کردن به آنها مشروط به علی است، مانند 
وجود امام در نماز جمعه، این گفته به هیچ وجه صحیح نیست، زیرا دربرگرفتن خطاب 

ل آن براي دیگران نیست. و واجب بودن عمل بر بعضی نسبت به برخی مشروط به شمو
مشروط به این نیست که آن عمل بر برخی دیگر نیز واجب بوده باشد. اگر گفته شود علی 
برترین کسی است که مورد نظر آیات هستند، بر این مبنا که او بهترین مردم است اگر افضل 

و اگر ثابت نشود استدالل به این بودن علی ثابت شود نیازي به استدالل این آیه نیست. 
 آیات جایز نیست، پس استدالل به این آیات با هر دو فرض باطل است. 

توانید یادآور شوید این است که ابن عباس علی را برترین  و نهایت چیزي که می
دانست در صورتی که این دروغ بستن به ابن عباس است، چون خالف این ادعا از ابن  می

دید. و اگر فرض بر این باشد که ابن عباس با وجود مخالفت جمهور صحابه عباس معلوم گر
 شود.  ي او حجت تلقی نمی چنین چیزي را گفته باشد، با وجود مخالفت جمهور صحابه گفته

را مورد سرزنش قرار   : این گفته که خداوند در قرآن اصحاب محمدپاسخ ششم
داده و از علی جز به نیکی یاد نکرده است دروغیست آشکار؛ زیرا شناخته نشده است 

کرده باشد،   که خداوند در قرآن ابوبکر را سرزنش کند و حتی بدي در حق پیامبر
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اي مردم، حق ابوبکر را «روایت شده که در خطبۀ خود فرمودند:   بلکه از پیامبر
 .1»هرگز بدي در حق من روا نداشته است بشناسید؛ زیرا

خواست ابوبکر را  از مردم می  کنند بر این که پیامبر احادیث صحیح و ثابت داللت می
بدي   نمود و روایت نشده که در حق پیامبر یاري کنند و از مخالفت با او مردم را منع می

  واستگاري کرد، پیامبرکرده باشد، بر خالف دیگران. علی هنگامی که از دختر ابوجهل خ
 را ایراد نمود که مثل آن در حق ابوبکر هرگز اتفاق نیفتاده است. 2خطبۀ معروفی

گونه که ابوبکر  شد آن در امور عمومی وارد نمی  همچنین علی هرگز همراه پیامبر 
ها و بخشش و  ها و جنگ شد؛ مثالً در مشورت عمومی در مورد ایالت همراه ایشان وارد می

همچون دو وزیري   کرد؛ زیرا ابوبکر و عمر براي پیامبر دیگر موارد، با او مشورت می
با آن دو مشورت کرد.   بودند که در خصوص اسیران بدر و چگونگی رفتار با آنها پیامبر

کرد  تمیم که چه کسی را بر آنها بگمارد با آن دو مشورت  و همچنین در خصوص گروه بنی
با آنها مشورت کرده و آن دو نفر را شوراي خاص خود   که پیامبرو دیگر امور عمومی 

وفات یافت به   قرار داده بود. و در روایت صحیح از علی روایت شده هنگامی که عمر
وي گفت: به خدا سوگند امیدوارم که خداوند تو را همراه دو یارت روز قیامت حشر کند؛ 

من و ابوبکر و عمر داخل شدیم، من و «گفت:  شنیدم که می می  زیرا بسیار از رسول خدا
آمد  و ایشان در امور جنگی که پیش می». ابوبکر و عمر خارج شدیم و من و ابوبکر رفتیم

ي  کرد همان گونه که در داستان افک و تهمت به مادر مؤمنان (عائشه با ابوبکر مشورت می
ت گرفت و از بریره با او مشورت کرد، همچنان که از اسامه بن زید مشور ل صدیقه
دچار تردید شد که  ل او بود. هنگامی که در مسألۀ عایشه  کرد. و این کار ویژگی سؤال 

 این حدیث را نیافتم.  -١

مهر عند ـال ي)، کتاب الشروط، باب الشروط ف۳/۱۹۰در صحیح بخاری (  این حدیث از مسور بن مخرمه -٢

نهم ابوالعاص بن ربیع) م  ، (کتاب فضائل أصحاب النبی .... باب ذکر أصهار النبی۲۳-۵/۲۲: عقدة النکاح

، ۱۹۰۴-۴/۱۹۰۲: )، کتاب النکاح، باب ذب الرجل عن ابنته فی الغیرة واإلنصاف ... و در مسلم۷/۳۷و (

، کتاب النکاح، باب ما یکره أن ۳۰۵-۲/۳۰۴: کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمه، و سنن ابوداود

سنن  لمناقب، باب ما جاء فضل فاطمة ـال، کتاب ۳۶۰-۵/۳۵۹: یجمع بینهن من النساء، و سنن ترمذی

 آمده است.  ،۳۲۸، ۴/۵: ، کتاب النکاح، باب الغیرة، و در مسند امام احمد۶۴۴-۱/۶۴۳: ابن ماجه
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او را طالق دهد یا نگه دارد؟ از بریره در خصوص باطن کار عایشه سؤال کرد و با علی نیز 
ي توست و ما جز خیر چیزي  در خصوص آن مشاوره کرد. اسامه گفت: اهل و خانواده

دانیم. علی گفت: خداوند بر تو تنگ نکرده و سخت نگرفته است و زن غیر از او فراوان  نمی
بنابر آنچه   است. با وجود این، قرآن براي برائت عایشه و باقی ماندن او در نکاح پیامبر

 .1اسامه بن زید بدان اشاره کرده بود نازل شد
با زنانش   یامبرشد و در کارهاي خاص پ در چنین شورایی وارد می  و عمر
گفت تا اینکه ام سلمه به او گفت: اي عمر، در همه چیز وارد شدي و حتی در  سخن می

و زنان اوست نیز دخالت کردي. در امور عمومی کلی که تمام   کارهایی که بین پیامبر
با ابوبکر و   گرفت اگر وحی خاص در خصوص آن نبود پیامبر مسلمانان را در برمی

شد ولی آن دو نفر اصل  کرد. گرچه فرد دیگري هم در شورا داخل می عمر مشورت می
شد و گاهی نیز حق بر خالف نظر او  شورا بودند و گاه قرآن موافق نظر عمر نازل می

چیزي را از  گشت. دانسته نشده که پیامبر گردید، پس از نظر خود برمی روشن می
در هیچ   شود). ابوبکر  (موجب رنجش خاطر پیامبر 2اشدابوبکر ناپسند داشته ب
کرد جز اینکه او و عمر در خصوص اینکه چه کسی به فرماندهی و  کاري پیشدستی نمی

تمیم گمارده شود با یکدیگر به نزاع پرداختند تا اینکه صدایشان بلند شد  سرپرستی بنی
 پس خداوند این آیه را نازل کرد: 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِ ٱ � ْ  ينَ �َّ ْ َ�ُعوٓ تَرۡ  َ�  َءاَمُنوا ۡص  ا

َ
ٰ أ ْ َ�ۡ  َوَ�  �َِّ�ِّ ٱ تِ َصوۡ  َق فَوۡ  تَُ�مۡ َ�  ۥَ�ُ  َهُروا

 ِ  ].2[الحجرات:  ﴾لِ َقوۡ لۡ ٱب

 ،۵/۱۱۶: روایت شده است که ابتدای آن این لفظ بخاری لحدیث افک: حدیثی طوالنی است که از عایشه  -١

انداخت هر کدام که  کرد بین همسران خود قرعه می صد سفر میهر گاه ق  باشد عایشه گفت: رسول خدا می

، کتاب ۱۷۶-۳/۱۷۳: رفت. این حدیث در صحیح بخاری می  قرعه به نام او بود همراه با رسول خدا

) 
ً
، ۷۷-۶/۷۶ك: مغازی، باب حدیث اإلفـ)، کتاب ال۱۲۰-۵/۱۱۶الشهادات، باب تعدیل النساء بعضهن بعضا

 و كحدیث اإلف ي، باب حدیث فة، کتاب التوب۲۱۳۸-۴/۲۱۲۹: یوسف، و صحیح مسلمکتاب التفسیر، سورة 

 آمده است.  ،۱۹۷-۶/۱۹۴: در مسند امام احمد

  ناپسند دارد و فعلی از او سر بزند که برای پیامبر   چیزی را از ابوبکر   یعنی شناخته نشده است که پیامبر -٢

 ناخوشایند باشد. 
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بلند نکنید و   هایتان را بیشتر از صداي پیامبر اید، صداي اي کسانی که ایمان آورده«
 .»در حضور وي بلند سخن نگویید

 در این داستان بیشتر از اذیت او در داستان فاطمه نبود.   که اذیت پیامبر
 فرماید:  خداوند می

ن لَُ�مۡ  َ�نَ  َوَما﴿
َ
ْ تُؤۡ  أ ِ ٱ رَُسوَل  ُذوا  ].53[األحزاب:  ﴾�َّ

 .»شایسته نیست براي شما که فرستاده خدا را اذیت کنید«

 و خداوند در شأن علی این آیه را نازل کرد: 

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ َ�قۡ  َ�  َءاَمُنوا لَوٰ ٱ َرُ�وا نُتمۡ  ةَ لصَّ

َ
ٰ  َوأ  ].43[النساء:  ﴾َرىٰ ُسَ�

 .»اید، در حالت مستی نزدیک نماز نشوید اي کسانی که ایمان آورده«

فرمودند: انسان در   ، پیامبر1هنگامی که نماز خواند و قرآن را اشتباه قرائت کرد
خوانید،  بیشتر چیزها اهل مجادله است. هنگامی که به علی و فاطمه گفت آیا نماز نمی

(یعنی او اختیار ما را  2هاي ما فقط در دست خداوند پاك و متعال است پس گفتند: جان
 دارد و حق امر و نهی دارد. مترجم) 

* * * 

بن ابیطالب  حاتم با سند خود از علی ی نساء آورده است که ابن ابی سوره ۴۳تفسیر خود بر ابتدای آیه حافظ ابن کثیر در  -١

 کند که گفت: عبدالرحمن بن عوف طعامی برای ما فراهم کرده و به ما خمر نوشاند و خمر ما را گرفت.  روایت می

َهاَ�ٰٓ  قُۡل ﴿ وقت نماز فرارسید پس یکی را به عنوان امام پیش فرستادند گفت: ُّ�
َ
ٰ لۡ ٱ � �ۡ  َ�ٓ  ١ فُِرونَ َ�

َ
 َما ُبدُ أ

پرستیم. که خداوند آیه مذکور  پرستید می و در ادامه گفت: نحن نعبد ما تعبدون: ما آنچه شما می ﴾٢ ُبُدونَ َ�عۡ 

بن  حاتم نیز این چنین روایت کرده است. همچنین ترمذی از عبدالله گوید: ابن ابی را نازل کرد. ابن کثیر می

حمید از عبدالرحمن دشتکی به وسیله او گفت این حدیث حسن صحیح است. سپس ابن کثیر حدیث دیگری 

آورد که در آن آمده است: امام آنها عبدالرحمن بن عوف بود و سپس  که ابن جریر طبری آن را روایت کرده می

است. و ابن کثیر حدیث سوم را گوید: ابوداود و نسائی از حدیث ثوری نیز این چنین روایت کرده  ابن کثیر می

که طبری روایت کرده بود آورده است که در آن نماز، علی بن ابیطالب امام جماعت بود. و حدیث چهارم آورده 

، ۴/۳۰۵: ، سنن ترمذی۹۵۲۵-۹۵۲۴: ، اآلثار۸/۳۷۶: که امام، عبدالرحمن بود. مراجعه شود به تفسیر طبری

 اب تحریم الخمر. ، کتاب األشربة ب۳/۴۴۵: و سنن ابوداود

)، کتاب التهجد، باب ۲/۵۰، کتاب التفسیر، سوره کهف و (۶/۸۸: در صحیح بخاری  این حدیث از علی -٢

 ) روایت شده است. ۱۷۲-۲/۸۹علی صالة اللیل ... و در مسند امام احمد، چاپ المعارف (  تحریض النبی

 

                                           





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ست و نهم فصل بی
پاسخ به کسی که مدعی امامت علی است به این استدالل که وي 

 است  افضل آل محمد

 ي خداوند است:  دلیل بیست و نهم شیعه براي اثبات امامت علی این فرموده

َ ٱ إِنَّ ﴿ ۚ ٱ َ�َ  يَُصلُّونَ  ۥ�َِكَتهُ َوَمَ�ٰٓ  �َّ ِ َهاَ�ٰٓ  �َِّ�ّ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ  هِ َعلَيۡ  َصلُّوا  وََسّلُِموا

 ].56[األحزاب:  ﴾٥٦ لِيًما�َسۡ 
فرستند. اي کسانی که ایمان آوردید، (شما  درود می  خداوند و فرشتگان او بر پیامبر«

 .»هم) بر او درود بفرستید و چنان که شایسته است سالم بفرستید
ال کردیم: سؤ بن عجره روایت شده است که گفت: از پیامبر در صحیح بخاري از کعب

اي رسول خدا، درود بر شما اهل بیت چگونه است؟ زیرا خداوند به ما آموخته است که 

  .»ا� صّل ىلع �مٍد وىلع آل �مد«فرمود: بگویید:   چگونه سالم بفرستیم؟ پیامبر
در صحیح مسلم آمده است که گفتیم: اي رسول خدا، با چگونگی سالم کردن به تو 

ا� صّل ىلع «ایم، پس درود فرستادن بر تو چگونه است؟ فرمود: بگویید:  آشنا شده
تردید علی باالترین  و بی »براهيمإبراهيم وىلع آل إ�مٍد وىلع آل �مد كما صليت ىلع 

 تر است.  است، پس به امامت شایسته  فرد آل محمد
ت و علی : شکی نیست که این حدیث صحیح و مورد اتفاق مسلم و بخاري اسپاسخ

هاي خاص او نیست؛ زیرا تمامی  است، ولی این از ویژگی  ي آل محمد نیز از جمله
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؛ دو همسر  شوند، مثل عباس و فرزندانش، دختران پیامبر هاشم در آن داخل می بنی
همان طور که در   کلثوم و دخترش فاطمه و همچنین همسران پیامبر عثمان، رقیه و ام

 »ا� صّل ىلع �مٍد وىلع أزواجه وذر�ته«صحیحین از ایشان روایت شده که فرمودند: 
شوند و برادران علی مثل جعفر و  و حتی سایر اهل بیت ایشان تا قیامت در آن داخل می

شوند. و معلوم است که دخول این افراد در سالم و درود، داللت بر  عقیل مشمول آن می
کند. و با شامل بودن این درود شایستگی  ي افراد مشمول آن صیغه بر غیر خود نمیبرتر

بینی که  کنند، چه رسد به اینکه آن را مختص امامت بدانیم. آیا نمی امامت را پیدا نمی
عمار، یاسر، مقداد، ابوذر و دیگران که شیعه و اهل سنت بر فضل آنها اتفاق دارند در 

شوند، در حالی که عقیل و عباس و فرزندانش  داخل نمی  ددرود فرستادن بر آل محم
شوند. حال آنکه به اتفاق اهل سنت و شیعه آنها از اینها برترند. همچنین  مشمول آن می

داخل صیغۀ درود هستند ولی زن براي امامت شایسته   عایشه و دیگر زنان پیامبر
شود، پس این فضیلت  نمینیست و به اتفاق اهل سنت و شیعه زن افضل مردم محسوب 

مشترك بین علی و دیگران است و هر کس به آن متصف باشد برتر از دیگري که بدان 
روایت شده است که فرمودند:   باشد. و در صحیحین از پیامبر متصف نیست، نمی

ي من است، سپس کسانی که به دنبال مردمان این دوره  ها دوره بهترین دوران«
ن تابعین از افراد قرن سوم بهترند. برتري دادن جمع یا کلی بر جمع بنابرای». آیند... می

دیگر مستلزم آن نیست که تک تک افراد جمع اول بر تک تک افراد جمع دوم برتر 
را   باشند؛ زیرا در قرن سوم و چهارم افرادي بودند که از بسیاري که اصحاب پیامبر

امثال او که اهل فتنه و آشوب بودند و اند بهتر و برتر بودند؛ مثل اشتر نخعی و  دیده
بن یوسف و نظیر او  عبید و امثال او از دروغگویان و اهل افتراء، و حجاج مختار بن ابو

 .1که اهل ظلم بودند

افراد نامبرده اگر چه اصحاب پیامبر را دیده بودند اما کسانی دیگر وجود داشتند که بعد از اینها آمده و اصحاب را  -١

 ندیده بودند اما از اینها بهتر بودند [مصحح]. 

 

                                           



 269 امامت در پرتو کتاب و سنت (بخش اول)

بودند، چنان   علی باالترین فرد اهل بیت نیست، بلکه برترین اهل بیت، خود پیامبر
و این  1گیریم تی که ما اهل بیت صدقه نمیدانس به حسن فرمودند: آیا نمی  که رسول اهللا

 گویند:  گونه که فرشتگان می گیرد. همان م همراهانش را دربرمیسخن، هم متکلم و ه

ِ ٱ ُت رَۡ�َ ﴿ هۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ۥُتهُ َوَ�رََ�ٰ  �َّ
َ
 ].73[هود:  ﴾ِت� يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

 .»رحمت و برکات خداوند بر شما اهل بیت باد!«

 .»براهيمإا� صّل ىلع �مد وىلع آل �مد كما صليت ىلع «فرماید:  می  پیامبر
خداوندا، به محمد و آل محمد درود بفرست همان گونه که به ابراهیم و آل ابراهیم درود «

 فرماید:  و ابراهیم نیز داخل اهل بیت خود بود. همچنین می »فرستادي

﴿ ٓ ا رۡ  إِ�َّ
َ
ٓ  َحاِصًبا ِهمۡ َعلَيۡ  َناَسلۡ أ ُ  َءاَل  إِ�َّ َّيۡ  وٖط� ل  ].34[القمر:  ﴾٣٤ �َِسَحرٖ  ُهمَ�ٰ �َّ

(و همه را هالك  یمفرستاد آورد یرا به حرکت درم یگهاکه ر يما بر آنها تندباد«
 .»!یم)، جز خاندان لوط را که سحرگاهان نجاتشان دادیمکرد

 شود:  هم در آل لوط داخل می  که لوط

َ ٱ إِنَّ ﴿ ٰ إِبۡ  وََءاَل  اَونُوحٗ  َءاَدمَ  َطَ�ٰٓ ۡص ٱ �َّ  ].3عمران:  [آل ﴾٣٣ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  نَ َ�ٰ ِعمۡ  وََءاَل  هِيمَ َ�
 .»عمران را در میان مردمان عالم برگزید خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل«

 نیز داخل در آل است:  که ابراهیم 

ٰٓ  مٌ َسَ�ٰ ﴿  ].130[الصافات:  ﴾١٣٠ يَاِس�َ  إِۡل  َ�َ
 داخل است.که یاسین در سالم 

، کتاب الجهاد، باب من تکلم ۴/۷۴: این حدیث را با این لفظ جایی نیافتم ولی لفظ حدیث در صحیح بخاری -۲

آمده است: که حسن بن علی یک خرما از خرماهای صدقه برداشت و آن را   رسیة والرطانة از ابوهریرهبالفا

 در دهان خود گذاشت

، کتاب الزکاة، باب تحریم ۲/۷۵۱: خوریم. در مسلم دانی که ما صدقه نمی فرمود: کخ کخ آیا نمی  پیامبر

با لفظ: برای ما صدقه حالل نیست آمده است .  وعلی آله ... و به طریق دیگری  الله الزکاة علی رسول

-۲/۸۳: احادیث دیگری در صحیح مسلم به همین معنا و در همین باب آمده است و شبیه آن در سنن ابوداود

 روایت شده است. ، ۱۶۷-۲/۱۶۵: و سنن ترمذی ۸۴
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. که ابوأوفی نیز در آن داخل 1»و�أيب أا� صّل ىلع آل «:  پیامبر هپس در فرمود
فرماید: به این مرد، مزماري از مزامیر آل داود،  شود و نیز در خصوص ابوموسی می می

برترین اهل بیت است، به معناي افضل   بعد از پیامبر . اگر علی 2داده شده است
هاشم از دیگران برتر هستند؛ چون  نیست، زیرا بنی  بودن او از همه مردم بعد از پیامبر

 ، از آنهاست و اگر از آنها خارج شود لزومی ندارد که برترینِ آنها بعد از پیامبر  پیامبر
از تابع تابعین هستند و در میان  از غیر آنها برتر باشد؛ همان گونه که اگر تابعین، برتر

آنها یکی برتر بود لزومی ندارد که نفر دومِ تابعین برتر از برترین فرد تابع تابعین باشد. 
بلکه اگر جماعتی بر جماعت دیگر برتري داده شد و برترِ آنها از برترِ دومی نیز برتر بود 

اقامه گردد؛ بلکه گاهی گفته و آنچه بعد از آن است، باید براي اثبات این برتري دلیل 
هاي دیگر  شود: الزم نیست که برترین گروه اول، برتر از فاضل گروه دوم یا گروه می

 باشد مگر اینکه دلیل اقامه شود. 
همانا خداوند متعال از پسران «نقل شده که فرمود:   در صحیح مسلم از پیامبر

هاشم را  برگزید، و از نسل قریش بنیاسماعیل کنانه را برگزید و قریش را از نسل کنانه 
و اینکه قریش به صورت عموم از دیگران برتر هستند، به این معنی نیست که  )3(بر گزید

تک تک آنان از دیگران برترهستند، بلکه در میان عرب و غیر عرب هم مؤمنانی هستند 

علی غیر النبی و در ، کتاب الدعوات، باب هل یصلی ۸/۷۷: در صحیح بخاری  اوفی این حدیث از ابن ابی -١

، کتاب الزکاة، ۵/۲۲: ، کتاب الزکاة، باب دعاء المصدق ألهل الصدقة، و در سنن نسائی۲/۱۴۲: سنن ابوداود

)، کتاب الزکاة، باب ما یقال عند اخراج الزکاة ۱/۵۷۲باب صالة اإلمام علی صاحب الصدقة و سنن ابن ماجه (

 ) روایت شده است. ۳۸۳-۳۸۱-۳۵۵-۴/۳۵۳و در مسند امام احمد، چاپ حلبی (

)، کتاب ۱۹۵)، ص (۶ج ( :از ابوموسی اشعری در صحیح بخاری -با وجود اختالف در لفظ آن-این حدیث  -٢

فضائل القرآن باب حسن الصوت بالقراءة با این عبارت آمده که: ای ابوموسی، مزماری از مزامیر آل داود به تو 

موسی  ، کتاب المناقب، باب مناقب ابی۳۵۶-۵/۳۵۵: ترمذیو  ۱/۵۴۶: داده شده است. و در صحیح مسلم

 االشعری و در سنن ترمذی، سنن ابن ماجه و مسند احمد نیز روایت شده است. 

(کتاب الفضائل، باب فضل ۴/۱۷۸۲ :در کتاب: مسلم  این حدیث با تغییراتی در لفظ آن از واثله بن االسقع -٣

 :مسندـ) ودر الفضل النبی  ياب المناقب، باب ماجاء ف(کت ۵/۲۴۳ :و در سنن ترمذی  نسب النبی

 روایت شده است.  ۴/۱۰۷
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ستند افراد ترند، کسانی از قریش که جزو سابقین اول ه که از اکثر قریش برتر و فاضل
» طُلَقاء«شماري اند، و اکثرشان در سال فتح مکه به اسالم روي آوردند که لقب  انگشت

 یعنی آزاد شدگان بر آنان اطالق شد.
ي قریش نیستند، بلکه مهاجرین هم قریشی و هم از غیر  و همۀ مهاجرین از طایفه

مقداد بن األسود اند، مانند: ابن مسعود هذلی، عمران بن حصین خزاعی،  قریش بوده
ترند. سابقین از  کندي،که آنان و دیگران از اهل بدر از بیشترین بنی هاشم برتر و فاضل

میان بنی هاشم عبارتند از: حمزه، علی، جعفر، عبیده بن حارث فقط چهار نفر. در 
حالیکه اهل بدر تعدادشان سیصد و سیزده نفر بودند که از میان آنان تنها سه نفر از بنی 

 م بودند، پس سائر اهل بدر از سائر بنی هاشم برترند. هاش
و اهل   این توضیحات همه بنابر این است که درود و سالم فرستادن بر آل محمد

بیت ایشان مقتضی این است که آنان از سایر اهل بیت برتر هستند که این نظریه مذهب 
ش هستند و قریش هم گویند: بنی هاشم بزرگان قری باشد که می اهل سنت و جماعت می

 بزرگترین و برترین اهل عرب هستند، و عرب نیز برترین بنی آدم هستند.

» حرب كرمانی«ي اهل سنت نقل شده است، همانطور که  این چیزي است که از أئمه

از مشایخ خود مثل: امام احمد و اسحاق و سعید بن منصور و عبداهللا بن زبیر حمیدي و 
بعضی هم این برتري را بنا به این دلیل قبول ندارند مانند:  نماید. غیره آن را ذکر می

اند و غیر آنان هم  آن را ذکر کرده» المعتمد«قاضی ابوبکر، و قاضی ابو یعلی در کتاب 
 بعضی دیگر بر این باورند.

ثابت و نقل شده که   تر است، چون در حدیث از پیامبر ي اول صحیح  اما گفته
ا از نسل اسماعیل برگزیده و قریش را هم از کنانه برگزیده و خداوند کنانه ر«فرموده: 

و نیز روایت شده که ». هاشم را از قریش برگزیده و من را هم از بنی هاشم برگزیده
که این روایت در غیر از اینجا هم زیاد » خداوند اوالد اسماعیل را برگزیده«فرموده اند: 

 ذکر شده است.

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ام  فصل سی
مرج «تفسیر ابن عباس را در مورد آیت  رد و پاسخ کسی که

 کند روایت می» البحرین

 ام، این آیه شریفه است که می فرماید: گوید: دلیل سی رافضی می

 ].20-19[الرحمن:  ﴾٢٠ غَِيانِ َ�بۡ  �َّ  َزخٞ بَرۡ  َنُهَمابَيۡ  ١٩ َتقَِيانِ يَلۡ  نِ َر�ۡ حۡ ۡ�َ ٱ َمَرجَ ﴿
کنند. میان آن دو حد فاصلى   اى] روان کرد [که] با هم برخورد می دو دریا را [به گونه«

 . »کنند است که به هم تجاوز نمى

 َمَرجَ ﴿ از تفسیر ثعلبی و از طریق ابی نعیم از ابن عباس روایت شده که گفت:
 ﴾٢٠ غَِيانِ َ�بۡ  �َّ  َزخٞ بَرۡ  َنُهَمابَيۡ ﴿باشد  منظور علی و فاطمه می ﴾١٩ َتقَِيانِ يَلۡ  نِ َر�ۡ حۡ ۡ�َ ٱ

 باشد. می منظور پیامبر

ۡ ٱوَ  لُؤُ للُّؤۡ ٱ ُهَماِمنۡ  ُرجُ َ�ۡ ﴿ از هر دو دریا مروارید و مرجان «]. 22[الرحمن:  ﴾٢٢ َجانُ َمرۡ ل

کدام از  باشد، و این فضیلت و جایگاه براي هیچ منظور حسن و حسین می »برآید
 تر است.  صحابه حاصل نشده پس او از همه براي امامت شایسته

: این نوع تفسیر و امثال آن طرز تفکر مفسري است که خود پاسخ این گفته
گوئی بیشتر شبیه است تا به تفسیر قرآن.  گوید؛ زیرا این تفسیر به یاوه فهمد چه می نمی
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در قرآن است؛ بلکه بسیار بدتر هم از تفسیر  )1(دینان و قرامطه این تعبیر از نوع تفسیر بی
گشاید تا قرآن را مورد انتقاد  دینان می باشد. این نوع تفسیر کردن راه را براي بی آنان می

قرار دهند. تازه تفسیر قرآن به این شکل بزرگترین اشکال و ایراد را بر قرآن وارد 
 نماید. می

ت تفاسیري در مورد چهار خلیفه دارند ناگفته نماند بعضی نادانان منتسب به اهل سن
گویند منظور از  ها باطل است، مثل تفاسیري که می که این تفاسیر هم مثل تفاسیر رافضی

ٰ ٱ﴿ي  کلمه ٰ ٱوَ ﴿  : محمد﴾ِ�ِ�نَ ل�َّ ۡ ٱوَ ﴿عمر،  ﴾نِتِ�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ ﴿: ابوبکر، ﴾ِد�ِ�َ ل�َّ  فِرِ�نَ تَغۡ ُمسۡ ل
 ِ  ٱب

َ
 اند:  ي این آیه گفته بارهعلی است. و یا در  ﴾١٧ َحارِ سۡ ۡ�

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ ﴿منظور: ابوبکر، و  ﴾ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ : عمر و ﴾ُكفَّ

﴿ ٓ ٰ ﴿و عثمان : ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ءُ رَُ�َا عٗ  ُهمۡ تََرٮ دٗ  اُركَّ  باشد. : علی می﴾اُسجَّ

�ۡ ٱوَ ﴿: ابوبکر و از ﴾ّ�ِ�ِ ٱوَ ﴿گویند مقصود از  و یا می  َوُطورِ ﴿: عمر، و از ﴾١ ُتونِ لزَّ
 ٱ َ�ِ ۡ�َ ٱ َذاَوَ�ٰ ﴿ عثمان، و از :﴾٢ ِسينِ�َ 

َ
ي  باشد. و یا در مورد سوره : علی می﴾٣ ِم�ِ ۡ�

   فرماید: عصر که خداوند می

ِينَ ٱ إِ�َّ  ٢ ُخۡ�ٍ  لَِ�  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إِنَّ  ١ َعۡ�ِ لۡ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ْ ﴿ ابوبکر و ازمنظور ﴾ َءاَمُنوا  وََعِملُوا
ٰ ٱ ْ َوتََواَصوۡ ﴿عمر و از  ﴾تِ لَِ�ٰ ل�َّ ِ  ا ْ َوتََواَصوۡ ﴿عثمان و از ﴾ قِّ �َۡ ٱب ِ  ا ۡ�ِ ٱب  باشد. علی می ﴾٣ لصَّ

باشد و با کفر و الحاد شیعیان  این نوع تفاسیر از جنس همان تفاسیر شیعیان می
 شباهت دارد. همانگونه که در تفسیر این آیه:

حۡ  ءٍ َ�ۡ  َوُ�َّ ﴿
َ
بِ�ٖ  إَِما�ٖ  ِ�ٓ  هُ َ�ٰ َصيۡ أ  ].12[یس:  ﴾١٢ مُّ

 . »ایم اى روشن برشمرده و هر چیزى را در کارنامه«

 باشد. و یا در تفسیر آیه:  ي امام، علی می گویند منظور از کلمه می

مِّ  ِ�ٓ  ۥ�نَّهُ ﴿
ُ
�ۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ  .]4[الزخرف:  ﴾٤ َحِكيمٌ  َلَعِ�ٌّ  َناَ�َ

 .   »که آن در کتاب اصلى [لوح محفوظ] به نزد ما سخت واال و پر حکمت استو همانا «

 . ای از اسماعیلیه پیروان حمدان بن اشعب ملقب به قرمط قرامطه: فرقه -١
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 گویند: ي ملعونه در این آیه می و در مورد شجره. یند: منظور علی پسر ابی طالب استگو می

َجَرةَ ٱوَ ﴿  ۡ ٱ لشَّ  ].60[اإلسراء:  ﴾َءاِن� ُقرۡ لۡ ٱ ِ�  ُعونَةَ َملۡ ل
 . »شده در قرآن و آن درخت لعنت«

 أمیه است. بنیمنظور 
ي این گفته ها نزد آنان زیاد است که اگر کسی کمی از خدا شرم بکند و یا  و نمونه

آورد. همانطور است این  ها را بر زبا ن نمی ایمان به خدا و کتابش داشته باشد این گفته
 گفته که در تفسیر این آیه:

 ].19[الرحمن:  ﴾١٩ َتقَِيانِ يَلۡ  نِ َر�ۡ حۡ ۡ�َ ٱ َمَرجَ ﴿
 . »اى] روان کرد [که] با هم برخورد کنند دریا را [به گونهدو «

 �َّ  َزخٞ بَرۡ  َنُهَمابَيۡ ﴿باشد و یا در تفسیر  : مقصود علی و فاطمه می گوید رافضی می
باشد. و در  می  گفته: منظور از آن برزخ و فاصله پیامبر ].20[الرحمن:  ﴾٢٠ ِغَيانِ َ�بۡ 

ۡ ٱوَ  لُؤُ للُّؤۡ ٱ ُهَماِمنۡ  ُرجُ َ�ۡ ﴿مورد  از هر دو [دریا] مروارید و « ].22[الرحمن:  ﴾٢٢ َجانُ َمرۡ ل

باشد. کسی که  گفته: منظور از مروارید و مرجان حسن و حسین می »مرجان برآید
داند که این تفسیر چقدر باطل است و  کمترین علم و آگاهی داشته باشد، خوب می

هاي بیهوده مبرا است. این تفسیر  گفتهشکی نیست که ابن عباس این را نگفته و از این 
کند، اما راویان نا  تواند از نوع تفسیر ثعلبی باشد که همراه با سند روایت می فقط می

کند، که این خود دروغ بزرگی  مشخص و ناپیدا هستند و از سفیان ثوري هم روایت می
نوري مرا است نسبت به او. روایت به این شرح است: ثعلبی گفت: حسن پسر محمد دی

خبر داد که موسی پسر محمد پسر علی پسر عبداهللا گفت: پدرم در کتابش که براي ابی 
دادم که بعضی از  خواند من هم گوش می محمد پسر حسن پسر علویه القطان می

معروف بود و او هم از ابو » طسم«اند که مردي در مصر به نام  یارانمان برایمان نقل کرده
کند که در مورد این آیات:  و او هم از سفیان ثوري نقل میحذیفه او هم از پدرش 

گوید:  می]. 20-19[الرحمن:  ﴾٢٠ غَِيانِ َ�بۡ  �َّ  َزخٞ بَرۡ  َنُهَمابَيۡ  ١٩ َتقَِيانِ يَلۡ  نِ َر�ۡ حۡ ۡ�َ ٱ َمَرجَ ﴿
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ۡ ٱوَ  لُؤُ للُّؤۡ ٱ ُهَماِمنۡ  ُرجُ َ�ۡ ﴿باشند،  منظور فاطمه و علی می حسن  ].22[الرحمن:  ﴾٢٢ َجانُ َمرۡ ل
 کند.  باشند. این سند تاریکی بر تاریکی است که هیچ چیزي را اثبات نمی و حسین می

 

 

 براي روشن کردن این دروغ چند راه وجود دارد:

: این آیات در سوره الرحمن هستند، این سوره هم به اجماع مسلمانان در مکّه اول
 متولد شده اند.مکّرمه نازل شده است در حالیکه حسن و حسین در مدینه 

و حسن به مروارید و حسین » دو دریا«: اینکه نامگذاري فاطمه و علی به بحرین دوم
به مرجان و نکاح علی و فاطمه به در هم آمیختن دو دریا اصطالحی است که در 
فرهنگ و زبان و قواعد عرب به هیچ وجه قابل توجیه نیست، نه در معنی حقیقی و نه 

وري که دروغ و افتراء است بر خدا و قرآن مجید، به همان شیوه در مجازي، بلکه همانط
 . )1(بر لغت و زبان قواعد عرب هم دروغ است

شود چون  آدم دیده نمی اینکه در خلقت آنها چیزي زیادتر از خلقت باقی بنیسوم: 
باشد. پس در ذکر  هر کسی که ازدواج کند و داراي دو بچه شود از همان جنس می

که ابن عباس گفته: یعنی آنها را رها کرده  ﴾١٩ اِن یَتقِ لۡی ِن یَۡر َبحۡلۡٱ َمَرَج ﴿ گوید: حافظ ابن کثیر در تفسیر این آیات می -١

ای که غیر مرئی  ابن زید گفته یعنی: خداوند آنها را منع کرده که مخلوط شوند. بسبب پرده» یلتقیان«و در مورد 

 باشد.  است و مانع بهم رسیدن آنها می

ت واز آن استفاده یعنی شور و شیرین، شیرین آنست که در بین مردم روان اس  ی (بحرین) منظور از کلمه

ِيٱ َوُهوَ ﴿ ی فرقان در مورد آیه: نمایند. در سوره می َجاجٞ  حٌ ِملۡ  َذاَوَ�ٰ  فَُراتٞ  بٞ َعذۡ  َذاَ�ٰ  نِ َر�ۡ حۡ ۡ�َ ٱ َمَرجَ  �َّ
ُ
 وََجَعَل  أ

ۡ  �رٗ وَِحجۡ  ازَخٗ بَرۡ  َنُهَمابَيۡ  روان  زنان به سوی هم ا را موجیو اوست کسی که دو در« ].۵۳[الفرقان:  ﴾٥٣ �ُجورٗ �َّ

.  بر این »می استوار قرار دادیان آن دو مانع و حریکی شور [و] تلخ است و مین [و] گوارا و آن یریکی شین یکرد ا

ای قرار داده که هیچکدام  در بین آنها پرده«یعنی  ﴾٢٠ ِغَيانِ َ�بۡ  �َّ  َزخٞ بَرۡ  َنُهَمابَيۡ ﴿موضوع صحبت کردیم.

ۡ ٱوَ  لُؤُ للُّؤۡ ٱ ُهَماِمنۡ  ُرجُ َ�ۡ ﴿ »تواند به دیگری غالب گردد نمی از مجموع آنان اگر این لؤلؤ  :یعنی ﴾٢٢ َجانُ َمرۡ ل

کند .لؤلؤ یعنی مروارید که معروف است و اّما مرجان گفته شده که  مرجان از یکی شان بوجود بیاید کفایت می

 -۳سیر ابن جوزی مـزادال -۲تفسیر طبری  -۱باشد .به این منابع نگاه کنید:  به معنی مروارید کوچک می

 منثور: سیوطی.       ـالدرال
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شود که سبب نشان دادن عظمت و  صورت چیز عجیبی دیده نمی بدینخلقت ایشان 
شود)  قدرت خداوند گردد (البته در خلق انسان نهایت عظمت و قدرت خداوند دیده می

شود. پس خلق آنان موجب تخصیص  آدم دیده می مگر همان چیزي که در بقیه بنی
و فاطمه) و دو تا بچه  باشد. و اگر هم به دلیل جایگاه و مقام زن و شوهر (علی نمی

(حسن و حسین) باشد پس جایگاه ابراهیم و اسحاق و یعقوب و منزلتشان از جایگاه 
سوال شد: چه کسی از   علی بزرگتر و برتر است. در حدیث صحیح آمده که از پیامبر

تر است؟ فرمود: کسی که تقوایش بیشتر باشد. عرض کردند: ما در این باره  همه گرامی
ال نکردیم، پس فرمود: یوسف پیامبر خدا پسر یعقوب پیامبر خدا پسر اسحاق از شما سؤ

 . )1(پیامبر خدا پسر ابراهیم دوست خدا
که خداوند ما را مأمور ساخته در نماز همانند مقام   و همچنین خاندان ابراهیم

 آنها براي آل پیامبرمان بطلبیم جایگاهشان باالتر از خاندان علی است اما الزم است
 از ابراهیم باالتر است.   ي محمد بگوییم که مرتبه

فرماید که خودش این دو دریا  ي فرقان می خداوند در آیت دیگري از سوره چهارم:
 را با هم مخلوط کرده: 

ِيٱ وَُهوَ ﴿ َجاجٞ  حٌ ِملۡ  َذاَوَ�ٰ  فَُراتٞ  بٞ َعذۡ  َذاَ�ٰ  نِ َر�ۡ حۡ ۡ�َ ٱ َمَرجَ  �َّ
ُ
 ازَخٗ بَرۡ  َنُهَمابَيۡ  وََجَعَل  أ

ۡ  �رٗ وَِحجۡ   ].53[الفرقان:  ﴾٥٣ �ُجورٗ �َّ
زنان به سوى هم روان کرد این یکى شیرین و گوارا  و اوست ذاتى که دو دریا را موج«

 .»و آن یکى شور و تلخ است و میان آن دو مانع و حریمى استوار قرار داد
اگر منظور از این کار علی و فاطمه بود این خود براي یکی از ایشان ذّم تلقی  
 شود و این هم با اجماع تمام اهل سنت و تشیع باطل است. می

اگر منظور  ].20[الرحمن:  ﴾٢٠ ِغَيانِ َ�بۡ  �َّ  َزخٞ بَرۡ  َنُهَمابَيۡ ﴿اینکه خداوند فرموده:  پنجم:
اي که مانع شده که آنان به یکدیگر تجاوز ننمایند  علی و فاطمه بود باید برزخ و پرده

َذَ ٱوَ ﴿ (کتاب األنبیاء) باب قوله تعالی: ۴/۱۴۰این حدیث از ابی هریره رضی الله عنه در صحیح بخاری  -١ ُ ٱ �َّ َّ� 
ٰ إِبۡ   تٞ َءاَ�ٰ  ۦٓ َوتِهِ �خۡ  يُوُسَف  ِ�  َ�نَ  لََّقدۡ ﴿و (کتاب األنبیاء) باب قول الله تعالی:  ۴۰/۱۴۹﴾١٢٥ َخلِيٗ�  هِيمَ َ�

 ٓ ا  روایت شده است. ﴾٧ �ِلِ�َ ّلِلسَّ
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و یا غیر او باشد که مانع باشد یکی از ایشان به دیگري  -به گمان ایشان-باشد  پیامبر
 تجاوز نماید و این به جاي مدح بیشتر به ذم شباهت دارد.

 تمامی مفسرین بر خالف این نظریه متفق هستند، همانطور که ابن جریر و غیره ششم:
رسند. و  کنند که ابن عباس گفته: دریاي آسمان و دریاي زمین هر سال به هم می ذکر می

و این  )1(ها حسن گفته: مرج البحرین، یعنی دریاي فارس و روم، بینهما برزخ، یعنی جزیره

ۡ ٱوَ  لُؤُ للُّؤۡ ٱ ُهَماِمنۡ  ُرجُ َ�ۡ ﴿آیه:  زجاج گفته: چیزي که از دریا  ].22[الرحمن:  ﴾٢٢ َجانُ َمرۡ ل
شود نمک است و جمع کردن این دو دریا به خاطر این است اگر از هر کدام  خارج می

چیزي خارج شود و در واقع از دیگري هم همینطور چون با هم هستند، همانگونه که 

مۡ ٱ وََجَعَل  �نُورٗ  �ِيِهنَّ  َقَمرَ لۡ ٱ وََجَعَل ﴿فرماید:  می اجٗ  َس لشَّ  ].16[نوح:  ﴾١٦ اِ�َ
دو رأي هست، یکی اینکه مرجان یعنی مروارید ریز و » لؤلؤ و مرجان«اما در مورد 

کوچک و لؤلؤ یعنی مروارید بزرگ. این گفته ابن عباس و قتاده و فراء و ضحاك است. 
شود و  هایی که از دریا خارج می نامی است براي تمامی دانه» لؤلؤ«گوید:  زجاج می

ها. قول دوم: لؤلؤ به معناي کوچک و مرجان به  ترین این دانهمرجان هم یعنی کوچک
اند. ابن عباس گفته: هنگامی که  معناي بزرگ آمده. این را مجاهد و سدي و مقاتل گفته

کنند، هر چیزي که داخل آنها شود  بارد و صدفها دهانشان را باز می از آسمان باران می
شود. ابن مسعود  اي داخل آنان شود لؤلؤ می گوید: اگر قطره لؤلؤاست، اما ابن جریر می

 باشد. گفته: مرجان به معنی صدفهاي سرخ می
زجاج گفته: که مرجان بسیار سفید است. از ابی یعلی حکایت شده که مرجان نوعی 

 .2از لؤلؤ است
* * * 

 نگاه کنید. ۸/۱۱۲: مسیرـ، و تفسیر زاد ال۷۶-۲۷/۷۴به تفسیر طبری (چاپ بوالق)  -١

 نگاه کنید.  ،۸/۱۱۳: مسیرـ، و زادال۷۸-۲۷/۷۶به تفسیر طبری (چاپ  بوالق)  -٢

 

                                           



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل سی و یکم 
گوید که فقط علی  می پاسخ به کسی که مدعی امامت علی است و

 بر علم الکتاب آگاهی دارد

 فرماید:  باشد که می گویند: دلیل سی و یکم بر امامت علی این آیه از قرآن می روافض می

 ].43[الرعد:  ﴾٤٣ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ مُ ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  َوَمنۡ ﴿
از طریق ابی نعیم از ابن حنفیه روایت شده گفته: او علی بن ابی طالب است. و از 
تفسیر ثعلبی از عبداهللا بن سالم روایت شده که گفته: گفتم چه کسی است که علم 
الکتاب نزد اوست؟ گفت: علی بن ابی طالب، و این خود دلیلی است بر برتري و 

  ي امامت است. بزرگواري او، پس او شایسته

 توان به این استدالل پاسخ گفت: از چند نظر می
 اینکه طبق معمول صحت روایت از ابن سالم و ابن حنفیه بررسی شود. اول:

 به فرض صحت آن، به علت مخالفت با قول جمهور حجت نیست. دوم:
 این روایت دروغ است بر زبان آنها ساخته شد است.سوم: 

 فرماید:  این تأویل و تفسیر از اساس باطل است؛ زیرا وقتی که خداوند می چهارم:

ِينَ ٱ َوَ�ُقوُل ﴿ َّ�  ْ ِ  َكَ�ٰ  قُۡل  َسٗ�ۚ ُمرۡ  َت لَسۡ  َ�َفُروا ِ ٱب  َوَمنۡ  َنُ�مۡ َوَ�يۡ  ِ� بَيۡ  �َشِهيدَۢ  �َّ
 ].43[الرعد:  ﴾٤٣ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ مُ ِعلۡ  ۥِعنَدهُ 

 . »او علم کتاب است میان من و شما گواه باشدخدا و آن کس که نزد  بگو کافى است «
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براي   علی بود پس در واقع پیامبر ﴾٤٣ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ مُ ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  َوَمنۡ ﴿اگر منظور از  
کرد. و نتیجتاً شهادتش هیچ  ادعاي نبوتش پسر عمویش علی را به عنوان شاهد معرفی می

نداشت و این شهادت حجتی بر مردم نبود و این شهادت برهان   نفعی براي رسول خدا
گفتند که علی با  شود و مردم می بود، و به این شهادت هیچ کس تسلیم نمی مستدلّی نمی

شد: علی  یکی است، در نتیجه محمد شاهد بر نفس خود است و شاید گفته می  محمد
به او ایمان آوردند به همین و از کسانی است که در اولین مرحله   پسر عموي محمد

 دهد. رفت که علی براي طرفداري و فریب دادن شهادت می دلیل گمان می
شد. تازه اگر کسانی  بود و حکم به شهادتش داده نمی پس شهادتش مورد قبول نمی 

تر  سودبخش  دادند براي رسول خدا مثل ابوبکر و عمر به صدق نبوتش شهادت می
گفتند اینان شاید از اهل کتاب (یهود  تهمتها دورتر بودند. چون میبود، چون آنان از این 

شنیده باشند نه محمد، بعکس   گویان چیزهایی در مورد محمد ونصاري) و یا غیب
گفتند او به غیر از چیزي که با چشم  علی چون در آن هنگام کوچک بوده و دشمنان می

دادند به دلیل  شهادت می  پیامبرداند. و اما اگر اهل کتاب به نبوت  دیده هیچ نمی
تر بود،  را شنیده بودند این شهادت مفید  که از پیامبران خودشان اوصاف محمد این

ي این بود که انبیاء حاضر باشند و شهادت بدهند چون ثابت بودن نقلی  چون به منزله
 ي شهادت خودشان است. که به حد تواتر رسیده باشد به منزله

ها  ي آن درباره  چه از پیامبر دهیم با آن ها شهادت می ا بر امتبه همین دلیل م 
 فرماید:  ایم، همانطور که خداوند تعالی می شنیده

ةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ َجَعلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ مَّ
ُ
ْ  اوََسطٗ  أ َُكونُوا ِ�ّ  ٓ  لرَُّسوُل ٱ َوَ�ُ�ونَ  �َّاِس ٱ َ�َ  ءَ ُشَهَدا

 ].143: ة[البقر ﴾اَشِهيدٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ 
 . »گونه شما را امتى میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد و بدین«

را فضیلتی براي  ﴾٤٣ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ مُ ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  َوَمنۡ ﴿این آدم جاهل که مفهوم این آیه 
که علی   گرداند، بزرگترین اشکال را به علی و بر پیامبر داند و به علی بر می علی می

نماید. و نیز همه دالیلی را که بر حقانیت این دین  توسط ایشان مسلمان شد وارد می
گوید که عمیقا در  نمایند زیر سوال برده است. و این را جز کافر یا جاهلی نمی داللت می
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 جهل فرو رفته باشد.
ل ين كنت ال تدرإف ت  ةمصيب كف

 

 عظمأ ةفاملصيب ين كنت تدرإو 
 

گویی این خود مصیبت است، واگر از روي عمد چیزي  نادانی چنین میاگر از رروي 
 تري است. بدون واقعیت را بگویی این مصیبت بزرگ

آورد، به  : خداوند سبحان در چندین آیه از قرآن مجید اهل کتاب را شاهد میپنجم
 فرماید:  طور مثال می

رََء�ۡ  قُۡل ﴿
َ
ِ ٱ ِعندِ  ِمنۡ  َ�نَ  إِن ُتمۡ أ  ].52[فصلت:  ﴾ۦبِهِ  تُمَ�َفرۡ  ُ�مَّ  �َّ

بگو به من خبر دهید اگر [قرآن] از نزد خدا [آمده] باشد و آن را انکار کرده باشید چه «
 . »تر از آن کس خواهد بود که به مخالفتى دور و دراز [دچار] آمده باشد کسى گمراه

ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  ّمِنۢ  َشاهِدٞ  َوَشِهدَ ﴿  ٰ  ِءيَل َ�  ].10[األحقاف:  ﴾ۦلِهِ ِمثۡ  َ�َ
 .»و شاهدى از فرزندان اسرائیل به مشابهت آن [با تورات] گواهى داده است«

 ماید: میو 

ٓ  َشّكٖ  ِ�  ُكنَت  فَإِن﴿ ا نَزۡ�َ  ّمِمَّ
َ
ٓ أ ِينَ ٱ لِ  َٔ فَۡ�  َك إَِ�ۡ  ا  ﴾لَِك َ�بۡ  ِمن َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َرُءونَ َ�قۡ  �َّ

 ].94[یونس: 
تردیدى از کسانى که پیش از تو کتاب  ایم در اگر از آنچه به سوى تو نازل کرده«

 . »خواندند بپرس (آسمانى) مى

 خوانده؟   آیا علی از کسانی بوده که کتابهاي آسمانی را قبل از پیامبر 
 و فرموده: 

﴿ ٓ رۡ  َوَما
َ
 .]109[یوسف:  ﴾ِهمإَِ�ۡ  نُّوِ�ٓ  رَِجاٗ�  إِ�َّ  لَِك َ�بۡ  ِمن َناَسلۡ أ

 .»ایم بدیشان وحی کرده بودند کهایم، مگر این که مردانی  ما پیش از تو پیغمبرانی نفرستاده و«

ْ لُوٓ  َٔ فَۡ� ﴿ هۡ  ا
َ
 ].43[النحل:  ﴾٤٣ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  ُكنُتمۡ  إِن رِ ّ�ِكۡ ٱ َل أ

 .»دانید از آگاهان (از کتابهاي آسمانی همچون تورات و انجیل) بپرسید، اگر (این را) نمی«

کنیم که علی شاهد هم باشد، این به معنی بزرگی و فضیلت علی نیست  : فرضششم
همانطور که اهل کتاب مثل عبداهللا بن سالم و سلمان و کعب االحبار و غیره بر صدق 

دادند و این به معنی بزرگی آنان نسبت به سابقین اولین از مهاجرین  نبوتش شهادت می
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 .1باشد جعفر و غیر آنان نمیو انصار مانند: ابوبکر وعمر و عثمان و 

چنین  ﴾٤٣ بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ مُ ِعلۡ  ۥِعنَدهُ  َوَمنۡ ﴿ مورد در ۵۰۷-۱۶/۵۰۰المعارف)  –طبری در تفسیرش (چاپ  -١

گاهی  می گوید: آنانکه علم الکتاب را داشتند کسانی بودند که از کتابهای قبل از قرآن مثل: توراة و انجیل آ

) مبنی بر اینکه مراد ۲۰۵۴۱-۲۰۵۳۵آورد ( داشتند، و مفسرین دیگر هم چنین گفته اند. سپس طبری آثاری می

کند که آنها گروهی از اهل کتاب از جمله: عبدالله بن سالم و  باشد. و آثار دیگری وارد می سالم می عبدالله بن

گوید: ... گفته شده این آیت در مورد  باشند. حافظ ابن کثیر در تفسیر این آیه می سلمان فارسی و تمیم داری می

غریبی است؛ چون این آیه در مکه نازل شده و عبدالله بن سالم نازل شده که مجاهد آن را گفته است، و این قول 

 
ّ
م به مدینه مسلمان شد. اما از همه بهتر در این  ه یعل  الله  یعبدالله بن سالم در هنگام هجرت پیامبر صل

ّ
وسل

 باشند. گوید: آنانیکه علم الکتاب داشته اند از یهود و نصاری می مورد قول عوفی از ابن عباس است که می

گوید: قاضی ابوبکر ابن العربی گفته: کسی که گفته منظور علی بن ابی  در تفسیر این آیه می عالمه قرطبی هم

از همه مؤمنان عالم تر است، که  یطالب است تکیه گاهش این دو دلیل است: یا به خاطر این که در نزد وی عل

که   ی پیامبر از او عالم تر هستند. و یا بنا به فرموده  اینطوری نیست بلکه ابوبکر و عمر و عثمان

نَا« فرماید: می
َ
مِ  َمِدينَةُ  أ

ْ
ِعل

ْ
ٌّ  ال ی ایشان نیست و  که این هم فرموده »من شهر علم هستم و علی دِر آن« بَاُ�َها َويلَعِ

 باطل است.

 

                                           



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل سی و دوم 
پاسخ به کسی که مدعی امامت علی است به ادعاي این که علی از 

ها در  و محمدص واالتر است چون او در وسط و آن  ابراهیم
 کنارند!

 فرماید: گویند: دلیل سی و دوم این آیه است که می روافض می

ُ ٱ ِزيُ�ۡ  َ�  مَ وۡ يَ ﴿ ِينَ ٱوَ  �َِّ�َّ ٱ �َّ َّ�  ْ  ].8[التحریم:  ﴾ۥۖ َمَعهُ  َءاَمُنوا
 . »گرداند در آن روز خدا پیامبر [خود] و کسانى را که با او ایمان آورده اند را خوار نمى«

ابن نعیم از طریق ابن عباس مرفوعا روایت کرده که گفته: اولین کسی که خود را به لباس  
ي خداست،  ؛ چون او برگزیده است سپس رسول خدا  پوشاند ابراهیم اهل بهشت می

 شود، سپس ابن عباس این آیه را تالوت نمود:  پس علی در وسط آنان داخل بهشت می

ُ ٱ زِيُ�ۡ  َ�  مَ يَوۡ ﴿ ِينَ ٱوَ  �َِّ�َّ ٱ �َّ َّ�  ْ گفت: یعنی علی و یاران  ].8[التحریم:  ﴾ۥۖ َمَعهُ  َءاَمُنوا
 ي امامت است.   او. و این داللت بر این داردکه علی از همه برتر است؛ پس شایسته

 توان به این ادعا پاسخ گفت:  از چند نظر می

مخصوصا در این مورد که : اینکه طبق معمول صحت روایت باید معلوم شود، پاسخ اول
 هیچ واقعیتی ندارد.
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 .1وایت یک دروغ ساخته شده استبه اتفاق علماي اهل حدیث این ر دوم:

و   این گفته باطل است چون این به معنی این است که علی از ابراهیم سوم:
برتر است، چون علی در وسط آنان قرار گرفته و آنان در اطراف و جانب او   محمد

ر حالی که ابراهیم و محمد برترین مخلوق خدا هستند کسی که او را بر آنان هستند، د
 دهد از یهود و نصاري کافرتر است. برتري می
اولین کسی که روز «ثابت گردیده که فرموده:   در صحیحین از پیامبر چهارم:

یاد   و علی  . در این حدیث از پیامبر2»پوشد ابراهیم است قیامت لباس بر تن می
شود، و این بدین معنی نیست که  نشده. قبل از همه بر تن ابراهیم لباس پوشانیده می

تر است و بر او برتري دارد، خیر اصال، همانگونه که در  بزرگ  ابراهیم از محمد
شوند، اولین کسی که به هوش  در روز قیامت مردم همه بیهوش می«فرماید:  روایتی می

دانم آیا  بینم که عرش را گرفته، نمی را می   نگام موسیآید من هستم، در آن ه می
 . 3ي کسانی است که خدا او را استثناء نموده است قبل از من به هوش آمده یا نه از زمره

موسی به هوش آمده باشد، یا اصالً بیهوش نشده    به فرض اینکه پیش از پیامبر
 تر است.  بزرگ  ماز پیامبر اسال  باشد، به این معنی نیست که موسی

اما اگر این ترجیح و برتري بر وجه چشم پوشی از نقص مفضول باشد، از آن نهی 

 ام. این حدیث موضوع را در هیچ جایی ندیده  -١

َذَ ٱوَ ﴿ کتاب األنبیاء، باب قول الله تعالی: ۴/۱۳۹ :یح بخاریدر صح  حدیث از ابن عباس -٢ ُ ٱ �َّ ٰ إِبۡ  �َّ  هِيمَ َ�
 :(کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها باب فناء الدنیا وبیان الحشر یوم القیامة)، سنن ترمذی ۴/۱۶۸ ﴾١٢٥ َخلِيٗ� 

و دارمی و  ی(کتاب التفسیر، سورة األنبیاء) آن هم در ترمذی در جاهای دیگر و باز هم حدیث در نسائ ۵/۴

 شود. مسند امام احمد یافت می

(کتاب  ۹/۱۳۹روایت شده و در صحیح بخاری در چند جایی آمده که آخرش در   حدیث از ابو هریره -٣

از این قرار است: (یک نفر مسلمان و یک نفر یهودی یکدیگر را  مشیة واإلرادة) ابتدای حدیثـالتوحید، باب ال

این جریان را دید و فرمود: مرا بر موسی ترجیح ندهید چون مردم در روز قیامت همه   دشنام دادند و پیامبر

آید من هستم در آن هنگام دیدم که موسی عرش را محکم گرفته و  شوند و اولین کسی که به هوش می بیهوش می

دانم که او از کسانی بوده که بیهوش شده و قبل از من به هوش آمده و یا خداوند او را استثناء نموده است.  نمی

 :کتاب الفضائل، سنن ابی داود ۱۸۴۵-۴/۱۸۴۴ :این حدیث با کمی اختالف در لفظ آن در صحیح مسلم

 مده است. ) آ۷۵۷۶(شماره:  ۲۲-۱۴/۲۰المعارف ) –کتاب السنه، مسند امام (ط   ۳۰۱-۳۰۲
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گونه که در این حدیث از برتري دادن خودش بر موسی نهی فرموده، یا  شده است، همان
ها. فرمودند:  یعنی اي برترین انسان» يا خري الربية«که در جواب کسی که گفت:  مانند این
 .1است  یمآن ابراه

نا سيد ودل آدم وال فخر، آدم فمن دونه حتت لوايئ يوم أ«و در حدیث صحیح فرمود:  

ترین اوالد آدم هستم و این فخرفروشی نیست، آدم و  من بزرگ«. یعنی: 2» فخرالالقيامة و
 . »باقی اوالد او در روز قیامت زیر پرچم من است و این فخرفروشی نیست

هم به همان صورت است که باید   برتري دادن صحابهبحث و گفتگو در مورد 
که با هوا و هوس و دروغ افترا در موردشان  رتبه و مقام هر کدام حفظ شود بدون این

کنند و حق و  هایی که این کار را انجام می سخن گفته شود.، مانند روش شیعه و ناصبی
 کنند. حقوق بعضی از صحابه کرام را نقص می

 فرماید: این آیه که می پنجم:

ُ ٱ ِزيُ�ۡ  َ�  مَ يَوۡ ﴿  ِينَ ٱوَ  �َِّ�َّ ٱ �َّ َّ�  ْ يۡ  َ�ۡ�َ  َ�ٰ �َسۡ  نُورُُهمۡ  ۥۖ َمَعهُ  َءاَمُنوا
َ
يۡ  ِديِهمۡ �

َ
 نِِهمۡ َ�ٰ َو�ِ�

ٓ  َ�ُقولُونَ  تۡ  َر�ََّنا
َ
ٓۖ  فِرۡ غۡ ٱوَ  نُوَرنَا َ�َا ِممۡ � ٰ  إِنََّك  َ�َا  ].8[التحریم:  ﴾٨ َقِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

گرداند،  در آن روز خدا پیامبر [خود] و کسانى را که با او ایمان آورده بودند خوار نمى«

ذکر شده که نص آن از این قرار   در کتاب الفضائل باب فضائل ابراهیم خلیل این حدیث از انس بن مالک  -١

است. و حدیث در   فرمود: او ابراهیم   آمد و گفت: یا خیر البریة. پیامبر  است: که شخصی پیش پیامبر

. امام ۳/۱۷۸،۱۸۴مسند امام احمد (طبع حلبی)  )،  (کتاب التفسیر سورة لم یکن ... ۵/۱۱۶ :کتاب سنن ترمذی

فرموده: او   اند: اینکه پیامبر گفته که علماء گفته ۱۲۲، ۱۵/۱۲۱ی  نووی در شرحش بر صحیح مسلم در صفحه

و پدریش و اال مقام و  در جهت دوستی  ابراهیم است به خاطر تواضع و احترام ایشان است نسبت به ابراهیم

از همه باالتر است، همانطور که فرموده: من برترین اوالد آدم هستم، و منظورش افتخار و اظهار   جایگاه پیامبر

قدرت نسبت به پیامبران پیشین نبوده بلکه به خاطر این است که خداوند دستور بیان و تبلیغش به او داده. به همین 

 هدفش فخر و غرور نیست.  ال فخر) برای رفع سوء تفاهم که پیامبرمنظور است که که فرموده (و

این عبارات در حدیث طوالنی از مجموع احادیث مربوط به شفاعت آمده، و از ابن عباس و ابی سعید الخدری و  -٢

(کتاب تفسیر القرآن، سورة اإلسراء) آمده و ترمذی گفته: این  ۳۷۱-۴/۳۷۰ :در سنن ترمذی  انس بن مالک

و برخی این حدیث را از ابونضره از ابن عباس روایت نموده، این حدیث هم چنین در سنن   حدیث حسن است.

/ ۲ :، سنن ابن ماجه۳۶۹۳، حدیث شماره: فضل النبی  يمناقب، باب ما جاء فـ(کتاب ال ۲۴۷/ ۵ :ترمذی

 .۲۶۹۲، ۲۵۴۶(کتاب الزهد، باب ذکر الشفاعة)، مسند امام احمد (ط. المعارف) حدیث شماره:  ۱۴۴۰
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گویند پروردگارا نور ما را  نورشان از پیشاپیش آنان و سمت راستشان روان است، مى
 . »براى ما کامل گردان و بر ما ببخشاى که تو بر هر چیز توانایى

 و همچنین:

ۡ ٱ تََرى مَ يَوۡ ﴿ ۡ ٱوَ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل يۡ  َ�ۡ�َ  نُورُُهم َ�ٰ �َسۡ  تِ مَِ�ٰ ُمؤۡ ل
َ
يۡ  ِديهِمۡ �

َ
ٰ �ُۡ�َ  نِهِم� َ�ٰ َو�ِ�  مَ وۡ ۡ�َ ٱ ُ�مُ ٮ

 ٰ  ٱ تَِهاَ�ۡ  مِن رِيَ�ۡ  تٞ َج�َّ
َ
ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� ٰ  �ِيَها  ].12[الحدید:  ﴾١٢ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ ُهوَ  لَِك َ�

شان و به جانب  بینى که نورشان پیشاپیش مؤمن را مىآن روز که مردان و زنان «
راستشان دوان است [به آنان گویند] امروز شما را مژده باد به باغهایى که از زیر 

 . »[درختان] آن نهرها روان است در آنها جاودانید این است همان کامیابى بزرگ است

هستند و سیاق کالم   مبرها نص عام است که شامل تمام کسانی است که با پیا این آیه 
 داللت بر عمومیت آن دارد و آثار روایت شده در این مورد داللت بر عمومیت دارد. 

گفته: هر مسلمانی در روز قیامت از طرف خداوند به او نوري داده    ابن عباس
شود، انسان مؤمن هنگامی که  شود، اما انسان منافق در روز قیامت نورش خاموش می می

ٓ  َ�ُقولُونَ ﴿گوید:  ترسد و می شود می منافق نورش خاموش می بیند می تۡ  َر�ََّنا
َ
 ﴾نُوَرنَا َ�َا ِممۡ �

  . عمومیت در این آیه معلوم و مشخص است، نه اینکه منظور تنها علی]8[التحریم: 
 باشد.

* * * 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل سی و سوم 
علی است به این استدالل که وي پاسخ به کسی که مدعی امامت 

 ) است!ها خیر البریه (بهترین انسان

رافضی مدعی است که دلیل سی و سوم براي اثبات امامت علی این آیت قرآن کریم 
 فرماید: است که می

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ْوَ�ٰٓ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
ُ
 ].7 :لبينةا[ ﴾٧ َ�ِ�َّةِ لۡ ٱ َخۡ�ُ  ُهمۡ  �َِك أ

کنند، آنان مسلّماً خوبترین  گمان کسانی که مؤمنند و کارهاي شایسته و بایسته می بی«
 . »انسانها هستند

گوید: هنگامی  دهد می حافظ ابو نعیم در روایتی که سندش را به ابن عباس نسبت می
به علی فرمود: اي علی تو و گروه تو در روز قیامت   که این آیه نازل شد پیامبر

حالیکه شوند در  یید در حالی که راضی و مورد رضایت هستید و دشمنانت آورده میآ می

 ي امامت است. باشد، او شایسته »يةخري الرب«اند، پس وقتی که  خشمگین و در مانده

 توان پاسخ گفت:  از چند نظر به این استدالل می
باید صحت این روایت بررسی شود، اگر چه ما در کذب این روایت شکی  پاسخ اول:

دانیم  جو همه قبول دارند. و همه می نداریم اما طلب اثبات صحت روایت را جز انسان ستیزه
 تواند دلیل باشد. هاي مسلمان تنها نسبت روایت به ابی نعیم نمی که به اتفاق تمامی طایفه

 یث این روایت دروغ و ساختگی محض است به اتفاق علماي اهل حددوم: 
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: این با دیدگاه کسانی مانند خوارج و غیره در تعارض و تناقض است که سوم
ها بوده و هر کس با  اند ناصبی گویند: آنان که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده می

در  شود. ي اهل ایمان و عمل صالح داخل نمی علی محبت داشته کافر است و در زمره

 َوَمن﴿ گوید: دهند که می حالی که آنان در این قضیه آیت زیر را مورد استدالل قرار می
ٓ  ُ�مَ�ۡ  لَّمۡ  نَزَل  بَِما

َ
ُ ٱ أ ْوَ�ٰٓ  �َّ

ُ
ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ  ].44: ة[المائد ﴾٤٤ فُِرونَ َ�

گویند: هر که غیر از خدا را به عنوان حاکم قرار دهد در دین خدا در واقع به غیر  می
آنچه که از سوي خدا نازل شده حکم کرده پس او کافر است و هر کس هم کافر را  از

 دوست بدارد و او را ولی قرار بدهد کافر است .

َُّهم َوَمن﴿به این دلیل که خداوند می فرماید:   ].51: ة[المائد ﴾ُهمۡ ِمنۡ  ۥفَإِنَّهُ  ّمِنُ�مۡ  َ�َتَول
 ي را به سرپرستی بپذیرد) بیگمان او از زمرههرکس از شما با ایشان دوستی ورزد (و آنان «

 .»رود میشمار ه ایشان ب

گویند: علی و عثمان و هر کس والیت و دوستی آنان را داشته باشد مرتد  و می
جماعتی از حوض من دور انداخته «فرماید:  که می  هستند، به دلیل حدیث پیامبر

شود:  اصحاب من هستند، گفته میگویم خداوندا آنان  شوند، مانند شتر گم شده، می می
اند، آنان از همان زمانی که  خبر هستید و نمی دانید که آنان بعد از شما چه کرده شما بی

 .1»اند شما از آنان جدا شدید مرتد شده

باب استحباب إطالة  ة(کتاب الطهار ۱/۲۱۸ :ح مسلمیدر صح  رهیاز ابوهر یطوالن یثیاست از حد ین بخشیا -١

قوم مؤمن... دلم  یم بر شما ارسول خداه به گورستان رفت و فرمود: سال«ن است: یش چنیالغرة...) ابتدا

ث آمده است یرسول خدا؟... در همان حد یم ایستینم. عرض کردند: مگر ما برادر تو نیخواهد برادرانم را بب یم

ند و من قبل یآ ید بر اثر آثار وضو به محشر میسف یشانیامت با دست پا و پیکه فرمود: همانا افراد امت من در ق

گاه باش یاز بر سر حوض کوثر حاضر م شوند همانگونه که شتر  یرا از حوض من دور رانده م ید که افرادیشوم، آ

 ا ید، گفته مییایم: بیگو یکنم و م یشان را صدا میشود، من ا یگمشده دور رانده م
ً
شان بعد از تو یشود: واقعا

 ». م: دور باشند، دور باشندیگو یدگرگون شدند، م

(کتاب الطهارة باب جامع الوضوء)، سنن ۳۰-۱/۲۸در الموطأ  -الفاظ آنباوجود اختالف در مورد  -ثین حدیا

ح مسلم و با یث به صورت خالصه در صحی(کتاب الزهد، باب ذکر الحوض) و حد۱۴۴۰-۲/۱۴۳۹:ابن ماجه

 ) آمده است.۳۷(شماره۱/۲۱۷الفاظ مختلف در 
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گفتند آنها کسانی هستند که بدون حکم شریعت و تنها با رأي خود در خون و اموال 
بعد از من کافر نشوید و به «که فرمود  فرمودة پیامبرنمایند. به دلیل  مردم حکم می

اند: آنانکه بعد از  گفته» 1جان همدیگر نیافتید که بعضی گردن بعضی دیگر را بزنید!
 به جان همدیگر افتادند، کافر و مرتد شده اند. پیامبر

اما  اگر چه بی تردید دلیل باطلی است، این نمونه و امثال آن از دالیل خوارج هستند، 
گوترند و ظاهراً و باطناً بیشتر  تر و راست تر از آن است و خوارج عاقل باطل  دلیل شیعه

از شیعه تابع حق و راستی و اهل دین هستند. اما گمراه و جاهل از دین خارج شده 
شود، لیکن شیعه جهل ودروغ و هواي  هستند همچون تیري که از شکار خارج می

دین  لب شده، و بسیاري از رهبران و افرادشان کافر و بینفسانی بر شعور و دینشان غا

نَّ ٱ إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن﴿هستند و هیچ هدفی در علم و دین ندارند، بلکه:   َوىَ�هۡ  َوَما لظَّ
 ٱ

َ
ٓ  َولََقدۡ  نُفُسۖ ۡ� ّ�ِِهمُ  ّمِن َءُهمَجا ۡ ٱ رَّ  ].23[النجم:  ﴾٢٣ ُهَدىٰٓ ل

کنند در حالی که هدایت و  هواهاي نفس پیروي نمیاساس و از  آنان جز از گمانهاي بی«
 .»رهنمود از سوي پروردگارشان براي ایشان آمده است

تر  مروانیه که با علی جنگیدند اگر چه او را تکفیر نکردند؛ اما دلیلشان از شیعیان قوي
است. جاحظ کتابی را در مورد مروانیه تألیف کرده و دالیل آنان را ذکر نموده، تا جایی 

توانند آن را نقض کنند چه  تواند آن را نقض نماید، بلکه زیدیه هم نمی که شیعه نمی
رو هستند شیعه به  رسد به شیعه!. و اما اهل سنت به دلیل اینکه جماعتی معتدل و میانه

نمایند، لیکن اهل سنت  استدالل می هایشان حق ایشان در مورد علی بعضی از گفته
گویند در فضل و بزرگی هر چهار خلیفه و دیگر  زي را میهنگامی که در مورد علی چی

شود که  اند، نه در نزد اهل سنت و نه غیر آنان دلیلی یافت نمی ي کرام سخن گفته صحابه

(کتاب  ۱/۳۱ :هم در صحیح بخاریحدیث از جریر بن عبدالله و عبدالله بن عمر و ابن عباس رضی الله عن -١

(کتاب االیمان، باب قول النبی  ۸۲-۱/۸۱ :ذکر شده است و در صحیح مسلم  العلم، باب االنصات للعلماء)

  »اًرا َ�ْعِدي تَرِْجُعوا ال (کتاب السنة باب الدلیل  ۴/۳۵و در سنن ابی داود  »َ�ْعٍض  ِرقَاَب  َ�ْعُضُ�مْ  يرَْضُِب  ُكفَّ

ْرِجُعوا(کتاب الفتن باب  ۳/۳۲۹ :علی زیادة اإلیمان ونقصانه) و در سنن ترمذی
َ
اًرا یَبْعِد  ت

َّ
ف

ُ
) و در سنن ک

و در  ۳۱۷و ۷/۳۱۶مسند (ط المعارف) ـمسلم، و در الـحرمة ال ي، باب فكمناسـ(کتاب ال ۲/۶۹ :دارمی

 شود. سند یافت میمـجاهای دیگر ال
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علی را به مدح و ستایش اختصاص دهد و دیگران را مذموم معرفی کند. این کار ممتنع 
 .  است مگر به دروغ و افتراء آن را ادعا کنند

 : در جواب استدالل به این آیه:مچهار

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ْوَ�ٰٓ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
ُ
 ].7: البینۀ[ ﴾٧ َ�ِ�َّةِ لۡ ٱ َخۡ�ُ  ُهمۡ  �َِك أ

 باید گفت:
این فرموده عام است و شامل هر کسی که متصف به ایمان و عمل صالح باشد 

 به شیعیان تخصیص داده شود؟!.شود، چه چیزي باعث شده این آیه مبارکه  می
شود: اگر کفر دیگران به دلیل ثابت  اگر گفته شود: چون غیر شیعه کافر هستند. گفته می

کند، در غیر این صورت این دلیل هیچ سودي به شما  نیاز می شده، این شما را از تطویل بی
عاي خویش شود، اگر ممکن است اد نخواهد بخشید چون این دلیل از جهت نقل ثابت نمی

 شود نه بر آیه مبارکه. را با دلیل منفصل و جداگانه ثابت کنید، پس دیگر تکیه بر آن دلیل می
بیشتر با   در پاسخ باید گفته شود: معلوم و متواتر است که ابن مسعود پنجم:

دوست بوده تا طرفداران و شیعیان علی حتی با خوارج نشستها و   طرفداران غیر علی
گفتگوهایی داشته و برایشان فتواهایی داده است. اگر معتقد بود که آنان که ایمان و عمل 

کرد  صالح دارند تنها شیعیان هستند، و غیر آنان کافر هستند، هرگز این کار را نمی
ارزترین دالیل است بر این که آنها به اعتقاد امیه از ب همچنین برخورد ابن عباس با بنی

 اند نه کافر. ابن عباس مؤمن بوده
گوییم شیعه  گوییم غیر از شیعه دیگران کافر هستند، بلکه می اگر گفته شود: ما نمی

شود: مفهوم آیه این است  (خوبترین مردم) هستند. در جواب گفته می» خري الربية«

د بهترین مردم هستند. اگر بگویید این آیه جز شامل کسانی که ایمان و عمل صالح دارن
ي  گویید غیر شیعه کافر است یا فاسق، بطوري که از زمره شود پس یا می حال شیعه نمی

کسانی نیستند که اهل ایمان و عمل صالح باشند، اگر چه اسمشان داخل در ایمان باشد 
 حالش می باشد.  و گر نه هر کس که مؤمن باشد فاسق نیست، پس این آیه شامل
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شود اگر فسقشان ثابت شده دیگر  اگر بگویید غیر شیعه فاسق است، به شما گفته می
الزم به ذکر دلیل نیست و این براي شما کافی است. و اگر هم فسق آنان ثابت نشده 

کنید؛ همان  اي را به فسق متهم می برایتان این ادعا هیچ نفعی ندارد، و اگر شما طایفه
ترید. پس هیچ دلیل  ها فاسق کنند که شما از خیلی از آن شما اثبات می طایفه براي

کنید که با آن از خود دفاع نمایید، و اگر به خودتان نگاه کنید؛ غالبا  صحیحی پیدا نمی
دهید، که در خوارج و  فاسق هستید، به دلیل دروغ زیاد و فحشاء و ظلمی که انجام می

خورد. حتی ظلم وستم و دروغ و فواحش بنوامیه از  باقی دشمنان شما کمتر به چشم می
ظلم وستم و دروغ و فواحش شیعیان بسیار کمتر است، اگر چه در بعضی از شیعیان 

ها از شیعیان  خورد، اما در تمام طوائف دیگر این نمونه راستی و زهد هم به چشم می
شان فرمود: در توصیف ای  زیادتر است. به عنوان مثال همین خوارج که رسول خدا

کند، روزة خود را در مقابل  ها تحقیر می هر یک از شما نمازش را در مقایسه با نماز آن«
 .1»دانید ها و قرائت خود را در برابر قرائت ایشان ناچیز می روزة آن

 فرماید: در جواب باید گفت قبل از این آیه خداوند می ششم:

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ هۡ  ِمنۡ  َ�َفُروا
َ
ۡ ٱوَ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ ٓۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  َجَهنَّمَ  نَارِ  ِ�  �ِ�َ ُمۡ�ِ ل ْوَ�ٰٓ  �ِيَها

ُ
 �َِك أ

 ].6: البینۀ[ ﴾٦ َ�ِ�َّةِ لۡ ٱ َ�ُّ  ُهمۡ 
مسلّماً کافرانِ اهل کتاب، و مشرکان، جاودانه در میان آتش دوزخ خواهند ماند! آنان «

 .  »بدون شک بدترین انسانها هستند
 فرماید: سپس می

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ْوَ�ٰٓ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
ُ
 ].7: البینۀ[ ﴾٧ َ�ِ�َّةِ لۡ ٱ َخۡ�ُ  ُهمۡ  �َِك أ

 .»!یندمخلوقات (خدا) ینآوردند و اعمال صالح انجام دادند، بهتر یمانکه ا ی(اما) کسان«

 یو اب یاست با اختالف در الفاظ آن از عل یثیاز حد یجا ذکر کرده بخش نیه در ایمیچه شیخ اإلسالم ابن ت آن -١

مناقب باب عالمات النبوة) و ـ(کتاب ال ۴/۲۰۰۲۰۱ ی...در صحیح بخار  و جابر بن عبدالله ید خدریسع

 کتاب الزکاة باب ذکر الخوارج وصفاتهم، باب التحریض علی قتل الخوارج.  ۷۴۷-۷۴۰/ ۲ :صحیح مسلم

 يکتاب السنة، باب ف ۳۳۶/ ۴، سنن ابوداود ۴۴۰ -۴۳۶/ ۱۰ :برای تفصیل بیشتر به: جامع األصول از ابن اثیر

/ ۳(ط. الحلبی)  :مدذکر الخوارج، مسند امام اح يالمقدمة، باب ف ۶۱ -۶۰/ ۱ :قتال الخوارج، سنن ابن ماجه

 مراجعه شود. ۳۵۵ -۳۵۴، ۳۵۳، ۷۳، ۶۸، ۶۵
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گر آن است که اینان غیر از مشرکان و اهل کتاب هستند. در قرآن در  و این بیان

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ي  جاهاي بسیاري جمله َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا ذکر شده که همگی  ﴾تِ لَِ�ٰ ل�َّ
معناي عام دارند. پس چه چیزي موجب شده که فقط این مختص شما باشد بدون نظائر 

هاي  ادعاي شیعیان نیست، بلکه غیر آنها هم از سایر طایفهآن در آیات دیگر. این تنها 
اهل بدعت و کافران هم این ادعا را دارند، مثل خوارج و بسیاري از معتزله و جهمیه که 

کنند تنها آنان اهل ایمان و عمل صالح هستند و دیگران از این اوصاف  ادعا می
 ي یهود ونصاري: محرومند. و مانند گفته

﴿ ْ وۡ  ُهوًدا َ�نَ  َمن إِ�َّ  نَّةَ �َۡ ٱ ُخَل يَدۡ  نلَ  َوقَالُوا
َ
َما�ِيُُّهۡمۗ  َك تِلۡ  َرٰىۗ نََ�ٰ  أ

َ
ْ  قُۡل  أ  َهاتُوا

�  ١١١ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن َنُ�مۡ َ�ٰ بُرۡ  سۡ  َمنۡ  بََ�ٰ
َ
ِ  ۥَههُ وَجۡ  لَمَ أ جۡ  ۥٓ فَلَهُ  ِسنٞ ُ�ۡ  وَُهوَ  ِ�َّ

َ
 ۥُرهُ أ

 ].112-111: ة[البقر ﴾١١٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َوَ�  ۦَرّ�ِهِ  ِعندَ 
و گویند: جز کسی که یهودي یا مسیحی باشد هرگز (کس دیگري) به بهشت در «

ید دلیل خویش را یگو بگو: اگر راست می .آید. این آرزو و دلخوشیهاي ایشان است نمی
باشد، پاداش او نزد  یکوکارخدا کند و ن یمخود را تسل يکه رو یکس ي،آر .بیاورید

بهشت  ین،. (بنابر اشوند یم ینبر آنهاست و نه غمگ یپروردگارش ثابت است؛ نه ترس
 .»)یستن یگروه یچخدا در انحصار ه

چه را خداوند به  شود که خالصانه آن بلکه این آیه عام است و هر کس را شامل می
أمور شده ایم، و تسلیم م  او فرمان داده انجام دهد. پس عمل کارهایی است که به آن
 کردن رو، به خدا خالصانه قصد کردن خدا و رضایت اوست.

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل سی و چهارم 
که او  است به دلیل این  پاسخ به کسی که مدعی امامت علی 

 را دارد ویژگی دامادي پیامبر 

 فرماید: خداوند میگوید: دلیل سی و چهارم این آیه است که  رافضی می

ِيٱ وَُهوَ ﴿ ۡ ٱ ِمنَ  َخلَقَ  �َّ ٓ ل  ﴾٥٤ �قَِديرٗ  َر�َُّك  َوَ�نَ  �ۗ رٗ َوِصهۡ  ا�ََسبٗ  ۥفََجَعلَهُ  ��ََ�ٗ  ءِ َما
 ].54[الفرقان: 

ناث ااست که از آب انسانها را آفریده است و ایشان را به (دو گروه) ذُکور و  و او ذاتی«
 .»)و هست(تبدیل کرده است، و پروردگار تو همواره (بر انجام هر چه بخواهد) توانا بوده 

و علی   در تفسیر ثعلبی از ابن سیرین روایت شده که گفته: این آیه در شأن پیامبر
فاطمه را به عقد علی در آورده و خدا ذاتی است   طالب نازل گردیده که پیامبر بن ابی

انسانی را آفرید و او را سبب خویشاوندي حاصل از ازدواج و دامادي » هنطف«که از آب 
از همه   قرار داده است. و این امتیاز براي غیر او ثابت نشده است، پس علی

 ».بزرگوارتر است، بنابراین او امام است

 توان به این استدالل پاسخ گفت:  از چند نظر می
 : طبق معمول صحت حدیث باید بررسی شود. اول

 بدون تردید این دروغ و افتراست که به ابن سیرین نسبت داده شده است. دوم: 
تواند به تنهایی دلیل باشد، در حالی که بسیاري با او  سخن ابن سیرین نمی سوم:
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 کنند. مخالفت می
ه که مکی است، این ي فرقان واقع شد باید گفته شود که این آیه در سوره چهارم:

آیات هم مکی هستند و به اتفاق مردم قبل از ازدواج علی با فاطمه بوده پس چطور 
 باشد؟ منظور وسبب نزول آن علی و فاطمه می

. نه 1باشد این آیه مطلق است و شامل تمام خویشاوندان حاصل از ازدواج می پنجم:
همانطور که شامل حال  تردید این که بطور اختصاصی شامل افرادي باشد، چون بی

شود، همانطور که  می  شود دو بار هم شامل عثمان می  خویشاوندي علی با پیامبر
خویشاوندي ازدواج   که با پیامبر شود به دلیل این میب  شامل ابوبکر و عمر

ازدواج نمود    با عایشۀ صدیقه دختر ابوبکر و حفصه دختر عمر  داشتند؛ زیرا پیامبر
هاي رقیه و ام کلثوم را به عقد ازدواج عثمان در آورده، پس  و هر دو دخترش با نام

و هر چهار خلیفه ثابت شده و حتی   مصاهره و خویشاوندي ازدواج بین پیامبر
آوردم،  روایت شده که فرمود: اگر دختر دیگري هم داشتم آن را به نکاح عثمان در می

وندي ناشی از ازدواج بین علی و غیر او مشترك است و حال مصاهره و خویشا
 مخصوص او نبوده چه رسد به این که دلیل افضلیت و ثبوت امامت وي باشد. 

به فرض این که منظور از این آیه دامادي علی هم باشد، به اتفاق اهل سنت و  ششم:
کند، چون  شیعه تنها مصاهره به معنایی که ذکر شد داللت بر افضلیت و برتري نمی

که بعضی از آنان بر بعضی  مصاهره براي هر چهار خلیفه دیگر هم ثابت شد. با این
 برتري دارند، پس اگر مصاهره موجب برتري بود مستلزم تناقض است.

* * * 

ِيٱ َوُهوَ ﴿ حافظ ابن کثیر در تفسیر این آیه: -١ ۡ ٱ ِمنَ  َخلَقَ  �َّ ٓ ل ی  گوید: یعنی خداوند انسان را از نطفه می ﴾��ََ�ٗ  ءِ َما

ین مراحل او را کامل الخلقه ضعیف آفریده، سپس او را سر و سامان داده و او را معتدل القامه کرده، سپس بعد ازا

کند داماد  او در ابتدا بچه است و سپس ازدواج می ﴾�ۗ رٗ َوِصهۡ  ا�ََسبٗ  ۥفََجَعلَهُ ﴿ آفریده بصورت نر و ماده کمایشاء

 فرماید: شود از چند قطره آب پست به همین خاطر است که می شود در نتیجه خویشاوند و غیره پیدا می می

 ﴾٥٤ �قَِديرٗ  َر�َُّك  َوَ�نَ ﴿

 

                                           



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل سی و پنجم 
که عصمت و  پاسخ به کسی که مدعی امامت علی است به  دلیل این

 اوست، نه دیگر اصحاب هصدیق بودن ویژ

 فرماید: ي خداوند است که می گوید: دلیل سی و پنجم فرموده رافضی می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا َّ�  ْ ٰ ٱ َمعَ  َوُ�ونُوا  ].119: بة[التو ﴾١١٩ ِد�ِ�َ ل�َّ

 .»اي مؤمنان! از خدا بترسید و همگام با راستان باشید««
خداوند در این آیه بر ما واجب نموده با راستگویان باشیم. و چنین کسی باید 
معصوم باشد، چون اگر معصوم نباشد ممکن است کاذب باشد. پس چنین کسی فقط 
علی است. چون در بین چهار خلیفه او معصوم است و در حدیثی که ابو نعیم از ابن 

 ده است. عباس روایت نموده این آیه در مورد علی نازل ش

 توان به استدالل فوق از چند نظر پاسخ گفت:  می
تواند صادق باشد، اما  اینکه صدیق صیغه مبالغۀ صادق است، پس هر صدیقی می اول:

صدیق است، پس   هر صادقی صدیق نیست و به دالیل زیادي ثابت شده که ابوبکر
باید این آیه شامل او باشد. حتی شمولیت این آیه نسبت به ابوبکر بیش از سایر صحابه 

نماییم درست نیست بگوییم علی امام است  است و هنگامی که ما به خالفت او اقرار می
 کند. خواهند داللت می و بس، پس آیه بر ضد چیزي که آنان می

ق است، یا نیست، اگر صدیق نیست، پس ابوبکر باید گفته شود علی یا صدی دوم:
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ي صدیق  صدیق است و همراه شدن با صادق صدیق از بودن با صادقی که به درجه
 تر است. نرسیده باشد واجب

و اگر هم صدیق باشد، پس عمر و عثمان هم صدیق هستند، در نتیجه اگر هر چهار 
همچنین صادقیت هم به او نفر صدیق باشند، پس صدیقیت تنها مخصوص علی نیست. و 

اختصاص ندارد. پس اگر هم صادق باشد نباید با یکی باشید و بقیه را رها کنید. و اگر هم 
فرض کنیم که تعارضی در کار است، سه نفر براي همراهی کردن بیش از یک نفر اولویت 

 ترند. دارند، چون آنان از حیث عدد بیشتر هستند مخصوصا که از لحاظ صداقت کامل
باید گفته شود که این آیه شأن نزولش داستان و جریان کعب بن مالک است وم: س

رسید و   هنگامی که در غزوة تبوك تخلف نمود و با راستگویی تمام خدمت پیامبر
گفت که بدون هیچ عذري تخلف نموده، پس خداوند به برکت راستگویی توبه را از او 

در این غزوه تخلف نمودند به او اشاره پذیرفت، در حالی که جماعتی از کسانی که 
نمودند که معذرت بیاورد و ودروغ گوید، همان طور که غیر او از منافقین معذرت  می

هاي صحیح و اسنادهاي معتبر  خواهی کردند و دروغ گفتند. این موضوع در کتاب
 .1هاي تفسیر ثبت شده است و مردم در این مورد متفق هستند وکتاب

مشخص است که این داستان هیچ اختصاصی به علی ندارد، بلکه کعب بن مالک  
 -گفته: پس از این ماجرا طلحه به سرعت بسویم آمد و مرا در آغوش گرفت و جز او 

کدام از مهاجرین بسویم نیامدند و هیچ وقت کعب این حالت تلخ  هیچ -به خدا سوگند
 ت پس حمل آن فقط بر علی باطل است.کرد. وقتی که جریان چنین اس را فراموش نمی

قطعا این آیه در این قصه نازل شده و کسی نگفته که او معصوم است، نه  چهارم:

ْ ﴿علی و نه غیر او، معلوم شد که خداوند وقتی که فرمود  ٰ ٱ َمعَ  َوُ�ونُوا  ﴾١١٩ ِد�ِ�َ ل�َّ
 معصوم بودن را شرط قرار نداده است.

ین کلمه از حیث لغوي جمع است و علی مفرد ا» مع الصادقین«او فرموده  پنجم:
 است، پس فقط او مراد نیست.

ْ ﴿در آیه  ششم: ٰ ٱ َمعَ  َوُ�ونُوا یا منظور خداوند این است که در  ﴾١١٩ ِد�ِ�َ ل�َّ

 ی توبه را و دیگر روایاتی مختلف که در مورد کعب بن مالک آمده در تفسیر ابن کثیر نگاه کنید.   سوره ،۱۱۹-۱۱۸: این دو آیه -١

 

                                           



 297 امامت در پرتو کتاب و سنت (بخش اول)

راستگویی و توابع آن با صادقین باشید و مانند راستگویان صداقت پیشه باشید و با 

ْ رۡ ٱوَ ﴿فرماید:  گونه که می دروغگویان نباشید. همان ٰ ٱ َمعَ  َكُعوا و « ].43: ة[البقر ﴾٤٣ كِعِ�َ ل�َّ
 . »کنندگان رکوع کنید با رکوع

 و مانند این آیه: 

َ ٱ يُِطعِ  َوَمن﴿ ْوَ�ٰٓ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱ َمعَ  �َِك فَأ َّ�  ۡ�

َ
ُ ٱ َعمَ �  نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  �َّ

يقِ�َ ٱوَ  ّدِ ٓ ٱوَ  لّصِ َهَدا ٰ ٱوَ  ءِ لشُّ ْوَ�ٰٓ  وََحُسنَ  لِِحَ�ۚ ل�َّ
ُ
 ].69[النساء:  ﴾٦٩ اَر�ِيقٗ  �َِك أ

و کسی که از خدا و پیغمبر اطاعت کند، او همنشین کسانی خواهد بود که خداوند «
بدیشان نعمت داده است از پیغمبران و راستروان و شهیدان و شایستگان، و آنان چه 

 .»اندازه دوستان خوبی هستند!
 فرماید: و یا این آیه که می 

ْوَ�ٰٓ ﴿
ُ
ۡ ٱ َمعَ  �َِك فَأ ُ ٱ تِ يُؤۡ  َف َوَسوۡ  ِمنَِ�ۖ ُمؤۡ ل ۡ ٱ �َّ جۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

َ
 ].146[النساء:  ﴾١٤٦ اَعِظيمٗ  ًراأ

مؤمنان خواهند بود (و پاداش مؤمنان را خواهند داشت) و خداوند  ي پس آنان از زمره«
 .»به مؤمنان پاداش بزرگ خواهد داد

و یا مراد این است که با راستگویان باشید در همه چیز اگر چه این چیزها به صدق  
 هم تعلق نداشته باشد.

منظور دوم باطل است، چون واجب نیست انسان در مباحات و امثال آن با صادقین 
باشد، پس اگر منظور اول صحیح باشد در این آیه امر نشده که همراه یک نفر معلوم و 

 بلکه منظور این است که صادق باشید نه دروغگو.    مشخص باشیم،

ْدِق، َعلَيُْ�مْ «فرماید:  در حدیث صحیح می   همانطور که پیامبر إِنَّ  بِالصِّ
ْدَق  فَ  الصِّ

  َ�ْهِدي
َ

، إىل رِبِّ
ْ
رِبَّ  َو�ِنَّ  ال

ْ
  َ�ْهِدي ال

َ
َنَِّة، إىل

ْ
ْدَق  َوَ�تََحرَّى يَْصُدُق  الرَُّجُل  يََزاُل  َوَما اجل  َحىتَّ  الصِّ

ِ  ِعنْدَ  يُْ�تََب  يًقا، ا�َّ َكِذَب، َو�ِيَّاُ�مْ  ِصدِّ
ْ
إِنَّ  َوال

َكِذَب  فَ
ْ
  َ�ْهِدي ال

َ
ُفُجوِر، إىل

ْ
ُفُجورَ  َو�ِنَّ  ال

ْ
 ال

  َ�ْهِدي
َ

َكِذَب  َوَ�تََحرَّى يَْ�ِذُب  الرَُّجُل  يََزاُل  َوَما انلَّاِر، إىل
ْ
ِ  ِعنْدَ  يُْ�تََب  َحىتَّ  ال ابًا ا�َّ  .»َكذَّ

کند و نیکی بسوي  پایبند به راستگویی باشید، زیرا صداقت بسوي نیکی رهنمود می« یعنی:
گوید و دنبال راستی است، نزد خدا نامش به  بهشت، انسان وقتی بصورت پیوسته راست می

گردد، و از دروغ برحذر باشید؛ زیرا دروغ به سوي گناه انسان را سوق  عنوان صدیق ثبت می
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ناه هم بسوي دوزخ است، وقتی کسی همیشه به دنبال دروغ و ناراستی است دهد و فرجام گ می
 . »دشو که نزد خدا نامش به کذاب نوشته می تا این

با آنان  شود: همراه مؤمنان باش، با نیکان باش، یعنی در این اوصاف گونه که گفته می همان
 آنان اطاعت نمایی.همراه باش، منظور این نیست که بر شما واجب است در همه چیز از 

شود: اگر منظور آیه این باشد که بطور مطلق با صادقین باشید، به این  گفته میهفتم: 
فرمود:  باشد، همانطور که پیامبر خاطر است که صدق مستلزم دیگر کارهاي خوب می

ْدِق، َعلَيُْ�مْ « إِنَّ  بِالصِّ
ْدَق  فَ   َ�ْهِدي الصِّ

َ
، إىل رِبِّ

ْ
رِبَّ  َو�ِنَّ  ال

ْ
  ْهِدي�َ  ال

َ
َنَِّة، إىل

ْ
. در این »...و اجل

 شود. هنگام این وصفی است براي هرکس که متصف به آن باشد ثابت می
شود: خداوند در این آیه به ما دستور داده که با صادقین باشیم و  گفته می هشتم: 

 فرماید: نفرموده با کسانی که صدق در آنان معلوم است، همان طور که می

شۡ ﴿
َ
ْ َوأ ْ  ّمِنُ�مۡ  لٖ َعدۡ  َذَويۡ  ِهُدوا �ِيُموا

َ
َ�ٰ ٱ َوأ ِ  َدةَ لشَّ  ].2[الطالق:  ﴾ِ�َّ

 .»ی) آنان دو مرد عادل از میان خودتان گواه کنیدئو بر (نگاهداري و یا جدا«

نفرموده کسی که دانستید در بین شما آنها صاحب عدالت هستند. و یا در جایی  
 فرماید: دیگر می

َ ٱ إِنَّ ﴿ َّ�  
ۡ
ن ُمرُُ�مۡ يَأ

َ
ْ  أ وا  ٱ تَُؤدُّ

َ
هۡ  إَِ�ٰٓ  تِ َ�ٰ َ�ٰ ۡ�

َ
 ].58[النساء: ﴾ لَِهاأ

نفرموده به کسی که  »ها را به صاحبان آنها رد کنید دهد که سپرده خدا به شما فرمان مى«
 اگر دانستید که او اهلش هست. و یا این که فرموده:

ن �َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  ُتمَحَكمۡ  �َذا﴿ 
َ
ْ َ�ۡ  أ ِ  ُكُموا  ].58[النساء:  ﴾ِل� َعدۡ لۡ ٱب

 . »کنید به عدالت داورى کنید و چون میان مردم داورى مى«

 نفرموده حکم به چیزي که دانستید عادل است، بلکه حکم را به وصف معلق کرده است.
ي امکان در مورد شناخت صدق و عدالت و اهل امانت  بر ما الزم است که به اندازه

مورد مکلف باشیم به علم غیب، همانطورکه به و عدل اجتهاد کنیم نه اینکه در این 
 دستور داده شده به عدالت حکم نماید.   پیامبر

ِتِه «هم فرموده:   پیامبر ََن حِبُجَّ
ْ
حل

َ
ْن يَُ�وَن أ

َ
، َولََعلَّ َ�ْعَضُ�ْم أ َّ ْتَِصُموَن إيلَ

َ
َو�ِنَُّ�ْم خت

ْسَمُع ِمنْهُ 
َ
ِْو َما أ

َ
ُ ىلَعَ �

َ
قيِْضَ هل

َ
ُخْذُه، ِمْن َ�ْعٍض فَأ

ْ
ِخيِه فََال يَأ

َ
ٍء ِمْن َحقِّ أ ُ �يَِشْ

َ
، َ�َمْن قََضيْت هل
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ُ قِْطَعًة ِمْن انلَّارِ 
َ

ْ�َطُع هل
َ
آیید،  شما براي رفع خصومت و منازعه پیش من می«یعنی:  »فَإِ�ََّما أ

شاید بعضی از شما دالیل را بهتر ارائه دهد، و من به همان صورت که به منازعه شما گوش فرا 
نماید و در آن حق  کنم، پس اگر کسی بنا به دالیلی که مطرح می دهم حکم صادر می می

گرداند هیچ چیزي را بر ندارد، چون چیزي را که از برادرش به ناحق  برادرش را پایمال می

 .1»شود گیرد به قطعه اي از آتش برایش تمام می می
گو هستند. اما این علم و فرض کنید که منظور کسانی است که معلوم است راست نهم:

 ﴾تٖ ِمَ�ٰ ُمؤۡ  ُتُموُهنَّ َعلِمۡ  فَإِنۡ ﴿دانستن مثل علم و دانستنی است که در این آیه بیان شده: 
 تر است.  در حالی که ایمان از صدق هم مخفی ].10: لـممتحنةا[

دهم: در نظر بگیرید که صدق او برایمان معلوم شده، اما باید گفته شود که صداقت 
هم معلوم و شناخته شده است، و هرگز آنان بر دروغ تکیه   عمر و عثمان ابوبکر و

اند، اگرچه ممکن است داراي خطا و بعضی از گناه هم بوده باشند، دروغ از خطا  نکرده
و گناه هم بدتر است، به همین لحاظ است که شهادت دادن شاهدي که یک بار هم 

مردود است و این یکی از دو روایت از امام دروغ گفته باشد بنابه یکی از دو قول علماء 
دانیم که آنان  احمد است و در این مورد حدیث مرسلی روایت شده. ما بطور یقین می

اند. و این را هم قبول نداریم  و نه غیر از آن عمداً دروغ نگفته   هرگز نه به زبان پیامبر
ین مردم کسانی تواند اهل دروغ نباشد، چون در ب که جز شخص معصوم کسی نمی

گوید، اگر چه اهل خطا و  دانی که دروغ نمی هستند که اگر ایشان را بیازمایی با یقین می
گناهان دیگر هم باشد. و باز هم قبول نداریم که هر کس معصوم نباشد عمداً دروغ 

گوید. این خالف واقعیت است، چون اعتماد بر دروغ بستن کار بدترین مردم است،  می
دروغ ببندند. اهل علم   هیچ کدام از کسانی نیستند که بر پیامبر  گوارو اصحاب بزر

(کتاب الشهادات باب من اقام البینة بعد  ۳/۱۸۰ :روایت شده در صحیح بخاری لحدیث از ام سلمه  -١

(کتاب األحکام، باب موعظة اإلمام للخصوم)، در  ۹/۶۹کثیر) الحیل، باب حدثنا بن ك(کتاب تر ۹/۲۵الیمین) 

 :داود (کتاب األقضیة باب الحکم بالظاهر واللحن بالحجة)، در سنن ابی ۱۳۳۸-۳/۱۳۳۷: صحیح مسلم

) و این حدیث در ۳/۳۲۰قضاء القاضی اذا أخطأ) و در المسند (ط. الحلبی ( ي(کتاب األقضیة باب ف ۳/۴۱۰

 شود. وابن ماجه والموطا و جاهای دیگر از مسند پیدا میسنن ترمذی والنسائی 
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دانند که کسانی مثل: امام مالک و شعبه و یحیی بن سعید ثوري و شافعی و  خوب می
  دروغ ببندند، بلکه به غیر از پیامبر  احمد و امثال آنان از کسانی نیستند که بر پیامبر

ی باالتر از آنان مثل ابن عمر و ابن عباس و ابی سعید و بندند، حاال کسان هم دروغ نمی
 غیره چطور؟!.

اگر به فرض هم بگوئیم که منظور از این آیه شخص معصوم است، این را  یازدهم:
قبول نداریم که معصوم فقط علی است و این صفت در غیر علی منتفی است، چون 

به مراتب بهترند همین ادعاي همانطور که قبال ذکر شد، بسیاري از مردم که از شیعه 
دهند، اگر چه آن را با عبارات دیگر هم بیان کنند، و اگر علی معصوم  شیعه را سر می

پذیریم که عصمت سایر اصحاب منتفی باشد، بلکه یا اینکه معصوم بودن  باشد، ما نمی
 همه آنها منتفی است و یا همه معصوم هستند.

* * * 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل سی و ششم 
پاسخ به کسی که مدعی امامت علی است  به این استدالل که او به 

این فضیلت اختصاص دارد که قبل از همه نماز خوانده و همراه 
 رکوع نموده است  پیامبر

 فرماید: گوید: دلیل سی و ششم این آیه است که می رافضی می

ْ رۡ ٱوَ ﴿ ٰ ٱ َمعَ  َكُعوا  ].43: ة[البقر ﴾٤٣ كِعِ�َ ل�َّ
از طریق ابن نعیم از ابن عباس روایت شده که: این آیه به صورت اختصاصی در 

اند و به  و علی نازل گردیده و اینان اولین کسانی هستند که نماز خوانده  مورد پیامبر
ي امامت  کند که او شایسته این داللت بر فضیلت علی دارد و ثابت می .1اند رکوع رفته

 باشد.  می

دو روایت را  ۲۱در ص     گوید: امام نسائی در خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ابو عبدالرحمن می -١

اولین کسی بوده در بین  نماید اولی را با سند ضعیفی و دومی را با سند صحیح که امیر المؤمنین  ذکر می

مسلمانان که نماز را خوانده روایت اول: از سلمه بن کهیل روایت شده که میگوید از حبة العرنی شنیدم که 

ام. روایت دوم عمروبن  نماز خوانده شنیدم که گفت: من اولین کسی بوده ام که با پیامبر  گفت: از علی 

نماز خوانده علی است. اما   کند که گفته: اولین کسی که با پیامبر مره از ابی حمزه از زید بن ارقم روایت می

گوید:  محقق الخصائص شیخ احمد میرین در مورد این دو حدیث تعلیقاتی دارد که در مورد اولی این چنین می

 سندش ضعیف است راویان به غیر از حبه بن جوین العرنی از کسانی هستند که مورد اعتماد هستند. امام احمد

باشد و کسی  گوید: او از شیعیان اهل غلو می اند. و نسائی گفته: قوی نیست. ذهبی می مودهو عجلی او را توثیق ن
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 توان به این استدالل پاسخ گفت:  از چند نظر می
: اینکه صحت نقل روایت باید بررسی شود و هیچ دلیلی را بر صحت آن پاسخ اول

 ارائه ننموده است.
 این روایت به اتفاق اهل حدیث ساختگی و موضوع است. دوم: 

این آیه در سوره بقره قرار دارد که به تفاق مسلمانان مدنی است و سیاق آن  سوم:
، 1اسرائیل باشد یا با مسلمانان اسرائیل است، فرق ندارد خطاب آن با بنی خطاب با بنی

کنندگان زیاد  خطابی است که بعد از هجرت نازل گردیده که تعداد نمازگذاران و رکوع

کرده اند در حالیکه این محال است. حافظ ابن کثیر  یمرد بدری علی را همراه ۸۰گوید: در صفین  است که می

هایی دارد  گوید: او صدوق است اما غلط جر میای) مساوی نیست. حافظ ابن ح ای (دانه گوید: حبه با حبه می

گویم:  . می،۲/۱۷۶: التهذیب  )۷/۳۴۴: ة) البدایة والنهای۱/۴۵۵۰۱: ) الـمیزان۷۶اغلب در مسائل تشیع (ت 

باشد چون بدعتش زیاد است همانطور که  باشد، روایتش قبول نمی معروف است که حبه اهل غلو در تشیع می

بیان نموده. ابن سعد این حدیث را از طبقات کبری در آورده   ۵۱-۵۰النظر در ص حافظ این را در کتاب نزهة

، و در فضائل صحابه، شماره: ۱/۱۴۱: ) و امام احمد در الـمسند۱۲/۶۵شیبه در کتابش ( ) و ابن ابی۳/۲۱(

در /أ و ۱۵ق » مثانیـاآلحاد وال«، و ابن ابی عاصم در ۱۶۹)، و ابن قتیبه در المعارف ص ۹۹۹-۱۰۰۲(

، و خوارزمی در المناقب ۴/۲۳۳ :)، و خطیب در تاریخ۱۴۸-)، و بغوی در معجم الصحابه (ق۶۸» (األوائل«

از طریق سلمه بن کهیل در مورد حبه. و در مورد  ۸۴) در رقم ۶۴،۶۳:۱۲)، و ابن عساکر در تاریخ دمشق (۲۱(

حمزه که اسمش  د بغیر از ابیگوید: صحیح است و رجالش اهل ثقه و از رجال شیخین هستن حدیث دوم می

) وامام احمد در  ۶۷۸طلحه بن یزید است که او تنها از رجال بخاری است. طیالسی در مسندش به شماره: (

زوائد «) و قطیعی در ۱۱۲:۱» (أنساب األشراف«) و بالذری در ۱۰۰۴( :) و در الفضائل۳۷۰،۳۶۸:۴المسند (

و ، ۲۰۶:۶: ، و بیهقی در السنن الکبری۱۹۸:۱: یر در تاریخ)، و ابن جر۱۰۴۰در شماره: (» فضائل الصحابة

) و ابن ۲۰المناقب («) و خوارزمی در ۱۴و ابن المغازلی در مناقب علی ( ،۳۲:۳ :ابن عبدالبر در اإلستیعاب

) از طریق شعبه از عمرو بن مره اخراج نموده اند. امام احمد و بغوی و طبرانی و بیهقی اضافه ۱۰۶عساکر (

که عمرو گفته: این را برای ابراهیم نخعی نقل کرده ام، او این روایت را انکار کرد و گفت: که ابوبکر نمودند 

 اولین کسی بوده که مسلمان شده است.

ْ ﴿ ه:ین آیدر مورد ا ۱/۵۷۲(ط. المعارف)  یر طبریو در تفس -١ �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا ْ رۡ ٱوَ  ةَ لزَّ ٰ ٱ َمعَ  َكُعوا  كِِع�َ ل�َّ

 ی. ابو جعفر گفته: بعض»دیکنندگان رکوع کن د و با رکوعید و زکات را بدهیو نماز را بر پا دار« ].۴۳: ة[البقر ﴾٤٣

دادند که نماز بخوانند و زکات بدهند، خداوند هم آنان را دستور  ین به مردم دستور میهود و منافقیان یشوایاز پ

نکه ییق نموده اند نماز بخوانند و زکات اموالشان را به آنان بدهند و ارا تصد  داد که با مسلمانانی که محمد

 مراجعه نمائید.. ۱/۵۷۵ه ص ین آیر در مورد ایر حافظ ابن کثیخدا خضوع کنند. به تفس یبرا

 

                                                                                                           



 303 امامت در پرتو کتاب و سنت (بخش اول)

نگردیده که گفته شود این آیه مخصوص کسی است که  شده است، در اوائل اسالم نازل
 اولین بار نماز خوانده و رکوع برده است.

ٰ ٱ َمعَ ﴿این آیه  چهارم: از حیث قواعد جمع است و اگر منظور از آنان  ﴾٤٣ كِِع�َ ل�َّ

ٰ ٱ َمعَ ﴿شد:  و علی بود گفته می  پیامبر ي  ي مثنی، چون صیغه با صیغه ﴾٤٣ كِعِ�َ ل�َّ
کند، بلکه حداقل بر سه نفر و از سه نفر باالتر داللت  اتفاق بر دو داللت نمیجمع به 

 ي جمع مثنی باشد، خالف اجماع است. کند، اما اینکه منظور از صیغه می
 خداوند خطاب به مریم فرموده: پنجم: 

ٰ ٱ َمعَ  َكِ� رۡ ٱوَ  ُجِديسۡ ٱوَ  لَِرّ�ِِك  ُنِ� �ۡ ٱ َ�مُ َمرۡ َ�ٰ ﴿  ].43عمران:  [آل ﴾٤٣ كِعِ�َ ل�َّ
 .»کنندگان رکوع نما اى مریم فرمانبر پروردگار خود باش و سجده کن و با رکوع«

» راکعون«و مریم هم قبل از اسالم زیسته، پس معلوم است که قبل از اسالم هم  
در » راکعون«اند که علی در میان آنان نبوده است، پس چطور ممکن است  وجود داشته

 و علی هم در میان آنان نباشد، و صیغۀ مثنی واحد باشد.  اول اسالم بوده باشند
باشد، بلکه به انسان مسلمان  آیه مطلق است و در مورد شخص معینی نمی ششم:

 دستور داده شده که با نمازگران نماز بگذارد و با رکوع کنندگان رکوع برد.
از وفات آنان این و علی) بود بعد   اگر منظور فقط رکوع بردن با آنان (پیامبر هفتم:

 شد و هیچ کس مأمور نبود با رکوع کنندگان رکوع نماید. حکم قطع می
نماز خوانده ممنوع است،   این قول که علی اولین کسی بوده که با پیامبر هشتم:

گویند ابوبکر صدیق اولین کسی  بلکه رأي اکثر مردم مسلمان بر خالف این است و می
 نماز خوانده است.  بوده که قبل از علی با پیامبر

بود، دلیل بر این نیست که اولین   اگر در این آیه امر به رکوع بردن با پیامبر -9
در این نماز علی امام  -به فرض صحت-کسی که با او رکوع برده امام است، چون 

 رکوع برده است.  نبوده، بلکه با پیامبر
* * * 

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 و هفتم فصل سی 
پاسخ به کسی که مدعی امامت علی است با استدالل به روایت ابن 

گفته: خدایا وزیري را از اهلم   که رسول خدا عباس مبنی بر این
 برایم قرار ده

 فرماید: ي خداوند است که می گویند: دلیل سی و هفتم این فرموده روافض می

هۡ  ّمِنۡ  �َوزِ�رٗ  ّ�ِ  َعلجۡ ٱوَ ﴿
َ
 ].29[طه:  ﴾٢٩ ِ� أ

  از طریق ابو نعیم از ابن عباس روایت شده که گفت: ما در مکه بودیم، پیامبر 
دست من و علی را گرفت و چهار رکعت نماز خواند و دستش را به سوي آسمان 
بلندکرد و فرمود: (خداوندا موسی بن عمران از تو خواست من هم محمد پیامبر تو، از 

بگشاي و گره از زبانم باز کن تا سخنانم را بفهمند و وزیري ام را  خواهم که: سینه تو می
ي او پشت مرا  از خاندانم را برایم قرار بده که برادرم علی بن ابی طالب است و بوسیله

استوار گردان او را در کار (رسالت و تبلیغ) من شریک گردان. ابن عباس گفته که: 
خواست کردي به شما داده شد. و گفت: اي احمد چیزي را که در صدایی را شنیدم می

 این روایت در این باب نص صریح است.

 توان به این استدالل پاسخ گفت: از چند نظر می
: اینکه براي استدالل به حدیث، الزم است صحت آن بیان شود و به اتفاق نخست 

نعیم به معناي صحت آن حدیث  علماي شیعه و سنی، صرف نسبت دادن روایت به ابو
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 نیست.
دانند  ، بلکه آنان می1به اتفاق علماي حدیث این حدیث دروغ و ساختگی است دوم:

 نسبت داده شده است.    ترین دروغهایی است که به پیامبر که این روایت از زشت
در مکه بود ابن عباس به دنیا نیامده بود، بلکه   در بیشترین وقتی که پیامبر سوم:

ر شعب ابی طالب محاصره شده بودند به دنیا آمد و هاشم د ابن عباس هنگامی که بنی
نرسیده بود و » تمییز«بسوي مدینه هجرت نمود ابن عباس به سن   هنگامی که پیامبر

وفات   به نماز ایستاده باشد، پیامبر  از کسانی نبوده که وضو گرفته باشد و با پیامبر
ام هجرت پنج ساله و شاید یافت و ابن عباس هنوز به سن بلوغ نرسیده بود و در هنگ

کمتر از پنج سال بود که بچه در این سن و سال به وضو گرفتن و نماز خواندن دستور 
از هفت سالگی به فرزندان تان دستور «در حدیثی فرمود:   شود، چون پیامبر داده نمی

آنان دهید نماز بخوانند و در ده سالگی آنان را بر ترك نماز تنبیه بدنی کنید و رختخواب 
کسی که در این سن و سال باشد عقل نماز خواندن را ندارد و  . 2را از هم جدا کنید

تواند  تواند این دعا را حفظ کند مگر اینکه به او تلقین شود و به محض شنیدن نمی نمی
 آ ن را به خاطر بسپارد.

َما﴿ي  آنان قبل از این در آیه چهارم: ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�َّ و در  ].55: ة[المائد ﴾ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ
این دعا را خوانده و در اینجا   حدیث بخشیدن انگشتر در نماز ادعا کردند پیامبر

گویند این دعا را در مکه قبل از این واقعه به چند سالی خوانده است، این آیت در  می

حدیثی به این معنا  ۴/۲۹۵ :منثورـوطی در کتاب الدر الیام که این را ذکر کرده باشد، اما س کسی را نیافته هیچ -١

به سند ضعیف و پوچی آن را خارج نموده از ابو جعفر محمد بن » الطیوریات«آورده که گفته: سلفی در کتاب 

هۡ  ّمِنۡ  �َوزِ�رٗ  ّ�ِ  َعلجۡ ٱوَ ﴿: علی که گفته: هنگامیکه این آیه
َ
بر   هارون أخی اشدد به ازری﴾ پیامبر ﴾٢٩ ِ� أ

خدا دست به دعا کرد و فرمود: (اللهم اشدد ازری، بأخی علی) خداوند هم  باالی کوهی بود سپس به حضور

 دعای او را مستجاب نمود.

روایت شده، در کتاب سنن ابی » عبدالله بن عمرو بن عاصب«حدیث از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش  -٢

(به تعلیقات  ۱۰/۲۱۷(کتاب الصالة باب متی یؤمر الغالم بالصالة) در الـمسند (ط المعارف) ۱/۱۹۳ :داود

) ۱۹۷/ ۱( :بر این حدیث و قولش که اسنادش صحیح است و اینکه گفته که این حدیث در مستدرک / محقق

 باشد نگاه کنید. موجود می
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پس وقتی  ي مائده است که نزولش در اواخر نزول قرآن بوده و این یکی در مکه، سوره
که اولین دعا را در مکه خوانده باشد و دعاي او مستجاب شده، چه نیازي به تکرار این 

 دعا در مدینه و چند سال بعد داشته است!؟.
ما قبالً از چند راه متعدد بطالن این روایت را بیان نمودیم، چون این کالم دروغی  پنجم:

نسبت داده شده است، اما در اینجا چیزهایی به آنان   هاي زیادي به پیامبر است از راه

ۡ�ِ ﴿اضافه نمودند که قبالً آن را نگفته بودند و آن جملۀ 
َ
مۡ  ِ�ٓ  هُ �ۡ َوأ

َ
است  ].32[طه:  ﴾٣٢ رِيأ

گونه که  شریک است، همان که اینجا تصریح نمودند علی در امر رسالت با پیامبر
نماید، این هم  است که به نبوتش اقرار میهارون با موسی شریک بود، و این گفتۀ کسی 

 باشند. کفر صریح است و قول امامیه نیست، بلکه ادعاي که اهل غلو و افراط می
شریک در امر بمعنی خلیفه شدن بعد از او نیست، چون آنان ادعاي امامت بعد از 

اگر  در حال حیاتش را دارند، و امامیه  وفات او و مشارکت او در امر رسالت پیامبر
نمایند، اما سیاهی لشکر و  چه کسانی که قائل به مشارکت در نبوت باشد را تکفیر می

دهند که معتقد به کفر و گمراهی ایشان  هایشان را با کسانی افزایش می اقوال و گفته
دانند کفر و گمراهی است؛ زیرا با افراط  کنند که می هستند، و اقوالی را وارد دینشان می

ورزند و با  م را دور انداخته و شدیداً با جماعت مسلمین مخالفت میشدید دین اسال
اولیاي پرهیزگار و دوستان خدا دشمنی دارند، و ایشان را مرتد و از دین برگشته قلمداد 

کند  مرا به داشتن دردي متهم می«گوید:  کنند، پس مصداق این ضرب المثل اند که می می
 ». که خود بدان مبتال گشته است

گوید: این نص است در این باب. باید در جوابش گفته شود:  رافضی دروغگو می این
گونه  در امر نبوت شریک او بود همان  مغز یعنی علی در حال حیات پیامبر  اي سبک

که هارون شریک موسی بود؟! آیا به موجب این نص صریح اعتقاد داري، یا از استدالل 
هات هم کیشان اهل گمراهی و باطل هاي ساختگی و افترائات وترّ به دروغ

 گردي؟!. برمی
* * * 

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 هشتم  فصل سی و
پاسخ به کسی که مدعی امامت علی است به این دلیل که به او به 

 برگزیده شده است  برادري پیامبر

 فرماید:گوید: دلیل سی و هشتم بر امامت علی این آیه است که می  مصنف شیعی می

ٰ إِخۡ  ِغّلٍ  ّمِنۡ  ُصُدورِهِم ِ�  َما َناَونَزَ�ۡ ﴿ ٰ  نًاَ� رٖ  َ�َ َتَ�ٰ  ُ�ُ  ].47[الحجر:  ﴾٤٧ بِلِ�َ مُّ
گردد, گفته: در مسجد النبی به  در مسند امام احمد که سندش به زید بن ابی اوفی بر می

یادآور شد، علی گفت: از  رسیدم. در مورد عقد اخوت و برادري پیامبر  خدمت پیامبر
ناراحتی این که تنها مانده بودم نزدیک بود روح از جسدم جدا شود و توان حرکت کردن را 

کردم و گفتم: اگر این کار از روي خشمگینی خدا بر من است که   نداشتم و رو به پیامبر
 آخرت هستی.اي، پس تو صاحب دنیا و  ام و شما این کار را با اصحاب کرده من تنها مانده

فرمود: قسم به خدایی که مرا به پیامبري برگزید؛ تو را تنها براي   سپس پیامبر
ي هارون نسبت به موسی هستی،  خودم انتخاب نمودم، چون تو نسبت به من به منزله

جز این که بعد از من پیامبري نیست و تو برادر و وارث من هستی، و در بهشت همراه 
این آیه   من هستید، تو برادر و رفیق من هستی. سپس پیامبر با فاطمه دخترم در قصر

ٰ إِخۡ  ِغّلٍ  ّمِنۡ  ُصُدورِهِم ِ�  َما َناَونَزَ�ۡ ﴿را تالوت نمود:  ٰ  نًاَ� رٖ  َ�َ َتَ�ٰ  ُ�ُ [الحجر:  ﴾٤٧ بِلِ�َ مُّ

یعنی کسانی که بخاطر خدا همدیگر را دوست دارند بر سر بالشهاي مخصوصی به  ].47
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کنند، پس برادري مستدعی مناسبت و مشابهت است. پس هنگامی که  میهمدیگر نگاه 
 برگزیده شد به این معنی است که او امام است.  علی به برادري پیامبر

 توان به این استدالل پاسخ گفت: از چند نظر می
: اینکه براي استدالل به حدیث، الزم است صحت آن بیان شود. این حدیث نه نخست 

است و امام احمد هرگز در مسند و در الفضائل و حتی پسرش  / احمددر مسند امام 
مسند امام «هیچ وقت آن را روایت نکرده اند. ادعاي این رافضی مبنی بر اي که: در 

بلکه این از زیاداتی است که قطیعی » الـمسند«روایت شده دروغ وافترا است بر » احمد
از  1محض و ساختگی است. قطیعیبه اتفاق علماي اهل حدیث اضافه کرده و دروغ 

عبداهللا بن محمد بن عبدالعزیز بغوي روایت کرده که محمد ذراع برایمان روایت کرد، 
عبدالمؤمن بن عباد برایمان روایت کرد، یزید بن معن برایمان روایت کرد، او هم از 

ملی است. این رافضی به صورت کا 2اوفی روایت کرده عبداهللا بن شرحبیل از زید بن ابی
رسد که تو برادر و وارث من هستی،  آن را تمام نکرد ودر جایی که به این جمله می

 برم اي رسول اهللا؟ گفت: چه چیزي را از شما به ارث می
فرمود: چیزي که انبیاء قبل از من به ارث بردند. او هم عرض نمود انبیاء چه چیزي 

 .3شانرا به ارث برده اند؟ فرمود: کتاب خدا و سنت پیامبران
این اسناد تاریک است، عبدالمؤمن بن عباد یکی از مجروحین است و روایتش  

داند او  و نمی 4شمارد باشد و ابو حاتم قول یزید بن معن را ضعیف می مردود می

 کر شده است. ) ذ۱۰۸۵شماره: ( ۶۳۹ -۲/۶۳۸» فضائل صحابه«حدیث در  -١

ن یقه زدن بر ای)، سپس در نوقع تعل۸۷۱ث شمارهی(حد۱/۵۲۵ن مسند یبر ا» فضائل الصحابة« محقق کتاب  -٢

گفته: ابوحاتم ۱/۵۲۵ف است به خاطر عبدالمؤمن بن عباد، و قبل از آن در یث گفته: اسناد آن ضعیحد

و  یساج» شود یث او متابعت نمیحد«موده: در مورد او فر یف دانسته و بخاریرا ضع یعبدالمؤمن بن عباد عبد

 ۲۰۲وان صی، الد۳/۲/۱۱۷: ریخ الکبیاند. تار ابن الجارود در کتاب الضعفاء و ابن حبا در الثقات او را ذکر کرده

 .۴/۷۶ :اللسان، ۲/۶۷۰: زانیمـال

 .۶۳۹/ ۲ :نگا: فضائل صحابه -٣

ضعیف «آمده و ابو حاتم در مورد او گفته:  ۶۶ص  ۱ق ۳م » الجرح والتعدیل«ی عبدالمؤمن بن عباد در  ترجمه -٤

 ».الحدیث است
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کند، و او مجهول  کیست؟ شاید او کسی باشد که به دروغ از عبداهللا بن شرحبیل نقل می
 اوفی.  بیاست از مردي از قریش از زید بن ا

 به اتفاق اهل معرفت این یک دروغ و افتراء ساخته شده است.دوم: 

ها با  احادیث وارده در مورد مؤاخات و برادري بین مهاجرین با هم و انصاريسوم: 
هم با علی برادري به این شیوه نکرده است. و در بین   هم مجموعاً دروغ است و پیامبر

ابوبکر و عمر هم این کار را نکرده، ولی در بین مهاجرین و انصار پیوند مؤاخات و 
برادري را بر قرار کرده همانطور که بین عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ربیع، و بین 

دري برقرار نموده است و برا سلمان فارسی و ابی درداء، و بنی علی و سهل بن حنیف 
هاي بنی نجار بوده همانطور که انس در حدیث صحیحی  این برادري برقرار کردن در خانه

نبوده؛ همانگونه که در این حدیث ساختگی گفته   دهد و در مسجد پیامبر از آن خبر می
اخات شده، بلکه در خانه اي که مربوط به بعضی از بنی نجار بود برقرار شده. این عقد مؤ

کند که گفت: به انس  و برادري است که صحیحین از عاصم بن سلیمان احول روایت می

پیمانی در اسالم  هم« »سالماإل ال حلف يف«فرموده:   گفته آیا خبر داري که پیامبر

 .1ي من پیمان برادري را بست بین قریش و انصار در خانه أنس گفت پیامبر. »نیست
این که در این حدیث گفته: شما برادر و وارث من هستی، نزد اهل سنت و  چهارم:

شیعه باطل است، چون اگر منظور میراث مال باشد قولشان باطل است، چون فاطمه 
وارث ایشان است، و چطور عمویش عباس در قید حیات باشد ارث به پسر عمویش 

همه پسر عموها که در یک رسد. یا چه چیزي او را تخصیص داده در بین این  علی می
سطح خویشاوندي قرار دارند فقط او وارث باشد؟ و اگر منظور وارث بودن از علم و 

 ي خدا:  والیت باشد، دلیلشان باطل است به فرموده

ِينَ ٱوَ ﴿ (کتاب الکفالة) باب قول الله تعالی: ۳/۹۶روایت شده در بخاری  حدیث از انس بن مالک  -١  َ�َقَدۡت  �َّ
يۡ 
َ
   گفتم: آیا به شما رسیده که پیامبر  ت: عاصم به ما خبر داد: به انسو نص حدیث از این قرار اس ﴾ُنُ�مۡ َ�ٰ �

ی من حلف و برادری را برقرا  خود بین قریش و انصار در خانه  پس گفت: چطور پیامبر اإلسالم؟ ال حلف يففرموده: 

) و در بني أصحابه  مؤاخات النبی، باب فضائل الصحابة(کتاب  ۴/۱۹۶کرده (این حدیث باز هم در صحیح مسلم 

 شود. های حدیث یافت می ) ودر جاهای دیگر کتاباحللف الفرائض باب يف(کتاب  ۳/۷۸داوود  سنن ابی
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﴿ ۖ  .»سلیمان وارث (پدرش) داود شد« .]16[النمل:  ﴾َوَورَِث ُسلَۡيَ�ُٰن َداوُۥَد

نَك  ِمن ِ�  َ�َهۡب ﴿همچنین  ُ پس از فضل خویش جانشینی به من « .]5[مریم:  ﴾٥ اَو�ِّٗ  �َّ
 .»ببخش

چون لفظ ارث اگر احتمال بر این معنی داشته باشد، به همین خاطر امکان دارد آن 
ارث برده است، اما اهل سنت این را   انبیاء ارث برده باشند همانطور که علی از پیامبر

باشد،  از علم به ارث گذاشته، مخصوص علی نمی  دانند چیزي که پیامبر به خوبی می
بلکه مربوط به تمام اصحاب بود و هر یک به اندازه و سهم خود از آن ارث برده است. 

تواند آن را به ارث ببرد و هیچ کس مزاحم دیگري  علم مانند مال نیست، هر کسی می
کسی دیگر هم  برد؛ در همان حال شود، چون علم و دانشی را که کسی به ارث می نمی
تواند یاد بگیرد و مانعی نیست که کسی دیگر هم آن را بداند، مثل مال نیست که اگر  می

 کسی آن را برداشت کسی دیگري نتواند از آن بهرمند شود. 
اخوت و برادري را براي غیر علی ثابت نموده همانطورکه در   پیامبر پنجم:

دختر   و هنگامی که پیامبر». رادر ما هستیتو موال و ب«صحیحین آمده که به زید فرمود: 
ابوبکر را خواستگاري کرد به وي عرض کرد آیا شما برادر من نیستی؟ فرمود: من برادرت 

. در صحیح آمده که در حق ابوبکر فرمود منظور 1هستم و دخترت هم حالل من است
یث صحیح برادري و اخوتی است که اسالم آن را به وجود آورده است. باز هم در حد

عرض کردند: مگر ما برادران شما ». دوست داشتم که برادرانم را ببینم«آمده که فرمود: 
نه شما اصحاب و یاران من هستید، برادرانم کسانی «خدا؟. فرمود:   نیستیم اي پیامبر

و فرمود: شما  ».بینند آورند در حالی مرا نمی آیند، به من ایمان می هستند که بعد از من می
 .است، اما آنان تنها برادر هستند امتیازتان از برادري بیشتر است و آن صحابه بودن و رفاقت

ۡ ٱ إِ�ََّما﴿فرماید:  خداوند می ٞ إِخۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل  ].10[الحجرات:  ﴾َوة
با هم قطع رابطه نکنید، و از هم روگردان نشوید و با هم کینه «فرمود:  و پیامبر

(کتاب النکاح، باب تزویج الصغار من الکبار) نص آن  ۷/۵ :این حدیث از عروه بن زید روایت شده: در بخاری  -١

برای خواستگاری عائشه نزد ابوبکر رفت، ابوبکر گفت: من برادر شما هستم   عبارت است از اینکه پیامبر

 در جواب فرمود: شما در دین خدا و کتابش با من برادرید و عائشه هم برایم حالل است.  پیامبر
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نداشته باشید، به هم حسد نورزید و با هم به صورت بندگان خدا و برادران دینی رفتار 
 .1صحیحین» کنید

ُمْسِلمُ «و فرموده: 
ْ
ُخو ال

َ
ُمْسِلمِ  أ

ْ
 .2»�ُْسِلُمهُ  َوالَ  َ�ْظِلُمهُ  الَ  ال

ِخيهِ  ُ�ِبَّ  َحىتَّ حد�م أيس بيده ال يؤمن واذلي نف«و فرموده: 
َ
َْ�ِ  ِمنْ  ِأل

ْ
 ُ�ِبُّ  َما اخل

چه را براي  گردد تا آن قسم به کسی که جانم در دست اوست ایمانتان کامل نمی« .3»نِلَْفِسهِ 

 .»خواهید براي دیگران هم نخواهید خود می
شود که  برادري موجب نمیهاي معتبر زیادند، پس  این احادیث و امثال آنها در کتاب

از هر رو مساوي شوند، بلکه از بعضی جهات است، پس چرا گفته شده که اگر عقد 
شود علی از دیگران برتر و شایستۀ  صحیح باشد موجب می  برادري علی با پیامبر

امامت باشد. با وجود این که برادري مشترك است و در کتب صحاح ثابت شده که 
شد که دوست صمیمی  اگر در میان اهل زمین می«ت جداگانه فرموده: در چند حال  پیامبر

) رفیق خلیل و  گزیدم، اما همراه شما (پیامبر و خلیل را انتخاب نمایم ابوبکر را بر می

 األدب،(کتاب  ۸/۱۹،۲۰ :این روایت با اختالف در لفظ آن از انس بن مالک روایت شده در کتاب صحیح بخاری -١

نْ  لِرَُجٍل  َ�ِلُّ  الَ  : ما ينهی عن التحاسد والتدابر، باب اهلجره وقول رسول اهللاباب 
َ
َخاهُ  َ�ْهُجرَ  أ

َ
» ثََالٍث  فَْوَق  أ

 (کتاب البر والصلة واآلداب ، باب تحریم التحاسد والتباغض). ۴/۱۹۸۳ج  :و در صحیح مسلم

(موضع قبلی) و در صحیح  ۸/۱۹روایت شده در صحیح بخاری   حدیثی دیگر به این معنا از ابی هریره

 :در سنن ابی داود کتاب البر ... باب تحریم الظن والتجسس و حدیث از انس ۱۹۸۶و ۴/۱۹۸۵ :مسلم

 شود. (کتاب االدب، باب فیمن هجر أخاه المسلم) و در ترمذی و ابن ماجه مسند و موطاء هم یافت می ۳۸۳۴

(کتاب االکراه، باب یمین  ۹/۲۲ :روایت شده در بخاری ب فظ از عبدالله بن عمراین حدیث به همان ل -٢

 :(کتاب البر، باب تحریم الظلم)، در سنن ابی داود ۴/۱۹۹۶ :الرجل ألصحابه أنه أخوه ...)، در صحیح مسلم

 .۸/۴۶المعارف )  –مؤاخاة) و در المسند (چاپـ(کتاب االدب باب ال ۴/۳۷۶

(کتاب اإلیمان، باب من اإلیمان  ۱/۱۲در صحیح بخاری  ف در لفظ آن از انس بن مالک این حدیث با اختال  -٣

آغاز شده است در مسلم  ».ال يؤمن أحد�م ..« ی: ث با جملهین حدیا یأن یحب ألخیه ما یحب لنفسه) ابتدا

، باب ةمقدمـ(ال ۱/۲۶(کتاب االیمان باب الدلیل علی أن من خصال اإلیمان)، در سنن ابن ماجه  ۱/۶۷-۶۸

 ذکر شده است. ۲۵۱ – ۲۰۶ -۳/۱۷۶الحلبی)  –االیمان) و در مسند (ط 
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ها باز نگذارید جز دریچۀ  اي را در بین مسجد و خانه دوست صمیمی خداست، هیچ دریچه
 ». ش مال و رفاقت بر من منت دارد ابوبکر استکه بیش از همه در بخش خانۀ ابوبکر، آن

در نظر گرفته شده که غیر از او این امتیاز را   در این حدیث امتیازاتی براي ابوبکر
ندارند و با صراحت بیان شده که در میان تمام مردم سرزمین هیچ کس نزد پیامبر 

برخوردار نیست و بیش تر  تر از ابوبکر نیست و از جایگاه باالتر و منزلت رفیع محبوب
 از او به ایشان اختصاص ندارد.

عرض شد: چه کسی نزد تو از همه   گونه که در صحیحین آمده که به پیامبر همان
محبوبتر است؟ فرمود: عائشه. عرض کردند در میان مردان. فرمود: پدرش. باز در 

بزرگوارتر   خداصحیحین از عمر روایت شده که به ابوبکر گفت: شما از ما نزد پیامبر 
 تر هستی. تر و محبوب و خوب

باشد و کسی  این احادیث که به اتفاق علماي اهل حدیث، صحیح و مقبول می 
  کنند که ابوبکر نزد پیامبر نتوانسته به آنها اشکال وارد کند، جملگی این را مشخص می
 از همه محبوبتر و جایگاهش از همه مردم بلندتر بوده است.

تر از آن مرتبه باشد که براي ابوبکر بوده؛ تعارضی در کار  ري و پائینپس اگر براد
کند که  نیست و اگر باالتر از برادري ابوبکر باشد، این احادیث صحیح داللت می
دانیم که  احادیث مربوط به برادري مجموعاً جعل شده و دروغ هستند اگر چه ما می

 ابوبکر بقیه دروغ هستند.با   بدون تعارض هم جز احادیث برادري پیامبر
نمایند که ابوبکر نزد  هدف اصلی این است که این احادیث صحیح مشخص می 

از علی محبوبتر است و قدر و منزلتش نزد او از علی و غیر علی باالتر بوده، و   پیامبر
اند که  براي این ادعا شواهد زیاد است. در حدود هشتاد و چند نفر از علی روایت کرده

این روایت را ». ، برترین این امت ابوبکر است سپس عمر بعد از پیامبر«ه: فرمود
ي چنین دیدگاه و بینشی است  کند. علی شایسته نقل می  بخاري در صحیح از علی

هستند و او جایگاهش را در دین از همه   نسبت به ابوبکر و عمر که از بزرگان صحابه
کننده آنان در دین را شناخته است، تا جایی که آرزو  بهتر درك کرده و تأثیر و نقش تعیین

 کند در حالی به مالقات خدا برود که همانند اعمال و کارهاي عمر را داشته باشد. می
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فرمود: این دو، (ابوبکر   روایت کردند که پیامبر  ترمذي و غیره مرفوعا از علی
ر، اما این بشارت را به آنها هاي اول و آخ و عمر) سرور بزرگساالن اهل بهشتند، از امت

 . 1»مگو اي علی
و غیره مقایسه » طیر«این حدیث و امثال آن اگر با حدیث پیوند برادري و حدیث 

باشد. اگر احادیثی که شک در صحت  گردند، به اتفاق تمام مسلمین از آنها صحیحتر می
قوي و متعدد ها افزوده شود چگونه است؟ عالوه بر دالیل روشن و  آنها نیست به این

داند که ابوبکر نزد  ها را به خوبی درك کند ضرورتاً و بداهتاً می که براي هر کس آن
پیامبر محبوبترین صحابه بوده است. و از عمر و علی و عثمان بلند مرتبه تر بود. هر 

کند.کسی  تر درك می داشته باشد این را خوب  کس که آشنایی به سنت رسول اکرم
داند. یا باید همه  دارد که فرق میان احادیث ضعیف و صحیح را نمی در آن شک و گمان

 را قبول نماید یا در همه توقف نماید.
دانند. و بدون  شناس و متخصصان علم حدیث این را خوب می واما علماي حدیث

داند که علماء و  تردید هر کس در میان این امت زبان صدق و راستگویی داشته باشد، می
و پرهیزگاري متفق هستند بر این که درجه و منزلت ابوبکر و عمر از علی و اهل عبادت 

گفت: کسی از  کند که می نقل می /سائر صحابه باالتر است همانطور که بیهقی از شافعی
صحابه و تابعین در بارة برتري ابوبکر و عمر و مقدم بودنشان بر سایرین اختالف ندارد. 

گونه که این قول  این مورد مخالفت نورزیده است همانهمچنین از علماي اسالم کسی در 

) ترمذی ۵۳مناقب باب ـ(کتاب ال ۲۷۳-۵/۲۷۲ترمذی این حدیث را در باب الفاظ به هم نزدیک روایت کرده  -١

ری آن را ضعیف می
ّ
این حدیث  داند بار دوم ترمزی بار اول گفته: این حدیث غریب است و ولید بن محمد موق

گوید: این حدیث حسن غریب و امام احمد آن را در  ) ذکر می کند و می۲۷۳ – ۵/۲۷۲در ( را از انس 

باشد.  اسنادش صحیح می گوید: ) احمد شاکر می ۶۰۲(شماره  ۳۸-۳۷/ ۲مسندش آورده (چاپ المعارف)

ت یف روایگرضعیبا دو اسناد د۲۶-۱/۲۵) و ابن ماجة ۴/۳۱۰( ین ترمذیث را همچنیحد سپس گفت:

 ادات عبدالله بن أحمد است.یث قبل از زیث و حدین حدیاند، و ا کرده

(الـمقدمة  ۱/۳۸فه از پدرش در سنن ابن ماجه یجح یاز عون بن أب -با وجود اختالف در الفاظ-ث ین حدیو ا

ح الجامع یث در صحیحد یح البانی) و صح قیبکر صد ی، فضل أب باب فضائل أصحاب رسول الله

 نگاه کن. ،۹/۵۳: یثمیآمده و به مجمع الزوائد ه ،۶/۷۵: ریالصغ

 

                                           



 امامت در پرتو کتاب و سنت            316

حنیفه و اصحاب او و احمد و یارانش و ثوري و یارانش و لیث و  مالک و اصحابش و ابی
 یارانش و اوزاعی و یارانش و ابن جریر و یارانش و ابی ثور یارانش است.

 ود.ش همچنین این رأي تمام علماي مشهور است مگر کسی که به او توجه نمی
کنم که نزاع و مخالفتی در  کنند پیدا نمی کسی را در بین آنان که این را روایت می 

این باره داشته باشد مگر این روایتی که از حسن بن صالح بن حی نقل شده که علی را 
داد وگفته شده که این دروغی است بر او بسته شده است. و اگر  ترجیح و برتري می

کند، چون  به نقل اجماع از سوي شافعی اشکال وارد نمی چنین چیزي صحیح هم باشد
حسن بن صالح نه از صحابه و نه از تابعین بوده است. شافعی هم اجماع صحابه و 
تابعین را در مورد برتري ابوبکر بر علی و سایر اصحاب ذکر کرده، اگر چه حسن آن را 

 کنند، امري منکر نیست.گفته باشد، پس اگر یکی از صد هزار امام و یا زیادتر خطاء 
شود که در چیزي از علوم اسالمی  در میان بزرگان و شیوخ روافض کسی یافت نمی 

و حدیث و فقه و تفسیر و قرآن آگاه باشد، بلکه بزرگان و علماي شیعه یا نادان هستند 
 و یا زندیق (کسی که در باطن کافر باشد و تظاهر به ایمان کند) مثل علماي اهل کتاب. 

وه بر آن، در میان سابقین اول و امامان سنت و اهل حدیث همگی اتفاق نظر عال
. با وجود این که آنان با رغبت یا تهدید بر این ب دارند بر مقدم بودن عثمان بر علی

اند و در غیر  هاي مختلف بوده که داراي آراء و علوم و سلیقه اند، با این رأي جمع نشده
بر این   اختالف آراء داشتند. أئمۀ صحابه و تابعیناین موضوع و در مسائل علمی 

ذئب  قضیه متفق هستند سپس کسانی که بعد از آنان آمدند مانند مالک بن انس، ابن ابی
 و عبدالعزیز بن الماجشون و غیره از علماي مدینه.

کند  امام مالک از از تمامی کسانی که دیده و آنان را مالقات کرده اجماع حکایت می 
گوید: که هیچ کدام اختالف نظر ندارند بر این که ابوبکر و عمر بر سایر صحابه  و می

مقدم ترند. ابن جریج و ابن عیینه و سعد بن سالم و مسلم بن خالد و غیر آنان هم از 
علماء مکه و ابوحنیفه و ثوري و شریک بن عبداهللا و ابن ابی لیلی و غیر آنان هم از 

گوید که هر کس علی را  و حتی ثوري می -شیعیان بودهکه کوفه مرکز -علماي کوفه، 
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شود.  بر ابوبکر مقدم قرار دهد به نظرم عمل او به آسمان و به سوي خدا برده نمی
 .1[ابوداود در سنن خود این را روایت کرده است]

و حماد بن زید و حماد بن سلمه و سعید بن ابی عروبه و امثال آنان از علماي بصره، 
عبدالعزیز و اوزاعی و غیره از علماي شام و لیث و عمرو بن حارث ابن و سعید بن 

وهب و دیگران از علماء مصر. سپس کسانی مثل عبداهللا بن مبارك و وکیع ابن جراح و 
عبدالرحمن ابن مهدي و امام ابی یوسف و امام محمد بن حسن و مانند امام شافعی و 

عبید و مانند امام بخاري و ابی داود و  بیامام احمد ابن حنبل و اسحاق بن ابراهیم و ا
ابراهیم الحربی و مانند فضیل بن عیاض و ابی سلیمان الدارنی و معروف الکرخی و 

داند،  سري سقطی و جنید و سهل بن عبداهللا التستري و... که فقط خدا تعدادشان را می
زم جازم معتقد آوازه هستند و همه با ع از کسانی که در اسالم زبان صدق دارند و خوش

باشند. همانطور که معتقد به امامت آن  تر و برتر می فاضل ب بودند که ابوبکر و عمر
بودند وایشان را دوست   باشند. با این که آنها باتمام وجودشان تابع پیامبر دو می

  ، ابوبکر و عمر را بر علی دانستند پیامبر داشتند. آیا این بدین معنا نیست که می
داشته و آن دو را با محبت، ذکر خیر، مشاورت با آنها و غیره بر علی برتري داده  مقدم 
 است.

* * * 

من «(کتاب السنة، باب فی التفضیل) است. نص آن به این عبارت است:  ۲۸۸/ ۴ :داود این روایت در سنن ابی -١

مع مهاجر�ن واألنصار، وما أراه أن يرتفع هل ـاكن أحق بالوالية منهما خّطأ أباب�ر وعمر وال  زعم أن عليا
 .»هذا عمل إىل السماء

 

                                           





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل سی و نهم 
که او امیر  پاسخ به کسی که مدعی امامت علیس است به ادعاي این

 آدم است تمام بنی

 فرماید: باشد که میگوید: دلیل سی و نهم این آیه می  مصنف شیعی می

َخذَ  �ذۡ ﴿
َ
شۡ  ذُّرِ�َّتَُهمۡ  ُظُهورِهِمۡ  مِن َءاَدمَ  بَِ�ٓ  مِنۢ  َر�َُّك  أ

َ
ٰٓ  َهَدُهمۡ َوأ نُفِسهِمۡ  َ�َ

َ
لَسۡ  أ

َ
 بَِر�ُِّ�ۡمۖ  ُت �

 ْ ٓۚ َشهِدۡ  بََ�ٰ  قَالُوا ن نَا
َ
ْ  أ  ].172[األعراف:  ﴾١٧٢ فِلِ�َ َ�ٰ  َذاَ�ٰ  َ�نۡ  ُكنَّا إِنَّا َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َ�ُقولُوا

براي مردم بیان کن) هنگامی را که پروردگارت فرزندان آدم را از   یعنی (اي پیغمبر«
پشت آدمیزادگان (در طول اعصار و قرون ) پدیدار کرد، ایشان را بر خودشان گواه 

اند:  گرفته و خطاب به آنان فرموده است): که آیا من پروردگار شما نیستم؟ آنان گفته
 .»خبر بودیم دهیم تا روز قیامت نگویید ما از این غافل و بی ی میآري گواه

است مرفوعا از حذیفه بن یمان روایت  1که مؤلفش ابن شیرویه» الفردوس«در کتاب 
دانستند از چه زمانی علی به عنوان امیر  فرموده: اگر مردم می  کند که گفته پیامبر می

کردند. او در حالی که آدم بین روح  انکار نمینامگذاري شده است، فضل و برتري او را 
 و جسد بوده امیر المؤمنین نامیده شد. خداوند می فرماید:

َخذَ  �ذۡ ﴿
َ
شۡ  ُذّرِ�ََّتُهمۡ  ُظُهورِهِمۡ  ِمن َءاَدمَ  بَِ�ٓ  ِمنۢ  َر�َُّك  أ

َ
ٰٓ  َهَدُهمۡ َوأ نُفِسِهمۡ  َ�َ

َ
لَسۡ  أ

َ
 ُت �

 ].172[األعراف:  ﴾بَِرّ�ُِ�مۡ 

 .م. ۵۰۶۶شماره:  ۳۵۴ص  ۳ج  -١
                                           



 امامت در پرتو کتاب و سنت            320

آنها را  یهرا که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم، ذر ی) زمانیاوربو (به خاطر «
 .  »یستم؟من پروردگار شما ن یاآ«(و فرمود:)  ،ساخت یشتنو آنها را گواه بر خو ،برگرفت

مالئکه گفتند: بله چرا؟ پس خداوند تبارك و تعالی فرمود: من پروردگار شما  
 هستم، و محمد پیامبر شما و علی امیر شماست. و این جریان در این باب صریح است. 

 توان به این استدالل پاسخ گفت: از چند نظر می

اتفاق : اینکه براي استدالل به حدیث، الزم است صحت آن بیان شود و به نخست 

به معناي صحت آن » الفردوس«علماي شیعه و سنی، صرف نسبت دادن روایت به 

حدیث نیست. ابن شیرویه دیلمی همدانی احادیث بسیاري را آورده اعم از صحیح و 

حسن و موضوع، اگر چه او صاحب علم و دین بوده و کسی نبوده که عمداً دروغ 

هم حاوي صدق و کذب   کرده که کتبپردازي کند، اما أحادیث را از کتب مردم نقل 

آوري احادیث با اسناد  اند که جمع هستند. و او کاري را انجام داده که بقیه انجام داده

 و بدون اسناد است.
 به اتفاق علماي اهل حدیث این روایت کذب و موضوع است.  دوم:

لَسۡ ﴿ اینکه خداوند در قرآن فرموده: سوم:
َ
ْ  بَِرّ�ُِ�ۡمۖ  ُت � در  ].172[االعراف:  ﴾بََ�ٰ  قَالُوا

 به میان نیامده است. چون خداوند به دنبال آن می فرماید:  و علی  این آیه ذکر پیامبر

وۡ ﴿
َ
ْ َ�ُقولُوٓ  أ ٓ  ا َما ۡ�َ  إِ�َّ

َ
ٓ  كَ أ َ�ُتهۡ  ِدهِۡمۖ َ�عۡ  ّمِنۢ  ُذّرِ�َّةٗ  َوُ�نَّا ُل َ�بۡ  ِمن ُؤنَاَءابَا

َ
 َ�َعَل  بَِما لُِكَناأ

ۡ ٱ  ].173[األعراف:  ﴾١٧٣ ِطلُونَ ُمبۡ ل
 يا (و چاره یم،بعد از آنها بود یاز ما مشرك بودند، ما هم فرزندان یشپدرانمان پ: «ییدا بگوی«

 . »!کنی؟ یانجام دادند مجازات م یانگرا ما را به آنچه باطل یا) آیم؛از آنان نداشت یرويجز پ
چه رسد به این داللت بر پیمان و میثاق توحید دارد به خصوص نه پیمان نبوت. 

 ».تر از درجه نبوت! پایین
هاي تفسیر  در احادیث معروف در این مورد که در المسند و الموطأ و کتاب چهارم:

و غیره قرار دارند چیزي در این باره ذکر نشده است. و اگر در اصل چیزي در این باره 
کرد که  کردند و تنها فردي آن را ذکر نمی گفته شده بود، مردم همه را اهمال نمی

 گویی است. صدقش معلوم نیست، بلکه معروف به دروغ
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باید علی أمیر  -به ادعاي شما-ي آدم گرفته شده، پس  این پیمان از تمام ذریه پنجم:
ي دیوانگان  و این گفته  گرفته تا محمد رسول خدا  أنبیاء و پیامبران هم باشد از نوح

  آید وفات یافتند، پس چگونه علی امیر آنها است؟است، چون آنان قبل از این که علی به دنیا 
نهایت چیزي که ممکن است این که علی بر اهل زمان حیاتش امیر باشد، اما أمارت 
او بر پیشینیان دروغی است که هر کس گفته خود هم معنی سخنش را نفهمیده و نادان 

 خرد بوده، و از گفتۀ خود شرم وحیا نداشته است. و بی
انگیزتر این که این االغ شیعه که از عقالء یهود خرتر است؛ آنانیکه  از همه شگفت

 ي شان می فرماید:  قرآن درباره

ِينَ ٱ َمَثُل ﴿ َّ�  ْ ِلُوا ٰ �َّوۡ ٱ ُ�ّ سۡ  ِمُل َ�ۡ  َمارِ ۡ�ِ ٱ َكَمَثلِ  ِملُوَهاَ�ۡ  لَمۡ  ُ�مَّ  ةَ َرٮ
َ
ۢ أ  َمَثُل  َس بِئۡ  �ۚ َفاَر

ِينَ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َّ�  ْ بُوا ِۚ ٱ تِ َ�ٰ � َكذَّ ُ ٱوَ  �َّ ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ  ].5: الجمعۀ[ ﴾٥ لِِم�َ ل�َّ
هستند که  یحق آن را ادا نکردند، مانند درازگوش یکه مکلف به تورات شدند ول یکسان«

 یاتکه آ ی)! گروهفهمد یاز آن نم یزياما چ کشد ی(آن را بر دوش م کند، یحمل م ییکتابها
 .»کند ینم یتدارند، و خداوند قوم ستمگر را هدا يخدا را انکار کردند مثال بد

عموم مردم معذورند از این که بگویند: شیعه خر یهودي است. چون عقالء و 
دانند که چنین ادعایی از جهت  اند، می خردمندان یهود با اینکه به درازگوش تشبیه شده

د این است که گفته شود: سقف خانه از زیر عقلی و شرعی ممتنع و محال است و مانن
 شود: عقل و قرآن این استدالل را قبول ندارد. ها فروریخت، در جواب گفته می بر آن

ي آدم باشد در حالیکه علی هزاران سال بعد از وفات آدم  همچنین که علی امیر ذریه
ند و از جهت زمان و ا به دنیا آمده و اینکه علی امیر پیامبرانی باشد که قبل از او آمده

مرتبه و منزلت باالتر از او هستند، اینها از جنس گفته ابن عربی طائی و امثال او از 
دان خاتم األولیاء استفاده علمی کردند  گویند: أنبیاء از چراغ دینان متصوفه است که می بی

 . 1به وجود آمده است سال بعد از رسول خدا محمد 600که حدود 

است، آنجا که گفت: یکرد که خاتم اول یاشاره دارد که ادعا م ین کالم اشاره به کالم ابن عربیبا ا / هیمیابن ت -١

) در کتاب خود فصوص ۶۶۹سال ی(متوف یح. و ابن عربیو مس یارث هاشم یتم بدون شك، برایمن ختم وال

خاتم رسوالن و  یجز برا ین علمیخداست، و چن ی علم و دانش در باره ی ن درجهین باالتری.... و ا۱/۶۲الحکم 
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مورد امامت از جنس ادعاي آن متصوفه در مورد والیت است و کار ادعاي آنها در 
هر دوي آنان بر دروغ و غلو و اغراق و شرك و ادعاي باطل و مخالفت با قرآن و سنت 

 و اجماع سلف صالح امت اسالم بنا شده است.
» و آن در این باب صریح است«گوید: که این موضوع  سپس این احمق رافضی می 

تواند نزد  تواند دلیل باشد؟ یا این که می نزد هیچ یک از صاحب خردان می آیا این نظریه
کسانی که اهلیت سخن گفتن داشته باشند مورد استدالل قرار گیرد؟! چه رسد به این که 
در مورد فاسق و نادان و کافر معرفی کردن بهترین و برترین مردان این امت به آن دلیل 

 آورده شود؟.
م تا این حد بر بهترین دوستان خدا، و سروران اهل زمین؛ برترین اگر آن متجاوز ظال

برد و  مردم بعد از پیامبران تجاوز نکرده بود؛ تجاوزي که دین اسالم را زیر سؤال می
باعث تسلط کفار و منافقین شده و شبهه و ضعف اعتقاد در بین مؤمنین در این مورد 

راز و اسرار او برداریم و هتک حرمتش کند ضرورتی نبود که ما پرده را از  درست می
 کنیم. خداوند براي او و همدستانش در قیامت کافی است.

* * * 

نند جز از یب یاء آن را نمیاز اول یده، و کسیآن را ند یامبر خاتم کسیست، و  جز چراغدان پیاء نیخاتم اول

نند. و نگاه یب یاء آن را نمیچراغدان خاتم أولنند جز از یکه آن را بب یوقت –امبران هم یپ یخاتم، حت یچراغدان ول

 ).۲۰۶-۱/۲۰۵ق من (یه با تحقیمیکن به جامع الرسائل ابن ت

 

                                                                                                           



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهلم 
صالح «که  است علیس به دلیل این پاسخ به کسی که مدعی
 است، امام است» المؤنین

 فرماید: خداوند میباشد که  گوید: دلیل چهلم این آیه می رافضی می

ٓ  إِن﴿ ِ ٱ إَِ�  َ�ُتوَ�ا ۖ  َصَغۡت  َ�َقدۡ  �َّ َ ٱ فَإِنَّ  هِ َعلَيۡ  َهَراتََ�ٰ  �ن قُلُوُ�ُ�َما ٰ َموۡ  ُهوَ  �َّ  هُ لَٮ
ۡ ٱ لِحُ َوَ�ٰ  �ُل وَِجۡ�ِ  ۡ ٱوَ  ِمنَِ�ۖ ُمؤۡ ل ٰ  دَ َ�عۡ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل  ].4[التحریم:  ﴾٤ َظِه�ٌ  لَِك َ�

پذیرد)  شما را می ي توبه کنید (خداوند برگشت و توبهاگر به سوي خدا برگردید و «
داشت) منحرف گشته است. و اگر  چرا که دلهایتان (از حفظ سرّ که پیغمبر دوست می

بر ضد او همدست شوید (و براي آزارش بکوشید، باکی نیست) خدا یاور او است، و 
 .»یبان او هستند، جبرئیل، و مؤمنان خوب و شایسته، و فرشتگان پشت اعالوه از خد

 باشد. به اجماع مفسرین علی صالح المؤمنین می
گرداند که  کند که اسنادش را به أسماء بنت عمیس برمی ابو نعیم این حدیث را روایت می

علی بن ابی طالب » صالح المؤمنین«کرد و فرمود:  این آیه را تالوت   گفته: شنیدم که پیامبر
و برتر است، پس سزاوار امامت است. و   علی از همه افضلاست. و این دلیل بر این است که 

 آیات در مورد این معنی بسیارند، به علت اختصار به همین مقدار بسنده کردیم.

 توان به این ادعا پاسخ گفت:  از چند نظر می



 امامت در پرتو کتاب و سنت            324

علی است یک » صالح الـمؤمنني«این که گفت اجماع مفسرین بر این است که  اول:
ن نه اجماع مفسرین بر چنین ادعایی است و نه هیچ کس این دروغ آشکار است، چو

خواهیم محل این  ها. ما از او می اجماع را نقل کرده است، نه علماي حدیث و نه غیر آن
 نقل اجماع را به ما نشان دهد؟.

باید گفته شود کتب تفسیر سرشار از مطالبی است که این ادعا را نقض و باطل دوم: 
اند: صالح المؤمنین  و ضحاك و عکرمه و مجاهد و غیر آنان گفته کند. ابن مسعود می

 اند. ابوبکر و عمر هستند، این را جماعتی از مفسرین مانند ابن جریر و طبري و غیره نقل کرده
 امامه روایت کرده: ابوبکر است. ي مکحول که از ابی و به گفته
ي ربیع بن أنس: مؤمنان  ي سعید بن جبیر و مجاهد: عمر است. و به گفته و به گفته

 ي قتاده و عالء بن زیاد و سفیان آنان پیامبران هستند. برگزیده هستند. و به گفته
طالب است، ماوردي این را حکایت کرده، اما راوي  و نیز گفته شده که علی بن ابی

 .1را نام نبرده است شاید او هم شیعه بوده باشد
ان حجت است ثابت نشده که صالح المؤمنین باید گفته شود: از کسانی که سخنش سوم:
اختصاص داده باشد و این روایت که ذکر گردیده دروغ و موضوع است و   رابه علی

 کند. نعیم به تنهایی بر این داللت نمی کند و روایت ابی هیچ دالیلی بر صحت آن داللت نمی

ۡ ٱ لِحُ َوَ�ٰ ﴿ي  باید گفته شود جمله :چهارم  است عام و شامل تمام  اسمی ﴾ِمنَِ�ۖ ُمؤۡ ل
روایت شده که فرموده: به   شود. همانطور که در صحیحین از پیامبر مؤمنین صالح می

مجرد اینکه فالنی از خانواده و خاندان ابی فالن هستند دوست من نیستند، بلکه دوست 
 و ولی من خدا و صالح مؤمنین هستند.

(ط  ۲۸/۱۰۵ذکر کرده. و در تفسیر طبری  ۳۱۱-۸/۳۱۰» مسیرـزادال«این شش قول را ابن جوزی در  -١

بن حیان و ضحاک و بوالق) بعضی از این اقوال ذکر شده، همچنین سعید بن جبیر و عکرمه و مقاتل 

بکر و عمر میـدیگران هم گفته اند: منظور از (صالح ال باشد. حسن بصری عثمان را هم به  مؤمنین): ابو

طالب است.  سلیم از مجاهد روایت میکند که صالح المؤمنین علی بن ابی آنان اضافه نموده و لیث بن ابی

عمر، محمد بن جعفر بن محمد  محمد بن ابیحدثنا علی بن الحسین، حدثنا «حاتم گفته که:  و ابن ابی

فرمود: قول: وصالح   بن علی بن الحسین برای ما گفت: فردی ثقه از علی برایم روایت نمود که پیامبر

 مؤمنین علی بن ابی طالب است. اسناد این حدیث بسیار ضعیف است.ـال
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قرارداده است  باید گفته شود خداوند در این آیه مؤمنان شایسته را یاوران پیامبر پنجم:
گونه خبر داده که خدا یاور اوست، پس هر کسی که از مؤمنان صالح باشد یقینا جزء  همان

است. چون اگر از دوستان و یاوران او نباشد، از جمله صالح المؤمنین   یاوران پیامبر
باشد اگر چه از مؤمنین صالح   است کسی دوست و یاور پیامبرنیست. و گاهی ممکن 

توان این را دوستی کامل نامید، اما مؤمن صالح دوست و یاور اوست به  هم نباشد، اما نمی
 صورت کامل و تمام و وافی، چون به محض اینکه صالح باشد، چیزي را که خدا و رسولش

 زي را که خدا و رسولش مبغوض دارند دوست داشته باشند او هم دوست دارد و هر چی
از آن نهی کرده   او هم آن را دوست ندارد و دشمن آن است و هر چیزي خدا و رسولش

 کند. این یعنی مواالت و دوستی واقعی. باشند، او هم از آن نهی می

ِ  َ�بْدَ  إِنَّ «به ابن عمر فرمود:   پیامبر . 1»اللَّيْلِ  ِمنْ  يَُص�ِّ  اَكنَ  لَوْ  َصاِلحٌ  رَُجٌل  ا�َّ
 .»عبداهللا جزو صالحین است اگر نماز تهجد بخواند«

. او از 2»إنه من صاحلي�م، فاستوصوا به خ�اً «و در مورد أسامه بن زید فرمود: 
 صالحین شما است او را به خیر سفارش کنید.

هم  و اما اینکه گفت آیات در این مورد و مفهوم بسیارند، نهایتش این است که این آیات
اي از آن باشد. ولی دروازة دروغ  از این نوع آیه باشند و این چیزي را که ذکر کرده خالصه

شود. بهمین خاطر است که بعضی در مقابل این همه دروغ و افتراي آنان قد علم  بسته نمی

(کتاب  ۹/۴۰،۴۱در چند جایی از بخاری آمده یکی از آنها  ب این جزئی است از حدیث مفصلی که از ابن عمر -١

چند کسی از اصحاب «باب االمن وذهاب الروع باب األخذ علی الیمین فی النوم) ابتدای آن از کتاب اول  -التعبیر 

کردند. و این حدیث باز هم در بخاری با  تعریف می  دیدند و برای پیامبر خواب می  در عهد پیامبر  رسول

 :(کتاب التهجد، باب فضل من تعار من الیل فصلی) و در مسلم ۲/۶۹لفاظ دیگری و روش دیگری آمده. ا

شود که  ، باب من فضل عبدالله بن عمر) آمده اولش از آن جا شروع میة(کتاب فضایل الصحاب ۴/۱۹۲۷-۱۹۲۸

 ) .۶۳۳۰) رقم: (۱۵۰ – ۹/۱۴۱مسند (چاپ المعارف) ـ) کتاب تعبیر رؤیا، ال۲/۱۲۹۱فرمود: (سنن ابن ماجه 

(کتاب  ۱۸۸۵-۴/۱۸۸۴کند او در صحیح مسلم آمده  روایت می ب این حدیث سالم از پدرش ابن عمر  -٢

ير�د أسامة بن ز�د.  –إن تطعنوا يف إمارته «فضائل الصحابة، باب فضائل زید بن حارثة وأسامة بن زید..) ونصه: 

فقد طعنتم يف إمارة أبيه من قبل، وأيم اهللا إن اكن خلليقاً هلا. وأيم اهللا إن اكن ألحب انلاس إيّل، وأيم اهللا إن هذا 
 .»وأيم اهللا إن اكن ألحبهم إيّل من بعده، فأوصي�م به فإنه من صاحلي�م –ير�د أسامة بن ز�د  –هلا خلليق 
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دهند، اما خداوند متعال با حق و راستی باطل را  کرده و با قدرت تمام جواب آنها را می
 رود. و افراد بسیار دروغگو هم عذاب جهنم در انتظارشان است. و باطل از بین می کوبد می

شود منظور به  و این که گفت که منظور از صالح المؤمنین علی است، اگر گفته می
تر نیست،   صالح المؤمنین ابوبکر و عمر و عثمان است از گفته ایشان دورتر و غریب

 شود، به خصوص در جاهاي متعدد. یح داده میي آنان ترج بلکه این گفته بر گفته
 و اگر بگوید: این را کسی نگفته، بر خالف سخن ما. 

 باشد: پاسخ آن از دو طریق می
که کسی نگفته صالح المؤمنین ابوبکر و عمر و عثمان هستند،  ادعاي این نخست:

یر آن ممنوع است، بلکه بعضی از مردم ابوبکر و عمر را به برخی از مضمون آیه و غ
 اند.  اختصاص داده

گوید: این آیه به یکی از اصحاب اختصاص دارد. باید در جوابش  کسی که می دوم:
گفت: اگر ممکن باشد به کس دیگري اختصاص داده شود و حجت آن هم از جنس 
حجت تو باشد، این دلیل بر فساد و باطل بودن دلیل اوست. و اگر هم نگفته باشد، 

شود ممکن نیست با دروغی دیگر با او مقابله  غی را مرتکب میانسان هنگامی که درو
توان کرد جز با چیزي که آن را دفع نماید. پس یا باید هر  کرد، همانطور دفع آن را نمی

 دو را تصدیق کرد، و یا هر دو را تکذیب کرد.
نقل شده  1این موضوع مثل این حکایت مشهور است که از قاسم بن ذکریا المطرز 

به من  -2گویند او عباد بن یعقوب بود می-: روزي پیش یکی از شیعیان رفتم که گفت

معتمد و قاری بوده که نامش ابوبکر قاسم بن ذکریا بن یحیی بغدادی است. ذهبی در  او یکی از رجال حافظ و -١

گوید:  او از اهل حدیث و صدق می باشد. ترجمه او را نگاه کنید: سیر  : در رابطه با او می۲/۷۱۷: تذکرة الحفاظ

 .(م ).۱۱/۱۲۸: یة، البدایة والنها۶/۱۴۶ :منتظمـ، ال ۱۲/۴۴۱ :تاریخ بغداد ،۱۴۹/ ۱۴: اعالم النبالء

او ابو سعید عباد بن یعقوب الرواجنی است، او رافضی است که در دین و عقیده اش متهم است بسیار در  -٢

دشنام    نمود و حتی به عثمان و طلحه و زبیر گری غلو کرده بود، و به مقام صحابه کرام اهانت می شیعه

از داعیان شیعه بوده و با وجود این هم همیشه منکرات را از  داد. ابن حبان در مورد او میگوید: نام برده یکی می

، الکشف ۲/۷۷: .الضعفاء البن جوزی ،۵/۱۱۰: ی او را در تهذیب التهذیب مشاهیر روایت کرده است، ترجمه
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گفت: چه کسی دریا را حفر کرده است؟ گفتم: اهللا تعالی. گفت: تو بگو چه کس آن را 
حفر کرده؟ گفتم چه کسی آن را حفر کرده؟ گفت: علی ابن ابی طالب.. گفت: چه کسی 

تو بگو بگو چه کسی درون آن آب ریخته به آن آاب ریخته است؟ گفتم: خدا. گفت: 
است؟ گفتم: چه کسی درون آن آب ریخته؟ گفت: حسن. سپس گفت: هنگامی که 
تصمیم گرفتم بروم. گفت: چه کسی دریا را شکافته؟ گفتم: معاویه، گفت: پس چه کسی 
آب را توي آن ریخته؟ گفتم: یزید. از این ناراحت شد و به حالتی از خشم و غضب 

 .1برخاست

: ، الجرح والتعدیل۲/۱۷۲: مجروحین البن حبانـ)، ال۱۴۷-۱۴۶: الحثیث عمن ُرمی بوضع الحدیث لحلبی

 نگاه کنید. (م). ،۲/۳۷۹ :میزانـ، ال۶/۸۸

گوید: (شیخ االسالم ابن تیمیه این حکایت را به صورت مختصر نقل کرده. برای اینکه اعتقاد  ابو عبدالرحمن می -١

کنیم)  این رافض برای همه روشن و کشف شود این روایت را برای خوانندگان گرامی به صورت کامل بیان می

گفت: (به کوفه رفتم ودر مورد بزرگان آنجا هر  ذکریا المطرز شنیدم میگوید: (از قاسم بن  محمد بن مظفر می

کدام چیزی نوشتم به غیر از عباد بن یعقوب، بعد از اینکه تمام شدم پیش وی رفتم دیدم هر کس به او گوش 

 کرد، به من گفت: چه کسی دریا را حفر کرده؟ میکند امتحان می

 گفتم: خداوند دریا رادرست کرده. 

  .رست است اما چه کسی آن را کنده؟ گفتم: شیخ خواهد گفت!!!گفت: د

گفت: علی بن ابی طالب آن را حفر کرده. سپس گفت: چه کسی آن را جاری و روان کرده؟ گفتم: خداوند 

ی رودها و چشمه ها است. گفت: این درست است اما چه کسی آب دریا را به جریان انداخته؟  جاری کننده

 این مورد به من استفاده برساند. سپس گفت :حسین بن علی آن را جاری کرده.گفتم: باید شیخ در 

ی عباد شمشیری با غالفش همراه با وسایل جنگی دیگر به دیوار آویخته  گفت: عباد کور بود، اما دیدم در خانه

 شده است.

 گفتم: یا شیخ این شمشیر مال چه کسی است؟ 

 مهدی به جنگ بروم. ام تا همراه با  گفت: این را آماده کرده

سپس گفت: هنگامی که چیزهایی که خواستم از او بشنوم، شنیدم کارم تمام شد تصمیم گرفتم از شهر خارج 

 شوم و رفتم پیش او. از من پرسید: چه کسی دریا را حفر کرده؟

رفتار نمود و پا گفتم: معاویه آن را کنده و عمرو بن عاص آن را جاری و روان نموده. پس با نهایت دشمنی بامن 

به فرار گذاشتم و او هم داد میزد که با آن فاسق برسید و کارش را تمام کنید به این دشمن خدا برسید و به قتلش 

 برسانید).
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هدف قاسم این بوده که بگوید: ادعاي من هم مثل گفته شما است، شما به این گفته 
 شود.  کنی، ادعاي تو نیز رد و دفع می شوي و آن را دفع و طرد می ناراحت می

اي از  ه و رد تأویالت فرقۀ قرامطه(فرقهچه بعضی از مردم براي مبارز همچنین آن
اند. مثالً در  قرمط) و رافضه و امثال آنها گفته اسماءعلیه پیرو حمدان بن اشعث ملقب به

ْ تِلُوٓ فََ�ٰ ﴿باره آیه:  ةَ  ا �ِمَّ
َ
گویند منظور طلحه و زبیر و ابوبکر  آنان می ].12: بة[التو ﴾رِ ُ�فۡ لۡ ٱ أ

اند و  باشد. خوارج به شدت به رد این ادعا برخاسته و مخالفت کرده و عمر و معاویه می
حسین هستند. ولی هر دو ادعا باطل است، اما هدف گویند: منظور علی و حسن و  می

دهند.  آوردند جواب می این است که خوارج هم با این دو دسته با نوع دلیلی که آنان می
گیرد ، پس دانسته شد که  دلیل بر فساد یکی از آن دو رأي هر دو را دو قسم را دربرمی

 همه این تأویالت باطل و فاسد است.
* * * 

 ،۲/۳۷۹: ، میزان االعتدال۷۸-۲/۷۷: متروکین البن الجوزیـ، الضعفاء وال۱۱۰ – ۵/۱۰۹: به تهذیب التهذیب

 مراجعه شود. 
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 فصل اول
آوري چهل نفر از مردان بنی  بیان روایت دروغی مبنی بر جمع

  عبدالمطلب از سوي پیامبر

گوید: منهج و روش سوم از دالیل قابل استناد، دالیلی هستند که  مصنف رافضی می
 نقل شده اند. از پیامبر به صورت حدیث

نِذرۡ ﴿اند هنگامی که این آیه نازل گردید:  اول: تمام مردم نقل کرده
َ
 َعِشَ�تََك  َوأ

 ٱ
َ
طالب  تمام پسران عبد المطلب را در خانه ابی پیامبر]. 214[الشعراء:  ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

گوسفند و جمع نمود که تعدادشان بالغ بر چهل مرد بود و دستور داد از یک ران 
مقداري نان و شیر برایشان غذا تهیه شود. همه این تعداد از این مقدار کم سیر شدند 
بدون اینکه غذا تمام شود. در حالی که برخی به تنها در جاي خود یک گوسفند را 

آنان را  داد. با دیدن این وضعیت پیامبر خورد و یک سبو نوشیدنی سر می می
اي پسران «ان پیامبري به آنان توضیح داد و فرمود: زده کرد و به عنوان نش شگفت

ها و بسوي شما به طور خاص مبعوث  عبدالمطلب، خداوند مرا به حق براي عموم انسان

نِذرۡ ﴿کرده و این آیه را تالوت کرد: 
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
و من ]. 214[الشعراء:  ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

زبان، اما در میزان سنگین دعوت مینمایم، با ي ساده و خفیف بر  شما را بسوي دو کلمه
شوید و تمام مردم جهان منقاد و فرمانبردار شما  این دو کلمه مالک عرب و عجم می

یابید. این دو  شوید و از آتش جهنم نجات می شوند و به سبب آن به بهشت وارد می می
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بر حق نیست و کلمه عبارت است از شهادت دادن به اینکه هیچ خدایی جز اهللا معبود 
که من رسول خدا هستم، هر کسی در این امر به من جواب مثبت دهد و  گواهی دادن به این

 ».شود مرا بر آن پشتیبانی نماید، بعد از من برادر، وزیر، وصی، وارث و جانشین من می
هیچ کس از حاضرین به او جواب نداد، سپس علی گفت: اي رسول خدا، من در این 

کنم، فرمود: بنشین پس بار دیگر این سخنان را خطاب به  شما پشتیبانی می مورد کامالً از
صدا شدند. علی گفت: بلند شدم و سخن  عشیرت خود بازگو نمود همگی ساکت و بی

اول را تکرار کردم. پس فرمود: بنشین، پس براي بار سوم سخنش را تکرار نمود، هیچ 
د شدم و گفتم: اي رسول خدا، من بر امر کدام از آنها حرفی را بر لب جاري نکرد. بلن

کنم پس فرمود: تو اي علی برادر و وزیر و وصی و وارث و  رسالت از شما پشتیبانی می
جانشین بعد از من هستی. خویشاوندانش همه برخاستند و به ابو طالب گفتند: امروز 

یر تو ات شدي، و پسرت (علی) ام روز ذلت و ننگی تواست که داخل دین برادر زاده
 شود. می

 توان به این ادعا پاسخ گفت:  از چند نظر می
کند همه  : اینکه طبق معمول صحت روایت باید معلوم شود. این که ادعا میپاسخ اول

ها  ترین دروغ مردم آن را نقل کرده اند، این از از دیدگاه علما و اهل حدیث از روشن
است، چون این حدیث در هیچ یک از کتب معتبر و مورد استفادة مسلمانان یافت 

شود. نه در صحاح و نه در مسانید و سنن و مغازي و تفسیرهایی که در مورد اسناد  نمی
. و اگر این روایت در بعضی از کتب تفسیر که در آنها احادیث 1کند قابل حجت بحث می

نند: تفسیر ثعلبی و واحدي و بغوي حتی تفسیر ابن باشد ما صحیح و ضعیف موجود می
حاتم که یک روایت از آنها به اتفاق علماء و اهل علم به تنهایی حجت  جریر و ابن ابی

نیست. چون مشخص شده در این منقوالت هم صحیح و هم ضعیف وجود دارد، الزم 
 است که توضیح داده شود این نقل شده مثال از نوع صحیح است یا ضعیف.

تیمیه که در صفحات بعدی می آید نگاه کنید که وارد شدن این حدیث موضوع را در تفسیر طبری ی ابن  به گفته -١

 گوید: در هیچ کتاب حدیثی که به آنها مراجعه نمودم این حدیث را پیدا نکردم.      نماید و می ذکر می
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نهایت حد این است که آن حدیث شاید در بعضی از کتب تفسیر ذکر شده باشد که 
ها وجود  روایات ضعیف و صحیح و حتی بسیاري از روایات موضوع و ساختگی در آن

ها ذکر شده مانند تفسیر ابن جریر و ابن ابی  دارد. ولی تفاسیري که این روایت در آن
کنند که با این روایت در تضاد  اد صحیح نقل میحاتم و ثعلبی و بغوي، احادیثی با اسن

اند، با  هستند. مانند آن دسته از مفسرین که در شأن نزول آیه مذکور آن حدیث را آورده
اند  اسناد صحیحی که علماي اهل حدیث بر صحت آن اتفاق دارند احادیثی را ذکر کرده

ت خودشان در مورد کند، اما این مفسران بر اساس عاد که حدیث مذکور را نقض می
نمایند که هم صحیح و هم ضعیف اند. به همین خاطر  سبب نزول منقوالتی را ذکر می

اند تا اینکه سخنان مردم و  اي چند قول را ذکر کرده است که در مورد سبب نزول آیه
ها  اند نقل کنند، اگر چه بعضی از این اقوال وگفته چه را در مورد سبب نزول گفته آن

اي به یکی از این  بعضی حتی دروغ هم باشد. کسی که در تفسیر آیه صحیح و یا
آورد و روایات متناقض با آن را ترك کند، از فاسدترین روش  منقوالت ضعیف دلیل 

آورد به گواهی شاهدي، اما این  استدالل استفاده نموده است. مانند کسی که دلیل می
التی وجود دارد و افراد عادل زیادي شاهد نه تنها عادل نیست، بلکه در مورد او اشکا

آورد که عدالتش به اثبات  دهند، یا اینکه به روایت یک نفر دلیل می علیه او شهادت می
نرسیده، بلکه شهادتش باطل است، ولی در همان حال روایات چندین نفر اهل عدالت 

 آورد. هایی متناقض با آنها را می کند و به جاي آن روایت را رها می
اگر فرض کنیم که این حدیث راویانش اهل ثقه و اعتماد و عدالت باشند، بلکه 

کنند، پس در این  جماعتی دیگر از اهل ثقه و عدالت هستند که مخالف آن را روایت می
تر است؟  تر و ثابت شده شود که کدام راجح صورت دقت در این دو روایت واجب می

روایات متناقض حدیث ذکر شده ثابت  پس اگر اهل علم و روایت متفق باشند بر اینکه
 و صحیح است چطور؟. 

بلکه این حدیث متناقض با معلوم متواتر است و بسیاري از امامان مفسر این روایت 
 را ذکر نکرده اند چون خوب دانسته اند باطل است.
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ما به یکی از این دو روش از این روایت که به ادعاي وي عموم آن را روایت  دوم:
کند از نوعی باشد که  شویم، یا این که باید اسنادي را که ذکر می از او راضی می اند کرده

آورند، اگر چه آن  اهل علم آن را در مسائل مورد اختالف و منازعه به عنوان دلیل می
یک مسئلۀ فرعی هم باشد. یا اینکه قول یک نفر معتبر و معتمد اهل حدیث را در مورد 

 ند.صحیح بودن روایتشان ذکر کن
چون اگر دو فقیه در مورد یکی از فروع با هم بحث و گفتگو کنند دلیلی در این 

شود مگر به حدیثی که اسناد آن معتبر و قابل اقامۀ حجت باشد  بحث و گفتگو ثابت نمی
یا اینکه کسیکه در این مورد این حدیث به او ارجاع داده شود آن را تصحیح کرده باشد، 

معلوم نبود، و امامان نقل و روایت آن را به اثبات نرسانده بودند، اما اگر اسناد آن حدیث 
شود آن حدیث صحیح است؟ مخصوصا در مسائل اصولی که در آن  از کجا معلوم می

ي توسل به آن قاعده یک  طعنه و ایرادي بر جمهور و سلف امت وارد شود و به واسطه
شود که اسنادش  می مسئله مهم منهدم شود؟ در چنین حالی چطور حدیثی قبول

مشخص نباشد و امامان روایت و نقل و حتی یک عالم آن را اثبات نکرده باشد و 
 صحیح ندانسته باشد.

نزد کارشناسان اهل حدیث این روایت دروغ محض است و هیچ عالم نیست  سوم:
داند این حدیث از نوع حدیث  که در علم حدیث تخصص داشته باشد مگر اینکه می

وع است، به همین سبب است که هیچکدام از آنان در کتابهاي مرجع خود دروغ و موض
داند که  آن را ذکر نکرده اند. چون هر کس مقداري شناخت بر حدیث داشته باشد می

 دروغی بیش نیست.
ابن جریر و بغوي این حدیث را با اسنادي روایت کرده اند که در آن عبدالغفار بن 

ود دارد که علماء بر متروك بودن او اتفاق نظر دارند، وج 1قاسم بن فهد ابومریم کوفی
گوید: او موثق  می / اند و امام احمد گو معرفی کرده ابوداود و سماك بن حرب او دورغ

سم ، از منهال بن عمرو گوید: محمد بن اسحاق از عبدالغفار بن قا می ۷۴ ۱۹طبری در تفسیرش (چاپ بوالق)  -١

از عبدالله بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب از علی بن ابی طالب برایمان نقل کرد: هنگامی که این 

 آیه نازل شد ...
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ي اعتبار ساقط هستند. یحیی  کند باطل و از درجه نیست، تمام احادیثی را که نقل می
کند. نسائی  او عمداً روایت جعل می گوید: گوید: او هیچ ارزشی ندارد، ابن المدینی می می

هایی که او روایت کرده همه متروك هستند، و ابن حبان  گویند: حدیث و ابو حاتم می
شد در آن هنگام  نوشید تا اینکه مست و بیهوش می گوید: عبدالغفار بن قاسم باده می بستی می

کند  احادیثی که او روایت میداد. پس استدالل به  وبا وجود این حالت اخبار را تغییر می
 .1دانند درست نیست، و امام احمد و یحیی هر حدیثی که او آن را روایت کرده مردود می

کرده، اما در اسنادش عبداهللا بن عبدالقدوس است، و او  حاتم آن را روایت  ابن ابی
عۀ گوید: او هیچ آدمی نیست بلکه یک شی هم ثقه نیست، یحیی بن معین در مورد او می

 .2گوید: ضعیف است گوید: ثقه نیست، و دارقطنی می پلید است. نسائی می
تر است، چون در آن افراد ناشناخته و راویان ضعیف و متهم  اسناد ثعلبی ضعیف

 ي آنان قابل استدالل نیست. ترین مسئله گفته هستند که در کمترین و جزئی
عبدالمطلب به چهل نفر  هنگامی که این آیه نازل شده پسران و نوادگان چهارم:

اند، چون این آیه در مکه و در ابتداي بعثت نازل شده و حتی در مدت حیات  نرسیده
تعدادشان به چهل نفر نرسیده است و از پسران عبدالمطلب جز چهار نفر به   پیامبر

اتفاق تمام مردم، کسی بجا نمانده بود: ابوطالب، حارث، عباس و ابولهب. تمام اوالد 
عبدالمطلب از این چهار نفر بودند، آنان هم بنو هاشم هستند. و فقط این چهار نفر در 

نگاه  ،۴۳-۴/۴۲: میزانـ، لسان ال۶۴۱-۲/۶۴۰: مریم عبدالغفار بن قاسم در: میزان االعتدال یاب  به ترجمهی -١

نماید و  این حدیث موضوع را ذکر می ۶/۱۸۰ه نقل از طبری در تفسیرش (ط. الشعب) کن. حافظ ابن کثیر ب

گوید، عبدالغفار بن قاسم ابی مریم به این سیاق این حدیث را به تنهایی آورده و این حدیث متروک است  می

حدیث  چون او یک کذاب شیعه است، علی بن مدینی و دیگران او را متهم به وضع حدیث نموده، و امامان

 اند. ضعیف نمودهرحمة الله علیهم او را ت

ل یحاتم در رابطه با او در کتاب جرح و تعد یاست، ابن اب یراز یمیاو عبدالله بن عبدالقدوس ت -٢

ت کرده و یم روایسل یث بن أبیر و لید الملك بن عمید المکتب و عبی) گفته: از أعمش و عب۱۰۴ص۱م/۲(ق/

است،  ی) گفته: اهل کوفه و رافض۲/۴۵۷زان الدعتدال (یدر م یکرده است. ذهبت یمان از او رواید بن سلیسع

ر یو غ ید است. نسائیپل یست، رافضین یزیگفته: چ ییحیت کرده. یره روایسکونت داشته از أعمش و غ یدر ر

د در ث نقل کریما حد یگفته: أبومعمر گفت: عبدالله بن عبدالقدوس برا یست و دارقطنیاند: موثق ن او گفته

 د است. یکه او پل یحال
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اند، عباس و حمزه و ابوطالب و ابولهب. حمزه و  ودهدر قید حیات ب زمان بعثت پیامبر
ایمان آوردند و ابولهب و ابوطالب کافر بودند، اما ابوطالب ایشان را   عباس به پیامبر

 کرد. یاري و پشتیبانی کرد و ابولهب با او دشمنی و از دشمنانش پشتیبانی می
: طالب، عقیل، جعفر، و اما عموها و پسرعموها. ابوطالب چهار پسر داشت به نامهاي

اند. علی و  زیسته علی. طالب به اسالم نرسیده بود، اما سه نفر دیگر در زمان اسالم می
جعفر ایمان آوردند. در ابتداي بعثت جعفر به حبشه هجرت نمود و در سال فتح خیبر به 
مدینه بازگشت. عقیل هنگامی که بنی هاشم هجرت نمودند بر مال و ثروتشان سیطره 

گفته شد:   و در آن تصرف نمود، به همین خاطر هنگامی که در سفر حج به پیامبر یافت
 .1اي برایمان باقی گذاشته است؟ فرمود: مگر عقیل خانه» رویم فردا به خانۀ شما در مکّه می«

و اما عباس پسرهایش همه کوچک بودند، تا وقتی که در مکّه بود هیچ کدام آنها بالغ 
رض کنید که همه مرد بودند آنان: عبداهللا، عبیداهللا، فضل بودند و قثم نشده بودند. اصالً ف

». ابوالفضل بوده«اش  بعد از آنها به دنیا آمده و بزرگترینشان فضل است که عباس کنیه
کردند بعد از نزول این آیه  عبداهللا (بن عباس) هنگامی که در شعب ابوطالب زندگی می

نِذرۡ ﴿
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
 بدنیا آمد.   ]214[الشعراء:  ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

غیر از   او در هنگام هجرت سه یا چهار ساله بود. عباس در مدت حیات پیامبر
 اند. فضل و عبداهللا و عبیداهللا نداشت و سائرین بعد از حیات ایشان بدنیا آمده

 و اما حارث بن عبدالمطلب و ابولهب پسرانش کمتر از ابوطالب و عباس هستند.
حارث دو پسر داشت: ابوسفیان و ربیعه، که هر دو در زمان فتح مکه مسلمان شدند. 
ابولهب هم سه پسر داشت که دو تاي آنان به نامهاي عتبه و مغیث در زمان فتح مکه 

ث دور مکة ی(کتاب الحج، باب تور ۲/۱۴۷ :یت شده، در صحیح بخاریروا ب دیث از اسامه بن زیحد -١

اين ن�ل يف دارك بمكة؟ فقال:  انه قال: يا رسول اهللا« ن طور است:یعها وشرائها) که عبارت و نص آن ایوب

به  یزیچ چیه یابوطالب و طالب ارث برده بود، اما از جعفر و علل از یعق »وهل ترك عقيل من ر�اع او دور؟

 ۹۸۵ -۲/۹۸۴ث در صحیح مسلم: ین حدیل و طالب کافر ... . ایارث نبرده بود چون آنان مسلمان بودند و عق

(کتاب الفرائض، باب  ۲/۹۱۲ث دورها) ودر سنن ابن ماجه ی(کتاب الحج، باب النزول بمکة للحجاج و تور

 اإلسالم من أهل الشرك).راث أهل یم
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اي او را پاره کند،  علیه او دعا کرد که درنده مسلمان شدند و عتبه همان است پیامبر
 .1درنده او را از پاي درآوردء شام شبی با کاروان در زرقا

اینها تمام پسران عبدالمطلب بودند که تعدادشان به بیست نفر هم نرسید، پس این  
 چهل نفر کجا هستند؟

اینکه هر کدام از آنها یک گوسفند را بخورد، و این همه شیر را بنوشد، این یک  پنجم:
ري مشهور نیستند، و هاشم به پرخو دروغ بزرگی بر این جماعت است، چون طائفۀ بنی

 شنیده نشده که در بین آنان کسی باشد که گوسفندي را بخورد و این همه شیر را بنوشد.
رو به این جماعت فرمود: هرکدام از شما بر امر رسالت مرا   اینکه پیامبر ششم:

اجابت نماید و مرا پشتیبانی نماید برادر و وزیر و وصی و جانشین بعد از من خواهد 
، هرگز نسبت دادن این گفته به ایشان درست  بود، این گفته افتراء است به پیامبر

بانی بر آن موجب این همه نیست، چون تنها اجابت آنها به گفتن شهادتین و پشتی
اند و براي تبلیغ  شود، چون همه مسلمانان این دو کلمه را اجابت کرده امتیازات نمی

اند، از  اند، حتی نفس و مال خود را در این راه بخشیده رسالت ایشان را یاري داده
اند و بر  اند و با برادران و دوستان خود دشمنی کرده سرزمین و وطن خود جدا شده

رق بعد از الفت و ذلت بعد از عزت و فقر بعد از ثروتمندي و سختی بعد از رفاه صبر تف
نمودند، که در تاریخ سرشار از سروري آنان معروف و مشهور است، با وجود این همه، 

 هیچ کدام از آنان به خاطر این همۀ از خودگذشتگی خلیفۀ ایشان نشدند.

، و ید الخطراویر آمده که استاد محقق محمد العیابن کث »رة الرسولیاختصار س يالفصول ف«ن خبر در کتاب یا -١

ث عبارت است از: یکه نص حد ١٤٠٠-١٣٩٩روت، ی، ط. ب٢٠٧اند، ص ق کردهین مستو آن را تحقیالد ییمح

بُع بالشام وفق داعئه عليه السالمداع ىلع ابن أىب هلب، فسلّط اهل عليه « ن دو محقق گفته اند: ابن یکه ا »السَّ

ت یث را حاکم و ابن إسحاق با اسناد صحیح رواین حدیلهب: همان عتبة بن عبدالعزی (ابولهب) است، ا یأب

هشام  ابن ی رهیث را جز در سین حدید. اینگاه کن ١٢٦/ ٣ :اض شرح کتاب الشفاءیم الریکرده اند. به کتاب: نس

ن نص و عبارت یلهب با ا یر سوره ابیدر تفس ٥٣٩ص  ٢حاکم ج  :ث در المستدركین حدیام، ا دا نکردهیپ

ا� سلّط عليه لكبك فخرج يف قافلة ير�د الشام، : فقال انليب  اكن هلب بن أيب هلب �سب انليب« آمده:

متاعهم حوهل، وقعدوا �رسونه، فجاء األسد، فنـزل منـزًال فقال: إ� أخاف دعوة �مد قالوا: الك، فحطوا 
 .: صحيح اإلسناد ولم �رجاه ووافقه اذلهىب»فانزتعه، فذهب به. قال احلا�م
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عداد چهل نفر عرضه کرده، باید که اکثرشان این مهم را به ت  و هم چنین اگر پیامبر
جوابش داده باشند؛ چرا هیچ کدام از این تعداد جانشین بعد از او نشدند؟ آیا یکی را 
بدون هیچ سببی تعیین نمود؟ یا اینکه در یک زمان همه را خلیفۀ خود کرده است؟ این 

ی باشد که گفتن همه امتیازات (وصی، خالفت، برادري و وزیر شدن) در گرو کار آسان
شهادتین و یاري کردن بر امر رسالت است، پس هر مسلمانی تا روز قیامت از این 
امتیازات برخوردار است و سهیم است و اگر هر کسی در گفتن شهادتین و یاري اسالم 

 جائز است؟!.  الشان سهیم نباشد منافق است، پس چطور نسبت چنین کالمی به پیامبر عظیم
جعفر و عبیده بن الحارث به آنچه علی اجابت نمود که شهادتین و : حمزه و هفتم

یاري نمودن بر امر رسالت و دعوت است، جواب دادند و آنان جزء سابقین اولین 
به خدا و رسولش ایمان   هستند و از کسانی بودند که از ابتداي مبعوث شدن پیامبر

ه چهل نفر برسد مسلمان شده بود آورده اند، حتی حمزه قبل از این که تعداد مسلمانان ب
در خانۀ ارقم بن ابی االرقم بود، و حتی جلسات جمع شدن پیامبر با یاران   و پیامبر

در خانۀ ارقم به سبب او بود. و او با پسران عبدالمطلب و خویشاوندان در یک خانه 
نگامی بود، و حتی ه  اجتماع نکرده است، چون ابولهب نماد و مظهر دشمنی با پیامبر

 که بنو هاشم در شعب ابوطالب محاصره شده بودند ابولهب با آنان نبود.
چیزي که در صحاح در بارة سبب نزول این آیه موجود است غیر از این  هشتم:

روایت   لفظ روایت او است ـ از پیامبر -است. در صحیحین از ابن عمر و ابی هریره 

نِذرۡ ﴿شده هنگامی که این آیه نازل شد: 
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
  پیامبر]. 214[الشعراء:  ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

قریش را فراخواند، همگی از فامیل و غیرفامیل جمع شدند، پس فرمود: اي پسران مرّه 
بن کعب خودتان را از آتش نجات دهید، اي پسران عبدشمس خودتان را از آتش نجات 

اي پسران هاشم خود را از آتش  دهید، اي پسران عبدمناف خود را از آتش نجات دهید،
نجات دهید، اي پسران عبدالمطلب خود را از آتش نجات دهید، اي فاطمه دختر محمد 
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خودت را از آتش نجات ده، چون نزد خدا هیچ کاري از دست من ساخته نیست غیر از 
 پیوند خویشاوندي دارم. 1این که من با شما

  نگامی که این آیه نازل شد، پیامبرباز هم در صحیحین از ابوهریره بوایت شده ه
فرمود: اي جماعت قریش، خود را از خدا بخرید چون من نزد خدا براي شما هیچ 

توانم شما را بی نیاز  کاري از دستم ساخته نیست، اي پسران عبدالمطلب، نزد خدا نمی
 توانم هیچ کاري برایت رسول خدا هستی، نزد خدا نمی» عمه«گردانم، اي صفیه که 

، نزد خدا هیچ کاري از دستم برایت ساخته نیست،  انجام دهم، اي فاطمه دختر محمد
 .2خواهی از مالم بردار هر اندازه که می

روایت نموده است. و از  3مسلم آن را از حدیث ابن المخارق و زهیر بن عمرو
 .4گفته: که پیامبر هنگام ایراد این سخنان بر کوه صفا ایستاده بود لحدیث عایشه

و از حدیث قبیصه آمده: آن حضرت روي تپه رفت و باالي صخره قرار گرفت و با 
صداي بلند فرمود: اي پسران عبدمناف من براي شما ترساننده هستم، مثال من و شما به مانند 

آید و اوهم نگران خانواده و اهل خویش است و  کسی است که دشمن را دیده که بسویش می
 .5زند تا به فریادشان برسند او برسند با صداي بلند مردم را صدا میاز بیم این که قبل از 

و در صحیحین از حدیث ابن عباس آمده که گفته: هنگامی که این آیه نازل شد، 
از منزل خارج شد تا به کوه صفا باال رفت، پس با صداي بلند فریاد زد که   پیامبر

گفتند: محمد است، فوراً بسویش زند؟  دورش جمع شوند، مردم گفتند کیست فریاد می

(کتاب  ۱/۱۹۲ر، سورة الشعراء)، مسلم ی(کتاب التفس ۱۱۲-۶/۱۱۱ :یدر: صحیح بخار ه ریهر یث از أبیحد -١

نِذرۡ ﴿قوله تعالی:  يمان، باب فیاإل
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
 .۵۱۹، ۳۶۰، ۲/۳۳۳) یلمسند (چاپ الحلبـا، ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

 يدخل النساء والولد فیا، باب هل ی(کتاب الوصا ۷-۴/۶ :یدر صحیح البخار ه ریهر یث از أبیحد -٢

ر، ی(کتاب التفس ۶/۱۱۲ة)، یاإلسالم والجاهل يمناقب، باب من انتسب إلی آبائه فـ(کتاب ال ۴/۱۸۵األقارب)، 

نِذرۡ ﴿ قوله تعالی: يمان، باب فی(کتاب اإل ۱۹۳-۱/۱۹۲ :سورة الشعراء)، مسلم
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
و . ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

 باشد. یو مسند امام احمد موجود م یو دارم یباز در سنن النسائ

 ) آمده است.۲۵۴ – ۲۵۳(رقم  ۱/۱۹۳گذشته  یث در مسلم در جاین حدیا -٣

 ) آمده است.۳۵۰(رقم:  ۱/۱۹۲گذشته  یصحیح مسلم در جاث در ین حدیا -٤

 صة بن المخارق است.یر بن عمرو سابق است، و ابن المخارق همان قبیث ابن المخارق و زهیث: حدین حدیا -۴
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رفتند و دورش جمع شدند، او هم مردم را به این لحن صدا زد و فرمود: اي پسران 
فالنی، اي پسران عبدمناف، و اي پسران عبدالمطلب. در روایتی فرمود: اي پسران و 
نوادگان فهر، اي پسران و نودگان عدي، اي پسران و نوادگان فالنی، به این عنوان همه 

توانست، یکی را به جاي  رفت و آن که هم نمی توانست می را صدا زد، هر کس که می
زند، همه جمع شدند، پس  فرستاد تا این که بداند محمد براي چه فریاد می خود می
خواهند حمله کنند، آیا  اگر به شما بگویم سواران دشمن از پشت این کوه می«فرمود: 

پس «ایم، فرمود:  ند: تا به حال از تو دروغی نشنیدهدر جواب گفت» کنید؟ مرا تصدیق می
ابو لهب گفت: هالك » ترسانم بدانید که من از طرف خداوند شما را از عذاب سختی می

 و نابود شوي براي این آن همه داد و فریاد زدي؟ پس بلند شد و مردم هم متفرق شدند.

ٓ  َ�بَّۡت ﴿به دنبال آن این سوره نازل شد:  ِ�  يََدا
َ
. و در 1]1[المسد:  ﴾١ َوتَبَّ  لََهبٖ  أ

خواهد صبحگاهی  گویید اگر به شما خبر دهم که دشمن می روایتی دیگر فرمود: چه می
 .2کنید؟ گفتند: بله حتماً به شما حمله کند؟ آیا مرا تصدیق می

اگر گفته شود جماعتی از مفسرین و مصنفین مانند: ثعلبی، و بغوي و مغازلی و 
شود: که تنها روایت آن  اند. در پاسخ گفته می این حدیث را ذکر کرده دیگران در فضائل

هاي آن  شود، چون در کتاب دسته به اتفاق علماي حدیث موجب ثبوت این حدیث نمی
دسته به اتفاق علماي اهل حدیث، موضوعات زیادي وجود دارد، و بسیاري از ادله 

حتی چیزهایی در کتب آنها هستند  یقینی سمعی و عقلی بر دروغ بودن آن وجود دارد. و
ضرورةً باید دروغ دانسته شوند، اگر چه ثعلبی و امثالش از کسانی نیستند که بر دروغ 

شود که آنان را از دروغ  تکیه کنند، بلکه آنان اهل دین و صالح هستند و این باعث می
ند، و هر چیزي را ا اند نقل نموده منع نماید، اما متأسفانه هر چیزي را در هر کتابی دیده

 ۶/۱۲۲ر، سورة الشعراء)، ی(کتاب التفس ۶/۱۱۱ :یدر: البخار –در ألفاظ  یبا اختالف –بث از ابن عباس یحد -١

 ۱۹۴-۱/۱۹۳ : لهب وتب)، مسلم یدا أبیر، سورة تبت ی(کتاب التفس ۱۸۰-۶/۱۷۹ر، سورة سبأ)، یالتفس(کتاب 

نِذرۡ ﴿ قوله تعالی: يمان، باب فی(کتاب اإل
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
ر، ی(کتاب التفس ۵/۱۲۱ :یسنن الترمذ، ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�

 آمده است. ۲۸۶، ۴/۱۸۶ومن سورة تبت)، المسند (ط. المعارف) 

ر، ی(کتاب التفس ۶/۱۲۲ :یالله عنهما که در: کتاب بخار یاست از ابن عباس رض یثیاز حد یت جزئین روایا -٢

 لهب وتب) آمده است. یدا أبیر، سورة تبت ی(کتاب التفس ۶/۱۸۰سورة سبأ)، 
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اند، و هیچ کدام از آنان در مورد سند احادیث مهارت الزم  که شنیده باشند روایت نموده
اند، مانند شعبه و یحیی بن سعیدالقطّان و عبدالرحمن بن  براي اهل حدیث را نداشته

مهدي و احمد بن حنبل و علی بن المدینی و یحیی بن معین و اسحاق و محمدبن 
و بخاري و مسلم و ابی داود و نسائی و ابی حاتم و ابی زرعه الرازیین و یحیی الذهلی 

ابی عبداهللا بن منده و دارقطنی و امثال اینها از امامان و نقّادان و حکم کنندگان و 
و از   و بر احوال نقل حدیث از پیامبر  حافظین حدیث، که کامال بر احوال پیامبر

 اند. قالن علم شناخت و خبرگی داشتهصحابه و تابعین بعد از آنان از نا
هاي زیادي را در مورد شناخت کسانی که حدیث را  این امامان اهل حدیث کتاب

اند،  اند تصنیف کرده اند و نام آنها و اخبار آنها از کسانیکه از آنان حدیث گرفته نقل کرده

از یحیی قطّان و ابن المدینی، و احمد، و ابن معین  »العلل وأسامء الرجال«مانند کتاب 
و بخاري و مسلم و ابی زرعه و ابی حاتم و نسائی و ترمذي و احمدبن عدي و ابن 

 حبان و ابی الفتح االزدي و دارقطنی و غیره.
اما در تفسیر ثعلبی هم احادیث موضوع و هم صحیح موجود است، احادیث موضوع 

 اند. ها یکی بعد از دیگري ذکر شده مورد فضائل سوره در آن احادیثی است که در
اند که به اتفاق  همچنین زمخشري و واحدي این حدیث و احادیث دیگر را آورده

 .1اند اهل حدیث دروغ و ساخته شده
همچنین واحدي، که شاگرد ثعلبی بوده و بغوي که تفسیرش را بطور اختصار از 

دو نفر (ثعلبی و واحدي) در مورد اقوال مفسیرین تفسیر ثعلبی و واحدي گرفته، اما این 
تر بوده، و بغوي هم از  اند، و واحدي از هر دو بر قواعد عربی آگاه از بغوي ماهرتر بوده

 هر دو بیشتر تابع سنت بوده.
همین که کسی از جمهور باشد که معتقد به خالفت سه نفر دیگر (ابوبکر، عمر، 

ه هر چه روایت کرده درست و راست است، ) باشد، بدین معنی نیست ک عثمان

 در تفسین حدیا یمعنا یزمخشر -١
ً
) ۱۹۶۶/ ۱۳۸۵ ی(چاپ مصطفی الحلب ۳/۱۳۱ »الکشاف«ر یث رامختصرا

نِذرۡ ﴿ ر قوله تعالی:یعند تفس
َ
 ٱ َعِشَ�تََك  َوأ

َ
 ذکر نموده است. ]۲۱۴[الشعراء:  ﴾٢١٤ َر�ِ�َ قۡ ۡ�
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کند  همانطور که همین که کسی شیعه باشد به این معنی نیست که هر چه روایت می
 دروغ است، بلکه میزان اعتبار در این مورد عدالت و انصاف است.

چون بعضی از مردم بسیاري از احادیث دروغین در باب اصول و احکام و زهد و 
کنند و نیز در مورد فضائل خلفاء چهارگانه و امیر معاویه  ل مینق  فضائل از پیامبر
اند. بعضی هم فقط قصدشان این بوده که در باب مورد نظرش حدیث را  بسیار زیاد گفته

نقل کند بدون اینکه صحیح و ضعیف را از هم جدا کند همانطور که ابونعیم در مورد 
اند. و مانند آنچه که ابوالفتح  را کرده فضائل خلفاء و غیر از او در مورد فضائل این کار

جمع   بن ابی الفوارس، و ابو علی االهوازي و غیر از آنان در مورد فضائل معاویه
نموده اند. و مانند آنچه که نسائی در فضائل علی و ابوالقاسم بن عساکر در مورد فضائل 

وده هر چه بشنوند اند، اینان و امثالشان قصدشان تنها این ب علی و غیره جمع نموده
توان تنها  روایت کنند بدون این که در بین صحیح و ضعیف تمییز قابل باشند. پس نمی

به مجرد روایت یکی از آنان به اتفاق اهل علم حدیث، به صدق آن اذعان نمود، و اما 
نمایند،  مصنفینی که در باب اصول و فقه و زهد و رقائق حدیث را بدون اسناد ذکر می

چه در  ز این احادیث صحیح هستند و بسیاري هم ضعیف و موضوع، چنانبسیاري ا
 کتاب رقائق و رأي و غیره چنین است.

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم 
مأمور   بیان این که امامت علی از جمله اموري نبوده که پیامبر

 به تبلیغ آن بوده باشد

است هنگامی  گوید: دلیل دوم از اثبات امامت علی خبر متواتر از پیامبر رافضی می

َهاَ�ٰٓ ﴿که آیه:  ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  ].67: ة[المائد ﴾رَّ

مردم را در غدیرخم مورد خطاب قرار داد و به همه آنها فرمود:  نازل شد، پیامبر
فرمود:  اي مردم آیا من از شما نسبت به خودتان برتر نیستم؟ آنهاگفتند بله، پیامبر

هُ  َمنْ  َوانرُْصْ  اَعَداهُ  َمنْ  واََعدِ  َواَالهُ  َمنْ  َوالِ  اللَُّهمَّ  َمْوالهُ  َ�َعِ�ٌّ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «   نرََصَ
ْ

 َواْخُذل
ُ  َمنْ 

َ
هرکس که من دوست و موالي او هستم، پس علی هم دوست و موالي اوست، « .»َخَذهل

 .»دارد دارد و دشمن بدار هرکس او را دشمن می خدایا دوست بدار هرکس علی را دوست می
 بعد عمر گفت: به به! او را دوست و سرور من و همه زن و مرد مؤمن قراردادي!.

ز مولی کسی است که به تصرف در أمور و مسائل مختلف در اولویت در اینجا مقصود ا
 ؟»آیا من از شما نسبت به خودتان برتر نیستم«در ابتدا فرمود:   که پیامبر است، به دلیل این

به این نوع تفسیر و حدیث قبال گذشت، و بیان کردیم که این دروغ است. آیۀ:  پاسخ

ٓ  بَّلِغۡ ﴿ نزَِل  َما
ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  نازل شد. حجة الوداعمدت زمان درازي قبل از  ﴾رَّ

از حج بود و بعد از آن  روز غدیر خم هجدهم ذي الحجه و بعد از برگشتن پیامبر
دو ماه و اندي در قید حیات بود. بدیهی است که آخرین آیت سورة مائده این   پیامبر
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 آیه بود: 

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
�ۡ  دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
ۚ دِينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�  ا

ثۡ  ُمتََجانِٖف  َ�ۡ�َ  َمَصةٍ َ�ۡ  ِ�  ُطرَّ ۡض ٱ َ�َمنِ  ِ َ ٱ فَإِنَّ  �ٖ ّ�ِ  .]3: ة[المائد﴾ ٣ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ
استوار امروز (احکام) دین شما را برایتان کامل کردم و (با عزّت بخشیدن به شما و «

داشتن گامهایتان) نعمت خود را بر شما تکمیل نمودم و اسالم را به عنوان آئین 
 .»خداپسند براي شما برگزیدم

در عرفه   نازل شد و پیامبر الوداع ةحجو این آیه نهم ذي الحجه در عرفه در 

گونه در صحاح و سنن ثبت شده است و تمام علماي تفسیر و حدیث  ایستاده بود، همان
 اند.  غیر آنها آن مطلب را گفته و

به مکه و نه روز بعد از   روز غدیر هیجدهم ذي الحجه بعد از بازگشت پیامبر
 نزول آیه:

�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
�ۡ  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  ُت َملۡ أ

َ
ۚ ِدينٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ َلُ�مُ  َورَِضيُت  َمِ� نِعۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َو�  ا

ثۡ  ُمَتَجانِٖف  َ�ۡ�َ  َمَصةٍ َ�ۡ  ِ�  ُطرَّ ۡض ٱ َ�َمنِ  ِ َ ٱ فَإِنَّ  �ٖ ّ�ِ وده  ].3: ة[المائد ﴾٣ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

َهاَ�ٰٓ ﴿است. پس چطور آیۀ:  ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ در آن  ].67: ة[المائد ﴾رَّ

وقت نازل شد، در حالی که میان اهل علم اختالف نیست که این آیه قبل از آن نازل 
شده است. هر چند این آیه در سوره مائده است، اما از آیاتی است که اوائل در مدینه 
نازل شده است. همانطور که تحریم خمر در آن سوره آمده است، در حالیکه بعد از 

 به مدینه شراب حرام شد.  غزوه اُحد در اوایل هجرت

ٓ  فَإِن﴿و همچنین داوري میان اهل کتاب در آن آمده است، مانند آیۀ:   ُءوكَ َجا
وۡ  َنُهمۡ بَيۡ  ُ�محۡ ٱفَ 

َ
عۡ  أ

َ
اگر ایشان نزد تو آمدند (و داوري از تو « ].42: ة[المائد ﴾ُهۡمۖ َ�نۡ  رِۡض أ

 .»خواستند) در میانشان داوري کن یا از ایشان روي بگردان
آیه یا دربارة حد زنا کار است وقتی که یهودیان رجم شدند، یا درباره قضاوت این 

میان بنی قریظه و بنی نضیر بوده است هنگامی که نزاع و خصومتشان بر سر خونبها را 
اسالم بردند. رجم یهودیان اولین کاري بوده که آن حضرت در مدینه انجام   نزد پیامبر
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نضیر را  نضیر هم در همان اوایل بود؛ زیرا بنی یظه و بنیداد، و نیز قضاوت میان بنی قر
 قریظه را به قتل رسانید. قبل از جنگ خندق بیرون راند و به دنبال غزوه خندق بنی

و به اتفاق مردم جنگ خندق پیش از صلح حدیبیه و فتح خیبر بوده است. همه آنها 

حجة و  حجة الوداعاند. و باز آنها هم پیش از  هم پیش از فتح مکه و جنگ حنین بوده

گوید: در سوره مائده چیزهایی  هم قبل از خطبه غدیر بوده است. پس کسی که می الوداع

 در رابطه با غدیر نازل شده است، به اتفاق اهل علم، او دروغگو و افتراگر است.
 فرماید:  و باز هم خداوند در کتاب خود می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  وُل لرَّسُ ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ ُ ٱوَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ َّ� 

 ].67: ة[المائد ﴾�َّاِس ٱ ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ 
ضمانت داده اگر او رسالت الهی را تبلیغ کند او را از   خداوند سبحان به پیامبر

روایت   دشمنان در امان باشد، بهمین دلیل از پیامبرکند تا از آسیب  مردم حفظ می
شد، هنگامی که این آیه نازل  شده که قبل از نزول این آیه از طرف اصحاب محافظت می

 .1شد با اطمینان خاطر نگهبان گذاشتن را ترك کرد

مائدة) آمده و عبارت ـ(کتاب تفسیر القرآن، باب سورة ال ۴/۳۱۷ :در: سنن ترمذی ل این حدیث از عائشه -١

ُ ٱوَ ﴿ از سوی اصحاب محافظت می شد تا اینکه آیه:  نصش این است: پیامبر نازل  ﴾�َّاِس ٱ ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ  �َّ

سرش را از پنجره بیرون آورد و به آنهایی که از او محافظت می کردند فرمود:   شد. به همین دلیل  رسول الله

، و بعضی از راویان این ترمذی گفته است: این حدیث غریب است »یا أیها الناس انصرفوا فقد عصمنی الله«

محافظت   حدیث را از جریری او هم از عبد الله بن شقیق روایت کرده است. عبد الله گفته است: پیامبر

اند. و ابن کثیر این حدیث را در تفسیرش ذکر کرده است و گفته: پسر أبی  شد، و عائشه را در آن ذکر نکرده می

وایت ترمذی را آورده و گفته: جریر و حاکم در المستدرک آن را از حاتم آن را از عائشه روایت کرده و سپس ر

طریق مسلم بن ابراهیم چنین آورده اند، حاکم گفته: اسناد این حدیث صحیح است اما امام بخاری و امام 

مسلم آن را روایت نکرده اند. و هم چنین سعید بن منصور آن را از حارث بن ابی قدامه ایادی از جریری از 

گفته: از اسناد آن از ابن » عمدة التفسیر«لله بن شقیق از عائشهل روایت کرده است. شیخ أحمد شاکر در عبدا

) آمده و ذهبی بر ۲/۳۱۳. و حاکم (۷۶/۱۲۲، و طبری: ۴/۹۶: صحیح است، و آن هم در ترمذی ،۴/۱۹۳: کثیر

صحت آن موافقت کرده است، و بعضی آن را نزد طبری و غیر او مرسل روایت کرده اند و ترمذی به آن اشاره 

 کرده است. و این توضیحات دلیل بر صحت موصول نمی شود. 
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این تبلیغ  حجة الوداعهمه اینها قبل از تمام شدن تبلیغ رسالت الهی بوده است و در 

آگاه  »؟هل بلغت، أال هل بلغت أال«فرمود:  حجة الوداعبه اتمام رسید. پیامبر اسالم در 

، للهم اشهدا«فرمود:   باشید، آیا من پیام الهی را به شما ابالغ کردم؟ گفتند: بله، پیامبر

انلاس إ� أيها «خدایا تو گواه باش، خدایا تو گواه باش. باز به مردم فرمود:  »اللهم اشهد

تارك في�م ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب اهللا. وأنتم �سألون ع� فما أنتم 
ام اگر بدان چنگ زنید هرگز گمراه  اي مردم من در میان شما چیزي را ترك نموده« ؟»قائلون

مردم در . »گویید؟ شود، چه می شوید و آن کتاب اهللا است، از شما در بارة من سؤال می نمی
دهیم که تو رسالت الهی را أداء کردي و بجا آوردي و  تند: ما گواهی میجواب گف

انگشتش را به سوي آسمان بلند کرد و آن را به سوي   خیرخواهی کردي. سپس پیامبر

این لفظ حدیث جابر در صحیح ». ا� اشهد، ا� اشهد«آورد و فرمود:  زمین پایین 
 .1مسلم و غیر آن از احادیث صحیح است

. باید 2»يلبلِّغ الشاهد الغائب، فربَّ ُمبلٍَّغ أوىع من سامع«فرموده است:   امبرپی
اند به غائبین برسانند چون بسیاري از کسانی که با  حاضرین آنچه را که دیده و شنیده

 ترند. شوند از حاضرین آگاه ابالغ دیگران آگاه می
آن مصونیتی که خداوند قبالً تضمین کرده بود در وقت تبلیغ هم موجود بود، پس  

قبل از آن تبلیغ را بجاي   نازل نشده است، چون پیامبر حجة الوداعاین آیه بعد از 

کاري کند، بلکه همه اهل مکه و مدینه و  ترسید که محافظه آورده بود و از کسی نمی

بودند. و در میانشان کافري نبود،   لمان و مطیع پیامبرمس حجة الوداع حوالی آن بعد از

کردند، و کسی نبود که  خورده بودند و نفاقشان را پنهان می در حالی که منافقان شکست
 از او بترسد.  مبارزه کند یا پیامبر  با پیامبر

و  )، يجة النبح(کتاب الحج، باب  ۲/۸۹۰ح مسلم در صحی  از جابر بن عبد الله -با اختالف الفاظ-این حدیث -١

 آمده است. ۴/۳۶۷) یمسند امام احمد (چاپ الحلب

در  ین معنیام منی) و باز بدی(کتاب الحج، باب الخطبة أ ۱۷۷-۲/۱۷۶ یدر: بخار بکرة  یث از أبیحد -۲

 است.) آمده رُّب مبلغ أوىع من سامع:  ی(کتاب العلم، باب قول النب ۱/۲۰ :یبخار
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ٓ  بَّلِغۡ ﴿شود:  پس در چنین شرایطی به ایشان گفته نمی نزَِل  َما
ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  لَّمۡ  �ن رَّ

ُ ٱوَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ   ].67: ة[المائد ﴾�َّاِس ٱ ِمنَ  ِصُمَك َ�عۡ  �َّ
به تبلیغ   بنابر این، از آنچه که در روز غدیر خم رخ داد چیز مهمی نبود که پیامبر

تبلیغ کرد؛ زیرا تعداد بسیار  حجة الوداعآن أمر شده باشد، همانند آن چیزي که در 
حج کردند با او به مدینه برنگشتند، بلکه اهل مکه به   زیادي از آن کسانی که با پیامبر

مکه و اهل طائف به طائف و اهل یمن به یمن و صحرا نشینان نزدیک به جایگاه 
مدینه به   خودشان برگشتند، و تنها اهل مدینه و کسانی که نزدیک آن بودند با پیامبر

 برگشتند.
مأمور   در روز غدیرخم ذکر کرد از آن رسالتی بود که پیامبر  اگر آنچه پیامبر

کرد. پس  آن را تبلیغ و بیان می حجة الوداعچه در حج بیان کرد، در  تبلیغ ان بود مانند آن

در رابطه با امامت و امور متعلق به امامت چیزي بیان نکرد و نه  حجة الوداعمادامی در 
با سند صحیح و نه ضعیف از هیچ کس نقل نشده که ذکري از امامت علی به میان آورده 

اش نامی از علی نبرده است بلکه آن مجمع عمومی بوده که در آن  باشد و اصال در خطبه
ها معلوم شد که امامت علی جزء رسالت  به مسائل کلی أمر شده است، با همه این

که حدیث مواالت و حدیث ثقلین و امثال آن که در  گونه تبلیغی امر شده نبود، همان
شود، هیچ کدام از آن احادیث ذکر شده  رابطه با امامت علی به آنها استدالل می

 کوچکترین تعلقی به این موضوع ندارد.

إ� تارك في�م «در غدیر خم فرمود:   آنچه مسلم روایت کرده این است که پیامبر
را ذکر کرد و بر  »گذارم. کتاب اهللا یان شما کتاب اهللا را جامیمن در م« »اثلقل�: كتاب اهللا

عرت� أهل بييت أذكر�م اهللا يف و«تمسک و چنگ زدن به آن تشویق کرد، بعد فرمود: 
سه بار . »آورم سپس عترت و اهل بیت، در باره اهل بیتم خدا را به یاد شما می« »أهل بييت

امام بخاري این را روایت نکرده  .1آورده استد. و تنها مسلم این را این را تکرار کر

 ).طالب یابن أب ی(کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عل ۱۸۷۴-۴/۱۸۷۳ :مسلم -١
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را روایت  1»و�نهما لن يفرتقا حىت يردا يلعَّ احلوض«است. اما ترمذي با عبارت اضافی 
شوند تا وقتی که بر حوض کوثر بر من وارد  کرده است. یعنی این دو از هم جدا نمی

اند که:  اند و گفته ادهشوند. جز یک نفر از حافظان حدیث، همه به این زیاده طعنه د می
اند: این قسمت  این زیاده جزء حدیث نیست و کسانی که به صحت آن اعتقاد دارند گفته

شوند.  هاشم که عترت هستند بر گمراهی متفق نمی داللت بر این دارد که مجموع بنی
 هاي قاضی أبی یعلی و غیر او است.  اند. و آن از جواب این را گروهی از اهل سنت گفته

چنین چیزي گفته است،   در آن حدیثی که در صحیح مسلم آمده است که پیامبر و
جز سفارش و توصیه به پیروي از قرآن چیز دیگري نبوده است. و این چیزي است که 

به پیروي از عترت که همان اهل   به آن توصیه شده است. پیامبر حجة الوداعقبال در 
کنم.  در رابطه با اهل بیتم شما را به خدا یاد آوري میبیت است أمر نکرده، بلکه فرموده: من 

و تذکّر به أمت در خصوص اهل بیت مقتضی آن است آنچه قبل از غدیر خم نسبت به 
 دادن حقوق و پرهیز از ظلمشان بحثی به میان آمده بود أمت را به آن یادآوري کند. 

أمر شده از طرف  پس معلوم شد که در غدیر خم أمر مشروعی که جزء أمور تبلیغی
خدا باشد چیزي در خصوص حق و امامت علی و غیر او نازل نشده است. الزم به ذکر 

  اند، پیامبر روایت کرده  است حدیث مواالت که ترمذي و احمد در مسندش از پیامبر

ع که این را هم جهت رف »َمْوالهُ  َ�َعَ�ٌّ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «فقط این جمله را فرموده است: 
ها و  و لشکرش پیش آمده بود، تا نگرانی  آن نگرانی در غدیر خم فرمود، که بین علی

ا� واِل من «ي آن روایت که عبارت است از:  کدورت دلها برطرف گردد. اما دنباله

 .2زیادي بوده و بدون شک دروغ و افترا است »هوااله و اعد من اعدا

 :یدر: سنن ترمذ  د بن ثابتیو ز ید الخدریسع ید بن أرقم وأبیك به هم از زیث با الفاظ نردیآن حد -۲

، ۵۹، ۲۶، ۱۷، ۳/۱۴) یمسند (چاپ الحلب ي ت النبی(کتاب المناقب، باب مناقب أهل ب ۵/۳۲۸-۳۲۹

 .»ب استیث حسن و  غرین حدیا« گفته است:  ی. ترمذ۱۸۹-۱۹۰، ۱۵/۱۸۱-۱۸۲

ابوعبدالرحمان گفته است که: حق به عکس آن است که امام ابن تیمیه رحمه الله به دنبال آن رفته است، و آن  -٢

مه ألبانی در خارج کردن حدیث مواالة وارد
ّ

سخن شده و تمام  زیادتی که ابن تیمیه ذکر کرده صحیح است. عال

کالمش را در این خصوص ذکر کرده است تا اینکه طالبان علم از آن نفع ببرند سپس به دنبال کالمش آسان 
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تنها تالشی است برای اثبات  یخ البانیش ی ن دنبالهیا -با کمال أدب و احترام به فضایل شیخ ألبانی –کاری کرده 

 که ذکر کرده منفرد نشده است.  یادتیة و زدر تضعیف روایت حدیث مواال /اینکه این تیمیه 

ث مواالة ینکه حدیو بعد از آن، بعد از ا ۳۳۰ص  ۴ح ج یث صحیی احاد ن حدیث را در سلسلهیا یعالمه البان

 آورد گفته است: را می

از حدیث زید بن أرقم و سعد بن أبی وقاص و برید بن حصیب وعلی بن ابی طالب و ابی أیوب أنصاری و براء 

 عازب و عبدالله بن عباس و انس بن مالک و ابی سعید و أبی هریره به شرح زیر وارد شده است: بن 

 حدیث زید از پنج طریق نقل و روایت شده است: -۱

یق اول: از حجة الوداع تمام شد و در برگشتن به غدیر خم   از ابی طفیل از زید که گفت: موقعی که پیامبر طر

ام پس من آن را  بسازند و چنین کردند، سپس فرمود: مثل اینکه من فراخوانده شدهرسید، أمر کرد که سایبانی 

گذارم، که یکی از این دو از دیگری بزرگتر است: کتاب خدا و  اجابت کردم و من دو چیز را میان شما بجا می

شوند تا اینکه در  سازید، چون این دو از هم جدا نمی عترت که همان اهل بیت است، بدانید که با این چگونه می

 حوض کوثر بر من وارد شوند، سپس گفت: همانا خداوند سرور من است و من هم سرور همه مؤمنان هستم

من كنت ويله، فهذا ويله، ا� واِل «سپس دست علی را گرفت و فرمود:  »إن اهللا موالي وأنا و� لك مؤمن«

علی هم دوست او هست خدایا کسی که علی را  هر کس که من دوست او هستم پس »من وااله، واعد من اعداه

 دارد تو هم او را دوست بدار و کسی که با علی دشمنی دارد تو هم با او دشمنی کن. دوست می

: و طبرانی ۱۳۶۵: عاصم و ابن ابی ۱/۱۱۸:و امام احمد ۳/۱۰۹: و الحاکم ۱۵ص : نسائی در خصائص علی

ثابت او هم از  کرده اند که گفته است: حبیب بن ابیاستخراج و از سلیمان أعمش روایت  ،۴۹۶۹-۴۹۷۰

 پدرش برای ما گفته است، و حاکم گفته: بنا بر شرط شیخین صحیح است. ناقد کتاب می گوید که:

بود که در چنین  گوید: ای کاش حبیب مدلس و عنعنه نمی ذهبی از آن سکوت کرده است همانطور که می

لیفه از ابی طفیل او را متابعت کرده است. أبی طفیل گفته است که: صورتی ذهبی تنها نیست بلکه فطر بن خ

مردم رادر جای پهناوری جمع کرد سپس به آنها گفت: ای مسلمانان شما را به خدا سوگند اگر کسی از   علی

 شنیده است بلند شود و بگوید: سی نفر از آن جمع مردم، و در روایتی  شما در روز غدیر خم چیزی از پیامبر

بودند که خطاب به مردم فرمود:   تعداد بسیاری از آنها بلند شدند که شاهد دست گرفتن علی از طرف پیامبر

 َمنْ «فرمود:  امبری، بعد پها رسول اللیمردم در جواب گفتند: بله » ؤمن� من أنفسهم؟ـأتعلمون أ� أو� بامل«

 .»اَعَداهُ  َمنْ  واََعدِ  ، َواالهُ  َمنْ  َوالِ  اللَُّهمَّ  َمْوالُه، َ�َهَذا َمْوالهُ  ُكنُْت 
م و به او گفتم: من از علی أبی طفیل گفته که خارج شدم مثل اینکه در درونم چیزی بود، به زید بن أرقم رسید  

 شنیدم که چنین به او گفت. گوید: زید گفت که انکار نکنید من از رسول الله  ام که چنین و چنان می شنیده

: طبرانی ،۱۳۶۸-۱۳۶۷: = موارد الظمآن)  و ابن ابی عاصم۲۲۰۵حبان در صحیحش ( ابن ، ۴/۳۷: احمد

گویم: بنابر شرط  اند حاکم گفته که می استخراج کرده با تحقیق)  ۵۲۷و ضیاء در مختارش (شماره:  ۴۹۶۸

 ح است.یبخاری سندش صح
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بجز فطر بن خلیفه که ثقه است ) گفته: امام احمد آن را روایت کرده است و راویانش ۹/۱۰۴هیثمی در مجمع (

 همه صحیحند.

سلمه بن کهیل تابع فطر بن خلیفه شده که گفته: از ابا طفیل شنیدم که ابی سریحه یا زید بن أرقم (در اینجا 

من كنت مواله، فع� «مختصرا روایت شده است که فرمود:   شعبه شک کرده است) گفته: که از پیامبر

 اج کرده و گفته: حدیث حسن و صحیح است.) استخر۲/۲۹۸-(ترمذی »مواله

) از طریق محمد بن سلمه بن کهیل از ۱۱۰-۳/۱۰۹گوید که: سندش بر شرط شیخین است. حاکم ( ناقد می

پدرش از أبی طفیل از أبن واثله روایت کرده که با تفصیل از زید بن أرقم شنیده مانند روایت حبیب بدون قول: 

بنا بر شرط شیخین صحیح است. ذهبی با قول خود آن را رد کرده و گفته: بخاری (اللهم وال ...) و حاکم گفته: 

ی قبل  گوید: او دو ثقه و مسلم آن را برای محمد استخراج نکرده اند و سعدی او را ضعیف دانسته است. ناقد می

حکیم بن جبیر  باشد و از خودش مخالفت کرده است در آن سند ابن واثله را اضافه کرده که این از اوهامش می

 ) استخراج کرده  است.۴۹۷۱که ضعیف است از ابی طفیل تابع او شده. طبرانی (

عبید و سپس  ) از طریق ابی۵۰۹۲) وطبرانی (۴/۳۷۲عبدالله مانند حدیث حبیب. احمد ( از میمون ابیطریق دّوم: 

) که ا� وال ...بدون قول () از طریق عوف هر دو از میمون ۱۶از طریق شعبه استخراج کرده است و نسائی (ص

 فرمود: (اللهم ...)   اند که پیامبر شعبه آنرا  اضافه کرده استخراج نموده، میمون گفته: بعضی از اقوام از زید برایم گفته

هیثمی گفته که احمد و بزار آن را روایت کرده اند که در آن میمون أبو عبدلله بصری موجود است ، ابن حبان او 

 ).۳/۱۲۵جماعتی ضعیفش دانسته اند. می گویم: که حاکم برایش تصحیح کرده است (را ثقه و 

  از ابی سلیمان مؤذن گفته: مردم بر من گواهی دادند و سپس گفته: کسی را به خدا قسم که از پیامبرطریق سّوم: 

: . امام احمد.) گفت که شانزده مرد بلند شدند و شهادت دادندا� من كنت ..شنیده که فرموده است (

 اند. ) استخراج کرده۲۰/۲و أبو قاسم هبة الله بغدادی در أمالی دوم (ق  ۳/۳۷۰

از أبی اسرائیل مالئی از حکم از او روایت شده، أبو القاسم گفته: این حدیث حسن و متنش صحیح است. 

مگر اینکه بشیر بن  شناسم گفته: احمد روایت کرده و أبو سلیمان در آن است، من او را نمی ،۹/۱۰۷: هیثمی

سلیمان باشد اگر او باشد پس ثقه است و بقیه راویانش معتبر هستند حافظ بن حجر بر او تعلیق زده بدین قول 

 که أبو سلیمان زید بن وهب است همانطور که نزد طبرانی ثبت شده است. 

ی  در ترجمه ثبت شده است، که گوید: او از راویان معتبر بخاری است، اما نزد ابی القاسم زیادت مؤذن ناقد می

آمد. و اّما نسبت به  ی مؤذن چیزی ثابت بود باید در ترجمه اش می اگر این کلمه اند،  زید آن را ذکر نکرده

أبواسرائیل که اسمش اسماعیل بن خلیفه است اختالف وجود دارد، و در تقریب آمده که او صادق و بد حفظ 

به همان شیوه که  ،۴۶۹۶: حسن است. سپس دریافتم که: طبرانیگوید: حدیثش در شواهد  است. ناقد می

نزدش ثبت شده آن را استخراج کرده است، بعد گفته: که أبو سلیمان مؤذن حجاج اسمش یزید بن عید الله 

کند و حکم بن عتیبه و عثمان بن مغیره ثقفی و مسعر بن کدام از او روایت کرده  است و از زید بن أرقم روایت می

 های ذکرشده روایت کرده است. سپس حدیث را از راهاند. 

 ایم. ی مؤذن را برای جدا کردن أین دو أبو سلیمان ذکر کرده هیثمی می گوید: واژه
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گوید: پس در این صورت او أبو سلمان است نه أبو سلیمان، و در نتیجه او زید بن وهب نیست همانطور  ناقد می  

دالله است همانطور که مزی آن را تأیید کرد، حدیثی که طبرانی در که حافظ گمان برده بلکه یزید بن عی

کند  کند (أبو سلمان المؤذن عن زید بن أرقم ) و زیر آن سه حدیث را روایت می اش آورده این را تأیید می ترجمه

 که این یکی از آنهاست.

و اسرائیل مالئی از حکم از از روایت اسماعیل بن عمرو بجلی ثبت شده است: که اب ،۴۹۸۵: بله نزد طبرانی

سلیمان زید بن وهب از زید بن أرقم ... گفته: و این روایت آن است که حافظ به آن اشاره کرده است و در جزما 

بر آن اعتماد کرده است که او أبو سلیمان زید بن وهب است، و بر حافظ پوشیده باقی مانده که اسماعیل بن 

أبو حاتم و دار قطنی او را ضعیف دانسته اند همانطور که خود حافظ  عمرو بجلی که فردی ضعیف در آن است

 آن را در (اللسان) ذکر کرده است.

یق چهارم: خارج شدیم تا اینکه به غدیر خم رسیدیم   از یحیی بن جعده از زید بن أرقم گفته که: با رسول طر

ی نصف  برگزیده نشده مگر اینکه به اندازه ای مردم! هیچ پیامبری«... حدیث به همان طریق اّول و در آن آمده: 

عمر پیامبر پیش از خودش زندگی کرده است، و نزدیک است که من به سوی پروردگار برگردم، و من در میان 

گذارم بعد از آن گمراه نشوید و آن کتاب خدا است ... و در آن حدیث (اللهم وال  شما چیزی را به امانت می

 ) آن را استخراج کرده و راویانش معتبرند.۴۹۸۶ی (...) نیامده است، و طبران

یق پنجم:  از عطیه عوفی نقل شده که گفته: از زید بن أرقم پرسیدم: او همانطور که شنیده بدون زیادی نقل طر

)؟ زید گفت: همانطور که ا� وال من وااله واعد من اعداهاین را گفته: (   کرده، به او گفتم: آیا پیامبر

اند و راویان حدیث  استخراج کرده ،۵۰۷۱-۵۰۶۸: و طبرانی ۴/۳۶۸: کنم. احمد برایت بازگو میام  شنیده

های  طبرانی معتبر هستند، و راویان حدیث مسلم بغیر از عطیه که ضعیف است همه معتبرند. نزد طبرانی حدیث

 ).۴۹۸۳،۵۰۵۸،۵۰۵۹دیگری هست که از عطیه روایت شده اند و خالی از ضعف نیستند (

 حدیث سعد بن ابی وقاص که از سه طریق روایت شده است: -۲

یق اّول: ) استخراجش ۱۲۱از عبدالرحمان بن سابط بصورت  مرفوع نسبت به قسمت اولش. ابن ماجه ( طر

 کرده. و سندش صحیح است.

یق دّوم: نهم ) استخراج کرده. باز ای۱۶از عبدالواحد بن ایمن از پدرش نقل کرده. و نسائی در خصائص ( طر

اند. و صاحب  ی رجال آن ثقه و از رجال بخاری هسندش صحیح است، بدون از ایمن پدر عبدالرحمن بقی

 التقریب او را نیز ثقه گفته است.

)از طریق مسلم مالئی ۳/۱۱۶از خیثمه بن عبدالرحمان با عبارت زیادی نقل شده است. حاکم در (طریق سّوم: 

 تلخیصش گفته: حاکم از تصحیح آن سکوت کرده و مسلم متروک است.استخراج و نقل کرده است. ذهبی در 

 حدیث بریده از سه طریق روایت شده است: -۳

یق اّول: از ابن عباس از بریده روایت شده است که گفته: باعلی به سوی یمن خارج شدم از او یک کم  طر

تغییر   ایش گفتم. صورت پیامبرآمدم وجریان علی را به صورت مذمت بر  مهری و سختی دیدم، نزد پیامبر

 َمنْ « کرد و فرمود: أی بریده! آیا من نسبت به مؤمنان از خودشان برتر نیستم؟ گفتم: بله ای رسول خدا، فرمود:
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بدالملک بن ) استخراج و از طریق ع۵/۳۴۷) و أحمد در (۳/۱۱۰نسائی و حاکم در (. »َمْوالهُ  َ�َعَ�ٌّ  َمْوالهُ  ُكنُْت 

گویم: و این  اند که گفته: حکم از سعید بن جبیر از ابن عباس به ما خبر داده است. من می ت کردهأبی عنیبه روای

 ن صحیح است و تصحیح کردن حاکم به تنهایی بر شرط مسلم ناتمام است. یاسناد بر شرط شیخ

یق دّوم: می خوردند او از ابن بریده از پدرش نقل شده از کنار مجلسی رد شد که مهمان علی بودند و غذا  طر

هم نزدشان ایستاد و بعد گفت: چیزی در درونم نسبت به علی هست و خالد بن ولید همینطور مثل من بود 

ای از خمس  من را همراه لشکری که علی فرمانده آن بود فرستاد، کسانی را اسیر کردیم که علی جاریه  پیامبر

آمدیم    گوید: هنگامی که به حضور پیامبر ا نکن، میرا برای خود برگرفت، بعد خالد بن ولید گفت: این کار ر

آنچه که رخ داده بود برایش بازگو کردیم سپس گفتم: که علی جاریه ای از خمس را برای خود بر گرفته است و 

گوید که: من مرد سر به زیری بوده که سرم را که پایین انداخته بودم، و چون به صورت پیامبر متوجه شدم،  می

 .»َمْوالهُ  َ�َعَ�ٌّ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «تغییر کرده است پس فرمود:   صورت پیامبردیدم که 
اند و چگونگی روایتش از طرق مختلف از أعمش از  ) استخراج کرده۳۶۱و۳۵۸و ۵/۳۵۰ر (نسائی و أحمد د

) از این صورت ۲۲۰۴ح است. فقط ابن حبان (یسعد بن عبیده است. سندش بر شرط شیخین یا مسلم صح

 مرفوع استخراج کرده است. 

یق سّوم:  -۱۷۱-از طاووس از بریده بدون قول (اللهم وال ...) نقل شده است. طبرانی در صغیر (رقم طر

) استخراج کرده و از دو طریق از عبدالرزاق و با دو سند از او، از طاووس روایت شده ۳۴۱الروض) و در أوسط (

 است و راویانش معتبرند.

 حدیث علی بن أبی طالب که از نه طریق روایت شده است:   -۴

یق اّول: داد  شنیده در رحبه که نام جایی است که مردم را به خدا سوگند می  از عمرو بن سعید که از علی طر

آن شش نفر بلند  ) پسمن كنت مواله فع� موالهشنیده است می فرمود: (  کیست آن کسی که از رسول الله

 شدند گواهی دادند.

نسائی از طریق هانی بن أیوب از طاووس که اصلش طلحه و از عمر بن سعید که اصلش: سعد است، استخراج 

 کرده است.

و هانی در روایتش گفته: ابن سعد، که در آن ضعف است. ابن حبان در کتاب (الثفات) آن را ذکر کرده است 

 اند. ر شواهد و متابعات از او طلب گواهی کردهپس هانی از کسانی است که د

یق دوم: در رحبه شنیدم همان حدیثی که روایت شده، و آن   از زاذان بن عمر نقل شده که گفته علی  طر

از طریق ابی  ،۱۳۷۲ : و ابن ابی عاصم، ۱/۸۴: کسانی که بلند شدند و گواهی دادند سیزده مرد بودند. امام احمد

گوید: در  شود که کندی شناخته شده نیست، هیثمی می اند گفته می روایت استخراج کردهدالرحیم کندی عب

 روایت احمد کسانی هست که من آنها را نمی شناسم.

یق سّوم و چهارم: از سعید بن وهب از زید بن یثیع گفته اند: علی در رحبه مردم را مخاطب قرار داده و  طر

در روز غدیر خم از رسول الله شنیده که حدیث مذکور را فرموده است گفت: شما را به خدا سوگند هر کسی  می

بلند شود، بعد از طرف سعید شش نفر و از طرف زید هم شش نفر بلند شدند و گواهی دادند که آنها در روز 
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د: فرمو  ) گفتند:  بله پیامبرمؤمن�ـاًليس اهللا أو� بالشنیدند که به علی گفت: (  غدیر خم از رسول الله

 ) تا آخر حدیث.ا� من كنت مواله...(

) با ۴۵۶-مختارهـ) استخراج کرده، و ضیاء مقدسی از او در (ال۱/۱۱۸-مسندـعبدالله بن احمد در (زوائدال

) از این طریق استخراج کرده، اّما سعید بن ۱۶تحقیق از طریق شریک از ابی اسحاق روایت کرده است. نسائی (

شریک گفت): به ابی اسحاق  –ه است، و در آخرش اضافه کرده که (قال شریک وهب را در سندش ذکر نکرد

 گفته باشد؟ا بی اسحاق گفت: بله.  گفتم: آیا از براء بن عازب شنیدی که اینطور  از پیامبر

ز ) ا۱۳۷۵گوید: که ابن أبی عاصم ( نسائی گفته: عمران بن أبان واسطی در روایت حدیثش از شریک قوی نیست. ناقد می

شریک از طریق دیگر روایت کرده است. باز ناقد میگوید: شریک که بد حفظ است پسر عبدالله قاضی است. و حدیثش 

) شعبه از شریک تبعیت کرده و امام احمد هم در بعضی موارد ۱۶در شواهد خوب است. و به نظر نسائی (ص 

 اند. غیر اینها هم از شریک پیروی کردهوبا تحقیق) از شریک آورده  -۴۵۵) و ضیاء در المختاره (رقم ۵/۳۶۶(

یق پنجم: باز هم از شریک از ابی اسحاق از عمرو ذی مر همان روایت قبلی که از سعید و زید نقل شده با  طر

گوید که: حال  ) آمده است. باز هم عبدلله آورده و میاخذل من خذهلوانرص من نرصه، واین عبارت اضافی (

 ) هیچی از آنها ذکر نکرده است.۳/۱/۲۳۲اسم و ابن ابی حاتم (شن شریک و عمرو ذی مر را می

یق ششم: داد و  از عبدالرحمان بن ابی لیلی گفته که در رحبه شاهد بودم که علی مردم را به خدا سوگند می طر

) از ۱/۱۱۹همان عبارت اّول حدیث قبلی بدون اضافه کردن (وانصر ..) ذکر کرده است. عبدالله بن احمد (

گوید: این دو طریق روایت با هم  زیدبن ابی زیاد و سماک بن عبید بن ولید عبسی آورده است. ناقد میطریق ی

 اند. و از این دو طریق آمده کسانی که در رحبه بلند شدند دوازده نفر بودند. صحیح

یق هفتم و هشتم: در روز   مریم و مردی از مجلس علی بدون زیاده، از علی نقل کرده که پیامبر از أبی طر

هایی را  چیز »وال من وااله واعد من اعداه«گوید:  که مردم بعد از  غدیر خم حدیث مذکور را گفته: ... می

) از نعیم به حکیم آورده که: ابو مریم و مردی از مجلس علی برایم گفته است. و ۱/۱۵۲اند. عبدالله ( اضافه کرده

 ور که در (التقریب) آمده ابو مریم مجهول است.این سندی است که در متابعات اشکالی ندارد همانط

یق نهم:  گفت: از علی  از طلحه به مصرف گفته که از مهاجر بن عمیر یا عمیره بن مهاجر شنیدم که میطر

داد ... این حدیث هم مثل روایت ابن ابی لیال آمده است. ابن ابی عاصم  شنیدم که مردم را به خدا سوگند می

ه را با سند ضعیف آورده است، همانطور که در (الجرح والتعدیل) ذکر شده است. ) مهاجر بن عمیر۱۳۷۳(

 ) از روایت عدی بن ثابت انصاری.۴/۱/۲۶۱(

 ) معتبر است و جرح و تعدیلی نسبت به او مطرح نیست. ۳/۲۵۶اّما نزد ابن حبان (

ی در رحبه نزد علی آمدند و حدیث ابو ایوب انصاری که رباح بن حارث از او روایت کرده که گفته: جماعت -۵

گفتند: السالم علیکم ای سرور ما، علی گفت: من چگونه سرور شما هستم در حالی که شما قوم عرب هستید؟ 

گونه عبارت  . بدون هیچ»َمْوالهُ  َ�َعَ�ٌّ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «فرمود:  شنیدیم که می  گفتند: روز غدیر خم از پیامبر

رباح گفته: هنگامیکه آنها رفتند دنبالشان را گرفتم و پرسیدم آنها که بودند؟ گفتند: اضافی برایش نقل کردند 

 أیوب انصاری در میانشان بود. گروهی از انصار که ابی
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) از طریق حنش بن حارث بن لقیط نخعی اشجعی از رباح بن ۴۰۵۳و۴۰۵۲) و طبرانی ( ۵/۴۱۹أحمد (

 حارث آورده است.

اند و  فته که احمد و طبرانی روایت کردهی است و راویانش معتبر هستند. و هیثمی گگوید: این سند خوب ناقد می

 راویان احمد معتبرند.

در سفر بودیم و به غدیر خم    حدیث ابن عازب که عدی بن ثابت از او روایت کرده که گفته ما با پیامبر -۶

الصالة جامعة) فریادی در میانمان بر آمد سپس جارو زده بودند و با (  آمدیم و زیر دو درختی را برا ی پیامبر

دانید که من نسبت به هر مؤمنی از خودش  نماز ظهر را بجای آورد و دست علی را گرفت، مگر نمی  پیامبر

 برتر هستم؟ ... این روایت مثل روایت فطر بن خلیفه از زید است. 

اسبت سید و به او گفت: أی ابن أبی طالب به منبا این عبارت اضافی که آمده و گفته: بعد از آن عمر به علی ر

) ۱۱۶) و ابن ماجه ( ۴/۳۸۱-گوئیم. احمد و پسرش در (زائده ای تبریک می اینکه سرور هر زن و مرد شده

اند راویان مسلم که ابی جدعان در  آورده -رندکه راویانش معتب –مختصرا از طریق علی بن زید از عدی بن ثابت 

باشد غیر علی بن زید است، همانطور که قبال در طریق دّوم و سّوم از حدیث علی  میردیف آنهاست و ضعیف 

 ذکر شد از ابن جدعان از براء بطریق دیگری آمده است.

) ۳۳۱-۱/۳۳۰حدیث ابن عباس، که عمرو بن میمون به صورت مرفوع بدون زیاده از او نقل کرده است: احمد (

حاکم گفته که سندش صحیح است و ذهبی با آن موافقت کرده و  ) آورده اند و۱۳۴-۳/۱۳۲و حاکم از او (

 همانند احمد و حاکم گفته است.

حدیث انس بن مالک و أبو سعید و أبوهریره که عمیره بن سعد از آنها نقل کرده و گفته: در حالیکه   -۱۰ و ۹ و۸

که از  یداد کیست آن کس را بخدا سوگند می  بر سر منبر بوده شاهد بودم که علی اصحاب پیامبر  علی

وجود است گروه زیادی حدیث مذکور را شنیده است. برای روایت این حدیث راههای بسیار دیگری م  پیامبر

گوید: بعد از تحقیق یقینی بر  اند. ناقد می ) آمده۱۰۸-۹/۱۰۳، :میان آنها است در (الـمجمعکه هیثمی در

های  ام چون براستی روایت ان و ممکن بود ذکر کرده و آوردههای این حدیث آنچه که برایم آس صحت سند روایت

باعبارت   زیادی در خصوص این حدیث وارد شده است. و اّما قول راوی در طریق پنجم از حدیث علی

در ثابت بودنش نزد من اشکالی هست چون ضعیف است و چیزی  »وانرص من نرصه واخذل من خذهل«

موجود نیست که ضعف آن را جبران کند. و همانطور قول عمر که به علی گفت: به دلیل اینکه سرور مومنین 

گویم. بنابراین خالصه کالم روی حدیث مذکور و صحت آن همانطور که شیخ االسالم این  شدی تبریک می

ی کسیست که قبل یگو ت اّول حدیث ضعیف و قسمت دّومش دروغ است. این نتیجه مبالغهتیمیه بیان کرده قسم

 از بررسی طریق روایتها و دقت نظر در آنها احادیث ضعیف را نقل کرده و آورده است.

جانشین بعد از من است)   فرموده: (علی  اّما آنچه که شیعه در این حدیث و غیر آن ذکر می کنند که پیامبر

صحیح نیست، بلکه از افتراءات ودروغهای زیاد آنها است که تاریخ شاهد و دال بر کذب آن است. به  أصال

 یشد، چون وحی بوده (وح چنین چیزی گفته باشد باید آن طور که گفته در عمل واقع می  فرض اینکه پیامبر

: که بعضی از احادیث گوید کند. ناقد کتاب می ) و خداوند سبحان خالف وعده عمل نمی۴) (نجم: یوحی
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عباس از حسین أشقر سؤال کرد و او هم دو أثرم در سنن خود از احمد نقل کرده که 
دانند،  به علی گفت: همانا تو را از من بري می  حدیث را گفته است: یکی اینکه پیامبر

أبو  »وال من وااله واعد من اعداها� «شوي. و حدیث دوم اینکه  اما تو از من بري نمی
حدیث را دروغ دانسته  عبیداهللا به قطعی آن را انکار کرده است و بدون شک این دو

 َمنْ «داند و اما جملۀ:  را دروغ می »نةأنت او� ب�ل مؤمن ومؤم«است. و نیز جملۀ: 
در صحاح نیامده، بلکه جزء روایت علماء است و مردم در  .»َمْوالهُ  َ�َعَ�ٌّ  َمْوالهُ  ُكنُْت 

صحت آن اشکال دارند. از بخاري و ابراهیم حربی و گروهی از اهل علم نقل شده که 
اند، اما احمد و ترمذي آن را حسن  حدیث مذکور را طعنه زده و آن را ضعیف دانسته

 .1ن را نوشته استهاي روایت آ اند و أبو عباس بن عقده با تمام شیوه خوانده
است این است:   گفته: آنچه از فضایل علی که صحیح و فرمودة پیامبر 2ابن حزم

تو نسبت به من مثل هارون نسبت به موسی هستی جز این که بعد از من پیامبري 

ْعِطَ�َّ «فرماید:  آید. همچنین این قول که می نمی
ُ
ايَةَ  أل َ  ُ�ِبُّ  رَُجال َغًدا الرَّ ُ،َورَسُ  ا�َّ

َ
 وهل

بُّهُ  ُ  َوُ�ِ ُ  ا�َّ
ُ

دهم که خدا و رسول خدا را دوست دارد  من فردا پرچم را به مردي می«. »َورَُسوهل
 . »دارند و خداوند و رسولش هم او را دوست می

این صفت محبت ورزي به خدا و رسولش براي هر مؤمن و مسلمی واجب است. 
تضمین داده که علی را فقط مؤمن دوست دارند و جز منافق بغض علی را   پیامبر

) در ردیف ۴۹۳۲و ۴۹۲۳ –روایت شده شیعه را در رابطه با این موضوع در کتاب دیگری به نام (الضعیفه 

کند آورده ام که همه آنها دروغ و باطل است و  احادیثی که عبدالحسین در (المراجعات) به آن احتجاج می

 ست.عجیب تر  از این از زبان امامان اهل سنت نقل کرده ا

أبو عبدالرحمان گفته: که تنها ابن تیمیه قسمت اول حدیث را ضعیف و قسمت دومش را کذب نخوانده است. برای 

متناهیة) که تألیف ـدر تضعیف راویان) که تألیف ابن عدی است و کتاب (العلل ال -آگاهی بیشتر به کتاب (الکامل

اند. و  شدهاست و عبارت اضافی با سند قوی روایت ابن جوزی است بنگرید. حدیث مواالت بدون شک جزء متواتر 

 حتی به عکس آنچه است که ابن تیمیه و ابن حزم آورده اند، شایسته آن است که حق پیروی شود.

ة کوفیابو عباس أحمد بن محمد بن سع -١
َ

د
ْ

وفات کرده است،  ۳۳۳متولد شده و در سال   ۲۴۹، در سال ید بن ُعق

: األعالم ،۲/۱۰۶: نیمؤلفـ)، و معجم ال۲۶۶-۱/۲۶۳زان (یاست. به: لسان الم ل داشتهیعه تمایش یو به رأ

 د.ی) بنگر۳۶۱، ص۱ج ۱ن (می، سزک۱/۱۹۸

 آمده است. ،۴/۲۲۴: ملل واألهواء والنحلـال يدر الفصل ف  -٢
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گذارد که بغض کسی را که به  گونه که عملکرد اصحاب انصار بر این صحه می ندارد، همان
 اند.  خدا و روز آخرت ایمان دارند نداشته

ا سایر گوید: که اصال از طریق راویان معتبر صحیح دانسته نشده است. و ام ابن حزم می
ترین  احادیثی که روافض بر آنها متکی هستند موضوع و ساختگی هستند. هر کسی کم

 شناسد. آگاهی داشته باشد، با شیوه اخبار و روایت آن احادیث آشنایی پیدا کرده و آنها را می
ي فضایل در صحیحین است این قسمت را  چه در باره اگر گفته شود: ابن حزم از آن

. و حدیث »تو از من و من از تو هستم«یعنی  »نا منكأنت م� وأ«ذکر نکرده است: 
 مباهله و کساء را هم ذکر نکرده است.

شود که: مقصود ابن حزم همان حدیث صحیحی است که جز  در جواب گفته می 
علی ذکر کسی دیگر در آن نرفته است، در حالی که در احادیث دیگر ذکر غیر علی نیز 

ْشبَْهَت «به جعفر فرموده:   برهست. مانند این که پیام
َ
يِق  أ

ْ
تو به ظاهر و  .»وَُخليُِق  َخل

تو برادر و  »أنت أخونا وموالنا«اخالق من شباهت داري. و باز هم به زید فرموده: 
ذکر   دوست ما هستی. در حدیث مباهله و کساء نام علی و فاطمه و حسن و حسین

 . اند، پس این اعتراض بر ابن حزم وارد نیست شده
چنین چیزي را نگفته باشد،   گوییم: اگر پیامبر دهیم و می ما جواب معقول را می

حرفی نیست و اگر هم گفته باشد، قطعاً منظورش جانشینی حضرت علی بعد از خود 
نبوده است، چون در لفظ حدیث چیز آنچنانی نیست که بر آن داللت کند. و از جهت 

واجب است بصورت شفاف و آشکار تبلیغ شود.  اي با آن مهمی و بزرگی دیگري مسأله
کند، چون   در حدیث چیزي نیست که آشکارا داللت بر خالفت علی بعد از پیامبر

 فرماید:  مانند ولی است همانطور که خداوند می» مولی«ي  کلمه

ُ ٱ َوِ�ُُّ�مُ  إِ�ََّما﴿  ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ  ].55: ة[المائد ﴾َءاَمُنوا
تنها خدا و پیغمبر او و مؤمنانی یاور و دوست شمایند که خاشعانه و خاضعانه نماز را «

 .»کنند آورند و زکات مال به در می به جاي می
 فرماید:  و باز می

َ ٱ فَإِنَّ  هِ َعلَيۡ  َهَراتََ�ٰ  �ن﴿ ٰ َموۡ  ُهوَ  �َّ ۡ ٱ لِحُ َوَ�ٰ  �ُل وَِجۡ�ِ  هُ لَٮ ۡ ٱوَ  ِمنَِ�ۖ ُمؤۡ ل  دَ عۡ �َ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل
 ٰ  ].4[التحریم:  ﴾٤ َظِه�ٌ  لَِك َ�
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و اگر بر ضد او همدست شوید (و براي آزارش بکوشید، باکی نیست) خدا یاور او است، «
 .»و عالوه از خدا، جبرئیل، و مؤمنان خوب و شایسته، و فرشتگان پشتیبان او هستند

پس بیان فرموده که خدا و رسولش دوست مؤمنان هستند و آنها هم دوست خدا و  
 رسولش هستند و مؤمنان هم دوست همدیگرند.

دوستی متضاد دشمنی و جنگ است، و از هر دو طرف ثابت است هرچند یکی از 
دو دوست بزرگوارتر باشد و دوستیش با احسان و نیکی و دیگري با اطاعت و عبادت 

گونه که خدا مؤمنان را دوست دارد و آنها هم او را دوست دارند. و اما کفار  انباشد، هم
 ورزند.  خدا و رسولش را دوست ندارند، بلکه با آنها دشمنی می

 فرماید:  و می

﴿ �َ  ْ وۡ  وََعُدوَُّ�مۡ  َعُدّوِي َ�تَِّخُذوا
َ
ٓ أ  ].1: الـممتحنۀ[ ﴾ءَ ِ�َا

 .»به دوستی نگیرید اي مؤمنان! دشمنان من و دشمنان خویش را«
 فرماید: دهد و می و در صورت عدم اطاعت از فرمان خدا آنها را مجازات می

ْ َ�فۡ  لَّمۡ  فَإِن﴿   َعُلوا
ۡ
ْ فَأ ِ ٱ ّمِنَ  بٖ ِ�َرۡ  َذنُوا مۡ  رُُءوُس  فَلَُ�مۡ  ُتمۡ تُبۡ  �ن ۦۖ َورَُسوِ�ِ  �َّ

َ
ٰ أ  لُِ�مۡ َ�

 ].279: ة[البقر ﴾٢٧٩ لَُمونَ ُ�ظۡ  َوَ�  لُِمونَ َ�ظۡ  َ� 
اید، و اگر توبه  پس اگر چنین نکردید، بدانید که به جنگ با خدا و پیغمبرش برخاسته«

هایتان  کردید (و از رباخواري دست کشیدید و اوامر دین را گردن نهادید) اصل سرمایه
 .»بینید کنید و نه ستم می از آن شما است، نه ستم می

ها بسوي نور هدایت و  تاریکیخداوند دوست و سرور مؤمنان است و آنها را از 
دوست و سرور مؤمنان   کند پس معناي دوستی همین است که خدا و پیامبر راهنمایی می

 باشد آن والیتی که نقطۀ مقابل دشمنی است.  هستند و علی هم دوست و موالي آنها می
دهند، آن نوع والیتی که در مقابل  مؤمنان خدا و رسولش را موالي خود قرار می

از زمرة آن   باشد، پس علی دشمنی است، و این براي هر مؤمنی حکم ثابتی می
 گیرند.  مؤمنان است که مؤمنان دیگر و علی را هم به دوستی می

شود که او شایستۀ  ثابت شده و گواهی داده می  در این حدیث ایمان درونی علی
ان علی از خوارج و چیزهایی که دشمن  دوستی ظاهري و باطنی است. فرمودة پیامبر

کند. اما در حدیث نیامده که مؤمنان جز علی  گفتند را رد می ي او می نواصب در باره
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و همه مؤمنان صالح موالي مؤمنان هستند، در مقابل   دوست دیگري ندارند؛ زیرا پیامبر
 دارند.  علی هم داراي دوست و موالست که همه مؤمنانی هستند که او را دوست می

هاي اسلم و غفار و مزینه و جهینه و  همانا قبیله«فرموده است:   پیامبرهمچنین 
. پس آنها را هم موالي 1»قریش و انصار بجز خدا و رسولش، دوست و موالیی ندارند

را موالي   گونه که مؤمنان شایسته و خدا و رسول اهللا قرار داده همان  رسول خدا
 است. آنها قرار داده

هایی هست. مثال  بین ولی و مولی و والی و مانند آنها تفاوت بنابراین در مجموع
والیتی که متضاد عداوت است چیزي است، و والیت به معنی إمارت چیز دیگر است و 

من كنت «نفرموده:   حدیث مذکور در رابطه با معناي اولی آمده است نه دومی. پیامبر

 .»َمْوالهُ  َ�َعَ�ٌّ  َمْوالهُ  ُكنُْت  َمنْ «بلکه فقط با این الفاظ آن را بیان فرمود:  .»وايله فعّ� وايله

و اما ادعاي این که مولی به معناي والی است باطل است، چون والیت و دوستی دو 
 طرفه است، مثال مؤمنین أولیاء خدا و او هم موالي مؤمنان است. و اما اینکه پیامبر

است   خودشان برتر است، یک جانبه است و فقط از طرف پیامبرنسبت به مؤمنین از 
با این بیان به   باشد. اگر فرض بر این باشد که پیامبر و این از ویژگیهاي نبوت او می

شود که علی  جانشینی علی بعد از خویش تصریح کرده، این عبارت ایشان موجب نمی
گونه که همسرانش مادر  شد، همانهم نسبت به مؤمنان از خودشان بیشتر در اولویت با

فرمود: هر کسی که من  مؤمنان نیستند. اگر مقصودش از آن، جانشین کردن علی بود می
نسبت به او از خودش برترم. ولی این را نگفته و هیچ کس آن را نقل نکرده است و 

نسبت به هر مؤمنی از نفس   قطعا چنین معنایی باطل است: چون برتري پیامبر
 -اي ثابت است. و خالفت علی چه در حال حیات او و چه بعد از وفات مسألهخودش، 

 ۱۸۱، ۱۸۰-۴/۱۷۹ :یدر: صحیح بخارب وب یأ یرة و أبیهر یث از أبیبا وجود اختالف در الفاظ، حد  -١

 ۱۹۵۵-۴/۱۹۵۴ :نة وأشجع)، مسلمینة وجهیش، باب ذکر أسلم وغفار ومزیمناقب، باب مناقب قرـ(کتاب ال

 يمناقب، باب فـ(کتاب ال ۵/۳۸۵ ی(کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل غفار وأسلم...)، سنن الترمذ

 ۵/۱۹۴، ۴۸۱، ۴۶۸-۴۶۷، ۲/۳۸۸) ی، (چاپ الحلب۱۵/۲۸نة)، (چاپ المعارف) ینة ومزیغفار وأسلم وجه

 ). ید بن خالد الجهنی(از ز
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  بود نه در حال حیات او، چون جائز نیست علی می  بعد از پیامبر -به فرض وجود آن
نسبت به   خلیفه باشد، چون در آن صورت برتري پیامبر  در حال حیات پیامبر

کند که چیزي در خصوص  مؤمنان معنایی نداشت. آنچه که گذشت همه داللت بر آن می
خالف علی مراد نبوده و اینکه علی دوست و ولی هر مؤمنی است، صفت ثابت او در 

افتد، اما  باشد، و حکمش به وفات پیامبر و بعد از آن تأخیر نمی می  حیات پیامبر
گیرد. و با این توضیح معلوم شد که این تعریفها با  رت نمیخالفت تا بعد از وفات صو

 هم متفاوتند. 
نسبت به مؤمنین در حال حیات و بعد از وفات تا روز قیامت   و اگر پیامبر

سزاوارتر از خودشان است و اگر کسی را بر بعضی از کارها در حال حیاتش جانشین 
ت خود جانشین کرده و با نص و که کسی را براي بعد از وفا کرده، یا به فرض این

است که نسبت به آن خالفت و   ي ایشان شده است، باز هم پیامبر اجماع خلیفه
نسبت به همه مؤمنان از خودشان در اولویت قرار دارد و هرگز غیر او نسبت به هر 

 مؤمنی به ویژه در حال حیاتش برتري ندارد. 
هستند صفت ثابتی براي علی در حال و اما این که علی و غیر او موالي هر مؤمنی 

و بعد از ایشان و بعد از وفات علی است. پس علی امروز مولی و   حیات پیامبر
دوست هر مؤمنی است نه اینکه متولی أمور مردم امروز باشد. همچنین سایر مؤمنین 

 دوست یکدیگرند چه در حال حیات و چه بعد از مرگ.

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم 
هارون من  بمنزلۀأنت منی «نقض استدالل روافض به حدیث 

 تو نسبت به من مانند هارون نسبت به موسی هستی» موسی

است که   گوید: دلیل سوم براي خالفت علی فرمودة پیامبر مصنف رافضی می

نَْت «فرماید:  می
َ
لَةِ  ِم�ِّ  أ نَّهُ  إِال ُموىَس  ِمنْ  َهاُرونَ  بَِمْ�ِ

َ
 .»َ�ْعِدي نيَِبَّ  ال �

به استثناء براي علی ثابت   هاي هارون را نسبت به موسی همه منزلت  پیامبر
کرده است، از جمله جایگاه هارون این است که جانشین موسی بوده و اگر هارون بعد 

نقض و باطل کردن شد. در غیر این صورت این  زیست جانشین او می از موسی می
مدت کمی جانشین بوده است و بعد از   است. چون علی در حضور و غیاب پیامبر

 به طریق اولویت جانشین است.  وفات و در مدت غیاب طوالنی پیامبر
 جواب:

ي تبوك  در غزوه  این حدیث بدون شک در صحیحین ثبت شده است و پیامبر
راهی غزوه یا سفر عمره یا حج بود، یکی از   این را به علی گفت. و هر گاه پیامبر

، و 1را  أمر، عثمان ي ذي گونه که در غزوه کرد. همان اصحابش را بر مدینه جانشین می

الحجه  یی ماه ذ هیق برگشته است بقیاز غزوة السو  که رسول الله یهنگام«گفته:  ،۳/۴۹رة یابن هشام در: الس -١

ن مدت ید و در ایامر جنگ یذ یی نجد رفته و باز با غطفان در غزوه  نه اقامت داشت سپس به غزوهیرا در مد
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را جانشین خود بر مدینه کرد. و موقعی که  1قینقاع بشیر بن عبدالمنذر ي بنی در غزوه
  اند. و غیر او آن را ذکر کرده 3سعد . محمد بن2مکتوم را جانشین قرار داد أم با قریش جنگید ابن

شد تا این که جانشینی براي خود قرار  از مدینه خارج نمی  بدیهی است که پیامبر
به عنوان جانشین قرار   اند که پیامبر داد. مسلمانان هم کسانی را ذکر کرده می

و براي  الوداع ةحجبراي دو عمره حدیبیه و عمره قضاء و براي   است. پیامبر داده
ها براي  بیش از بیست غزوه از مدینه خارج شده و سفر کرده اند. و در همه این حالت

آنان را جانشین   اند. در مدینه مردان زیادي بودند که پیامبر خود جانشین قرار داده
 است.  خود بر مردم قرار داده
در هیچ و  -دکه آخرین غزوه ایشان بو- ي تبوك رفتند به غزوه  هنگامی که پیامبر

بودند و جز زنان و کودکان یا افراد ناتوان و معذور   اي مانند آن مردم شرکت نکرده غزوه
یا منافقین همه در آن شرکت داشتند و جز آن سه نفر که بعداً توبه آنها پذیرفته شد 
مردان مؤمن در مدینه نبودند مانند دفعات سابق که مردي را بر ایشان جانشین قرار 

تر بود، زیرا در مدینه مردان  هاي عادي ضعیف پس جانشینی این دفعه از جانشینی داد. می
هاي قبلی، در  گونه که در سفرها و غزوه قوي و نیرومند و چابک باقی نمانده بودند، آن

زاد  ،۳۵-۲/۳۴: ن غزوه به طبقات ابن سعدیتفصیل ا ینه بود  براین ایشان در مدیجانش عثمان بن عفان 

 د.یمراجعه نمائ ،۳/۳: ریة ابن کثیرة النبوی، الس۳/۱۹۰: معادـال

گفته که: در اسمش  »۴/۱۶۷: اإلصابة« است. ابن حجر در  بشیر بن عبدالمنذر  همان أبو لبابة بن عبد المنذر -١

ر است و ابن إسحاق گفته که: اسمش رفاعة است ... و کشاف یاختالف است، موسی بن عقبه گفته: اسمش بش

 ،۲۶۷-۶/۲۶۵، ۱/۲۳۲: اش در اسد الغابة ر انفال گفته  که: اسمش مروان است. به ترجمهیر او در تفسیو غ

: طبقات ابن سعد ،۳/۵۲: ی ابن هشام رهیبه س ینیخبر غزوات و جانش ید. و برایبنگر۱۶۷/ ۴ :عابیاالست

 مراجعه شود. ،۱/۱۰۵: ، إمتاع األسماع۲/۲۹

: رةی، جوامع الس۳/۱۹۰: معادـ، زاد ال۱/۱۰۷: ، إمتاع األسماع۳۶-۲/۳۵: ن خبر را در: طبقات ابن سعدیا -٢

طة الغفار«د و گفته که: یبنگر ،۳/۴۶: رة ابن هشامی، س۱۵۲ص
ُ
نه کارگزار و ین أم مکتوم بر مدا ابی یسباع بن ُعْرف

 .»اند ن بودهیجانش

مؤرخ  یبا واقد یصاحب الطبقات است، زمان یع زهریمحمد بن سعد همان أبو عبد الله محمد بن سعد بن من -٣

ب یوفات کرده است. به شرح حال او در تهذ ۲۳۰متولد شده و در سال ۱۶۸هم دوره بوده است، در سال 

 د.یبنگر ،۷/۶: ، األعالم۳/۴۷۳: انیات األعی، وف۳۲۲-۵/۳۲۱: خ بغدادی، تار۱۸۳-۹/۱۸۲: بیالتهذ
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مدینه مردان توانایی از مؤمنین باقی مانده بودند تا این جانشینی را بر اهل مدینه به عهده 
ي بدر کبري و  ها جانشین قرار داده بود، مانند غزوه در همه غزوه  گیرند. پیامبر
هاي که در آنها جنگ  ي بنی مصطلق، غابه، خیبر، فتح مکه و سایر غزوه صغري، غزوه

در حدود بیست غزوه شرکت داشته و جز موارد اندك بر   اتفاق نیفتاده است. پیامبر
 اند.  مدینه جانشین گمارده

ي تبوك در مدینه باقی  شد در مدینه مردانی بهتر از وقت غزوه می هر بار که راهی جنگ
اند از جانشینی  ماندند، پس جانشینی همه کسانی که قبل از علی بر مدینه جانشین شده می

شود) نزد  بر مدینه می  علی بهتر بود، به همین علت، علی (وقتی که فهمید جانشین پیامبر
 کنی؟  آمد و گریه کرد و گفت: آیا من را همراه زنان و کودکان در مدینه ترك می  پیامبر

او را   گفتند: چون پیامبر شده: بعضی از منافقان به علی طعنه زدند و  و گفته 
براي او بیان کرد که به خاطر امانت   دوست ندارد او را جانشین قرار داده. بعد پیامبر

ام، و جانشین کردن نشان عیب و نقص نیست. چگونه این  ادهداري تو را جانشین قرار د
که موسی هارون را بر قومش جانشین قرار داد. پس اگر این نقص  نقص است حال آن

است، چرا موسی با هارون این کار را کرد؟ قلب علی با این توضیح خشنود شد و 
ي کسی است که به دار بیان فرمود که جنس جانشینی نشان از کرامت و امانت  پیامبر

جانشینی گمارده شده است، نه اینکه تحقیر و خائن معرفی کردن باشد. چون جانشین از 
 پنهان بود ولی همه اصحاب همراه ایشان خارج شدند.    دید پیامبر

هنگامی که پادشاهان و غیر آنها براي جنگ یا هر جاي دیگر خارج شوند کسانی را 
و همکاري بیشتري برایشان داشته باشند و به مشاوره و  برند که استفاده همراه خود می

 زبان و دست و شمشیرشان احتیاج داشته باشند. 
ماند اگر امور زیادي وجود نداشته باشد که نیاز به سیاست  کسی که در شهر می

داشته باشد، نیاز به چنین مردانی نیست. بنابراین برخی گمانشان بر این بود که این به 
قائل نشدن براي علی و پایین آوردن جایگاه اوست، چون در موقعیت مهم خاطر ارزش 
اي قرار نگرفته که نیاز به تالش و جدیت داشته باشد، بلکه او را در جایی  و تعیین کننده

 قرار داده که به سعی و نظر احتیاجی ندارد. 
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ود بیان کرد که جنس جانشینی عیب و نقص نیست، چون اگر چنین ب  اما پیامبر
کرد. و این جانشینی مثل جانشینی هارون نیست، چون  موسی با هارون این کار را نمی

  قوم موسی و لشکریان نزد هارون بودند و موسی تنها رفته بود. برعکس جانشینی پیامبر
که همه سربازان و لشکر با او بودند جز زنان و کودکان و یا افراد معذور و نافرمان کسی 

 در مدینه باقی نمانده بود. 
گوید: این به منزله این است و یا این مثل این است، مانند تشبیه چیزي  کسی که می

م به چیز دیگر است و این تشبیه وقتی ممکن است که شیوه و روش آن دو چیز به ه
 نزدیک یا مثل هم باشند بدون در نظر گرفتن مساوات در همه چیز.

 ب با ابوبکر و عمر  بینی در حدیثی که در صحیحین آمده هنگامی که پیامبر آیا نمی 
در رابطه با اسیران مشورت کرد نظر ابوبکر این بود از آنها فدیه گرفته شود، ولی عمر به 

ي  دهم: نمونه ي دو رفیق شما به شما خبر می در بارهفرمود:   قتلشان اشاره کرد. پیامبر

�  ۥفَإِنَّهُ  تَبَِعِ�  َ�َمن﴿ تو أي ابوبکر مانند ابراهیم است که گفت:  َفإِنََّك  َعَصاِ�  َوَمنۡ  ِمّ�ِ
هر که از من پیروي کند، او از من است، و هرکس از من « ].36[ابراهیم:  ﴾٣٦ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ 

 .»بخشاینده مهربانینافرمانی کند تو که 

�ۡ  إِن﴿ و مانند عیسی است که فرمود: نَت  فَإِنََّك  لَُهمۡ  فِرۡ َ�غۡ  �ن ِعَباُدَكۖ  فَإِ�َُّهمۡ  ُهمۡ ُ�َعّذِ
َ
 أ

اگر عذابشان کنى آنان بندگان تو اند و اگر بر ایشان « ].118: ة[المائد ﴾١١٨ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ
 .»ببخشایى تو خود توانا و حکیمى

 ٱ َ�َ  تََذرۡ  َ�  رَّّبِ ﴿ي تو اي عمر مانند نوح است که گفت:  و مثال و نمونه 
َ
 ِمنَ  ِض �ۡ�

ٰ لۡ ٱ  . »پروردگارا هیچ کس از کافران را بر روى زمین باقی مگذار« ].26[نوح:  ﴾٢٦ َديَّاًرا فِرِ�نَ َ�

ٰٓ  ِمۡس طۡ ٱ َر�ََّنا﴿فرمود:  که  هستیو مانند موسی  مۡ  َ�َ
َ
ٰ أ ٰ  ُددۡ شۡ ٱوَ  لِِهمۡ َ�  فََ�  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ

ْ يُؤۡ  ٰ  ِمُنوا ْ  َح�َّ  ٱ َعَذاَب لۡ ٱ يََرُوا
َ
روردگارا! اموالشان را نابود کن! و « ].88[یونس:  ﴾٨٨ ِ�مَ ۡ�

تا عذاب  یاورندن یمانکه ا يا ساز، به گونه ینرا سخت و سنگ یشانها (بجرم گناهانشان،) دل
 .»!یننددردناك را بب

ي تو مثل ابراهیم و عیسی است و باز هم به  گوید: نمونه به ابوبکر می  وقتی پیامبر
عمر گفت: تو مثل نوح و موسی هستی، بزرگتر از این است که به علی فرموده است: 
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چون نوح و ابراهیم و موسی از ». نسبت تو به من، مانند هارون نسبت به موسی است«
دو را مثل آنها قرار داده و منظورش این  این  هر نظر بزرگتر از هارون هستند. پیامبر

نبوده که آنها در همه چیز مثل آن دو پیامبر هستند، بلکه از جهت شدت و خشونت و 
 رخوت و نرمی مثل آنان هستند.

به همان شیوه تشبیه علی به هارون از آن جهت است که هر دو در غیاب سرورشان 
چیزي مخصوص علی نبوده   برجانشین بودند و این جانشین سپردن از طرف پیام

غیر از علی کسانی دیگر را جانشین قرار داده که بیش از علی در    است بلکه پیامبر
گرفتند و علی هم در مدینه  قرار می  اند و هنگامی که جانشین پیامبر ها بوده غزوه

ه بود، همراه آنها بود، این جانشینی آنها عامل و باعث اولیت و برتري آنها بر علی نشد
 شود؟ می -که جانشین بود-پس چگونه استخالف در غزوات موجب تفضیلشان بر علی 

داد و نسبت همه آنها به  گاهی بیش از یک نفر را بر مدینه جانشین قرار می  پیامبر
مانند نسبت هارون به موسی بوده است از این جهت که مانند علی و هارون   پیامبر

دند. البته جانشینی آنها بر کسانی بوده که به مراتب بهتر در غیاب سرورشان جانشین بو
ي تبوك در شهر بودند، در موارد قبل به جانشینی قوي و  بودند از افرادي که در غزوه

ترسیدند که بر مدینه تسلط یابد. با توجه به  توانا نیاز شدید داشتند چون از دشمن می
ود بدین لحاظ که تعداد زیادي از شرایط مذکور سال تبوك در واقع سال پر برکتی ب

عرب حجاز مسلمان شدند و مسلمانان، مکّه را فتح کردند و دین اسالم با عزتی که 
یافته بود نمایان شد و با این دلیل خداوند به پیامبرش أمر کرد که با اهل کتاب شام وارد 

  ین دلیل پیامبرمبارزه شود، مدینه هم نیازمند کسی نبود که در آن با دشمن بجنگد. به هم
یک از جنگاوران را نزد علی باقی نگذاشت، بلکه همه را با خود همراه کرد. بر عکس  هیچ

 گذاشت. ها که جنگاورانی را در مدینه براي دفاع از آن همراه جانشین باقی می سایر غزوه
اختصاص دادن علی به بحث و بیان در اینجا از طرف ناقد کتاب، مفهوم لقب است. 

 و نوع است: لقب د
شود: مانند: زید و  لقب جنس و لقبی که مانند علَم و اسم خاص افراد با آن معامله می

ترین مفاهیم است. به همین دلیل رأي جمهور اهل أصول و فقه  أنت. این مفهوم ضعیف
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»  محمد رسول اهللا«شود، پس اگر گفته شد  بر آن است که به مفهوم لقب استدالل نمی
این به معنی نفی رسالت از غیر او نیست، اما اگر سیاق و روند کالم مقتضی تخصیص 

قابل استدالل است. مانند این آیه که خداوند  -بنا بر قول صحیح–باشد، در این صورت 
 فرماید:  می

مۡ ﴿  ].79[األنبیاء:  ﴾َنۚ َ�ٰ ُسلَيۡ  َهاَ�ٰ َ�َفهَّ
ٓ ﴿ و مانند: ّ�ِِهمۡ  َعن إِ�َُّهمۡ  َ�َّ ََّمحۡ  َم�ِذٖ يَوۡ  رَّ  ].15[المطففین:  ﴾١٥ ُجوُ�ونَ ل

اما اگر اختصاص به علت سببی باشد که مقتضی آن است، به اتفاق مردم به آن 
رفت و گریه کرد و از   علی که چون نزد پیامبر ماجرايشود، مانند  احتجاج نمی

بیانات  جانشین شدن بر زنان و کودکان شکوه سر داد و شکایت کرد، او را به این
 اختصاص داد. 

هر کس دیگري غیر از علی که جانشین قرار گرفته، چون گمان نکرده که جانشینی 
عیب و نقص است نیاز نبوده که مانند این کالم طوالنی از او خبر دهد. اختصاص به 
علت وجود سببی که موجب و مقتضی بیان و تخصیص به ذکر باشد، اختصاص به 

ر حدیث چیزي نیست داللت بر آن کند که غیر علی شود، پس د حکم محسوب نمی
گونه که وقتی بر شخصی  مانند نسبت هارون به موسی نیست. همان  نسبتش به پیامبر

کردند و کسی او را نفرین کرد، رسول خدا از لعن و نفرین او  حد باده گساري اجرا می

او را به حال خود بگذار، چون او خدا و  »دعه فإنه �ب اهللا ورسوهل«نهی کرد و فرمود: 
که غیر او خدا و رسولش را دوست  . این دلیل نیست بر این1رسولش را دوست دارد

 ندارند، بلکه چون نیاز به این بیان بود چنین فرمود.

کره من لعن شارب الخمر ی(کتاب الحدود، باب: ما  ۸/۱۵۸ :یدر: صحیح بخار  ث از عمر بن خطابیحد -١

 ملة).ـس بخارج عن الیوأنه ل
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بلتعه از پیامبر اجازه خواست،  براي کشتن حاطب بن ابی  و هنگامی که عمر

. و این داللت بر آن ندارد که غیر او شاهد 1»د شهد بدرادعه فإنه ق«فرمود:   پیامبر
 بدر نبوده است. و این را فرمود تا عمر از او بگذرد.

همچنین وقتی که براي ده نفر به بهشت گواهی داد بدین معنی نیست که غیر آنها 
شود، ذکر این اختصاص به علت سببی است که مقتضی آن است.  داخل بهشت نمی

ِحبُُّهَما ِإ�ِّ  اللَُّهمَّ «به حسن و اسامه فرمود:   که پیامبر همان گونه وقتی
ُ
ِحبَُّهَما أ

َ
 فَأ

ِحبَّ 
َ
بُُّهَما َمنْ  َوأ پروردگارا من حسن و أسامه را دوست دارم، تو هم آنها را دوست بدار « »ُ�ِ

. چنین نیست که غیر این دو را دوست 2»و کسی را هم دوست بدار که آنها را دوست دارد
 نداشته باشد. شاید محبت غیر این دو بزرگتر از محبت آنها باشد. 

هیچ « .»ال يدخل انلار أحد بايع حتت الشجرة«فرمود:   همچنین هنگامی که پیامبر

چنین نیست که غیر  .»شوند یک از کسانی که زیر درخت رضوان بیعت دادند داخل آتش نمی
 شوند. ل آتش میآنها داخ

ابوبکر را به ابرهیم و عیسی تشبیه کرد مانعی ندارد که در   و نیز هنگامی که پیامبر
أمت و گروه صحابه کسانی پیدا شوند شبیه ابراهیم و عیسی باشند. باز هم هنگامی که 

عمر را به نوح و موسی تشبیه کرد مانعی ندارد که در أمت کسانی پیدا شوند   پیامبر
 شبیه نوح و موسی باشند. 

-۴/۱۹۴۱ :الجاسوس)، مسلمر، باب: ی(کتاب الجهاد والس ۴/۵۹ یدر: البخار  طالب یبن أب یث از علیحد -١

 :یبلتعة)، سنن الترمذ یوقصة حاطب بن أب  (کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر ۱۹۴۲

 ممتحنة) روایت شده است.ـر، سورة الی(کتاب التفس ۵/۸۲-۸۴

من را گرفت و  بر   روایت شده که گفت: رسول الله  دیاز أسامه بن ز ۵/۲۰۵) یدر: مسند (چاپ الحلب -٢

 فَإِ�ِّ  ارمَْحُْهَما اللَُّهمَّ «گرش نشاند و سپس ما را به آغوش گرفت و فرمود: یرا بر ران د یرانش نشاند و حسن بن عل

رمَْحُُهَما
َ
من و حسن را گرفت و سپس   امبرید گفت: پیاز أسامة بن ز ۵/۲۱۰) یمسند (ط. الحلبـ. و در ال»أ

ِحبُُّهَما إِ�ِّ  اللَُّهمَّ «فرمود: 
ُ
ِحبَُّهَما أ

َ
 .»فَأ

) آمده  و محقق گفته است: سندش ۱۳۵۲ث رقم: ی(حد ۲/۷۶۸ »فضائل الصحابة«ث در کتاب ین حدیا

 ح است.یصح
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اگر گفته شود که این دو بهترین کسانِ افراد امت هستند که شبیه آنها هستند. باز هم 
 شود. گفته شده که اختصاص به کمال مانع مشارکت در اصل تشبیه نمی

إنه مثل صاحب «ر خصوص عروه بن مسعود فرمود: د  و هنگامی که پیامبر
. او مانند صاحب یاسین است. و به آن دو شخص که نامشان أشعر بود فرمود: 1»ياس�

نَا ِم�ِّ  ُهمْ «
َ
. این مختص آنها نیست، بلکه به 2»آنها از من و من از آنها هستم« »ِمنُْهمْ  َوأ

نَْت «علی هم گفته است: 
َ
نَا ِم�ِّ  أ

َ
نَْت «به زید فرمود:   و پیامبر . »ِمنَْك  َوأ

َ
ُخونَا أ

َ
 أ

و این مختص زید نیست، بلکه أسامه هم برادر . »تو برادر و دوست ما هستی«. 3»َوَمْوالنَا
و دوست آنهاست. این گونه مثال و تشبیهات زیاد هستند و موجب شباهت کلی و همه 

شوند، بلکه در آن قسمت که کالم در مورد آن وارد شده شبیه هم هستند،  جانبه نمی
 بلکه ممکن است غیر مشبه هم در آن تشبیه مشارکت داشته باشد. 

 فرماید:  خداوند می

َثُل ﴿ ِينَ ٱ مَّ مۡ  يُنفُِقونَ  �َّ
َ
ٰ أ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  لَُهمۡ َ� � َحبَّةٍ  َكَمَثلِ  �َّ

َ
 ُ�ِّ  ِ�  َسَنابَِل  عَ َسبۡ  َبَتۡت أ

 ].261: ة[البقر ﴾َحبَّةٖ  ّمِاْئَةُ  ُبلَةٖ ُس�
اي است که هفت  کنند، همانند دانه مثل کسانی که دارائی خود را در راه خدا صرف می«

 .»خوشه برآرد و در هر خوشه صد دانه باشد

گفته: و ذکر عروة بن مسعود  ۲/۴۷۰ »اإلصابة«است. ابن حجر در  یاو عروة بن مسعود بن متعب بن مالك ثقف -١

داشت. سپس گفته: در  یصلح و آشت یبرا ییثبت شده است و دست بااله یبیح در داستان حدیث صحیدر حد

شد و اجازه گرفت به  که از طائف بر گشت مسلمان  یرا دنبال کرد هنگام  امبریت اسحاق آمده او اثر پیروا

ند دا کنیترسم که تو را بکشند) عروه گفت: اگر من را در خواب پ یامبر فرمود: (من میقومش برگردد. بعد پ یسو

حت کرد، قومش او را یاسالم دعوت و نص یاو را اجازه داد و رفت بعد قومش را به سو  امبریکنند. پ یدارم نمیب

د فرمود: عروه یرس  امبرین خبر به پیکه ا یر زد و کشت، هنگامیف او را با تیاز ثق یکردند بعد مرد ینافرمان

: ی ابن هشام رهیکرد بعد او را کشتند. خبر در  س یخدا دعوت م ین است، قومش را به سویاسیمثل صاحب 

 آمده است. ،۴۹۰-۴۸۹ص: ، إمتاع األسماع۳/۴۹۸: معادـ، زاد ال۴/۱۸۲

 :الطعام والنهر...)، مسلم ی(کتاب الشرکة، باب الشرکة ف ۳/۱۳۸ یدر: البخار  یموسی األشعر یث از أبیحد -٢

 ).ن ییاألشعر(کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل  ۴/۱۹۴۴-۱۹۴۵

ن  یکتب هذا ما صالح فالن بن فالن...) و ایف ی(کتاب الصلح، باب ک ۱۸۵-۳/۱۸۴ یث در: البخاریحد -٣

 ه است.یبیث صلح حدیحد
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 و فرموده: 

َثً�  لَُهم ۡب ۡ�ِ ٱوَ ﴿ ۡص  مَّ
َ
ٓ  إِذۡ  َ�ةِ َقرۡ لۡ ٱ َب َ�ٰ أ ۡ ٱ َءَهاَجا  ].13[یس:  ﴾١٣ َسلُونَ ُمرۡ ل

براي ایشان سرگذشت ساکنان شهر (انطاکیه) را مثال بزن، بدان گاه که فرستادگان «
 . »(خدا) به سوي آنان آمدند

ِ َ�ٰ  ِ�  يُنفُِقونَ  َما َمَثُل ﴿ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِذه  ].117عمران:  [آل ﴾ِ�ٌّ  �ِيَها رِ�حٖ  َكَمَثلِ  َيا�ُّ
کنند، همانند سرماي سختی است که به  بخشش می مثَل آنچه کافران در این جهان بذل و«

 .»اند، و آن را نابود سازد کشتزار قومی اصابت کند که (با کفر و معاصی) بر خود ستم کرده
 گفته شده در قرآن چهل و دو مثل وجود دارد.

ي هارون  علی را در همه چیز بجز نبوت به منزله  گوید: پیامبر که می در مورد این
آیا راضی نیستی که «که فرمود:   قرارداده است، این سخن باطل است؛ زیرا قول پیامبر

خواست  می  نسبت به من مانند هارون به موسی باشی؟ این دلیل بر آن است که پیامبر
کرد  گرانی که تصور میبا این سخن علی را شاد کند و جبران خاطري باشد براي آن ن

 با جانشینی ساده تحقیر شده و جایگاهش پایین آورده شده است. 
یعنی مانند منزلت » ي هارون نسبت به موسی به منزله«... که فرمود:   و فرمودة پیامبر

چه  و جایگاه او؛ زیرا منزلت هارون نسبت به موسی به شخص هارون تعلق داشت، اما آن
شود: این مثل این است.  گونه که گفته می شود مشابه آن است، همان براي غیر او ثابت می

مثال تو مانند ابراهیم و عیسی «خطاب به ابوبکر و عمر که فرمود:   ي پیامبر و فرموده
 یعنی رأي و نظرتان به رأي و نظر آنها شباهت دارد.  »است و مثال تو هم مانند نوح است

که جریان این گفته در سال تبوك یعنی سال  چیزي که بیانگر این موضوع است این
ابوبکر را به عنوان   ي تبوك پیامبر هشتم هجري بود. سپس بعد از بازگشت از غزوه

امیر کاروان مراسم حج در سال هشتم هجري به سوي مکه فرستاد، و بعد علی را دنبال 
ن مأمورم و ابوبکر او فرستاد. ابوبکر به علی گفت: تو أمیري یا مأمور؟ علی جواب داد: م

أمیر است و من مانند مأموري همراه أمیر هستم. در این سفر حج، علی پشت سر ابوبکر 
رفت  خواند و فرمانبردار او بوده است. و باز هم پشت سر ابوبکر با مردم راه می نماز می
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زد: اي مردم آگاه باشید که بعد از امسال هیچ مشرکی حق ندارد حج کند و  و فریاد می
 .1یچ کس اجازه ندارد با بدن برهنه کعبه را طواف کنده

ها را  علی را تنها براي این دنبال کاروان حج فرستاد تا عهد و پیمان عرب  پیامبر
لغو کند، چون از عادات عرب این بود که عهد و پیمان را تنها بزرگ قبیله یا یکی از 

قراردادن عهد و پیمان را جز از  توانست نقض و باطل کند. پس الغا اش می افراد خانواده
 کردند. قبول نمی  ي پیامبر مردي از خانواده

خواست که علی را بعد از خود بر امتش جانشین  می  بدیهی است که اگر پیامبر
کرد که علی با گریه و  داد و تأخیر نمی کند با این شیوه و گفته او را مخاطب قرار نمی

بلکه این حکمی است که تبلیغ و بیان آن بطور شفاف  شکایت از حال خود نزد او بیاید،
 و واضح براي عموم مردم واجب است. 

گویی است؛ زیرا این حدیث داللت بر آن دارد  هاي شیعه تناقض سپس یکی از نادانی
او را با آن کالم مورد خطاب   که جز آن روز که غزوه تبوك بود هرگز رسول خدا

ن یستر من العورة) و متن آن ای(کتاب الصالة، باب ما  ۷۹-۱/۷۸ :یدر: صحیح بخار ه ریهر یث از أبیحد  -١

ای دیگر از اعالم کنندگان فرستاد تا در روز قربان  ن سفر حج من را با عدهیا ره گفت: ابوبکر دریاست که ابو هر

گاه باشیاد بزنیفر یدر من انجام داده  یت با لختیند، و طواف بیاید مشرکان بعد از امسال به حج بید که نبایم آ

به او امر کرده بود را دنبال کاروان حج فرستاد  یعل  امبرید بن عبدالرحمن بن عوف گفته: سپس پینشود. حم

ره گفت: علی نیز همراه ما در روز نحر برای اهل منی اعالم کرد: ین را اعالم دارد. ابوهریاد برائت از مشرکیکه فر

 ی خدا طواف نکند. بعد از امسال مشرک و برهنه اطراف خانه

حج مشرك)، یان وال یت ُعریطوف بالبی(کتاب الحج، باب ال  ۱۵۳/ ۲ :یگر در بخارید یث در جاهایاین حد

ر التوبة)، یر، سورة تفسی(کتاب التفس ۶/۶۴بکر بالناس سنة تسع)،  ی، باب حج أبیمغازـ(کتاب ال ۵/۱۶۷

 ۲۶۵-۲/۲۶۴داود  ینبذ إلی أهل العهد) آمده است. و هم چنین در: سنن أبیف یة، باب کی(کتاب الجز ۴/۱۰۲

خذوا « مناسك، باب قوله تعالی:ـ(کتاب ال ۵/۱۸۶ یوم الحج األکبر)؛ سنن النسائیمناسك، باب ـ(کتاب ال

ن بالعهد)، المسند یالوفاء للمشرک ير، باب فی(کتاب الس ۲/۲۳۷ :ی)، سنن الدارم»مناسککم عند کل مسجد

 نیز ذکر شده است. ۱۳۴-۱۵/۱۳۳(چاپ. المعارف) 

ان الله علیهم آمده که ابن کثیر احادیث دیگری در رابطه با این موضوع از أبی بکر وعلی و غیر آنها از اصحاب رضو

، و طبری هم به بعضی از آنها اشاره کرده ۵۳-۴/۴۴در تفسیرش به بعضی از آنها اشاره کرده است (چاپ الشعب) 

 .۲/۳۲، ۱/۱۵۶و ما بعد آن. و مسند (چاپ المعارف)  ۱۴/۹۸است. تفسیرش را بنگرید (چاپ المعارف) 
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 -باشد  جانشین او می  دانست که بعد از پیامبر یقرار نداده است، پس اگر علی م
شد که واقعا مثل هارون  علی خاطرجمع می -اند همانطور که خودشان قبال روایت کرده

و چه بعد از وفات ایشان، و دیگر با گریه بسوي او   است، چه در حال حیات پیامبر
 دهی؟. ن قرار میگفت: که آیا من را همراه زنان و کودکان جانشی رفت و نمی نمی
  بود، کسی بجاي او جانشین پیامبر اگر علی در کل بطور مطلق مثل هارون  
داد،  غیر او را جانشین قرار می  شد در حالیکه علی در مدینه حضور داشته پیامبر نمی

که  گونه که در سال فتح خیبر غیر علی را بر مدینه جانشین قرار داد با وجود این همان

ْعِطَ�َّ «فرمود:   دینه بود، و پیامبرعلی هم در م
ُ
ايَةَ  أل َ  ُ�ِبُّ  رَُجال َغًدا الرَّ ُ، ا�َّ

َ
 َورَُسوهل

بُّهُ  ُ  َوُ�ِ ُ  ا�َّ
ُ

دهم که خدا و رسولش را  من فردا پرچم را به مردي تحویل می«. یعنی: »َورَُسوهل
 . »دوست دارد و خدا و رسولش هم او را دوست دارند

 گوید: چون علی مدت کمی در حالت وجود و حیات پیامبر که میو اما قول رافضی 
 تر به طریق اولی باید  جانشین ایشان بود، پس بعد از وفات پیامبر و در مدتی طوالنی

 که جانشین ایشان باشد.
در حیات، مسؤلیت   قول مذکور این است که با توجه به وجود و غیاب پیامبر جواب

تبوك در  جانشینی بزرگتري از آنچه که به علی سپرده بود به غیر او داده است. مثال بعد از

  غیر علی را بر مدینه جانشین کرده بود. پس جانشینی علی بعد از وفات پیامبر حجة الوداع
ود که علی ش که علی بر مدینه جانشین شده نسبت به غیر علی دلیل بر آن نمی به خاطر این

تر است. و آخرین جانشینی بر مدینه در حال  به جانشینی شایسته  بعد از وفات پیامبر

الوداع بود در حالیکه علی در یمن بود و براي شرکت در  حجةسال   حیات پیامبر
 شاهد آن مراسم با شکوه بود.   مراسم حج خود را به آنجا رساند و با همراهی پیامبر

الوداع جانشین بوده، بهتر از  حجةاگر اصل بقاي جانشینی است، بقاي کسی که در 
 اند. بقاي آنهایی است که قبل از آن جانشین بوده

. اما  در کل جانشینی بر مدینه خاص علی نبوده و دلیل بر افضلیت و امامت او نیست
اند، هر  اص علی کردههاي عمومی و مشترك میان علی و غیر او را خ ها اولویت آن نادان

 شود. گونه که از نصوص و حوادث دانسته می چند که غیر او در آن کاملتر باشد همان
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چنین هستند، آیاتی که به گمانشان بر حلول و   ها هم نسبت به عیسی نصرانی
کنند، پیامبران دیگر هم در مورد آن مشترك هستند، در  اتحاد (وحدت وجود) داللت می

که به موسی وحی شده بزرگتر است از آنچه براي مسیح آمده بود، و  حالی که آیاتی
جا وجود ندارد که این اتحاد را به عیسی مسیح اختصاص دهد هر  هیچ سببی در این

چند که بدون شک در کل این حلول و اتحاد ممنوع و حرام است. اگر چه با امر ممکن 
اصله از ایمان تفسیر شوند. این قدر هاي ح مانند: کسب معرفت خدا و ایمان به او و بهره

 مشترك و ممکن است.
دهند، و حتی از  شیعه هم امور مشترك بین علی و غیر علی را به او اختصاص می 

هایی همچون عصمت، امامت و افضلیت و  این هم فراتر رفته و از امور مشترك نتیجه
 ها منتفی است. گیرند، در حالی که هیچکدام از آن برداشت برتري را از آن می
ي رسول و أحوال صحابه آگاه باشد و معانی قرآن و حدیث را بداند،  هر کس با سیره

داند چیزي نیست که أفضلیت و امامت را به علی اختصاص دهد، هر چه هست  می
فضایل مشترك است. مانند اثبات ایمان و دوستی علی، و رد بر نواصب که علی را ناسزا 

دادند. در فضایل ثابت علی ردي  جور و کفر را به علی نسبت میگویند، یا فسق و ف می
است بر نواصب، و فضایل سه خلیفۀ راشد دیگر هم ردي است بر که بر روافض وارد 

کنند، اما  انتقادهایی وارد می  شده است. روافض و خوارج هم در خصوص عثمان
ولی   ت علی انتقاد دارند،طرفداران عثمان معتقد به امامت عثمان هستند و نسبت به امام

ها در بدعتشان از شیعیان علی بهترند. اما زیدیه که ابوبکر و عمر را دوست دارند در  آن
 آن میان مضطرب هستند.

خالصه، جانشینی در حال حیات نوعی نیابت است که هر ولی أمر به آن نیاز پیدا 
حیات ولی امر داشت کند و آن بدین معنا نیست که هر کس شایستگی جانشینی در  می

چندین نفر را در حال حیات   بعد از مرگش هم آن شایستگی را دارد، زیرا پیامبر
جانشین خود کرده است که در میان آنها کسانی بودند که شایستگی جانشینی بعد از 

 اند مانند: بشیر بن عبدالمنذر و غیره. مرگ رسول را نداشته
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هایی روبه رو بود که واجب است به آنها قیام  در حیات خود با خواسته  پیامبر
کند مانند رعایت حقوق مردم، سرپرستی و مدیریت امور آنها. اما بعد از وفات چیزي بر 
ایشان واجب نیست، چون به حقیقت ایشان رسالت را تبلیغ و امانت و وظایفش را أدا 

بود خدا را عبادت کرده و نسبت به امتش دلسوزي و خیرخواهی کرد و تا وقتی که زنده 
نمود، ولی در حال حیات واجب بود به جنگ و مبارزه با دشمنان بپردازد، غنایم را 
تقسیم کند، حدود شرعی را اجرا کند و عمال و کارگزاران را به کار گیرد و دیگر 

ها بر ایشان  کدام از این کارهایی که بر والت امور الزم است، اما بعد از وفات هیچ
 د.مان واجب نمی

امر با جانشینی بعد از مرگ او متفاوت است، مثال  جانشینی در حال حیات ولی
کند، این  هنگامی که انسان زنده است کسی را بر کاري یا بر أوالدش جانشین خود می

دهد. اما اگر آن کس  جانشین وکیل محض است و آنچه موکلش به او امر کرده انجام می
خود کند، جانشین ولی مستقل است نه وکیل شخص  را بعد از مرگ بر اوالدش جانشین

 کند.  مرده و مطابق مصلحت و مطابق فرمان خدا و رسول او عمل می
کند،  امرها هنگامی که یکی از آنها در حال حیات، کسی را جانشین می همچنین ولی

مرگ دهد. اما اگر براي بعد از  کند انجام می آنچه که به او فرمان داده و برایش معین می
تواند که در والیتش طبق أمر خدا و رسولش تصرف کند و دیگر  جانشین کرده، او می

أمر در حال حیات  این تصرف به جانشین تعلق دارد، نه به میت به عکس آنچه که ولی
امر کسی را بر بعضی از  بوده است. این کجا و آن کجا؟! هیچ کس از عقال نگفته اگر ولی

بعد مدت این جانشینی تمام شد، دلیل این است که بعد از امور جانشین خود کرد و 
مرگ آن صاحب امر جانشینش بر أمور باشد. اما افسوس که شیعه در معقول و منقول 

 نادانترین مردمند.
* * * 

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم
نقض قیاس شیعه مبنی بر قیاس جانشینی بعد از وفات، بر 

 حال غیبتجانشینی در 

مدت کوتاهی در   گوید: دلیل چهارم بر خالفت علی این است که پیامبر شیعه می
غیاب خود علی را بر مدینه جانشین قرار داده است، پس واجب است که علی بعد از 

او را از جانشینی بر   وفاتش جانشین او باشد. رأي غیر علی اجماع نیست و پیامبر
ی او بعد از وفاتش در آنجا باقی است و اجماع بر این مدینه عزل نکرد، پس جانشین

 است که علی بر غیر مدینه هم خلیفه است.
هاي  شود که همانا این استدالل و امثال آن از استدالل در جواب این دلیل گفته می 
  شود: اند. از چند طریق جواب این استدالل داده می مانند خانۀ عنکبوت  اي است که باطله

ابوبکر را بعد از وفاتش جانشین کرده   گوییم: پیامبر بریکی از دو قول می : بنااول
گوییم: کسان دیگري هستند که  و اگر رافضی بگوید: خیر، بنابر یکی از دو قول می

گویند: عباس جانشین شده است، هر کسی که از منقوالت ثابته آگاهی داشته باشد  می
فقط بر جانشینی ابوبکر   بعد از وفات پیامبر داند که احادیث دال بر جانشینی کسی می

این دارند که این کنند، نه جانشینی علی و عباس، بلکه همه احادیث داللت بر  داللت می
کسی را   شود: اگر قرار باشد پیامبر اند، پس در این هنگام گفته می دو جانشین نشده
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اده است. و در غیر این جانشین خود کرده باشد، جز ابوبکر کسی را جانشین قرار ند
 صورت نه این است و نه آن.

واجب باشد، جز ابوبکر جانشینی را قرار   بنابراین که تعیین جانشینی بر پیامبر
داد؛ زیرا همه اهل علم حدیث و سیره اتفاق نظر دارند که احادیث ثابته بر جانشینی  نمی

ینی ابوبکر اشاره دارند. و این کنند، بلکه هرچه هست تنها به جانش غیر ابوبکر داللت نمی
 موضوع نزد علماي حدیث از بدیهیات ضروري است. 

گوییم که: شما که قیاس را به عنوان دلیل قبول ندارید، در حالی که این  : میدوم
استدالل شما قیاس است، چون جانشینی بعد از وفات را با جانشینی در حال غیاب 

گوییم که: فرق میان این دو  و قول فرض کنیم، میاید. اگر ما بنابریکی از د قیاس کرده
را در حیات   ما را بر آن آگاه ساخته، چون عمر  جانشینی در این است که پیامبر

  جانشینی عمر متوقف شده چون پیامبر  خود جانشین قرار داده، ولی با وفات پیامبر
اند.  در حال حیات شاهد بر امتش بوده، خود یا نائبش مأمور انجام مدیریت آن امت شده

 فرماید: اما بعد از وفاتش تکلیف از ایشان برداشته شده است. همانطور که مسیح می

ا اَشِهيدٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َوُ�نُت ﴿  ].117: ة[المائد ﴾�ِيِهۡمۖ  ُت ُدمۡ  مَّ
 از مرا که هنگامى ولى بودم آنها اعمال گواه و شاهد بودم آنها میان در که زمان آن تا و«

 .»گواهى چیز هر بر تو و بودى آنان مراقب خودت گرفتى باز آنها میان

که  مسیح نگفته که جانشین من شاهد بر آنها بوده است، و این دلیل است بر این 
است که براي مسیح براي خودش جانشین قرار نداده است، و بر انبیاء هم واجب نبوده 

ثابت شده که فرموده: همین را  بعد از خود جانشین قرار دهند. و همانطور که از پیامبر
 گویم که عبد صالح گفت:  می

ا اَشِهيدٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َوُ�نُت ﴿  .1]117: ة[المائد ﴾�ِيِهۡمۖ  ُت ُدمۡ  مَّ

ن است که یم) اولش ایالکتاب مر یاء، باب واذکر فی(کتاب األنب ۴/۱۶۸ یث از ابن عباس در صحیح بخاریحد -١

شوند، و من  یاز اصحابم به راست و چپ برگرفته م یشوند ... سپس مردان یان و پابرهنه حشر مید: عریفرما یم

به سر بردند،  ینید یمدام در ارتداد و ب یشود: از آن موقع که از آنها جدا شد یم: اصحابم، گفته میگو یهم م

ر، ی(کتاب التفس ۶/۵۵ یث در بخارین حدیم گفت: ... ) ایبن مر یسیم: همانطور که عبد صالح عیگو یپس م
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 فرماید: خداوند می 

دٌ  َوَما﴿ ۚ ٱ لِهِ َ�بۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  إِ�َّ  ُ�َمَّ فَإِيْن لرُُّسُل
َ
اَت  أ وۡ  مَّ

َ
ٰٓ  ُتمۡ نَقلَبۡ ٱ قُتَِل  أ َ�َ 

عۡ 
َ
ٰ  يَنَقلِۡب  َوَمن بُِ�مۚۡ َ�ٰ أ َ ٱ يَُ�َّ  فَلَن هِ َعقَِبيۡ  َ�َ ۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱ ِزيَوَسَيجۡ  ا َّ� 
ٰ ٱ  ].144عمران:  [آل ﴾١٤٤ِكرِ�نَ ل�َّ
آیا اگر او (در جنگ  ،اند و رفتهمحمد جز پیغمبري نیست و پیش از او پیغمبرانی بوده «

زنید  شد، یا مثل هر انسان دیگري وقتی) بمیرد یا کشته شود، آیا چرخ می اُحد کشته می
گردید و هرکس به عقب بازگردد هرگز کوچکترین زیانی به خدا  و به عقب برمی

 . »رساند و خدا به سپاسگزاران پاداش خواهد داد نمی

یشان برداشته شده است، اگر رسول در حیاتش پس با مرگ رسول تکلیف از ا 
داده، واجب نیست آن جانشین معصوم باشد، بلکه کسی مسؤلیتی را به  جانشینی قرار می

گونه که  گردد، همان شود و عزل می گیرد و سپس دروغ و خیانتش آشکار می عهده می
اجب نیست أمر شد، اگر او مردي را جانشین کند، و معیط ولی ولید بن عقبه بن ابی

معصوم باشد، یا اینکه بعد از فوتش بر او شاهد باشد و در مقابل آنچه جانشینش انجام 
 أمر. دهد، مکلف نیست آن را رد کند، بر عکس جانشینی در حال حیات ولی می

أمري،  أمري واجب است، هر ولی شود: جانشینی در حیات بر هر ولی : گفته میسوم
در غیاب خود جانشینی را براي اجراي أمور بگذارد، بر رسول باشد یا امام، واجب است 

ولی أمر الزم است که در صورت امکان، خود یا نائبش مدیریت أمور را به خوبی انجام 
دهند، و مدیریت و سر پرستی کسانی از زیر دستان که در غیاب ولی أمر هستند را به 

دارد و از آنها مالیات بگیرد و  کسی بسپارد که آنها را به معروف أمر کرده و از منکر باز
گونه که  هاي میان آنها با عدالت رفتار کند. همان حدود شرعی را اجرا کند و در قضاوت

بر همه کسانی که در غیاب ایشان بودند جانشینی گذاشته است، و بر   پیامبر
نماز  فرستاد امیرانی را گماشته بود که به امامت آنها هایی که به نقاط مختلف می سریه

کرد، همانطور  کردند، أمیران را به رعایت أمور شهرها مأمور می خواندند و جهاد می می

اء) یر، سورة األنبی(کتاب التفس ۵-۵/۴ :یاء)، سنن الترمذیر، سورة األنبی(کتاب التفس ۶/۹۷مائدة)، ـسورة ال

 آمده است.
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که (عتاب بن اسید) را به مکه و خالد بن سعید بن عاص، و (أبان بن سعید بن عاص) و 
أبا سفیان بن حرب و معاذ و أباموسی را بر شهرهاي عرینه و نجران و یمن مأمور کرد. 

آوري زکات تعیین کرده و گماشته بود که  کارگرانی را براي جمع  همچنین پیامبر
دادند که واجد شرایط  گرفتند و آن را به کسانی می زکات را از ثروتمندان زکات می

 دریافت زکات بودند، و در این راستا هم چندین نفر را به کار گرفته است. 
گونه که به أنیس  نو براي اجراي حدود شرعی کسانی را جانشین خود کرده، هما

نَيُْس  يَا«فرمود: 
ُ
ةٍ  ىلَعَ  أ

َ
إِنِ  َهَذا، اْمَرأ

فَْت  فَ اي أنیس نزد زن این برو، اگر « .)1(»فَارمُْجَْها اْ�رَتَ

وقتی که نزد او رفت اعتراف کرد و أنیس حکم رجم را . »اعتراف کرد، پس او را رجم کن
 بر او اجرا کرد.

ي  را به اقامه  ي تبوك، ابوبکرصدیق در سال نهم؛ بعد از غزوه  همچنین که پیامبر
حج فرستاده و او را أمیر کاروان قرار داد و علی هم از جمله رعیت و فرمانبرداران أبوبکر 

  کرد، همانطور که پیامبر کرد و از فرامینش اطاعت می بود، پشت سرش نماز اداء می
اي مانند  بارها و دفعات زیادي جانشینانی را بر مدینه گماشته است و هرگاه به سوي غزوه

و غیره خارج شده، یا اینکه  الوداع ةحجي: بدر، بنی مصطلق، فتح، حدیبیه، القضا، و  غزوه

به هر منظوري به نقاط مختلف سفر داشته است، کسانی را جانشین قرار داده است. 
أمر واجب است، هر چند که نبی و رسول  در حال حیات بر ولی هنگامی که جانشینی

امر  نباشد، تعیین جانشین بعد از وفات بر او واجب نیست، چون جانشینی در حیات ولی
گیرد، به عکس، جانشینی بعد از  ضروري است که بدون آن هر أمر واجبی صورت نمی

از او اطاعت کنند و بعد از  أمر أمت را ابالغ کرده که بر آنها واجب است مرگ که ولی
مرگش آنها این امکان را دارند که کسی را براي والیت أمر انتخاب کنند امورشان را اداره 

اي که احتیاج به شخص معین  کند و از او اطاعت کنند، همانطور که در هر فرض کفایه

 ي(کتاب الوکالة، باب الوکالة ف ۳/۱۰۲ :یدر: صحیح بخار ب رهیهر ید بن خالد و أبیث از: زیحد -١

(کتاب الحدود، باب إذا رمی  ۱۷۳-۸/۱۷۲(کتاب الحدود، باب االعتراف بالزنا)،  ۱۶۸-۸/۱۶۷الحدود)، 

..)، سنن الترمذی(کتاب الحدود، باب هل  ۸/۱۷۶ره بالزنا..)، یامرأته وامرأة غ
ً
 ۴۴۳، ۲/۴۴۱ یأمر اإلمام رجال

 ب) وارد شده است.یالرجم علی الث یالحد، باب ما جاء ف ين فیالتلق ي(کتاب الحدود، باب ما جاء ف
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در  دارد آن فرد منتخب و تعیین شده ممکن است. پس معلوم شد که از وجوب جانشینی
 آید. حال حیات، واجب بودن جانشینی بعد از مرگ الزم نمی

هاي مختلف واجب است،  و مقام  : همانا جانشینی در حیات در پستچهارم
داد تا  بر کسانی که از آنها غایب بود افرادي را جانشین قرار می  همانطور که پیامبر

عاقالن تعیین این نوع واجبات را در میانشان اقامه کند، بدیهی است که به اتفاق 
جانشیتی براي بعد از مرگ واجب نیست. اصال چنین چیزي غیر ممکن است. چون 

أمر موجود بتواند بعد از مرگ براي أمت تعیین تکلیف و جانشینی کار  محال است ولی
آمد را متولّی أمورشان کند، بلکه این مردم هستند که در هر عصر و زمانی برحسب 

کنند، بدلیل اینکه شایستگی و حال افراد، و  کسی را متولّی أمور می شرایط و مصلحتشان
ها متفاوت است و گاهی، شخص جانشین شده بعلّت عدم شایستگی  تشخیص مصلحت

شود، پس تعیین چنان أمري از طرف ولی أمر براي بعد از مرگش  و لیاقت الزم عزل می
فتح «سعد بن عباده در سال  که ولید بن عقبه و جزء معذورات و محاالت است همچنان

عزل گردیدند و قیس پسر سعد را جایگزین او کرد. و امام   از طرف پیامبر» مکه
جماعتی را عزل کرد چون در حال امامت نماز براي قوم خود، آب دهانش را رو به قبله 

اي دیگر هم مردي را مسؤل انجام أموري کرد که آن را انجام نداد، بعد  انداخت. دفعه
که کسی را مسؤول انجام کاري کردم و نتوانست آن را  توانید بعد از این آیا نمی«ت گف

 .1»انجام دهد مردي دیگر را براي انجام فرمان من انتخاب کنید؟
عزل کسی را که ناتوان است به خود مردم واگذار کرده است، پس چگونه   پیامبر

پذیر و اهل  که توانا و مسؤلیت کند حق اختیار و انتخاب کسی را به آنها واگذار نمی
 عمل است؟!.

(کتاب الجهاد،  ۳/۵۶داود  یدا کرده ام در:  سنن أبین مفهوم پیبا ا یثیدا نکردم اما حدین لفظ پیث را با ایحد -١

از آنها  یرا فرستاد و مرد یا هیسر  امبریاست که گفته: پن نص آمده یبا ا ک الطاعة) از عقبة بن مال یباب ف

کرد. حضرت فرمود:  یما را سرزنش نم  امبریدم پید یکه برگشت گفت: اگر م یر مسلح شد و هنگامیبه شمش

او  یرا به جا یست، پس شما  کسیام که گوش به فرمان ن از شما را فرستاده ینکه مردید از ایا ا عاجز شدهیآ

 آمده است.  ۴/۱۶۰) یمسند (چاپ الحلبـث در: الیبگذارید که گوش به فرمان باشد! حد
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داد،  شد و مسؤلیتش را انجام نمی أمر می کسی ولی  هنگامی که در حیات پیامبر
کسی را براي   داد، پس اگر پیامبر کرد، یا به عزل او فرمان می او را عزل می  پیامبر

باید عزل شود، چون داد،  بعد از وفاتش والی قرار دهد ولی او مسؤلیتش را انجام نمی
أمر را منصوب یا عزل کنند، برایشان بهتر از آن است که کسی را  اگر مردم خود ولی
او را ولی أمر قرار داده است. و حکمت ترك جانشینی براي بعد   عزل کنند که پیامبر

 از حیات در این است.
گونه که  : ترك جانشینی براي بعد از حیات بهتر از خود جانشینی است، همانپنجم

برگزیده است، چون خداوند جز بهترین امور را   خداوند ترك آن را براي پیامبرش
کسی را  شود: واجب است که پیامبر گزیند. چون یا گفته می براي رسول خود برنمی

  شد که او آن جانشین نکند که معصوم نیست چون از بعضی جانشینها منکراتی صادر می
که  کرد، همچنان شدند و برخی را عزل می خاطر آن توبیخ می کرد و به را منکر تلقی می

که خالد بن ولید را عازم جنگ با بنی جذیمه کرد و او برخی از آنها را قتل کرد و بعد 
طالب را نزد  شدگان را به ایشان پرداخت و علی بن ابی ي کشته نصف دیه  پیامبر

اي که  دار شود حتی قیمت کاسه هدهایشان فرستاد تا که ضمانت خون و اموال ایشان را ع
هم هر دو دستش رابه سوي   خورد را نیز پرداخت کرد. پیامبر سگ در آن غذا می

 ».جویم پروردگارا من از آنچه خالد کرده بیزاري می«گفت:  آسمان بلند کرده و می
اصحابم «فرمود:   خالد و عبدالرحمان بن عوف با هم ستیزه کردند تا اینکه پیامبر

ا ناسزا نگویید، سوگند به کسی که نفس من در دست اوست اگر یکی از شما به ر
ي مد یا نصف آنچه که یکی از  ي کوه اُحد طال داشته و انفاق کند به اندازه اندازه

 .خالد را عزل و برکنار نکرد  ولی با این وجود پیامبر». رسد اند نمی اصحابم انفاق کرده
آوري زکات قومی به کار انداخت. وقتی که  ولید بن عقبه را براي جمع  پیامبر

اند، پس رسول  دهند و به جنگ آمده برگشت به رسول خبر داد که آن قوم زکات را نمی
 تصمیم به جنگ با آنها گرفت، طولی نکشید که این آیه نازل شد:  خدا

ٓ  إِن﴿ ْ َ�َتبَيَُّنوٓ  بِنََبإٖ  فَاِسقُۢ  َءُ�مۡ َجا ن ا
َ
ْ  أ  ].6[الحجرات:  ﴾لَةٖ ِ�ََ�ٰ  �َمۢ قَوۡ  تُِصيُبوا
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اگر فاسقى برایتان خبرى آورد نیک وارسى کنید مبادا به نادانى گروهى را آسیب «
 . »اید پشیمان شوید برسانید و از آنچه کرده

و روز فتح مکه سعد بن عباده را امیر قسمتی از لشکر قرار داد. هنگامی که به رسول 
شود، او  گفته: امروز روز جنگ و کشتار است، روزي که حرام مباح می خبر رسید سعد

نشانه عزل سعد -ي خود که  را عزل کرد و پسرش قیس را جایگزین او کرد و با عمامه
 است.    قیس را به نزد او فرستاد تا اینکه سعد بداند آن أمر از طرف پیامبر -بود

داشتند و شکایت را نزد  گله  مردم از دست بعضی از کارداران رسول 
گونه که اهل قُبا  داد، همان کرد فرمان می بردند، ایشان هم به آنچه که خدا أمر می ایشان 

ي بقره شکایت داشتند،  از معاذ به علت طوالنی کردن نماز جماعت با خواندن سوره

أنت يا معاذ؟ اقرأ �سبح اسم ر�ك األىلع، والليل إذا يغىش،  أفتَّانٌ «فرمود:   پیامبر

هاي کوتاه مانند: اعلی و لیل و  اي اي معاذ؟ سوره آیا براي دین موجب فتنه شده«» و�وها

. در صحیح آمده که مردي به رسول عرض کرد من به علت طول دادن 1»غیره را بخوان

مَّ  إذا«فرمود:   . پس پیامبرافتم نماز جماعت فالنی، از نماز صبح تأخیر می
َ
 أحُد�م أ

ْف  انلاَس  يَُخفِّ
ْ
 ص� و�ذا احلاجة وذا واملر�َض  والضعيَف  والكب�َ  الصغ�َ  فيهم فإن فَل

  نلفسه
ْ

ل يَُطوِّ
ْ
ي مردم! هنگامی که یکی از شما امامت نماز جماعت را بر عهده ا« .2»شاء ما فَل

(کتاب األدب، باب من  ۲۷-۸/۲۶در: صحیح بخاری   با توجه به اختالف الفاظ، این حدیث از  جابر بن عبد الله  -١

) و اولش این است که: معاذ بن جب
ً
 أو جاهال

ً
خواند سپس  نماز می  با پیامبر  ل لم یر إکفار من قال ذلك متأوال

فرمود: امام باید نماز   ی بقره را خواند. پیامبر کرد و سوره نزد قومش آمده و برای آنها نماز جماعت را اقامه می

 ي(کتاب الصالة، باب القراءة ف ۳۴۰-۱/۳۳۹جماعت را مختصر و با حد اقل واجب بخواند ... حدیث در: مسلم 

(کتاب اإلمامة،  ۷۷-۲/۷۶ :تخفیف الصالة)، سنن النسائی ي(کتاب الصالة، باب ف ۱/۲۹۲ :داودالعشاء)، سنن أبی 

 آمده است. ۳۶۹، ۳۰۸، ۳۰۰، ۲۹۹، ۳/۱۲۴باب خروج الرجل من صالة اإلمام)، المسند (ط. الحلبی) 

(کتاب األذان، باب إذا صلی  ۱/۱۳۸ :یدر: صحیح بخار  رهیهر یث از أبیبا توجه به اختالف الفاظ، حد -٢

د یمردم امام نماز را اقامه کرد با یاز شما برا یکیکه  ین است که: هنگامیث ایطّول ما شاء) و اول حدیلنفسه فل

 د ...  .یف حاصل نمایدر آن تخف

 ۱۵۱-۱/۱۵۰ یتمام)، سنن الترمذ يف الصالة فی(کتاب الصالة، باب أمر األئمة بتخف ۱/۳۴۱ث در: مسلم یحد

(کتاب إقامة الصالة والسنة  ۱/۳۱۵ :خفف)، سنن ابن ماجهی(کتاب الصالة، باب ما جاء إذا أّم أحدکم الناس فل

 فلیف
ً
 .۵۳۷، ۲/۵۰۲) ی، (ط. الحلب۱۳/۲۰۱(ط. المعارف)  مسندـخفف). الیها، باب من أّم قوما
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ضعیف و پیر قرار دارند و هر وقت به داشت در آن تخفیف کند، چون پشت سر او افراد 
 .»تنهایی نماز خواند، هر چه میل دارد طوالنی بخواند

امام جماعتی را دید که در مسجد رو به قبله آب دهان انداخت، فرمود:   پیامبر

. واقعاً تو با این کارت خدا و رسولش آزار دادي. هر یک از خلفاء 1»إنك آذيت اهللا ورسوهل«
آمدند و  می  شد نزد پیامبر هنگامی که چیزي بر آنها مشکل می  خداو مسؤلین رسول 
بر این بود که آنچه خلفاء و مسئولینش   کردند. عادت رسول اهللا از آن سؤال می

کرد و اگر  شدند راستشان می داد، هنگامی که آنان منحرف می دانستند به آنها یاد می نمی
دانست بر او  می  چون معصوم نبودند و پیامبر کرد، خواستند بلند شوند عزلشان می نمی

کند که معصوم باشد. باز این هم تکلیفی غیر ممکن است،  واجب نیست کسی را مسؤل 
تکلیف   چون خداوند جز رسولش کسی را معصوم خلق نکرده است، اگر بر پیامبر

یشان خارج شد که معصومی را مسؤل یا جانشین کند، چنین تکلیفی از توانا و طاقت ا می
کرد که مسؤلیتها را بعهده گیرد و احوال مردم در امور دین و دنیا به  بود و کسی را پیدا نمی

 شد. فساد کشیده می
در حال   که پیامبر -بلکه واجب هم هست-هنگامی که معلوم شد که جائز است 

حیات کسی را جانشین کند که معصوم نباشد، اگر کسی را براي بعد از خود جانشین 
کرد که غیر معصوم  کرد همانطور که در حیاتش کرده، باز هم کسی را جانشین می می

گونه که در  باشد، و آن هم ممکن نبود که او را آموزش دهد و از انحرافش باز دارد آن

س و جابر بن سمرة و مالك بن عبد بن حاتم و أن یدر این باب از عد«ث گفته: ین حدیقش بر ایدر تعل یترمذ

 .»مسعود و جابر بن عبد الله و ابن عباس نیز احادیثی وارد شده است یواقد و عثمان بن العاص و أب یالله وأب

د  یث از أبیحد -١
ّ
 ية الُبزاق فیکراه ي(کتاب الصالة، باب ف ۱/۱۸۹داود  یدر: سنن أب سهلة السائب بن خال

که  یکرد آب دهانش را رو به قبله انداخت در حال یرا م یکه امامت قوم یمردمسجد) و نصش آن است: ـال

تان امامت کند) بعد از آن، خواست ین مرد براید ایکه فارغ شد حضرت فرمود: نبا ید و هنگامیاو را د  امبریپ

ك آذيت اهللا إن«شان نماز جماعت کند، اما او را منع کردند و به رسول خبر دادند و او هم فرمود: یکه برا

 آمده است. ۴/۵۶) یمسند (چاپ الحلبـث در: الی. وحد»ورسوهل
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براي بعد از   س در این صورت جانشینی از طرف پیامبرکرد، پ حال حیات خود می
 بود.  وفات بهتر از جانشینی در حال حیاتش نمی

دانند، پس آنان  امر و نهی خداوند را به أمت ابالغ کرد و آنها هم آن را می  پیامبر
کنند که به فرامین خدا و رسولش پایبند باشد و در  امور انتخاب می کسی را براي والیت

ها و اتمام آن و رفع مشکالت، مردم با ولی أمرشان  رت نیاز براي قیام به مسؤلیتصو
 کنند تا در صورت ممکن هر حقی به صاحبش برسد. همکاري می

پس معلوم شد که ترك خالفت از طرف رسول اکرم براي بعد از خود در حق رسول 
آن در حال کاملترین روش بود و کسی که وجوب خالفت بعد از مرگ را بر وجوب 

 کند از نادان ترین مردم است. حیاتش قیاس 
دانسته که تنها فالنی در میان أمت شایستگی خالفت دارد،   هنگامی که پیامبر

تر است. در ضمن این داللت  همانطور که دانست به حقیقت تنها ابوبکر به خالفت شایسته
دانسته که   به اینکه پیامبر تر است، با توجه دهد که ابوبکر شایسته را به أمت ارائه می

گزینند، ضامن جانشینی ابوبکر بعد  أمت بعد از وفات ایشان ابوبکر را به حیث خلیفه برمی
گیرند و پاداش  از وفات خویش نبوده است. چون أمت مسؤلیت آینده را به عهده می

 است.  تعیین خلیفه از طرف أمت بزرگتر از حاصل شدن مقصود رسول اهللا
در میان أمت موجود نیست و   گامی که ابوبکر دانست شخصی چون عمراما هن

بیم آن داشت که اگر او را براي جانشینی تعیین نکند مردم او را بخاطر شدتی که داشت 
 انتخاب نکنند، جهت مصلحت أمت او را براي خالفت بعد از خود پیشنهاد کرد.

گزینند، پس احساس  والیت بر میدانست که امت اسالم ابوبکر را به  می  پیامبر 
وار آنها را راهنمایی کرد که ابوبکر بیش  که اشاره نکرد نیازي به انتخاب او هست، با این

از همه به والیت سزاوار أمر است. ولی ابوبکر نمی دانست که اگر عمر را معرفی نکند 
انجام داد تنها   کنند یا خیر. آنچه که پیامبر آیا أمت بعد از او عمر را جانشین می

انجام داد شایسته   شایسته مقام نبوت و فضل علم ایشان است و آنچه ابوبکر صدیق
 دانست. دانست او نمی می  مقام او بود که آنچه پیامبر
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ابوبکر را بر مدینه   شود: فرض کن استخالف واجب است و پیامبر : گفته میششم
ي  گوید: ایشان ابوبکر را خلیفه ۀ کسی که میجانشین قرار داد و او را عزل نکرد، به گفت

 خویش قرار داد، و داللت بر استخالف او بنا بر قول دیگر نیز دارد. 
 ».علی را از جانشینی مدینه عزل نکرده است«گوید:  که (شیعه) می این

از جایی بر گشته به محض   که پیامبر گوییم: این سخن باطل است، چون همین می 
علی را به یمن فرستاد تا   اند، بعد از تبوك، پیامبر برگشتن، علی و غیره او عزل شده

رسید که در این حال   خدمت پیامبر الوداع ةحجاینکه بعداً فرصت فراهم شد و در 
 غیر علی بر مدینه جانشین بود.

مقیم مدینه و علی در یمن بود، اما با این حال بر مدینه   کنی که پیامبر آیا گمان می
 خلیفه نیز بود؟!.

است مثل اینکه گمان   اي نسبت به احوال پیامبر بدون شک این کالم جاهالنه
بر مدینه خلیفه بوده است. ولی   اند که علی پیوسته تا وفات رسول خدا کرده

ل کاروان حج به مکه فرستاد و ابوبکر که او را دنبا  اند که بعد از آن پیامبر نفهمیده
  راند، سپس بعد از بازگشت همراه ابوبکر، پیامبر امیر موسم حج بود بر او فرمان می

باز هم او را به یمن فرستاده است، همانطور که معاذ و أباموسی را فرستاده است. سپس 
جانشین کرده بود. و  آخرین حج را بجا آورد، غیر علی را بر مدینه  هنگامی که پیامبر

صد شتر را براي قربانی کردن آورده   ملحق شد، رسول اهللا  علی از یمن به پیامبر
 بود دو سوم شتران را با دست مبارك خود و بقیه را علی سر برید.

همۀ اینها نزد اهل علم جزء بدیهیات است و برآن توافق دارند و اخبار متواتر آن را 
 ن که با دو چشم خود آنها را دیده باشی.اند، مثل ای نقل کرده

توجهی ندارد، نباید در این مسائل اصولی وارد   و کسی که به احوال رسول اهللا 
 شود و از آن حرف بزند.

در مدینه   خلیفه وقتی خلیفه است که ولی أمرش غایب یا مرده باشد، هرگاه پیامبر
گونه سایر  بر مدینه باشد، همانبوده، اجازه نداده که با حضور او کسی جانشین او 
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اند، هنگام رجوع ایشان  جانشین ایشان بوده  کسانی که در زمان غیاب پیامبر
 خالفتشان باطل شده است.

جانشین قرار    بهمین دلیل شایسته نیست گفته شود: قطعاً خدا کسی را براي پیامبر
است، از مرگ و خواب و داده است؛ زیرا خداوند حی و قیوم، شاهد و مدبر بندگانش 

 غایب بودن منزه و مبراست.

گفت: من خلیفۀ خدا  می» يا خليفة اهللا«گفتند:  بهمین دلیل هنگامیکه به ابوبکر می

 نیستم، بلکه خلیفۀ رسول اهللا هستم، و این برایم کافیست. 
گونه که  شود که جانشین بنده اش است، همان خداوند متعال چنین توصیف می

نَْت  اللَُّهمَّ «فرموده است:   خدا رسول
َ
اِحُب  أ َفرِ  يِف  الصَّ َِليَفةُ  السَّ

ْ
ْهلِ  يِف  َواخل

َ
. و در 1»األ

ُ «حدیث دجال فرموده است:  . هر کس که خداوند در 2»ُمْسِلمٍ  لُكِّ  ىلَعَ  َخِليَفيِت  َوا�َّ
قرآن او را با خالفت توصیف کرده است، خلیفه و جانشین مخلوقی است که قبل از او 

(کتاب الدعوات،  ۵/۱۶۱ :یدر: سنن الترمذ ث عبد الله بن سرجس ین لفظ قسمت اول از حدیث با ایحد  -۱

) ترمذیباب ما 
ً
ث یاز حد ی، و باز قسمت»ح استیث حسن صحین حدیا«گفته است:  یقول إذا خرج مسافرا

قول إذا رکب یما ی(کتاب الدعوات، باب ما جاء ف ۵/۱۶۵ :یدر: سنن الترمذ بگر از عبد الله بن عمر ید

ِيٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿است:  یقرآن یه و دعاین آیث ایدابة) و اول حد رَ  �َّ ٓ  ١٣ رِ�ِ�َ ُمقۡ  ۥَ�ُ  ُكنَّا َوَما َذاَ�ٰ  َ�َا َسخَّ ا  إَِ�ٰ  ��َّ
 هذا... . یسفر يأسألك ف یسپس فرمود: اللهم إن ﴾١٤ لَُمنَقلُِبونَ  َرّ�َِنا

آمده، قسمت  ۱۳۹-۹/۱۳۸ث دیگر در: المسند (چاپ المعارف) یث حسن است، و حدین حدیگفته: ا یترمذ

نَْت  اللَُّهمَّ «است:   امبرین عبارات قول پیاولش از از ا
َ
اِحُب  أ َفرِ  يِف  الصَّ َِليَفةُ  السَّ

ْ
ْهلِ  يِف  َواخل

َ
در  »األ

قول إذا رکب إلی ی(کتاب الحج، باب ما  ۲/۹۷۸از  ابن عمر در: مسلم  یثیجمله حد آمده، از آن یادیزث یاحاد

 ۵/۱۶۰ یره در: سنن ترمذیهر یاز  أب یثیجمله حد . از آن۹/۱۸۵مسند (ط. المعارف) ـره)، الیسفر الحج وغ

)، الی(کتاب الدعوات، باب ما 
ً
) ی، (چاپ الحلب۲۲-۱۸/۲۱مسند (چاپ المعارف) ـقول إذا خرج مسافرا

 .۲۵۵، ۴/۸۷م أحمد (چاپ. المعارف) از ابن عباس در: مسند اما یثی. و حد۲/۴۳۳

ت کرده است در: مسلم یروا  که نواس بن سمعان یثیث دجال آمده؛ حدین عبارت در ضمن حدیا -٢

ن یو ا ۱۱۰رقم: ث ی(کتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذکر الدجال وصفته وما معه) حد ۴/۲۲۵۰-۲۲۵۱

مالحم، باب خروج الدجال)، ـ(کتاب ال ۴/۱۶۶ :داود یآمده است . و در: سنن أب ۲۲۵۱  ی عبارت در صفحه

 ۱۳۵۹-۲/۱۳۵۶ :فتنة الدجال)، سنن ابن ماجه ی(کتاب الفتن، باب ما جاء ف ۳۴۹-۳/۳۴۶ :یسنن الترمذ

 .۱۸۲-۴/۱۸۱) یمسند (چاپ الحلبـ(کتاب الفتن، باب فتنة الدجال...)، ال
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 بوده است مانند قول خدا که می فرماید:

 ٱ ِ�  �َِف َخَ�ٰٓ  ُ�مۡ َ�ٰ َجَعلۡ  �ُمَّ ﴿
َ
 ].14[یونس:  ﴾١٤ َملُونَ َ�عۡ  َف َكيۡ  ِ�َنُظرَ  ِدهِمۡ �َعۡ  مِنۢ  ِض �ۡ�

 .»کنید آنگاه شما را پس از آنان در زمین جانشین قرار دادیم تا بنگریم چگونه رفتار مى« 

ْ ُكُروٓ ذۡ ٱوَ ﴿ ٓ  َجَعلَُ�مۡ  إِذۡ  ا  ].69[األعراف:  ﴾نُوحٖ  مِ قَوۡ  دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ءَ ُخلََفا
 .»و به خاطر آورید زمانى را که شما را پس از قوم نوح جانشینان قرار داد« 

ُ ٱ وََعدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  ِمنُ�مۡ  َءاَمُنوا ٰ ٱ وََعِملُوا  ٱ ِ�  لَِفنَُّهمۡ َتخۡ لََيسۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
َ
 َكَما ِض �ۡ�

ِينَ ٱ لََف َتخۡ سۡ ٱ  ].55[النور:  ﴾لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن �َّ
اند وعده داده است که  خدا به کسانى از شما که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده«

گونه که کسانى را که پیش از آنان  حتما آنان را در این سرزمین جانشین قرار دهد همان
 .»بودند جانشین قرار داد

 فرماید:  و باز هم این که خداوند می

 ٱ ِ�  َجاِعلٞ  إِّ�ِ  �َِكةِ َمَ�ٰٓ لِلۡ  َر�َُّك  قَاَل  �ذۡ ﴿
َ
ۖ  ِض �ۡ�  ].3: ة[البقر ﴾َخلِيَفٗة

 . »چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمین جانشینى خواهم گماشت«

گونه که  یعنی شما جانشین مخلوقی قبل از خودتان در این زمین هستید. همان
اي از اتحادیه و غیر آنها گمان  . و اما آنچه که طایفه1اند آنها ذکر کرده مفسرین و غیر

 اند که انسان خلیفۀ خداست، این جهل و گمراهی است. کرده
* * * 

 د.یبنگر ،۶۰-۱/۵۸: ریمسـ، و زاد ال۱۰۳-۱/۹۹: ریر ابن کثیبه تفس -١

 

                                           



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم 
علی برادر و وصی و جانشین و قاضی دین «اثبات این که روایت: 

 ستدروغ و ساختگی ا» من است

  رافضی گفته است: دلیل پنجم براي خالفت علی آن است که جمهور از پیامبر
 به أمیرالمؤمنین فرمود:  اند که رسول اهللا روایت کرده

 .» وخليفىت من بعدی وقاىض دي�یأنت أىخ ووص«
 باشد. و این حدیث نصی در باب می

 توان به این استدالل پاسخ گفت: از چند نظر می
براي استدالل به حدیث، الزم است صحت آن بیان شود، چون این  : اینکهنخست 

هاي معتبري که قابل حجت باشد نیامده است، و هیچ یک  حدیث در هیچ یک از کتاب
 از امامان حدیث آن را صحیح ندانسته است. 

گویند: جمهور آن را روایت کرده است. اگر مقصودش علماي حدیث است  اینکه می
مسلم و مانند آنها که گفته باشند صحیح است، این دروغی است  مثل: کتاب بخاري و

هاي المغازلی، ابی نعیم و  اند. و باز هم اگر مقصود از آن فضائل روایت که برآنها بسته
خطیب و مانند آنها باشد، و یا اینکه روایاتی باشد که در کتب فضائل روایت شده، به 

ت نیست، چه رسد به مسأله امامت که به اتفاق اهل علم این گفته در مسایل فروع حج
 ؟!. اصول ارتباط دارد
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قبالً کالم ابن  1: به اتفاق اهل علم حدیث، این حدیث موضوع و دروغ استدوم
حزم گذشت که گفت سائر این احادیث موضوع است، هر کس که کمترین آگاهی به 

 اند.  هداند که این روایات چگونه نقل و روایت شد احادیث داشته باشد می
ي  به حقیقت این گفته ابن حزم درست است، واقعاً کسی که کمترین شناختی در باره

داند که این روایت و امثال آن ضعیف و بلکه  حدیث صحیح و ضعیف داشته باشد می
موضوع و دروغ است. به همین دلیل هیچ یک از اهل حدیث آن را در کتب معتبر 

هایی که همه نوع حدیث را از درست و  کتابنیاورده است، تنها کسانی آن را در 
داند در آن کتابها بسیاري  هایی که هر عالمی می اند. آن کتاب نادرست در آنها جمع کرده

هاي تفسیر، مانند: تفسیر  باشد مثل بسیاري از کتاب هاي دروغ نیز موجود می از روایت
اند و مملوء از  ه شدههایی که در باب فضایل نوشت ثعلبی و واحدي و غیره و آن کتاب

ضعیف و درست هستند، بویژه خطیب خوارزم که بیش از همه مردم روایات دروغ را 
 روایت کرده است و نه او و نه مغازلی از اهل علم حدیث نیستند.

را از طریق محمد بن سهل بن أیوب، از عمار  2أبوالفرج ابن جوزي آنگاه این حدیث
روایت نموده که  )3(از مطر بن میمون اإلسکاف، از أنس بن رجاء، از عبید اهللا بن موسى،

إن أيخ ووز�ري وخليفيت من أه�، وخ� من أترك بعدي، يقيض َديْ�، «فرمود:   پیامبر

همانا برادر و وزیر و جانشینم از اهل من و « . یعنی:)4(»و�نجز موعدي: يلّع بن أيب طالب
هایم را  کند و وعده هایم را پرداخت می ام، کسی که قرض بهترین کسی از خود جا گذاشته

 . »طالب است کند، که علی بین ابی عملی می
است. ابن حبان گفته: مطر بن میمون احادیث  ساختگیگفته: این حدیث موضوع و 

کرده است. پس درست نیست که از او  موضوع را از طریق افراد موثق روایت می
 احادیث روایت شود.

 مراجعه نمائید.   ۱/۳۵۳عة یه الشری، تنـز۳۴۶ص :یمجموعة للشوکانـتفصیل به: الفوائد ال یبرا -١

 .۱/۳۴۷در:  -٢

 .کموضوعات: از  أنس بن مالـال -٣

لئ ال«ث در ی، وحدطالب  یبن أب یعل یموضوعات: وعودـال -٤  وارد شده است. ۱/۳۲۶ »مصنوعةـالآل
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بن عدي شبیه این لفظ را روایت نموده است که مدار روایتش باز هم از طریق احمد 
عبیداهللا بن موسی است از مطر بن میمون، که عبیداهللا بن موسی در واقع صادق است و 

گري از روایان  بخاري از او روایت کرده است اما به تشیع معروف است از جهت شیعه
گونه که از مطر بن میمون  ست همانغیر معتبر آنچه که موافق میل او بوده روایت کرده ا
دانسته دروغ است، اما بخاطر هوا و  این را روایت کرده که دروغ است در حالیکه می

شد که  کرد برایش آشکار می تعصب از کذب آن بحث نکرده است، ولی اگر تحقیق می
اند در آن لفظ  این حدیث دروغ است، با توجه به لفظی که آن محدثان روایت کرده

که خالفت خاص است » أهلی خليفتی يف«نیست، بلکه با لفظ » خلیفتی من بعدي«

 اند. روایت کرده و آورده

حدثنا ، 2حدثنا ابن أيب سفيان« 1عدي روایت کرده گفته: اما آن لفظ آخر که ابن

 : عن أ�س قال: قال رسول اهللا، 4بن سهل، حدثنا عبيد اهللا بن موىس، حدثنا مطر 3عدي

 .6»، يقيض َديْ� و�نجز موعدي5يلّع أيخ و صاحيب وابن ع� وخ� من أترك من بعدي
کس از علماي کوفه از او  بن میمون بسیار دروغگو است، هیچ بدون شک مطر

روایت نکرده است، با توجه به روایتش از أنس، یحیی بن سعید قطّان، وکیع، أبومعایه، 
و بسیار دیگر از افراد شیعه که در کوفه بودند از او  أبونعیم، یحیی بن آدم و امثال آنها،

اند، با توجه به این که بسیاري از عوام شیعه علی را بر عثمان فضل  روایت نکرده
اند، حتی ترمذي و ابن ماجه هم از افراد  دادند. اما اهل کتب سته حدیثش را آورده می

 اند نه از او.  ضعیف روایت کرده

 . ۱/۳۷۸ :یموضوعات البن الجوزـدر  ال  -١

 ان گفت ...یسف یل بن أحمد از  ابن أبیموضوعات:إسماعـال  -٢

 ...یموضوعات: علـال  -٣

 موضوعات: مطر اإلسکاف.ـال  -٤

 .یموضوعات: من أترك بعدـال  -٥

مون متهم است، ابن حبان گفت: موضوعات را یست: مطر بن میث درست نیحدن یبعد از آن گفته: ا یابن جوز  -٦

 ت شود.یست که از او روایت کرده، پس درست نیق اثبات روایاز طر

 

                                           



 امامت در پرتو کتاب و سنت            390

موسی از او روایت کرده، چون عبیداهللا از اهل هوا بوده و به تشیع و تنها عبیداهللا بن 
تمایل داشته است و به همین خاطر از این و از آن هر چند که بسیار دروغگو باشند 
روایت کرده است. و به همین دلیل احمد از عبیداهللا بن موسی ننوشته است، به عکس 

ر چه که نزد او بود آشکار کرده است به ه 1عبدالرزاق. احمد ذکر کرده است که عبیداهللا
 عکس عبدالرزاق.

ي آنچه که مطر به دروغ گفته این حدیثی است که ابوبکر خطیب در  و از جمله
  تاریخش از حدیث عبید اهللا بن موسی، از مطر از أنس روایت کرده و گفته: نزد پیامبر

روز قیامت بر أمتم  من و این حجت خدا در«بودم علی را رو به خود دید و فرمود: 
این حدیث موضوع و ساختگی است و مطر متهم به جعل آن  2ابن جوزي گفته:». هستیم

کند، پس  است. ابو حاتم گفته: مطر حدیث موضوع را از طریق افراد معتبر روایت می
 درست نیست از او روایت شود.

  را پس نداده است، بلکه در صحیح آمده که پیامبر  : این که علی قرض پیامبرسوم
اش را نزد یک یهودي در مقابل سی وسق از جو که براي  در حالی وفات یافت که زره

 .3اش از او خریده بود به رهن گذاشته بود خانواده
اش را به عنوان رهن نزد  نبوده است و آن هم زره  جز این قرض دیگري بر پیامبر

آمده که فرموده: ارث من تقسیم   ته است. و در صحیح از پیامبرآن یهودي گذاش

، خودش معتبر است اما یخ بخاریگفته: ش ۳/۱۶ :زان االعتدالیدر  م ی. ذهبیکوف ید الله بن موسی عبسیعب  -١

 فوت کرده است.  ۲۱۳محترق است، در سال  ی عهیش

 .۱/۳۸۳ در موضوعات: -٢

ن ی..) و نص آن ایدرع النب يل فیر، باب ما قیکتاب الجهاد والس ۴/۱۴۱ یدر: البخار ل حدیث از عائشه -٣

در حالی فوت کرد که زره اش را نزد یک یهودی در مقابل سی وسق از جو به رهن گذاشته   امبریاست که پ

وجاء احلديث بمعناه ). ةصی، باب حدثنا قبیمغازـ(کتاب ال ۶/۱۵ یا توجه به اختالف الفاظ در: بخاربود، ب

وع، ی(کتاب الب ۲/۳۴۴ :یسنن ترمذ :ومع اختالف يف األلفاظ عن ابن عباس وأ�س وأسماء بنت يز�د 

عة أهل الکتاب)، یباب مباوع، ی(کتاب الب ۷/۲۶۷ :یالشراء إلی أجل). سنن النسائ یالرخصة ف يباب ما جاء ف

، ۲۱۰۹بة)، المسند (ط. المعارف) األرقام یش ی(کتاب الرهون، باب حدثنا أبو بکر بن أب ۲/۸۱۵ :سنن ابن ماجه

 . ۴۵۷، ۶/۴۵۳، ۳/۱۰۲) ی، (ط. الحلب۳۴۰۹، ۲۷۴۳، ۲۷۲۴
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 .1ي آن صدقه باشد شود، بعد از نفقۀ همسرانم و کرایۀ خدمتکاران، بقیه نمی
شد، در حالی که قرض مقدم بر صدقه  بود از ارثش پرداخت می اگر قرضی بر او می

 گونه که این در حدیث صحیح ثابت شده است. است، همان
* * * 

(کتاب  ۳/۱۳۸۲م للوقف)، مسلم یا، باب نفقة القی(کتاب الوصا ۴/۱۲ یدر:  بخار  حدیث از ابی هریره  ١

 يء، باب فی(کتاب الخراج واإلمارة والف ۳/۱۹۸داود  ی: ال نورث...)، سنن أب یر، باب قول النبیالجهاد والس

مسند (ط. ـ، ال یترکة النب ي(کتاب الکالم، باب ما جاء ف ۲/۹۹۳موطأ ـمن األموال)، ال  ا رسول اللهیصفا

 .     ۲/۴۶۴) ی(ط. الحلب ۱۷/۵۳، ۲۶-۱۳/۲۵المعارف) 

 

                                           





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل ششم 
  و پیامبر  اثبات این که احادیث مربوط به برادري بین علی

 مجموعاً ساختگی هستند

کند،  را انس روایت می  گوید: ششم، حدیث عقد برادري علی و پیامبر رافضی می
میان مهاجرین و انصار پیمان اخوت و برادري را برقرار   که روز مباهله پیامبر مبنی بر این

ا ایستاده بود اما میان او و شناخت که جلو آنه دید و می نمود، در حالی که علی را می
کس دیگري اخوت و برادري را برقرار نکرد، و علی گریه کنان از آن مکان دور شد،  هیچ

با چشمانی پر از گریه بیرون رفت.  فرمود: ابوالحسن چه کار کرد؟ گفتند:  پس پیامبر
فرمود: اي بالل برو و او را اینجا بیاور، پس بالل نزد او رفت و علی گریه کنان به   پیامبر

میان مهاجرین   کنی؟ گفت: پیامبر منزل خویش برگشت. فاطمه به او گفت: چرا گریه می
عنوان برادر قرار نداد. فاطمه  و انصار پیمان برادري برقرار کرد و مرا با هیچ یک از آنها به

کند، احتماال تو را براي برادري با خودش باقی  پشتیبان رها نمی گفت: خداوند تو را بی
  خدمت پیامبر  گذاشته است. بالل گفت: اي علی! خدمت رسول اهللا برو، پس علی

فرمود: اي علی چه چیزي تو را به گریه واداشت؟ پس علی قضیه را براي   رفت. پیامبر
شوي اگر به  ام، آیا راضی نمی فرمود: تو را براي خود باقی گذاشته  ایشان بیان کرد، پیامبر

دست   گفت: آري دوست دارم، پس پیامبر  عنوان برادر پیامبرت انتخاب شوي؟ علی
نبر رفت و گفت: خداوندا این [علی] از من است و من از علی را گرفت و همراه او باالي م
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باشد، بدانید من موالي هر  او هستم، بدانید که علی براي من به منزلۀ هارون براي موسی می
کس باشم علی نیز موالي او است، سپس برگشت و عمر نیز دنبال او رفت و گفت: به به 

 یگر قرار گرفتی. اي ابو الحسن، به عنوان موالي من و هر مسلمان د
 شود.  کند، پس او به عنوان امام انتخاب می عقد برادري بر افضلیت و برتري داللت می

 توان به این استدالل پاسخ گفت: از چند نظر می

-: اینکه براي استدالل به حدیث، الزم است صحت آن بیان شود؛ زیرا حدیث را نخست 
هایی  ت، هر چند که روافض به کتاببه هیچ کتابی نسبت نداده اس -طبق عادت خویش

کنند که اصال قابلیت استدالل ندارند، و در اینجا هم به همان عادت گذشتگان  استناد می
کند. ابن المبارك گفته است: ذکر سند از دین  رافضی خویش دروغ را بدون سند نقل می

داشت  میگرفت، هر کس هر آنچه دوست  شود، اگر سند مالك قرار نمی محسوب می
 کند. می گفت، هنگامی که سؤال از سند مطرح شد، (مبتدع) متحیر و سرگشته توقف  می

آید، هر کس  این روایت از دیدگاه اهل احدیث موضوع و ساختگی به حساب میدوم: 
داند که  و می 1شناختی بر احادیث داشته باشد در مورد ساختگی بودن آن تردید ندارد

ترین  را دروغ بودنش آشکار و روشن است و هر کس کوچکاش جاهل است؛ زی سازنده
 دهیم. داند که دروغ است، و در این مورد بیشتر توضیح می شناختی بر حدیث داشته باشد می

و  2با علی موضوع هستند  مجموعًا احادیث مربوط پیوند برادري پیامبر سوم:
با هیچ احدي پیوند برادري نبسته است و میان هیچ مهاجري با مهاجر دیگر،   پیامبر

ث یاحاد یها ام، و در کتاب دهین صورت ندیث موضوع را به این حدیح و موضوع ایث صحیحد یها در کتاب -١

باشد، از جمله آنچه چند صفحه  یم  امبریبا پ یعل یانگر برادر خواندگیث ذکر شده که بیموضوع چند حد

 م.یه نقل کردیمیمتفاوت از شیخ اإلسالم ابن ت یقبل با الفاظ

ذکر   و علي  در مورد عقد برادري پیامبر  حدیثي از ابن عباس ۱۱۲-۹/۱۱۱ :در مجمع الزوائد یهیثم -٢

اب است  یآن را روایت کرده، و حامد بن آدم مروز :در الکبیر و األوسط یگوید: طبران یکند سپس م یم
ّ

که کذ

در األوسط آن  یگوید: طبران یکند و م نقل مي  ی راویان آن وجود دارد سپس حدیث دیگر از جابر در سلسله

ی  شناسیم در سلسله یرا روایت کرده است، و أشعث بن عم حسن بن صالح که ضعیف است و ما آن را نم

میان اصحاب آمده  یدر مورد عقد برادر یحدیث»  مناقب جماعة من الصحابة«راویان آن وجود دارد، و در 
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حتی میان ابوبکر و عمر و میان هیچ انصاري با انصاري دیگر پیوند برادري برقرار ننموده 
 .1است. اما در همان ابتداي ورود به مدینه میان مهاجرین و انصار برادري را برقرار نمود

 هیئت نجران در سال نهم یا دهم هجري به مدینه صورت گرفت.اما مباهله بعد از سفر 
هاي دروغ بر این حدیث واضح و روشن است، از جمله: در  دالیل و نشانه چهارم:

». میان مهاجرین و انصار اخوت و برادري برقرار نمود  روز مباهله پیامبر«روایت آمده: 
ي آل  این در حالی است که مباهله بعد از آمدن هیئت نجران به وجود آمد و خداوند سوره

عمران را نازل فرمود، و آن هم در سال نهم، یا دهم هجري بود، به اتفاق تمام مردم مباهله 
ها مباهله نکرد، ولی آنها را به مباهله دعوت  با نصرانی  قبل از این نبوده است، و پیامبر

نمود، او را منتظر کردند تا با همدیگر مشورت کنند، بعد از مشورت گفتند: او پیامبر است، 
کن شده است، پس پرداخت جزیه (سرانه)  و هر قومی با پیامبر مباهله کرده باشد، حتما ریشه

در میان اهل کتاب نخستین کسانی هستند که را پذیرفتند و از مباهله خودداري کردند و آنها 
 جزیه را پذیرفتند و تمام مردم اتفاق نظر دارند که پیوند برادري در آن روز نبوده است.

نجار  پیوند برادري میان مهاجرین و انصار در سال اول هجري در منزل بنی پنجم:
 واقع شد، و که با مباهله چند سال فاصله دارد.

و   مهاجرین و انصار برادري و اخوت را به وجود آورد و پیامبر میان  پیامبرششم: 
هر دو از مهاجرین هستند و عقد برادري مهاجرین با همدیگر به وجود نیامده است،   علی

خود را با علی برادر   بلکه علی را با سهل بن حنیف برادر قرار داد، پس معلوم شد که پیامبر
میان   قرار نداده است و این چیزي است که با احادیث صحیحین موافق است که پیامبر

 مهاجرین و انصار عقد برادري بست و میان مهاجرین با همدیگر برادري به وجود نیاورد. 

آن را از طریق بشر بن عون که  یطبران«کند و گفته است:  یروایت م  مةأما یاز  أب یاست. سپس حدیث سوم

 .»ضعیف است روایت نموده است

بین األصحاب) آمده: و عبد الرحمن   (کتاب مناقب األنصار، باب کیف آخی النبي ۵/۶۹در حدیث بخاری   -١

ن ربیع به عنوان برادر قرار داد. و در مرا با سعد ب  بن عوف گفت: بعد از اینکه وارد شهر مدینه شدیم، پیامبر

 نیز این روایت را نگاه کن. ،۶۵-۳/۶۳: معادـ، زاد ال۱۵۳-۲/۱۵۰: سیرة ابن هشام«
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» آیا راضی نیستی نسبت به من مانند هارون به نسبت موسی باشی؟«ي:  فرمودههفتم: 
ي تبوك فرمودند و به اتفاق تمام محدثین بار  این جمله را یک مرتبه در غزوه  مبرپیا

 دیگر این جمله را تکرار نکردند.
، »هر کس من موالي او هستم علی نیز موالي اوست«و اما حدیث مربوط به مواالت 
رت را یک بار این عبا  اند که پیامبر اند یادآور شده کسانی که این روایت را نقل کرده

 در غدیرخم فرمودند و در غیر این جلسه آن را تکرار نفرمودند.
قبال در مورد پیوند برادري سخن گفتیم و بیان کردیم که عمومیت آن روشن است  هشتم:

کند. و یادآوري شدیم که فضیلتی که براي ابوبکر  و هرگز بر افضلیت و امامت داللت نمی
ثابت شده به خودش اختصاص دارد و کسی دیگر در آن مشارکت ندارد، مانند   صدیق

دادم حتما ابوبکر را به عنوان دوست  اگر کسی از اهل زمین را خلیل خود قرار می«روایت: 
که: ابوبکر محبوبترین مرد نزد او  به این  و مانند اعالم پیامبر». نمودم صمیمی انتخاب می

باشد. و سایر  می  ترین مرد نزد پیامبر ب به اینکه ابوبکر محبوبباشد، و گواهی اصحا می
 باشد. و علی می  روایاتی که بیانگر باطل بودن روایات مربوط به پیوند برادري میان پیامبر

برند که میان بعضی از مهاجرین با بعضی دیگر پیوند برادري به  برخی گمان می نهم:
حادیثی روایت شده، اما سخن حق و قابل اعتماد وجود آمد است؛ زیرا در این مورد ا

باشد: یا  این است که چنین نیست، و هر آنچه در این باره روایت شده است باطل می
گویند، یا در نقل آن اشتباه  اند که عمداً دروغ می این که کسانی آن را روایت کرده

در این باره  اند، چگونه این روایت صحیح است در حالی که هیچ حدیث صحیحی کرده
 اند. گزارش نشده است و اهل احادیث صحیح در این مورد حدیثی را تخریج ننموده

و سبب برادر   ي متواتر و احوال پیامبر هر کس در رابطه با احادیث صحیح و سیره
داند، که آنها به خاطر  خواندگی و فائده و هدف آن آگاهی داشته باشد این مسایل را می

میان مهاجرین و انصار   بردند، پس پیامبر خواندگی از یکدیگر ارث میاین برادر 
پیوند برادري و اخوت برقرار کرد، همچنان که میان سعد بن ربیع و عبدالرحمن بن 
عوف و میان سلمان فارسی و ابو درداء اخوت و برادري را به وجود آورد، تا مهاجرین 

 داوند این آیه را نازل فرمود:و انصار را با هم پیوند دهد، تا وقتی که خ
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ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ْ ْ  دُ َ�عۡ  ِمنۢ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  َوَهاَجُروا ْوَ�ٰٓ  َمَعُ�مۡ  َهُدوا
ُ
ْ  ِمنُ�مۚۡ  �َِك فَأ ْولُوا

ُ
 ٱ َوأ

َ
 َحامِ رۡ ۡ�

وۡ  ُضُهمۡ َ�عۡ 
َ
ِۚ ٱ بِ كَِ�ٰ  ِ�  ٖض بَِبعۡ  َ�ٰ أ َ ٱ إِنَّ  �َّ ۢ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  �َّ  ].75[األنفال:  ﴾٧٥ َعلِيُم

اند و با شما (اي مهاجران و  اند و مهاجرت کرده و کسانی که پس از ایمان آورده«
شما هستند و کسانی که با یکدیگر خویشاوندند  ي اند، آنان از زمره انصار) جهاد نموده

برخی براي برخی دیگر سزاوارترند (و حقوق آنان) در کتاب خدا (بیان شده است و 
 .»گمان خداوند آگاه از هر چیزي استحکم خدا بر آن رفته است و) بی

 و این همان پیمانی است که خداوند در مورد آن این آیه را نازل فرمود:

 ﴿ ٖ ٰ  َناَجَعلۡ  َولُِ�ّ ا ِ�َ َمَ� ٰ لۡ ٱ تََركَ  ِممَّ انِ َ�  ٱوَ  ِ�َ
َ
ِينَ ٱوَ  َرُ�ونَۚ قۡ ۡ� يۡ  َ�َقَدۡت  �َّ

َ
 اتُوُهمۡ  َٔ َ�  ُنُ�مۡ َ�ٰ �

َ ٱ إِنَّ  نَِصيَبُهمۚۡ  ٰ  َ�نَ  �َّ  ].33[النساء:  ﴾٣٣ َشِهيًدا ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ
براي هر یک وارثانی تعیین کردیم تا از میراث پدر و مادر و نزدیکان برخوردار شوند «

گمان خدا  بهره خودشان را بدهید (و بدانید که) بی اید و به کسانی که با آنان پیمان بسته
 .1»بوده است بر هر چیزي حاضر و ناظر

اند که آیا اگر شخصی بدون نسب باشد این  فقهاء در این مسئله اختالف نظر داشتهو 
شود؟ دو رأي  شود یا اینکه ارث به او داده نمی برادر خواندگی موجب گرفتن ارث می

است. رأي نخست:  / در این مورد وجود دارد و آن هم دو روایت از امام احمد
 الک و امام شافعی است. مذهب امام ابوحنیفه و دوم: مذهب امام م

* * * 

 . ۸/۲۷۲(چاپ المعارف)  یر طبریتفس -١

 

                                           





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل هفتم
که  کند با ادعاي این پاسخ به کسی که امامت علی را اثبات می

 محبت خدا و  رسولش به او اختصاص دارد

اند که  شیعه گفته: دلیل هفتم روایتی است که جمهور علماء بطور عموم روایت کرده
بیست و نُه شب خیبر را محاصره نمود و پرچم در دست علی   پیامبربعد از آن که 
درد گرفت و توان جنگیدن نداشت، و مرحب   بود، علی چشم  بن ابی طالب

ابوبکر را صدا زد و به او گفت:   کفار) براي جنگ بیرون آمد، پس پیامبر ي (فرمانده
پرچم را بگیر، ابوبکر در میان گروهی از مهاجرین پرچم را به دست گرفت و به تالش 

فایده بود و شکست خورده برگشت، روز بعد عمر براي جنگ   پرداخت ولی کارش بی
فرمود: علی را نزد من بیاورید، به او   به پا خواست، اندکی رفت و برگشت، پیامبر

فرمود: او را به من نشان دهید،   بر دادند که علی چشمانش درد گرفته است. پیامبرخ
مردي را به من نشان دهید که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را 

کمی   دوست دارند و هرگز فرار کننده نیست. سپس علی را نزد ایشان آوردند. پیامبر
نداخت و آن را بر چشم و سر علی مالید، پس بهبودي از آب دهانش را بر دستانش ا

یافت و پرچم را به او داد و خداوند بر دستان علی خیبر را فتح کرد و مرحب یهودي را 
براي علی به کار گرفت دلیل است بر این که   به قتل رساند، و این توصیفی که پیامبر

 ارد، پس او امام است.آن صفت در دیگران وجود ندارد و علی بر دیگران برتري د
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 توان به این استدالل پاسخ گفت: از چند نظر می
: اینکه براي استدالل به حدیث، الزم است صحت آن بیان شود. در جواب ایشان نخست

باید گفت که افراد موثق و مورد اعتماد آن را » اند جمهور آن را روایت کرده«که گفت: 
در   ت صحیح چنین گزارش شده که علیاند، بلکه در روای اینگونه روایت نکرده

درد از جنگ عقب افتاده بود. سپس  و به علت چشم  جنگ خیبر غائب بود، حاضر نبوده
قبل از رسیدن علی فرمود:   عقب افتادن بر او سخت آمد و آنها ملحق شد، اما پیامبر

او را دهم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز  پرچم را به کسی می«
ولی قبل از علی پرچم را به ». کند دوست دارند و خداوند خیبر را به دست او فتح می

نداد و هیچ کدام از آن دو نفر از پرچم نزدیک نشدند، بلکه این از  ب ابوبکر و عمر
هاي ایشان است، بدین خاطر عمر گفت: جز آن روز هیچ وقت امارت را  دروغ  جمله

اد در آن روز دوست داشتند که پرچم به او داده شود، پس ام و همه افر دوست نداشته
درد دارد، علی آمد  علی را صدا زد، به او خبر دادند که علی چشم  صبح آن روز پیامبر

آب دهانش را روي چشمان علی گذاشت تا چشمان علی خوب شدند،   و پیامبر
 ».سپس پرچم را به او داد

درد آمده بود و خبر   که با وجود چشم این و علت تخصیص علی پاداشی بود در قبال
به این مسئله با وجود اینکه علی در آن جا نبود و هیچ کس منتظر او نبود   دادن پیامبر

گونه کاهشی براي مقام ابوبکر و  باشد، پس در حدیث هیچ می  یکی از کرامات پیامبر
 عمر وجود ندارد.

علی خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و «از این که   : خبر دادن پیامبردوم
حق است و این عبارت ردي است بر ناصبیه، اما روافضی » رسولش نیز او را دوست دارند

توانند به این روایت استدالل  مرتد شدند نمی  گویند: اصحاب بعد از وفات پیامبر که می
گونه که  انی است که مرتد شدند، همانگویند: علی نیز از کس کنند؛ زیرا خوارج به آنها می

 اي، پس به اسالم باز آي. بعد از قضیه حکمیت گفتند: اي علی! تو از اسالم مرتد گشته

 ».خوارج بر کفر علی اتفاق نظر دارند«گوید:  می 1)الـمقاالتاشعري در کتاب (

 .۱/۱۵۶ :مقاالت اإلسالميني -١
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یل به توانند سخن خوارج را باطل کنند، اما آن دال اما اهل سنت به دالیل زیادي می
کنند،  کنند، ولی روافض آن دالیل را رد می طور اشتراك بر ایمان هر سه خلیفه داللت می

ي حجت کنند که علی مؤمنانه وفات یافته است، بلکه هر  توانند بر خوارج اقامه پس نمی
ارزش شمرده  ي بی و اساساً ریشه  کنند از طرف خوارج باطل گشته دلیلی که ذکر می

 ي آنها فاسد است. اساس و پایهاند؛ زیرا  شده
هاي منحصر به فرد آن بزرگوار نیست،  براي علی از ویژگی  و این توصیف پیامبر

بلکه دیگران نیز خدا و رسولش را دوست داشته و دارند، اما این عبارت یک گواهی 
ي بهشت را  براي ده نفر از اصحاب مژده  چنانکه پیامبر  است براي شخص علی

بن قیس داد، و براي عبداهللا بن حمار که چند مرتبه  ي بهشت را به ثابت که مژده چنانداد و 
 حدود شرعی را بر او اجرا کرده بود گواهی داد که او خدا و رسولش را دوست دارد.

براي علی دلیل است بر   و این توصیف پیامبر«در رابطه با این که رافضی گفت: 
 ».ندارد این که این صفت در دیگران وجود

 براي این گفته دو پاسخ وجود دارد:
دهم که خدا و  پرچم را به کسی می«فرمود:   : اگر درست باشد پیامبرنخست

رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند و خداوند خیبر را به 
این مجموعه صفات مخصوص به او است؛ زیرا این فتح بر ». کند دست او فتح می

ان علی به وقوع پیوست، ولی وقوع آن فتح معین بر دستان علی هرگز بر افضلیت و دست
 رسد به اینکه مختص به امامتش باشد.  کند چه   برتري او داللت نمی

پذیریم که این بیانات موجب تخصیص  : این است که گفته شود: ما نمیپاسخ دوم
دهم، و امروز  یا مرد صالحی می که اگر گفته شود: این مال را به مرد فقیري شود، چنان

دهم و  کنم، یا این که این پرچم را به مرد شجاعی می مرد بیمار و صالحی را دعوت می
... این الفاظ بیانگر آن نیستند که این اوصاف در دیگران وجود ندارند، بلکه این داللت 

 کند بر این که آن یک نفر مذکور موصوف به آن صفات بوده است. می
اطر اگر شخصی نذر کند که هزار درهم را به یک مرد صالح یا فقیر بدهد، و این بدین خ

نذر کننده هزار درهم را به یک نفر داد، این به معنی عدم وجود اشخاص دیگر با این صفت 
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باشد، و اگر گفت: این مال را به شخصی بدهید که به نیابت من حج کرده است، پس  نمی
 نیست که هیچ کس دیگري به نیابت او حج نکرده باشد. پول را به مردي دادند، الزم

تر بوده است،  : اگر بپذیریم که علی در آن روز از سایر اصحاب برتر و فاضلسوم
 تر باشد. الزم نیست که بعد از آن روز نیز از دیگران فاضل

: اگر افضلیت او را بپذیریم، دلیل نیست که ایشان امامی معصوم و منتخب با چهارم
صریح است، بلکه بسیاري از زیدیه و متأخرین معتزله و دیگران نیز به افضلیت علی نص 

تر  ي پایین اعتقاد دارند و معتقدند که ابوبکر امام است و نزد آنها والیت کسی که در رتبه
اند، از جمله:  اي است که بسیاري دیگر نیز آن را جایز دانسته باشد جایز است، و این نکته

. همچنین  اند برتري دادن بعضی از آن چهار نفر بر بعضی دیگر توقف نمودهکسانی که در 
اي ظنی است دلیل قاطعی براي فضیلت شخص  اند این مسئله نکته کسانی که اعالم داشته

 معینی نیست، هر کس به سنت صحیح آگاهی داشته باشد در این شکی ندارد.
 رند که ابوبکر و عمر از عثماني مشهور در میان مسلمانان اتفاق نظر دا اما ائمه

که بیهقی در کتاب  اند، چنان برترند و افراد زیادي در این مورد اجماع را نقل کرده
روایت کرده که گفته است: هیچ کدام از  –به سندي از شافعی –»مناقب الشافعی«

 .1»اصحاب و تابعین در برتري داشتن ابوبکر و عمر بر سایر اصحاب اختالفی نداشتند
بعضی   مام مالک از نافع از ابن عمر روایت کرده که گفته است: ما در عصر پیامبرا

ابوبکر سپس   گفتیم: بهترین افراد بعد از پیامبر دادیم و می را بر بعضی دیگر برتري می
 .2عمر است

د أحمد صقر یق أستاذ سی، به تحقیهقین بیأبو بکر أحمد بن حس ی " نوشتهمناقب الشافعين عبارت در کتاب "یا -١

که اختالف داشته  یکسان«ان شده: ین بیآمده و بعد از آن چن ۱/۴۳۴) ۱۹۷۱/ ۱۳۹۱(چاپ دار التراث، القاهرة، 

ل یتفض یز عثمان را بر علین یرا بر عثمان و بعض یعل یو عثمان اختالف نموده اند: بعض یاند تنها در مورد عل

 ».میکن ینم یشان خطاکار معرفیرا نسبت به کارها  رسولچ کدام از أصحاب یما ه یدهند، ول یم

باب  ، کتاب فضائل أصحاب النبي( ۵/۴ یدر: بخار –در ألفاظ  یهمراه با اختالف ب ث از ابن عمریحد -٢

 یبعض  امبریما در زمان پ«سان است:  مهاجرین وفضلهم، باب فضل أبي بکر) آمده و لفظ آن بدینـمناقب ال

 یکیرا   م، ابوبکر سپس عمر بن خطاب سپس عثمان بن عفانیداد یم یگر برترید یاز اصحاب را بر بعض
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 و قبال روایت امام بخاري از علی را در همین مورد نقل کردیم.
اند و از هشتاد طریق، این  اند این را نقل کرده دههایی که هم صحبت علی بو و شیعه

 روایت از علی روایت شده است.
  اند و هر کس به احوال پیامبر اي است که اهل علم بدان تصریح نموده و این نکته

 و خلفاي راشدین آشنایی داشته باشد این نکته بر او مخفی نیست.
* * * 

داود  فضائل أصحاب النبي، باب مناقب عثمان)، سنن أبی(کتاب  ۱۵-۵/۱۴، »میداد یل میتفض یگریپس از د

سپس «جمله هم اضافه شده است: ن یاز آنها ا یکیکه در  کتاب السنة، باب في التفضیل) از دو طریق( ۴/۲۸۷

دادیم، کتاب فضائل  بر دیگری برتری نمیچ کدام را یم و هیکرد یم کرا تر  امبریان أصحاب پیدادن م یبرتر

، ۴۶۲۶ ، المسند  (چاپ المعارف)  األرقام۹/۵۸، مجمع الزوائد ۴۰۱، ۶۳-۶۱، ۵۸-۵۳الصحابة، األرقام 

۴۷۹۷. 

 

                                                                                                           





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل هشتم 
 هاي ساختگی است اثبات این که حدیث پرنده از دروغ

شیعه گفته: دلیل هشتم بر امامت علی روایت پرنده (طائر) است. مجموعاً روایت 
خداوندا! کسی که از همه نزد تو و نزد من «اي آورد و گفت:  پرنده  اند که پیامبر کرده

من بخورد، سپس علی آمد و در را تر است پیش من بفرست تا از این پرنده با  محبوب
  براي کاري بیرون رفته است. سپس برگشت. سپس پیامبر  زد. انس گفت: پیامبر

مانند بار اول دعا کرد، بعد علی در را زد، انس گفت: مگر نگفتم که پیامبر براي حاجتی 
ه باز هم آن دعا را تکرار کرد و علی ب  بیرون رفته است؟ پس علی برگشت. پیامبر

  ي قبل در را کوبید. پیامبر طرف منزل پیامبر باز آمد و این مرتبه شدیدتر از دو مرتبه
ي ورود را به او داد و گفت: چرا دیر آمدي؟ گفت: آمدم،  کوبیدن در را شنید و اجازه

ولی انس مرا برگرداند، سپس آمدم و انس مرا برگرداند و باز هم آمدم و براي بار سوم 
فرمود: اي انس چرا این کار را کردي؟ گفت: دوست داشتم   ند. پیامبرانس مرا برگردا

فرمود: اي انس مگر در میان انصار   که این دعا براي یکی از انصار اجابت شود، پیامبر
 شود؟ آیا در میان انصار بزرگتر از علی وجود دارد؟  بهتر از علی یافت می

 است واجب است او امام باشد.تر  پس اگر علی از همه کس نزد خداوند محبوب

 توان به این استدالل پاسخ داد: از چند نظر می
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: اینکه براي استدالل به حدیث، الزم است صحت آن بیان شود. در جواب نخست 
باید گفت این دروغی است علیه جمهور » اند جمهور آن را روایت کرده«ایشان که گفت: 

هیچ کدام از اصحاب احادیث صحیح  ساخته شده است؛ زیرا حدیث طیر (پرنده) را
اند، بلکه از روایاتی است که بعضی  ي حدیث آن را صحیح ندانسته اند و ائمه روایت نکرده

که شبیه آن را در بیان فضیلت غیر علی روایت  اند، چنان از مردم آن را روایت کرده
ایی در این ه اند، بلکه در فضایل معاویه احادیث زیادي روایت شده است و کتاب کرده

 اند. دام از این و آن را صحیح ندانستهمورد تصنیف شده است و اهل علم حدیث هیچ ک
: حدیث پرنده (طائر) نزد اهل علم و آگاه به حقایق نقل از احادیث دروغ و دوم

 .1آید موضوع به حساب می

میرین بلوچي حدیث طائر را تخریج کرده و امام نسائي در تحقیق  بر کتاب  حمداأبو عبد الرحمن گفت: شیخ   -١

کرده است، و به خاطر ارزشمند بودن آن  یرویروش او را پ  طالب یخصائص أمیر المؤمنین علّي بن أب

 مند شوند: کنم تا از آن بهره یان ذکر میدانشجو یجش را برایتخر

 -ق وجود داردیطر یاز  أنس گزارش شده سث که ین حدیا ید: برایگو یم یخ بلوشیش

 از  أنس. یق سدی: طرنخست

الکامل «در  ی) و ابن عد۲/۱۲۳آمده (ق » یالمقصد العل«علی چنانکه در ی) و أبو ۳۰۰: ۵مناقب (ـدر ال یترمذ

العلل «در  ی) و ابن جوز۱۲۵، ۱۲۴: ۱۲) وابن عساکر (۱۷۱( یمناقب عل«در  ی) وابن المغازل۲/۳/۶۹(

را  یی دارقطن اند. و ابن عساکر گفته ج کردهی)آن را تخر۵۹( »الـمناقب«در  ی) و خوارزم۲۲۶: ۱ة (یاهمتنـال

م: بلکه حارث بن نبهان از یگو یآن را گزارش داده است. م ییبه تنها یسی بن عمر سدینقل کرده که: ع» مسندـال«

 است. کآمده حارث مترو »بیالتقر«کرده است، و همچنانکه در  یروینزد  ابن عساکر  او را پ یسد

 ر از انس.یبن عم کق حماد بن مختار از عبد الملی: طردوم

: ۱العلل («در  یو ابن الجوز ،۱۲۵: ۱۲: ابن عساکر و ،۱۷۱ :یمغازلـو ابن ال ۱/۲۲۶: ریالکب«در  یطبران  

 یاند، ابن الجوز ج کردهین را تخریحماد بن مختار ا، و ۲۰۹: ۱: نیدر فرائد السمط ینید جوی) و ابن المؤ۲۲۸

: ۱گفته است: ( یالمغن« در  یو ذهب». مجهول است یعه ایش«کند:  ین نقل میدر مورد حماد چن یاز ابن عد

 ».شناسم یاو را نم) «۸۳

 مان از عبد الله بن مثنی از عبد الله بن أنس از انس.ی: از جعفر بن سلسوم

) و ابن ۲/۳۲(ق  ی) و ابن عد۵۵۶آمده (ق  »ةیمطالب العالـال«همچنانکه در  »مسندـال«ر علی دیأبو 

: ۱: زانیمـان چنانکه در الیج کرده اند و جعفر بن سلمیآن را تخر ،۱۲۲: ۱۲: و ابن عساکر ۱۷۲: یالمغازل

قوت بدعت و غلو  باشد، و به علت یان روافض میمعتبر است اما از افراط گرا یآمده هر چند که فرد ،۴۰۸
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صدوق است اما اشتباهات «ن گفته: یب در مورد او چنینیست. وعبد الله بن مثنی در التقر یت او قبول شدنیروا

 زند. یاز او سر م یفراوان

 از أنس. ی: أبو هندچهارم

بن و ا ۱۶۶: یو ابن مغازل ۱۷۱: ۳: خ بغدادیب در تاری) و خط۱۰۲ش (قیخو ی خهیاز مش یابن شاذان در جزئ

 یب در مورد أبو الهندیج کرده است. و خطیان را تخر، ۲۲۷: ۱: در العلل یو ابن الجوز ،۱۲۴: ۱۲: عساکر

 ).۵۸۳: ۴آن را گفته است ( :زانیز در  الـمین یو ذهب »ر معروف استیباشد و نام او غ یمجهول م«گفته است: 

مان ی: از  إسماعپنجم
ْ
 األزرق از انس. –به سکون الم  –ل بن َسل

) و ۱۶۱( :ی) و ابن المغازل۳۶۳(ق :) و بزار در مختصر زوائد مسنده۳۵۸: ۱: ریخ الکبیدر التار یامام بخار

ل أزرق گفته اند: متروك است، و أبو یدر مورد إسماع یر و نسائیج کرده است. و ابن نمیآن را تخر )۶۵( یخوارزم

 مراجعه شود. ،۲۳۲: ۱: زانیست. به  الـمین یزین گفته: چیف است، و ابن معیگفته اند: ضع یحاتم و دارقطن

 ل از انس.ی: از عثمان الطوششم

اند وعثمان  یج کردهآن را تخر ]،۱۲۳: ۱۲: ابن عساکر و  ۱۶۲: یو ابن المغازل ،۳: ۲: ریخ الکبیالتار[در  یبخار

د ییگر او را تأیدچ کس ی) آمده به جز  ابن حبان ه ۴:۱۵۹( :ل مجهول الحال است و چنانکه در  اللسانیالطو

دات او ییباشد تأ یسهل انگار م ینکه فردیو به خاطر ا »چه بسا اشتباه کرده باشد«نکرده است و گفته است: 

 ده باشد.یست که عثمان از انس شنیان داشته معروف نیب یباشد. و چنانکه بخار یمعتبر نم

 د از انس.یی بن سعیحی مان بن بالل، از یی بن حسان از سلیحیاض از ی: از محمد بن عهفتم

: ۳: ) آمده و حاکم۵۸: ۵اللسان («چنانکه در  »خ مصریتار«ونس در ی) و ابن ۲/۱۰۹(ق  :در األوسط یطبران

ن یدر مورد آن چن یو ذهب »نیخیح علی شرط الشیصح«اند و حاکم گفته است:  یج کردهآن را تخر ،۱۳۰

 .»مجهول است«گفته:  ،۵۸: ۵: و حافظ در اللسان  »شناسم یاض را نمیابن ع«گفته:

 مان از  عطاء از او.یسل یاز عبد الملك بن أب یمان رازیل بن سلی: از  إسماعهشتم

) و ابن ۳۶: ۹خ خود (یب در تاریآمده و خط ،۳۴۰: ۳: نیاألوسط همچنانکه در  مجمع البحر«در  یطبران

مان برادر إسحاق یل بن سلیاند. و إسماع ج کردهیآن را تخر  ،۲۲۷: ۱: در العلل یو ابن جوز ،۱۲۵: ۱۲: عساکر

گفت: وهم بر  یلیاند، عق ف کردهیاو را تضع یادیافراد ز«) ۸۲: ۱گفته: (» یالمغن« یمان است. ذهبیبن سل

 .»ث او غلبه کرده استیاحاد

 سان از انس.ی: از  مسلم بن کنهم 

: ۱۲، و ابن عساکر (۲۳۲: ۱علل: در ال ی) و ابن الجوز۱۶۸( یو ابن الـمغازل ۳۹۸: ۲ب در الـموضح: یخط

ن گفته: معتبر یث است، و ابن معیج کرده اند. و فالس در مورد مسلم گفته: متروك الحدی) آن را تخر۱۲۵، ۱۲۳

 ).۱۰۶: ۴زان (یگفته شده. الم یگفته: در مورد او سخنان یست، و بخارین

 از انس. یم بن باب از ثابت بنانی: از إبراهدهم

: یدر الـمغن یاند ، ذهب ج کردهیاست آن را تخر یم بن باب که بصری) و إبراه۱۳۱: ۳اکم () و ح۱:۴۶( یلیعق

 ».ف استیضع«، در مورد او گفته است: ۱۰: ۱
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 از انس. یر بن عدین، از زبی: از بشر بن حسیازدهم

د یابن المؤ ،۱۲۴: ۱۲، و ابن عساکر: ۱۶۳: یدر مناقب عل یوابن المغازل ۲۳۲: ۱م در أخبار أصبهان: یأبو نع

د در  یبا«ن گفته: یدر مورد بشر بن حس یج کرده اند. و بخاری، آن را تخر۲۱۲: ۱ن: یدر فرائد السمط ینیجو

خ ید. التاریگو یر دروغ میو أبو حاتم گفت: بر زب» موجود است یرا در مورد او سخنانیق شود، زیمورد او تحق

 .۳۵۵: ۲ل: ی، الجرح و التعد۱۷: ۲ر: یالکب

 : از عبد الله بن محمد بن عمارة از مالك از إسحاق بن عبد الله از انس.دوازدهم

، ۴۸۹: ۲زان: یدر الـم یج کرده و ذهبی، آن را تخر۲۲۵: ۱در العلل:  ی، ابن الجوز۳۳۹: ۶ة: یم در الحلیأبو نع

در شرح حال  :۳۳۶: ۳و حافظ در اللسان: » فید شده و نه تضعییگمنام است نه تأ«در مورد ابن عمارة گفته:  

ر را گزارش داده است و او یث الطیاز مالك از إسحاق بن عبد الله از أنس حد» الغرائب«در  یاو گفته: دارقطن

 منکر است. یفرد

 نار از انس.یس دیمک ی: از أبسیزدهم

ج کرده اند. و ی، آن را تخر۲۲۹: ۱در العلل:  یو ابن جوز ۳۸۲: ۸ب: ی، خط۱۶۹خ جرجان: صیدر تار یسهم 

ات موضوع را از انس یروا«س گفته: ساقط است. ابن حبان گفت: ی، در مورد أبو مک۲۲۴: ۱: یدر الـمغن یذهب

 ».کند یت میروا

 غنم بن سالم از انس.ی: از چهاردهم

 یخیش«غنم گفته: ی، در مورد ۱۴۵: ۳ن: یج کرده. ابن حبان در الـمجروحی، آن را تخر۱۷۱: ۱۶۴: یابن المغازل 

 ».شده است کهال د: ـیگو ی، م۷۶۰: ۲: یدر الـمغن یو ذهب» کند یث را وضع میحد کس بن مالاست که بر أن

 از انس. هد بن دعلج، از قتادیبن حسن از خل ی: از علپانزدهم

 یاست که ذهب یبن حسن  همان سام یاند. و عل ج کردهی، آن را تخر۱۲۳: ۱۲و ابن عساکر:  ۱۶۹: یابن المغازل

ن و امام أحمد یو ابن مع». باشد یها] م ن [ترك شدهیاو از شمار متروک«، در مورد او گفته: ۱۲۰: ۳زان: یدر الـم

ست، و أبو حاتم گفته: در یدر مورد او گفته: معتبر ن یاند، و نسائ ی کردهف معرفید بن دعلج را ضعیهر دو خل

 .۱۵۸: ۳: بیرا از قتادة نقل کرده است. التهذ یث منکریست، أحادین یث محکم و قویحد

 د از انس.ی: از خالد بن عبشانزدهم

در مورد خالد گفته:  یاند. و امام بخار ج کردهی، آن را تخر۲۲۹: ۱در العلل:  یو ابن جوز ۱۷۳: یابن المغازل

 .۶۳۴: ۱زان: یث موضوع را از انس گزارش داده است. الـمیث او مشکل دارد و حاکم گفته: احادیحد

 ب از انس.ید بن المسید از سعیبن ز یعالء از عل ید أبای: از عبدالله بن زهفدهم

ث یاحاد«اد گفته: ی، در مورد عبد الله بن ز۵:۹۵خ: یدر التار یج کرده بخاری، آن را تخر۱۲۳: ۱۲ابن عساکر: 

 ».ف استیضع«د همان ابن جدعان است که حافظ در مورد او گفته: یبن ز یو عل» او منکر  است

 خلف از انس . یمون أبی: از مهیجدهم
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اند. و  ج کردهی، آن را تخر۱۲۴، ۱۲۳: ۱۲و ابن عساکر:  ۱۸۹: ۴: یلیو عق ۳۵۸: ۱ر: یخ الکبیدر التار یبخار

گفت:  یلیمون أبو خلف همان ابن جابر است، و أبو زرعة در مورد او گفته: متروك (رها شده)  است، و عقیم

 .۱۴۰: ۶زان: یست. لسان المیح نیث او صحیحد

 از پدرش از انس. -الصادق–مون از جعفر بن محمد ی: از عبد الله بن منوزدهم

اند. و عبد الله بن  ج کردهی، آن را تخر۲۳۲: ۱در العلل:  یو ابن جوز ۲۲۳ن: قیخ در طبقات الـمحدثیأبو الش

 ».(رها شده) است کث او منکر و مترویاحاد«مون همان قداح است، که حافظ در مورد او گفته است: یم

 ل از انس.ید الطوید از حمیا بن ُدوی: از محمد بن زکرستمبی

از «ا گفته: ی، در مورد محمد بن زکر۵۴۹: ۳زان: یدر الم یج کرده است، و ذهبی، آن را تخر۱۵۶: یابن المغازل

»  شناسم یکند نم یت میرا که از او روا یبن صدقة جوهر یت کرده است. و علیل خبر باطل رواید الطویحم

 و او همان راوی طیر از  او است. گویم: می

 از  نافع از انس. یاز حسن بن عبد الله ثقف بیست و یکم:

گفته:  ی، در مورد حسن ثقف۵۰۱: ۱زان: یدر الـم یج کرده است. و ذهبی، آن را تخر۱۶۷: یابن المغازل

 باشد. یف میضع یو نافع همان  ابن هرمز است و او مرد» ث او منکر استیاحاد«

 م از انس.یاز محمد بن سل وم:بیست و د

، در مورد ۱۹۲: ۵م مجهول است. حافظ در اللسان: یج کرده ، و محمد بن سلی، آن را تخر۱۲۴: ۱۲ابن عساکر: 

 ».شناسم یاو را نم«او گفته: 

 از انس . هاز  عبد الله بن مثنی از ثمام ست و سوم:یب

وجود دارد. » عبد السالم بن راشد«. و در سند ابن عساکر ۲۳۱: ۱در العلل:  ی، و ابن جوز۱۲۲: ۱۲ابن عساکر: 

، عباس یو در سند ابن جوز» باشد یست که او چه کسیمشخص ن«، در مورد او گفته: ۳۹۴: ۱: یدر الـمغن یذهب

ار وجود دارد و ذهب
ّ
 ».ستب کرده ایاو را تکذ یدارقطن«، در مورد او گفته: ۳۲۸: ۱: یدر الـمغن یبن بک

 .د الله از انسیالنضر سالم مولی عمر بن عب یاز أب بیست و چهارم:

در  ید بن فرقد در إسناد او وجود دارد و ذهبیج کرده و أحمد بن سعی، آن را تخر۲۳۰: ۱در العلل:  یابن جوز

 ».متهم استت کرده و او به وضع آن یر را روایث طین حدیحیبه اسناد صح«، در مورد او گفته: ۱۰۰: ۱زان: یالـم

 : از مفضل بن صالح از حسن بن حکم از انس.بیست و پنجم

ث او منکر است، و ابن یاند: احاد و أبو حاتم در مورد مفضل گفته یج کرده، و بخاری، آن را تخر۲۳۱: ۱: یابن جوز

 .۲۷۱: ۱۰ب: یکند پس واجب است که به او استدالل نشود. التهذ یحبان گفته: مقلوبات را از افراد معتبر نقل م

 از انس. یم نخعی: حماد از إبراهبیست و ششم

شان متهم یوجود دارد و ا یم أهوازیشان محمد بن إسحاق بن إبراهیو در سند ا ۳۰: ۴ر در أسد الغابة: یابن األث

 .۴۷۸: ۳زان: یبه وضع است الـم

 مان از انس.یسل یبن أب ک: از عبد الملبیست و هفتم
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، آن ۱۵۷: ی) و ابن المغازل۱۳۶محمد (ق یث أبیاز حد یدر جزئ ین نرسیأبو حس و ۳: ۲خ: یدر التار یبخار

 یاتیمان از أنس روایسل یت عبد الملك بن أبیگفته: روا یاند و إسناد آن منطقع است، امام بخار ج کردهیرا تخر

 .۱۳۲ل: صین گفته است. الـمراسیز چنیمرسل است. و  أبو حاتم ن

 ر از انس.یکث یی بن أبیحی: از بیست هشتم

کند و از  یس میی تدلیحیج کرده. و ی، آمده آن را تخر۳۴۰: ۳ن: یچنانکه در مجمع البحر» األوسط«در  یطبران

 .۴۰۲: ۴زان : یده است. الـمیأنس نشن

 عصام از انس. ید أبی: از خالد بن عببیست و نهم

 ».(رها شده) است کمترو«ج کرده. و حافظ در مورد خالد گفته: ی، آن را تخر۸۹۶: ۳: یابن عد 

 علی بن مرة از پدرش از جدش از أنس.ی: از عمر بن عبد الله بن ام سی

هر دو عمر بن عبد  یاند. و أحمد و نسائ ج کردهی، آن را تخر۱:۲۳۰در العلل:  ی، ابن جوز۳۷۶: ۱۱ب: یخط

(رها شده)  کگفته: مترو یرقطناند، و دا گفته یگفته: در مورد او سخنان یاند، و بخار کرده یف معرفیالله را ضع

او را  یاریبس«علی گفته است: ی، در مورد عبد الله بن ۵۲۸: ۲زان: یدر الـم ی، ذهب۲۱۱: ۳زان: یاست. الـم

 گفته: در او نظر است. یبخار» ف کرده اندیتضع

کنم، هر چند که بنا به آنچه  یشود و توانستم آن را جمع آور یبود که به أنس وصل م یاز آن طرق ین بعضیا

ام،  ث از انس را ذکر نمودهیك سوم طرق حدی) ذکر کرده کمتر از  ۳۵۳: ۷ة ط ( یة والنهایر در البدایحافظ ابن کث

که از انس  یتعداد کسان«س نموده و گفت: یث را تدلین حدیك جزء از طرق ایشان یت شده که ایروا یاز ذهب

ن یتر هیف هستند، و فرومایب و ضعیغر یثین آن طرق احادیب تریده است، قریسر یکنند به نود و اند یت میروا

ت یکه از انس روا ییسپس نام آنها» ف هستندیضع یباشند، و اغلب آنها طرق یگوناگون م ییها آنها طریق

 کند. یب ذکر میاند به ترت کرده

 است.ت شده یعلی بن مرة روای، و ینه، و ابن عباس و علیث سفیو باز از حد

 ق وجود دارد:ینه سه طریث سفیحد یو برا

 از او.  یخالد از ثابت بجل یر أبی: از مطنخست

د در یو ابن المؤ ۱۲۶: ۱۲، آمده، و ابن عساکر: ۵۵۶ة: قیچنانکه در الـمطالب العال» الـمسند«علی در یأبو 

(رها شده) است، و أبو  کته: مترور گفیاند و أبو حاتم  در مورد مط ج کردهی، آن را تخر۲۱۴: ۱ن: یفرائد السمط

 .۳۹۴: ۸ل: یف است. الجرح والتعدیزرعه گفت: ضع

 ان از او.یده بن سفی: از بردوم

ج ی، آن را تخر۱۲۶: ۱۲، ابن عساکر: ۱۷۵: ی، آمده و ابن المغازل۲۶۳بزار چنانکه در مختصر زوائد مسنده: ق

 .۱۰۲: ۱: یاست. المغن کان گفته: مترویدة بن سفیدر مورد بر یکرده اند. و دارقطن

ْرم، از فطر بن خلی: از سلسوم
َ
 ُنعیم از او. یفة از عبد الرحمن بن أبیمان بن ق

و ابن حجر گفت: » کند یگر است و اخبار را منقلب م و افراط یرافض«، آمده: ۳۳۲: ۱ن: یدر  الـمجروح

 ».عه استیش«گفته:  فةی، در مورد فطر بن خل۵۱۶: ۲: یدر الـمغن یو ذهب» دارد یبد ی حافظه«
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 ث ابن عباس.یو از حد

: ۱۲، ابن عساکر: ۱۶۴: ی، ابن المغازل۸۵۹: ۳: ی، ابن عد۳۴۳: ۱۰ر: یدر الکب ی، طبران۸۳-۸۲: ۴: یلیعق

بن عبد الله بن عباس، از  یب از داود بن علیق محمد بن شعی) از طر۵۰» (المناقب«در  ی، خوارزم۱۲۲

ب گفته: ی، در مورد محمد بن شع۱۹۹: ۵ت. و حافظ در اللسان: ج کرده اسیپدرش از جدش آن را تخر

 یثمیم، و هین سند وجود دارد که قبال در مورد او سخن راندیمان بن قرم باز در ایو سل» مجهول و گمنام است«

ب در آن سند وجود دارد در الـمجمع یکند که گفته: محمد بن شع یت میروا ی، از طبران۱۲۶: ۹در الـمجمع: 

کند و من او  یت میمان بن قرم از او روایاست که  سل یخید شید آمده است، سعیمعجم: به طور اشتباه سعوالـ

 د کرده و در آن ضعف موجود است. أ.هـ..ییرجال را تأ ی هیشناسم، بق یرا نم

 طالب.  یبن اب یث علیو از حد

طالب از پدرش از جدش  یبن أب یعلسی بن عبد الله بن محمد بن عمر بن یق عی، از طر۱۲۲: ۱۲ابن عساکر: 

» یالتمغن«چنانکه در » متروك است«سی بن عبد الله گفته: یدر مورد ع یج کرده. و دارقطنیآن را تخر یاز عل

 ).۴۹۸: ۲آمده است (

 م.یام از أنس و از او در مورد آن سخن راند یق سیدر طر هعلی بن مریث یو حد

او نا  یت شده و إسناد به سویعلی ابن مرة روایث یاز حد«، گفته: ۳۵۴ :۷ة: یة والنهایر در البدایحافظ ابن کث

ه آن یرافع شب یث أبیست، و از حدیح نیت شده و باز صحیز روایبن جنادة ن یث حبشیمشخص است، و از حد

 ».ستیح نیت شده و صحیروا

ت شده، از سه ید روامتفاوت و متضا یف گزارش شده اما با الفاظیضع ینکه با سندیر با وجود ایث طیو حد

 شود: یق اضطراب در آن مشاهده میطر

بوده است و » ککب«ت کرده اند که آن پرنده  یاز أنس روا یعلی، و ابن عدی ی: اختالف در نوع پرنده، أبنخست

بوده است و » یُحبار«ت کرده اند که آن پرنده یروا یو ابن عساکر از عل -منظورم از انس است-ب از او  یخط

ت کرده که آن پرنده یاز انس روا یبوده و باز ابن المغازل» بیعاقی«ت کرده که آن پرنده یاز أنس روا یالمغازلابن 

 بوده است.» یمرغ خانگ«ان داشته که آن پرنده  یب یتیبوده و عساکر در روا» یمرغ آتش«

 یك مرغ آتشیا ی یغ خانگك مریا یپرنده  کیتها آمده که آن یروا ی: اختالف در تعداد پرندگان، در بعضدوم

 یها نحامات= مرغ«و » ها طوائر = پرنده«و » ها ار= پرندهیأط«ها به صورت جمع   تیروا یبوده، و در بعض

 آمده است.» یآتش

آن  یو طبران یلیت عقیآوردند، در روا  امبریپ یه برایکه پرنده را به عنوان هد ی: اختالف در مورد کسانسوم

من یبوده است، گزارش شده و أم أ» از  أنصار یزن« یت ابن عساکر و ابن المغازلیرواو در » منیأم أ«زن 

 ست.ین یأنصار

ث را ین حدیث ایی حد کند. و جمهور أئمه یث ضربه وارد میو اضطراب در متن به صحت و حسن بودن حد

 ح آن:یتوض کنیاند و ا آن را حسن دانسته یاند و بعض کرده یف معرفیضع
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م و یابی ین باب نمیدر ا یت ثابتیف است و رواین باب ضعیت در ای، گفته: روا۴۶: ۱عفاء: در الض یلیعق

 ن گفته است.ین باب چنیدر ا یل بخاریمحمد بن إسماع

 ».ستندین یاند قو ت کردهیکه از او روا یت شده و تمام کسانیث از انس رواین حدیا یادیز یها از راه«بزار گفته: 

: ۱۳ر األعالم: یث و إنکار آن مبالغه کرده است ، همچنانکه در سین حدی) در رد ا۳۱۶(تداود  یأبو بکر بن أب

 ، آمده است.۲۳۲

ف یاند. بلکه افراد ضع ت نکردهیر را روایث طیافراد معتبر حد«، گفته: ۸۲، در اإلرشاد: ق۴۴۶: تیلیعلی خلیو أبو 

 ».اند ث آن را رد کردهیی حد ع أئمهیده اند، و جممان أزرق و امثال آنها آن را گزارش دایل بن سلیهمچون إسماع

 یتمام«کند:  ینگونه قول او را نقل می) ا۵۰۷(ت ی، از محمد بن طاهر مقدس۲۳۳: ۱در العلل:  یو ابن جوز

 ».باشند یر باطل و معلول میث طیطرق حد

ر یموضوع است، از جانب افراد غ یثیحد«ت شده که گفته: ی) روا۵۵۰(ت یو از حافظ محمد بن ناصر سالم

 .۲۷۵: ۷الـمنتظم: ». ت شدهیگران روایل از أنس و دیر و مجاهیمعتبر أهل کوفه از مشاه

ان داشته و یق آن را گزارش داده و علت هر کدام را بی، از شانزده طر۲۳۳: ۱) در العلل: ۵۹۷(ت یابن جوز

 ».اند مام آنها مورد طعنه قرار گرفتهق آن را ذکر کرده که تیست طریه از بیابن مردو«گفته: 

گاه به حقائق  موضوع نزد أهل یها ث طائر از دروغیحد«د: یگو ی) م۷۲۸ه (تیمیخ اإلسالم ابن تیو ش علم و آ

 ].۹۹: ۴[منهاج السنة: ». باشد ینقل م

 یثینکه حدیر با وجود ایث طیو حد«د: یگو ی، م۲۳۳: ۱۳ر أعالم النبالء: ی) در س۷۴۸(ت یو حافظ ذهب

 ».نمانده یك جزء مخصوص ذکر کرده که آن جزء باقیت شده، و آن را در یروا یادیباشد، اما از طرق ز یف میضع

ت را یاست که آن روا ی) از جمله کسان۴۰۳(ت ی، آمده أبوبکر باقالن۳۵۴: ۷ة: یة والنهایو چنانکه در البدا

 نوشته است. یمجلد بزرگف آن از نظر متن و سند یکرده و در رد و تضع یف معرفیضع

 ی را به رشته یفاتیث تصنین حدی، گفته است: مردم در مورد ا۳۵۴، ۳۵۱: ۷ة: یة والنهایر در البدایو حافظ ابن کث

از آن طرق را ذکر  یدارد سپس بعض یدارد و هر کدام از آنها اشکاالت یث طرق متعددین حدیاند و ا ر در آوردهیتحر

 دارد. یث از نظر صحت اشکالتین حدیباشد اما ا یث متعدد مین حدیچند که طرق ا د: در کل هریگو یکند و م یم

ر را از یث طیعلی و بزار حدی، أبو ید: طبرانیگو ی، م۲۴۰: ۲وان: یاة الحی) در ح۸۰۸(ت یرین دمیو کمال الد

ث از  ین حدیو اح دانسته، یباشند و حاکم آن را صح یف میت کرده اند که تمام آنها ضعیروا یمتعدد یها قیطر

 باشد. یم» الـمستدرکة علی الـمستدرك«ث یأحاد

در مورد » الـمختصر«) در ۸۱۷(ت یروزآبادیعقوب فی، از مجد محمد بن ۳۸۲در الفوائد الـمجموعة: ص یو شوکان

 ».ف هستندیت شده که تمام آنها ضعیروا یاریبس یها قیث از طرین حدیا«ان داشته: ین بیث چنین حدیا

: که در یبر قول ترمذ یقاتی،  در تعل۲۴۵: ۳ح: یز در کتاب مشکاة الـمصابین یمحمد ناصرالدین ألبانخ یو ش

 ».ف استیث ضعین حدیا یعنی«ان داشته:  ین بیچن» ب استیث غرین حدیا«مورد آن گفته: 

 اند: دانسته یث پرنده را قویکه حد یو از جمله کسان
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ابو موسی مدینی گفت: حفاظ بسیاري طرق احادیث طیر (پرنده) را جهت اعتبار و 
اند، از جمله: حاکم نیشابوري، ابو نعیم و ابن مردویه. از حاکم  آوري کرده شناسایی جمع

نیشابوري در مورد حدیث طیر سؤال شد، گفت: صحیح نیست. در حالی که حاکم 

ق صالح یکند  که او از طر ی، از او نقل م۱۲۳: ۱۲خ دمشق: یتار ) در آنچه ابن عساکر در۳۸۵ن (تیابن شاه

ج یث را تخریب، از أنس، حدید بن المسید، از سعیبن ز یعالء، از عل یاد أبیر، از عبد الله بن زیبن عبد الکب

 ت کرده،یث را رواین حدیا ییر به تنهایش صالح بن عبد الکبینموده و گفته: و عبد القدوس بن محمد از عمو

 ث حسن است.ین حدیت کرده باشد، و ایث را رواین حدیگر اید یکنم کس یفکر نم

ب مجهول و گمنام است، و چنانکه یر بن شعیرا صالح بن عبد الکبیاشکال است، ز ین جاین تحسیم: ایگو یم

نکرده ت یاز او روا یگریچ کس دیر از خواهر زاده اش عبد القدوس بن محمد هی، آمده غ۲۹۸: ۲زان: یدر الـم

و ». ث او منکر استیاحاد«اد أبو عالء گفته: ی، در مورد عبد الله بن ز۹۵: ۵ر: یخ الکبیدر التار یاست. و بخار

ست، و ین یزین گفته: چیف است، و ابن معید همان ابن جدعان است که أحمد در مورد او گفته: ضعیبن ز یعل

 .۱۲۸: ۳زان: ید. المشو یاند: به او استدالل نم و أبو حاتم گفته یامام بخار

 یح معرفین آن را صحیخیبر شرط ش» الـمستدرك«م حاکم در یان داشتیاز انس ب یق قبلیو چنانکه در طر

 ی، و أبیت از علیت کرده، سپس رواینفر از اصحابش آن را از انس روا یب به سیقر یگروه«نموده، و گفته: 

ت ین قول حاکم (آن را از انس روایبر ا یو حافظ ذهب». کرده است یح معرفینه را صحی، و سفید خدریسع

ح باشد به آنها اسناد شود: و در مورد یوصل کن که صح ینیق را نوشته است: آنها را به معتبرین تعلیکرده) بهتر

ا گفته: نه به خد» کرده است یح معرفینه را صحی، و سفید الخدریسع ی، و أبیت از علیروا«قول دوم حاکم: 

 .۳۵: ۷ة: یة و النهایستند: البدایح نیچ کدام از آنها صحیه

 یم الحداد از حسن بن أحمد سمرقندینع ی، از  أب۱۰۴۲: ۳، تذکرة الحفاظ: ۱۶۸: ۱۷ر: یدر الس یحافظ ذهب

م، از أبو یالحسن نشسته بود ید أبیدر مجلس س«کند که گفته:  یحاکم نقل م یاخیحافظ، از أبا عبد رحمن شاذ

بعد از  یچ کسیبود ه یح میست و اگر صحیح نیر سؤال شد؟ گفت: صحیث طیعبدالله حاکم در مورد حد

ر را در یث طیشان حدیاست، پس چرا ا یقو ین سخنیا«گفته:  یسپس ذهب» بود یتر نم بزرگ یاز عل  امبریپ

 ».شان با هم تفاوت دارندینکه اجتهادات ایج کرده است؟!! مثل ایتخر» ک(الـمستدر

آن روایتی منکر «، گفته: ۳۳۶: ۳زان: یث متفاوت است. در لسان الـمیز در مورد آن حدیو قول حافظ ابن حجر ن

مشکاة  یانیپا ی مهیدر ضم» ح السنة ووصفت بالوضعیمصاب يث وقعت فیاألجوبة عن أحاد«و در » است

ل بن عبدالرحمن را یإسماع یث سدیمسلم احاد«کرده است. گفت:  ی، آن را حسن معرف۳۱۳: ۳ح: یالـمصاب

م: در یگو یم». اند د کردهییی القطان او را تأیحیان و یاز جمله شعبه و سف یتخریج نموده است، و جماعت

ان کرد یکند و در آنجا ب یاشاره م یو نسائ یت ترمذیم به روای) از آن بحث کرد۱۰که در شماره: (» الخصائص«

د ییگر هر چند که معتبر باشد چنانکه حافظ او را تأ باشد، و افراط یمع یگرائی در تش موصوف به افراط یکه سد

 شود.  یرفته نمیتش پذیکند روا یت میکه بدعِت او را تقو یزیکرده است در چ
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حدیثی   منسوب به تشیع است و هنگامی که از او درخواست شد در فضایل معاویه
آید، و به این خاطر او را  آید، از قلبم بیرون نمی را روایت کند گفت: از قلبم بیرون نمی

احادیث ضعیف، و حتی » االربعین«کتک زدند ولی باز هم نکرد. حاکم در کتاب 
اش به جنگ  کند، مانند گفته حدیث موضوع است روایت می ي احادیثی که در نزد ائمه

از علماي حدیث  گري او و امثال او شکنان و قاسطین و مارقین، اما شیعه بر ضد پیمان
رسد که علی را بر ابوبکر  گاه به این حد نمی مانند نسائی و ابن عبدالبر و امثال آنها هیچ

شود که علی را بر آن  برتري بدهند، لذا در میان علماي حدیث کسی پیدا نمی  و عمر
گري شان این بوده که برخی از  دو (ابوبکر و عمر) برتري داده باشد، بلکه نهایت شیعه

اند. و یا این که از ذکر محاسن و اوصاف نیکوي   آنها علی را بر عثمان برتري داده
مقاتلین و مخالفین او رویگردان بوده اند؛ زیرا علماي حدیث بر اثر شناختی که به 
احادیث صحیح در مورد فضایل ابوبکر و عمر دارند، از سخنان دروغ و نابجا محفوظ 

گري بوده از میان آن دسته که به احادیث اشتغال  افضیاند و کسانی که مایل به ر بوده
اند این است که در فضایل  اند مانند ابن عقده و امثال او، تنها کاري که انجام داده داشته

علی احادیث دروغ و موضوع را جمع آوري کرده است، و نتوانسته که احادیث مربوط 
اق علماي حدیث روایات مربوط به به فضایل ابوبکر و عمر را دور اندازد؛ زیرا به اتف

 باشد. فضایل آن دو بیشتر و صحیح تر از احادیث مربوط به فضایل علی می
و امام احمد بن حنبل نگفته است: احادیث صحیح مربوط به فضایل علی بیشتر از 

تر از این است  باشد، بلکه امام احمد بزرگ احادیث صحیح مربوط به فضایل دیگران می
پیرامون او روایاتی «ی را بگوید، بلکه از او روایت شده که گفته است: که چنین دروغ

در حالیکه پیرامون این روایت ». گزارش شده که دربارة دیگران گزارش نشده است
 هایی است که مناسب نیست در اینجا ذکر کنیم. گفته

ترین مخلوق خداوند  : خوردن پرنده آن قدر مهم نیست که با آمدن محبوبسوم
براي خوردن متناسب باشد؛ زیرا طعام دادن به افراد خوب و بد چیزي مشروع است، و 

ي خوردن از این پرنده هیچ تقربی به  خورد به وسیله این فردي که از این پرنده می
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شود، پس  کند، و هیچ گونه مصلحت دینی و دنیوي در آن یافت نمی خداوند کسب نمی
 ترین خلق خدا آن را انجام دهد؟ زم باشد محبوبچه چیز مهمی اینجا نهفته است تا ال

  گویند: پیامبر : این حدیث با مذهب شیعه تناقض دارد؛ زیرا آنها میچهارم
باشد، اما این  ي بعد از او می ترین مخلوق خداوند و خلیفه دانست که علی محبوب می

 چه کسی است.ندانسته آن فرد محبوب نزد خداوند   حدیث بیانگر این است که پیامبر
ترین خلق نزد  دانست که علی محبوب می  اینکه گفته شود: یا اینکه پیامبر پنجم:

خداست، یا ندانسته است. اگر آن را دانسته، برایش این امکان فراهم بوده که کسی را 
گفت:  طلبید. یا می دنبال او بفرستد، به همان صورت که یکی از اصحاب را به حضور می

ترین خلق نزد تو است پیش من بیاور، پس چه نیازي به  ا که محبوبخداوندا علی ر
کرد انس نیز از آن امید باطل نجات  ابهام در این مسئله داشت؟ و اگر نام علی را ذکر می

 بست. یافت و در را بر روي علی نمی می
  دارند پیامبر آن را ندانسته، پس ادعاي آنها باطل است که اعالم می  و اگر پیامبر 

ترین خلق نزد شما و نزد من؛  آن را دانسته است، سپس قول ایشان که گفته: محبوب
 ترین خلق نزد خود را نشناخته است؟!. چگونه او محبوب

اند  احادیث ثابتی که در صحاح آمده و اهل حدیث بر صحت آن اجماع کرده ششم:
در قسمت فضایل  اند با این روایت تناقض دارد. هر کس و همه آن را مقبول دانسته

کند،  اصحاب در صحیح مسلم و بخاري بیندیشد این نکته را به خوبی درك می
اگر در میان اهل زمین یک خلیل و دوست «که در صحیحین آمده پیامبره فرمود:  همچنان

و این حدیث مستفیض و ». کردم کردم حتما ابوبکر را انتخاب می صمیمی را انتخاب می
هاي متعدد این  اند، زیرا از راه لم حدیث آن را متواتر دانستهمشهور است، بلکه اهل ع

حدیث گزارش شده است، از جمله از طریق ابن مسعود، ابی سعید و ابن عباس و ابن 
زمین هیچ کس نزد ایشان  ي دارد که در میان افراد کره زبیر. این حدیث صریح اعالم می

می نهایت محبت و دوست داشتن تر از ابوبکر نیست؛ زیرا خلیل و دوست صمی محبوب
 دوستی باید تنها براي خداوند شایسته است.  است، و این گونه
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شود چه کسی را از همه  و در حدیث صحیح آمده هنگامی که از ایشان سؤال می
بیشتر دوست دارد در جواب فرمودند: عائشه، گفته شد: در میان مردها چه کسی را از 

 پدر عائشه. همه بیشتر دوست دارید؟ فرمود:
ترین فرد نزد  گفتند: اي ابوبکر تو بهترین ما و سید و ما و محبوب و اصحاب می

گفت و هیچ  این سخن را در میان مهاجرین و انصار می  هستی، سیدنا عمر  پیامبر
 کرد. کس آن را انکار نمی

تابع و پیرو محبت خداوند متعال است و ابوبکر  همچنین محبت پیامبر
باشد؛  ترین فرد می نیز محبوب ن شخص نزد خداوند است، پس نزد پیامبرتری محبوب

ترین فرد نزد خدا کسی  ترین بود، و گرامی زیرا ابوبکر از همه پرهیزگارترین و گرامی
 است که در برابر دستورات قرآن و سنت از همه پرهیزگارتر باشد.

 فرمود:و بدین خاطر ایشان متقی ترین فرد است زیرا خداوند 

 ٱ َوَسُيَجنَُّبَها﴿ 
َ
ِيٱ ١٧ َ� �ۡ ۡ� ٰ  ۥَماَ�ُ  ِ� يُؤۡ  �َّ َّ� َحدٍ  َوَما ١٨ َ�َ�َ

َ
 َزىٰٓ ُ�ۡ  َمةٖ ّ�ِعۡ  ِمن ۥِعنَدهُ  ِ�

ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  ١٩  ٱ َرّ�ِهِ  هِ وَجۡ  ءَ تَِغا
َ
�ۡ ٰ  ].21-17[اللیل:  ﴾٢١ َ�ٰ يَرۡ  َف َولََسوۡ  ٢٠ ۡ�َ

آن کسی که دارائی خود را  .داشته خواهد شدلیکن پرهیزگارترین از آن به دور  و«
هیچ کسی بر او حق نعمتی ندارد تا نعمت جزا داده  دهد تا خویشتن را پاکیزه بدارد. می

باشد. قطعاً راضی  بلکه تنها هدف او جلب رضاي ذات پروردگار بزرگوارش می  . شود
 .1»خواهد بود و خوشنود خواهد شد

(باتقواترین) بعضی » اَتقی«گوییم:  داریم می ا بیان میو ما همراه با دلیل سخن آنها ر 
باشد، و هرگاه نوع باشد اشخاصی را جمع  اوقات نوع و بعضی اوقات شخص می

وجود ندارد، این سخنی باطل است؛ » اتقی«کند. اگر گفته شود: در میان آنها شخصی  می
همچنین این قول تر هستند،  زیرا بدون شک بعضی از مردم نسبت به بعضی دیگر متقی

  گویند: ابوبکر بعد از پیامبر باشد، زیرا اهل سنت می خالف نظر اهل سنت و شیعه می
ترین است و  متقی  گویند: علی بعد از پیامبر ترین فرد این امت است، و شیعه می متقی

ات در مورد ابوبکر نازل شده، ین آیاند که ا ن گفتهیاز مفسر یاریها گفته است: و بس هین آیر ایر در تفسیابن کث -١

 اند.  ان داشتهین مسئله  بین را بر این باره اجماع  مفسریاز آنها در ا یبعض یحت
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افراد ترین فرد است، و بعضی از مردم  متقی  بعد از پیامبر  اند عمر بعضی از مردم گفته
کنند. و کسی که توقف نموده یا در مورد آنها شک داشته، هرگز نگفته که  دیگري را ذکر می

ها  آنها در تقوا مساوي هستند. اگر گفته باشد آنها در فضل مساویند، پس او با اجماع طائفه
   باشد.  ترین فرد می مخالفت کرده است، پس این نظریه پذیرفته شد که این متقی

شخص باشد، پس او یا ابوبکر است و یا علی. و هر گاه آن کلمه  نام» قیات«و اگر 
شوند و آن نوع است که  شود که در آن داخل می اسم جنس باشد شامل تمام کسانی می

شود. و به اتفاق  باشد، و یا اینکه غیر از آن دو براي آن کلمه معین می همان قسم اول می
ت، و به کار بردن آن براي علی نیز باطل است؛ شیعه و سنی این قسم در آیه منتفی اس

 زیرا خداوند فرموده است:

 ٱ وََسُيَجنَُّبَها﴿
َ
ِيٱ ١٧ َ� �ۡ ۡ� ٰ  ۥَماَ�ُ  ِ� يُؤۡ  �َّ َّ� َحدٍ  َوَما ١٨ َ�َ�َ

َ
 َزىٰٓ ُ�ۡ  َمةٖ ّ�ِعۡ  ِمن ۥِعنَدهُ  ِ�

ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  ١٩  ٱ َرّ�ِهِ  هِ وَجۡ  ءَ تَِغا
َ
�ۡ ٰ  ].21-17[اللیل:  ﴾٢١ َ�ٰ يَرۡ  َف َولََسوۡ  ٢٠ ۡ�َ

آن کسی که دارائی خود را  .لیکن پرهیزگارترین از آن به دور داشته خواهد شد و«
هیچ کسی بر او حق نعمتی ندارد تا نعمت جزا داده  دهد تا خویشتن را پاکیزه بدارد. می

باشد. قطعاً راضی  بلکه تنها هدف او جلب رضاي ذات پروردگار بزرگوارش می  . شود
 .»اهد بود و خوشنود خواهد شدخو

 و به چند دلید این اوصاف در علی منتفی هستند:
: به اتفاق علماء این سوره مکی است و در مکه علی فقیر و تحت کفالت نخست

به  بود و مال و ثروتی در دست نداشت که آن را انفاق کند، بلکه پیامبر  پیامبر
 کرده بود. سالی او را به خانواده خود ضمیمه خاطر خشک

 : خداوند فرمود:دوم

َحدٍ  َوَما﴿
َ
 ].19[اللیل:  ﴾١٩ َزىٰٓ ُ�ۡ  َمةٖ ّ�ِعۡ  ِمن ۥِعنَدهُ  ِ�

 .»هیچ کسی بر او حق نعمتی ندارد تا نعمت جزا داده شود«
  اش کرده بود، پس از طرف پیامبر ي خانواه علی را ضمیمه  و به خاطر اینکه پیامبر

گونه پاداش دنیوي را  پاداشی براي علی وجود داشته، بر خالف ابوبکر؛ زیرا ابوبکر هیچ
کرد، بلکه تنها نعمت دین براي او وجود داشت و پاداش  کسب نمی  از طرف پیامبر
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آن هم بر خداوند است و جز او هیچ کس دیگري توانایی پاداش را ندارد، پس نعمت 
براي علی هم اجر   براي ابوبکر دینی است نه دریافت اجر، و نعمت پیامبر  پیامبر

 دنیوي است و هم دینی.
بخشد، صفت ثابت  نعمت نمى  و این متقی که هیچ کس را به قصد دریافت پاداش

 توان آن را براي علی به کار گرفت. ابوبکر است و نمی
رضاي خدا داده است نه به  اگر گفته شود: مراد این است که ایشان به خاطر کسب

عنوان پاداش کسی که به او نعمت بخشیده است. و اگر فرض کنیم که به کسی بخشیده 
که با او نیکی کرده است و چیز دیگري را به خاطر خداوند بخشید، پس این از جمله 

 نعمت نبخشیده است.  چیزي است که براي کسی به قصد دریافت پاداش
به او   رض کن که چنین است، اما علی جز آنچه پیامبرشود: ف در پاسخ گفته می

هایی کرده و  براي علی نیکی  کرد و پیامبر داد چیز دیگري را انفاق نمی دستور می
گردد، و انفاقات علی مانند  نعمتهایی بخشیده بود، پس پاداش داده شده محسوب می

 بخشش و انفاق ابوبکر خالی از پاداش دنیوي نیست.
تر است،  تر است، اما در صفت پرهیزگاري و تقوا ابوبکر کامل دیگران متقیاز   علی

آید، چون در میان  کس با او مساوي در نمی کند که هیچ زیرا الفاظ آیه چنان بر او مطابقت می
قبل از اسالم و بعد از اسالم هیچ کس به  -عمر، و عثمان و علی و دیگران-مهاجرین 

کرد، ایشان انیس و محبوب بود و مردم را در مشکالت  نیکی نمیي ابوبکر با مردم  اندازه
رساند، همچنان که ابن الدغنه سید قاره در هنگام خروج ابوبکر از مکه در مورد او  یاري می

شود، زیرا تو درمانده را  رود و نه بیرون رانده می گفت: شخصی همچون تو بیرون نمی
 .1شتابی قت بالهاي سخت به یاري میکنی و در و کنی و مهمان نوازي می کمک می

امصص بظر الالت، أنحن نفرّ عنه «و در صلح حدیبیه وقتی که به عروه بن مسعود گفت: 

) (کتاب مناقب األنصار، ۵۸(این عبارتها در ص ۶۱-۵/۵۸ یت شده و در: بخاریروا ل ث از عائشهیحد -١

 . و در  تعلیق محققین۱۳-۲/۱۱مدینة) آمده است. و در: سیرة ابن هشام ـوأصحابه إلی ال  باب هجرة النبي

ی دال و کسر غین و فتح نون مخففه  است. و قسطالنی به فتحه کو اسم ابن  دغنة: مال«نیز آن را نگاه کن: 

 ».شود خوانده است، و به ضم دال و نون به صورت مشدد نیز خوانده می
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کنیم؟!. به ابوبکر گفت: اگر  کنیم و او را رها می . برو عورت الت را بمک، ما فرار می1»وندعه
 دادم. حتما پاسخ تو را میام  بر من دست منت و بخشش نداشتی که پاداش آن را به تو نداده

و قبل از اسالم و بعد از اسالم هرگز مشهور نیست که کسی در دنیا بر ابوبکر خرج 
 باشد: ترین صحابه براي این صفت می کرده باشد، پس ایشان شایسته

َحدٍ  َوَما﴿ 
َ
 ].19[اللیل:  ﴾١٩ َزىٰٓ ُ�ۡ  َمةٖ ّ�ِعۡ  ِمن ۥِعنَدهُ  ِ�

انفاق کرده بود. در مسند امام احمد آمده:   نعمتی دنیوي را بر علی  پیامبرما 
خواست که آن را براي او  افتاد از هیچ کس نمی وقتی که شالق از دست ابوبکر می

 .2گفت: دوست صمیمیم به من دستور داده که هیچ چیزي را از مردم نخواهم بردارد، و می
به   آمده، ایشان گفت: پیامبر  فاروقو در مسند و ترمذي و ابی داود حدیث عمر 

ما دستور داد تا صدقه بدهیم. در آن روز اموالی در دست داشتم، با خود گفتم امروز از 
گیرم؛ زیرا هیچ وقت در بخشیدن اموال از او سبقت نگرفته بودم، پس  ابوبکر پیشی می

ات باقی  هفرمود: چه چیزي را براي خانواد  نصف آن را با خود آوردم. پیامبر
ام. سپس ابوبکر با تمام دارائی  ام در منزل جا گذاشته ي آنچه آورده اي؟ گفتم: اندازه گذاشته

اي؟ فرمود: خدا  ات باقی گذاشته فرمود: چه چیزي را براي خانواده  خویش آمد. پیامبر
 وانم.ت گاه از شما پیشی گرفته نمی ام. پس گفتم: هیچ و رسول خدا را براي آنها جا گذاشته

روط کتاب الش ۱۹۸-۳/۱۹۳: یق او بودند. در بخاریت شده که هر دو رفیث از مسور بن مخرمه و مروان روایحد -١

آمده است. ابن  ۳۳۱-۳۲۸و ۳۲۶-۴/۳۲۳ یمسند چاپ حلب ۱۹۴ن عبارت در صیباب شروط جهاد. و ا

. چون او کبرو عورت مادرت الت را بم یعنینگاشته: الت نام بت عروه بود، » ۵/۳۴۰ یفتح البار«حجر در 

که  یز است نسبت به کسیشود که جا ین نکته برداشت میث ایرا به مسلمانان نسبت داد و در حد یفرار و بزدل

 به کار برده شود. کیسزاوار است الفاظ رک

ملیکة آمده که ایشان گفته:  ) از ابن أبی۶۵(رقم  ۱۸۱-۱/۱۸۰(چاپ المعارف)  مسندـالاین حدیث با این معنی در  -٢

آمد و خود  یین میخواباند و از شتر پا گوید: ایشان شتر را می افتاد، روای می بسیاری اوقات شالق از دست ابوبکر می

فرمود:  فرمودی تا آن را به شما پس بدهیم؟ می کردند: چرا امر نمی داشت، خدمت او عرض می شالقش را بر می

به خاطر وجود انقطاع در «گوید:  می/دوست صمیمیم به من دستور داده که هیچ چیزی را از مردم نخواهم. محقق 

است.  هبدین کار دستور داد   از اصحاب روایت شده که پیامبر . و از تعدادی»باشد این حدیث سند آن ضعیف می

 .۵/۱۸۱مسند (چاپ حلبی) ـمسألة للناس)، الـ(کتاب الزکاة، باب کراهة ال ۲/۷۲۱مسلم 
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تمام اموال خود را آورد، با این حال هم از دست کسی چیزي براي   ابوبکر
کرد و  کرد و از زحمات خویش کسب روزي می گرفت، بلکه تجارت می خوردن نمی

هنگامی که سرپرستی مردم را به عهده گرفت و به خاطر کار مسلمانان از تجارت 
گذشته عمل کند، از مال خدا و رسول خدا که توانست مانند  بازماند و دور افتاد و نمی

 کرد. اي نمی گونه استفاده کرد و از اموال مردم هیچ براي او مقرر شده بود استفاده می
گرفت و خصوصی چیزي را  هیچ چیز خاصی را براي ابوبکر در نظر نمی  و پیامبر
گرفت و بر  ابوبکر می بخشید، و حتی از مال داد، بلکه مانند سایر مردم به او می به او نمی

بخشم و مردانی را رها  من به مردانی می«فرمود:  می  کرد، و پیامبر دیگران انفاق می
ترند که به آنها عطا  بخشم نزد من از کسانی محبوب کنم، اما کسانی که به آنها نمی می
رخی کنم، و ب کنم که جزع و هلع را در قلوب آنها مشاهده می کنم. به کسانی عطا می می

 .1»هاي شان وجود دارد سپرده است مردم را به استغناي که در قلب
در آن   اند و پیامبر خبر دادند که انصار سخنانی گفته  و هنگامی که به پیامبر

مورد از آنها سؤال کرد، در جواب گفتند: اي رسول خدا! افراد بزرگ و برجسته در میان 
اند: خداوند رسولش را  کاران در میان ما گفته تازهاند، بلکه نوجوانان و  ما چیزي نگفته

کند در حالی که خون از شمشیرهایمان  کند و ما را رها می ببخشد، به قریش عطا می
اند،  کنم که تازه از کفر دست برداشته من به کسانی عطا می«فرمود:   چکد، پیامبر می

برگردند و شما همراه با پیامبرتان به آیا شما راضی نیستید که دیگران با اموال و دارایی 
گردید بهتر از آن است که  منزلگاه برگردید، به خدا سوگند چیزي که شما با آن بر می

شما در آینده «دارند، گفتند: آري اي رسول خدا راضی هستیم. فرمود:  دیگران بر می

(کتاب الجمعة، باب من قال  ۱۱-۲/۱۰ یدر: بخار  در الفاظ  از عمرو بن تغلب ککوچ یث با اختالفیحد -١

 َهلُوً�  ُخلِقَ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إِنَّ ﴿د، باب قول الله تعالی: ی(کتاب التوح ۹/۱۵۶الخطبة بعد الثناء: أما بعد)،  يف
 آمده است. ۵/۶۹) یمسند (چاپ حلبـ، ال﴾...١٩
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به مالقات  برخوردها و حوادث ناگواري خواهید دید، پس صبر و بردباري پیشه کنید تا
 .1کنیم ، گفتند: صبر می»رسید و نزد حوض کوثر با من مالقات خواهید کرد خداوند می

 و در آیه:

 ٱ َوَسُيَجنَُّبَها﴿ 
َ
ِيٱ ١٧ َ� �ۡ ۡ� ٰ  ۥَماَ�ُ  ِ� يُؤۡ  �َّ َّ� َحدٍ  َوَما ١٨ َ�َ�َ

َ
 َزىٰٓ ُ�ۡ  َمةٖ ّ�ِعۡ  ِمن ۥِعنَدهُ  ِ�

ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  ١٩  ٱ َرّ�ِهِ  هِ وَجۡ  ءَ تَِغا
َ
�ۡ ٰ  ].21-17[اللیل:  ﴾٢١ َ�ٰ يَرۡ  َف َولََسوۡ  ٢٠ ۡ�َ

آن کسی که دارائی خود را  .لیکن پرهیزگارترین از آن به دور داشته خواهد شد و«
هیچ کسی بر او حق نعمتی ندارد تا نعمت جزا داده  دهد تا خویشتن را پاکیزه بدارد. می

باشد. قطعاً راضی  زرگوارش میبلکه تنها هدف او جلب رضاي ذات پروردگار ب  . شود
 .»خواهد بود و خوشنود خواهد شد

بخشد که نسبت به او  استثناء منقطع است و معنی آن این است که تنها به کسانی نمی 
اند تا پاداشی براي کار نیک آنها باشد؛ زیرا این کار که در برابر نیکی آنها پاداش  نیکی کرده

 مردم است و مانند معامله و معاوضه زندگی روزمره است.داده شود، یک امر رایج در میان 
اند نیکی کند، و اگر کسی با او  و این بر هر کسی واجب است در حق او نیکی کرده

نیکی نکرده باشد، نیازي به این معاوضه ندارد، پس بخشش ایشان تنها به خاطر کسب 
د که با او نیکی کنن باشد، بر خالف کسی که با کسانی نیکی می رضاي خداوند می

 اند؛ زیرا ایشان نیاز دارد جهت تالفی نیکی او در حق ایشان نیکی کند.  کرده
شود که برتري صدقه دادن فقط بعد از پرداخت معاوضات و  و نیز از آیه فهم می

 فرماید:  پرداخت حقوق واجب است، چنانکه خداوند می

 ].219: ة[البقر ﴾وَ َعفۡ لۡ ٱ قُلِ  يُنفُِقوَنۖ  َماَذا لُونََك  َٔ َو�َۡ� ﴿
 .»پرسند چه چیزى انفاق کنند بگو: مازاد را و از تو مى«

مؤلفة ـال یعطی ي (کتاب فرض الخمس باب ما کان النب ۴/۹۴ یدر: بخار ک ث از أنس بن مالین حدیا -١

مسند (چاپ ـ(کتاب الزکاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم علی اإلسالم...)، ال ۷۳۴-۲/۷۳۳ :مسلمقلوبهم...)، 

 آمده است. ۲۷۵، ۱۶۶-۳/۱۶۵)یحلب
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پس باید کسی که پرداخت قرضهایی بر او است، باید قبل از هر چیز آن را پرداخت  
گیرد، اما اگر آن را انجام داد: فقهاء  نماید، و صدقه بر انجام این واجبها مقدم قرار نمی

 شود، یا اینکه مردود است. دارند که آیا پذیرفته میدر مورد آن دو نظر معروف 
کنند، زیرا  دانند به این آیه استدالل می و کسانی که در آن شرایط صدقه را مردود می

دهد تا پاك شود، و به هیچ کس به قصد دریافت  ستاید که مال خود را مى خداوند کسی را می
ي  قبل از دادن مال خود جهت تزکیه -بخشد، پس اگر بر او واجب بود  نعمت نمى  پاداش
پاداش کسی را بدهد، باید آن را اجرا نماید، اما اگر قبل از پاداش دادن کسی که حقی  -نفس

بخشید، آن شخص ستوده نیست و خداوند او را مدح   بر او دارد مال خود را جهت تزکیه

ْمرنَا َعلَيْهِ  لَيَْس  َ�َمًال  َعِمَل  َمنْ «فرموده است:   کند و عمل او مردود است؛ زیرا پیامبر نمی
َ
 أ

 .1»دشو ایم مردود است و پذیرفته نمی هر کس کاري را انجام دهد که ما بدان دستور نداده«. »رَدٌّ  َ�ُهوَ 
مال هیچ کس به «روایت شده که فرموده است:   : به سند صحیح از پیامبرسوم

ابوبکر از همه بیشتر بر ما «فرموده:  و باز». ي مال ابوبکر به من سود نرسانده است اندازه
  بر خالف علی که پیامبر». منت گذاشته و دارایی خود را براي ما خرج نموده است

در   هرگز ذکر نکرده که علی از مال خود خرج کرده است، و مشهور است که ابوبکر
ا هفت نفر از افراد زیر شکنجه ر -تنها براي کسب رضایت خداوند -ابتداي اسالم 

خرید و آنها را آزاد ساخت. و ابوبکر مانند ابوطالب نبود که به خاطر تعصب نسبی و 
 کمک کند نه به خاطر خدا و جهت تقرب جستن.  خویشاوندي به پیامبر

ترین  اسم جنس باشد، بدون شک واجب است که متقی» اتقی«و اگر قرار باشد که 
ها هستند، پس  هترین افراد قرناین امت در آن داخل شود، زیرا اصحاب بزرگوار، ب

ْحَدَث  َمنْ «ن لفظ و به لفظ: یبه هم ل ث از عائشهین حدیا -١
َ
ْمِرنَا ىِف  أ

َ
هر کس در  « »رَدٌّ  َ�ُهوَ  ِمنْهُ  لَيَْس  َما َهَذا أ

 ۳/۶۹ :یت شده است.  بخاریروا »انجام دهد که در آن موجود نباشد آن کار مردود است یا تازهز یقانون ما چ

 ۹/۱۰۷(کتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا علی صلح جور فهو مردود)،  ۳/۱۸۴وع، باب النجش)، ی(کتاب الب

(کتاب  ۱۳۴۴-۳/۱۳۴۳ :(کتاب االعتصام بالکتاب والسنة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاکم فأخطأ...)، مسلم

لزوم  ي(کتاب السنة، باب ف ۴/۲۸۰ :داود یة، باب نقض األحکام الباطلة، ورد محدثات األمور) سنن أبیاألقض

 ث وجود دارد.ین حدیز همیالسنة). و در سنن ابن ماجه و مسند أحمد ن
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ترین این امت یا ابوبکر است، یا علی و یا کسی دیگر.  ترین این امت هستند و متقی متقی
به اجماع تمام امت سومین گزینه منتفی است. و اگر گفته شود: علی در آن داخل 

د. شود چون بعد از این که ثروتمند شد دارایی خویش را جهت تزکیۀ نفس انفاق نمو می
شود: ابوبکر در ابتداي اسالم و موقع نیاز مبرم به مال و دارایی از ثروت  پس گفته می

 شود. کرد، لذا آن صفت بیشتر بر او تطبیق می خویش انفاق می
در مواردي که امکان مشارکت دیگران نیست ابوبکر را جلو   و همچنین پیامبر

و حج و انتخاب او به عنوان همسفر انداخت، مانند جانشین نمودن ابوبکر براي نماز  می
خویش در هنگام هجرت و صحبت کردن و گفتگوي خصوصی و حکم و داوري و فتوا 

هایی که توصیف آن  دادن در حضور ایشان وراضی شدن به فتواي او و دیگر ویژگی
 طوالنی است.

تر است، پس او بیش از  تر باشد نزد خدا هم گرامی و هر کس در این صفت کامل
گیرد و به دالیل زیادي ثابت شده که ابوبکر در صدیق  مورد محبت خداوند قرار میهمه 

ترین صحابه بوده است، که صدیقین بعد از انبیاء بهترین مخلوق هستند و  بودن گرامی
 .تر است تر باشد از همه بزرگ هر کس در آن کامل

ابوبکر و  همچنین در روایت صحیح از علی بن ابی طالب روایت شده که فرمود:
بهترین افراد این امت هستند و این سخن علی مستفیض و متواتر   عمر بعد از پیامبر

دادند به شالق و تازیانه زدن  گشت. همچنین کسانی را که او را بر آن دو برتري می
شنیده بود و بدون شک علی   آن را از پیامبر  تهدید نمود. و روایت شده که علی

 کرد. أله تأکید میآگاهانه روي این مس
هاي زیادي به طور مفصل توضیح داده شده، ولی ما فقط جهت  و این مسأله در کتاب

 اثبات موضوع بودن حدیث طیر به این توضیح پرداختیم.
* * * 

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل نهم
به اتفاق مسلمانها، سید المرسلین و امام المتقین و رهبر کسانی که 

 است شود فقط رسول اهللا  محل وضویشان منور می

به اصحاب دستور داد تا   اند که پیامبر نهم: جمهور روایت کرده«گوید:  شیعه می

غرّ علی را امیر خود قرار دهند و فرمود: علی سید مسلمانان و امام متقیان و رهبر (
محجلین) است. و فرمود: او (اشاره به علی) ولی و سرپرست هر مؤمنی است که بعد از 

براي هر زن و  من زندگی کند. و در حق او فرمود: علی از من و من از علی هستم و او
پس فقط علی براي امامت ». مرد مؤمنی از خودشان نسبت به آنها سزاوارتر است

 اب جانشینی علی نص صریح هستند.شایسته است. و این روایات در ب

 توان پاسخ گفت:  به این استدالل از چند نظر می

: صحت حدیث باید بررسی شود، او طبق عادت خویش آن را به هیچ کتابی پاسخ اول
سخنی است » اند این را جمهور روایت کرده«نسبت نداده است. اما قولش که گفت: 

حدیث مانند صحاح و مسانید و سنن و هاي معروف  دروغ و بی اساس، چون در کتاب
اند  غیره روایت نشده است و اگر متساهلین و هیزم جمع کنان شب آن را روایت کرده

 دال بر حجت بودن آن نیست تا مسلمانان از آن پیروي کنند.
خداوند دروغ را حرام گردانیده و قدغن کرده که از چیزهاي سخن بگوییم که آن را 

فرماید: هر کس عمدي بر زبان من دروغ گوید  می  رسول اکرمدانیم. همچنین  نمی



 امامت در پرتو کتاب و سنت            426

 .1باید جایگاه خودش را در آتش مهیا سازد
: به اتفاق اهل علم، این روایت موضوع و ساختگی است و هر انسانی با دوم
هاي معتمد  برد که در کتاب می  ترین علم حدیث به دروغ بودن روایاتی پی ابتدایی

 اند. ند و سنن و غیره روایت نشدهو مس حدیث مانند صحاح
: هرگز جائز نیست چنین چیزي به پیامبر نسبت داده شود، چون دروغ است و سوم

 رسول اکرم بزرگ انبیاء و امام متقین و پیشرو امت در قیامت از دروغ مبرّاست.
تر است، در پاسخ گفته  علی از همه بزرگ  اگر کسی بگوید: بعد از رسول خدا

شود: در حدیث چیزي وجود ندارد که دال بر این تأویل باشد، بلکه خالف این در  می
روایت ذکر شده است، چون بهترین امت اسالمی قرن اول بوده و آن قرن غیر از رسول 

خبر  چگونه از چیزي  هیچ امام و بزرگ و رهبر دیگري نداشتند و پیامبر  اهللا
 دهد که وجود خارجی نداشته باشد در حالی که مردم نیازمند آن باشند؟  می

است، پس علی چه کسانی را رهبري   و همچنین امام و پیشرو در روز قیامت محمد
هاي شسته شده با  کند؟ همچنین از دیدگاه شیعه، جمهور مسلمانانی که دست پا و محل می

 کند؟  ق هستند، پس علی چه کسانی را رهبري میدرخشد کافر و فاس آب وضوي آنها می
، »آرزو داشتم که برادرانم را ببینم«در حدیث صحیح روایت شده که پیامبر فرموده: 
 عرض شد: اي رسول خدا، مگر ما برادران تو نیستیم؟ 

 ».اند شما اصحاب و یارانم هستید، برادرانم هنوز به دنیا نیامده«فرمود: 
 ا را می شناسی؟ عرض کردند: چگونه آنه

هاي فراوانی دارد و بعضی از آنها داراي  اگر شما مردي را ببینید که اسب«فرمود: فرمود: 
 ؟»شناسد هاي سیاه و تیره نمی پیشانی و دست و پاهاي سفید باشند آنها را در میان اسب

(صحیح بخاری کتاب علم، هریره حدیث را روایت کرده اند  اصحابی مانند زبیر و انس و ابی سعید خدری و ابی -١

)، ابن ماجه و ترمذی و دارمی. و ۲۲۹۹.  ۲۲۹۸/  ۴باب اثم من کذب علی النبی)، صحیح مسلم کتب زهد (

در  ی، و ابن جوز۷۰۰۶، ۶۸۸۸، ۶۴۸۶ یها در مسند در موارد متعدد از جمله در چاپخانه المعارف شماره

  صحابه از رسول خدا کیث گفته: حدود شصت و ین حدیا ی کتاب الموضوعات خود  در باره ی مقدمه

ت کرده از ین نسخه از نود و هشت نفر روایر ایدم در غیاو را د  خ گفت:یکنم. ش یت و من هم از آنها ذکر میروا

 .  قیجمله ابوبکر صد
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 شناسد. گفتند: البته که می
پیشانی و دست و پاهایشان بر اثر شوند که  برادرانم در حالی وارد محشر می«فرمود: 

 ».آثار وضو نورانی و سفید هستند و من بر حوض کوثر میزبان آنها هستم
گر آن است که هر کس وضو بگیرد و اهل شستن دست و پا و صورت باشد  این بیان

و چنین چیزي شامل همه مسلمان و در رأس آنها ابوبکر و عمر » غُرّ محجل است«
بهره هستند، پس  شویند، از این نعمت بی ه که زیر پا و پاشنه را نمیگردد، اما شیع می

غُر «توانند وارد گروه  ماند تا امام آنها باشد و نمی باقی نمی» غُرّ محجلین«کسی از 
آید  شوند چون سفیدي دست و پا و پیشانی فقط با شستن پاها به دست می» محجلین

» غر محجلین«موجب پیوستن به گروه یعنی همانطور که روشن و سفیدبودن دست 
 شود، پاها هم در رسیدن به این مقام سهیم هستند. می

واي به حال پاشنه و گودي پاهایی «در حدیث صحیح ثابت شده که پیامبر فرمود: 
 ».شوند) از آتش دوزخ (که شسته نمی

ش که هم دست و هم پاهای» محجل«گویند  در لغت عرب مشهور است تنها به اسبی می 
سفید باشند، پس محجل بودن با شستن دست و پا است، اگر کسی آنها را نشوید هرگز از 

 امام شیعه هم خواهد شد؟ » غر محجلین«آید، پس چگونه امام  به حساب نمی» غر محجلین«
علی قائد و بزرگ و سید است، با بداهت و   سپس ادعاي اینکه بعد از رسول اهللا

هرگز چنین   وم و آشکار است. چون رسول خداعلم ضروري دروغ بودنش معل
  شود. رسول اکرم چیزي نفرموده، بلکه در بیانات تابناك حضرت خالف این ثابت می

کاري بر همه امت برتري داده است و این تفضیل  ابوبکر و عمر را بدون محابا و پنهان
 .اي شهرت یافته بود که حتی کفّار از آن اطالع یافته بودند به گونه

 در جنگ اُحد وقتی مسلمانان شکست خوردند، ابو سفیان خطاب به مسلمانان گفت:
سه دفعه این جمله را تکرار کرد. پیامبر به مسلمانان » آیا محمد میان شماست؟«

 فرمود: جوابش را ندهید.
بعد فریاد زد: فرزند ابو قحافه میان شماست؟ سه بار هم این را تکرار کرد. باز هم 

باز هم  فرمود: جواب ندهید. بعد ابوسفیان سراغ عمر را گرفت ولی پیامبر  پیامبر
 ي جواب نداد. اجازه
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 اند و از شرّ شان خالص شدید. ابوسفیان خطاب به قومش گفت: شکست خورده
گویی اي دشمن  نتوانست خود را کنترل کند و فریاد زد: دروغ می  عمرفاروق

آید به جاي خود باقی  چه تو خوشت نمی و آناند  خدا، آنان که برشمردي همه زنده
 اند. است. تا آخر حدیث. امام بخاري و غیره آن را روایت کرده

کرد، زیرا خاص و عام  این پیشرو کفار بود که جز از ابوبکر و عمر سؤال نمی
 دانستند که این سه نفر رأي کار هستند و سرپرستی کارها بدون آن سه ممکن نیست.  می

  دانستد ابوبکر و عمر وزیر رسول خدا دال بر این است که کفار هم میو همچنین 
هستند و از همه مردم بهتر اند و در اظهار و پشتیبانی اسالم نقش منحصر به فردي ایفاء 

کنند و دیگران از چنین جایگاهی بهره ندارند. یعنی جایگاه آن دو براي کافران هم  می
 احادیث متواتري دال بر این موضوع وجود دارد. معلوم بود چه رسد به مسلمانان. و

عباس گفت: وقتی عمر وفات  در صحیحین (مسلم و بخاري) روایت شده که ابن
ستودند و بر  کردند و به نیکی او را می یافت، مردم او را کفن پوشیدند و برایش دعا می

وقتی که نگاه  خواندند، من هم در این میان بودم. مردي مرا از پشت گرفت، او نماز می
 گفت:  کرد و خطاب به عمر  کردم دیدم علی است بر عمر ترحم می

اي که دوست داشته باشم با کارهاي نیک او به مالقات  کسی را به جاي نگذاشته«
تو به حضور خدا بروم. سوگند به  هکنم با کارهاي شایست گونه که آرزو می خدا بروم، آن

کند، چون خیلی از  و ابوبکر) حشر می  یقت (پیامبرخدا، به نظرم خدا تو را با دو رف
فرمود: من و ابوبکر و عمر آمدیم، یا من و ابوبکر و عمر رفتیم، (اي  پیامبر شنیدم می

 .1»عمر) امیدوارم خداوند تو را با آنها جمع گرداند
هاي  برتري ابوبکر و عمر بر علی و دیگران بر کسی پوشیده نبود، بدین علت شیعه

دادند، مگر  بودند ابوبکر و عمر را بر علی ترجیح می که علی را مالقات کردهگذشته 
کسانی که از تشیع علوي هم منحرف شده بودند، بلکه تنها در ترجیح عثمان و علی بر 

 یکدیگر اختالف داشتند.

کتاب حدیث به روایت ابن عباس است، امام بخاری در کتاب فضائل صحابه باب مناقب عمر و امام مسلم در  -١

 اند.  فضائل اصحاب باب فضائل عمر آن را روایت کرده
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دروغ محض » علی ولی و سرپرست هر مؤمنی است بعد از من«همچنین روایت 
حال حیات و بعد از وفات دوست و ولی مؤمنان است و در   است، چون رسول خدا

است. والیت به معنی دوستی که در مقابل عداوت   هر مؤمنی دوست رسول اکرم
 قرار دارد به زمان اختصاص ندارد.

شود: والی هر  اما در مورد والیتی که به معنی سرپرست و امارت است گفته می
شود: اگر ولی (نزدیکان) و والی (امیر و سر  می مؤمنی است، مثالً در فقه باب جنائز گفته

اي جمع شدند، در قول اکثر فقهاء والی مقدم است و بعضی هم  پرست) نزد جنازه
 گویند: ولی حق امامت دارد. می

، جائز نیست که به پیامبر خدا نسبت »علی بعد از من ولی هر مؤمنی است«ي  پس جمله
(بعد از من) نیست و » من بعدي«ي  یازمند کلمهداده شود، چون اگر هدف دوستی باشد، ن

 .1نه ولی »والٍ علی كل مؤمن بعدی«اگر هدف امارت و سرپرستی باشد، باید بگوید: 

در این حدیث صحیح  »تو از من و من از تو هستم« »أنت م� وأنا منك«اما روایت 
آن را در سال قضیه فرموده که علی و جعفر و زید بن   نیست، ثابت شده که پیامبر

او را   ثابت در مورد سرپرستی و کفالت دختر حمزه اختالف پیدا کردند. رسول خدا
 اش که همسر جعفر بود داد و فرمود: خاله مانند مادر است.  به خاله

 و خطاب به جعفر فرمود: تو در اخالق و سیرت مانند من هستی. و به علی گفت:
 من از تو و تو از من هستی. و به زید فرمود: تو برادر و دوست ما هستی.

ي اشعري به سفر بروند یا  فرمود: اگر قبیله  در صحیحین روایت شده که پیامبر
کنند و آن  ي آنها در محل سکونت کم شود، همه چیز خود را در یک جا جمع می نفقه

آنها از من و من از آنها «ها فرمود:  عرينمایند، سپس به اش را میان همدیگر تقسیم می
 ». تو از من و من از تو هستم«گونه که به علی فرمود:  همان». هستم

 ». این از من است و من هم از او هستم«و به جلیبیب فرمود: 
کند و حتی اگر خطاب به  پس روشن شد که این لفظ و عبارت بر امامت داللت نمی

 او بر دیگران نیست. کسی چنین بفرماید دال بر فضل

 کند.  یعنی بر هر مؤمنی امارت می -١

 

                                           





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل دهم
  است نه علی اهللا  سید عترت، رسول

اند که رسول  گوید: دلیل دهم حدیثی است که جمهور آن را روایت کرده شیعه می
 فرموده:  خدا

ْكتُمْ  إِنْ  َما ِ�يُ�مْ  تَارِكٌ  ِإ�ِّ  !أيها انلاس« ِ  ِكتَاُب  :تَِضلُّوا لَنْ  بِهِ  َ�َمسَّ ِ�  ا�َّ ْهُل  وَِعرْتَ
َ
 أ

قَا َولَنْ  بَيىِْت  َّ  يَرَِدا َحىتَّ  َ�ْفرَتِ َوَْض  يلَعَ
ْ
ام  اي مردم، من در میان شما چیزي را جا گذاشته«. »احل

شوید و آن کتاب اهللا و عترت و اهل بیت من است و از  اگر بدان چنگ زنید هرگز گمراه نمی
 .»گردند ر دو بر حوض کوثر نزد من وارد شوند تا ه هم جدا نمی

یا در روایت دیگر فرموده: اهل بیتم مانند کشتی نوح هستند هر کس بر آن سوار 
 گردد. یابد و هر کس بر آن پشت کند غرق می شود نجات می

کند بر این که تمسک جستن به اهل بیت ایشان واجب  این دو روایت داللت می
باشد چون علی امام اهل  پس پیروي از علی واجب می است و علی سید اهل بیت است،

 بیت است.

 توان پاسخ گفت:  به این استدالل از چند نظر می
 رسول خدا«: لفظ حدیثی که در صحیح مسلم از زید ابن ارقم آمده این گونه است: پاسخ اول
 خنرانی پرداخت در مکانی به نام خم در کنار آبی بین مکه و مدینه به پا ایستاد و به ایراد س

ي خدا نزد من آید و من به او جواب مثبت  و فرمود اي مردم: من بشر هستم، شاید فرستاده
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دهم، هان آگاه باشید دو چیز سنگین را میان شما جا گذاشتم، یکی کتاب خدا که نور و 
مردم را به پیروي از کتاب خدا ». هدایت است. کتاب خدا را بگیرید و به آن تمسک جویید

 .1آورم دوم: اهل بیتم، در مورد اهل بیتم خدا را به یاد شما می«یق کرد، سپس فرمود: تشو
این حدیث دال بر این است که رسول خدا به تمسک و پیروي از قرآن دستور  
 شود. دهد و هر کس پیرو آن باشد گمراه نمی می

ي  و در احادیث دیگر هم این چنین روایت شده است، مثالً حدیث مسلم درباره
فرماید: من دو چیز را میان شما جا گذاشته ام و اگر به آنها تمسک  می حجةالوداع

جویید هرگز گمراه نخواهی شد، کتاب خدا و سنت رسول، هان آگاه باشید، در روز 
 گویید؟  شود شما در جواب چه می قیامت در مورد من از شما پرسیده می

اداء کردي و آن را به مردم ابالغ دهیم که رسالت خود را  همه گفتند: شهادت می
 کردي و نسبت به امت خیرخواه و دلسوز بودي.

فرمود: خداوندا، شاهد باش، خدایا،  د و می   کر پیامبر با انگشت به آسمان اشاره می
 شاهد باش خدایا شاهد باش.

ِ� «ي  اما دو جمله ْهُل  وَِعرْتَ
َ
َقا لَنْ  َو�ِ�َُّهَما«. و »بَيىِْت  أ َّ  يَرَِدا ىتَّ حَ  َ�تََفرَّ َوَْض  يلَعَ

ْ
. را »احل

 روایت کرده است. )2(امام ترمذي
در مورد این دو جمله از امام احمد سؤال شد. آنها را تضعیف کرد و عالوه بر او 

 اند: صحیح نیستند. اند و گفته بسیاري از اهل علم این دو جمله را تضعیف کرده
کنند  ایشان هرگز بر گمراهی اجماع نمیاند که اهل بیت  اما گروه دیگري جواب داده

اند که این نظر و  شود و گفته و اگر انسان پیرو آنها باشد در هدایت هرگز گمراه نمی
 اند. باشد همانطور که امام قاضی ابو یعلی و دیگران فرموده دیدگاه اهل سنت هم می

 طالب). (کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علی بن أبی ۱۸۷۴ -۱۸۷۳/ ۴ :صحیح مسلم -١

 بر این حدیث تعلیقه نوشتم، و این روایت با الفاظ نزدیك به هم از روایت ترمذی از ز -٢
ً
روایت شده. و   ید بن أرقمقبال

) از جابر بن عبدالله با ۳۲۸-۵/۳۲۷ترمذی گفته: این حدیث حسن و غریب است. و ترمذی حدیث دیگری را (

در این باب از أبی ذر و أبی سعید و زید بن أرقم و حذیفه بن أسید. این   به هم روایت کرده است و گفته: کالفاظ نزدی

 اند. حدیث از این وجه غریب جسن است. و سعید بن سلیمان و چند نفری از اهل علم  از زید بن حسن روایت کرده
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حتی اند  اما خوشبختانه اهل بیت هرگز بر خصائص مذهب رافضیه اجماع نکرده
 هاي آنان پاك و مبراء هستند. گی مخالف دیدگاه شیعه از آنها نقل شده است و از آلود

یابد  اهل بیتم مانند کشتی نوح هستند هر کس بر آن سوار شود نجات می«اما حدیث 
اسناد صحیح ندارد و در کتب معتمد هم » شود و هر کس از آن پشت کند غرق می

کنان شب آن را روایت کرده باشند، از  و هیزم جمع روایت نشده است. و اگر متساهلین
 تر است. ارزش این هم بی

در مورد اهل بیتش فرموده: اهل بیت و کتاب هرگز از هم جدا   پیامبرخدا دوم: 
 کوثر نرسند. شوند تا به حوض نمی

این کالم پیامبر صادق و تصدیق شده است و بر حجت بودن اجماع اهل بیت داللت 
کند اهل بیت شامل  این دیدگاه را نقل کرده و بیان می» المعتمد«قاضی در کتاب کند.  می
شود چون تنها  هاشم و فرزندان عباس و علی و حارث و سایر فرزندان ابی طالب می بنی
 نیست.  عترت رسول اکرم  علی

کند که عالمان اهل بیت مانند ابن عباس و غیره پیروي از علی  سپس قاضی بیان می
کدام از عالمان اهل بیت چنین حقی را براي علی قائل  دانستند و حتی هیچ واجب نمیرا 

 اند. نبودند، بلکه علی را مانند عالمان دیگر قلمداد کرده
ي ایشان امثال ابن  اند، بلکه ائمه اهل بیت بر امامت و فضل علی اجماع نکردهسوم: 

اند، حتی افراد دیگر  علی ترجیح دادهعباس و غیره در امامت و فضل؛ ابوبکر و عمر را بر 
عباس و فرزندان جعفر و بیشتر علویان به امامت ابوبکر و عمر  هاشم و بنی اهل بیت از بنی

حنیفه و شافعی و احمد و  اند. همچنین متأخرین آنها مانند امام مالک و ابی اذعان کرده
 اند. عمر اذعان کرده اند، به امامت ابوبکر و دیگران، که چندین برابر امامیه بوده

هاشم و تابعین و تابع تابعین  با نقل متواتر ثابت شده که اکثر عالمان اهل بیت از بنی
و فرزندان حسین بن علی و حسن، ابوبکر و عمر را دوست داشتند و آنها را بر علی 

 دادند. برتري می
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القرابة وثناء ثناء الصحابة علی «امام حافظ ابو حسن دار قطنی کتابی تحت عنوان 

هایی از این مطالب را  تألیف کرده است که در آن کتاب گوشه 1»القرابة علی الصحابة

ي سنت تـألیف کرده  ذکر فرموده است. همچنین هر کدام از اهل حدیث کتابی در باره

عبداهللا بن احمد و » السنة« کتابباشد، در این مورد هم سخنانی ذکر نموده است، مثالً 

ذر  آجري، اللکائی، بیهقی و ابی السنةابن بطه و  السنةکتاب خالل و » ةالسن«کتاب 

هاي زیادي که شیعه براي اثبات ادعاي  حفص بن شاهین و کتاب هروي و طلمنکی و ابی

نعیم  امام آمدي و کتاب ابی» فضائل الصحابة«کنند، مانند کتاب  خود به آنها استدالل می

اند که همه علیه  فضل سه خلیفه دیگر ذکر کرده و تفسیر ثعلبی، احادیث فراوانی در
 شیعه حجت هستند.

تر است چون به دلیل قران و سنت و اجماع،  این روایت معارض دلیل قويچهارم: 
اجماع امت حجت است، ولی عترت بخشی از این امت هستند، پس اجماع امت مستلزم 

ابوبکر   از رسول خدااجماع عترت است و به اجماع ثابت شده که بهترین مردم بعد 
است. اگر گروهی که اجماع آنها حجت باشد قائل به چنین سخنی باشد، الزم است از 

 آنها پیروي شود.
شود که ابوبکر امام است، اگر این را قبول  اگر امامت علی ثابت نشود، پس ثابت می

یرا گویند علی امام است، ز نکنند، پس سخن آنها در مورد امامت باطل است که می
امامت او ثابت نشده است، پس بنا به قول او جایگاه ابوبکر بعد از پیامبر به نسبت امت، 

 نسبت به عترت است.  مانند جایگاه علی بعد از رسول خدا

 اب فضائل الصحابة را آورده است.) کت۴۲۴ص ۱ج ۱این کتاب را در ضمن سزکین نیافتم، اما او (م -١

 

                                           



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل یازدهم 
 رد کسانی که مدعی امامت علی هستند به استناد حدیث محبت

یل یازدهم حدیثی است که جمهور آن را در مورد محبت و والیت گوید: دل شیعه می
 اند.  علی روایت کرده

دست حسن و   کند که رسول خدا امام احمدبن حنبل در مسندش روایت می
حسین را گرفت و فرمود: هر کس این دو تا و پدر و مادرشان را دوست داشته باشد، در 

 .1بهشت در درجه و مقام من قرار دارد

با الفاظ  ۶۹۴ـ  ۶۹۳/ ۲این حدیث از علی بن حسن از پدرش از پدر بزرگش در باب فضائل صحابه شماره:   -١

گوید: در سند علی بن جعفر بن محمد صادق وجود  به هم روایت شده است، محقق در مورد حدیث می کینزد

در  ،۳/۱۱۷: زان اإلعتدالیشده ولی بقیه راویان ثقه هستند. ذهبی در مدارد که در میان مجروحین و عادالن ذکر ن

نه او را  یار منکر است و ترمذیگوید:  هیچ کس او را تجریح یا تعدیل نکرده ولی حدیثش بس مورد آن راوی می

د آن گفته: سن ،۴/۱۰۸ :ر أعالم النبالءیث را ذکر کرده و در کتاب سین حدین، سپس ایح کرده و نه تحسیتصح

است حسن و  یثین حدی) و گفته: ا۵/۶۴۱( ج کردهیآن را تخر یف است و متن آن منکر است و ترمذیضع

ت به حسن از ین روایکردن ا یمعرف یم که ذهبیدیث جعفر بن محّمد و دیم جز از حدیشناس یب و آن را نمیغر

 یها از نسخه یفقط در برخ  نوشته:) ۲/۲۵قه بر مسند (یرا انکار کرده است. احمد شاکر در تعل یجانب ترمذ

ن یا یکه نصر بن عل یادآور شده که وقتی ،۱۰/۴۳: بیث ثابت است. و در التهذین حدین ایتحس یترمذ

 انه به او بزنند.یوقت متوکل دستور داد هزار تاز ی فهیت کرد، خلیث را روایحد
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هر کس دوست دارد «فرمود:  کند که رسول خدا ن خالویه از حذیفه روایت میو اب
به قصبه یاقوتی که با دست خدا درست شده چنگ زند، علی بن ابی طالب را بعد از من 

 ».ولی و امیر خود قرار دهد
به علی فرمود: دوست داشتن تو ایمان،   سعید روایت شده که رسول خدا و از ابی

شود محب و  و بغض و نفرت از تو نفاق است، اولین کسی که وارد بهشت می
شود، دشمن تو است. و خداوند تو را  دار تو و اولین کسی که وارد جهنم می دوست
 ي این مقام قرار داده است، تو از من و من از تو هستم. شایسته

را دیدم که دست    روایت کرده که گفت: رسول خداشقیق بن سلمه از عبد اهللا
این دوست من است و من هم دوست او هستم، هر کس «گفت:  علی را گرفته بود و می

دشمنش باشد من هم دشمن او هستم و هر کس او را دوست داشته باشد من هم او را 
 ».دوست دارم

برئیل از طرف خدا فرمود: ج  اخطب خوارزم از جابر روایت کرده که رسول خدا
من محبت علی را «با لوح سبز رنگی پیش من آمد که با خطی سفید در آن نوشته بود: 

 ».ام تو هم این را به مردم ابالغ کن بر مردم واجب گردانیده
روایات فراوان دیگري از طرف مخالفین روایت شده که قابل شمارش نیستند و همه 

 براي امامت هستند. آنها حاکی از برتري علی و استحقاق او

 توان به این ادعا پاسخ گفت:  از چند نظر می
: صحت و عدم صحت حدیث نیاز به بررسی دارد و باید مدعی آن را اثبات پاسخ اول

شود: مسند امام  گوید: احمد بن حنبل آن را روایت کرده، گفته می کند. در مورد این که می
مورد فضل صحابه تألیف کرده است. اکثر احمد مشهور است ولی کتاب معروفی هم در 
سند بودنشان در مسند ذکر نکرده. سپس  احادیث آن را به علت ضعف و مرسل و بی

هایی از اساتیدش  زیاده -که مسند را از عبداهللا فرزند امام احمد روایت کرده -قطیعی
 تند.روایت کرده و به مسند افزوده، که به اتفاق اهل علم بعضی از آنها موضوع هس

این رافضی و امثال او از بزرگان جاهل شیعه، بدون تحقیق و جاهالنه روایت مسند 
که هر چه قطیعی روایت کرده صحیح است، یا روایات عبداهللا  را ذکر کرده به گمان این
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را امام احمد روایت کرده است و بین اساتید امام احمد و اساتید قطیعی تفاوت قائل 
اوقات ند که تمام احادیث امام در مسندش قرار دارد و بسیاري کن نیستند. سپس گمان می

کنند که حدیث از مسند نقل شده، ولی وقتی به مسند نگاه کنی اثري از این  اعالم می

و » الطرائف«گونه که ابن بطریق و نویسندة شیعه  خورد همان احادیث در آن به چشم نمی

و افتراهایی   ند. البته این غیر از دروغا غیر آن دو به سبب جهل مرتکب این اشتباه شده
 اند، چون دروغ در میان شیعه بسیار زیاد و رایج است. است که ساخته و پرداخته

اگر فرض کنیم که امام احمد حدیث را روایت کرده باشد، مجرد روایت احمد دال 
بر صحت نیست، چون امام بعضی از احادیث را تنها به این خاطر روایت کرده که 
ضعیف بودن روایت را براي مردم بیان کند. و این کالم امام احمد و سؤال و جوابش 

تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد خصوصاً در رابطه با این  آشکارتر و بزرگ
 اصل عظیم.

، آن 1کند، اولی از زیادات قطیعی است ولی این احادیثی که شیعی به انها استدالل می
روایت کرده  2لی جهضمی، از علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفررا از نصر بن ع

است. و امام ابن جوزي حدیث دوم را در موضوعات ذکر کرده و علت موضوع بودنش 
که   کند بر این ، اما روایت ابن خالویه به اتفاق اهل علم داللت نمی3را بیان نموده است

هاي ساختگی و  م یکی از دروغاین حدیث صحیح است. همچنین روایت اخطب خوارز
 کاري است به اتفاق اهل علم.  ترین نوع دروغ و ساخته از زشت

 ز عبدالله ذکر شده است.) در روایت ا۱۱۸۵(شماره:   ۶۹۴.  ۶۹۳/ ۲. حدیث در کتاب فضائل،  ١

به من خبر داد که گفت: برادرم  ین بن علیبن حس یبن جعفر بن محمد بن عل یفضائل الصحابة: گفت: عل -٢

قه یدر تعل» ةفضائل الصحاب«محقق  ی  ت. قبل از چند صفحه گفتهیبن جعفر به من خبر داد...تا آخر روا یموس

 ث را نقل کردم.ین حدیبر ا

ن که در مورد ید بن أرقم ساخته شده است با وجود ایت را انکار کرده که به نام براء و زین روایا یابن الجوز -٣

کرد. و در  یث جعل میم حدیگفته: اسحاق بن ابراه یت اول گفته: ازدیالفاظ آن اختالف دارندو و در مورد روا

سرقت کرده  ین را از نحود آیساز است که شا ثیحد یکذاب و دروغگو یت دّوم گفته: او عدویروا ی باره

 اش گفته مراجعه کن. ث را ذکر کرده، به آنچه در بارهیحد۱/۳۶۱ :عةیه الشریدر تنز یباشد. و ابن عراق آن را کنان
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احادیثی که ابن خالویه روایت کرده است به اتفاق اهل علم همه دروغ و  دوم:
ساخته شده و در   دانند بر زبان رسول خدا موضوع هستند و اهل حدیث قاطعانه می

صحیح و مسند و سنن و معجم و غیره نامی از این نوع کتب حدیث قابل اعتماد مانند 
 احادیث برده نشده است.

شود چنین چیزهاي از  اگر انسان با دقت به الفاظ روایت بیندیشد، متوجه می سوم:
اي از یاقوت که  شاخه«تراوند و جز دروغ و افتراء نیست. مثالً جمله  ي نبوت نمی کوزه

اند  خرافات روایت است. گویی وقتی که شنیدهاز » با دست خدا ساخته شده است
خداوند آدم را با دست خود از گل ساخته و در آن روح خود را دمید و به آن فرمود: 

اند، ولی این کجا و آن کجا.  این شاخه را هم بر خلقت آدم قیاس کردهبشو، » نكُ «
ه او فرمان داد خلقت آدم را قرآن ثابت کرده، ولی از خاك آفریده شده، سپس خداوند ب

 که به وجود آید، سپس با دمیدن روح در آن زنده شد. 
همچنین آفرینش شاخه با درست کردن کامل شده، و پس از آن در حالتی نبوده که 

ي  تا به وجودآید. و هیچ کس از اهل علم نگفته خداوند شاخه» كن«به آن گفته شود 
ات فراوانی ذکر شده که خداوند یاقوت را با دست خود خلق کرده است، بلکه در روای

تنها سه چیز را با دست خود خلق نموده است: آدم، قلم و بهشت. بقیه چیزها را با 
 ایجاد کرده است.» كن«فرمان 

از این گذشته مگر در گرفتن خلق یاقوت چه رازي نهفته است تا وعدة بزرگی بر آن 
 داده شود؟!.

آیا مسلمان ». شود دشمن علی است اولین کسی که وارد جهنم می«همچنین جمله 
تواند بگوید: خوارج قبل از ابوجهل بن هشام و فرعون و ابولهب و دیگر مشرکین  می

 شوند. ها وارد جهنم می امثال آن
آیا انسان » شود، دوستان تو هستند اولین کسی که وارد بهشت می«همچنین جمله 

هشت محبت علی بوده نه محبت تواند بگوید: علت سبقت پیامبران گذشته به ب عاقل می
خدا و پیامبران دیگر، در حالی که محبت خدا و پیامبران در این مورد سبب است. و آیا 

بیش از   ارتباط سعادت و بدبختی مردم و ورود ایشان به بهشت، به محبت علی
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است؟ پس اگر کسی بگوید:   ارتباط آنها با محبت ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه
ها  شود، و هرکس از آن عثمان و معاویه را دوست داشته باشد وارد بهشت می هر کس

 گردد، آیا این دین است یا از جنس قول شیعه؟ متنفر باشد، وارد دوزخ می
* * * 

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوازدهم 
 اثبات کذب برخی احادیثی که در مورد محبت علی بر پیامبر 

 ساخته اند

ذر غفاري روایت  اخطب خوارزم با سند خود از ابی«گوید: دلیل دوازدهم:  شیعه می
فرموده: هر کسی خالفت را از علی بگیرد کافر است و با خدا و   خدا کرده که رسول

 ».رسول در افتاده و هر کس در مورد علی شک کند کافر است
علی را دید که به سوي خدا بودم، ناگهان  و از انس روایت شده که گفت: نزد رسول

 ». من و او در روز قیامت براي مردم حجت هستیم «آمد فرمود:  ما می
از معاویه بن حیده قشیري روایت است که گفته از رسول خدا شنیدم که به علی «
 ». هر کس بمیرد و دشمن تو باشد بر دیو یهودي یا نصرانی مرده است«فرمود:  می

 ادعا پاسخ گفت: توان به این  از چند نظر می
: صحت و عدم صحت حدیث نیاز به بررسی دارد. و این را به عنوان تنازل با پاسخ اول
گویم، زیرا نقل روایت از خطیب خوارزمی به تنهایی بر صحت حدیث از  خصم می

کند. و این در صورتی است که معلوم نباشد خطیب احادیث  داللت نمی  رسول اکرم
آوري این خطیب  وري کرده است، اما کسی که کمی در جمعآ دروغ و ساختگی را جمع

 .اهللا! این بهتان بزرگی است! سبحانگوید:  بیندیشد، قطعاً می
داند که این روایت  : هر کسی مقداري به علم الحدیث آشنایی داشته باشد میدوم
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 .1ساخته و پرداخته شده است  افتراء و دروغی است به نام رسول خدا
اي  اند؛ چرا میان آنها چنین مسئله اصحاب و تابعین این حدیث را روایت کردهاگر سوم: 

مطرح نشده است؟ چه کسی حدیث را براي ما نقل کرده است؟ در چه کتابی نقل شده؟ هر 
 اند. گویان آن را ساخته داند که حدیث موضوع است و دروغ کس به جریان آگاه باشد می

انصار مسلمان بودند و خدا و رسول را دوست  دانیم که مهاجرین و ما میچهارم: 
داشتند و رسول هم آنها را دوست داشته است بیش از علم و اطالع ما نسبت به صحت 

امام بود. پس چگونه جایز است   خدا دانیم که ابوبکر بعد را رسول این احادیث، و می
با اخبار وروایاتی که بخش متواتر براي ما ثابت شده،  چیزي را رد کنیم که با اخبار یقین

حقیرتر از آن هستند که به آنها روایت آحاد هم گفته شود و معلوم نقل کنندة صادق 
داشته باشد، بلکه اهل علم اتفاق نظر دارند بر این که بزرگترین دروغ هستند، براي 

شود، بلکه أئمۀ حدیث  همین است که هیچ کدام از آنها در کتابهاي قابل اعتماد دیده نمی
 ر دروغ بودنش قاطع هستند.ب

دهد که خداوند متعال از اصحاب راضی و  قرآن در مواضع متعدد شهادت میپنجم: 
 فرماید:  خوشنود است و ایشان را با مدح زیبا ستوده است، خداوند می

ٰ ٱوَ ﴿  ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
لُونَ ۡ� ۡ ٱ ِمنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  �َّ َّ� 

ْ  ُهمۡ َ�نۡ   ].100 بة:[التو ﴾هُ َ�نۡ  َورَُضوا

هر کس بمیرد و در «با سند  و لفظی دیگر ذکر شده است  ۳۸۵/ ۱روایت در الموضعات ابن قیم جوزی شماره:  -١

ابن جوزی ». نسبت علی داشته باشد بر کیش یهودی یا نصرانی بمیردقلبش مقدار کمی عداوت و بغض به 

گوید: این حدیث را  گوید: این حدیث موضوع است چون علی بن قرین در سند آن متهم است. عقیلی می می

 گوید: دروغ گو بود. گوید: دروغ گوی کثیفی است بغوی می وضع کرده. یحیی بن معین می

لی المصنوعة و اما حدیث اول را نیافتم، ا   حدیث موضوع منسوب به جابر ۳۲۸/ ۱ما سیوطی در کتاب الآل

. برای تفصیل بیشتر به کالم سیوطی در »علی خیر البشر فمن أبی فقد کفر«را آورده که نص آن از این قرار است: 

 این مورد مراجعه کنید. 
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پیشگامان نخستین مهاجران و انصار، و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش «
گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند، خداوند از آنان خوشنود است و ایشان هم از 

 .»آماده ساخته است خدا خوشنودند، و خداوند براي آنان بهشت را
 فرماید:  و می

�َّ  لَُ�مۡ  َوَما﴿
َ
�  ْ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  تُنفُِقوا َّ�  ِ َ�ٰ ٱ ُث ِميَ�ٰ  َوِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 َتوِي�َسۡ  َ�  ِض� �ۡ�

نۡ  ِمنُ�م نَفقَ  مَّ
َ
ٰ  حِ َفتۡ لۡ ٱ لِ َ�بۡ  ِمن أ ۚ َوَ� ْوَ�ٰٓ  َتَل

ُ
�ۡ  �َِك أ

َ
ِينَ ٱ ّمِنَ  َدرََجةٗ  َظمُ أ َّ�  ْ نَفُقوا

َ
 ِمنۢ  أ

ٰ  دُ َ�عۡ  ْۚ َوَ� ُ ٱ وََعدَ  َوُ�ّٗ  َتلُوا � سۡ �ُۡ ٱ �َّ  ].10[الحدید:  ﴾َ�ٰ
چرا در راه خدا نباید ببخشید و خرج کنید، و حال این که برجاي مانده آسمانها و زمین به «

اند، برابر و یکسان نیستند.  جنگیده اند و رسد؟ کسانی از شما که پیش از فتح بخشیده خدا می
درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام کسانی است که بعد از فتح بذل و آنان 

 .»دهد اند. اما به هر حال، خداوند به همه، وعده پاداش نیکو می اند و جنگیده بخشش نموده
 فرماید: و می

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱ رَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ ٓ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ا ِشدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ َ�َ  ءُ أ ٓ  ُكفَّ ٰ  َنُهۡمۖ بَيۡ  ءُ رَُ�َا عٗ  ُهمۡ تََرٮ دٗ  اُركَّ  اُسجَّ

ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  ٰ َورِۡض  �َّ ۖ نٗ َ�  ].29[الفتح:  ﴾ا
محمد فرستاده خدا است، و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت، و «

بینی . آنان  مینسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. ایشان را در حال رکوع و سجود 
 .»طلبند جویند و رضاي او را می همواره فضل خداي را می

ُ ٱ رَِ�َ  لََّقدۡ ﴿ ۡ ٱ َعنِ  �َّ َجَرةِ ٱ َت َ�ۡ  ُ�َبايُِعونََك  إِذۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل  ].18[الفتح:  ﴾لشَّ
 .»خداوند از مؤمنان راضی گردید همان دم که در زیر درخت با تو بیعت کردند«

کردند از آنان خشنود  که مؤمنان زیر آن درخت با تو بیعت مىبه راستى خدا هنگامى 
شد و آنچه در دلهایشان بود بازشناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و پیروزى نزدیکى 

 به آنها پاداش داد.

ٓ لِلۡ ﴿ ۡ ٱ ءِ ُفَقَرا ِينَ ٱ ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل خۡ  �َّ
ُ
ْ أ مۡ  رِهِمۡ ِدَ�ٰ  ِمن رُِجوا

َ
ٰ َوأ ِ ٱ ّمِنَ  ٗ� فَۡض  َتُغونَ يَبۡ  لِِهمۡ َ� َّ� 

ٰ َورِۡض   ].8[الحشر:  ﴾انٗ َ�
همچنین غنائم از آنِ فقراي مهاجرینی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون  «

 .»خواهند اند. آن کسانی که فضل خدا و خوشنودي او را می رانده شده
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د، با کن پس چگونه جایز است چیزهایی را رد کنیم که قرآن قاطعانه بر آن داللت می«
این روایات جعلی که ساخته و پرداختۀ کسانی هستند که نه از مقام پروردگارشان ترس 

 اند؟ بودهبراي خدا عظمت و شکوهی قائل اند و نه  و بیمی داشته
سازد و مستلزم این است که علی  دار می این روایت دروغین علی را خدشهششم: 

کافر و مرتد هستند و آنهاي که کند و اصحاب رسول همه  خدا و رسول را تکذیب می
 اند. اند از دائره دین خارج شده خلفاء را انتخاب کرده

عمل نکرد و تن به   ، چون به مفاد حدیث رسول خدا اما در مورد طعن علی
دانست و از آنها بدتر خوارج بودند که  خالفت آنها داد و حتی آنها را مسلم و مؤمن می

ی باز هم در حکم علیه آنها کوتاهی کرد و آنها را بر اساس علیه علی قیام کردند، ولی عل
حدیث رسول کافر ندانست، بلکه اموال و اسیرانشان را بر خود حرام کرد و خطاب به 

کنیم و در فیئ و غنایمی که بدون نبرد به  گفت: ما شما را از مسجد منع نمی آنها می
علی را شهید کرد علی خطاب به  ملجم آید همانند ما حق دارید. حتی وقتی ابن دست می

خواه خودم هستم ولی  نزدیکانش در مورد ابن ملجم گفت: اگر زنده ماندم خودم خون
 به مرتد بودنش حکم نکرد.

از تعقیب و کشتن مجروحان و   و در مورد اهل جمل به اثبات رسیده که علی
هایشان  زن و بچه اسیرانشان نهی کرده است و نگذاشته اموالشان به غنیمت برده شود و

 اسیر و برده شوند.
گیري علی را بررسی کنیم، باید علی کافر باشد  اگر بر اساس نص حدیث موضع

 چون اولین کسی است که رسول خدا را تکذیب کرده است.
هاي اهل صفین نماز خواند و گفت: برادران ما علیه ما  همچنین علی بر کشته شده

، نباید بر آنها نماز  دانست . و اگر آنها را کافر میشوریدند و شمشیر آنها را پاك کرد
 نمود. بخواند و آنها را برادر بداند، بلکه حکم کفر را بر آنها صادر می

شویم که علی هرگز آن مخالفینش را  ي علی متوجه این اصل می ما بالضروره از سیره
ي اسالم  از دائرهکه علیه او جنگیدند کافر ندانسته و مسلمانان و خلفاي راشدین را 

خارج نکرده است. همچنین حسن و حسین و بعد از آنها علی بن حسین و پدرش 
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اند. اگر مخالفین کافر باشند و روایت  جعفر هیچ کدام از آنها را کافر قلمداد نکرده
توانست مانند خوارج  صحیح باشد، اولین کافر علی و اهل بیت هستند، چون او هم می

گیري کند. اگر تاب مقاوت نداشته باشد و نتواند  از دار اسالم کنارهعمل کند و در خارج 
گونه که شیوخ و بزرگان  بر اهل سرزمین اسالم حکم کفر و ارتداد صادر کند، همان

دانست که مسلمانان او را قبول ندارند و علیه او قیام  شیعه چنین کردند. و اگر علی می
ایستی مانند مسیلمه کذاب خود و پیروانش کنند، ب کنند و حدیث رسول را رها می می

 رفتند و براي خود سرزمین دیگري را تأسیس نمایند.  بیرون می
بردند، با این وجود از  مگر پیامبر خود و یارانش در مکه در نهایت ضعف به سر نمی

اي که  کردند، به گونه کردند و دشمنی و دوري خود را به آنها اعالم می کفار دوري می
شدند و هر دو دسته مشخص بودند. و نیز جمعی  مسلمان خوب از هم جدا می کافر و

ها  از ایشان به حبشه هجرت کردند و با وجود ضعفی که داشتند در آنجا هم از مسیحی
 گفتند. جدا بودند و در نزد آنها با دین خود سخن می

ود که دین هاي اسالمی است که مملو از مردم یهودي و نصرانی ب این بالد و سرزمین
ي مسلمانان  انند، آیا علی به اندازه  د کنند و خود را از مسلمین جدا می خود را آشکار می

 هاي امروزي دل و جرئت نداشت؟ ضعیف مکه و نصرانی
اگر قرار باشد هر کس به خالفت علی و اهل بیت شک کند از اسالم خارج شود و مؤمن 

به امامت و عصمت علی و پیروانش باشد،  معتقد  تنها کسی باشد که بعد از رسول خدا
 پس علی اولین کسی است که دین را تغییر داده و مسلمان و کافر را از هم جدا نکرده است.

فرض کن که علی از جنگ علیه آنها عاجز باشد، آیا از مخالفت و عدم بیعت هم 
قیام   عاجز بوده است؟ یعنی از گروهک خوارج هم عاجزتر بود؟!. خوارج علیه علی

کردند و براي خود دار االسالمی را بنا کردند و یاران علی را کافر قلمداد کردند و یاران 
 دانستند.  خود را مؤمن واقعی می

یا چگونه جائز است که حسن امارت مسلمانان را به کسی تحویل دهد که مرتد 
  ویهگونه که در مورد حضرت معا آن -است و از یهودي و مسیحیان هم بدتر باشد

کنید؟ آیا کسی که مؤمن به خدا و روز قیامت باشد چنین کاري را انجام  حکم صادر می
 توانست بر کوفه حکومت کند. دهد؟ حسن می می
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ضمناً معاویه جنگ شروع نکرد ولی در پایان طلب او را به جایی آورد اگر به جاي 
جنگید، چون فضل و بزرگواري حسن و حسین ثابت  نشست معاویه با او نمی پدرش می

 فرماید:  شده است. پیامبر می
این پسرم بزرگ و سید است و زود است که اهللا متعال به سبب او بین دو گروه «

 .1»بزرگ مسلمانان صلح به وجود آورد
بگویند: ما تنها بین مسلمین و  -که حسن یکی از آنها است-اگر علی و اهل بیتش 

شود،  وارد می  کنیم، لطمۀ بزرگی به جد ایشان رسول اکرم صلح برقرار میمرتدین 
 کنند. داند ولی رافضیه رسول خدا را تکذیب می چون رسول دو فرقه را مسلمان می

ترین دشمنان اهل بیت هستند و حرمت آنها را  بیان شد که رافضه یکی از بزرگ
هاي بد و   مایند و سخن ا ملوث میکنند و با عقائد باطل خود، ساحت آنها ر حفظ نمی

البته این اولین  -، همانگونه که بعضی از آنها را دیدیم  دهند ناهنجار را به آنها نسبت می
 .-و آخرین بدعت و گمراهی آنها نیست

روافض مدعی هستند که امام معصوم لطف خداوند بر بندگان او است تا مردم از او 
بینیم و  ند، اما در میدان واقعی ما خالف آن را میاطاعت کنند و مورد رحمت قرار گیر

علی براي عالم هیچ که نعمت نبود بلکه بدترین و سخت ترین عذاب بود چون 
دشمنانش مرتد و یارانش ذلیل شدند، با این وجود که موجب کفر مخالفین و ذلت 

بدون موافقین باشد، چه مصلحت و حکمتی در امامت او وجود دارد؟ چرا باید بگویند 
گشت؟ چه مصلحتی  شد؟ و سعادت دنیا و آخرت میسر نمی خلق علی عالم ناقص می

 در امامت و خلق علی براي این جهان به بار آمد؟.

، شماره: ةمناقب باب عالمات النبوـلبخاری در کتاب الصلح باب کالم رسول در مورد حسن بن علی و کتاب ا -١

و کتاب فتن باب کالم پیامبر در مورد  ۵۷ـ ۹/۵۶و کتاب فضائل باب مناقب حسن و حسین شماره:  ۲۶/ ۵

لعل اهللا ان «حدیث را روایت کرده است و لفظ امام بخاری اینگونه است که  ۳/۱۸۶حسن  از ابی بکرة شماره: 

باب ترک کالم در مورد فتنه، سنن  ةکتاب السن ۳۰۰-۲۹۹/ ۴ :ابی داود، سنن »يصلح به ب� فئت� عظيمت�

 مناقب باب حدیث محمد بن بشار.ـکتاب ال ۳۲۳/ ۵ :ترمذی

 کتاب الجمعه باب سخن گفتن امام  بر منبر.  ۸۸ـ ۸۷/ ۳ :سنن النسائی
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گویند: بر خداوند واجب است که مصلحت دنیا و آخرت را براي  سپس آنها می
ج شوکت و بندگانش فراهم سازد، اما خداوند متعال خوارج را با آن همه گمراهی، به او

رساند، اما علی امام و بزرگ مردم و پیروانش از یهود و نصاري و  قدرت و عظمت می
توانند دین و اعتقاد خود را آشکار  تر باشند چون اهل ذمه می حتی اهل ذمه هم ذلیل

هاي خدا هستند نتوانند آزادانه دینداري کنند و به  کنند، ولی علی و سایر ائمه که حجت
ي مرتدین با ذلت زندگی کنند؟! این  د و مطیع مرتدین باشند و در جامعهتقیه پناه ببرن

ي آنها خداوند مصلحت   کند؟ چرا بر اساس عقیده چه لطفی است که خداوند به علی می
سازد؟ چرا گروهی که لطف  دنیا و آخرت را براي علی که امام و بزرگ مهیا نمی

شود و نجات با ایمان به آنها و  مل نمیپروردگار بر زمین هستند و هدایت بدون آنها کا
آید بیش از  رسد و سعادت با اطاعت از آنها به دست می پیروي از آنها به قطعی می

اند و آنان خود را زیر چتر تاریک تقیه  شده چهارده قرن از این امت گمراه شده و گم
ها رحمتی اند تا کسی از هدایت و رحمت آنها بهره نبرد و هیچ کس از آن حصار داده

ي یهود و نصاري براي مردم رحمت به بار نیاوردند، چون  نصیبش نشود و حتی به اندازه
 قدرت و شهامت ظهور نداشتند که مردم از نور و رحمت و لطف آنها بهره جویند؟

جواب است که اهل علم را به این سخن وادار کرده که  این همه سؤال هاي بی
ملحد هستند و هدف نهایی آنها نابود کردن و به فساد بگویند: شیعه دست کار زندیقان 

گذارد دشمنان با دهان ناپاك خود  کشانیدن دین رحمت خداوند است ولی خداوند نمی
تر است که با دهان خاموش گردد،  نور دین را خاموش کنند، چون نور دین از این بزرگ

 است.  سول اهللاي آنها تکفیر علی و اهل بیت و اصحاب ر نتیجه تالش مذبوحانه
کند و به  بدین علت صاحب دعوت باطنیه ملحد، دعوتش را بر چند مرحله مرتب می

کند، سپس وقتی  رسد. در مرحلۀ اول مردم را به تشیع دعوت می مراحل خطرناك می
گویند: آیا علی با این قدرت مثل مردم است؟ مرحله دومش  مردم به او روي آوردند می

حمله به رسول اهللا است و بعد از آن خالق و آفریدگار هستی را  شود که نقد و شروع می
همین بر » الناموس األعظم«یا » البالغ االكرب«رتیب کتابش تحت عنوان کند. و ت انکار می

اش آن را به قرامطی خارجی بحرین فرستاد. وقتی بر مکه سیطره  روال است، که نویسنده
حرمت کرد و حجر  داخت و حرم الهی را بییافت به کشتار حجاج بیت اهللا الحرام پر
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ها را ساقط کردند و فرائض و محارم را حالل   االسود را بردند. همچنین حرمت
 دانستند که سیره و تاریخ آنها نزد اهل علم مشهور است. می

هر کس علی را دوست نداشته باشد کافر «چگونه امکان دارد رسول خدا بفرماید: 
دانستند و   ولی خوارج علی را کافر می» رود نصرانی از دنیا میاست و بر کیش یهودي یا 

داند و حقوق اسالمی را براي آنها قائل  خون او را حالل کردند، اما علی آنها را کافر نمی
 کند.  ها بر آنها حکم نمی داند و با حکم یهود و نصرانی است و آنها را اهل قبله و مؤمن می

گفتند و او را دوست  یروانشان که علی را ناسزا میامیه و پ همچنین به نسبت بنی
داشتند. چگونه کسی که اهل نماز و روزه و حج است مانند یهود و نصارا است؟  نمی

برایشان ثابت نشده یا بعد از   نهایت اشتباه مخالفانش این بوده که خالفت علی
 اند. شناخت کافی او را نافرمانی کرده

جمهور با علی عداوتی ندارند و خواهان تکذیب رسول  دانند که اهل علم و همه می
علی را جانشین کرده، او را   خدا دانستند که رسول نیستند و اگر آنها می  اکرم

 شدند. کردند و به خالفت او تسلیم می تصدیق می
نهایتاً این است که چنین حکمی بر آنها مخفی بوده، پس چگونه چنین کسی مانند 

 گردد؟ و با آنها حشر می یهود و نصاري است
خواهم هشدار  هدف از این بحث سخن از تکفیر و چگونگی آن نیست، بلکه می
اند و این مانند  دهم که این احادیث مورد بحث ما به دروغ به نام رسول خدا ساخته شده

بدیهیات ضروري، معلوم و روشن است و مخالف اصول دین است و مناقض اساس 
 باشد. کفیر علی و پیروانش میاسالم و حتی مستلزم ت

آورد چه رسد به  هر کس به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد چنین سخنی نمی 
  اینکه بگوید کالم رسول خداست. بلکه نسبت دادن چنین سخنی به رسول خدا

ترین توهین و طعن به ایشان است. بدون شک هدف زنادقه، افساد اسالم و  بزرگ
کافی   گویان باد. در این راستا تهدید رسول اکرم دا بر دروغمسلمین است. لعنت خ

 است که می فرماید:
 ».هر کس بر من دروغ گوید، باید جایگاه خویش را در جهنم مهیا سازد«

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل سیزدهم 
رد بعضی روایات مورد اعتماد رافضه تا در قیامت علیه ایشان 

 حجتی باشد

اي دیدند که  گوید: وقتی که شیعیان امامیه فضل و کماالت علی را به گونه ه میشیع
اند. و جمهور، از اصحاب  قابل شمارش نبود، که موافق و مخالف از او روایت کرده

اند، ولی از علی حتی یک طعن هم روایت نشده  هاي فراوانی را نقل کرده دیگر طعن
اي که موافق و مخالف او  م خود قرار دادند، به گونهاست. بلکه پیرو او بودند و او را اما

را از عیب تبرئه ساختند، ولی اصحاب دیگر را رها نمودند، بطوري که آنان هم که 
 اند. معتقد به امامتش نبودند از او روایت کرده

کنیم که نزد ایشان صحیح و قابل اعتماد است،  در اینجا کمی از آن موارد را ذکر می 
 قیامت علیه آنها حجت باشد.تا در روز 

از مؤطأ مالک و » تةاجلمع بني الصحاح الس«یکی از آنها روایت ابو حسن اندلسی در 

  داود و نسائی از ام سلمه همسر رسول صحیح بخاري و مسلم و سنن ترمذي و ابی
 روایت کرده که فرموده آیه: 

ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما﴿ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 ﴾٣٣ �ِه�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

 ].33[األحزاب: 
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خواهد پلیدي را از شما اهل بیت دور کند و شما را کامالً پاك  خداوند قطعاً می«
 .»سازد

در حالی نازل شد که ما در خانه نشسته بودیم. عرض کردم: اي رسول خدا، آیا من 
اهل بیت هستم؟ فرمود: تو بر خیر و صالح هستی تو همسر رسول خدا هستی. ام سلمه 

همه را با عباي خود   فرماید: علی و حسن و حسین و فاطمه در خانه بودند، رسول خدا می
 ها اهل بیتم هستند، آلودگی را از آنها بزدا و آنها را پاك گردان.پوشانید و فرمود: خداوندا این

: واقعًا فضائل ثابت شده براي ابوبکر و عمر از فضائل علی بیشترند و احادیثی جواب
هاي قابل اعتماد اهل سنت نسبت داده، یکی از بزرگترین  را که او ذکر کرده و به کتاب

کند یا ضعیف هستند، یا موضوع و ساختگی  میهاست، چون بیشتر احادیثی که ذکر  دروغ
کند، به امامت  و در دین اسالم جایگاهی ندارند و حدیث صحیحی که به آن استدالل می

توان آن را از  کند و دال بر فضل علی بر ابوبکر و عمر نیست، حتی نمی علی اشاره نمی
ت، بلکه دیگران خصائص علی هم بر شمرد، چون علی در این فضل و بزرگواري تنها نیس

هم در آن با او شریک هستند، ولی ابوبکر و عمر در فضل و بزرگی و صفات پسندیده 
تنها هستند و هیچ کس با آنها شریک نیست. ضمناً در مقابل طعن و اشکاالتی که از شیعه 

 تري هم براي علی مطرح است. کنند، اشکاالت بزرگ متوجه آن سه خلیفه می
ترین باطل است و براي آشکار  ین باره ذکر کرد بزرگپس روشن شد آن چه در ا
 دهیم. شدن موضوع، بیشتر توضیح می

اي که موافق و مخالف او را از عیب  او را امام خود قرار دادند به گونه«گوید:  می 
پاك دانستند و دیگران را رها نمودند و کسی که معتقد به امامت او هم نبوده از او 

 ».روایت کرده است
عیب  واب باید گفت: این کالم دروغ آشکاري است. چون مخالفان او را بیدر ج
زنندگان در  اند طوائف متعدد اند و آنان از طعن اند، بلکه آنها که بر او طعن زده ندانسته

بهترند، بلکه هم خوارج و هم اصحاب و تابعینی که علیه   ابوبکر و عمر و عثمان
لمین از شیعیان دوازده امامی بهتر اند که معتقد جنگیدند از دیدگاه جمهور مس  علی

 باشند.  به عصمت علی می
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اند و آن خوارج که  میان امت اسالمی تنها شیعه متعصب به ابوبکر و عمر توهین کرده
دانستد، والیت ابوبکر و عمر را قبول داشتند و از آنها راضی بودند و گروه  علی را کافر می

کنند ابوبکر و عمر را قبول دارند حتی اعتراض آنها بر  مداد میمروانیه که علی را ظالم قل
گوید:  کند. چگونه رافضی می علی این بود که بر سیره و روش خلفاي راشدین حرکت نمی

 علی نزد مخالف و موافق بی عیب و نقص بود بر خالف سه خلیفه قبل از خودش؟ 
داران علی بهترند. و  از طرف  داران ابوبکر و عمر و عثمان پس روشن است طرف

ترند، حتی شیعه در مقابل  مخالفان علی گروه معروفی بودند که از شیعه داناتر و متدین
آنها در علم و دین ناتوان هستند و ممکن نیست رافضه بتواند علیه آنها حجت ایراد کند، 

 با این وجود همراه و یاور علی هم نبودند تا او را یاري کنند. 
دانستد به مرتد معروف نیستند،  علی را مورد انتقاد قرار دادند و او را ظالم می آنان که

دانند یا  ولی مخالفین خلفاي سه گانه مانند شیعیان افراطی، از نصیریه که علی را خدا می
دانند، مرتد و کافرند و کفر و  اسماعیلیه که از نصیریه هم بدترند چون علی را پیامبر می

 کسی پوشیده نیست. ارتداد آنها بر
  آیا کسی که مقام الوهیت را براي بشر قائل باشد، یا معتقد به پیامبري بعد از محمد

باشد، یا بگوید جبرئیل در ابالغ رسالت اشتباه کرده و رسالت حق علی بود مسلمان 
 توان او را معتقد به قرآن دانست؟ . است و می

دادند و او را نفرین  را دشنام میاما دشمنان علی از خوارج و دیگران که علی 
خواندند و زکات را اداء  کرندد، به اصول و شریعت اسالم اذعان داشتند و نماز می می
رفتند و حرام خدا را حرام و حاللش را حالل  گرفتند و به حج می کردند و روزه می می
آوردند. البته  میدانستد و ظاهراً کافر نیستند، بلکه شعایر اسالمی را به درستی به جا  می

شود که همه مخالفان  این مطالب از کفر ابلیس مشهورترست، پس چگونه ادعا می
 دار او بودند؟ طرف

اگر افرادي را که دشمن علی و دوست عثمان بودند با افرادي مقایسه کنیم که 
ت از دوستان ن عثمان از چند جه                  بینیم دوستا دار علی و دشمن عثمان بودند، می طرف

 تر هستند. علی بهتر و متدین
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معلوم است اصحاب و تابعینی که مخالف علی بودند و او را مورد مذمت قرار دادند 
از دشمنان و مخالفان عثمان پرهیزگارتر بودند. اگر اهل سنت از دوستی و مواالت علی 

را ندارند، دست بردارند، هرگز پیروان علی تاب مقاومت در مقابل خوارج و مروانیه 
 هاي زیادي هستند که پیروان علی توان مقابله با آنها را ندارند. چون گروه

دانستند و خون او را مباح کرده بودند فقط  معلوم است خوارجی که علی را کافر می
 گوید: پروردگار بود، تا جایی که یکی از شاعرانشان می   هدفشان تقرب به

 راد هبا  أما  يا رضبةً من تقیّ 
 

 ال ليبلغ من ذی العرش رضواناإ 
 

 هـبحسأذكره حيناً فانی أل
 

 اـــيزانـداهللا مـرية عنـی البـوفأ 
 

اي انسان متقی که با ضربه زدن به هدفی جز رسیدن به رضایت صاحب عرش 
آورم و معتقدم نزد خداوند از همه انسانها  نداشتی. من تو را هنگام ضربه زدن به یاد می

 تر است.  سنگین هایت میزان نیکی
 گوید: ولی شاعر اهل سنت در مقابل او می

 راد هباأيا رضبة من شقی ما 
 

 اال ليبلغ من ذی العرش خرساناً  
 

 عنهــــلأانی الذكره حيناً ف
 

 طاناً ـــلعن عمران بن حألعناً و 
 

اي انسان بدبخت و گمراهی که به علی ضربه زدي در حالی که تنها هدفت رسیدن 
آورم و  و بدبختی نزد صاحب عرش بود. من او را در آن هنگام به یاد میبه زیان 

 فرستم. کنم و بر عمران بن حطان نفرین می نفرینش می
، نجدات 1آن خوارج متشکل از هیجده گروه بودند، مانند ازارقه پیرو نافع بن ازرق

سیره و تاریخ این ، مقاالت و افکار و 2، اباضیه پیرو عبداهللا بن اباض1پیرو نجده حروري

ه، در ابتدا شاگرد ابن عباس ازارقه پیرو ابی راشد نافع بن ازرق بن قیس حنفی بکری وائلی هستند اهل بصره بود -١

بود سپس یکی از شورشیان مخالف عثمان شد و تا رسیدن به حروراء همراه علی بود. فردی ظالم و خون ریز 

کنند  یر میرا تکف یکرد، همانگونه کسان کشته شد. عثمان و علی و طلحه و زبیر را تکفیر می ۶۵است در سال 

شه در دوزخ یهم یدانند و معتقدند که آنها برا یره را کافر میناه کبز مرتکب گیکنند، و ن یکه همراه آنها نم

: یخ الطبریتار ،۱۴۵-۶/۱۴۴: زانیمـدانستند. نگاه: لسان ال ین را دار الکفر مین مخالفیمانند، و سرزم یم

ملل ـ، ال۱۶۲-۱/۱۵۷: نیی، مقاالت االسالم۳۱۶-۸۳۱۵: األعالم ،۶۱۴، ۶۱۳، ۵۶۶-۵۶۸، ۵/۵۲۸-۵۶۵
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ها در کتب حدیث و تاریخ و غیره مشهور است و آنها در زمان اصحاب و تابعین  گروه
پرداختند، هر چند اصحاب با آنها  بردند و با آنها به مباحثه و مجادله می به سر می

 کردند.  خوارج را تکفیر نمی  جنگیدند، ولی نه آنها و نه علی
ها) که پیرو علی بودند، جمهور اصحاب و غیر اصحاب  (افراطیاما در مورد غالیه 

دانند و علی آنها را به حکم ارتداد در آتش سوزاند و به هر کدام از آنها  آنها را کافر می
گونه نبود، بلکه با آنها  کشت، ولی در مورد خوارج این یافت او را می که دست می

د و اموال مسلمین را غارت کردند. پس علی که یکی از مسلمانان را کشتن نجنگید، تا این

ملل ـال يالفصل ف ،۳۰-۲۹ص: نیالد یر فی) التبص۵۰۵۲ن الفرق ص(ی، الفرق ب۱۱۰-۱/۱۰۹ :والنحل

 .۲/۳۵۴: یزیالخطط للمقر ،۵۳-۵/۲۵: والنحل

فوت کرد در ابتداء پیرو  ۶۹به دنیا آمد و در سال  ۳۶نجدات یا نجدیه پیرو نجده بن عامر حنفی هستند در سال  -١

فت پرداخت و مذهب مستقلی تأسیس نمود در مدت خالفت عبدالله بن نافع بن ازرق بود سپس با او به مخال

 برد. در آنجا به امیر المؤمنین معروف بود پنجاه سال آنجا بود تا کشته شد. زبیر در بحرین به سر می

شود و حتی  گفتند که گناه کبیره موجب کفر می گوید: آنها مانند اکثر خوارج نمی همانگونه که اشعری می

گفتند اگر مرتکب گناه صغیره شد و بر آن پا فشاری کرد  گردد بلکه می د که گناه کبیره موجب عذاب میگفتن نمی

 شود. مشرک می

 ، ۳۲۵ـ  ۳۲۴/ ۸: االعالم ،۸۰-۴/۷۸: الکامل البن اثیر ،۱/۷۶: شذرات الذهب ،۶/۱۴۸: میزانـلسان ال

.  ۳۰ص : التبصیر ،۱۱۲-۱۱۰/ ۱: ملل والنحلـال ،الفرق بین الفرق ،۲۶۴.  ۲۶۲،  ۱۵۶/ ۱: مقاالت االسالمین

 .۲/۳۵۴: الخطط للمقریزی ،۳۱

گویند: معاصر  اباضیه پیرو عبدالله بن اباض مردی بود که مؤرخین در مورد سیره او اختالف دارند، بعضی می -٢

 فوت کرده است. ۸۶امیر معاویه بوده و تا دوران عبد الملک زنده مانده و در سال 

گویند: همه اهل قبله غیر از آنها کافر هستند و دار آنها به جای دار االسالم دار التوحید است، جز  میاباضیه 

ره مانند کفران و ین که گناه مرتکب گناه کبیاست. و متفق هستند بر ا یلشکرگاه پادشاه که آنجا دار تجاوزگر

ه. یدیزیه و یه، حارثیحفص یها د به دستهشون یم میه تقسین. اباضینعمت است نه کفر خارج شدن از د یناسپاس

، ۳/۲۴۸: زانیمـن منابع مراجعه کن: لسان الیه به ایعبدالله بن اباض و اباض ی شتر در بارهیاطالع ب یبرا

: ن الفرقی، الفرق ب۱۲۲-۱/۱۲۱: ملل والنحلـ، ال۱۷۶-۱/۱۷۰: نی، مقالت االسالم۱۸۶-۴/۱۸۴: األعالم

، ۲/۳۵۵: یزی، الخطط للـمقر۵/۵۱: ملل والنحلـال ی، الفصل ف۳۵-۳۴ص: نیالد یر فی، التبص۶۵-۶۱ص

دائرة  ية فی)، اإلباض۱۳۸۴/۱۹۶۴معمر (چاپ مکتبة وهبة  ییحی یف علیخ تألیموکب التار ية فیاإلباض

 .یلنسکیة اثر موتیمعارف اإلسالمـال
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دانستند، ولی در مورد مخالفان علی نه خود  و دیگر اصحاب طرفداران علی را مرتد می
 علی و نه دیگر مسلمانان حکم کفر صادر نکردند.

این بیانگر این نکته است که در میان مدعیان طرفداري از علی و دشمنان آن سه 
وجود داشتند که به اتفاق اصحاب و دیگران میان دشمنان  خلیفه افرادي فاسد و سرکش

 علی مانند خوارج و غیره چنین چیزي دیده نشده است.
آن را  1سلمه صحیح است و امام احمد و ترمذي از ام  اما حدیث عباي رسول خدا

کند که رسول خدا صبح  اند. و امام مسلم در صحیحش از عائشه روایت می روایت کرده
باي از موي سیاه بیرون آمد، حسن بن علی آمد، او را زیر عبا قرار داد، حسین آمد زودي با ع

 او را هم زیر آن قرار داد، سپس فاطمه آمد او را هم زیر عبا قرار داد و این آیه را تالوت کرد:

ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما﴿ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 ﴾٣٣ �ِه�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

 ].33[األحزاب: 
 .»خواهد پلیدي را از شما اهل بیت دور کند و شما را کامالً پاك سازد خداوند قطعاً می«

در این حدیث فاطمه و حسن و حسین با علی شریک هستند، و تنها ویژگی علی نیست. 
 شد که چنین فضیلت و براي همه معلوم است که زن شایستۀ امامت نیست، پس روشن 

مخصوص أئمه نیست، بلکه غیر أئمه هم در آن مشارکت دارند. سپس مضمون حدیث حاکی 
 براي آنها دعا کرده که از پلیدي و ناپاکی پاك شوند.  از این است که رسول خدا

کرده تا از متقین و پرهیزگارانی باشند که اهل  براي آنها دعا   نهایتاً این که رسول اکرم
 د و چنین دعایی براي هر مسلمانی الزم و دال بر امامت هم نیست.پلیدي و ناپاکی نباشن

 فرماید:  خداوند می

ُ ٱ يُرِ�دُ  َما﴿  ۥَمَتهُ نِعۡ  َوِ�ُتِمَّ  ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  يُِر�دُ  ِ�نَوَ�ٰ  َحَرجٖ  ّمِنۡ  ُ�مَعلَيۡ  َعَل ِ�َجۡ  �َّ
 ].6: ة[المائد ﴾ُ�مۡ َعلَيۡ 

خواهد شما را  به مشقّت اندازد، و بلکه میخواهد شما را به تنگ آورد و  خداوند نمی«
 .»(از حیث ظاهر و باطن) پاکیزه دارد و نعمت خود را بر شما تمام نماید

 و فرموده: 

 تخریج این حدیث قبال گذشته است. -١
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مۡ  ِمنۡ  ُخذۡ ﴿
َ
ٰ أ  ].103: بۀ[التو ﴾بَِها َوتَُزّ�ِيِهم ُ�َطّهِرُُهمۡ  َصَدقَةٗ  لِِهمۡ َ�

 .»دهى پرورش و سازى پاك را آنها آن وسیله به تا بگیر) زکات( اى صدقه آنها اموال از«
شان سازى و برایشان دعا  اى بگیر تا به وسیله آن پاك و پاکیزه از اموال آنان صدقه

 کن؛ زیرا دعاى تو براى آنان آرامشى است و خدا شنواى داناست.
 و فرموده:

َ ٱ إِنَّ ﴿ ٰ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ ۡ ٱ َوُ�ِحبُّ  �ِ�َ �َّ�َّ  ].222: ة[البقر ﴾٢٢٢ ُمَتَطّهِرِ�نَ ل
 .»دارد کاران و پاکیزگان را دوست مى خداوند توبه«

پس نهایت چیزي که در این دعا است این که قدرت انجام نیکی و دوري از منکر 
 براي آنها خواسته شده است.

 فرماید: می ولی خداوند در مورد ابوبکر صدیق

 ٱ وََسُيَجنَُّبَها﴿
َ
ِيٱ ١٧ َ� �ۡ ۡ� ٰ  ۥَماَ�ُ  ِ� يُؤۡ  �َّ َّ� َحدٍ  َوَما ١٨ َ�َ�َ

َ
 َزىٰٓ ُ�ۡ  َمةٖ ّ�ِعۡ  ِمن ۥِعنَدهُ  ِ�

ٓ بۡ ٱ إِ�َّ  ١٩  ٱ َرّ�ِهِ  هِ وَجۡ  ءَ تَِغا
َ
�ۡ ٰ  ].21-17[اللیل:  ﴾٢١ َ�ٰ يَرۡ  َف َولََسوۡ  ٢٠ ۡ�َ

آن کسی که دارائی خود را  .لیکن پرهیزگارترین از آن به دور داشته خواهد شد و«
هیچ کسی بر او حق نعمتی ندارد تا نعمت جزا داده  بدارد.دهد تا خویشتن را پاکیزه  می

باشد. قطعاً راضی  بلکه تنها هدف او جلب رضاي ذات پروردگار بزرگوارش می  . شود
 .»خواهد بود و خوشنود خواهد شد

 : فرماید همچنین خداوند در مورد مهاجرین و سابقین و پیروان نیکوي آنها می

ٰ ٱوَ ﴿  ٱ بُِقونَ ل�َّ
َ
�ۡ ُ ل ۡ ٱ ِمنَ  ونَ وَّ  ٱوَ  ِجرِ�نَ ُمَ�ٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �ِإِحۡ  �َّ َّ� 

ْ  ُهمۡ َ�نۡ  َعدَّ  هُ َ�نۡ  َورَُضوا
َ
ٰ  لَُهمۡ  َوأ  ٱ َتَهاَ�ۡ  ِريَ�ۡ  تٖ َج�َّ

َ
ٓ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ� بَدٗ  �ِيَها

َ
� ۚ�  ٰ  لَِك َ�

 ].100: بۀ[التو ﴾١٠٠ َعِظيمُ لۡ ٱ زُ َفوۡ لۡ ٱ
پیشگامان نخستین مهاجران و انصار، و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش «

گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند، خداوند از آنان خوشنود است و ایشان هم از 
خدا خوشنودند، و خداوند براي آنان بهشت را آماده ساخته است که در زیر آن 

مانند. این است پیروزي بزرگ و  ا میها جاري است و جاودانه در آنج رودخانه
 .» رستگاري سترگ
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ند و از منهیات پروردگار اجتناب  ا حتماً آنها امر و فرمان خدا را عملی کرده
اند، چون چنین جزا و پاداشی تنها با این ویژگی قابل دستیابی است. پس در این  ورزیده

در دعایش   سول اکرمهنگام پاك شدن از آلودگی یکی از صفات آنان است. آن چه ر
براي غیر از   براي آنها طلب کرده بخشی از صفات ویژة سابقین اول است و پیامبر

یاران عبا دعا کرده که خداوند رحمت و درود خود را بر ایشان بفرستد و براي اقوام 
تر  متعدد درخواست بهشت با طلب و مغفرت و عفو کرده است که از دعاي عبا بزرگ

 یاران عبا از مهاجرین و انصار بهتر نیستند.  است، پس هرگز
اما چون خداوند بر اهل عبا واجب گردانیده که پاك باشند و از پلیدي و ناپاکی 
دوري گزینند، پیامبر براي آنها دعا کرده تا بر انجام این فرمان مهم توفیق یابند و مستحق 

 عذاب و سختی نشده، بلکه به فضل و بخشش نایل شوند.
* * * 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهاردهم 
پاسخ رد به کسی که مدعی امامت علی است به ادعاي این که فقط 

 صدقه تقدیم نموده است  او در وقت نجوا با پیامبر

 فرماید:  گوید: دلیل دیگر این آیه است که خداوند می شیعه می

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  لرَُّسوَل ٱ ُتمُ َجيۡ َ�ٰ  إَِذا ا ُموا ٰ َ�ۡ  يََديۡ  َ�ۡ�َ  َ�َقّدِ ۚ  ُ�مۡ َوٮ  ﴾َصَدقَٗة

 ].12: لة[المجاد
ی کنید، پیش از نجواي خود، یاي مؤمنان! هرگاه خواستید با پیغمبر نجوا و رازگو«

 .»اي بدهید صدقه

گوید: هیچ کس غیر از من به این آیه عمل نکرد و با این  علی بن ابی طالب می
 .1خداوند این امر را بر امت تخفیف دادصدقه 

طالب در صفحه  یبن اب ین علیرالمؤمنیام یها  یژگیو ی رحمه الله در باره یأبوعبدالرحمن گفته: امام نسائ -١

ت یروا یت است که از علیبن علقمه روا ین است: از علیآن چن یت کرده که معنین روایه ایشب یثیحد۶۱

َهاَ�ٰٓ ﴿ه نازل شد: ین آیا یوقت یکرد که وقت یم ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  لرَُّسوَل ٱ ُتمُ َجيۡ َ�ٰ  إَِذا ا ُموا ٰ َ�ۡ  يََديۡ  َ�ۡ�َ  َ�َقّدِ  ُ�مۡ َوٮ

 ۚ خود،  یش از نجواید، پیکن یغمبر نجوا و رازگوئید با پیمؤمنان! هرگاه خواست یا« کم ].۱۲: لة[المجاد ﴾َصَدقَٗة

رسول خدا  ی، گفت: ا»شان دستور ببده صدقه بدهندیبه ا«فرمود:  ی. به عل رسول خدا »دیبده یا صدقه

توانند.  ینار. گفت: نمینار بدهند. فرمود: نصف دیك دیتوانند  ینار. گفت: نمیك دیچقدر بدهند؟ گفت: 

ه ین آی، پس ایار پارسا هستیتو بس یعل یا  ك دانه جو. رسول خدایگفت:  یدهند. عل یفرمود: پس چقدر م
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صدقه بر مسلمانان واجب نبود تا ترك آن موجب گناه باشد، بلکه دستوري جواب: 
بود براي افرادي که با رسول خدا نجوا و سخن محرمانه داشتند. جمهور اتفاق دارند که 

 .1نجوي کرد  خدا فقط علی صدقه را پرداخت کرد چون فقط او با رسول
کاري مانند قربانی در تبدیل عمره به حج است، یا مانند دستور به ذبح حیوان چنین 

 هنگام منع شدن از حج، یا قربانی هنگام تراشیدن موي سر و غیره است.
از کنار او عبور کرد   آیۀ کفاره در مورد کعب بن عجره نازل شد که وقتی پیامبر

 .2شد وي سرش، اذیت میدمد و بر اثر شپش در م که در آتش زیر دیگ غذا می

شۡ ﴿ نازل شد:
َ
ن ُتمۡ َفقۡ َءأ

َ
ْ  أ ُموا ٰ َ�ۡ  يََديۡ  َ�ۡ�َ  ُ�َقّدِ ٰ  ُ�مۡ َوٮ ترسید  میا یآ« :یعنیه، یتا آخر آ ].۱۳: لة[المجاد ﴾تٖ َصَدَ�

  گفت: به وسیلة من حکم این آیه تخفیف یافت. علی می »هائی را بدهید که پیشاپیش نجوای خود صدقه

ث او یگفته: حد یبن علقمه انمار یعل ی در باره یف است. بخاریگفته: اسناد آن ضع یخ بلوچیو محقق ش

اند، و ابن حبان در کتاب الضعفاء  ف ذکر کردهیان افراد ضعیو ابن جارود او را در م یلیبحث است. و عق یجا

ث او ندارد. یبه حد یت که شباهتیروا یرا از عل یثیاحاد ییث نکر است، به تنهایاحاد یاش گفته: او دارا در باه

در الضعفاء او را ذکر کرده، و ابن حجر هم گفته: مقبول  ین ذهبیز او را در ثقات خود ذکر کرده است. همچنیو ن

 .۲۴۷ص: بی، التقر۷/۳۶۵: نیمجروحـ)، ال۵/۱۶۳افراد معتمد است(

) و ابن جریر در ۶۰/۱) و بزار (ق۴/۸۰) و ترمذی (۹۰( ) و عبد بن حمید۱۲/۸۱و ابن ابی شیبه در مصنف خود (

) این روایت را استخراج ۱/۳۲۲) و أبو یعلی (۳/۲۴۳(الموارد) و عقیلی -۵۴۴) و ابن حبان(۲۸/۲۱تفسیرش (

 اند. ) از طریق شریك و هر دو از طریق عثمان بن مغیره آن را روایت کرده۵/۱۸۴۷اند. همچنین ابن عدی ( کرده

زند ی کرام قبل از اینکه صدقه بپردا نجیح از مجاهد روایت کرده که صحابه فرماید: ابن ابی ابن کثیر در تأویل آیه می -١

از نجوی با رسول اکرم منع شدند تنها علی با ایشان نجوی کرد در مقابل نجوی یک دینار صدقه داد بعد از پرداخت 

 در مورد ده خصلت و صفت مؤمن نجوی کرد سپس آیه رخصت نجوی نازل شد.   الله صدقه با رسول

َهاَ�ٰٓ ﴿گوید: آیه:  معمر بن قتاده می ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  لرَُّسوَل ٱ ُتمُ َجيۡ َ�ٰ  إَِذا ا ُموا ٰ َ�ۡ  يََديۡ  َ�ۡ�َ  َ�َقّدِ ۚ  ُ�مۡ َوٮ ٰ  َصَدقَٗة  لَِك َ�

طۡ  لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ 
َ
ۚ َوأ ْ  لَّمۡ  فَإِن َهُر َ ٱ فَإِنَّ  َ�ُِدوا نسخ شد تنها برای چند لحظه  ].۱۲[المجادلة:  ﴾١٢ رَِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  �َّ

 حکمش ثابت بود. عبد الرزاق از معمر از ایوب از مجاهد این گونه روایت کرده است. 

 ی بقره آمده است:  سوره ۱۹۶ی:  همه این موارد در آیه -٢

﴿ ْ وا تِمُّ
َ
ِۚ  َرةَ ُعمۡ لۡ ٱوَ  جَّ �َۡ ٱ َوأ حۡ  َفإِنۡ  ِ�َّ

ُ
ۡ ٱ ِمنَ  َ�َ َتيۡ سۡ ٱ َ�َما ُ�مۡ ِ�ۡ أ ْ َ�ۡ  َوَ�  ِي� َهدۡ ل ٰ  رُُءوَسُ�مۡ  لُِقوا ۡ ٱ لُغَ َ�بۡ  َح�َّ  ۥۚ َ�ِلَّهُ  يُ َهدۡ ل

رِ�ًضا ِمنُ�م َ�نَ  َ�َمن وۡ  مَّ
َ
ذٗ  ۦٓ بِهِ  أ

َ
  ّمِن ىأ

ۡ
أ وۡ  ِصَيا�ٍ  ّمِن يَةٞ فَفِدۡ  ۦِسهِ رَّ

َ
وۡ  َصَدقَةٍ  أ

َ
ٓ  �ُُسٖك�  أ ِمنُتمۡ  فَإَِذا

َ
ِ  َ�َمتَّعَ  َ�َمن أ  َرةِ ُعمۡ لۡ ٱب

ۡ ٱ ِمنَ  َ�َ َتيۡ سۡ ٱ َ�َما جِّ �َۡ ٱ إَِ�  ٰ  فَِصَيامُ  َ�ِدۡ  لَّمۡ  َ�َمن ِي� َهدۡ ل يَّا�ٖ  َثةِ ثََ�
َ
ٞ  َك تِلۡ  ُتۡمۗ رََجعۡ  إَِذا َعةٍ وََسبۡ  جِّ �َۡ ٱ ِ�  � ة ۗ  َعَ�َ ٰ  َ�ِمَلةٞ  لَِك َ�

هۡ  يَُ�نۡ  لَّمۡ  لَِمن
َ
ۡ ٱ َحاِ�ِي ۥُلهُ أ ْ ٱوَ  َراِم� �َۡ ٱ ِجدِ َمسۡ ل َ ٱ �َُّقوا ْ لَُموٓ عۡ ٱوَ  �َّ نَّ  ا

َ
َ ٱ أ  ].۱۹۶: ة[البقر ﴾١٩٦ عَِقاِب لۡ ٱ َشِديدُ  �َّ
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را در روزهاي دیگر اعاده کنند.   یا مانند دستور دادن به افراد بیمار یا مسافر که روزه
اي  شکند دستور داده ده نفر را بپوشاند یا غذا دهد یا برده یا به کسی که سوگندش را می

 را آزاد کند.
ه را بشوید. یا ایستد دست و صورت و غیر دهد به هرکس به نماز می یا دستور می

 فرماید. دستور می» اعوذ باهللا«هنگام خواندن قرآن به گفتن 
دستورات مشروط به شرط، اگر فقط یک نفر موفق به اجراي آنها شد، غیر او به 

شود. مسألۀ نجوا از این نوع است، زیرا قبل از نسخ کسی با  عملی کردن آن امر نمی
اند جرم و  دي که موفق به نجوا نشدهنجوا نکرد جز علی، پس بر افرا  رسول خدا

گردد. پس پرداخت صدقه براي نجوا از ویژگیهاي أئمه نیست، و نیز  گناهی ثابت نمی
 ویژگی منحصر به فرد علی نیست.

اند، چون  توان گفت: غیر از علی افرادي بدون صدقه با رسول خدا نجوا کرده نمی
کوتاه کسی نیازمند نجوا بوده باشد، قدر طوالنی نبوده که در آن مدت  مدت حکم آیه آن

و اگر امکان داشته باشد که بعضی نجوا کرده باشند، الزم نیست آنها ابوبکر و عمر بوده 
باشند. چگونه ممکن است ابوبکر بخیل بوده باشد در حالی که همه ثروت و دارایی 

سپارد و  خویش را تقدیم رسول خدا کرد، یا عمر که نصف مالش را به رسول خدا می

ماری، یا بید، (و مانعی مانند ترس از دشمن ید! و اگر محصور شدیو حج و عمره را برای خدا به اتمام برسان

د، و از احرام خارج ید،) آنچه از قربانی فراهم شود (ذبح کنیاجازه نداد که پس از احرام بستن، وارد مکه شو

مار ید تا قربانی به محلش برسد (و در قربانگاه ذبح شود) و اگر کسی از شما بیسرهای خود را نتراشد)! و یشو

ا یا صدقه یل روزه یه و کفاره ای از قبید فدیا ناراحتی در سر داشت، (و ناچار بود سر خود را بتراشد،) بایبود و 

هر کس با ختم عمره، حج را آغاز کند،  د،یماری و دشمن) در امان بودیگوسفندی بدهد! و هنگامی که (از ب

ام حج، و هفت روز هنگامی که باز یافت، سه روز در ایسر است (ذبح کند)! و هر که نیآنچه از قربانی برای او م

ن برای کسی است که خانواده او، نزد مسجد الحرام ین، ده روز کامل است. (البته) اید، روزه بدارد! ایگرد می

 .فر است!ید که او، سخت کید و بدانیزیراف آن نباشد]. و از خدا به پرهنباشد [اهل مکه و اط

تفسیر این آیه را در تفسیر ابن کثیر مشاهده کنید و هم چنین روایتی که حافظ ابن کثیر از امام بخاری و امام 

 روایت نموده را نگاه کنید.   ی کعب بن عجره احمد در باره
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در مقابل نجوا با رسول خدا یک دینار بخشید، ولی  هیچ نجوایی هم نکرد. علی
 ابوبکر همه مالش و عمر نصف مالش را بدون نجوا صدقه داد، کدام یکی بهتر است؟ 

دستور داد   گفت: پیامبر کند که از عمر شنید می زید بن اسلم از پدرش روایت می
ی در دست داشتم، با خود گفتم: امروز از ابوبکر سبقت که صدقه بدهیم، پس آن روز مال

ام را آوردم.  ام از او سبقت گیرم. پس نصف دارایی گیرم، چون هیچ وقت نتوانسته می
اي اي عمر؟ گفتم: به اندازة این که  ات نگه داشته فرمود: چقدر براي خانواده  پیامبر
پس پیامبر فرمود: اي ابوبکر تو چقدر  اش را آورد. ام. گفت: ابوبکر نیز همه دارایی آورده

ام!  اي؟ ابوبکر گفت: من خدا و رسولش را برایشان گذاشته ات جا گذاشته براي خانواده
 گفتم: من هرگز نخواهم توانست از تو سبقت بگیرم اي ابوبکر!.

 
* * * 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل پانزدهم 
علی است به دلیل این که علی پاسخ رد به کسی که مدعی امامت 

 گفته من صاحب جهاد هستم

شیعه گوید: از محمد بن کعب قرظی روایت است که گفت: طلحه بن شیبه که از 
عبدالدار است و عباس بن عبد المطلب و علی بن ابی طالب هر کدام به خود  بنی
خواهم شب بالیدند، بدین جهت که طلحه بن شیبه گفت: کلید کعبه با من است اگر ب می

دهم و مسؤلیت این امر به  مانم. عباس هم گفت: من به حجاج آب زمزم می آنجا می
دانم  ي من است. پس اگر بخواهم در مسجد خواهم ماند. و علی گفت: من نمی عهده

ام و من  گویید؛ من شش ماه پیش از همه مردم رو به قبله نماز خوانده شما چه می
 باشم. صاحب جهاد می

 فرماید: هنگام این آیه نازل شد که خداوند میدر این 

َجَعلۡ ﴿
َ
ٓ �َۡ ٱ ِسَقايَةَ  تُمۡ أ ۡ ٱ وَِعَماَرةَ  جِّ ا ِ  َءاَمنَ  َكَمنۡ  َرامِ �َۡ ٱ ِجدِ َمسۡ ل ِ ٱب  َهدَ َوَ�ٰ  ِخرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ
ِۚ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ِۗ ٱ ِعندَ  نَ ۥتَوُ �َسۡ  َ�  �َّ ُ ٱوَ  �َّ ٰ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ  ].19: بة[التو ﴾١٩ لِِم�َ ل�َّ
شمارید که به  دادن به حاجیان و تعمیر کردن مسجد الحرام را همسان کسی می آیا آب«

خدا و روز رستاخیز ایمان آورده است و در راه خدا جهاد کرده است؟ در نزد خدا برابر 
 .»سازد کنند رهنمود نمی باشند، و خداوند مردمانی را که ستم می نمی
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هاي دروغ  هاي معتبر وجود ندارد، بلکه نشانه این عبارت در هیچ یک از کتاب :پاسخ
بودن آن آشکار است. به عنوان نمونه: شخصی به نام طلحه بن شیبه اصالً وجود ندارد، 

و این به تنهایی به عنوان دلیل عدم 1بلکه خادم کعبه، شیبه بن عثمان بن ابی طلحه بود
گوید: اگر بخواهم در مسجد  قول عباس که میصحت این حدیث کافی است. سپس 

 ».ماندن او در مسجد چه افتخاري دارد، که او به خود ببالد؟!«مانم.  می
ام، سخنی است   گوید: من شش ماه پیش از مردم نماز خوانده سپس قول علی که می

که باطل بودنش بدیهی و آشکار است. چون فاصلۀ زمانی مسلمان شدن او و زید و ابو 
ر و خدیجه بیش از چند روز نبوده است، پس چگونه او شش ماه پیش از مردم نماز بک

 خوانده است؟!.
شماري با او به جهاد  نگفته: من صاحب جهاد هستم. چون تعداد بی  وهرگز علی

 اند. رفته
نقل کرده که لفظ  2اما راجع به حدیث باید گفت: این حدیث را مسلم در صحیح خود

بودم. مردي گفت: براي   شیر روایت است که گفت: من نزد منبر پیامبرآن از نعمان بن ب
من مهم نیست که پس از مسلمان شدنم، جز آب دادن به حاجیان هیچ کار دیگري انجام 
ندهم. و مرد دیگري گفت: من هم برایم مهم نیست، اگر پس از مسلمان شدنم هیچ کاري 

تر است  را انجام ندهم جز تعمیر مسجد الحرام. و یکی دیگر گفت: جهاد در راه خدا مهم
صدایتان را   چه شما گفتید. پس عمر آنها را توبیخ نمود و گفت: نزد منبر پیامبر ناز آ

اهل مدینه  : آمده که: ابن سعد از هوذه از عوف ازمردی از۱۵۷ص ۲جر جتألیف ابن ح» االصابة«در کتاب  -١

ی کعبه را به او داد و گفت: این کلید پیش  شیبة بن عثمان را  صدا کرد و کلید خانه  کند که: پیامبر روایت می

ه داد و گوید: به او و به عثمان بن ابی طلح ی خدا امین هستی. و مصعب زبیری می تو باشد چون تو برخانه

گفت: بگیرید، ای پسران ابی طلحة، تا ابد و برای همیشه پیش شما باشد و جز ظالم، کسی آن را از شما 

در روز فتح آن را به عثمان داد وتا وقتی که فوت نمود، پیش او بود   دارد که پیامبر گیرد". و واقدی بیان می نمی

به آن » االصابة«با حاشیه  ۱۵۷ -۱۵۵ص۲ستیعاب  جسپس به شیبة پسرش رسید وپیش او ماند. به کتاب "اال

 مراجعه کنید.

 سبیل الله تعالی). ي(کتاب االمارة، باب فضل الشهادة ف ۱۴۹۹صفحه ۳جلد  -٢
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روم  من پس از نماز جمعه خدمت پیامبر می -و آن روز؛ روز جمعه بود –کنید  بلند می
 کنم پس این آیه نازل شد: ودر رابطه با این موضوع از ایشان طلب فتوا می

َجَعلۡ ﴿
َ
ٓ �َۡ ٱ ِسَقايَةَ  ُتمۡ أ ۡ ٱ وَِعَماَرةَ  جِّ ا  ].19: بة[التو ﴾ِجدِ َمسۡ ل

هاي علی. چون آنان که به  هاي أئمه است و نه از ویژگی این حدیث نه از ویژگی
اند، تعدادشان خیلی زیاد  اند و در راه خدا جهاد کرده خدا و روز رستاخیز ایمان آورده

خداوند بوده. و همه مهاجر و انصار هم در این صفت سهیم هستند مخصوصًا که 
 فرماید: می

ِينَ ٱ﴿ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَ�ٰ  وََهاَجُروا ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َهُدوا مۡ  �َّ
َ
ٰ بِأ نُفِسِهمۡ  لِِهمۡ َ�

َ
�ۡ  َوأ

َ
 ِعندَ  َدرََجةً  َظمُ أ

ِۚ ٱ ْوَ�ٰٓ  �َّ
ُ
ٓ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ  ].20: بۀ[التو ﴾٢٠ �ُِزونَ َفا

راه خدا با جان و مال  اند و در اند و به مهاجرت پرداخته کسانی که ایمان آورده«
داراي منزلت واالتر و بزرگتري در پیشگاه خدایند، و  اند، نموده اند و) جهاد (کوشیده

 .»باشند سعادتمندان دنیا و آخرت) می آنان رستگاران و به مقصودرسندگان (و
تر از جهاد علی و غیر  و شکی نیست که جهاد ابوبکر به جان و مالش بزرگتر و مهم

فرماید: منت دارترین مردم برما در  در حدیث صحیح می  د. چنانکه پیامبرباش  او می
دارایی هیچ کس به «. و نیز فرموده است: 1باشد مصاحبت و بخشیدن دارائی ابوبکر می

و ابوبکر با دست و زبان مجاهدت کرده و . 2»ارایی ابوبکر به من سود نرساندهي د اندازه

 هم بیان شد. و ابن عباس هم   این قسمتی از حدیثی است که ابی سعید خدری -١
ً
آن را روایت نموده است و قبال

 و ،۴۴۸-۴۴۷ص، ۳؛ و (چاپ الحلبی) ج۱۳۴ص۴مسند (چاپ المعارف) جـآن را روایت نموده است. ال

ی  ۲۱۲ -۲۱۱ص، ۴ج
ّ
 ).(از ابی سعیدبن المعل

فضائل  اصحاب  يالمقدمة، باب ف ۳۶ص۱روایت شده. و در: سنن ابن ماجه ج  این حدیث از ابو هریره -٢

یچ وقت مال هیچ کسی به ه«و عین عبارت آن چنین است:   بکر الصدیق ، باب فضل ابی رسول الله

گوید: ابوبکر گریه کرد و گفت: من و دارایم در خدمت شما  می». ی مال ابو بکر به من سود نرسانده اندازه

، و شیخ احمد شاکر این حدیث ۱۸۳ص۱۳هستیم ای رسول خدا. و این حدیث در المسند (چاپ المعارف)ج

خود ضعیف دانسته مخالف است. و آلبانی هم در را صحیح شمرده است. و با بویصیری که آن را در زوائد 

، ۱۶مسند (چاپ.المعارف) جـآن را صحیح قلمداد نموده. و باز در ال ۱۹۰ص ۵ج ».تصحیح الجامع الصغیر«

 به تفصیل وطوالنی آمده است. ۳۲۱-۳۲۰ص
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که در راه  -  پس از پیامبر -نخستین کسی است گر در راه خدا بوده و اولین دعوت
دفاع نموده و در هجرت و جهاد با   خدا اذیت شد. و اولین کسی است که از پیامبر

در سایبان بوده و   خدا مشارکت نموده است و در روز بدر تنها او با پیامبر  پیامبر
و ابوبکر و عمر   پیامبر کرد. و در جنگ اُحد ابوسفیان تنها در مورد از او محافظت می

فرمود: کسی به او   سؤال نمود، آنگاه که گفت: آیا محمد در میان شماست؟ پیامبر
فرمود: کسی   جواب ندهد. سپس گفت: پسر ابی قحافه در میان شماست؟ باز پیامبر

فرمود: جوابش   به او جواب ندهد. سپس گفت: ابن خطاب در میان شما است؟ پیامبر
س ابوسفیان گفت: از دست آنها خالص شدید!. عمر نتوانست خود را کنترل ندهید. سپ

گویی اي دشمن خدا، آنهایی که برشمردي زنده هستند و خداوند  کند و گفت: دروغ می
این حدیث را بخاري و غیره بیان ». آنها را نگاه داشته تا تو را ذلیل و زبون کنند

 .1اند کرده
*** 

 گذشت.  -١
ً
          این حدیث قبال

 

                                           



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل شانزدهم 
 /که ضروري نیست هرچه در مسند احمد  هشدار در مورد این

 آوري شده صحیح باشد جمع

 

گوید: یکی دیگر از دالیل امامت علی روایتی است که احمد بن حنبل از انس بن  شیعه می
سؤال کن که نائب و ولی ایشان   مالک روایت نموده که گفت: به سلمان گفتیم: از پیامبر

  کیست؟ پس سلمان عرض کرد: اي رسول خدا! نائب و ولی و امین تو کیست؟ پیامبر
اي سلمان نائب و وصی موسی چه کسی بود؟ گفت: یوشع بن نون. فرمود: نائب و «فرمود: 

 ».هایم را عملی کند علی بن ابی طالب است هایم را پرداخت کند و وعده وصی من که قرض
و در مسند امام  1: این حدیث به اتفاق اهل حدیث دروغ و موضوع استجواب

 احمد هم نیامده است. 
نوشته که در آن به بیان فضائل » فضائل اصحاب«امام احمد کتابی را در موضوع 

و گروهی از اصحاب، پرداخته و هر چه در این رابطه   ابوبکر و عمر و عثمان و علی
پس همه آنچه او روایت  .2عیف، آن را ذکر نموده استیح و ضروایت شده اعم از صح

شان غیر صحیح  نماید که همه از چهار طریق ذکر می ۳۷۵-۳۷۴ص، ۱ج: موضوعاتـابن جوزی این حدیث را در ال -١

 آن را آورده است. ۳۵۹-۳۵۸ص، ۱ج:مصنوعةـباشند. و سیوطی نیز از او پیروی نموده و در الآللئ ال موضوع می

و آن، کتابی است که استاد وصی الله بن محمد عباس آن را بررسی نموده و دانشگاه/ پوهنتون ام القری آن را در   -٢

 چاپ و پخش نموده است.۱۴۰۳/۱۹۸۳سال
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هایی هست که قسمتی از آنها  نموده، صحیح نیست. سپس ناگفته نماند در آن کتاب، زیاده
 باشد. را پسرش عبداهللا، افزوده و قسمت دیگري هم از روایات قطیعی، از استادانش می

نادرست هستند. چنانکه بعداً به و آن اضافاتی که قطیعی افزوده، بیشتر دروغ و 
اند که در  اي از آنها اشاره خواهد شد. و استادان قطیعی از کسانی روایت نموده گوشه

که حدیثی را در آن  هاي نادان همین اند. و آن رافضی طبقه و ردیف امام احمد قرار داشته
که از روایت  اند احمد بن حنبل آن را روایت کرده است، در حالی اند؛ فکر کرده دیده

اند. و  روایت نموده / امام احمد  ي قطیعی از استادانش و از کسانی است که از طبقه
هایی وجود دارد که مربوط به پسرش عبد اهللا هستند، به خصوص  در مسند هم زیاده
 .1هاي فراوانی در آن وجود دارد طالب که زیاده مسند علی ابن ابی

مورد است. که این  ۲۴۰ابوعبد الرحمن گفت: اضافات عبد الله بن امام احمد  در مسند علی ابن ابی طالب نردیک به    -١

باشند.  روایت است، می ۸۵۳درصد از مجموع روایات مر بوط  به مسند علی ابن ابی طالب، که روی هم رفته  ۲۸تعداد 

 کنم: اند در (چاپ المعارف) بخش دوم، اشاره می فاده بیشتر به ذکر ارقام آن اضافات که از امام احمد نقل شدهو برای است

۵۶۴ ،۵۷۱ ،۵۷۵ ،۵۷۶ ،۵۸۱ ،۵۸۲ ،۵۸۸ ،۵۸۹ ،۵۹۸ ،۶۰۱ ،۶۰۲ ،۶۰۵ ،۶۰۶ ،۶۰۷ ،۶۱۳ ،۶۱۴ ،۶۹۵ ،

۶۹۶ ،۶۹۷ ،۶۹۸ ،۷۰۳ ،۷۰۶ ،۷۷۷ ،۷۹۰ ،۷۹۳ ،۷۹۷ ،۸۰۸ ،۸۰۹ ،۸۱۰ ،۸۱۱ ،۸۱۲، ۸۲۳ ،۸۲۹ ،۸۳۰ ،

۸۳۱ ،۸۳۲ ،۸۳۳ ،۸۳۴ ،۸۳۶ ،۸۳۷ ،۸۵۵ ،۸۵۸ ،۸۶۶ ،۸۶۷ ،۸۷۱ ،۸۷۵ ،۸۷۸ ،۸۸۹ ،۸۹۰ ،۸۹۱ ،۸۹۳ ،

۸۹۴ ،۸۹۷ ،۹۰۲ ،۹۰۴ ،۹۰۸ ،۹۱۰ ،۹۱۷ ،۹۱۸ ،۹۱۹ ،۹۲۲،۹۲۶ ،۹۲۸ ،۹۳۴ ،۹۳۸ ،۹۳۹ ،۹۴۲ ،۹۴۴ ،

۹۴۵ ،۹۴۶ ،۹۴۷ ،۹۵۰ ،۹۵۱ ،۹۵۲ ،۹۵۸ ،۹۶۱ ،۹۶۴ ،۹۶۵ ،۹۷۲ ،۹۷۳ ،۹۸۲ ،۹۸۳ ،۹۸۸ ،۹۹۰ ،۹۹۱ ،

۹۹۶ ،۹۹۷ ،۹۹۸ ،۱۰۱۳ ،۱۰۱۴ ،۱۰۱۵،۱۰۱۶ ،۱۰۲۷،۱۰۳۰ ،۱۰۳۱ ،۱۰۳۲،۱۰۴۱ ،۱۰۴۴،۱۰۴۶ ،۱۰۴۷ ،

۱۰۵۱ ،۱۰۵۲ ،۱۰۵۴ ،۱۰۵۵ ،۱۰۵۹ ،۱۰۶۰ ،۱۰۶۹ ،۱۰۷۰ ،۱۰۷۱،۱۰۷۴،۱۰۷۵ ،۱۰۸۰ ،۱۰۸۱ ،۱۰۸۲ ،۱۰۸۳ ،

۱۰۸۷ ،۱۰۸۹ ،۱۰۹۲ ،۱۰۹۵ ،۱۱۰۲،۱۱۰۳ ،۱۱۰۴ ،۱۱۰۵ ،۱۱۰۶،۱۱۱۱ ،۱۱۱۳ ،۱۱۱۴ ،۱۱۱۵ ،۱۱۱۶ ،

۱۱۱۸،۱۱۲۱،۱۱۲۵،۱۱۲۸،۱۱۲۹،۱۱۳۰،۱۱۳۱،۱۱۳۶،۱۱۳۷،۱۱۳۸،۱۱۴۰،۱۱۴۲،۱۱۴۳،۱۱۴۸،۱۱۵۵،۱۱۶۴،۱۱۶۵

،۱۱۶۶،۱۱۷۰،۱۱۷۶،۱۱۷۹،۱۱۸۷،۱۱۸۸،۱۱۸۹،۱۱۹۶،۱۱۹۷،۱۱۹۸،۱۲۰۱،۱۲۰۲،۱۲۰۷،۱۲۱۲ ،

۱۲۱۳،۱۲۱۴،۱۲۱۶،۱۲۱۷ ،۱۲۲۴،۱۲۲۵ ،۱۲۲۶،۱۲۲۷،۱۲۳۱ ،۱۲۳۲ ،۱۲۳۳،۱۲۳۹ ،۱۲۴۰ ،۱۲۴۱ ،۱۲۴۶ ،

۱۲۴۷،۱۲۴۸،۱۲۵۱،۱۲۵۲ 

۱۲۵۳،۱۲۵۹،۱۲۶۰،۱۲۶۱،۱۲۶۴،۱۲۶۵،۱۲۶۶،۱۲۶۷،۱۲۶۸،۱۲۶۹،۱۲۷۰،۱۲۷۷،۱۲۷۸،۱۲۷۹،۱۲۸۰،۱۲۸۱

،

۱۲۸۳،۱۲۸۴،۱۲۸۵،۱۲۸۶،۱۲۹۲،۱۲۹۳،۱۲۹۴،۱۲۹۵،۱۲۹۶،۱۲۹۹،۱۳۰۰،۱۳۰۱،۱۳۰۲،۱۳۰۳،۱۳۱۰،۱۳۱۲

،
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۱۳۱۷،۱۳۱۸،۱۳۱۹،۱۳۲۱،۱۳۲۲،۱۳۲۸،۱۳۲۹،۱۳۳۱،۱۳۳۲،۱۱۳۴،۱۱۳۶،۱۱۳۷،۱۳۳۸،۱۳۴۲،۱۳۴۳،۱۳۴۴،۱

۳۴۹،۱۳۵۰،۱۳۵۱،۱۳۵۲،۱۳۵۳،۱۳۵۹،۱۳۶۶،۱۳۷۲،۱۳۷۶،۱۳۷۷،۱۳۷۸،۱۳۷۹ ،۱۳۸۰. 

 

                                                                                                           





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل هفدهم
  توسط پیامبر  فضیلت حمل علی

روایت است که گفت: من همراه   رافضی گفت: از یزید بن ابی مریم، از علی
ام باال رفت،  فرمود: بنشین! پس روي شانه  رفتم تا به کعبه رسیدیم. پیامبر  پیامبر

احساس کرد که توان حمل او را ندارم،   را باال حمل کنم، پیامبر  بلند شدم تا پیامبر
ي  ام. پس من باالي شانه  ام پایین آمد و نشست و فرمود: تو برو روي شانه از روي شانه

کردم اگر  اي که خیال می به گونه -او رفتم و مرا بلند کرد تا روي بام کعبه باال رفتم
هاي برنجی و مسی  و روي بام پوشیده از مجسمه -توانم به آسمان هم برسم بخواهم می

فرمود: آنها را   بود، آنها را به این سو و آن سو کنار زدم تا روي بام مستقر شدم. پیامبر
شدند. سپس پایین آمدم و  پرت کن، پس آنها را پرتاب نمودم و مانند شیشه خورد می

انه رسیدیم و خود را پنهان گرفتیم تا به خ رفتیم و از هم سبقت می  همراه پیامبر
 نمودیم از ترس اینکه یکی ما را ببیند.

هاي أئمه یا  اگر این روایت صحیح هم باشد بیانگر هیچ یک از ویژگیجواب: 
خواند در حالی که أمامه دختر ابی العاص  نماز می  باشد. چون پیامبر ویژگی علی نمی

رفت او را روي زمین  بن ربیع روي دوش مبارکش بود. وقتی که به سجده می
نمود. و بارها نیز هنگام  شد او را روي دوش خود حمل می گذاشت و وقتی بلند می می
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فرمود: پسرم روي  می  داد، و پیامبر خود را روي دوش ایشان قرار می سجده، حسن 
 بوسید. ام سوار شده و پیشانی او را می شانه

د قرار داده باشد، حمل نمودن پس وقتی که دختر بچه و پسر بچه را روي دوش خو
گونه خصوصیت و امتیازي در بر ندارد، چون دیگران را هم حمل نموده است.  علی هیچ

عالوه بر این، حمل نمودن علی به خاطر این بوده که علی نتوانست ایشان را حمل 
  نماید. پس این از فضائل پیامبر است نه از مناقب علی، چون فضیلت کسی که پیامبر

او را حمل نموده، چنانکه در   تر از فضائل کسی است که پیامبر کند بزرگ حمل میرا 
که در 1جنگ اُحد گروهی از صحابه ایشان را به دوش کشیدند مانند طلحه بن عبیداهللا

این صورت طلحه به پیامبر خدا سود رسانده، ولی او (علی) از پیامبر سود برده و مسلّم 
تر از کمک گرفتن از پیامبر  تر و با ارزش وجان به پیامبر مهماست کمک رساندن به مال 

 خدا است.

 - مناقب، باب مناقب ابی محمد طلحة بن عبید اللهـ(کتاب ال ۳۰۷ص ۵در سنن ترمذی  ج  - از زبیر بن عوام  -١

سنگی  خواست به سوی تخته می  بودند. و پیامبر  که گفت: در روز بدر دو زره بر تن پیامبر روایت شده، 

گوید:  باال برود اّما نتوانست پس طلحه زیر پای او رفت و پیامبر را بلند نمود تا به آن تخته سنگ رسید. زبیر می

گوید: این حدیث، حسن، صحیح،  فرمود: (بهشت) برای طلحه واجب شد. ترمذی می می  شنیدم که پیامبر

و در  ،آمده، و احمد شاکر آن را صحیح شمرده۱۲ص۳(المعارف) جغریب است. و باز این حدیث در مسند 

 . نیزآمده است.۹۲-۹۱ص۳سیره ابن هشام ج

 

                                           



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل هیجدهم 
 حدیث: أنت منّی و أنا منک (تو از من و من از تو هستم)

تو از من هستی و من «روایت شده که به علی گفت:   گوید: از پیامبر خدا شیعه می
 »از تو

ن حدیث صحیح است و بخاري و مسلم آن را در صحیح خود ازحدیث ای جواب:
اند: هنگامی که علی و جعفر و زید در خصوص  برّاء بن عازب؛ این چنین نقل نموده

اش حکم نمود و او را  به نفع پسر خاله  دختر حمزه، با هم اختالف داشتند، و پیامبر
. و به جعفر هم گفت: 1»از تو هستمتو از من هستی و من «به جعفر داد، به علی فرمود: 

سه بار در سه جا روایت شده است. در   این عبارت، قسمتی از یک حدیث طوالنی است که از براء بن عازب -١

ن فالن..) و این، حدیث (کتاب الصلح، باب کیف یکتب هذا ما صالح علیه فالن ب ۱۸۵-۱۸۴ص۳بخاری ج

شنیدم که گفت: هنگامی که   از براء بن عازب«در رابطه با  صلح حدیبیه است و ابتدای آن چنین است: 

  ای میان آنان نوشت ... و در آن آمده بود که پیامبر صلح نامه  با اهل حدیبیه صلح نمود، علی  پیامبر

بیرون رفت و دختر   و در اخیر حدیث آمده: سپس پیامبر »فرمود: من رسول خدا و محمد بن عبدالله هستم

حمزه دنبالشان رفت و گفت: عمو، عمو! پس علی دست او را گرفت و به فاطمه گفت: دختر عمویت پیش تو 

باشد. او را بردار، پس علی و زید و جعفر به اختالف و نزاع بر سر او پرداختند. علی گفت: من نسبت به او ذی 

اش همسر من  عفرگفت: او دختر عموی من، و خالهر هستم چون او دختر عموی من است. و جحق و سزاوارت

اش  حکم نمود: که او را به خاله  است. و زید هم گفت او برادر زاده من است پس من الیق تر هستم. پیامبر

جعفر هم گفت: تو به . و به علی گفت: تو از من هستی و من از تو. و به »خاله به جای مادر است«بدهند. چون 

 شکل و قیافه و اخالق من شباهت داری. و به زید گفت: تو برادر ما و دوست ما هستی.
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و به زید هم گفت: ».تو هم از لحاظ قیافه و هم از لحاظ اخالق، به من شباهت داري«
 ».تو برادر و دوست ما هستی«

به گروهی از اصحاب نیز گفته است. چنانکه در صحیح   اما این جمله را پیامبر
ها وقتی که  فرمود: همانا اشعري  بخاري و مسلم از ابو موسی اشعري آمده که پیامبر

شود. هرچه  دهند، یا نفقه عیالشان در مدینه کم می دارایی خود را در جنگ از دست می
کنند. آنها  آورند و به طور مساوي میان خود تقسیم می دارند، آن را در یک جامه گرد می

 .1از من هستند و من از آنها هستم
از  2ت و من از او هستم. مسلم در صحیح خودو در مورد جلبیب فرمود: او از من اس

بودیم، خداوند   اي در خدمت پیامبر که گفت: در غزوه کند ابی برزه نقل می
اید؟  هایی به ایشان ارزانی داشت. خطاب به یارانش فرمود: آیا کسی را گم کرده غنیمت

گفتند: بله  اید؟ گفتند: بله فالنی و فالنی و فالنی. سپس گفت: کس دیگري را گم کرده
فالنی و فالنی. باز فرمود: کس دیگري هست که نیامده باشد؟ گفتند: خیر. پیامبر فرمود: 

ام وآن جلیبیب است. او را پیدا کنید. پس براي پیدا کردن او  اما من یکی را از دست داده

مصالحة علی ثالثة أیام ...)آمده اما در ـ(کتاب الجزیة والـموادعة، باب ال ۱۰۴-۱۰۳ص ۴و باز در بخاری ج 

 ة القضاء) نیز آمده است.مغازی، باب عمرـ(کتاب ال  ۱۴۲-۱۴۱ص ۵آن این عبارت نیامده. و در ج

آورده اما ۱۸ص ۵ج  :و بخاری این عبارت را در اول باب مناقب علی بن ابی طالب، از کتاب فضائل الصحابة 

 حدیث را به صورت کامل نیاورده است.

-۲۹۹ص، ۵ج  :در سنن ترمذی   و باز این عبارت در احادیث دیگری آمده از جمله. از َحبشی بن َجنادة 

) و عین عبارت آن چنین است: علی از من است و من از علی هستم، و هیچ ۸۵مناقب، باب ـال  (کتاب ۳۰۰

(مقدمة، باب  ۴۴ص۱دهد مگر خودم، یا علی. و در سنن ابن ماجه  ج کس از جانب من کاری را انجام نمی

 .۱۶-۱۶۴ص، ۴فضل علی بن ابی طالب)، المسند (چاپ الحلبی)ج

نیز آمده. و به کتاب  ۲۰۴ص ۵أسامةه بن زید در المسند (چاپ الحلبی) ج و این عبارت در حدیث دیگری از

 نگاه کنید. ۲۲۶-۲۲۵ص۲ج :تألیف محب الطبری :الریاض النضرة

(کتاب الشرکة، باب  ۱۳۸ص  ۳در بخاری جلد  های به هم نزدیک از ابو موسی اشعری این حدیث با عبارت -١

(کتاب فضائل صحابه باب من فضائل  ۱۹۴۵-۱۹۴۴ص۴الطعام والنهر..) و در مسلم جلد  يالشرکة ف

 االشعرین آمده است. 

ص  ۴(کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل جلیبیب) و در مسند (چاپ حلبی) ج ۱۹۱۹۰-۱۹۱۸ص ۴جلد -٢

 نیز آمده است.  ۴۲۱،۴۲۲،۴۲۵
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به جستجو در میان کشته شدگان پرداختند و او را در کنار هفت نفر یافتند که آنها را 
هفت نفر «اش ایستاد و فرمود:  سر جنازه  کشته بود. و خود هم کشته شده بود. پیامبر

». اش) از من است و من از او هستم اند، این (با اشاره به جنازه را کشته سپس او را کشته
این جمله را دو بار تکرار کرد و فرمود: او را روي بازوهایش قرار دهید در حالی که هر 

برایش قبر کند و او را در قبرش گذاشت و   شده بود، سپس پیامبر دو بازویش قطع
 در مورد غسل او چیزي نفرمود.

تو از من هستی و من از تو «خطاب به علی:   پس روشن شد که فرمودة پیامبر
ها و به جلیبیب هم فرموده  نیست، بلکه این جمله را به اشعري  ویژة علی» هستم

بلکه افراد دیگري که قدر و منزلتشان از -او نبوده باشد  است. پس وقتی که از خصایص
پس این سخن  -اند تر بوده، در این موضوع با او شریک بوده گانه هم پایین خلفاي سه

 دلیل بر برتري و امامت علی نیست.  پیامبر
 

* * * 

 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل نوزدهم 
  فضایل دهگانۀ علی

از عمر بن میمون روایت است که گفت: علی بن ابی طالب ده  گوید: میرافضی 
فرستم  ي او گفت: مردي را می در باره  فضیلت دارد که جز او کسی آنها را ندارد. پیامبر

کند، خدا و رسولش را دوست دارد، و خدا و رسولش او  که هرگز خداوند او را رسوا نمی
کرد و گفت: علی ابن ابی طالب کجاست؟ گفتند:  را دوست دارند. پس مدتی با خود فکر

چشم درد دارد و اآلن در آسیاب مشغول آرد درست کردن است. گفت کس دیگري نبود 
سو و تار بودند و به  مشغول آسیاب کردن باشد؟ پس علی آمد در حالی که چشمانش کم

سه بار حدي درد داشتند که نزدیک بود چیزي را نبیند. سپس در چشمانش تف کرد و 
پرچم را به اهتزار در آورد، سپس آن را به او داد. و او صفیه دختر حیی را آورد. و سورة 
توبه را توسط ابوبکر فرستاد، سپس علی را راهی کرد تا آن را از او بگیرد. و گفت: هیچ 

 برد جز کسی که او از من است و من از او هستم.  کس آن را نمی
هایش گفت: کدام یک از شما مرا ولی دنیا و قیامت  به عمو زاده  و گفت: پیامبر

دهد؟ هیچ کدام جواب ندادند، جز علی که در آنجا نشسته بود، گفت: اي  خود قرار می
دهم. او را ترك نمود و رو به  پیامبر خدا! من تو را ولی دنیا و آخرت خود قرار می

دهد؟  دنیا و آخرت خود قرار می یکایک آنها کرد و گفت: کدام یک از شما مرا ولی
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دهم.  کسی جواب نداد، سپس علی گفت: من تو را ولی دنیا و آخرت خود قرار می
 فرمود: تو در دنیا و آخرت ولی من هستی.  پیامبر

  گوید: علی نخستین کسی است که پس از خدیجه اسالم را پذیرفت. و پیامبر و می
 حسن و حسین گذاشت و فرمود:  عباي خود را گرفت و روي علی و فاطمه و

ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما﴿ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 ﴾٣٣ �ِه�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

 ].33[األحزاب: 
خواهد پلیدي را از شما اهل بیت (پیغمبر) دور کند و شما را کامالً  خداوند قطعاً می«

 .»پاك سازد

را پوشید و در جاي او خوابید   جانش را فدا کرد. لباس پیامبرگوید: علی  بعد می
 و مشرکان بسوي او سنگ پراکنی کردند.

 ي تبوك بیرون رفت، علی گفت: آیا من هم با شما بیایم؟ همراه مردم در غزوه  پیامبر
شوي تو نسبت به من  فرمود: آیا راضی نمی  فرمود: نه. علی گریه کرد و پیامبر

هارون نسبت به موسی باشی؟ جز این که تو پیامبر نیستی، من نباید بروم مگر همچون 
 اینکه تو جانشین من باشی.

به علی گفت: تو بعد از من در میان مؤمنین ولی و جانشین   گوید: پیامبر سپس می
 هستی.

فرمود: درهاي مسجد را ببندید جز درب علی را. و درب علی راه   سپس پیامبر
جد بود و جز آن راه دیگري نداشت. در حالی که علی با حالت جنابت ورود به مس

 شد. داخل مسجد می
 و باز به علی گفت: هر کس من موالیش هستم علی هم موالي اوست.

روایت شده که سورة برائت را توسط ابوبکر به مکه فرستاد، » مرفوع«و به صورت 
ا برسان و ابالغ کن. وقتی که سپس به علی فرمود: ابوبکر را بازگردان و خودت آن ر

بازگشت گریه کرد و گفت: اي پیامبرخدا آیا راجع به من چیزي   ابوبکر خدمت پیامبر
فرمود: خیر، لیکن به من دستور داده شد که هیچ کس آن را نرساند   روي داده؟ پیامبر

 جز خودم یا مردي از خودم.
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. البته اگر ثابت شود که : این حدیث مسند و مرفوع نیست، بلکه مرسل استجواب
باشد. و در این حدیث الفاظی وجود دارد که به دروغ   عمرو ابن میمون آن را نقل نموده

اند. مانند جمله: آیا راضی نیستی تو نسبت به من همچون  به پیامبر نسبت داده شده
تو  هارون نسبت به موسی باشی، جز اینکه تو پیامبر نیستی، و من نباید بروم مگر اینکه

 را جانشین خود قرار دهم.
بارها به سفر رفته و غیر علی را بر مدینه امیر قرار داده است، مانند عمرة   پیامبر

حدیبیه که علی با ایشان همراه بود و کس دیگري را جانشین خود قرار داد. و بعد از آن 
ر همه اینها در خیبر، و در غزوة فتح مکه و حنین و طائف و آخرین حج و غزوة بدر و د

علی همراهش بوده و کسی دیگر را جانشین خود بر مدینه قرار داده است و در اغلب 
ها اگر چه جنگ هم روي نداده باشد علی با او بوده و کس دیگري را جانشین  غزوه

 قرار داده است. 
همیشه برترها را جانشین قرار داده، پس باید گفت: در   و اگر گفته شود: پیامبر

ها کمتر از دیگران بوده، به خصوص وقتی  ها و حج عمره این صورت علی در اکثر غزوه
که خالفت بر مردان مؤمن بوده باشد، در حالی که در جنگ تبوك خالفت او بر زنان و 

بوده. و درآن هنگام مدینه امن بوده اند،  کودکان و ناتوانان یا کسانی که متهم به نفاق بوده
 هاي دیگر. و جانشین نیاز به جهاد و مبارزه نداشت، بر خالف اکثر جانشینی

این را شیعه جهت مقابله به مثل » همه درها را ببندید جز درب علی«همچنین جمله: 
  رنقل شده؛ این است که پیامب  سعید از پیامبر ، چون حدیثی که از ابی1اند وضع نموده

(کتاب الصالة، باب  ۹۷-۹۶ص۱ر صحیح بخاری جروایت شده و د  این حدیث از عبدالله بن عباس -١

  (کتاب فضائل اصحاب النبی ۴ص، ۵و ج ،المسجد) يممر فـالخوخة وال
ً
، باب قول النبی: لو کنت متخذا

(
ً
(کتاب فضائل  ۱۸۵۶-۱۸۵۵ص، ۴ج  و در صحیح مسلم از عبدالله بن مسعود وعبد الله بن عباس ،خلیال

دارد که این حدیث که در صحیح مسلم  شیخ احمد شاکر تصریح می و  بکر الصحابة، باب من فضائل ابی

 ۲۰۲ص۵مسند (ط. المعارف) جـباشد. و همزمان با حدیثی وارد شده  که در ال آمده، از روایات ابن عباس می

، ۴مسند (ط.المعارف) جـآمده. همچنانکه قبل از آن هم حدیثی از ابن عباس در ال» ۳۵۸۰حدیث شماره:«

 آمده است. نیز» ۳۶۸۹حدیث شماره « ۲۵۴ص ۵) آمده، و قسمتی از آن در ج۲۴۳۲ماره (حدیث ش ۱۴۳ص
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ابوبکر با بخشش مال و رفاقت بیش از «هنگام بیماري که بر اثر آن وفات یافت، فرمود: 
گزیدم، ابوبکر را  ز خدا خلیل و محبوب صمیمی برمی  همه بر من منت دارد، اگر غیر ا

دادم، لیکن پیوند برادري و دوستی اسالمی را با او دارم.  خلیل و محبوب خود قرار می
در صحیح بخاري و مسلم هم ». مسجد را ببندید جز درب ابوبکر راتمام درهاي داخل 

 . 1از روایت ابن عباس روایت شده است
به اتفاق تمام » تو جانشین من در میان مؤمنان هستی«گوید:  که رافضی می و این

محدثین ساختگی و دروغ محض است. و اگر فرضاً صحیح هم باشد، نه از خصوصیات 
نحصر به علی. بلکه دیگران هم در آن شریک هستند. همچنان که ویژة أئمه است و نه م

در دوستی خدا و رسول از طرف او و دوستی خدا و رسول نسبت به او، و نیز در موضوع 
خالفت او، و این که او نسبت به پیامبر همچون هارون نسبت به موسی است. و مانند این 

چون هر مؤمنی خدا و ».قرار دادهعلی موالي کسی است که پیامبر را موالي خود «که 
 اند. داند، در تمام این موارد غیر علی نیز با اوشریک بوده رسولش را موالي خود می

کسی نباید آن را برساند مگر یکی از «ي برائت که  ومثل جریان رساندن سوره
هاشم در آن با او شریک  این هم مخصوص علی نبوده، بلکه همه بنی». هاشم ي بنی طائفه

بودند. چون رسم و عادت بر این بوده که نقض عهد و بستن پیمان باید از طرف یکی از 
 ي توانمند باشد. افراد قبیله

آمده.و » ۸۶۸شماره« ۵۲۴ص، ۱ج و ،»۵۲۱شماره« ۵۰۳ص، ۱ج :این حدیث در کتاب فضائل الصحابة  -١

می گوید: موضوع است و دو نفر راوی متروک، متهم به وضع حدیث هم در آن  ۵۰۳ص۱محقق در ج

؛ و در ۲۱۳ص، ۷ج :؛ و البدایة والنهایة۳۳۴ص۱عبیدة..و این حدیث در الموضوعات ج موجودند: طلحة و

 باشد. جاهای دیگری نیز، در مورد عثمان بن عفان آمده. اما محقق می گوید: این حدیث هم موضوع می

 

                                           



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل بیستم 
  فضیلت محبت علی

  گوید: یکی دیگر از آن دالیل این است که اخطب خوارزم از پیامبر رافضی می
اي علی! اگر کسی به اندازة مدت زمانی که نوح میان قومش «رمود: روایت نموده که ف

ي کوه احد جواهرات داشته باشد و آن را در راه خدا  بوده خدا را بندگی کند و به اندازه
خرج کرده باشد و آن قدر عمرش طوالنی باشد که هزار حج را با پاي پیاده به جاي 

مانه کشته شود، اما تو را موالي خود قرار آورد، سپس در راه خدا بین صفا و مروه مظلو
 ». شود رسد و هر گز داخل آن نمی نداده باشد؛ بوي بهشت به مشامش نمی

  مردي به سلمان گفت: چقدر علی را دوست داري؟ گفت: شنیدم از پیامبرخدا
فرمود: کسی که علی را دوست داشته باشد من را دوست دارد، و کسی که نسبت به 

 ته باشد؛ نسبت به من کینه دارد. علی کینه داش
فرمود: خداوند از نور سیماي علی   و از انس نیز روایت است که گفت: پیامبر

 کنند. هفتاد هزار فرشته آفریده که براي او و دوستدارانش تا روز قیامت طلب آمرزش می
فرموده: کسی که علی را دوست داشته باشد، خداوند نماز   گوید: پیامبر و ابن عمر می

کند. آگاه باشید کسی که علی را  کند و دعایش را اجابت می و روزه و عبادات او را قبول می
ي هر رگ که در بدن دارد در بهشت به او شهر  دوست داشته باشد خداوند به اندازه

هاي حساب و  اشته باشد؛ از ناراحتیرا دوست د  محمد بخشد. آگاه باشید کسی که آل می
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بمیرد، من با   میزان اعمال قیامت در امان خواهد بود. و کسی که بر دوستی آل محمد
را دوست  همه پیامبران ضامن و پشتیبان او در بهشت خواهیم بود. و کسی که آل محمد

 ز رحمت الهی.بهره ا شود که در پیشانی او نوشته شده، بی نداشته باشد، درحالی زنده می
فرمود: کسی که  شنیدم می  و از عبداهللا بن مسعود روایت شده که گفت: از پیامبر

ام ایمان دارد؛ اگر نسبت به علی نفرت داشته باشد،  کند به من و آنچه آورده فکر می
 دروغگو است و ایمان ندارد.

م که نشسته بودی  برزه روایت شده که گفت: روزي در محضر پیامبر و از ابی
فرمود: قسم به کسی که جان من در دست اوست در روز قیامت هیچ کس قدم   پیامبر

از عمرش که چگونه آن را  -1دارد تا اینکه خداوند چهار چیز را از او نپرسد:  بر نمی
از دارائیش  -3که چگونه آن را فرسوده نموده است. از جسمش -2سپري کرده است. 

و از دوستی  -4و در چه راهی آن را صرف نموده است  که چگونه آن را به دست آورده
دستش   ي دوستی ما بعد از شما چیست؟ پیامبر  ما و اهل بیت. عمر به او گفت: نشانه

کشید و فرمود: نشان دوستی شما –که در کنار او بود  –را روي سر علی ابن ابی طالب 
 نسبت به من بعد از وفاتم دوستی این است.

سؤال شد: در   بن عمر روایت است که گفت: شنیدم از پیامبر خداو از عبداهللا ا
شب معراج پروردگارت با چه زبانی تو را مخاطب قرار داد؟ فرمود: پروردگارم با زبان 
علی مرا خطاب کرد و به من الهام نمود. عرض کردم: بار الها مرا مورد خطاب قرار 

شوم و با اشیاء  نیستم، با مردم مقایسه نمیاي یا علی را؟ فرمود: من همچون اشیاء  داده
ام و علی را از نور تو. به راز دلت پی بردم، در  گردم. تو را از نور خود آفریده توصیف نمی

 تر از علی نیافتم، پس به زبان او تو را مخاطب قرار دادم تا دلت آرام گیرد. دل تو محبوب
د: اگر نیزارها قلم باشند و دریاها فرمو  و از ابن عباس روایت شده که گفت: پیامبر

ها نویسنده؛ نخواهند توانست فضائل  ها شمارشگر باشند و انسان مرکب شوند و جِن
 علی را بشمارند و بنویسند.

فرمود: خداوند پاداشی را براي فضائل علی قرارداده که   گوید: پیامبر و باز او می
د کند و به آن اقرار نماید؛ خداوند قابل شمارش نیست، هر کس یکی از آن فضائل را یا

 



 481 امامت در پرتو کتاب و سنت (بخش دوم)

آمرزد، و هر کس یکی از فضائل او را بنویسد، تا  تمام گناهان قبلی و بعدي او را می
کنند. و کسی که یکی  وقتی که آن نوشته ماندگار است فرشتگان برایش طلب مغفرت می

از فضائل او را بشنود، خداوند همه گناهانی را که به سبب گوش مرتکب شده 
بخشاید، و کسی که کتابی را در مورد فضائل او مطالعه کند، خداوند همه گناهانی را  یم

آمرزد، سپس فرمود: نگاه کردن به سیماي امیرمؤمنان علی و  که با چشم مرتکب شده می
پذیرد مگر اینکه علی را ولی خود  یاد او عبادت است. خداوند ایمان هیچ کس را نمی

 یزاري جوید.قرار دهد، و از دشمنانش ب
روایت است که فرمود:   و از حکیم بن حزام؛ از پدرش از پدر بزرگش، از پیامبر

 مبارزه علی با عمرو ابن عبدود در روز خندق برتر است از عمل امتم تا قیامت.
سفیان به سعد دستور داد  وقاص روایت است که گفت: معاویه بن ابی و از سعد ابن ابی

  و امتناع ورزید. معاویه گفت: چرا او را دشنام ندادي؟ گفت: پیامبرکه علی را دشنام دهد، ا
دهم و اگر پیامبر یکی از آنها را  سه نکته مهم را در مورد او فرموده که هرگز او را دشنام نمی

هنگامی که علی   تر بود. شنیدم که پیامبر بها فرمود برایم از شتر سرخ گران در حق من می
داد، علی گفت: اي پیامبر آیا من را با زنان و  ها جانشین خود قرار می را در یکی از غزوه

شوي که تو نسبت به من همچون هارون  گذاري؟ فرمود: آیا خشنود نمی کودکان جا می
نسبت به موسی باشی، جز این که بعد از من پیامبري نخواهد آمد؟. و باز شنیدم که در روز 

سپارم که خدا و رسولش را دوست دارد، و خدا و  خیبر فرمود: پرچم را به دست مردي می
رسولش هم او را دوست دارند. گفت: مدتی بعد، پیامبر فرمود: علی را برایم صدا کنید، سپس 

در چشمان او تف   علی آمد در حالی که چشمانش درد داشتند و کم بینا شده بودند، پیامبر
 صیب او گرداند. و این آیه نازل شد:کرد و بعد پرچم را به او سپرد که خداوند فتح را ن

ْ َ�َعالَوۡ  َ�ُقۡل ﴿ �ۡ  عُ نَدۡ  ا
َ
� ٓ �ۡ  َءنَاَنا

َ
ٓ َو� ٓ  َءُ�مۡ َنا ٓ  َءنَاَو�َِسا نُفَسَنا َءُ�مۡ َو�َِسا

َ
نُفَسُ�مۡ  َوأ

َ
 ُ�مَّ  َوأ

ِ ٱ َنَت لَّعۡ  َعلَ�َنجۡ  َتِهۡل نَبۡ  ٰ لۡ ٱ َ�َ  �َّ  ].61عمران:  [آل ﴾٦١ ِذ�ِ�َ َ�
کنیم و شما هم فرزندان خود را فرا خوانید، و  خود را دعوت می بگو: بیائید ما فرزندان«

کنیم و شما هم زنان خود را فرا خوانید، و ما خود را آماده  ما زنان خود را دعوت می
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داریم و  سازیم و شما هم خود را آماده سازید، سپس دست دعا به سوي خدا برمی می
 .»نمائیم نفرین خدا را براي دروغگویان تمنّا می

علی و فاطمه و حسن و حسین را صدا کرد و گفت: اینها اهل و خاندان   پیامبر
 من هستند. 
: اخطب خوارزم در این زمینه کتابی دارد که سرشار از احادیث دروغین است. جواب

ترین شناخت را در مورد احادیث داشته باشد پوشیده  و دروغ بودن آنها بر کسی که کم
حدیث! و باید گفت که او نه اهل حدیث است و نه از نیست، چه رسد به علماي 

. و این روایات از جمله احادیثی هستند که 1کسانی است که در این زمینه مرجعیت دارد
اند، در حالی که این مرد مدعی است احادیثی  حدیث شناسان آنها را دروغ قلمداد کرده

 باشند. که روایت نموده، نزد حدیث شناسان صحیح می
چگونه چیزي  -هایی که به آنها اعتماد دارند  از قول خودشان و از کتاب -م گوی می

هاي  کنند که بر دروغ و موضوع بودنش اتفاق دارند و در هیچ یک از کتاب را ذکر می
 اند؟!. معتمد حدیث نقل نشده است و هیچ یک از علماي حدیث آن را صحیح ندانسته

ن عبد ود توسط علی همه دروغ کشتن عمرو ب«ده حدیث اول تا آخر حدیث: 
دهد دشنام دهد و او امتناع می  ، و اما حدیث سعد که امیر معاویه به او دستور می»هستند

ورزد ...تا آخرحدیث، این حدیث صحیح است و امام مسلم در صحیح خود آورده 
و در آن سه فضیلت را براي علی بیان نموده است که نه از ویژگیهاي ائمه است  2است

ها او را  گوید: در یکی از غزوه نه از خصوصیات منحصر به فرد علی. چون این که می و
گذاري...تا  جانشین خود نموده و علی گفت: اي پیامبر خدا مرا با زنان و کودکان جا می

بی گوید: اخطب خوارزم ادی می ۳۱۲ص» منهاج االعتدال«قش بر کتاب یاستاد محب الدین الخطیب در تعل  -١

و متوفی ۴۸۶فرهیخته و زبر دست و از شاگردان زمخشری است، نامش الموفق بن احمد بن اسحاق متولد 

و  ۷۲۲چاپ دوم ص » روضات الجنات«و  ۴۰۱ص » بغیة الوعاة«باشد. شرح حالش در کتاب  هـ. می ۵۶۸

است. به شرح » اهل البیت مناقب«نیز در جاهای دیگر آمده و کتابی که این خبر دروغ را بر پیامبر بافته نامش 

گوید:  مراجعه شود. زرکلی می ۲۸۹ص ،۸ج :حال ابی المؤید الموفق بن احمد المکی الخوارزمی در االعالم

 چاپ شده است.» مؤمنین علی بن ابی طالبـمناقب امیر ال«کتابش به نام 

 .۱۸۷۱ص، ۴ج :مسلم -٢
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آخر حدیث، از ویژگیهاي علی نیست، چون در مدینه غیر از او را نیز جانشین خود 
  تر از جانشینی دیگران نبوده است؟ چون پیامبر ر و مهمت نموده و جانشینی علی کامل

ي  گذاشت جز در غزوه اي مردانی را از مهاجرین و انصار در مدینه جا می در هر غزوه
تبوك که به همه مسلمانان دستور داد به جهاد بروند و هیچ کس جز سرکشان و 

علی به این جانشینی معذوران و زنان و کودکان در شهر باقی نماندند، به همین جهت 
بري؟ پس  گذاري و مرا با خود نمی راضی نبود و گفت: آیا مرا با زنان و کودکان جا می

برایش توضیح داد که ماندن در مدینه نقص و توبیخ نیست، موسی که هارون   پیامبر
داریش بود، پس تو هم همین طور  را بر قومش جانشین قرار داد به خاطر اعتماد و امانت

دهم با این تفاوت که موسی  من امین هستی، به همین جهت تو را جانشین قرار مینزد 
پیامبري را به جاي خود قرار داد و به دنبال من پیامبري نخواهد بود تا او را جانشین 
قرار دهم. و این تشبیه در اصل جانشینی است. چون موسی، هارون را بر همه 

علی را بر تعداد کمی از مسلمانان جانشین   مبراسرائیل جانشین قرار داد. اما پیا بنی
در جنگ بودند و تشبیه او به هارون،   قرار داد و اکثریت غالب مسلمانان همراه پیامبر

بزرگتر از تشبیه ابوبکر و عمر؛ یکی به ابراهیم و عیسی و دیگري به نوح و موسی 
هریک از ابوبکر و عمر  نیست؛ زیرا آن چهار نفر بزرگتر از هارون هستند، در حالی که

را به دو نفر تشبیه نموده است، نه به یک نفر. پس تشبیه ابوبکر و عمر به آن چهار نفر 
هایی در میان  بزرگتر از تشبیه علی به هارون است. چون تشبیه علی به هارون نمونه

ین اصحاب دارد. در حالی که تشبیه آن دو نفر به پیامبران شبیه و نظیر ندارد. بنا برا
جانشینی از ویژگی و خصوصیات نیست و تشبیه به پیامبر در برخی از احوال و شرایط، 

 شود. ها محسوب نمی از خصائص و ویژگی
دهم که خداوند و رسولش را دوست  ي: پرچم را به دست کسی می و در مورد جمله

ترین حدیثی است که در مورد فضائل علی  دارد ... تا آخر حدیث، این حدیث صحیح
اند. اما این وصف نه مختص به أئمه است و  وارد شده است. صحیحین آن را نقل نموده

نه به علی. چون خدا و پیامبر، هر مؤمن پرهیزکار را دوست دارند. و هر مؤمن 
پرهیزکاري نیز خدا و رسولش را دوست دارد. ولی این حدیث زیباترین حدیثی است 

 



 امامت در پرتو کتاب و سنت            484

ه نه علی را دوست دارند و نه موالیش قرار شود ک که علیه نواصب، بدان استدالل می
کنند و او را فاسق  جویند. و چه بسا تکفیرش می دهند، بلکه از او بیزاري می می
گواهی داده که او خدا و رسولش را دوست دارد و   شمارند مانند خوارج. پیامبر می

 آنها هم او را دوست دارند. 
ص دال بر فضائل صحابه را مربوط به قبل که نصو-ها هم  اما این دلیل به نفع رافضی

نیست، چون خوارج و بعضی از هواپرستان مانند معتزله و  -دانند از مرتد شدن آنها می
ي او  گویند و از او تنفر دارند، در باره و پیروانشان که علی را ناسزا می  بعضی از مروانیه

 گویند!.  نیز چنین می
ستایند که  است خدا و رسولش کسانی را می ولی این باطل است؛ زیرا چگونه ممکن

 روند؟!. گردند و با آن از دنیا می دانند به کفر بر می می
همچنین درحدیث مباهله فاطمه و حسن و حسین شریک او هستند، چنانکه در 
حدیث کساء آنها را شریک او قرار داده است. پس معلوم است که موضوع مختص به 

بلکه شامل زنان و کودکان هم بوده است. چون حسن و  مردان و حتی پیشوایان نیست،
حسین در وقت مباهله کوچک بودند؛ زیرا مباهله بعد از فتح مکه در سال نهم یا دهم، 

وفات   وقتی که گروهی از طائفۀ نجران به آنجا آمدند، روي داد و وقتی که پیامبر
تر  سال از او بزرگیافت، حسین هفت سال را تمام نکرده بود و حسن نیز حدود یک 

آنها را خواند بخاطر این بود که او دستور داد هرکدام (از طرفین)   بود. و اینکه پیامبر
بستگان خود را اعم از فرزندان و زنان که از لحاظ نسب به او نزدیک هستند، فراخوانند، 

و  پس هر کدام فرزندان و زنان و مردان نزدیک به خود از لحاظ نسب را فراخواندند.
بودند. هر چند غیر از آنها هم   ترین افراد از لحاظ نسب به پیامبر خدا آنها هم نزدیک

دستور نداد که برترین پیروانش را برایش بخوانند،   نزد پیامبر بزرگتر بودند، اما پیامبر
ترین مردم به خود را فراخواند؛ زیرا طبیعت هر  این بود که نزدیک  چون هدف پیامبر

ترین خویشانش ترس دارد. به همین  نین است که هنگام خطر برخود و نزدیکانسانی چ
 جهت در حدیث کساء مخصوصاً به آنها توجه شده است.
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و مسلّم است که دعا براي آنها و یا همدیگر را نفرین کردن عادالنه است. پس آنها 
ري بیشتر هم نیاز داشتند که نزدیکترین مردم به خود را فراخوانند و از هر کس دیگ

باشد، لذا از  برآنها ترس داشتند. و چه بسا انسان بیش از خود نگران فرزندانش می
دانستند که ایشان بر حق است  مباهله و همدیگر را نفرین کردن، امتناع نمودند. چون می

 گردد. و اگر از او روي گردان شوند، نفرین خدا بر آنها و بر خویشاوندانشان محقق می
دهم که خدا و  ود: اگر صحیح است که جمالت: پرچم را به کسی میو اگر گفته ش

آیا خوشنود «و نیز » رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش هم او را دوست دارند
و نیز حدیث: » نیستی از اینکه تو به نسبت من همچون هارون به نسبت موسی باشی

در » ن و آنها را پاك گردانخداوندا! اینها خاندان من هستند پلیدي را از آنها دور ک«
شوند. پس  مورد فضایل علی هستند، نه از خصوصیات او، بلکه شامل دیگران هم می

چرا بعضی از اصحاب آرزو داشتند که آنها هم مشمول آن فضایل باشند. چنانکه از 
 سعد، و عمر روایت شده است؟

و دوستی او  بر ایمان ظاهري و باطنی علی  : اینکه در آن جمالت پیامبرجواب
دهد و وجوب دوستی و محبت مؤمنان نسبت به او  نسبت به خدا و رسولش شهادت می

کند، که این ردي است علیه ناصبیه که معتقد به کفر و فسق او بودند، یا  را ثابت می
فرماید:  می  همچون خوارج منحرف که از عابدترین مردم بودند، چنان که پیامبر

کند. قرآن  ها تحقیر می روزه و قرائت خود را در مقایسه با آن هرکدام از شما نماز و«
شوند همچنان که تیر از  کند، از اسالم خارج می خوانند ولی از گلویشان عبور نمی می

 .1»شود. و هر جا به آنان برخورد کردید آنها را بکشید گردد، رها می کمان خارج می

جمالت آن  البته بااختالفی که در کلمات و-است در اینجا آورده است قسمتی از حدیثی / آنچه ابن تیمیه -١

 ۲۰۱-۲۰۰ص، ۴ج :که در صحیح بخاری از علی و ابو سعید خدری و جابر بن عبدالله   -وجود دارد

(کتاب الزکات، باب التحریض  ۷۴۷-۷۴۰ص، ۲ج :مناقب، باب عالمات النبوة) و صحیح مسلمـ(کتاب ال

(کتاب  ۳۳۶ص، ۴ج :داود ، و سنن ابی۴۴۰-۴۳۶ص، ۱ج :ثیرعلی قتل الخوارج) و جامع االصول البن اال

مسند ـذکر الخوارج)؛ و ال يمقدمة، باب فـ(ال ۶۱-۶۰ص، ۱ج :قتال الخوارج) و سنن ابن ماجه يالسنة، باب ف

 آمده است. ۶۵،۶۸،۷۳،۳۵۳،۳۵۴،۳۵۵ص۳(چاپ الحلبی) ج
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دانستند، به همین جهت در نهایت  مباح میبله! آنها علی را تکفیر نمودند و خونش را 
 ترین مردم بود!.  ملجم مرادي که یکی از آنها بود او را به قتل رساند. با وجود اینکه از عابد ابن

در واقع نیاز علماء و اهل سنت به اثبات ایمان علی و عدالت و تدین او جهت رد بر 
ا آنها راستگوتر و دیندارتر هستند آنها بیشتر از نیازشان به مناظره با تشیع است، زیر

اي است که تشیع به آن  تر از شبهه کنند خطرناك اي که آنها به آن استدالل می وشبهه
کنند. همچنان که مسلمانان در رابطه با حضرت مسیح نیازمند مناظره با یهود  استدالل می

مانند: نسبت  -دهند هایی که به او نسبت می و نصرانیان هستند تا او را از لوث تهمت
پاك دارند و مبراء  -ولد زنا، از جانب یهود و نسبت دادن الوهیت از جانب نصرانیها

تر از اختالف با  تر و خطرناك گردانند. مسلّم است که منازعه و اختالف با یهودیان مهم
کنند که مسیحیان توان جواب دادن  مسیحیان است. یهودیان اشکاالتی بر مسیح وارد می

کنند و شبهه را رد  نها را ندارند، بلکه این مسلمانان هستند که از آنها دفاع میو رد آ
توانند آنها را حل و فصل کنند، بلکه  کنند. مسیحیان هم خود اشکاالتی دارند که نمی می

اشکاالتی وارد است که خود   کنند. همچنانکه بر شیعه اهل سنت برایشان حل و فصل می
دهند، پس این احادیث  ا پاسخ دهند، بلکه اهل سنت جواب میتوانند در مورد آنه نمی

اگر  -کنند؛ در واقع ردي است بر آنها صحیح که ایمان ظاهري و باطنی علی را ثابت می
همچون نصوصی که بر ایمان ظاهري و  –اند  چه آن روایات از خصوصیات او نبوده

باشند،  یعه و خوارج میباطنی اهل بدر و (بیعت رضوان) داللت دارند، که ردي بر ش
کنند از  چون آنها در این موضوع اختالف دارند. هر چند چیزي که به آن استدالل می

براي یک نفر شهادت دهد،   هاي هیچ یک از آنها نیست. و هنگامی که پیامبر ویژگی
کنند که براي آنها هم، چنین شهادت یا دعایی  یا در حق او دعا کند، بیشتر مردم آرزو می

براي تعداد زیادي از مردم   ابراز شود. اگر چه در واقع پیامبر  از جانب پیامبر
  شهادت داده و دعا کرده است. و مشخص کردن خصوصیتی براي کسی از جانب پیامبر

ي بهشت براي  آید، مانند وعده از بزرگترین فضائل و صفات بارز آن شخص به شمار می
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در  و غیره. و همچون گواهی پیامبر 2هللا بن سالمو عبدا 1ثابت ابن قیس ابن شماس
گساري حد  رابطه با محبت خدا و پیامبرش براي عبداهللا بن حمار، که به سبب باده

شرعی را بر او اجرا کردند. اگر چه براي کسانی بزرگتر از او نیز به آن شهادت داده 
و داشتن خیر زیاد نیازي  براي عمرو بن تغلب به بی  است. و همچون گواهی پیامبر

ها، از غنیمتی که به دست آورده  در یکی از جنگ  در دل او. به همین جهت پیامبر
بخشم و مردانی را  بودند چیزي به او نداد. و پیامبر در حدیثی فرمود: من به مردانی می

تر از آن است که به او  کنم نزد من محبوب کنم و آن کس که محرومش می محروم می
تابی و دل واپسی هست و کسانی را به آنچه  بخشم که در دلشان بی ه کسانی میبخشم، ب می

  .3سپارم که عمروبن تغلب یکی از آنهاست نیازي و خیر زیاد که در دل دارند، می از غنا و بی

مؤمن أن یحبط ـ(کتاب اإلیمان، باب مخافة ال ۱۱۰ص۱در :صحیح مسلم ج    این حدیث از انس ابن مالک  -١

َهاَ�ٰٓ ﴿ ی: عمله) آمده که وقتی آیه ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ َ�ُعوٓ تَرۡ  َ�  َءاَمُنوا ۡص  ا

َ
ٰ أ ای « ].۲[الحجرات:  ﴾�َِّ�ِّ ٱ تِ َصوۡ  َق فَوۡ  تَُ�مۡ َ�

نازل شد ثابت ابن قیس غمگین شد و  »بلندتر نکنیدکسانی که ایمان آورده اید صدای خود را از صدای پیامبر 

خود را از پیامبر پنهان کرد و سخنی گفت که آخرش چنین است: و من از دوزخیانم، سعید ابن معاذ جریان را 

فرمود: :بلکه او از بهشتیان است. این حدیث در المسند (چاپ الحلبی)   بیان کرد .پیامبر  برای پیامبر

 نیز آمده است. ۱۴۶،۲۸۷-۱۳۷،۱۴۵ص  ،۳ج

 ۴، و مسلم در ج (کتاب مناقب االنصار، باب مناقب عبدالله ابن سالم ۳۸-۳۷ص ۵امام بخاری در جلد  -٢

) این حدیث را از سعد ابن ابی  (کتاب فضائل صحابة، باب من فضائل عبدالله ابن سالم ۱۹۳۲-۱۹۳۰ص

به کسی که روی زمین راه   ام پیامبر نشنیده -این روایت بخاری است-کند که درآن آمده  وقاص روایت می

اند  چنانچه در حدیث دیگر روایت نمودهرود بگوید: او از اهل بهشت است جز در مورد عبدالله ابن سالم،  می

از قیس ابن عباده که او در مجلس قومی  بوده که سعد ابن مالک و عبدالله ابن عمر در میان آنان بودند، که 

گذرد. آن قوم گفتند: این مرد از اهل بهشت است قیس در مورد او سؤال کرد؟ پس  از آنجا می عبدالله ابن سالم

ان کرد که او خوابی دیده و برای پیامبر بازگو نموده و پیامبر نیز تعبیر نموده که در آخر یعبدالله ابن سالم  ب

 آن متمسک باقی خواهی ماند.   سخنش چنین آمده: اما عروه پیوند استوار اسالم است، و تا هنگام مرگ به 

(کتاب الحدود، باب ما یکره من لعن شارب الخمر و ۱۵۸ص ۸در بخاری ج  این حدیث از عمربن الخطاب -۳

 انه لیس بخارج من النار) آمده است. 

، ۲در: البخاری ج   از عمرو بن تغلب-این حدیث با اندک اختالفی که در الفاظ و جمالت آن وجود  دارد  -٣

(کتاب التوحید، باب  ۱۵۶ص، ۹الخطبة بعد الثناء: اما بعد)؛ و ج ي(کتاب الجمعة، باب من قال ف ۱۱-۱۰ص
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خواند فرمود:  اي نماز  وقتی که بر مرده  و در حدیث صحیح آمده که پیامبر
و از گناهانش درگذر و به او رحم فرما و او را نجات پروردگارا! این مرده را ببخشاي 

دار و جایش را گشاد کن، و او را با آب برف و باران و تگرگ  ده، و منزلش را گرامی
بشوي، و او را از لغزشها و گناهانش پاك گردان چنانکه جامۀ سفید از لکه و آلودگی 

طا کن، و همسري بهتر از شود و منزلی بهتر از منزل این دنیایش را به او ع پاك می
همسرش را به همدم او کن و او را از عذاب آتش دور گردان و قبرش را گشاد و 

و این دعا  .1بودم نورانی ساز. عوف بن مالک گفت: آرزو داشتم که من آن مرده می
 مختص به آن مرده نبوده است. 

* * * 

تاب و نا آرام آفریده شده است، و المسند (چاپ  انسان بی: ﴾١٩ َهلُو�ً  ُخلِقَ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إِنَّ ﴿ قول الله تعالی:

 .۶۹ص، ۵الحلبی) ج

 ۶۶۳-۶۶۲ص، ۲ج :در: صحیح مسلم  وجود دارد از عوف بن مالکاین حدیث با اختالفی که در الفاظ آن  -١

(کتاب الطهارة، باب الوضوء بماء  ۴۶ص، ۱ج :الصالة)، و سنن النسائی ي(کتاب  الجنائز، باب الدعاء للمیت ف

 آمده است. ۲۳ص، ۶مسند (چاپ الحلبی) جـ(کتاب الجنائز، باب للدعاء) و ال ۶۰-۵۹ص، ۴البرد) و ج

 

                                                                                                           



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل بیست و یک 
 روز شوريحدیث 

گوید: از عامر بن واصله روایت است گفت: روز شوري همراه علی بودم به  شیعه می
کنم که عرب و عجم شما توان تغییر آن را ندارد،  آنان گفت: دلیلی بر شما اقامه می

دهم آیا کسی در میان شما هست که  سپس فرمود: اي جماعت؛ شما را به خدا قسم می
یگانگی خوانده باشد؟ گفتند: البته که نه. گفت: به خدایتان قسم پیش از من خدا را به 

دهم جز من کسی هست در مان شما که برادري داشته باشد همچون برادر من جعفر  می
دهم  طیار که در بهشت با فرشتگان باشد؟ گفتند: البته که نه. گفت: به خدایتان قسم می

شد همچون من حمزه شیرخدا و جز من کسی هست در میان شما که عمویی داشته با
دهم جز  شیر پیامبر و سردار و سرور شهیدان؟ گفتند: نه. گفت: به خدایتان سوگند می

من کسی هست در میان شما که زنی داشته باشد مانند فاطمه همسر من که دختر پیامبر 
دهم جز  و بزرگ و سرور زنان بهشت باشد؟ گفتند: البته نه. گفت: به خدایتان قسم می

من کسی هست میان شما که فرزندي داشته باشد چون دو فرزند من حسن و حسین 
دهم جز من  سردار جوانان بهشت؟ گفتند: صد البته خیر. گفت: به خدایتان سوگند می

ها مرتبه با پیامبر سرّي سخن گفته باشد و براي نجواي  کسی هست در میان شما که ده
دهم جز  البته که نه. گفت: به خدایتان قسم میخود صدقه را تقدیم کرده باشد؟ گفتند: 
به او فرموده باشد: کسی که من را موالي   من کسی هست در میان شما که پیامبر
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داند؛ علی نیز موالي اوست، پروردگارا دوست بدار کسی که را او را دوست  خود می
ع را به دارد و دشمن بدار هر کس را که با علی دشمنی دارد. حاضرین این موضو می

دهم جز من کسی  غائبین برسانند؟ گفتند: البته که نه گفت: شما را به خدا قسم می
ترین آفریدة خود  در حق او گفته باشد خداوندا محبوب  هست در میان شما که پیامبر

و رسولت را به سوي من بفرست تا با من از گوشت این پرنده بخورد، پس آمده باشد و 
دهم جز  ه باشد؟ گفتند: صد البته که نه. گفت: به خدایتان قسم میبا او از آن غذا خورد

سپارم که  من کسی هست در میان شما که پیامبر به وي گفته باشد: پرچم را به مردي می
گردد تا خدا فتح و  خدا و رسولش را دوست دارد و آنها هم او را دوست دارند و برنمی

دهم جز  نه!. گفت: به خدایتان سوگند می پیروزي را بر دست او نصیب گرداند؟ گفتند:
وکیعه گفته باشد، دست بر  ي بنی من کسی هست میان شما که پیامبر در مورد او به طایفه

دارید یا اینکه مردي را به سویتان بفرستم که جانش مانند جان من است و  می
رپیچی از فرمانبرداري از او مانند فرمانبرداري از من است و سرپیچی از فرمان او س

فرمان من است و با شمشیر میان شما قضاوت کند؟ گفتند: نه؛ گفت: به خدایتان سوگند 
دهم جز من کسی هست میان شما که پیامبر در مورد او گفته باشد: دروغگو است  می

کند مرا دوست دارد در حالی که از این (علی) تنفر داشته باشد؟  کسی که گمان می
دهم جز من کسی هست در میان شما که در  یتان سوگند میگفتند: خیر. گفت: به خدا

یک وقت سه هزار نفر از فرشتگان و جبرئیل و میکائیل و اسرافیل بر او درود فرستاده 
و آن هنگامی بود که در قُلیب آب را براي پیامبر آوردم؟ گفتند: خیر. گفت: به      باشند

ن شما که در آسمان ندا داده شود، دهم غیر از من کسی هست در میا خدایتان سوگند می
شمشیر تنها ذوالفقار و جوانمرد فقط علی است؟ گفتند: نه. گفت: به خدایتان سوگند 

دهم غیر از من کسی هست در میان شما که جبرئیل به او گفته باشد: این است  می
همکاري و مواسات. و سپس پیامبر به او گفت: همانا او از من است و من از او. پس 

دهم جز  برئیل گفت: من هم از شما هستم؟ گفتند: خیر. گفت: به خدایتان سوگند میج
من کسی در میان شما هست که پیامبر به او گفته باشد، تو متخلفین و عهدشکنان و 

دهم جز من کسی هست  کشی؟ گفتند: خیر. گفت: به خدایتان سوگند می مرتدین را می

 



 491 امامت در پرتو کتاب و سنت (بخش دوم)

أویل          شد، من بر سر نزول قرآن جنگیدم و تو بر سر تدر میان شما که پیامبر به او گفته با
دهم جز من کسی  کنی؟ گفتند: به راستی نه. گفت: به خدایتان سوگند می آن پیکار می

هست در میان شما که خورشید به خاطر او برگشته باشد تا نماز عصر را سر وقت 
کسی هست در میان شما که دهم جز من  بخواند؟ گفتند: خیر. گفت: به خدایتان قسم می

پیامبر به او دستور داده باشد سورة برائت (توبه) را از ابوبکر پس بگیرد، سپس ابوبکر 
بگوید: اي پیامبر آیا در مورد من چیزي نازل شده؟ پیامبر به او گفت: خیر، لیکن جز 

یتان دهد؟ گفتند: نه. گفت: به خدا علی کسی به نمایندگی از من این کار را انجام نمی
دهم جز من کسی هست در میان شما که پیامبر به او گفته باشد، جز مؤمن  قسم می

واقعی کسی تو را دوست ندارد و جز منافق و کافر کسی از تو تنفر ندارد؟ گفتند: خیر. 
فرمان داد به بستن درهاي   دانید که پیامبر دهم آیا می گفت: به خدایتان سوگند می

ن. و شما چیزهایی را در این رابطه گفتید، پس پیامبر فرمود: شما و باز گذاشتن درب م
ي علی را هم باز نگذاشتم، بلکه خدا درهاي شما  من درهاي شما را نبستم و درب خانه

دهم آیا  را بست و درب علی را باز گذاشت؟ گفتند: خیر. گفت: به خدایتان قسم می
کرد و به آن طول  ن درد دل میدانیدکه در روز طائف جلو مردم چه کسی سرّي با م می

فرمود: من با او سري   گوید. پیامبر داد. پس گفتید: بدون ما با او سري سخن می
گفت، گفتند: بله. گفت: شما  زدم، بلکه این خدا بود که سري با او سخن می حرف نمی

همراه دانیدکه پیامبر فرمود: حق با علی است و علی نیز  دهم آیا می را به خدا قسم می
رود؟ گفتند: بله. گفت: شما را به خدا  حق است. علی هرجا برود حق هم با او می

گذارم:  دانید که پیامبر فرمود: من دو چیز را در میان شما جا می دهم: آیامی سوگند می
شوید.  کتاب خدا و اهل بیتم. تا وقتی که به آنها چنگ زنید و آنها را حفظ کنید گمراه نمی

آیند؟ گفتند: بله.  شوند تا هر دو بر روي حوض کوثر نزد من می م جدا نمیو آن دو از ه
دهم غیر از من کسی هست میان شما که پیامبر را از شر  گفت: به خدایتان سوگند می

مشرکین پناه داده باشد و در جاي او خوابیده باشد، گفتند: البته که نه. گفت: به خدایتان 
ي عمرو ابن عبد ود عامري  ان شما که به مبارزهدهم جز من کسی هست می سوگند می
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دهم  خواست؟ گفتند: خیر. گفت: به خدایتان سوگند می رفته باشد، هنگامی که حریف می
  ي او نازل شده باشد که این است: جز من کسی هست در میان شما که آیه تطهیر در باره

ُ ٱ يُرِ�دُ  إِ�ََّما﴿ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُ�مُ  هَِب ِ�ُذۡ  �َّ
َ
[األحزاب:  ﴾٣٣ �ِه�ٗ َ�طۡ  َوُ�َطّهَِرُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ َل أ

دهم غیر از من کسی هست در میان شما که  گفتند: نه. گفت: به خدایتان سوگند می ].33
به او گفته باشد تو سرور و موالي مؤمنان هستی؟ گفتند: خیر. گفت: به   پیامبر

که پیامبر به اوگفته باشد: هیچ  دهم جز من کسی هست در میان شما خدایتان سوگند می
 ام؟ گفتند: نه. ام مگر اینکه براي تو هم خواسته چیزي را براي خود از خدا نخواسته

کند که گفت: علی چهار  و هم چنین ابو عمرو زاهدي از ابن عباس روایت می 
خصلت دارد که هیچ یک از مردم ندارند. او اولین کسی است در میان عرب و عجم که 

نماز خوانده است؛ او کسی است که در هر جنگی پرچمشان با او بوده   امبربا پی
صبر و پایداري نمود و او کسی   است. او کسی است که در روز حنین همراه پیامبر

 را غسل داد و او را به خاك سپارد.  است که پیامبر
روایت شده است فرمود: در شب معراج به کنار گروهی گذر کردم که   و از پیامبر

شد. گفتم: اي جبریل اینها چه کسانی هستند؟ فرمود: گروهی  هایشان شکافته می آرواره
کنند. بعد فرمود: گروه دیگري را دیدم که همهمه و غوغاي  هستند گه مردم را غیبت می

هستند؟ گفت: اینها کافران هستند. سپس به . گفتم: اي جبریل اینها چه کسانی   داشتند
بیراهه رفتیم، وقتی که به آسمان چهارم رسیدیم علی را دیدیم که در حال نماز بود. گفتم: 
اي جبریل این علی است که از ما سبقت گرفته است؟ گفت: نه. گفتم: پس کیست؟ گفت: 

ن تو در مورد او: هاي علی، و سخ وقتی که فرشتگان مقرب درگاه خدا، فضائل و ویژگی
تو به نسبت من همچون هارون هستی به نسبت به موسی با این تفاوت که بعد از من «

اي به شکل و  را شنیدند، شوق دیدار علی را داشتند، پس خداوند فرشته» آید پیامبري نمی
 . شمایل او آفرید تا هرگاه میل دیدار او را داشتند به آن جا بیایند، گویا علی را دیده اند

در حالی که بسیار شاد و با   و از ابن عباس روایت است که گفت: روزي پیامبر
گوید: پیامبر که  نشاط بود گفت: منم جوان پسر جوان برادر جوان. ابن عباس می

فرماید منم جوان، یعنی او جوان عرب است. و اینکه فرمود: فرزند پسرجوان،  می
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ْ ﴿فرماید:  اش می ر بارهاست که خداوند د  منظورش حضرت ابراهیم  فَٗ�  َناَسِمعۡ  قَالُوا
کافران) گفتند: شنیدیم جوانی از بتها سخن («]. 60[األنبیاء:  ﴾٦٠ هِيمُ َ�ٰ إِبۡ  ۥٓ َ�ُ  ُ�َقاُل  ُكرُُهمۡ يَذۡ 
باشد. و این معنی  و منظورش از برادر جوان، علی می. »گویند گفت که به او ابراهیم می می

گفت:  شد، می بدر در حالی که شادان به آسمان بلند می سخن جبریل است که در روز
 شمشیر تنها ذو الفقار است وجوانمرد تنها علی است.

هاي کعبه تکیه  و از ابن عباس هم روایت است که گفت: ابوذر را دیدم که به پرده
شناسد، من  شناسد، مرا شناخته و هرکس من را نمی گفت: هر که من را می داده بود و می

ابوذر هستم. اگر آنقدر روزه بگیرید که همچون تیر باریک شوید و آنقدر نماز بخوانید 
 که همچون کمان خم شوید، سودي ندارد مگر اینکه علی را دوست داشته باشید.

کند، باید گفت: این  در رابطه با سخن عامر بن واثله که از روز شورا نقل میجواب: 
 .1ستادعا به اتفاق همۀ محدثین دروغ ا

در روز شورا نه این سخن و نه هیچ سخن دیگري، شبیه آن را نگفته   و علی 
گوید: اگر به تو دستور دهم عادالنه رفتار  است. بلکه عبدالرحمن بن عوف به او می

شنوي و فرمانبرداري  دهی و از او می کنی؟ گفت: بله گفت: آیا به عثمان بیعت می می
ها را از او هم پرسید. سپس  ن کرد و این سؤالکنی؟ گفت: بله و رو به عثما می

 کردند. عبدالرحمن تا سه روز درنگ کرد و مردم در این مدت با او مشورت می
که از عمرو بن  3-این لفظ بخاري است- 2و در صحیح بخاري و صحیح مسلم آمده

نقل شده است، وقتی که مراسم تدفین و   میمون در رابطه با شهادت عمرفاروق
اري ایشان به پایان رسید؛ آن گروه (اهل شورا) گرد هم آمدند و عبدالرحمن خاکسپ

آورده است ومی گوید: این روایت  ۳۸۰-۳۷۸ص، ۱ج :موضوعاتـقسمتی از این سخن را در الابن الجوزی  -١

لئ «ساختگی است و هیچ اصل و اساسی ندارد. ادامه سخن را در آنجا مطالعه کن. وسیوطی هم در الآل

 شبیه این سخن را بیان داشته است. ۳۶۱ص، ۱ج» ةمصنوعـال

 ام. صحیح مسلم نیافتهبا وجود جستجوی زیاد این حدیث را در  -٢

 آمده است. ۱۸-۱۷باب قصةالبیعة). و سخن ذیل در ص  (کتاب فضائل اصحاب النبی ۱۸-۱۵ص ۵ج :بخاری -٣
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گفت: من کار خود را به علی  1گفت: امور را به سه نفر از خودتان واگذار کنید. زبیر
کنم. سعد هم گفت: من کار  من کارم را به عثمان واگذار می 2سپارم. و طلحه گفت: می

پس عبدالرحمن گفت: کدام یک از شما این کار را به  3سپارم، خود را به عبدالرحمن می
گیرد و خواهان آن نیست و به نظرش بهترین گزینه کدام است تا به وي واگذار  عهده نمی

ساکت شدند. سپس عبدالرحمن   کنیم و اهللا و مسلمانان رقیب او باشند؟ علی و عثمان
واجب است از انتخاب کنید؟ به خدا سوگند بر من  گفت: آن را به من واگذار می

  تان تقصیر نکنم. هر دو گفتند: بله. دست یکی از آنها را گرفت و گفت: تو با پیامبر بهترین
دهم آیا  دانی، به خدایت سوگند می خویشاوند و در اسالم سابقه داري، چنانکه خودت می

دهم از وي کنی؟ و اگر کسی را امیر تو قرار  اگر ترا امیر قرار دهم به عدالت رفتار می
ها را  طور با او نیز این حرف کنی؟ سپس رو به دیگري کرد و همین شنوي و اطاعت می می

 .4، گفت: اي عثمان دستت را بلند کنگفت. وقتی که از هر دوي آنها عهد گرفت
این مسؤلیت را   و در حدیث مسور بن مخرمه آمده که مسور گفت: گروهی که عمر

به آنان سپرده بود گرد هم آمدند و در میان خود مشورت نمودند. سپس عبدالرحمن به آنها 
، اما اگر دوست 5گفت: هر چند من شایستگی این را ندارم که در این رابطه حرف بزنم

کنم؛ همه پذیرفتند وحکمیت را به او سپردند.  دارید من یکی را در میان شما انتخاب می
اي که هیچ کس  وقتی که عبدالرحمن حکمیت را قبول کرد همه مردم دنبال او رفتند به گونه

و در طول آن چند شب و  6از آن جماعت پیروي نکردند، بلکه همه دنبال عبدالرحمن رفتند
گوید:  کردیم. مسور می با او مشورت می -که در صبح روز آخر با عثمان بیعت نمودیم-روز 

گذشت پاسی از شب درب خانۀ مرا زد و من را بیدار کرد و گفت:  عبدالرحمن پس از

 پس گفت. ۱۷ص۵صحیح بخاری: ج -١

 صحیح بخاری: پس گفت. -٢

 بخاری: به عبدالرحمن بن عوف. -٣

، ۹و در ج  باب ما جاء فی قبر النبی(کتاب الجنائز،  ۱۰۳ص۲قسمتی از این حدیث در صحیح بخاری: ج -٤

 (کتاب األحکام، باب کیف یبایع االمام الناس) آمده است. ۷۸ص

 بخاری: من کسی نیستم که در این مسئله با شما رقابت کنم. -٥

 بخاری: آن جماعت. -٦
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ام، برو زبیر و سعد را برایم صدا  اي! به خدا سوگند امشب چندان نخوابیده بینم خوابیده می
کن. آنها را برایش صدا نمودم. با آنها مشورت نمود و بعد گفت: علی را برایم صدا کن، 

و مشاوره و گفتگو نمود، سپس علی در حالی که هنوز هم علی را نیز آوردم، تا نیمه شب با ا
 امیدوار بود بلند شد و رفت. و عبدالرحمن خیلی نگران به وجود آمدن کشمکش بود.

در روز جنگ   در واقع این دروغی آشکار است. چون به اتفاق آراء پرچم پیامبر
بدو   م بود. و پیامبراحد در دست مصعب بن عمیر بود. و در روز فتح نیز با زبیر بن عوا

دستورداده  دستور داد که پرچم را در حجون بر افرازد. عباس به زبیر بن عوام گفت: آیا پیامبر
 .1که پرچم را در اینجا بر افرازي؟ بخاري این حدیث را در صحیح خود آورده است

 ».و اوست که با پیامبر در روز حنین صبر نمود«گوید:  و در باره اینکه می
شد که کسی بیش از عباس بن عبدالمطلب و ابی سفیان بن حارث بن  معلوم

عبدالمطلب به پیامبر نزدیک نبوده است. و عباس افسار قاطر پیامبر را گرفته بود و ابو 
به او گفت: اصحاب سمره را   سفیان بن حارث نیز رکاب آن را گرفته بود و پیامبر

صدا کن. ابو سفیان گفت: با صداي بلند گفتم اصحاب سمره کجا هستند؟ به خدا قسم 
وقتی که صداي من را شنیدند مانند مهر و عالقۀ گاو بر بچه اش بر من ترحم نمودند و 

ی فرمود: منم پیامبر هیچ دروغ می  گفتند: بله در خدمتیم، بله در خدمتیم. و پیامبر
نیست، منم پسر عبدالمطلب. و از مرکبش پیاده شد و مشتی خاك برداشت و به سوي 

گوید: به خدا قسم در  مردم انداخت و گفت: خداي کعبه شما را نابود کند. عباس می
کرد دیدم که سست و ناتوان شدند و  همان حال که پیامبر به سوي آنها خاك پرتاب می

م خورد و پا به فرار نهادند تا خداوند آنها را نیرویشان ضعیف شد و امورشان به ه
 .2اند شکست داد. و بخاري و مسلم این حدیث را در صحیح خود آورده

اب ماقیل ، کتاب الجهاد والسیر، ب۵۳، ص۴در صحیح بخاری: ج-که تابعی است–این حدیث از نافع بن جبیر  -١

شنیدم عباس به زبیر گفت: آیا پیامبر به تو دستور داده که در این جا پرچم را بر «و عبارت آن:   لواءالنبی يف

 ».افراشته کنی؟

 ي(کتاب الجهاد والسیر، باب ف۱۴۰۰-۱۳۹۸، ص۳این حدیث از عباس بن عبدالمطلب در صحیح مسلم: ج -٢

ای ذکر نموده  و شیخ احمد شاکر در حاشیه ۲۱۰-۲۰۸ص۳غزوة الحنین) روایت شده. مسند(ط. المعارف) ج

این حدیث را از طریق یونس از زهری، و از طریق عبدالرزاق از معمر از زهری  ۶۱-۱۰، ص۲که: مسلم در ج
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. و در 1و در عبارت بخاري چنین آمده: ابوسفیان افسار مرکب پیامبر را گرفته بود
  همین روایت آمده که عباس گفت: من و ابو سفیان در روز حنین در خدمت پیامبر

 .2دیم و از او جدا نشدیمبو
و داخل قبر نمودنش، تنها (علی نبوده) بلکه همه   واما غسل جنازة پیامبر 

خاندانشان مانند عباس و فرزندان و موالیش شقران و بعضی از انصار در آن سهیم 
بودند. اما علی به صورت مستقیم در شستن او دخالت داشت. و عباس به خاطر مقامش 

 که مستقیما در اولویت بود.  به این حضور داشت و علی
فرشتگان مقرب وقتی که فضایل علی را شنیدند و.... «و اما جواب حدیث معراج و جمله: 

-پردازي را خوب بلد نیستند! چون معراج  ر واقع دروغ جاهالنی است که دروغاین د» تا آخر
 فرماید:  داوند میقبل از هجرت و در مکه اتفاق افتاد چنان که خ -به اتفاق همه مردم

کند که  است و گمان میآن را روایت نموده  ۳۲۷، ص۳روایت نموده است. و همچنین حاکم در الـمستدرك: ج

بخاری و مسلم آن را نیاورده اند اما ذهبی این سخن را چنین تصحیح نموده که مسلم حدیث مزبور را روایت 

کرده است. همچنین دلیلی نداریم بر اینکه حدیث عباس را بخاری روایت کرده باشد. و احتماال ابن تیمیه 

 یات براء بن عازب در بخاری باشد.منظورش این باشد که این حدیث با مفهومش از روا

(کتاب الجهاد والسیر، باب من قاد دابة غیره) و عبارت  ۳۱-۳۰، ص۴در بخاری: ج  این حدیث از براء بن عازب -١

فرار نکرد بلکه   آن چنین است: مردی به براء بن عازب گفت: آیا در حنین از پیامبر فرار کردید؟ گفت: پیامبر خدا

بسیار ماهر در تیراندازی وما وقتی که به آنان رسیدیم به آنان حمله کردیم و آنان شکست  هوازن قومی هستند

فرار نکرد من   خوردند. و مسلمانان به سوی غنایم روی آوردند و دشمن با تیر با ما رو به رو شدند. اما پیامبر

گفت: من پیامبرم  می  بود و پیامبرخودم پیامبر خدا را روی االغ سفیدش  دیدم که ابو سفیان افسارش را گرفته 

آمده است. و این ۱۴۰۱-۱۴۰۰، ص۳دروغ نیست. من پسر عبدالمطلب هستم. و این حدیث در صحیح مسلم: ج

(کتاب الجهاد والسیر، باب  ۳۲، ص۴حدیث از براء در جاهای دیگری نیز نقل شده است. در صحیح  بخاری: ج

 ۶۷، ص۴(کتاب الجهاد والسیر، باب من صّف اصحابه عند الهزیمة..) و ج۴۳، ص۴البیضاء)، و ج  يبغلة النب

 (کتاب الـمغازی، باب قول الله تعالی: ۱۵۳، ص۵(کتاب الجهاد والسیر، باب من قال خذها و انا ابن فالن) و ج
عۡ  إِذۡ  ُحَنۡ�ٍ  مَ َو�َوۡ ﴿

َ
 )۳۲-۲۸، ص۸ری: جو نگاه: فتح البا ﴾...تُُ�مۡ َكۡ�َ  ُ�مۡ َجَبتۡ أ

 ۲۰۸، ص۳، الـمسند (چاپ المعارف) ج۱۳۹۸، ص۳در صحیح مسلم: ج این عبارت در حدیث عباس  -٢

 آمده است.
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ِيٓ ٱ نَ َ�ٰ ُسبۡ ﴿ َّ�  َ�ۡ
َ
ِ بَِعبۡ  ىٰ أ ۡ ٱ ّمِنَ  ٗ� َ�ۡ  ۦِده ۡ ٱ إَِ�  َرامِ �َۡ ٱ ِجدِ َمسۡ ل  ٱ ِجدِ َمسۡ ل

َ
ِيٱ َصاقۡ ۡ� َّ� 

ٓۚ َءاَ�ٰ  ِمنۡ  ۥلُِ�َِ�هُ  ۥَ�ُ َحوۡ  َناَر�ۡ َ�ٰ  ِميعُ ٱ ُهوَ  ۥإِنَّهُ  تَِنا  ].1[اإلسراء:  ﴾١ ِص�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ
خداي را سزاست که بنده خود رادر شبی از مسجد الحرام به مسجد تسبیح و تقدیس «

هاي خود را  ایم تا برخی از نشانه االقصی برد آنجا که دور و بر آن را پر برکت ساخته
 .»گمان خداوند بس شنوا و بینا است بدو بنمایانیم بی

 فرماید:  و اسراء از مسجد الحرام بوده، خداوند می

ۡ ٱ َعنِ  يَنِطقُ  َوَما ٢ َغَوىٰ  َوَما َصاِحُبُ�مۡ  َضلَّ  َما ١ َوىٰ هَ  إَِذا مِ �َّجۡ ٱوَ ﴿  إِنۡ  ٣ َهَوىٰٓ ل
 ].4-1[النجم:  ﴾٤ يُوَ�ٰ  وَۡ�ٞ  إِ�َّ  ُهوَ 
کند، یار شما گمراه و منحرف نشده است و  سوگند به ستاره در آن زمان که غروب می«

گوید. آن،  وهوس سخن نمیراه خطا نپوئیده است و کژراهه نرفته است. واز روي هوي 
 .»گردد جز وحی و پیامی نیست که وحی و پیام می

 فرماید: تا آنجا که می 

َ�ُتَ�ٰ ﴿
َ
ٰ  ۥُرونَهُ أ خۡ  لَةً نَزۡ  رََءاهُ  َولََقدۡ  ١٢ يََرىٰ  َما َ�َ

ُ
ۡ ٱ َرةِ ِسدۡ  ِعندَ  ١٣ َرىٰ أ  ﴾١٤ ُمنَتَ�ٰ ل

 ].14-12[النجم: 
کنید. او که بار دیگر وي را دیده  ستیزه میي چیزي که دیده است  آیا با او در باره«

 . »المنتهی ةاست. نزد سدر

 فرماید:  که می 19تا آیۀ 

فََرَء�ۡ ﴿
َ
ٰ ٱ ُتمُ أ ىٰ لۡ ٱوَ  َت ل�َّ  ﴾١٩ ُعزَّ
 .»بینید که الت و عزي آیا چنین می«

 اند. که به اتفاق مردم همه این آیات در مکه نازل شده 
نیستی به این که تو نسبت به من همچون گوید: آیا خشنود  و در مورد این که می 

ي تبوك گفت. و این غزوه در سال نهم  هارون نسبت به موسی هستی؟. این را در غزوه
شود: فرشتگان در شب معراج آن  هجرت و آخرین غزوه بود. پس چگونه گفته می

 سخن پیامبر را شنیدند؟
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ده و همه سپس، معلوم شد که جانشینی بر مدینه در بین اصحاب مشترك بو
ي تبوك و بعد از آن روي داده، در حالی بوده که در مدینه  هایی که پیش از غزوه جانشینی

شد، در صورتی که در تبوك  مردان مؤمن و فرمانبردار موجود بودند که بر آنها خالفت می
جز کسانی که توان جهاد را نداشته و از رفتن به جهاد معذور بودند هیچ مرد مؤمن و 

تر و  اهمیت آن جا نمانده بود. بنابر این خالفت بر آنها در غزوة تبوك کم مطیعی در
،  هاي دیگر پیامبر تر است از خالفت بر آنها، در سفرها و غزوات و حج و عمره ضعیف

حضرت در مدینه نزدیک به سی سفر داشته و در هر سفر یکی را جانشین خود  چون آن
 1بواء سعد بن عباده و در غزوه بواط سعد بن معاذي اال قرار داده است. چنانکه در غزوه

ي بواط برگشت و کُرز بن جابر فهري را دنبال  اند. و بعد وقتی که از غزوه جانشینی کرده
را جانشین خود قرارداد. و در غزوة العشیره ابوسلمه پسر  2کرد، زید بن حارثه

سلیم رفت و  به سوي بنیو هنگامی که  4قرقرة الکدرهاي بدر و  ، و در جنگ3عبداالشهل
در طلب ماده شترانی که عیینه بن   قریظه، و هنگامی که پیامبر نضیر و بنی  ي بنی در غزوه

حصن آورده بود، خارج شد، و در آن روز ندا داده شد: اي اسب سواران خدا سوار شوید، 
را  5ي فتح، در تمام این غزوات عبداهللا ابن ام مکتوم ي حدیبیه و در غزوه و در غزوه

ن قرار داد. و در قینقاع و سویق، ابولبابه را جانشی جانشین خود قرار داد. و در غزوة بنی

او را   آمده کسی که در غزوه بواط، پیامبر ۱۰۲و در جوامع السیرة: ص ۲۴۸، ص۲در سیرة ابن هشام: ج  -١

. و مقریزی ۲۴۶، ص۳خلیفه خود قرار داد، سائب بن عثمان بن مظعون بوده. اما ابن کثیر در البدایة والنهایة: ج

اند: سائب بن  گویند: که سعد بن معاذ بوده و بعضی هم گفته و واقدی هم می ۵۴در کتاب امتاع االسماع ص

 عثمان بن مظعون بوده است.

ابن هشام  ۵۴(وهذه غزوه بدر االولی). و امتاع االسماء ص  ۲۴۷، ص۳دایة والنهایة: جدر این زمینه به کتاب الب -٢

 مراجعه شود.

 ۱۰۲، جوامع السیرة:  ص۲۴۸، ص۲، ابن هشام: ج۵۵، امتاع االسماع: ص۳۴۶، ص۳در البدایة والنهایة: ج -٣

 ه جانشین قرار داد.درغزوه العشیره. ابا سلمه پسر عبداالسد مخزومی را در مدین  آمده که پیامبر

سباع «گویند:  می۱۵۲. و ابن حزم در جوامع السیرة ص۴۶، ص۳سلیم نیز مشهور است. ابن هشام در ج و به غزوه بنی -٤

 ».عبدالله ابن ام مکتوم بوده«گوید:  می ۱۰۷مقریزی در امتاع االسماع: ص». بن عرفطه الغفاری یا ابن ام مکتوم

 مراجعه شود. ۲۶۴-۲۶۳ص۲، و ابن هشام: ج۱۰۷السیرة: ص در این رابطه به کتاب: جوامع -٥
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گویند، و نیز در غزوة ذات الرقاع؛ عثمان بن  غزوة غطفان که به آن غزوه (انمار) هم می

دومة ي بدر موعد ابن رواحه و در غزوة  عفان را به جانشینی خود تعیین نمود. و در غزوه

ثه، و المریسیع زید بن حار ة، و در غزوة خیبر نیز سباع بن عرفطه غفاري. و در غزواجلندل

ها از جانشینی  ، ابا رهم را جانشین خود قرار داد. که همه این جانشینیاءعمرة القضدر 

ها به منزلۀ جانشینی هارون به  تر بودند. و همه این جانشین تر و مهم علی در تبوك کامل
  جا هدف، تشبیه در اصل جانشینی است نه تشبیه به شخص. جاي موسی بودند. چون در این

 گفته شود: در غزوة تبوك سفر طوالنی بوده است.و اگر 
در جواب گفته شده: در آن موقع مدینه و اطراف آن در امنیت کامل بود و دشمن در 
آنجا نبوده که از آن ترس داشته باشند. چون همه اسالم آورده بودند. و کسانی هم که 

غیر تبوك، دشمن در مدینه  اسالم نیاورده بودند؛ از آنجا رفته بودند. اما د در دیگر موارد
حضور داشته و از آن ترس داشتند، بنا بر این خلیفه به تالش و جدیت بیشتري احتیاج 

 داشته است.
در حالی که بسیارخوشحال   گوید: روزي پیامبر و حدیث ابن مسعود هم که می

 بود فرمود: منم جوان پسر جوان برادر جوان... و تا آخر روایت.
و از جهات 1اتفاق همه اهل حدیث، موضوع و دروغ آشکار استاین روایت به 

 مختلف کذب بودن آن معروف است.
در قرآن و سنت و لغت عرب نه از اسماء مدح است و نه از اسماء » فتی«زیرا لفظ 

ذم، بلکه همچون جوان و پیر و ... اسم است. و کسانی که در مورد ابراهیم گفتند: 
 م دارد، کافران بودند و هدفشان مدح ابراهیم نبود.شنیدیم جوانی که ابراهیم نا

 خیلی بزرگتر از این است که به جد و پسر عمویش افتخار کند.  تر این که پیامر جالب

قسمت اول این حدیث موضوع را نیافتم اما قسمت آخر آن که: شمشیری نیست مگر ذوالفقار و جوان تنها علی  -١

-۳۸۱، ص۱اند و کسانی همچون ابن الجوزی در الـموضوعات: ج ست را به موضوع بودن توصیف نمودها

لی۳۸۲ ص  ة. و مال علی القارئ در االسرار الـمرفوع۳۶۵-۳۶۴ص  ۱الـمصنوعة: ج . و سیوطی در الآل

، ۲و ابن العجلونی در کشف الخفاء: ج ۳۸۵ص۱ج ةو ابن عراق الکنانی در تنزیه الشریع ۳۸۴-۳۸۵

 کنند.  راویانش را دروغگو قلم داد می ۳۶۴-۳۶۳ص
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پیمان برادري را بین مهاجرین و انصار قرار داد، نه میان   نکتۀ دیگر این که پیامبر
 علی و هرکس دیگر، یا بین دو نفر از مهاجرین. 

بر آن، حدیث پیمان برادري خود با علی و ابوبکر و عمر با هم، از احادیث  عالوه
 باشد.  دروغ و موضوع می

 همچنین سردادن ندا در روز بدر به آن صورت؛ دروغ است.
و نیز ذوالفقار نه مال علی بوده و نه از شمشیرهاي مسلمانان هم بود. بلکه مال 

در جنگ بدر مسلمانان آن را به غنیمت  کافران و یکی از شمشیرهاي ابو جهل بود که
  کنند که پیامبر بردند. چنانکه امام احمد و ترمذي و ابن ماجه از ابن عباس روایت می

 .1در روز بدر آن را بخشید
 پس از بعثت پیر شده بود و از سن جوانی گذشته بود.  و باز هم پیامبر

است نه مرفوع، پس به آن  کنند موقوف ها روایت می و اما حدیث ابوذر که رافضی
شود. تازه نقل آن از ابوذر هم جاي بحث است. البته شکی نیست که دوستی  استناد نمی

  واجب است، اما از خصایص او نیست، همچنانکه باید عثمان و عمر و ابوبکر  علی
 و نیز انصار را دوست داشته باشیم.

فرموده: دوستی انصار نشان ایمان است، و تنفر از انصار   در صحیح آمده که پیامبر
 .2ي نفاق است نشانه

امی است براي   روایت شده که فرمود: پیمان پیامبر  صحیح مسلم هم از علی
 .1من که جز مؤمن مرا دوست ندارند، و جز منافق از من نفرت ندارد

نقل شده و ترمذی    ) از ابن عباس(کتاب السیر، باب فی النفل ۶۱-۶۰ص۳این حدیث در سنن ترمذی ج  -١

(کتاب الجهاد، باب السالح) و  ۹۳۹، ص۲گوید: این حدیث حسن غریب است. و در سنن ابن ماجه: ج می

گوید: این حدیث  آمده و شیخ احمد شاکر می ۱۴۷-۱۴۶، ص۴به تفصیل در الـمسند (چاپ المعارف) ج

از روایت بیهقی ازطریق ابن وهب از ابن ابی  ۱۲-۱۱، ص۴سندش صحیح است. و ابن کثیر در التاریخ: ج

 تر بیان داشته است. الزناد آنرا بسیار طوالنی

(کتاب مناقب االنصار، باب حب االنصار) و  ۳۲ص ۵این حدیث از انس بن مالک در صحیح بخاری: ج  -٢

، ۳ج (کتاب االیمان، باب الدلیل علی أن حب االنصار..)، الـمسند (چاپ الحلبی) ۸۵، ص۱مسلم: ج

 آمده است. ۲۴۹و۱۳۴و۱۳۰ص
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* * * 

(کتاب االیمان، باب الدلیل علی ان حب  ۸۶، ص۱در صحیح مسلم: ج  این حدیث از علی ابن ابی طالب -١

(کتاب الـمناقب، باب مناقب علی) و سنن ابن  ۳۰۶، ص۵االنصار وعلی من االیمان ..) و سنن ترمذی: ج 

، ۲فضل علی) و المسند ط. الـمعارف ج  رسول اللهفضائل اصحاب  ي، باب فة(الـمقدم ۴۲، ص۱ماجه: ج

 . و در جاهای دیگری از المسند  نیز آمده است.۵۷ص

 

                                                                                                           





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 دوم فصل بیست و 
اي چنان بزرگ است که  رد این سخن که دوست داشتن علی حسنه

 بعد از آن گناه ضرر ندارد

از معاذ بن » الفردوس«یکی از مناقب علی است آنچه صاحب : گوید شیعه می

اي است که  کند که فرمود: دوستی علی نیکی و حسنه روایت می  جبل از پیامبر

ندارد و دشمنی با او گناهی است که با در صورت وجود آن هیچ کار بدي ضرر 

 وجود آن؛ هیچ کار خوبی فایده ندارد.

مملو از احادیث موضوع است و تنها چیزي که در » الفردوس«کتاب  گویم: می

اگر چه از  1آن وجود ندارد راستی است. و مؤلف آن؛ ابن شیرویه شهردار دیلمی

ده است که این کارش فاقد راویان حدیث است، اما احادیث را بدون سند نقل نمو

ارزش است؛ زیرا احادیث صحیح و ضعیف و موضوع را با هم آمیخته است. بنا بر 

پر از احادیث موضوع است. و این حدیث مذکور از آنهایی  الفردوساین کتاب 

وفات کرده.  ۵۰۹به دنیا آمده ودر سال  ۴۴۵او: شیرویه پسر شهردار پسر شیرویه پسر فنا خسرو که در سال  -١

که کتاب بزرگی در » فردوس االخبار «در تاریخ و » تاریخ همدان«های به نام  باشد و کتاب مورخ و محدث می

و پسرش شهردار آنرا مختصر نموده است، و ابن حجر عسقالنی هم، آن مختصر را  -باشد رابطه با حدیث می

 ۲۶۸ص۳، واالعالم: ج۲۴-۲۳، ص۴دوباره تلخیص نموده است. به شرح حال او در: شذورات الذهب: ج

 مراجعه شود.
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دهد به اینکه پیامبر هرگز چنین چیزي را  است که هر مسلمانی گواهی می

باشد، در  تر از دوستی او می سولش بزرگتر و مهمچون دوستی خدا و ر 1فرماید نمی

حد شرعی   حالی که با وجود آن هم، بدي مضر و خطرناك است. مگر پیامبر خدا

را به خاطر نوشیدن شراب بر عبداهللا بن حمار اجرا نکرد در حالی که در مورد او 

لش را . و باید هر مؤمنی خدا و رسو2فرموده بود: او خدا و رسولش را دوست دارد

دوست داشته باشد، اما این بدین معنی نیست که بدي و گناه ضرر نداشته باشد. و 

مسلمانان بر این مسئله اتفاق دارند و از بدیهیات دین است که شرك گناهی بس 

بخشاید. اگرچه علی را هم دوست داشته  بزرگ است و خداوند مرتکبین آن را نمی

پس چرا شرك نمودنش به او ضرر  باشد. مگر پدر علی او را دوست نداشت؟

رساند و موجب ورودش به آتش دوزخ گردید! گروه الغالیه ادعا دارند که علی را 

 دوست دارند، با وجود آن کافر و از اهل آتش هستند!.
دزدي   فرماید: اگر فاطمه دختر پیامبر در حدیث صحیح خود نمی  مگر پیامبر

پس از بدیهیات اسالم است که اگر کسی مرتکب  3کند دستش را قطع خواهم کرد!
دزدي شود دستش بریده خواهد شد اگر چه علی را هم دوست داشته باشد. و اگر کسی 

، ۱ج» الـموضوعات«که ابن الجوزی آن را در –ما حدیث موضوع دیگری شبیه آنرا این حدیث موضوع را نیافته ام ا -١

برد همچنانکه آتش هیزم را از بین  گوید: دوستی علی گناهان انسان را از بین می آورده است، در آن می ۳۷ص

لئ الـمصنوعة: ج می  آورده است. ۳۵۵، ص۱برد. و سیوطی نیز آن را در الآل

 بیان شد.کمی پیش این حدیث  -٢

(کتاب  ۲۳، ص۵این حدیث از عائشه روایت شده و امام بخاری نیز در سه جا آنرا آورده است؛ بخاری: ج -٣

(کتاب األنبیاء، باب حدثنا ابو الیمان ...)  ۱۷۵، ص۴، باب ذکر اسامة بن زید) و ج فضائل اصحاب النبی

ن مخزومی که دزدی کرده بود ... و در این عبارت آن را آورده است: قریش خیلی برایشان سخت بود جریا ن ز

کنید؟ سپس ایستاد  فرمود: آیا در احکام خدا و حد شرعی میانجی گری و مداخله می  حدیث آمده که پیامبر

... و در صحیح   ای ایراد نمود. و سپس فرمود: به همین خاطر بود امتهای پیش از شما نابود شدند  و خطبه

، ۳حدود، باب اقامة الحدود علی الشریف والوضیع) و صحیح مسلم: ج(کتاب ال ۱۶۰، ص۸بخاری: ج

(کتاب  ۱۸۸، ص۴داود: ج (کتاب الحدود، باب قطع السارق الشریف وغیره...) و سنن ابی ۱۳۱۶-۱۳۱۵ص

 الحدود، باب فی الحد یشفع فیه) و نیز در سنن ترمذی و ابن ماجه و نسائی و دارمی و مسند امام احمد هم آمده است.
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شود، با  گردد، و اگر قتل انجام دهد قصاص می مرتکب زنا شود، حد زنا بر او اجرا می
بزرگتر از  اینکه علی را هم دوست داشته باشد. مگر نه این است که دوستی پیامبر

دوستی علی است؟ حال اگر کسی نماز نخواند، یا روزه نگیرد، یا زکات پرداخت ننماید، 
را هم دوست   رساند اگرچه پیامبر یا هر گناه بزرگی مرتکب شود به او ضرر می

 داشته باشد، چه رسد به علی!.
او به جهاد اند و با  سپس معلوم است کسانی که او را دوست داشتند و ایشان را دیده 
گرفت و طعنه  همیشه از آنها انتقاد می  اند از دیگران بزرگترند در حالی که علی رفته
کرد و از خداوند  کرد و آنها را سرزنش می زد و از کردار بد آنها اظهار بیزاري می می
ه آنها خواست آنها را به بهتر از آنها تبدیل کند، و بدتر از او را (به عنوان قائد و رهبر) ب می

بدهد. و اگر آنان تنها گناه سرپیچی از جهاد و مبارزه همراه او (علی) و سرپیچی از دستور 
تر از آن نسبت به بدتر از آنان چگونه خواهد بود؟.  اند، پس گناه بزرگ و فرمانش را داشته

خالصه این سخن کفري آشکار است که باید از صاحبش درخواست شود توبه کند و 
 گوید. ردد و کسی که به خدا و رسولش ایمان داشته باشد چنین سخنی نمیبسوي خدا برگ

دشمنی با او گناهی چنان بزرگ است که هیچ کار «گوید:  همچنین در مورد اینکه می
در واقع آنکه او را دوست ندارد، اگر کافر باشد این ». نیکی با وجود آن ارزش ندارد

مؤمن باشد، قطعاً ایمانش به او سود کفرش است که او را بدبخت کرده است و اگر 
 بخشد، هر چند او را هم دوست نداشته باشد. می

فرموده: یک روز دوستی خاندان   دارد که پیامبر وحدیثی که از ابن مسعود بیان می
از عبادت یک سال بهتر است و کسی که بر دوستی آنها بمیرد داخل بهشت   محمد

کند که پیامبر فرمود: من و این (علی)  نقل می  شود. و نیز حدیثی که از علی می
هایش هستیم. این دو حدیث نزد محدثین موضوع و ساختگی  حجت خدا بر آفریده

ي ماه رمضان و...  گانه و روزه . و عبادت یک سال شامل ایمان و نمازهاي پنج1هستند

، و ۳۸۳-۳۸۲، ص۱حدیث اول را نیافتم اما نسبت به حدیث دوم کسانی چون: ابن الجوزی در الـموضوعات: ج -١

لئ الـمصنوعه: ج آن را موضوع -.۳۷۳، و شوکانی در الفوائد الـمجموعة: ص۳۶۶-۳۶۵ص۱سیوطی در الآل
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جاي آن هم   شود در حالی که به اتفاق همه مسلمانان، یک ماه دوستی آل محمد می
طور (حجت خدا بر بندگان) تنها به واسطه  گیرد چه رسد به یک روز! و همین را نمی

 فرماید:  گیرد، چنانکه خداوند می پیامبران صورت می

ِ ٱ َ�َ  لِلنَّاِس  يَُ�ونَ ﴿ َّ� �  ].165[النساء:  ﴾لرُُّسلِ ٱ دَ َ�عۡ  ُحجَّ
 .»تا مردم بعد از پیامبران دلیلی بر خدا نداشته باشند«

خداوند در این آیه نفرموده تا مردم بعد از پیامبران و امامان و اوصیاء حجت و دلیلی 
 بر خدا نداشته باشند.

، به »آفرید داشتند خداوند آتش را نمی اگر همه مردم علی را دوست می«همچنین جملۀ: 
ارند اتفاق همه علماء دروغی است بس آشکار و بزرگ، چون اگر همه مردم علی را دوست بد

رساند، ما دام که به خدا و فرشتگان و پیامبران و روز آخرت ایمان  هیچ سودي به آنها نمی
ها و پیامبرانش و روز  نداشته باشند و کردار نیک انجام ندهد، و اگر به خدا و فرشتگان و کتاب

شوند، هر چند علی را  آخرت ایمان داشتند و کردار نیک انجام دهند، داخل بهشت می
 ند و دوستی یا تنفر نسبت به او به دلشان هم خطور نکرده باشد! خداوند می فرماید:نشناس

﴿ � سۡ  َمنۡ  بََ�ٰ
َ
ِ  ۥَههُ وَجۡ  لَمَ أ جۡ  ۥٓ فَلَهُ  ِسنٞ ُ�ۡ  َوُهوَ  ِ�َّ

َ
 َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َوَ�  ۦَرّ�ِهِ  ِعندَ  ۥُرهُ أ

 ].112: ة[البقر ﴾١١٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ 
روبه خدا کند و نیکوکار باشد، پاداش او در پیش خدایش آري! هرکس خالصانه «

 .»محفوظ است، و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین خواهند گردید

 فرماید:  و نیز می

َ ٱ يُِطعِ  َوَمن﴿ ْوَ�ٰٓ  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱ َمعَ  �َِك فَأ َّ�  ۡ�

َ
ُ ٱ َعمَ �  نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  �َّ

يقِ�َ ٱوَ  ّدِ ٓ ٱوَ  لّصِ َهَدا ٰ ٱوَ  ءِ لشُّ ْوَ�ٰٓ  وََحُسنَ  لِِحَ�ۚ ل�َّ
ُ
 ].69[النساء:  ﴾٦٩ اَر�ِيقٗ  �َِك أ

و کسی که از خدا و پیامبر اطاعت کند او همنشین کسانی خواهد بود که خداوند «
گان، و آنان چه  بدیشان نعمت داده است. از پیامبران و راست روان و شهیدان و شایسته

 .»ستان خوبی هستند!اندازه دو

چه عادتش این طور نیست که  نمایند. و ابن تیمیه اگر دانسته و راویان آن را به جاعل و واضع حدیث معرفی می

 عبارت را بیاورد و سپس آن را نقد نماید. اما در اینجا عین عبارت ابن المطهر حلی را آورده و آن را نقد نموده است.
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ْ وََسارُِعوٓ ﴿ ّ�ُِ�مۡ  ّمِن فَِر�ٖ َمغۡ  إَِ�ٰ  ا َ�ٰ ٱ ُضَهاَعرۡ  وََجنَّةٍ  رَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  ُت َ�
َ
ۡت  ُض �ۡ� ِعدَّ

ُ
 ُمتَّقِ�َ لِلۡ  أ

ِينَ ٱ ١٣٣ ٓ ٱ ِ�  يُنفُِقونَ  �َّ ا َّ ٓ ٱوَ  ءِ ل�َّ ا َّ ٰ لۡ ٱوَ  ءِ ل�َّ ُ ٱوَ  �َّاِس� ٱ َعنِ  َعا�ِ�َ لۡ ٱوَ  َظ َغيۡ لۡ ٱ ِظِم�َ َ� َّ� 
ۡ ٱ ُ�ِبُّ  ِينَ ٱوَ  ١٣٤ ِسنِ�َ ُمحۡ ل ْ  إَِذا �َّ ٰ  َ�َعلُوا وۡ  ِحَشةً َ�

َ
ْ َظلَُموٓ  أ نُفَسُهمۡ  ا

َ
ْ  أ َ ٱ َذَكُروا َّ� 

ْ َتغۡ سۡ ٱفَ  نُو�ِِهمۡ  َفُروا نُوَب ٱ ِفرُ َ�غۡ  َوَمن ِ�ُ ُ ٱ إِ�َّ  �ُّ ْ  َولَمۡ  �َّ وا ٰ  يُِ�ُّ ْ  َما َ�َ  لَُمونَ َ�عۡ  َوُهمۡ  َ�َعلُوا
ْوَ�ٰٓ  ١٣٥

ُ
ٓ  �َِك أ غۡ  ؤُُهمَجَزا ٞ مَّ ّ�ِِهمۡ  ّمِن فَِرة ٰ  رَّ  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  تٞ وََج�َّ

َ
ۚ  ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ�  �ِيَها

جۡ  مَ َونِعۡ 
َ
 ].136-133عمران:  [آل ﴾١٣٦ ِملِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رُ أ

 که بهشتى و خود پروردگار آمرزش به رسیدن براى بجوئید سبقت یکدیگر بر و«
 در که ها همان .است شده آماده پرهیزگاران براى و است زمین و آسمانها آن وسعت
 مردم خطاى از و برند مى فرو را خود خشم و کنند، مى انفاق پریشانى و وسعت

 زشتى عمل مرتکب که هنگامى که آنها و .دارد دوست را نیکوکاران خدا و گذرند، مى
 آمرزش طلب خود گناهان براى و افتند مى خدا یاد به کنند ستم خود به یا شوند

 اینکه با کنند نمى گناه بر اصرار و -ببخشد را گناهان که خدا جز کیست و -کنند مى
 آنها) درختان( زیر از که است بهشتهایى و پروردگار، آمرزش پاداششان آنها. میدانند
 که آنها براى است نیکى پاداش چه این و مانند مى آن در جاودانه است، جارى نهرها
 .»هستند عمل اهل

 فرماید: و نیز می

هُ  إَِذا ١٩ َهلُو�ً  ُخلِقَ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إِنَّ ﴿ ُّ ٱ َمسَّ هُ  �َذا ٢٠ َجُزوٗ�  ل�َّ  إِ�َّ  ٢١ َمُنو�ً  ۡ�ُ �َۡ ٱ َمسَّ
ۡ ٱ ِينَ ٱ ٢٢ ُمَصّلِ�َ ل ٰ  ُهمۡ  �َّ ٓ  َصَ�تِِهمۡ  َ�َ ِينَ ٱوَ  ٢٣ �ُِمونَ َدا مۡ  ِ�ٓ  �َّ

َ
ٰ أ عۡ  َحقّٞ  لِِهمۡ َ�  ٢٤ لُومٞ مَّ

 ٓ ا ۡ ٱوَ  �ِلِ ّلِلسَّ ِينَ ٱوَ  ٢٥ ُرومِ َمحۡ ل قُونَ  �َّ ِينَ ٱوَ  ٢٦ ّ�ِينِ ٱ مِ �َِيوۡ  يَُصّدِ  َرّ�ِِهم َعَذابِ  ّمِنۡ  ُهم �َّ
شۡ    َ�ۡ�ُ  َرّ�ِِهمۡ  َعَذاَب  إِنَّ  ٢٧ فُِقونَ مُّ

ۡ
ِينَ ٱوَ  ٢٨ ُمونٖ َمأ  إِ�َّ  ٢٩ ِفُظونَ َ�ٰ  لُِفُروِجِهمۡ  ُهمۡ  �َّ

 ٰٓ زۡ  َ�َ
َ
وۡ  ِجِهمۡ َ�ٰ أ

َ
يۡ  َملََكۡت  َما أ

َ
ٓ  َتَ�ٰ �ۡ ٱ َ�َمنِ  ٣٠ َملُوِم�َ  َ�ۡ�ُ  فَإِ�َُّهمۡ  ُنُهمۡ َ�ٰ � ٰ  ءَ َوَرا  لَِك َ�

ْوَ�ٰٓ 
ُ
ِينَ ٱوَ  ٣١ َعاُدونَ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك فَأ َ�ٰ  ُهمۡ  �َّ

َ
ِينَ ٱوَ  ٣٢ ُعونَ َ�ٰ  ِدهِمۡ وََ�هۡ  تِِهمۡ َ�ٰ ِ�  ُهم �َّ

ٓ  تِِهمۡ َ�ٰ �َِشَ�ٰ  ِينَ ٱوَ  ٣٣ �ُِمونَ قَا ٰ  ُهمۡ  �َّ ْوَ�ٰٓ  ٣٤ ُ�َافُِظونَ  َصَ�تِِهمۡ  َ�َ
ُ
ٰ  ِ�  �َِك أ  ٖت َج�َّ

كۡ   ].35-19[المعارج:  ﴾٣٥ َرُمونَ مُّ
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کند، سخت  طاقت و ناشکیبا، آفریده شده است. هنگامی که بدي بدو رو می آدمی کم«
ورزد. مگر  میکند، سخت دریغ  زمانی که خوبی بدو رو می و. گردد تاب و بیقرار می بی

خوانند و بر آن مداومت و  نمازگزارانی که همیشه نماز خود را به موقع می نمازگزاران.
براي دادن به گدا  .همان کسانی که در دارائی ایشان سهم مشخّصی است. مواظبت دارند

کسانی که از عذاب . آن کسانی که به روز جزا و سزا ایمان دارند .چیز و بی
و آن کسانی  .دهد آخر، عذاب پروردگارشان امان نمی .ك و ترسانندپروردگارشان بیمنا

مگر از زنان و کنیزان خود، که در این صورت . دارند که عورت خود را محافظت می
و . لومه و سرزنشی بر ایشان نیست. آنان که فراتر از این را بطلبند، متعدي و متجاوز اند

و کسانی که گواهیهائی . و پیمان خود هستند کسانی که امانتدار بوده و نگاهدارنده عهد
و کسانی که مواظب و مراقب (اوقات و . کنند را که باید بدهند، چنان که باید اداء می

آنان (که داراي چنین صفاتی باشند) در باغهاي بهشت . باشند ارکان) نمازهاي خود می
 .» مورد احترام و اکرام هستند

فوق را دارند در بهشت هستند. و خداوند این آنهایی که اوصاف مذکور در آیات 
 . اوصاف را مالك داخل شدن به بهشت قرار داده، نه دوستی و محبت علی

آمدند و ایمان  می  هاي زیادي به عنوان هیئت اعزامی و نمایند نزد پیامبر گروه
اند،  آورده اند و به او ایمان  آوردند و چندین طایفه و گروه اصال پیامبر را ندیده می

اند؛ اما از مؤمنان پرهیزگار و الیق  اند و نامش را نشنیده درحالی که علی را نشناخته
 آیند.  به حساب می -نزد خدا  -بهشت 

همچنین شیعۀ رافضی و اسماعیلیه و نصیریه، ادعاي دوستی علی و محبت او را 
 خواهند بود!.باشند و در آن ماندگار  دارند در حالی که بیشترشان اهل دوزخ می

* * * 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 فصل بیست و سوم 
 برگشته است  رد این ادعا که خورشید به خاطر علی

گوید: دو بار خورشید براي علی باز گشته است. یک بار در زمان حیات  رافضی می
 و بار دیگر پس از وفات او.   پیامبر

  بر پیامبر  اند که روزي جبریل ري روایت نمودهاما بار اول؛ جابر و ابوسعید خد
خدا نازل شد و کالم خدا را به او وحی کرد، آن حضرت هنگام نزول تحت فشار وحی 
قرار گرفت و ران امیر المؤمنین را بالین قرار داد و سرش را روي آن گذاشت و تا غروب 

بیدار شد   نمازش را با اشاره ادا نمود. وقتی که پیامبر  آفتاب سر بلند نکرد. پس علی
گفت: اي علی از خدا بخواه تا خورشید را برگرداند و تو نماز عصرت را ایستاده بخوانی. 

 دعا کرد و خورشید باز گشت و علی نمازش را ایستاده اداء نمود.   پس علی
از فرات به بابل برود،  خواست بار دوم هم به این ترتیب بود که وقتی که علی می
با تعدادي از یارانش نماز   بیشتر یارانش مشغول جا بجایی حیوانات بودند. علی

اي هم وقت نمازشان گذشت. یارانش در این رابطه با هم صحبت  خواند و عده
از خدا خواست خورشید را باز گرداند. پس خورشید بازگشت.   کردند، پس علی می

 ا در قالب شعر سروده که که مضمون آن چنین است:حمیري این دو جریان ر
خورشید بر او باز گشت چون وقت نمازش سپري شد و غروب نزدیک شد. اما باز 

درخشد. سپس ناپدید شد همچون ناپدید شدن  نورش درخشید چنانکه وقت عصر می
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ها. باري دیگر هم بر او باز گشت در بابل در حالی که براي هیچ کس چنین  ستاره
 اي روي نداده است. دثهحا

: بزرگواري و قدر و منزلت علی بر هیچ کس پوشیده نیست. و در جواب باید گفت
خدا را شکر از طریق علم و روایات این حقیقت براي همگان روشن گشته است و دیگر 

سرایی نیست. جریان بازگشت خورشید را کسانی همچون  پردازي و یاوه نیازي به دروغ
اند. اما  بر شمرده  اند و آن را از معجزات پیامبر عیاض و غیره ذکر نمودهطحاوي و قاضی 

اند که این حدیث دروغی است بافته شده و در نوع  محدثین و علماي محقق روشن ساخته
آن را آورده است. او این  1»الـموضوعات«خود بی نظیر. چنانکه ابن الجوزي در کتاب 

از طریق  -که در مورد احادیث ضعیف نوشته شده -حدیث را در کتاب ابی جعفر عقیلی
عبیداهللا بن موسی، از فضیل بن مرزوق، از ابراهیم بن حسن بن حسین، از فاطمه بنت 

وحی شد و   کند، که اسماء گفت: به سوي پیامبر حسین، از اسماء بنت عمیس روایت می
رد تا اینکه خورشید سرش در دامن علی بود. پس علی نماز عصرش را به جا نیاو  پیامبر

». اي؟ گفت: خیر، اي پیامبر فرمود: آیا نماز عصرت را خوانده  پس پیامبر. «2غروب کرد
باشد، خورشید را بر او باز  فرمود: پروردگارا علی در اطاعت تو و پیامبرت می  پس پیامبر

 گردان. اسماءگفت: خورشید را دیدم پس از آن که غروب کرده بود، باز طلوع کرد.
گوید: بدون شک این روایت موضوع است. چون در سلسله راویان  می 3ابوالفرج

اضطراب و ناهمگونی هست؛ زیرا در این سلسله چنین آمده: سعید بن مسعود از 
عبیداهللا بن موسی از فضیل بن مرزوق، از عبدالرحمن بن عبداهللا بن دینار، از علی بن 

یحیی فضیل بن مرزوق  6گوید: ابن جوزي می از اسماء که...: 5از فاطمه بنت علی 4حسین

 ۳۵۷-۳۵۵ص۱الـموضوعات: ج -١

لئ الـمصنوعة و ایه الشریدر کتاب تنـز یوجود ندارد، ول» موضوعات«ی داخل پرانتز در  جمله -٢ لفوائد عة، الآل

 الـمجموعة وجود دارد .

 .۳۵۶ص۱الـموضوعات: ج -٣

 الـموضوعات: از علی ابن حسن.  -٤

 .۳۲۸ص۵، و االعالم: ج  ۴۴۳، ص۱۲شرح حال فاطمه بنت علی ابن ابی طالب در تهذیب التهذیب: ج -٥

 یعنی ابن الجوزی پس از سه سطر. -٦
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گوید: فضیل احادیث موضوع  داند. و ابو حاتم بن حبان می را در این سلسله ضعیف می
 . 1کند کند و در ذکر افراد مورد اعتماد اشتباه می را روایت می

 .2گوید مدار این حدیث عبیداهللا بن موسی از او است ابوالفرج هم می
ت این حدیث از عبیداهللا بن موسی، از فضیل بن مرزوق از گویم: بلکه روای می

معروف است. و محمد بن مرزوق، از  -ابراهیم بن حسن از فاطمه بنت حسین از اسماء
از علی بن حسین از  3حسین االشقر از علی بن عاصم از عبدالرحمن بن عبداهللا بن دینار

 هم ذکر خواهد شد. کند. چنانچه بعداً روایت می -فاطمه بنت علی از اسماء 
کند: احمد بن  این حدیث را این چنین روایت می 5گوید: ابن شاهین می 4ابوالفرج 

محمد بن سعید همدانی حدیث را براي ما بیان کرد از احمد بن یحیی صوفی از 
از پدرش از عروه بن عبداهللا بن قشیر گفت: پیش فاطمه بنت  6عبدالرحمن بن شریک

یشان این حدیث را برایم نقل کرد که اسماء بنت عمیس حدیث علی بن ابوطالب رفتم، ا
این حدیث  7گوید: رد خورشید مربوط به علی بن ابوطالب را بیان کرد. ابوالفرج می

گوید: عبدالرحمن بن شریک احادیث ضعیف را روایت  می 8باطل است؛ زیرا ابوحاتم
نم، چون او رافضی است ک کسی را به این حدیث متهم نمی 9کند. و من جز ابن عقده می

گوید از ابوبکر  زند. ابو احمد بن عدي حافظ می و نسبت به اصحاب افترا و تهمت می
عقده با روایت حدیث در پی دینداري نیست، چون او  ابن 10گفت: بن ابوطالب شنیدم می

 این عبارت در الـموضوعات نیامده است. -١

 در الـموضوعات موجود نیست. این عبارت -٢

 .۲۰۷-۲۰۶ص۶شرح حال عبد الرحمن بن عبدالله بن دینار در: تهذیب التهذیب: ج -٣

 .۳۵۶ص۱الـموضوعات ج -٤

 الـموضوعات: گفت: برای ما سخن گفت. -٥

 الـموضوعات: گفت: برای ما سخن گفت. -٦

 مستقیما ًپس از سخن قبلیش. -٧

 الـموضوعات: ابوحاتم رازی.  -٨

 کنم. گوید اما من جز ابن عقده کسی را متهم نمی الـموضوعات: مؤلف می -٩

پنج خط پس از سخن قبلیش چنین آمده است: و ابن عدی گفت: از  ۳۵۷ص۱این عبارت در الموضوعات  ج -١٠

 ابوبکر بن ابی طالب. 
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هایی براي آنان  ها و نوشته کرد بدین صورت که نسخه را وادار به دروغ می 1شیوخ مکه
داد که آن را نقل کنند. این را در چند نسخه دیگر در  کرد و به آنها دستور می میدرست 

و از دارقطنی در مورد او سؤال شد، گفت: مرد بدي است. . «2ایم مورد او بیان کرده
گوید: ابن مردویه آن را از حدیث داود پسر فراهیج از ابوهریره روایت کرده  ابوالفرج می

 .3»و شعبه او را ضعیف دانسته است که گفت: داود ضعیف است.
 میان آنها کسی نیست که در غیر این موضوع به او استدالل شده باشد.گویم: در می

اما جریان دوم: بازگشت خورشید در بابل دروغ است، و شعر حمیري نیز دلیل  
نیست، چون خود شاهد قضیه نبوده است، بلکه او هم شنیده و آن را به صورت شعر در 

سرایند که صحت  گویی، در مدح و ذم، چیزهایی می است. و اهل غلو و اغراق آورده
 .4گري معروف است ندارد، به خصوص حمیري که به غلو و افراط

اند که گفت: یکی از پیامبران  بخاري و مسلم در صحیح خود از ابوهریره نقل کرده
براي آنها خانه خواهد  به جهاد رفت. به قومش گفت: مردي که چند زن دارد و می

اي ساخته و هنوز سقفش را کامل نکرده  بسازد و هنوز نساخته است، و مردي که خانه
اي را خریده و منتظر زائیدنشان است، با من نیاید. ابن عباس  است، و مردي که گله

 کرد. چنین آمده: چون او استادان ما را به دروغ گفتن وادار می» الـموضوعات«در  -١

 ایم. در این رابطه از طریق افراد دیگری غیر از شیخ کوفه هم به یقین رسیده  -٢

باشد اما ترتیب، و بعضی از کلماتش متفاوت هستند همین حدیث  عبارت داخل گیومه در الـموضوعات می -٣

لئ الـمصنوعة: ج۳۸۲-۳۷۸، ص۱موضوع در تنزیه الشریعة: ج ، و در الفوائد ۳۳۸-۳۳۶، ص۱، و در الآل

 نیز آمده است.  ۳۵۰الـمجموعة: ص 

 ۱۰۵اسماعیل بن محمد بن یزید بن ربیعة بن مفرغ الحمیری، شاعر شیعی که در سال  -یا ابو عامر-ابو هاشم  -٤

اند: سال  ، و بعضی هم گفته۱۷۳اند سال  به دنیا آمده، اّما در مورد تاریخ  وفاتش اختالف است بعضی گفته

گوید: در اشعارش  گوید: او رافضی کثیفی بوده است. دارقطنی می ورد او میوفات کرده. ابن حجر در م۱۷۹

یاران مختاربن ابی عبید -کرد. شهرستانی او را  از مختاریه کیسانیه  داد و علی را مدح می سلف را دشنام می

ذهبش دانسته است. در مورد شرح حال و م -هستند  یه بعد از علیثقفی که معتقد به امامت محمد بن حنف

، ۱، و البدایة والنهایة: ج۳۶-۳۲، ص۱، وفات الوفیات: ج۴۳۸-۴۳۶، ص۱به کتاب لسان الـمیزان: ج

، و الـملل و النحل: ۳۲۱-۳۲۰ص۱، و االعالم: ج۳۱-۲۹، و روضات الجنات: ص۱۷۴-۱۷۳ص

 مراجعه شود. ۱۳۴-۱۳۳ص۱ج
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گفت: پس راهی جهاد در راه خدا شدند تا به روستایی نزدیک شدند، نماز عصر را 
به خورشید گفت: تو مأمور هستی و من هم مأمور، خداوندا قدري نزدیک آن خواندند، 

آن را نگهدار، پس بر او نگهداشته شد تا اینکه خداوند فتح و گشایش آن روستا را 
 .1نصیبشان کرد

اند، پس وقتی که براي یوشع (پیامبر  اسرائیل برتر  اگر گفته شود: این امت از بنی
باشد؛ چه مانعی دارد که براي بزرگان این امت هم اسرائیل) خورشید نگهداشته شده  بنی

 خورشید برگردد؟!.
در پاسخ باید گفت: خورشید براي یوشع بر نگشته است، بلکه غروب آن به تأخیر 
افتاده است و آن روز طوالنی شده که گاهی براي مردم محسوس نیست و آن را درك 

ست که خبر آن از جانب کنند و اینکه خورشید براي یوشع توقف کرده امري ا نمی
 به ما رسیده است.  پیامبر

کند. و یوشع  و باز طوالنی شدن روز مانعی ندارد و اگر خدا بخواهد این کار را می
بدان نیاز داشته چون جنگ و کارزار پس از غروب آفتاب بر یوشع حرام بوده است. 

  امت رسول خدا چون خداوند کار شب و روز شنبه را بر آنها حرام نموده بود. اما
هیچ نیازي به آن ندارند و اصالً هیچ سودي هم ندارد. چون آنکه نماز عصرش را در 
وقت خود نخوانده اگر در انجام آن کوتاهی ورزیده باشد و عمدي آن را ترك نموده 

شود. و توبه هم نیازي به بازگشت خورشید ندارد. و  باشد، گناهش جز با توبه پاك نمی
هم نورزیده باشد مانند کسی که در خواب بوده یا آن را فراموش نموده اگر کوتاهی 

تواند پس از غروب آن را به جا آورد. و باز به  است، جاي هیچ سرزنشی نیست و می

در دو جا روایت شده است.  ه یراز ابو هر-این حدیث با اختالفی که در الفاظ و کلمات آن وجود دارد  -١

ثنا ابو الیمان...)، و ج۸۶ص ۴بخاری: ج
ّ

(کتاب النکاح، باب من  ۱۲، ص۷، (کتاب فرض الخمس، باب حد

، ۳احب البناء قبل الغزو). و در این جا به صورت اختصار آمده و این حدیث باز هم در صحیح مسلم: ج

، ۱۶لهذه االمة خاّصة)، و المسند (چاپ المعارف) ج(کتاب الجهاد والسیر، باب تحلیل الغنائم  ۱۳۶۶ص

 نیز آمده است. ۱۰۳-۱۰۲ص
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شود. حاال اگر خورشید هم بازگردد،  محض غروب خورشید وقت نماز عصر سپري می
 اید:فرم دیگر وقت شرعی آن گذشته و فرمودة خداوند که می

مۡ ٱ ُطلُوعِ  َل َ�بۡ  َرّ�َِك  دِ ِ�َمۡ  وََسّبِحۡ ﴿ ۖ  َل َوَ�بۡ  ِس لشَّ  ].130[طه:  ﴾ُغُرو�َِها
 .»و پروردگارت را تسبیح کن قبل از طلوع خورشید و پس از آن«

گیرد. پس بنده باید پیش از این  این آیه شامل غروب متداول و معروف را در بر می 
طلوع کرده باشد و دوباره غروب نموده باشد. و غروب نماز را برپا دارد، اگر چه 

شوند، مثالً اگر  احکامی که مربوط به غروب خورشید هستند با این غروب حاصل می
شود. اگر چه این  اش باطل نمی دار باشد افطار نموده و اگر دوباره طلوع کند، روزه روزه

چیزي است که  کس اتفاق نیفتاده است. و فرض کردن آن فرض کردن حالت براي هیچ
  اند.  وجود خارجی ندارد، به همین جهت هیچ یک از علما در این رابطه هیچ حکمی نداده

در روز خندق نماز عصرش را در وقت خود از دست داد، بعدا آن   همچنین پیامبر
دانیم  چه می اند، در حالی که چنان را قضا نمود. بیشتر اصحاب هم همین کار را کرده

دا درخواست که خورشید را برایش باز گرداند. و در حدیث صحیح آمده از خ  پیامبر
قریظه فرستاد فرمود: هیچ کس نماز  هنگامی که جمعی از اصحاب را به بنی  که پیامبر

قریظه نخواند. وقتی که در میان راه وقت نماز عصر فرا رسید  عصرش را جز در بنی
ز عصر را از دست دهیم، پس نمازشان را بعضی گفتند: پیامبر منظورش این نبوده که نما

 خوانیم. با این حال پیامبر قریظه نماز می ي دیگري هم گفتند: ما در بنی خواندند. و عده
  آن دسته که با پیامبر .1یک از این دو گروه را سرزنش نکردهیچ   بودند، نماز عصر

پس  -وارتر نیستاز پیامبر بزرگ  را پس از غروب آفتاب خواندند. قطعاً که علی
وقتی که پیامبر و یارانش نمازشان را بعد از غروب خوانده باشند، به طریق اولی علی 

باید پس از غروب نمازش را بخواند. چون اگر نماز بعد از غروب ناقص و ناکافی  هم 

(کتاب الـمغازی، باب  ۱۱۲ص ۵در صحیح بخاری ج   این حدیث با اختالف کمی در الفاظ آن، از ابن عمر -١

(کتاب الجهاد والسیر، باب الـمبادرة  ۱۳۹۱ص ۳و صحیح مسلم: ج  ۲/۱۵من االحزاب)   مرجع النبی

 قریظه. غزو...) آمده. و در آن نیز آمده که هیچ کس نماز ظهر را نخواند مگر در بنیبال
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سزاوارتر بود   داشته باشد؛ بازگشت آن براي پیامبر باشد و به بازگشت خورشید نیاز 
 کرد و کامل بود، پس نیازي نبوده خورشید باز گردد. و اگر کفایت می

از این گذشته، جریانی همچون این قضیه از مسائل مهم و خارج از عادت است که 
اند،  دارند، پس اینکه تنها یک یا دو نفر آن را نقل نموده  ها براي نقل آن انگیزه همت

مگر شکافته شدن ماه در شب و وقت خواب مردم  گویند. مشخص است که دروغ می
هاي صحیح و  اند و در کتاب روي نداد؟ در حالی که بسیاري از صحابه آن را نقل نموده

دهد. حاال  و غیره از جهات مختلف نقل شده است و قرآن هم بدان گواهی می 1مسندها
ر بودند، چرا جریانی همچون بازگشت خورشید که در روز روي داده و مردم همه بیدا

مشهور نشده و جز یک یا دو نفر کسی آن را بازگو ننموده است. و چرا اهل علم نسبت 
 اند؟!. اعتنا بوده به روایت آن بی

و هرگز دیده نشده که خورشید پس از غروب بازگشته باشد اگر چه بسیاري از 
فته شدن ماه و فیلسوفان و دانشمندان علوم طبیعی و بعضی از اهل کالم، منکر جریان شکا

امثال آن هم هستند، و ما در اینجا در پی بیان آن نیستیم. بلکه هدف این است که این مسئله 
دانند.  عادات در نظام هستی است؛ که بیشتر مردم آن را غیر ممکن می ترین خوارق از بزرگ

شدن ماه داد بسیار واضحتر و روشنتر و نقل آن مهم تر و بزرگتر از شکافته  پس اگر روي می

احادیث زیادی از چندین نفر از صحابه که در رابطه با جریان شکافته شدن ماه آمده است. از جمله: در صحیح  -١

آیة فأراهم انشقاق القمر) و   (کتاب الـمناقب، باب سؤال الـمشرکین ان یریهم النبی ۲۰۷-۲۰۶ص ۴بخاری: ج

 ۵هم روایت شده و باز در صحیح بخاری: ج   در این باب از عبدالله بن مسعود و انس بن مالک و از ابن عباس

نصار، باب انشقاق القمر) تکرار شده و عین حدیث انس بدین ترتیب است. اهل مکه از  ۴۹ص
ً
(کتاب مناقب اال

ای  ماه را دو نیمه نشان آنها داد به گونه  ای) به آنها نشان دهد. سپس پیامبر زهای (معج خواستند که نشانه  پیامبر

ی آن دیدند. و اما حدیث عبدالله بن مسعود بدین ترتیب است: ماه دو نیم شد و ما  که حرا را در شکاف بین دو نیمه

تی به سوی کوه رفتند. و اما حدیث فرمود: نگاه کنید، مشاهده کنید، و جماع  در ِمنی بودیم، پیامبر  با پیامبر

(کتاب التفسیر، سورة  ۱۴۳و۱۴۲، ص۶و در صحیح بخاری هم ج   ابن عباس: ماه شکافته شد در زمان پیامبر

(کتاب صفات الـمنافقین واحکامهم،  ۲۱۵۹و۲۱۵۸ص  ۴اقترب الساعة وانشق القمر)؛ و در صحیح مسلم: ج 

(کتاب التفسیر، سورة القمر) و در این باب باز از ابن عمر و  ۷۳-۷۱ص ۵باب انشقاق القمر)؛ و سنن ترمذی ج 

و (چاپ الحلبی) ۱۳۵و۱۲ص ۶، و ج ۳۰۴ص ۵، و در مسند (چاپ المعارف) ج  جبیر بن مطعم و ابی هریره

 آمده است. ۸۲و۸۱ص ۴و ج ۲۷۵و ۲۲۰و۱۶۵ص ۳ج 
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شود در حالی که سند مشهوري ندارد؟ بنا بر  است؛ در هر حال چگونه مورد قبول واقع می
 این به طور یقین معلوم است که این دروغی است که هرگز تحقق نیافته است. 

و اگر جریان بدین صورت بوده باشد که خورشید با ابر یا مه پوشیده باشد و مردم فکر 
ه و بعداً ابرها از روي آن کنار رفته باشند، امري است عادي که کرده باشند که غروب کرد

 افتد و خداوند بیان فرموده که در این صورت که وقت باقی است. بارها اتفاق می
هاي نقل آن را  ابو القاسم عبداهللا بن عبداهللا بن احمد الحکانی این حدیث و راه 

 1»تصحيح رد الشمس وترغيب النواصب الشمس مسئلة يف«گردآوري نموده و آن را به 
 نام گذاري نموده است.

روایت شده از طریق اسماء   گوید: این حدیث از پیامبر و ابوالقاسم مصنف می
هریره  طالب، و از طریق ابی دختر عمیس خثعمی، و از طریق امیر المؤمنین علی ابن ابی

نماید و  فدیک نقل می بن ابیسعید، و حدیث اسماء را نیز از طریق محمد  و ابی
ام -به من خبر داد از عون بن محمد، از مادرش  -قطري-گوید: محمد بن موسی  می

نماز ظهر را خواند و  کند که پیامبر از مادر بزرگش اسماء بنت عمیس نقل می -جعفر
نماز عصر را   سپس علی را براي کاري به جایی فرستاد. وقتی که برگشت، پیامبر

سرش را در دامان (آغوش) علی قرار داد و آن را حرکت نداد تا   بود. پیامبرخوانده 
ات علی در اطاعت و  فرمود: پروردگارا! بنده  اینکه خورشید غروب کرد. پیامبر

باشد. به خاطر پیامبرش خود را نگه داشته وحرکت ننموده  فرمانبرداري تو و پیامبرت می
اي که  گوید: خورشید طلوع کرد، به گونه اء میپس خورشید را برایش بازگردان. اسم

ها قرار گرفت، پس علی برخاست و وضو گرفت و نماز عصرش را خواند  روي کوه
 سپس خورشید غروب کرد.

همان ام محمد بن جعفر بن ابو طالب است و  -گوید: ام جعفر  ابوالقاسم مصنّف می
بن علی است که پدرش کند، پسرش عون بن محمد  کسی که این حدیث را روایت می

کند، محمد بن موسی مدینی  محمد بن حنفیه مشهور است. و کسی که از او روایت می
است که به قطري معروف است که ستایش شده و موثق است و کسی که از او روایت 

 بدست بیاورم.با وجود جستجوی زیاد نتوانستم معلوماتی از این کتاب و یا مصنف آن  -١
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کرده، محمد بن اسماعیل بن ابوفدیک مدینی است که موثق است. و گروهی از او 
یث مذکور از آنها است و به احمد بن ولید انطاکی معروف کنند که راوي حد روایت می

اند که احمد بن عمیر بن حوصاء از آنها است و  است. و از او هم کسانی روایت کرده
نماز ظهر را   حدیث را با سندش از طریق او ذکر نموده است. و در آن آمده که پیامبر

نماز عصر را   برگشت پیامبر در صهباء خواند. سپس علی را براي کاري فرستاد، وقتی
گذاشت، علی هم آرام نشست تا   سرش را روي دامن علی  خوانده بود. پیامبر

ات علی به خاطر پیامبرش خود را  گفت: خداوندا! بنده  وقت غروب، سپس پیامبر
گوید:  حبس کرده و حرکت نکرده، پس خورشید را برایش باز گردان. اسماء می

ها قرار گرفت. سپس علی وضو گرفت و  تا جایی که روي کوهخورشید طلوع کرد، 
 ي خیبر واقع شده است. نمازش را خواند. این جریان در جایی به نام صهباء در غزوه

گوید: یکی دیگر از راویان این حدیث احمد بن صالح مصري از ابن  مصنف می

ه خود تألیف ک» خبارتفسري متشابه األ«فدیک است. ابو جعفر طحاوي در کتاب  ابی

 نموده، از او روایت کرده است.
فدیک است که آن را با سند و  و یکی دیگر از راویان آن: حسن ابن داود از ابن ابی

نماز ظهر را در صهباء که در خیبر واقع شده،   لفظش روایت نموده است: پیامبر
نماز عصر را   خواند، سپس علی را براي انجام کاري فرستاد، وقتی که بر گشت پیامبر

خوانده بود. پیامبر سرش را در آغوش علی قرار داد، وقتی که سر را بلند کرد آفتاب 
غروب کرده بود. گفت: اي علی آیا نماز عصر را خواندي گفت: نه و... تا آخر حدیث. 

 و از اسماء فاطمه بنت حسین شهید این حدیث را روایت نموده است.
کند که محمد بن مرزوق، حدیث را از  ایت میجعفر حضرمی نیز رو و از طریق ابی

حسین اشقر، از فضیل بن مرزوق از ابراهیم بن حسن، از فاطمه، از اسماء بنت عمیس 
یا -آمد. پیامبر سرش   روایت نموده که گفت: جبرئیل پس از نماز عصر نزد پیامبر

ز عصر را در آغوش علی قرار داد و علی نما -صورتش را (نمی دانم کدامشان را گفت)
 و بقیۀ ماجرا ... . -نخوانده بود که خورشید غروب کرد 
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اند که  گوید: گروهی این حدیث را از فضیل بن مرزوق روایت نموده مصنف می
عبیداهللا بن موسی العبسی یکی از آنهاست و طحاوي از طریق او لفظ و عبارات را نقل 

وش علی بود. و او (علی) وحی شد در حالی که سرش در آغ  نموده است. به پیامبر
نماز عصر را نخواند تا این که خورشید غروب کرد. و باز همین حدیث را از عمار بن 

نیز روایت » ءلضعفاا«مطر، از فضیل بن مرزوق از طریق ابو جعفر عقیلی، صاحب کتاب 

 نموده است.
 گویم: این عبارت با عبارت اولی تناقض دارد، چون در عبارت اول آمده که: می
وقت نماز عصر تا غروب خورشید در دامان علی خوابید و این جریان در   پیامبر

بیدار بود و   گوید: پیامبر غزوه خیبر در صهباء واقع شده. و در عبارت دومی می
سرش را در آغوش علی قرار داده بود و در این هنگام به وي وحی شد و تا مغرب 

روایت دلیل بر این است که این حدیث  سرش را بلند نکرد! این تناقض در این دو
خوابیده بود و در این یکی   گوید: پیامبر نیست. چون در آن یکی می» محفوظ«

  گوید بیدار بود که به وي وحی شد! که هر دو عبارت باطل هستند، چون پیامبر می
امبر بعد از عصر نخوابیده، زیرا خوابیدن بعد از عصر مکروه است و از آن نهی شده و پی

 دهد؟ خوابیدند اما قلبش بیدار بود، پس چگونه علی نمازش را از دست می چشمانش می
همچنین ترك نماز به این صورت یا جائز است، یا جا ئز نیست. اگر جائز است، 
دیگر گناهی مرتکب نشده است و بعد از غروب آن را خوانده. و مسلّم است که علی از 

نماز عصر را در جنگ خندق از دست داد و   که پیامبرتر نیست، در حالی  پیامبر بزرگ
تا وقت غروب آن را نخواند؛ خورشید هم برایش باز نگشت! و براي سلیمان هم باز 

 د.ش پنهان افق ي پرده پشت در خورشید کهنگشت آنگاه 
بار دیگر با علی و یارانش خوابیدند تا خورشید طلوع کرد و نماز   و پیامبر 

 ، اما خورشید برایشان به شرق باز نگشت!.صبحشان قضا شد
و اگر ضایع کردن نماز حرام است و جائز نبوده، پس مرتکب گناه کبیره شده، چون 

فرمود: کسی که نماز عصرش را از دست دهد مثل این است که از خانه و   پیامبر
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که نماز دانست  خوب می  . باز هم علی1اش بریده شده باشد، یعنی مرده باشد خانواده
 فرماید: در مورد آن می  عصر همان نمازي است که پیامبر

وُْسَطى َصالةِ  َ�نْ  َشَغلُونَا«
ْ
َعرْصِ  َصالةِ  ، ال

ْ
ْمُس  َغَرَ�ِت  َحىتَّ  ، ال   ، الشَّ

َ
ُ  َمأل ْجَواَ�ُهمْ  ا�َّ

َ
 ، أ

وْ 
َ
 .»نَاًرا َوُ�بُورَُهمْ  َوُ�ُطوَ�ُهمْ  ، ُ�يُوَ�ُهمْ  أ

وسطی (عصر) را از یادمان بردند، خداوند شکمها  ما را سرگرم نمودند و نماز
. و این حدیث را در جنگ خندق فرموده، در حالی که 2هایشان را از آتش پر کند وخانه

تر از این است که چنین  جریان قبلی بعد از خندق واقع شده است. و علی خیلی بزرگ
کنند! و کسی که چنین و جبرئیل هم آن را تأئید   گناه بزرگی را مرتکب شود و پیامبر

کاري را انجام دهد از بدي اوست نه از فضائل او! که خداوند علی را از چنین کار زشتی 
دارد. تازه این نکته هم گفته شود که وقتی نمازي از دست رفت با باز گشت  دور می

شود. و از جهت دیگر هم اگر این داستان در صحراي خیبر  خورشید گناهش ساقط نمی
اند الزم بود آنها هم  نفر مسلمان و صحابه حضور داشته 1400جا بیش از  ، در آنواقع شده

این جریان را مشاهده کرده باشند و آن را نقل کنند، چون خیلی عوامل و اسباب هستند 
کردند اهل علم نیز همانند  بخشند. و اگر اصحاب آن را نقل می که نیاز بدان را تشدید می

کردند. چرا فقط یک یا دو نفر مجهول که حافظه و  ز آنها نقل میسایر مسائل مهم آن را ا
ي اصحاب کجا بودند؟ تازه در میان  اند؟! مگر بقیه عدالتشان معلوم نیست آن را نقل نموده

همه سندهاي این حدیث تنها سندي وجود ندارد که حافظه و عدالت روایت کنندگان این 
 شود!!. ۀ اسنادش به کجا منتهی میحدیث را ثابت کند، یا معلوم کند که سلسل

روایت شده است. و در صحیح   این حدیث با عبارت: الذی تفوته صالة العصر...، تا آخر، از عبدالله بن عمر -١

(کتاب  ۴۳۵ص۱(کتاب الـمواقیت، باب اثم من فاتته العصر) و در صحیح مسلم: ج ۱۱۱، ص۱بخاری: ج

عبارت (من فاتته...) و در جاهای دیگری  با ۴۳۶ص۱الـمساجد، باب التغلیظ علی تفویت صالة العصر)، و ج

 در صحیح بخاری و مسلم و در کتاب السنن و در الـموطأ و الـمسند نیز آمده است.

(کتاب الجهاد والسیر، باب الدعاء علی  ۴۴-۴۳، ص۴روایت شده. صحیح بخاری: ج  این حدیث از علی  -٢

 يکتاب الـمساجد ومواضع الصالة، باب التغلیظ ف ۴۳۷-۴۳۶، ص۱الـمشرکین بالهزیمة...) و در صحیح مسلم:  ج

، و سنن الترمذی: ۲۰۶-۲۰۲تفویت صالة العصر، باب الدلیل لـمن قال الصالة الوسطی هی صالة العصر) احادیث

 . ۲۱۳و۱۷۷و۴۶و۳۱، ص۲) و المسند (چاپ المعارف) ج۴۰۶۸(کتاب التفسیر، سورة البقرة حدیث  ۲۸۶، ص۴ج
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کنم که خدا و  پرچم را به مردي واگذار می«در سال فتح خیبر فرمود:   و پیامبر
، این حدیث از چندین 1»رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش هم او را دوست دارند

هاي صحیح و سنن و مسانید موجود است. ولی آن روایت  صحابه روایت شده و در کتاب
هاي  هاي مورد اعتماد نیامده و اهل کتاب ریان بازگشت خورشید) در هیچ یک از کتاب(ج

اند، پس  اند، بلکه به اتفاق آن را ترك نموده صحیح و سنن و مسندها نیز آن را نقل نکرده
ترین معجزات مشهور و  از بزرگ -داشت که اگر حقیقت می-چگونه چنین واقعۀ مهم را 

 اند؟ صحیح و مسندها و علماء و محدثین نقل نکردههاي  آشکار بود، کتاب
و سند اولی را قطري از عون از مادرش از اسماء بنت عمیس روایت کرده، و عون و 
مادرش، حفظ و عدالتشان شناخته شده نیست. و به نقل علم هم معروف نیستند، و در 

نه در آن مسئله شود. پس چگو اي به حدیث آنها استناد و استدالل نمی کوچکترین مسئله
به روایت آنها استدالل شده؟ دیگر اینکه آن زن از اسماء دختر عمیس نشنیده، بلکه از 
کس دیگر شنیده که او از اسماء حکایت را شنیده است! و این نویسنده (ابو القاسم) از 

توانست از ما بعد  کند، حاال نمی فدیک و از قطري به موثق و مورد اعتماد یاد می ابن ابی
آنها هم به موثق و مورد اعتماد یاد کند؟! در حالی که در مورد آنها فقط نسبشان را ذکر 

 نموده است. مسلم است شناخت نسب فردي موجب حافظه و موثق بودنش نیست.
شود که نزد افراد قابل اعتماد، به اشتباه  و اما سند دوم که به فضیل ابن مرزوق منتهی می

است. و ابن حبان در  2معروف است، اگر چه عمدا ًدروغ نگفتهکننده در مورد افراد موثق 

طالب و  که در عبارات آن موجود است از گروهی از صحابه روایت شده که علی ابن ابی این حدیث با اختالفی  -١

(کتاب فضائل اصحاب  ۱۸، ص۵سعدبن ابی وقاص و ابو بریده و سلمه از آنها هستند. صحیح بخاری: ج

(کتاب فضائل صحابه، باب من  ۱۸۷۲-۱۸۷۱، ص۴و در صحیح مسلم: ج  ، باب فضائل علی پیامبر

(کتاب مناقب، باب مناقب علی ابن ابی طالب) و  ۳۰۲-۳۰۱، ص۵طالب) و ترمذی: ج ابن ابی فضائل علی

و المسند (چاپ   فصل علی  مقدمه، باب فی فضائل اصحاب النبی ۴۴-۴۳ص۱در سنن ابن ماجه: ج

 .۳۵۹-۳۵۸و۳۵۴-۳۵۳، ص۵(چاپ حلبی) ج ۹۸-۹۷ص۳المعارف) ج

؛ و میزان االعتدال: ۳۰۰-۲۹۸ص۷در: تهذیب التهذیب ج فضیل بن مرزوق اغر رقاشی کوفی، شرح حالش -٢

اند. و  گوید: سفیان بن عیینه و ابن معین او را مورد اعتماد دانسته . و ذهبی در مورد او می۳۶۳-۳۶۲، ص۳ج
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را از عطیه نقل  1گوید: او در مورد افراد موثق به خطا رفته و احادیث موضوع مورد او می
شود و یحیی بن معین یک بار  گوید: به روایات او استدالل نمی می 2کند. و ابوحاتم رازي می

گوید: جز  احمد بن حنبل در مورد او که می در مورد او گفته: او ضعیف است. و سخن
گوید: او مورد  دانم، با سخنان یحیی تناقضی ندارد و سفیان می نیکی چیزي در مورد او نمی

اعتماد است، و یحیی هم یک بار در مورد او گفته که او مورد اعتماد است، چون از کسانی 
مسلم احادیثی از او نقل کرده و دیگران نبوده که عمداً دروغ بگوید، اما اشتباه دارد. و اینکه 

 اند، الزم نیست که احادیث منفرد از او روایت شوند. روي کرده هم از مسلم دنباله
و جهت اثبات این حدیث الزم است که دانسته شود هر یک از آنهایی که این 

 اند عادل و داراي حافظه و ضبط هستند در حالی که او از دیگري حدیث را روایت کرده
آن را   هاي صحاح وسنن معلوم نیست. و صاحبان کتاب» عدالت و ضبطش«شنیده که 

به  -ها نامی از او ذکر نشده است اند. و اصالً در این کتاب براي ابراهیم ذکر ننموده
پس چگونه به حدیثی  –خالف فاطمه دختر حسین، چون او حدیث معروفی دارد 

به همین جهت هیچ یک از محدثین شود؟  همچون این روایت فضیل استدالل می
 اند. را نقل نکرده هاي معتمد آن معروف در کتاب

شود که او از عالمان امین و  و اینکه مردي پدرش بزرگوار باشد دلیل بر این نمی
است. و اسماء بنت عمیس نزد جعفر و همسر او بوده،   مطمئن در نقل احادیث پیامبر

ی شده و از هر یک از آنها صاحب فرزند شده سپس همسر ابوبکر و بعد هم همسر عل
اند، در حالی که هیچ یک از آنها این حدیث  را بسیار دوست داشته  است. و آنها علی

 اند. را از اسماء روایت نکرده
ي علی بزرگ شده و پسر اسماء بوده و  و محمد بن ابوبکر که در آغوش و خانه

این حدیث را از اسماء روایت  مشهور است. پس چرا او  محبتش نسبت به علی

اند.  گوید: امیدوارم که او مشکل نداشته باشد. و نسائی و عثمان بن سعید او را ضعیف دانسته ابن عدی می

 به شایعه پراکنی معروف بوده، البته بدگو نبوده است.  گویم: او می

 نقل نموده است. ۲۹۹، ص۷این عبارت را ابن حجر از ابن حبان در: تهذیب التهذیب: ج -١

 ).۱۳۶۱/۱۹۴۲(چاپ حیدر آباد ۷۵، ص۳م۲در کتابش: الجرح والتعدیل: ق -٢
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نکرده است؟ و باز هم اسماء همسر جعفر ابن ابوطالب در حبشه با او بوده و پس از 
فتح خیبر با او به آنجا آمده است. در حالی که در این داستان (جریان باز گشت 
خورشید) چنین آمده که او در خیبر بوده! حال، اگر این جریان صحیح باشد؛ باید بعد از 

اند اهل حدیبیه  در خیبر حضور داشته  فتح خیبر واقع شده باشد. و آنهایی که با پیامبر
نفر بوده و جعفر و کسانی که با او از حبشه آمده بودند، امثال ابو  1400که تعدادشان 

موسی اشعري و یارانش؛ و افرادي از اهل خیبر، همه به سپاه و لشکر خیبر افزوده 
هیچ یک از آنها این حدیث را روایت نکرده است. و این بطور اند، در حالی که  شده

 قطع و یقین دلیل دروغ و افترا بودن این حدیث است.  
اند آن را روایت کرده  اگر یقین حاصل شود که فضیل و کسانی که بعد از او بوده

باشند، آنها که متهم و مورد طعن هستند، و گرنه نسبت دادنش به آنها جاي تأمل است. 
است، بخاري در  1چون روایت کنندة اول از فضیل که حسین بن حسن اشقر کوفی

گویند: او  گوید: او احادیث منکر را روایت نموده. و نسائی و دارقطنی می مورد او می
گوید: حسین اشقر افراطی  گوید: ضعیف است. و سعدي می قوي نیست، و ازدي می

گوید: حدیث منکر را  و ابن عدي میکند.  است که از بهترین این امت بدگویی می
روایت نموده و به نظر من بال و فساد (در روایت) از اوست. گروهی از راویان ضعیف 

 .2دادند کردند، تغییر می کوفه احادیثی را که از او روایت می

و نامکاملش  ۳۳۷-۳۳۵ص۲: جو تهذیب التهذیب ۵۳۲-۵۳۱، ص۱شرح حالش در: میزان االعتدال: ج -١

گوید: امام بخاری گفت: او مشکل دارد، و مره  الحسین بن الحسن االشقر الفزاری الکوفی است. ابن حجر می

 اند. گوید: نزد او احادیث منکر موجود می

ایند نم گوید: گروهی از راویان احادیث را از حسین اشقر نقل می و ابن علی می -۵۳۱ص۱در میزان االعتدال: ج -٢

هرچند بر احادیث وی ایراداتی وارد است. و چند نمونه احادیث منکر را ذکر نموده و در مورد یکی از آنها 

 گوید این بال که نزد من از اشقر است. می
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آمده. عقیلی » عمار بن مطر از فضیل بن مرزوق«و اما طریق سوم این روایت: که در آن 
گوید:  و راویان مورد ثقه، نقل نموده است. و رازي می» ثقات«احادیث منکر را از  گوید: او می

 .1گوید: احادیثش متروك هستند گفت و احادیثش باطل هستند. و ابن عدي می او دروغ می
ها، عن فضیل (از  در بعضی از روایت 2و طریق اول از عبیداهللا بن موسی العبسی

کرد) آمده است؛  حدثنا (حدیث را براي ما بازگو   کلمۀ:فضیل). و در بعضی دیگر که، به 

(حدیث را براي ما بازگو کرد) ممکن است که » حدثنا«اگر ثابت نشود که او گفته باشد 

او حدیث را نشنیده باشد، چون او از داعیان تشیع است و بر گردآوري احادیث 
وغ پردازان روایت گري بسیار حریص بوده و براي این کار، احادیث را از در شیعه

اند: او مورد اعتماد  کرد و به آن کار معروف است. هر چند بعضی در مورد او گفته می
داند. اما  گوید: البته؛ اینکه عمدا دروغ گفته باشد یا خیر، خدا می است. و دروغ نمی

نمود!. به همین جهت  پردازان معروف، احادیث را روایت می بدون شک از طریق دروغ
کرد مگر احادیثی که از طریق دیگري روایت  خاري احادیث را از او روایت نمیامام ب

کرد. مؤلف  نیز هیچ حدیثی را از او روایت نمی / شده باشد، و امام احمد بن حنبل

، ۳به شرح حال عمار بن مطر که کنیه اش ابو عثمان رهاوی است مراجعه کن در کتاب: میزان االعتدال: ج -١

؛ و ابن حجر پس از اینکه حدیث باز گشت خورشید را ۲۷۶-۲۷۵، ص۴ـمیزان: ج، و لسان ال۱۷۰-۱۶۹ص

فرمود: خورشید جز بر   روایت کرده که پیامبر  گوید: ابن هشام از ابوهریره از پیامبر از او نقل می کند می

ای هم  عده گوید: و یوشع بن نون بر کسی باز نگشته است. و ابن حجر از زبان ذهبی در مورد عمار بن مطر می

گوید:  گوید، ابن حبان گفت:  او احادیث را دزدید. و عقیلی می اند. و ذهبی می توصیف نموده» حفظ«او را به 

 ۳۹۴ص۱ق۳کرد. و ابوحاتم رازی در کتاب الجرح والتعدیل: م او احادیث منکر را از افراد مورد ثقه نقل می

 اند.  را نقل نمودهگفت. ذهبی و ابن حجر سخن رازی  گوید: او دروغ می می

، ۷او عبدالله بن موسی بن ابی مختار، و نامش باذام العبسی است شرح حالش را در: تهذیب التهذیب: ج -٢

وفات نمود. و حاکم  ۲۱۳مطالعه کن. و در آن آمده که: ابن سعد گفت: عبسی در ذی القعده سال  ۵۳-۵۰ص

گفت: عبید الله بن موسی از  غدادی حافظ میگوید: از قاسم بن قاسم سیاری شنیدم که ابو مسلم ب می

گوید: او کوفی و مرد  است و امام احمد او را به خاطر شیعه بودنش ترک نموده است. ابن قانع می» متروکین«

کرد. و ذهبی در مورد او در میزان  گری افراط می گوید: او در مذهب شیعه صالح و شیعه بود. ساجی می

 بود. یی بسیار غلیظ گوید: او شیعه اود میاز ابو د ۱۶، ص۳االعتدال: ج
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. سپس به 1دارد -غیر از آنهایی که بیان کردیم-گوید: او روایت دیگري از فاطمه  می
کسی کمترین شناختی نسبت به حدیث داشته  که اگر-کند  روشی ستمگرانه روایت می

کند: محمد  روایت می 2از حدیث ابو حفص کتانی -داند که دروغ و افتراست باشد می
گفت، محمد بن ابراهیم بن جعفر عسکر از  براي ما سخن می -جعانی-بن عمر قاضی 

ا کرد، احمد بن محمد بن یزید بن مسلم براي م اصل کتابش براي ما حدیث بازگو می
گفت، عبدالرزاق براي ما حدیث  کرد، خلف بن سالم براي ما سخن می حدیث بازگو می

گفت، از اشعث بن ابی الشعثاء از مادرش  کرد، سفیان ثوري براي ما سخن می بازگو می
 که خورشید براي او باز گشت. براي علی دعا کرد تا این  از فاطمه از اسماء که پیامبر

کسی پذیرفتنی است که عدالت و ضبطش معروف باشد نه  و نقل این حدیث تنها از
اند. و  از کسی که مجهول و نامعروف است. و ثوري و عبدالرزاق آن را روایت نکرده

شناسند. پس  شناسند و احادیث آنها را هم می اهل حدیث، ثوري و عبدالرزاق را می
م آن را روایت کرده چگونه خلف بن سالم آن را روایت نموده است؟ و اگر فرضاً آنها ه
 باشند، ام اشعث ناشناخته و مجهول است و روایتش اعتباري ندارد.

و طریق دوم نیز از محمد بن مرزوق روایت شده که، حسین اشقر براي ما حدیث 
بازگو نمود از علی بن هاشم از عبدالرحمن بن عبداهللا بن دینار، از علی بن حسین، از 

 عمیس... تا آخر حدیث.فاطمه دختر علی از اسماء دختر 
نظر علماء را قبالً در مورد حسین اشقر بیان نمودیم. پس اگر همه راویان موثق و 

کند. حاال اگر  مورد اعتماد باشند و سند هم متصل باشد، روایت او چیزي را ثابت نمی
معتمد بودن راویان و اتصال سند، ثابت نشود چه؟ و علی بن هاشم که در این سلسله 

گوید: او و پدرش در مذهب خود غلو و افراط دارند. و ابن  رد، امام بخاري میوجود دا
  و حدیث منکر را از محدثین مشهور روایت نموده  گوید: در تشیع غلو داشته حبان می

 به مطالبی که در مورد عبیدالله بن موسی العبسی بیان شد مراجعه کن.    -١

 در منابعی که در دست دارم نام این مرد را نیافتم.  -٢
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اند موجب اثبات  و اینکه اهل حدیث روایتی را از غیر جانب او تخریج نموده 1است
 شود. آنچه او بیان نموده است، نمی

جالب این است که نویسنده، این حدیث و احادیث بعد از آن را از طریق روایت 
 دارد. در حالی که این فاطمه، دختر علی است نه دختر حسین!! فاطمه بنت حسین بیان می

کند: پدرم  و طریق سوم را نیز از فاطمه دختر علی از عبد الرحمن بن شریک بیان می
گفت، از فاطمه دختر علی، از اسماء، از علی بن طالب  میبراي ما از عروه بن عبداهللا سخن 

رساند که به ایشان وحی شد، پس علی او را به جامه اش پوشاند و  می  روایت را به پیامبر
گوید غروب کرد یا نزدیک غروب بود که  این حالت طول کشید تا خورشید غروب کرد. می

آرام شد و گفت: آیا نمازت را خواندي اي علی؟ گفت: نه! گفت: خداوندا   پیامبر
 خورشید را بر علی باز گردان. پس خورشید بازگشت تا آفتاب به نیمه مسجد رسید.

دارد که خورشید تا نزدیک وقت عصر باز گشته و این  این روایت چنین بیان می
دارد که این جریا ن  بلی بیان میجریان در مدینه واقع شده است. در حالی که روایت ق
 ها پدیدار شده است. در خیبر صورت گرفته و خورشید برگشته تا بر سر کوه

گوید: احادیث عبدالرحمن بن شریک، ضعیف و سست هستند. و  ابو حاتم رازي می
 اند. غیر ابو حاتم هم آن را ضعیف دانسته

از عباس بن  -جعانی -و طریق چهارم این روایت از حدیث محمد بن عمر قاضی
علی بن هاشم براي ما سخن گفت، از صباح بن  -که رواجنی است –ولید از عباد 

عبداهللا بن حسین ابوجعفر از حسین مقتول، از فاطمه، از اسماء دختر عمیس، گفت: روز 
نمود تا اینکه خورشید غروب کرد، یا  خیبر تقسیم غنایم جنگی علی را به خود مشغول

دعا  فرمود: آیا نمازت را خواندي؟ گفت: خیر. پیامبر  نزدیک بود غروب کند. پیامبر
کرد و خورشید تا وسط آسمان باال رفت و علی نمازش را به جا آورد. وقتی که 

 کرد صدایی داشت همچون صداي برخورد أره با آهن. خورشید غروب می

، و تهذیب التهذیب: ۱۶۰ص۳این بیانات و بیانات دیگری از علی بن هاشم بن برید را در میزان االعتدال: ج -١

 مطالعه کنید.  ۳۹۳-۳۹۲، ص۷ج
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شود کسی که این  هارم، با سه عبارت قبلی تناقض دارد. پس روشن میاین عبارت چ
حدیث را روایت کرده، عدالت و دقت و احتیاط را الزم را نداشته است. و اصالً این 
روایت ساختگی است و شخص دیگري شبیه این حدیث را درست کرده و این حدیث 

وایت آمده که تقسیم غنایم را از روي آن ساخته اند و جریان یکی است، چون در این ر
، در حالی که اساساً تقسیم غنایم  جنگی علی را به خود مشغول نموده است، نه پیامبر

کار علی نبوده است. تازه غافل شدن از نماز به واسطه غنایم، به هیچ وجه درست 
نیست. چون خیبر پس از خندق در سال هفتم و بعد ازحدیبیه (سال ششم) اتفاق افتاده 

 و این حقیقتی است که به تواتر رسیده است . است
 واقعۀ خندق چهار یا پنج سال پیش از خیبر واقع شده و در آن خداوند آیه:

﴿ ٰ�َ ْ ٰ ٱ َ�َ  فُِظوا لََ� لَوٰ ٱوَ  تِ لصَّ ۡ ٱ ةِ لصَّ  ].238: ة[البقر ﴾َطيٰ وُسۡ ل
 .»محافظت ورزید» عصر«در انجام نمازها ونماز میانه «

نماز را نسخ نموده است. اگر چه اکثر علماء بر این باورند که نازل شده که تأخیر در  
گویند تأخیر نسخ نشده، بلکه براي جنگ  تأخیر در نماز براي جنگ بوده، و کسانی که می

درست است، مانند امام ابوحنیفه و امام احمد در روایتی، با قول علماء تضاد و مخالفتی 
ز دست دادن نماز به خاطر تقسیم غنایم درست ندارد. چون همه علما بر این باورند که ا

 رود. رود، اما نماز از دست می نیست. چون تقسیم غنایم با تأخیر از دست نمی
گوید: تا خورشید در وسط مسجد قرار گرفت دروغ آشکاري است. چون  و اینکه می

گروه بود. و  هاي دنیا می افتاد، از بزرگترین شگفتی اي اتفاق می اگر چنین واقعه
 نمودند.  شماري آن را نقل می بی

گوید: وقتی خورشید غروب کرد صدایی همچون صداي برخورد أره با آهن از  و اینکه می
کند با  آن شنیده شد دروغ بسیار بزرگ و آشکاري است. چون خورشید وقتی که غروب می

 به زمین برسد!.کند تا چنین صدایی ایجاد شود که از مدار چهارم آسمان  جسمی برخورد نمی
افتاد از شگفتیهاي جهان هستی بود، پس  و چنین واقعۀ بزرگ و مهم، اگر اتفاق می

چگونه این  -اند تر مربوط به خیبر و... را نقل نموده هاي عادي که خیلی جریان-اصحاب 
 کردند؟!. را نقل نمی
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 کند، چون و این جریان روایت، اگر سندش هم صحیح باشد، چیزي را ثابت نمی
گري غلو و اغراق داشته است و از هر که  علی بن هاشم بن برید، بسیار در مذهب شیعه

کند که  که موافق هواي نفس او بوده روایت نقل کرده است. مثالً از صباح نامی نقل می
داند کیست! و در این حلقه صباح بن سهل کوفی که از حصین بن  هیچ کس نمی

گویند: او  ت که بخاري و ابوحاتم و ابو زرعه میکند؛ موجود اس عبدالرحمن روایت می
گوید: او احادیث  گوید: ضعیف است. و ابن حبان می حدیث منکر دارد. و دارقطنی می

 موضوع را از افراد موثق و مورد اعتماد نقل نموده است، استدالل به اخبار او روا نیست.
احمسی کوفی که از مره  حازم بجلی و شخص دیگري دارند به نام صباع بن محمد بن ابی

 دهد. هاي ثقه نسبت می کند. ابن حبان گفته: روایات موضوع را به انسان همدانی روایت می
گوید: او هویتش مجهول است.  و شخص دیگري به نام صباح عبدي دارند که رازي می

 کند، او هم مجهول است و و شخص دیگري دارند به نام ابن مجالد که بقیه از او روایت می
 گوید: او معروف نیست. و او از استادان بقیۀ مجهولین است. ابن عدي در مورد او می

تر از آن است که  و اگر منظور از حسین مقتول، حسین بن علی باشد. او خیلی بزرگ
از یک نفر روایت کند و او هم از أسماء دختر عمیس خواه آن یک نفر فاطمه خواهرش 

داستان اگر واقعیت دارد حسین بیش از همه از آن باشد یا فاطمه دخترش. چون این 
خبر داشت و آن را هم از پدرش و هم از غیر او و نیز از اسماء، نامادري خود و هم از 

 که از خواهرش یا از دخترش از اسماء روایت کند. دیگران شنیده بود. نه این
ا پس او حسین بن علی نیست، بلکه شخص دیگري است، مجهول و ناشناخته ی

 ي یکدیگرند. اینکه عبداهللا بن حسن ابوجعفر است که هر دو نمونه
شود جز با روایت از کسی که عدالت و مورد اعتماد بودن و  و این حدیث ثابت نمی

دقت و احتیاطش معلوم باشد و اهل علم حدیث او را بشناسند. چون شناخت سطحی 
تابعین هم افرادي هستند کافی نیست. از طرف هر کس باشد، و در فرزندان اصحاب و 

اند. تازه این  شان از بهترین مسلمانان بوده که روایتشان دلیل نیست اگر چه پدران
درصورتی است که علی بن هاشم آن را روایت کرده باشد، ولی راوي عباد بن یعقوب 
رواجنی است، ابن حبان در مورد او گفته: دعوتگري رافضی مذهب است، که احادیث 
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گوید: او روایاتی  کند و باید ترك شود. و ابن عدي هم می نامداران روایت میمنکر را از 
در فضایل اهل بیت و بدگویی از دیگران دارد، که اهل حدیث آن روایات را منکر 

 اند که صحتشان معلوم نیست. اند. بخاري و غیر او هم احادیثی از او نقل نموده شمرده
ید: علی بحر را حفر کرد و حسین آب را گو و حکایت قاسم المطرز از او که می

 .1ارزش بودنش آشکار است درون آن جاري نمود از روایاتی است که بی
گوید: از اسماء احادیث دیگري هم غیر از آنهایی که بیان شد روایت شده.  مؤلف می

و از طریق ابو العباس بن عقده روایت شده که او با وجود حافظۀ بسیار قوي که داشته، 
هاي شیعیان فعال بوده است. احمد بن عدي  آوري اکاذیب و دروغ ر در جمعبسیا
گفتند که حق  کردند و می گوید: استادان بغداد را دیدم که از او به خوبی یاد نمی می

داشت بدین صورت که چیزهایی  کند و استادان کوفه را به دروغ وا می حدیث را ادا نمی
گوید:  داد که آن را روایت کنند. دارقطنی می تور مینوشت و به آنها دس را براي آنها می

گوید: یحیی بن زکریا براي ما سخن گفت، یعقوب بن  می 2مرد بدي است. ابن عقده
معبد به ما خبر داد، عمرو بن ثابت براي ما سخن گفت، که از عبداهللا بن حسن بن 

آیا این که ». بازگشت خورشید بر علی«حسن بن علی سؤال کردم در مورد حدیث 
تر ازحادثۀ بازگشت  جریان براي شما ثابت شده یا خیر؟ گفت: خداوند در کتابش بزرگ

گویی، خدا مرا فدایت کند، اما  خورشید بر علی را نازل نکرده است!. گفتم راست می
خواهم از زبان تو بشنوم. گفت: عبداهللا برایم نقل کرد و گفت: ابوالحسن برایم سخن  می

خواست نماز عصر را با پیامبر  تر عمیس که گفت: روزي علی میگفت، از اسماء دخ
نازل شد. پس علی او   رفتند، در این هنگام وحی بر پیامبر  بخواند. به اتفاق پیامبر

و  ۳۸۰-۳۷۹، ص۲شرح حال عّباد بن یعقوب رواجنی اسدی ملقب به ابو سعید کوفی را در میزان االعتدال: ج -١

 این جریان به تفصیل آمده است. و در آن ۱۱۰-۱۰۹ص ۵تهذیب التهذیب: ج

گوید: شیعه میانه روی است  ابن عقده احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده ملقب به ابو العباس است. ذهبی می -٢

گوید: ابن عقده از  اند. ابو عمر بن حیوة می اند. البته کسانی هم او را قوی دانسته و عده ای او را ضعیف دانسته

کرد و در مورد امام مسلم و امام بخاری هم بدگویی دارد. پس احادیثش  دگویی میجویی و ب اصحاب، عیب

و ۱۳۸-۱۳۶، ص۱سالگی وفات یافت. به کتاب میزان االعتدال: ج  ۸۴در سن  ۳۳۲متروک هستند. او در سال 

 مراجعه شود. ۲۶۶-۲۶۳، ص۱لسان الـمیزان: ج
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فرمود: آیا   حالش خوب شد. پس پیامبر  را به سینۀ خود تکیه داد. تا اینکه پیامبر
وحی بر تو نازل شد. پس تا کنون سرت نماز عصر را خواندي؟ گفت: وقتی که آمدیم 

در حالی که خورشید غروب کرده -رو به قبله   ام قرار دادم. پس پیامبر را روي سینه
فرمود: خداوندا! همانا علی در اطاعت تو بوده پس خورشید را بر او بازگردان،  -بود

در اسماء گفت: خورشید در حالی که صداي همچون صداي آسیاب داشت، بازگشت تا 
جاي وقت عصر قرار گرفت و ایستاد. پس علی در جاي خود به پاخاست و نماز عصر 
را خواند. پس از فارغ شدن علی از نماز، خورشید در حالی که صدایی همچون صداي 

 ها پدیدار شدند. آسیاب داشت، غروب کرد و دنیا تاریک شد و ستاره
قبلی متناقض است و با هم  گویم: این عبارت و سخن پنجم، با عبارات و سخنان می

همخوانی ندارند و دروغ و ساختگی بودنش براي خواننده بیشتر هویدا و آشکار 
گوید: خورشید بازگشت تا رسید به جاي وقت عصر. و  شود. چون در این روایت می می

ها نمایان شد! باز هم، در  گوید: خورشید بازگشت تا بر روي کوه در روایت قبلی می
گوید: سرش  ي خود تکیه داد و ... و در روایت پیشین می وید: او را به سینهگ جا می این

 را روي دامان علی قرار داده بود!!.
و عبداهللا بن حسن هرگز این سخن را نگفته و او خیلی بزرگوارتر از این است که 

اساسی را بر زبان آورد و پدرش حسن نیز این حدیث را از  چنین سخن دروغ و بی
خداوند در مورد علی در «ایت نکرده است؛ زیرا در این روایت آمده که: اسماء رو

حال که مسلّم است » تر از بازگشت خورشید بر علی را نازل نکرده است!! کتابش بزرگ
خداوند در قرآن نه در مورد علی و نه در مورد هیچ کس این جریان را بیان نکرده است. 

از عبداهللا روایت کرده باشد، یقیناً خودش آن  و اگر ثابت شود که عمرو بن ثابت آن را
گوید: او  را ساخته است، چون او به دروغگو معروف است. ابوحاتم ابن حبان می

گوید: او آدم با  نمود، و یحیی ابن معین می احادیث موضوع را از افراد موثق روایت می
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وید: احادیثش گ گوید: او امین و مورد ثقه نیست. نسائی می شخصیتی نیست. مره می
 .1متروك (رها شده) هستند

گوید: و اما روایت ابو هریره: عقیل ابن حسن عسکري به ما خبر داد،  مصنف می
الفتح شناسی براي ما سخن گفت: احمد بن عمرو بن حوصاء براي  ابی ابومحمد صالح بن

ما صحبت کرد، ابراهیم بن سعید جوهري براي ما صحبت کرد، یحیی بن یزید بن 
عبدالملک نوفلی براي ما حدیث نمود از پدرش گفت: داود بن فراهیج براي ما روایت 

گوید: این  و حدیث را ذکر نمود تا آخر. مصنف می  کرد از عماره بن فرو از ابوهریره
 ام. حدیث را از یک حدیث طوالنی خالصه نموده

شود. بلکه  ابت نمیگویم: این اسناد اشتباه است و نزد اهل علم هیچ چیزي با آن ث می
دروغ بودنش از چند جهت محرز است. چون عالوه بر اینکه داود بن فراهیج از طرف 

گوید:  حدیث شناسان ضعیف قلمداد شده، شعبه نیز او را تضعیف نموده و نسائی می
شوند. چون (در آن سلسله) یزید بن  هایش ضعیف هستند. اسناد به او ثابت نمی حدیث

گوید:  کند. بخاري می موجود است که از او و از عماره روایت می عبدالملک نوفلی هم
گوید: ترك شده است،  احادیثش هیچ ارزشی ندارند و بسیار ضعیف است. و نسائی می

 گوید: بسیار احادیثش منکر هستند.  (متروك) و احادیثش ضعیف هستند. و دارقطنی می
 گوید: ضعیف است. قطنی می گوید: نزد او احادیث منکر موجودند، و دار احمد می

و اگر ابراهیم بن سعید آن را روایت کرده باشد، بال و مصیبت اینجا است، اگر چه 
شود ثبوت آن نه از جانب ابراهیم بن سعید بوده و نه از جانب ابن حوصاء،  گفته می

چون این دو نفر هم خود و هم احادیثشان معروف اند، و مردم زیادي از آنها نقل 
ند، به همین جهت وقتی که ابن حوصاء طریق اول را روایت کرد، روایت و سند ا نموده

اش ابا ثابت است، ذکر نموده  ثابت بن هرمز کوفی که کنیه این مقوله را ذهبی در شرح حال ابوالمقدام عمرو ابن -١

گوید: از پدرم در مورد عمرو  حاتم می است و باز ذهبی ذکر نموده که ابو داود گفت: او رافضی است. ابن ابی

ابن ثابت بن ابی المقدام سؤال کردم گفت: احادیثش ضعیف هستند. بد رای و در مذهب تشیع بسیار تند بوده. 

، ۸و تهذیب التهذیب: ج۲۵۰-۲۴۹ص ۳و میزان االعتدال: ج۲۲۳ص ۳م ۱ب الجرح و التعدیل: قبه کتا

 مراجعه شود.  ۱۰-۹ص

 

                                           



 531 امامت در پرتو کتاب و سنت (بخش دوم)

آن از او معروف شده است. و روایتش از او با سند معروف همراه است. لکن شکل آن 
 (حدیث) از افراد بعد از ابن حوصاء است.

 شناسند، و اگر فرضاً ثابت شود که این حدیث از اما این حدیث را از جانب او نمی
کند که ابن  شود. و ابوالفرج بن جوزي بیان می او است، مشکل متوجه افراد بعد از او می

مردویه آن را از طریق داود ابن فراهیج ذکر نموده و ضعف ابن فراهیج را خاطر نشان 
 ساخته است، بنابراین نسبت دادن آن حدیث به او هم جاي بحث است.

دري، محمد ابن اسماعیل جرجانی کتباً به ما سعید خ گوید: و اما روایت ابی مصنف می
خبر داد، که ابا ظاهر محمد بن علی واعظ به آنها خبر داده که محمد بن احمد بن منعم به 
ما خبر داد که قاسم بن جعفر بن محمد بن عبداهللا بن محمد بن عمر به ما خبر داد که 

رش محمد از پدرش عمر پدرم برایم سخن گفت: از پدرش محمد از پدرش عبداهللا، از پد
رفتم در آن   گفت: نزد پیامبر گفت: حسین بن علی گفت: از ابوسعید خدري شنیدم می

به هوش آمد و   هنگام سرش در دامان علی بود و خورشید غروب کرده بود. پیامبر
گفت: اي علی، نماز عصر را خواندي؟ گفت: خیر یا رسول اهللا. دوست نداشتم سرت را 

فرمود: اي علی،   ارم در حالی که تو ناراحت بودي و درد داشتی. پیامبرروي زمین بگذ
دعا کن خورشید بر تو باز گردد. علی گفت: اي رسول خدا، شما دعا کنید و من آمین 

فرمود: پروردگارا! علی در اطاعت و فرمانبرداري تو و رسولت   گویم. پیامبر می
گوید: به خدا قسم صداي خورشید را  سعید میباشد، خورشید را بر او باز گردان. ابو  می

 شنیدم، همچون صداي ماسوره بود تا اینکه بازگشت و سفید و روشن و پاك گشت.
شود. و بسیاري از مردان (مذکور در  گویم: چنین سندي هیچ چیز به آن ثابت نمی می

د و آن حلقه) به عدل و دقت و احتیاط (عدل و ضبط) شهرت ندارند و حامل علم نیستن
اي هستند که وجود تنها  هاي علم نامی ندارند و بیشتر مردان این سند بگونه در کتاب

یکی از آنها با این قدر و منزلت کافی بود براي عدم ثبوت آن (سند)، حاال که بیشترشان 
 چنین وضعیتی دارند قضیه باید چطور باشد؟!.

 گو بودن معروف باشد؟!.ي عمرو بن ثابت به دروغ مگر کس دیگري هست که به اندازه
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و در این روایت آمده که: او (پیامبر) درد داشت و خورشید که طلوع کرد صدایی 
همچون صداي ماسوره داشت. که اینها به حکم عقل باطل هستند. و هرگز آنان چنین 

به خاطر دوستیش نسبت به  -اند. و اگر چنین حدیثی از ابو سعید حدیثی را ذکر ننموده
کردند. همچنان که غیر  شد. قطعاً یارانش آن را روایت می فضائل او نقل میعلی و بیان 

اند، مانند روایت خود ابوسعید از  این حدیث را در رابطه با فضائل علی ذکر نموده
ترین آن دو گروه آنها را  که وقتی نام خوارج برده شد، فرمود: بهترین و بر حق  پیامبر

به عمار گفت: گروه ستمگر و   ابو سعید که پیامبرکشند، و یا مثل روایت دیگر  می
کشند. در این حدیث صحیح از ابوسعید، بیان و روشن گردیده که  تجاوزکار تو را می

تر از معاویه و یارانش هستند. پس چگونه چنین حدیثی از او  علی و یارانش برحق
 بود؟!. شد اگر صحیح می روایت نمی

اند. و اگر چنین حدیثی نزد  نین حدیثی را نگفتهو حسین و برادرانش عمر و علی چ
 اي مهم است. نمودند، چون این قضیه بود، محدثین مشهورتر از آنها آن را نقل می آنان 

گوید: و اما روایت امیر المؤمنین، پس ابو العباس فرغانی به ما خبر داد،  مصنف می
براي ما حدیث بازگو کرد، ابوالفضل شیبانی به ما خبر داد، رجاء بن یحیی سامانی 

در سامرا براي ما سخن گفت، عبداهللا بن ه  240هارون بن مسلم بن سعید در سال 
عمرو اشعث براي ما حدیث گفت، از داود بن کمیت از عمویش مستهل بن زید، از 

: اي جویریه! به  زید بن سهلب از جویریه بنت مسهر گفت: با علی بیرون رفتیم. گفت ابی
 حی شد در حالی که سرش روي دامان من بود .... تا آخر حدیث.و  پیامبر

تر است: چون رجال مجهولی در آن هستند  گویم: این اسناد از اسناد قبلی ضعیف می
که هیچ کدامشان به عدالت و ضبط معروف نیستند و چرا به صورت انفرادي آن را نقل 

اً یاران مشهور و معروفش آن گفت، قطع اند، در حالی که اگر علی چنین چیزي می نموده
که او و  –کردند. و از طرف دیگر هم سندي مانند این سند، از چنین زنی  را روایت می

اند وضعیت و حالشان معلوم نیست و صرف نظر از  کسانی که از او روایت کرده
چیزي در آن ثابت نیست. و با سند  -صفاتشان هویت مشخص و محرزي هم ندارند

تر است تناقض دارد هر چند که همه این روایتها دروغ هستند.  راجح قبلی که از این
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تر از این مسئله را هم  کوچک  چون مسلمانان در بارة فضائل علی و معجزات پیامبر
 اند؟ اند. پس چرا اهل علم و حدیث این روایت را ذکر ننموده روایت نموده

اند، همچون  ریر درآوردهو گروه زیادي از علماي حدیث فضائل علی را به رشتۀ تح
اند، ولی این  امام احمد و ابو نعیم و غیره و احادیث ضعیفی هم در این رابطه ذکر نموده

 اند. چون دروغ بودن این روایت آشکار است.  حدیث را نیاورده
همچنین ترمذي با وجود اینکه احادیث زیادي در فضائل علی گردآوري نموده، هر چند 

تند، ولی این حدیث را ذکر نکرده است. همچنین نسائی و ابوعمر که بیشترشان ضعیف هس
 ها و خصال علی تالیف نموده است. بن عبدالبر که نسائی کتابی را در خصوص ویژگی

از علی بن عبدالرحمان از احمد بن صالح  1گوید: ابو جعفر طحاوي مصنف می
ضروري نیست کسی « 2گفت: کند که او (احمد بن صالح مصري) می مصري حکایت می

 -در بازگشت خورشید -اندوزي در پیش گرفته از حفظ حدیث اسماء که راه دانش
 .3هاي پیامبر و از معجزات اوست تخلف نماید؛ چون این جریان از نشانه

ها و  گویم: احمد بن صالح از طریق حلقۀ اول آن را روایت نموده و تمام راه می
بودن آن داللت دارند را گردآوري ننموده و راویان  الفاظی که از جهات مختلفی بر دروغ

 طریق اول نزد او مجهول هستند و کاذب بودنشان براي او معلوم نبوده است.
چون اهل علم نقد نماید. به همین دلیل در  و طحاوي عادتش نیست که حدیث را هم

ه او احادیث مختلفی را روایت نموده است و روایاتی ک» رشح معانی اآلثار«کتاب 

ترجیح داده، اکثراً با قیاس بر احادیثی است که خود آن را قوي و حجت دانسته که 
شوند. چون  بیشترشان از لحاظ اسناد ضعیف و مجروح هستند و حجت واقع نمی

شناخت او به اسناد مانند شناخت متخصصین این فن نبوده است، هر چند احادیث 

 .۱۳۳۳، چاپ حیدر آباد دکن ،۱۱ص ۲در کتاب مشکل اآلثار: ج -١

 گفت: ... کند که او می کتاب مشکل اآلثار: و علی بن عبدالرحمان بن المغیره از احمد بن صالح حکایت می -٢

کتاب مشکل اآلثار: از حفظ حدیث اسماء کسی که از طرف او حدیث را برای ما روایت کرده، چون این حدیث   -٣

 های بارز نبوت است. از نشانه
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 .1اي است زیادي دارد و واقعاً فقیه و عالم بر جسته
گوید: ابو عبداهللا بصري گفت: بازگشت خورشید پس از غروبش ذاتاً تأکید  مؤلف می

در ضرورت نقل آن دارد، چون عالوه بر اینکه فضیلتی براي امیر المؤمنین است از 
 .سازد هاي نبوت را از فضائل علی جدا می باشد و این جریان نشانه هاي پیامبري نیز می نشانه

ترین و آشکارترین دالیل بر دروغ بودن حادثه است. چون اهل  از قوي گویم: این می
، آنها را  ها و سنن هاي صحیح و مسند اند و در کتاب را روایت نموده  علم فضائل علی

اند. پس اگر این حدیث هم  اند و از علماي مورد اعتماد و مشهور روایت نموده برشمرده
بیشتري داشتند و در بیان صحت آن  هآن عالق بود؛ مردم نسبت به روایت از آنها می

اند که این حدیث را با سند مورد اعتماد و  بودند، اما آنها کسی را نیافته تر می حریص
 داراي عدالت و دقت و احتیاط روایت کرده باشد.

گوید: ابو العباس بن عقده گفت: جعفر ابن محمد بن عمر حدیث را براي  مصنف می
ما بازگو نمود، سلیمان بن عباد به ما خبر داد، شنیدم بشار بن دراع گفت: امام 

رسید و از او سؤال نمود: حدیث بازگشت خورشید را از  3به محمد بن نعمان2ابوحنیفه

او ابو جعفر احمد بن محمد ابن سالمه بن سلمه ازدی حجری مصری طحاوی، فقیه و امام و حافظ است و  -١

در طحا از سرزمین مصر به دنیا آمد و نشأت گرفت و در  – ۲۳۹های مصر به او رسید و در سال ریاست حنفی

مناقب ابو «و  »مختصر فی الفقهـال«و  »شرح معانی اآلثار«های  هـ در قاهره وفات یافت. کتاب۳۲۱سال 

،  ۸۱۰-۸۰۸ص ،۳ج :از تألیفات او هستند. شرح حالش را در تذکرة الحفاظ »مشکل اآلثار«و  »حنیفه

-۲۷۴ص ،۱ج :میزانـ، و لسان ال۵۵تا ۵۳ص ،۱ج :و وفیات األعیان ۱۰۵-۱۰۲ص ،۱ج :مضیةـالجواهر ال

در رابطه با او  ۲۷۷ص ۱ج :میزانـبخوانید. و آنچه ابن حجر از بیهقی در لسان ال ۱۹۷ص ۱ج :و االعالم ۲۸۲

ل آن بیان کرده مطالعه کنید. و بیهقی در المعرفه پس از ذکر سخن طحاوی در مورد لمس آلت تناسلی به دنبا

گوید: خواستم اشتباه او را در این زمینه بیان کنم. و از اکثر امثال آن اشتباهات سکوت نموده. و نیز از سخن  می

 ی علمی او نبوده بلکه کلمه کلمه آنرا از علمای حدیث گرفته است. شود که علم حدیث رشته او دانسته می

چهار امام اهل سنت که اصالتش از فرزندان فارس است. در ها و یکی از  ابو حنیفه نعمان بن ثابت پیشوای حنفی -٢

و  ۴۲۳-۳۲۳ص ،۱۳ج :وفات یافت. شرح حالش را در تاریخ بغداد۱۵۰به دنیا آمد و در سال ۸۰کوفه سال 

 مطالعه کنید. ۵-۴ص ۹ج :و األعالم ۴۷-۳۹ص ۵ج :و وفیات االعیان ۳۲-۲۶ص ،۱ج :مضیةـالجواهر ال

 منظور مؤلف، محمد ابن نعمان بن بشیر انصاری به نام محمد بن نعمان  -٣
ً
افراد زیادی معروف هستند و احتماال

 مراجعه کنید.  ۴۹۲ص ۹ج :باشد به شرح حالش در کتاب تهذیب التهذیب
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را روایت نموده » يا سارية اجلبل«کسی که حدیث اي؟ گفت: از غیر  چه کسی روایت کرده

 گوید: همه این احادیث و روایات دلیل بر ثبوت آن حدیث هستند. است. مصنف می
گویم: اتفاقاً این سخن دلیل است بر اینکه پیشوایان و اهل علم این حدیث را  می

. همین ابو اند و هیچ یک از پیشوایان مسلمانان آن را روایت نکرده است قبول نداشته
رود، چون  حنیفه که یکی از پیشوایان معروف است، هرگز به خاطر علی زیر سؤال نمی

او که اهل کوفه است، بسیاري از شیعیان آنجا را دیده و علی را دوست داشته و او را 
داند و در مورد فضائل علی چیزهاي زیادي شنیده است. با وجود آن،  موالي خویش می

کند و شکی نیست که امام ابوحنیفه از  ز محمد بن نعمان انکار مینقل این حدیث را ا
 تر است. تر و فقیه طحاوي و امثال او آگاه

و از این طرف هم ابن نعمان جواب درستی به او نداده، بلکه گفته: از غیر کسی که 

 کنم!!. را روایت نموده، آن را نقل می» اجلبل يا سارية«حدیث 

کنیم که آن روایت دروغ است، حاال دروغ بودن آن چگونه  باید به او گفت: فرض می
کند؟ اگر این گونه باشد، امام ابوحنیفه که کرامات عمر  بر درستی این روایت داللت می

کند که دالیل بسیاري بر دروغ  کند، بلکه این حدیث را انکار می و علی و... را انکار نمی
چ یک از علماي مشهور و محدثین و مخالف بودنش با عقل و شرع موجود است. و هی

این  -اند که آنها احادیث را از اصحاب نقل نموده-معروف از تابعین و تابع تابعین 
اند، بلکه تنها دروغگویان و جاهالن که عدالت، دقت و  حدیث را روایت ننموده

 شود؟!. اند، پس چگونه از آنها پذیرفته می احتیاطشان معلوم نیست آن را روایت کرده
سایر علماي مسلمان نیز دوست دارند که چنین حدیثی صحیح باشد، چون هم  و

پسندند  معجزه است و هم فضیلتی است براي علی، اما آنها دروغ را نمی  براي پیامبر
 اند. پردازي هستند، لذا به جهت دینداري آن را رد نموده و مخالف دروغ
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	به این ادعا نیز از چند نظر میتوان پاسخ گفت:

	فصل بیست و هشتم  پاسخ به کسی که مدعی امامت علی است به این استدلال که خداوند در قرآن تمامی اصحاب پیامبر ( را مورد سرزنش و عتاب قرار داده جز علی
	به این استدلال نیز از چند نظر میتوان پاسخ گفت:

	فصل بیست و نهم  پاسخ به کسی که مدعی امامت علی است به این استدلال که وی افضل آل محمد ( است
	فصل سيام  ردّ و پاسخ کسی که تفسیر ابن عباس را در مورد آیت «مرج البحرین» روایت میکند
	برای روشن کردن این دروغ چند راه وجود دارد:

	فصل سي و يكم  پاسخ به كسي که مدعی امامت علی است و میگوید که فقط علی بر علم الکتاب آگاهي دارد
	از چند نظر میتوان به این استدلال پاسخ گفت:

	فصل سي و دوّم  پاسخ به کسی که مدعی امامت علی است به ادعاي این که علي از ابراهيم ( و محمّدص والاتر است چون او در وسط و آنها در كنارند!
	از چند نظر میتوان به این ادعا پاسخ گفت:

	فصل سي و سوم  پاسخ به کسی که مدعی امامت علی است به این استدلال که وی خير البريّه (بهترين انسانها) است!
	از چند نظر به این استدلال میتوان پاسخ گفت:

	فصل سي و چهارم  پاسخ به کسی که مدعي امامت علي (  است به دليل اينكه او ویژگی دامادی پیامبر ( را دارد
	از چند نظر میتوان به این استدلال پاسخ گفت:

	فصل سي و پنجم  پاسخ به کسی که مدعی امامت علی است به  دلیل اينكه عصمت و صديق بودن ویژه اوست، نه دیگر اصحاب
	میتوان به استدلال فوق از چند نظر پاسخ گفت:

	فصل سي و ششم  پاسخ به کسی که مدعی امامت علی است  به این استدلال که او به اين فضيلت اختصاص دارد كه قبل از همه نماز خوانده و همراه پيامبر ( ركوع نموده است
	از چند نظر میتوان به این استدلال پاسخ گفت:

	فصل سي و هفتم  پاسخ به کسی که مدعی امامت علی است با استدلال به روايت ابن عباس مبني بر اينكه رسول خدا ( گفته: خدايا وزيري را از اهلم برايم قرار ده
	از چند نظر میتوان به این استدلال پاسخ گفت:

	فصل سی و هشتم  پاسخ به کسی که مدعی امامت علي است به این دليل که به او به برادري پیامبر ( برگزيده شده است
	از چند نظر میتوان به این استدلال پاسخ گفت:

	فصل سي و نهم  پاسخ به کسی که مدعی امامت عليس است به ادعاي اينكه او امير تمام بنیآدم است
	فصل چهلم  پاسخ به کسی که مدعیاست علیس به دلیل اينكه «صالح المؤنين» است، امام است
	از چند نظر میتوان به این ادعا پاسخ گفت:

	فصل اوّل بيان روايت دروغي مبني بر جمعآوري چهل نفر از مردان بني عبدالمطلب از سوي پیامبر (
	از چند نظر میتوان به این ادعا پاسخ گفت:

	فصل دوم  بيان اين كه امامت علي از جمله اموري نبوده كه پیامبر ( مأمور به تبليغ آن بوده باشد
	فصل سوّم  نقض استدلال روافض به حديث «أنت مني بمنزلة هارون من موسي» تو نسبت به من مانند هارون نسبت به موسي هستي
	فصل چهارم نقض قياس شيعه مبني بر قياس جانشيني بعد از وفات، بر جانشيني در حال غيبت
	فصل پنجم  اثبات اين كه روایت: «علي برادر و وصي و جانشين و قاضي دین من است» دروغ و ساختگي است
	از چند نظر میتوان به این استدلال پاسخ گفت:

	فصل ششم  اثبات اين كه احاديث مربوط به برادري بين علي ( و پيامبر ( مجموعاً ساختگي هستند
	از چند نظر میتوان به این استدلال پاسخ گفت:

	فصل هفتم پاسخ به کسی که امامت علي را اثبات ميكند با ادعاي اينكه محبت خدا و  رسولش به او اختصاص دارد
	از چند نظر میتوان به این استدلال پاسخ گفت:

	فصل هشتم  اثبات اين كه حديث پرنده از دروغهاي ساختگي است
	از چند نظر میتوان به این استدلال پاسخ داد:

	فصل نهم به اتفاق مسلمانها، سيد المرسلين و امام المتقين و رهبر كساني كه محل وضويشان منور ميشود فقط رسول الله ( است
	به این استدلال از چند نظر میتوان پاسخ گفت:

	فصل دهم سيّد عترت، رسولالله ( است نه علي (
	به این استدلال از چند نظر میتوان پاسخ گفت:

	فصل يازدهم  رد كساني كه مدعي امامت علي هستند به استناد حديث محبّت
	از چند نظر میتوان به این ادعا پاسخ گفت:

	فصل دوازدهم  اثبات کذب برخي احاديثی که در مورد محبّت علي بر پیامبر ( ساخته اند
	از چند نظر میتوان به این ادعا پاسخ گفت:

	فصل سيزدهم  رد بعضي روايات مورد اعتماد رافضه تا در قيامت عليه ايشان حجتي باشد
	فصل چهاردهم  پاسخ رد به كسي كه مدعي امامت علي است به ادعاي اين كه فقط او در وقت نجوا با پيامبر ( صدقه تقديم نموده است
	فصل پانزدهم  پاسخ رد به كسي كه مدعي امامت علي است به دلیل اين كه علي گفته من صاحب جهاد هستم
	فصل شانزدهم  هشدار در مورد اينكه ضروري نيست هرچه در مسند احمد / جمعآوري شده صحيح باشد
	فصل هفدهم فضيلت حمل علي ( توسط پيامبر (
	فصل هيجدهم  حديث: أنت منّي و أنا منك (تو از من و من از تو هستم)
	فصل نوزدهم  فضايل دهگانة علي (
	فصل بيستم  فضيلت محبّت علي (
	فصل بيست و يك  حديث روز شوري
	فصل بيست و دوّم  رد اين سخن كه دوست داشتن علي حسنهاي چنان بزرگ است كه بعد از آن گناه ضرر ندارد
	فصل بيست و سوّم  رد اين ادعا كه خورشيد به خاطر علي ( برگشته است

