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 ��م اهللا ا����ن ا����م

 فهرست مطالب

 ١ ..................................................................... شگفتاریپ

 ٣ .......................................... هیمیت ابن االسالم خیش یزندگ عصر

 ٥ ..................................... االسالم خیش ی نامه یزندگ از یمختصر
 ٥.................................................................................... نسب و اسم

 ٥............................................................................. تولد خیتار و مکان
 ٥...............................................................دمشق در فضل و علم خاندان

 ٦.................................................................. یقو ی حافظه و هیمیت ابن
 ٦............................................................................... یعلم التیتحص
 ٦...................................................................... االسالم خیش هیمیت ابن

 ٧............................................................................... هیمیت ابن وخیش
 ٧........................................................... هیمیت ابن االسالم خیش شاگردان

 ٨....................................................................... فاتیتأل و یعلم یزندگ
 ١١ ............................................................. هیمیت ابن االسالم خیش وفات

 ١٢ .................................................... هیمیت ابن االسالم خیش بر علما یثنا

 ١٣ .................................................................. بود؟ که الحلی مطھر ابن

 ١٤ ..................................................................... االستقامه منھاج کتاب

 ١٥ ................................... مسلمانان نیب وحدت ی هیقض و السنه اجمنھ کتاب

 ١٩ ........................................... /هیمیت ابن اإلسالم خیش با روافض عداوت

 ١٩ .............................................................................. دروغ و کذب -۱

 ٢٠ .................................. خدا امبریپ ی صحابه مقابل در روافض یریموضعگ -۲

 ٢١ ............................................................................ امامت ی مسأله -۳

 ٢٢ .............................................. میتجس ی شبھه و هیمیت ابن اإلسالم خیش



 مختصر منهاج السنة    ب 

 ٢٩ ....................................................................... مقدمه

 ٣٣ ....................................................... کتاب نیا فیتال سبب

 امت نیا اواخر قرون مردم که یزمان در علم وجوب ۀدربار): ۱( فصل
 ٣٧ ................................................. ندینما لعنت آنرا شگامانیپ

 ٤١ . ()موارد از یاریبس در انیحیمس و انیهودی با روافض مشابهت): ۲( فصل

 ٤٢ ...................................... :است روافض و انیھودی بودن مشابه امر نیا علت

 ٤٤ ................................. :برترند روافض از خصلت دو در انیحیمس و انیھودی

 ٤٨ ................................................. هیدیز و رافضه اصطالح دو نیآغاز نقطه

 ٤٩ .............................................................. روافض یھا حماقت از یبعض

 و اند بوده گونه نیهم میقد از و بوده مردم نیدروغگوتر روافض): ۳( فصل
 ٦١ .............................................................. ستندین علم اهل

 ٦٥ ...... است نید اصول نیمهمتر از امامت کنند یم گمان روافض): ۴( فصل

 ٧٨ .............................. خدا تیربوب در یحت ھا،یرافض و هیصوف از یبعض شرک

 ٧٩ ................................................................ ستندین زنده خضر و اسیال

 ٨١ ................................................................ هیامام دگاهید از نید اصول

 ٨٢ ................................. کردار و گفتار در امامت رامونیپ روافض ییگوتناقض

 ٨٥ ................................... ندارد یا دهیفا صالح اعمال انجام بدون امام معرفت

 ٨٦ .............................................................. ستین نید واجبات از امامت

 ٩٥ اندشده نییتع نص به ائمه که نیا بر یمبن یرافض یدعوا ۀدربار ):۵( فصل

 ای دهیگرد نییتع نص با ایآ که قیصد ابوبکر خالفت ۀدربار): ۶( فصل
 ٩٧ ..................................................................... اجتهاد؟

 ١٠٩ ............................ نیراشد یخلفا خالفت ثبوت ۀدربار): ۷( فصل



 ج   فهرست مطالب

 واجب هیامام مذهب از یرویپ: دیگو یم که یرافض بر رد درباره): ۸( فصل
 ١١٩ ......................................................................... است

 ١٧١ ..................................... ائمه و اءیانب عصمت ۀدربار): ۹( فصل

 ١٧٩ ................. نیمع عدد در ائمه بودن محصور عدم ۀدربار): ۱۰( فصل

 ١٨١ .... شود یم واجب اطاعتش که یعتیب انعقاد یچگونگ ۀدربار): ۱۱( فصل

 ١٨٥ ................................. یفقه مذاهب و اسیق ۀدربار): ۱۲( فصل

 هیامام ۀفرق که نیا بر یمبن یرافض یادعا بودن باطل ۀدربار): ۱۳( فصل
 ١٩٥............................................... است افتهی نجات ۀفرق همان

افتگانندی نجات امامانشان و خود که هیامام قول بطالن ۀدربار): ۱۴( فصل
 ............................................................................. ٢٠٧ 

 از را خود مذهب هیامام دیگو یم که یرافض یادعا بطالن ۀدربار): ۱۵( فصل
 ٢١٥................................................... اند گرفته معصوم امامان

 ٢٣٥ .............. صادق و باقر و نیالعابد نیز یعل رتیس ۀدربار): ۱۶( فصل

 ٢٣٧ ......................... کاظم جعفر بن یموس رتیس ۀدربار): ۱۷( فصل

 ٢٣٩ .......................... الرضا یموس بن یعل رتیس ۀبار در): ۱۸( فصل

 ٢٤١ ................................... جواد بن محمد رتیس ۀدربار): ۱۹( فصل

 ٢٤٣ .......................... یالهاد محمد بن یعل رتیس ۀدربار): ۲۰( فصل

 ٢٤٩ ....................... المنتطر حسن بن محمد رتیس ۀدربار): ۲۱( فصل

 ٢٥٣ ................ یمهد ثیحد به یرافض استناد بطالن ۀدربار): ۲۲( فصل

 ٢٥٥ .................... تیمعص و طاعت در امامان احوال ۀدربار): ۲۳( فصل
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 ٢٦١ ........ بودن یرافض به سنت اهل یعلما کردن متهم ۀدربار): ۲۴( فصل

 را رفض سنت اهل یعلما که نیا بر مبنی یرافض یادعا ۀدربار): ۲۵( فصل
 ٢٦٣ ........................................................ اند رفتهیپذ باطن در

 تعصب ناحق به سنت اهل یعلما که نیا بر یرافض یادعا ۀدربار): ۲۶( فصل
 ٢٦٥ ........................................................ آن بر رد و ورزند یم

 ٢٦٩ ................ خطبه در نیراشد یخلفا یاسما ذکر ۀدربار): ۲۷( فصل

 ٢٧١ ................................. وضوء در پا دو مسح ۀدربار): ۲۸( فصل

 ٢٧٥ ............................................... متعه دو ۀدربار): ۲۹( فصل

 ٢٨١ ............ ارث از را لفاطمه سابوبکر کردن منع ۀدربار): ۳۰( فصل

 ٢٨٧ ....... آن به متعلق مسائل و لفدک فاطمه درخواست ۀدربار): ۳۱( فصل

 ٢٩٩ ............. آن سبب و قیصد به سابوبکر ینامگذار ۀدربار): ۳۲( فصل

 که یحال در الله رسول ۀفیخل به سابوبکر ینامگذار ۀدربار): ۳۳( فصل
 ٣٠١ داشتند عهده به را امور یسرپرست صغمبریپ آن اتیح در گرانید انایاح

 ٣٠٧ ........................... فاروق به سعمر ینامگذار ۀدربار): ۳۴( فصل

 ٣١١ .................................... لشهیعا لتیفض ۀدربار): ۳۵( فصل

 ٣١٣ ....... آن رد و لعائشه به یرافض کردن وارد طعن ۀدربار): ۳۶( فصل

 برادر( ییدا را هیمعاو و نیالمؤمن ام به عائشه ینامگذار ۀدربار): ۳۷( فصل
 ٣٢٧ ............................................................. مؤمنان) مادر

 ٣٣١ ...................... سهیمعاو بر شده وارد یها طعن بر رد): ۳۸( فصل

 ٣٣٧ ...................... سهیمعاو بر وارده افتراءت بر رد ۀدنبال): ۳۹( فصل



 ه   فهرست مطالب

 ٣٤١ ..................... سهیمعاو بر وارده افتراءات بر رد ۀدنبال): ۴۰( فصل

 ٣٤٥ ........................................ سدیول بن خالد ۀدربار): ۴۱( فصل

 صحابه هیعل بر آنان با کمک و مرتدان از رافضه یبانیپشت ۀدربار): ۴۲( فصل
 ٣٤٩ ................................................................. اسالم صدر

 ٣٥٧ ........ است سیابل از بدتر هیمعاو دیگویم که یرافض بر رد): ۴۳( فصل

 ٣٦٣ .......................... سنیحس قتل و دیزی امامت ۀدربار): ۴۴( فصل

 ٣٦٩ ........................ هیمعاو بن دیزی مورد در سخن ۀدنبال): ۴۵( فصل

 ٣٧٧ ............. است شده جمع رافضه مذهب در یگمراه انواع): ۴۶( فصل

 نکهیا بر  سیعل بفضائل استدالل در یرافض یکار جعل ۀدربار): ۴۷( فصل
 ٣٨١ .................................................... بود امامت به تر یاول او

 ٣٨٥ ............................ ستین امامت بر دال کساء ثیحد): ۴۸( فصل

 ٣٨٩ ندارد امامت بر یداللت و لتیفض مناجات یۀآ که نیا مورد در): ۴۹( فصل

 ٣٩١ ............... هیسقا یۀآ به استدالل مورد در یرافض یخطا): ۵۰( فصل

 ٣٩٣ ........ است یساختگ و دروغ تیوص ثیحد که نیا مورد در): ۵۱( فصل

 کهنیا و صامبریپ توسط سیعل گرفتن دوش به مورد در): ۵۲( فصل
 ٣٩٥ .......................................................ستین آن در یلتیفض

 که نیا و...) نفراند سه انیراستگو( ثیحد بودن یجعل مورد در): ۵۳( فصل
 ٣٩٧ .............................................. ندارد سیعل امامت بر یداللت

 تو از من و من از تو( سیعل به ص امبریپ فرموده مورد در): ۵۴( فصل
 ٣٩٩ ............................ ندارد سیعل امامت بر یداللت که نیا و) هستم
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 حیتوض انیوب مونیم بن عمرو مرسل ثیحد به یرافض استدالل): ۵۵( فصل
 ٤٠١ ........................................................................... آن

  رد و نموده ذکر سیعل یبرا یرافض که ینیدروغ لیفضا انیب در): ۵۶( فصل
 ٤٠٥........................................................................ آن بر

 ٤٠٩ ............... شورا روز ثیحد مورد در یرافض افتراء بر رد): ۵۷( فصل

 به نییکروب مالئکه شدنمشتاق( ثیحد بودن دروغ مورد در): ۵۸( فصل
 ٤١٧ .................................................................... )سیعل

 جوان برادر جوان پسر جوان من( ثیحد بودن دروغ انیب در): ۵۹( فصل
 ٤١٩ ...................................................................... )هستم

 ٤٢١ ........... داشت دوست را سیعل که سابوذر تیروا مورد در): ۶۰( فصل

...)که است یا حسنه سیعل محبت( ثیحد بودن دروغ مورد در): ۶۱( فصل
 ............................................................................. ٤٢٣ 

 ٤٢٥ ............. سیعل لتیفض در دروغ و یجعل ثیاحاد ۀدربار): ۶۲( فصل

 ٤٢٧ .......... شصحابه مورد در یرافض یها طعن بر رد انیب در): ۶۳( فصل

 ٤٣١ ............ سقیصد ابوبکر تواضع بر یرافض طعن مورد در): ۶۴( فصل

 که نیا یادعا و قیصد ابوبکر با عتیب مورد در یرافض طعن): ۶۵( فصل
 ٤٣٣ .................................................... بود یناگهان او با  عتیب

 انصار مورد در مرگش هنگام در سابوبکر که یرافض یادعا در): ۶۶( فصل
 ٤٣٥ ............................................................... بود نیگ اندوه

 قیصد ابوبکر که یرافض نادرست نقل و مطاعن بر رد مورد در): ۶۷( فصل
 ٤٣٧ .................................................... داشت هراس خداوند از



 ز   فهرست مطالب

 در تشیوال از که نیا بر یمبن سابوبکر بر یرافض طعن مورد در): ۶۸( فصل
 ٤٣٩ .................................................................. بود هراس

 به اسامه لشکر با که سقیصد ابوبکر بر یرافض طعن مورد در): ۶۹( فصل
 ٤٤١ .................................................................. نرفت جنگ

 او بر گرانید کهنیا مورد در سقیصد ابوبکر بر یرافض طعن): ۷۰( فصل
 ٤٤٣ ........................................................ شدند یم نیتع ریام

 قطع را یدزد چپ دست قیصد ابوبکر نکهیا بر یرافض طعن در): ۷۱( فصل
 ٤٤٧ ......................................................................... کرد

 ٤٤٩ ... دیسوزان آتش با را یسلم قیصد نکهیا بر یرافض طعن در): ۷۲( فصل

 را عتیشر احکام اکثر قیصد ابوبکر نکهیا بر یرافض طعن در): ۷۳( فصل
 ٤٥١ .................................................................. دانست ینم

 ٤٥٣ علم در سابوبکر بر سیعل یبرتر در یرافض یادعا انیب در): ۷۴( فصل

 جعل سیعل فضل در یساختگ ثیحد یرافض نکهیا مورد در): ۷۵( فصل
 ٤٥٥ ................................................................ است نموده

 سوال یعل از عمر و ابوبکر کهنیا بر یرافض یادعا مورد در): ۷۶( فصل
 ٤٥٧ ................................................................ دندیپرس یم

نکرد قصاص را خالد قیصد ابوبکر نکهیبرا یرافض راداتیا بر رد): ۷۷( فصل
 ............................................................................. ٤٥٩ 

  او اتهام و نداد را فاطمه راثیم که ابوبکر بر یرافض طعن در): ۷۸( فصل
 ٤٦٣ .................................................... خواند فهیخل را خود که
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:گفت نیچن احتضار هنگام که سعمر بر رافضی طعن مورد در): ۷۹( فصل
 ............................................................................. ٤٦٥ 

 هنگام امیپ نوشتن یبرا صامبریپ درخواست مورد در یسخن): ۸۰( فصل
 ٤٦٩ ..................................................................... وفاتش

 به کهنیا بر یمبن  سفاروق عمر بر یرافض بهتان مورد در): ۸۱( فصل
 ٤٧٥ ....................... نموده مالیپا را خدا حدود و کرده ظلم لفاطمه

عمر توسط انیدیتبع حکم دادن رییتغ مورد در رافضی یادعا): ۸۲( فصل
 ............................................................................. ٤٧٩ 

داشت احکام مورد در یاندک یآگاه عمر کهنیا بر یرافض یادعا): ۸۳( فصل
 ............................................................................. ٤٨١ 

 ٤٨٣ .... نداشت یآگاه احکام به سعمر کهنیا بر یرافض یادعا): ۸۴( فصل

 هیمهر دیتحد و نییتع از که نیا بر یمبن عمر بر یرافض طعن): ۸۵( فصل
 ٤٨٥ ............................................................ کرد رجوع زنان

 یآگاه شراب حکم از او که بسته دروغ فاروق عمر بر یرافض): ۸۶( فصل
 ٤٨٧ ..................................................................... نداشت

 سقط که یزن داستان مورد در فاروق عمر بر یرافض طعن): ۸۷( فصل
 ٤٨٩ ............................................................. بود کرده نیجن

 عمر به کردند نزاع یطفل تیملک بر که یزن دو داستان یرافض): ۸۸( فصل
 ٤٩١ ..................................................... است داده نسبت فاروق

 ٤٩٣ ....... بود کرده مانیزا را ماهه شش کودک که یزن مورد در): ۸۹( فصل
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 متهم ها بخشش در مساوات عدم به را فاروق عمر یرافض): ۹۰( فصل
 ٤٩٥ ..................................................................... کند یم

داد یم نظر خود یرأ به عمر که نیا بر یمبن یرافض مطاعن بر رد): ۹۱( فصل
 ............................................................................. ٤٩٧ 

 لیتشک را آن عمر که ییشورا مورد در یرافض مطاعن به پاسخ): ۹۲( فصل
 ٤٩٩ .................................................................... بود داده

 ٥١٣ .................... سعثمان مورد در یرافض طعن به پاسخ): ۹۳( فصل

 ٥٢٣ ............. سعثمان مورد در یرافض طعن به پاسخ دنباله): ۹۴( فصل

 یبرا یلیدل را یشهرستان کالم که نیا بر یرافض یادعا به پاسخ): ۹۵( فصل
 ٥٤٣ ................................... است گرفته امبریپ از بعد اختالف وجود

 بر کفار با آنان یهمکار و کمک انیب و اسالم در رافضه تیوضع): ۹۶( فصل
 ٥٦١ ............................................................ مسلمانان هیعل

 اثبات و سیعل بودن معصوم مورد در یرافض لیدال ابطال): ۹۷( فصل
 ٥٦٧ ........................................................ مبنا نیا بر امامتش

 به ایگو که سیعل امامت اثبات مورد در یرافض استدالل بطالن): ۹۸( فصل
 ٥٨٩ .................................................... است دهیگرد نییتع نص

 شده منصوب نص به سیعل که نیا بر یمبن یرافض یادعا ابطال): ۹۹( فصل
 ٥٩٥ .............................................. باشد نید نگهبان و حافظ تا

 در معصوم امام انتصاب که نیا بر یمبن یرافض یادعا بطالن): ۱۰۰( فصل
 ٦٠١ .................................. باشد یم سیعل هم آن و است واجب امت
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 است امت امام سیعل که نیا بر یمبن یرافض استدالل بطالن): ۱۰۱( فصل
 ٦٠٥ ....................................... بود امت نیا شخص نیبهتر او رایز

 الله کمیول انما( هیآ داللت مورد در یرافض شبهات به پاسخ): ۱۰۲( فصل
 ٦٠٩ ............................................... سیعل امامت بر..) ورسوله

َها۞﴿ تیآ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۰۳(فصل ُّ�
َ
ٓ  بَلِّغۡ  لرَُّسوُل ٱ َ�ٰٓ�  َما

نزَِل 
ُ
 ٦٢١ ......................................... سیعل امامت بر یمبن ﴾إَِ�َۡك  أ

ۡ�َملُۡت  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ یۀآ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۰۴( فصل
َ
 لَُ�مۡ  أ

 ٦٢٧ ........................................... سیعل امامت بر یمبن ﴾دِينَُ�مۡ 

 مورد در﴾ ١ َهَوىٰ  إِذَا �َّۡجمِ ٱوَ ﴿ یۀآ به یرافض استدالل بطالن): ۱۰۵( فصل
 ٦٣١ ..................................................................... سیعل

 ٦٣٥ سیعل امامت مورد در ریتطه یۀآ به یرافض استدالل بطالن): ۱۰۶( فصل

ذِنَ  ُ�يُوٍت  ِ� ﴿ یۀآ داللت در یرافض یادعا بطالن): ۱۰۷( فصل
َ
ُ ٱ أ  امامت بر ﴾�َّ

 ٦٤١ ..................................................................... سیعل

ةَ ٱ﴿ یۀآ از منظور که نیا بر یمبن یرافض یدعوا ابطال): ۱۰۸( فصل  ِ�  لَۡمَودَّ
� ٱ  ٦٤٥ ....................................................... است سیعل ﴾لُۡقۡرَ�ٰ

 �َۡ�ِي َمن �َّاِس ٱ َومِنَ ﴿ یۀآ که نیا بر یمبن یرافض یادعا بطالن): ۱۰۹( فصل
ِۚ ٱ َمۡرَضاتِ  بۡتَِغآءَ ٱ َ�ۡفَسهُ   ٦٥١ ..................... دارد سیعل امامت بر داللت ﴾�َّ

 امامت بر لیدل مباهله یۀآ که نیا بر یمبن یرافض یادعا بطالن): ۱۱۰( فصل
 ٦٥٧ ................................................................ دارد سیعل

ٰٓ ﴿ یۀآ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۱۱( فصل ّ�ِهِ  مِن َءاَدمُ  َ�تَلَ�َّ  ۦرَّ
 ٦٦١ .....................................دارد یعل امامت بر ﴾َعلَۡيهِ�  َ�تَاَب  َ�َِ�ٰتٖ 
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 لِلنَّاِس  َجاِعلَُك  إِّ�ِ  قَاَل ﴿ یۀآ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۱۲( فصل
 ۖ  ٦٦٣ .................................... سیعل امامت بر ﴾ذُّرِ�َِّ�  َومِن قَاَل  إَِماٗما

 لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ لَُهمُ  َسيَۡجَعُل ﴿ یۀآ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۱۳( فصل
ا  ٦٦٥ ...................................................... سیعل امامت بر ﴾ُوّدٗ

ٓ ﴿ یۀآ داللت مورد در یرافض یدعوا بطالن): ۱۱۴( فصل َما نَت  إِ�َّ
َ
ۖ  أ  َولُِ�ِّ  ُمنِذرٞ

 ٦٦٧ ................................................. سیعل امامت بر ﴾َهادٍ  قَۡو�ٍ 

ۡ�  إِ�َُّهم َوقُِفوُهۡمۖ ﴿ یۀآ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۱۵( فصل  ﴾ولُونَ  ُٔ مَّ
 ٦٦٩ ........................................................... سیعل امامت بر

 َ�ۡنِ  ِ�  َوَ�َۡعرَِ�نَُّهمۡ ﴿ یۀآ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۱۶( فصل
 ٦٧١ .................................................. سیعل امامت بر  ﴾لَۡقۡولِ ٱ

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ یۀآ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۱۷( فصل ٰبُِقونَ ٱ ل�َّ  ل�َّ
 ٦٧٣ ...................................................... سیعل امامت بر ﴾١٠

ِينَ ٱ﴿ یۀآ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۱۸( فصل َّ�  ْ ْ  َءاَمنُوا  وََهاَجُروا
 ْ ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  َوَ�َٰهُدوا ۡمَ�ٰلِهِمۡ  �َّ

َ
نُفِسهِمۡ  بِأ

َ
ۡ�َظمُ  َوأ

َ
ِۚ ٱ ِعندَ  َدرََجةً  أ سیعل امامت بر ﴾�َّ

 ............................................................................. ٦٧٥ 

 بر) ینجو صدقه( یۀآ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۱۹( فصل
 ٦٧٧ .............................................................. سیعل امامت

رَۡسلَۡنا َمنۡ  ۡل  َٔ َوۡ� ﴿ یۀآ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۲۰( فصل
َ
 مِن أ

ٓ  مِن َ�ۡبلَِك   ٦٧٩ ......................................... سیعل امامت بر ﴾رُُّسلِنَا

ٓ ﴿ یۀآ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۲۱( فصل ذُنٞ  َوتَعِيََها
ُ
 ﴾١٢ َ�ِٰ�يَةٞ  أ

 ٦٨١ ........................................................... سیعل امامت بر
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 امامت بر) یأت هل( یۀآ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۲۲( فصل
 ٦٨٣ ..................................................................... سیعل

ِيٱوَ ﴿ یۀآ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۲۳( فصل ِ  َجآءَ  �َّ ۡدقِ ٱب  ﴾لّصِ
 ٦٨٩ ........................................................... سیعل امامت بر

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ یۀآ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۲۴( فصل يََّدكَ  �َّ
َ
�  ِ  ۦبِنَۡ�ِه

 ِ  ٦٩١ .......................................... سیعل امامت بر ﴾٦٢ لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَو�

ُ ٱ َحۡسبَُك ﴿ یۀآ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۲۵( فصل  �َّبََعكَ ٱ َوَمنِ  �َّ
 ٦٩٥ ............................................ سیعل امامت بر ﴾لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱ مِنَ 

 امامت بر﴾ َو�ُِحبُّونَهُ  ُ�ِبُُّهمۡ ﴿ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۲۶( فصل
 ٦٩٧ ..................................................................... سیعل

ْوَ�ٰٓ�ِكَ ﴿ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۲۷( فصل
ُ
يُقونَ ٱ ُهمُ  أ ّدِ  بر﴾ لّصِ

 ٧٠١ .............................................................. سیعل امامت

ِينَ ٱ﴿: یۀآ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۲۸( فصل ۡمَ�ٰلَُهم يُنفُِقونَ  �َّ
َ
﴾ أ

 ٧٠٥ ........................................................... سیعل امامت بر

 راس در یعل که نیا بر یمبن شیادعا در یرافض جهالت انیب): ۱۲۹( فصل
 ٧٠٧ .................. اندشده خطاب مؤمنان به قرآن در که دارد قرار یکسان

سیعل امامت بر درود یۀآ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۳۰( فصل
 ............................................................................. ٧٠٩ 

 ﴾ۡ�َۡحَر�ۡنِ ٱ َمَرجَ ﴿ یۀآ از یرافض ملحدانه و یباطن ریتفس بطالن): ۱۳۱( فصل
 ٧١١ ..................................................... رهیغ و سیعل مورد در
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 ِعلۡمُ  ۥِعنَدهُ  َوَمنۡ ﴿ یۀآ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۳۲( فصل
 ٧١٥ ................................................. سیعل امامت بر ﴾لِۡكَ�ٰبِ ٱ

ُ ٱ ُ�ۡزِي َ�  يَوۡمَ ﴿ یۀآ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۳۳( فصل  �َِّ�َّ ٱ �َّ
ِينَ ٱوَ  َّ�  ْ  ٧١٧ ...................................... سیعل امامت بر ﴾ۥَمَعهُ  َءاَمنُوا

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿ یۀآ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۳۴( فصل
ُ
 ﴾لَۡ�ِ�َّةِ ٱ َخۡ�ُ  ُهمۡ  أ

 ٧١٩ ........................................................... سیعل امامت بر

 ﴾وَِصۡهٗر� �ََسٗبا ۥفََجَعلَهُ ﴿ یۀآ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۳۵( فصل
 ٧٢٣ ........................................................... سیعل امامت بر

ْ ﴿ یۀآ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۳۶( فصل ِٰد�ِ�َ ٱ َمعَ  َوُ�ونُوا  ﴾ل�َّ
 ٧٢٥ ........................................................... سیعل امامت بر

ْ ٱوَ ﴿ یۀآ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۳۷( فصل ٰكِعِ�َ ٱ َمعَ  ۡرَكُعوا  ﴾ل�َّ
 ٧٢٩ .............................................................سیعل امات بر

 ّمِنۡ  َوزِ�ٗر� ّ�ِ  ۡجَعلٱوَ ﴿ یۀآ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۳۸( فصل
ۡهِ� 

َ
 ٧٣١ .................................................... سیعل امامت بر ﴾أ

ٰ  إِۡخَ�ٰنًا﴿ یۀآ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۳۹( فصل رٖ  َ�َ ُ�ُ 
َتَ�ٰبِلِ�َ   ٧٣٣ ................................................ سیعل امامت بر ﴾مُّ

 بر) مانیپ و عهد( یۀآ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۴۰( فصل
 ٧٣٩ .............................................................. سیعل امامت

َ ٱ فَإِنَّ ﴿ یۀآ داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۴۱( فصل  بر ﴾َمۡولَٮٰهُ  ُهوَ  �َّ
 ٧٤١ .............................................................. سیعل امامت
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 امامت مورد در رسالت اعالن ثیحد به یرافض استناد بطالن): ۱۴۲( فصل
 ٧٤٣ ..................................................................... سیعل

 امامت بر خم ریغد ثیحد به استنادش در یرافض دروغ انیب): ۱۴۳( فصل
 ٧٤٧ ..................................................................... سیعل

 بم�لة م� أنت« ثیحد داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۴۴( فصل
 ٧٥١ ................................................... سیعل امامت بر »هارون

 نیجانش سیعل که نیا بر یمبن شیادعا در یرافض ینادان انیب): ۱۴۵( فصل
 ٧٥٧ ..............................بود نهیمد بر حضرت آن وفات تا ص امبریپ

 بر آن داللت عدم و) تیوص( ثیحد مورد در یرافض دروغ انیب): ۱۴۶( فصل
 ٧٦٣ .............................................................. سیعل امامت

 بر یبرادر مانیپ ثیحد داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۴۷( فصل
 ٧٦٥ .............................................................. سیعل امامت

 امامت بر بریخ ثیحد داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۴۸( فصل
 ٧٦٩ ..................................................................... سیعل

 امامت بر پرنده ثیحد داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۴۹( فصل
 ٧٧٣ ..................................................................... سیعل

 که نیا بر) سالم( ثیحد داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۵۰( فصل
 ٧٧٥ .......................... ندینما میتقد سالم وی به و بنامد ریام را سیعل

 و) نیثقل( ثیحد دو داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۵۱( فصل
 ٧٧٩ ................................................. سیعل امامت بر) یکشت(
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 که یجعل و دروغ ثیاحاد داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۵۲( فصل
 ٧٨٣ ......... است دانسته وی امامت بر لیدل آنر است سیعل محبت بر داللت

 ریتکف را یعل نیمخالف که کندیم استناد یثیاحاد به یرافض): ۱۵۳( فصل
 ٧٨٧ ........................................ دهمیم پاسخ آن به ما و دینمایم

 ٧٩١ آن داللت بطالن انیب و آثار و اخبار مورد در یرافض موقف): ۱۵۴( فصل

 ٧٩٣ . بودنش امام بر یمبن سیعل زهد به یرافض استناد بطالن): ۱۵۵( فصل

 داده طالق سه را ایدن یعل که نیا مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۵۶( فصل
 ٧٩٩ .............................................. گرید مسائل از یبرخ و است

 یرافض چنانچه ستین امامت بودن سزاوار بر لیدل بودن زاهد): ۱۵۷( فصل
 ٨٠٣ ................................................................... دارد ادعا

 موجب یعل بودن عابد که نیا بر یمبن یرافض یادعا بطالن): ۱۵۸( فصل
 ٨٠٥ ........................................................ گرددیم یو امامت

 ٨٠٩ بود مردم نیداناتر سیعل که نیا بر یرافض یادعا به پاسخ): ۱۵۹( فصل

ٓ ﴿ یۀآ دیگویم که نیا بر یرافض یادعا به پاسخ): ۱۶۰( فصل ذُنٞ  َوتَعَِيَها
ُ
 أ

 ٨١٣ .................................... است شده نازل سیعل مورد در ﴾َ�ِٰ�يَةٞ 

 رسول با او بودن مالزم و سیعل ذکاوت و یهوش زیت یرافض): ۱۶۱( فصل
 ٨١٥ .......................................................... کندیم انیب را ص

 ٨١٧ ..... است آورده ثیحد عنوان به یرافض که یمثال به پاسخ): ۱۶۲( فصل

 کرده وضع را نحو علم سیعل ایگو که یرافض یادعا به پاسخ): ۱۶۳( فصل
 ٨١٩ ........................................................................ است
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 به یفقه امور در فقها دیگویم که یرافض یادعا به پاسخ): ۱۶۴( فصل
 ٨٢١ .................................................. کردندیم مراجعه سیعل

 امامت لیدل سیعل شجاعت که نیا بر یرافض یادعا بطالن): ۱۶۵( فصل
 ٨٢٣ ...................................................................... اوست

 از یاریبس یو دیگویم که سیعل مورد در یرافض دروغ انیب): ۱۶۶( فصل
 ٨٢٧ .................................... دیرسان قتل به بدر ۀغزو در را مشرکان

 ٨٢٩ ..... احد ۀغزو در سیعل موقف مورد در یرافض کذب انیب): ۱۶۷( فصل

 روز در سیعل موقف مورد در یرافض ینادان و کذب بر رد): ۱۶۸( فصل
 ٨٣٥ ...................................................................... احزاب

 ٨٤١ .. رینض یبن ۀغزو انیجنگجو مورد در یرافض جهالت انیب): ۱۶۹( فصل

یب کامال که است کرده ذکر) سلسله( نام به را یاغزوه یرافض): ۱۷۰( فصل
 ٨٤٣ ........................................................ است دروغ و اساس

 غزوه در که آنچه و سیعل مورد در یرافض ۀماند یباق دروغ): ۱۷۱( فصل
 ٨٤٥ ................................................ است داده رخ مصطلق یبن

مکه و بریخ ۀغزو از قولش نقل در یرافض دروغ شدن مالء بر): ۱۷۲( فصل
 ............................................................................. ٨٤٧ 

 ٨٤٩ ..... نیحن ۀغزو از قولش نقل در یرافض ۀماند یباق دروغ): ۱۷۳( فصل

 از سیعل دادن خبر داللت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۷۴( فصل
 ٨٥١ ............................................. او امامت بر یبیغ یدادهایرو

 او که نیا بر یمبن سیعل بودن امام بر یرافض استناد بطالن): ۱۷۵( فصل
 ٨٥٥ .......................................................... بود دعا مستجاب
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 ٨٥٧ .. دهدیم نسبت سیعل به نیدروغ یلیفضا هم باز یرافض): ۱۷۶( فصل

 بقتل را جن سیعل دیگویم که یرافض دروغ مورد در یسخن): ۱۷۷( فصل
 ٨٥٩ ..................................................................... دیرسان

 یبرا دیخورش دیگویم که سیعل مورد در یرافض دروغ انیب): ۱۷۸( فصل
 ٨٦١ ........................................................... نمود بازگشت او

 ٨٦٣ . شدن غرق از کوفه مردم ترس مورد در یرافض دروغ انیب): ۱۷۹( فصل

 ٨٦٥ .... آن به پاسخ و سیعل با مار ۀقص مورد در یرافض انیب): ۱۸۰( فصل

 گانه دوازده یها امام امامت مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۸۱( فصل
 ٨٦٧ ............................................................... هیامام عهیش

 ٨٧١ .................................. یمهد ثیحد ۀدربار سخن): ۱۸۲( فصل

 هر در معصوم امام بودن واجب مورد در یرافض یادعا بطالن): ۱۸۳( فصل
 ٨٧٣ ...................................................................... یزمان

 امامت بر گانه دوازده امامان فضائل به یرافض استدالل بطالن): ۱۸۴( فصل
 ٨٧٥ ......................................................................... آنها

 ٨٧٧ ........ گانه سه یخلفا امامت مورد در یرافض طعن بر رد): ۱۸۵( فصل

 یطانیش او که سقیصد ابوبکر مورد در یرافض طعن به پاسخ): ۱۸۶( فصل
 ٨٧٩ ........................................................................ دارد

 بر یمبن سقیصد ابوبکر با عتیب مورد در یرافض طعن بر رد): ۱۸۷( فصل
 ٨٨٣ ................................................. بود یناگهان عتشیب که نیا

 ٨٨٥ ........... نیراشد یخلفا علم مورد در یرافض طعن بر رد): ۱۸۸( فصل
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 سیعل بر طعن جهینت در که خلفاء مورد در یرافض طعن انیب): ۱۸۹( فصل
 ٨٨٧ .................................................................... باشدیم

 از قبل آنان نکهیا بر یمبن خلفاء مورد در یرافض طعن بر رد): ۱۹۰( فصل
 ٨٨٩ ......................................................بودند پرستبت اسالم

 مرا گفتیم که قیصد ابوبکر قول مورد در یرافض طعن بر رد): ۱۹۱( فصل
 ٨٩١ ..................................................................... دیبگذار

 به قیصد ابوبکر ندامت اظهار مورد در یرافض قول نقل بطالن): ۱۹۲( فصل
 ٨٩٣ ............................................. انصار مورد در وفاتش هنگام

 یعل یو ایگو که سقیصد ابوبکر مورد در یرافض یادعا بر رد): ۱۹۳( فصل
 ٨٩٥ .................. است آورده حمله فاطمه ۀخان به و کرده تیاذ را ریزب و

 اسامه لشکر در آنان ایگو که خلفاء مورد در یرافض دروغ انیب): ۱۹۴( فصل
 ٨٩٧ ............................................................. داشتند شرکت

 سقیصد ابوبکر ص امبریپ که نیا مورد در یرافض طعن بر رد): ۱۹۵( فصل
 ٨٩٩ ............................................. نکرد نییتع یکار چیه یبرا را

 از را قیصد ابوبکر ص امبریپ که نیا مورد در یرافض دروغ انیب): ۱۹۶( فصل
 ٩٠١ ............................................... برگرداند نهم سال حج امارت

 احکام در او ایگو که سعمر مورد در یرافض گفتار بر رد): ۱۹۷( فصل
 ٩٠٣ ..............................................................کردیم اشتباه

 را حیتراو نماز او ایگو که سعمر مورد در یرافض طعن بر رد): ۱۹۸( فصل
 ٩٠٥ .......................................................... است کرده اختراع



 ق   فهرست مطالب

 قتل بر مسلمانان اجتماع مورد در یرافض یادعا بر رد): ۱۹۹( فصل
 ٩٠٧ ................................................................... سعثمان

 ابوبکر امامت مورد در سنت اهل لیدال نمودن ابطال بر رد): ۲۰۰( فصل
 ٩٠٩ ..................................... آن به پاسخ و یرافض جانب از قیصد

 ابوبکر امامت بر مردم اجماع مورد در یرافض طعن بر رد): ۲۰۱( فصل
 ٩١٥.................................................................... سقیصد

 ابوبکر امامت بر مردم اجماع مورد در یرافض طعن بر رد ادامه): ۲۰۲( فصل
 ٩١٧ ................................................................... سقیصد

 نظر نیا چنانکه اجماع به استدالل مورد در یرافض طعن بر رد): ۲۰۳( فصل
 ٩١٩ ........................................ سازدیم کن شهیر را ها آن استدالل

 ابوبکر امامت بر مردم اجماع مورد در یرافض طعن بر رد): ۲۰۴( فصل
 ٩٢١ ............. سیعل امامت بر دال حیصر نص برابر در مخالفت سقیصد

 ٩٢٣)یبعد من نیبالذ اقتدوا( ثیحد مورد در یرافض طعن بر رد): ۲۰۵( فصل

 یو انکار و قیصد ابوبکر لیفضا مورد در یرافض مطاعن بر رد): ۲۰۶( فصل
 ٩٢٥ .......................... رهیغ و هجرت هنگام در قیصد یهایفداکار از

 از دفاع و سقیصد ابوبکر لیفضا مورد در گذشته فصل ادامه): ۲۰۷( فصل
 ٩٣٣ ................... لیفضا نیا برابر در شدن میتسل به یرافض اجبار و یو

 اجبار و یو از دفاع و غار در سقیصد ابوبکر لیفضا هیبق ذکر): ۲۰۸( فصل
 ٩٣٧ ................................ لیفضا نیا برابر در شدن میتسل به یرافض

 شمردن مردود و غار در سقیصد ابوبکر لیفضا از دفاع ۀدنبال): ۲۰۹( فصل
 ٩٤٣ ......................................................... یرافض یهاشبهه
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ۡ�َ� ٱ وََسيَُجنَُّبَها﴿ یۀآ مورد در یرافض شبهات دنیپاش درهم): ۲۱۰( فصل
َ
�ۡ﴾ 

 ٩٤٩ ........................................ است بکر ابو از ریغ که نیا بر یمبن

 و﴾ لِّلُۡمَخلَّفِ�َ  قُل﴿ یۀآ مورد در یرافض شبهات دنیپاش درهم): ۲۱۱( فصل
 ٩٥٣ ............................. دارد داللت سقیصد ابوبکر لیفضا به هیآ نیا

 سقیصد ابوبکر لیفضا مورد در یرافض شبهات دنیپاش درهم): ۲۱۲( فصل
 ٩٥٩ ................................................................. بدر روز در

 سقیصد ابوبکر نمودن انفاق مورد در یرافض شبهات به پاسخ): ۲۱۳( فصل
 ٩٦٣ ........................................................... ص اکرم ینب بر

 در قیصد ابوبکر گرفتنیشیپ مورد در یرافض شبهات به پاسخ): ۲۱۴( فصل
 ٩٦٧ ........................................................................ نماز

 
 
 



 
 

 
 
گیرم که با وجود تحقیق فراوان و اطالع بر  خدا را گواه می«

شخصی را نیافتم که به مذھب شیعة امامیه اقوال و مذاھب مردم، 
و امت اسالمی از او به نیکی یاد کنند، چه برسد به  ،متھم باشد

 .»کسانی که از صمیم قلب به مذھب امامیه معتقدند
 ابن تیمیه

 





 

 

 پیشگفتار

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

من هيده اهللا فال مضلّ له ومن يضلل فال هادي له ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له 

ونشهد أن حممداً عبده ورسوله صىلّ اهللا عليه وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 

 لدين  أما بعد: ا

َ�َهٮُٰ�ۡم  َوَمافَُخُذوهُ  لرَُّسوُل ٱَوَمآ َءاتَٮُٰ�ُم ﴿ د:یفرما خداوند متعال در قرآن کریم می
ْۚ ٱَ�ۡنُه فَ   .]۷الحشر: [ ﴾ نَتُهوا
رده ک ید) و آنچه نھینکد (و اجرا یریشما آورده بگ یآنچه را رسول خدا برا«

 ».د استیفرش شدیکه خداوند کد یزید، و از (مخالفت) خدا بپرھینمائ یخودار
 د:یفرما میو را الگویی نیکو برای بندگان قرار داده  صپیامبر عز وجلخداوند  و

ِ ٱَ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل  لََّقدۡ ﴿ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ لَِّمن َ�َن يَرُۡجواْ  �َّ
ُ
َ ٱأ َ ٱَوَذَكَر  �ِخرَ ٱ ۡ�َۡومَ ٱوَ  �َّ َّ� 

 .]۲۱األحزاب: [ ﴾٢١َكثِٗ�� 
د به یه امکھا  آن ی بود، براییویکمسلما برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق ن«

 ».نندک اد مییار یز دارند و خدا را بسیرحمت خدا و روز رستاخ
فارسی کتاب ی  هگرامی! جای خوشحالی و افتخار است که ترجمی  هخوانند

را خدمت  /ابن تیمیه ة شاھکار شیخ اإلسالمیکمیاب منھاج السنة النبوارزشمند و 
شد باعطفی در زندگی مسلمانان ی  هامیدواریم که این کتاب نقط ،میینما شما تقدیم می

 و کمک نماید که حقایق مسخ شده دوباره سرجایش بازگردد.
نور و ظلمت از اولین روز خلقت انسان  ،ق و باطلآری! مبارزه و کشمکش بین ح

 شروع شده و تا روز قیامت نیز ادامه خواھد داشت.
اند  هکوشید ،در ھر حال و در ھر کجاھا  آن مستکبرین و اتباع ،شیطان و ھوادارانش

تا حق و ھدایت را نابود کرده و صدای مستضعفان را در گلو خفه نموده و جلو نشر 
 ھر وجه ممکن بگیرند.توحید و یکتاپرستی را به 
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یکتاپرست و  ،این مبارزه و کشمکش اگر چه خیلی سخت بوده و مسلمانان راستین
اما در نھایت به فضل  ،ندا هزحمتھا و سختیھای فراوانی را متحمل شد ،درستکار رنجھا

غالب آمده و  ،بر اھل شرک و گمراھی و خرافات ،و کرم الھی و قدرت پروردگار جھانیان
 ند.ا هپیروز شد

محترم! کتابی که در دست دارید تداوم ھمان مبارزه و پیکار بین حق و ی  هخوانند
م کرده و بر لَ قد عَ  ،رافضیحلی پرستی چون ابن مطھر  آنگاه که باطل ،باطل است

و با  ،ندک توحیدیان و شاگردان راستین پیامبر اسالم قلم فرسایی میی  هعقید خالف
ھا و افتراھای زیادی را  تھمت ،به مقام علم و دانشانت اھزیر پاگذاشتن امانت علمی و 

شخصیت مبارز و فارس میدان علم و  ،دھد فرزندان اسالم نسبت می نیوترگراستبه 
دفاع از کیان  با ھدفو  ،با احساس ایمانی و وجدانی ،شیخ اإلسالم ابن تیمیه ،ادب

نظیر  بی صاسالم و پاسداری از حریم یاران صمیمی و قھرمان رسول خدا کتاب
اسالمی ھدیه نموده و برای ھمیشه دھان ابن مطھر  تام بهة را یمنھاج السنة النبو

بس بزرگ در  ریپس ،و این کتاب از آن زمان به بعد ،بندد رافضی و رافضیان دیگر را می
زنیم که برای ھیچ قومی  و با اطمینان کامل فریاد می ،ع استمقابل جھان رفض و تشیّ 

زیرا  ،این کتاب بنویسد برای  هو رد قانع کنند امکان پذیر نیست که تا روز قیامت جواب
 این کتاب حق و حقیقت را روشن نموده است.

پرستی خویش دست  این کتاب یا باید از شرک و باطلی  هبا مطالع گمراھانبلکه 
و خواست ما  ،شیخ اإلسالمی  هکه این خواست ،به دامن توحید بازگردندکشیده و 

 و راه سومی ھرگز وجود ندارد. ،بسوزند و بسازنددر گمراھی خویش و یا  ،باشد می
 ،پر افتخار شیخ اإلسالم ابن تیمیهی  هاین کتاب زندگی نامی  هآری! در مقدم

ی  هو بعضی مطالب مھم دربار ھای علمی و زندگی سیاسی این امام بزرگوار کارنامه
ی  هامیدواریم مورد استفاد  م کهیینما کتاب منھاج السنه و سبب تألیف آن را ذکر می

 شما عزیزان قرار بگیرد.



 

 

 تیمیه عصر زندگی شیخ االسالم ابن 

و بزرگ  ،کند رشد می شود، میشخص داعی در آن تولد  ھرمنطقه و سرزمینی که 
گذارد تا آنجا که  به جا می یاثر عمیق طرز فکر او دعوت و ،یوشود در زندگی دع می

در نیز شیخ االسالم ابن تیمیه  ،شود او مشاھده می اقواللیفات و أت ،ھا هبعدھا در نوشت
چرا  ،سازی در آن عصر رخ داد ھای سرنوشت هکه حوادث مھم و واقع شد تولدمعصری 

ترین شھرھای اسالم و  و و ویرانی پر رونق ،مکه او ابتدای حمالت مغول بر جھان اسال
ی  هاز زبان بزرگان شنیده و دنبالرا  نیشابور و ھرات ،آن زمان چون بلخ همراکز عمد

ه ن بزرگ شدآر دزمینی که ابن تیمیه سر ؛ھای خون آشام بر مناطق شام حمالت مغول
بغداد پایتخت امپراطوری  دیده است که چطور و هکرد به چشم سر مشاھده است را

که ابن (دشمنان داخلی جھان اسالم  کمکو به  ،عظیم اسالمی به دست مغوالن
ی  هسقوط کرده و خلیف )نان بودندآھای  هاز سر کردطوسی علقمی و خواجه نصیر 

 !بدترین وضع به قتل رسیدنان به امسلم
علمی پس از تخریب مراکز فرھنگی دنیای ی  هاز ناحی نو از طرف دیگر مسلمانا

و رسومات  ھا بدعت و شرک ،ندنمودپی حشتناکی وسیر قھقرائی  ،روز توسط مغوالنآن
اقتصاد مسلمانان و  از بین رفت.ثبات سیاسی در عالم اسالمی  ،به اوج ترقی خود رسید

ی  هنویسند جھان اسالم به یک مصلح عظیم و اوضاعیدر چنین  .ریب شدو تخ تضعیف
خداوند که  این تا .داشتنیاز نستوه و ابرمرد علم وسیاست و تدبیر  یمجاھد ،توانا

المی منت نھاد و شیخ االسالم تقی الدین ابن سمتعال به فضل و کرم خویش بر امت ا
عطفی در عروج علمی و مبارزات ی  هگر نقطیتا بار د ،اھدا کردھا  آن تیمیه را به

 .و سیر صعودی امت را تضمین نماید ،اشدسیاسی و جھاد مقدس ب
 در میدان علم و فرھنگ ،که شیخ االسالم ابن تیمیه توانست این چنین باشد حقاً 

ل ائگوی مس از خویش بجا گذاشت که تا قیامت پاسخیی نفیس و گرانبھاھای  کتاب
نماھا خواھد  دشمنان و مسلمانی به شبھات دندان شکن ھای و جواب مسلمانان دینی

بلکه را تشویق نمود، زمان  و حکام آن پادشاھانمبارزه نه تنھا  جھاد ومیدان و در  ،بود
خداوند به این ترتیب نبرد جانفشانی نمود که ھای  خود لباس رزم پوشیده و در صحنه

 نصرت داد. را اھ خطر مغول را از جھان اسالم دفع نمود و مسلمان





 

 

 خ االسالمیشی  هزندگی ناممختصری از 

است که نسل در نسل  یانحّر مشھور خاندان شیخ االسالم ابن تیمیه ھمان خاندان 
توان گفت که سرپرستی  بلکه می ،است لیف و تصنیف آن مشغول بودهأبه علم دین و ت

جد شیخ االسالم ابن تیمیه  ،ش به عھده داشترا در دیار خویله علمی مذھب حناب
ھا او را  رود تا جایی که بعضی ابوالبرکات مجد الدین از ائمه بزرگ دین به شمار می

 .ندا همجتھد مطلق دانست

 اسم و نسب
لیم بن عبدالسالم مشھور به شیخ االسالم ابن حایشان تقی الدین احمد بن عبدال

 است. الحرانی الدمشقی الحنبلیتیمیه 

 مکان و تاریخ تولد
 ،تولد شدمان که از مراکز مھم ادیان قدیم است شیخ االسالم ابن تیمیه در شھر حّر 

آباد  یشھر زدیک شھر اورفه که فعالً نشمال شرق جمھوری ترکیه  در و این شھر
 .واقع شده است ،باشد می

او حافظ ابن جمھور مورخین از جمله شاگرد  تاریخ تولد شیخ االسالم ابن تیمیه را
 .ندا هدانست ھـ)۶۶۱( الکثیر دھم ربیع االول س

ان بعد از تصرف عراق به حّر ھا  مغول ھنوز ابن تیمیه به ھفت سالگی نرسیده بود که
و این خاندان علم و فرھنگ مجبور شدند وطن خویش را  ردند،کحمله  محل والدت او
این خاطر انتخاب نمودند  به سرزمین شام راھا  آن .ھجرت نمایندبه شام ترک نموده و 

 . ھنوز به آن سرزمین راه نیافته بودندھا  مغول که

 خاندان علم و فضل در دمشق 
شته بود که اھل ذبه دمشق نگفضل  علم وھنوز چند روزی از ھجرت خاندان 

و نمودند ھا  آن شام قصد ھای هو گوشو محصلین علوم دینی از اطراف دمشق 
در جامع مسجد اموی دمشق بر  شیخ االسالم ابن تیمیه) پدرعبدالحلیم بن تیمیه (



 مختصر منهاج السنة    ٦

 طالبان علوم نبوت را سیراب نموده و به فتاوی و ،درس و تدریس تکیه نمود کرسی
  .داد مردم پاسخ میھای  سوال

 قوی ی  هظحاف ابن تیمیه و
بدون اند  هشیخ االسالم ابن تیمیه و زندگی او نوشتی  هدربارکسانی که  آنی  هھم

 کی و این به تنھا ،اند هھا و حکایات فروان نقل کرد قوی وی سخنی  هاستثناء از حافظ
علمی شیخ  تحقیقاتو  ھا هلسار ،فتاوی ،ھا باحقیقتی است که کت هبلک ،باشد ادعا نمی

  .االسالم ابن تیمیه بھترین شاھد و سند بر این مدعا است
له را أآن مس ورا بخواند ای  هلأعجیبی داشت و محال بود که مسی  هحافظایشان 

 در رد وک ھمیشه به پروردگار متعال رجوع میھا  این ی هو با وجود ھم ،فراموش نماید
خداپرستی و استعانت از الله تعالی ھرگز مثل او دیده نشده است. ھیچگاه  ،شدت تقوی

 د.یخند رد و میک نمود و مصافحه می بلکه سالم می ،برای شخصی انحنا نکرد

 یعلم تتحصیال
ابن تیمیه از ھمان کودکی و خردسالی  مانندبدیھی است که شخصیت بارز علمی 

او مثل اطفال دیگر وقت خود را به  ،ه باشداھتمام خاصی به تحصیل علم و ادب داشت
  .نمود می که داشت شب و روز تالش واالییبلکه به خاطر ھدف  ،گذراند بازی نمی

نیز بر  تعلیقاتیحفظ نموده و بعدھا را لم نحو) از ھمان کودکی کتاب سیبویه (در ع
در علم را حمیدی ی  نوشتهالجمع بین الصحیحین  کتاب ھمچنین ،شتنواین کتاب 

 مرجع آن فن را حفظ نمود.ھای  کتاب در ھر تخصصی یکی ازو  ،حدیث حفظ کرد

 ابن تیمیه شیخ االسالم
مدح و ستایش  ،ندا هآمد اوبعد از ی که یصرین ابن تیمیه و یا علماابسیاری از مع

 ند تا جاییکه او را (شیخ االسالم) لقب دادند.ا هکردایشان را 
لبانی در کتاب خود (الرائد ناصرالدین األن عصر محمد یاو محدث امام معاصر 

را ذکر کرده اند  هالوافد) نام ھشتاد و چند تن از بزرگان علم که معاصرین ابن تیمیه بود
توان گفت که  ت میأو با جر ،اند هنمود ب(شیخ االسالم) ملق است که ابن تیمیه را

 دشمنی داشتند و در آزار و اذیت اویا با او رقابت و کسانی که  معاصرین او حتیی  همھ
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و  تو فضل و کراما ،اعتراف داشتند اش نمودند به مقام عالی و شامخ علمیھا  کوشش
 ستودند. دانش او را می

 شیوخ ابن تیمیه
گوید:  شیخش میی  هدربار استاز شاگردان ابن تیمیه  که الھادیدعب ابنحافظ 

ذ گذاشته تلّم  ینواز عالم و استاد بزرگ دویستشیخ االسالم ابن تیمیه نزد بیش از «
 م:ینک ذکر میرا اینجا ھا  آن ازکه اسامی بعضی  ستا

عبدالرحمن بن محمد بن ابو محمد، امام و عالمه قاضی القضات شمس الدین  -۱

تسهيل «و کتاب  »قنعرشح امل«قدامه المقدسی الحنبلی صاحب کتاب بن احمد 

فقه حنبلی  از مراجع مھم دراین دو کتاب  که »ذاهبحتصيل امل املطالب يف
 است.

امام، محّدث، فقیه ابو العباس زین الدین، احمد ابن عبدالدائم المقدسی از  -۲
 .ھـ)۶۶۸(زمین شام، متوفی سنه بزرگترین شیوخ حنابله در سر

فقیه قاضی القضات شمس الدین احمد بن ابراھیم بن عبدالغنی  و ماما -۳
که در علوم مختلف سر آمد روزگار  »الھدایه«تاب کالسروجی الحنفی شارح 

 بود.
بن محمد بن ابی بکر بن عبدالواسع الھروی، متوفی المسند العالم ابوبکر  -۴

 ھـ).۶۷۳(
بن اابی القاسم دختر مورخ شام حافظ  العرب فاطمه بنت الشیخة الجلیلة اّم  -۵

  ./عساکر

 شاگردان شیخ االسالم ابن تیمیه
شیخ االسالم ابن تیمیه شاگردان زیادی به جھان اسالم تقدیم نمود که ھر کدام به 

بن او بقول حافظ  ،دانشمندان شدند و مورخینو مد فقھاء و محدثین آنوبت خود سر 
بن قیم ھیچ شاگرد دیگری ااگر شیخ االسالم ابن تیمیه بجز حافظ  :/حجر
که  داشت ھمان یک شاگرد برایش کافی بود داشت و ھیچ منقبت دیگری نمی نمی

چنین شخصیت  است جھانیان او را به حیث یک شخصیت ممتاز بشناسند که توانسته
و از کتب او  ،دشداشته با علمی تربیت نماید که مخالف و موافق به علم او اعتراف
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د ابن زشماری ن خاص و افراد بیشاستفاده نمایند. و اصال جای تعجب نیست که ا
 ،که شخصیت ممتاز ابن تیمیه چرا ،م و دانش و معارف بپردازندلتیمیه به تحصیل ع

مقام شامخ علمی او اشتغال ھمیشگی به درس و تدریس و جھاد و شجاعت و 
 یو خدا ترس یره زھد و تقوالخو با ،در مراکزاو نظیر و سفرھای علمی  ھای بی شھامت

ساخت که خویشتن را از این سرچشمه علمی  ذوبمج علوم نبوت را مشتاقاناو 
 سیراب نمایند.

نام  طور نمونه چند تن از بارزترین شاگردان شیخ االسالم ابن تیمیه راه ب ادر اینج
 م:یبر می

حمد بن ابی بکر ایوب دمشقی مشمس الدین عالم اصولی  ،مفسر ،مجتھد -۱
 "،زاد المعاد"صاحب کتاب  ھـ)۷۵۱(مشھور به حافظ ابن قیم جوزی متوفی 

 و..... "مفتاح دار السعاده" "،مدارج السالکین"
حافظ شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان  ،مورخ ،تعدیل امام جرح و -۲

الم النبالء و میزان عأسیر  ،سالمإلی الذھبی صاحب کتاب تاریخ انالترکما
 االعتدال و .....

الھادی صاحب کتاب عبدمورخ شمس الدین محمد بن  ،حافظ ،محدث ،امام -۳
 دیگر در علم حدیث.ھای  کتاب و "العقود الدریهو " "الصارم المنکی"

الدین بن کثیر القرشی  عماد ءخ ابوالفداموّر و فقیه  ،مفسر ،حافظ ،امام -۴
" و البدایه و النھایه"و صاحب کتاب  القرآن العظیم" ریتفس"الدمشقی صاحب 

. ... 

 لیفاتأعلمی و ت زندگی
ه یک زندگی کامال علمی بوده است. او در سنین جوانی شروع به یزندگی ابن تیم

ھای پر بار خویش  هاسالمی را با نوشتی  هکتابخانجائی که  تدریس و تصنیف کرد تا
 غنی ساخت.

خرین امت اسالمی أھیچ کسی را از متقدمین یا مت :دیرماف حافظ ابن عبدالھادی می
در  ،و یا نزدیک به آن داشته باشد ،شناسم که تصنیفاتی مانند تصنیفات ابن تیمیه نمی
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نوشته  )١(تبعید ای خویش را در زندان و بن تیمیه بیشتر تصنیفاتاشیخ االسالم  حالیکه
 است.

آثار ی  هبعد از مطالع بن تیمیه)امحمد راغب باشا (یکی از مخالفین شیخ االسالم 
ابد که این مرد درخت ی می ه را مطالعه کند درید: کسیکه آثار ابن تیمیگو گھربار او می

و در  ،داشته است و قدرت عجیبی در ساکت نمودن مخالف ،پر باری از علم بوده
 از آن مستغنی نیست. یطالب علمھیچ که  خورد به چشم می یکتابھایش فوائد

از طرف و برخوردار است  یعلمی زیاد ارزشھای ابن تیمیه از یک طرف از  هنوشت
دھد  در مسایل و بابھای مختلف علوم نشان می رادیگر وسعت معلومات این عالم ربانی 

و شواھد زیادی از اقوال  است صاللهاز استدالل به کتاب خدا و سنت رسول  ملوکه م
فاتش یلأدر ت ابن تیمیه توان منھج شیخ االسالم می ،کرام و سلف این امت دارد ۀصحاب

 زیر خالصه نمود:ی  هرا در چند نکت
ھای  با دادن راه حل ،سی واقعیت زندگی امت اسالمی و احداث روزمرهربر: الف

ر نفوس خوانندگان تاثیر که دو مطابق با قرآن و سنت نھایت مناسب و حکیمانه  بی
مولفین دیگر کمتر دیده ھای  کتاب گذارد و این خصوصیت در خاصی بر جای می

 شود. می
مخالف و حتی معاند و رام کردن او در  ردنکقانع در  قرآنیبکار گرفتن اسلوب : ب

 .قبول حق
 .جوانب موضوعی  هھمی  هنداسلوب شامل و در برگیر: ج
و بینش  ،علمای سلف امتاز اقوال ب و سنت و اص کتاستدالل به موقع از نصو: د

گاھی از روح این شریعت مطھر. یدر علم مقاصد شریعت اسالماو گسترده   و آ
ابو عبدالله بن شقیق جائی که  تا ،یاد استزبن تیمیه خیلی الفات شیخ االسالم ؤم

 اود: اگر شخص تقی الدین (ابن تیمیه) و یا غیر یگو بن تیمیه میاکاتب شیخ االسالم 
تواند  شمارد و ذکر نماید ھرگز این کار را نمیب خواسته باشد مولفات شیخ االسالم را

                                           
با آن نبود، و در راه خدا از  ییارویرا توان رو یسکه کبود  یقو یحجت یشان ھمواره دارایا - ١

ن خاطر یار شدن حق، آن را بر زبان آورد. و به ھمکه ھنگام آشکھراس نداشت  یسکسرزنش 
 یارید. او دفعات بسیوارد گرد یادیز یشان محنتھایم به اکان سلطه و حصاحب یه از سوکبود 

 وست.یپ یز محبوس در زندان قلعه دمشق، به رحمت الھیبه زندان رفت و باالخره ن
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قوی به او ی  هعلم و حافظ و هنھاد یچرا که خداوند بر شیخ منت خاص انجام دھد.
 ارزانی داشته است.

شیخ االسالم بن تیمیه) بعد از مورخ نامور و از شاگردان  ،حافظ ذھبی (محدث
بن تیمیه را تا اسد: تصنیفات شیخ االسالم ینو بحث مفصلی درباره تصنیفات ایشان می

بعد از آن تصنیفات  که مشمرد )علمیھای  بحث رساله و ،ھزار تصنیف (کتاب یک
 دیدم.نیز دیگری 

و ھا  هر عصر فتنددقیق نیست چرا که شیخ االسالم بن تیمیه ھم این عدد 
و یا در  ،و خیلی از عمر خود را در زندان ،نمود ھا زندگی می ھا و کشمکش اضطراب

و یا در مسافرت بین شام و مصر و مابین شھرھای مصر گذارنده است که این امر  ،تبعید
ه در مجموع کچنان ،و از بین برودشده باعث شده تعداد زیادی از مصنفات او ضایع 

فالن کتاب شرح  مفصل دربه طور  این موضوع را: سدینو فتاوی و یا کتب دیگر می
 موجود نیست. آن کتاب و فعالً  ،دادم

شیخ االسالم بن تیمیه که شھرت ھای  کتاب مشھورترین از یو ما در اینجا بعض
مقبولیت عام یافته و انقالب بر پا کرده است را ذکر  نعالمی داشته و بین مسلمانا

 م:یینما می
 -۳م. یم مخالفة أصحاب الجحیاقتضاء صراط المستق ۲بری. کالفتاوی ال-۱

ق علی یالتعل -۵ئات. یتعارض الحسنات والس -۴ة. یمیخ االسالم بن تیارات شیاخت
 -۸بری. کة الیالحمو -۷اإلسالم.  یالحسبة ف -۶. یالنکیب لعبدالقادر الیفتوح الغ
ة. یوالرع یاإلصالح الراع یة فیاسة الشرعیالس – ۹ان م. یسف یة بن أبیمعاو یسؤال ف

دة یالعق-۱۲نقض المنطق. -۱۱طان. یاء الشیاء الرحمن وأولین أولیالفرق ب -۱۰
رفع المالم  -۱۴ة. یعة القدریالم الشکنقض  یة فیمنھاج السنة النبو -۱۳ة. یالواسط

 عن أئمة األعالم. 
است که دربارۀ شیخ االسالم ابن تیمیه نوشته شده ھایی  کتاب و از مھمترین

 را نام برد:ھا  این توان می
 عبدالرحمن النحالوی  –ن تیمیه اب -۱
 د. محمد یوسف موسی –ابن تیمیه  -۲
 د .مصطفی حلمی  –ابن تیمیه والتصوف  -۳
 عبدالمنعم الھاشمی –عالم الجرئ الابن تیمیه  -۴
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 ابو حفص البزار  –فی مناقب ابن تیمیه  هاألعالم العلی -۵
 الندویابوالحسن  - هالحافظ ابن تیمی -۶
 محمد ابراھیم الشیبانی  -من حیات شیخ االسالم ابن تیمیه هاوراق مجموع -۷
 عبدالمجید الشعیبی  –منھج ابن تیمیه فی التکفیر  -۸
 ابن تیمیه السلفی د. محمد خلیل ھراس  -۹

 د.ینید الجلیمحّمی س -لیالتأو هیاإلمام ابن تیمیه و موقفه من قض -۱۰
سیاسی شیخ و قین نیز زندگی علمی ی از مستشرضبع انناعلمای مسلم برعالوه 

سانس یھای فوق ل هپایان نامھا و مبارزات او را در  هکارنام ،االسالم ابن تیمیه و خدمات
توان از آن جمله  که میاند  هدقیق بحث نمودبه طور  مورد توجه قرار داده و تراکو د

 ابن تیمیه را سیاسی شیخ االسالم اتیء و نظرراآرا نام برد که  "ھنری الوست"استاد 
خویش قرار داده و بحث شایانی در این مورد تقدیم نموده است  یموضوع رساله دکترا

تشریح نموده  مولفات شیخ االسالم را به زبان فرانسوی ترجمه واز بعضی ھم او و خود 
که در کشورھای اسالمی و غیر  تراکسانس و دیفوق لی  ها رسالھ ده برعالوه  است.

 .نوشته شده است اسالمی

  وفات شیخ االسالم ابن تیمیه
ایشان  بیماریشیخ االسالم ابن تیمیه مریض شد و  ھـ)۷۲۸( سال در اواخر شوال

ھـ) ۷۲۸(در سحرگاه بیست و دوم ذی القعده که  این بیست و چند روز ادامه یافت تا

قلعۀ  رد اھل بدعت ساکت نمودنو  صبعد از یک عمر دفاع از اسالم و سنت پیامبر 

 .)إنا هللا و إنا إليه راجعون(. وداع گفتدمشق جھان فانی را 
ی  هقلعبه سوی  و زن و مرد ،قه بر مردم اثر کردعخبر وفات شیخ االسالم چون صا

منتھی به آن به سرعت پر از مردم شد ابتدا بر او در قلعه ھای  راه قلعه و .دمشق آمدند
 .بردندآن جنازه را بیرون آوردند و بطرف دمشق  نماز خواندند و پس از

شرکت که تعداد  شھر دمشق تا کنون چنین ازدحامی به خود ندیده بود تا جایی
ھزار نفر تخمین زده شد. و بعد از نماز ظھر  یستصد تا دو در جنازه بین یک کنندگان

خواند و بر ایشان نماز جنازه  /اطدر مسجد جامع اموی دمشق شیخ عالء الدین الخر
مقبرۀ (صوفیه) انتقال داده شد و در پھلوی برادر خویش شرف الدین به سوی  آنگاه

 دفن شد. /عبدالله
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 ،ھا اما کتاب ،این عالم مدافع خویش را از دست داد امت اسالمی اگر چه ظاھراً 
گر راه و چراغ ھدایت  روشن به یاری الله ی شیخ االسالم ابن تیمیهاو فتاو ھا هلرسا

 خواھد بود.ھا  آن برای

 ثنای علما بر شیخ االسالم ابن تیمیه
بعد که از معاصرین شیخ االسالم بوده  ھـ)۷۰۲( متوفای حافظ ابن دقیق العید -۱

گاه می از کارنامهکه  این از : دیفرما میشود،  ھای شایان شیخ االسالم در قاھره آ
د: یفرما و می فاضلی مثل تو را خلق نماید. کردم که خداوند عالم و گمان نمی

از ھرچه  ،روی اوست دیدم که ھمۀ علوم در جلوآنگاه که با ابن تیمیه نشستم 
 گذارد. میو ھرچه را که بخواھد  ،دارد بر میبخواھد را آن 

 در آن دیار بر ضدرا اسالم  حاکمانآنگاه که شیخ االسالم به مصر سفر نمود تا  -۲
ألندلسی نیز در آن جمع حضور به جھاد تشویق نماید عالمه ابن حیان اھا  مغول

من ھرگز شخصیتی ھای  چشم داشت و پس از مالقات با شیخ االسالم فرمود:
  .و اشعاری در مدح او نیز سروده است ،چون ابن تیمیه را ندیده است

الّشافعی امام العالمه قاضی القضات بھاء الدین محمد بن عبدالبر السبکی  -۳
ند مگر جاھل و یا صاحب ک دشمنی نمید: قسم بخدا با ابن تیمیه یفرما می

 بدعت.
شیخ المحدثین حافظ جمال الدین یوسف بن عبدالرحمن المزی الشافعی  -۴

و نه ھم او مثل خویش را  ،ام همثل ابن تیمیه ندیدکسی را من ھرگز  د:یفرما می
را ندیدم که به کتاب خدا و سنت رسول الله از ابن ھیچکس  و ،دیده است
 و یا بیشتر عمل نماید. ،تر باشد تیمیه عالم

 شجاعت و ،د: شیخ ما و شیخ االسالم در علم و معرفتیفرما حافظ ذھبی می -۵
و من کمتر از آنم که در بارۀ سیرت او چیزی  ،روزگار استی  هشھامت یگان

را ھیچکس  بنویسم. و اگر بین رکن یمانی و مقام ابراھیم سوگند یاد کنم که
 .گیر نخواھم شد قسمدیده است، را د خویش مانند او ندیدم و نه ھم او مانن

 اگر شخصی به :دیفرما می الھروی عالمه علی بن سطان محمد القاری -۶
که شیخ االسالم ابن تیمیه  خواھد یافتمراجعه نماید در  ابن تیمیهھای  کتاب
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و شاگرد رشید او حافظ ابن قیم از بزرگان اھل سنت و جماعت و از اولیای این 
 باشند. امت می

 : جواب دندان شکن
نقض  یف ةیکتاب منھاج السنة الّنبولیفات شیخ االسالم ابن تیمیه از أبحث تمدر 

این  کو بدون ش یم.ة که به نام منھاج السنه معروف است نام بردیعة القدریالم الشک
لیفات شیخ االسالم ابن تیمیه بلکه یکی از مھمترین و بھترین أکتاب از مھمترین ت

 در ھشت قرن اخیر است. یاسالماّمت تالیفات علمی 

منهاج «تاب منھاج السنة) در حقیقت ردی بر کتاب کاین کتاب ( :سبب تالیف

رامة تالیف ابن مطھر حلی رافضی کمشھور به منھاج ال »إثبات اإلمامة االستقامة يف
 است.

 ه بود؟ک یر الحلهابن مط
ی  هر حلی که نزد ھماو جمال الدین ابو منصور الحسن بن یوسف بن علی ابن مطھ

  .روافض به عالمه مشھور است
 از دنیا رفت. ھـ)۷۲۶(توّلد شده و در سال  ھـ)۶۴۸(ابن مطھر در سال 

ابو جعفر نصیرالدین طوسی که در نزد روافض به نام از توان  از اساتید و شیوخ او می
 محقق مشھور است نام برد.

تولد شد  ھـ)۵۹۱(خراسان) در سال  درنصیرالدین در شھر طوس (نزدیک نیشابور 
 .ردکفوت در بغداد  ھـ)۶۷۲( در سال و

رق و فِ ھا  مغول ارتباط وثیق و عمیق او باطوسی ھای خواجه نصیرالدین  و از کارنامه
 سد: خواجه نصیرالدینینو می /بن کثیراحافظ  ،توان نام برد لیه را مییاسماعمختلف 
ه و پس از آن لیان را داشتی) اسماع= مرگ ھای (الموت هسمت وزارت در قلع طوسی

و نیز  ،استو در حین سقوط بغداد نیز با او بوده  ،خان مغول بودهوزیر و مشاور ھالکو
بھترین و  "التسلیمه روض"لفات فارسی خواجه نصیرالدین مثل کتاب ؤبعضی از م
ھنمائی اجناب خواجه ر !اما شاھکار باشد. و لیان مییاسماعھای  کتاب مستندترین

قتل و ذبح تعداد  ،عباسی) مسلمانان (المستعصم باللهی  هقتل خلیفو مغول به بغداد 
و از ھمه بزرگتر از ، در عراق ون نفر)یلیم یکبا ی(تقر انو عامه مسلمان ءزیادی از علما

ھا  آن علمی مسلمانان و ریختنھای  کتاب بین بردن صدھا کتابخانه و صدھا ھزار جلد
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توان نام  نابود کرده باشد را می را انفرھنگ مسلمان هرای ھمیشبتا در دریای دجله 
خواجه  پیشنھادبه  ناعلمی مسلمان میراثکه البته خیانت از بین بردن  ،برد

و تا ابد لکه ننگی بر  ،و ابن علقمی رافضی احتیاج به تشریح و توضیح نداردنصیرالدین 
و مذھب خویش را بر خرافات  ،دارنداین قوم که با علم و تحقیق مخالفت عمیق  هپیکر

و تاریخ برای ھمیشه این قوم  ،باقی خواھد ماند ،ندا هو قبرپرستی و اوھام استوار کرد
 خواھد کرد. به بدی یادرا  دینجاھل و دشمن 

 هتاب منهاج االستقامک
ابن مطھر در این  .این کتاب در تھران در حدود نود صفحه به طبع رسیده است

د اما محور اصلی این کتاب یگو سخن میھا  رافضی عام از عقائدبه طور  کتاب اگر چه
 باشد) است. اصل عقیدۀ روافض (که ھمان امامت می

 به این ترتیب دارد:فصل منھاج الکرامه یک مقدمه و شش 
  .ن مذاھب دربارۀ امامتافصل اول: بی

  .ھا) واجب االتباع است فصل دوم: مذھب امامیه (رافضی
  .بعد از رسول الله یدالئل بر امامت علآوردن : فصل سوم

  .فصل چھارم: امامت بقیۀ اثنا عشر
  .راندند امام نبودند کسانی که قبل از علی حکم می :فصل پنجم

 .اھل سنت بر امامت ابوبکر ئلفصل ششم: ابطال دال
ست و اامامت   هألمسی  هند که دربارک را بیان میخویش ب ار موضوع کتھابن مط

لیف این کتاب تقدیم آن به پادشاه مغول الجایتو (از شاھان أسد که غرض از تینو می
 .مغول) است سلسلۀ ایلخانی

 .)خان فرزند طولو فرزند چنگیز خان بودای ھوالکوھ هالجایتو خدا بنده از نواد(
تاخت و بر و جماعت سنت  اھل ۀبر عقید "منھاج الکرامهکتاب "در  ابن مطّھر
ابن تیمیه کتاب منھاج و شیخ االسالم  .رفض و بدعت پافشاری نموداثبات عقیدۀ 

این و  کوشیده است،رضای الھی در راه کسب السنه را در رد این کتاب نوشته است و 
 .شده استسنت  خوبی برای اھل کتاب سرمایۀ

بر کتاب منھاج الکرامه ابن مطھر حلی رافضی ای  هشیخ االسالم در رد قانع کنندو 
و گاھی نیز  ،ندک ل نقد و رد میھر نکته و ھر مبحث این کتاب را مفصّ  ،ستنوشته ا
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کتاب خویش را ایشان  .مناسب دیگری را نیز درج نموده استھای  بحث ،بخاطر فایده
(طبق ای  هو پس از آن در یک مبحث پانزده صفح ،عام ابتدا نمودهی  هبا خطبه و مقدم

و بعد از آن بر فصل کتاب  ،کند و برسی می دقپ بوالق) مقدمه منھاج الکرامه را ناچ
رود  اول منھاج الکرامه ابن مطھر رافضی نقد نوشته و ھمچنان تا فصل اخیر پیش می

 ،شود و بر معلوماتش اضافه می ،برد می به حقیقت پیکه خواننده از مطالعه این ابحاث 
چھرۀ  ،انت به تاریخو با خی ،نه جلوه دادندود که چگونه روافض حقائق را واربای و درمی

دار  خدشهخویش  باطل ادعای اکرام را بی  هصحاب به خصوصو  ،مسلمانان صدر اسالم
 ،که چگونه قلم شیوای شیخ االسالم ابن تیمیه بیند میو ھمچنین خواننده  کردند،

و  ،ه را نسبت به سلف صالح امتدھن خواننذو  ،جواب داده سرائی روافض را هیاو

 کند.  پاک می صر خدابکرام پیامی  هصحاب
است که کتاب منھاج السنه تالیف شیخ االسالم ابن تیمیه در  یو قابل یادآورد

و تعداد زیادی از علمای کرام و  ،چھار جلد بزرگ (طبع بوالق) به چاپ رسیده است
ب اھتمام و اکت یک دانشمندان امت اسالمی از جمله شاگردان شیخ االسالم به این

نویسی بر این کتاب  هو به نوعی در شرح و اختصار و یا حاشی ،اند هعنایت خاصی بخشید
 ند.ا هتر نمود وقت خویش را صرف کرده و استفاده از آن را آسان ،مھم و معتبر

این کتاب را (از شاگردان شیخ االسالم ابن تیمیه)  /که از آن جمله حافظ ذھبی
آن را به زبان  /برقعی قمیابو الفضل اختصار نموده و دانشمند مبارز آیت الله 

اند  هاختصار نمودمایه را  گرانو از جمله کسانی که این کتاب  د،نا هفارسی ترجمه نمود
اسالمی (پوھنتون) غنیمان استاد دانشگاه بن محمد الدانشمند گرامی دکتر عبدالله 

 عزیزانخدمت شما  این اختصار است کهفارسی ی  هترجم و ،منوره استی  همدین
و  نایابی  هشایان از این کتاب کم نظیر و تحفی  هامیدواریم استفاد  که شود میتقدیم 

 .)١(ناب را بنمایید

  ناوحدت بین مسلمانی  کتاب منهاج السنه و قضیه
تقریب بین مذاھب اسالمی و وحدت ی  هدر این اواخر بعضی از مسلمانان مسأل

اسالمی جلوگیری ھای  گروه و از ذکر اختالفات در بین ،ھای اسالم را پیش آورده هفرق

                                           
توانید از سایت اھل سنت و  ی برقعی و ھمچنین این کتاب را می کتاب حافظ ذھبی ترجمه - ١

 www.ahlesonnat.net .جماعت دریافت کنید
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و ھمه با ھم  ،حفظ شده ناا که وحدت کلمه و یک جھتی مسلمانآورند ت به عمل می
 را از نای مسلمان هو حقوق ضایع شد ،مشت واحد در مقابل دشمن ایستادگی نموده

 بگیرند.ھا  آن
سنه النبویه که در آن نقد و کتاب منھاج الی  هنشر و پخش و ترجمھا  این طبق رأی
وحدت سازگار نیست بلکه ی  هنه تنھا با قضی ،و معتزله وجود داردروافض رد بر مذھب 

 سازد!!  اختالف و دوری را بیش از پیش زیاد نموده و بنیاد تقریب را از ریشه ویران می
در جواب این عده از برادران خویش باید عرض نماییم که شکی نیست که اتحاد 

برادری و ھمدلی در بین اھل ایمان از مسائل مھم  ،و حفظ وحدت نن مسلمانابی
در قرآن کریم بر حفظ وحدت و محبت نیز شریعت اسالمی است که خداوند متعال 

به  در اماکن مختلف صو ھمچنین رسول خدا ،تأکید نموده است نبین مسلمانا
 الوداع این موضوع را تکرار نموده و بر حفظ وحدت بین مسلمین و هدر حجخصوص 

اما باید در نظر داشت که این اتحاد  ،تأکید نموده استھا  آن ایجاد اخوت و مھربانی بین
و ھیچ امتی  ،و وحدت باید بر اساس حق و ثوابت دین و تمسک به قرآن و سنت باشد

 مات دین خود وحدت و اتحاد نماید.و مسلّ  تواند بر باطل و بر خالف ثوابت گاه نمی ھیچ

ْ ٱوَ ﴿ د:یفرما خداوند متعال می ِ ٱِ�َۡبِل  ۡ�َتِصُموا َّ�  ْۚ قُوا . ]۱۰۳ آل عمران:[ ﴾َ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ
 .»دینده نشوکد ، و پرایسمان خدا (قرآن و اسالم)، چنگ زنیو ھمگی به ر«

ثابت است که حبل الله ھمان کتاب خدا (قرآن  صبا سند صحیح از رسول خدا و
الوداع امت خویش را مورد خطاب قرار  ةباشد. و پیامبر بزرگوار اسالم در حج کریم) می

ام و تا  در بین شما پس از وفات خویش دو چیز را گذاشته« د:یفرما داده و برایشان می
آن دو چیز کتاب خدا و  ؛ چنگ بزنید ھرگز گمراه نخواھید شد ،وقتی که به آن دو
 .)١(باشد سنت پیامبر او می

ھایی از  دالیل واضح و براھین آشکار باز ھم گروه ،با وجود این ھمه نصوص قطعی
پرستی سقوط  هشرک و مرد ۀدر ورط ،دھند کسانی که خویش را به اسالم نسبت می

عقیب نموده و نقش قدم یھود و نصاری را تو  ،کردند، به مسّلمات اسالمی پشت پا زدند
و کوششی دریغ  گونه سعی در ایجاد اختالف و تفرقه در بین امت اسالمی از ھیچ

 ند.ا هنورزید

                                           
 . ۱/۳۰۷م،  کحا ک. مستدرإين قد تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها: كتاب اهللا وسنتي - ١
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) را صفویروافض (تشیع ی  هو فرق عموم مسلماناناگر اسباب اختالف بین  و
به  ،مسائل دینی با ھم اختالف شدید داریمی  هیابیم که در ھم در می ،بررسی نماییم

اتحاد صورت که  این مگر ،توانیم با ھم جمع شویم و یا اتحاد نماییم یطوری که اصال نم
و ما نیز  ،گویند می (نفاق) به آن تقیهھا  آن که ،ظاھری و خیالی و منافقانه داشته باشد

 از روی ذلت و خواری این اتحاد را بپذیریم.
و  توحید که ابتدای داخل شدن به اسالم و مھمترین رکنی  هبلی! حتی در مسأل

که  ،اختالفھای عمیق و کلیدی وجود دارد روافضاصل اسالم است بین اھل سنت و 
بر ھا  آن اثبات قدرت غیبی امام زمان خیالی، خصوصاً  شیعه با عبادت و پرستش ائمه

پرستی بیرون  و.... از مسیر توحید و یگانهھا  آن از یطلب رزق و روز ،جھان خلقت
 .دکنن شده و به پرتگاه شرک سقوط می

توانیم و چشم این چنین  البته نمی که - توحید چشم پوشی کنیمی  هو اگر از مسأل
ھا  آن آید که اھل سنت موضوع صحابه و یاران وفادار رسول خدا در میان می -کور باد

و مھر  ،گردانیدهو و اسوه خویش گالرا ھا  آن و ،را بھترین خلق الله بعد از پیامبر دانسته
 از دلشان و ھرگز این محبت ،ول خدا در قلبھایشان جای داردرسی  هو محبت صحاب
 .رفتبیرون نخواھد 

 - معدودیی  هجز عد -ی رسول الله را  هصفوی) صحابتشّیع روافض(یا  مقابلدر 
 نمایند. معرفی میھا  انسان را عیاذ بالله بدترینھا  آن از اسالم خارج دانسته و

ی  هپیامبر دانسته و ایشان را خلیفی  هصحاباز بھترین یکی را  سما اھل سنت علی
صحابه را نیز دوست داشته و برای خطا کارشان ی  هو بقی ،دانیم میرسول خدا چھارم 

 .دانیم را معذور میھا  آن داخلیھای  جنگ و در ،عذر جستجو کرده
 راھا  آن امامتی  ه) در علی و اوالد او غلو نموده تا جایی که مرتبامروزی عهی(شاما 

 دانند. رسالت و پیامبری میی  هباالتر از مرتب
و  انمسلمانی  هائمما « گفت: ند که زین العابدین میک مجلسی از ابن بابویه نقل می

ھستیم و ... ما سبب شدیم که آسمان بر اھل زمین  انھای خدواند بر مسلمان حجت
و  ،بارد و به سبب ما باران می ،خورد اھل خویش را نمی ،ما زمینی  هو بوسیل ،نیفتد

 ...».و شود رحمت خدا پخش می
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 )١(ھمچون عنقاو و حتی در حق شخص مزعوم و مجھولی که اصال متولد نشده 
کنده از خرافات غلو نموده و برایش داستان ،وجود خارجی ندارد و شرک  غلو ،ھای آ

چون  و« سد:ینو می ارتا جایی که مالباقر مجلسی در حق الیقین و بحاراألنواند  هساخت
مھدی متولد شد با پدرش حسن عسکری به زبان عربی شیوا صحبت نموده و بر ائمه 

 مھدی را به ،ھایی از آسمان آمده و حسن عسکری و بعد از آن مرغ ،صلوات فرستاد
او را شیر بدھید و ھر چھل روز یک مرتبه نزد  د،سپرد و گفت: این مولود را بگیریھا  آن

 .» و...ما بیاورید 
برای ھیچ کسی معلوم نیست  ان آنکم که دقیقاً  سو در فضایل زیارت قبر علی

ثواب صد شھید برای او نوشته شده و ، کسی که قبر علی را زیارت نماید« ند:ا هآورد
 .»بخشد او را میی  هخداوند گناھان سابقه و الحق

و کسی که تقیه ، استکه نود درصد دین در تقیه اند  هو در فضایل تقیه (نفاق) آورد
 نکند دین ندارد.

ائمه یکبار « گویند: ھمچنین از اعتقادات مھم شیعه ایمان به رجعت است که می و
حسین از یزید و علی از معاویه انتقام . گیرند دیگر آمده و از دشمنان خویش انتقام می

 .!!گیرد تا آنجایی که مھدی مزعوم آمده ابوبکر و عمر را به دار میزند... می
رسول خدا را مستحب ی  هروافض (شیعیان صفوی) لعن و دشنام اکثر صحاب

مبشره را موجب تقرب درگاه الھی ی  هدشنام و لعن بیشتر عشر دانسته و خصوصاً 
را با  "منھاج الشریعه"دانند که به طور مثال محمد مھدی کاظمی قزوینی کتاب  می

 نماید. لعن ابوبکر و عمر شروع می
سد که شیعه از صادق ینو می» ضحی اإلسالم«استاد احمد امین در که  این وباالخره

را ھا  آن و ،کند کنند که گفت خداوند با سه طائفه در روز قیامت صحبت نمی روایت می
اول: کسی که دعوای امامت  ،و برایشان عذابی دردناک است ،گرداند میناز گناه پاک 

امامی را که خدا تعیین کرده   دوم: کسی که .بکند در حالی که از طرف خدا امام نباشد
 کند که ابوبکر و عمر در اسالم نصیبی دارند. کسی که گمان می سوم: .انکار نماید

 یاو  ،نماید که صدیق و فاروق را تکفیر میم یمتحد شوحاال چطور با کسی  و
در  ددان میبزرگان صحابه را از اسالم خارج ی  هزبیر و بقیو طلحه  ،ام المؤمنین  عایشه

                                           
  شود. ھا ذکر می ھا و قصه ای است خیالی که در داستان نام پرنده - ١
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را ھا  آن و محبت با آحاد ،کرام منع نمودهی  هحالی که پیامبر خدا از بد گفتن به صحاب
 است. کفر و نفاق دانستهی  هرا نشانھا  آن و بغض ،ایمان دانستهی  هنشان

و مخلوقات ھا  انسان و چطور امکان دارد که با غلوکنندگان در شرک و با کسانی که
دانند اتحاد نموده و  را حاجت روا و مشکل گشا میھا  آن ضعیفی را عبادت کرده و

 !تقریب بپا کرد
تنھا راه رسیدن ھا  آن شکی نیست که نقد و بررسی علمی اصول شیعه و معتقدات

به حقیقت و جلوگیری از انحراف و کجروی بیشتر بوده و باعث اجتماع و وحدت 
وحدت در ی  همراسم ھفتخواھد شد و در غیر این صورت اتحاد ظاھری و برگزاری 

حالی که قلبھا ماالمال از عداوت و بغض نسبت به بھترین این امت باشد ھیچ سودی 
گاهاز مسلمانان ای  هو مراسم ریایی برای فریب دادن عد ،نداشته و ندارد است تا  ناآ

پرستش قبور ، پیامبر خدای  هدشمنان اسالم بر اعمال ننگینشان از جمله لعن صحاب
تا از  ،پوشش گذاشته و ھر لحظه در کمین باشند ،و تخریب مساجد اھل سنت ،مردگان

 پشت به مسلمانان خنجر بزنند!

  /عداوت روافض با شیخ اإلسالم ابن تیمیه
اسالم به خصوص روافض که قسمت اعظمی از جھاد علمی ی  هدشمنان قسم خورد

این امام ی  هچھر ریبتخبوده برای ھا  آن متوجه /و فرھنگی شیخ االسالم ابن تیمیه
 ھا و هرسالو ھا  کتاب بزرگان روافض با نشر ،ندا هبزرگوار از ھیچ کوششی دریغ ننمود

را به ھا  آن ھای گروھی از این امام بزرگوار که عقاید و خرافات هدر رسان با تبلیغات حتی
 .گیرند وجه احسن نقد کرده انتقام می

روافض به ی  هدر دنیا به اندازای  هھیچ طائف :به قول سید ابوالحسن علی ندوی
 اسالم ضرر نرسانده است.

 ،با عموم مسلمینھا  آن علت دشمنی ،و ما در اینجا با ذکر چند صفات بارز روافض
 م.یینما و به خصوص با شیخ االسالم ابن تیمیه را بررسی می

 دروغکذب و  -۱
و مخالف قرآن و  از بارزترین و معروفترین صفات روافض جعل و نشر احادیث دروغ

ی  هد: فرقیفرما شیخ االسالم در این باره می .سنت از زبان اھل بیت رسول خداست
احادیثی که از اھل بیت و از  و روایات به م ھستند کهروافض از دروغگوترین اقوام عالَ 
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 آورند ھرگز نباید اعتناء کرد و جمھور علمای اسالم احادیث و روایات رسول الله می
  .پذیرند اصال نمیرا ھا  آن

را که مشحون از کذب و دروغ است به ھا  آن شیخ االسالم ابن تیمیه یکی از کتب
الحج إلی «کتابی را که ابوجعفر طوسی آن را  :نویسد طور نمونه یادآوری کرده و می

باشد  نعمان ملقب به شیخ مفید می نامگذاری کرده و تألیف محمد بن» ارة المشاھدیز

بیت او در و اھل  صدر این کتاب احادیث و آثاری را از پیامبر خدارا دیدم. مؤلف 
فضائل زیارت اضرحه و قبور آورده که قرآن و احادیث صحیح این فضایل را برای حج بیت 

گونه شک و تردیدی نیست که این فضایل ساخته  الله الحرام ذکر نکرده است!! و جای ھیچ
مفید بوده و پیامبر خدا و اھل بیت از گفتن  جاھلی چون طوسی وھای  انسان ی و پرداخته

شیعیان ھای  کتاب و من کذب و دروغی که در ،ھستند و دور یسر و پا مبّر  این اقوال بی
 یھود و نصاری ھرگز ندیدم.ھای  کتاب دیدم در

 پیامبر خدای  موضعگیری روافض در مقابل صحابه -۲
کرام را به بدی یاد ی  همنسوب به اسالم ھستند که صحابی  هروافض تنھا فرق

سوال  /بن حنبلااز امام احمد  .کنند را به کفر و نفاق متھم میھا  آن هبلک ،نموده
کسی که ابوبکر و عمر را دشنام « شد که رافضی چه کسی است؟ در جواب فرمودند:

 ».دھد رافضی است
 و بغض ،که حب ابوبکر و عمر از ایماناند  هپیشینیان امت بر این امر اتفاق داشت

 نفاق است. ازھا  آن
افضلیت ابوبکر و عمر بر تمام صحابه در بین سلف این امت و حتی کسانی ی  همسأل

خیلی بدیھی و از واضحترین مسائل بوده اند  هکه با علی بوده و بر ضد معاویه جنگید
ابوبکر و عمر بھترین این امت بعد از « از شریک بن عبدالله ثابت است که گفت: ت.اس

گویی در حالی که تو  چطور این کالم را می کسی به او گفت: د،باشن الله می رسول
 شیعه ھستی؟

چطور این سخن را نگویم در حالی که علی در منبر کوفه این سخن را  شریک گفت:
 ».ندا هپیشینیان شیعه این عقیده را داشتی  هگفت و ھم
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ابوبکر و ( نیبر شیخکسی که علی را « د:یفرما می /و به این خاطر سفیان ثوری
کنم که  و گمان نمی ،مھاجرین و انصار را متھم کرده استی  هترجیح دھد ھم )عمر

 ».عملی از این شخص به سوی خداوند باال رود
این مسائل را در ذھن خویش ی  هکرام ھمی  هصحاب، مدافع شیخ االسالم ابن تیمیه

ھا  آن و حجت را بر ،اب دادهھای رافضه را یک به یک جو ھرزه سرایی ه،یادداشت نمود
این کتاب کمیاب ی  همحترم در حین مطالعی  هکه إن شاء الله خوانند دکن می تمام

 یابد. این مطلب را در میعلمی از این ابحاث نموده ی  هاستفادکه  این ضمن

 امامتی  مسأله -۳
چه که اند  هعلما و قلم بدستان روافض بیشتر عمر خویش را صرف این مسأله نمود

 کسی بعد از وفات رسول خدا مستحق امامت بود؟
علی و یا ی  هدربارای  هو یا اشارای  هچون در قرآن کریم (حبل الله المتین) آی و

ف یإثبات تحر یکتاب "فصل الخطاب فمبادرت به نوشتن  ،یابند والیت و فضایل او نمی
ھا ضمانت حفظ و  نفوق آسماتاب رب األرباب" نموده و کتابی که پروردگار بزرگ از ک

ۡ�َا ﴿ بعدی به عھده گرفته و فرموده:ھای  نسل بقای آن را برای �نَّا  ّ�ِۡكرَ ٱإِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
 .»میقطع نگھدار آنبه طور  و ما ؛میردکما قرآن را نازل «. ]۹ :الحجر[ ﴾٩لََ�ٰفُِظوَن  ۥَ�ُ 

و فاقد استدالل  ساقط اعتبار از و آن را ،اد کردهرا دستخورده و تحریف شده قلمد
م یرکقرآن  :ندیوگ نند و میک ف مییری آن را تحرگیدی  هونگا بعضی به ی دانند. می

ه ائمه وجود ندارند قرآن نیز کعنی حاال ی ،بدون تفسیر و سخنان أئمه اعتباری ندارد
 .)١(اعتباری ندارد

نصوص صریح قرآن کریم صدھا روایت و حدیث به نام ائّمه جعل کرده و که  این و یا
 را با آن رد نمودند.

                                           
شاید روافض در جواب بگویند این گفتار و سخنان و احادیث از ائمه در کتابھای ما نقل شده  -١

گوییم: اگر کتابھای حدیثی رافضه را بر اساس منھج علمی (که نزد  است, در جوابشان می
خودشان نیز معتبر است) نقد و بررسی کنیم, چیزی از آن باقی نخواھد ماند, آنچنانکه عالمه 

بررسی و » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«برقعی قمی : کتاب اصول کافی را در کتابی به نام 
دروغ و ساختگی است, ھا  کتاب ند و به این نتیجه رسیدند که اکثر احادیث وارده در ایننقد کرد

 برای پی بردن به این حقیقت به کتاب مذکور مراجعه کنید.
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زیادی در امامت بالفصل ھای  روایت جعل در آن را آسان دانسته و :و اما احادیث
بعد از او (حتی امام مزعوم و مجھول) و ی  هعلی بن ابی طالب و اسامی و عالیم ائم
اند  هوردبوجود آھا  آن کرام و دوست دارانی  هفضایل اھل بیت و در ذم و شتم صحاب

را ھا  آن که شیخ اإلسالم ابن تیمیه این روایات بی سند و بی ارزش را نقد نموده و
 بدور می اندازد. ارزشبی  کاالیھمچون 

کرام) ی  هاحادیث صحیح پیامبر و اجماع بھترین این امت (صحاب ازو ھمچنین 
مؤمنین را  هرا بر جمیع امت محمد ثابت نمودھا  آن والیت صدیق و فاروق و افضلیت

 کند. ھدیه میھا  آن بهسربلند کرده و سرور و خرسندی را 

 ی تجسیم شیخ اإلسالم ابن تیمیه و شبهه
گمراه با شیخ اإلسالم ابن تیمیه دشمنی ی  هدر مباحث گذشته گفتیم که فرق

 پرورانند. خویش میھای  دل این امام بزرگوار را دری  هعمیق داشته و کین
یکی  .کنند زھد و اخالصش طعن وارد می ،وارد کرده و در تقوا بر او اتھامھای ناروا

کنند و بعضی از  از اتھاماتی که دشمنان اسالم بر شیخ اإلسالم ابن تیمیه وارد می
این اند  هکه از موضوع خوب مطلع نیستند این افتراء را درست شمرد نیز مسلمانان

قائل به حد و مکان برای  که این و یا ،است که ایشان به مذھب مجسمه میل داشته
 خداوند پاک بوده است.

شیخ اإلسالم جواب شبھات این ھای  کتاب از خالصه و گذراو ما در اینجا به طور 
 دھیم: اشخاص را می

گویند: شیخ اإلسالم ابن تیمیه برای خداوند جسم ثابت  میکه  این هاما دربار
ش از یخوھای  کتاب از در جاھای مختلفی /باید گفت که شیخ اإلسالم ،کرده می

علو  ،جمله در مجموع الفتاوی الحمویه مسائلی چون استوای خداوند بر عرش
و مذھب اھل سنت و جماعت و سلف  ،نزول رب العزت و غیره را بیان کرده، پروردگار

 این امت را به نحو احسن تشریح داده است.
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ایمان به آن  ،ایمان به خدای  هو از جمل«واسطیه فرموده است: ی  هدر عقید
و یا رسول او آن صفات را  ،چیزھایی است که خداوند متعال خویش را بدان وصف کرده

 .)١(تکییف و تمثیل ،تعطیل ،بدون تحریف ،برایش ثابت نموده باشد

                                           
شود: أوال:  ر است، و در اصطالح اسماء و صفات به دو نوع تغییر گفته میییف به معنای تغیتحر - ١

ُ ٱَوَ�ََّم ﴿ د:یفرما ه میکن قول خداوند یر اییلمات: مثًال تغکر در لفظ ییتغ ُموَ�ٰ تَۡ�لِيٗما  �َّ
 (و خداوند با موسی سخن گفت). ﴾١٦٤

لم بجای که (الله) به رفع(ضمه) قرائت شود، آن را به نصب(فتحه) قرائت نمود، تا متکنیه به جای اک
 خداوند, موسی باشد. 

 ود:لمه اطالق شکر از معنای واقعی یی غیمعناه بر آن کلمات به طوری کر در معنای ییًا: تغیثان
 کالء و ملیر در معنا: مثًال استواء خداوند بر عرشش را بجای (علو) و (استقرار) به استیی=و مثال تغ

 قی از او منتفی گردد.یم، تا معنای استواء حقینکر یتفس
ات و اسماء خداوند تلقی ار صفکباشد، و اصطالحًا بر ان ه مییو تخل کل: در لغت به معنای تریو تعط

ی باشد یه جزکنیا ایه)، و یل جھمیلی بوده (مانند تعطکن است کار ممکن انیه اکشود،  می
ن ھفت صفت در ینند. اک ار میکه بجز ھفت صفت از صفات خداوند، ھمه را انکه) ی(ھمانند اشعر

 ع والبرص.حي، عليم، قدير، والكالم له، إرادة وكذالك السمشوند:  ین قول خالصه میا

نند و آن را با ک ار میکلمه را انکف معنای واقعی یه در تحرکن است یف در ایل و تحرین تعطیفرق ب

کنند, در حالی که در تعطیل معنای واقعی کلمه را انکار  ر واقعی آن جایگزین مییمعنای غ

 کنند. کنند و آنرا با ھیچ معنای دیگری جایگزین نمی می
 ان آنھا:یل و فرق میف و تمثکییت
ه گفته شود: کنیت و چگونگی صفات است. مانند ایفکین ییان و تعیف: در لغت به معنای: بکییت

 باشد.  ا بدان صورت میین صورت و یاستواء خداوند بر عرشش، بد
ه نعوذ بالله کنیزی است. مانند ایه برای چیر و شبیل: در لغت به معنای: اثبات ھمانند، نظیو تمث

ه: کن است ین دو ایان ایالله (دست خداوند) مانند دست انسان است. و فرق مد یگفته شود: 
ر صفت بدون کف، ذکییباشد، اما ت ردن آن به ھمانند و مماثل آن میکد یر صفت با مقکل، ذیتمث
 زی است. ید نمودن آن به چیمق

اسالم خارج  ی رهیشخص را از دا ھا آن اری ازین چھار مورد حرام است و اعتقای به بسیم اکو ح

نند. و ک ن چھار مسأله اجتناب مییه اھل سنت و جماعت از اکل است ین دلیکند. و به ھم می
ان اسماء و صفات الله تعالی را گرفته و معتقد یه ظاھر الفاظ وارد شده در بکن است یاصل بر ا

 ای الله را دارند.یبرکی عظمت و  ستهیقتی شاین الفاظ حقیه اکبود 



 مختصر منهاج السنة    ٢٤

مذھب  :سدینو وی الحمویه نیز آورده است آنجا که میاھمین جمالت را در فت تقریباً 
ل، ینه تمث ،ل استیعنی نه تعطی(است  تمثیل سلف صالح در این باب بین تعطیل و

ه کچنان ،نندک صفات خدایی را به صفات مخلوق تشبیه نمی ،)باشد مین دو ین ایه بکبل
صفاتی را که خداوند متعال  ،و سلف صالح ،نندک ذات الھی را به ذات مخلوق تشبیه نمی

رام است واقع ه حکتا که در تحریف  ،کنند برای خویش ثابت ساخته از او نفی نمی
 نشوند.

امت اسالم بر آن   قول صحیح که« سد:ینو می او در الفتاوی الحمویه در مورد استو
ی  هاستوا دارد آن چنانکه شایست است این است که خداوند متعال بر عرش خویش

و علم و قدرت او  ،ھمچنانکه خداوند متعال عالم و قادر است .جالل و بزرگی اوست
و این استوا  ،ھمینطور بر باالی عرش نیز استوا دارد، مخلوق نیستمانند علم و قدرت 

 باشد. و فوقیت ھرگز مانند استوا و فوقیت مخلوق نمی
سد: ینو پروردگار می علوّ ی  ه) دربار۵/۱۰۶و در الفتاوی الحمویه و مجموع الفتاوی (

و تعالی ھر که گمان برده که بودن خداوند در آسمان به این معناست که آسمان بر ا«
و این فھم نادرست و غلط را ھرگز  ،آن شخص دروغگو و گمراه است ،احاطه یافته

 ».توان به سلف صالح و بزرگان این امت نسبت داد نمی
ی  هدر سفرنام ،جھانگرد و دروغ پرداز معروفی  هابن بطوط این موضوع کهاما  و

که به دمشق داخل شده و شیخ اإلسالم ابن تیمیه را دیده که در  :خویش نوشته است
خدواند متعال از باالی « گفت: روز جمعه بر منبر برای مردم سخنرانی کرده و می

آیم و چند  آید! چنانکه من از این منبر پایین می عرش خویش به آسمان دنیا پایین می
 باید گفت: ،پله از منبر پایین آمد

ھای دروغ و اقوال خالف واقع بسیار  ابن بطوطه حکایتی  هدر سفرنامکه  این اوال:
قبر « سد:ینو میکه  این و از جمله ،درج شده است که ارزش این سفرنامه را پایین آورده

 ».در وسط مسجد اموی دمشق واقع است ÷زکریا
در د شیخ اإلسالم ابن تیمیه یآنگاه که ابن بطوطه به دمشق رسکه  این :دومی  هنکت

البیطار این  هشام شیخ محمد بھجی  هچنانکه عالم ،دمشق زندانی بوده استی  هقلع
 نماید. موضوع را به صراحت بیان می
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ی  هشخص شیخ اإلسالم ابن تیمیه در کتب خویش مسألکه  این و از ھمه مھمتر
نماید که با آن چه جھانگرد از او نقل  نزول را طبق مذھب سلف صالح تشریح می

 د مطابقت ندارد.نمای می
 سد:ینو ) می۵/۵۶۲در مجموع الفتاوی ( /شیخ اإلسالم ابن تیمیه

 ی او تعالیو استوا ،صفات خداوند را مانند صفات مخلوق توجیه نمایدکه  آن و ھر«
را مانند استوای مخلوق تفسیر کند و یا نزول خدا را مانند نزول مخلوق بداند مبتدع و 

 ».گمراه است

جمموعة الرسائل توانید به  ! برای توضیح و تحقیق بیشتر میمحترمی  هخوانند

الكرب، الفتو احلموية، العقيدة التدمرية، العقيدة الواسطية وجمموع الفتاو از شيخ 

 .را بیابیدشبھات وارده ی  هجواب کافی برای ھم تامراجعه فرمایید  اإلسالم ابن تيمية

اینست که دشمنان دین  /ابن تیمیه اتھامات وارده بر شیخ اإلسالمی  هو از جمل
ناصبی بوده و اھل بیت رسول که  این یعنی ،نمایند ایشان را به نصب متھم می ،اسالم

 را دوست ندارد! سالله و علی بن ابی طالب
شیخ اإلسالم ھای  کتاب واقعیت نداشته و در جواب این شبھه باید گفت که اصالً 

 نماید. ابن تیمیه آن را به وجه احسن دفع می
مراجعه  - و از جمله کتاب منھاج السنه - و اگر به کتب شیخ اإلسالم ابن تیمیه

ت مورد ابیم که ایشان در جاھای متعددی از این کتاب نواصب را به شّد ی نماییم در می
را دینداری به  سو ھم چنین خوارج را که دشمنی با علی ،نکوھش قرار داده است

و  به خود جرأت تکفیر و تفسیق و یا سّب که ھا  آن ازو حتی برخی  ،آوردند حساب می
 دادند مورد ذم و مالمت قرار داده است. دشنام علی را می

مذکور را ھای  گروه شیخ اإلسالم ابن تیمیه در کتاب منھاج السنه ذم و نکوھش
باید از  - پندارند چنانکه دشمنانش می - بود و اگر ایشان ناصبی می ،بسیار آورده است

و یا حداقل آنان را  ،نمود دفاع میھا  آن و یا از مواضع ،ردک ن تمجید و ستایش میآنا
 دانست. معذور می

سد: و اما اھل سنت تمام مؤمنان را ینو می )۲/۱۷(شیخ اإلسالم در منھاج السنه 
سخن ھا  آن و از روی علم و انصاف نسبت به ،کنند و از آنان پشتیبانی می ،دوست دارند

 ی هو از راه و روش ھم .ایشان نه از گروه نادانند و نه از اھل ھوا و ھوس ،گویند می
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ی  هو ھم ،نمایند و اعالن برائت می ،کنند نواصب و روافض خویش را دور میھای  گروه
کنند و نیز جایگاه و  دارند و از آنان دفاع می مسلمانان صدر اسالم را دوست می

شناسند و ھمزمان حقوقی را که  به خوبی میبزرگواری و فضایل اصحاب رسول خدا را 
 نمایند. خداوند به اھل بیت عطا فرموده است رعایت می

 )۸/۱۶۵(در منھاج السنه  سفضایل شخص علی بن ابی طالبی  هو دربار
 و الحمد ،والیت و منزلت علی نزد خداوند برای ھمگان آشکار است ،سد: فضیلتینو می

به دروغ  نه نیازی، یما هما این مطلب را درک نمود ،ینثابت و بصورت یقھای  راه لله از
 مشخص نشده است.ھا  آن که صحت روایاتیو نه به  ،ھست

 ت،داشتن علی بر ھر مسلمانی واجب اسو گرامی سد: دوست ینو می )۷/۲۷۱(و در 
 ھمانگونه که دوست داشتن و حب امثال او بر ھر مؤمنی واجب است.

یابید  سد:... و در میان اھل سنت کسی را نمیینو می )۴/۳۹۶(و در منھاج السنه 
 ) کسی دیگر را بر علی مقدم نماید.شعثمان و عمر ،که بجز سه نفر از اصحاب (ابوبکر

) ۴۸۸-۴/۴۸۷(در مجموع الفتاوی  سقاتل حسینی  هدربارکه  این خرهو باال
یا به  ،نمود یا کمک به کشتن او ،اما کسی که حسین را به قتل رسانید و« سد:ینو می

 ».مالئکه و تمام مردمان بر او باد ،لعنت خدا ،کشتن او رضایت داده
شیخ ھای  کتاب شود که بیشتر از این از محترم! ضرورت احساس نمیی  هخوانند

توانیم بگوییم که  به یقین کامل می م،حواله و نصوص ذکر نمائی /ابن تیمیه االسالم
در ذھن شما  که اگر احیاناً  - شکوک و شبھاتکتاب منھاج السنه تمام ی  هبا مطالع

 خواھد شد.و دفع إن شاء الله رفع  - باشد
حتی یک شھر برای امت اسالمی فتح به حال  در خاتمه باید گفت که روافض که تا

با دشمن ھا  این اسالمی ھجوم آوردهھای  سرزمین بلکه ھر گاه دشمن به د،نا هنکرد
 ؛ندا هسپردھا  آن عی از جھان اسالم را بهھمدست شده و مناطق و شھرھای وسی

 ،ھا بر عالم اسالمی یورش آوردند و صلیبیھا  مغول آنگاه که چنانکه تاریخ شاھد است
 .را از دم تیغ گذراندند انمساعدت نموده و به طور مشترک مسلمانھا  آن هروافض ب

جمه و نشر تر"منھاج السنه الّنبویه"مثل ھایی  کتاب پس خیلی جالب و زیباست که
دشمن خویش را ھا  آن قرار گیرد تا که نای مسلمان هو پخش شده و در اختیار عام

بلکه درخواست  ،شناخته و بیش از این فریب شعارھای براق این غداران را نخورند
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مکاید و خرافات روافض را  ،شود دانشمندان و علمای اسالم در این وقت نیز عقاید می
 امت خویش خدمت نمایند.  ضای الھی را کسب نموده و بهو با این کار ر ،بنویسند





 

 

 مقدمه

علِيه وقاطِع الباطل وذَويه، قال اهللا تعاىل: ر احلق ومُ ظهِ ِ  بَۡل ﴿ احلمد هللا مُ  ۡ�َقِّ ٱَ�ۡقِذُف ب
ا تَِصُفوَن  لَۡوۡ�ُل ٱفَإَِذا ُهَو َزاهِٞقۚ َولَُ�ُم  ۥَ�َيۡدَمُغهُ  ۡلَ�ِٰطلِ ٱَ�َ  ه کبل«. ]۱۸األنبیاء: [ ﴾١٨ِممَّ

ن گونه، باطل محو و نابود یو ا ؛سازد کم تا آن را ھالیوبک ما حق را بر سر باطل می
 .»دینک می نش)یه (درباره خدا و ھدف آفرکفی یشود! اما وای بر شما از توص می

ۚ ٱَوزََهَق  ۡ�َقُّ ٱَجآَء  َوقُۡل ﴿  .]۸۱اإلسراء: [ ﴾٨١َ�َن زَُهوٗقا  ۡلَ�ِٰطَل ٱإِنَّ  ۡلَ�ِٰطُل
 .»نا باطل نابود شدنی است!یقی ؛و بگو: حق آمد، و باطل نابود شد«

 .]۴۹سبأ: [ ﴾٤٩َوَما يُعِيُد  لَۡ�ِٰطُل ٱَوَما ُ�ۡبِدُئ  ۡ�َقُّ ٱَجآَء  قُۡل ﴿
زی باشد یتواند آغازگر چ ست و) نمییاز آن ساخته ناری کبگو: حق آمد! و باطل («

 .»ننده آن!کدیو نه تجد

أمحده محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن ال إله إالَّ اهللا وحده ال رشيك له وأشهد أن 

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

  بعد:

 یکی از بزرگترین »منهاج السنة النبوية يف نقض دعاو الرافضة والقدرية«کتاب 
امام مجاھد و صبور و شکیبا، شیخ االسالم احمد بن عبدالحلیم بن ھای  کتاب

باشد که امام در این کتاب به دفاع از حق و اھل حق پرداخته  عبدالسالم بن تیمیه، می
 است.و باطل و اھل باطل را رسوا نموده 

امروزه جوانان مسلمان نیاز شدیدی به خواندن این کتاب و اطالع بر محتوای آن 
اند و آشکارا به اسالم  اسالمی نفوذ کردهھای  سرزمین به ھمۀھا  رافضی دارند، چراکه

گاھان پھن کرده حمله می اند، و در آشکار نمودن عادات  کنند و دامھای خود را برای ناآ
را ھا  رافضی کهھایی  آن ه و مکارانه خود ھیچ ابایی ندارند، ومنافقانه و تباھکاران

فریبند. عموم مذاھب  اند، می را نخواندهھایی  کتاب که چنینھایی  آن شناسند و نیز نمی
پرستان به مرور زمان انحرافات و گمراھی شدید خود را کمتر   اھل بدعت و ھوی

ه با گذشت زمان بر انحراف و کھا  رافضی به جز ،کشند کنند و از آن دست می می
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جنگ با خدا و حامیان دین خدا و بیش از پیش به  ،شود شان افزوده می گمراھی
مملو از سب و لعن و شماتت بھترین مخلوقات خدا ھا  رافضی ھای کتاب خیزند. برمی

و  از تکفیر صحابهھا  آن باشد. می - صیعنی صحابه گرامی پیغمبر –بعد از پیغمبران 
عفان بزرگان و سروران صحابه مثل ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن مخصوصًا 

ویران نمودند، ھیچ  ھایشان را که آتش مجوس را خاموش کردند و پرستشگاه شو غیره
ھای  کتاب ابایی ندارند. تکفیر صحابه و تکفیر کسانی که صحابه را دوست دارند در

ھا  آن است، زیرامورد اعتمادشان به قدری است که از حد حصر و شمار خارج 
این باورند  و بر ،شمارند عبادت مین و یدرا  صفرستادن بر صحابه رسول الله لعنت

که تنھا شیعه و امامانشان انسان ھستند، و بقیه ھیزم آتش بوده، و سرانجام به سوی 
که  این پذیرد مگر نیک ھیچ مسلمانی را نمی شوند، و خداوند کار آتش بازگردانده می

) به این مسأله اشاره ۱۰۸و  ۱۰۷شیعه باشد، ھمچنانکه در کتابشان (کافی، ابواب 
باشد گویای  مورد اعتمادشان میھای  کتاب شده است. و کافی که یکی از مھمترین

 کشید. کینه پنھانشان نسبت به اسالم و کسی است که اسالم را آورد و آن را به دوش
 کنند قرآن برای دو مقصود نازل شده است:  گمان میھا  آن

 و ترفیع شأن و منزلت ایشان و نسل ایشان. سطالب اول: مدح و ثنای علی بن ابی
که  . و از ھمین جاست!و بازگوکردن معایب آنھا صدوم: مالمت اصحاب پیغمبر

ده است. تکیه و گویند: دو سوم قرآن و بنابر قولی سه چھارم قرآن مفقود ش می
اعتمادشان در دین بر دروغھا و ادعاھای دروغینی است که به امامانشان نسبت 

ترین مردم برای دروغ  کننده دھند، و به ھمین دلیل به دروغگوترین مردم و تصدیق می
 کنند. متھم می را به نفاق شگرامیاند، و با این وجود صحابه  و باطل تبدیل شده

بیفزاید و مکرشان را وسیله ھا  آن تاریم که بر خشماز خداوند متعال خواس
 تابند. ھالکتشان، و ھالکت کسانی گرداند که اسالم را برنمی

طوالنی و مجملی در رد بر  مشتمل بر مباحث »منھاج السنة«کتاب از آنجا که 
قدریه و متکلمان و غیره است، خواستم از این طریق مباحثی را انتخاب و گلچین 

خصوص رد روافض نوشته شده، و پیرامون خالفت، صحابه، امھات  نمایم که در
ام، نه در البالی عبارات،  باشد. و چیزی از خودم بر آن نیفزوده المؤمنین و امثال آن می

و نه به عنوان حاشیه و توضیحات. زیرا کالم امام ابن تیمیه از چنان قوت، متانت و 
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گذارد، و نور حق، و وضوح  یقی باقی نمیاستحکامی برخوردار است که نیاز به ھیچ تعل
 نیاز گردانیده است. بیشتر بی توضیحدر گفتار، و قوت استدالل ایشان کتابش را از 

خداوند ایشان و پیروان ایشان را به خاطر جھاد و دفاع از اسالم جزای خیر عطا 
گرداند، کند، و از خداوند متعال خواستاریم ما را در جھاد و پاداش نیک ایشان سھیم 

  ترین خوانده شده است. چرا که خداوند بھترین و بخشنده
 وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وأزواجه وأصحابه أمجعني.





 

 

 سبب تالیف این کتاب

ُ ٱَ�َبَعَث ﴿ گوید: ستایش برازنده خدایی است که: شیخ االسالم می  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ �َّ
نَزَل َمَعُهُم 

َ
ِ�َن َوُمنِذرِ�َن َوأ ِ  لِۡكَ�َٰب ٱُمبَّ�ِ ْ ٱ�ِيَما  �َّاِس ٱِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ  ۡ�َقِّ ٱب �ِيهِ�  ۡخَتلَُفوا

ِينَ ٱ�ِيهِ إِ�َّ  ۡخَتلََف ٱَوَما  وتُوهُ ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآءَ  �َّ
ُ
ُ ٱَنُهۡمۖ َ�َهَدى َ�ۡغَيۢ� بَيۡ  ۡ�َّيَِ�ُٰت ٱ ۡ�ُهمُ أ َّ� 

ِينَ ٱ ْ لَِما  �َّ ْ ٱَءاَمُنوا ُ ٱوَ  ۦۗ �ِإِۡذنِهِ  ۡ�َقِّ ٱ�ِيهِ ِمَن  ۡخَتلَُفوا َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط  �َّ
ۡسَتقِيٍ�   .]۲۱۳: ةالبقر[ ﴾٢١٣مُّ

ج یوجود نداشت. بتدرھا  آن انی(و تضادی در م ؛دسته بودند یکمردم (در آغاز) «
ن حال) یدا شد، در ایپھا  آن انیی در مید آمد و اختالفات و تضادھایو طبقات پدجوامع 

ه به کتاب آسمانی، کم دھند و یتا مردم را بشارت و ب ؛ختیامبران را برانگیخداوند، پ
ان مردم، در آنچه اختالف یتا در م ؛نازل نمودھا  آن رد، باک سوی حق دعوت می

سانی ک) تنھا (گروھی از) ؛ردندکان، در آن اختالف نمیند. (افراد بااکداشتند، داوری 
ده بود، به خاطر یرسھا  آن ھای روشن به افت داشته بودند، و نشانهیتاب را درکه ک

مان آورده یه اکی را یردند. خداوند ، آنھاکانحراف از حق و ستمگری، در آن اختالف 
بری نمود. (اما افراد قت آنچه مورد اختالف بود، به فرمان خودش، رھیبودند، به حق

را بخواھد، به راه ھرکس  مان، ھمچنان در گمراھی و اختالف، باقی ماندند) و خدا،یا بی
 ».ندک ت مییراست ھدا

شریک وجود ندارد،  دھم که ھیچ خدایی به حق جز خدای یگانه و بی و گواھی می

ُ ٱ َشهِدَ ﴿ :دھد ھمچنانکه خداوند خود شھادت می نَّهُ  �َّ
َ
 لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو وَ  ۥ�

ْولُواْ 
ُ
ِ  ۡلعِۡلمِ ٱَوأ خداوند، . «]۱۸آل عمران: [ ﴾١٨ ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو  ۡلقِۡسِط� ٱقَآ�َِمۢ� ب

و  ؛ستیه معبودی جز او نکدھد  جاد نظام واحد جھان ھستی،) گواھی میی(با ا
در  ؛دھند ن مطلب،) گواھی مییای بر ا دام به گونهکفرشتگان و صاحبان دانش، (ھر 

ه کست، یجز او نبه حق معبودی  ؛ام به عدالت داردیه (خداوند در تمام عالم) قکحالی 
 ».م استکیھم توانا و ھم ح
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ایشان  بنده و رسول خداست که سلسله نبوت با بعثت صدھم محمد و گواھی می
مھر خاتم خورد، و خداوند ایشان را وسیلۀ ھدایت، اولیای خویش گردانید و در قرآن 

نُفِسُ�ۡم َعزِ�ٌز َعلَۡيهِ َما َعنِتُّۡم  لََقدۡ ﴿ ایشان را اینگونه ستود:
َ
َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل ّمِۡن أ

 ِ ُ ٱَ�ُقۡل َحۡسِ�َ تََولَّۡواْ  فَإِن ١٢٨رَُءوٞف رَِّحيٞم  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَحرِ�ٌص َعلَۡيُ�م ب َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۖ  �َّ
ُۡتۖ َوُهَو رَبُّ   .]۱۲۹-۱۲۸: ةالتوب[ ﴾١٢٩ ۡلَعِظيمِ ٱ ۡلَعۡرِش ٱَعلَۡيهِ تََو�َّ

و  ؛شما بر او سخت استھای  رنج هکتان آمد ین، رسولی از خود شما بسویقیبه «
(از حق) ھا  آن اگر .و نسبت به مؤمنان، رئوف و مھربان است ؛ت شما داردیاصرار بر ھدا

به حق چ معبودی یھ ؛ندک ت مییفاکخداوند مرا «روی بگردانند، (نگران مباش!) بگو: 
 ».و او صاحب عرش بزرگ است! ؛ردمکل کبر او تو ؛ستیجز او ن

 ترین سالم خدا بر او باد، اما بعد:  بھترین درود و کامل
کتابی به دست بعضی از برادران اھل سنت و جماعت رسیده که یکی از بزرگان 
معاصر روافض آن را تألیف نموده و به وسیله آن مردم را به مذھب امامیه دعوت 

کند. دعوتش متوجه والیان و دیگرانی است که در جاھلیت مانده و معرفت ناچیزی  می
تواند چنین افرادی را با  چرا که تنھا می خبرند، از علم و دین دارند و از اصل دین بی

 دعوت خود بفریبد. 
 دادن روافض است، دھند که عادتشان یاری و کسانی او را در این کار یاری می

ھای ملحد که در اصل  کنند، مثل اصناف مختلف باطنی که اظھار اسالم میھایی  ھمان
که ھایی  ھمان اند. نمودهفالسفه صائبی بوده، و در حقیقت از پیروی پیغمبران خروج 

ھای مختلف را  شمارند، و آیین پیروی از اسالم، و بلکه پیروی از ھیچ دینی را الزم نمی
 ھا اند، و نبوت ھا پدید آورده دانند که پیروان آن آیین متفاوتی میھای  سیاست به مثابه

 اند. دانند که برای مصالح عمومی در دنیا پدید آمده را نیز سیاستی عادالنه می
این صنف از مردم بسیارند و ھر جا که جاھلیت حاکم باشد و عالمان به دیانت و 
نبوت و قائالن به پیروی از نبوت وجود نداشته باشند، تا انوار آن را نمایان سازند، و 

ھای مخالفان نبوت را  منطقی ھای ضاللت را محو نمایند، و افتراء و شرک و بی تاریکی
 کنند. ن جاھایی آن صنف ابراز وجود میبرمال سازند، در چنی

کنند، بلکه به بخشی از لوازمات آن ایمان  اینان نبوت را به صورت مطلق تکذیب نمی
کنند، و در ایمان و تکذیب درجات متفاوتی دارند،  آورند، و بخشی را تکذیب می می
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ری بر بسیاھا  آن شدن حقیقت ھمین تعظیم و بزرگداشت لوازمات نبوت باعث ملتبس
 گردد. از جاھالن می

روافض و جھمیه ابوابی ھستند برای تعرض ملحدان به دین اسالم. الحاد بعضی در 
عرصه اسماء الھی و آیات مبین کتاب خداست، ھمچنانکه بزرگان قرامطه باطنی و سایر 

 اند. منافقان این مباحث را مطرح کرده
ند: این کتاب بزرگترین افرادی که کتاب آن رافضی را با خود آورده بودند، گفت

شوند،  متمایل میھا  آن وسیله روافض برای تأیید مذھبشان در نزد کسانی است که به
مثل امراء و غیره. و گفتند: مؤلف، کتاب را برای شاه معروفی که وی را خدابنده 

ھا و سخنان باطل این کتاب را  نامد، تألیف کرده است و از من خواستند که گمراھی می
سازم، تا بدین وسیله بندگان مؤمن خدا را نصرت دھم، و بطالن اقوال افتراء برمال 

ترین کتاب روافض  این کتاب مستدلکه  این زنندگان را آشکار نمایم. گفتم: با وجود
اند،  باشند، و از استدالل صحیح بویی نبرده ترین مردم می است، ولی این طایفه گمراه

لی، و این طایفه در تأیید مذھب بیشترین فاصله را از زیرا ادله، یا عقلی ھستند، یا نق
ند که ا اند، و از ھمه بیشتر به مدلول این آیه شبیه دالیل عقلی و نقلی پیدا کرده

ْ ﴿ فرماید: می ۡصَ�ِٰب  َوقَالُوا
َ
ۡو َ�ۡعقُِل َما ُكنَّا ِ�ٓ أ

َ
عِ�ِ ٱلَۡو ُكنَّا �َۡسَمُع أ  .]۱۰: کالمل[ ﴾١٠ لسَّ

ان یان دوزخیم، در میردک یا تعقل میم، و یما گوش شنوا داشتند: اگر یگو یو م«
 ».مینبود

روافض در ادلۀ نقلی از ھمه مردم دروغگوترند، و در ادله عقلی از ھمه جاھلترند: 
دھند، و حقایقی  کنند که علماء ضرورت بطالن آن را گواھی می منقوالتی را تصدیق می

اند. و تمایزی بین ناقالن و  ثبوت رسانده کنند که تواتر قطعی آن را به را انکار می
راویان معروف به کذب یا اشتباه و یا جھل و راویان عادل، حافظ و ضابط و معروف و 

کنند دلیل و برھان  گذارند، و عمومًا در این وادی مقلدند، اگرچه گمان می مشھور نمی
 و جبریه.کنند، و گاھی از مجسمه  دارند: گاھی از معتزله و قدریه تبعیت می

را ھا  آن ترند، و به ھمین دلیل عموم علماء ھا جاھل در امور نظری نیز از ھمه فرقه
ای فساد و تباھی در دین  شمارند. بعضی از ایشان به اندازه ترین فرقۀ اسالمی می جاھل

تواند اندازه آن را برشمرد. و اسماعیلیه و  که فقط پروردگار جھانیان می اند ایجاد کرده
وارد شده و به دین اسالم ھا  آن ھای منافق دیگر از کانال ملحد و سایر باطنی نصیریه

اند، و دشمنان دیگری مثل مشرکان و اھل کتاب نیز از طریق ھمین فرقه  ضربه زده
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اند، و ھتک حرمت  اسالمی تسلط یافتهھای  سرزمین برھا  آن اند و با کمک نفوذ کرده
چنان فسادی ھا  آن اند، و با مدد و خون به ناحق ریختهاند،  نموده و اموال مردم را ربوده

 تواند آن را برشمرد. در دین و دنیا بر امت عارض گردیده که تنھا خداوند می
گیرد که امیرالمؤمنین  اصل و ریشه این مذھب از زنادقه منافق سرچشمه می

را به ھا  نآ را به سزای اعمالشان رساند، و گروھی ازھا  آن در زمان حیات خود سعلی
آتش کشید، و قصد کشتن گروھی از ایشان را کرد که از شمشیر برانش گریختند، و 

روایت شده که  سکننده از ایشان را تنبیه کرد. و با اسناد زیادی از علی گروھی افتراء
عمر  ، ابوبکر و سپسصبر باالی منبر کوفه فرمودند: بھترین این امت بعد از پیغمبر

در صحیح ه کچنانالحنفیه داد، واب را نیز به فرزندش محمد بن ھمین جو  .باشد می
 .)١(است بخاری و غیره آمده

، و یا ھم عصر با وی بودند در سبه ھمین دلیل شیعیان متقّدمی که در محضر علی
مورد تفضیل ابوبکر و عمر بر غیره ھیچ نزاعی نداشتند، و تنھا نزاعشان بر سر تفضیل 

ان بر دیگری بود، و این حقیقتی است که علمای بزرگ یکی از دو طرف علی و عثم
اند، و حتی ابوالقاسم بلخی نیز این مطلب را  متقدم و متأخر شیعه به آن اذعان نموده

گوید: شخصی از شریک بن عبدالله پرسید: ابوبکر برتر است یا علی؟  بیان کرده و می
در حالی که شیعه ھستی؟ گویی  جواب داد: ابوبکر. شخص پرسید: آیا این مطلب را می

علی این قاعده را غیر این را بگوید شیعه نیست، و سوگند به خدا! ھرکس  گفت: آری،
امت ابوبکر و سپس  بھترین این صگذاری کرد، آنجا که فرمود: بعد از رسول الله پایه

را رد کنیم؟ و چگونه او را تکذیب نماییم؟ سوگند  سباشد، چگونه گفتار علی عمر می
در کتاب  )٢(دروغگو نبود. این مطلب را قاضی عبدالجبار ھمدانی سا علیبه خد

نقل کرده و گفته: این مطلب را ابوالقاسم بلخی در نقض اعتراض علی » تثبیت النبوه«
 بن راوندی بر جاحظ ذکر کرده است.

                                           
 وغیره. ۱/۳۹وابن ماجه:  ۴/۲۸۸داود:  وابو ص، فضائل اصحاب النبی۵/۷بخاری: نگا:  - ١
مراد قاضی عمادالدین ابوالحسن عبدالجبار بن احمد ھمدانی، شیخ معتزله در عصر خودش  - ٢

ھای این باب است، نگا:ھمان :  یکی از بھترین کتاب» تثبیت دالئل النبوة«باشد و کتابش  می
۲/۵۴۹. 



 

 

 :)۱( فصل
وجوب علم در زمانی که مردم قرون اواخر این امت دربارۀ 

 پیشگامان آنرا لعنت نمایند

چیزی  –منھاج الکرامه  -وقتی آن برادران اصرار کردند که در رد این کتاب 
بنویسیم، و یادآور شدند که رویگردانی از نوشتن ردیه به مثابه خذالن مؤمنان بوده و 

کنند از رد این بھتان عاجزیم. بنابراین آنچه را که  به عالوه اھل طغیان تصور می
خداوند بر خاطرم جاری ساخت، نگاشتم تا به عھد و پیمانی که خداوند با علماء و 

، و از اقامه قسط و عدالت و گواھی به حقانیت خدا قصور مؤمنان بسته وفا نمایم

َها ﴿ فرماید: ننمایم، چنانکه خداوند می ُّ�
َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ َّ�  ِ ٰمَِ� ب ْ قَ�َّ ْ ُكونُوا  لۡقِۡسِط ٱَءاَمُنوا

وِ 
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ٰٓ أ ِ َولَۡو َ�َ يۡنِ ٱُشَهَدآَء ِ�َّ ۡقَر�َِ�ۚ ٱوَ  ۡلَ�ِٰ�َ

َ
ۡو فَقِٗ�� فَ إِن يَُ�ۡن َغنِيًّ  ۡ�

َ
ُ ٱا أ ۡوَ�ٰ  �َّ

َ
أ

ُ  لَۡهَوىٰٓ ٱبِِهَماۖ فََ� تَتَّبُِعواْ  ن َ�ۡعِدل
َ
ْۚ أ ْ ۥٓ �ن تَۡلوُ  وا ۡو ُ�ۡعرُِضواْ فَإِنَّ  ا

َ
َ ٱأ َ�َن بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِٗ��  �َّ

خدا د! برای ینکام به عدالت یامال قکد! یا مان آوردهیه اکسانی کای « .]۱۳۵النساء: [ ﴾١٣٥
ان شما یکا پدر و مادر و نزدیان خود شما، ین گواھی) به زید، اگر چه (ایشھادت دھ

ه از آنان کر باشند، خداوند سزاوارتر است یا فقیغنی ھا  آن ه) اگرکبوده باشد! (چرا 
د شد! و یه از حق، منحرف خواھک ؛دینکروی نین، از ھوی و ھوس پیند. بنابراکت یحما

د، خداوند به آنچه انجام ییا از اظھار آن، اعراض نمای، و دینکف یاگر حق را تحر
گاه استیدھ می  ».د، آ

ْ ۥٓ �ن تَۡلوُ ﴿ در این آیه مراد از  مراد ازییر گواھی به حقانیت خدا بوده، و تغ ﴾ا

﴿ ْ  باشد. کتمان آن شھادت می ﴾ُ�ۡعرُِضوا
خداوند به این ترتیب به صداقت و بیان حقیقت امر نموده و از دروغ و کتمان 
حقیقت در مورد اموری که علم به آن و اظھار آن الزم است، نھی کرده است. 

 فرماید: اند، می نیز در حدیثی که بخاری و مسلم روایت کرده صھمچنانکه پیغمبر
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ا بورك هلما يف بيعهما، و�ن كتما و�ذبا ابليعان باخليار ما لم يتفرقا، فإن صدقا و�يّن«
=.)١(»�قت بر�ة بيعهما

اند، در انجام معامله مختارند.  یعنی: خریدار و فروشنده تا زمانی که از ھم جدا نشده
برکت قرار داده ھا  آن پس اگر راستگو باشند و برای یکدیگر تبیین کنند، در معامله

ھا  آن کدیگر دروغ بگویند، برکت از معاملهشود، و اگر چیزی را پنھان کنند و به ی می
 برچیده خواھد شد.

و خصوصًا کتمان حقیقت در زمانی که مردم قرون اواخر این امت اسالمی، 
ھر وقت مردم اواخر «پیشگامان آن را لعنت نمایند، ھمچنانکه در اثر منقول است که: 

آن را اظھار کند زیرا علمی دارد باید ھرکس  این امت، پیشگامان آن را لعنت نمایند،
کسی که در آن روز علمی را کتمان نماید مانند کسی است که قرآن را کتمان 

 .)٢(»کند می
علت این امر نیز واضح است: پیشگامان این امت ھمان کسانی ھستند که با 

به ھا  آن گویی از تصدیق، علم، عمل و تبلیغ به اقامه این دین پرداختند، بنابراین عیب
 گردد. گردانی مردم از رساالت انبیاء می گویی از دین بوده و باعث روی بمثابه عی

و البته اولین کسی که بدعت تشیع را اظھار کرد، ھمین ھدف را داشت؛ 
خواست مردم را از راه خدا باز دارد، و رساالت آسمانی را ابطال نماید، و به ھمین  می

کردند، و حقیقت  خود اظھار می دلیل این نیت خود را به میزان ضعف مردم پیرامون
کننده را در نزد ملحدان کامًال آشکار نمودند. ولی این گرایش در  این بدعتھای گمراه

بین بسیاری از کسانی که از ملحدان منافق نبودند اّما دچار نوعی شبھه و یا جھالت 
طلی پرستی شده بودند، رواج یافت، و این اصل و سرچشمه شیوع ھر با آمیخته با ھوی

َما َضلَّ َصاِحُبُ�ۡم َوَما َغَوٰى  ١إِذَا َهَوٰى  �َّۡجمِ ٱوَ ﴿ فرماید: است. خداوند متعال می
سوگند به « .]۴-۱النجم: [ ﴾٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣ لَۡهَوىٰٓ ٱيَنِطُق َعِن  َوَما ٢

از حق و »)  ص«ه ھرگز (محمد ک .ندک می (غروب)ه افولکھنگامی  ا)ی(ثرستاره

                                           
البیوع، ومسلم:  ، کتاب۳/۵۸را بخاری در مواضع متعدد ذکر کرده است، نگا:  این حدیث - ١

 ، کتاب البیوع.۳/۱۱۶۴
، نقل کرده که ضعیف ۹۷-۱/۹۶ابن ماجه این حدیث را به صورت مرفوع از جابر در سنن :  - ٢

 است.



 ٣٩ ): دربارۀ وجوب علم در زمانی که مردم قرون اواخر...۱فصل (

و ھرگز از روی ھوای نفس سخن  .رده استکمنحرف نشده و مقصد را گم نت یھدا
 ».ستیبر او نازل شده ن (از جانب الله) هکزی جز وحی ید چیگو د! آنچه مییگو نمی

و  شمارد. پرستی بری می را از گمراھی و ھوی صبه این ترتیب خداوند، پیامبرش

�َ�ُٰنۖ ٱا وََ�َلَهَ ﴿ فرماید: در جای دیگر می  .]۷۲األحزاب: [ ﴾٧٢َ�َن َظلُوٗما َجُهوٗ�  ۥإِنَّهُ  ۡ�ِ
 ».ار ظالم و جاھل بودیاو بس ؛دیشکاما انسان آن را بر دوش «

 ھمان گمراه است. » جھول«کند و  پرستی می کسی است که ھوی» ظلوم«
وضعیت اھل بدعت که مخالف قرآن و سنت ھستند، نیز چنین بوده، و جز از ظن و 

پرستی  کنند، و دچار گمراھی و ھوی شان پیروی نمی گمان و آرزوھا و امیال نفسانی
پرستند، با بھترین اولیای  اند، مخصوصًا روافض. زیرا از ھمه بیشتر گمراه و ھوی شده

که ھمانا سابقین نخستین مھاجر و انصار و پیروان خوب ایشانند  –خدا بعد از پیامبران 
کفار و منافقان یھودی، مسیحی، مشرک و اصناف مختلف  ورزند، و با دشمنی می –

کنند. بنابراین  ملحدان مثل نصیریه، اسماعیلیه و غیره دوست بوده و دوستی می
ھنگام اختالف و منازعه بین مؤمنان و کفار در مورد پروردگار، چه در عرصه مشاجرات 

مسلمانان با اھل کتاب و مشرکان،   بینھای  جنگ گفتاری، و چه در عرصه عمل مثل
طبیعی است که روافض، مشرکان و اھل کتاب را بر علیه مسلمانان یاری دھند، 

ن و غیره بر ضد مغوالھمچنانکه این کار به مرات تکرار و تجربه شده است، مثل یاری 
مسلمانان در خراسان، عراق، جزیره، شام و ... و مثل یاری مسیحیان بر علیه 

 .)١(متعدد دیگرانان در شام و مصر و موارد مسلم
 ن کافر بهمغوالدر یکی از بزرگترین حوادثی که در قرن چھارم و ھفتم روی داد و 

شماری از مسلمانان را قتل عام نمودند،  اسالمی ھجوم آورند و تعداد بیھای  سرزمین
ر گذاشتند. و روافض بیشترین دشمنی با اسالم و ھمکاری با کفار را از خود به یادگا

را حمار یھود ھا  آن ای که مردم شان با یھود مشھور است، به گونه ھمچنین ھمکاری
 اند. نامیده

                                           
 و عراق و افغانستان در حال حاضر. - ١





 

 

 :)۲فصل (
 )١(از مواردمشابهت روافض با یهودیان و مسیحیان در بسیاری 

نام نھاده، در حالی که  »منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة«مولف رافضی کتابش را 

نامگذاری کند، ھمچنانکه اگر کسی ادعای طھارت  »منهاج الندامة«شایسته بود آن را 
کند ولی از زمره کسانی باشد که خداوند نخواھد قلبش پاک گردد و بلکه از زمره 

و طاغوتیان است، توصیفش به نجاست و تیرگی بھتر است از پرستان و منافقان  بت
 بودن و طھارت. توصیف به پاک

ای رسوخ کند، دشمنی با  ھا که ممکن است در قلب بنده یکی از بزرگترین آلودگی
مؤمنان برگزیده و بزرگان اولیای خداست، به ھمین دلیل خداوند بعد از آن اولیای 

َ�َا  ۡغفِرۡ ٱَر�ََّنا ﴿ گویند: دانسته، مگر آنان که میبزرگ کس دیگری را در فیء سھیم ن
ِينَ ٱَوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  َّ�  ِ يَ�ٰنِ ٱَسبَُقونَا ب ِيَن َءاَمُنواْ َر�ََّنآ إِنََّك رَُءوٞف  ۡ�ِ َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ ّلِ�َّ

 .]۱۰الحشر: [ ﴾١٠رَِّحيٌم 
امرز، و در یگرفتند ب یشیمان بر ما پیه در اکپروردگارا! ما و برادرانمان را «
 ».یمینسبت به مؤمنان قرار مده، پروردگارا! تو مھربان و رح یا نهکیمان حس و یدلھا

ھایی بین روافض و یھود شده است، مثل  و ھمین دشمنی منشأ پیدایش مشابھت
 پرستی و سایراخالق پست یھودیان. ھوی

پرستی و بسیاری  در غلو، جھالت، ھوی ند، مثالً ا هو از وجوھی نیز به مسیحیان شبی
 از اخالق دیگر مسیحیان.

اند، و از جھاتی کامًال به مسیحیان، و این اوصاف  از جھاتی کامًال به یھودیان شبیه
 مشابه برای ھمه مشھود است.

                                           
نوشته:  »بذل املجهود فی اثبات مشاهبة الرافضة لليهود« برای اطالعات بیشتر در این باره به کتاب - ١

ھود و ین روافض و یتاب تمام مشابھات بکن یشان در ایدکتر عبدالله الجمیلی, مراجعه کنید, ا
  نند.ک ن اثبات مییتابھای طرفکر مراجع از کنصاری را با ذ
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اند و از  علمای کوفه از قبیل شعبی و امثال وی، روافض را از ھمه بھتر شناخته
ام، اگر از پرندگان بودند حتمًا پرنده  تر ندیده احمق خشبیهشعبی نقل شده که گفت: از 

بودند. به خدا سوگند!  بودند، و اگر از چھارپایان بودند، حتمًا االغ می خوار می نجاست
 سام را از جواھرات پرکنند تا در قبال آن دروغی به علی خانهبخواھم ھا  آن اگر از

بندم.  ببندم، قطعًا این کار را خواھند کرد. ولی به خدا سوگند! ھرگز بر او دروغ نمی
این گفتار به این صورت مفصل به شعبی نسبت داده شده است، ولی ظاھرًا نقل مفصل 

در کتاب  )١(ابوحفص ابن شاھینن گفتار از غیر ایشان نقل شده است، ھمچنانکه یا

روایت کرده که: محمد بن ابی القاسم بن ھارون از احمد بن ولید  »اللطف يف السنة«
واسطی از جعفر بن نصیر طوسی واسطی از عبدالرحمن بن مالک بن مغول از پدرش 

کننده برحذر  ه کند که شعبی گفت: شما را از پیروان این آرزوھا و امیال گمرا نقل می
اند، بلکه  اند که از روی رغبت و رھبت وارد اسالم نشده روافضھا  آن دارم، و بدترین می

 ساند، و علی در ظاھر به اسالم گراییدهھا  آن کردن برای انتقام از مسلمانان و گمراه
از  –ھا عبدالله بن سبأ یھودی  را به آتش کشید، و تبعید کرد. یکی از این تبعیدیھا  آن

عبدالله بن یسار ھا  آن است که به سباباط تبعید شد و یکی دیگر از –یھودیان صنعاء 
 تبعید گردید. رذخااست که به 

 : بودن یهودیان و روافض است علت این امر مشابه
گویند: امامت از  باشد و روافض می داود می گویند: فرمانروایی از آن آل یھودیان می
 است. سآن فرزندان علی
زمان خروج مسیح دجال و نزول شمشیر از آسمان، جھاد در گویند: تا  یھودیان می

گویند: تا زمان خروج مھدی و آمدن ندا از آسمان  راه خدا الزم نیست. و روافض می
 جھاد در راه خدا الزم نیست.

اندازند. و روافض  یھودیان نماز را تا ھنگام ظاھرشدن کامل ستارگان به تعویق می

روایت  صاندازند. حدیثی از پیغمبر ستارگان به تأخیر میشدن  نماز مغرب را تا ظاھر

                                           
است، نگا: تذکرة الحفاظ :  ۳۸۵مراد ابوحفص عمر بن احمد بن عثمان بغدادی که متوفی سال  - ١

۳/۱۸۳. 



 ٤٣ ): مشابهت روافض با یهودیان و مسیحیان در بسیاری...۲فصل (

ال تزال أميت ىلع الفطرة ما لم يؤخروا املغرب إىل اشتباك «فرمودند: شده که 
 K)١(»انلجوم

مانند اگر نماز مغرب را تا  یعنی: امت من ھمچنان بر فطرت پاک اسالم باقی می
 ھنگام ظاھرشدن کامل ستارگان به تأخیر نیندازند.

 اند. ، روافض نیز چنینشوند میشان متمایل  یھودیان اندکی از قبله
 اند. دھند، روافض نیز چنین یھودیان در نمازشان دست و پا تکان می

 اند. اندازند، روافض نیز چنین یھودیان لباسشان را در نماز پایین می
 اند. ای برای زنان قائل نیستند، روافض نیز چنین یھودیان عده

 گویند قرآن تحریف شده است. ورات را تحریف کردند، روافض نیز مییھودیان ت
گویند: خداوند پنجاه نماز را بر ما فرض کرده است، روافض نیز چنین  یھودیان می

 گویند. می
گویند: السام علیکم و  کنند، و بلکه می یھودیان مخلصانه به مؤمنان سالم نمی

 اند. ز چنینبه معنی مرگ و نابودی است، روافض نی» سام«
 اند. خورند، روافض نیز چنین را نمی )٢(یھودیان ماھی زناب و مارماھی

 اند. دانند، روافض نیز چنین یھودیان مسح بر خفین را جایز نمی
اند.  شمارند، روافض نیز چنین یھودیان اموال ھمه مردم را برای خود مباح می

ْ ﴿ فرماید: خداوند در قرآن در مورد یھود می ّمِّ�ِ ٱلَۡيَس َعلَۡيَنا ِ� قَالُوا
ُ
آل [ ﴾لٞ َسبِي نَ  ۧۡ�

 ».میستیھود)، مسؤول نیر ین (غییما در برابر ام« .]۷۵عمران: 
 اند. و روافض نیز چنین

برند، روافض نیز  یھودیان با گذاشتن یک طرف سر بر روی زمین سجده می
 اند.  چنین

دھند، روافض  تکان مییھودیان قبل از سجده، سرشان را مثل رکوع چندین مرتبه 
 اند. نیز چنین

                                           
 .۵/۴۲۲و  ۴/۱۴۷، احمد: المسند، ۱/۲۲۵و ابن ماجه،  ۱/۱۶۹ابوداود؛ السنن،  - ١
 سھا با علی کنند ھمه ماھی ماھی زناب و مارماھی دو نوع ماھی ھستند که روافض گمان می - ٢

 صحبت کردند به جز این دو نوع ماھی.
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گویند: او دشمن ما از بین مالئکه است،  ورزند و می یھودیان با جبرئیل دشمنی می
 گویند: جبرئیل با وحی بر محمد به اشتباه رفت. اند و می روافض نیز چنین

مسیحیان َمھری که  این روافض در یک خصلت نیز به مسیحیان شبیه ھستند و آن
برند، روافض نیز متعه را جایز  تمتع میھا  آن کنند و بلکه تنھا از تعیین نمیبرای زنان 

 دانند. می

 مسیحیان در دو خصلت از روافض برترند:  یهودیان و
اند؟ جواب دادند: اصحاب  از یھود پرسیده شد: از امت شما چه کسانی بھترین

اند؟ جواب دادند:  و از مسیحیان پرسیده شد: از امت شما چه کسانی بھترین .موسی
اند؟ جواب  حواریون عیسی. و از روافض پرسیده شد: از امت شما چه کسانی بدترین

 دادند: اصحاب محمد.
اصحاب ھا  آن استغفار کنند ولی صبه روافض امر شد که برای اصحاب محمد

روز قیامت زیر شمشیر زور خواھند ماند، نه  و لعن نمودند. و تا را سب صمحمد
قدم باشند، و نه بر شعاری مشترک  توانند پرچمی برافرازند، و نه بر راه خود ثابت می

برد، دعوتشان مردود است، آراء و امیالشان  متحد شوند، و نه دعوتشان راه به جایی می
ای به  آتش فتنه نشان عین تفرق است، و ھر وقت بخواھندگردھم آمد و ،است مختلف

 پا کنند، خداوند آن را خاموش خواھد کرد.
مورد تأیید است، مثًال ھا  آن در مورد روافض اقوالی از شعبی روایت شده که صحت

شدند و اگر پرنده  بودند حتمًا از صنف االغ می گوید: اگر شیعیان از چھارپایان می می
 شدند. خواران می بودند حتمًا از صنف نجاست می

گوید: محمد بن عباس نحوی از ابراھیم حربی از ابوربیع زھرانی از  شاھین می ابن
کند که شعبی گفت: اگر شیعیان از  وکیع بن جراح از مالک بن مغول نقل می

بودند ... . ولی سند معروف این روایت، نقل آن از عبدالرحمن بن مالک  چھارپایان می
 بن مغول از پدرش از شعبی است.

کند که ابوعمرو  جریانی را در کتابش نقل می )١(ش بن اصرمابوعاصم خشی
کند، و  ن جریان را با ذکر طرق اصرم بازگو میطلمنکی در کتابش در علم اصول آ

                                           
باشد، نگا: تھذیب التھذیب،  می ۲۵۳بوعاصم نسائی متوفی مراد خشیش بن أصرم بن أسود، ا - ١

۳/۱۴۲. 
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جریان از این قرار است که: ابوجعفر رقی از عبدالرحمن بن مالک بن مغول از پدرش 
ین قوم(روافض) کند که گفت: به عامر شعبی گفتم: چه کسی تو را از ا نقل می

بازداشت در حالیکه یکی از بزرگانشان بودی؟ جواب داد: این قوم را دیدم که 
ھا  آن تراشند. سپس گفت: ای مالک! اگر از اساس برای خود می دستاویزھایی بی

کنده سازند، و یا  بخواھم بنده و غالم من شوند، یا بخواھم خانه ام را از طال و جواھرات آ
نسبت دھم، این  سرا طواف کنند تا در قبال آن دروغی را به علی ام بخواھم که خانه

کار را خواھند کرد، ولی سوگند به خدا! ھرگز این کار را نخواھم کرد. ای مالک! من 
ام، چنانچه پرنده بودند  ندیده خشبیهتر از  ام ولی احمق پرست را دیده ھمه طوایف ھوی

شدند. ای مالک!  ارپایان بودند، االغ میشدند و چنانچه از چھ خواران می از صنف نجس
اند، بلکه برای انتقام و به منظور  اینان از روی رغبت و رھبت وارد اسالم نشده

 اند. انگیزی به اسالم گرویده فتنه
خواھند به اسالم طعنه بزنند ھمچنانکه پاولز بن یوشع، پادشاه  میھا  این ای مالک!

رود و مورد قبول واقع  یک وجب ھم باال نمیھا  این یھود، بر مسیحیت طعنه زد، و نماز
 شود. نمی

را به آتش کشید و تعدادی را تبعید کرد، یکی ھا  آن تعدادی از سطالب علی بن ابی
ھا عبدالله بن سبأ یھودی از یھودیان صنعاء است که به سباباط تبعید  از آن تبعیدی

را ھا  آن گروھی از سشد. و علیشد، یکی دیگر ابوبکر کروس است که به جابیه تبعید 
با آتش سوزاند، ھمان گروھی که به نزد ایشان آمده و گفتند: تو ھمان ھستی. فرمود: 

دستور داد آتشی  سمن چه کسی ھستم؟ گفتند: تو پروردگار ما ھستی. علی
 فرمود: ھا  آن را در آن انداخت و در موردھا  آن برافروختند و

ــــت األمــــر أمــــراً منكــــراً   ملــــا رأي
  

 أججــــت نــــاري ودعــــوت قنــــرباً  
 

غالمم  –یعنی: وقتی آن واقعیت زشت و ناپسند را دیدم آتشم را برافروختم و قنبر 
 را صدا زدم. –

 بسان مصیبت و بالی یھودیان است: ھا  این ای مالک! مصیبت و بالی
گویند: امامت جز  گویند: فرمانروایی از آن آل داود است، روافض نیز می یھودیان می

 نیست. ساز آن فرزندان علی
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گویند: تا ھنگام خروج مسیح دجال و نزول شمشیر از آسمان جھاد در  یھودیان می
گویند: تا زمان خروج مھدی از آل محمد و ندا  راه خدا الزم نیست، و روافض نیز می

 آمدن از آسمان مبنی بر تبعیت از او، جھاد در راه خدا الزم نیست.
روز پنجاه نماز بر ما فرض کرده است، و  وند در ھر شبانهگویند: خدا یھودیان می

 گویند. روافض نیز چنین می
و از اند  خوانند و روافض نیز چنین یھودیان تا آشکارشدن ستارگان نماز مغرب را نمی

ال تزال أميت ىلع اإلسالم ما لم تؤخر املغرب إىل اشتباك «روایت شده که:  صپیغمبر
 .)١(»انلجوم

ماند تا زمانی که نماز مغرب را تا ھنگام  یعنی: امت من ھمچنان بر اسالم می
 به تأخیر نیندازند. –مثل یھود  –آشکارشدن ستارگان 

 اند. ایستند و روافض نیز چنین یھودیان به ھنگام نماز قدری از قبله منحرف می
که . روایت شده اند اندازند، روافض نیز چنین یھودیان لباسشان را در نماز پایین می

برایش  از کنار مردی گذشت که ردایش را پایین کشیده بود، پیغمبر آن را صپیغمبر
 باال زد.

 یھودیان تورات را تحریف کردند، روافض نیز قرآن را تحریف کردند.
 اند. کنند، روافض نیز چنین گاھی بلند برای نماز صبح اتخاذ می یھودیان سجده

یعنی » سام«گویند: السام علیکم و  کنند و بلکه می یھودیان مخلصانه سالم نمی
 اند. مرگ و نابودی، روافض نیز چنین

گویند:  گویند: او دشمن ماست، روافض نیز می اند و می یھودیان دشمن جبرئیل
 جبرئیل درآوردن وحی دچار اشتباه شد.

قَالُواْ ﴿ فرماید: میھا  آن شمارند و خداوند در مورد یھودیان اموال مردم را مباح می
ّمِّ�ِ ٱلَۡيَس َعلَۡيَنا ِ� 

ُ
ھود)، مسؤول یر ین (غییما در برابر ام« .]۷۵آل عمران: [ ﴾لٞ َسبِي نَ  ۧۡ�

 ».میستین
 دانند. و روافض نیز اموال ھر مسلمانی را مباح می

برند، روافض نیز  تمتع میھا  آن دھند و تنھا از ای به ھمسرانشان نمی یھودیان مھریه
 شمارند. جایز میمتعه را 

                                           
 منابع این حدیث قبال ذکر گردید. - ١
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 اند. دانند، روافض نیز چنین یھودیان [ریختن] خون ھر مسلمانی را مباح می
 اند. دانند، روافض نیز چنین دادن مردم را روا می یھودیان فریب
شود، روافض نیز  گویند: طالق جز به ھنگام قاعدگی واقع نمی یھودیان می

 اند.  چنین
شمارند، روافض نیز  اند، روا نمی ھمبستر شده یھودیان جدایی از کنیزی را که با او

 اند. چنین
 اند. دانند، روافض نیز چنین یھودیان گوشت ماھی جّری و مارماھی را حرام می

 اند. دانند، روافض نیز چنین یھودیان گوشت خرگوش و طحال را حرام می
 اند. دانند، روافض نیز چنین یھودیان مسح بر خفین را جایز نمی

اند، در حالی که برای  سازند، روافض نیز چنین ر گور لحد نمییھودیان د
 لحد ساخته شد. صپیغمبر

گذارند، روافض نیز  تر درخت خرما را در کفن مردگانشان می   ۀیھودیان شاخ
 اند. چنین

سپس گفت: ای مالک! یھودیان و مسیحیان در یک ویژگی بر روافض فضیلت دارند: 
از یھودیان پرسیده شد: بھترین امت شما چه کسانی ھستند؟ جواب دادند: اصحاب و 
یاران موسی. از مسیحیان پرسیده شد: بھترین امت شما چه کسانی ھستند؟ جواب 

بدترین امت شما چه کسانی ھستند؟ دادند: حواریون عیسی. و از روافض پرسیده شد: 
روافض امر شد به  -که مرادشان طلحه و زبیر است  –جواب دادند: حواریون محمد 

را سب و لعن نمودند و تا روز قیامت ھا  آن ستغفار کنند، ولی صبرای یاران محمد
شان به زیر و  حاکم خواھد بود، دعوتشان مردود، پرچمھا  آن شمشیر زورگویی بر

َها ﴿ پراکنده خواھد بود: آرایشان
َ
ۡطَفأ

َ
ۡوقَُدواْ نَاٗر� ّلِۡلَحۡرِب أ

َ
ۚ ٱُ�ََّمآ أ ُ �ِض ٱَو�َۡسَعۡوَن ِ�  �َّ

َ
�ۡ 

ُ ٱفََساٗد�ۚ وَ   .]۶۴: ةالمائد[ ﴾٦٤ لُۡمۡفِسِدينَ ٱَ� ُ�ِبُّ  �َّ
و برای فساد در  ؛ھر زمان آتش جنگی افروختند، خداوند آن را خاموش ساخت«

 ».و خداوند، مفسدان را دوست ندارد ؛نندک مین، تالش یزم

نیز چنین کالمی را با طرق  »رشح اصول السنة«ابوالقاسم طبری اللکائی در کتاب 
اند و بعضی دارای زوایدی ھستند از وھب بن بقیه  متعدد که بعضی کامًال مشابه

کند.  واسطی از محمد بن حجر باھلی از عبدالرحمن بن مالک بن مغول نقل می
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بدالرحمن بن مالک بن مغول ضعیف است ولی ذم روافض توسط شعبی از طرق دیگر ع
 به اثبات رسیده است.

توجه به این نکته ضروری است که واژه رافضی با رد و انکار زید بن علی بن حسین 
و یا  ۱۲۱یعنی به  ۱۲۰در دوره خالفت ھشام مصطلح شد، و این ماجرا به بعد از سال 

گوید: زید بن علی  گردد. ابوحاتم بستی می خالفت ھشام برمی ھجری، و اواخر ۱۲۲
و در کوفه به قتل رسید و بر چوب ضخیمی به صلیب کشیده  ۱۲۲بن حسین در سال 

 نمایند. شد، زید از بزرگان و علمای اھل بیت بود و شیعه او را به خود منتسب می

 نقطه آغازین دو اصطالح رافضه و زیدیه
ھنگامی که زید علیه حکومت خروج نمود شیعه به دو فرقه رافضه و زیدیه تقسیم 

رحمت فرستاد، گردید: وقتی که از زید در مورد ابوبکر و عمر سؤال شد و او بر آن دو 

یعنی مرا مردود شمردید. و  »رفضتموين«گفت: ھا  آن گروھی او را نپذیرفتند و او خطاب به
(دعوت) زید را پذیرفتند و  ضه نامیده شدند، و در مقابل، گروھیبه این ترتیب این گروه راف

زیدیه نام گرفتند، زیرا به زید منسوب شدند، و وقتی به صلیب کشیده شد، تعدادی شبانه 
 کردند. به آن محل آمده و در آنجا عبادت می

شعبی در اوایل خالفت ھشام و یا اواخر خالفت برادرش یزید بن عبدالملک در سال 
وفات یافت، بنابراین اصطالح رافضی در آن زمان متداول نبوده  ۱۰۵و یا حوالی  ۱۰۵

شود که الفاظ ذکر شده در روایت فوق  است، به ھمین دلیل و دالیل دیگر مشخص می
که مشتمل بر واژه رافضی است از شعبی صادر نشده است. در زمان شعبی اسامی 

گفتند: ما جز در  زیرا شیعیان می شده است مثل خشبیه، دیگری بر شیعه اطالق می
جنگیم، پس زمانی که امام نباشد با خشب (چوب)  معیت امام معصوم با شمشیر نمی

 کنیم. مبارزه می
تر از خشبیه  و به ھمین دلیل در بعضی از منقوالت از شعبی روایت شده که: احمق

ی بوده است، و البته ام. به این ترتیب نقل لفظ رافضی از شعبی، از باب نقل به معن ندیده
بودن عبدالرحمن نیز اشاره کرد، و ظاھرًا نظم و تألیف این کالم به  باید به ضعیف 

گردد که قسمتی از آن را از شعبی شنیده است، و  عبدالرحمن بن مالک بن مغول برمی
عبدالرحمن آن را با که  این دھنده این کالم شعبی باشد، و یا کند که نظم فرقی ھم نمی

ھایش از شیعه، و یا شنیدن  ده اوضاع شیعه در عصر خودش، و با تکیه بر شنیدهمشاھ
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اقوال علماء در مورد شیعه، و یا از مجموع این طرق گرد آورده و نظم بخشیده باشد، زیرا 
 نیازی به سند داشته باشد.که  این این سخن مستدل بوده و قابل اثبات است، بدون

 کنند. مرادش بعضی از گویند و چنان می میگوید: روافض چنین  و کسی که می

ِ ٱ ۡ�نُ ٱُعَزۡ�ٌر  ۡ�َُهودُ ٱ َوقَالَِت ﴿ فرماید: ھمچنانکه خداوند می ھاست آن  �ََّ�َٰرىٱَوقَالَِت  �َّ
ِۖ ٱ ۡ�نُ ٱ لَۡمِسيحُ ٱ  .]۳۰: ةالتوب[ ﴾�َّ

 ».ح پسر خداست!یفتند: مسگر پسر خداست! و نصاری یگفتند: عزھود ی«

ِ ٱيَُد  ۡ�َُهودُ ٱ َوقَالَتِ ﴿ فرماید: میو باز  يِۡديِهمۡ  �َّ
َ
 .]۶۴: ةالمائد[ ﴾َمۡغلُولٌَةۚ ُغلَّۡت �

 ».شان بسته باد!یھا دست» ر) بسته استیدست خدا (با زنج«ھود گفتند: یو «(
، زیرا ھمه یھودیان و ھمه ھاست آن که مراد از یھود و نصاری در این آیات گروھی از

 گویند. در مورد روافض نیز این گونه است. نمیمسیحیان این را 
ھای بین روافض و یھود چندین برابر مقداری است که در  با این توضیح مشابھت

 روایت آمده است، مثًال: 
 دانند. بعضی از روافض مثل یھودیان گوشت مرغابی و شتر را حرام می

یجه در شبانه روز کنند، و در نت و مثل یھودیان ھمیشه دو نماز را با ھم جمع می
 خوانند. تنھا در سه نوبت نماز می

 شود. گویند: طالق جز در صورت حضور شاھد واقع نمی و مثل یھودیان می
و مثل سامره که بدترین فرقه یھودی ھستند تن و بدن مسلمانان دیگر و اھل کتاب 

شده بر شمارند، و آب و مایعات ریخته  ھایشان را حرام می دانند، ذبیحه را نجس می
دانند، و ظروفی را که توسط غیره مورد استفاده قرار گرفته  را نجس میھا  آن بدن

با سایر مسلمانان مثل رفتار سامره با سایر ھا  آن شویند، و خالصه رفتار است، می
 باشد. یھودیان می

نمایند، و  شان را اظھار می کنند و خالف دشمنی درونی و مثل یھودیان تقیه می
 ی فراوان دیگری از این قبیل.ھا مشباھت

 های روافض بعضی از حماقت
حفر از چاھی که یزید ھا  آن ھای این طایفه بسیار است، مثًال بعضی از سایر حماقت
رودھایی که  و ھمراھانش از چاھھا و صنوشند، در حالی که پیغمبر کرده، آب نمی

 نوشیدند. کفار حفر کرده بودند، آب می
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 صخورند، در حالیکه بسی بدیھی است که پیغمبر شامی نمی  بعضی از ایشان توت
خوردند، و لباسی را که  شد، می کفار درست میھای  سرزمین و یارانش از پنیری که در

 شد. ھایشان توسط کفار بافته می پوشیدند، و بلکه اکثر لباس بافتند، می کفار می
، و یا انجام »شر = دهع«ھایشان خودداری از استعما؟.ل کلمه  یکی دیگر از حماقت

کاری است که متضمن ده باشد، و حتی از ساختن خانه با ده ستون خودداری 
که  باشد می صورزند و ... . علت این امر دشمنی روافض با بھترین صحابه پیغمبر می

وعده بھشت داده شده بود، که عبارت بودند ھا  آن اند، و در ھمین دنیا به ده نفر بوده
وقاص، سعید بن زید بن عمرو  مر، عثمان، علی، طلحه، زبیر، سعد بن ابیاز: ابوبکر، ع

. روافض به جز علی با بقیه این شبن نفیل، عبدالرحمن بن عوف و ابوعبیده بن جراح
ده نفر دشمنی دارند، و نسبت به سابقان نخستین مھاجر و انصار که در زیر درختی با 

نفر بود و خداوند رضایت خود  ۱۴۰۰دشان پیغمبر بیعت کردند (بیعت الرضوان) و تعدا
 را اعالم فرمود، کینه و دشمنی دارند.ھا  آن از

اند، آمده که غالم  و در حدیث صحیحی نیز که مسلم و دیگران از جابر روایت کرده
بلتعه گفت: ای رسول خدا! به خدا سوگند! حاطب به آتش [جھنم] داخل  حاطب بن ابی

 K)١(»بت، إنَّه شهد بدراً واحلديبيةكذ«فرمود:  صشود، پیغمبر می
 یعنی: دروغ گفتی، زیرا که حاطب در غزوه بدر و حدیبیه شرکت نموده است.

جز چند نفر معدود  صروافض از عموم این افراد و بلکه از سایر اصحاب رسول الله
 جویند. تبّری می –کمتر از بیست نفر  –

شد که کافرترین مردم باشند، باز  بدیھی است حتی اگر به فرض ده نفر در دنیا پیدا

 لَۡمِدينَةِ ٱِ�  َوَ�نَ ﴿ فرماید: ھم ترک استعمال واژه ده الزم نیست، ھمچنانکه خداوند می
�ِض ٱ�ِۡسَعُة رَۡهٖط ُ�ۡفِسُدوَن ِ� 

َ
 .]۴۸النمل: [ ﴾٤٨َوَ� يُۡصلُِحوَن  ۡ�

ردند و ک فساد مین یه در زمکبودند  ک، نه گروھدر آن شھر (که ِحجر نام داشت)«
 ».ردندک اصالح نمی

با این وجود استعمال واژه نه به ھیچ وجه نادرست نیست. عالوه بر این باید اضافه 
نمود که ده عددی است که خداوند در چندین جا برای مدح ده چیز آن را استعمال 

                                           
 .۴/۱۹۴۲نگا: مسلم،  - ١
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يَّا﴿ فرماید: نموده است، مثًال می
َ
وََسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعتُۡمۗ  ۡ�َجِّ ٱٖ� ِ� َ�َمن لَّۡم َ�ِۡد فَِصَياُم ثََ�َٰثةِ �

 ۗ ةٞ َ�ِملَةٞ  .]۱۹۶: ةالبقر[ ﴾تِۡلَك َعَ�َ
روز ھنگامی  ام حج، و ھفتیافت، سه روز در اینو کسی که (قربانی یا بھای قربانی را) «

 ».ستاامل کن، ده روز یزه بدارد! اد، رویگرد ه باز میک

ۡ�َمۡمَ�َٰها بَِعۡ�ٖ َ�َتمَّ ِميَ�ُٰت  ۞َوَ�َٰعۡدنَا﴿ و در جای دیگر فرموده:
َ
ُموَ�ٰ ثََ�ٰثَِ� َ�ۡلَٗة َو�

ۚ  ۦٓ َرّ�ِهِ  ۡر�َعَِ� َ�ۡلَٗة
َ
 .]۱۴۲األعراف: [ ﴾أ
ل یمکگر) تیسپس آن را با ده شب (د ؛میو ما با موسی، سی شب وعده گذاشت«
 .»عاد پروردگارش (با او)، چھل شب تمام شدیب، مین ترتیبه ا ؛مینمود

 .]۲-۱الفجر: [ ﴾٢َوَ�َاٍل َعۡ�ٖ  ١ ۡلَفۡجرِ ٱوَ ﴿ جای دیگر: و در
 ».حجه) یانه(آغاز ذگ ده یھا دم سوگند. و به شب دهیبه سپ«

بینیم، مثال در حدیث صحیحی روایت شده  ای را می و در حدیث نیز چنین مسأله
 .)١(نمود تا آخر عمر ده روز آخر ماه رمضان اعتکاف می صکه پیغمبر

 .)٢(»اتلمسوها يف العرش األواخر«و پیغمبر در مورد شب قدر فرموده: 
 یعنی: آن شب را در ده روز آخر ماه رمضان جستجو کنید.

ام يما من أ«فرماید:  شده که در آن می روایت صپیامبرو باز حدیث صحیحی از 
 .»العمل الصالح فيهن أحب إىل اهللا من هذه األيام العرش

ایام دیگر سال، عمل صالح به اندازه این ده روز [آخرماه از ھیچیک  یعنی: در
 رمضان] در نزد خدا محبوب نیست.

 .)٣(و احادیث متعدد دیگری از این قبیل
و جای بسی تعجب است که روافض عدد ُنه را دوست دارند در حالی که با ُنه نفر از 

 کنند. نی میبا بقیه دشم سورزند، به این ترتیب که جز علی آن ده نفر دشمنی می
شان به دو اسم ابوبکر و عمر و  ھای دیگر روافض عدم نامگذاری فرزندان از حماقت

ھایی دارند، پرھیز  عثمان است. روافض حتی از معامله با افرادی که چنین اسم

                                           
 . ۸۳۱-۲/۸۳۰و مسلم،  ۴۸-۳/۴۷نگا: بخاری،  - ١
 . ۲/۸۲۳نگا: بخاری، کتاب الصوم،  - ٢
 . ۲/۱۲۹و ترمذی،  ۲/۲۰نگا: بخاری،  - ٣
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کافرترین مردم ھم باشند، باز پرھیز ھا  آن نمایند. در حالی که بدیھی است حتی اگر می
. ھیچ وجھی ندارد، ھمچنانکه نام بعضی از صحابه ولید بودھا  آن یاز نامگذاری با اسام

ا� أنج الويلد بن الويلد «کرد که:  در قنوت نمازش دعا می صدر حالی که پیغمبر
 یعنی خداوندا! ولید بن ولید بن مغیره را نجات بده. .)١(»بن املغ�ة

ر بود و مراد از وحید که از سران اصلی کفا –یعنی ولید بن مغیره  –و پدر این ولید 

 ﴾١١َوَمۡن َخلَۡقُت وَِحيٗدا  ذَۡرِ� ﴿ باشد: در سوره مدثر مذکور است، ھمین ولید می
 ».ام واگذار دهیآفر یه او را به تنھائک یسکمرا با « .]۱۱المدثر: [

عالوه بر این نام بعضی از صحابه عمرو بوده است در حالی که عمرو بن عبدوّد 
 اصلی ابوجھل نیز عمرو بن ھشام بوده است. مشرک بوده، و نام

خالد بن سعید بن عاص از سابقان نخستین بوده و خالد بن سفیان ھذلی از 
 مشرکان بوده است.

نام بعضی از صحابه ھشام بوده است، مثل: ھشام بن حکیم، در حالی که نام پدر 
 ابوجھل نیز ھشام بوده است.

: ابومسعود عقبه بن عمرو بدری، و عقبه نام بعضی از صحابه عقبه بوده است، مثل
 بن عامر جھنی، در حالی که نام یکی از مشرکان عقبه بن أبی معیط بوده است.

نام بعضی از صحابه علی و عثمان بوده است، در حالی که در بین مشرکان نیز این 
اسامی وجود داشت، مثل: علی بن أمیه بن خلف که در روز بدر بر کفر و ضاللت کشته 

شدن کشته شد، و کفار بسیار دیگری که  د، عثمان بن طلحه که قبل از مسلمانش
 اند. دارای اسم علی و عثمان بوده

و یارانش از ھیچ اسمی تنھا به این علت که نام یکی از کفار  صبنابراین پیغمبر
اند. و حتی به فرض کافربودن [منافق بودن] مسلمانانی که این  است، کراھت نداشته

اند، باز ھم کراھت از این نامھا وجھی ندارد، زیرا بدیھی است که  ا داشتهاسامی ر
 اند. زده است و مردم نیز ھمین گونه بوده را با ھمین اسامی صدا میھا  آن صپیغمبر

نیز  صو پیغمبر ،اند کنند که آن خلفاء منافق بوده و بسیاری از روافض گمان می
دانست، ولی این نیز دلیل مناسبی نیست زیرا به فرض صحت این گمان نیز باید  می

 زد یا نه؟ را با این اسامی صدا میھا  آن گفت: آیا پیغمبر
                                           

 .۴۹-۶/۴۸نگا: بخاری،  - ١
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نیز فرزندانش را با ھمین اسامی نامگذاری کرده است،  سطالب علی بن ابی
چه آن  –بر فرزندان شود که از دیدگاه اسالم گذاشتن این اسامی  بنابراین ثابت می

از صدا زدن افراد با این ھرکس  جایز است، و –خلفاء کافر بوده باشند و چه مسلمان 
 اسامی کراھت داشته باشد، باید شدیدترین مخالف دین اسالم باشد.

باید به این نکته نیز اشاره کرد که چنانچه نام شخصی علی یا جعفر یا حسن یا 
نمایند، و  کنند، و او را اکرام می روافض با وی معامله میحسین و یا از این قبیل باشد، 

 این واقعًا جای تعجب دارد.
که: روافض چندین جایگاه را برای انتظار امام مھدی  ھای دیگرشان این از حماقت

 کنند امام در آنجا ناپدید شده است، اند، مثل سرداب سامرا که تصور می مشخص نموده
در  –مثل قاطر، اسب و غیره  –ھمیشه یک چھارپا که  این رت . و جالبھای دیگر و مکان

دارند که ھر وقت امام خروج نمود، بر آن سوار شود، و صبح و شام، و یا  آنجا نگاه می
گوید: ای  نمایند که مرتب می اوقات دیگر شخصی را در آنجا مأمور صداکردن امام می

ه ھستند، در حالی که کسی در آماد موالی ما! خارج شو. و در آنجا اسلحه به دست و
 خوانند از ترس نیز ھیچ وقت نماز نمیھا  آن آنجا نیست که با او بجنگند. بعضی از

درحال نماز باشند و از خدمت او باز مانند. و ھا  آن مبادا امام خروج نماید، وکه  این
ر به ھای دورتری مثل مدینه نیز در ده روز آخر ماه رمضان و اوقات دیگ حتی از مکان

دھند و خروج امام را از وی  ایستند و با صدای بلند ندا سرمی طرف مشرق می
 خواھند. می

داشت. چنانچه از جانب خدا مأمور  بدیھی است که حتی اگر امام وجود ھم می
کرد، چه روافض او را صدا بزنند و چه صدا نزنند،  گردید که خروج نماید، خروج می می

را برآورده ھا  آن تواند ندای ج را به او ندھد، امام نیز نمیو چنانچه خداوند اجازه خرو
سازد. و اگر خارج شود، خداوند او را مورد تأیید خود قرار داده و مرکب در اختیار او 

سازد، و بنابراین نیازی نیست که چند  دھد و یاران و حامیانی برایش مھیا می قرار می
کنند بھترین کارھا را انجام  ند و تصور میکن نفر که در دنیا تالش و کوشش بیھوده می

دھند، ھمیشه در آن مکان منتظر امام بمانند. خداوند کسانی که افرادی را  می
 فرماید: جویی قرار داده و می سازند، مورد عیب خوانند که دعایشان برآورده نمی می

ُ ٱَ�ٰلُِ�ُم ﴿ ِينَ ٱوَ  لُۡملُۡكۚ ٱَر�ُُّ�ۡم َ�ُ  �َّ  ١٣َما َ�ۡملُِكوَن مِن قِۡطِمٍ�  ۦتَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ  �َّ



 مختصر منهاج السنة    ٥٤

ْ ٱتَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعواْ ُدَ�َٓءُ�ۡم َولَۡو َسِمُعواْ َما  إِن يَۡ�ُفُروَن  لۡقَِ�َٰمةِ ٱلَُ�ۡمۖ َوَ�ۡوَم  ۡسَتَجابُوا
كُِ�ۡمۚ َوَ� يُنَّبُِئَك ِمۡثُل َخبِ�ٖ   .]۱۴-۱۳فاطر: [ ﴾١٤�ِِ�ۡ

د و ماه را مسخر (شما) یو خورش ؛ند و روز را در شبک ر روز داخل میاو شب را د«
ن است خداوند، پروردگار یا ؛دھد ت خود ادامه میکنی به حریتا سرآمد معھریک  رده،ک

د (و یخوان ه جز او میکسانی را کت (در سراسر عالم) از آن اوست: و یمکحا ؛شما
د یرا بخوانھا  آن اگر .ستندین کھسته خرما مال کد) حتی به اندازه پوست نازیپرست می

(و  کامت، شریو روز ق ؛ندیگو شنوند، و اگر بشنوند به شما پاسخ نمی صدای شما را نمی
گاه و) خبکچ یشوند، و ھ ر میکپرستش) شما را من ر تو را (از یس مانند (خداوند آ

 ».سازد ق) با خبر نمییحقا
اند، و حتی احیانًا  وجود و حضور داشته ھا بت این سرزنش در حالی است که آن

اند. پس کسی که شخص معدومی را  سخن گفتهھا  بت شیاطین نیز با دعاکننده آن
دھد بدتر  مورد خطاب قرار دھد حالش از کسی که یک موجود را مورد خطاب قرار می

است، حتی اگر آن موجود از جمادات باشد. و کسی که امام منتظری را مورد خطاب 
اش از گمراھی  ر دھد که خداوند او را حتی خلق ھم ننموده است، گمراھیقرا
پرستان شدیدتر است. و اگر بگوید: من معتقد ھستم که امام وجود دارد، در آن  بت

حق ھا  بت گویند: ما معتقدیم که این صورت سخنش مثل کالم ھمین افراد است که می
پرستان، چیزی را  ث شده که بتشفاعت در نزد خدا را دارند، و ھمین مسأله باع

شفیعان ما در نزد ھا  این گویند: و می ،دارد و نه زیانی انبپرستند که نه سودی برایش
 خدا ھستند.

چیزی و یا کسی را مورد  -پرستان و روافض  بت –ھردو گروه که  این مقصود
ھای خود را شفیعان  حاصل است، اگرچه مشرکان بت دھند که بی خطاب و دعا قرار می

بارگاه الھی بشمارند، و روافض بگویند: مخاطب ما امامی معصوم است و او را ولی خود 
خدایان خودشان. و بدانند، و بر این مواالت ثابت قدم باشند، مثل مواالت مشرکان با 

شود،  اگرچه روافض امامت را رکنی از ایمان بدانند که دین جز با وجود آن کامل نمی

ن يُۡؤ�ِيَُه  َما﴿ اند: ھمچنانکه بعضی از مشرکان نیز چنین بوده
َ
ُ ٱَ�َن لِبََ�ٍ أ  لِۡكَ�َٰب ٱ �َّ

ِ ٱٗدا ّ�ِ ِمن ُدوِن ُ�مَّ َ�ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُواْ ِعَبا �ُُّبوَّةَ ٱوَ  ۡ�ُۡ�مَ ٱوَ  ٰنِّ�ِ  �َّ َن  َۧوَ�ِٰ�ن ُكونُواْ َر�َّ
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ْ  َوَ�  ٧٩َو�َِما ُكنُتۡم تَۡدرُُسوَن  لِۡكَ�َٰب ٱبَِما ُكنُتۡم ُ�َعّلُِموَن  ن َ�تَِّخُذوا
َ
ُمَرُ�ۡم أ

ۡ
 لَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ ٱيَأ

ِ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  ُمرُُ�م ب
ۡ
يَأ

َ
ۡرَ�ابًاۗ �

َ
نُتم  لُۡ�ۡفرِ ٱأ

َ
ۡسلُِموَن َ�ۡعَد إِۡذ أ  .]۸۰-۷۹آل عمران: [ ﴾٨٠مُّ

م و نبوت به او کتاب آسمانی و حکه خداوند، کست یچ بشری سزاوار نیبرای ھ«
ه (سزاوار مقام او، کبل» د!ینکر از خدا، مرا پرستش یغ«د: یدھد سپس او به مردم بگو

درس د و یآموخت تاب خدا را میکه کگونه  د، آنید:) مردمی الھی باشیه بگوکن است یا
ه که به شما دستور دھد کنیو نه ا .د!)ینکر از خدا را پرستش نید! (و غیخواند می

ه مسلمان کا شما را، پس از آنید. آینکامبران را، پروردگار خود انتخاب یفرشتگان و پ
 ».ند؟!ک فر دعوت میکد، به یشد

چنین  گیرند، مادامی که حال افرادی که مالئکه و پیغمبران را پروردگاران خود می
 باشد، حال کسی که امامی معدوم را پروردگار خود بگیرد چگونه خواھد بود؟

ْ ٱ﴿ فرماید: خداوند می َُذٓوا ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  �َّ
َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ِ ٱأ  ۡ�نَ ٱ لَۡمِسيحَ ٱوَ  �َّ

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنهُ  ْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ ْ إِ�َّ ِ�َۡعُبُدٓوا ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ ا �ُۡ�ُِ�وَن  ۥَمۡرَ�َم َوَما  ﴾٣١َ�مَّ

 .]۳۱: ةالتوب[
ی در برابر خدا یش را معبودھای) دانشمندان و راھبان خویھودیان و نصاری ھا (آن«

ه دستور نداشتند جز خداوند کدر حالی  ؛م رایرح فرزند مین) مسیقرار دادند، و (ھمچن
و منزه است از آنچه  کست، بپرستند، او پایجز او نبه حق ه معبودی کتائی را یک

 ».دھند ش قرار مییھمتا
و حدیث صحیحی در ترمذی و غیره از عدی بن حاتم روایت شده که گفت: ای 

إنهم «فرمودند:  صپیغمبرکردند.  که علمای خود را عبادت نمیھا  آن رسول خدا!
=.)١(»أحلوا هلم احلرام وحرموا عليهم احلالل فأطاعوهم، فاكنت تلك عبادتهم إياهم

نمودند و مردم  کردند، و حالل را حرام می حالل میھا  آن یعنی علماء حرام را برای
 باشد. کردند، و ھمین به منزله عبادت کردن علماء می اطاعت می

نامیدند، و  دمی را که وجود خارجی داشتند پروردگار میھود و نصاری) مری( آنان
سازند، امامی که حقیقت و  (روافض) حالل و حرام را به امامی معدوم معلق می اینان

پذیرند، حتی  ھای دروغین امام بگویند، می واسطهھرچه  واقعیت خارجی ندارد، سپس

                                           
 ، ترمذی گوید: حدیث غریبی است.۴/۳۴۱نگا: ترمذی،  - ١
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دشان بر سر دو قول اگر مخالف قرآن، سنت و اجماع سلف صالح باشد. و حتی اگر خو
شمارند که قائلش ناشناخته باشد، زیرا  اختالف نمودند، قولی را صواب و درست می

دانند، و حالل و حرامی را که این معدوم تشریع کرده،  ھمان را قول معصوم می
 گویند: او وجود دارد ولی بعضی از خود روافض در موردش میکه  پذیرند. معدومی می

 تواند چیزی از او نقل کند. نمیھیچکس  شناسد، واو را نمی ھیچکس 
ھای منفور  ھای روافض اینکه: حیوانی و چیزی را به جای شخصیت و از حماقت
ھایی را از این طریق بازسازی  دھند و یا صحنه را شکنجه میھا  آن خود گذاشته و

ر مشھوربودن به خاط –باشد  رنگ نیز می ای که غالبًا سرخ کنند، مثًال: گوسفند ماده می
آورند و با کندن موھایش و کارھایی از این قبیل آن را اذیت و  می –به حمیراء  بعایشه

 باشد. می بکنند که این کار به منزله عقوبت عایشه دھند و گمان می آزار می
کنند تا روغن از آن  آورند و سپس شکم آن را چاک می و یا مشکی پر از روغن می

گویند: این کار مثل شمشیرزدن به عمر و  نوشند و می را میبیرون بریزد و آن روغن 
 نوشیدن خون اوست.

اند،  مثًال: دو االغی را که به کار چرخاندن سنگ آسیاب گماشته شدهکه  این و یا
کنند که ابوبکر و  دھند و گمان می نامند، و سپس آن دو را شکنجه می ابوبکر و عمر می

 اند. عمر را شکنجه کرده
نویسند، و حتی  اسامی ابوبکر و عمر را بر کف پاھایشان میھا  آن ی ازگاھی بعض

زد، با این تصور که ابوبکر و عمر را  یکی از والیان پاھای یکی از این افراد را شالق می
زنم! و این کار را آنقدر  گفت: من دارم ابوبکر و عمر را شالق می زند، و می شالق می
 نمایم. را اعدامھردو  دھم تا ادامه می

و بعضی ھم ابولؤلؤ مجوسی کافری را که غالم مغیره بن شعبه بود، به خاطر کشتن 
گویند: ابولؤلؤ انتقام گرفت! با این کار شخصی را به خاطر  کنند و می عمر تعظیم می

 کنند که به اتفاق مسلمانان کافر و مجوسی بوده است!. تعظیم می سقتل عمر
سازند و ادعا  ھر جا که رسیدند آرامگاھی میکه:  ھای روافض این و از حماقت

کنند که در این مکان یکی از اھل بیت (امامزاده) مدفون است و حتی آن مدفون را  می
باشد که  نامند. و گاھی آن مقبره، مقبره یک کافر و یا شخصی عادی می شھید ھم می

 توان به حقیقت پی برد. با دالیل زیادی می
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شود و کارھایی  گذاشته میھا  آن ی که اسم مشخصی بربدیھی است شکنجه حیوانات
زند. و ما حتی اگر بخواھیم  ترین مردم سرنمی ترین و جاھل از این قبیل جز از احمق

فرعون، ابولھب، ابوجھل و سایر افرادی را که کفرشان به اجماع مسلمانان ثابت شده 
دم خواھد بود، زیرا این ترین مر است، به این طریق شکنجه کنیم باز کار ما کار جاھل

کشته شود و یا » مھدورالدم«ای نخواھد داشت، و بلکه حتی اگر کافری  کار فائده
کردن جسدش جایز نیست، شکمش نباید دریده شود،  خودش بمیرد، بعد از مرگ مثله

از باب مقابله به که  این بینی و گوشش نباید بریده شود، و دستش نباید قطع گردد، مگر
 مثل باشد.

 صکنند از پیغمبر زیرا در حدیث صحیحی که مسلم و دیگران از بریده روایت می
خودش به  نقل شده که به ھنگام انتصاب یک امیر بر سپاه اسالم، آن امیر را در مورد

اغزوا يف «فرمود:  کرد، و می تقوی، و در مورد سایر مسلمانان به نیکی سفارش می
 .)١(»تغلّوا وال تغدروا وال تمثلوا وال تقتلوا ويلداً  سبيل اهللا، قاتلوا من �فر باهللا، ال

ورزد، بکشید [ولی] به غل  یعنی: در راه خدا جھاد کنید، کسی را که به خدا کفر می
 و زنجیر نکشید، خیانت نکنید، مثله نکنید و اطفال را نکشید.

کرد و از  اش به صدقه امر می  در خطبه صو در سنن روایت شده که پیغمبر
 .)٢(فرمود کردن نھی می مثله

شود، ولی از  کردن کافر بعد از مرگش باعث آزردگی دشمن می مثلهکه  این با وجود
است، زیرا مقصود  –بدون ضرورت  -این کار نھی شده زیرا مبالغه در آزار و شکنجه 

 شود. دفع شر کافر بود، که این ھدف با کشتن وی برآورده می
کردن وی، زدن، دریدن شکم، و کندن  ر بمیرد مثلهبنابراین وقتی یک دشمن کاف

شود. در این  موھایش جایز نیست، در حالی که این کارھا باعث آزردگی دشمنان می
 ھا به ھا بر غیر آن کفار، آن ھم با این تصور که این شکنجه صورت اعمال این شکنجه

گیرد، و  رسد، چه حکمی خواھد داشت؟! این از نھایت جھل سرچشمه می میھا  آن
اش حرام و ناجایز باشد،  مخصوصًا ھنگامی که شکنجه متوجه حیوانی شود که شکنجه

مثل گوسفند. پس این کار روافض نه تنھا ھیچ فایده و سودی برایشان به دنبال ندارد، 

                                           
 .۳/۱۳۵۶نگا: مسلم،  - ١
 .۱/۳۹۰، دارمی، ۳/۷۲داود،  نگا: سنن ابی - ٢
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گردد، و در عین حال نھایت جھل و  بلکه باعث خسران دنیوی و اخروی ایشان نیز می
 رساند. را نیز میھا  آن حماقت

سال ھای  سال شدن کسی که که: به خاطر کشته این  ھای دیگر روافض و از حماقت
کنند. در حالی که این  خوانی برپا می گذرد، مجالس سوگواری و نوحه از شھادتش می

مراسم حتی بالفاصله بعد از وفات اشخاص نیز مورد نھی خدا و رسولش قرار گرفته 

ليس منا من لطم «روایت شده که فرمودند:  صاست، در حدیث صحیحی از پیغمبر
 .)١(»اخلدود وشق اجليوب وداع بدعوى اجلاهلية

یعنی: کسی که[سر] و روی خود را بزند و سینه چاک کند و ندای جاھلی سر 
 بدھد، از ما نیست.

و » صالقه«، »حالقه«از  صو باز در حدیث صحیح روایت شده که پیغمبر
 حالقه زنی است که به ھنگام مصیبت موھایش راتبری جسته است و  )٢(»شاقه«

کند]، صالقه زنی است که به ھنگام مصیبت صدایش را به ذکر  تراشد [و یا می می
 کند. زنی است که لباسش را چاک می کند و شاقه مصیبت بلند می

من نيح عليه فإنَّه يعذب «روایت شده که فرمود:  صو در حدیث صحیح از پیامبر
خوانی  یعنی ھر کسی که برایش نوحه خوانده شود به سبب آن نوحه .)٣(»بما نيح عليه

 شود. عذاب می

إنَّ انلاحئة إذا لم تتب قبل «و در حدیث صحیح از ایشان روایت شده که فرمود: 
 من جرب ورس�اًال من قطران

ً
 .)٤(»موتها فإنَّها تلبس يوم القيامة دراع

ز قیامت زرھی از گری [بیماری خارش خوان قبل از مرگ توبه نکند، در رو اگر نوحه
 پوشد. پوست] و پیراھنی از قطران می
 و احادیث این باب بسیارند.

خوانی و کارھای ناپسند دیگر را به خاطر  کردن لباس، نوحه زنی، چاک روافض سینه
گذرد، کارھای  شدنش می سال از کشتهھای  سال دھند که وفات کسی انجام می

                                           
 .۱/۹۹در مواضع متعدد و مسلم،  ۲/۸۲نگا: بخاری،  - ١
 .۱/۱۰۰و مواضع دیگر و مسلم،  ۲/۸۱بخاری،  - ٢
 .۲/۸۰و بخاری،  ۲/۶۴۴نگا: مسلم،  - ٣
 .۲/۶۴۴نگا: مسلم،  - ٤
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دادند، باز از بزرگترین منکراتی  فاصله بعد از وفاتش انجام میناپسندی که حتی اگر بال
 اند. بود که خدا و رسولش انجام آن را حرام دانسته

ن باید گفت: بدیھی است که از پیغمبران و غیر پیغمبران کسانی از روی یعالوه برا
مظلومانه  - سعلی –اند. پدرش  اند که از حسین برتر بوده ظلم و دشمنی کشته شده

از وفات کشته شد، عثمان بن عفان کشته شد، و قتل او اولین فتنه بزرگی بود که بعد 
روی داد، و شر و فسادی که به دنبال آن و در اثر آن پدید آمد چندین برابر  صپیغمبر

 حسین پدید آمد. شدن کشتهشر و فسادی بود که در اثر 
مسلمان و  –اند و ھیچ کسی  مرده اند و یا و غیر اینان نیز افرادی کشته شده

برپا ھا  آن مجالس سوگواری و عزاداری را بعد از مدتھا از وفات و یا قتل –غیرمسلمان 
شدند، و  خواران می اند، به جز این احمقانی که اگر پرنده بودند از صنف نجاست نکرده

 شدند. اگر از چھارپایان بودند، االغ می
زنند  ھیزم منطقه َطْرفاء را آتش نمیھا  آن بعضی از که: ھای روافض این و از حماقت

اند که خون حسین بر درختی از طرفاء ریخته شده است! در حالی که حتی  زیرا شنیده
دیگری بر آن بوده، کراھت ھرکس  سوزاندن ھمان درختی که خون حسین و یا خون

 .ریخته نشده استھا  آن ندارد، چه برسد به سایر درختانی که خونی بر
شود و نیازی  خیلی طوالنی میھا  آن ھایشان به حدی است که ذکر ھمه و حماقت

نیست، ولی شایسته است به این نکته توجه شود که مقصود ھا  آن ھم به ذکر مستند
اند، و مردم از دوره  این بود که روافض از روزگاران قدیم به این اوصاف مشھور بوده

ای از آن را بازگو  اند، ھمچنانکه گوشه مین گونه شناختهرا ھھا  آن و تبع تابعان )١(تابعان
ھردو  کردیم، که چه آن نقل قول، کالم شعبی باشد، و چه کالم عبدالرحمن باشد، در

 شود زیرا عبدالرحمن از طبقه تبع تابعان است. صورت مقصود حاصل می
من را علت ذکر آن اسناد نیز این بود که بسیاری از مردم روایات مفرد عبدالرح

 .بودن به تحسین احادیث دانند، یا به خاطر سوءحافظه و یا به خاطر متھم حجت نمی

                                           
کنند، به منظور برافروختن آتش دشمنی و کینه با اھل  اینکه روافض روز عاشورا سوگواری می - ١

کنند اھل سنت ایشان را  تصور می ھا سنت است نه به خاطر محبت حسین و اھل بیتش، زیرا آن
یشان را فراھم اند و مقدمه قتل ا اند درحالی که خود ایشان (شیعیان) ایشان را کشته کشته

: عبدالله بن ۀنوشت» من قتل الحسین«کردند. برای اطالعات بیشتر در این باره به کتاب 
 عبدالعزیز مراجعه کنید.
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قول از او، از باب  ولی نقل .است  اگرچه در انواع علوم صاحب معرفت و دانش بوده
مثل نقل از مقاتل بن سلیمان و محمد عمر واقدی و امثال آن دو  )٢(و متابعه )١(اعتضاد

تک  شود، اگرچه تک ادله و اخبار باعث علم به صحت چیزی میجایز است، زیرا کثرت 
 ناقالن ثقه و حافظ نباشند، و حتی اگر ناقالن اخبار متواتر از فاسقان باشند، ولی بین

 شود. علم حاصل میھا  آن تبانی نشده باشد، از خبر منقول توسطھا  آن
شود،  رفته میبه عالوه، قول درستی که دلیل بر آن اقامه شود از ھر کسی پذی

 اگرچه به صرف نقل قول قابل قبول نباشد.
توان  به این دلیل از عبدالرحمن بن مالک بن مغول نقل کردیم، زیرا در نھایت می

گفت: عبدالرحمن این مطلب را به عنوان نقل یک اثر بازگو کرده است، و آن را از 
یث مفرد خودش به کند، اگرچه احاد پدرش و از اعمش و از عبدالله بن عمر نقل می

 خاطر ضعف، حجت نباشند.
اقوال و افعال مذمومی که در بین شیعه رایج است اگرچه چندین برابر آن مقداری 
است که ما گفتیم، ولی باید توجه کرد که ھمه آن افعال و اقوال در بین امامیه و یا در 

از عوام شیعه بین زیدیه وجود ندارد، البته بسیاری از آن در بین غالیان و بسیاری 
وجود دارد، مثل: تحریم گوشت شتر و لزوم رضایت زن در طالق و اقوال دیگری از این 

گویند ولی از  را نمیھا  این قبیل که در بین عوام شیعه متداول است، اگر چه علمایشان
گیرد، بنابراین از ھمه طوایف بیشتر در  آنجا که اصل مذھبشان از جھل سرچشمه می

 اند. غرق شدهدروغ و جھالت 

                                           
 کنند. دو حدیثی که یکدیگر را تأیید می - ١
 کند. حدیثی که مفھوم حدیث دیگری را تأیید می - ٢
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اند و  روافض دروغگوترین مردم بوده و از قدیم همین گونه بوده

 اهل علم نیستند

خدا  را به یاری »منھاج الندامة«کتاب راه درست در معرفت  –ان شاء الله  –و ما 
کنیم. این مرد مسلک شیوخ رافضی متقدم خود مثل ابن نعمان مفید و  بیان می

 را پیموده است.ھا  آن پیروانش مثل کراجکی، ابوالقاسم موسی، طوسی و امثال
روافض اساسًا اھل علم نبوده و در طریق نظر و مناظره و معرفت ادله و موانع و 

چنانکه نسبت به معرفت منقوالت و احادیث و آثار و معارض ادله مھارتی ندارند، ھم
ند، و بیشترین اعتمادشان در منقوالت بر ا ترین مردم تفکیک صحیح آن از سقیم، جاھل

منقطع بوده، و بسیاری از آن را افراد معروف به کذب و ھا  آن تواریخی است که سند
 اند. الحاد جعل کرده

مخنف لوط بن یحیی، ھشام بن محمد بن  و علمایشان بر منقوالت افرادی مثل ابی
کنند. البته  سائب و امثال این دو که در نزد علماء به کذب و دروغ معروفند، اعتماد می

باشد، زیرا روافض بر افرادی  امثال این دو از گرانقدرترین معتمدانشان در نقل می
ر کتب ھم ذکر کنند که در نھایت جھالت و افتراء ھستند، افرادی که حتی د اعتماد می

 شناسند. را اصال نمیھا  آن شوند و علمای رجال نمی
روافض دروغگوترین که  این اند بر علمای متخصص در نقل و روایت و اسناد متفق

سابقه طوالنی دارد، و به ھمین دلیل ائمه این ھا  آن طایفه ھستند، و دروغگویی در بین
 نمایند. رین تفکیک میعلوم، این طائفه را با کثرت کذب و دروغ از سای

گفت: اشھب بن  گوید: از یونس بن عبداألعلی شنیدم که می ابوحاتم رازی می
صحبت ھا  آن عبدالعزیز گفت: از مالک در مورد روافض پرسیده شد، جواب داد: با

 دروغگو ھستند.ھا  آن روایت ننمایید زیراھا  آن نکنید و از
گفت: کسی را  شافعی شنیدم که می کند که از گوید: حرمله نقل می ابوحاتم می

 ام که از روافض بیشتر به دروغ سوگند یاد کند. ندیده
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گوید: از یزید بن ھارون شنیدم که گفت: از ھر صاحب بدعتی  مؤمل بن إھاب می
 دروغگو ھستند.ھا  آن که داعی آن بدعت نباشد، حدیث بنویسید به جز روافض، زیرا

ھرکس  گفت: علم را از ز شریک شنیدم که میگوید: ا محمد بن سعید اصفھانی می
کنند و ھمان را  حدیث جعل میھا  آن که مالقات نمودم، برگرفتم به جز روافض. زیرا

 شمارند.  دین خود می
و این شریک، ھمان شریک بن عبدالله قاضی، قاضی کوفه است و از معاصران ثوری 

گوید: من شیعه ھستم و  میباشد و کسی است که خودش به صراحت  و ابوحنیفه می
 با این وجود نظر ایشان در مورد شیعه چنین است.

گفت: مردم [زیادی] را دیدم که یاران  گوید: از اعمش شنیدم که می ابومعاویه می
 نامند. مغیره بن سعید را جز دروغگو و کذاب نمی

: اعمش ترسم که [روافض] بگویند گوید: مبادا این را بگویید، زیرا من می اعمش می
 ایم. را با زنی دیده

آن را  و نیز دیگران »بریکإبانة ال«بطه در این آثار صحیح بوده وابوعبدالله ابن 
 اند. روایت نموده

گفت: از بین اھل ھوی و ھوس ھیچ  کند که شافعی می ابوالقاسم طبری نقل می
ه صحیح ام که بیشتر از روافض شھادت به دروغ بدھد. این معنی اگرچ قومی را ندیده

 است ولی الفاظ سابق این اثر از آن شافعی است.
اند که دروغ در بین روافض از  و مقصود این است که ھمه علماء بر این قول متفق

 ھمه طوایف بیشتر رایج است.
گفتن در  گیرد، و به عمد دروغ اصل بدعت روافض از الحاد و زندیقی سرچشمه می

گویند: تقیه دین  ای که می کنند، به گونه رار میبسیار است، و خود به آن اقھا  آن بین
چیزی به زبان بیاورد که مخالف درون و ھا  آن یکی ازکه  این و تقیه یعنی، ماست

کنند که  باشد، و این ھمان کذب و نفاق است. با این وجود روافض ادعا می باطنش می
دانند، و آنچه را که  باشند. و سابقان نخستین را مرتد و منافق می مؤمن میھا  آن تنھا

دھند، زیرا در بین گروھھایی که  خود در آن سرآمد ھمه ھستند به دیگران نسبت می
تر نیست. و  اند، ھیچ گروھی از روافض به نفاق و ارتداد نزدیک در ظاھر مسلمان شده

باشند، و این  ای به اندازه منافقان و مرتدان روافض نمی منافقان و مرتدان ھیچ طایفه
 مشھود است.ھا  آن ین غالیان از نصیریه و غیره و ملحدان و اسماعیلیه و امثالدر ب
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گاه روافض در امور شرعی، مطالبی است که از بعضی از اھل بیت برایشان  و تکیه
شود که بعضی از آن منقوالت صحیح است و بعضی ھم عمدًا و یا سھوًا به دروغ  نقل می

علمای حدیث نیستند که بتوانند منقوالت نسبت داده شده است. و علمایشان مثل 
صحیح را از ضعیف تفکیک کنند. و در صورت صحت نقل، سه اصل را پشتوانه پذیرفتن 

 اند:  خبر واحد اھل بیت نموده
 معصوم ھستند. صاھل بیت مثل پیغمبر -۱
 کند و به این نقل می صگوید، از پیغمبر را که یکی از اھل بیت میھرچه  -۲

 کنند. عصمت آن نقل را میترتیب ادعای 
کنند که عترت  اجماعی که یکی از عترت در آن باشد، حجت است و ادعا می -۳

نقل شود، ھمه عترت بر آن ھا  آن از یکی ازھرچه  کنند که دوازده نفرند، و ادعا می
 اند. اجماع نموده

این پشتوانه اصول پذیرش اخبار در نزد روافض است، و ھمچنانکه در جای خود 
کنند، بر حدیث  کنیم این اصول فاسد ھستند. روافض بر قرآن تکیه نمی یان میب

پذیرند که معصوم در آن سھیم  ورزند، و اجماع را تنھا به این دلیل می اعتماد نمی
 پذیرند، حتی اگر واضح و آشکار باشد. است، قیاس را نمی

معتزله اعتماد الجمله بر کتب  و در مسایل عقلی و نظری نیز متأخرانشان فی
خالفت ابوبکر،  ھا از معتزلیھیچیک  تر. ترند و ھم صادق نمایند. و معتزله، ھم عاقل می

ھا  آن دھد، و بلکه معتزله بر صحت خالفت را مورد طعن قرار نمی شعمر و عثمان
 نظر دارند. اتفاق

مر را در مورد تفضیل خلفاء بر یکدیگر نیز بزرگان معتزلی و جمھور ایشان ابوبکر و ع
اند، و بعضی نیز  دانند، و بعضی از متأخرانشان در مسأله تفضیل قائل به توقف افضل می

و بین زیدیه نسبت و ارتباطی به خاطر تشابه در ھا  این دانند، و بین علی را افضل می
 مسایل توحید، عدل، امامت و تفضیل پدید آمده است.
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 کنند امامت از مهمترین اصول دین است روافض گمان می

ای لطیف است که  ای شریف و مقاله گوید: ... اما بعد: این رساله مولف رافضی می
باشد که  میمشتمل بر مھمترین مطالب احکام دین و ارزشمندترین مسایل مسلمانان 

شود،  ھمانا عبارت است از مسأله امامت، که با درک آن نیل به درجه کرامت حاصل می
و یکی از ارکان ایمان است. رکنی که باعث خلود در بھشت و رھایی از غضب خدای 

من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة «فرمودند:  صگردد، و پیغمبر رحمان می
ر حالی که امام زمان خویش را نشناسد، بر جاھلیت بمیرد دھرکس  یعنی .»جاهلية

 مرده است.
با تألیف این کتاب به بارگاه سلطان اعظم، مالک ھستی ملتھا، پادشاه پادشاھان 

نعمت و بانی خیر و کرم، ملک الملوک بخشنده و یاور ملت و حق و  عرب و عجم، ولی
الیل را به صورت مختصر ام و در آن خالصه د خدمتی نموده »اولجایو خدابنده«دین، 

 »منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة«ام و آن را  ام و به رؤوس مسایل اشاره کرده ذکر نموده
 ام:  ام، و آن را در چند فصل تدوین نموده نامیده

 فصل اول: در ذکر آراء و مذاھب در مورد این مسأله.
 مذھب امامیه واجب االتباع است.که  این فصل دوم: در

 .صبعد از رسول خدا سم: در ذکرادله امامت امام علیفصل سو
 فصل چھارم: در ذکر دوازده [معصوم].

 فصل پنجم: در ابطال خالفت ابوبکر، عمر و عثمان.
 در نقد کالم مولف باید گفت: این کالم از چندین وجه قابل بررسی و تأمل است.

مسایل مسلمانان امامت از مھمترین مطالب احکام دین و ارزشمندترین که  این -۱
باشد، به اجماع مسلمانان کذب و بلکه کفر است، زیرا ایمان به خدا و رسولش 

 از مسأله امامت مھمتر است.
و این حقیقت بدیھی است چنانچه کافر تنھا با گفتن شھادتین مؤمن محسوب 

قبل از ھر چیزی به خاطر آن با کفار  صشود و این ھمان چیزی است که پیغمبر می
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 ھمچنانکه احادیث روایت شده از ایشان در کتب صحاح و غیره در حدجنگید، 

أمرت أن أقاتل انلاس حىت �شهدوا «: ایشان فرمودندکه  این مستفیض است مبنی بر
أن ال � إال اهللا وأ� رسول اهللا و�قيموا الصالة و�ؤتوا الز�ة فإذا فعلوا ذلك عصموا 

 .)١(»م� دماء هم وأمواهلم إالَّ حبقها
شھادت بدھند که ھیچ معبودی که  این عنی: به من امر شده که با مردم بجنگم تای

به حق نیست جز خدای یگانه، و شھادت بدھند که من رسول خدا ھستم، و نماز بر پا 
دارند، و زکات بدھند، وقتی چنین کردند جان و اموالشان از من مصون خواھد ماند، 

 د.ثابت گردھا  آن مگر به سبب حقی که بر

ۡشُهرُ ٱ �َسلَخَ ٱ فَإِذَا﴿ فرماید: خداوند می
َ
ْ ٱفَ  ۡ�ُُرمُ ٱ ۡ� َحۡيُث وََجد�ُُّموُهۡم  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱ ۡ�ُتلُوا

وُهمۡ ٱوَُخُذوُهۡم وَ  ْ ٱوَ  ۡحُ�ُ ْ  ۡ�ُعُدوا قَاُموا
َ
ْ َوأ لَٰوةَ ٱلَُهۡم ُ�َّ َمۡرَصٖد� فَإِن تَابُوا ْ  لصَّ َكٰوةَ ٱَوَءاتَُوا  لزَّ

 .]۵: ةالتوب[ ﴾فََخلُّواْ َسبِيلَُهمۚۡ 
 و ؛دید به قتل برسانیافتیان را ھر جا کان گرفت، مشریھای حرام پا (اما) وقتی ماه«

د! ھرگاه ینیبنشھا  آن نگاه، بر سر راهیمکو در ھر  ؛دینکو محاصره  ؛دیر سازیرا اسھا  آن
را خداوند یز ؛دیرا رھا سازھا  آن ات را بپردازند،کنند، و نماز را برپا دارند، و زکتوبه 

 ».آمرزنده و مھربان است

را به خیبر فرستاد، ھمین سفارش را به وی  سوقتی علی صو ھمچنین پیغمبر
 کرد و با توبه ایشان از کفر، از قتال با نمود. پیغمبر با کفار نیز ھمین گونه رفتار می

 فرماید: د، خداوند نیز میکر کشید و به ھیچ وجه بحثی از امامت نمی دست میھا  آن

قَاُمواْ  فَإِن﴿
َ
لَٰوةَ ٱتَابُواْ َوأ َكٰوةَ ٱَوَءاتَُواْ  لصَّ  .]۱۱: ةالتوب[ ﴾ّ�ِيِن� ٱفَإِۡخَ�ٰنُُ�ۡم ِ�  لزَّ

نی شما یات را بپردازند، برادر دکنند، نماز را برپا دارند، و زک(ولی) اگر توبه «
 ».میدھ شند)، شرح مییاند دانند (و می میه کات خود را برای گروھی یو ما آ؛ھستند

شد برادر مؤمنان گردند، و کفاری که در  به این ترتیب صرف توبه کفار باعث می
 ،شد جاری میھا  آن آورند احکام اسالم بر بودند، وقتی ایمان می صعھد رسول خدا

 از علماءھیچیک  گردید، و مطرح نمیھا  آن ر حالی که به ھیچ وجه امامت براید
نقل نکرده است: نه نقلی به صورت مخصوص در این  صای را از پیغمبر چنین مسأله

                                           
 .۵۳-۱۲/۵۲و مواضع دیگر و مسلم،  ۱/۱۰نگا: بخاری،  - ١
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به  صباره، و نه نقلی عام پیرامون امامت. بلکه از مسلمات امور است که پیغمبر
ھا  آن آوردن مردم امامت را نه به صورت مطلق، و نه به صورت معین به ھنگام ایمان
 کرد. گوشزد نمی

 رین مطالب أحکام دین است؟پس چگونه امامت مھمت
از مسایلی نیست  –نیاز به توضیح دارد که  این نظر از صرف –؛ امامت که  این توضیح

اند، پس چگونه  وفات کرده صکه مورد نیاز افرادی باشد که در زمان پیغمبر
ای است که ھیچ کسی  ارزشمندترین مسایل مسلمانان و مھمترین مطالب دین، مسأله

 نیازمند به آن نبوده است. صدر زمان پیغمبر
در زمان حیاتش ایمان آوردند و در ظاھر و باطن از  صآیا مگر کسانی که به پیامبر

او پیروی نمودند و مرتد نگشته و دین خدا را تحریف نکردند، به اتفاق ھمه مسلمانان 
بھترین مسلمانان خدا نبودند؟ پس چگونه ممکن است بھترین مسلمانان به مھمترین 

 لب دین و ارزشمندترین مسایل مسلمانان نیاز داشته باشند؟مطا
امام زمان خودش بود و بعد از وفات ایشان نیاز به امام  صاگر گفته شود: پیغمبر

مھمترین مسأله دین  صشود و بنابراین مسأله امامت در زمان حیات پیغمبر پیدا می
 مسأله گشته است.تبدیل به مھمترین  صنبوده است و بلکه بعد از وفات پیغمبر

 شود:  در جواب گفته می
ای به  مسأله  اوًال: به فرض صحت و ثبوت این مطلب، جایز نیست بگوییم: چنین

صورت مطلق مھمترین مسایل دین است، بلکه این مسأله در زمان مشخصی مھمترین 
مسأله نبوده، و در زمان دیگری تبدیل به مھمترین مسأله گشته است. و در این صورت 

مھمترین مطالب أحکام  صاین مسأله در بھترین روزگار یعنی در عھد رسول اکرم
 دین و ارزشمندترین مسایل مسلمانان نبوده است.

در ھر زمان و در ھر مکانی از مسأله امامت  صالله: ایمان به خدا و رسول ثانیاً 
 است.مھمتر است، بنابراین امامت ھیچ وقت مھمترین و ارزشمندترین مسأله نبوده 

این مسأله را برای امتش تبیین نماید،  صر: در این صورت الزم بود پیغمبثالثاً 
و جایگاه ایمان به خدا، توحید و  ،تبیین کردھا  آن روزه را برای ،ھمچنانکه نماز، زکات

ایمان به روز قیامت را برایشان بیان نمود. بدیھی است مسأله امامت نه در قرآن و نه 
 صول بیان نشده است.در سنت بسان این ا
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ھم نبّی و  صاگر گفته شود: امامت در ھر زمانی مھمترین مسأله است و پیغمبر
 صبدیھی بود که پیغمبر آورد معلوم و که به او ایمان میھرکس  ھم امام بود و برای

 شود: این استدالل از چندین وجه باطل است:  امام آن زمان است. در جواب گفته می
گوید امامت مھمترین مطالب احکام دین است، یا مرادش امامت  : کسی که میاوالً 

گانه است، یا مرادش امامت امام ھر زمانی در ھمان زمان است، یعنی مثًال  ائمه دوازده
و مھمترین مسأله در زمان  ،مھمترین مسأله در زمان ما ایمان به امامت مھدی است

، ایمان صمسأله در زمان پیغمبر و مھمترین ،بود سخلفای اربعه ایمان به امامت علی
مرادش ایمان به احکام امامت به صورت مطلق که  این به امامت ایشان بوده است. و یا

 باشد. و یا معنی چھارمی مدنظرش می ،باشد می
ای نه در  در صورتی که اولین معنی مراد باشد، باید گفت: بدیھی است چنین مسأله

و بلکه حتی خود شیعان  ،شده استنج و شناخته و نه در بین تابعان رای ،بین صحابه
که  این رسد. پس گویند: ھر امامی به نص امام قبل از خودش به امامت می نیز می

 ای مھمترین امور دین باشد، باطل است. چنین مسأله
و اگر معنی دوم مراد باشد، باید گفت: طبق این معنی و مراد باید مھمترین مسأله 

ھـ.ق تا به امروز ۲۶۰در ھر زمانی ایمان به امام آن زمان باشد، و بنابراین از تاریخ 
تر از ایمان به وحدانیت خدا، رسالت محمد و ایمان به  ایمان به امامت مھدی عظیم
یغمبران، روز رستاخیر و ایمان به نماز، زکات، روزه، حج و خدا، مالئکه، کتب آسمانی، پ

 باشد!! سایر واجبات بوده و می
فساد و بطالنش بسی بدیھی است، قول امامیه نیز که  این این معنی صرفنظر از

به علی و امامت وی بیشتر از اھتمامشان به امام منتظر ھا  آن زیرا اھتمام ،باشد نمی
 اند. ؤلف و سایر مشایخ دیگر شیعه به آن اشاره نمودهمچنانکه این مباشد، ھ می

بارترین مردم  به عالوه، اگر این مسأله مھمترین مسأله دین باشد باز امامیه زیان
خواھند بود، زیرا امام معصومشان امامی است معدوم که نه سودی دنیوی برایشان به 

ر دینی ھیچ فایده دینی و و نه سودی دینی. بنابراین از مھمترین امو ،آورد ارمغان می
 گردد. دنیوی عاید شیعه نمی

معنی سوم از این گفتار نیز به صورتی بدیھی باطل و فاسد است، زیرا واضح است 
 امور دیگری در دین وجود دارد که از آن مھمترند.

 و اگر معنی چھارمی مراد باشد، باید عنوان گردد تا در مورد آن بحث شود.
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بودن  به خاطر امام صؤلف گفت: اطاعت از پیغمبرتوان در رد کالم م می -۲
و  ،نماید بودن ایشان است که اطاعتش را واجب می بلکه رسول  ،ایشان نبوده

و  ،ثابت است صاین وجوب در زمان حیات و نیز بعد از وفات رسول الله
وجوب اطاعت از ایشان برای آیندگان دقیقًا مثل وجوب اطاعت از ایشان برای 

و مسلمانان معاصر وی نیز به ھنگام صدور امر و نھی  ،باشد معاصرانش می
اند و بعضی غایب، که آن حاضران امر و نھی  ، بعضی حاضر بودهصپیامبر
 نمودند. را به غایبان منتقل می صپیامبر

در زمان حیات ایشان بر  صھمچنانکه اطاعت از اوامر و پرھیز از نواھی پیغمبر
و اوامر ایشان  ،نیز بر آیندگان واجب است صپیغمبر غایبان واجب بود، بعد از وفات

از ائمه ھیچیک  و ،گیرد فراگیر بوده و ھر مؤمنی را، چه غایب و چه حاضر، در برمی
 شود. و این مفھوم از امامت برداشت نمی ،چنین جایگاھی را ندارند

ه، به مردم معینی، اموری را امر و یا احکام بیان فرمود صرحتی ھنگامی که پیغمب
بلکه آن امر و حکم بر نظایر و امثال  ،حکم و امر ایشان مختص آن گروه معین نیست

و این جریان تا روز قیامت ادامه دارد، مثًال دستور  ،آن گروه نیز جاری و ساری است
، )١(به مأمومانش در نماز که فرمود: در رکوع و سجود از من سبقت نجویید صپیغمبر

خطاب به کسی که  ص. و نیز فرمایش پیغمبرنمأمومیحکم ثابتی است برای ھر 
را بتراشم که ھا  آن کند تا بتوانم قبل از رمی جمرات عرض کرد: موھایم رشد نمی

فرمود: رمی جمرات کن که [برای تو] اشکالی ندارد. و به کسی که پرسیده  صپیغمبر
 صکه پیغمبر ام، حاال چکار کنم؟ ام را ذبح کرده بود: قبل از تراشیدن مو قربانی

 .)٢(فرمود: موھایت را بتراش که اشکالی ندارد
 این اوامر پیغمبر بر امثال این افراد نیز جاری است.

اش حج  که در دوره قاعدگی لخطاب به عایشه صو ھمچنین فرمایش پیغمبر

 تطو� أن ال�صنع احلاج غيما  اصنيع«فرمودند:  صآورد، که پیغمبر عمره به جا می

                                           
 .۳۰۹-۱/۳۰۸و ابن ماجه،  ۱/۳۲۰نگا: مسلم،  - ١
 .۲/۹۴۸و مسلم،  ۲/۱۷۳نگا: بخاری،  - ٢
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دھند، تو نیز انجام بده به جز طواف  یعنی: ھرکاری را که حجاج انجام می. )١(»تيبابل
 خانه خدا.

 این امر پیغمبر بر ھمه زنانی که چنین حالتی دارند، جاری است.
بعد از وفات وی  صھایی از این قبیل برای اثبات لزوم اطاعت از پیغمبر مثال

 فراوان است، برعکس اطاعت از امام تنھا در صورت وجود وی الزم است.
بعد از وفاتش، در حکم جانشینان وی قبل از وفاتش  صجانشینان پیغمبر

نافذ است، یعنی چنانچه خلیفه وی به چیزی امر کند، ھا  آن باشند که امر و نھی می
نایب رسول خداست. خداوند پیغمبر را به زیرا در حکم  ،اطاعت از امر وی واجب است

ولی علت وجوب اطاعت از ایشان،  ،سوی مردم مبعوث و اطاعت از او را واجب گردانید
و یا به علت بیعت دیگران با وی به عنوان امام و یا  ،امامت و قدرت و سیطره وی نیست

ز ایشان با ھای وجوب اطاعت ا موارد دیگری از این قبیل نیست، به عبارت دیگر پایه
ھای وجوب اطاعت از امام متفاوت است: اطاعت امام یا به خاطر عھدی است که از  پایه

یا  و ،نوایی قدرتمندان با آن امام و یا به خاطر ھم ،جانب امام قبل از خود به وی رسیده
در ھر حالی واجب است، حتی  صولی اطاعت از پیغمبر .مواردی از این قبیل است

 و ھمه مردم او را تکذیب کنند.اگر تنھا بماند 
در مکه و قبل از یافتن یاران و یاورانی که در رکاب او  صاطاعت از پیغمبر

ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ  َوَما﴿ فرماید: بجنگند، واجب بود. خداوند می ۚ ٱُ�َمَّ  لرُُّسُل
ۡو قُتَِل 

َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
عۡ  نَقلَۡبُتمۡ ٱأ

َ
ٰٓ أ ٰ َعقَِبۡيهِ فَلَن يَُ�َّ َ�َ َ ٱَ�ٰبُِ�ۡمۚ َوَمن يَنَقلِۡب َ�َ اۗ  ٔٗ َشۡ�  �َّ

ُ ٱوََسَيۡجزِي  ِٰكرِ�نَ ٱ �َّ  .]۱۴۴آل عمران: [ ﴾١٤٤ ل�َّ
 ؛بودند زیگری نیش از او، فرستادگان دیو پ ؛) فقط فرستاده خداستصمحمد («

رده به کد؟ (و اسالم را رھا یگرد شته شود، شما به عقب برمیکا یرد و یا اگر او بمیآ
به عقب باز گردد، ھرگز به خدا ھرکس  د نمود؟) ویفر بازگشت خواھکت و یدوران جاھل
 ».نندگان) را پاداش خواھد دادک ران (و استقامتکو خداوند بزودی شا ؛زند ضرری نمی

خداوند در این آیه فرموده که مرگ و یا شھادت یک پیغمبر باعث نقض حکم رسالت 
شود، و  شدنشان نقض می گردد، آنچنانکه حکم امامت ائمه با مرگ و یا کشته وی نمی

                                           
 .۲/۱۵۹نگا: بخاری،  - ١
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شرط وجوب حکم رسالت جاودانگی پیغمبر نیست، چرا که پیغمبر، خدا نیست و بلکه 
الت را رسانید، امامت را اداء نمود، امت رس صاست مثل سایر رسوالن. پیغمبررسولی 

را نصیحت کرد، در راه خدا آنگونه که شایسته است، جھاد کرد و تا لحظه وفات بندگی 
خدا را به جا آورد. پس اطاعت از او بعد از وفاتش مثل ھنگام حیاتش واجب است، و 

گردید، و  کامل شد و مستقردین  صباشد، زیرا با وفات پیغمبر بلکه موکدتر نیز می
  جمع صباب نسخ مسدود گردید، و به ھمین دلیل قرآن نیز بعد از وفات پیغمبر

 نھایی گردید.
در زمان حیاتش امام بود و بعد از وفاتش شخص  صاگر کسی بگوید: پیغمبر

، شخص صدھیم: اگر مراد این است که بعد از پیغمبر دیگری امام گردید. جواب می
و مثل پیغمبر اطاعت گردید، قول باطلی است.  ،ن وی شددیگر که نظیر او بود، جانشی

و اگر مراد این است که بعد از وفاتش شخصی جانشین وی گردید تا اوامر و نواھی 
نیز پیش آمده  صایشان را تنفیذ نماید. باید گفت: این مسأله در ھنگام حیات پیغمبر

 شده است. و در نبود ایشان کسی جانشین وی می
 دیگر امکان امر و نھی مباشر وجود ندارد.  صبعد از وفات پیغمبراگر گفته شود: 

باشد،  نمی صباید گفت: مباشر بودن امر و نھی شرط وجوب اطاعت از پیغمبر
 را دریافت کند، واجب است. صبلکه اطاعت از وی بر ھر کسی که امر و نھی پیغمبر

 .)١(»من سامعيلبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوىع «فرمود:  می صو پیغمبر
یعنی: [اوامر و نواھی مرا] شاھد به غایب برساند زیرا چه بسا آنکس بھتر از [شاھد] 

 شنونده کالم را درک کند و بفھمد.
حیاتش در موارد معین و مشخصی حکم  ھنگامبه  صو اگر گفته شود: پیغمبر

داد، حد را بر شخص معینی جاری  کرد، مثًال: چیزی را به شخص معینی می صادر می
 داد. کرد و سپاه معینی را دستور می می

دھیم: بله، پیغمبر چنین بود ولی اطاعت از ایشان در موارد مشابه آن تا  جواب می
از ائمه. ولی گاھی استدالل بر این نظایر روز قیامت واجب است، برخالف احکام صادر 

ماند، ھمچنانکه حکمی بر غایب  ساختن حکم بر نظایر سابق پوشیده می و جاری

                                           
 ، و غیره.۲/۱۷۶بخاری،  - ١
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گاھتر بوده و آن را بھتر از غایب  پوشیده می درک ماند ولی شاھد و حاضر، بدان آ
ز بھتر ا کنند را دریافت می صکند. اگرچه گاھی بعضی از غایبانی که حکم پیغمبر می

فھمند، ولی این به خاطر مراتب متفاوت مردم در فھم امر و نھی  خود سامعان آن را می
 باشد، و نه به علت تفاوت مراتب وجوب آن اوامر و نواھی بر آن افراد. می صپیغمبر

ھیچ تفاوتی با وجوب  صبنابراین وجوب اطاعت از والیان امور بعد از پیغمبر
اند.  خلیفه وی گشته صدر زمان حیات پیغمبراطاعت از والیان اموری ندارد که 

گیرد، اگرچه طرق مردم در دریافت،  ھمه بندگان را در برمی صاطاعت از پیغمبر
شنیدن و فھم احکام ایشان متنوع باشد. چه بسا حکمی به گروھی برسد و به گروھی 

اند،  را بشنوند که گروھی دیگر نشنیده صدیگر نرسد، و گروھی حکمی از پیغمبر
 ای دیگر به آن پی نبرند. بفھمند که دسته صای مطلبی را از فرموده پیغمبر ستهد

به آن امر کرده است، اطاعتش واجب است و  صبه چیزی امر کند که پیغمبرھرکس 
 باشد، و نه اطاعت از آن شخص. می صاطاعت از او، اطاعت از خدا و رسولش

باشد،  احکام و اوامری امری صاحب شوکت و قدرت پیدا شود که صاحب  اگر ولی
آورد، جایز نیست زمام امور به دیگران سپرده شود، و بعد از وی  نظم امور را فراھم می

توان فرد [و یا افرادی] را  نیز ممکن نیست شخص دیگری مثل او پیدا شود، و تنھا می
 ترین شخص به خالفت ایشان، پیدا کرد که از ھمه به او نزدیکترند، در این صورت الیق

اش، بیشتر از سایرین به وی مشابه  باشد، کسی که امر و نھی نزدیکترین مردم به او می
شود،  محقق نمیو نزدیک باشد. اطاعت از این خلیفه نیز جز با قدرت و شوکت 

جھت اطاعت از  نیز تا زمانی که یارانی پیدا نکرد که در صھمچنانکه خود پیغمبر
به صورت آشکار و فراگیر مورد اطاعت قرار  در رکابش حرکت کردند،اوامر واحکامش 

است و اطاعت از خدا و  صاش اطاعت از خدا و پیغمبر نگرفت. بنابراین دین ھمه
اطاعت کند از خدا اطاعت کرده  صاز پیغمبر ھرکس  ھمه دین است و صپیغمبر 

 است.
نیز عبارت است از اطاعت خدا و  صدین مسلمانان بعد از وفات پیغمبر

اطاعت  اطاعت از ولی امر در مواردی که به اطاعتش امر شده است عین ، وصپیغمبر
خدا و رسول است، و اوامر ولی امر که دستورش را از خدا گرفته باشد، به منزله اوامر از 

ھمه اعمال ائمه و امت چه در حیات که  این است. خالصه صخدا و پیغمبر



 ٧٣ کنند امامت از مهمترین اصول دین است ): روافض گمان می۴فصل (

خدا باشد، اطاعت از خدا و  و چه بعد از وفاتش، مادامی که مورد رضایت صپیغمبر
 شود. شمرده می صپیغمبر

 است. »حممد رسول اهللا« و »ال إله إالَّ اهللا«به ھمین دلیل اصل دین شھادت و اقرار به 

محدوده  امام بود. و مراد این باشد که امامتش خارج از صاگر گفته شود: پیغمبر 
 رسالتش آن شروط نبود، و یاامامتش شروطی داشت که در که  این رسالت بود، و یا

 مراد امامتی بود که اطاعتش بدون اطاعت از رسول الزم باشد.که  این
ھمه این مطالب باطل است، زیرا ھر چیزی که باعث لزوم اطاعتش گردد، داخل در 

شود، به خاطر پیغمبربودن اطاعت  باشد و در ھر موردی که اطاعت می رسالتش می
که  این گرفت، مگر بود و نه پیغمبر، مورد اطاعت قرار نمی یشود، و اگر تنھا امام م می

 گردید. اطاعت از وی داخل در اطاعت از پیغمبر دیگری محسوب می
به عبارت دیگر تنھا اطاعت از خدا و رسول و کسی که رسول مردم را به اطاعت از 

 وی امر کند، واجب است.
طاعت قرارگرفت، منتھا بودن مورد ا به خاطر امام صاگر گفته شود: پیغمبر 

 باشد. اطاعت از امامتش داخل در رسالتش می
چنین امامتی تأثیری در اطاعت ندارد، زیرا مجرد رسالت برای وجوب اطاعتش 

شود که یارانی بیابد که امر او را  کافی است، برخالف امام که زمانی امامتش محقق می
 ماء و دینداران خواھد بود.تنفیذ نمایند، وگرنه چنین شخصی مثل یکی از سایر عل

در مدینه به شوکت و قدرت رسید، افزون که  آن بعد از صاگر گفته شود: پیغمبر 
 بر رسالتش به امامت عدالت گستر نیز نایل شد.

دھیم: پیغمبر در مدینه تنھا رسولی شد که یاران و یاورانی مطیع یافته  جواب می
مؤمنانی بر روی زمین جود داشته  جنگیدند و مادامی که بود که با مخالفانش می

جنگند. بنابراین پیغمبر محتاج چیز  باشند، یاران و پیروان او بوده و با مخالفانش می
امری نبوده تا آن را به رسالتش ضمیمه نماید،  دیگری مثل امامت، حکومت و یا ولی

ردن با پیداک صزیرا این ضمایم ھمه داخل در رسالتند. و بلکه باید گفت: پیغمبر 
ای که جھاد بر او واجب گردید. درحالی که  یاران مطیع به کمال قدرت رسید به گونه

یابد.  قبًال واجب نبود و احکام با تغییر حال بین قدرت و ضعف و علم و جھل تغییر می
کند. مؤمن  ھمچنانکه با تغییر حال بین فقر و ثروتمندی و سالمتی و بیماری تغییر می
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از جایگاه  صیع خدا و رسول خداست و اوامر و نواھی محمد در ھمه این حاالت مط
 اش از خداوند اطاعت نموده است. رسالت بوده و ایشان نیز با اوامر و نواھی

اگر امامیه بگویند: امامت برخالف رسالت، عقًال واجب است و از این نظر از رسالت 
 مھمتر است.

دھیم، محل نزاع است و  میدھیم: وجوب عقلی، ھمچنانکه بعدًا توضیح  جواب می
گیرد و  بنابر پذیرفتن وجوب عقلی نیز، امامت در ھیچ جای واجبات عقلی جای نمی

 ترند مثل توحید، صدق و عدل و غیره. مسایل دیگری وجود دارد که ازامامت واجب
سازد  را برآورده می –امامت  –به عالوه شکی نیست که رسالت، این واجب عقلی 

امت جزئی از رسالت است و ایمان به رسول مقصود از امامت را در زیرا مقصود از ام
 سازد، برعکس امامت که اینگونه نیست. حیات و بعد از وفات رسول برآورده می

عالوه بر این، کسی که رسالت محمد برایش ثابت شده و به وجوب اطاعت از او پی 
وده است، اگر گفته شود: برده است و به اندازه توانش در اطاعت از او سعی و تالش نم

 نیاز است. شود، پس از امامت بی با این کار وارد بھشت می
شود. این کالم برخالف نصوص  و اگر گفته شود: چنین شخصی وارد بھشت نمی

قاطع قرآن کریم است، زیرا خداوند در موارد متعددی ورود به بھشت را برای کسانی 

َ ٱيُِطِع  َوَمن﴿ انیده است، مثًال:کنند، الزم گرد اطاعت می صکه از پیغمبر   لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع 

ُ
ِينَ ٱفَأ ۡ�َعَم  �َّ

َ
ُ ٱ� يقِ�َ ٱوَ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱَعلَۡيِهم ّمَِن  �َّ ّدِ َهَدآءِ ٱوَ  لّصِ ٰلِِحَ�ۚ ٱوَ  لشُّ  ل�َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا 

ُ
 .]۶۹النساء: [ ﴾٦٩وََحُسَن أ

سانی کن یز،) ھمنشیند، (در روز رستاخکامبر را اطاعت یه خدا و پکسی کو «
قان و شھدا و یامبران و صدیاز پ ؛ردهکه خدا، نعمت خود را بر آنان تمام کخواھد بود 

 ».قھای خوبی ھستندیرفھا  آن و ؛صالحان

َ ٱَوَمن يُِطِع ﴿ و در جای دیگر: ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ نَۡ�ٰرُ ٱيُۡدِخۡلُه َج�َّ
َ
�ۡ 

 .]۱۳النساء: [ ﴾١٣ لَۡعِظيمُ ٱ لَۡفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ َوَ�ٰلَِك 
ن او را محترم بشمرد،) خداوند یند، (و قوانکامبرش را اطاعت یخدا و پھرکس  و«

 ؛درختانش جاری استر یه ھمواره، آب از زکند ک ی از بھشت وارد مییوی را در باغھا
 ».روزی بزرگی استین، پیو ا ؛مانند جاودانه در آن می
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خوانند، راھی برای شناختنش  و امام زمان روافض ھم که مردم را به سوی او فرامی
بردن به اخبارش نیست. حال اگر بگویند: شخص جز با  اش و پی و معرفت امر و نھی

شود. کالمشان  م است، خوشبخت نمیاش نامعلو اطاعت از این امامی که امر و نھی
توان طی طریق نجات و سعادت را ندارد، و این از ھیچکس  بدین معنی خواھد بود که

خواھد بود و برای خودشان بیشتر از ھمه =»تكليف ماال يطاق«بزرگترین موارد 
 غیرممکن است.

 ن ھستند.کند که شیعه امامیه بر آ اگر بگویند: امام زمان به ھمان چیزھایی امر می
دھیم: بنابراین نیازی به وجود و حضورش نیست زیرا مذھب امامیه  جواب می

معروف است، و چه امام زنده باشد و چه مرده، چه حاضر باشد و چه غایب، فرقی 
خدا بدون وجود این امام نیز دانسته شود، پس   کند. و چنانچه معرفت امر و نھی نمی

جات و سعادت بر وجود او متوقف و مترتب نیست، نیازی به او نیست و اطاعت خدا و ن
و در این حالت حتی قول به جواز امامت ممتنع است، چه برسد به قول به وجوب آن. و 

ترین  این مسأله برای کسی که در آن تدبر نماید، بدیھی است ولی روافض جاھل
 مردمند.

منوط است به توضیح اینکه: انجام واجبات عقلی و شرعی و ترک منھیات عقلی یا 

تكليف «معرفت اوامر و نواھی این امام منتظر، و یا به آن منوط نیست. اگر منوط باشد 

گردد که  آید، و انجام واجبات و ترک منکرات به شرطی مشروط می الزم می »ماال يطاق
عموم مردم، و بلکه ھیچ کسی قادر به تحقق آن شرط نخواھند بود، زیرا بر روی زمین 

رد که صادقانه ادعا کند که این امام منتظر را دیده است و یا کالمش را کسی وجود ندا
شنیده است. و اگر انجام واجبات عقلی و شرعی و ترک منکرات عقلی و شرعی مشروط 
به معرفت این امام منتظر نباشد و بدون وجود او نیز انجام آن ممکن باشد، پس نیازی 

 رد.به وی نیست و وجود و حضور او ضرورتی ندا
ممتنعی  را به شرط صروافض نجات و سعادت بندگان و اطاعت از خدا و پیغمبر 

از خودشان نیز از عھده آن ھیچیک  اند که مردم بر آن قادر نیستند، و مشروط نموده
یابد و خوشبخت  گویند: ھیچ کسی از عذاب خدا نجات نمی آیند. به مردم می برنمی

 گوئیم. به این شیوه که ما می آید، جز شود و مؤمن به حساب نمی نمی
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باید بپذیریم که  این نتیجه دیدگاھشان یکی از دو حالت است: یا بطالن قولشان، و یا
 –خداوند بندگانش را از رحمت خود ناامید ساخته است، و عذاب خود را بر ھمه 

الزم نموده است، و با این فرض خود روافض اولین بدبختانی  –مسلمان و غیرمسلمان 
بردن به امر و نھی  راھی برای پیھا  آن ازھیچیک  شوند، زیرا خواھند بود که عذاب می

و اخبار این امامی که معتقدند زنده و غایب است، ندارد. بلکه تنھا اقوالی از شیوخ 
ن اقوال را از طریق علمای کنند این شیوخ آ کنند که گمان می رافضی نقل می

اند، در حالی که آن متقدمان نیز چیزی از امام غایب  متقدمشان از امام غایب نقل کرده
اند، و به فرض نقل چیزی از وی، دروغگو بودن آن راوی ھویداست. و در ھر  نقل نکرده

صورت این اقوال چنانچه برای ھدایت و نجات و سعادت کافی باشد، پس دیگر نیازی 
روزی و شقاوت خود روافض نیز ثابت  ه امام غایب نیست و اگر کافی نباشد، سیهب

اند که اوامرش  گردد چرا که سعادتشان را مشروط به اطاعت از اوامر شخصی کرده می
 نامعلوم است.

گویند: وقتی علمای امامیه بر سر دو  گروھی از شیوخ روافض مثل ابن عود حلی می
د که قائل یکی از آن دو معروف و دیگری ناشناس است، نظر پیدا کردن قول اختالف

اش ناشناس است، قول درست و حق بوده و اطاعت از آن واجب  ھمان قولی که گوینده
 کند!. است، زیرا امام غایب در لباس چنین افرادی اظھارنظر می

و این نھایت جھالت و گمراھی است، زیرا به فرض وجود امام غایب منتظر و معصوم 
ای  توان گفت: این قول امام است، چون نه کسی آن را از او نقل کرده، و نه واسطه نمی

توان با قاطعیت گفت: این قول امام  کند، پس چگونه می صحت نقل از او را تأیید می
تواند قول امام باشد؟ به عالوه که امام بنابر ادعای خودشان  است، و چرا قول دوم نمی

 تواند رأی خود را اظھار نماید. لمان نمیبه خاطر غیبت و ترس از ظا
شود که اصل دین روافض به جای یک شخصیت معلوم و  به این ترتیب معلوم می

کنند  موجود بر مبنای وجود یک مجھول و معدوم بنا نھاده شده است، و گمان می
امامشان موجود و معصوم است، در حالیکه چنین شخصی اصًال وجود خارجی ندارد، و 

کنند که  ر وجود خارجی ھم داشته و معصوم ھم باشد، خودشان اعتراف میحتی اگ
 توانند به اوامر و نواھی او پی ببرند، آنچنانکه به اوامر و نواھی پدران وی واقف بودند. نمی

بردن به دستورات او غیرممکن  و وقتی که پی ،ھدف از وجود امام، اطاعت از اوست
و در نتیجه رسیدن به مقصود توسط چنین  ،ھد بودباشد، اطاعت از او نیز ممتنع خوا
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ای ھیچ  و در این صورت اثبات وجود چنین وسیله ،ای نیز ممتنع خواھد بود وسیله
ای که نقشی در تحقق مقصود ندارد به اتفاق اھل  و بلکه اثبات وسیله ،ای ندارد فایده

اتفاق جمیع عقالء  و بلکه به ،شریعت و به اتفاق ھمه عقالی قائل به حسن و قبح عقلی
باشد، زیرا وقتی که ھمه قبیح را به ضرر  کاری و عذاب قبیح می از باب سفاھت، بیھوده

با عقل شناخته  (ضرر رسان)ضرند که مُ ا کنند، ھمگی بر این قول نیز متفق تفسیر می
 شود. می

ای نیست و بلکه مضرتی در عقل، نفس،  و ایمان به چنین امامی که مفید ھیچ فایده
سم و مال و غیره است، شرعًا و عقًال قبیح است، و به ھمین دلیل پیروان چنین ج

ای بیشترین فاصله را از مصالح دینی و دنیوی دارند، و چنانچه به اطاعت دیگرانی  ایده
شود،  از مصالح دینی و دنیوی برایشان محقق نمیھیچیک  مثل یھودیان روی نیاورند

او را وادار به خروج از دین که  این خواھند مگر مییھودیانی که مصلحت ھیچ کسی را ن
 خود سازند.

دانند چون بر این باورند که  روافض وجود این امام غایب و معصوم را واجب می
تحقق مصالح دینی و دنیوی جز در پرتو وجود وی ممکن نیست. و توضیح دادیم که 

رد، و کسانی که به وجود چنین امامی ھیچ نقشی در تحقق مصالح دینی و دنیوی ندا
اند، و  وجود چنین امامی ایمان ندارند ھیچ مصلحتی دینی و یا دنیوی را از دست نداده

 بلکه بھتر از پیروان او به مصالح دین و دنیا واقفند.
امامت جز خواری و ندامت به  ۀشود که دیدگاه روافض دربار به این ترتیب معلوم می

ترین مطالب دین  ر برندارد، و چنانچه امامت از بزرگای د آورد، و ھیچ فایده ارمغان نمی
مردم از حقیقت و ھدایت در این باره فاصله دارند، و اگر از  ۀباشد، روافض بیشتر از ھم

صورت ھردو  شود، و در ثابت میھا  آن مھمترین مطالب دین نباشد، بطالن ادعای
 دیدگاھشان مردود است.

امام غایب معصوم مثل ایمان بسیاری از مشایخ اگر روافض بگویند: ایمان ما به این 
باشد. بزرگانی که نه وجودشان  زاھد به الیاس و خضر و غوث و قطب و سایر بزرگان می

شان برای کسی آشکار نیست، پس کسی که به این اشخاص ایمان  و نه اوامر و یا نواھی
 کند؟ دارد چگونه ادعای ما را انکار می

 ین وجه قابل انتقاد است:گوییم: این سخن از چند می
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از علمای مسلمان و مذاھب ھیچیک  اوًال: ایمان به وجود این بزرگان در نزد
اند که به وجود  معروفشان واجب نیست، و اگر بعضی از غالیان بر یارانشان واجب کرده

مؤمن و ولی خدا نخواھد ھیچکس  گویند: میھا  آن چنین اشخاص ایمان بیاورند و به
به وجود این اشخاص در ھر زمانی ایمان بیاوردند. قول این غالیان نیز که  این بود مگر

 مثل رأی روافض مردود است.
کنند تصدیق اینان باعث افزایش ایمان و خیر و برکت  ثانیًا: بعضی از مردم گمان می

در نزد خدا از کسی که وجود اینان را ھا  این کننده گردد، و تصدیق و محبت خدا می
تر و بھتر است. این قول کامًال شبیه دیدگاه روافض  کند، کاملتر و با فضیلت نمی تصدیق

نیست، و بلکه تنھا از وجوھی شبیه آن است، زیرا این مردم نیز کمال دین را به چنین 
 اند. تصدیقی مشروط نموده

 باید اضافه کنیم: این قول نیز به اتفاق علماء و ائمه مسلمانان باطل است، زیرا علم
به تصدیق آن بزرگان مشروط نیست، و اگر کسی ھا  آن به واجبات و مستحبات و انجام

دیگری گمان کند که چیزی از واجبات و یا مستحبات دین ھرکس  از زاھدان و یا
مشروط به تصدیق آن بزرگان است، به اتفاق علمای عالم به قرآن و سنت، چنین 

تصدیق وجود آن  صپیغمبر  ی است کهشخصی جاھل و گمراه است، زیرا بدیھ
و ائمه مسلمانان  صبزرگان را برای امت تشریع ننموده است، و اصحاب آن پیغمبر 

 اند. نیز ھیچکدام این مسأله را جزو دین نشمرده
از الفاظ غوث، قطب، اوتاد، نجباء و غیره با اسناد معروف از ھیچیک  به عالوه

از بعضی از سلف و در » ابدال«لفظ اند. و تنھا  و یا اصحابش نقل نشده صپیغمبر 
نقل شده است که در جای دیگری به صورت مفصل  صاز پیغمبر  )١(حدیثی ضعیف

 ایم. در این مورد سخن گفته

 ها، حتی در ربوبیت خدا شرک بعضی از صوفیه و رافضی
شمارد،  را شبیه به روافض برمیھا  آن ثالثًا: بعضی از این صوفیانی که این رافضی

روا ھا  انسان ازھیچیک  کنند که انتساب آن به به مشایخشان منسوب می چیزھایی
گویند: غوث و یا قطب است که ھدایت، نصرت و روزی را به مردمان  نیست، مثًال می

                                           
 ، تحقیق احمد شاکر مذکور است.۲/۱۷۱این حدیث ضعیف: مسند امام احمد،  - ١
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رسانند، و این ھدایت و نصرت جز با نزول آن شیخ بر فرد محقق  روی زمین می
 شود.  نمی

باشد. و  و شبیه سخن مسیحیان می این دیدگاه به اجماع مسلمانان باطل است،
گویند: فالن شیخ تمامی اولیاء خدا  ادعاھای دیگر صوفیان نیز چنین است که مثال می

کنند، و  که بعدًا ظھور میھا  آن اند و چه که قبًال زندگی کردهھا  آن شناسند، چه را می
اقوال باطل  داند ... . و نیز اسم خودشان، اسم پدرشان و منزلت و جایگاھشان را می

دیگری از این قبیل که مستلزم شراکت یکی از افراد بشر با خداوند، در بعضی از 
گاه است و یا  ویژگیھای خدایی است. مثًال می گویند: فالن شیخ بر ھر چیزی عالم و آ

درباره ھا  آن بر ھر چیزی تواناست و اقوال دیگری از این قبیل، ھمچنانکه بعضی از
 گویند: علمشان بر علم خدا، و قدرتشان بر قدرت خدا ن میو مشایخشا صپیغمبر 

را ھرچه  دانند، و نیز میھا  این داند، را که خداوند میھرچه  باشد، بنابراین منطبق می
نیز بر انجامش قادرند. این اقوال و امثال آن ھا  این که خداوند بر انجام آن قادر است،

اند، و به اجماع  غلو نموده سمورد علیشبیه اقوال مسیحیان و غالیانی است که در 
 مسلمانان اقوال باطلی است.

کنند که کرمات بوده و  بعضی از صوفیان نیز چیزھایی به مشایخشان منسوب می
بودن و یا  » الدعوه  مستجاب«انتساب آن به پیغمبران و بندگان صالح جایز است، مثل 

افتد، ولی  حاضر زیاد اتفاق می کاشفات صالحان و.... این موارد از افراد موجود وم
چنانچه شخصی کراماتی از این قبیل را به کسی نسبت دھد که وجودش معلوم نیست، 
به اشتباه رفته است، مثل کسی که معتقد است در فالن منطقه تعدادی از اولیای خدا 

کنند، ولی در آنجا کسی از اولیای خدا نباشد، و یا مثل کسی است که  زندگی می
شک این  اولیای خدا نباشند. بیھا  آن معینی را اولیای الھی بداند در حالی کهاشخاص 

شوند، ولی  کار اشتباه و جھالت و ضاللتی است که بسیاری از مردم گرفتار آن می
 تر و بزرگتر است. اشتباه و ضاللت امامیه قبیح

 الیاس و خضر زنده نیستند
اند این است که إلیاس و  ذیرفتهرابعًا: دیدگاه صحیحی که علمای محقق آن را پ

واسطه بین خداوند توانا و بندگانش نیستند ھا  انسان ازھیچیک  اند و خضر وفات کرده
ھایی  که وسیله خلق و رزق و ھدایت و نصرت قرار گیرند. پیغمبران نیز تنھا واسطه
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گردد جز با اطاعت از  خوشبخت نمیھیچکس  باشند و برای تبلیغ رسالت می
 .پیغمبران

دادن اموری ھستند که تنھا خدا توانایی انجامشان   خلقت، ھدایت، نصرت و روزی
باشند، بلکه نصرت و روزی  را دارد و این امور بر حیات و بقای پیغمبران مشروط نمی

خواھد و به  حتی بر وجود پیغمبران نیز مترتب نیست، و خداوند با اسبابی که خود می
نیز اسبابی شناخته ھا  انسان آفریند و بعضی از قات را میواسطه مالئکه و یا غیره، مخلو
ھا  انسان ای از این امور جز با واسطهکه  این گیرند. ولی شده برای این امور قرار می

متولی ھمه این امور گردد و امثال این ... ھا  انسان یکی ازکه  این گیرد، و یا انجام نمی

 ۡ�َوۡمَ ٱيَنَفَعُ�ُم  َولَن﴿ فرماید: ھمچنانکه خداوند میاساسند،  ھمه این اقوال باطل و بی
نَُّ�ۡم ِ� 

َ
لَۡمُتۡم �  .]۳۹الزخرف: [ ﴾٣٩ُمۡشَ�ُِ�وَن  ۡلَعَذابِ ٱإِذ ظَّ

ن گفتگوھا امروز به حال شما سودی ندارد، چرا یم:) ھرگز اییگو میھا  آن (ولی به«
 ».د!کیمشتر عذابو ھمه در  ؛دیردکه ظلم ک

به عالوه، بدیھی است که ارزشمندترین مسائل مسلمانان و مھمترین مطالب دین 
 آنان صو پیغمبر  ،مسائل دیگر در کتاب خدا ذکر گردد تر از سایر بایست برجسته می

را بیشتر از ھر مسأله دیگری مورد توجه قرار دھد. قرآن به جای امامت مملو از ذکر 
ات الھی، مالئکه، کتب آسمانی، پیغمبران، روز توحید خدا و بیان اسماء، صفات و آی

ھا، اوامر و نواھی و حدود و فرائض است. چگونه قرآن مملو از  رستاخیز، سرگذشت
 باشد؟ مسایلی غیر از مھمترین و ارزشمندترین می

را به چیزھایی معلق نموده که ذکری از ھا  انسان باید اضافه کرد که خداوند سعادت

َ ٱيُِطِع  َوَمن﴿ فرماید: ، خداوند مینیستھا  آن امامت در ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱفَأ َّ� 

ۡ�َعَم 
َ
ُ ٱ� يقِ�َ ٱوَ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱَعلَۡيِهم ّمَِن  �َّ ّدِ َهَدآءِ ٱوَ  لّصِ ٰلِِحَ�ۚ ٱوَ  لشُّ ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا  ل�َّ

ُ
وََحُسَن أ

 .]۶۹النساء: [ ﴾٦٩
سانی کن یز،) ھمنشیند، (در روز رستاخکامبر را اطاعت یه خدا و پکسی کو «

قان و شھدا و یامبران و صدیاز پ ؛ردهکه خدا، نعمت خود را بر آنان تمام کخواھد بود 
 ».ھای خوبی ھستند قیرفھا  آن و ؛صالحان

َ ٱَوَمن يُِطِع ﴿ فرماید: و می ٰٖت  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ  .]۱۳النساء: [ ﴾يُۡدِخۡلُه َج�َّ
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(بھشت) وارد ھای  باغ اطاعت کند خدا او را به پیغمبرشاز خدا و ھرکس  و«
 »کند. می

َ ٱَ�ۡعِص  َوَمن﴿ فرماید: تا آنجا که می ا  ۥَوَ�َتَعدَّ ُحُدوَدهُ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ يُۡدِخۡلُه نَاًرا َ�ِٰ�ٗ
هِٞ�  ۥ�ِيَها َوَ�ُ   .]۱۴النساء: [ ﴾١٤َعَذاٞب مُّ

د، او را در یند و از مرزھای او تجاوز نماکامبرش را یو پ ه نافرمانی خداکس کو آن «
ای  نندهکو برای او مجازات خوار ؛ه جاودانه در آن خواھد ماندکند ک آتشی وارد می

 ».است
از خدا و پیغمبرش اطاعت ھرکس  به این ترتیب خداوند در قرآن بیان فرموده که

ولش سرپیچی نماید و از از خدا و رسھرکس  گردد، و نماید در آخرت خوشبخت می
روزان  گردد، و این تفاوت بین خوشبختان و سیه حدودشان تجاوز کند، عذاب می

 باشد که در آن ذکری از امامت نیست. می
 اگر کسی بگوید: امامت داخل در اطاعت از خدا و رسول است.

 گردد مثل سایر واجبات آن واجبی می اً صورت نھایت اینشود که: در  جواب داده می
. با این رسولند از قبیل نماز، زکات، روزه، حج و غیره که داخل در اطاعت از خدا و

وصف چگونه امامت به تنھایی ارزشمندترین مسایل مسلمانان و مھمترین مطالب دین 
 خواھد بود.

اگر گفته شود: اطاعت از رسول جز با اطاعت از امام ممکن نیست، زیرا او شریعت 
دھیم: این ادعای مذھب امامیه است که ھیچ استداللی ندارد  شناسد، جواب می را می

کند، آنچنانکه سایر اصول دین را  و بسی بدیھی است، قرآن بر این مسأله داللت نمی
ای در این زمینه  نیز بیان شد این امام مورد ادعای شیعه فایدهنماید. قبًال  بیان می

در ادامه این مسأله را نیز توضیح  –ان شاء الله  –. رساند نمیمورد ادعا به ھیچ کسی 

 از ائمه ندارد.ھیچیک  رسیده نیاز به صدھیم که معرفت آنچه از پیغمبر  می

 اصول دین از دیدگاه امامیه
است: توحید، عدل، ز یچگفته شود: اصول دین در نزد امامیه چھار که  این وجه دوم

 نبوت و امامت.
دارد، و توحید و عدل و نبوت قبل از آن امامت در آخرین مرتبه اصول دین قرار 

 اند. واقع شده
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بودن قرآن و عدم رؤیت خداوند در آخرت را داخل در  روافض نفی صفات، مخلوق 
خواھد  ھدایت و ضاللت کسی را که خدا میکه  این دانند، و تکذیب تقدیر و توحید می
و گاھی  ،شود نمی خواھد که محقق خداوند گاھی چیزی را میکه  این د، وشو مقدر نمی

 بنابراین و ،دانند و غیره را داخل در عدل می ،شود محقق می ،خواھد چیزی را که نمی
بخواھد ھرچه  گویند: خداوند خالق ھر چیزی است و او بر ھر چیزی تواناست، و نمی

شود. و در ھر صورت روافض توحید و عدل  نخواھد محقق نمیھرچه  شود، و محقق می
 دانند، پس چگونه امامت ارزشمندترین و مھمترین است؟ امت مقدم میو نبوت را بر ام

که آن را لطفی در واجبات  اند به عالوه، امامت را به این دلیل واجب گردانیده
اند، پس چگونه وسیله از خود  یعنی از باب وجوب وسایل آن را واجب شمرده ،دانند می

 مقصود مھمتر و ارزشمندتر است؟

 پیرامون امامت در گفتار و کردار گویی روافض تناقض
اگر امامت مھمترین مطالب دین و ارزشمندترین  گفته شود:که  این وجه سوم

باشند. زیرا روافض در مورد  مسایل مسلمانان باشد، روافض دورترین مردم از آن می
اند، ھمچنانکه ھنگام  ترین و فاسدترین قول را از نظر عقلی و دینی گفته امامت سخیف

 پردازیم. از استدالالتشان به آن میبحث 
فعًال ھمین کافی است که بدانی مطلوبشان از امامت وجود یک رئیس معصوم است 

مصلحت و  ای از که لطفی در مصالح دین و دنیا شمرده شود، در حالی که ھیچ طایفه
به مجھول و معدومی معتقدند که ھیچ ھا  آن لطف امامت از روافض دورتر نیست. زیرا

را به ھا  آن شود و بنابراین او ای از او نیست و ھیچ خبری از او شنیده نمی و نشانه اثر
که امامی سودمند در بعضی از مصالح دین و دنیا ھرکس  و ،رساند مقصودشان نمی

از مصالح امامت را ھیچیک  برای خود بگیرد امامش بھتر از آن امامی خواھد بود که
 سازد. برآورده نمی

به جایی نبردند ی که در رسیدن به مصلحت امامت راه روافض وقت به ھمین دلیل
 به اطاعت کافر و ظلم روی آوردند تا شاید از این طریق به بعضی از مقاصدشان برسند،

خواندند، خود به اطاعت از  در حالی که مردم را به اطاعت از امام معصوم فرامیھا  آن
برگشته از مقصود امامت و  ادم و بخت پشیمان و ن روافضظالم برگشتند، آیا کسی از 

 شود؟ خیر و کرامت دورتر یافت می
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خداوند متعال مصالحی از دین و دنیا را به والیان امور معلق ساخته که  این خالصه
است، چه امامت مھمترین مسأله باشد، و چه مھمترین نباشد، و روافض در رسیدن به 

ر دیدگاھشان خیر مطلوبی که نتیجۀ مھمترین ترند، زیرا بنا ب این مصلحت از ھمه ناتوان
 رسد. مطالب دین و ارزشمندترین مسایل مسلمانان است، به آنان نمی

یکی از مشایخ بزرگ و فاضل روافض از من خواست که با ھم خلوت نموده و در این 
باره بحث کنیم. با او خلوت نمودم و رأی روافض را در این باره بازگو کردم که 

کند،  را از کارھایی نھی میھا  آن دھد و خداوند به بندگانش دستوراتی میگویند:  می
بکند تا مردم در کنار آن لطف بھتر بتوانند واجبات ھا  آن بنابراین واجب است لطفی به

را انجام دھند و از منکرات دوری نمایند، زیرا کسی که مھمانی را برای خوردن طعام 
این باشد که مھمان طعام را بخورد کارھایی را انجام نماید اگر مرادش واقعًا  دعوت می

کند، و  کند، مثًال با روی خوش با او برخورد می دھد که به تحقق این فعل کمک می می
... و اگر مرادش این نباشد که مھمان کند و   جای مناسبی برای نشستن او انتخاب می

بندد و ... . این  را به رویش میکند، و در  طعام را بخورد، با ترشرویی با او برخورد می
 باشد. و از اصول شیوخ متقدم خودشان نمیاند،  استدالل را روافض از معتزله گرفته

دھند: و امام یک لطف است زیرا وقتی امامی باشد که  سپس [روافض] ادامه می
مردم را به انجام واجبات و ترک منکرات امر کند، بھتر از عھده انجام اوامر و ترک 

آیند. بنابراین واجب است که امامی داشته باشند و این امام نیز باید معصوم  ھی برمینوا
 صپیغمبر شود. و بعد از  باشد، زیرا در غیر این صورت مقصود از وجودش حاصل نمی

 سکه علی شود ادعای عصمت نشده است پس مشخص می سبرای کسی جز علی
ھمان [لطف] است چرا که اجماع شده بر عدم عصمت غیر او، و عبارات و بیانات 

 مفصلی در مورد [عصمت] او بیان شده است.
و علی بر امامت حسن، و بر امامت حسین نصی فرمودند و این  گویند: سپس می

کار ادامه پیدا کرد تا نوبت به امام غایب منتظر محمد بن حسن رسید که در سردابی 
 ت نموده است.غیب

طرف مقابل اعتراف کرد که این بیان صحیح مذھب امامیه به کاملترین شیوه 
 باشد. می

 گویند: میھا  آن من و شما دو طالب علم و حقیقت و ھدایت ھستیم. به او گفتم:
ای؟ و یا  به این امام غایب ایمان نیاورد، کافر است. آیا تو این امام منتظر را دیدهھرکس 
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ای؟ و یا چیزی از  چیزی از او شنیدهکه  این ای که او را دیده باشد؟ و یا هکسی را دید
دانی که از خود او گرفته شده  دانی؟ و آیا از اوامر و نواھی او چیزی را می کالم او را می

 شد؟ باشد ھمچنانکه از امامان قبل از او گرفته می
 نه. جواب داد:

ای مترتب است؟ و چه لطفی از  پس بر ایمان ما به چنین امامی چه فایده گفتم:
شود؟ به عالوه، چگونه جایز است که خداوند ما را به اطاعت از  وجودش حاصل می

خبریم و ھیچ راھی ھم برای پی بردن به  شخصی مکلف سازد که ما از دستوراتش بی
 را »طاقیف ما ال یلکت«شدیدتر نان دستوراتش را نداریم؟ آیا روافضی که از ھمه مسلما

 است؟ »طاقیف ما ال یلکت«اند این گفتار باالترین نوع  کنند، متوجه نشده  رد می
 اثبات این مسأله مبتنی بر آن مقدمات است. جواب داد:

کند وگرنه  مراد از این مقدمات نیز بیان آن چیزی است که به ما ربط پیدا می گفتم:
 شد، چه لزومی داشت این مباحث مطرح شود. اگر امر و نھی آن امام متوجه ما نمی

ای برای ما دارد و نه  اگر از این مقدمات نتیجه گرفته شود که چنین امامی نه فایده
گردد که  پیامدی ندارد، پس روشن می »طاقی ف ما الیلکت«و جز مستلزم لطفی است 

ایمان به این امام منتظر از باب جھالت و ضاللت است، نه از باب لطف و مصلحت. و 
ھا  آن اند، حق باشد و باعث سعادت نقل کرده ،اگر آنچه که امامیه از امامان وفات یافته

نقول از آن امامان باطل گردد، بنابراین نیازی به آن امام منتظر ندارند، و اگر اقوال م
کند، یعنی نه در اثبات  نمیھا  آن باشد، باز ھم این امام غایب در رد آن باطل کمکی به

رسد، و نه باعث امر به  نمیھا  آن ای از امام غایب به حق و نه در انکار باطل فایده
ا گردد، و نه مصلحت، لطف و منفعت مطلوب از امامت ر معروف و یا نھی از منکری می

 کند. برایشان محقق می
و جاھالنی که امور خود را به مجھوالتی از قبیل مردان غیبی و قطب و غوث و 

در مورد آن که  این اند، با وجود جھالت و ضاللتشان، و با وجود خضر و ... معلق ساخته
بزرگان قائل به چیزھایی ھستند که نه مصلحتی برایشان به دنبال دارد و نه لطف و 

اند.  ینی و یا دنیوی، ولی با این وجود از روافض کمتر به ورطه گمراھی افتادهمنفعتی د
 زیرا مالقات و موعظه شخصی مثل خضر باعث بھرمندی از اوست اگرچه اعتقاد به

کننده خضر است از ریشه اشتباه و نادرست باشد، و  آن مالقات شونده و موعظهکه  این
مان شود این ھمان خضر است و آن جن ممکن است یک جّنی مالقات شده باشد و گ
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شده   پذیرد. بنابراین آن کالم شنیده گوید که این شخص از او می نیز تنھا چیزی را می
 از نفس خودش برخواسته و نه از آن مخاطب.

گویند: ھر ولی خدا  گویند: ھر زمانی یک خضر دارد، و بعضی دیگر می بعضی ھم می
 یک خضر دارد.

توان دید و از  گویند: خضر را در مواضعی [مشخص] می می کفاری مثل یھود نیز
شود، مثًال به صورت ھولناک و ...  مختلف دیده میھای  صورت خضر بهھا  آن دیدگاه

علت این است که شخص یک جنی را دیده و گمان کرده که خضر را دیده است و بلکه 
شدن را دارد، نمایان  کند زمینه گمراه شاید شیطان خود را برای کسی که فکر می

 نیست. سازد. و حکایات بسیاری در این باره وجود دارد که مجالی برای ذکرشان 
ای از این  شده به ھر تقدیر اصناف شیعه از این صوفیان گمراھترند، زیرا نقل ثابت

دانند،  بینند امام منتظر نمی امام منتظر در نزد آنان وجود ندارد، و کسی را ھم که می
و وقتی امامشان وارد سرداب شد کودکی بود که به سن تمییز نرسیده بود. و روافض 

رند که چندین برابر دروغ صوفیه است، و از اقتداء به قرآن و سنت پذی دروغھایی را می
زنند که صوفیه  ھایی می گردانند، و به بھتریِن مسلمانان طعنه بیشتر از صوفیه روی می

مندی از مصالح امامت از  در این باره با آنان در تضاد کاملند. بنابراین روافض در بھره
بنابر قول خودشان، مھمترین و ارزشمندترین مسایل تمام طوایف اسالمی زیانبارترند، و 

 اند. را از دست داده

 ای ندارد معرفت امام بدون انجام اعمال صالح فایده
امامتی که به سبب درک و معرفت «این عبارت مولف که گفت:  که: وجه چھارم این

 باطل است، زیرا صرف معرفت امام زمان خود و» شویم آن به درجه کرامت نائل می
نیست، وگرنه درک محضر وی، در صورتی که از او اطاعت نشود، مستلزم ھیچ کرامتی 

گرفت. در  می قرار صمعرفت امام زمان خود، در درجه بعد از معرفت رسول خدا 
دانیم کسانی که محمد را به عنوان رسول خدا شناختند ولی از او اطاعت  حالی که می
 چ کرامتی نایل نشدند.نکردند به ھی

و  ایمان آورده ولی از اطاعت او سرپیچی کرده باشد صاگر کسی به پیغمبر  حتی
مسلمانان و حتی در نزد فرایض را ترک کرده و از حدود تجاوز نموده باشد، از دیدگاه 



 مختصر منهاج السنة    ٨٦

باشد، در این صورت حال کسی که امام را بشناسد  خود امامیه نیز مستحق وعید می
 چگونه خواھد بود؟ ولی فرایض را ترک و از حدود تجاوز کند،

ای است که با وجود آن ھیچ  گویند: محبت علی حسنه بسیاری از روافض می
ای است که با وجود آن،  شود. اگر محبت علی به گونه گناھی باعث خسران نمی

شوند پس نباید به امامی نیاز باشد که لطفی در انجام  گناھان باعث ھیچ خسرانی نمی
شود، حال اگر  ر صورت فقدان امام گناھانی انجام میشود. زیرا د تکالیف شمرده می

 ماند؟ کافی باشد دیگر چه نیازی به وجود امام باقی میھا  آن محبت علی برای رفع

 امامت از واجبات دین نیست
امامت یکی از ارکان ایمان است که به سبب « گوید: که: مولف می وجه پنجم این

 ».گردد می بھشتآن شخص مستحق خلود در 
ارکان جز جاھالن و اھل بھتان چه کس دیگری آن را از  گوییم: ر جواب وی مید

در مورد آنچه مولف در این باره ذکر کرده، صحبت  –إن شاء الله  –شمارد؟ و  ایمان می
ایمان را  صرا وصف نموده و پیغمبر ھا  آن کنیم. خداوند متعال مؤمنان و احوال می

امامت را از  ،صھای آن را برشمرده است. ولی نه خدا و نه پیغمبر  تفسیر و شعبه
وقتی جبرئیل به  –حدیث جبرئیل  –اند. در حدیث صحیحی  زمره ارکان ایمان نیاورده

آید و از او در مورد اسالم، ایمان  می صنشین به خدمت پیغمبر  بادیهصورت یک عرب 

اإلسالم: أن �شهد أن ال � «فرماید:  می در جواب صپیغمبر کند.  و احسان سوال می
إالَّ اهللا وأنَّ �مداً رسول اهللا وتقيم الصالة وتؤ� الز�ة وتصوم رمضان وحتج ابليت. 
قال واإليمان: أن تؤمن باهللا ومالئ�ته و�تبه ورسله وايلوم اآلخر وابلعث بعد املوت 

 .)١(»وتؤمن بالقدر خ�ه ورشه
دھی به وحدانیت الله و رسالت محمد و  که: شھادت م عبارت است از اینیعنی: اسال

نماز اقامه کنی و زکات بپردازی و رمضان را روزه بگیری و حج خانه [خدا] را به جا 
اش و کتب  بیاوری. و ایمان عبارت است از اینکه: ایمان بیاوری به خدا و مالئکه

و ایمان  از مرگ شدن دوباره بعد زندهاش] و پیغمبرانش و روز رستاخیز و  [آسمانی
 خیر و شر به تقدیر خداست.که  این بیاوری به

                                           
 و مواضعی دیگر. ۱/۱۵، بخاری، ۱/۳۶مسلم،  - ١
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 ذکری از امامت نکرده است. صبینیم که پیغمبر  می

واإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم ت�ن « فرماید: در ادامه می صپیغمبر 
 .»تراه فإنَّه يراك

آنگونه بندگی نمایی که گویی [در ھمه که: خدا را  یعنی: احسان عبارت است از این
 بیند. بینی، [بدان که] او تو را می بینی و اگر او را نمی حال] او را می

اند، و علماء بر صحت آن  صحت این حدیث مورد اتفاق بوده و ھمه حدیث را پذیرفته
ا نقل اند و اصحاب صحاح [بخاری و مسلم] با بیشتر از یک سند آن ر اجماع کرده

اند، و مسلم به تنھایی آن  نقل کرده سدو آن را از ابوھریرهند، بخاری و مسلم ھرا کرده
است. اگرچه روافض صحت این احادیث را قبول ندارند ولی   نقل کرده سرا از عمر

مصنف مورد نظر ما به احادیث موضوعی استدالل کرده است که به اتفاق علماء جعلی 
ر کنیم که برای طرف مقابل ھم مقبول است، و ای ذک ھستند. پس یا باید دو طرف ادله

یا باید دو طرف این اصل را ترک کنیم، و اگر طرف مقابل ما استناد به روایات را به طور 
کنند،  روایت ذکر میھا  آن توانیم این کار را بکنیم. ولی وقتی کلی ترک کنند ما نیز می

ت باید بر چیزی اعتماد و تکیه ای جز ذکر روایت نیست، و در نھای در رد اقوالشان چاره
کنند  آوریم که ثابت می ای را می کند. و ما ادله نمود که حجت و برھان آن را ثابت می

دھند، روایاتی باطل و جعلی  که روایاتشان که با آن اھل سنت را مورد انتقاد قرار می
ل نموده و دھد آن احادیثی که علماء آن را نق آوریم که نشان می ھستند، و دالیلی می

 اند. اند، صحیح صحیح شمرده

َما﴿ فرماید: اصًال از روایات بگذریم و به آیات اشاره کنیم، خداوند می  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ إِ�َّ
ِينَ ٱ ُ ٱإَِذا ُذكَِر  �َّ ٰ َرّ�ِهِۡم  ۥوَِجلَۡت قُلُوُ�ُهۡم �َذا تُلَِيۡت َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰتهُ  �َّ َزاَدۡ�ُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوَ�َ

ُوَن  ِينَ ٱ ٢َ�َتَو�َّ لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقوَن  لصَّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٣َوِممَّ
ُ
اۚ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱُهُم  أ َحّقٗ

َُّهۡم َدَرَ�ٌٰت ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَمۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�ٞم   .]۴-۲األنفال: [ ﴾٤ل
 ؛گرددیه ھرگاه نام خدا برده شود، دلھاشان ترسان مکسانی ھستند کنان، تنھا مؤم«

و تنھا بر  ؛گردد مانشان فزونتر مییشود، ا خوانده میھا  آن ات او بریه آکو ھنگامی 
روزی ھا  آن و از آنچه به ؛دارند ه نماز را برپا میکھا  آن ل دارند.کپروردگارشان تو

برای آنان درجاتی  ؛ھستندھا  آن قیی(آری،) مؤمنان حقنند. ک م، انفاق مییا داده
 ».ب استینقص و ع آمرزش و روزی بی ھا، آن و برای ؛(مھم) نزد پروردگارشان است
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ذکری که  این دھد بدون به این ترتیب خداوند متعال به ایمان این افراد شھادت می

َما﴿ فرماید: از امامت باشد و باز می ِ ٱ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ إِ�َّ ِ  ينَ �َّ  ب
ْ ِ ٱَءاَمُنوا ُ�مَّ لَۡم  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ

نُفِسِهۡم ِ� َسبِيِل 
َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ْ بِأ ْ َوَ�َٰهُدوا ِۚ ٱيَۡرتَابُوا ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ

ُ
ِٰدقُونَ ٱأ  ﴾١٥ ل�َّ

 .]۱۵الحجرات:[
اند، سپس  مان آوردهیه به خدا و رسولش اکسانی ھستند کمؤمنان واقعی تنھا «

دی به خود راه نداده و با اموال و جانھای خود در راه خدا جھاد یو ترد کھرگز ش
 ».انندیراستگوھا  آن ؛اند ردهک

که  این شمارد بدون و به این ترتیب خداوند این افراد را در ایمانشان صادق می
 ذکری از امامت به میان آورده شود.

این است که وقتی مردم  صو ھمچنین از امور مسلم دین محمد بن عبدالله 
 و حتی ،نمود ایمانشان را به معرفت امام مشروط نمی صآوردند، محمد  ایمان می

 کرد. ھیچ چیزی از امامت برایشان بیان نمی
برای مؤمنان تبیین گردد تا  صبایست توسط پیغمبر  ھر رکنی از ارکان ایمان می

مشروط  ایمان را به امامت صدانیم پیغمبر  ایمان به آن رکن محقق شود. حال که می
نمودن از اقوال  توان با قاطعیت گفت ایمان را به امامت مشروط ساخته است، می نمی

 اھل بھتان است.
گفته شود: امامت که  این امامت در عموم نصوص داخل است، و یا اگر گفته شود:

شود  را به این دلیل شرط و رکن نامیدیم که ایمان جز در صورت وجود آن محقق نمی

که  این را شرط نامیدیم و یاآن  .»ما ال يتم الواجب إالَّ به فهو واجب«یعنی از باب 
 کند. بگویند: نص دیگری بر آن داللت می

از فروع دین خواھد  حتی به فرض صحت این ادله، امامت جزئی دھیم: جواب می
رکن به شود. زیرا  بود، و نه باالتر از آن، و بنابراین رکنی از ارکان دین شمرده نمی

شود که ایمان مشروط به تحقق آن باشد، مثل شھادتین، یعنی شخص  چیزی گفته می
گردد.  شھادت ندھد، مؤمن محسوب نمی صتا به وحدانیت خداوند و رسالت محمد 

از ارکان ایمان باشد که ایمان ھیچ کسی جز با تحقق آن، تحقق  چنانچه امامت رکنی
آن را با بیانی عمومی تبیین نماید تا جایی برای عذر باقی  صبایست پیغمبر  نیابد، می

نماند، ھمچنانکه شھادتین و ایمان به مالئکه، کتب آسمانی، پیغمبران و روز قیامت را 
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ؤلف را بپذیریم در حالی که با قاطعیت توانیم کالم م تبیین نموده است. چگونه می
امامت را شرط ایمان مسلمانانی نساخت که گروه گروه وارد  صدانیم پیغمبر  می

 قرار نداد. شدند، و نه به صورت مطلق، و نه معین آن را شرط ایمان مردم اسالم می
بمیرد در حالی ھرکس  فرمودند: صگوید: پیغمبر  مؤلف می که: وجه ششم این

 م زمان خود را نشناسد بر مرگ جاھلی مرده است.که اما
چه کسی این حدیث را با این الفاظ روایت کرده و سند آن  گوییم: در جواب وی می

طریق  بهکه  این نقل کنیم بدون صکدام است؟ و چگونه جایز است روایتی از پیغمبر 
 و سند آن اشاره کنیم؟

د، چه برسد به این حدیث، با این بود باز ذکر سند الزم بو الحال می اگر مجھول 
شناسند، و تنھا حدیثی که در این باره وجود دارد  الفاظ که علماء آن را اصًال نمی

گوید: به ھنگام آن  کند که می حدیث معروفی است که مسلم آن را از نافع روایت می
ابن  حادثه حره در زمان یزید بن معاویه، عبدالله بن عمر نزد عبدالله بن مطیع آمد.

ام که  مطیع گفت: بالشی به ابوعبدالرحمن بدھید. عبدالله بن عمر گفت: نیامده
ام، برایت بگویم. از  شنیده صام تا حدیثی را که از پیغمبر  بنشینم، بلکه آمده

من خلع يداً من طاعة ليق اهللا يوم القيامة ال حجة هل «شنیدم که فرمود:  صپیغمبر
 .)١(»ميتة جاهلية ومن مات ليس يف عنقه بيعة، مات

یعنی: ھر کسی از بیعت و اطاعتش دست بکشد، در روز قیامت خداوند را در حالی 
در حالی بمیرد که به ھیچ بیعتی ھرکس  کند که ھیچ حجتی ندارد. و مالقات می

 گردن ننھاده است، بر مرگ جاھلیت مرده است.
اسود روایت نمود  این حدیث را عبدالله بن عمر زمانی برای عبدالله بن مطیع بن

که ابن مطیع و اطرافیانش از اطاعت امیرشان یزید شانه خالی کرده بودند. و ابن عمر 
زمانی این حدیث را برای ابن مطیع نقل نمود که ظلم و ستم یزید برای ھمه آشکار 
بود، و به عالوه یزید با اھل حره جنگیده بود، و کارھای ناپسندی در آنجا از او سرزده 

کند که خروج مسلحانه علیه والیان امور  نابراین حدیث ابن عمر بیان میبود. ب
 مطیع والیان نباشد، بر مرگ جاھلی مرده است.ھرکس  مسلمانان جایز نیست، و

                                           
 .۳/۱۴۷۸مسلم،  - ١
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بزرگترین مخالفان والیان ھستند ھا  آن و این سخن خالف سخن روافض است، زیرا
 و کمتر از ھمه اھل اطاعت از امیرند، مگر با کراھت.

س مؤلف ابتدا باید یک روایت صحیح نقل کند. و به فرض قبول صحت خبر باید پ
شود؟ و  بپرسیم: چگونه اصل ایمان با خبری اینگونه که ناقلش نامعلوم است، ثابت می

تازه اگر ھم ناقلش شناخته شود، شاید به اشتباه رفته باشد و یا حدیث را به دروغ به 

 شود؟ ان جز با دالیل علمی صحیح ثابت مینسبت داده باشد. آیا ایم صپیغمبر 
حتی اگر حدیث مورد استشھاد مولف صحیح باشد، باز ھم  وجه ھفتم اینکه:

بر مرگ «، بنابراین حدیث فرموده: صتواند حجتی برای مؤلف باشد. زیرا پیغمبر  نمی
 ».میرد جاھلی می

پردازند که  میشود که از روی تعصب به جنگ  میھایی  آن و این حدیث شامل
روافض رؤوس اصلی این گروھند. ولی ھمچنانکه قرآن و سنت بر این امر داللت دارند 

گردد، چه برسد به کاری کوچکتر از  مسلمان به خاطر جنگ از روی تعصب تکفیر نمی
 آن.

من خرج «فرمودند:  صروایت شده که پیغمبر  سو در صحیح مسلم از ابوھریره
 .)١(»ثم مات، مات ميتة جاهلية من الطاعة وفارق اجلماعة

یعنی: ھر کسی از اطاعت [امیر] سرپیچی کند و از جماعت [مسلمانان] جدا گردد 
 و سپس بمیرد، بر مرگ جاھلی مرده است.

من رأی من «فرمودند:  صروایت شده که پیغمبر سو در صحیحین از ابن عباس
اً، مات مييتة أم�ه شيئاً ي�رهه فليصرب عليه، فإن خرج من السلطان شرب

 .)٢(»جاهلية
از امیرش چیزی را دید که از آن کراھت دارد، باید بر آن صبر نماید ھرکس  یعنی:

 یک وجب از اطاعت سلطان خروج کند بر مرگ جاھلی مرده است.ھرکس  زیرا
و این نصوص در بیان حال روافض صریحند، و مثل احادیث دیگر این باب در نزد 

 با آن الفاظی که مؤلف آن را نقل نمود.علماء معروفند، ولی نه 

                                           
 .۳/۱۴۷۶نگا: مسلم،  - ١
 .۳/۱۴۷۷و مسلم،  ۹/۴۷نگا: بخاری،  - ٢
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 حدیث مورد استدالل مؤلف حجتی است بر علیه روافض. زیرا وجه ھشتم اینکه:
کنند امام غایبشان محمد بن  شناسند، چون که ادعا می امام زمان خود را نمیھا  آن

ھـ و یا حوالی ھمان سال وارد سردابی شد و ۲۶۰حسن است که در سامرا در سال 
برنگشت، و سّنش در آن زمان دو سال، یا سه سال، یا پنج سال و یا در ھمین دیگر 

بیشتر از صدھا سال سن دارد و در این مدت نه ھا  آن حدود بوده است و اآلن بنابر قول
 ای از او دیده شده، و نه سخن و اخباری از او شنیده شده است. رد و نشانه

گویند:  شناسند ولی می ه با اوصافش نمیھیچ کس از روافض امامشان را نه عینًا و ن
 شنود، امام زمانشان است. بیند و نه از او خبری می این شخص را که نه کسی او را می

شود. مثل این است که شخصی پسر  بدیھی است که این معرفت امام نامیده نمی
را عمویش را ندیده باشد و چیزی از احوالش را نداند، چنین شخصی قطعًا پسر عمویش 

داند که حتمًا صاحبی دارد  کند، می شناسد، و ھمچنین کسی که چیزی پیدا می نمی
شناسد. حتی  شناسد، چنین شخصی نیز قطعًا صاحب آن گمشده را نمی ولی او را نمی

شناخت چنین شخصی از صاحب گمشده بیشتر و معتبرتر از شناخت روافض از امام 
ز احکام مالکیت و انتساب را بر آن چیز تواند بعضی ا زمان است، زیرا این شخص می

 جاری سازد.
توان از او بھره  ولی امام غایب منتظر، احوالش در باب امامت پوشیده بوده و نمی

گردد، معرفتی است که از  گرفت. معرفت امام که باعث خروج انسان از جاھلیت می
که نه طریق آن اطاعت و جماعت ممکن باشد، درست برخالف مردم عصر جاھلیت 

را حمایت ھا  آن را با ھم جمع کند، و نه جماعتی داشتند کهھا  آن امامی داشتند تا
ھدایت  به صرا از طریق پیغمبر ھا  آن را فرستاد و صنماید، و خداوند متعال محمد 

و جماعت راھنمایی کرد. ولی این امام روافض نه باعث اطاعت است و نه سبب 
را از ھا  آن فض از او دارند، شناختی نیست کهجماعت، بنابراین شناختی که روا

 ترین شبیهترین طوایف اسالمی و  جاھلیت خارج گرداند، و بلکه منتسبان به او از جاھل
چه کافر و چه  –به مردم عصر جاھلیت ھستند، واگر به اطاعت غیر خود ھا  آن

، ھیچ مصلحتی گردن ننھند –نامند   مسلمانی که خودشان او را یا کافر و یا ناصبی می
شود. زیرا اختالف و افتراق و خروجشان از اطاعت به حدی زیاد  برایشان محقق نمی

بسی واضح ھا  آن گیرد، و این حقیقت در بین است که جلوی تحقق ھر مصلحتی را می
 است.
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ای دستور فرمودند که موجود و  به اطاعت از ائمه صپیغمبر  وجه نھم اینکه:
نه  و ،مملکت را داشته باشند اداره حکومت و برایوانایی الزم ت معلوم باشند و قدرت و

و یا کسی که ھیچ نیرو و توانی ندارد و قادر به انجام  ،اطاعت از معدودم، یا مجھول
به اجتماع و اتحاد دستور داده و از تفرقه و  صھیچ کاری نیست. ھمچنانکه پیغمبر 

 داشتند.  اختالف بر حذر می
لق به اطاعت از ائمه دستور نداده است، بلکه در به صورت مط صپیغمبر 

و نه ھنگام معصیت او، چنین دستوری را صادر کرده  ،چھارچوب اطاعت از خداوند
مورد نظر احادیث، معصوم  ۀو ھمین مسأله گویای این حقیقت است که ائم ،است

 نیستند.
اگر مؤلف بگوید: مرادم این بود که مھمترین مطالب دین و ارزشمندترین مسایل 

مورد اختالف و تنازع قرارگرفت، ھمین مسأله  صمسلمانان که بعد از وفات پیغمبر 
نه  و ،دھیم: در این صورت نه الفاظ انتخاب شده فصیح است امامت بود. جواب می

کنند، بلکه  ن مفھومی را القاء نمیمعنی مورد نظر صحیح است. زیرا عبارات چنی
ھا این است که به صورت مطلق مھمترین مطالب دین و  مفھوم عبارات و مقتضای واژه

 ارزشمندترین مسایل مسلمانان باشد.
و به فرض اثبات این مفھوم از آن عبارات، این مفھوم و معنی و مراد نیز باطل و 

 در مسایل مھمتری تنازع نمودند. صنادرست است، زیرا مسلمانان بعد از پیامبر 
ترین  ، مذھب مذکور توسط مؤلف، باطلامامتبودن مسأله  و به فرض مھمترین

بروز  سباشد. زیرا نزاع بر سر امامت در خالفت علی ترین مطالب می مسایل و فاسد
کرد، و در خالفت سه خلیفه نخست، جز آنچه در سقیفه گذشت، نزاعی روی نداد و در 

 شود. سقیفه نیز تا به توافق نرسیدند، متفرق نشدند، و نزاعی اینگونه، نزاع نامیده نمی
بالفاصله نزاع بر سر این مسأله پدید  صاگر مراد این است که بعد از وفات پیغمبر 

بالفاصله مورد نزاع قرار  صھر چیزی که بعد از وفات پیغمبر آمد. باید گفت که: 
گیرد الزامًا مھمتر و ارزشمندتر از مسایلی نیست که بعد از مدتی طوالنی بروز 

 کنند. می
بدیھی است مسایل مرتبط با توحید و صفات و اثبات [صفات]، تنزیه، تقدیر، تعدیل، 

مسأله امامت ھستند و نیز مسائل تجویز و تحسین و تقبیح مھمتر و ارزشمندتر از 



 ٩٣ کنند امامت از مهمترین اصول دین است ): روافض گمان می۴فصل (

مرتبط با اسماء [خدا] و احکام، وعد و وعید، عفو، شفاعت و خلود از مسائل مرتبط با 
 امامت مھمترند.

که  -اند  ای نبرده از مقصود امامت بھرهھا  آن اگر امامت مھمترین مسایل دین باشد،
دترین مسأله دین را از پس مھمترین و ارزشمن –برند  ای نمی قبًال ثابت کردیم بھره

برند، زیرا در صورت  ای نمی اند و در این صورت از توحید و عدل نیز بھره دست داده
مانند، بنابراین روافض مستحق  ناقص میھا  این عدم تحقق غرض و مقصود امامت،

 گردند. عذاب می
شمارند که مقصود از امامت در فروع و احکام عملی مطرح  روافض از مسلمات می

ست، و اصول عقلی به وجود امام نیاز ندارد، پس چگونه امامت مھمترین و ا
 باشد؟!  ارزشمندترین مسأله می

ترین قول  اساس بعد از ھمه این مباحث باید گفت: قول روافض پیرامون امامت بی
کردند و  و اگر آن را تنھا به خاطر مصلحت دینی و دنیوی مردم واجب می ،است

 بود، باز از ناحیه او ھیچ مصلحتی دینی و یا دنیوی محقق یامامشان امام زمان م
کند، و قال و  تر از تالش کسی که خود را زیاد خسته می شد. چه تالشی بیھوده نمی

کردن سابقین  شود، و به لعنت اندازد، و از جماعت مسلمانان جدا می قیل بسیار راه می
ھا را  کند، و انواع حیله ری میگردد، و با کفار و منافقان ھمکا و تابعین دچار می

گیرد و پیروانش را با ریسمان  و دروغگویان را گواه می ،زند ھر دری را می و ،آزماید می
شود، و ... و مقصودش  اش طوالنی می کند که بازگویی کشد، و کارھایی می به بند میفریب 
دھد،  می را به او آموزشاین است که ثابت کند امامی دارد که امر و نھی خدا ھا  این از ھمه

گرداند! سپس وقتی اسم و نسب  شناساند که او را به خدا نزدیک می و کاری را به او می
از مطلوباتش نرسد و به تعلیم و ارشاد او پی نبرد، و امر ھیچیک  این امام را شناخت به

کردن  تلفکه  این و نھی او را نداند، و از ناحیه امام به منفعت و مصلحتی نرسد، جز
روزی نصیبش شده  جان و مال و پیمودن مسیرھای طوالنی و انتظار بیش از حد شبانه

کند، و نه خطابی دارد، با  است، و به خاطر کسی که در سردابی رفته و نه کاری می
جمھور به دشمنی پرداخته است. به خاطر شخص موھومی که حتی اگر واقعًا وجود 

شد. عقالء و علماء  برای این بیچارگان نمیداشت، باعث جلب ھیچ منفعتی  ھم می
گردد. زیرا حسن بن علی عسکری نسل و  دانند که جز فالکت نصیب اینان نمی می
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دودمانی نداشت، ھمچنانکه محمد بن جریر طبری و عبدالباقی بن قانع و سایر علمای 
گاه به انساب بیان کرده  اند. آ

، در حالی که دو یا سه و یا پنج سال گویند: امام زمان بعد از وفات پدرش روافض می
ای با این سن به نص قرآن  و یا در ھمین حدود سن داشت داخل سرداب گردید و بچه

اش نگه داشته شود تا به سن رشد برسد و باید یکی از  کریم یتیم است و باید دارایی
نماز نزدیکان حضانت او را بعھده بگیرد و وقتی ھفت ساله گردید او را به طھارت و 

 دستور دھد.
کسی که به سن الزم برای گرفتن وضو و خواندن نماز نرسیده است و ھنوز جان و 

وجود ھا  ویژگی باشد. حتی اگر چنین شخصی با این مالش تحت حضانت یک ولی می
چنین که  این ھم داشته باشد، جایز نیست که امام مؤمنان قرار داده شود، چه برسد به

 طوالنی معدوم و مفقود باشد!شخصی در طول این غیبت 
دار  وقتی ولی یک زن [یا دختر] حضور نداشته باشد، حاکم و یا یک ولی دیگر، عھده

شدن  گردد تا غیبت و عدم حضور ولی معلوم و موجودش باعث فوت و تباه ازدواج او می
مصلحت زن نگردد. مصلحت امامت در طول این مدت طوالنی غیبت امام چگونه تباه 

 ت؟نشده اس



 

 

 :)۵فصل (
 اند ن شدهییائمه به نص تعکه  این دربارۀ دعوای رافضی مبنی بر

به ادای  صرا مبعوث کرد، محمد  صوقتی خداوند محمد «گوید:  رافضی می
بخش سنگین رسالت پرداخت و نصی صادر کرد مبنی برخالفت علی بعد از خودش، و 
  بر خالفت حسن بعد از او، و بر خالفت فرزند دیگرش حسین شھید بعد از او، و خالفت

العابدین علی بن حسین بعد از او، و محمد بن علی باقر بعد از او، و جعفر بن  زین
سی بن جعفر کاظم بعد از او، و علی بن موسی رضا بعد از محمدصادق بعد از او، و مو

او، و محمد بن علی جواد بعد از او، و علی بن محمدھادی بعد از او، و حسن بن علی 
و  –علیھم الصاله والسالم  –عسکری بعد از او، و سپس بر محمد بن حسن مھدی 

 ».پیغمبر قبل از وفات در مورد امامت وصیت کرد
 ».اند و اھل سنت در ھمه این موارد خالف این را گفته«گوید:  میمؤلف در ادامه 





 

 

 :)۶فصل (
 ن گردیده یا اجتهاد؟ییا با نص تعیه آکق یدربارۀ خالفت ابوبکر صد

بر امامت ھیچ کسی نصی  صاھل سنت بر این باورند که پیغمبر «مؤلف گفته: 
 ».صادر نفرموده و بدون وصیت در این باره وفات فرمود

جواب: این رأی ھمه اھل سنت نیست، بلکه مذاھبی از اھل سنت بر این باورند که 
به ثبوت رسیده است، و نزاع موجود در این باره  صبا نص پیغمبر  سامامت ابوبکر

 بین مذھب احمد و سایر ائمه معروف است.
 اند:  ضی ابویعلی و غیره دو روایت را از امام احمد در این باره نقل کردهقا
امامت ابوبکر صدیق با اخبار به ثبوت رسیده است و جماعتی از اھل حدیث و  -۱

 معتزله و اشعریه بر این قولند، و قاضی ابویعلی ھمین قول را برگزیده است.
. و حسن بصری و امامت ابوبکر با نص خفی و اشاره به ثبوت رسیده است -۲

جماعتی از اھل حدیث و بکر بن أخت عبدالواحد و بیھسیه از خوارج بر این 
 قولند.

از بین سایر  سگوید: دلیل استحقاق خالفت ابوبکر شیخش ابوعبدالله بن حامد می
گوید: بزرگان ما  وجود دارد، و می صصحابه و اھل بیت در کتاب خدا و سنت رسول 

نظر دارند: گروھی  براساس نص بوده و یا استدالل، اختالف امامت ابوبکرکه  این در
در این باره نصی فرموده و به صورت معین  صگویند: براساس نص بوده و پیغمبر  می

گویند: امامت وی براساس استدالل جلی  امامت او را بیان فرموده است. بعضی ھم می
 (آشکار) بوده است.

براساس نص بوده، اخباری ھستند  سابوبکر امامتکه  این گوید: دلیل ابن حامد می

أتت امرأة إىل «اند، از جمله حدیث بخاری از جبیر بن مطعم که گفت:  که نقل شده
فأمرها أن ترجع إيله، قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك، كأنها تر�د املوت، ص  انليب

 .)١(»قال: إن لم جتدي� فأيت أباب�ر
                                           

 .۴/۱۸۵۶و مواضع دیگر و مسلم،  ۵/۵بخاری،  - ١
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به او دستور داد که دوباره  صآمد و پیغمبر  صیعنی: زنی به محضر رسول خدا 
نزد او برگردد. زن گفت: ای رسول خدا! اگر برگشتم ولی تو را نیافتم [چکار کنم]، 

فرمودند: اگر مرا نیافتی، نزد ابوبکر  صبود. پیغمبر  صگویی مرادش وفات پیغمبر 
 برو.

دیث دیگری را نیز کند و احا ابن حامد یک سیاق دیگر نیز برای این مفھوم بیان می
 .سنصوصی ھستند بر امامت ابوبکرھا  این گوید: کند و می ذکر می

گوید: و حدیث سفیان از عبدالملک بن عمیر از ربعی از حذیفه بن یمان که  و باز می

 .)١(»ب�ر وعمر اقتدوا بال�ين من بعدي: أيب «فرمودند:  صگفت: پیغمبر 
 ، اقتدا کنید.ببه ابوبکر و عمر آیند، یعنی: به دو کسی که بعد از من می

کند که گفت: شنیدم که رسول  و بخاری در حدیث مسندی از ابوھریره روایت می

بينا أنا نائم رأيت� ىلع قليب عليها دلو ف�عت منها ما شاء اهللا ثم «فرمودند:  صخدا
عفه، أخذها ابن أيب قحافة ف�ع منها ذنو�اً أو ذنو�� و� نزعه ضعف واهللا يغفر هل ض

ثم استحالت غر�اً فأخذها عمر بن اخلطاب فلم أر عبقر�اً من انلاس ي�ع نزع عمر 
 .)٢(»حىت رضب انلاس بعطن

یعنی: در حالی که خواب بودم، خود را بر باالی چاھی دیدم که دلوی بر آن بود، 
قحافه  چندان که خدا خواست (بسیار) از آن چاه آب باال کشیدم. سپس ابوبکر بن ابی

دلو را گرفت و یک یا دو دلو از آن باال کشید. در باال کشیدنش ضعف وجود داشت و آن 
بخشد. سپس آن دلو به دلو بزرگی تبدیل شد و عمر آن را  خدا آن ضعف را بر او می

ام که مثل عمر آب باال بکشد، به  ترین و قویترین مردم را ندیده برداشت. باھوش
 گاه استراحتشان بردند.یردند و به جاکب رآیشان را سیای که مردم شترھا گونه

 گوید: و این نصی است مبنی بر امامت ابوبکر. ابن حامد می
کند، حدیثی است  دھد: حدیث دیگری که بر امامت ابوبکر داللت می و باز ادامه می

که ابوبکر بن مالک آن را برای ما نقل کرده است و در مسند احمد از حماد بن سلمه، 
بکر، از پدرش روایت شده که گفت:  بن جدعان، از عبدالرحمن بن ابی از علی بن زید

                                           
 .۵/۲۷۱و ترمذی،  ۵/۳۸۲احمد،  - ١
 .۴/۱۸۶۰و مواضع دیگر و مسلم،  ۵/۶بخاری،  - ٢



 ٩٩ ): دربارۀ خالفت ابوبکر صدیق که آیا با نص تعیین گردیده یا...۶فصل (

أي�م رأى رؤ�ا. فقلت: أنا يا رسول اهللا كأن م�اناً «روزی فرمودند:  صرسول خدا 
ديل من السماء، فوزنت بأيب ب�ر فرجحت بأيب ب�ر، ثم وزن ابو��ر بعمر فرجح 

فقال انليب  ثم رفع امل�ان.ابو��ر بعمر، ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان، 
 K)١(»ة نبوة ثم يؤ� اهللا امللك ملن �شاءخالف ص

فرمودند: کدامیک از شما خواب دیده است؟ گفتم: من ای  صیعنی: پیغمبر 
ای جای  در کفهھریک  رسول خدا! گویی ترازویی از آسمان نازل شد، شما و ابوبکر

و عمر، و کفه سمت ابوبکر  تر بود. سپس ابوبکر گرفتید و کفه سمت شما سنگین
تر بود و سپس آن ترازو  تر بود. سپس عمر و عثمان، و کفه سمت عمر سنگین سنگین

فرمودند: [این به معنی] خالفت نبوت است،  صدوباره به آسمان برده شد. پیغمبر 
 دھد. که بخواھد، میھرکس  بعد از آن خداوند فرمانروایی را به

کند که  گری از جابر انصاری روایت مییدر حدیث د گوید: و ابوداود ابن حامد می

رأى الليلة رجل صالح أن أباب�ر نيط برسول اهللا «فرمودند:  صگفت: پیغمبر 
ص  ونيط عمر بأيب ب�ر ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول اهللا

ر اذلي وأما نوط بعضهم ببعض فهم والة هذا األمص  قلنا: أما الصالح فرسول اهللا
 .»بعث اهللا به نبيه

دھد: و از این قبیل است حدیث صالح بن کیسان از  ابن حامد چنین ادامه می

ايلوم اذلي بدئ فيه، ص  دخل يلّع رسول اهللا«که گفت:  سزھری، از عروه، از عایشه
فقال: اديع يل أباك وأخاك حىت أ�تب ألىب ب�ر كتاباً ثم قال: يأىب اهللا واملسلمون إالَّ 

 .)٢(»أباب�ر. و� لفظ: فال يطمع يف هذا األمر طامع
شروع شد، نزد من آمد و فرمود: پدر و  صیعنی: روزی که [بیماری] پیغمبر 

ای برای ابوبکر بنویسم، سپس فرمود: خدا و مسلمانان جز  برادرت را صدا کن تا نوشته
در این امر طمع  ھیچکس پذیرند. و در تعبیر دیگری از حدیث فرمود: تا ابوبکر را نمی

 نکند.

                                           
 .۳/۳۶۸و ترمذی،  ۴/۲۸۹ابوداود،  - ١
 .۴/۱۸۵۷و مسلم،  ۷/۱۱۹بخاری،  - ٢
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این حدیث در صحیحن مذکور است و ابن حامد آن را از طریق ابوداود طیالسی از 

ص ملا ثقل رسول اهللا«نقل کرده است که عایشه فرمودند:  لملیکه از عایشه بن ابی
ب�ر أل�تب أليب ب�ر كتاباً ال �تلف عليه، ثم  قال: اديع يل عبدالرمحن بن أيب 

 .»أن �تلف املؤمنون يف أيب ب�ر قال: معاذ اهللا
سنگین شد، فرمودند: عبدالرحمن بن ابوبکر را  صیعنی: وقتی بیماری پیغمبر 

ای برای ابوبکر بنویسم که بر سر او اختالف نشود. سپس  برایم صدا بزن تا نوشته
 مؤمنان در مورد ابوبکر اختالف پیدا کنند.که  این فرمود: پناه بر خدا از

و  صابن حامد در ادامه احادیث امامت ابوبکر در نماز به ھنگام بیماری پیغمبر 
را ثابت شده [و ھا  آن نیز احادیث دیگری را ذکر کرده است که چون اھل حدیث

 کنند، از ذکرشان خودداری کردم. صحیح] تلقی نمی
 ص گوید: مردم بعد از رسول الله می» الملل والنحل«ابومحمد بن حزم در کتاب 

را ھیچکس  صدر مورد امامت اختالف نظر پیدا کردند، گروھی گفتند: پیغمبر 
جانشین خود نساخته است. سپس تعدادی از ھمین گروه گفتند: از آنجا که 

ابوبکر را در نماز جانشین خود ساخته و امام گردانیده بود، بنابراین  صپیغمبر
عدادی دیگر از ھمین گروه باشد. و ت ترین اصحاب به امامت و خالفت می شایسته

ترین اصحاب بود، صحابه او را برای امامت مقدم  گفتند: از آنجا که ابوبکر با فضیلت
 شمردند.

 سنص جلی و آشکاری مبنی بر خالفت ابوبکر صگروھی دیگر گفتند: پیغمبر 
 بعد از خودش صادر فرمودند.

بزرگان صحابه بر امامت گزینیم زیرا ھمه  گوید: و ما ھمین قول را برمی ابومحمد می

 لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱ لِۡلُفَقَرآءِ ﴿ فرماید: میھا  آن نظر داشتند، اصحابی که خداوند در مورد او اتفاق
ِينَ ٱ ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  �َّ

َ
ْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
ِ ٱأ وَن  �َّ َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َوَ�نُ�ُ َّ� 
  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ 

ُ
ِٰدقُونَ ٱْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم أ  .]۸الحشر: [ ﴾٨ ل�َّ

رون یاشانه و اموال خود بکه از خانه و کاست  یران مھاجرانیفق ین اموال برایا«
 یاریطلبند و خدا و رسولش را  یاو را م یفضل خداوند و رضاھا  آن رانده شدند،

 ».انندیراستگوھا  آن نند،ک یم
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که  این نظر داشتند بر برادرانشان از انصار ھمگی اتفاقاین بزرگان از مھاجران و نیز 
 را خلیفه رسول خدا بنامند. سابوبکر

شود که شخصی آن را در نبود خود نایب گرداند،  و خلیفه در لغت به کسی گفته می
گردد، و خالفت ھیچ معنی  و نه به کسی که بدون اجازه و امر شخصی نایب او می

شود: فالنی فالن شخص را خلیفه خود گردانید،  گفته میلغوی دیگری جز این ندارد. 
پس فالن شخص خلیفه و جانشین فالنی است. و اگر شخصی بدون اجازه و امر، خود 

 شود. را نایب دیگری گرداند، خلیفه نامیده نمی
امامت گوید: محال است مرادشان از استخالف، جانشینی ابوبکر برای  در ادامه می

 و دلیل:در نماز باشد، به د
به ھیچ وجه لقب خلیفه به صورت مطلق را  صابوبکر در زمان حیات پیغمبر  -۱

به خود نگرفت، در حالی که در آن زمان برای امامت نماز جانشین و خلیفه 
توان با قاطعیت گفت: لقب خالفتی که به ایشان  پیغمبر شده بود، بنابراین می

 داده شد غیر از خالفت در امامت نماز است.
 صھای مختلف جانشین پیغمبر  ص دیگری غیر از ابوبکر در مناسبتاشخا -۲

مکتوم در غزوه خندق، عثمان بن  شده بودند، مثًال علی در غزوه تبوک، ابن ام
الرقاع و سایر اشخاصی که در یمن، بحرین، طایف و غیره  عفان در غزوه ذات

افراد از این ھیچیک  شدند. ولی به اتفاق جمیع علماء صجانشین پیغمبر 
اند، بنابراین بدیھی است مراد از خالفت ابوبکر،  خلیفه رسول خدا نامیده نشده

 صشدن ایشان بعد از رسول اکرم  مبنی بر خلیفه صسفارش پیامبر 
 باشد. می

اجماع نموده باشند ولی  –خالفت ابوبکر  –و محال است که صحابه بر این مسأله 
د. اگر جز استخالف ابوبکر در امامت نصی مبنی بر آن استخالف وجود نداشته باش

از سایر اشخاصی که در باال ذکر  سداشت، ابوبکر نماز، مستند دیگری وجود نمی
 تر نبود. کردیم، به لقب خالفت شایسته
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] صافزاید: و در روایت صحیحی آمده است که زنی [خطاب به پیغمبر در ادامه می
 صگویی مرادش وفات پیغمبر  –گفت: ای رسول خدا! اگر برگشتم و شما را نیافتم 

 .)١(»فرمودند: نزد ابوبکر برو صچکار کنم. پیغمبر  –بود 
 گوید: و این نص آشکاری مبنی بر خالفت ابوبکر است. می

در  صگوید: و ھمچنین از طریق مورد اعتمادی روایت شده که پیغمبر و می

لقد هممت أن أبعث إىل أبيك وأخيك وأ�تب «اش به عایشه فرمودند:  آخرین بیماری
كتاباً وأعهد عهداً ليك ال يقول قائل: أنا أحق أو يتم� متمنٍّ و�أىب اهللا ورسوهل إالَّ 

 .)٢(»أباب�ر
یعنی: خواستم [کسی را] دنبال پدرت و برادرت بفرستم تا چیزی بنویسم و عھدی 

مبادا کسی آرزوی که  این ترم، و یا ا کسی بگوید: من شایستهمبادکه  این مقرر گردانم، تا
 گزینند. بکند. ولی خدا و پیغمبرش و مؤمنان جز ابوبکر را برنمی –خالفت را  –

 و در روایتی نیز آمده که خدا و پیغمبران جز به ابوبکر رضایت ندھند.
ز وفات گوید: و این نصی آشکار مبنی بر نصب ابوبکر بر والیت امت بعد ا می
 باشد. می صپیغمبر
ابوبکر را به خالفت بعد از خودش  صگویند پیغمبر  گوید: و کسانی که می می

کنند که از پدرش عمر  منصوب نکرد به این خبر منقول از عبدالله بن عمر استناد می
کند که گفته است: اگر کسی را جانشین خود گردانم، کسی که از  بن خطاب نقل می

قبًال چنین کاری را کرده است، و اگر کسی را جانشین  –عنی ابوبکر ی –من بھتر است 
قبًال چنین کاری را  - صیعنی پیغمبر  –خود نگردانم، کسی که از من بھتر است 

 .)٣(انجام داده است

                                           
 منابع این حدیث قبًال بیان گردید. - ١
 منابع این حدیث قبًال بیان گردید. - ٢
 .۳/۱۴۵۴و مسلم،  ۹/۸۳بخاری،  - ٣
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در جواب سؤالی است که از او پرسیده  لمستند دیگر این افراد، فرموده عایشه
کرد، چه کسی را خلیفه  کسی را جانشین خود می صشد مبنی بر اینکه: اگر پیغمبر 

 )١(ساخت؟ خود می
گوید: محال است با مأثوراتی مثل این دو نقل موقوف بر عمر و عایشه که حجت  می

نیستند، به معارضه با اجماع مذکور صحابه، و دو روایت صحیح مسند پرداخت. عالوه 
ده باشد، ھمچنانکه بسیاری از رود این روایت بر عمر مخفی مان احتمال میکه  این بر

 سمراد عمرکه  این اوامر دیگر پیغمبر مثل حدیث استئذان و غیره را نشینده بود و یا
کنیم. خبر منقول از  نبودن آن اقرار می  استخالف مکتوب باشد که ما نیز به مکتوب

اند. در نھایت باید  خبر در جواب سؤال گفته شدهھردو  عایشه نیز چنین است که
 حجت است و نه قول خودشان. صت: روایت آن دو بزرگوار از پیغمبر گف

گویم: بحث بر سر اثبات خالفت ابوبکر و غیره در جای دیگر به صورت مفصل  می
بیان شده است. و مقصود از ذکر آن در اینجا تنھا بیان دیدگاه علمای مسلمان در مورد 

نص آشکار؟ و آیا خالفت از این خالفت ابوبکر است که آیا با نص خفی بوده و یا با 
شود و یا از طریق انتخاب اھل حل و عقد؟ که توضیح داده شد: بسیاری  طریق ثابت می

از علمای متقدم و متأخر قائل به نص خفی و یا نص آشکار مبنی بر خالفت ابوبکر 
ھستند، و به این ترتیب بطالن کالم این رافضی در مورد اھل سنت ھویدا گردید که 

نصی مبنی بر امامت ھیچ کسی بعد از  صگویند: پیغمبر  بود: اھل سنت می گفته
 خودش صادر نفرمود و بدون وصیت در این باره وفات کرد.

، پس اگر ھاست آن بلکه دیدگاه تعدادی از ،این قول، دیدگاه ھمه اھل سنت نیست
یدگاه آن دیدگاه درستی باشد، دیدگاه اینان درست است، واگر خالف آن درست باشد، د

گروه دیگر از اھل سنت صحیح خواھد بود، و در ھردو صورت حق و حقیقت در 
 چھارچوب دیدگاه اھل سنت منحصر است.

و ھمچنین اگر فرض کنیم قول به وجود نص مبنی بر خالفت و امامت، قول صحیح 
کند. زیرا راوندیه قائل به وجود نص مبنی  است، صرف این مسأله چیزی را اثبات نمی

 امامت عباس ھستند، ھمچنانکه شیعه قائل به نص مبنی بر امامت علی ھستند. بر

                                           
 .۴/۱۸۵۶مسلم،  - ١
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ھا  آن اند؛ گروھی از ف گویند: راوندیه دارای اختال قاضی ابویعلی و غیره می

با نص صریح عباس را عینًا و با اسم به این مقام نصب کرده  صگویند: پیغمبر  می
ه است، ولی امت با این نص مخالفت است، و آن را اعالم نموده و بدان تصریح کرد

مخالفت ورزیدند. گروھی از  صکردند و مرتد شدند، و از روی عناد با دستور پیغمبر 
گویند: نص صادر شده در مورد عباس و فرزندان وی تا روز قیامت  راوندیه ھم می

 باشد. یعنی نص صادر شده نص خفی است. می
با  صگویند: پیغمبر  ، زیرا امامیه میاین دو قول راوندیه مثل دو قول شیعه است

نص آشکار و صریح و قاطع، علی را با ذکر اسم به امامت منصوب کرد و فرمود: این امام 
بعد از من است، پس به او گوش فرا دھید و از او اطاعت کنید. ولی زیدیه در این مورد 

 با امامیه مخالفند.
 ث زیر امامت علی را بیان کرد: گویند: پیغمبر با احادی بعضی از زیدیه نیز می

ھرکس من موالی اویم، علی موالی اوست. و حدیث: ای علی! تو نسبت به من مثل 
ھارون نسبت به موسی ھستی. و احادیث دیگری از این قبیل که نص خفی محسوب 

 شوند، زیرا محل تأمل ھستند. می

از  صگویند: پیغمبر  ای از زیدیه ھستند، نقل شده که می و از جارودیه که فرقه
شود، امامت او را بیان کرده است و اسم  طریق ذکر صفتی که تنھا در عباس یافت می

او را بیان نفرموده است. بنابراین ادعای راوندیه در مورد نص مبنی بر امامت شبیه 
 ز در بین امامیه وجود دارد.ادعای روافض است. اقوال دیگری نی

ھا  آن مقصود این بود که اقوال روافض با اقوالی شبیه به خود معارض است، ادعای
در مورد نص مبنی بر امامت علی مثل ادعای معارضان در مورد نص مبنی بر امامت 

از علماء قائل به چیزی از ھیچیک  عباس است، و البته فساد ھردو قول واضح است، و
دھیم این اقوال را اھل کذب ابتداع  ل نیستند، و ھمچنانکه بعدًا توضیح میاین اقوا

اند.  اند و به ھمین دلیل متدینان نسل علی و عباس چنین ادعایی را نکرده نموده
 باشند.  برعکس اینان، گروھی از علماء قائل به وجود نص مبنی بر خالفت ابوبکر می

گویند: خالفت ابوبکر از طریق نص بوده  مراد این است که بسیاری از اھل سنت می
شک قول  ورزند، و بی است، و برای دیدگاه خود به احادیث معروف و صحیح استناد می

گویند: خالفت علی یا عباس از طریق نص  تر از قول کسانی است که می اینان موجه
ان گردد. زیرا این مدعیان دلیلی جز کذب و بھتان ندارند و بطالن ادعایش ثابت می
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برد. و  احوال اسالم را بشناسد، به بطالن ادعایشان پی میھرکس  بسی بدیھی است، و
ورزند که الفاظشان بر این معانی قاصرند،  این مدعیان به احادیثی استناد میکه  این یا

در  –ان شاء الله  –مثل حدیث جانشینی علی در غزوه تبوک و غیره که در جای خود 
 م کرد.مورد آن نیز صحبت خواھی

شدن به نص  در جواب این رافضی باید گفت: اگر خالفت باید منصوص باشد، قائل
تر از قول به وجود نص مبنی بر خالفت غیر اوست، و  مبنی بر خالفت ابوبکر شایسته

 اگر وجود نص الزم نیست، ادعا باطل است.
ت مسلمانان را متوجه خالف صدیدگاه صحیح در این باره این است که پیغمبر 

را با امور متعددی از اقوال و کردارش به این مسأله ارشاد ھا  آن ابوبکر گردانید و
دھد، و این خالفت را  فرمودند، و اخباری وجود دارد که خبر از استخالف او می

خواست که میثاقی برای او بنویسد: سپس پی برد که ھمه  ص ستاید. پیغمبر می
نظر  ند، بنابراین چیزی ننوشت و به این اتفاقنظر دار مسلمانان بر انتخاب او اتفاق

 عمومی اکتفا ورزید.
شنبه تصمیم به نوشتن آن مسأله گرفت ولی  اش در روز پنج سپس در ایام بیماری

به خاطر  صھنگامی که بعضی از اصحاب دچار شک شدند که آیا این قول پیغمبر 
لمش به انتخاب به ع صبیماری است و یا دستوری است واجب االتباع؟ پیغمبر 

ابوبکر توسط خدا و مؤمنان اکتفا کرده و از نوشتن خودداری نمود. اگر تعیین ابوبکر بر 
پرداخت و بیانی که جایی  حتمًا به تبیین آن می صگردید، پیغمبر  امت مشتبه می

فرمود ولی از آنجا که قراین و دالیل متعدد، مشخص  برای عذر باقی نگذارد، ایراد می
شود و اصحاب به این حقیقت پی برده بودند، مقصود  ه ابوبکر تعیین میکرده بود ک

 حاصل شده بود.
ای که در محضر مھاجرین و انصار ایراد  و به ھمین دلیل عمر بن خطاب در خطبه

. و نیز در )١(کرد، فرمود: کسی در بین شما نیست که بسان ابوبکر ھمه مطیع او باشند
ای  –محضر مھاجرین و انصار در سقیفه گفت: تو صحیحین از او روایت شده که در 

. و )٢(باشی می صبھترین ما و سرور ما و محبوبترین ما در نزد رسول خدا  –ابوبکر! 

                                           
 .۳/۱۳۱۷و مواضع دیگر و مسلم،  ۸/۱۶۹نگا: بخاری،  - ١
 .۵/۷بخاری،  - ٢
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نگفت: کسی از ابوبکر به خالفت ھیچکس  کسی این سخن عمر را انکار نکرد و
انصار که به طمع سزاوارتر است، و کسی بر سر آن با او منازعه ننمود، به جز تعدادی از 

انتخاب یک امیر از انصار و یک امیر از مھاجران با او منازعه کردند و البته نزاع اینان با 
 گردد. نصوص متواتر منقول از پیغمبر باطل می

 ھمگی انصار نیز به جز سعد بن عباده که طالب والیت بود، با او بیعت نمودند و
مبنی بر خالفت غیر ابوبکر ایراد نموده نصی  صاند: پیغمبر  از صحابه نگفتهھیچیک 

است، چه خالفت علی و چه عباس و چه غیر آن دو. و نه علی و نه عباس و نه 
اند نصی  اند، و نه ادعا کرده دوستداران آن دو ادعای خالفت یکی از آن دو تن را نموده

 ای نفرموده است: در بین وجود دارد. و بلکه ھیچ صحابهھا  آن مبنی بر خالفت
ھاشم، شخصی وجود دارد که از ابوبکر به  ھاشم و چه از غیر بنی قریشیان، چه از بنی

گاه به آثار، سنن  خالفت سزاوارتر است، و ھمه این مسایل، حقایقی ھستند که علمای آ
 و احادیث بر آن واقفند.

ای است که نصوص صحیحی بر صحت و ثبوت آن  خالفت ابوبکر صدیق مسأله
 صکنند که این خالفت مورد رضای خدا و رسول خدا  ان میداللت دارند و بی

باشد. و این خالفت با بیعت مسلمانان و انتخاب آنان منعقد شده است، انتخابی که  می
ھا  آن باشد، نتیجه اطالع آنان از تفضیل ابوبکر بر غیره توسط خدا و پیغمبر می

 صحابه برای این امر است.ترین  دانستند که در نزد خدا و رسولش، ابوبکر شایسته می
شود: نص داللت بر رضایت  با نص و اجماع ثابت می سبه این ترتیب خالفت ابوبکر

کند که خدا به آن امر  خدا و رسولش از این خالفت و صحت آن دارد، و بیان می
فرموده و آن را مقدر نموده است، و مؤمنان او را انتخاب کردند، و این از صرف نوشتن 

االتر است. زیرا در آن صورت ثبوت خالفتش تنھا یک میثاق نوشته شده یک میثاق ب
بود. ولی وقتی مسلمانان بدون میثاق مکتوب او را برگزیدند و نصوصی بر صحت  می

دارای چنان  سدھد، این انتخاب به این معنی است که ابوبکر کارشان گواھی می
به این ترتیب صحابه او را به  فضایلی بوده است که با آن از غیر خود متمایز گشته، و

ای به میثاقی خاص نیاز ندارد، ھمچنانکه  اند. چنین مسأله خالفت سزاوارتر دیده

اديع يل «پیغمبر ھنگامی که خواست این مسأله را برای ابوبکر بنویسد به عایشه فرمود: 
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ا أباك وأخاك حىت أ�تب أليب ب�ر كتاباً فإ� أخاف أن يتم� متمن و�قول قائل أن
 K)١(»أو� و�أىب اهللا واملؤمنون إالَّ أباب�ر

ترسم  ای بنویسم که می یعنی: پدر و برادرت را برایم صدا بزن تا برای پدرت نوشته
ترم. و خدا  [بعد از من] کسی [به خالفت] چشم طمع بورزد و کسی بگوید: من شایسته

 تابند. و مؤمنان جز ابوبکر را برنمی
فرمودند:  ص شده و در بخاری آمده که پیغمبر این حدیث در صحیحین روایت

ب�ر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتم� املتمنون  لقد هممت أن أرسل إىل أيب «
 .)٢(»و�دفع اهللا و�أىب املؤمنون

که  این یعنی: خواستم [کسی را] دنبال ابوبکر و پسرش بفرستم و میثاقی ببندم تا
چیزی بگوید و یا طمعکاران در آن طمع ورزند در [مبادا] کسی [در مورد خالفت] 

 تابند. حالی که خدا و مؤمنان او را بر نمی
خواست چیزی در این باره بنویسد، سپس پی برد که  می صبنابراین پیغمبر 

ای نیست که نزاع در مورد آن قابل قبول باشد و  مسأله بدیھی و واضح است و به گونه
اند و این  ن امتی بودند که برای جھانیان پدید آمدهبھتری صمردمان، معاصر پیغمبر 

دوران بھترین دوران امت اسالمی است. بنابراین مردم در این امر واضح و آشکار نزاع 
 نخواھند کرد.

در اینجا منتفی بود زیرا علم به ھردو  نزاع یا به خاطر نادانی است و یا سوء نیت، که
جمھور امتی که بھترین نسل بودند، واقع  فضیلت ابوبکر آشکار بود، و سوء نیت از

 .»يأىب اهللا واملؤمنون إالَّ أباب�ر«فرمود:  صشود و به ھمین دلیل پیغمبر  نمی
به خاطر علم ایشان به فضیلت  صبنابراین ترک کتابت این مسأله توسط پیغمبر 

نیاز  یابوبکر صدیق بوده است، و شایستگی ابوبکر برای خالفت، او را از نوشتن میثاق ب
کرد. پس نوشتن آن را به خاطر عدم نیاز به آن و ظھور فضیلت و لیاقت ابوبکر  می

 ترک نمود، زیرا که این خود از میثاق باالتر است. سصدیق

                                           
 قبًال منابع این حدیث ذکر گردید. - ١
 گردید.قبًال منابع این حدیث ذکر  - ٢
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ابوبکر است که  ص گویند: امام بعد از رسول خدا اھل سنت می«گوید:  رافضی می
 ».با بیعت عمر و رضایت چھار نفر حاصل شده است

شود: این قول امامان اھل سنت نیست. اگرچه بعضی از  در جواب وی گفته می
گردد، ھمچنانکه بعضی  نفر منعقد می گویند: امامت با بیعت چھار علمای علم کالم می

اند: با بیعت یک  گردد و حتی بعضی گفته گویند: با بیعت دو نفر منعقد می میھا  آن از
گردد. ولی این آراء، اقوال علمای اھل سنت نیست و امامت در نزد  نفر نیز منعقد می

امام  گردد، و کسی این علماء با موافقت اھل شوکت و قدرت با یک شخص ثابت می
اھل قدرت و شوکت با او موافقت نمایند، زیرا مقصود امامت با که  این شود مگر نمی

طلبد و ھر وقت با بیعت  شود، چون امامت قدرت و سیطره می حاصل میھا  آن اطاعت
گردد. به ھمین دلیل  کنندگان قدرت و سیطره حاصل گردد، شخص امام می بیعت

مقصود والیت را ھا  آن درت و سیطره رسید و بابه قھرکس  اند: عالمان به سنت گفته
االمر خواھد بود، و اطاعت از او تا زمانی که به معصیت دستور  برآورده ساخت، اولی

ندھد، به امر خدا واجب است. زیرا امامت عبارت است از سلطنت، و سلطان با موافقت 
افق باشند. و ھمه رسد، مگر بقیه نیز مو یک نفر و دو نفر و چھار نفر به سلطنت نمی

ھا  آن اند و تا افرادی که تعاون از اموری که به تعاون و ھمکاری نیاز دارند، ھمین گونه
شود. و به ھمین دلیل علی نیز بعد از  دار آن نگردند، آن امر حاصل نمی آید، عھده برمی

 بیعت، صاحب شوکت گردید و امام شد.
با نص عمر در مورد شش نفری  سپس عثمان بن عفان«گوید:  رافضی در ادامه می

 ».بود و بعضی از آن شش نفر او را برگزیدند، به خالفت رسیدھا  آن که عثمان یکی از
در جواب باید بگوییم: عثمان با انتخاب بعضی از آن شش نفر به امامت نرسید و 
بلکه با بیعت مردم امام گردید و جمیع مسلمانان با او بیعت نموده و کسی در بیعت با 

 او تعلل ننمود.
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گوید: در میان خلفاء،  امام احمد در نقلی که توسط حمدان بن علی روایت شده، می
 بیعتی موّکدتر از بیعت با عثمان نبود، زیرا جمیع امت با او بیعت نمودند. 

با بیعت صاحبان قدرت و شوکت بود که عثمان امام گردید، و اگر چنانچه مثًال 
رد ولی علی و سایر صحابه صاحب شوکت با او بیعت ک عبدالرحمن با او بیعت می

 رسید. کردند، عثمان به امامت نمی نمی
ای نموده، بدین گونه بود که عمر شش نفر را به   شورایی که رافضی به آن اشاره

عنوان اعضای آن شوری برگزید که عبارت بودند از: عثمان، علی، طلحه، زبیر، سعد و 
و زبیر و سعد به اختیار خود از آن کنار کشیدند و  طلحهعبدالرحمن بن عوف. سپس 

عثمان و علی و عبدالرحمن بن عوف باقی ماندند، و ھر سه مختارانه بر این امر 
علی، یک نفر  نظر پیدا کردند که عبدالرحمن بن عوف حذف شود و از عثمان و اتفاق

 انتخاب شود.
به چشمش راه نداده و عبدالرحمن در سه روز که سوگند یاد کرد خواب زیادی 

است، به مشورت با سابقان نخستین و پیروان نیکوکارشان پرداخت و با امرای گوشه و 
کنار مملکت که در آن سال با عمر به ادای حج مشغول بودند، مشورت نمود و 

 دادند. مسلمانان والیت عثمان را پیشنھاد می
با او بیعت نمودند، آنھم  شود که ھمگی عثمان را بر علی مقدم داشتند، و یادآور می

نه به خاطر رغبت به بخشش او، و نه از ترس و وحشت از او. به ھمین دلیل چندین 
 اند: نفر از سلف و ائمه مثل أیوب سختیانی و احمد بن حنبل و دار قطنی و غیره گفته

علی را بر عثمان مقدم بداند، مھاجرین و انصار را تحقیر نموده و سبک شمرده ھرکس 
کند، زیرا مردم به اختیار خود  و این بر فضیلت عثمان نسبت به علی داللت می است.

 او را ترجیح دادند.
 ».سپس علی از طریق بیعت جمیع مردم برگزیده شد«افزاید:  رافضی می

جواب: تخصیص علی از بین خلفای اربعه به بیعت جمیع مردم ھیچ مبنایی ندارد و 
داند  سیره صدر اسالم را مطالعه کرده باشد، می ھرکس بطالن آن بسی واضح است زیرا

نظرشان در بیعت با  نظر مردم در بیعت با ابوبکر و عمر و عثمان بیشتر از اتفاق که اتفاق
نظر صحابه در انتخاب عثمان به مراتب  داند که اتفاق علی بوده است، و ھر کسی می

انی که با عثمان بیعت تر از اتفاق نظرشان در مورد انتخاب علی است، و کس مبرھن
کردند، فضیلت بیشتری نسبت به کسانی دارند که با علی بیعت نمودند، زیرا افرادی 
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مثل خود علی، عبدالرحمن بن عوف، طلحه، زبیر بن العوام، عبدالله بن مسعود، عباس 
بن عبدالمطلب و أبی بن کعب و امثال اینان در کمال آرامش با عثمان بیعت نمودند، و 

بالفاصله بعد از  سا عثمان بعد از سه روز مشورت عمومی محقق شد، ولی علیبیعت ب
انتخاب شد، در حالی که مردم مضطرب و ھراسناک بودند، و اکابر  سقتل عثمان

ای که  صحابه متفرق بودند، طلحه احضار گردید [و به اختیار خودش نیامد] به گونه
فته است: در حالی بود که جمیعت بسیاری اند و او گ شد: او را به اکراه آورده می  گفته

گران بعد از قتل عثمان بر مدینه تسلط یافته  دو طرفم را احاطه کرده بودند، و فتنه
بودند، و مردم در اثر قتل او به شدت دچار اضطراب شده بودند. بسیاری از اصحاب 

بر او سه دسته مثل عبدالله بن عمر و امثال او نیز با علی بیعت نکردند، و مردم در برا
شدند: گروھی که در رکاب او جنگیدند، گروھی که علیه او جنگیدند، و گروھی که نه 

توان گفت: علی از طریق  علیه او جنگیدند و نه در رکاب او جنگیدند. پس چگونه می
بیعت جمیع مسلمانان انتخاب شد، ولی در مورد سه خلیفه نخست این را نگوییم، در 

 خاب آن سه و مخصوصًا در انتخاب عثمان مخالفتی نکرد.حالی که کسی در انت
در مورد ابوبکر تنھا سعد از بیعت با او تخلف ورزید، آن ھم به این علت که قبًال امیر 
بود و مقداری از آن در درونش باقی مانده بود. ولی با این وصف به معارضه نپرداخت، 

بلکه امام احمد بن حنبل در  حقی را ضایع نکرد، و با باطلی دست ھمکاری نداد. و
معاویه، از داود بن عبدالله أودی، از حمید بن  از عثمان، از ابی» الصدیق«مسند 

کند که ابوبکر به سعد  عبدالرحمن حمیری در اثنای نقل حدیث سقیفه روایت می
در حالی که تو نیز در آنجا نشسته  صدانی که رسول الله  ای سعد! خوب می«گفت: 

کنند،  ند: قریشیان والیان این امرند، نیکان از افراد نیک قریش پیروی میبودی، فرمود
گویی، ما وزیران و شما  گوید: سعد در جواب گفت: راست می و فجار از فاجرانشان. می

 .)١(»امیران ھستید
ای که شاھد  این حدیث مرسل حسن است و شاید حمید آن را از بعضی از صحابه

باشد. این حدیث مشتمل بر فایده خیلی ارزشمندی است و  اند، اخذ کرده ماجرا بوده
سعد از موضع اولیه خودش که ادعای امارت بود، کوتاه آمده و به امارت که  این آن

 ابوبکر صدیق اذعان نموده است.

                                           
 ، تحقیق احمد شاکر.۱/۱۶۴المسند،  - ١
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گویند: خالفت ابوبکر از طریق  اگر رافضی بگوید: مرادم این بوده که اھل سنت می
 خاطر وجود نص.بیعت مردم محقق شده و نه به 

دانند  را از آن جھت جزو خلفای راشدین می سدر جواب باید گفت: اھل سنت علی
خالفت بعد از نبوت سی سال خواھد «فرماید  که نصی در این باره روایت شده که می

اند، و  ، ولی برای اثبات امامت سه خلیفه نخست نصوص بیشتری روایت کرده»بود
واقفند که نصوص دال بر صحت خالفت خلفای  عالمان به حدیث بر این حقیقت

گانه نخست، بسیارند، بر خالف نصوص موجود در اثبات صحت خالفت علی که  سه
 کمتر ھستند.

مقصود ھا  آن سه خلیفه نخست، خالفتشان مورد اجماع ھمه بوده است، و در عھد
اند،  هشد  امامت حاصل شده است، و با کفار جھاد صورت گرفت،ه و سرزمینھایی فتح

ولی در دوره خالفت علی نه با کافری جھاد صورت گرفت، و نه سرزمینی فتح گردید، و 
بلکه جنگ داخلی فراگیر شد. در مورد نصی ھم که این رافضی در اثبات امامت علی 
مدعی آن است، باید گفت: ھمانند نصی است که راوندیه در مورد عباس ادعای آن را 

نص در نزد علماء آشکار و بدیھی است و اگر در اثبات ردو ھ اند، و فساد و بطالن کرده
گردید، ھمچنانکه  داشت، امامتش اثبات نمی خالفت علی تنھا این نص وجود می

 امامتی نظیر آن برای عباس ثابت نشده است.
نظر پیدا شد، بعضی گفتند: امام بعد از او  بعد از علی اختالف«افزاید:  رافضی می

 ».ند: امام بعد از او معاویه استحسن است و بعضی گفت
دانند که  اند، بلکه می در جواب باید گفت: اھل سنت بر سر این مسأله تنازع نکرده

اھل عراق بعد از علی با فرزندش حسن بیعت کردند و اھل شام از قبل با معاویه بیعت 
 کرده بودند.

عباس  بنیدر ھا  آن امیه و بعد از سپس امامت را در بنی«افزاید:  سپس می
 ».دانند می

 از اینان، آن شخصی نیستند که والیتھیچیک  گویند: باید گفت: اھل سنت نمی
در تمام اوامرشان واجب ھا  آن گویند: اطاعت از الزم و واجب باشد، و نیز نمیھا  آن

کنند، بنابراین واقعیت را  گویند و به واجب امر می است. بلکه اھل سنت واقعیت را می
گویند: اینان  دھند. پس می نند و به اطاعت از امر خدا و رسولش دستور میک بازگو می

زمام امور را به دست گرفتند و صاحبان قدرت و شوکتی بودند که مقاصد والیت و 
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شود، مثل اقامه حدود، تقسیم اموال، تعیین امراء و والیان،  امارت با آن برآورده می
 زھای جمعه و سایر مقاصد دیگر زعامت.ھا و نما جھاد با دشمن، اقامه حج و عید

از این حاکمان و یا نایبانشان و یا غیر ایشان نباید در معصیت ھیچیک  گویند: و می
خدا مورد اطاعت قرار گیرد، بلکه در انجام کارھای درست باید با او ھمکاری کنیم، 

نیم، با او مناسک مثًال در رکاب او با کفار بجنگیم، نمازھای عید و جمعه را با او اقامه ک
حج را بجا بیاوریم و در اقامه حدود و امر به معروف و نھی از منکر و کارھایی از این 

کنند، و در گناه و  قبیل با او ھمکاری کنیم. یعنی در بّر و تقوی با او ھمکاری می
 کنند. عدوان با او ھمکاری نمی

امیه و  مثل بنیھا  این گویند: در مغرب کسان دیگری غیر از و اھل سنت می
 علی قدرت را در دست گرفتند. بنی

یابند، و چنانچه پادشاھان با  بدیھی است که مردم جز با وجود والیان صالح نمی
بر مردم حکومت کنند باز ھم وجودشان از نبودشان بھتر ھا  این تر از ای پایین درجه

است از یک شب ) سال زندگی با امام ظالم بھتر ۶۰شود: ( است، ھمچنانکه گفته می
روایت شده که گفت: گریزی از وجود امیر بر مردم  سزندگی بدون امام. و از علی

نیست، چه خوب باشد و چه فاجر. از او پرسیدند فلسفه وجود امیر خوب را که 
خورد؟ در جواب فرمودند: با وجود امام ظالم،  دانیم، ولی امیر فاجر به چه دردی می می

شود و فیء تقسیم  گردند، با دشمن جھاد می ود اقامه میشوند، حد راھھا ایمن می
 نقل کرده است.» الطاعه والمعصیه«گردد. این مطالب را علی بن معبد در کتاب  می

و ھر کسی متولی امور گردد از والیت یک معدوم منتظر بھتر است که این رافضی 
ه دنیوی و نه نامد. زیرا با امامت این معدوم ھیچ مصلحتی، ن آن را خلف حجت می

انگیزی  شود، و امامتش جز اعتقادات فاسد و آرزوھای کاذب و فتنه دینی، محقق نمی
سال از ھای  سال در بین امت و انتظار بیھوده ھیچ فایده دیگری ندارد. به این ترتیب

 ای از این امامت حاصل شده باشد. فائدهکه  این گذرد، بدون چنین امامتی می
اند، و بلکه  صاحب قدرت و شوکت الزم برای امامت نبودهپدران امام غایب نیز 

اند، فاقد قدرت و شوکت بوده  عالمان و متدینانشان نیز که در حدیث و فتوی امام بوده
تر نباشند.  تر باشند، و چه شایسته اند، حال چه شایسته و در نتیجه از امامت عاجز بوده

دند، و نه در صورت رسیدن به والیت، به ھر حال نه تمکین یافتند، و نه به والیت رسی
اند، و اگر  شد. چرا که فاقد قدرت و شوکت بوده مطلوبی در اثر والیتشان محقق می
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مصلحتی مثل جھاد با دشمنان، ھا  آن کرد با اطاعتش از اطاعت میھا  آن مؤمنی از
 شد. دادن حق به مستحق و اقامه حدود برایش برآورده نمی

امام است به این معنی که صاحب ھا  این و یا غیرھا  این اگر کسی بگوید: یکی از
 شد. قدرت و شوکتی بوده است که مقاصد امامت با آن برآورده می

بود، کسی در برابر سلطنت ایشان مخالفت  این غیر قابل قبول است و اگر چنین می
 شد، و البته کسی این را نگفته است. نادیده گرفته نمیھا  آن کرد و رای نمی
ائمه ھستند به این معنی که واجب است ولی امر گردند ھا  این اگر کسی بگوید: و

 عصیان نمودند.ھا  آن اما مردم با ترک والیت
گوید: فالنی مستحق  در جواب باید گفت: این کالم مثل کالم کسی است که می

 قضاوت است ولی ظالمانه و از روی عداوت قضاوت به او سپرده نشده است.
اھل سنت در این مورد نزاعی ندارند که بعضی از اھل شوکت بعد از  بدیھی است

تر از او نیز در جامعه وجود  اند که شایسته خلفای چھارگانه شخصی را به والیت رسانده
داشته است. عمر بن عبدالعزیز قصد داشت قاسم بن محمد را به والیت بعد از خودش 

داستان نبودند، اھل شوکت  باره با او ھمبرساند ولی نتوانست. زیرا اھل شوکت در این 
و قدرت با نفوذ خود مرجوح را مقدم ساخته، و راجح را ترک نمودند، و کسی به قدرت 
رسید که ظالمانه از قدرت خود و پیروانش بھره جست. گناه چنین والیتی متوجه 
کسی است که با وجود قدرت انجام واجب، آن را ترک نموده و یا بر انجام ظلمی 

 ھمکاری نماید.
ولی کسی که ظلمی نکرده و به ظالمی یاری نرسانده و تنھا در چھارچوب نیکی و 
پرھیزگاری ھمکاری نموده است، گناھی بر او نیست و بسی بدیھی است که مؤمنان 

کنند، و از ھمکاری بر گناه و دشمنی  صالح تنھا در نیکی و پرھیزگاری ھمکاری می
 پرھیزند. می

ترین فرد به والیت برسد، اکثریت این را  ند: شایسته است که صالحگوی اھل سنت می
دانند. اگر کسی با وجود قدرت و توان به خاطر ھوی  واجب، و بعضی آن را مستحب می

رسیدن شخص اصلح ممانعت به عمل آورد، ظالم است، و کسی که  و ھوس از به قدرت
ب دوست داشته باشد که از به قدرت رساندن شخص اصلح عاجز باشد ولی از ته قل

 شخص اصلح به قدرت برسد، معذور است.
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به قدرت برسد در اطاعت خدا تا آنجا که ممکن باشد از او کمک ھرکس  گویند: و می
شود، در معصیت  شود، و تنھا در چھارچوب اطاعت از خدا با او ھمکاری می گرفته می

 .شود شود، و نه به او کمک می خدا نه از او کمک گرفته می
آیا دیدگاه اھل سنت در مورد امامت بھتر از دیدگاه کسانی نیست که اطاعت از یک 

 دانند؟ معدوم و یا ناتوانی که از کمک به تحقق مطلوب عاجر است را واجب می
روی آوردند. ھا  آن از ھمین جا بود که روافض به ھمکاری با کفار و مددخواھی از

ائمه مسلمان روی برتافتند در این ورطه  یعنی از زمانی که از ھمکاری و استعانت
 افتادند.

خوانند ولی در حقیقت امامی ندارد که وجود  می روافض به سوی امامی معصوم فرا
کنند و مکارند، و در این  داشته باشد، و به او اقتدا شود، مگر کفار و ظالمانی که مکر می

وان اولیای خدا معرفی مورد مثل کسانی ھستند که رجال غیبی را برای عوام تحت عن
خورند و  کنند، ولی در حقیقت جز اھل کذب و مکری که اموال مردم را به ناحق می می

دارند، رجال غیبی وجود ندارد، و یا جّنیان و یا شیاطینی در  مردم را از راه خدا بازمی
 فریبند. مردم را میھا  آن اختیار دارند که از طریق

ھا  آن داشت که امامت ائمه نصی صحیح وجود میحتی اگر روافض راست بگویند و 
را بیان کند ولی مردم از آن امام روی برتافته و دیگری را برگزیده باشند، در این صورت 

اند، و در این صورت امام آن  مردم والیت کسی را که والیتش واجب بوده، ترک کرده
 قع شده است.کسی است که زمامدار امور گشته است، و نه آن کسی که مقھور وا

آری، این یکی مستحق والیت بوده ولی به والیت نرسید. پس گناه این کار بر عھده 
کسی است که حق او را تباه نمود، و از او روی گرداند، و نه بر عھده کسی که حق او را 

 تباه ننمود و از حق تجاوز نکرد.
مصلحت  گویند: نصب امام واجب است چون امام برای بندگان لطف و شیعه می

است. چنانچه خدا و رسولش بدانند مردم این امام تعیین شده را به امامت خود 
گزینند، و از والیتش بھره  دانند مردم او را برمی پذیرند، امر به والیت کسی که می نمی
مند  تابند و از او بھره برند، بھتر است از امر به والیت کسی که او را برنمی می

 در مورد امامت در نماز و قضاوت و غیره این امر صادق است.گردند. ھمچنانکه  نمی
در مورد نص، درست و بجا باشد، پس ھا  آن این تحلیل برای زمانی است که ادعای

دیدگاه ایشان اگر در ادعای نص نیز دروغ گفته و افترا زده باشند. به حال  وای



 مختصر منهاج السنة    ١١٦

خبر نموده است، امتش را از حوادث و وقایع بعد از خودش مثل تفرق با صپیغمبر
دانست مردم به  فرمود که می اگر با این وجود نصی بر امامت یکی از صحابه ایراد می

و با والیت غیر او مقاصد والیت  –بخشند  دھند و غیر او را والیت می والیتش تن در نمی
 صو زمانی که نوبت به والیت آن شخص موردنظر پیامبر –شود  نیز حاصل می

آمد در حالی که اگر به جای این  ی بین مسلمانان پیش میرسید، جنگ داخل می
آمد و از طرفی مقاصد والیت نیز  شد، این مشکالت پیش نمی شخص یکی دیگر امام می

شد، در این صورت نیز واجب بود از شخص تعیین  در پرتو والیت این شخص حاصل نمی
 شده بنا بر نص عدول شود.

داند  یک حاکم دو شخص در اختیار دارد و میزنیم:  برای توضیح بیشتر مثالی می
شود و باعث ترقی  ای برساند، مورد اطاعت واقع می که اگر یکی را به والیت منطقه

یابد. و اگر دیگری را به جای  کند، و بر دشمنان غلبه می گردد، و جھاد را اقامه می می
یشرفتی حاصل گیرد، و ھیچ پ اولی والی آن منطقه گرداند، مورد اطاعت قرار نمی

دھد  شود. در این صورت ھر عاقلی پیشنھاد می شود، و بلکه فتنه و فساد فراگیر می نمی
که اولی والی آن منطقه شود، و نه دومی. با این وصف چگونه با وجود علم خدا به حال 

توان گفت: خدا امر به چنین نصی داده است؟! چگونه خداوند با  سه خلیفه نخست می
 ن مصالح دینی و دنیوی حاصل شده در دوره آن سه خلیفه، به امامتوجود علم به آ

شود، و  کند که مورد اطاعت واقع نمی کند، و به والیت شخصی امر می امر نمیھا  آن
ای که از شکست دشمن و اصالح دوستان عاجز  شود، به گونه بلکه با او جنگ می

 گردد. می
 –در صورت عدم علم  –ز یک جاھل تواند ج آیا شخصی که چنین امری را بدھد، می

خدا و رسولش که  آن باشد؟ و حال –در صورت علم به حقیقت  –و یا یک ظالم و مفسد 
 از جھل و ظلم مبّرا ھستند.

اند  گویند: از مصالح مردم به چیزی عدول کرده شیعیان در مورد خدا و رسولش می
 ای جز فساد به دنبال ندارد. که نتیجه

 .سفساد نتیجه نافرمانی رعیت بود و نه تقصیر علیو اگر گفته شود: 
شود: آیا حتی در این صورت والیت کسی که مورد اطاعت قرار  در جواب گفته می

آورد بھتر از والیت کسی نیست که مورد نافرمانی قرار  گیرد و مصلحت به بار می می
 سازد؟ گیرد و مصلحتی را برآورده نمی می
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و دو تا معلم سراغ داشته باشد و بداند که اگر  اگر شخصی فرزندی داشته باشد
کند، و اگر به دومی بسپارد،  فرزندش را به اولی بسپارد، او را تعلیم و تأدیب می

کند. آیا در این صورت سپردن فرزند به اولی بھتر نیست؟ و حتی اگر  فرزندش فرار می
واھد بود در حالی تر ھم باشد، چه سودی بر فضیلت او مترتب خ دومی بھتر و شایسته

 ای برای کودک نداشته باشد؟ که فایده
تر باشد ولی زن از او  و اگر زنی دو خواستگار داشته باشد که اولی از دومی شایسته

تنفر داشته باشد و اگر با او ازدواج کند از او اطاعت نکند و بلکه با او خصومت بورزد و 
ای به او برساند، و  ای ببیند و نه فایده دهاو را اذیت نماید، و در نتیجه نه از شوھرش فای

در مقابل دومی را دوست داشته باشد و با او مقاصد ازدواج حاصل گردد. در این صورت 
آیا به اتفاق عقالء ازدواجش با دومی بھتر نیست؟ و نص مکتوب افرادی که ازدواج با 

 اد.کنند برتر است از نص مکتوب مخالفان این پیشنھ دومی را سفارش می
پس چگونه جایز است کاری را به خدا و پیغمبرش نسبت داد که جز ظالم و جاھل، 

 کسی به آن راضی نیست.
این به معنی بطالن وجود ھرگونه نصی است که بیان کند، علی برای امارت 

گرفت که  ھایی صورت می رسید ھمان کار تر بوده است ولی اگر ھم به امارت می شایسته
پذیرفت و با سرکار آمدن دیگران، مصالحی که مطلوب بوده،  توسط دیگران انجام

 برآورده شده است.
بنابراین، دیدگاه اھل سنت دیدگاه صحیح و متینی است، و رأی روافض دروغ بوده 

 باشد. و قول ابلھان می
گویند: امیر یا امام و یا خلیفه شخصی است صاحب قدرت و موجود،  اھل سنت می

قق مقصود والیت را دارد، ھمچنانکه امام نماز جماعت کسی که توانایی انجام و تح
ورزند، و کسی که شایسته امامت است  کند، و مردم به او اقتدا می است که امامت می
دار امامت گردد، و  عمًال عھدهکه  این شود، مگر اش امام نامیده نمی به صرف شایستگی

تی بر ابلھان نیز پوشیده تفاوت میان امام و کسی که شایستگی امامت را دارد ح
 نیست.

گویند: باید در چھارچوب نیکوکاری و پرھیزگاری با خلیفه ھمکاری شود و نه  و می
در محدوده گناه و دشمنی، و در محدوده اطاعت از خدا از او پیروی شود، و نه به 

 صھنگام امر به معصیت و گناه. خروج مسلحانه علیه او روا نیست و احادیث پیغمبر 
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باشند، ھمچنانکه در صحیحین به نقل از ابن عباس روایت شده  ای این مطلب میگوی

من رأى من أم�ه شيئاً ي�رهه فليصرب عليه، فإنَّه ليس «فرمودند:  صکه پیغمبر 
 .)١(»أحد من انلاس �رج عن السلطان شرباً فمات عليه، إالَّ مات ميتة جاهلية

مشاھده کرد که مورد پسند او نیست، بر آن کاری سرزده از امیرش را ھرکس  یعنی:
شود،  صبر پیشه سازد، زیرا ھیچ کسی از سیطره سلطنت به اندازه یک وجب خارج نمی

 مرگش در این شرایط مرگی جاھلی است.که  این مگر
خروج از سیطره سلطان و بریدن از جماعت را ممنوع شمرده  صبنابراین پیغمبر 

ند امیر دستور داده است، و سلطان مشخصی و امیر است، و به صبر بر کارھای ناپس
 معینی و یا گروه خاصی مدنظر ایشان نبوده است.

                                           
 منابع این حدیث قبًال ذکر شد. - ١



 

 

 :)۸فصل (
ه واجب یپیروی از مذهب امام :گوید درباره رد بر رافضی که می

 است

دچار  صو مضمون کالمش در این فصل چنین است: مردم بعد از پیغمبر 
اختالف شدند، بنابراین باید حقیقت را جستجو کرد و انصاف داشت. و مذھب امامیه 

االتباع است، به چھار دلیل و از چھار منظر: چون از ھمه به حقیقت نزدیکتر و  واجب
ھا  وه در اصول عقاید از ھمه فرقهترین مذھب است. و چون این گر ترین و صادق صحیح

جدا شدند. و چون اینان به نجات و رستگاری خودشان یقین دارند. و چون دینشان را 
 اند. از ائمه معصوم گرفته

مصیبت فراگیر شد و  صبا وفات پیغمبر «عین عبارت مؤلف رافضی چنین است: 
اوتی پدیدار گردید: مردم دچار اختالف شدند و به میزان تفاوت امیالشان، آراء متف

بعضی به ناحق امارت را برای خود خواستند و اکثریت مردم نیز به خاطر دنیاخواھی 
بیعت نمودند، ھمچنانکه عمر بن سعد به عنوان پاداش قتل حسین مدت کوتاھی به 

 گوید: حکومت ری رسید، خودش در شعرش در این باره می
اری که بین دو امر خطرناک واقع گویم که در مورد ک سوگند به خدا! صادقانه می

 ام. شده است، درمانده
 دانم که آیا حکومت ری را رھا کنم در حالی که ھمیشه آرزویم بوده است، و یا نمی

 گناه قتل حسین را به دوش بکشم.که  این
در حالی که کشتن او باعث افتادن در آتشی است که ھیچ حجابی ندارد، و حکومت 

 است. بر ری نیز روشنی چشم من
دید که  افزاید: بر بعضی نیز حقیقت مشتبه گردید، زیرا شخص می رافضی می

طرفدار دنیا مورد تأیید و بیعت قرار گرفته است. بنابراین او نیز مقلدانه بیعت کرد و 
تأمل ننمود و حق بر او پوشیده ماند، و مستحق مواخذه الھی گردیده است، زیرا با 

ق داده است. بعضی نیز به خاطر قصور نظر بیعت اھمال خود حق را به غیر مستح
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نیز بیعت کردند و گمان کردند ھا  آن اند پس دیدند که اکثریت بیعت کرده کردند: می

ا ُهۡمۗ ﴿ حق با اکثریت است و از این آیات غفلت ورزیدند که:  .]۲۴ص: [ ﴾َوقَلِيٞل مَّ
 ».ولی چنین کسانی بسیار کم و اندک ھستند«

ُكورُ ٱَوقَلِيٞل ّمِۡن ِعَبادَِي ﴿ و  .]۱۳سبأ: [ ﴾١٣ لشَّ
 ».و (بدانید که) اندکی از بندگانم سپاسگزارند«

بعضی ھم بنا به حقی که داشتند امر [امامت] را برای خود طلبیدند و گروه اندکی 
ھای آن رویگردان بودند، و در راه خدا از مالمت  با او بیعت کردند که از دنیا و زیبایی

ای نھراسیدند و بلکه خود را برای خدا خالص نموده و از دستور  کننده سرزنش ھیچ
 صادر شده مبنی بر اطاعت از شخص الیق پیروی کردند.

اند بنابراین بر ھر شخصی الزم است  و از آنجا که مسلمانان دچار این مصیبت شده
ودش که حقیقت را جستجو کند و جانب انصاف را نگه دارد و حق را سر جای خ

َ� لَۡعَنُة ﴿ فرماید: بنشاند و به مستحقانش ظلم نکند زیرا خداوند می
َ
ِ ٱ� ٰلِِم�َ ٱَ�َ  �َّ  ل�َّ

 ».ای لعنت خدا بر ظالمان باد« ]۱۸هود: [ ﴾١٨
 ».االتباع است و ھمانا مذھب امامیه از وجوھی واجب

پیغمبر به چھار شود: این رافضی مسلمانان را بعد از  در جواب این رافضی گفته می
صنف تقسیم نموده است! و این از بزرگترین دروغھاست، زیرا حتی یک صحابه شناخته 

بگوییم: ھیچ که  این گیرد چه برسد به شده نیز جزو یکی از این چھار صنف قرار نمی
 ای خارج از این چھار صنف نبوده است. صحابه

به حق که  آن و مرادش از به ناحق طالب حکومت بود، ابوبکر است،که  آن مرادش از
طالب حکومت بود، علی است. و این دروغ است علیه ابوبکر و علی، زیرا نه علی قبل از 
 قتل عثمان طلب امامت نمود، و نه ابوبکر امارت را برای خودش طلبید، چه برسد به

 به ناحق آن را خواسته باشد.که  این
به خاطر دنیاطلبی و بعضی ھم ھا  آن داند که تعدادی از و دو صنف دیگر را مقلد می

اند. در حالی که بر انسان واجب است که حق و  به خاطر قصور نظر تقلید نموده
حقیقت را بشناسد و از آن تبعیت کند که عبارت است از صراط مستقیم و راه کسانی 

سرازیر شده است مثل پیغمبران، راستگویان، شھداء و ھا  آن که نعمتھای الھی بر
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اند و یا به گمراھی  و غیر راه کسانی است که مورد غضب خدا قرار گرفته صالحان،
 اند. رفته

این راه ھمان راھی است که به ما امر شده که ھدایت به آن را در ھر نمازی و بلکه 
 در ھر رکعتی از خدا بخواھیم.

از طرفی امت اسالمی بھترین امت است و بھترین این امت، نیز نسل نخستین آن 
و نسل نخستین در اطالع بر علم نافع و انجام عمل صالح بر سایر امت تفوق و است، 

را به خالف این توصیف ھا  آن برتری دارند. با این وجود این روافض افتراء زننده
و بلکه  ،کردند شناختند و از آن پیروی نمی حق را نمیھا  آن گویند: نمایند و می  می

ورزیدند،  دانستند و با آن مخالفت می حق را میروافض  گمان اکثریت نسل نخستین به
گانه و جمھور صحابه و امت اسالمی این تصور را دارند.  ھمچنانکه در مورد خلفای سه

دانستند و مقلدانه از ظالمین پیروی  از دیدگاه روافض بسیاری نیز حق را نمی
یا به خاطر  اند، و کسی که اھل تأمل و نظر نباشد کردند، زیرا اھل تأمل نبوده می

 کند، و یا به خاطر قصور و نقص ادراک. پرستی و دنیاطلبی ترک تأمل می ھوی
امارت را برای خودش خواست در  –علی  –مؤلف ادعا نموده که: بعضی از صحابه 

 حالی که بطالن این قول مسلم است.
 گمراه و بدور از ھدایت صبنابر قول روافض ھمه امت اسالمی باید بعد از پیغمبر 

باشند و بنابراین باید گفت: مسیحیان و یھودیان با وجود نسخ و تبدیل و تحریف از 

قَۡوِم ُموَ�ٰٓ  َوِمن﴿ فرماید: اند، زیرا خداوند در مورد امت موسی می مسلمانان بھتر بوده
 ِ ةٞ َ�ۡهُدوَن ب مَّ

ُ
 .]۱۵۹األعراف: [ ﴾١٥٩َ�ۡعِدلُوَن  ۦَو�ِهِ  ۡ�َقِّ ٱأ

و به حق و  ؛نندک ت مییه به سوی حق ھداکو از قوم موسی، گروھی ھستند «
 ».ندینما م میکعدالت ح

اند: مسیحیان و یھودیان به بیشتر از ھفتاد فرقه تقسیم  نیز فرموده صپیغمبر 
باشند. ولی بنابر قول روافض در بین امت  فرقه ناجیه میھا  آن شدند که یکی از

اسالمی بعد از وفات پیغمبر گروه خاصی وجود نداشتند که حق را برپا دارند و از آن 
عدول نکنند، و اگر در بین بھترین نسل امت اسالمی وجود این گروه منتفی باشد، در 

ن این است که یھودیان و بین سایر نسلھا به طریق اولی منتفی است. الزمه این سخ
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آسمانی خودشان از بھترین امت، بھتر ھای  کتاب مسیحیان با وجود نسخ و تحریف
 باشند.

روی داده  صمؤلف حکایت حوادث و وقایعی را که بالفاصله بعد از وفات پیغمبر 
کند! ما دروغ و  کند. پس در مورد سایر حوادث چکار می است، اینگونه تحریف می

 شماریم:  جود در این حکایت مؤلف را از وجوه بسیاری برمیھای مو بھتان
فراگیر شد، و مردم دچار اختالف  صگوید: بال و مصیبت با وفات پیغمبر  مؤلف می

شدند، و آراء و اقوالشان به تعداد امیالشان متعدد گردید، بعضی امارت را برای خود 
. ھمچنانکه عمر بن سعد به خواستند و آنان که دنیا طلب بودند، از او پیروی کردند

دانست  میکه  این سبب قتل حسین توانست ایام محدودی به امارت ری برسد، با وجود
 قتل حسین باعث عذاب در آتش خواھد شد.

شود: این احکام از وجوھی متضمن کذب و دروغ و مذمت  در جواب وی گفته می
 جمله: باشد که بر کسی پوشیده نیست و از  به ناحق بھترین امت می

گفته است: به تعداد امیال، آراء متعدد برگزیدند. به این معنی که که  این وجه اول:
 طالب حقیقت نبوده است، وھا  آن ازھیچیک  اند، و ھمه پیرو ھوی و ھوس بوده

ھیچیک  برای رضای خدا و ترس از قیامت موضعش را اتخاذ نکرده است وھیچیک 
 ه است.قولش بر حسب اجتھاد و استدالل نبود

شود. در حالی که ھمین  عمومیت لفظ مؤلف ھمه را و از جمله علی را شامل می
رضایت ھا  آن اند، خداوند از قرار گرفته صصحابه مورد ستایش خدا و پیامبرش 

ٰبُِقونَ ٱوَ  ﴿ فرماید: داده است، ھمچنانکه میھا  آن داشته و وعده بھترین پاداش را به  ل�َّ
لُونَ ٱ وَّ

َ
نَصارِ ٱوَ  َ�ِٰجرِ�نَ لۡمُ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّ َ�ۡنُهۡم َورَُضواْ  �َّ

ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡنُه َوأ

َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
� ٓ ﴾ ١٠٠ ۡلَعِظيمُ ٱ لَۡفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

 .]۱۰۰: ةالتوب[
روی یپھا  آن ی ازیکه به نکسانی کن و انصار، و یاز مھاجرن یشگامان نخستیپ«

ی از یو باغھا ؛ز) از او خشنود شدندی(نھا  آن خشنود گشت، وھا  آن ردند، خداوند ازک
جاودانه در آن  ؛ر درختانش جاری استیه نھرھا از زکبھشت برای آنان فراھم ساخته، 

 ».روزی بزرگین است پیو ا ؛خواھند ماند
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دٞ ﴿ فرماید: میو  َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  �َّ ِشدَّ
َ
ارِ ٱأ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ تََرٮُٰهۡم  لُۡكفَّ

ٗدا يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن  ٗعا ُسجَّ ِ ٱُركَّ ثَرِ  �َّ
َ
� ٱَورِۡضَ�ٰٗناۖ ِسيَماُهۡم ِ� وُُجوهِِهم ّمِۡن � ُجودِ َ�ٰلَِك  لسُّ

� َوَمَثلُُهۡم ِ� ٱُهۡم ِ� َمَثلُ  ِ�يلِ ٱ�َّۡوَرٮٰةِ ۡخَرَج َشۡ�  ۡ�ِ
َ
 ۡسَتَوىٰ ٱفَ  ۡسَتۡغلََظ ٱفَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ

ٰ ُسوقِهِ  اعَ ٱُ�ۡعِجُب  ۦَ�َ رَّ ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم  لزُّ اَر ُ ٱوََعَد  لُۡكفَّ ِينَ ٱ �َّ ْ وََعِملُواْ  �َّ َءاَمُنوا
ٰلَِ�ِٰت ٱ ۡغفِ  ل�َّ ۡجًرا َعِظيَمۢ�  َرةٗ ِمۡنُهم مَّ

َ
 .]۲۹الفتح: [ ﴾٢٩َوأ

فار سرسخت و که با او ھستند در برابر کسانی کو  ؛فرستاده خداست صمحمد «
نی در یب وع و سجود میکرا در حال رھا  آن وستهیپ ؛ان خود مھربانندید، و در میشد

 ؛د)ی(تا آنان را به بھشت وارد نما طلبند ه ھمواره فضل خدا و رضای او را میکحالی 
ان است ینما(و عبادت) در صورتشان از اثر سجده (از خداوند) ھا  آن (اطاعت)نشانه 
  مؤمن  ، بر چھره خداوند متعال  یبرا  و اخالص  و صالح  اثر عبادت  هک  است  نیمراد ا

، ھمانند ل استیف آنان در انجیف آنان در تورات و توصین توصیا ؛شود یار مکآش
م شده کت آن پرداخته تا محیھای خود را خارج ساخته، سپس به تقو ه جوانهکزراعتی 

ه زارعان را به شگفتی کرده کستاده است و بقدری نمو و رشد یو بر پای خود ا
  مسلمانان  یتعال  : حقیعنی، (افران را به خشم آوردکه کن برای آن است یا ؛دارد وامی

را ھا  آن سانی ازکولی) ، گردند  افرانکظ یو غ  خشم  هیگرداند تا ما یرومند میار نیبس را
می یاند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظ انجام داده  ستهیارھای شاکمان آورده و یه اک
  و ھمه شو صلله ا  رسول  صحابه  ، شامل مثل  نیا  البته( داده است.ه بھشت است) ک(
  نقش  هکشود  یگذار عصرھا و نسلھا م در  اسالم  انیرکو لش  مانیا  از افواج  یسانک

 ».)رھرو باشند  شانیا  و روش  بر راه و  ،را دنبال  قدمشان

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ فرماید: و باز می نُفِسهِۡم ِ� َسبِيِل  �َّ
َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ْ بِأ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ َوَهاَجُروا َءاَمُنوا

ِ ٱ ِينَ ٱوَ  �َّ ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض�  �َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َ�ۡعُضُهۡم أ

ُ
ٓواْ أ نََ�ُ  .]۷۲األنفال: [ ﴾َءاَوواْ وَّ

مان آوردند و ھجرت نمودند و با اموال و جانھای خود در راه خدا یه اکسانی ک«
 ».گرندیدیکاران یھا  آن اری نمودند،یه پناه دادند و کھا  آن ردند، وکجھاد 

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ﴿
ُ
ٞ َورِۡزٞق َكرِ�ٞم  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱأ ۡغفَِرة َُّهم مَّ ۚ ل ا ِينَ ٱوَ  ٧٤َحّقٗ ْ ِمۢن َ�ۡعُد  �َّ َءاَمُنوا

ْوَ�ٰٓ�َِك مِنُ�مۚۡ 
ُ
 .]۷۵-۷۴األنفال: [ ﴾َوَهاَجُرواْ َوَ�َٰهُدواْ َمَعُ�ۡم فَأ
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ه کھا  آن ردند، وکمان آوردند و ھجرت نمودند و در راه خدا جھاد یه اکھا  آن و«
آمرزش (و رحمت خدا)  ھا، آن برای ؛اند قییاری نمودند، آنان مؤمنان حقیدند و پناه دا

ردند و با شما کمان آوردند و ھجرت یه بعدا اکسانی کای است. و  ستهیو روزی شا
ه خدا کامی کگر، در احیدیکشاوندان نسبت به یو خو ؛جھاد نمودند، از شما ھستند

 ».ز داناستیخداوند به ھمه چ ؛گران) سزاوارترندیمقرر داشته، (از د

نَفَق مِن َ�ۡبِل ﴿ فرماید: و می
َ
ۡن أ ۡ�َظُم  لَۡفۡتحِ ٱَ� �َۡسَتوِي ِمنُ�م مَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ۚ أ َوَ�َٰتَل

ِينَ ٱَدرََجٗة ّمَِن  ْۚ َوُ�ّٗ  �َّ نَفُقواْ ِمۢن َ�ۡعُد َوَ�َٰتلُوا
َ
ُ ٱوََعَد  أ � ٱ �َّ  .]۱۰الحدید: [ ﴾ۡ�ُۡسَ�ٰ

ه پس از کسانی کدند (با یردند و جنگکانفاق  هکفتح م روزییقبل از په کسانی ک«
 ه بعد از فتحکسانی ھستند کبلندمقامتر از ھا  آن ؛ستندیسان نیکردند) کروزی انفاق یپ
 ».است داده یکوعده نھردو  و خداوند به ؛ردندکانفاق نمودند و جھاد  هکم

ِينَ ٱ لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱ لِۡلُفَقَرآءِ ﴿ و در جای دیگر: ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن  �َّ
َ
ْ مِن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ ۡخرُِجوا

ُ
أ

ِ ٱفَۡضٗ� ّمَِن  وَن  �َّ َ ٱَورِۡضَ�ٰٗنا َو�َنُ�ُ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ِٰدقُونَ ٱأ ِينَ ٱوَ  ٨ ل�َّ َّ� 

ارَ ٱَ�َبوَُّءو  يَ�ٰنَ ٱوَ  �َّ َمۡن َهاَجَر إَِ�ِۡهۡم َوَ� َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِۡم َحاَجٗة  ِمن َ�ۡبلِِهۡم ُ�ِبُّونَ  ۡ�ِ
ۚ َوَمن يُوَق ُشحَّ َ�ۡفِسهِ  نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ

َ
ٰٓ أ وتُواْ َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ

ُ
آ أ ْوَ�ٰٓ�َِك  ۦّمِمَّ

ُ
فَأ

ِينَ ٱوَ  ٩ لُۡمۡفلُِحونَ ٱُهُم  ِينَ ٱَ�َا َوِ�ِۡخَ�ٰنَِنا  ۡغفِرۡ ٱَجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا  �َّ َّ� 
 ِ يَ�ٰنِ ٱَسَبُقونَا ب ٓ إِنََّك رَُءوٞف رَِّحيٌم  ۡ�ِ ْ َر�ََّنا ِيَن َءاَمُنوا  ﴾١٠َوَ� َ�َۡعۡل ِ� قُلُو�َِنا ِغّ�ٗ لِّ�َّ

 .]۱۰-۸الحشر: [
رون یاشانه و اموال خود بکه از خانه و کاست  یران مھاجرانیفق ین اموال برایا«

 یاریطلبند و خدا و رسولش را  یاو را م یفضل خداوند و رضاھا  آن رانده شدند،
نه) و در ین مدین سرا (سرزمیه در اکاست  یسانک یانند. و برایراستگوھا  آن نند،ک یم

ند کشان ھجرت یرا به سو یدند، ھر مسلمانین گزکش از مھاجران مسیمان پیا یسرا
 نند، وک یبه آنچه به مھاجران داده شده احساس نم یازیدوست دارند، و در دل خود ن

ه از ک یسانکازمند باشند، و یار نیدارند ھرچند خودشان بس یرا بر خود مقدم مھا  آن
 ه بعد ازک یسانکن) یاند، رستگارانند. (ھمچن ش بازداشته شدهیبخل و حرص نفس خو

مان بر یه در اکند: پروردگارا! ما و برادرانمان را یگو یو انصار) آمدند و م(مھاجران ھا  آن



 ١٢٥ گوید: پیروزی از مذهب امامیه... ): دربارۀ رد بر رافضی که می۸فصل (

نسبت به مؤمنان قرار مده،  یا نهکیمان حس و یامرز، و در دلھایگرفتند ب یشیما پ
 ».یمیپروردگارا! تو مھربان و رح

باشد که  این آیات متضمن ثنا و ستایش مھاجرین و انصار و پیروان [و تابعانی] می
خواھند که ھیچ کینه و غل و غشی در  کنند و از خداوند می استغفار میھا  آن یبرا

 درونشان نسبت به آن بزرگواران قرار ندھد.
 غنایم ھستند.  کنند که این اصناف مستحق و نیز بیان می

مھاجرین، انصار و تابعان استغفارکننده  –و شکی نیست که روافض از این سه قسم 
کنند، بلکه قلوبشان پر از  استغفار نمیھا  آن نیستند، زیرا نه تنھا برای –ھا  آن برای

را ھا  آن . بنابراین آیات فوق صحابه و اھل سنت دوستدارھاست آن کینه نسبت به
کند. ابن بطه و غیره از ابوبدر  شود، و روافض را از دایره شمول خود خارج می شامل می

ید، از طلحه بن مصرف، از مصعب بن سعد، از سعد کنند که او از عبدالله بن ز نقل می
مردم [مورد رضای خدا] سه منزلت دارند که «کند که گفت:  وقاص روایت می بن ابی

توانید  ای که شما می دو منزلت تمام شده و تنھا یکی باقی مانده است و بھترین مرتبه

ۡ ٱ لِۡلُفَقَرآءِ ﴿ بیابید، ماندن بر این منزلت است و سپس آیه: ِينَ ٱ ُمَ�ِٰجرِ�نَ ل ۡخرُِجواْ مِن  �َّ
ُ
أ

ۡمَ�ٰلِِهۡم يَۡبَتُغوَن فَۡضٗ� ّمَِن 
َ
ِ ٱدَِ�ٰرِهِۡم َوأ  .]۸الحشر: [ ﴾َورِۡضَ�ٰٗنا �َّ

مھاجرین ھستند و منزلت اینان تمام شده و دیگر کسی به ھا  این را خواند و گفت:

ِينَ ٱوَ  ﴿ رسد و سپس خواند: آن منزلت نمی ارَ ٱَ�َبوَُّءو  �َّ َّ� ... ۚ  ﴾َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ
 .]۹الحشر: [

 انصار ھستند و منزلت اینان نیز تمام شده است و سپس ادامه داد:ھا  این و گفت:

ِينَ ٱوَ ﴿  .]۱۰الحشر: [ ﴾١٠رَُءوٞف رَِّحيٌم ... َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِمۡ  �َّ
توانید  جایگاھی که شما می و گفت این منزلت باقی مانده است و بھترین مرتبه و

 .)١(»داشته باشید، ماندن بر این جایگاه و استغفار برای آنان است
ھر «و ھمچنین با اسناد خودش از مالک بن انس روایت کرده که ایشان فرمودند: 

 فرماید: زیرا خداوند می» کس سلف صالح را دشنام دھد، نصیبی در غنایم ندارد

ِينَ ٱوَ ﴿  .)١(]۱۰الحشر: [ ﴾َجآُءو ِمۢن َ�ۡعِدهِمۡ  �َّ

                                           
 احتماًال این اثر در ابانة الکبری باشد، زیرا آن را در ابانة الصغری نیافتم. - ١
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 .)٢(و این از مالک و دیگران مثل ابوعبید قاسم بن سالم مشھور است
باشد، و نیز فقھای  و ھمچنین ابوحکیم نھروانی که از اصحاب احمد بن حنبل می

اند. از حسن بن عماره، از حکیم، از مقسم، از ابن  دیگری این مطلب را ذکر کرده
 صخداوند دستور داده که برای اصحاب محمد «یز روایت شده که گفت: ن سعباس

 .)٣(»با یکدیگر خواھند جنگیدھا  آن دانست استغفار شود در حالی که خدا خودش می
به استغفار برای اصحاب ھا  آن ای خواھرزاده!«گوید: عایشه به من گفت:  عروه می

 .)٤(»امر شدند ولی اصحاب را دشنام و ناسزا گفتند صمحمد 

ال �سبوا «فرمودند:  صو در صحیحین از ابوسعید خدری نقل شده که پیامبر
 .)٥(»أصحايب فلو أن أحد�م أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه

 یعنی: اصحاب مرا دشنام ندھید، زیرا چنانچه یکی از شما به اندازه کوه احد طال
پیمانه توسط  انفاق نماید باز ھم ارزش کارش به اندازه انفاق یک پیمانه و حتی نیم 

 .)٦(»صحابه نیست
و در صحیح مسلم نیز از جابر بن عبدالله نقل شده که به عایشه گفته شد: بعضی از 

گویند. عایشه  و حتی ابوبکر و عمر ناسزا می صمردم در مورد صحابه پیغمبر 
 کنید؟ ب میفرمودند: آیا تعج

انجام عمل صالح از آن بزرگان [با وفاتشان] قطع گردیده ولی خداوند دوست دارد 
 ».منقطع نگرددھا  آن رسیدن اجر و ثواب به

کند که گفت: پدرم از  و ابن بطه با سند صحیحی از عبدالله بن احمد نقل می
اصحاب «گفت:  سمعاویه، از رجاء، از مجاھد، برایم روایت کرده که ابن عباس

                                                                                                       
به صورت مختصر آمده و ظاھرًا مولف آن را از ابانة الکبری نقل  ۱۶۲این اثر در ابانة الصغری، ص  - ١

 .کرده است
 .۱۶۲نگا: ھمان،  - ٢
 .۱۱۹نگا: ھمان،  - ٣
 .۱۲۰نگا: ھمان،  - ٤
 .۴/۱۹۶۷و مسلم،  ۵/۸بخاری،  - ٥
 .۴/۱۹۶۷مسلم،  - ٦



 ١٢٧ گوید: پیروزی از مذهب امامیه... ): دربارۀ رد بر رافضی که می۸فصل (

استغفار ھا  آن را دشنام ندھید، زیرا خداوند به ما دستور داده که برای صمحمد
 .)١(»جنگند با یکدیگر میھا  آن دانست که نماییم در حالی که خداوند خودش می

و از طریق احمد به نقل از عبدالرحمن بن مھدی و نیز از طریق غیر احمد به نقل از 
رسد و سفیان از نسیر بن ذعلوق  وکیع و ابونعیم که ھر سه طریق به سفیان ثوری می

 صاصحاب محمد «گفت:  کند که گفت: از عبدالله بن عمر شنیدم که می روایت می
یعنی یک ساعت با پیغمبر بودن  –ھا  آن ک ساعترا دشنام ندھید، زیرا مقام و منزلت ی

 ».باشد بھتر از چھل سال کار [نیک] شما می –
 ».بھتر از یک عمر عبادت توسط شماست«و در روایت وکیع آمده که: 

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ فرماید: خداوند می ِ ٱإِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَعِن  �َّ َجَرة  لشَّ
نَزَل َ�َعلَِم 

َ
ِكيَنةَ ٱَما ِ� قُلُو�ِِهۡم فَأ َ�َٰبُهۡم َ�ۡتٗحا قَرِ�ٗبا  لسَّ

َ
َكثِ�َٗة  َوَمَغانِمَ  ١٨َعلَۡيِهۡم َوأ

ۗ َوَ�َن  ُخُذوَ�َها
ۡ
ُ ٱيَأ ُ ٱ وََعَدُ�مُ  ١٩َعزِ�ًزا َحِكيٗما  �َّ َل  �َّ ُخُذوَ�َها َ�َعجَّ

ۡ
َمَغانَِم َكثَِ�ٗة تَأ

 ِ يۡدِ  ۦلَُ�ۡم َ�ِٰذه
َ
َعنُ�ۡم َوِ�َُكوَن َءايَٗة لِّۡلُمۡؤِمنَِ� َوَ�ۡهِديَُ�ۡم ِصَ�ٰٗطا  �َّاِس ٱَي َوَ�فَّ �

ۡسَتقِيٗما  ۡخَرىٰ  ٢٠مُّ
ُ
َحاَط  َوأ

َ
ُ ٱلَۡم َ�ۡقِدُرواْ َعلَۡيَها قَۡد أ ُ ٱبَِهاۚ َوَ�َن  �َّ ءٖ قَِديٗر�  �َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ
 .]۲۱-۱۸الفتح: [ ﴾٢١

  هیبیدر حد  هک  الرضوان عهیب( ر آن درختیه در زکھنگامی ـ خداوند از مؤمنان «
شان یخدا آنچه را در درون دلھا ؛راضی و خشنود شد ـ ردندکعت یبا تو ب )گرفت  انجام
رد و کشان نازل ین رو آرامش را بر دلھایاز ا ؛دانست مان و صداقت) نھفته بود میی(از ا

ن) یو (ھمچن. فرمودھا  آن بیپاداش نصبعنوان ) بریخ  فتح عنیی(ی یکروزی نزدیپ
م کیر و حیست ناپذکو خداوند ش ؛دیآور به دست می ھود)ی(از اموال ه کاری یم بسیغنا

د، ولی یآور را به دست میھا  آن هکم فراوانی به شما وعده داده بود یخداوند غنا. است
دم و دست تعدی مر ؛را زودتر برای شما فراھم ساختبر) یم خی(غنای یکن یا

ای برای مؤمنان باشد و شما را به راه راست  (دشمنان) را از شما بازداشت تا نشانه
ی آن را یه شما تواناکند) ک بتان مییگری (نصیم و فتوحات دیز غنایو ن. ندکت یھدا
 ».ز تواناستیو خداوند بر ھمه چ ؛د، ولی قدرت خدا به آن احاطه داردیندار

                                           
 .۱۱۹نگا: اإلبانة،  - ١
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خداوند از آنان راضی است و به آنچه در درونشان خداوند متعال بیان فرموده که 
 فرماید: ارزانی میھا  آن وجود دارد واقف است، و فتح و پیروزی و گشایش نزدیکی به

ای ھستند که  کند، بزرگان صحابه صحبت میھا  آن این مؤمنانی که آیه فوق در مورد
مقدم نبود، ھا  آن ربا ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند، و در بین مسلمانان کسی ب

کردند، زیرا  بلکه ھمه مسلمانان به فضل و برتری اینان نسبت به خودشان اعتراف می

نَفَق ِمن َ�ۡبِل ﴿ را در قرآن بیان کرده است:ھا  آن خداوند برتری
َ
ۡن أ َ� �َۡسَتوِي ِمنُ�م مَّ

ۡ�َظُم َدرََجٗة ّمَِن  ۡلَفۡتحِ ٱ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ۚ أ ِينَ ٱَوَ�َٰتَل َّ�  

َ
ْۚ َوُ�ّٗ أ ْ ِمۢن َ�ۡعُد َوَ�َٰتلُوا ُ ٱوََعَد  نَفُقوا َّ� 

� ٱ  .]۱۰الحدید: [ ﴾ۡ�ُۡسَ�ٰ
ه پس از کسانی کدند (با یردند و جنگکانفاق  هکفتح م روزییه قبل از پکسانی ک«

 ه بعد از فتحکسانی ھستند کبلندمقامتر از ھا  آن ؛ستندیسان نیکردند) کروزی انفاق یپ
 است. داده یکوعده نھردو  و خداوند به ؛ردندکانفاق نمودند و جھاد  هکم

اند، برتر شمرده  به این ترتیب خداوند آنان را که قبل از صلح حدیبیه جھاد نموده
سؤال شده که: آیا صلح حدیبیه فتح است؟ فرمودند: آری فتح  صاست. از پیغمبر 

َ�َتۡحنَا  إِنَّا﴿ ھمین فتح نازل شده است:گویند: آیات زیر در مورد  . و علماء می)١(است
بِيٗنا  َۡغفَِر لََك  ١لََك َ�ۡتٗحا مُّ ُ ٱّ�ِ َر َوُ�تِمَّ نِۡعَمَتهُ  �َّ خَّ

َ
َم مِن َذ�بَِك َوَما تَأ َعلَۡيَك  ۥَما َ�َقدَّ

ۡسَتقِيٗما  ُ ٱ َوَ�نُ�َكَ  ٢َوَ�ۡهِديََك ِصَ�ٰٗطا مُّ ا َعزِ�ًزا  �َّ  .]۳-۱الفتح: [ ﴾٣نَۡ�ً
  فتح(، مراد از  از نظر جمھور مفسران. (میاری فراھم ساختکروزی آشیما برای تو پ«

  صلح  هکد ینام  را فتح  رو آن  از آن  خداوند متعال و  است  هیبیحد  صلح  هیآ  نیدر ا )نیمب
  بر مسبب  سبب  اطالق  از باب  نیو ا ،دیگرد  یبعد  و فتوحات  هکم  فتح  سبب  هیبیحد

دادند ببخشد (و  ه به تو نسبت میکای را  ندهیتا خداوند گناھان گذشته و آ). دباش یم
بر  یروزینت و پیردن دکار ک(با آشت تو را ثابت نموده) و نعمتش را بر تو یحقان

  چیھ  هک( رییناپذ ستکروزی شیو پ. دیتت فرمایو به راه راست ھدا ،ندکتمام دشمنان) 
 ».ندکب تو ینص )باشد  نداشته یدر پ  یذلت

                                           
 .۳/۱۰۱داود،  نگا: سنن أبی - ١
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بعضی از مسلمانان گفتند: ای رسول خدا! این آیات که خطاب به شماست، در مورد 

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ ما چه چیزی نازل شده است؟ که خداوند آیه زیر را نازل فرمود: نَزَل  �َّ
َ
أ

ِكيَنةَ ٱ َع إِيَ�ٰنِِهۡمۗ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱِ� قُلُوِب  لسَّ  .]۴الفتح: [ ﴾لَِ�َۡداُدٓواْ إِيَ�ٰٗنا مَّ
رد کنازل  در دلھای مؤمنانه) یبی(در صلح حده آرامش را کاست خداوند متعال او «

 ».ندیفزایمانشان بیمانی بر ایتا ا
صلح  –کنندگان مجاھد قبل از فتح  این آیه نص صریحی است در بیان برتری انفاق

کنندگان مجاھد بعد از فتح و به ھمین دلیل جمھور علماء بر  نسبت به انفاق –حدیبیه 

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ این باورند که در آیه: لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
 .]۱۰۰: ةالتوب[ ﴾ۡ�

 ».ن و انصارین از مھاجریشگامان نخستیپ«
اند، و  کننده و مجاھد بوده فتح انفاقھستند که قبل از ھایی  ھمان مراد از سابقین،

اند که تعدادشان بیش از ھزار و چھارصد نفر  اھل بیعت رضوان ھمگی از این دسته
ھایی  آن بوده است. بعضی از علماء نیز بر این باورند که مراد از سابقین در این آیه،

این رأی، اند، ولی  المقدس و کعبه) نماز خوانده قبله (بیتھردو  ھستند که به سوی
گردد،  ای که بعدًا حکم آن نسخ می قول ضعیفی است. زیرا نمازخواندن به سوی قبله

به تنھایی ھیچ فضیلتی ندارد، و نیز به این دلیل ضعیف است که نسخ حکم نماز به 
اند، ندارد. به عالوه ھیچ  که به سبب آن برتری یافتهھا  آن سوی قبله اولی ربطی به کار

برتری نمازخواندن به سوی دو قبله نیست آن چنانکه دالیل دلیل شرعی گویای 
 کنند. شرعی فضیلت انفاق، جھاد و بیعت زیر آن درخت را بیان می

بسی بدیھی است که ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه و زبیر از زمره ھمین سابقین 
با دست چپ خودش به جای عثمان با خودش بیعت فرمود  صاولیه ھستند؛ پیغمبر 

به سوی اھل  صیرا در ھنگام بیعت عثمان غایب بود، چون به دستور پیغمبر اکرم ز
ابالغ نماید و وقتی که به ھا  آن را به صمکه فرستاده شده بود تا رسالت پیغمبر 

 اند مردم با پیغمبر تجدید بیعت نمودند. را کشته سپیغمبر گزارش رسید که عثمان
نقل شده که  ساز جابر بن عبداللهو در حدیث صحیحی که مسلم روایت کرده 

 K)١(»ال يدخل انلار أحد بايع حتت الشجرة«فرمودند:  صپیغمبر 

                                           
 .۲۴۹۶، حدیث شماره ۴/۱۹۴۲مسلم،  - ١
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اند وارد آتش جھنم  از افرادی که در زیر این درخت بیعت نمودهھیچیک  یعنی:
 شوند. نمی

ُ ٱتَّاَب  لََّقد﴿ فرماید: و خداوند می نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱوَ  �َِّ�ِّ ٱَ�َ  �َّ
َ
ِينَ ٱ ۡ� َبُعوهُ ٱ �َّ َّ� 

ِ ٱِ� َساَعةِ  ة بِِهۡم  ۥِمۢن َ�ۡعِد َما َ�َد يَزِ�ُغ قُلُوُب فَرِ�ٖق ّمِۡنُهۡم ُ�مَّ تَاَب َعلَۡيِهۡمۚ إِنَّهُ  ۡلُعۡ�َ
 .]۱۱۷: ةالتوب[ ﴾١١٧رَُءوٞف رَِّحيٞم 

زمان  ه درکامبر و مھاجران و انصار، یمسلما خداوند رحمت خود را شامل حال پ«
بود  یکه نزدک بعد از آن ؛ردند، نمودکروی ی) از او پکعسرت و شدت (در جنگ تبو

سپس خدا  ؛دان جنگ بازگردند)یاز حق منحرف شود (و از م ھا، آن ھای گروھی از دل
 ».م استیه او نسبت به آنان مھربان و رحکرفت، یرا پذھا  آن توبه

 شمارد. ھم داستان می صرا در وصف توبه با پیغمبر ھا  آن و

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ فرماید: و می نُفِسِهۡم ِ� َسبِيِل  �َّ
َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ْ بِأ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ َوَهاَجُروا ِ ٱَءاَمنُوا َّ� 

ِينَ ٱوَ  ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� وَ  �َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َ�ۡعُضُهۡم أ

ُ
ٓواْ أ نََ�ُ ِينَ ٱَءاَوواْ وَّ واْ َما لَُ�م َءاَمُنواْ َولَۡم ُ�َهاِجرُ  �َّ

ْۚ  نّمِن َوَ�َٰيتِِهم مِّ  ٰ ُ�َهاِجُروا ٍء َح�َّ  .]۷۲األنفال: [ ﴾َ�ۡ

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: تا آنجا که می ْوَ�ٰٓ�َِك  �َّ
ُ
ْ َمَعُ�ۡم فَأ ْ َوَ�َٰهُدوا َءاَمُنواْ مِۢن َ�ۡعُد وََهاَجُروا

 .]۷۵األنفال: [ ﴾ِمنُ�مۚۡ 
مان آوردند و ھجرت نمودند و با اموال و جانھای خود در راه خدا یه اکسانی ک«

ه کھا  آن و ؛گرندیدیکاران یھا  آن اری نمودند،یه پناه دادند و کھا  آن ردند، وکجھاد 
ھا  آن ت ( دوستی و تعھدی) در برابریچ گونه والیردند، ھکمان آوردند و مھاجرت نیا

اری طلبند، بر ین (خود) از شما ی(حفظ) دنند! و (تنھا) اگر در کد تا ھجرت یندار
 کمان (تریپ ھا، آن ان شما ویه مکد، جز بر ضد گروھی ینکاری یرا ھا  آن هکشماست 

مان یه بعدا اکسانی کو ...  ناستید، بینک آنچه عمل می و خداوند به ؛مخاصمه) است
شاوندان نسبت به یو خو ؛ردند و با شما جھاد نمودند، از شما ھستندکآوردند و ھجرت 

ز یخداوند به ھمه چ ؛گران) سزاوارترندیه خدا مقرر داشته، (از دکامی کگر، در احیدیک
 ».داناست

 دھد. را مورد تأیید قرار میھا  آن و به این ترتیب وجود دوستی بین
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َها ﴿ فرماید: و به مؤمنان می ُّ�
َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ ۡوِ�َآَءۘ  �ََّ�َٰرىٰٓ ٱوَ  ۡ�َُهودَ ٱَءاَمُنواْ َ� َ�تَِّخُذواْ  �َّ

َ
أ

َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَّهُ  ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� َوَمن َ�َتَول
َ
َ ٱِمۡنُهۡمۗ إِنَّ  ۥَ�ۡعُضُهۡم أ ٰلِِم�َ ٱ لَۡقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ  ل�َّ

 .]۵۱: ةالمائد[ ﴾٥١
گاه خود،)  هکیھود و نصاری را ولی (و دوست و تید! یا مان آوردهیه اکسانی کای «

 نند، ازکه از شما با آنان دوستی کسانی کو  ؛گرندیدیکای یاولھا  آن د!ینکانتخاب ن
 ».ندک ت نمییار را ھداکت ستمیخداوند، جمع ؛ھستندھا  آن

َما﴿ ُ ٱَوِ�ُُّ�ُم  إِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱَءاَمُنوا لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ َكٰوةَ ٱَو�ُۡؤتُوَن  لصَّ  لزَّ
َ ٱَ�َتَولَّ  َوَمن ٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعوَن  ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ْ فَإِنَّ ِحۡزَب  �َّ ِ ٱَءاَمُنوا  لَۡ�ٰلُِبونَ ٱُهُم  �َّ

 .]۵۶-۵۵: ةالمائد[ ﴾٥٦
ھمانھا  ؛اند مان آوردهیه اکھا  آن و ،امبر اویسرپرست و ولی شما، تنھا خداست و پ«

و   : خشوع وعکر مراد از( دھند ات میکوع، زکحال ردارند، و در  ه نماز را برپا میک
  اتکدارند و ز یاند برپا م وخاضع  خاشع  هک یحال : نماز را در یعنیاست.  للها  یبرا  خضوع

  شانیا  پردازند پس یند، میجو ینم  یبرتر  و برآنان  دهیبر نورزکبر فقرا ت  هک  یرا در حال
رند، یمان را بپذیامبر او و افراد باایت خدا و پیه والکسانی کو  )اند فروتن  وستهیپ
 ».روز استیت خدا پیرا) حزب و جمعی(ز ؛روزندیپ

ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض�  لُۡمۡؤِمَ�ُٰت ٱوَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱوَ  ﴿ فرماید: و باز می
َ
 .]۷۱: ةالتوب[ ﴾َ�ۡعُضُهۡم أ

 ».گرندیدیکاور) یار و یمان، ولی (و یمردان و زنان باا«
را به ھا  آن را تأیید نموده وھا  آن وجود مواالت (دوستی) در بینبه این ترتیب 

دوستی ھا  آن جویند، و با بیزاری میھا  آن کند، ولی روافض از دوستی با یکدیگر امر می
کنند، اصل مواالت محبت، و اصل دشمنی بغض است، و شیعه صحابه را دوست  نمی

 ورزند. بغض میھا  آن ندارند، و بلکه نسبت به
آیه والیت در که  این اند مبنی بر بعضی از افترا زنندگان حدیثی را جعل نموده و

مورد علی نازل شده است؛ ھنگامی که در نماز انگشترش را داد این آیه نازل شد. کذب 
باشد و کذب آن از وجوه بسیاری  ث مییو بطالن این روایت مورد اجماع علمای حد

 مشخص است:
 جمع آمده، ولی علی مفرد است.در آیه به صیغه » الذین« -۱
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واو حالیه نیست، زیرا در این صورت تنھا والیت و » وھم راکعون«واو در  -۲
دھند، و بنابراین  دوستی کسانی مقبول است که در حال رکوع زکات می

 دوستی با سایر نزدیکان و صحابه پیغمبر ناروا خواھد بود.
ستحب باشد، در حالی مدح در پی عملی متصور است که آن عمل واجب و یا م -۳

دادن در داخل نماز نه واجب است و نه  که به اجماع علمای اسالمی زکات
 شود. مستحب، زیرا باعث عدم تمرکز در نماز می

بایست تفاوتی بین دادن آن  بود، نمی چنانچه دادن زکات در نماز یک ُحسن می -۴
لت ایستاده در حال رکوع و غیررکوع وجود داشته باشد، و بلکه دادن آن در حا

 تر است. و نشسته راحت

 زنده بود، ھنوز زکات بر علی فرض نشده بود. صدر زمانی که پیغمبر  -۵
گویند:  چیزی غیر از انگشتر برای زکات بھتر از انگشتری است، و اکثر فقھاء می -۶

 شود]. دادن انگشتری برای زکات کافی نیست [و به تنھایی زکات محسوب نمی
روافض آمده که گدایی درخواست کمک کرد و علی در حدیث مورد استشھاد  -۷

را به او داد در حالی که شایسته است زکاتی مورد مدح واقع گردد که   انگشتری
شخص منتظر که  این گدا و ابتداءًا انجام شده باشد، نه  بدون درخواست

 درخواست گدا بماند.
یکدیگر نازل  کالم با سیاق نھی از دوستی با کفار و امر به دوستی مؤمنان با -۸

 کند. شده است، ھمچنانکه سیاق آیه بر این مطلب داللت می
ان شاءالله در جای مناسب خودش به صورت کامل در مورد این آیه صحبت 

 آن حجت به جایکه  این کنند مگر خواھیم کرد. روافض به ھیچ حجتی استناد نمی
، مثال این آیه را دلیل ستھا آن دلیلی برای ادعایشان گردد، دلیلی در رد ادعایکه  این

دانند، در حالی که این آیه به معنی والیتی است که  والیت به معنی امارت و حکومت می
بھره و بلکه مخالف چنین والیتی  نقیض عداوت و دشمنی است، و روافض از آن بی

 باشند. می
و اسماعیلیه و نصیریه و امثال اینان با کفاری ھمچون یھودیان، مسیحیان و 

 کنند، و با مؤمنانی ھمچون مھاجران و انصار و پیروان افقان رابطه دوستی برقرار میمن
 رایج و مشھور است.ھا  آن ورزند، و این در بین دشمنی میھا  آن
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ورزند و با یھودیان، مسیحیان و  با بھترین بندگان خدا یعنی مؤمنان دشمنی می
 فرماید: د، در حالی که خداوند میکنن برقرار می یمشرکانی از ترک و غیره رابطه دوست

َها﴿ ُّ�
َ
� ُ ٱَحۡسُبَك  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ َبَعَك ٱَوَمِن  �َّ  .]۶۴األنفال: [ ﴾٦٤ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱمَِن  �َّ
افی است کت تو ینند، برای حماک روی مییه از تو پکامبر! خداوند و مؤمنانی یای پ«

 ».ن)که کیتھا  آن فقط بر؛(
کند و صحابه در بین مؤمنانی که  پیروان مؤمن تو کفایت مییعنی خداوند برای تو و 

 آیند، بھترین و سزاوارترین ھستند. تا قیام قیامت می

ِ ٱَجآَء نَۡ�ُ  إَِذا﴿ فرماید: و می يَۡت  ١ لَۡفۡتحُ ٱوَ  �َّ
َ
ِ ٱيَۡدُخلُوَن ِ� دِيِن  �َّاَس ٱَوَر� َّ� 

ۡفَواٗجا 
َ
ۚ ٱِ�َۡمِد َرّ�َِك وَ  فََسّبِحۡ  ٢أ ابَۢ�  ۥإِنَّهُ  ۡسَتۡغفِۡرهُ  .]۳-۱النصر: [ ﴾٣َ�َن تَوَّ

مردم گروه گروه  ینیه) فرا رسد. و ببک(فتح م یروزیخدا و پ یاریه ک یھنگام«
) یو نصرت الھ یروزین پین نعمت بزرگ و ایا ءرانهکشوند. پس (به ش ین خدا میوارد د

 ».ر استیذپ ار توبهیاو بس هکن، و از او آمرزش بخواه کح و حمد یپروردگارت را تسب
ھایی  ھمان شوند دسته وارد دین اسالم می دید دسته می صھایی که پیغمبر  آن

ِيٓ ٱُهَو ﴿ فرماید: بودند که با او معاصر بودند، ھمچنانکه در جای دیگر نیز می يََّدَك  �َّ
َ
�

 ِ ِ  ۦبَِنۡ�ِه لََّف  ٦٢ لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَو�
َ
 .]۶۳-۶۲ال: األنف[ ﴾َ�ۡ�َ قُلُو�ِِهمۚۡ  َو�

را ھا  آن رد و دلھایکت یاری خود و مؤمنان، تقویه تو را، با کسی است کاو ھمان «
 ».با ھم، الفت داد

 ھمانا این تأیید و حمایت در زمان حیات پیغمبر و به وسیله صحابه بوده است.

ِيٱوَ ﴿ فرماید: و می َّ�  ِ ۡدقِ ٱَجآَء ب َق بِهِ  لّصِ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦٓ وََصدَّ
ُ
ا  لَُهم ٣٣ لُۡمتَُّقونَ ٱأ مَّ

ُ ٱ ِ�َُ�ّفِرَ  ٣٤ لُۡمۡحِسنِ�َ ٱ�ََشآُءوَن ِعنَد َرّ�ِِهۡمۚ َ�ٰلَِك َجَزآُء  َّ�  
َ
ۡسَوأ

َ
ِيٱَ�ۡنُهۡم أ َعِملُواْ  �َّ

ۡحَسِن 
َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
ِيٱَوَ�ۡجزَِ�ُهۡم أ  .]۳۵-۳۳الزمر: [ ﴾٣٥َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن  �َّ

زگارانند یند، آنان پرھکق یه آن را تصدکسی کاورد و یه سخن راست بکسی کاما «
اران تا کویکن است جزای نیو ا ؛آنچه بخواھند نزد پروردگارشان برای آنان موجود است

 امرزد، ویھا) ب مان و صداقت آنیه ایاند (در سا ه انجام دادهکن اعمالی را یخداوند بدتر
 ».پاداش دھددادند  ه انجام میکن اعمالی یرا به بھترھا  آن
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کنند برخالف صنفی  و این صنفی که راستگو بوده و راستی و حقیقت را تصدیق می
در مورد این  –ان شاء الله  –کنند ھمچنانکه  گویند و یا حق را تکذیب می که دروغ می

 دو صنف مفصل صحبت خواھیم کرد.
و حقانیت قرآن شھادت  صای که به وحدانیت خدا، رسالت محمد  و صحابه

آورند و راستی  دادند، بعد از پیغمبران برترین کسانی ھستند که به راستی روی می می
کنند، و در بین طوایف منتسب به اسالم ھیچ گروھی افتراء و دروغ به  را تصدیق می

حقیقت را تکذیب ھا  این اندازه روافض بر خدا نه بسته است، و ھیچ گروھی به اندازه
از سایر طوایف و ھا  این بینیم که غلو موجود در بین یاست، و به ھمین دلیل م  نکرده

کنند، و ادعای نبوت غیر  مذاھب بیشتر است: بعضی از ایشان ادعای الوھیت بشر را می
کنند، که در ھیچ مذھبی با این شدت  را میھا  این و عصمت ائمه و امثال صپیغمبر 

وغ در بین پیروان ھیچ مذھبی نظر دارند که در وجود ندارد، و علماء در این مورد اتفاق
 به اندازه روافض رواج ندارد.

ٰ ِعَبادِهِ  ۡ�َۡمدُ ٱ قُلِ ﴿ فرماید: و خداوند متعال می ِ وََسَ�ٌٰم َ�َ ِينَ ٱِ�َّ ۗ ٱ �َّ النمل: [ ﴾ۡصَطَ�ٰٓ

 .»اش! دهیو سالم بر بندگان برگز ؛حمد مخصوص خداست«بگو: . «]۵۹
 باشد و شکی نیست که می صاند: مراد از آیه، اصحاب پیغمبر  بعضی از سلف گفته

 فرماید: باشند، امتی که خداوند در مورد آن می برترین برگزیدگان این امت میھا  آن

ۡوَرۡ�َنا  ُ�مَّ ﴿
َ
ِينَ ٱ لِۡكَ�َٰب ٱأ َۡفِسهِ  ۡصَطَفۡيَناٱ �َّ ۖ فَِمۡنُهۡم َظالِٞم ّ�ِ ۡقَتِصٞد َومِ  ۦِمۡن ِعَبادِنَا ۡنُهم مُّ

 ِ ِۚ ٱ�ِإِۡذِن  ۡ�َۡيَ�ٰتِ ٱَوِمۡنُهۡم َسابُِقۢ ب ُٰت  ٣٢ لَۡكبِ�ُ ٱ لَۡفۡضُل ٱَ�ٰلَِك ُهَو  �َّ َعۡدٖن يَۡدُخلُوَ�َها  َج�َّ
َساوَِر ِمن َذَهٖب َولُۡؤلُٗؤۖ� َوِ�َاُسُهۡم �ِيَها َحرِ�ٞر 

َ
ْ  ٣٣ُ�َلَّۡوَن �ِيَها ِمۡن أ ِ  ۡ�َۡمدُ ٱ َوقَالُوا ِيٓ ٱِ�َّ َّ� 

ۡذَهَب َ�نَّا 
َ
ِيٓ ٱ ٣٤إِنَّ َر�ََّنا لََغُفورٞ َشُكوٌر  ۡ�ََزَنۖ ٱأ َحلََّنا َداَر  �َّ

َ
َ�  ۦِمن فَۡضلِهِ  لُۡمَقاَمةِ ٱأ

َنا �ِيَها لُُغوٞب  َنا �ِيَها نََصٞب َوَ� َ�َمسُّ  .]۳۵-۳۲فاطر: [ ﴾٣٥َ�َمسُّ
 ؛میراث دادیده خود به میان برگزتاب (آسمانی) را به گروھی از بندگکن یسپس ا«

انه رو بودند،و گروھی به یای م ردند، و عدهکای بر خود ستم  عدهھا  آن انی(اما) از م
(پاداش . لت بزرگ استین، ھمان فضیشی گرفتند، و ایھا (از ھمه) پیکیاذن خدا در ن

ه با کشوند در حالی  ه در آن وارد میکدان بھشت است یھای جاو آنان) باغ
ند: یگو میھا  آن ر استیاند، و لباسشان در آنجا حر د آراستهیی از طال و مرواریدستبندھا

پروردگار ما  ؛ه اندوه را از ما برطرف ساختکش) برای خداوندی است یحمد (و ستا«
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ن سرای اقامت یه با فضل خود ما را در اکسی کھمان  آمرزنده و سپاسگزار است
 ».رسد و نه سستی و واماندگی رنجی به ما می ه نه در آنکدان) جای داد ی(جاو

ھمان کسانی ھستند که بعد از دو امت قبل از خود، یعنی بعد از  صامت محمد 
ھایی  ھمان ھا این فرماید: یھودیان و مسیحیان کتاب را به ارث بردند، و خداوند می

روایت شده که  صرا برگزیده است. و به صورت متواتر از پیغمبر ھا  آن ھستند که خدا
ام، سپس مردمانی که  فرمودند: بھترین قرون، قرنی است که من در آن مبعوث شده

و اصحابش برگزیدگانی  صو محمد ھا  آن آیند، و سپس مردمان بعد از میھا  آن بعد از

دٞ ﴿ فرماید: را برگزیده است. خداوند میھا  آن ھستند که خدا َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ َّ� 
آُء َ�َ  ۥٓ َمَعهُ  ِشدَّ

َ
ارِ ٱأ  .]۲۹الفتح: [ ﴾رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ  ۡلُكفَّ

فار سرسخت و که با او ھستند در برابر کسانی کو  ؛فرستاده خداست صمحمد «
 تا آخر سوره....».  ان خود مھربانندید، و در میشد

ُ ٱ وََعدَ ﴿ فرماید: و باز می ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ مِنُ�ۡم وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنوا لَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم  ل�َّ
�ِض ٱِ� 

َ
ِينَ ٱ ۡسَتۡخلََف ٱَكَما  ۡ� ِيٱِمن َ�ۡبلِِهۡم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم  �َّ لَُهۡم  ۡرتََ�ٰ ٱ �َّ

ۚ َ�ۡعُبُدونَِ� َ�  ۡمٗنا
َ
َ�َُّهم ّمِۢن َ�ۡعِد َخۡوفِِهۡم أ ۚ َوَمن َ�َفَر َ�ۡعَد َ�ٰلَِك  ٔٗ �ُۡ�ُِ�وَن ِ� َشۡ� َوَ�َُبّدِ ا

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
 .]۵۵النور: [ ﴾٥٥ ۡلَ�ِٰسُقونَ ٱفَأ

اند وعده  سته انجام دادهیارھای شاکمان آورده و یه اکسانی از شما کخداوند به «
 انینیشیه به پکرد، ھمان گونه کن خواھد یمران روی زمکه قطعا آنان را حکدھد  می
ده، پابرجا و یه برای آنان پسندکنی را یین و آیو د ؛دین را بخشیخالفت روی زمھا  آن

ه تنھا کند، آنچنان ک ت و آرامش مبدل مییو ترسشان را به امن ؛دار خواھد ساخت شهیر
افر که پس از آن کسانی کمن نخواھند ساخت. و  یکزی را شریپرستند و چ مرا می
 ».فاسقانندھا  آن شوند،
اند،  اند و اعمال صالح انجام داده این ترتیب خداوند به کسانی که ایمان آوردهبه 

را جانشین سازد، ھمچنانکه مغفرت و اجر عظیم را وعده داده ھا  آن دھد که وعده می
 کند. است و خداوند خالف وعده نمی

را جانشین ساخته ھمچنانکه ھا  آن کند کسانی که خداوند این آیات بیان می
پیشینان را جانشین ساخته بود، و دین اسالم را برایشان تمکین بخشید که عبارت از 
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ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱَورَِضيُت لَُ�ُم ﴿ فرماید: دینی است مورد رضای خدا، ھمچنانکه می  ﴾دِيٗنا
 ».رفتمین (جاودان) شما پذییو اسالم را به عنوان آ« .]۳: ةالمائد[

ترسشان را به امنیت تبدیل کرد، این افراد مورد مغفرت خدا قرار و خوف و 
 گیرند و پاداش عظیم خواھند دید. می

جانشینان مؤمنانی ھستند که که  این کند: اول این آیه بر دو مطلب ھم داللت می
دھند، زیرا جانشینی به چنین افرادی وعده داده شده، و نه غیر  عمل صالح انجام می

رسند،  این جانشینان مورد مغفرت قرار گرفته و به پاداش بزرگ میکه  ینا آنان. و دوم
را در ھا  آن اند. بنابراین دو آیه نور و آیه فتح اند و عمل صالح انجام داده زیرا ایمان آورده

 گیرد. برمی
زمان ابوبکر و عمر و عثمان منطبق است، زیرا  شبدیھی است این اوصاف بر صحابه

ت محقق شد، و دین تمکن یافت، و با غلبه بر فارس و روم و فتح در این دوران خالف
 شام و عراق و مصر و خراسان و افریقا، ترس و ھراس به امنیت تبدیل شد.
ھای  سرزمین ولی وقتی عثمان کشته شد و فتنه بر پا گردید، دیگر سرزمینی از

، و ترس از یکدیگر طمع ورزیدندھا  آن کفار فتح نشد، و بلکه کفار در شام و خراسان به
 در بین مسلمانان پدیدار شد.

بنابراین قرآن بر ایمان ابوبکر و عمر و عثمان وھمراھانشان در دوره خالفت و 
کند، و کسانی ھم که دوره خالفت و تمکین و امنیت را  تمکین و امنیت داللت می

، معاویه و درک کردند ولی دوره فتنه را نیز دیدند، مثل: علی، طلحه، ابوموسی اشعری
اند، زیرا اینان نیز در جانشینی و تمکین و  عمرو بن عاص، اینان نیز در حکم آیه داخل

 ایمان نقش داشتند.
زمان با فتنه  که به ھنگام فتنه تولد و ظھور یافتند مثل روافضی که ھمھایی  آن ولی

ظھور کردند، و مثل خوارج که از حق خارج شدند: نص آیه این مذاھب را شامل 
از زمره کسانی نیستند که در آیه مذکور به ایمان و عمل صالح ھا  آن شود، زیرا نمی

را مورد خطاب ھا  آن ای نیستند که آیه اوًال: از زمره صحابهھا  آن اند، زیرا توصیف شده
قرار داده است. و ثانیًا: جانشینی و تمکین و امنیت بعد از ھراسی که برای صحابه 

نگردیده است، و بلکه ھمیشه در خوف و ھراس و ھا  نآ حاصل شده بود، نصیب
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ُ ٱ وََعدَ ﴿ برند. اگر گفته شود: خداوند فرموده: اضطراب به سر می ِينَ ٱ �َّ َءاَمنُواْ  �َّ
ٰلَِ�ِٰت ٱِمنُ�ۡم وََعِملُواْ   .]۵۵النور: [ ﴾لَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهمۡ  ل�َّ

اند وعده  سته انجام دادهیارھای شاکمان آورده و یه اکسانی از شما کخداوند به «
 ».ردکن خواھد یمران روی زمکه قطعا آنان را حکدھد  می

» من«دھد و بلکه با آوردن  ای می چنین وعدهھا  آن یعنی خداوند نفرموده به ھمه
 اند. چنینھا  آن بعضیه بیان کرده که بعضی از

یعنی به » وعدکم«توان این سؤال را نیز پرسید که چرا خداوند نفرموده  جواب: می
 دھد و بلکه آیه را با تفصیل بیان فرموده است. شما وعده می

در آیه برای جنس است و نه برای بیان بعضی از کل دامنه شمول، بنابراین » من«

ْ ٱفَ ﴿ شود، ھمچنانکه فرموده: ھمه را شامل می ۡوَ�ٰنِ ٱِمَن  لرِّۡجَس ٱ ۡجَتنُِبوا
َ
 .]۳۰الحج:[ ﴾ۡ�

 ».ھا) اجتناب کنید ی بتھا (یعن و از پلیدی«
ھا نجس »اوثان«کند که بعضی از  و مرادش ھمه انواع اوثان است، و آیه اقتضاء نمی

یعنی لباسی » ثوب حریر«و مراد » ثوب من حریر«شود:  باشند، ھمچنانکه گفته می نمی
یعنی دری » باب حدید«که مراد » باب من حدید«شود:  باشد و گفته می ابریشمی می

 اشد.ب آھنی می
برای بیان جنس باشد تقدیر آیه چنین خواھد شد که » من«به این ترتیب اگر 

دھند و از جنس شما  اند و عمل صالح انجام می خداوند به کسانی که ایمان آورده
دھد ... . اگرچه این جنس ھمه مؤمنان صالح را شامل شود و این آیه  می  ھستند وعده

 من صالح نباشند.بدین معنی نیست که جمیع این جنس مؤ

۞َوَمن َ�ۡقنُۡت ﴿ فرماید: می صھمچنانکه خداوند خطاب به ھمسران پیغمبر
ِ َورَُسوِ�ِ  ۡ�َتۡدنَا لََها رِۡزٗقا َكرِ�ٗما  ۦِمنُ�نَّ ِ�َّ

َ
َ�ۡ�ِ َوأ ۡجَرَها َمرَّ

َ
 ﴾٣١َوَ�ۡعَمۡل َ�ٰلِٗحا نُّۡؤتَِهآ أ

 .]۳۱األحزاب: [
ند و عمل صالح انجام دھد، پاداش کامبرش خضوع یاز شما برای خدا و پھرکس  و«

 ».میا ردهکم ساخت، و روزی پرارزشی برای او آماده یاو را دو چندان خواھ
این آیه مقتضی این مطلب نیست که تعدادی از زنان پیغمبر از خدا و 

 دھند. کنند و عمل صالح انجام نمی فرمانبرداری نمی صپیغمبرش
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ِينَ ٱَجآَءَك  �َذا﴿ و آیه: ٰ يُۡؤِمُنوَن � �َّ َ�ٰتَِنا َ�ُقۡل َسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�ۡمۖ َكَتَب َر�ُُّ�ۡم َ�َ
نَّهُ  لرَّۡ�َةَ ٱَ�ۡفِسهِ 

َ
ِ  ۥ� نَّهُ  ۦَمۡن َعِمَل ِمنُ�ۡم ُسوَٓءۢ� ِ�ََ�ٰلَةٖ ُ�مَّ تَاَب مِۢن َ�ۡعِده

َ
ۡصلََح فَ�

َ
 ۥَوأ

 ند، بهیمان دارند نزد تو آیات ما ایه به آکسانی کھرگاه . «]۵۴األنعام: [ ﴾٥٤َ�ُفورٞ رَِّحيٞم 
ار کاز شما ھرکس  ؛ردهکسالم بر شما پروردگارتان، رحمت را بر خود فرض «بگو: ھا  آن

د، (مشمول رحمت خدا یند، سپس توبه و اصالح (و جبران) نماکبدی از روی نادانی 
 ».ه) او آمرزنده مھربان استکشود چرا  می

کند و جایز  که ھمه متصف به این صفت باشند، رد نمی این آیه نیز این مفھوم را
از روی جھالت کار نادرستی را انجام دھند، سپس توبه ھا  آن نیست گفته شود: اگر

را مورد مغفرت قرار ھا  آن کنند و راه اصالح در پیش گیرند، خداوند تنھا بعضی از
 دھد. می

نفی جنس است، و نه نفی  در نفی موجود در آیات زیر برای» من«و به ھمین دلیل 

� ﴿ بعضی از آن: ءٖ َ�َۡ�ُٰهم ّمِۡن َ�َملِِهم ّمِن َ�ۡ
َ
 .]۲۱الطور: [ ﴾َوَمآ �

 ».میاھک زی نمییو از (پاداش) عملشان چ«

ۚ ٱَوَما ِمۡن إَِ�ٍٰه إِ�َّ ﴿ و آیه: ُ  .]۶۲آل عمران: [ ﴾�َّ
 ».و ھیچ معبودی به حق جز خداوند یگانه نیست«

َحٍد َ�ۡنُه َ�ِٰجزِ�َن  َ�َما﴿ و آیه:
َ
 .]۴۷: ةالحاق[ ﴾٤٧ِمنُ�م ّمِۡن أ

 ».توانست از (مجازات) او مانع شود یس از شما نمکچ یو ھ«
به صورت تقدیری و یا قطعی در سیاق نفی بیاید، نفی » من«به ھمین دلیل اگر 

ھای فوق و  به صورت قطعی مثل مثال» من«نماید، ذکر  جنس را مسلم و قطعی می

ُ ٱَ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ﴿ قدیری آن مثل آیات:ذکر ت  .]۱۹محمد: [ ﴾�َّ
 ».ستین»  الله«جز بحق معبودی «

 ».ھیچ گمانی در آن نیست. «]۲: ةالبقر[ ﴾َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ﴿ و آیه:
 و امثال این آیات. 

اگرچه ظاھر کالم نفی کل جنس  »ت رجالً یما رأ«در احکام نباشد مثل » من«و اگر 
گوید:  تواند مراد یک نفر از آن جنس باشد، ھمچنانکه سیبویه می رساند، ولی می را می

یعنی یک نفر را ندیدم، بلکه دو نفر را » نیت رجًال بل رجلیما رأ«جایز است بگوییم: 



 ١٣٩ گوید: پیروزی از مذهب امامیه... ): دربارۀ رد بر رافضی که می۸فصل (

ه توان یک نفر از آن جنس را اراده کرد، اگرچ می» من«دیدم. پس در صورت نبود 
ذکر شود نفی جنس قطعی و مسلم » من«ظاھر عبارت نفی جنس است. ولی چنانچه 

از شما ھزار [درھم] به ھرکس  خواھد بود. به ھمین دلیل اگر اربابی به غالمانش بگوید:
ھریک  بیان جنس را در عبارت خود بیاورد و سپس» ِمن«کنم و  من بدھد او را آزاد می

 شوند. زاد میھزار [درھم] به او بدھد، ھمه آ
 در آیه مورد نظر بیان جنس است.» من«بنابراین مراد از 

اگر گفته شود: سیاق آیه ھمچنانکه شمول ھمه مذکورینی را که دارای این صفت 
سازد، به عبارت دیگر آیه اقتضا  کند، شمول ھمه را نیز واجب نمی ھستند، رد نمی

 کند ھمه اینگونه باشند. نمی
کنیم که مجرد این لفظ بر این مطلب داللت دارد که  عا نمیجواب: آری، ما نیز اد

شود، و مقصود ما تنھا این است  ھمه افراد متصف به ایمان و عمل صالح را شامل می
شود که  منافی شمول جمیع افراد متصف به این صفت نیست. و گفته نمی» من«که 

دٞ ﴿ مدح در آیه: َمَّ ِۚ ٱرَُّسوُل  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ  .]۲۹الفتح: [ ﴾ۥَمَعهُ  �َّ
و به سبب صفات ھا  آن شود. و شکی نیست این مدحی است برای ھمه را شامل می

اند، صفاتی مثل سختگیری بر کفار و مھربانی با یکدیگر، و  مذکور اینگونه مدح شده
ای  خشوع و خضوع در برابر خدا، و خواستار فضل و رضایت خدا بودن، و خصوصًا نشانه

از ضعف شروع نموده و به که  این ھایشان نقش بسته بود و ود بر پیشانیکه در اثر سج
کمال قدرت و استواری رسیده بودند، دقیقًا مثل کشتزار. و وعده مغفرت و پاداش 
عظیم به خاطر صرف وجود این صفات نبوده، بلکه به خاطر ایمان و عمل صالح بوده 

 است.
با دارا بودن آن صفات مستحق این ھا  آن و به این ترتیب صفاتی را بیان کرده که

کرد، تصور  اند و اگر این را ذکر نمی اند، و شاید ھمه دارای این اوصاف بوده وعده شده
تنھا به خاطر آنچه که ذکر شده مستحق مغفرت و پاداش عظیم ھا  آن شد که می

ان و ماند ولی با ذکر ایم اند و در این صورت سبب و علت این پاداش پوشیده می گشته
 عمل صالح مسأله تبیین شده است.

بنابراین وقتی حکمی به اسم مشتقی معلق گردید مفھوم آن مشتق سبب آن حکم 
 باشد. می

 اگر گفته شود: منافقان نیز در ظاھر مسلمان بودند.
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و مؤمنان  صگوییم: منافقان این اوصاف را نداشتند و با پیغمبر  در جواب می

ُ ٱَ�َعَ� ﴿ فرماید: نبودند، ھمچنانکه خداوند مینیز ھا  آن نبودند و از َّ�  ِ ِ�َ ب
ۡ
ن يَأ

َ
 ۡلَفۡتحِ ٱأ

 ِ ۡمرٖ ّمِۡن ِعنِده
َ
ۡو أ

َ
نُفِسِهۡم َ�ِٰدمَِ�  ۦأ

َ
واْ ِ�ٓ أ ُّ�َ

َ
ٰ َمآ أ  .]۵۲: ةالمائد[ ﴾٥٢َ�ُيۡصبُِحواْ َ�َ

ش یگری از سوی خود (به نفع مسلمانان) پیا حادثه دیروزی ید خداوند پیشا«
 ».مان گردندی، از آنچه در دل پنھان داشتند، پش(منافقان)ن دستهیو ا ؛اوردیب

ِينَ ٱ َوَ�ُقوُل ﴿ َ�ُٰٓؤَ�ٓءِ  �َّ
َ
ْ أ ِينَ ٱَءاَمُنٓوا َّ�  ِ  ب

ْ قَۡسُموا
َ
ِ ٱأ ُهۡم لََمَعُ�ۡمۚ  �َّ يَۡ�ٰنِِهۡم إِ�َّ

َ
َجۡهَد �

ۡصَبُحواْ َ�ِٰ�ِ�َن 
َ
ۡعَ�ٰلُُهۡم فَأ

َ
 .]۵۳ :ةالمائد[ ﴾٥٣َحبَِطۡت أ

ت یه با نھاکن (منافقان) ھمانھا ھستند یا ایآ«ند: یگو اند می مان آوردهیه اکآنھا «
(آری،) » د؟!)ینجا رسیارشان به اکه با شما ھستند؟! (چرا کردند کاد ید سوگند کیتا

 ».ار شدندکانیاعمالشان نابود گشت، و ز

ِ  �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ فرماید: و می ِ ٱَمن َ�ُقوُل َءاَمنَّا ب وذَِي ِ�  �َّ
ُ
ِ ٱفَإِذَآ أ  �َّاِس ٱَجَعَل فِۡتَنَة  �َّ

ِۖ ٱَكَعَذاِب  َو لَۡيَس  �َّ
َ
ّ�َِك َ�َُقولُنَّ إِنَّا ُكنَّا َمَعُ�ۡمۚ أ ُ ٱَولَ�ِن َجآَء نَۡ�ٞ ّمِن رَّ ۡعلََم بَِما  �َّ

َ
بِأ

ُ ٱ َوَ�َۡعلََمنَّ  ١٠ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ� ُصُدورِ  ِينَ ٱ �َّ ْ َوَ�َۡعلََمنَّ  �َّ العنکبوت: [ ﴾١١ لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱَءاَمُنوا

۱۰-۱۱[. 
ه کاما ھنگامی » م!یا مان آوردهیبه خدا ا«ند: یگو ه میکسانی ھستند کو از مردم «

شمارند (و از  نند، آزار مردم را ھمچون عذاب الھی مییب نجه و آزار میکدر راه خدا ش
روزی از سوی پروردگارت (برای شما) یه پکولی ھنگامی  ؛نند)ک آن سخت وحشت می

ا خداوند به آنچه یآ»!! م)یکیروزی شرین پیم (و در ایما ھم با شما بود«ند: یگو د، مییایب
گاهیھای جھان نهیدر س شناسد، و به  ست؟ مسلما خداوند مؤمنان را مییتر ن ان است آ

 ».شناسد ز) میین منافقان را (نیقی
که منافقان نه از زمره مؤمنان بودند، و نه از زمره اھل کند  به این ترتیب بیان می

کتاب. و البته این منافقان در بین پیروان ھیچ مذھبی مثل روافض و امثال روافض 
فراوان نیستند. به ھر حال منافقان از زمره مؤمنان نبودند، و باید به این نکته نیز اشاره 

و طبق آیه زیر باید اکثریت توبه کرده کرد که منافقانی بودند که از نفاق توبه کردند 

ِينَ ٱوَ  لُۡمَ�ٰفُِقونَ ٱ۞لَّ�ِن لَّۡم يَنَتهِ ﴿ فرماید: باشند، زیرا می َرٞض وَ  �َّ  لُۡمرِۡجُفونَ ٱِ� قُلُو�ِِهم مَّ



 ١٤١ گوید: پیروزی از مذهب امامیه... ): دربارۀ رد بر رافضی که می۸فصل (

ٓ إِ�َّ قَلِيٗ�  لَۡمِديَنةِ ٱِ�  ۡلُعو�َِ�ۖ  ٦٠َ�ُۡغرَِ�نََّك بِِهۡم ُ�مَّ َ� ُ�َاوُِرونََك �ِيَها ۡ�َنَما ثُقُِفوٓاْ  مَّ
َ
�

ِخُذواْ َوُ�ّتِلُواْ َ�ۡقتِيٗ� 
ُ
 .]۶۱-۶۰األحزاب: [ ﴾٦١أ

نه یاساس در مد عات بییه اخبار دروغ و شاکھا  آن ماردالن ویاگر منافقان و ب«
م، سپس جز یشوران ار خود بر ندارند، تو را بر ضد آنان میکنند دست از کپخش می 

شوند، و  و از ھمه جا طرد می .ن شھر بمانندیتو در انار کتوانند در  وتاھی نمیکمدت 
 ».دیافته شوند گرفته خواھند شد و به سختی به قتل خواھند رسیھر جا 

را گرفتار کشتار و ھا  آن نشورانید وھا  آن را بر علیه صاز آنجا که خداوند پیغمبر
ر این بھا  این شدند، ھمه صدر مدینه ھمسایه پیغمبرھا  آن ھالکت نکرد، بلکه

حقیقت داللت دارند که منافقان از نفاق دست کشیدند. و ھمه کسانی که در حدیبیه 
با او بودند، در زیر آن درخت با او بیعت کردند، به جز جد بن قیس که در پشت یک 

ھا ھمگی وارد بھشت  آن«رنگ مخفی شده بود. و در حدیث آمده که  شتر سرخ
 ».نگ مخفی شده بودر شوند مگر کسی که در پشت شتر سرخ می

نفوذ بودند، مخصوصًا در اواخر حیات  منافقان ضعیف، پست و بیکه  این خالصه

ٓ إَِ�  َ�ُقولُونَ ﴿ فرماید: پیغمبر و در غزوه تبوک، زیرا خداوند می  لَۡمِدينَةِ ٱلَ�ِن رََّجۡعَنا
َعزُّ ٱَ�ُۡخرَِجنَّ 

َ
ۚ ٱِمۡنَها  ۡ� َذلَّ

َ
�ۡ  ِ َ�  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱَولِۡلُمۡؤمِنَِ� َوَ�ِٰ�نَّ  ۦَولِرَُسوِ�ِ  ۡلعِزَّةُ ٱَوِ�َّ

 .]۸المنافقون: [ ﴾٨َ�ۡعلَُموَن 
نند، عّزت ک یرون میالن را بیزان ذلیم، عزینه بازگردیند: اگر به مدیگو یھا م ن آ«

 ».دانند یمنافقان نم یمخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است ول
عزت مخصوص مسلمانان بود و نه منافقان، بنابراین مؤمنان کند که  این آیه بیان می

 اقتدار داشتند و منافقان ضعیف و ناچیز بودند.
اند،  ای که مقتدرترین مسلمانان بوده بنابراین منطقی نیست که گفته شود صحابه

تر است. و  که مقتدرتر باشد، ایمانش قویھرکس  گوید: منافق بودند، و بلکه آیه می
مقتدرترین  –خلفای راشدین و غیره  –که سابقان نخستین مھاجر و انصار بدیھی است 

کنند که منافقان در بین مؤمنان ضعیف  اند، و ھمه این مطالب بیان می مردم بوده
بودند. بنابراین روا نیست که صحابه قدرتمند منافق باشند، بلکه این صفت بر افرادی 

ستیزی  فض و امثال روافض. و نفاق و دینکه دارای این اوصافند منطبق است، مثل روا
 باشد. در بین روافض از سایر مذاھب شدیدتر می
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ای از نفاق دارند، زیرا نفاقی که اساس  و بلکه ھر کدام از مذاھب روافض حتمًا شعبه
شخص چیزی بر زبان که  این آن بر کذب و دروغ بنا نھاده شده است، و عبارت است از

باشد، ھمچنانکه خداوند  باشد که در درونش و در قلبش میبیاورد که خالف آن چیزی 
گویند که در قلبشان نیست. روافض با نھادن  در مورد منافقان فرموده که چیزی را می

اند و روایاتی دال بر این  نام تقیه بر ھمین اصل، آن را از اصول دین خود قرار داده
امام جعفر صادق نقل  دھند و حتی از مطلب را به دروغ به اھل بیت نسبت می

اھل  –کنند که: تقیه دین من و دین پدران من است، در حالی که خداوند مؤمنان  می
 را از تقیه مبرا ساخته است. –بیت و غیر اھل بیت 

اند و  و بلکه صحابه از سایر مسلمانان راستگوتر بوده و در تحقق ایمان راسختر بوده

 لُۡمۡؤِمُنونَ ٱَ�تَِّخِذ  �َّ ﴿ فرماید: . خداوند میبراساس تقوی بوده و نه تقیهھا  آن دین
ۡوِ�َآَء مِن ُدوِن  ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ

َ
ِ ٱَوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك فَلَيَۡس ِمَن  لُۡمۡؤِمنَِ�ۖ ٱأ ن  �َّ

َ
ٓ أ ٍء إِ�َّ ۡ�َ �ِ

 ۗ افران را دوست کد به جای مؤمنان، یمان نبایافراد باا« .]۲۸آل عمران: [ ﴾َ�تَُّقواْ ِمۡنُهۡم ُ�َقٮٰٗة
ای با خدا ندارد (و  چ رابطهیند، ھکن یچنھرکس  و ؛نندکو سرپرست خود انتخاب 

(و به خاطر  دیزیبپرھھا  آن ه ازک نیمگر ا ؛شود) لی از خدا گسسته میکوند او بیپ
آورد، در  یم  را بر زبان  سخن  آن  مردم  لذا از ترس(د). ینکه یھای مھمتری تق ھدف

رساند.  ینم  نیدر د  یانیز  یو  به  یا هیتق نیاست، چن  مطمئن  مانیا  به  قلبش  هک یحال
 )».است  زبان  فقط به  هیتق  هک  د دانستیبا  یول

 کند و نه دروغ و نفاق. ماندن از شر کفار امر می  این آیه به در امان
زبان شود، مباح ساخته که کلمه کفر را بر  خداوند متعال برای کسی که مجبور می

از اھل بیت ھیچیک  قلبش بر ایمان اطمینان و پایدار باشد، ولیکه  این بیاورد به شرط
را مجبور  –نه اھل بیت و نه غیر ایشان  –ھیچ کسی  ساند. حتی ابوبکر مجبور نبوده

را به تمجید و ستایش خود ھا  آنکه  این به بیعت با خودش نساخت تا چه برسد به
 وادارد.

کردند،  را ستایش میھا  آن کردند، و بیت فضایل صحابه را اظھار میعلی و سایر اھل 
فرستادند، و به اتفاق و اجماع ھمه،  کردند، و بر آنان رحمت می دعا میھا  آن و برای

 کرد. را مجبور به این کار نمیھا  آن کسی
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ای  عباس جمعیت بسیاری که در ایمان و تقوی مرتبه امیه و بنی در زمان بنی
[خلفاء را] مدح ھا  آن شدند، ولی ر از علی و غیره داشتند، مجبور به کارھایی میت پایین

را ھا  آن جستند، و با این وجود حکومت تقرب نمیھا  آن کردند، و به و ستایش نمی
به اتفاق و اجماع ھمه، خلفای که  آن داشت. حال کرد، و به این کار وا نمی تھدید نمی

به خاطر عدم اطاعت از حکومت، از ھا  آن عقوبت راشدین در زورگویی بر مردم و
 عباس بھتر بودند. امیه و بنی بنی

عباس مجبور به  امیه و بنی توان گفت: مردم در زمان بنی با این وجود چگونه می
شدند که خالف نیت و درونشان باشد، ولی در زمان خلفای راشدین  گفتن چیزی نمی

را به دروغ، شھادت دروغین و ھا  آن راشدینگویند: خلفای  شدند؟ حتی می مجبور می
 داشتند. اظھار کفر وامی

گردد که آنچه شیعه بدان معتقد است و از اصول دین  به این ترتیب مشخص می
شمارد، دروغ و نفاق و اظھار خالف واقع است، و در محدوده مجازی که خدا  خود می

 مباح دانسته است، جایی ندارد.
کنند، اغلب دین خود را  کفار زندگی میھای  سرزمین دربینیم مسلمانانی که  می

قائل به تکفیر جمھور مسلمانان و تکفیر که  این نمایند، و خوارج با وجود اظھار می
نمایند، و وقتی  باشند، ولی دین خود را اظھار می عثمان و علی و دوستداران آن دو می

را مالک سکونت قرار گزینند، موافقت و مخالفت  در بین عموم مردم سکونت می
تواند اظھار  دھند. ولی کسی که در شھرھای رافضی مذھب سکونت گزیند، می می

رفض نکند، و حتی اگر ضعیف ھم باشد. غایت امر این است که از ذکر مذھب خودش 
ورزد، و نیازی به اظھار سب خلفاء و صحابه ندارد، مگر تعدادشان بسیار  خودداری می

 اندک باشد.
و سایر اھل بیت از افرادی که در  ستوان گمان کرد که علی چگونه میبنابراین 

تر  اند و نیز از عوام اھل سنت و نواصب، ترسوتر و دارای ایمانی ضعیف بالد کفر مانده
اند؟ در حالی که به صورت متواتر نقل شده که ھیچ کسی نه علی و نه اوالدش را  بوده

بدون ھا  آن مجبور نکرده است، و بلکهھا  آن به ذکر فضایل خلفاء و رحمت فرستادن بر
این فضایل را در جمع ھا  آن گفتند، و حتی بعضی از اجبار و اکراه فضایل صحابه را می

 کردند، ھمچنانکه این مطلب به صورت متواتر نقل شده است. خواص خودشان بیان می
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ُ ٱ وََعدَ ﴿ و به عالوه باید گفت: آیه: ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ ِمنُ�ۡم وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا  ﴾ل�َّ
اند  سته انجام دادهیارھای شاکمان آورده و یه اکسانی از شما کخداوند به « .]۵۵النور: [

 ».دھد وعده می
غالب است، مثل ھمین ھا  آن به صفتی که در ھاست آن متضمن توصیف جمیع

ِ�يلِ ٱَوَمَثلُُهۡم ِ� ﴿ مسأله در آیه: ۡخَرَج َشۡ�  ۡ�ِ
َ
 ۡسَتَوىٰ ٱفَ  ۡسَتۡغلََظ ٱفَ  ۥاَزَرهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ َكَزۡرٍع أ

ٰ ُسوقِهِ  اعَ ٱُ�ۡعِجُب  ۦَ�َ رَّ ۗ ٱِ�َغِيَظ بِِهُم  لزُّ اَر  .]۲۹الفتح: [ ﴾ۡلُكفَّ
ھای خود را  ه جوانهکھمانند زراعتی ایشان در انجیل چنین است) ف ی(اما توص«

ستاده است و یم شده و بر پای خود اکپرداخته تا محت آن یخارج ساخته، سپس به تقو
ه کن برای آن است یا ؛دارد ه زارعان را به شگفتی وامیکرده کبقدری نمو و رشد 

گرداند تا  یرومند میار نیبس را  مسلمانان  یتعال  : حقیعنی، (افران را به خشم آوردک
 ».)گردند  افرانکظ یو غ  خشم  هیما

شود،  میھا  آن تک افرادی که آیه شامل ر آخرت برای تکمغفرت و پاداش اخروی د
گردد. بنابراین باید سبب این مغفرت و پاداش ذکر گردد که عبارت است از  حاصل می

 نیز وجود دارد.ھا  آن ایمان و عمل صالح، وگرنه احتمال وجود یک منافق در بین
 باشد و ان میھر جای قرآن که خطاب به مؤمنان، متقیان و محسنکه  این خالصه

باشند،  کند، صحابه اولین مصادیق این آیات از بین امت می را ستایش و تمجید میھا  آن

خ� القرون القرن «روایت شده که  صھمچنانکه به صورت مستفیض از پیغمبر 
 .»اذلي بعثت فيهم، ثم اذلين ييلونهم، ثم اذلين يلونهم

ام، سپس  مبعوث شدهھا  آن یعنی: بھترین مردم، مردمی ھستند که من در میان
 آیند. میھا  آن آیند، و سپس مردمی که بعد از میھا  آن مردمی که بعد از

وجه دوم: که بیان دروغ مؤلف و تحریف منقوالت تاریخی در مورد احوال صحابه 
 باشد. می صبعد از وفات پیغمبر 

نمودند و حکومت را برای خودشان طلب ھا  آن بعضی از«گوید:  مؤلف رافضی می
 ».اکثر مردم به خاطر دنیاطلبی با او بیعت کردند

 جواب: مرادش ابوبکر است، زیرا اکثریت مردم با او بیعت نمودند.
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نه به حق و نه به  –رسیدن خودش  بدیھی است که ابوبکر خواستار به حکومت
به  نبود، بلکه گفت: من به یکی از این دو نفر یعنی عمر بن خطاب و ابوعبیده –ناحق 

 ام. عنوان امیر راضی
عمر گفت: به خدا سوگند! اگر خود را پیش بکشم تا گردنم زده شود و این کار مرا 

باشم که  شدن به گناه بازدارد، برایم خوشایندتر از آن است که امیر قومی  از نزدیک
 .)١(. و این الفاظ حدیث در صحیحین ثبت شده استھاست آن ابوبکر در بین

ه که گفت: مرا رھا کنید، مرا رھا کنید. مسلمانان او را برگزیدند و با و از او نقل شد
او بیعت کردند زیرا به بھترین بودن وی واقف بودند. ھمچنانکه عمر در سقیفه در 

ترین ما در  حضور مھاجران و انصار به ابوبکر گفت: تو سرور ما و بھترین ما و محبوب
م عمر را رد نکرد. این مطلب نیز در باشی. و کسی این کال می صنزد رسول الله 

 .)٢(صحیحین آمده است

اديع يل أباك «مسلمانان ابوبکر را برگزیدند ھمچنانکه پیغمبر به عایشه فرموده بود: 
وأخاك حىت أ�تب أليب ب�ر كتاباً، ال �تلف عليه انلاس من بعدي، ثم قال: يأىب 

 .)٣(»ب�ر اهللا واملؤمنون أن يتو� غ� أيب 
به عایشه فرمودند: پدرت (ابوبکر) و برادرت را صدا بزن تا برای  صیغمبر یعنی پ

ای بنویسم، مبادا مردم بعد از من در مورد او اختالف پیدا کنند، سپس  ابوبکر نوشته
 تابند. فرمود: خداوند و مؤمنان والیت غیر ابوبکر را برنمی

لی گردانید و به مؤمنان بنابراین خداوند با تقدیر خود و به صورتی مشروع او را وا
که  این را به پذیرش والیت او ارشاد نمود بدونھا  آن دستور داد، والیتش را بپذیرند و

 ابوبکر طالب آن باشد.
گفته شود: به فرض که ابوبکر خود طالب ریاست بود و اکثریت که  این وجه سوم:

روغی آشکار است. نیز با او بیعت نمودند، ولی باز علت بیعت را دنیاطلبی دانستن د
اموالش را انفاق  صنداد و خودش در زمان پیغمبر ھا  آن زیرا ابوبکر متاعی دنیایی به

آوری کند، ابوبکر کل اموالش را آورد و  نموده بود، وقتی پیغمبر خواست صدقه جمع

                                           
 .۱۴۲-۸/۱۴۰نگا: بخاری،  - ١
 نگا: ھمان. - ٢
 حدیث قبًال بیان گردید.منابع این  - ٣
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ای؟ جواب  از او پرسید: برای اھل و عیالت چه چیزی باقی گذاشته صچون پیغمبر 
 .)١(ام باقی گذاشتهھا  آن داد: خدا و پیغمبر را برای

ترین مردم بودند و  رغبت ھایی که با او بیعت کردند نیز نسبت به متاع دنیایی بی آن
ر و را ستایش کرده است، و ھر کسی زھد عمھا  آن ھمان کسانی بودند که خداوند

داند و به انفاق انصار مثل أسید بن حضیر و ابوطلحه و  ابوعبیده و امثال آن دو را می
گاھی دارد.  ابوایوب آ

 المالی وجود نداشت تا ابوبکر چیزی از آن را به بیت صو به ھنگام وفات پیغمبر 
مشخص کرده باشد، و انصار و ھا  آن بدھد، و نه دیوانی داشتند که حقوقی برایھا  آن

 دارایی خودش را داشت و بس.ھرکس  یز مھاجرانن
و سیره ابوبکر در تقسیم اموال نیز تساوی بین جمیع مردم بود که علی نیز ھمین 

داد که ھا  آن سیره را دنبال نمود، و علی نیز در قبال بیعت مردم ھمان چیزی را به
ترین  که شریف ترین قبایل بود و بنی عبدمناف ابوبکر داده بود، در حالی که از شریف

از ھمه نزدیکتر  -مثل ابوسفیان بن حرب و غیره  -امیه  طایفه قریش بودند به بنی
 ھاشم مثل عباس و غیره، ھمه با او بودند. بودند و بنی

عبدمناف  ابوسفیان و غیره خواستند بنابر عادت جاھلیت امارت را نصیب بنی 
  لبیک نگفتند، و این لبیکھا  آن دایگردانند، ولی نه علی و نه عثمان و نه سایرین به ن

 شان. داری نگفتن یا به خاطر علمشان بود و یا به خاطر دین
بنابراین جمھور مسلمانان از طریق بیعت با ابوبکر به چه ریاست و ثروتی رسیدند؟ 
مخصوصًا که ابوبکر حقوق و مزایای سابقان اولیه مھاجر و انصار را با سایر مسلمانان 

اند، و  برای رضای خدا ایمان آورده –سابقان  –گفت: اینان  ست و میدان مساوی می
 اجرشان به عھده خداست و این کاالی دنیوی باید به ھمه برسد.

شدن در تقسیم حقوق بین سابقین و  و وقتی عمر به او گفت: تفاوت قائل
 بخرم؟ھا  آن شان را از غیرسابقین کار خوبی است. ابوبکر در جواب فرمود: آیا ایمان

ھا  آن رو به این ترتیب ابوبکرحقوق سابقین مھاجر و انصاری که قبل از ھمه دنباله
الفتح  شدند مثل عمر، ابوعبیده و أسید بن حضیر و غیره را با حقوق طلقاء که در عام

را با کسانی که بعد از وفات ھا  آن ایمان آوردند، یکسان قرار داد، و بلکه حقوق

                                           
 و غیره. ۲/۱۱۲نگا: بخاری،  - ١
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یکسان گردانید. پس آیا والیت ایشان سود و منفعتی دنیوی  ایمان آوردند، صپیغمبر
 کنندگان به ھمراه داشت؟ برای بیعت

گفته شود: اھل سنت نسبت به روافض مثل مسلمانانند نسبت که  این وجه چھارم

به عنوان بنده و پیغمبرخدا ایمان دارند، ولی  ؛به مسیحیان؛ مسلمانان به عیسی 
ورزند.  کنند، و نه مثل یھودیان در مورد او جفا می نه مثل مسیحیان در مورد او غلو می

خواھند او را بر محمد و ابراھیم و  کنند، و می و مسیحیان در مورد او ادعای الوھیت می
دانند، ھمچنانکه  پیغمبران برتر میموسی برتر شمارند، و بلکه حواریون او را نیز بر این 

کنند کسانی که در رکاب علی جنگیدند مثل محمد بن ابوبکر و اشتر  روافض ادعا می
نخعی بر ابوبکر و عمر و عثمان و جمھور مھاجران و انصار برترند، ولی مسلمان در 

خواھی به جھالت مسیحیان در این  گوید. اما اگر می مورد عیسی جز حقیقت را نمی
بودن اقوالشان را کشف کنی به مناظره مسیحیان با  استدالل اره پی ببری و بیب

 یھودیان نگاه کن.
توانند شبھات یھودیان در مورد عیسی را رد  مسیحیان جز با منطق مسلمانان نمی

و اگر دین اسالم را نپذیرند، جوابی برای رد شبھات یھودیان نخواھد داشت، و  )١(نمایند
قدحی وارد  صاند: اگر در مورد نبوت محمد  ه دین اسالم نیز امر شد لذا به ایمان به

اند و دالیل رد  کند، یھودیان قدحی بزرگتر از ھمان جنس در مورد عیسی مطرح کرده
را در شبھه ھا  آن تر از دالیلی است که بزرگتر و قوی صشبھه در مورد محمد 

بودن محمد از شبھه به  کنند. و مبرا بودن و دور ذکر می ؛واردشده به عیسی 
تر از مبرا بودن عیسی در مورد مشابه است. پس اگر شبھه در موردی که  مراتب بدیھی

تر به طریق اولی وارد  تر است، وارد باشد شبھه در مورد پایین اش قوی دلیل رد شبھه
است، و اگر ایراد شبھه بر عیسی باطل باشد، ایراد شبھه در مورد محمد به طریق اولی 

تر از آن به طریق اولی باطل  تر باطل باشد، شبھه ضعیف طل است. زیرا اگر شبھه قویبا
تر است،  است، و اگر چیزی بنابر استدالل ثابت شود، چیز دیگری که استداللش قوی

 شود. به طریق اولی ثابت می

                                           
کنند و اگر مسیحی به دین محمد معتقد نباشد،  مثًال یھودیان مریم را به فجور و ناپاکی متھم می - ١

ایمان  صبه پیروانش امر کرد به محمد ÷تواند دراین مورد پاسخگوی شبھه باشد. عیسی نمی
 اند. از انجام این امر امتناع ورزند، عیسی را تکذیب کردهبیاورند و در صورتی که مسیحیان 
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به ھمین دلیل مناظرات بسیاری از مسلمانان با مسیحیان در این باب است، مثل 
روف قاضی ابوبکر بن طیب که از طرف مسلمانان به قسطنطنیه نزد پادشاه حکایت مع

شمردند و به قدر و منزلت او  مسیحیان فرستاده شده بود: مسیحیان او را بزرگ می
واقف بودند و ترسیدند که ھنگام ورود برای پادشاه سجده نکند و به ھمین دلیل او را 

مایی کردند. ابوبکر بن طیب به مکر آنان ارتفاع به سمت داخل راھن از در کوچک و کم
خواستند، نرسیدند. وقتی  پی برد و پشت به داخل وارد شد و به این ترتیب به آنچه می

ای بر مسلمانان وارد  خواستند شبھهھا  آن نشست و سر صبحت باز شد، بعضی از
ده گفت: در مورد عایشه، ھمسر پیغمبرتان، چه چیزی گفته شھا  آن سازند: یکی از

 گویند. است؟ و مرادش قضیه افک بود که روافض نیز آن را می
قاضی جواب داد: دو نفر مورد طعن قرار گرفتند و به دروغ مورد افتراء واقع شده و 

ازدواج کرده باشد، که  این به زنا متھم شدند، آن دو مریم و عایشه بودند: مریم بدون
م داشت فرزند به دنیا نیاورد. شوھر ھکه  این فرزندی آورد ولی عایشه با وجود

 مسیحیان مبھوت شدند.
و مضمون کالمش این بود که برائت عایشه از برائت مریم آشکارتر است و شبھه 

تر است، و اگر با این وجود بطالن شبھه مریم ثابت شود، بطالن  وارده بر مریم قوی
 شود. شبھه عایشه به طریق اولی ثابت می

ناظراتی ھستند که برتری یکی از دو طرف آشکار باشد، مناظرات شبیه این ماجرا م
ھای  ھایش کمتر باشد. حال اگر طرف مقابل بدی و محاسن وی بیشتر و بزرگتر و بدی

ھای تو بزرگتر و بیشتر است، ھمچنانکه خداوند  تواند بگوید: بدی او را بازگو کند، می

ۡهرِ ٱَعِن  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ فرماید: می قَِتاٖل �ِيهِ� قُۡل قَِتاٞل �ِيهِ َكبِ�ٞۚ َوَصدٌّ َعن َسبِيِل  ۡ�ََرامِ ٱ لشَّ
ِ ٱ ۡهلِهِ  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱوَ  ۦَوُ�ۡفُرۢ بِهِ  �َّ

َ
ۡ�َ�ُ ِعنَد  ۦ�ۡخَراُج أ

َ
ِۚ ٱِمۡنُه أ ۡ�َ�ُ مَِن  لۡفِۡتَنةُ ٱوَ  �َّ

َ
أ

 .]۲۱۷: ةالبقر[ ﴾ۡلَقۡتِل� ٱ
جنگ در آن، «بگو:  ؛نندک م، سؤال میردن در ماه حراکاز تو، در باره جنگ «

فر کن حق) و ییش مردم به آیری از راه خدا (و گرایولی جلوگ ؛(گناھی) بزرگ است
نان آن، نزد خداوند کاحترام مسجد الحرام، و اخراج سا کدن نسبت به او و ھتیورز

از ق و یفر، تشوکه مردم را به کط نامساعد، یجاد فتنه، (و محیو ا ؛مھمتر از آن است
 ».دارد) حتی از قتل باالتر است مان بازمییا
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این آیه زمانی نازل شده که کفار، مسلمانان را بدان سبب سرزنش و شماتت 
ای ابن حضرمی را کشته بودند. خداوند  ھای حرام در سریه کردند که در یکی از ماه می
شتن مردم از فرماید: این بد است ولی کارھای مشرکان از قبیل کفر به خدا و بازدا می

راه خدا و از مسجد حرام و اخراج اھل مسجدالحرام از آن در نزد خدا بدتر از آن است، 
زیرا کار مشرکان ممانعت از اموری است که نجات و خوشبختی جز در پرتو آن امور 

ھای حرام ناپسندتر  میسر نیست، و ھتک حرمت مسجدالحرام نیز از ھتک حرمت ماه
 است.

 باشند، ولی در مثال قبلی طرف دارای یک ویژگی مذموم می ھردو در این مثال
گروه ھردو  از دو گروه دارای ویژگی مذموم نبودند، بلکه در مورد دیدگاهھیچیک 

دھند که  ای ارائه می گروه ادلهھردو  شبھه و یا شبھاتی وارد است، و در پاسخ به شبھه،
تر است، و طرف دوم  ه آن ضعیفتر و شبھه وارد شده ب قوی و محکمھا  آن ادله یکی از
خواھد شبھه را رد  تری می گیرد که با دالیل ضعیف تر قرار می ای قوی مورد شبھه

 تر است. تر و واضح نماید، بدیھی است در این مورد ثبوت حقانیت طرف اول مسلم
موضع مسلمانان در برابر یھودیان و مسیحیان اینگونه است و نیز موضع اھل سنت 

آور و خصوصًا روافض ھمین گونه است. موضع اھل  با موضع مذاھب بدعتدر مقایسه 
سنت و روافض در مورد ابوبکر و علی نیز چنین است، زیرا روافض بدون اثبات ایمان و 

توانند آن را برای علی ثابت کنند، چه  بودن ابوبکر و عمر و عثمان نمی عدالت و بھشتی
. چون ھر دلیلی که برای اثبات ایمان و عدالت امامت او را اثبات کنندکه  این برسد به

تر از آن در مورد سه خلیفه نخست صادق  علی ارائه دھند، ھمان دلیل و بلکه قوی
توانند نبوت  نمی صاست. ھمچنانکه مسیحیان جز در صورت پذیرش نبوت محمد 

 عیسی را اثبات کنند.
کنند، به روافض  فسیق میکنند، و نواصب که او را ت اگر خوارج که علی را تفکیر می

خواست و با ھمین  بگویند: علی ظالم و طالب دنیا بود و خالفت را برای خودش می
ای که از  شدن ھزاران مسلمان شد به گونه نیت شمشیر کشید و باعث کشته

داری آن درمانده گردید و اصحاب و یارانش از پیرامونش متفرق شدند و بر علیه  عھده
 د و با او جنگیدند.او دست به یکی کردن

تر است، و  این کالم اگر فاسد باشد، فساد گفتار روافض در مورد ابوبکر و عمر واضح
گویند، صحت داشته باشد، گفتار خوارج و  اگر آنچه روافض در مورد ابوبکر و عمر می



 مختصر منهاج السنة    ١٥٠

تر از خالفت  تر است. زیرا بدیھی است صحیح تر و صحیح نواصب در مورد علی مقبول
کسی است که مردم با اختیار و رضایت خودشان و بدون زور شمشیر و  علی، خالفت

گزینند و در انتخاب او به اتفاق نظر  طمع ثروت او را برای زعامت و خالفت برمی
از خویشاوندان و نزدیکان خودش را به ھیچ کار و مسئولیت ھیچیک  رسند، و او می

گذارد، و  ی بازماندگانش بجا نمیگمارد، و از اموال مسلمانان میراثی برا حکومتی نمی
المال  عوض آن را از بیتکه  این نماید، بدون دارایی خودش را در راه خدا انفاق می

المال که در نزد او بوده، به ھمانجا  کند ھر چیزی از بیت بازستاند، و وصیت می
ره ای کھنه و ساییده شده و یک ک برگردانده شود، که البته این وسایل چیزی جز جامه

 شتر و یک کنیز سیاھپوست و ... نبوده است.
را از بازماندگان ابوبکر ھا  این حتی عبدالرحمن بن عوف به عمر گفت: آیا

ستانی؟ جواب داد: نه، سوگند به خدا! ولی آیا من بار گناه آن را به دوش بکشم  بازمی
تو را  در حالی که ابوبکر خودش از آن کناره گرفت. و عمر گفت: ای ابوبکر! خدا

 رحمت کند که امرای بعد از خودت را به زحمت انداختی.
با این وجود ابوبکر ھیچ مسلمانی را بر سر والیت خودش نکشت، و باعث جنگ 
ھیچ مسلمانی با دیگری نشد، و بلکه به کمک مسلمانان با مرتدین و کفار جنگید، به 

ای را جانشین  نابغهای که فتح سرزمینھا شروع گردید، و شخص امین و قوی و  گونه
خود کرد که سرزمینھا را فتح، و دیوان را بر پا نمود، و عدل و احسانش ھمه را در 

 برگرفت.
اگر با وجود ھمه این حقایق، روافض مجاز باشند که بگویند: ابوبکر طالب دنیا و 

تواند بگوید: علی ظالم و طالب مال و ریاست بود، و بر  ریاست بود، پس ناصبی ھم می
والیت خودش شمشیر کشید، و مسلمانان را به جان ھم انداخت، و در نتیجه  سر

نتوانست با ھیچ کافری بجنگد، و در مدت والیت او جز شر و فتنه در دین و دنیا چیز 
 دیگری نصیب مسلمانان نشد.

اگر جایز باشد که روافض در پاسخ به نواصب بگویند: علی خواستار رضایت خدا بود 
احیه سایر صحابه دیگر بود. و یا بگوید: علی اجتھاد کرد و در اجتھادش و کوتاھی از ن

توانیم بگوییم: ابوبکر و عمر  راه درست را برگزید و دیگران به خطا رفتند. ما نیز می
خواستار رضای خدا بودند و راه درست را نیز برگزیدند، ولی روافض از معرفت حق و 

 اند. به خطا رفتهھا  آن و نکوھش حقیقت قاصرند و به طریق اولی در مذمت
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ھا  آن طلبی از طلبی و ریاست ای بودند که شبھه ثروت زیرا ابوبکر وعمر به گونه
نسبت به علی دورتر و بعیدتر است، و شبھه خوارج که علی و عثمان را مذمت و 
نکوھش نمودند و آن دو را تکفیر کردند، از شبھه روافض در مورد ابوبکر و عمر که آن 

تر است. حال اگر اضافه کنیم که تعدادی از  تر و مستدل کنند، منطقی را تکفیر می دو
صحابه و تابعین نیز از بیعت با علی خود داری ورزیده و بلکه با او جنگیدند، در این 

 صورت چه قضاوتی باید کرد؟!
گیری از ابوبکر و عمر و عثمان  تر از شبھه و خرده شبھه این صحابه و تابعین قوی

کنیم که با ما عادالنه رفتار نماید،  گفتند: ما تنھا با کسی بیعت می میھا  آن است، زیرا
دست ظالم را از ما کوتاه کند، و حق ما را از او بستاند، و کسی که از عھده این کار 

 برنیاید، یا عاجز است و یا ظالم، و ما موظف نیستیم با عاجز و یا ظالم بیعت کنیم.
گوید: ابوبکر و عمر ظالم و طالب ثروت  طل باشد، کالم کسی که میاگر این کالم با

کمترین نصیب را از عقل و شعور ھرکس  و ریاست بودند، به طریق اولی باطل است، و
ورزد. و شبھه امثال ابوموسی اشعری که در  برده باشد در این حقیقت مسلم تردید نمی

مسلمانان با عمر موافق بود، چگونه کردن امر خالفت بین  عزل علی و معاویه و شورایی
کنند علی امامی  با شبھه عبدالله بن سبأ و امثال او قابل قیاس است که ادعا می

معصوم و یا خدا و یا پیغمبراست؟ و بلکه حتی شبھه کسانی که معاویه را حق به جانب 
ل قیاس گفتند: علی خدا و یا پیغمبر است، قاب که میھایی  آن دیدند چگونه با شبھه می

است؟! زیرا اینان برخالف دسته اول به اتفاق مسلمانان کافرند. و چیزی که مطلب را 
توانند ایمان علی را  سازد این است که روافض بر اساس مذھب خود نمی روشن می

نوایی با اھل سنت از عھده اثبات این امر عاجزند. اگر  اثبات کنند، و جز در صورت ھم
کنند، به روافض بگویند: ایمان  علی را تکفیر و یا تفسیق میخوارج و یا دیگرانی که 

ھمچنانکه  –علی بر ما ثابت نشده است، و بلکه به نظر ما او کافر و یا ظالم است 
روافض ھیچ دلیلی مبنی بر ایمان و  –گویند  روافض در مورد ابوبکر و عمر این را می

ت ابوبکر و عمر و عثمان را به آن دلیل، ایمان و عدالکه  آن عدالت علی ندارند مگر
 کند:  طریق اولی ثابت می

اگر به اخبار متواتر دال بر اسالم و ھجرت و جھاد او احتجاج بورزند، در مورد سه 
خلیفه نخست نیز اخبار متواتری نقل شده، و بلکه حتی در مورد اسالم معاویه و یزید و 

ا کفار توسط آنان نیز اخبار متواتری عباس و نماز و روزه و جھاد ب امیه و بنی خلفای بنی
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از این افراد ادعای منافق بودن را بکنند، ھریک  نقل شده است. پس اگر در مورد
ای در مورد سه  شبھهھا  آن بودن علی را بکنند، و اگر توانند ادعای منافق خوارج نیز می

رح کنند. و تواند شبھه بزرگتری را در مورد علی مط خلیفه اول مطرح کنند، خوارج می
نوا شده و بگویند: ابوبکر و عمر در باطن منافق و دشمن  اگر روافض با دروغگویان ھم

توانند  پیغمبر بودند و دین او را تا آنجا که ممکن بود به تباھی کشاندند، خوارج می
 –پیغمبر  –بگویند: علی اینگونه بود، و چنین استدالل کنند که علی به پسر عمویش 

کردن دین او بود، ولی در ھنگام حیات پیغمبر و در  ید، و در صدد تباهورز حسادت می
ای که برای رسیدن به  دوره خالفت سه خلیفه از انجام این کار عاجز بود، به گونه

مقصود خود در قتل خلیفه سوم نقش داشت، و فتنه را برافروخت و کار را به جایی 
روی و افراط ورزید، زیرا با محمد  زیاده صکشاند که در کشتار صحابه و امت محمد 

کردند،  دشمن بود، و در درون با منافقانی که در مورد او ادعای الوھیت و نبوت را می
را به آتش ھا  آن کرد، و وقتی موافق بود، ولی از باب تقیه خالف حقیقت را اظھار می

 بود. ھا  آن را منکر شده بود، ولی در باطن باھا  آن کشید در ظاھر کار
از او ھا  آن ، وھاست آن به ھمین دلیل باطنیه از پیروان او ھستند، و سر او در نزد

 شود. کنند که اظھار نمی مسایلی باطنی را نقل می
توانند در مورد علی این را بگویند که رواج آن از  مراد این بود که خوارج نیز می

ن شبھه روافض از رواج کالم روافض در مورد ابوبکر و عمر بیشتر است، زیرا بطال
تر است و خود خوارج نیز در مقایسه با روافض از عقل  بطالن شبھه خوارج بدیھی

 تر برخوردارند و روافض دروغگوتر بوده و مذھبشان فاسدتر است. تر و نیتی پاک سالم
شود: قرآن عام  اگر روافض برای اثبات ایمان علی به قرآن استناد کنند. گفته می

شود، و ھیچ  شود که غیر او را نیز شامل می ندازه علی را شامل میبوده و به ھمان ا
ای در قرآن وجود ندارد که روافض ادعا کنند مختص به علی است، و در مورد او  آیه

تر از آن را برای  توان اختصاص آن و یا مثل آن و یا صریح میکه  این نازل شده است مگر
ابوبکر ادعا نمود. بنابراین باب ادعای بدون حجت و برھان باز است و ادعای فضیلت 

 تر است. از ادعای فضیلت غیر آن دو ممکن –ابوبکر و عمر  –شیخین 
. نقل و روایت اگر روافض بگویند: ایمان علی از طریق نقل و روایت قابل اثبات است

در مورد سه خلیفه نخست بیشتر و مشھورتر است، و اگر ادعای تواتر کنند، تواتر در 
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تر است، واگر به نقل صحابه استناد کنند، فضایل بیشتری در مورد  مورد آن سه صحیح
 ابوبکر و عمر توسط صحابه نقل شده است.

ند. در این صورت گویند: جز تعداد اندکی از صحابه، بقیه مرتد شد روافض می
تواند قابل قبول باشد؟ در بین  توان پرسید: روایت این افراد در مورد علی چگونه می می

تواتر حاصل شود، بنابراین طریق ھا  آن اند که از روایت صحابه روافض به حدی نبوده
طریق اھل سنت را بپیمایند. ھمچنانکه که  این نقل بر روافض مسدود است، مگر

 رسند. بست می راه مسلمانان را نپیمایند، در اثبات نبوت مسیح به بنمسیحیان اگر 
خواھد فقه و علم ابن عباس را ثابت کند بدون  و این کار مثل کار کسی است که می

اثبات فقه علی و یا فقه ابن عمر را بدون اثبات فقه پدرش اثبات نماید، و یا فقه علقمه و 
اثبات کند. و امور دیگری از این قبیل که در آن اسود را بدون اثبات فقه ابن مسعود، 

تر به این حکم  آن حکم برای چیزی شایستهکه  این حکمی برای چیزی ثابت شود بدون
پیماید، تناقضی ممتنع  ثابت گردد. این کار در نزد کسانی که راه علم و عدالت را می

 شود. شمرده می
مردم ھستند، ھمچنانکه مسیحیان ترین  ترین و گمراه به ھمین دلیل روافض جاھل

اند  ترین باشند، ھمچنانکه یھودیان خبیث ترین مردم می اند. و روافض خبیث ترین گمراه
یعنی نوعی از ضاللت مسیحیان و نوعی از خباثت یھودیان در روافض رخنه کرده 

 است.
گفته شود: آیا داستان عمر بن سعد به عنوان کسی که طالب که  این وجه پنجم

کند که سابقان  ت و ریاست بود و برای این منظور به حرم [مکه] پناه برد، اثبات میثرو
 اند؟ اولیه اینگونه بوده

گیرتر  وقاص در مورد والیت و امارت از ھمه مردم زاھدتر و گوشه پدرش سعد بن ابی
گیری کرد و وقتی پسرش  بود و وقتی فتنه برپا شد در عقیق در قصر خود ماند و گوشه

گیری مالمت کرد و گفت: آیا  عمر بن سعد نزد او آمد و او را به خاطر گوشه ھمین
کنند؟ جواب داد:  ای در حالی که مردم در مدینه بر سر امارت نزاع می  اینجا نشسته

إنَّ اهللا �ب العبد اتليق الغ� « فرمود: شنیدم که می ص برو، زیرا من از پیغمبر
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ھیزکار و قانع (راضی و خشنود به قسمت و بھره) و . یعنی: خداوند بنده پر)١(»اخليفّ 
 گمنام را دوست دارد.

گیری سعد در حالی بود که از اھل شورای تعیین خلیفه سوم تنھا او و  این گوشه
علی باقی مانده بودند، و این سعد ھمان کسی است که عراق را فتح و لشکر ایران را به 

 باشد. یزانو درآورد، و آخرین متوفی عشره مبشره م
چنانچه شایسته نیست حتی پدر عمر بن سعد را بر او قیاس و به او تشبیه نماییم، 

 در این صورت آیا تشبیه ابوبکر و عمر و عثمان به او رواست؟
دانند و او را  این در حالی است که روافض محمد بن ابوبکر را از پدرش برتر می

را اذیت  سسانی است که عثماندارند، زیرا از زمره ک کنند و دوست می تعظیم می
نمودند، و از خواص اصحاب علی بوده است، چرا که در دامان علی پرورش یافته بود. و 

 فرستند. گویند و بر او لعنت می پدرش ابوبکر را فحش و ناسزا می
از که  این کردند یعنی او را به خاطر آیا اگر نواصب چنین کاری را با عمر بن سعد می

ستودند و  ن خواھان عثمان بود و در قتل حسین دست داشت، میطرفداران و خو
خواھی لعن و  وقاص را به خاطر عدم ھمکاری با معاویه و عدم خون پدرش سعد بن ابی

 بود؟ کردند، آیا در این صورت کار نواصب دقیقًا از جنس کار روافض نمی نفرین می
از آنان بدتر خواھند بود، زیرا ابوبکر از  –حتی در این صورت نیز  –و بلکه روافض 

مظلوم ھردو  سعد برتر است، و قتل عثمان از قتل حسین شدیدتر است، اگرچه
باشند. به ھمین دلیل فسادی که به دنبال قتل عثمان در بین امت پدید آمد بزرگتر  می

 از فسادی بود که به دنبال قتل حسین پدیدار گردید.
قان نخستین بود و خلیفه مظلومی بود که به ناحق از او به عالوه، عثمان از ساب

گیری نکرد، و در دفاع از خودش  گیری کند، و او کناره خواسته شد از سمت خود کناره
خلیفه و والی نبود و بلکه  سدست به کشتار نزد، تا جاییکه کشته شد. ولی حسین

بست  دید و به بن میای که نیل به آن را مشکل و سخت  خواستار والیت بود به گونه
رسید، و از او خواسته شد که خود را تسلیم کند تا به عنوان اسیر پیش یزید برده شود 

مظلومانه به شھادت که  این ولی او از این کار استنکاف ورزید و به نبرد پرداخت تا

                                           
 .۴/۲۲۷۷، تحقیق احمد شاکر، نگا: صحیح مسلم، ۳/۲۶نگا: المسند،  - ١
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رسید. بنابراین ظلم وارد شده بر عثمان از ظلم به حسین بزرگتر است، و صبر و 
 مظلوم و شھید ھستند.ھردو  تر بود، اگرچه و کاملبردباری ا

را به طلب ریاست توسط  سو حسین سچنانچه شخصی طلب ریاست توسط علی
اسماعیلیه مثل حاکم و امثال او تشبیه کرده و بگوید: علی و حسین مثل حاکم و سایر 

ننده عبید به ناحق طالب ریاست بودند. آیا این شخص دروغگو و افترا ز پادشاھان بنی
شود؟ چراکه صحت ایمان علی و حسین و دین و فضیلت این دو و نفاق و  شمرده نمی

 الحاد آن پادشاھان اثبات شده است.
علی و حسین را به سایر طالبان ریاست و غیره که در حجاز و ھرکس  و ھمچنین

شرق و غرب ظھور کرده و به ناحق طالب ریاست بودند و به مردم و اموالشان ظلم و 
ای ظالم و دروغگو خواھد بود. به  کننده اند، تشبیه کند، چنین تشبیه ی نمودهتعد

تر  ابوبکر و عمر را به عمر بن سعد تشبیه نماید دروغگوتر و ظالمھرکس  ھمین ترتیب
خواھد بود. به عالوه در مورد عمر بن سعد و امثال او باید گفت: غایت امر اینان این 

اند،  بودن آن اعتراف کرده یتی که خودشان به معصیتاست که این افراد از طریق معص
شوند  اند، و این گناھی است که بسیاری از مسلمانان مرتکب آن می خواستار دنیا بوده

کنند  و در مورد شیعه وضعیت از این خیلی بدتر است، زیرا بسیاری از آنان اعتراف می
باشد.  می صبا پیغمبر رسیدن، افساد دین اسالم و دشمنی  که ھدفشان از به قدرت

توان به این  اند، می که داخل در مذاھب شیعهھا  آن ھمچنانکه از بیانات باطنیه و امثال
کنند که به اسالم معتقد نیستند و تنھا در ظاھر  اعتراف میھا  این حقیقت پی برد:

پذیرند، تا از این طریق به  تشیع را به خاطر قلت عقالنیت شیعه و جھلشان می
 ان برسند.اغراضش

عبید کذاب است، این شخص امیر  مختار بن ابیھا  این و اولین و بلکه بھترین
 دالله بن زیاد را کشت و پرچم خونخواھی حسین را برافراشت تایشیعیان بود و عب

قاتل او را کشت و از این طریق به محمد بن حنفیه و اھل بیت تقرب جست، که  این
شود و در صحیح مسلم  یل بر من نازل میسپس ادعای نبوت کرد و گفت: جبرئ

سيكون يف ثقيف كذاب «فرموده است:  صحدیثی نقل شده که بنابر آن پیغمبر 
 .)١(»ومب�

                                           
 .۴/۱۹۱۷مسلم،  - ١
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 کننده ظھور خواھند کرد. له ثقیف شخصی کذاب و شخص ھالکییعنی: در قب
کننده و سفاک نیز حجاج بن  عبید بوده و ھالک شخص کذاب ھمین مختار بن ابی

بوده است، و بدیھی است که اگرچه عمر بن سعد امیر سپاھی بود که  یوسف ثقفی
بودن وی و ترجیح دنیا بر دین، ولی باز ھم گناھش از  حسین را کشت و با وجود ظالم

عبید کوچکتر است، مختاری که پرچم خونخواھی حسین را  گناھان مختار بن ابی
 ر و گناھش بزرگتر بود.برافراشت و قاتل حسین را کشت، از عمر بن سعد دروغگوت

پس این شیعی از آن ناصبی بدتر بود، و بلکه حتی حجاج بن یوسف از مختار بن 
به معنی » مبیر«أبی عبید بھتر بود، زیرا حجاج سفاک بود، ھمچنانکه پیغمبر او را 

اندازد، نامیده بود، ولی مختار کذابی بود که ادعای  کسی که به ناحق خونریزی راه می
کرد، و این گناه از گناه قتل به ناحق بزرگتر است،  ول جبرئیل بر خود را مینبوت و نز

گری  شود و فتنه زیرا این کار کفر بوده و اگر مرتکب آن توبه نکند، مرتد محسوب می
 گناھی است از قتل بزرگتر.

این قصه طوالنی است، زیرا روافض ھیچ کسی را به حق و یا به ناحق نکوھش 
در بین خودشان شخصی بدتر از او دارند، و ھیچ کسی را که  نای کنند، مگر نمی
در بین افرادی که مورد ستایش خوارجند، شخصی بھتر از او که  این ستایند، مگر نمی

شود. چراکه روافض از نواصب بدترند و افرادی که توسط روافض تکفیر و  یافت می
 شوند. یر و تفسیق میشوند، بھتر از افرادی ھستند که توسط نواصب تفک تفسیق می

ولی اھل سنت ھمه مؤمنان را دوست دارند، و از روی علم و انصاف موضعگیری 
پرستی بدورند، و از طریق و روش روافض و نواصب دوری  کنند، و از جھالت و ھوی می
جویند، و تمام سابقین نخستین را دوست دارند، و به منزلت و فضیلت و مناقب  می

نمایند، و به  وق اھل بیت را که خدا مشروع ساخته، رعایت میاند، و حق صحابه واقف
افعال مختار و سایر کذابین دیگر مثل او راضی نیستند، و ظلم حجاج و امثال او را 

 تابند. برنمی
دانند که در  دھند، و می و با این وجود مراتب سابقین نخستین را مدنظر قرار می

ھیچیک  دارند، و برتری و فضایلی دارند که تقدم و فضیلت ابوبکر و عمر در رأس قرار
از صحابه دیگر ندارند، نه عثمان، نه علی  نه غیر این دو، و این مسأله امری است که در 

تأثیر نداشته است. و حتی  صدر اسالم مورد اتفاق ھمه بوده، و جز مخالفان شاذ و بی
ر علی تردیدی شیعیان نخستینی که اصحاب علی بودند در تقدیم ابوبکر و عمر ب
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گفت: بھترین این امت  نداشتند، و به صورت متواتر از خود علی نیز روایت شده که می
، ابوبکر و عمر ھستند. و گروھی از شیعیان تنھا او را بر عثمان صبعد از پیغمبر 

شمردند، و تقدیم عثمان بر علی از وضوح کمتری برخوردار است. به ھمین  مقدم می
بر تقدیم ابوبکر و عمر اتفاق نظر دارند، ھمچنانکه در مذھب دلیل ائمه اھل سنت 

حنفیه، شافعیه و مالک و احمد بن حنبل و ثوری و اوزاعی و لیث بن سعد و سایر ائمه 
 اھل فقه و حدیث و زھد و تفسیر در بین متقدمان و متأخران این رأی وجود دارد.

ه توقف در مورد این دو ولی در مورد عثمان و علی، گروھی از اھل مدینه قائل ب
خورد، و گروھی  منقول از مالک به چشم میھای  روایت بودند و این دیدگاه در یکی از

منقول از ھای  روایت شمردند، و این دیدگاه در یکی از از اھل کوفه علی را مقدم می
شود او بعدھا از این دیدگاه منصرف و پشیمان  خورد که گفته می سفیان به چشم می

این پشیمانی زمانی بود که ایوب سختیانی را مالقات نمود و از او شیند که شد، و 
علی را بر عثمان مقدم شمارد، مھاجرین و انصار [و دیدگاھشان] را ھرکس  گفت: می

سبک شمرده است، و نیز دیدگاه سایر ائمه عالم به سنت مبنی بر تقدیم عثمان بر علی 
حدیث بوده و نص و اجماع و مالک گویای آن بسیاری از اھل ھای  گروه را که دیدگاه

 است، سبک شمرده است.
ولی آنچه از بعضی از متقدمان مبنی بر تقدیم جعفر و یا طلحه و غیره نقل شده 

و مراد از بعضی از  ھا، آن در امور خاصی است، و نه تقدیم مطلقھا  آن است، مراد تقدیم
 منقوالت مبنی بر تقدیم علی نیز اینگونه است.

دیدند که مردم با  حقیقت امر بر بعضی مشتبه گردید و می«افزاید:  ولف رافضی میم
نیز بیعت کرده و مقلد او شدند و در آن تأمل ھا  آن کنند، بنابراین طالب دنیا بیعت می

پوشیده ماند. بنابراین مستحق مؤاخذه ھا  آن نکردند و به ھمین سبب حقیقت بر
 غیر مستحق دادند. خداوند گردیدند چرا که حق را به

و بعضی ھم به خاطر قصور فھم و درک و شعور تقلید «افزاید:  مؤلف افتراگر می
نیز بیعت کردند و گمان ھا  آن اند، بنابراین نمودند و دیدند که اکثریت بیعت کرده

 ».کردند که حق با اکثریت است
سه دسته تقسیم کننده با ابوبکر را به  جواب: این رافضی که به افتراء صحابه بیعت

کند که اکثریت به خاطر طلب دنیا بیعت کردند و گروھی به سبب قصور فھم و  می
 گروھی به دلیل عجز از آن.
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شر و بدی و فساد یا به خاطر سوءنیت است، و یا به خاطر جھل و جھل خودش دو 
د سبب دارد: یا تفریط و کوتاھی در تأمل، و یا عجز و ناتوانی در تدبر. مؤلف نیز قص

گوید: بعضی از  کنندگان را ثابت کند. و می داشته شر و بدی و فساد جمیع بیعت
نمودند،  صحابه و غیر صحابه به خاطر قصور تأمل و تدبر بیعت کردند، چنانچه تأمل می

بردند و بنابراین به خاطر تفریط و ترک نظر واجب مورد مؤاخذه قرار  به حقیقت پی می
ر ناتوانی در تدبر و تأمل از اکثریت تقلید کرده و بیعت گیرند، و بعضی ھم به خاط می

 نمودند و به این ترتیب سبب بیعت مردم با ابوبکر را بیان کرده است.
در جواب باید گفت: کالم مؤلف کذب و دروغی آشکار است، و رافضه قومی 

ه اند و چنانچه ازاین مؤلف افتراءزننده بخواھیم دلیلی بر کالم خودش ارائ منطق بی
دھد، ھیچ دلیلی ندارد. و خداوند قول بدون علم را حرام شمرده است، و زمانی که 

تر است. به عبارت دیگر: اگر ما  قول معروف ضد قول ارائه شده باشد، حرمت آن بدیھی
گاھی اطالع می از احوال صحابه بی را به ھا  آن بودیم باز ھم جایز نبود بدون علم و آ

مستحق خالفت متھم سازیم، ھمچنانکه خداوند  سوءنیت و جھل نسبت به شخص

ۡمعَ ٱِعۡلٌمۚ إِنَّ  ۦَ�ۡقُف َما لَيَۡس لََك بِهِ  َوَ� ﴿ فرماید: می ْوَ�ٰٓ�َِك َ�َن  ۡلُفَؤادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  لسَّ
ُ
ُ�ُّ أ

گاھی نداری، پ. «]۳۶اإلسراء: [ ﴾٣٦وٗ�  ُٔ َ�ۡنُه َمۡ�  ه کن، چرا کروی میاز آنچه به آن آ
 ».و دل، ھمه مسؤولندگوش و چشم 

نُتمۡ ﴿ فرماید: و می
َ
أ وَن �ِيَما  ۦَ�ُٰٓؤَ�ٓءِ َ�َٰجۡجُتۡم �ِيَما لَُ�م بِهِ  َ�ٰٓ ِعۡلٞم فَلَِم ُ�َآجُّ

ُ ٱِعۡلٞمۚ وَ  ۦلَۡيَس لَُ�م بِهِ  نُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  �َّ
َ
سانی کشما . «]۶۶آل عمران: [ ﴾٦٦َ�ۡعلَُم َوأ

گاه بوده درباره آنچه نسبت به کد یھست چرا درباره آنچه  ؛دیردکز ید، گفتگو و ستیآن آ
گاه ن  ».دیدان داند، و شما نمی د؟! و خدا میینک د، گفتگو مییستیآ

دانیم صحابه از نظر عقالنیت و علم و دینداری از جمیع امت برترند،  حال که می
ھر « فرماید: را متھم سازیم؟ ابن مسعود در مورد صحابه میھا  آن چگونه جایز است

خواھد سنتی را در پیش گیرد، سنت کسانی را در پیش گیرد که از  کس از شما می
اند، زیرا زنده از فتنه در امان نیست، رفتگان اصحاب محمد ھستند و به خدا  دنیا رفته

باشند، قومی  ترین می تکلف ترین و بی و عالمھا  آن سوگند! برترین این امت، نیکوترین
و بر پاساختن دینش برگزید،  صرا برای مصاحبت پیغمبرش ا ھ آن ھستند که خداوند

پی ببرید و از آثارشان پیروی نمایید و تا آنجا که در توان دارید به ھا  آن پس به فضیلت
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این اثر را ». )١(بر راه مستقیم ھدایت بودندھا  آن اخالق و دیانتشان تمسک جویید، زیرا
 اند. نقل نمودهچندین نفر و از جمله ابن بطه از قتاده 

اند که  و ھمین ابن بطه و غیره با اسانید معروفی از زر بن حبیش روایت کرده
به قلوب بندگان نظر افکند،  –تبارک وتعالی  –خداوند «گفت:  عبدالله بن مسعود می

را بھترین قلب بندگان خودش یافت، پس او را برای خودش برگزید و  صقلب محمد 
به قلوب بندگان دیگر نظر افکند و قلوب اصحاب  به رسالت مبعوث کرد. سپس

 صرا وزرای پیغمبرشھا  آن را بھترین قلوب بندگان یافت، بنابراین صمحمد
گردانید تا به خاطر دین خدا به جھاد بپردازند، پس ھر چیزی که [این] مسلمانان نیک 

ز ناپسند ناپسند شمارند، در نزد خدا نیھرچه  شمارند، در نزد خدا نیز نیک است، و
 .)٢(»است

النجود، از زر  و در روایتی دیگر، ابوبکر بن عیاش راوی این اثر آن را از عاصم بن ابی
 کند. بن حبیش، از عبدالله بن مسعود نقل می

 این صحابه، با این اوصاف بودند که ابوبکر را به عنوان خلیفه برگزیدند.
ترین طبقه این امت   تکلف بیکالم ابن مسعود که صحابه نیکوکارترین، عالمترین و 

نماید و  تند، کالم جامعی است که حسن نیت و نیک سرشتی صحابه را بیان میھس
 نماید این امر برای سازد و بیان می را نمایان میھا  آن کمال معرفت و دقت و عمق علم

. ورزیدند بودن از قول بدون علم خودداری می تکلف به خاطر بیھا  آن ساده بوده وھا  آن
گوید و اکثریت را به دنیاطلبی و  و این مخالف مطالبی است که این افتراءزننده می

کند. کالم عبدالله بن مسعود  متھم می –به سبب عجز یا تفریط  –بعضی را به جھالت 
صحیح است. چراکه صحابه بھترین این امت بودند، ھمچنانکه احادیث متواتری گویای 

خ� القرون اذلي بعثت فيهم، ثم اذلين يلونهم، « ح:اند، مثل حدیث صحی این واقعیت
 .»)٣(ثم اذلين يلونهم

                                           
گوید: احمد و بزار و طبرانی در الکبیر این  ، تحقیق: احمد شاکر. ھیثمی می۵/۲۱۱نگا: المسند،  - ١

 .۱/۱۷۷الزوائد،  مجمعاند:  را روایت کرده
 نگا: ھمان. - ٢
 اند، بیان گردید. قبًال منابعی که این حدیث را نقل کرده - ٣
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ھا  آن ام و بعد از مبعوث شدهھا  آن یعنی: بھترین مردم، مردمی ھستند که در بین
آیند، قرار  آیند و در مرتبه بعدی نسلی که بعد از این دو می میھا  آن مردمی که بعد از

 دارند.
را به اذن ھا  آن باشند، و خداوند رو و گواه بر مردم می میانهصحابه برترین این امت 

را که خود بخواھد ھرکس  خود به حقیقت مورد اختالفشان راھنمایی نمود و خداوند
بنابراین صحابه از زمره افرادی نیستند که از امیال و  .کند به راه راست ھدایت می

ع شدند، و نه از زمره افرادی شان پیروی کردند و مورد خشم و غضب خدا واقآرزوھای
را متھم ھا  آن ھستند که گمراه شدند و به بیراھه رفتند، چنانکه روافض افتراءزننده

 اند. سازند، بلکه صحابه از کمال علم و کمال حسن نیت برخوردار بوده می
بھترین امت ھا  آن بایست این امت بھترین امت نباشد، و بود می اگر اینگونه نمی

مخالف قرآن و سنت ھستند، به عالوه منطق و عقل سلیم ھردو  این دو طلب نباشند، و
در احوال امت محمد و یھودیان و ھرکس  کند، زیرا نیز به ھمین واقعیت حکم می

یابد که فضیلت این  پرستان و مجوسیان و مشرکان تأمل نماید، در می مسیحیان و ستاره
باشد که بحث از آن در این  ل صالح میامت نسبت به سایر امتھا در علم سودمند و عم

گنجد، و صحابه از بین امت اسالم بر اساس قرآن و سنت و اجماع و منطق،  مقال نمی
باشند. به ھمین دلیل  می –علم و عمل  –ترین طبقه این امت در این مورد  کامل

، کنند تک بزرگان امت به برتر بودن صحابه نسبت به خود و امثال خود اعتراف می تک
 .باشند ترین مردم می نمایند، نادان و کسانی ھم که مثل روافض در این مورد تنازع می

 اند، و فقه و حدیث و زھد و عبادت رافضی نبوده ائمه ازھیچیک  به ھمین سبب
از ھیچیک  شده و نیز از امامان و سرداران سپاھان مورد تأیید و یاریھیچیک 

اند و با دشمن اسالم به نبرد  و آن را بر پا نموده اند پادشاھانی که اسالم را یاری کرده
از وزرایی که سیره و روشی پسندیده ھیچیک  اند، و نیز اند، رافضی نبوده پرداخته

 اند. اند، رافضی نبوده داشته
و اکثر روافض یا از زمره زنادقه منافق و ملحد ھستند، و یا جاھالنی ھستند که نه از 

نشأت ھا  کوه اند، و مذھبشان در صحراھا و ای نبرده لی بھرهعلوم عقلی و نه از علوم نق
اند، به ھمین دلیل از مجالست اھل علم  گرفته است. و خود را از مسلمانان برتر دانسته

پرستانی ھستند که از طریق اظھار رفض به  ھویکه  این اند. و یا و دین دوری گزیده
تعصب نژادپرستانه جاھلی به این مذھب  به خاطرکه  این اند، و یا ثروت و ریاستی رسیده
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شود، زیرا جھل و  اند. و در بین علمای مسلمان رافضی مذھب دیده نمی روی آورده
اند مثل  زند. بدترین گروھھا و مذاھب نیز داخل در روافض ظلم در آراء روافض موج می
ن ستیزان. و دروغگویی و خیانت و خالف وعده در بی نصیریه و اسماعیلیه و دین

. ھمچنانکه در صحیحین ھاست آن روافض به حدی زیاد است که گویای نفاق آشکار

آية املنافق ثالث: إذا حدث كذب، و�ذا وعد أخلف، و�ذا «آمده که پیغمبر فرمودند: 
 .)١(»أوتمن خان

گوید، و وقتی  کند، دروغ می یعنی: نشانه منافق سه چیز است: وقتی صحبت می
شود،  کند، و وقتی چیزی به امانت به او سپرده می میدھد خالف وعده  وعده می

 کند. خیانت می

. »و�ن صام وص� وزعم �نَّه مسلم«و مسلم ادامه حدیث را چنین ذکر کره که: 
 یعنی: اگرچه شخص روزه بگیرد و نماز بخواند و گمان کند که مسلمان است.

 رد.این صفات در بین روافض بیش از سایر مذاھب اھل قبله وجود دا
کنندگان با  بیعتکه  این شود: به فرض و ھمچنین در جواب این رافضی گفته می

اند که شما رافضی مذھب گفتید، یعنی یا طالب دنیا  گونه بوده ابوبکر صدیق ھمان
بودند، و یا جاھل. ولی آیا مگر بعد از طبقه صحابه نسل تابعین ظھور نکردند که تمام 

بن مسیب، حسن  کنند؟ تابعینی مثل: سعید تراف میاعھا  آن امت به ایمان و ذکاوت
رباح، ابراھیم نخعی، علقمه، اسود، عبیده سلمانی، طاوس، مجاھد،  بصری، عطاء بن أبی

ابوالشعثاء، جابر بن زید، علی بن زید، علی بن حسین، عبیدالله بن سعید بن جبیر و 
بوبکر بن عبدالرحمن بن بن زبیر، قاسم بن محمد بن ابوبکر، ا عروهعبدالله بن عتبه، 

حارث بن ھشام، مطرف بن شخیر، محمد بن واسع، حبیب عجمی، مالک بن دینار، 
حبیب و افراد دیگری که تعدادشان را جز خدا،  مکحول، حکم بن عتبه، یزید بن ابی

 داند. کسی نمی
علمای دیگری امثال: ایوب سختیانی، عبدالله بن عون، یونس ھا  این سپس بعد از

د، جعفر بن محمد، زھری، عمرو بن دینار، یحیی بن سعید انصاری، ربیعه بن بن عبی
کثیر، قتاده، منصور بن معتمر، اعمش، حماد بن  ابوعبدالرحمن، ابوالزناد، یحیی بن ابی

 سفیان، ھشام دستوائی و سعید بن أبی عروبه. ابی

                                           
 .۱/۷۸و مواضع دیگر و مسلم،  ۱/۱۲نگا: بخاری،  - ١
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سلمه، لیث بن  علمایی امثال: مالک بن أنس، حماد بن زید، حماد بنھا  این و بعد از
 لیلی، شریک، ابن أبی ذئب و ابن ماجشون. سعد، ازواعی، ابوحنیفه، ابن أبی

نیز علمایی از قبیل: یحیی بن سعید قطان، عبدالرحمن بن مھدی، ھا  این و بعد از
وکیع بن جراح، عبدالرحمن بن قاسم، أشھب بن عبدالعزیز، ابویوسف، محمد بن حسن، 

ق بن راھویه، ابوعبید و ابوثور و دیگرانی که از حد شافعی، احمد بن حنبل، اسحا
گفت به خاطر رسیدن به ثروت و قدرت ھا  آن توان در مورد شمارش خارجند و نمی

 اند. ترجیح داده –یعنی ابوبکر را بر علی  –کسی را به ناحق بر دیگری 
آن پی  اند و به حقایق ھا علمایی ھستند که بیشتر از سایرین در علم غور نموده این

 نظر دارند. اند و ھمگی بر برتری ابوبکر و عمر اتفاق برده
اند نیز ابوبکر و عمر را برتر  معاصر بوده سو بلکه حتی خود شیعیانی که با علی

گوید: از مالک در مورد ابوبکر و عمر پرسیدم؟ جواب داد:  دانستند. ابن قاسم می می
ام که در تقدیم و برتری آن دو تردید نماید. و اجماع اھل  شخص عالم و الیقی را ندیده

 مدینه را مبنی بر تقدیم آن دو بر غیره بازگو نمود.
امیه گرایش نداشتند، و بلکه از بیعت با  نه مثل اھل شام به سمت بنیو اھل مدی

محاربه نمود و باعث آن حادثه مشھور ھا  آن با» عام الحره«یزید سر باز زدند و یزید در 
 و وقایع مدینه در آن سال گردید.

را کشته باشد و ھا  آن و اھل مدینه مثل اھل بصره و شام نبودند که علی مردانی از
آورند.  ه اھل مدینه علی را تا زمان خروجش از شھر، از علمای مدینه به حساب میبلک

 نظر دارند. با این وجود اھل مدینه بر تقدیم ابوبکر و عمر اتفاق
کند که گفت: صحابه و تابعین در تقدیم و  بیھقی با إسناد خود از شافعی نقل می

نمر در جواب کسی که  ک بن أبینظر نداشتند. و شری برترشمردن ابوبکر و عمر اختالف
گوید: آیا  کننده می گوید: ابوبکر. سؤال از او پرسیده بود: ابوبکر مقدم است یا علی؟ می

دھد: بله و شیعی  گویی؟ جواب می تو در حالی که شیعه ھستی، چنین چیزی را می
به شدن  قائل -تنھا کسی است که ایـن را بگوید و بـه خـدا سوگند! علی ایـن تکلیف 

را بر دوش من انداخت، زیرا گفته است: ھمانا! بھترین این امت بعد از  –برتری ابوبکر 
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باشند. آیا ما کالم علی را رد کنیم؟ آیا او را تکذیب  ، ابوبکر و عمر میصپیغمبر 
 .)١(نماییم؟ به خدا سوگند! علی دروغگو نبود

به نقل از کتاب ابوالقاسم  »النبوه  تثبيت«قاضی عبدالجبار نیز این مطلب را در کتاب 
کند که بلخی کتابش را در پاسخ به اعتراضات ابن راوندی بر جاحظ  بلخی ذکر می
 .)٢(تألیف کرده بود

کنندگان با ابوبکر را به دنیاطلبی و جھالت متھم  بنابراین چگونه رواست که بیعت
تر از  جاھل سازیم. بلکه این صفت در بین روافض وجود دارد، زیرا در بین اھل قبله

ام که  ام و دیده به تدبر پرداختهھا  آن وجود ندارد. من درھا  آن تر از طلب روافض و دنیا
دیگری ھرکس  خودشان بیشتر ازکه  این دھند مگر ھیچ عیبی را به صحابه نسبت نمی

دیگری از آن عیب دورترند. بنابراین ھرکس  باشند، و صحابه از دارای آن عیب می
رین مردم ھستند، مثل مسیلمه کذاب که ادعا کرد و گفت: من پیغمبر روافض دروغگوت

بینیم روافض صحابه را به نفاق متھم  راستگویی ھستم. و از ھمین جاست که می
پندارند، در حالی که صحابه باالترین درجات ایمان را  سازند و خود را مؤمن می می

 ترین مردم ھستند. دارند و روافض منافق
به حق خواستار  –که مرادش علی است  –افزاید: و بعضی  مؤلف رافضی می

ھای آن رویگردان بودند و در راه خدا  حکومت بودند و تعداد اندکی که از دنیا و زیبایی
ھراسیدند و بلکه خود را برای خدا خالص کرده  ای نمی کننده از سرزنش ھیچ سرزنش

کردند، تنھا  ز فرد مستحق و شایسته پیروی میبودند و از امر خداوند مبنی بر اطاعت ا
 این افراد با علی بیعت نمودند.

با پدیدآمدن این مصیبت در بین مسلمانان، ھر کسی باید جویای حقیقت باشد و از 
عدالت و انصاف فاصله نگیرد و حق را سر جای خودش بنشاند و به مستحق آن حق 

َ� لَ ﴿ فرماید: ظلم نکند، زیرا خداوند می
َ
ِ ٱۡعَنُة � ٰلِِم�َ ٱَ�َ  �َّ  .]۱۸هود: [ ﴾١٨ ل�َّ

 ».ای لعنت خدا بر ظالمان باد«
بایست بگوید: وقتی که گروھی به این سمت و  در جواب او باید گفت: اوًال: می

گروھی به آن سمت گرویدند، الزم و واجب است در دو رأی و دو دیدگاه تأمل شود تا 

                                           
 اند، مورد اشاره قرار گرفتند. قبًال منابعی که این مطلب را ذکر کرده - ١
 .۲/۵۴۹نگا:تثبیت دالئل النبوة،  - ٢
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ولی وقتی که گروھی به پیروی از حق و گروه دیگر به انتخاب گردد، ھا  آن ترین صحیح
اند، چنانچه باطل آشکار باشد، تدبر و تأمل الزم ندارد، و اگر  پیروی از باطل تن داده

 وضوح آن مھم باشد.که  این آشکار نباشد، قابل ذکر نیست تا
مایند، علی امارت را برای خود بخواھد و تعداد اندکی با او بیعت نکه  این و ثانیًا:

دروغی است بر علی، زیرا علی در دوران خالفت ابوبکر و عمر و عثمان خواستار امارت 
نبود و ادعای آن را نکرد و تنھا زمانی خواستار آن شد که عثمان به قتل رسید و در آن 
ھنگام بیشتر مردم با او بیعت نمودند و نه تعداد اندکی. اھل سنت و شیعه در این 

ارند که علی در دوران خالفت ابوبکر و عمر و عثمان کسی را به نظر د مسأله اتفاق
 بیعت با خودش نخواند و ھیچ کسی ھم در آن دوران با او بیعت نکرد.

خواست این کار را بکند و معتقد بود که  کنند که علی می و روافض تنھا ادعا می
بکند و این  امامی که مستحق امامت باشد تنھا خود اوست، ولی نتوانست این کار را

ای به حال روافض ندارد،  مطلب اگر صحت ھم داشته باشد و حقیقت ھم باشد، فایده
زیرا علی امارت را برای خودش طلب نکرد، و ھیچ کسی بر این اساس با او بیعت 

 تر است. ننمود. و اگر این ادعا باطل باشد، وضعیت مشخص
کردند، دروغی است بر صحابه، گوید: تعداد اندکی با او بیعت  میکه  این و ھمچنین

 از صحابه در دوره خالفت سه خلیفه نخست با علی بیعت نکردند، وھیچیک  زیرا
تواند بگوید،  تواند چنین ادعایی را بکند و غایت چیزی که مدعی می نمیھیچکس 

دادند، ھمچنانکه در  اینکه: بعضی از صحابه در درون خود بیعت با او را ترجیح می
لی بسیاری از مردم عمًال والیت و خالفت معاویه را پذیرفتند، و بعضی دوره خالفت ع

خالفت شخص دیگری غیر از این دو را پذیرفتند. و وقتی با عثمان بیعت شد در دل 
بعضی از مردم گرایش به غیر عثمان وجود داشت، این قبیل گرایشات درونی ھمیشه 

 اند. وجود داشته
در مدینه بود، در داخل خود مدینه و اطراف شھر  ص و حتی زمانی که پیغمبر

نۡ ﴿ فرماید: منافقانی وجود داشته است، ھمچنانکه خداوند می َحۡولَُ�م ّمَِن  َوِممَّ
ۡعَرابِ ٱ

َ
ۡهِل  ۡ�

َ
ْ َ�َ  لَۡمِديَنةِ ٱُمَ�ٰفُِقوَنۖ َوِمۡن أ  ﴾َ� َ�ۡعلَُمُهۡمۖ َ�ُۡن َ�ۡعلَُمُهمۚۡ  �َِّفاقِ ٱَمَرُدوا

و  ؛ه اطراف شما ھستند، جمعی منافقندکن ینش هیان) اعراب بادیو از (م. «]۱۰۱:ةالتوب[
 شناسی، ولی ما را نمیھا  آن ز)، گروھی سخت به نفاق پای بندند. توینه (نیاز اھل مد

ی در یم (:مجازاتی با رسواینک را دو بار مجازات میھا  آن م. بزودییرا می شناسھا  آن
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امت)فرستاده یسپس بسوی مجازات بزرگی (در ق ؛)ا، و مجازاتی به ھنگام مرگیدن
 ».شوند می

ْ ﴿ فرماید: و در مورد مشرکان می ٰ رَُجٖل ّمَِن  ۡلُقۡرَءانُ ٱلَۡوَ� نُّزَِل َ�َٰذا  َوقَالُوا َ�َ
بر مرد بزرگ (و  ن قرآنیچرا ا«و گفتند: . «]۳۱الزخرف: [ ﴾٣١َعِظيٍ�  ۡلَقۡرَ�تَۡ�ِ ٱ

 »ه و طائف) ناز ل نشده است؟!کن دو شھر (میثروتمندی) از ا
شد که در  مشرکان دوست داشتند قرآن بر شخصی از اھالی مکه و طایف نازل می

ُهمۡ ﴿ فرماید: ای داشته باشد، خداوند می جایگاه اجتماعی ویژهھا  آن نزد
َ
َ�ۡقِسُموَن  أ

عِيَشَتُهۡم ِ�  ۚ ٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱرَۡ�ََت َرّ�َِكۚ َ�ُۡن قََسۡمَنا بَۡيَنُهم مَّ ۡ�َيا َوَرَ�ۡعَنا َ�ۡعَضُهۡم فَۡوَق َ�ۡعٖض  �ُّ
 شتینند؟! ما معک م مییرحمت پروردگارت را تقسا آنان یآ. «]۳۲الزخرف: [ ﴾َدَرَ�ٰٖت 

م تا یم و بعضی را بر بعضی برتری دادیردکم یانشان تقسیا در میات دنیرا در حھا  آن
و رحمت پروردگارت از تمام آنچه  ؛ند)یرده (و با ھم تعاون نماکگر را مسخر یدیک

 ».نند بھتر استک آوری می جمع
کنندگان با علی افرادی بودند که از دنیا و لذات دنیوی  گفته شود بیعتکه  این ولی

ھراسیدند، این آشکارترین دروغ  کنندگان نمی سرزنش  رویگردان بوده و از سرزنش
د و حتی خوارجی که حقیقت را است، زیرا روافض در عرصه زھد و جھاد از ھمه کمترن

زدنی  مثالھا  آن باشند و حمله و ھجوم رھا کردند، از روافض پرھیزگارتر و مجاھدتر می
عباس و غیره در عراق، جزیره، خراسان، مغرب و  امیه و بنی است و جنگھایشان با بنی

جاھای دیگر معروف است و حتی خوارج سرزمین مخصوصی داشتند که ھیچ کسی 
 وذ به آنجا را نداشت.قدرت نف

اند و دنیاطلبی و  ولی شیعه ھمیشه مغلوب و مقھور و شکست خورده بوده
حرصشان آشکار است و به ھمین دلیل شیعیانی که برای حسین نامه نوشته بودند و 

فرستاده بود و سپس خودش راه آنجا را در پیش ھا  آن حسین پسرعمویش را به سوی
ر گرفت و شیعیان دنیا را بر آخرتشان ترجیح دادند و گرفت، مورد خیانت شیعیان قرا

حسین را تسلیم دشمن کردند و حتی در رکاب دشمن با او جنگیدند. این چنین 
 اند. افرادی از زھد و جھاد بویی نبرده

دید که خارج از حد ھا  آن ھای زیادی از نیز تلخی سطالب و خود علی بن ابی
علی را وادار به دعا بر علیه خود کردند، ھمچنانکه ای که  اند، به گونه احصاء و شمارش
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مرا به ستوه آوردند، پس ھا  آن را به ستوه آوردم وھا  آن فرماید: خداوندا! من علی می
مسلط بگردان. این دعا در حالی بود ھا  آن بھتر از آنان را قرین من و بدتر از من را بر

نگاری داشتند و در والیات  کردند و با دشمنان او نامه که شیعیان علی با او دورویی می
نمودند. این افراد البته رافض نامیده نشدند و بلکه به شیعیان علی  و اموال خیانت می

ای  دسته مشھور بودند، چراکه مردم در آن دوره به دو دسته تقسیم شده بودند:
ای شیعیان علی. بنابراین، این افراد بھترین  شدند و دسته شیعیان عثمان نامیده می

حسن و  –اند که با علی و دو پسرش یعنی دو نوه و ریحانه رسول خدا  شیعیان بوده
دیگری از سرزنش ھرکس  بدترین رفتار را داشتند و بیشتر از –حسین 
داشتند و زودتر از ھمه از فتنه استقبال کنندگان به خاطر گفتن حق ھراس  سرزنش

تر بودند، با اظھار حمایت خود افرادی از  کردند و در حل و رفع فتنه از ھمه ناتوان می
ھا  آن آن شخص از اھل بیت برکه  این ساختند تا اھل بیت را فریب داده و مغرور می

به دنبال این  نمود. را به خاطر این حمایت سرزنش میھا  آن کرد و کسی اعتماد می
کردند و  نمودند و او را تسلیم دشمن می سرزنش، آن شخص حمایت شده را خوار می

دادند. به ھمین دلیل عقالء و ناصحان امت مثل: عبدالله بن  دنیا را بر او ترجیح می
عباس، عبدالله بن عمر، ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث بن ھشام و غیره، به 

دانستند او را خوار کرده و  نرود، زیرا میھا  آن سوی توصیه کردند که به سحسین
کنند و به آنچه برایش نوشته و عھد بسته بودند، پایبند نیستند. و ھمین  یاری نمی

ھا  آن طالب در مورد گونه ھم شد و دعای عمر بن خطاب و بعد از او دعای علی بن ابی
 ود که کار نیک نیکوکارمسلط نمھا  آن برآورده شد و خداوند حجاج بن یوسف را بر

کرد. شر و بدی شیعیان در بین  پذیرفت و از گناه گناھکارشان گذشت نمی را نمیھا  آن
مسلمانان که مشتمل بر ھای  کتاب غیرشیعیان نیز نفوذ کرد تا جایی که فراگیر شد.

ھا  آن باشند، ھنوز موجود است. که حتی یکی از سرگذشت پارسایان این امت می
 است. رافضی نبوده

رافضی باشد در حالیکه روافض از جنس منافقان ھا  آن چگونه ممکن است یکی از
 باشد. بوده و مذھبشان تقیه می

آیا این اوصاف شیعیان، اوصاف افرادی است که به ادعای مؤلف رافضی در راه خدا 
ھراسند؟ خیر، این حال و اوصاف کسانی است که  کنندگان نمی از سرزنش سرزنش

َها﴿ فرماید: میھا  آن مورد خداوند در ُّ�
َ
ِينَ ٱ َ�ٰٓ� ْ َمن يَۡرتَدَّ ِمنُ�ۡم َعن دِينِهِ  �َّ  ۦَءاَمُنوا



 ١٦٧ گوید: پیروزی از مذهب امامیه... ): دربارۀ رد بر رافضی که می۸فصل (

 �ِ
ۡ
ُ ٱفََسۡوَف يَأ ذِلٍَّة َ�َ  ۥٓ بَِقۡو�ٖ ُ�ِبُُّهۡم َوُ�ِحبُّونَهُ  �َّ

َ
ٍ� َ�َ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱأ ِعزَّ

َ
 لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱأ

ِ ٱيَُ�ٰهُِدوَن ِ� َسبِيِل  ِ ٱَوَ� َ�َافُوَن لَۡوَمَة َ�ٓ�ِٖ�� َ�ٰلَِك فَۡضُل  �َّ ۚ وَ  �َّ ُ ٱيُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُء َّ� 
ن ییاز شما، از آھرکس  د!یا مان آوردهیه اکسانی ک ای. «]۵۴: ةالمائد[ ﴾٥٤َ�ِٰسٌع َعلِيٌم 

دوست را ھا  آن هکآورد  تی را مییخداوند جمع ؛رساند انی نمییخود بازگردد، (به خدا ز
افران کز) او را دوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع، و در برابر یدارد و آنان (ن

چ مالمتگری ینند، و از سرزنش ھک در راه خدا جھاد میھا  آن ؛رومندندیسرسخت و ن
و  ؛دھد ند) مییسته ببیبخواھد (و شاھرکس  ه بهکن، فضل خداست یھراسی ندارند. ا
 ».داناستع، و خداوند ی(فضل) خدا وس

ای  کنند، اوصافشان در صحابه آیند و با این مرتدان مبارزه می و این قومی که می
تا روز قیامت ھا  آن باشد و نیز در پیروان ابوبکر صدیق میھا  آن متبلور است که اولین

بودند که با مرتدانی مثل حامیان مسیلمه کذاب و نیز با مانعان ھا  آن متجلی است. زیرا
اند که سرزمینھایی را فتح و بر ایران و  ه به نبرد پرداختند و ھمان کسانیزکات و غیر

روم غلبه کردند، و در عین حال پرھیزگارترین مردم بودند، ھمچنانکه عبدالله بن 

کنید و  نماز اقامه می صگوید: شما بیشتر از اصحاب محمد  مسعود به یارانش می
د. پرسیدند: چرا ای اباعبدالرحمن؟ جواب از شما بھتر بودنھا  آن گیرید ولی روزه می
تر بودند، و از کسانی بودند  در مورد دنیا زاھدتر، و در مورد آخرت راغبھا  آن داد: زیرا

 کنندگان نھراسیدند. که در راه خدا از سرزنش سرزنش
دیگری از سرزنش ھراس دارند و از ھرکس  برخالف اینان، روافض بیشتر از

 فرماید: یه افرادی ھستند که خداوند در مورد آنان میترسند و شب دشمنشان می

ۖ ٱَ�َٰتلَُهُم  ۡحَذرُۡهمۚۡ ٱفَ  ۡلَعُدوُّ ٱَ�َۡسُبوَن ُ�َّ َصۡيَحٍة َعلَۡيِهۡمۚ ُهُم ﴿ ُ ٰ يُۡؤفَُكوَن  �َّ َّ�
َ
�٤﴾ 

ھا  نیپندارند، ا یاز ھر جا بلند شود آن را بر ضد خود م یادیھر فر. «]۴المنافقون: [
شد، چگونه از کرا بھا  آن برحذر باش، خداوندھا  آن تو ھستند، پس از یدشمنان واقع

 ».شوند یحق منحرف م
 باشند. روافض در بین اھل قبله شبیه یھودیان در بین اھل ادیان می

توان از این مؤلف رافضی پرسید: این افراد پرھیزکار که از سرزنش  به عالوه می
مان بیعت نکرده، و با علی بیعت کردند، چه ھراسی نداشتند و با ابوبکر و عمر و عث

کسانی بودند، زیرا بدیھی است که در زمان خالفت سه خلیفه نخست کسی از آن سه 
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رویگردان نبود، و کسی اظھار مخالفت ننمود، و با علی بیعت نکرد. بلکه ھمه مردم با 
تقدم علی را  ھا آن تواند بگوید که: آن سه بیعت کردند، و در نھایت مؤلف جز این نمی

کردند. که البته کتمان چنین امر مھمی ویژگی کسانی نیست که از سرزنش  کتمان می
 ھراسند. نمی

دیگری روافض را به ھرکس  نیز، شخص امام بیشتر از سدر زمان خالفت علی
توان  است. پس چگونه می  خاطر پرھیز از جھاد و خودداری از قتال سرزنش کرده

 اند. ھراسند، از شیعیان سرزنش نمیکه از ھایی  آن گفت:
بعضی به دروغ در مورد تعداد اندکی از صحابه مثل ابوذر و سلمان و عمار و غیره 

دانستند، در حالیکه متواترًا نقل شده  علی را بر غیره مقدم میھا  این کنند که ادعا می
و پیروی شمردند و از آن د که این صحابه بیش از دیگران ابوبکر و عمر را بزرگ می

کردند  حوادثی نقل شده که بر عثمان سختگیری میھا  آن کردند و تنھا از بعضی از می
و نه بر ابوبکر و عمر. و در ادامه در مورد حوادثی که بر عثمان گذشت بیشتر صحبت 

 کنیم. می
شد، و نه شیعه  شیعه نامیده نمیھیچکس  بنابراین در عھد ابوبکر و عمر و عثمان

شد. و با قتل  اضافه می –نه عثمان، نه علی و نه غیر آن دو  –صی به اسم شخص خا
عثمان مسلمانان متفرق شدند: گروھی به عثمان و گروھی به علی متمایل شدند، و 
این دوگروه با ھم جنگیدند، و شیعیان عثمان، شیعیان علی را کشتند، و در صحیح 

جھاد کند و به مدینه رفت  خواست در راه خدا مسلم از سعد بن ھشام نقل شده که می
تا زمینی که داشت، بفروشد و به جای آن اسلحه و مرکب تھیه کند و به جھاد با روم 
برود تا ھر وقت که زنده بماند. وقتی وارد مدینه شد، بعضی از مردم او را از این کار 

 این کار را صخواستند در زمان حیات پیغمبر  بازداشتند و به او گفتند: شش نفر می
» آیا من اسوه شما نیستم؟«را از این بازداشت و فرمود: ھا  آن صبکنند که پیغمبر 

وقتی این ماجرا را برای او بازگو کردند، به ھمسرش که او را طالق داده بود، رجوع 
کرد و بر رجعت خودش گواه گرفت. پس نزد ابن عباس رفت و از او در مورد ِوتر 

گاه ب داد: آیا میپرسید. ابن عباس جوا صرسول اکرم  ترین شخص روی  خواھی آ
 زمین در مورد ِوتر رسول خدا را به تو معرفی نمایم؟

نزد او برو و از او بپرس، و سپس پیش من  لگفت: بله. ابن عباس گفت: عایشه
گوید: به سوی او روانه شدم و قبل از  بازگرد و جواب او را برای من بازگو کن. سعد می
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رفتم و از او خواستم که با من نزد عایشه بیاید. حکیم گفت: من آن نزد حکیم بن افلح 
ام در مورد این دو شیعه چیزی نگوید ولی او  آیم زیرا من از او خواسته نزد او نمی

 نپذیرفت.
و  )١(.گوید: او را سوگند دادم که با من بیاید. و با ھم نزد او رفتیم و .. سعد می

ھستی؟ جواب داد: نه، من نه بر آیین  سبر آیین علیمعاویه از ابن عباس پرسید: آیا تو 
 باشم. می ص علی و نه بر آیین عثمان ھستم، بلکه بر آیین محمد

شمردند و نزاع تنھا  ای که اصحاب علی بودند، ابوبکر و عمر را از او برتر می و شیعه
و نه شد  نه امامیه نامیده میھیچکس  بر سر ترجیح علی بر عثمان بود، و در آن زمان

رافضی. اصطالح روافض زمانی رایج شد که زید بن علی بن حسین در زمان خالفت 
ھشام علیه حکومت خروج نمود. شیعه در مورد ابوبکر و عمر از او سؤال کردند: او بر 
آن دو رحمت فرستاد و به دنبال این ماجرا، گروھی از شیعیان او را مردود شمردند. 

یعنی مرا نپذیرفتید و رد کردید. و این گروه » رفضتمونی، رفضتمونی«زید گفت: 
روافض نامیده شدند و گروه دیگری که از او حمایت کردند، زیدیه نامیده شدند، زیرا به 

 او منتسب ھستند.
از آن زمان شیعه به دو فرقه تقسیم شدند: رافضه امامیه و زیدیه. و ھرچه بیشتر 

تر،  یدیه از روافض بھتر، عالمبدعت آوردند، باعث شر و فساد بیشتری شدند. ز
 ترند. راستگوتر، پارساتر و شجاع

بعد از ابوبکر، عمر بن خطاب کسی بود که در راه خدا از سرزنش نھراسید و به 
اتفاق جمیع مردم پارساترین مردم بود، ھمچنانکه در مورد ایشان گفته شده: خداوند 

 .جوی روزگار خودش بود تاز حقیقت به عمر رحم کند، یکه
 کنیم که کنیم و تنھا ادعا می و ما برای ھیچ صنفی از اھل سنت ادعای عصمت نمی

آن  دای که اھل سنت با روافض در مور اند و ھر مسأله بر ضاللت اتفاق نکردهھا  آن
 باشد. اند، حق با اھل سنت می نظر پیدا کرده اختالف

سنت نیز آن دیدگاه و ھر وقت روافض حق و صوابی را بگویند، حتمًا گروھی از اھل 
اند و روافض اشتباھات و دیدگاھھای نادرستی دارند که  را [قبل از روافض] ارائه کرده

ھم رأی نیستند، ھا  آن از مذاھب اھل سنت باھیچیک  منحصر به خودشان بوده و

                                           
 .۲/۵۱۲مسلم، نگا:  - ١
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روافض در مورد ھیچ مسأله خاصی صاحب دیدگاه منحصر به فرد و مخالف اھل سنت 
 ھا. گانه و عصمت آن اند، مثل امامت ائمه دوازده به اشتباه رفتهکه  این نیستند، مگر



 

 

 :)۹فصل (
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ھمه مذاھب قائل به عدم غیر از امامیه و اسماعیلیه، «گوید:  مولف رافضی می
باشند، و به این ترتیب بعثت کسی را که دروغ و اشتباه سھوی  عصمت پیغمبران می

اند. با این وجود چگونه عموم  وخطا و سرقت در مورد او محتمل است، جایز شمرده
 گردند، و چگونه پیروی ازھا  آن مردم به اقوال پیغمبران اعتماد کنند، و چگونه مطیع

ب خواھد بود، در حالی که احتمال دارد اوامرشان خطا و اشتباه باشد؟ و واجھا  آن
با یک شخص ھرکس  اند: اند، بلکه گفته تعداد ائمه را در عدد معینی محصور نکره

شود، و اطاعت از او چنانچه احوالش  قریشی بیعت کند، امامت آن قریشی اثبات می
 ».در نھایت کفر و فسق و نفاق باشدگردد، حتی اگر  پوشیده باشد، بر ھمگان واجب می

 در جواب باید گفت: کالم مولف از چند زاویه قابل بررسی است:
دادن قول عدم عصمت پیغمبران و تجویز کذب و  گفته شود: نسبتکه  این اول

به جمھور مسلمانان دروغی آشکار است، زیرا ھمه بر ھا  آن سرقت و امر به کار ناروا بر
اند، و مستقرشدن یک  ارند که پیغمبران در تبلیغ رسالت معصوماین امر اتفاق نظر د

اشتباه در شریعت به اتفاق ھمه مسلمانان ممتنع است، و اطاعت از ھمه اوامر و 
آورند، به اتفاق ھمه فرق اسالمی واجب  ای که پیغمبران از جانب خداوند می نواھی

پیروی نمود، جز ھا  آن واھیاست، باید اخبار پیغمبران را تصدیق کرد و از اوامر و ن
تنھا در اموری معصوم است که از جانب  صگویند: پیغمبر  گروھی از خوارج که می

و این  ،کند و نه در آنچه خودش به آن امر و یا از آن نھی می ،نماید خداوند تبلیغ می
 ند.شبا میاھل سنت گمراه  گروه به اتفاق

مسلمانان نباید باعث طعن و ایراد به  چندین مرتبه گفتیم که: قول ناروای بعضی از
بود، اشتباه روافض عیب و نقصی در دین  کل مسلمانان گردد، و اگر اینگونه می

آمد، زیرا ھیچ مذھبی تا این اندازه دچار اشتباه و کذب نشده  مسلمانان به شمار می
است. ولی اشتباه روافض مثل اشتباه غیر روافض عیب ھمگی مسلمانان به حساب 

 آید. نمی
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ارتکاب کبایر توسط پیغمبران را جایز  –و یا بسیاری از آنان  –و اکثریت مردم 
که ارتکاب کبایر ھایی  آن دانند، و نیز دانند. جمھور که ارتکاب صغایر را جایز می نمی

اند و  گویند: پیغمبران ارتکاب آن را تکرار ننموده اند، می توسط پیغمبران را جایز شمرده
اند، ھمچنانکه در جای خودش بیان  از آن به منزلت و درجه برتری رسیده بلکه با توبه

در بین مسلمانان کسی وجود ندارد که بگوید: اطاعت از که  این ایم. خالصه کرده
با وجود جواز صدور اوامر نادرست واجب است، بلکه ھمه اتفاق نظر دارند  صپیغمبر 

تواند غیرصحیح باشد، و حتمًا امر  یامری که اطاعت از آن واجب است، نمکه  این در
چگونه پیروی از کسی که جایز است امر «صحیحی است. بنابراین گفته مولف که: 

گردد و مسلمانان  از مسلمانان نمیھیچیک  متوجه» اشتباه صادر کند، واجب است؟
در مجازشمردن اشتباھات اجتھادی پیغمبران دو دیدگاه معروف دارند و ھمگی بر این 

در ھا  آن مانند، و اطاعت نظر دارند که پیامبران بر آن اشتباه باقی نمی اتفاقمطلب 
مانند، و نه اموریکه خداوند آن را تغییر داده و از آن  اموری واجب است که بر آن می

نھی کند، و نه اموری که به اطاعت از آن امر نشده است. در مورد عصمت ائمه ھم 
امامیه و اسماعیلیه قائل به آن نیستند، و در اثبات گوید، کسی جز  ھمچنانکه مؤلف می

بطالن این دیدگاه ھمین بس که تنھا ملحدان منافق موافق آن ھستند، ملحدانی که 
شیوخ بزرگشان از یھودیان و مسیحیان و مشرکان کافرتر ھستند! و این البته شیوه و 

مواالت، در سنت ثابت روافض است که ھمیشه در دیدگاھھایشان، در اقوال، در 
ھمکاری و مبارزه و غیره از جماعت مسلمانان بریده و به یھودیان و مسیحیان و 

 اند. مشرکان پیوسته
شود که با سابقین نخستین مھاجر و انصار دشمنی  تر از اینان پیدا می آیا گمراه

لَۡم تََر إَِ� ﴿ ورزند، و با کفار رابطه دوستی دارند؟ خداوند فرموده است: می
َ
ِ ٱ۞�  ينَ �َّ

ْ قَۡوًما َغِضَب  ُ ٱتََولَّۡوا ا ُهم ّمِنُ�ۡم َوَ� ِمۡنُهۡم َوَ�ۡحلُِفوَن َ�َ  �َّ وَُهۡم  لَۡكِذِب ٱَعلَۡيهِم مَّ
َعدَّ  ١٤َ�ۡعلَُموَن 

َ
ُ ٱ أ ْ َ�ۡعَملُوَن  �َّ ُهۡم َسآَء َما َ�نُوا ْ ٱ ١٥لَُهۡم َعَذاٗبا َشِديًد�ۖ إِ�َّ َُذٓوا يَۡ�َٰنُهۡم  �َّ

َ
�

واْ َعن َسبِيِل  ِ ٱُجنَّٗة فََصدُّ هِٞ�  �َّ ۡوَ�ُٰدُهم  لَّن ١٦فَلَُهۡم َعَذاٞب مُّ
َ
ۡمَ�ٰلُُهۡم َوَ�ٓ أ

َ
ُ�ۡغِ�َ َ�ۡنُهۡم أ

ِ ٱّمَِن  ۡصَ�ُٰب  ًٔ َشۡ�  �َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ۚ أ وَن  �َّارِ� ٱا ُ ٱَ�ۡبَعُثُهُم  يَۡومَ  ١٧ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ ٗعا َ�ِي �َّ

ُهۡم ُهُم  ۥَ�َيۡحلُِفوَن َ�ُ  َ�ٓ إِ�َّ
َ
� � ٍء ۡ�َ ٰ ُهۡم َ�َ َّ�

َ
 ١٨ لَۡ�ِٰذبُونَ ٱَكَما َ�ۡلُِفوَن لَُ�ۡم َوَ�ۡحَسُبوَن �

ۡيَ�ٰنُ ٱَعلَۡيِهُم  ۡسَتۡحَوذَ ٱ �َسٮُٰهۡم ذِۡكَر  لشَّ
َ
ِۚ ٱفَأ ْوَ�ٰٓ�َِك ِحۡزُب  �َّ

ُ
ۡيَ�ِٰن� ٱأ َ�ٓ إِنَّ ِحۡزَب  لشَّ

َ
�
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ۡيَ�ٰ ٱ ونَ ٱُهُم  نِ لشَّ ِينَ ٱ إِنَّ  ١٩ ۡلَ�ِٰ�ُ َ ٱُ�َآدُّوَن  �َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ِ�  ۥٓ َورَُسوَ�ُ  �َّ
ُ
ذَلِّ�َ ٱأ

َ
�ۡ ٢٠ 

ُ ٱَكَتَب  � إِنَّ  �َّ ۠ َورُُسِ�ٓ نَا
َ
ۡغلَِ�َّ �

َ
َ ٱَ� ِ  �َّ  ٢١قَوِيٌّ َعزِ�زٞ  �َّ ِ ٱَ�ُِد قَۡوٗما يُۡؤِمُنوَن ب  ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ

َ ٱيَُوآدُّوَن َمۡن َحآدَّ  �ِخرِ ٱ ۡو  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
َ
ۡو إِۡخَ�َٰ�ُهۡم أ

َ
ۡ�َنآَءُهۡم أ

َ
ۡو �

َ
ْ َءابَآَءُهۡم أ َولَۡو َ�نُوٓا

ْوَ�ٰٓ�َِك َكَتَب ِ� قُلُو�ِِهُم 
ُ
يَ�ٰنَ ٱَعِشَ�َ�ُهۡمۚ أ يَّ  ۡ�ِ

َ
ٰٖت َ�ۡرِي  َدُهمَو� بُِروٖح ّمِۡنُهۖ َوُ�ۡدِخلُُهۡم َج�َّ

نَۡ�ٰرُ ٱَها ِمن َ�ۡتِ 
َ
ُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ رَِ�َ  ۡ� ْوَ�ٰٓ�َِك ِحۡزُب  �َّ

ُ
ِۚ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنُهۚ أ َ�ٓ إِنَّ  �َّ

َ
�

ِ ٱِحۡزَب   .]۲۲-۱۴: ةالمجادل[ ﴾٢٢ لُۡمۡفلُِحونَ ٱُهُم  �َّ
ه مورد غضب خدا بودند ک یبا گروھ یه طرح دوستکرا  یسانک یدیا ندیآ«

ه از کنند (ک یاد میھود)، سوگند دروغ ینه از شما ھستند، و نه از آنان (ھا  آن ختند؟یر
 یدیند). خداوند عذاب شدیگو یدانند (دروغ م یه خودشان مک یشما ھستند) در حال

ھا  آن دادند. یانجام م یاعمال بدھا  آن هکفراھم ساخته است، چرا ھا  آن یبرا
 ین رو برایقرار دادند و مردم را از راه خدا بازداشتند، از ا یخود را سپر یسوگندھا

حفظ  یرا از عذاب الھھا  آن است. ھرگز اموال و اوالدشان، یا نندهکآنان عذاب خوار
را ھا  آن ءه خداوند ھمهکرا  یمانند. روز یاھل آتشند و جاودانه در آن مھا  آن ند،ک ینم

سؤال ھا  آن دارد و در دادگاه عدلش از یرضه معھا  آن زد (و اعمالشان را بریانگ یبرم
 یه (امروز) براکنند ھنانگونه ک یاد میز سوگند (دروغ) یخدا ن یآنان برا یند) ولک یم

ھا  آن دیتوانند انجام دھند، بدان یم یارکنند ک ینند، و گمان مک یاد میشما 
برده است، آنان ھا  آن اد خدا را از خاطریمسّلط شده، و ھا  آن طان بریانند. شیدروغگو
 یه با خدا و رسولش دشمنک یسانکارانند. کانیطان زید حزب شیطانند، بدانیحزب ش

ه من و رسوالنم کن مقّرر داشته ین افرادند. خدا چنیتر لیذل ءدر زمرهھا  آن نندک یم
مان به یه اکرا  یچ گروھیر است. ھیناپذ ستکو ش یه خداوند قوکم، چرا یشو یروز میپ

نند، ھرچند ک یه با دشمنان خدا و رسولش دوستک یابی یامت دارند نمیروز ق خدا و
ه خدا کھستند  یسانکھا  آن شاوندانشان باشند،یا خویا برادران یا فرزندان یپدران 

ت فرموده یرا تقو خودش آنان ءهیاز ناح یشان نوشته، و با روحیدلھا ءمان را بر صفحهیا
ر (درختان و یه نھرھا از زکند ک یاز بھشت داخل م یرا در باغھائھا  آن است، خداوند

ھا  آن خشنود است وھا  آن مانند، خداوند از یاست، جاودانه در آن م یش) جاریاخھاک
 ».روزان و رستگارانندیالله پ د حزبیاند، بدان حزب اللهھا  آن ز از خداوند خشنودند،ین
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در داخل ھیچ مذھبی مثل این آیات در مورد منافقان نازل شده است و منافقان 
 ای از نفاق ھستند. از روافض دچار شعبهھریک  ای که شوند، به گونه روافض یافت نمی

أر�ع من �ن فيه اكن منافقاً خالصاً، ومن «فرماید:  می صھمچنانکه پیغمبر
اكنت فيه خصلة منهن اكنت فيه خصلة من خصل انلفاق حىت يدعها: إذا حّدث 

 .)١(»�ذا اعهد غدر، و�ذا خاصم فجركذب، و�ذا أوتمن خان، و
یافت شوند، آن شخص منافق خالص ھرکس  یعنی: چھار خصلت وجود دارد که در

یکی از این خصلتھا در او باشد دارای یکی از خصوصیات و یکی از ھرکس  است و
آن خصلت را ترک نماید: وقتی صحبت کند، دروغ که  این ھای نفاق است مگر شعبه

کند، و وقتی عھد ببندد، خیانت و  مورد اعتماد قرار گیرد، خیانت میگوید، و وقتی  می
 زند. کند، و وقتی خصومت بورزد، به فجور و ناسزاگفتن دست می وفایی می بی

ِينَ ٱَكثِٗ�� ّمِۡنُهۡم َ�َتَولَّۡوَن  تََرىٰ ﴿ فرماید: خداوند متعال می ْۚ َ�ِۡئَس َما  �َّ َ�َفُروا
ن َسِخَط 

َ
نُفُسُهۡم أ

َ
َمۡت لَُهۡم أ ُ ٱقَدَّ وَن  ۡلَعَذابِ ٱَعلَۡيِهۡم َوِ�  �َّ َ�نُواْ  َولَوۡ  ٨٠ُهۡم َ�ِٰ�ُ

 ِ ِ ٱيُۡؤِمُنوَن ب نزَِل إَِ�ۡهِ َما  �َِّ�ِّ ٱوَ  �َّ
ُ
ٓ أ َُذوُهمۡ ٱَوَما ۡوِ�َآَء َوَ�ِٰ�نَّ َكثِٗ�� ّمِۡنُهۡم  �َّ

َ
َ�ِٰسُقوَن أ

 .]۸۱-۸۰: ةالمائد[ ﴾٨١
 دارند (و با پرستان) را دوست می افران (و بتکه کنی یب را میھا  آن اری ازیبس«

 ش برای (معاد)یچه بد اعمالی از پ ھا، آن ش)کنفس (سر ؛زند)یر طرح دوستی میھا  آن
و در عذاب (الھی) جاودانه خواھند  ؛جه آن، خشم خداوند بودیه نتکفرستاد! ھا  آن

آوردند، (ھرگز)  مان میی) و آنچه بر او نازل شده، اصامبر (یو اگر به خدا و پ. ماند
 ».فاسقندھا  آن اری ازیولی بس ؛ردندک ار نمییافران) را به دوستی اختکآنان (

ِينَ ٱ لُعِنَ ﴿ فرماید: و می ٰ لَِساِن َداوُ  �َّ ٰٓءِيَل َ�َ ْ ِمۢن بَِ�ٓ إِۡسَ�  بۡنِ ٱوَِعيَ�  دَ ۥَ�َفُروا
ْ َ�ۡعَتُدوَن  َ�نُوا ْ وَّ ْ  ٧٨َمۡرَ�َمۚ َ�ٰلَِك بَِما َعَصوا ۚ َ�ِۡئَس َما  َ�نُوا نَكرٖ َ�َعلُوهُ َ� يَتََناَهۡوَن َعن مُّ

ِينَ ٱۡوَن َكثِٗ�� ّمِۡنُهۡم َ�َتَولَّ  تََرىٰ  ٧٩َ�نُواْ َ�ۡفَعلُوَن  َّ�  ْۚ  .]۸۰-۷۸: ةالمائد[ ﴾َ�َفُروا
ن ین) شدند! ایم، لعن (و نفریسی بن مریل، بر زبان داوود و عیافران بنی اسرائک«

ه انجام کاز اعمال زشتی ھا  آن نمودند. ردند، و تجاوز میکه گناه کبخاطر آن بود 

                                           
 .۱/۱۰۲و مواضع دیگر،  مسلم،  ۱/۱۲بخاری،  - ١
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را ھا  آن اری ازیدادند بس میاری انجام کچه بد ؛ردندک گر را نھی نمییدیکدادند،  می
 ».دارند پرستان) را دوست می افران (و بتکه کنی یب می

کنند، بلکه سرزمینشان بیشتر  شود، نھی نمی و روافض غالبًا از منکری که انجام می
کنده از امور منکری چون ظلم و فواحش و غیره است. روافض  از ھر سرزمین دیگری آ

کنند. بنابراین نه با  اند، رابطه دوستی برقرار می شده با کفار که مورد غضب خدا واقع

لَۡم تََر إَِ� ﴿ فرماید: مؤمنان ھستند و نه با کفار، ھمچنانکه خداوند می
َ
ِينَ ٱ۞� تََولَّۡواْ  �َّ

ُ ٱقَۡوًما َغِضَب  ا ُهم ّمِنُ�ۡم َوَ� ِمۡنُهمۡ  �َّ  .]۱۴: ةالمجادل[ ﴾َعلَۡيِهم مَّ
ه مورد غضب خدا بودند ک یبا گروھ یطرح دوسته کرا  یسانک یدیا ندیآ«

 ».ھود)ینه از شما ھستند، و نه از آنان (ھا  آن ختند؟یر
دانند، مثًال: وقتی که  به ھمین دلیل جمھور مسلمانان روافض را از جنس خود نمی

پرداختند: خون مسلمانان  در کوھی در ساحل شام مسکن گزیده بودند و به عصیان می
کردند و این کارھا را مباح و بلکه  گرفتند، راھزنی می اموالشان را میریختند،  را می

گفتند:  رفتند. روافض میھا  آن ھا به جنگ با دانستند. گروھی از ترکمن نشانه تدین می
دادند: نه، شما از جنس دیگری بوده و از دایره  ھا جواب می ما مسلمان ھستیم. ترکمن

 ان تفاوت داشتند.اسالم خارج ھستید، زیرا با مسلمان

 .]۱۴: ةالمجادل[ ﴾١٤وَُهۡم َ�ۡعلَُموَن  لَۡكِذِب ٱَو�َۡحلُِفوَن َ�َ ﴿ و خداوند فرموده است:
دانند  یه خودشان مک یه از شما ھستند) در حالکنند (ک یاد میسوگند دروغ «

 ».ند)یگو ی(دروغ م

ْ ٱ﴿ برشمرد:ھا  آن و این حال روافض است، و نیز باید آیات زیر را از اوصاف َُذٓوا َّ� 
واْ َعن َسبِيِل  يَۡ�َٰنُهۡم ُجنَّٗة فََصدُّ

َ
ِ ٱ�  .]۱۶: ةالمجادل[ ﴾�َّ

 ».قرار دادند و مردم را از راه خدا بازداشتند یخود را سپر یآنھا سوگندھا«

ِ  �َّ ﴿ فرماید: تا آنجا که می ِ ٱَ�ُِد قَۡوٗما يُۡؤِمُنوَن ب َ ٱيَُوآدُّوَن َمۡن َحآدَّ  �ِخرِ ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ َّ� 
 .]۲۲: ةالمجادل[ ﴾ۥَورَُسوَ�ُ 

ه با دشمنان خدا و ک یابی یامت دارند نمیمان به خدا و روز قیه اکرا  یچ گروھیھ«
 ».نندک یرسولش دوست

بسیاری از آنان از صمیم قلبشان کفار را بیشتر از مسلمانان دوست دارند، به ھمین 
دلیل وقتی کفار ُترک از سمت مشرق ھجوم کرده و با مسلمان وارد پیکار شد و در 
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خراسان، عراق، شام، جزیره و غیره خونریزی به راه انداختند، روافض در کشتار 
ی وزیر بغداد و امثال او بزرگترین ھمدستان کمک کردند، و علقمھا  آن مسلمانان به

کفر در کشتار مسلمانان بودند، و ھمچنین روافضی که در حلب و شھرھای دیگر شام 
کردند بیشتر از ھر کسی با کفار در کشتار مسلمانان ھمکاری کردند. و نیز  زندگی می

بودند، و در جنگ مسلمانان با مسیحیان در شام، روافض بزرگترین حامیان مسیحیان 
نیز وقتی که یھودیان در عراق و اطراف آن حکومتی برپا کردند، روافض بزرگترین 

بودند. به این ترتیب روافض ھمیشه با کفار یھودی و مسیحی و مشرک ھا  آن ھمدستان
 اند. را یاری کردهھا  آن اند و در جنگ و دشمنی با مسلمانان دوست بوده

که  این دلیلی بر آن بیاورد جزکه  این ت بدونمؤلف ادعای عصمت ائمه را نموده اس
از ھا  آن کند، زیرا وجود گفته شود: خداوند جھان را از وجود ائمه معصوم خالی نمی

باشد. بدیھی است این امام غایب باعث تحقق ھیچ مصلحت و  باب مصلحت و لطف می
ه باشد، و گویند: مرد کند که این امام ھمچنانکه جمھور می لطفی نیست و فرقی نمی

ھمچنین پدران و اجداد او نیز کنند، زنده باشد. و  یا چنانکه روافض امامیه گمان می
از مصالح و الطافی نشدند که نتیجه وجود یک امام معصوم ھیچیک  باعث تحقق
بعد از ھجرت، در مدینه امام مؤمنان بود و  صباشد، ھمچنانکه پیغمبر  قدرتمند می

در گرو ھمین اطاعت بود و بعد از ایشان ھا  آن سعادت اطاعتش بر آنان واجب بود و
ادعای عصمت نشده  –جز علی در زمان خالفتش  –برای کسی از صاحبان قدرت 

 است.
بسی واضح است لطف و مصلحتی که مؤمنان در دوران خالفت سه خلیفه نخست 

حقق مند بودند، بزرگتر از لطف و مصلحتی بود که در عھد خالفت علی م از آن بھره
شده بود، زیرا مصادف بود با جنگ و فتنه و چند دستگی. بنابراین از آنجا که به جز 

از ائمه معصوم مورد امامیه از طریق بیعت افراد صاحب قدرت و شوکت ھیچیک  علی،
اند و به عالوه مصلحت و لطفی که در زمان علی متوجه دین و  به حکومت نرسیده

مصلحت محقق شده در زمان سه خلیفه نخست دنیای مؤمنان بود کمتر از لطف و 
مبنی بر تحقق لطف و مصلحت به خاطر وجود ائمه ھا  آن بود، پس بطالن قطعی ادعای

 گردد. معصوم، روشن و آشکار می
ادعای امامیه از جنس ادعای ھدایت و ایمان محقق شده توسط مردان غایبی است 

گری مثل کوه قاسیون در دمشق، و اند در کوه لبنان و کوھھای دی که بعضی ادعا کرده
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و غارھایی از این قبیل وجود دارند. این مواضع، ھا  کوه غار الدم، و کوه فتح در مصر، و
جاھایی ھستند که جنیان در آنجا سکونت دارند، و شیاطینی وجود دارند که گاھی 

شوند. و  میھا پنھان  سازند، و اکثر اوقات از دیده خود را برای بعضی از مردم نمایان می
بشر ھستند در ھا  این اند که به این ترتیب بعضی از گمراھان و جاھالن تصور نموده

 جنی ھستند.ھا  آن حالی که

نَّهُ ﴿ فرماید: ھمچنانکه خداوند می
َ
�ِس ٱَ�َن رَِجاٞل ّمَِن  ۥَو� َ�ُعوُذوَن بِرَِجاٖل ّمَِن  ۡ�ِ

نِّ ٱ  .]۶الجن: [ ﴾٦فََزاُدوُهۡم رََهٗقا  ۡ�ِ
و  یش گمراھیسبب افزاھا  آن بردند، و یاز جن پناه م یاز بشر به مردان یمردان«

 ».شدند یانشان میطغ
را به تصرف خود ھا  آن گمراھی به این جنیان و مشایخی کهھای  گروه و

آورند. با این وجود مشایخ گمراھی که این مردان غایب را به  اند، ایمان می درآورده
شوند که ادعای امام  باعث فسادی به بزرگی فساد کسانی نمیآورند  کنترل خود درمی

معصومی را دارند، بلکه فساد و شر حاصل از این مذھب بیشتر است. چرا که اینان 
کنند، در حالی که ھیچ امام صاحب قدرت و  ادعای دعوت به سوی امام معصوم را می

ن، منافقان و جاھالن، و را یاری کند مگر کافران، فاسقاھا  این شوکتی وجود ندارد که
 شان از این اقسام خارج نیست. رؤوس اصلی

بدترند: اسماعیلیه مردم را به سوی امام معصوم دعوت ھا  آن و اسماعیلیه از
 باشد و بعضی از کنند ولی غایت دعوتشان به سوی افراد ملحد، منافق و فاسق می می
 در باطن از یھودیان و مسیحیان بدترند.ھا  آن

ن مدعیان دعوت به معصوم، در واقع به جای دعوت به سوی امام معصوم، بنابرای
از ھرکس  خوانند، و این امر مشھور بوده و مردم را به سوی حکومت کفر و ظلم فرا می
 برد. اوضاع و احوالشان مطلع باشد، به آن پی می

َها﴿ فرماید: خداوند می ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ ٱَءاَمُنوٓا َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
�ۡ 

ءٖ فَُردُّوهُ إَِ�  ِ ٱِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ ِ  لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ب  ۡ�َوۡمِ ٱوَ  �َّ
� ٱ ۡحسَ  �ِخرِ

َ
وِ�ً�  نُ َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

ۡ
 .]۵۹النساء: [ ﴾٥٩تَأ

امبر خدا و ید پینکد خدا را! و اطاعت ینکد! اطاعت یا آوردهمان یه اکسانی کای «
د، آن را به خدا یزی نزاع داشتی) را! و ھرگاه در چام و فرماندارن مسلمانک(حاولو االمر
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د! یمان داریز اید) اگر به خدا و روز رستاخیداوری بطلبھا  آن د (و ازیامبر بازگردانیو پ
 ».وتر استیکانش نیپا ار) برای شما بھتر، و عاقبت وکن (یا

خداوند در این آیه به مؤمنان دستور داده که به ھنگام تنازع به خدا و پیغمبرش 
، امامی معصوم در بین مردم وجود صمراجعه کنند. در حالی که اگر غیر از پیغمبر 

داد که به آن شخص مراجعه شود، به این ترتیب قرآن بر  داشت، خداوند دستور می می
 داللت دارد. صعدم وجود معصومی غیر از پیغمبر 



 

 

 :)۱۰فصل (
 صور بودن ائمه در عدد معیندربارۀ عدم مح

 ».دانند جمھور مسلمانان ائمه را در عدد معینی محصور نمی«افزاید:  مؤلف می

َها﴿این کالم صحیح است و حقیقت ھمین است، زیرا خداوند فرموده:  ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ� 

ِطيُعواْ 
َ
َ ٱَءاَمُنٓواْ أ ِطيُعواْ  �َّ

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
 .]۵۹النساء: [ ﴾ِمنُ�ۡمۖ  ۡ�

امبر خدا و ید پینکد خدا را! و اطاعت ینکد! اطاعت یا مان آوردهیه اکسانی کای «
 ».خود )ام و فرماندارن مسلمانک(حاولو االمر

 خداوند در این آیه ائمه را در عدد معینی محصور نکرده است.

نیز در احادیث مستفیضی که از او روایت شده تعداد  صو ھمچنین پیغمبر 
را در عدد معینی محصور ننموده است، در صحیحین به روایت ابوذر آمده » االمر اولی«

إن خلي� أوصا� أن أسمع وأطيع و�ن اكن عبداً حبشياً �ّدع «گوید:  که می
امر  مر ولی] به من سفارش کرد که به اواص. یعنی: دوستم [پیغمبر )١(»األطراف

 امر غالمی حبشی و گوش بریده باشد. گوش دھم و از آن اطاعت کنم اگرچه ولی

                                           
 .۲/۹۵۵، و ابوداود، ۳/۱۴۶۷و  ۱/۴۴۸مسلم،  - ١





 

 

 :)۱۱فصل (
 شود دربارۀ چگونگی انعقاد بیعتی که اطاعتش واجب می

ھرکس با یک شخص قریشی «گویند:  کند که می مؤلف از جمھور مسلمانان نقل می
گردد و اطاعتش، چنانچه احوالش پوشیده  امامت آن قریشی منعقد میبیعت نماید، 

 ».شود، حتی اگر در نھایت فسق و کفر و نفاق باشد باشد بر جمیع مخلوقات واجب می
 کالم مؤلف از چند زاویه قابل بررسی است:

اول اینکه: این کالم، دیدگاه اھل سنت نیست و در مذھب اھل سنت به مجرد 
گردد و اطاعتش بر جمیع مخلوقات واجب  مامتش منعقد نمیبیعت یک قریشی ا

اند، ولی دیدگاه اھل سنت چنین  شود، و اگرچه بعضی از متکلمان این قول را گفته نمی
ھرکس بدون مشورت مسلمانان با شخصی بیعت «گوید:  نیست، بلکه عمر بن خطاب می

که با بیعت خود او را  ،کننده با وی شود و نه با شخص بیعت نماید، نه با او بیعت می
 فریفته است.

صورت کامل از نظر شاءالله در ادامه آن را به  این حدیث را بخاری نقل نموده و ان
 خواھیم گذراند.

گویند: اطاعت از امیر و امام در ھر چیزی واجب است، و بلکه  دوم: اھل سنت نمی
راین اطاعت از امام در شمارند، و بناب اطاعت از او را جز در چارچوب شریعت مجاز نمی

شمارند، حتی اگر آن امام عادل باشد، در صورتی  چارچوب معصیت از خدا را ناجایز می
کنند که در چارچوب اطاعت از خدا باشد، مثل: دستور امام به اقامه  از او اطاعت می

نماز، دادن زکات، صداقت، عدالت، حج و جھاد در راه خدا. بنابراین اطاعت از امام در 
قیقت اطاعت از خدا است و حتی اگر یک کافر و یا فاسق به اطاعت خدا دستور دھد، ح

اطاعت از او حرام نیست و بلکه تنھا به این دلیل که یک فاسق چنین دستوری 
شود. ھمچنانکه در صورتی که چنین شخصی  دھد، از درجه وجوب ساقط نمی می

حق به خاطر تکلم فاسق از  حقیقت را بگوید، نباید تکذیب شود و وجوب اطاعت از
کنند و بلکه  افتد. پس اھل سنت به صورت مطلق از ائمه و امراء اطاعت نمی اعتبار نمی

 کنند. پیروی میھا  آن از صدر چارچوب اطاعت از پیغمبر 
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َها﴿ فرماید: ھمچنانکه خداوند متعال می ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْ أ َ ٱَءاَمُنٓوا ِطيُعواْ  �َّ

َ
َوأ

ْوِ�  لرَُّسوَل ٱ
ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
 .]۵۹النساء: [ ﴾ِمنُ�ۡمۖ  ۡ�

امبر خدا و ید پینکد خدا را! و اطاعت ینکد! اطاعت یا مان آوردهیه اکسانی کای «
 ».خود )ام و فرماندارن مسلمانک(حاولو االمر

خداوند در این آیه، اطاعت از خدا را به صورت مطلق واجب گردانیده است، و 
را از آن جھت واجب نموده که جز به اطاعت از خدا امر  صاطاعت از پیغمبر 

َطاَع  لرَُّسوَل ٱيُِطِع  مَّن﴿ کند، بنابراین: نمی
َ
ۖ ٱَ�َقۡد أ َ  .]۸۰النساء: [ ﴾�َّ

 ».است ردهکند، خدا را اطاعت کامبر اطاعت یه از پکسی ک«
 صخداوند در ادامه آیه فوق اطاعت از والیان امور و امامان را در اطاعت از پیغمبر

را دوباره ذکر » اطیعوا«عطف کرده است و واژه » الرسول«را بر ھا  آن داخل گردانیده و
ر شود، بلکه در امو نکرده است، زیرا امامان و حاکمان به صورت مطلق اطاعت نمی

 گیرند. پسندیده مورد اطاعت قرار می

 .)١(»إنما الطاعة يف املعروف«اند:  فرموده صھمچنانکه پیغمبر 
 یعنی: اطاعت تنھا در امور پسندیده رواست.

=.)٢(»ال طاعة يف معصية اهللا« و فرموده:
 یعنی: اطاعت در چارچوب معصیت خدا ناجایزاست.

 .)٣(»اخلالقال طاعة ملخلوق يف معصية «فرماید:  و می
 یعنی: نباید از ھیچ مخلوقی به ھنگام امر به معصیت خالق، اطاعت کرد.

 .)٤(»من أمر�م بمعصية اهللا فال تطيعوه«فرماید:  و می
 شما را به معصیت خالق امر کرد، اطاعت نکنید.ھرکس  یعنی:

کنند، خود بر این باورند که  منسوب می ساین روافض که خود را به شیعیان علی
، به صورت مطلق واجب است، و این دیدگاه از دیدگاه صعت از غیر پیغمبر اطا

                                           
 .۴۳۶، ۴۲۷، ۴/۴۲۶المسند،  - ١
 .۴۳۶، ۴۲۷، ۴/۴۲۶المسند،  - ٢
 .۵/۶۶المسند،  - ٣
 .۲/۹۵۵، و ابن ماجه، ۳/۶۷المسند،  - ٤



 ١٨٣ شود ): دربارۀ چگونگی انعقاد بیعتی که اطاعتش واجب می۱۱فصل (

گویند: اطاعت از حاکم به صورت  منسوبان به شیعة عثمان فاسدتر و نارواتر است که می
کردند  از یک حاکم موجود و صاحب قدرت اطاعت میھا  آن مطلق واجب است، زیرا

 دانند. ب میولی روافض اطاعت امامی معصوم و مفقود را واج
را ھا  آن در مورد ائمه خود عصمتی مثل روافض قائل نیستند و بلکهھا  آن به عالوه،

در اموری است که ھا  آن دانند که اطاعت از مثل خلفای راشدین و ائمه عادلی می
ھای حاکمان را  گویند: خداوند نیکی میکه  این حکمش پوشیده و نامعلوم است، و یا

بگویند: که  این کند و این دیدگاه بھتر است از یھایشان گذشت میکند و از بد قبول می
 کنند. حاکمان معصوم بوده و اشتباه نمی

دانند، اگرچه از بعضی از حقایق و  بنابراین ناصبانی که خود را شیعه عثمان می
اند، ولی خروج روافض از حقیقت و عدالت بیشتر و شدیدتر  عدالت و انصاف دور شده

وجود چگونه دیدگاه روافض با دیدگاه ائمه اھل سنت قابل مقایسه است است. با این 
که دیدگاھشان موافق قرآن و سنت بوده، و عبارت است از اینکه: اطاعت از حاکم در 

 چارچوب اطاعت از خدا واجب است، و نه در چارچوب معصیت خدا.





 

 

 :)۱۲فصل (
 یاس و مذاهب فقهدربارۀ قی

به قیاس روی آوردند و رأی اشخاص را ھا  آن ھمه فرق«گوید:  مؤلف رافضی می
پذیرفتند و بدین ترتیب چیزھایی وارد دین خدا نمودند که از آن نبود، و احکام شرعی 

و نه در  صانه را پدید آوردند که نه در زمان پیغمبر را تحریف کردند و مذاھب چھارگ
نبود و اقوال صحابه را ترک کردند. در حالی که نص صریح ھا  آن زمان صحابه خبری از

کنند که: اولین  بود، و خودشان روایت می  را به ترک قیاس امر کردهھا  آن خودشان
 ».کسی که قیاس نمود، شیطان بود

 کالم مؤلف از چند منظر قابل بررسی است: 
گانه  جمیع اھل سنتی که امامت خلفای سهکه  این وجه اول: ادعای مؤلف مبنی بر

اند، ادعای باطلی است. زیرا بعضی از فرق، قیاس را قبول  اند، قائل به قیاس را پذیرفته
گروھی از اھل ندارند، مثل؛ معتزله بغدادی، اھل ظاھر مثل ابن حزم، و غیره و نیز 

 حدیث و صوفیه قیاس را قبول ندارند.
اند، بنابراین نزاع بر سر این  به عالوه، بعضی از شیعه مثل زیدیه نیز قائل به قیاس

 موضوع در بین شیعه نیز وجود دارد.
وجه دوم: قیاس، حتی اگر دلیل ضعیفی ھم باشد، باز از تقلید از کسانی بھتر است 

داند که امثال مالک، لیث بن  اند و ھر عالم منصفی می دهکه به درجه مجتھدین نرسی
لیلی و امثال شافعی، احمد، اسحاق، ابوعبید و  سعد، اوزاعی، ابوحنیفه، ثوری، ابن ابی

 ترند. تر و فقیه عالمھا  آن ابوَثْور از عسکریین و امثال
از این ک ھری گوید. داند چه می به عالوه، این علماء از امام غایبی بھترند که نمی

علماء چنانچه نصی از پیغمبر بیابند، بدون ھیچ تردیدی نص ثابت شده را بر قیاس 
توانستند قیاس را بکار بگیرند، در  شمارند، ولی اگر در صورت نبودن نص، نمی مقدم می

بخشد در ھر حال از جھالتی که نه علم  بودند، قیاسی که ظن می آن صورت جاھل می
 ، بھتر است.به ھمراه دارد و نه ظن
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گوییم صحت آن به ثبوت رسیده است. این قول از  میھرچه  اگر روافض بگویند:
گوید، در حکم  مجتھد میھرچه  گویند: تر است که می قول بعضی از اھل رأی ضعیف

است. دیدگاه این گروه از اھل رأی از چنین قولی به صواب نزدیکتر  صکالم پیغمبر 
 ت.است، زیرا کذب و دروغ صریح اس

گویند: اعمال  به عالوه، دیدگاه این گروه از اھل رأی مثل قول کسانی است که می
اھل مدینه از صحابه گرفته شده و قول صحابه از پیغمبر گرفته شده است. و مثل قول 

گویند: اقوال صحابه در مواردی که قیاس بر آن متصور نیست،  کسانی است که می
گویند: قول مجتھد و   ثل قول کسانی است که میاست. و م صحتمًا منقول از پیغمبر 

 شیخ عارف، الھامی از سوی خداست و پیروی از آن واجب است.
 اند. اگر روافض بگویند: اینان تنازع کرده

اند. به این ترتیب روافض  شود: آنان (روافض) نیز تنازع نموده در جواب گفته می
به مثل ھمان ادعا و ھا  آن معارضه باه ک این توانند ھیچ ادعای باطلی را بکنند مگر نمی

 گویند مگر یا ادعایی برتر از آن بر علیه ایشان ممکن است، و روافض ھیچ حقی را نمی
اند. بدعت در برابر سنت  گروھی از اھل سنت نیز مثل آن و یا برتر از آن را گفتهکه  این

  َوَ� ﴿ فرماید: مثل کفر در برابر ایمان است. و خداوند می
ۡ
تُونََك بَِمَثٍل إِ�َّ ِجۡئَ�َٰك يَ�

 ِ ۡحَسَن َ�ۡفِسً�ا  ۡ�َقِّ ٱب
َ
 .]۳۳الفرقان: [ ﴾٣٣َوأ

م، و یآور ه ما حق را برای تو میکنیآورند مگر ا چ مثلی برای تو نمییآنان ھ«
 ».ه در برابر آن ناتوان شوند)کن کری بھتر (و پاسخی دندان شیتفس

جدید در دین باعث تحریف احکام وجه سوم: کسانی که با داخل کردن مسایل 
 صدروغ بر رسول الله ھا  این شریعت شدند، بیشتر از ھر مذھبی، از روافض ھستند:

را بیش از ھمه وارد دین خدا کردند. حقایقی را انکار نمودند که ھیچ مذھب دیگری 
غیر از اینان، انکار نکرد. قرآن را به تحریفی دچار ساختند که دیگران از آن تحریف 

َما﴿ مبرا ھستند، مثًال در تفسیر آیه: ُ ٱَوِ�ُُّ�ُم  إِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱَءاَمُنوا َّ� 
لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ  .]۵۵: ةالمائد[ ﴾٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعوَن  لزَّ

ھا  ھمان ؛اند آوردهمان یه اکھا  آن و ،امبر اویسرپرست و ولی شما، تنھا خداست و پ«
و   : خشوع وعکر مراد از( دھند ات میکوع، زکدارند، و در حال ر ه نماز را برپا میک

  اتکدارند و ز یاند برپا م وخاضع  خاشع  هک یحال : نماز را در یعنیاست.  للها  یبرا  خضوع



 ١٨٧  ): دربارۀ قیاس و مذاهب فقهی۱۲فصل (

  شانیا  پردازند پس یند، میجو ینم  یبرتر  و برآنان  دهیبر نورزکبر فقرا ت  هک  یرا در حال
 ».)اند فروتن  وستهیپ

اش را در نماز به  گویند: این آیه در مورد علی نازل شد که انگشتری روافض می
 گدایی بخشیده بود.

 .]۱۹الرحمن: [ ﴾١٩يَۡلَتقَِياِن  ۡ�َۡحَرۡ�نِ ٱ َمَرجَ ﴿ و در مورد:
ه با ھم کنار ھم قرار داد، در حالی کن) را در یریای مختلف (شور و شیدو در«

 ».تماس دارند
 گویند: این دو بحر علی و فاطمه ھستند. می

 .]۲۲الرحمن: [ ﴾٢٢ لَۡمرَۡجانُ ٱوَ  للُّۡؤلُؤُ ٱَ�ُۡرُج ِمۡنُهَما ﴿ در مورد:
ه با ھم کنار ھم قرار داد، در حالی کن) را در یریای مختلف (شور و شیدو در«

 ».تماس دارند
 باشند. لؤلؤ و مرجان، حسن و حسین میگویند:  می

بِٖ� ﴿ در مورد: ۡحَصۡيَ�ُٰه ِ�ٓ إَِماٖ� مُّ
َ
ٍء أ  .]۱۲یس: [ ﴾١٢َوُ�َّ َ�ۡ

ھا  آن اند و تمام آثار ش فرستادهیم و آنچه را از پینک ن ما مردگان را زنده مییقیبه «
 ».میا ای برشمرده نندهکار کتاب آشکز را در یو ھمه چ ؛میسیرا می نو

 باشد. طالب می گویند: مراد از امام مبین، علی بن ابی می

َ ٱ۞إِنَّ ﴿ در مورد:  لَۡ�ٰلَِم�َ ٱَءاَدَم َونُوٗحا َوَءاَل إِبَۡ�ٰهِيَم وََءاَل ِعۡمَ�َٰن َ�َ  ۡصَطَ�ٰٓ ٱ �َّ
ان برتری یم و آل عمران را بر جھانیخداوند، آدم و نوح و آل ابراھ. «]۳۳آل عمران: [ ﴾٣٣
 ».داد

 باشد. طالب است و نام ابوطالب، عمران می گویند: مراد از آل عمران، آل ابی یم

َة ﴿ در مورد: �ِمَّ
َ
 .]۱۲: ةالتوب[ ﴾ۡلُ�ۡفرِ ٱفََ�ٰتِلُٓواْ أ

 ».دینکار یکفر پکان یشوایبا پ«
 گویند: مراد از امامان کفر، طلحه و زبیر است. می

َجَرةَ ٱوَ ﴿ در مورد:  .]۶۰اإلسراء: [ ﴾لُۡقۡرَءاِن� ٱِ�  لَۡمۡلُعونَةَ ٱ لشَّ
 ».میا ردهکر که در قرآن ذکن شده) را ین شجره ملعونه ( درخت نفریھمچن«

 امیه است. گویند: مراد از این درخت ملعون، نسل بنی می



 مختصر منهاج السنة    ١٨٨

َ ٱإِنَّ ﴿ در مورد: َّ�  ۖ ن تَۡذَ�ُواْ َ�َقَرٗة
َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
 .]۶۷: ةالبقر[ ﴾يَأ

 ».دینکگاوی را ذبح  دھد ماده خداوند به شما دستور می«

 است. لگویند: مراد از بقره (گاو)، عایشه می

ۡ�َت َ�َۡحَبَطنَّ َ�َملَُك ﴿ در مورد: َ�ۡ
َ
 .]۶۵الزمر: [ ﴾لَ�ِۡن أ

 ».شود شوی، تمام اعمالت تباه می کاگر مشر«
لی را در والیت گویند: معنی آیه چنین است که: ای پیغمبر! اگر ابوبکر و ع می

 شود.  را ولی گردانی، اعمال تو تباه میھردو  گردانی و  شریک ھم
اند. سپس  خود آوردهھای  کتاب ھمه این موارد و امثال دیگری از این قبیل را در

عیلیه و نصیریه از ھمین منظر وارد دریای تأویل واجبات و محّرمات شدند، و اینان اسما
ند که عبارت است از: تحریف کالم از مواضع و معانی به راستی امامان تأویلی ھست

توشه اینان را وارسی کند به دریایی از منقوالت جعلی و دروغین و ھرکس  خودش، و
ای که با ھیچ گروه  خورد، به گونه بر میھا  آن تکذیب منقوالت حقیقی و تحریف معانی

و ھر نحله ھرکس  از قطعًا بیشھا  این و مذھب دیگری قابل مقایسه نیست. بنابراین
اند و تحریف کتاب توسط اینان با تحریف  اند و از آن کاسته دیگری بر دین خدا افزوده

 ھیچ مذھب دیگری قابل مقایسه نیست.
ای را پدید آوردند که نه در  اھل سنت مذاھب اربعه«گوید:  وجه چھارم: مؤلف می

ن کار اقوال صحابه را رھا زمان پیغمبر، و نه در زمان صحابه وجود نداشتند و با ای
 ».کردند

چه  ھا، آن در جواب وی باید گفت: مخالفت با صحابه و عدول و رویگردانی از اقوال
 زمانی در نزد امامیه امری ناپسند بوده است؟

شان بر مردم ھمه قرون  و برتریھا  آن اھل سنت بر محبت صحابه و والیت
را جایز ھا  آن دانند، و خروج از اجماع می را حجتھا  آن نظر دارند، و نیز اجماع اتفاق
اند: خروج از اقوال صحابه  شمارند، و بلکه حتی عموم ائمه مجتھد به صراحت گفته نمی

گویند: اجماع صحابه  برای مجتھد جایز نیست. بنابراین چگونه کسانی که خود می
صحابه را  شمارند، چگونه اینان مخالفت با حجت نیست، و صحابه را کافر و ظالم می

 شمارند؟ ایرادی بر اھل سنت می
گروه حجت است، و اگر حجت نیست ھردو  اگر اجماع صحابه حجت است، برای

 نباید علیه یکی، به آن احتجاج نمود.
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اند، ولی با آن  اگر منظور مؤلف این است که: اھل سنت آن را حجت شمرده
نیست که اھل سنت بر  اند. در جواب باید گفت: اصًال قابل تصور مخالفت ورزیده

مخالفت صحابه اتفاق نظر داشته باشند، در حالی که شکی نیست امامیه بر مخالفت 
نظر  بر مخالفت با اجماع صحابه نیز اتفاقکه  این نظر دارند، عالوه بر اجماع عترت اتفاق

و ابوبکر و عمر و  صدر عھد رسول الله  –فرزندان ھاشم  –دارند؛ زیرا در بین عترت 
از این ھیچیک  گانه و عصمت قائل به امامت ائمه دوازدهھیچیک  ،نان و علی عثم

 اند، و حتی گانه نخست را تکفیر ننموده خلفای سهھیچیک  اند، و دوازده نفر نبوده
اند، و صفات (خدا) را  از عترت به امامت این سه خلیفه ایرادی وارد نکردهھیچیک 

 اند. ننمودهاند، و تقدیر خدا را تکذیب  منکر نشده
بنابراین شکی نیست که امامیه بر مخالفت با اجماع عترت و مخالفت با اجماع 

کنند که نه با اجماع صحابه  نظر دارند. پس چگونه کسانی را سرزنش می صحابه اتفاق
 کنند و نه با اجماع عترت؟ مخالفت می

عھد رسول  ای را پدید آوردند که در مذاھب چھارگانه«گوید:  وجه پنجم: مؤلف می
 ».، خبری از آن مذاھب نبودصالله 

با وجود  –جواب: اگر مراد مؤلف این است که اھل سنت بر احداث این مذاھب 
نظر داشتند، این کذب و دروغی آشکار است، زیرا این  اتفاق –با صحابه ھا  آن مخالفت

وفات یافته در  ۱۵۰اند و بلکه ابوحنیفه در سال  ائمه [اربعه] در عصر واحدی نزیسته
 ۲۴۱و احمد بن حنبل در سال  ۲۰۴و شافعی در سال  ۱۷۹حالی که مالک در سال 

مردم را به ھیچیک  ند، وا از این ائمه مقلد دیگری نبودهھیچیک  اند. و وفات یافته
اند، بلکه ھمه این ائمه بزرگوار، مردم را به پیروی از  اطاعت از خودشان دستور نداده

اند و ھر وقت بین اقوال دیگران و قرآن و سنت مخالفتی  قرآن و سنت فرا خوانده
 اند. اند و پیروی از آن را بر مردم واجب نساخته اند، آن قول را رد کرده دیده

 اند. وید: مردم از این مذاھب پیروی کردهاگر بگ
جواب: این پیروی نتیجه تبانی و ھماھنگی ائمه نبوده است. بلکه مردم خودشان، 

اند و بعضی از آن امام. مثل حاجیانی که برای رسیدن  بعضی از این امام پیروی کرده
انتخاب و اختیار یک راھنما را ھا  آن به حج دنبال راھنما ھستند و در نھایت گروھی از

گاه به راه می می  دانند و گروھی دیگر، راھنمایی دیگر را. کنند که او را خبیر و آ
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اند، بلکه ھر گروه خطاھای  در این صورت اھل سنت بر باطل اتفاق و اجماع نکرده
اند که ھر شخصی باید ھمه  اند. بنابراین بر این مسأله اتفاق نکرده دیگران را انکار کرده

کی از این ائمه را برگزیند و به آن عمل کند، و بلکه جمھور اھل سنت عوام را به آراء ی
 دھند. دستور نمی صتقلید از ھمه اقوال شخص معّینی غیر از پیغمبر 

و خداوند متعال امت را به صورت کلی از افتادن به اشتباه مصون داشته، و لذا ھر 
ن در ھمان مورد راه صحیح را وقت یکی از علماء در مورد چیزی خطا کرد، دیگرا

پیمایند تا حقیقت ضایع و تباه نشود. به ھمین دلیل ھر جا خطاھایی از بعضی  می
در ھمان  –اشاره کرده است ھا  آن که مؤلف نیز به بعضی از –شود  علماء نقل می

اند. بنابراین اھل سنت به ھیچ وجه بر ضاللت  موارد سایر علماء راه صواب را پیموده
در بعضی از مسایل دینی، ھمچنانکه بارھا ھا  آن نخواھند کرد و اشتباه بعضی از اتفاق

شود. ولی در مورد شیعه باید گفت:  ایم، باعث ضرر و خسرانی در دین نمی بیان کرده
ای که ھمه شیعیان در آن مورد مخالف اھل سنت ھستند، در آن مورد به  در ھر مسأله

ای که با مسلمانان اختالف  و مسیحیان در ھر مسألهاند، ھمچنانکه یھودیان  خطا رفته
 اند. دارند، به خطا رفته

و نه در عھد صحابه  صاین مذاھب نه درعھد پیغمبر «گوید:  وجه ششم: مؤلف می
 ».وجود نداشتند

جواب: اگر مراد مؤلف این است که اقوال و آراء این مذاھب نه از پیغمبر و نه از 
و  صاند و اقوال پیغمبر  را از خود بافتهھا  آن این مذاھبصحابه نقل شده و بلکه اھل 

اند، این دروغ و اتھامی آشکار است. زیرا اھل این مذاھب بر  صحابه را ترک نموده
در  –مخالفت با صحابه متفق نیستند، و بلکه این مذاھب و نیز سایر اھل سنت 

ت به خاطر جھل به کنند و اگر بعضی از اھل سن دیدگاھھایشان از صحابه پیروی می
اند، بقیه با صحابه موافق بوده و اشتباه خطاکاران  مخالفتی نمودهھا  آن اقوال صحابه با

 اند. را تصحیح نموده
و اگر مرادش این است اھل این مذاھب (و بنیانگذاران آنھا) در عھد پیغمبر و 

ھا بعد از  نسل اند، این ایراد وارد نیست. زیرا بدیھی است که ھمه صحابه زندگی نکرده
 اند. نسل اول آمده

 ».و اقوال صحابه را ترک نمودند«گوید:  وجه ھفتم: مؤلف می
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کنده از اقوال  این کالم مؤلف دروغی آشکار است، زیرا کتب بزرگان این مذاھب آ
صحابه و استدالل به آن اقوال است، اگرچه شاید بعضی از اقوال تنھا در نزد بعضی از 

 مذاھب باشد.
 گویند: مذھب ابوبکر و عمر و غیره. نمیھا  آن لف بگوید: مرادم این است کهاگر مؤ

از ارباب مذاھب آثار و اخبار را ھریک  در جواب باید گفت: علت این امر این است که
را بیان نموده است، و به ھمین دلیل مذھبش ھا  آن آوری کرده و استنباط خود از جمع

 شود که کتب حدیث به کسانی نسبت داده می شود. ھمچنانکه به او نسبت داده می
اند، مثل: بخاری، مسلم و ابوداود، و ھمچنانکه قراءات به  آوری کرده را جمعھا  آن

 اند، مثل: نافع و ابن کثیر. کسانی منسوب است که آن قراءات را برگزیده
کنند و  گویند، از گذشتگانشان نقل می در واقع غالب چیزھایی که این مذاھب می

کنند، استنباط  عضی از چیزھایی ھم که تعدادی از این مذاھب از گذشتگان نقل نمیب
اند که در  باشد. که بعد از این ارباب مذاھب، افرادی آمده خودشان از آن اصول می

اند که خود آن ارباب آن برداشت را ناصواب  ھایی داشته بررسی اقوال این ارباب برداشت
اند  ھا در راستای حفظ دین صورت گرفته است و خواسته اند و ھمه این تالش دانسته

ِ ﴿ مشمول مضمون آیه زیر باشند: ُمُروَن ب
ۡ
. ]۷۱: ةالتوب[ ﴾لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱيَأ

 ».نندک ر میک، و نھی از منامر به معروف«
دیگران آن را اند،  عمدًا و یا سھوًا دچار خطا و اشتباه شدهھا  آن پس ھر وقت یکی از

ھا  آن اند. و علماء از پیغمبران بزرگتر نیستند که خداوند در مورد دو تن از انکار کرده

َوُ�نَّا  لَۡقۡومِ ٱإِۡذ َ�َفَشۡت �ِيهِ َ�َنُم  ۡ�َۡرثِ ٱوَُسلَۡيَ�َٰن إِۡذ َ�ُۡكَماِن ِ�  دَ ۥَوَداوُ ﴿ فرماید: می
ۡمَ�َٰها ٧٨ِ�ُۡكِمِهۡم َ�ٰهِِديَن  ۚ  َ�َفهَّ  و. «]۷۹-۷۸األنبیاء: [ ﴾ُسلَۡيَ�َٰنۚ َوُ�ًّ َءاتَۡيَنا ُحۡكٗما وَِعۡلٗما

ه گوسفندان بی کشتزاری که درباره کاور) ھنگامی یمان را (به خاطر بیداوود و سل
و ما بر  ؛ردندک رده) بودند، داوری میکده (و آن را تباه یشبان قوم، شبانگاه در آن چر

از آنان ھریک  و به ؛میمان فھماندیم واقعی) آن را به سلکحم. ما (یم آنان شاھد بودکح
 ».میستگی) داوری، و علم فراوانی دادی(شا

عام «در  صنقل شده که پیغمبر سو در صحیحین در حدیث صحیحی از ابن عمر

ال يصل� أحد العرص إالَّ يف ب� قر�ظة فأدر�تهم صالة «به اصحابش فرمود: » الخندق
العرص يف الطر�ق، فقال بعضهم: لم يرد منا تفو�ت الصالة، فصلّوا يف الطر�ق. وقال 
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قر�ظة، فصلوا العرص بعد ما غر�ت الشمس، فما عنّف  بعضهم: ال نصّ� إالَّ يف ب� 
 .)١(»واحدة من الطائفت�
قریظه نخواند.  نماز عصر را جز در بنیھیچکس  ود:فرمھا  آن یعنی: پیغمبر به

صحابه در راه بودند که وقت نماز عصر فرا رسید، بعضی گفتند: از ما خواسته نشده که 
نمازمان فوت شود، بنابراین در راه نماز [عصر] را اقامه کردند. و بعضی دیگر گفتند: 

بعد از غروب خورشید [در  خوانیم، بنابراین نماز عصر را قریظه نماز نمی جز در بنی
 از این دو گروه را سرزنش نکرد.ھیچیک  قریظه] اقامه نمودند. پیغمبر بنی

 و صو این دلیلی است بر اجازه تنازع مجتھدان در مورد فھم کالم رسول الله 
 اند. از طرفین به اشتباه نرفتهھیچیک 

جت بوده و از گوید: اجماع ائمه چھارگانه ح از اھل سنت نمیھیچیک  وجه ھشتم:
اشتباه معصوم است و حتی ھیچ کسی نگفته: حق و حقیقت منحصر در این چھار 

از این چھار مذھب خارج باشد، باطل است. بلکه اگر شخصی که ھرچه  مذھب است و
از پیروان این چھار امام نیست، مثل سفیان ثوری، اوزاعی، لیث بن سعد و مجتھدانی 

ند، اگر این افراد قولی مخالف با قول چھار امام بگویند، آن ا بودهھا  این که قبل و بعد از
شود و قول راجح، قولی است که  مسأله مورد تنازع به خدا و رسول ارجاع داده می

 پشتوانه محکم استدالل داشته باشد.
اند که: قیاس باید  صحابه به صراحت کامل بیان کرده«گوید:  وجه نھم: مؤلف می

ھای  گویند: با نقل دانند، می علماء که قیاس را حجت می جواب: جمھور». ترک شود
قائل به حجیت رأی و اجتھاد بوده و قیاس ھا  آن صحیح از صحابه نقل شده که

نقل شده است. و ھا  آن اند، ھمچنانکه نکوھش موارد و انواعی از قیاس از کرده
یاس در اند: نکوھش ق نقل صحیح بوده و از اصحاب روایت شدهھردو  گویند: می

اند: بیع نوعی از ربا  مواردی است که معارض نص باشد، مثل قیاس کسانی که گفته
است، و مثل قیاس شیطان که با آن به معارضه امر و فرمان خدا مبنی بر سجود برای 

اید [یعنی  آدم پرداخت، و مثل قیاس مشرکانی که گفتند: آیا آنچه را که خودتان کشته
ولی آنچه را که خداوند کشته [یعنی ھالک شده و ذبح  خورید اید]، می ذبح کرده

                                           
 .۳/۱۳۹۱و مسلم،  ۵/۱۱۲بخاری،  - ١



 ١٩٣  ): دربارۀ قیاس و مذاهب فقهی۱۲فصل (

َ�ِٰط�َ ٱ�نَّ ﴿ فرماید: خورید؟ خداوند می نگردیده است]، نمی ۡوِ�َآ�ِِهۡم  لشَّ
َ
َ�ُوُحوَن إَِ�ٰٓ أ

َطۡعُتُموُهۡم إِنَُّ�ۡم لَُمۡ�ُِ�وَن 
َ
 .]۱۲۱األنعام: [ ﴾١٢١ِ�َُ�ِٰدلُوُ�ۡمۖ �ۡن أ

نند، تا با شما به مجادله ک انه القا مییخود مطالبی مخف ن به دوستانیاطیو ش«
 ».د بودیخواھ کد، شما ھم مشرینکاطاعت ھا  آن اگر از ؛زندیبرخ

و نیز مثل قیاسی که فرع در داشتن علت حکم با اصل مشترک نیست. بنابراین 
شود: یا به خاطر نبودن شروط قیاس که ھمان مساوی  قیاس به چند دلیل نکوھش می

یا به خاطر وجود مانعی که اجازه و  )١(دن اصل و فرع در داشتن علت حکم استنبو
آید که نّصی در آن  گردد، و این مسأله زمانی پیش می دھد، نکوھش می قیاس را نمی

سبب در آن واحد موجود باشند، یعنی ھم ھردو  زمینه وجود داشته باشد. چنانچه
نصی مانع قیاس گردد، باز قیاس علت حکم در اصل و فرع یکسان نباشد و ھم 

 نارواست.
ولی قیاسی که اصل و فرع در آن دارای علت واحدی برای حکم باشند و با دلیلی 

 باشد.  تر معارض نباشد، جایز می قوی
ھای  اند و بسیاری از فقھاء قیاس ھا فاسد و باطل و شکی نیست که بعضی از قیاس

اند.  گردند و بعضی به اتفاق [و اجماع] باطل اند که بعضی با نص باطل می ناروایی کرده
کند، ھمچنانکه  ھا را نمی ھا اقتضای بطالن ھمه قیاس ولی بطالن بسیاری از قیاس

 وجود کذب [و جعل] در بسیاری از احادیث مقتضی جعل بودن کل احادیث نیست.

                                           
 باشد. مترجم. از اصل مقیس علیه و مراد از فرع، مقیس میمراد  - ١





 

 

 :)۱۳فصل (
فرقۀ امامیه همان که  این دربارۀ باطل بودن ادعای رافضی مبنی بر

 فرقۀ نجات یافته است

وجه دوم در باب وجوب پیروی از مذھب امامیه: از شیخ و «گوید:  مؤلف رافضی می
(قدس الله روحه) امام اعظم خواجه نصیرالمله والحق والدین محمد بن حسن طوسی 

در مورد مذاھب پرسیدم. در جواب گفت: در مورد آن و نیز در مورد حدیث 

ستفرتق أميت ىلع ثالث «فرموده است:  صایم، که پیغمبر  تحقیق کرده صپیغمبر
 .)١(»وسبع� فرقة، منها فرقة ناجية وابلايق يف انلار

ھا اھل  این فرقه یعنی: امت من به ھفتاد و سه فرقه تقسیم خواھد شد: یکی از
 شوند. یابند و بقیه وارد جھنم می بھشت بوده و نجات می

ھای ھالک شونده را در حدیثی  فرقه ناجیه (نجات یافته) و نیز فرقه صپیغمبر 

مثل «فرماید:  دیگر که صحیح و مورد اتفاق است، معین نموده است، در آن حدیث می
=.»ختلف عنها غرقأهل بييت كمثل سفينة نوح: من ر�بها �ا ومن 

سوار این کشتی شود، نجات ھرکس  اند: یعنی: اھل بیت من مانند کشتی نوح
 تخلف ورزد، غرق خواھد شد.ھا  آن ازھرکس  یابد و می

گوید: به این ترتیب پی بردیم که فرقه امامیه ھمان فرقه  خواجه نصیرالدین می
یع مذاھب دیگر در اصول ناجیه است، زیرا امامیه از جمیع مذاھب متمایز بوده و جم

 ».اند عقاید مشترک
 در جواب باید گفت: کالم مؤلف از وجوھی قابل نقد و بررسی است:

گوید: خداوند موجب بالذات است، کافر  وجه اول: این مؤلف امامی کسی را که می
این کالم مستلزم «... شمارد، ھمچنانکه قبال ًکالمش را بازگو کردیم که گفته بود:  می

 ».ست که خداوند موجب بالذات باشد و نه مختار و این کالم مستلزم کفر استاین ا

                                           
 .۴/۱۳۴، ترمذی، ۴/۲۷۶سنن ابی داود،  - ١
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نامد و به کالمش  از طرف دیگر این شخص که شیخ اعظم و امام خودش می
گوید: خداوند موجب بالذات است و  ورزد، خودش از کسانی است که می احتجاج می

باشد، ھمچنانکه  ن آن] میبودن جھان و نه حادث بود  قائل به قدم عالم [یعنی قدیمی
این مطالب را بیان کرده است. پس بنا بر قول مؤلف این » شرح االشارات«در کتابش 

شود، در حالی که در دین مسلمانان احتجاج به قول کافر  شیخ اعظم کافر شمرده می
 جایز نیست.

دانند  در نزد عوام و خواص شناخته شده و ھمه می –طوسی  –وجه دوم: این مرد 
ھای مشرک به  وزیر اسماعیلیه باطنی و ملحد بوده است. و وقتی ترک )١(که در الموت

سرزمین اسالم روی آوردند و نفوذ کردند و در بغداد، پایتخت اسالم، به قدرت و نفوذ 
ن مشرک اشاره کرد که رسیدند، ابن طوسی در لباس یک منجم به ھوالکو، فرمانده ترکا

خلیفه را به قتل برساند و علماء و دینداران را قتل و عام کند و اھل صنایع و تجارت را 
که باعث منفعت دنیوی وی بودند، به حال خود رھا کند. و این طوسی ھمان کسی 

خواست به  را از آن که میھرچه  است که بر اموال وقفی مسلمانان سیطره پیدا کرد، و
بخشید. و وقتی که در ھا  آن شیوخ مشرکانی مثل جادوگران بخشیه و امثال علماء و

ای احداث کرد، کمترین سھم آن به افرادی  مراغه و بر سر راه صائبه مشرک رصدخانه
رسید که به اھل دیانات نزدیکتر بودند و بیشترین سھم آن به کسانی رسید که از اھل 

معّطله و سایر مشرکان. اگرچه نجوم و طب و دیانات دورتر بودند، مثل صائبه مشرک و 
 امثال آن را وسیله ارتزاق و کسب درآمد او بودند.

شمردند  و مشھور است که طوسی و پیروانش واجبات و محرمات اسالم را سبک می
اند و از امور ناروا و نوشیدن شراب و  و بر فرایض، مثًال بر نماز پایبندی مداوم نداشته

شود که در ماه  نمودند و حتی گفته می از این قبیل پرھیز نمیانجام اموری دیگر 
نوشیدند و این  خواندند و مرتکب امور ناشایست شده و شراب می رمضان نماز نمی

 حقایق بر اھل خبره پوشیده نیست.
اند که  اند کسانی و جز در معیت با مشرکان، ھیچ قدرت و نمودی نداشته

 دیان و مسیحیان است.شان بدتر از دینداری یھو دینداری

                                           
 ھای دیلم که یکی از پادشاھان دیلم آن را ساخته است. ای در کوه  نام قلعه - ١
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شد،  ھا بیشتر می رشد اسالم در بین مغوالن و سایر ترکھرچه  به ھمین دلیل،
شد، چون دشمنی شدیدی با اسالم و مسلمانان داشتند و  قدرت و نفوذ اینان کمتر می

لذا در نزد امیر نوروز، مجاھد شھید، از کمترین منزلت برخوردار بودند، امیر نوروز 
که غازان، پادشاه مغول را به اسالم دعوت کرد و به او وعده داد که ھمان کسی است 

اگر مسلمان شود او را یاری دھد، و ھمان کسی است که مشرکانی از قبیل جادوگران 
ھا  بت ھا را ویران کرد و خانه شدند، به قتل رساند، بت بخشیه و غیره را که مسلمان نمی

ده ساخت، و قتل عام نمود، و یھودیان و ھا را پراکن را شکست و خدمتکاران بتکده
مسیحیان را تحقیر نموده و وادار به پرداخت جزیه کرد، و به وسیله ھمین امیر نوروز 

 اسالم در بین مغوالن و پیروانشان گسترش یافت. 
خالصه اینکه، حقیقت حال این طوسی و پیروانش در نزد مسلمانان مشھورتر و 

ه تعریف و توصیف داشته باشد. و اگر با این وجود گفته تر از آن است که نیاز ب معروف
اش مقید و پایبند بوده و  شود: طوسی در اواخر عمر خود به خواندن نمازھای پنجگانه

 به تفسیر بغوی و فقه و امثال آن مشغول بود. 
پذیرد و از گناھان  اگر از الحادش توبه کرده باشد، خداوند توبه بندگانش را می

ِينَ ٱ۞قُۡل َ�ٰعَِبادَِي ﴿ فرماید: و خود می کند گذشت می نُفِسِهۡم َ� َ�ۡقَنُطواْ  �َّ
َ
ٰٓ أ فُواْ َ�َ َ�ۡ

َ
أ

ِۚ ٱِمن رَّۡ�َةِ  َ ٱإِنَّ  �َّ نُوَب ٱَ�ۡغفُِر  �َّ ُّ�  ۚ  .]۵۳الزمر: [ ﴾َ�ِيًعا
د ید! از رحمت خداوند نومیا ردهکه بر خود اسراف و ستم کبگو: ای بندگان من «
 ».آمرزد ه خدا ھمه گناھان را میکد ینشو

ولی آنچه از طوسی نقل کرده، اگر قبل از توبه باشد غیر قابل قبول است، و اگر بعد 
شود که از رفض (رافضی بودن) توبه نکرده است و بلکه نشان  از توبه باشد، مشخص می

قابل از این دو حالت قولش غیر ھریک  دھد که از الحاد نیز توبه نکرده است و در می
قبول است. به احتمال ارجح طوسی و امثال او به خاطر منّجم بودن در نزد مشرکان 

 شدند و در این صورت الحاد و دین ستیزی او آشکار است. مغول جمع می
کسی که امثال ابوبکر، عمر و عثمان و سایر سابقین نخستین مھاجر و انصار را 

حنیفه و احمد بن حنبل و پیروانشان را مورد طعن قرار داده و امثال مالک، شافعی، ابو
را به خاطر اشتباھات بعضی مثل مباح دانستن ھا  آن نیز مورد طعن قرار داده و

دھند. چنین شخصی چگونه به خودش  جویی قرار می شطرنج و موسیقی مورد عیب
دھد که برای اثبات مذھب خود به قول افرادی احتجاج ورزد که به خدا و  اجازه می
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دانند.  اند، حرام نمی ت ایمان ندارند. آنچه را که خدا و پیغمبرش تحریم نمودهروز آخر
شمارند، مثل ارتکاب  کنند. و محرمات مورد اتفاق را حالل می از دین حق پیروی نمی

خوانند. از امیال و  فاحشه و نوشیدن شراب در ماه رمضان. کسانی که نماز نمی
کنند. حریم دین را  ود شریعت را رعایت نمیکنند، حد شان پیروی می ھواھای نفسانی

ای ھستند  روند و خالصه به گونه شمارند و به راھی متغایر با راه مؤمنان می سبک می
 باشند: که مشمول ابیات زیر می

ــــــــة ــــــــكو بلي ــــــــدين يش  ال
 

ـــــــفية  ـــــــة فلس ـــــــن فرق  م
 

 ال يشـــــــــــهدون صـــــــــــالة
 

ـــــــــــة   إال ألجـــــــــــل التقي
 

ــــــــــع إالَّ  ــــــــــر الرش  وال ت
 

ـــــــــــــة  ـــــــــــــة مدني  سياس
 

ــــــــــــــه ــــــــــــــؤثرون علي  وي
 

ـــــــــــفية  ـــــــــــاً فلس  مناهج
 

 نالد. ای فلسفی پدید آمده، می یعنی: دین از بالی سختی که از ناحیه فرقه
 خوانند. ای که نماز را جز از باب تقیه نمی فرقه

 نگرند. داری نمی و به شریعت جز به مثابه سیاستی برای جامعه
 دھند. ھای فلسفی را بر آن ترجیح می و مسلک

اند: با اولیای با تقوای خداوند که عبارت از سابقان نخستین  اینگونه روافض ھمیشه
ورزند و با کفار و منافقان  مھاجر و انصار و پیروان راستین ایشان ھستند، دشمنی می

کنند: در بین منتسبان به اسالم اسماعیلیه باطنی ملحد و  رابطه دوستی برقرار می
با آن طعن و ھرکس  باشند. پس میستیز شدیدترین و بزرگترین منافقان  دین

اش از اقوال ائمه مسلمانان، برای اثبات دیدگاه خودش به آراء این منافقان  جویی عیب
 احتجاج بورزد، باید او را بزرگترین دوست منافقان و دشمن مؤمنان نامید.

بسی شگفت است که این مصنف رافضی و خبیث و کذاب و افترا زننده، از طرفی 
زرگی که ساخته دست خودش و برادران و ھمکارانش است، به ابوبکر، ھای ب بھتان

عمر، عثمان و سایر سابقان نخستین و پیروانشان، و نیز به سایر ائمه اسالمی نسبت 
کند که در  دھد، و از طرف دیگر برای اثبات دیدگاه خود به اقوال شخصی استناد می می

شیخ بزرگ ما «گوید:  ور است، مینزد مسلمانان به دشمنی با خدا و پیغمبرش مشھ
این در حالی ». = خداوند روحش را پاک گرداند قدس الله روحه«گوید:  و می» گوید می
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است که مؤلف خودش این شخص و امثال او را کافر شمرده است و نیز در حالی است 
 کند. که بھترین برگزیدگان مسلمان متقدم و متأخر را لعنت می

لَمۡ ﴿ فرماید: باشند که می زیر میبنابراین مشمول آیه 
َ
ِينَ ٱتََر إَِ�  � وتُواْ نَِصيٗبا ّمَِن  �َّ

ُ
أ

ِ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ ۡبِت ٱيُۡؤِمُنوَن ب ُٰغوتِ ٱوَ  ۡ�ِ ۡهَدٰى ِمَن  ل�َّ
َ
ُؤَ�ٓءِ أ ٰٓ�َ ْ ِيَن َ�َفُروا ِينَ ٱَو�َُقولُوَن لِ�َّ َّ� 

ْ َسبِيً�  ْوَ�ٰٓ�َِك  ٥١َءاَمُنوا
ُ
ِينَ ٱ أ ۖ ٱلََعَنُهُم  �َّ ُ ُ ٱَوَمن يَۡلَعِن  �َّ ﴾ ٥٢نَِصً�ا  ۥفَلَن َ�َِد َ�ُ  �َّ

 .]۵۲-۵۱النساء: [
ن حال)، به یتاب (خدا) به آنان داده شده، (با اکای از  ه بھرهکسانی را کدی یا ندیآ«

ند: یگو افران میکآورند، و درباره  مان مییپرستان) ا (بت و بت»  و طاغوت»  جبت«
ه کسانی ھستند کھا  آن ؟»ترند افتهیت یاند، ھدا مان آوردهیه اکسانی کاز آنھا، «

را خدا از رحمتش دور ھرکس  و ؛شان را از رحمت خود، دور ساخته استیخداوند، ا
 ».افتیاوری برای او نخواھی یسازد، 

اند، زیرا به بعضی از مسایل مطرح شده در  ای از کتاب [قرآن] برده امامیه نیز بھره
جز ھرچه  –ھایی از ایمان به جادوگری و طاغوت  کنند و با این وجود رگه آن اقرار می

ھای متضمن این امور را  فلسفهھا  آن وجود دارد، چرا کهھا  آن در –خدا پرستیده شود 
ھا را به  دانند، آرامگاه و عبادت در برابر مردگان را جایز میشمارند و دعا  بزرگ می

دانند که دارای آداب و مناسک خاص  را حجی میھا  آن مساجد تبدیل کرده و زیارت
 ».آداب زیارت قبور«گویند:  باشد و می خودش می

ام که بعضی از ایشان زیارت آن قبور را از حج خانه  از افراد مورد اعتمادی شنیده
دانند و این  تر می ورزیدن را از عبادت خدا با ارزش  شمارند! یعنی شرک بزرگتر میخدا 

 بزرگترین مصداق ایمان به طاغوت است.
بودن جھان و نفی حدوث آن) و  اینان در مورد کسانی که قائل به قدم عالم (قدیمی

افر باشند و خود به ک اند و جاده صاف کن شرک می جواز به فریاد خواندن ستارگان
ستیزان  ترند و این دین یند: این افراد از مؤمنان راه یافتهگو اند، می بودنشان اقرار کرده

 شمارند. مشرک را بر سابقان نخستین مھاجر و انصار و پیروان راستینشان برتر می
و البته این کار روافض عجیب و غریب نیست، زیرا عوام و خواص به دوستی روافض 

گاھند به ھا  آن و مشرکان و ھمکاری بابا یھودیان، مسیحیان  برای کشتار مسلمانان آ
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ای که گفته شده: ھیچ وقت مسلمانان با یھودیان، مسیحیان و مشرکان  گونه
 اند.  روافض از غیر مسلمانان حمایت کردهکه  این اند، مگر نجنگیده

ھستند ھایی  ھا و فرقه داند که اسماعیلیه و نصیریه از گروه وجه سوم: ھر کسی می
نصیب:  که اظھار تشیع نمودند، اگرچه در باطن کفاری بودند از ھر دین و آیینی بی

نصیریه از غالت روافض ھستند که قائل به الوھیت بوده و به اتفاق مسلمانان از 
 یھودیان و مسیحیان کافرترند.

فرادی باشند و ا و اسماعیلیه باطنیه از نصیریه نیز کافرترند، زیرا قائل به تعطیل می
شوند،  می» ناموس اکبر و بالغ اعظم«رسند یعنی صاحب  که به مرتبه آخر میھا  آن از

گویند: جھان فاعل ندارد و ھیچ علت و خالقی در  ھایی ھستند که می اینان از دھری
گویند: ما با فالسفه جز بر سر واجب الوجود اختالف دیگری نداریم:  کار نیست. و می

لوجودند در حالی که به نظر ما واجب الوجوب حقیقت ندارد و فالسفه قائل به واجب ا
آن ھا  آن کنند و حتی بعضی از او را مسخره می» الله«اسامی واالی خدا و مخصوصًا نام 

 گذارند. نویسند و آن را زیر پا می را بر کف پاھایشان می
لی ھستند، بعضی از اسماعیلیه نیز در مرتبه بھتری قرار دارند و قائل به سابق و تا

نامند.  را نور و ظلمت میھا  آن ھمان دو امری که فالسفه آن را عقل و نفس، و مجوس
به این ترتیب اینان نیز لباس تشیع را به مذھبی از مذاھب صائبه و مجوسیان 

 اند. پوشانیده
شکی نیست که صائبه و مجوسیان از یھودیان و مسیحیان بدترند، ولی خود را 

ایم این است که:  به سلک تشیع در آمدهکه  این اند: علت ند و گفتها شیعه معرفی کرده
تر از ھر مذھبی ندای ما را لبیک گفتند، چراکه به شدت از شریعت اسالم  شیعه سریع

جھالت و تصدیق امور مجھول و نامعلوم در بین که  این دور شده بودند. و نیز به علت
 شیعه بسیار است.

اند، مثل:  و سردمداران اینان در باطن فالسفه بوده به ھمین جھت است که بزرگان
ھای این فرقه به سر  ھمین خواجه نصیر طوسی و سنان بصری که در شام در قلعه

 ام. برداشتهھا  آن گفت: روزه، نماز، حج و زکات را از دوش برد و می می
ھم  اند و از ھمین طریق ای که برای ورود به اسالم اظھار تشیع نموده اسماعیلیه

اند وارد اسالم شوند، و شیعیان به جای خدا و پیغمبر به این سردمداران روی  توانسته
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اند، شھادت چنین  بودهھا  آن ، یاورانصاند و به جای یاری خدا و پیغمبرش  آورده
 ای مبنی بر حقانیت تشیع به اتفاق علماء مردود است. اسماعیلیه

باطن در حال دشمنی با اسالم است و  زیرا اگر این شاھد بداند که از درون و در
باشد، مجبور است تشیع را بزرگ  اش برای نفوذ در بین مسلمانان می اظھار تشیع

باشد،  بشمارد و شھادتش بر آراء تشیع، به مثابه شھادت شخص به نفع خودش می
 داند که در این مورد نیز مثل سایر دھد و می داند که دارد به دروغ گواھی می منتھا می

گوید. ولی اگر از ته قلب معتقد به دین اسالم باشد  موارد و سایر احوال دیگر دروغ می
 بر دین اسالم ھستد، باز شھادتش مبنی بر تأیید –شیعیان  –و گمان کند که اینان 

به مثابه شھادت شخص به نفع خودش است، منتھا این شھادت از روی جھالت و  ھا، آن
 ی.ضاللت است و نه دروغ و مکار

صورت شھادت شخص به نفع خودش پذیرفتنی نیست: چه شخص کذب ھردو  و در
و دروغ عقاید خود را بداند و چه معتقد به صدق و حقانیت عقاید خودش باشد. 

ال تقبل شهادة خصم وال «روایت شده که فرمود:  صھمچنانکه در سنن از پیغمبر 
 .)١(»ظن� وال ذی غمر ىلع أخيه

 شود. دار بر برادر [مؤمنش] پذیرفته نمی متھم و کینهیعنی: شھادت دشمن، 
دار ھستند، بنابراین شھادتشان  و اینان نسبت به اھل سنت دشمنانی متھم و کینه

 در ھر صورتی مردود است.
توان به مؤلف گفت: اوًال: شما قومی ھستید که این گونه احادیث را  وجه چھارم: می

کنند و  ل سنت با اسانید اھل سنت روایت میدانید، زیرا این حدیث را اھ حجت نمی
خود این حدیث، با این الفاظ در صحیحین نیست و بلکه بعضی از اھل حدیث مثل ابن 

اند. و تنھا اھل سنن مثل ابوداود، ترمذی و ابن ماجه  حزم و غیره آن را زیر سؤال برده
 .)٢(اند و اھل مسانید مثل امام احمد و غیره آن را روایت نموده

                                           
 ، تحقیق: احمد شاکر.۱۶۳و  ۱۱/۱۳۸و  ۱۰/۲۲۴نگا: المسند،  - ١
در باب الفتن) آن را  ۳۹۹۱) و ترمذی (به شماره ۵، ۵/۴ابوداود (مقصود حدیث افتراق است که  - ٢

اند و ترمذی آن را حسن صحیح شمرده است، محدثان دیگری نیز این حدیث را  روایت کرده
 اند و این حدیث طرق زیادی دارد. روایت کرده
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ین حدیث چگونه با اصول شما در پذیرش حدیث سازگار است که به آن احتجاج ا
توان در اصلی از  ورزید؟ و به فرض ثبوت این حدیث از اخبار آحاد است و چگونه می می

به اخبار آحادی  –به جز یک فرقه  –اصول دین و گمراه شمردن جمیع مسلمانان 
 کند؟! نمی احتجاج بورزد که در فروع عملی به آن احتجاج

 شود؟! و آیا این چیزی جز بزرگترین تناقض و جھالت شمرده می
در  صوجه پنجم: تفسیر این حدیث دو وجه دارد: در روایتی آمده که از پیغمبر 

بر چیزی باشد که امروزه من و ھرکس  مورد فرقه ناجیه سؤال شد و ایشان فرمودند:
روایتی دیگر فرمود: فرقه ناجیه، اصحابم بر آن ھستیم، از فرقه ناجیه است. و در 

 جماعت [مسلمین] ھستند.
ھا  آن مقتضی خروجھردو  باشند، و ھر دو تفسیر از فرقه ناجیه ناقض قول امامیه می

از جماعت مسلمانان خارجند: امامان ھا  آن از دایره شمول فرقه ناجیه ھستند، زیرا
به معاویه و پادشاھان  چه برسد –جماعت مسلمانان مثل ابوبکر، عمر و عثمان را 

نمایند. و ھمچنین علماء و زھاد  تکفیر و یا تفسیق می –عباس  امیه و بنی بنی
مسلمانان مثل مالک، ثوری، اوزاعی، لیث بن سعد، ابوحنیفه، شافعی، احمد، اسحاق، 
ابوعبید، ابراھیم بن ادھم، فضل بن عیاض، ابوسلیمان دارانی، معروف کرخی و امثال 

کنند و در معرفت و شناخت سیره صحابه پیغمبر و اقتداء  فیر و یا تفسیق میاینان را تک

ترند.  بھره از ھمه بی -شان یو چه بعد از وفات ا صچه در حیات پیغمبر  –ھا  آن به
گاه به حدیث و منقوالت و رجال ضعیف و ثقه خیلی آشکار  این حقیقت در نزد علمای آ

توزند و با اھل حدیث  ث جاھل و کینهاست. روافض بیشتر از ھمه نسبت به حدی
 شدیدترین دشمنی را دارند.

ھا  آن بنابراین چنانچه فرقه رستگار پیروان صحابه باشند، اھل سنت مراد است. زیرا
و صحابه در  صپیروان صحابه ھستند، چرا که اھل سنت به سنتی پایبندند که پیامبر 

مر پیغمبر، افعال و تقریرات ایشان. به آن پایبند بودند مثل اوا صزمان حیات پیغمبر 
شود که دینشان را چند قسمت نکرده و پراکنده  جماعت نیز به کسانی گفته می

اند از دایره شمول  اند. کسانی که دینشان را تکه تکه نموده و پراکنده شده نشده
مبرا ساخته است. به این ترتیب ھا  آن را از صاند و خداوند پیغمبرش  جماعت خارج

توان پی برد که وصف و ویژگی فرقه رستگار بر اھل سنت منطبق است، و نه بر  می
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داند که از سنت پیغمبر و صحابه  ای می روافض، زیرا حدیث، فرقه رستگار را فرقه
 شوند.  پیروی نموده و از جماعت مسلمانان جدا نمی
ای گفته شده که پایبند به سنت  به فرقهاگر گفته شود: در حدیث فرقه رستگار 

باشند و بنابراین کسی که بعد از وفات  صپیغمبر و اصحابش در زمان حیات پیغمبر 
دانیم که بعد از  شان از این سنت روی بگرداند، از فرقه رستگار نخواھد بود و ما مییا

 از فرقه رستگار نیستند.ھا  آن تعدادی مرتد شدند، پس صوفات پیغمبر 
ر جواب بایدگفت: آری، بعضی مرتد شدند و مشھورترین این مرتدان دشمنان د

باشند، مثل مسیلمه کذاب و پیروانش و ... که روافض این  و پیروانشان می سابوبکر
مرتدان را دوست دارند، ھمچنانکه چندین تن از علمایشان این حقیقت را برمال 

بر راه صواب بودند و  –مرتدان  –آن  گویند: اند، مثل ھمین مولف و غیره که می ساخته
 را به ناحق کشت.ھا  آن ابوبکر

، سمشھورترین مرتدان، غالیانی ھستند که بعد از ادعای الوھیت علیھا  این بعد از
را به آتش کشید، و این گروه ھمان سبائیه یعنی پیروان عبدالله بن سبأ ھا  آن خود علی

 ذاری کرد.گ ھستند که نفرین ابوبکر و عمر را پایه
عبید  اولین شخص از منتسبان به اسالم که ادعای نبوت نمود، مختار بن ابی

باشد که شیعه بود. بنابراین مرتدان شیعه از سایر فرق بیشترند و به ھمین دلیل  می
یافت ھا  آن مرتدانی بدتر از غالیان، مثل نصیریه و مثل اسماعیلیه باطنی و امثال

 شود. نمی
باشد. بنابراین مرتدان  می سدر مبارزه با مرتدان، ابوبکر صدیق و مشھورترین مردم

ای بیش از مرتدان موجود در بین دشمنان ابوبکر نخواھند بود. و این یعنی  ھیچ فرقه
ترند  مرتدانی که ھنوز ھم بر روی پاشنه پا در حال چرخیدن ھستند، بر روافض منطبق

 تا اھل سنت.
داند  این مسأله بدیھی است و ھر عاقلی که اسالم و مسلمانان را بشناسد، آن را می

و شک ندارد که مرتدان منتسب به شیعه، شدیدتر و بدتر از مرتدان منتسب به اھل 
 ورزند. کفر می –باشد ھا  آن اگر مرتدی در بین –سنت 

فرقه رستگار توان گفت: این دلیل و حجتی که طوسی برای اثبات  وجه ششم: می
بودن امامیه به آن احتجاج نمود، ھمچنانکه داللتش باطل است، امامیه نیز در این 
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امامیه از ھمه مذاھب متباین «گوید:  اند. زیرا آنجا که می احتجاج به دروغ توصیف شده
 ».بوده و جمیع مذاھب دیگر در اصول عقاید با ھم مشترکند

ی که مختص خودشان است با جمیع اگر مرادش این است که امامیه در موارد
اند، و مثًال خوارج نیز در  مذاھب تفاوت دارند، باید گفت: جمیع مذاھب ھمین گونه

در مواردی که از  صو اسقاط اطاعت از پیغمبر  ستکفیر مرتکب گناه و تکفیر علی
کند و تجویز ظلم در سھم پیغمبر [در تشریع] و جفا در مورد حکم وی و  خدا نقل نمی

اسقاط تبعیت از سنت متواتری که مخالف با چیزی است که به گمان خودشان در 
ظاھر قرآن است مثل قطع دست سارق از کتف و امثال آن، خوارج نیز در این موارد با 

 سایر مذاھب تفاوت دارند.
توان گفت: تفاوت روافض با جمیع مذاھب بر فساد و بطالن  وجه ھفتم: می

کند. زیرا انفراد و جدایی یک فرقه از جمیع  آن داللت میدیدگاھھایشان بھتر از صحت 
مذاھب داللت بر صواب این یک فرقه نداشته و اشتراک سایر فرق در یک نظر داللتی 

فرمودند: امت من به ھفتاد و  صبر بطالن آن دیدگاه ندارد. اگر گفته شود: پیغمبر 
ند، بنابراین باید این فرقه ا بقیه جھنمی ھا، آن شود که جز یکی از سه فرقه تقسیم می

 ای با بقیه داشته باشد. تفاوت ویژه
کند که آن  گوییم: آری، ولی این حدیث داللت بر این مطلب نیز می در جواب می

ھفتاد و دو فرقه دیگر نیز با یکدیگر اختالف و تفاوت دارند، ھمچنانکه با این یک فرقه 
تاد و دو فرقه در اصول عقاید ندارد و تفاوت دارند. حدیث مذکور داللتی بر اشتراک ھف

ای با دیگری متفاوت است و در این  رساند که ھر فرقه بلکه ظاھر حدیث جز این را نمی
ح گردد که افتراق بار منفی یافته و مورد مذمت واقع شده و مورد مد صورت معلوم می

و اختالف را  قرار نگرفته است. خداوند نیز به ھمگرایی و اتحاد امر فرموده و افتراق

ْ ٱوَ  ﴿ فرماید: نکوھش نموده است، ھمچنانکه می ِ ٱِ�َۡبِل  ۡ�َتِصُموا َّ�  ْۚ قُوا  ﴾َ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ
له وحدت)، یسمان خدا (قرآن و اسالم، و ھرگونه وسیو ھمگی به ر. «]۱۰۳آل عمران: [

 ».دینده نشوکد ، و پرایچنگ زن

ْ كَ  َوَ� ﴿ فرماید: و می ِينَ ٱتَُ�ونُوا ْ وَ  �َّ ْ ٱَ�َفرَّقُوا  ۡ�َّيَِ�ُٰتۚ ٱِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءُهُم  ۡخَتلَُفوا
ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم َعَذاٌب َعِظيٞم 

ُ
ا  يَۡومَ  ١٠٥َوأ مَّ

َ
ٞۚ فَأ ٞ َو�َۡسَودُّ وُُجوه ِينَ ٱتَۡبَيضُّ وُُجوه  ۡسَودَّۡت ٱ �َّ

 .]۱۰۶-۱۰۵آل عمران: [ ﴾وُُجوُهُهمۡ 



 ٢٠٥ که فرقۀ... بودن ادعای رافضی مبنی بر این ): دربارۀ باطل۱۳فصل (

ه ک(آن ھم) پس از آن ؛ردندکنده شدند و اختالف کپراه کد یسانی نباشکو مانند «
می دارند. (آن عذاب یعذاب عظھا  آن د! ویھای روشن (پروردگار) به آنان رس نشانه

ه کھا  آن گردد، اما اه مییھائی س د، و چھرهیھائی سف ه چھرهکم) روزی خواھد بود یعظ
مان، و (اخوت و برادری یاز اا بعد یشود:) آ گفته میھا  آن اه شده، (بهیشان سیصورتھا
 ».دیدیورز فر میکد عذاب را، به سبب آنچه ید؟! پس بچشیافر شدکه آن،) یدر سا

اند: در آن روز رخسار اھل سنت سفید و نورانی گشته، و  ابن عباس وغیره گفته
 گردد. رخسار اھل بدعت و تفرقه سیاه می

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ فرماید: و باز می ْ دِينَ  �َّ قُوا � فَرَّ ٍء ْ ِشَيٗعا لَّۡسَت ِمۡنُهۡم ِ� َ�ۡ األنعام: [ ﴾ُهۡم َوَ�نُوا

ھای گوناگون (و مذاھب  نده ساختند، و به دستهکن خود را پراییه آکسانی ک. «]۱۵۹
 ».نداریھا  آن ای با چ گونه رابطهیم شدند، تو ھیمختلف) تقس

ِينَ ٱ�ِيهِ إِ�َّ  ۡخَتلََف ٱَوَما ﴿ و یا: وتُوهُ مِۢن َ�ۡعِد َما َجآءَ  �َّ
ُ
 ﴾َ�ۡغَيۢ� بَۡيَنُهۡمۖ  ۡ�َّيَِ�ُٰت ٱ ۡ�ُهمُ أ

 .]۲۱۳: ةالبقر[
 ھای روشن به افت داشته بودند، و نشانهیتاب را درکه کسانی کتنھا (گروھی از) «

 ».ردندکده بود، به خاطر انحراف از حق و ستمگری، در آن اختالف یرسھا  آن

َق  َوَما﴿ :دیگرو در جای  ِينَ ٱَ�َفرَّ َّ�  ْ وتُوا
ُ
 ۡ�َّيِنَةُ ٱإِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءۡ�ُهُم  لِۡكَ�َٰب ٱأ

امبر یل روشن (و پیه دلکردند مگر بعد از آنکتاب اختالف نکو اھل « .]۴: ةالبین[ ﴾٤
 ».آمدھا  آن یار) براکن و آشیراست

جماعت جدا شده و ای که بیشتر از سایرین از  در این صورت باید گفت: فرقه
ھا باشد، و  ترین فرقه تر است که مذموم بیشترین تفاوت را دارد در ذات خود شایسته

ای که کمترین جدایی و دوری از جماعت را دارد، از ھمه به صواب نزدیکتر است.  فرقه
حال اگر امامیه بیشترین مفارقت را از سایر فرق دارد، پس از ھمه بیشتر از حق و 

ھا  گرفته است، مخصوصًا که امامیه در درون خودشان نیز از سایر فرقه حقیقت فاصله
شود: امامیه ھفتاد و دو  ای که گفته می بیشتر اختالف نظر داخلی دارند، به گونه

اند. و این تعداد فرقه در داخل امامیه را بعضی از شاگردان ھمین طوسی از  فرقه
رسد  شیعه به ھفتاد و دو فرقه می گفته است: فرق اند که طوسی می خودش نقل کرده

 اند. و حسن بن موسی نوبختی و دیگران در شمارش فرق شیعه کتاب تألیف کرده
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ولی اھل سنت و جماعت در اصول دینشان، نسبت به سایر فرق کمترین اختالف 
ای از فرقه ضد آن به او نزدیکترند زیرا اھل سنت  نظر را دارند و به عالوه به ھر فرقه

: اھل ھاست آن روترین وسط اسالم ھستند. ھمچنانکه اسالم در بین ادیان میانه میانه و
سنت در باب صفات خداوند در وسط و میانه دو دیدگاه تعطیل [صفات الھی] و تمثیل 

 [صفات او به مخلوقات] قرار دارند.
 ھستند. بنابراین اھل سنتھا  آن ترین اند: بھترین کارھا، میانه فرموده صو پیغمبر 

 اند. و جماعت بھترین فرقه
اھل سنت در باب َقَدر میانه و وسط دو دیدگاه اھل تکذیِب [تقدیر] و اھل احتجاج 

 ھای خود] قرار دارند. به تقدیر [برای توجیه کوتاھی
در باب اسماء و احکام بین وعیدیه و مرجئه قرار دارند، و در مورد صحابه بین 

دارند: در مورد علی، نه مثل روافض اھل غلواند، غالت و جفارکان [در حق صحابه] قرار 
کنند، و نه مثل روافض ابوبکر و عثمان را تکفیر  و نه مثل خوارج او را تکفیر می

 کنند. کنند، و نه مثل خوارج عثمان و علی را تکفیر می می
نظر داشته  توان گفت: شیعه ھیچ دیدگاھی ندارند که بر آن اتفاق وجه ھشتم: می

ن قولی که مؤلف ذکر کرد، یکی از اقوال امامیه است، و از خود امامیه باشند، ھمی
نظر دارند، ھمچنانکه  اختالفھا  این ھایی ھستند که در توحید و عدل با طوایف و فرقه

نظر دارند،  شیعه در دوازده بودن امامان با امامیه اختالفجمھور  و ،قبًال ذکرش گذشت
 نظر دارند. امامت دوازده امام اتفاق زیدیه، اسماعیلیه و غیره بر انکار
گویند: اصول دین چھار تاست: توحید، عدل، نبوت و  و این امامیه اثناعشریه می

نظر دارند. در مورد نبوت  امامت، و خودشان در مورد توحید و عدل و امامت اختالف
ر کنند. اختالف خودشان بر س نیز غایتش این است که مثل سایر امت به آن اقرار می

امامت بزرگتر از اختالف سایر امت است. چنانچه اثناعشریه بگویند: ما از این طوایف و 
شود: اھل سنت نیز از  فرق بیشتر ھستیم، بنابراین حق با ماست، و نه با آنھا. گفته می

، و نه با شما. در نھایت سایر فرق امامیه در برابر ھاست آن شما بیشترند، بنابراین حق با
شوند، و اسالم ھمان دین حقی  شما، در برابر سایر مسلمانان محسوب میشما مثل 

 کند. است که اھل حق را دور ھم جمع می



 

 

 :)۱۴فصل (
 امامانشان نجات یافتگاننددربارۀ بطالن قول امامیه که خود و 

وجه سوم: امامیه به حصول نجات خود و امامانشان و عدم «گوید:  مؤلف رافضی می
نجات غیر خود جازم و قاطع ھستند، ولی اھل سنت این را نه برای خود و نه برای غیر 

تر  دانند، و نه بر آن جازم ھستند. بنابراین پیروی از امامیه شایسته خود، نه جایز می
افتند و به یک  ست. زیرا اگر فرض کنیم که دو نفر از بغداد به مقصد کوفه به راه میا

کند و در ھمین  از آن دو نفر، یکی از آن دو راه را انتخاب میھریک  رسند که دو راه می
پرسد:  خواھد به کوفه برود از یکی از آن دو مسافر می حال شخص سومی که او نیز می

پرسد: آیا این راه تو را به مقصد  ھد: به سوی کوفه. مید روی؟ جواب می کجا می
رساند؟ و آیا این راه امنیت ندارد؟ و آیا راه آن یک نفر دیگر او را به کوفه  می

ھا را  رساند؟ و آیا راه او امنیت دارد؟ و رھرو جواب دھد که: جواب این سؤال نمی
دومی بپرسد و او در ھا را از رھرو  دانم. سپس آن شخص سومی ھمین سؤال نمی

رساند، و امنیت نیز دارد و راه آن رھرو دیگر  جواب بگوید: آری، این راه مرا به کوفه می
 رود و امنیت نیز ندارد. به کوفه نمی

شمارند، و  رو اولی گردد، عقالء او را سفیه می در این صورت اگر رھرو سومی دنباله
 ».اط را رعایت کرده استشود: احتی رو دومی گردد، گفته می اگر دنباله

 کالم مؤلف رافضی از چندین وجه قابل نقد است: 
 شود باید از توان گفت: اگر مراد پیروی از امامانی است که ادعا می وجه اول: می

شود، پیروی از  باعث نجات میھا  آن به صورت مطلق اطاعت شود و اطاعت ازھا  آن
ز امامان [خلفای] خودشان را به صورت امیه نیز اینگونه است که اطاعت ا خلفای بنی

ھا  این شود، و باعث نجات میھا  این گفتند: پیروی از دانستند و می مطلق واجب می
اند، و در سب و لعن علی و غیره و جنگ با شیعیانی که علیه  ھمیشه بر راه صواب بوده

اند که  دهمعتقد بوھا  آن اند. زیرا حکومت خروج نموده بودند، راه صواب را پیموده
اطاعت از امام در ھر چیزی واجب است، و خداوند امام را به خاطر ھیچ گناھی مورد 

دھد، و مردم نیز در گناھی که به خاطر اطاعت از امام مرتکب  مواخذه قرار نمی
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تر است،  گیرند و بلکه حجت اینان از حجت شیعه قوی شوند، مورد مواخذه قرار نمی می
را حاکم گردانیده بود و ھا  آن اند که خداوند ز امامانی پیروی کردهامیه ا زیرا پیروان بنی

نصرت بخشیده، تأیید نموده و مملکت ارزانی داده بود و بنابراین اگر بر مبنای مذھب 
ھد، بیشترین خیر و صالح در  د قدریه گفته شود که خداوند ھر کاری را که انجام می

امیه بخاطر مصلحت بندگان  امامان بنی در این صورت زمامداری این ،آن نھفته است
 بوده است.

حاصل شد، بزرگتر از ھا  آن بدیھی است لطف و مصلحتی که در نتیجه زمامداری
قدرت و سیطره  لطف و مصلحتی است که توسط امامی معدوم و یا امامی ناتوان و بی

دنیوی  امیه به مصالحی از مصالح شود. و به ھمین دلیل پیروان خلفای بنی حاصل می
و دینی دست یافتند که بزرگتر از آن مصالحی است که برای پیروان مھدی منتظر 

را امر به معروف و نھی از ھا  آن اند که حاصل شده است: روافض به امامی دست نیافته
امیه که  را یاری کند، برخالف بنیھا  آن منکر کند، و در تحقق مصالح دینی و دنیایی

نافع دینی و دنیوی بسیاری دست یافتند که خیلی بیشتر از توسط زمامدارانشان به م
شود که اگر دلیل  منافع محقق شده برای روافض است. به این ترتیب معلوم می

 سصحیح باشد، دلیل منتسبان به ھمراھی با عثمان سمنتسبان به ھمراھی با علی
حال اگر  تر است. تر است، و اگر دلیل اینان باطل باشد، دلیل روافض باطل صحیح

ھمین شیعیان به اتفاق سایر اھل سنت بگویند: جازم بودن منتسبان به ھمراھی با 
اشتباه و گمراھی  –در صورت پیروی مطلق از امامانشان  –عثمان بر نجات خودشان 

گویند: ما جازم و قاطع  است، اشتباه و گمراھی روافض به مراتب بزرگتر است که می
ای  که خود امام معصوم ھیچ اثر و نشانه –امام معصوم ھستیم که با اطاعت از نائب 

ھا  آن اند که به صورت مباشر در بین یابیم، زیرا شیعه امامانی نداشته نجات می –ندارد 
 اند و را خوردهھا  آن اند که به ناحق اموال زندگی کنند و تنھا شیوخ و بزرگانشان بوده

 اند. را از راه خدا باز داشتهھا  آن
 : این مثال مؤلف زمانی صحیح خواھد بود که ما دو مقدمه را بپذیریم: اولوجه دوم

 امر و نھی او بر ما معلوم باشد.که  این ما امام معصومی داریم، و دومکه  این
ھردو  از این دو مقدمه معلوم و ثابت شده نیستند و بلکهھیچیک  در حالی که

ورد مقدمه دوم باید گفت: امامانی که اند. فعًال به مقدمه اول کاری نداریم. در م باطل
اند و امام غایب نیز  سال است که وفات کردهھای  سال شده است.ھا  آن ادعای عصمت



 ٢٠٩ نش نجات...): دربارۀ بطالن قول امامیه که خود و اماما۱۴فصل (

که صدھا سال است غایب شده و البته به نظر بعضی ھم معدوم بوده و وجود خارجی 
شوند، شیوخ شیعه و یا کتبی  ندارد. در این میان کسانی که مورد اطاعت واقع می

اند که ما محتوای این کتب را از  اند و گفته ھستند که بعضی از آن شیوخ تألیف کرده
ھا  آن ایم. و این شیوخ به اتفاق معصوم نیستند و کسی به نجات آن معصومان گرفته

 جازم و قاطع نیستند.
کنند که به نجات و  پیروی می –شیوخ خودشان  –بنابراین روافض تنھا از امامانی 

ان جازم نیستند، پس نه به نجات خود و نه به نجات این راھنماھایشان که سعادت ایش
 کنند، قاطع نیستند. امر و نھی میھا  آن به صورت مباشر به

به امامان ھا  آن باشند و انتساب امامان روافض در حقیقت ھمین شیوخ می
نگذار بنیا –معصومشان مثل انتساب بسیاری از پیروان شیوخی است که به شیخ اولی 

دانند واقعًا اوامر و نواھی  شوند که مدتھاست وفات کرده است و نمی نسبت داده می –
اند که اموال یکدیگر را به ناحق  آن شیخ اولی چه بوده است. و بلکه پیروانی پدید آمده

دارند، مردم را به غلو در مورد آن شیخ اولی و  خورند و از راه خدا باز می می
اند و  نند، ھمچنانکه شیوخ مسیحی این کار را با پیروانشان کردهک جانشینانش امر می

دھند که برای خدا شریک قرار دھند و غیر خدا را  به مردم دستور میھا  این کنند: می
ال اله اال الله «بندگی نمایند و از راه خدا باز دارند، و به این ترتیب از حقیقت شھادت 

ید یعنی جز خدا را بندگی نکنیم، پس غیر او شوند. توح خارج می» ومحمد رسول الله
از مخلوقات و مالئکه و پیغمبران را ھیچیک  را به فریاد نخوانیم، از غیر او نترسیم،

 پروردگارانی دیگر قرار ندھیم، چه برسد به امامان، شیوخ، علماء، پادشاھان و غیره.
کرد و ھیچ  می و رسول اکرم نیز مبلغی بود که اوامر و نواھی خداوند را تبلیغ

شود. پس چگونه امام و شیخ را بر  مخلوقی جز ایشان به صورت مطلق اطاعت نمی
مسند الوھیت نشانده و در حال غیبت و بعد از وفات، به فریاد بخوانیم و از او کمک 
بطلبیم، و از بخواھیم نیازھایمان را برآورده سازد. اطاعت تنھا از شخصی جایز است که 

خواھد، امر کند و یا از آن نھی نماید. اطاعت از مردگان،  آنچه میحاضر باشد و به 
به پیغمبر است. مسیحیان به این ھا  آن به خدا و اطاعت از زندگان تشبیهھا  آن تشبیه

است، » ال اله اال الله ومحمد رسول الله«ترتیب از حقیقت اسالم که اصل آن شھادت 
اند که از  در گرداب حکایاتی غرق شده اند به عالوه بسیاری از مسیحیان خارج شده

شود و بسیاری از آن نیز دروغ و بعضی نیز اشتباه است. به این  فالن شیخ نقل می
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اند، روی برتافته و به  ای معصوم صدور یافته ترتیب از منقوالت صحیحی که از گوینده
اینان ثابت اند. چنانچه اشتباه  منقوالتی غیر متیّقن از قائلی غیر معصوم روی آورده

در نقل از ھا  آن گردد که اشتباھات شیعه بیشتر و بزرگتر ھستند، زیرا شود، ثابت می
 کنند. امامانشان دروغگوترین و در ادعای عصمت ائمه بیشتر از ھر کسی غلو می

وجه سوم: حکم صادر کردن براساس این مثالی که ذکر کرده و آن را اصل قرار 
، جایز نیست. زیرا در مثال مذکور شخص سوم ھنگامی داده و بر آن قیاس نموده است

دانم که آیا راه ھم  گوید: نمی گیرد که اولی می که در برابر دو جواب متفاوت قرار می
گوید: راه من امنیت  رساند یا نه. و دومی می امنیت دارد یا نه و آیا مرا به مقصد می

شخص سوم، کالم دومی را به رساند. عقًال شایسته نیست که آن  دارد و به مقصد می
مجرد ادعا باور کند و بلکه به نظر عقالء جایز است که ھدفش فریفتن شخص سوم 
باشد و بخواھد با دروغ او را بفریبد تا با او ھم سفر شود و در راه او را بکشد و اموالش 

ی خبر باشد. ول را تصاحب کند، و نیز احتمال دارد که نسبت به خوف و ناامنی جاده بی
کند.  کند و بلکه او را به انتخاب خودش حواله می رھرو اولی ضمانت چیزی را نمی

کند که شخص تأمل کند و بیندیشد که  بنابراین احتیاط در چنین موردی اقتضاء می
 کدامیک از آن دو راه را انتخاب کند.

ی او، بنابراین مجرد احتیاط داللتی نه بر علم آن رھرو دارد و نه بر صدق و راستگوی
و عادت و شیوه عقالء در این موارد توقف و خودداری است تا زمانی که دلیلی بر 

 انتخاب داشته باشیم.
گوید:  توان گفت: مؤلف بر روافض نیز دروغ بسته است، زیرا می وجه چھارم: می

 اگر مرادش این است که» یابند و نه اھل سنت نجات میھا  آن تنھاکه  این روافض در«
شود، حتی اگر واجبات را ترک  را داشته باشد، وارد بھشت میھا  آن عتقادکه اھرکس 

 کرده و مرتکب محرمات شود. این نه قول امامیه است و نه قول ھیچ عاقلی. 
رساند و  ای است که با وجود آن ھیچ بدی ضرری به آدم نمی و اگر حب علی حسنه

ھا و رسیدن به  فجور علیه علوی سازد و بنابراین ترک نمازھا و انجام او را متضرر نمی
 گردد. ھاشم نیز باعث خسران دوستدار علی نمی اھداف از طریق ریختن خون بنی

اگر بگویند: محبت صادق مستلزم موافقت عملی با آن است. پس به خانه اول 
اقرار کردند که انجام واجبات و ترک محرمات بر دوستدار علی نیز ھا  آن بازگشتیم و

 واجب است.
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اعتقاد صحیحی داشته باشد و واجبات را انجام و ھرکس  اگر مرادش این است کهو 
شود. این دیدگاه، دیدگاه اھل سنت است: اھل  محرمات را ترک نماید، وارد بھشت می

تقوای خدا را پیشه سازد، رستگار خواھد شد. ھمچنانکه قرآن ھرکس  گویند: سنت می
 نیز به این مسأله اشاره کرده است.

اند، زیرا  و تک تک افراد، قائل به توقف انا اھل سنت تنھا در مورد مصادیقو ھم
متقی بودن ھر فرد معینی باید به صورت جازم ثابت شود و بنابراین چنانچه ثابت شود 

باشد و به  شود که اھل بھشت می که شخصی بر تقوی وفات یافته است، معلوم می
 بھشتی بودن صدھند که پیغمبر  ھمین دلیل به بھشتی بودن افرادی گواھی می

را بیان فرموده است. اھل سنت در مورد کسی که حسن ثنای او در بین مردم ھا  آن
 بعد از وفاتش به حد استفاضه برسد، دو دیدگاه و دو قول دارند. 

ای نیستند که  شود که امامیه قائل به جزم در چیز پسندیده به این ترتیب معلوم می
جماعت متمایز گردند. و اگر بگویند: مراد ما این است که ھر  با آن از اھل سنت و

امامی مذھبی که ما او را پایبند به انجام واجبات و ترک محرمات ببینیم، بر بھشتی 
خبری از معصوم در مورد باطن و نیت او به ما که  این بودن او جازم ھستیم، بدون

 برسد.
یست و بلکه اگر در این مورد راه در جواب باید گفت: این مسأله مخصوص امامیه ن

ھستند که در سلوک این طریق ماھرترند، و ھا  آن صحیحی باشد، راه اھل سنت است و
اگر در این مورد راه صحیحی وجود نداشته باشد، فضیلتی در آن نبوده و بلکه فضیلت 

 در عدم آن است.
اھل سنت که  این کنند، مگر خالصه اینکه: روافض ادعای ھیچ علم صحیحی را نمی

 به آن سزاوارترند، و ھر جھلی که ادعا کنند، نقصی است، و اھل سنت از آن دورترند.
ند. زیرا  ا وجه پنجم: اھل سنت بیش از روافض بر رستگاری امامانشان جازم و قاطع

، سابقان نخستین مھاجر و انصار ھستند و اھل سنت صبعد از پیغمبر ھا  آن امامان
دھند که عشره مبشره وارد بھشت  قین دارند؛ شھادت مییھا  این در رستگاری

خواھید، انجام  ھر کار می«دھند که خداوند به اھل بدر فرمود:  شوند، و گواھی می می
ھیچیک  گویند: و بلکه می» ام دھید که ھمانا من شما را مورد مغفرت خویش قرار داده
یعت کردند، وارد دوزخ ب صاز کسانی که زیر درخت [در بیعت الرضوان] با پیغمبر 
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. و )١(نقل شده است صشوند. ھمچنانکه این مطلب در حدیث صحیح از پیغمبر  نمی
کنندگان بیش از ھزار و چھار صد نفرند که اھل سنت ھمه را امام خود  این بیعت

شود، و این گواھی از  وارد دوزخ نمیھا  این ازھیچیک  دھند که دانند و گواھی می می
گاھ کنند و گویای آن  ی است، ھمچنانکه قرآن و سنت بر آن داللت میروی علم و آ

 ھستند.
اند: یا به صورت مطلق و  توان گفت: اھل سنت بر رستگار بودن جازم وجه ششم: می

به علمی معتبر مستند است. ولی روافض ھا  آن یا به صورت معین. و این جزم و شھادت
تی از روی علم نیست و یا شھادتی اگر شھادت به رستگار بودنشان ھم بدھند، شھاد

گوید:  چنان ھستند که شافعی میھا  آن اند. زیرا است که خود به دروغ بودن آن واقف
 ام که از روافض بیشتر به دروغ شھادت دھند. ھیچ گروھی را ندیده

شود که رستگار است. یا در ھر  وجه ھفتم: امامی که در مورد وی گواھی داده می
شود، حتی اگر مؤمنان دیگر با او اختالف و نزاع داشته  واقع میچیزی مورد اطاعت 

شود که یا امر به اطاعت از خدا و رسولش  در اموری از او اطاعت میکه  این باشند، و یا
کند، آنھم در زمانی که  امر می به اطاعت از اجتھاد خودشکه  این و یا ،کند  می

.. اگر مراد از امام اولی است، اھل سنت تر از او برای اطاعت دانسته نشود و . شایسته
ندارند، و ھمچنانکه از مجاھد، حاکم، مالک و  صبه این اعتبار امامی جز رسول الله 

گویند: کالم ھر کسی قابل اطاعت و انکار است به جز رسول  غیره نقل شده، می

دھند که بھترین مخلوقات  . اھل سنت در مورد این امامشان شھادت میصاکرم
را او به آن امر کرده، انجام ھرچه  به او اقتدا کند وھرکس  دھند که و شھادت میاست 

شود. این شھادت اھل  را او از آن نھی کرده، ترک کند، وارد بھشت میھرچه  دھد و
کنندگان از  سنت است که از شھادت روافض مبنی بر رستگاری پیروان و اطاعت

تر و به حقیقت نزدیکتر است.  آن دو کاملعسکریین [امام ھادی و امام حسن] و امثال 
تر است، و شھادت اھل سنت بر  شود که امام اھل سنت کامل به این ترتیب ثابت می

تر است، و با روافض برابر  رستگاری او و رستگاری خودشان به شرط اطاعت از او کامل

ا �ُۡ�ُِ�وَن ﴿فرماید:  نیست. ولی خداوند می مَّ
َ
ُ َخۡ�ٌ أ  .]۵۹النمل: [ ﴾٥٩َءآ�َّ

 ».دھند؟ ه ھمتای او قرارمیکی یھا ا بتیا خداوند بھتر است یآ«

                                           
 .۲/۸۲۲و مسلم،  ۳/۴۶نگا: بخاری،  - ١
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آورد، اگرچه  یعنی به ھنگام مقابل ھم آوردن، خیر محض را در مقابل شر محض می
 خیری در شر محض نیست.

یعنی امامی که به صورت مطلق از او  –و اگر مرادشان از امام، امام مقید است 
سنت اطاعت از چنین امامی را مادامی که موافق اوامر امام اھل  –شود   اطاعت نمی

دانند. حتی زمانی ھم که از چنین  نباشد، واجب نمی صمطلق یعنی رسول الله 
کنند که خدا به آن امر کرده است، در واقع از خدا و  امامی در چیزی اطاعت می

نین امامی، که آیا کنند. بنابراین توقف اھل سنت در مورد چ اطاعت می صپیغمبرش 
 رساند. بھشتی است یا نه؟ ضرری به عقیده و مذھبشان نمی

توان گفت: خداوند سعادت و رستگاری را برای کسی تضمین  وجه ھشتم: می
اطاعت کند و کسی که از چنین اطاعتی روی  صنموده که از او و پیغمبرش 
عادت، اطاعت از خدا و روزی داده است. بنابراین مالک س بگرداند، وعده بدبختی و سیه

َ ٱيُِطِع  َوَمن﴿ فرماید: است. ھمچنانکه می صپیغمبر  ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱفَأ َّ� 

ۡ�َعَم 
َ
ُ ٱ� يقِ�َ ٱوَ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱَعلَۡيِهم ّمَِن  �َّ ّدِ َهَدآءِ ٱوَ  لّصِ ٰلِِحَ�ۚ ٱوَ  لشُّ ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا  ل�َّ

ُ
وََحُسَن أ

 .]۶۹النساء: [ ﴾٦٩
سانی کن یز،) ھمنشیند، (در روز رستاخکامبر را اطاعت یه خدا و پکسی کو «

قان و شھدا و یامبران و صدیاز پ ؛ردهکه خدا، نعمت خود را بر آنان تمام کخواھد بود 
 ».ھای خوبی ھستند قیرفھا  آن و ؛صالحان

 و آیاتی دیگر از این قبیل.

ْ ٱفَ ﴿ فرماید: میدر این صورت، خداوند که  َ ٱ �َُّقوا  .]۱۶التغابن: [ ﴾ۡسَتَطۡعُتمۡ ٱَما  �َّ
 ».دینکشه یپ یالھ ید تقواید و استطاعت داریتوان یپس تا م«

 صبر حسب توان خودش در اطاعت از خدا و پیغمبر ھرکس  مراد این است که
 شود. تالش کند، وارد بھشت می

شود، مثل  امامیه وارد بھشت نمیجز ھیچکس  گویند: بنابراین قول رافضه که می

ْ ﴿ اند: قول یھودیان و مسیحیان است که گفته إِ�َّ َمن َ�َن ُهوًدا  ۡ�َنَّةَ ٱلَن يَۡدُخَل  َوقَالُوا
َما�ِيُُّهۡمۗ قُۡل َهاتُواْ بُۡرَ�َٰنُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ� 

َ
ۡو نََ�َٰرٰىۗ تِۡلَك أ

َ
 .]۱۱۱: ةالبقر[ ﴾١١١أ



 مختصر منهاج السنة    ٢١٤

ن یا» ا نصاری، ھرگز داخل بھشت نخواھد شدیھود یس، جز کچ یھ«ھا گفتند:  آن«
 .»د!یاورین موضوع) بیل خود را (بر اید، دلییگو ! بگو: اگر راست میھاست آن آرزوی

�  ﴿ فرماید: ولی خداوند می ۡسلََم وَۡجَههُ  بََ�ٰ
َ
ِ َوُهَو ُ�ِۡسٞن فَلَهُ  ۥَمۡن أ ۡجُرهُ  ۥٓ ِ�َّ

َ
ِعنَد  ۥأ

 .]۱۱۲: ةالبقر[ ﴾١١٢َوَ� َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن  ۦَرّ�ِهِ 
ار باشد، پاداش او نزد کویکند و نکم خدا یه روی خود را تسلکسی کآری، «

ن، بھشت یشوند. (بنابر ا ن مییو نه غمگ ھاست آن نه ترسی بر ؛پروردگارش ثابت است
 ».ست)یچ گروھی نیخدا در انحصار ھ

کنند، اطاعتش بر کسی واجب نیست،  م غایبی که روافض ادعا میبدیھی است اما
از ھرکس  زیرا ھیچ قول منقولی به صورت مسّلم از او نقل نشده است. بنابراین

گردد، حتی اگر به این امام ایمان ھم نداشته  اطاعت کند، وارد بھشت می صپیغمبر
وارد  صآورد جز با اطاعت از پیغمبر  باشد، و کسی ھم که به این امام ایمان می

مالک وجود و یا عدم خوشبختی است، و  صشود. پس اطاعت از پیغمبر  بھشت نمی
ا از ھم (به بھشتیان و مردم ر صفارق بین بھشتیان و جھنمیان است، و محمد 

جھنمیان) جدا ساخته است. و خداوند متعال با بیان خودش مردم را به اطاعت از او 
گردد که اھل سنت به نجات و  راھنمایی نموده است. به این ترتیب معلوم می

 اند. رستگاری کسی که از اھل سنت باشد، جازم



 

 

 :)۱۵فصل (
گوید امامیه مذهب خود را از  دربارۀ بطالن ادعای رافضی که می

 اند امامان معصوم گرفته

وجه چھارم: امامیه مذھب خود را از ائمه معصومی «گوید:  مولف رافضی می
عبادت، دعا و تالوت قرآن در ھمه اوقات و اند که به فضل، علم، زھد و ورع و  گرفته

علوم را به ھا  آن مداومت بر این از دوران طفولیت تا پایان عمر مشھورند و بعضی از
نازل شده است، و نیز آیه ھا  آن در شأن» ھل أتی«دادند و سوره  مردم تعلیم می

نازل شده ھا  آن طھارت، آیه ایجاب مودت ایشان، آیه ابتھال [مباھله] و غیره در مورد
خواند و با وجود درگیری شدید با  روز ھزار رکعت نماز می در ھر شبانه ساست. و علی

 نمود. جنگ و جھاد، قرآن تالوت می

 صباشد که بعد از رسول الله  می سطالب [ائمه معصوم] علی بن ابیھا  آن اولین
 که فرموده: برترین خالیق است و خداوند او را نفس رسول اکرم نامیده است، آنجا

نُفَسُ�مۡ ﴿
َ
نُفَسَنا َوأ

َ
 .]۶۱آل عمران: [ ﴾َوأ

 ».م، شما ھم از نفوس خودینکما از نفوس خود دعوت «
و پیغمبر او را به برادری برگزیده و دخترش را به نکاح او در آورده است، فضل او 

ای که  [بر کسی] پوشیده نیست، و معجزات بسیاری از او روی داده است، به گونه
را کشت. و دیگرانی ھا  آن اند که علی گروھی از مردم در مورد او ادعای ربوبیت کرده

ھای رسول  نیز به این درجه از افراط رسیدند، مثل غالت و نصیریه. و دو پسرش، نوه
امام ھستند. در زمان ھردو  ص، سروران جوانان بھشت و به نص پیغمبر صاکرم 

اند و در راه خدا آنگونه که شایسته بوده، جھاد  هترین مردم بود خود زاھدترین و عالم
کسی به این که  این پوشید، بدون اند. و حسن زیر لباس فاخرش، پشم گوسفند می کرده

، روزی حسین را بر ران راست خود و [فرزندش] ابراھیم صمسأله پی ببرد. پیغمبر 
را با ھم نزد تو را بر ران چپ خود نشاند. جبرئیل نازل شد و گفت: خداوند این دو 

فرمود: چنانچه  صدارد، پس یکی از آن دو را انتخاب کن. پیغمبر  زنده نگه نمی
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حسین بمیرد، من و علی و فاطمه گریه خواھیم کرد، و چنانچه ابراھیم بمیرد، من بر 
او گریه خواھم کرد، پس به وفات ابراھیم رضایت داد، و ابراھیم بعد از سه روز وفات 

فرمود: سالم و  می صآمد، پیغمبر  ن ھر وقت حسین نزد ایشان مینمود. بعد از آ
 ام. درود بر کسی که پسرم ابراھیم را برای زنده ماندن او، فدیه داده

خواند و  گرفت و قرآن می و علی بن حسین، زین العابدین، روز را با شبش روزه می
نقول از او و از پدرانش خواند، و در ھر رکعت دعاھای م روز ھزار رکعت نماز می در شبانه

گفت: عبادت من نسبت به  کرد و می کنان پرت می خواند، سپس صحیفه را ناله را می
ھا شیاری بر روی  ای که اشک گریست، به گونه عبادت علی چه ناچیز است! و بسیار می

کسی که از زانو،  –اش ایجاد کرده بـودنـد، و آن قدر سجده برد تا بـه ذوالثفنات  گونـه
او را  صمشھور شد و رسول اکرم  –اش به ھم چسبیده باشد  ست و سینهد

 سیدالعابدین نامید.
آورد، وقتی تالش کرد حجراالسود را لمس کند  ھشام بن عبدالملک حج به جا می

 العابدین که آمد مردم راه را باز کردند تا به خاطر شلوغی و ازدحام نتوانست. زین
آن را لمس کرد و ھمه از حجراالسود فاصله گرفتند به کنار حجراالسود آمد و که  این

ای که کسی جز او در نزد حجراالسود باقی نماند. ھشام بن عبدالملک گفت: این  گونه
کیست؟ فرزدق با سرودن ابیات شعر مشھورش، جواب داد. امام زین العابدین ھزار 

از روی دشمنی با خدا دینار برای او فرستاد. فرزدق آن را رد کرده و گفت: من این را 
کنم. علی بن حسین  ام، بنابراین اجری به خاطر آن دریافت نمی سروده صو پیغمبر 

گفت: ما اھل بیت ھستیم، چیزی که از دست ما [به عنوان ھدیه] خارج شد، پس 
 گیریم. نمی

دانستند  رسید، ولی نمی شان شبانه می و گروھی از مردم در مدینه بودند که روزی
 شان قطع شده و مسبب آن را شناختند.  العابدین روزی رسد. و با وفات زین از کجا می

اش را  و پسرش محمد باقر بزرگترین مردم در زھد و عبادت بود، سجده پیشانی
او را باقر نامیده بود:  صبود، رسول اکرم ترین شخص زمان خود  شکافته بود، عالم

جابر بن عبدالله انصاری نزد باقر آمد در حالی که او یکی از نویسندگان کم سن بود و 

رساند. باقر گفت: و بر جدم سالم  سالم تو را می صبه او گفت: جّد تو، رسول اکرم

بودم که  نشسته صباد. به جابر گفته شد: چگونه؟ جواب داد: در نزد رسول خدا 
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حسین در آغوش او مشغول بازی بود. پیغمبر فرمود: ای جابر! [حسین] صاحب پسری 
شود: سید العابدین برخیزد، پسر  شود به اسم علی، در روز قیامت ندا داده می می

شود که علم را  خیزد. سپس پسرش صاحب فرزندی به اسم محمد باقر می حسین برمی
الم مرا به او برسان. ابوحنیفه و غیره از او [حدیث] شکافد، ھر وقت او را دیدی، س می

 اند. روایت کرده
برترین و عابدترین شخص زمان خود بود. علمای  ÷و فرزند باقر، یعنی صادق

گوید: ھر  گویند: عبادت او را از طلب ریاست بازداشت. عمر بن ابی مقدام می سیره می
یافتم. صادق  کردم، او را از سالله انبیاء می وقت به جعفر بن محمدصادق نگاه می

ر داد. و در مورد ھمان کسی است که فقه امامیه و معارف حقیقی و عقاید یقینی را نش
شد، و به ھمین دلیل صادق امین نامیده  واقع میکه  این داد، مگر ھیچ چیزی خبر نمی

 شد.
عبدالله بن حسن بزرگان علوی را جھت بیعت برای دو پسرش جمع کرده بود. 

شود. عبدالله خشمگین شد. صادق گفت: این امر به  صادق گفت: این کار انجام نمی
د و مرادش منصور بود. وقتی به گوش منصور رسید، خوشحال رس صاحب قبای زرد می

رسد. وقتی پیر  دانست که زمامداری به او می شد زیرا به وقوع آن مطمئن بود و می
 گفت: تحقق کالم صادق چه شد؟ بعد از آن زمامداری به او رسید. شد، می

خود  شد و عابدترین شخص زمان و پسر ایشان، موسی کاظم عبد صالح نامیده می
گرفت. کاظم نامیده شد از آن جھت که ھر  داری، و روزھا روزه می زنده بود، شبھا شب

فرستاد. فضیلت او را موافق و  رسید، مالی برای او می وقت چیزی از کسی به او می
گوید: از شقیق بلخی روایت شده که  اند: ابن جوزی از حنابله می مخالف نقل کرده

آوردن راھی حج شدم. در قادسیه اتراق کردیم. ناگھان  ) برای به جا۱۴۹گفت: سال (
گون بود، لباسی از ابریشم گوسفند به تن  نگاھم به جوانی زیبارو افتاد که سخت گندم

 ییداشت و عبایی به خود پیچیده بود. کفش به پا داشت و جدای از مردم و به تنھا
اھد سربار مردم باشد، به خو ود. با خودم گفتم: این مرد از صوفیه است که مینشسته ب

کنم. پس به او نزدیک شدم، چون به من رو  روم و او را توبیخ می خدا سوگند! نزد او می
ھا بپرھیزید، چراکه  کرد و نگاھش به من افتاد، گفت: ای شقیق! از بسیاری از گمان

 ھا گناه ھستند. بعضی از گمان
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طلبم.  د، از او حاللیت میبا خودم گفتم: این بنده صالحی است که ذھن مرا خوان
خواند و  ناگھان از نظرم پنھان شد. وقتی در واقصه اتراق کردیم، او را دیدم که نماز می

روم و معذرت  لرزید و اشکھایش سرازیر بود. گفتم: پیش او می اعضاء و جوارحش می
 را کوتاه کرد. سپس گفت: ای شقیق!کنم. نمازش  خواھی می

﴿ ِ�ّ�  ِ ّ ارٞ ل  .]۸۲طه: [ ﴾٨٢ ۡهَتَدىٰ ٱَمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َ�ٰلِٗحا ُ�مَّ لََغفَّ
ت یمان آورد، و عمل صالح انجام دھد، سپس ھدایند، و اکه را توبه کو من ھر «

 ».آمرزم شود، می
اتراق » زباله«گفتم: این از ابدال است، دو بار به درون من پی برده است. وقتی در 

ای به دست دارد و  کردیم، ناگھان چشمم به او افتاد که بر باالی چاھی ایستاده و کوزه
خواھد آب باال بکشد. کوزه از دستش به داخل چاه افتاد، پس رو به آسمان کرد و  می

 گفت: 

 إىل املــــاءأنــــت ريب إذا ظمئــــت 
 

 وقــــــــويت إذا أردت الطعامــــــــا 
 

 خداوندا! تو [فراھم کننده] آب و طعام من ھستی به ھنگام تشنگی و گرسنگی.
 خداوندا! چیز دیگری جز این کوزه ندارم.

اش را  گوید: به خدا سوگند! دیدم که چاه آبش باال آمد و آن شخص کوزه شقیق می
و چھار رکعت نماز خواند. سپس به سوی برداشت و آن را از آب پر کرد و وضو گرفت 

نوشید.  برد و از آن می کرد و در کوزه فرو می ای از ریگ رفت، دستش را مشت می تپه
گفتم: از فضیلتی که خدا روزی تو گردانیده و بر تو نعمت بخشیده، مرا اطعام کن. 

پس  اند گفت: ای شقیق! نعمتھای خداوند ھمیشه، آشکار و نھان ما را در برگرفته
بین باش. سپس از کوزه به من نوشانید، احساس کردم  نسبت به پروردگارت خوش

ام، سیر و  خورم. به خدا سوگند! لذیذتر و خوشبوتر از آن ننوشیده قاووت و َشَکر می
کردم و نه میل به آشامیدن. سپس تا  سیراب شدم و چندین روز نه اشتھای طعام می

ھای شب او را کنار قبه میزاب  م. یک شب در نیمهھنگام داخل شدن به مکه او را ندید
خواند و تا بامداد ھمین گونه بود. وقتی فجر  دیدم که با خشوع، گریه و زاری نماز می

شد در مصلی نشست و شروع به تسبیح کردن نمود، سپس برای نماز صبح برخاست و 
که اطرافیان و کعبه را ھفت بار طواف کرد و خارج شد. دنبال او راه افتادم، دیدم 

اموال و غالمانی دارد و برخالف آن ھنگامی است که در راه مکه دیده بودم، مردم 
پرسیدم: ھا  آن جویند. از کنند و از او تبرک می گردند و به او سالم می پیرامون او می
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این کیست؟ جواب دادند: موسی بن جعفر است. گفتم: تعجب کردم که این امور خارق 
 جز امثال ایشان سر بزند. این مطلب را حنبلی نقل کرده است.العاده از کسی 

گذشت که  در بغداد از کنار خانه بشر می ÷بشر حافی نزد او توبه کرده است: امام
نوازی را از داخل خانه شنید. کنیزی از خانه بیرون آمد در  صدای موسیقی و آواز و نی

ای از کوچه ریخت.  در گوشهای از سبزی در دست داشت و آن را  حالی که خاکروبه
امام به او گفت: ای کنیز! صاحب این خانه آزاده است یا بنده؟ جواب داد: آزاده است. 

ترسید. وقتی کنیز به داخل خانه  بود از موالیش می گویی اگر بنده می گفت: راست می
اش نشسته بود، از او پرسید: چرا  بازگشت، موالیش که بر بساط مشروباتش گسترده

خیر کردی؟ جواب داد: مردی چنین و چنان گفت. بشر از خانه خارج شد و خود را تأ
 ».به موسی بن جعفر رسانید و در محضر او توبه کرد

 مؤلف از چندین وجه قابل نقد است:کالم 
م نیست که امامیه مذھب خود را از اھل بیت گرفته  وجه اول: می توان گفت: ُمَسلَّ

ھا. بلکه در جمیع اصولشان که مخالف اھل سنت  غیر آنباشند، نه اثنی عشریه و نه 
اند: در توحید، در عدل و در امامت. زیرا از  باشد، با علی و ائمه اھل بیت مخالفت نموده

و ائمه اھل بیت به ثبوت رسیده که قائل به اثبات صفات برای خداوند، تقدیر  سعلی
اند  و سایر مسایلی بوده سعمرالھی، تأیید خالفت خلفای سه گانه و فضیلت ابوبکر و 

که با مذھب رافضه تناقض دارند و نقل این مطالب در کتب اھل علم در حد مستفیض 
ای که منقوالت معتبر از اھل بیت در این باب ما را به  به ثبوت رسیده است، به گونه

 اند و نه موافق. رساند که روافض مخالف آن ائمه این حقیقت می
ت: شیعه در مسایل امامت، صفات الھی، تقدیر و سایر مسایل توان گف وجه دوم: می

حتی  –باشند. کدامیک از این اقوال  شان دارای اختالف بسیار و شدید می اصول دین
 اند. را از ائمه معصوم گرفته –مسایل مرتبط با امامت 

منتَظر ای از اختالفاتشان پیرامون وجود نص بر امامت و پیرامون امام  قبًال به گوشه
اشاره کردیم، شیعه در مورد امام غایب و منتَظر چندین قول دارند: بعضی جعفر بن 

دانند، بعضی فرزند او، موسی بن جعفر را، بعضی محمد بن  محمد را باقی و ماندگار می
دانند و بعضی محمد بن حنفیه را و گروھی  عبدالله بن حسن را باقی و منتَظر می

گویند:  اند، آن گروه دیگر می ورد حسن و حسین فرمودهنصی در م سگویند: علی می
گویند: علی بن حسین در مورد پسرش  در مورد محمد بن حنفیه فرمودند. گروھی می
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گویند: در مورد پسر دیگرش عبدالله  اند. گروھی دیگر می ابوجعفر نصی فرموده
وصیت کرد.  گویند: به محمد بن عبدالله بن حسن بن حسین اند، و گروھی می فرموده

گویند:  گویند: جعفر در مورد فرزندش اسماعیل نصی فرمود، و گروھی می گروھی می
گویند: در مورد پسرش محمد  در مورد محمد بن اسماعیل فرمود، و گروھی دیگر می

گویند: در مورد پسرش عبدالله فرمود، و گروه پنجمی ھم  فرمود، گروھی ھم می
مود. گروھی نص را به سوی محمد بن حسن سوق گویند: در مورد پسرش موسی فر می
دھند، و گروھی به سوی بنی عبیدالله بن میمون قّداح حاکم و پیروانش، و گروه  می

دھند. ممکن نیست ھمه این اقوال  عباس سوق می ھاشم به سوی بنی سومی از بنی
را از گویند: اقوالشان  متناقض از معصوم صادر شده باشد. بنابراین ادعایشان که می

 اند، باطل و نادرست است. ائمه گرفته
توان گفت: به فرض که علی معصوم بوده است. با وجود این اختالف  وجه سوم: می

 ستوان پی برد که کدام دیدگاه قول علی و تنازع شدید بین خود شیعیان چگونه می
شیعه ھم اند.  کنند که اقوالشان را از معصومین گرفته باشد؟ ھر گروھی ھم ادعا می می

که مثل اھل سنت، سندی برای روایاتش ندارد تا در اسناد و عدالت رجال آن دقت 
اند که به کثرت کذب و  شود، و بلکه شیعه منقوالت منقطعی را از افرادی نقل کرده

 کند؟ کثرت تناقض در منقوالت مشھورند. آیا انسان عاقل به چنین منقوالتی اعتماد می
نگونه متواتر در مورد فالن مسأله در اختیار داریم و نصی اگر ادعا کنند که نصی ای

متواتر در مورد فالن مسأله دیگر و ... . این ادعا با ادعای سایر فرق شیعه معارض است 
کنند. اگر سایر قائالن به وجود نص چنین  نیز ادعای چنین تواترھایی میھا  آن که

 گذاشت.فرقی ھا  آن توان بین ادعاھای ادعایی بکنند، نمی
مذھب  سکنند که به فرض ثبوت عصمت علی این وجوه و وجوه دیگری ثابت می

از روافض مثل ادعای  سروافض از ایشان اخذ نشده است و ادعای عصمت علی
 اند. الوھیت عیسی از جانب مسیحیان است، در حالی که دینشان را از عیسی نگرفته

دمه [اساسی] نیاز دارند: اول: وجه چھارم: روافض برای اثبات مذھب خود به دو مق
منتسب ھا  آن نامند و مذھب خود را به را ائمه میھا  آن عصمت کسانی که خودشان

 دانند. دوم: ثبوت صدور این منقوالتشان از آن ائمه. می
ولی ھر دوی این مقدمات باطل ھستند. عیسی خدا نیست و بلکه پیغمبری بزرگوار 

ودنش کالم و اقوالش صحیح و درست است، ولی است، و به فرض خدا و یا پیغمبر ب
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مسیحیان اقوالی دارند که گفته عیسی نیست. به ھمین دلیل علی به عیسی شباھت 
پیدا کرده است: گروھی در مورد او غلو نموده و جایگاه او را از آنچه ھست، باالتر 

رد عیسی بردند، و گروھی از شأن او کاستند، و این گروه مثل یھودیان ھستند. در مو
گویند: او کافر و زنازاده  می –یھودیان  –گروھی گفتند: عیسی خدا است، و گروھی 

گویند: او کافر و  گویند: علی خداست و گروھی می است. در مورد علی نیز گروھی می
 ظالم است.

و حسن و  سطالب توان گفت: مناقب و فضایلی برای علی بن ابی وجه پنجم: می
پسرش محمد و جعفر بن محمد به ثبوت رسیده که این  حسین و علی بن حسین و

مؤلف رافضی به آن اشاره نکرده است، و در مقابل به نقل دروغھایی پرداخته که 
ھا  آن در مورد» ھل أتی«گوید: سورۀ  دھند، مثًال می جھالت ناقل را به خوبی نشان می

علی در مدینه و بعد  نازل شده است. در حالی که این سوره به اتفاق علماء مکی است و
از ھجرت با فاطمه ازدواج کرده است، و فاطمه تا غزوه بدر در خانه پدرش بوده است، 
و حسن در سال سوم ھجری، و حسین در سال چھارم ھجری بعد از گذشت سالھا از 

 کند این سوره درباره کسی که ادعا می ،اند. بنابراین متولد شده» ھل أتی«نزول سوره 
شده است دروغی گفته که بر کسی که بویی از علم نزول قرآن و احوال این نازل ھا  آن

 بزرگان برده باشد، پوشیده نیست.
در مورد آیه طھارت نیز باید گفت: این آیه خبر از طھارت اھل بیت و دور شدن 

را به کارھایی امر کرده ھا  آن دھد و بلکه خداوند با این آیه نمیھا  آن رجس و پلیدی از

َما يُرِ�ُد ﴿ شوند. زیرا آیه: جب طھارت و دور شدن پلیدی میکه مو ُ ٱإِ�َّ ِ�ُۡذهَِب  �َّ
ۡهَل  لرِّۡجَس ٱَعنُ�ُم 

َ
خداوند فقط « .]۳۳األحزاب: [ ﴾٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيتِ ٱأ

 ».سازد کامال شما را پاکند و کت دور یدی و گناه را از شما اھل بیخواھد پل می

ُ ٱَما يُرِ�ُد ﴿ فرماید: مثل آیه زیر است که میدقیقًا  ِ�َۡجَعَل َعلَۡيُ�م ّمِۡن َحَرٖج  �َّ
 ؛ندکجاد یلی برای شما اکخواھد مش خداوند نمی« .]۶: ةالمائد[ ﴾يُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�مۡ  ِ�نَوَ�ٰ 
 ».سازد کخواھد شما را پا ه میکبل

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿ فرماید: و یا مثل آیات زیر که می َ لَُ�ۡم َو�َۡهِديَُ�ۡم ُسَنَ  �َّ ِينَ ٱِ�ُبَّ�ِ مِن  �َّ
ُ ٱَ�ۡبلُِ�ۡم َوَ�ُتوَب َعلَۡيُ�ۡمۗ وَ  ُ ٱوَ  ٢٦َعلِيٌم َحِكيٞم  �َّ ن َ�ُتوَب َعلَۡيُ�ۡم َوُ�رِ�ُد  �َّ

َ
يُرِ�ُد أ
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ِينَ ٱ َهَ�ٰتِ ٱيَتَّبُِعوَن  �َّ ن تَِميلُواْ َمۡيً� َعِظيٗما  لشَّ
َ
ُ ٱ يُرِ�دُ  ٢٧أ ن ُ�َّفَِف َعنُ�ۡمۚ وَُخلَِق  �َّ

َ
أ

�َ�ٰنُ ٱ  .]۲۸-۲۶النساء: [ ﴾٢٨َضعِيٗفا  ۡ�ِ
ھای خوشبختی و سعادت را) برای شما  ن دستورھا، راهیخواھد (با ا خداوند می«

م کیند. و خداوند دانا و حکان رھبری ینیشیح) پیار سازد، و به سنتھای (صحکآش
رو یه پکھا  آن د)، اماینما کاز آلودگی پا خواھد شما را ببخشد (و است. خدا می

ام مربوط به کخواھد (با اح د. خدا مییلی منحرف شوکخواھند شما ب شھواتند، می
 ؛ده شدهیف آفریو انسان، ضع ؛ندک کار را بر شما سبکزان و مانند آن،) ینکازدواج با 

 ».م است)کز، مقاومت او ی(و در برابر طوفان غرا
در این آیات به معنی امر و محبت و رضایت خداست و به معنی  به بیانی دیگر اراده

را که ھرکس  بایست مشیت نیست که مستلزم وقوع حتمی باشد، زیرا در این صورت می
تر  خدا اراده طھارتش نموده، طھارت یابد و این نتیجه از کالم شیعیان قدریه مسلم

کند که واقع  وری را اراده میبر این باورند که خداوند ام –غیر قدریه  –است. اینان 
 شوند که خداوند اراده نکرده است. شوند، و اموری واقع می نمی

َما يُرِ�ُد ﴿ بنابراین در مورد آیه: ُ ٱإِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
 ۡ�َۡيِت ٱأ

گناه را از شما دی و یخواھد پل خداوند فقط می« .]۳۳األحزاب: [ ﴾٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ 
 ».سازد کامال شما را پاکند و کت دور یاھل ب

باید گفت: چنانچه این دور شدن پلیدی و طھارت با انجام اوامر و ترک نواھی 
. و چنانچه به انجام ھاست آن خداوند حاصل گردد، این طھارت متعلق اراده و افعال

غیر این صورت طھارت یابند، و در  اوامر و ترک نواھی پایبند باشند، طھارت می
 یابند. نمی

ھا  آن گویند: خداوند خالق افعال بندگان نیست و بر تطھیر و پاک گرداندن شیعه می
گویند: خداوند بر این  قادر نیست. ولی کسانی که قائل به اثبات تقدیر الھی ھستند، می

و دور شدن کار قادر است: با الھام انجام اوامر و ترک نواھی باعث تحقق طھارت و پاکی 
 شود. پلیدی می

سازد که آیه مورد نظر امر به طھارت است و نه  به عالوه، دلیل دیگری روشن می
کند:  و آن دلیل حدیث صحیحی است که بیان می ھا، آن خبر از طھارت یافتن
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ا� «ردای خود را بر علی، فاطمه، حسن و حسین انداخت و فرمود:  صپیغمبر
 .»هم الرجس وطهرهم تطه�اً هؤالء أهل بييت، فأذهب عن

را ھا  آن دور وھا  آن اھل بیت من ھستند، پس پلیدی را ازھا  این یعنی: خداوندا!

روایت کرده است و  لپاک گردان. این حدیث را مسلم در صحیح خود از عایشه

 .)١(اند روایت کرده لمؤلفان سنن آن را از ام سلمه
 کند:  این حدیث به دو دلیل قول روافض را نقض می

این دعا را برای آن افراد کرد و این یعنی آیه داللت بر وقوع و  صپیغمبر  -۱
تحقق مضمونش نداشته و بلکه امر به آن است، زیرا اگر آیه معنی خبری و 

کرد و بلکه خدا را  به دعا اکتفاء نمی صداشت، پیغمبر  وقوع مضمونش را می
 نمود.  به خاطر این لطف ستایش می

داللت بر این مطلب دارد که خداوند قادر به کنار زدن پلیدی و این حدیث  -۲
 باشد و در نتیجه خالق افعال بندگان است.  میھا  آن تطھیر

 َ�ٰنَِسآءَ ﴿ سازد، سیاق آیه است: آنچه که معنی امر و نھی در آیه را بیشتر روشن می
َبّيَِنةٖ يَُ�ٰعَ  �َِّ�ِّ ٱ ِت مِنُ�نَّ بَِ�ِٰحَشةٖ مُّ

ۡ
� َوَ�َن َ�ٰلَِك َ�َ  لَۡعَذاُب ٱۡف لََها َمن يَأ ِ ٱِضۡعَفۡ�ِ َّ� 

ِ َورَُسوِ�ِ  ٣٠�َِسٗ��  َ�ۡ�ِ  ۦ۞َوَمن َ�ۡقنُۡت مِنُ�نَّ ِ�َّ ۡجَرَها َمرَّ
َ
ٓ أ َوَ�ۡعَمۡل َ�ٰلِٗحا نُّۡؤتَِها

ۡ�َتۡدنَا لََها رِۡزٗقا َكرِ�ٗما 
َ
َحٖد  �َِّ�ِّ ٱ َ�ٰنَِسآءَ  ٣١َوأ

َ
ۚ ٱإِِن  لّنَِسآءِ ٱّمَِن لَۡسُ�َّ َكأ َقۡيُ�َّ فََ�  �َّ

 ِ ِيٱَ�َيۡطَمَع  لَۡقۡولِ ٱَ�َۡضۡعَن ب ۡعُروٗفا  ۦِ� قَۡلبِهِ  �َّ ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ  َوقَۡرنَ  ٣٢َمَرٞض َوقُۡلَن قَۡوٗ� مَّ
َج  � ٱ لَۡ�ِٰهلِيَّةِ ٱَوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ وَ�ٰ

ُ
قِۡمَن  ۡ�

َ
لَٰوةَ ٱَوأ َكٰوةَ ٱوََءا�َِ�  لصَّ ِطۡعَن  لزَّ

َ
َ ٱَوأ  ۥٓۚ َورَُسوَ�ُ  �َّ

َما يُرِ�ُد  ُ ٱإِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
َما  ۡذُكۡرنَ ٱوَ  ٣٣ ٗ��َو�َُطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيتِ ٱأ

ِ ٱُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ ِمۡن َءاَ�ِٰت  َ ٱإِنَّ  ۡ�ِۡكَمةِ� ٱوَ  �َّ -۳۰ألحزاب: [ا ﴾٣٤َ�َن لَِطيًفا َخبًِ�ا  �َّ

۳۴[. 
ب شود، عذاب او کار و فاحشی مرتکدام از شما گناه آشکامبر! ھر یای ھمسران پ«

از شما برای خدا و ھرکس  ن برای خدا آسان است. ویو ا ؛دوچندان خواھد بود
م ساخت، یند و عمل صالح انجام دھد، پاداش او را دو چندان خواھکامبرش خضوع یپ

                                           
 .۲۹۸و  ۶/۲۹۲و المسند،  ۵/۳۲۸و  ۵/۳۰، ترمذی، ۴/۱۸۸۳نگا: مسلم،  - ١
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نان زی از یکامبر! شما ھمچون یم. ای ھمسران پیا ردهکو روزی پرارزشی برای او آماده 
ه کد ییز سخن نگویانگ ای ھوس پس به گونه ؛دینکشه ید اگر تقوا پیستیمعمولی ن

د، و یھای خود بمان د! و در خانهییسته بگوینند، و سخن شاکماردالن در شما طمع یب
د، و ید، و نماز را برپا داریان مردم) ظاھر نشوین (در میستت نخیھمچون دوران جاھل

دی و یخواھد پل خداوند فقط می ؛دینکد، و خدا و رسولش را اطاعت یات را بپردازکز
ھای شما از  سازد. آنچه را در خانه کامال شما را پاکند و کت دور یگناه را از شما اھل ب

ر یف و خبیخداوند لط ؛دینکد ایشود  مت و دانش خوانده میکات خداوند و حیآ
 ».است!

سیاق این آیات گویای این حقیقت است که آیه مورد نظر در مقام امر و نھی است و 

اھل بیت  صنه در مقام ِاخبار، و نیز داللت بر این مطلب دارند که ھمسران پیغمبر 

ِ�ُۡذهَِب ﴿ عبارت:که  این . و به خاطرھاست آن او ھستند، زیرا سیاق آیات خطاب به
ۡهَل  لرِّۡجَس ٱَعنُ�ُم 

َ
 .]۳۳ألحزاب: [ا﴾ ۡ�َۡيِت ٱأ

، افراد دیگری مثل علی، فاطمه، حسن و حسین را نیز صبه جز ھمسران پیغمبر 
گیرد، صیغه مذکر است چون آیه مذکر و مؤنث را شامل شده به صیغه مذکر  در بر می

اند، به ھمین دلیل در  آمده است و این افراد به طریق اولی اھل بیت پیغمبر بوده
اء براساس تقوی حدیث کساء تنھا برای این افراد دعا شده است. ھمچنانکه مسجد قب

گذاری  (مسجد النبی) نیز بر اساس تقوی پایه صگذاری شده و مسجد پیغمبر  پایه
تر بوده است. به ھمین دلیل وقتی آیه  شده و بلکه از این نظر از مسجد قباء نیز کامل

َس َ�َ ﴿ زیر در شأن مسجد قباء نازل شد: ّسِ
ُ
ََّمۡسِجٌد أ   �َّۡقَوىٰ ٱل

َ
ِل يَۡوٍ� أ وَّ

َ
ن ِمۡن أ

َ
َحقُّ أ

ْۚ وَ  ُروا ن َ�َتَطهَّ
َ
ُ ٱَ�ُقوَم �ِيهِ� �ِيهِ رَِجاٞل ُ�ِبُّوَن أ ّهِرِ�نَ ٱُ�ِبُّ  �َّ ھرگز « .]۱۰۸: ةالتوب[ ﴾١٠٨ لُۡمطَّ
ه تقوا بنا شده، یه از روز نخست بر پاکست! آن مسجدی یدر آن (مسجد به عبادت) نا

ه دوست کدر آن، مردانی ھستند  ؛ستییه در آن (به عبادت) باکتر است  ستهیشا
 ».زگان را دوست داردکیو خداوند پا ؛زه باشندکیدارند پا می

 شود. لفظ مسجد در این آیه، مسجدالنبی را به طریق اولی شامل می
نازل ھا  آن گوید: آیه ایجاب مودت در مورد و ھمچنین کالم مؤلف رافضی که می

 بکه سعید بن جبیر از ابن عباسشده است، اشتباه است. زیرا در حدیث صحیحی 



 ٢٢٥ گوید امامیه مذهب... ): دربارۀ طالن ادعای رافضی که می۱۵فصل (

ۡ� ﴿ روایت کرده، آمده که از ابن عباس در مورد آیه زیر پرسیده شد:
َ
ٓ أ لُُ�ۡم  َٔ قُل �َّ

ۡجًرا إِ�َّ 
َ
ةَ ٱَعلَۡيهِ أ � ٱِ�  لَۡمَودَّ  .]۲۳الشوری: [ ﴾لُۡقۡرَ�ٰ

ه به خاطر کخواھم مگر آن  ینم یبگو: در برابر آن از شما پاداش و مزد«
و   طلبم، مودت یاز شما م  آنچه  هک: بل یعنید (یام مرا دوست داشته با یشاوندیخو

فقط   پس ،و شما وجود دارد  من  انیم  هک  است  یا ینسب  یکیو نزد  در قرابت  یدوست
د و ینک  تیرا رعا  د و ھمانیو شما وجود دارد، در نظر آور  من  انیم  هکرا   یوندیو پ  صله

را   و مردم  من  انید و میتاز ینم  عجوالنه  د، بر منیباش  ظرداشتهرا در ن  نیاگر فقط ا
 ».) برسانم  آنان  را به  دعوت  نیا  هکد یدھ یم  و اجازه  ردهک  یخال

گوید: من گفتم: آیا معنی آیه غیر از این است که خویشاوندان   ابن جبیر می
ای در  را دوست داشته باشید. ابن عباس گفت: عجله کردی، ھیچ قبیله صمحمد

گوید:  قرابت داشتند. و بلکه آیه می صبا رسول اکرم که  این قریش وجود نداشت مگر
به خاطر که  این خواھم جز بگو اجر و پاداشی از شما نمیھا  آن ! بهصای پیغمبر 

 قرابت بین من و شما مرا دوست بدارید.
به تفسیر قرآن است و این تفسیر از ھا  آن س از بزرگان اھل بیت و عالمترینابن عبا

إالَّ املودة «او به ثبوت رسیده است، و عبارت آیه نیز مؤید این تفسیر است، زیرا نفرموده: 

ةَ ٱإِ�َّ ﴿و بلکه فرموده:  »لذوي القربى � ٱِ�  لَۡمَودَّ اند  نخواندهآیا مگر اینان قرآن را . ﴾لُۡقۡرَ�ٰ

ْ ٱ۞وَ ﴿ فرماید: کند، مثًال می تعبیر می» ذی القربی«که از خویشاوندان به  �ََّما  ۡعلَُمٓوا
َ
�

ِ ُ�َُسهُ  نَّ ِ�َّ
َ
ءٖ فَأ  .]۴۱األنفال: [ ﴾لُۡقۡرَ�ٰ ٱَولِلرَُّسوِل َوِ�ِي  ۥَغنِۡمُتم ّمِن َ�ۡ

در ( امبریی پد، خمس آن برای خدا، و برایمتی به دست آورید ھرگونه غنیبدان«
ه بنی کت رسول الله ی(آل ب القربی ، و برای ذی)رسد یم  مصرف  به  مؤمنان  مصالح

ون صدقه برای آنان چدھند  یمھا  آن ه به جای صدقه بهکھاشم وبنو مطلب ھستند 
 ».)حرام است

املودة لذوي «نیز اشتباه بود، و باید گفته شود:  .»املودة يف ذويب القربى«و عبارت 

شود:  در آیه مورد نظر به خویشاوندان تفسیر می» القربی«با این وجود چگونه  .»القربى

﴿ �ۡ
َ
ٓ أ ۡجًرا إِ�َّ  َٔ قُل �َّ

َ
ةَ ٱلُُ�ۡم َعلَۡيهِ أ � ٱِ�  لَۡمَودَّ  .]۲۳الشوری: [ ﴾لُۡقۡرَ�ٰ
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ه به خاطر کخواھم مگر آن  ینم یبگو: در برابر آن از شما پاداش و مزد«
و   طلبم، مودت یاز شما م  آنچه  هک: بل یعنید (یدوست داشته با ام مرا یشاوندیخو

فقط   پس ،و شما وجود دارد  من  انیم  هک  است  یا ینسب  یکیو نزد  در قرابت  یدوست
د و ینک  تیرا رعا  د و ھمانیو شما وجود دارد، در نظر آور  من  انیم  هکرا   یوندیو پ  صله

را   و مردم  من  انید و میتاز ینم  عجوالنه  د، بر منیباش  را در نظرداشته  نیاگر فقط ا
 ».) برسانم  آنان  را به  دعوت  نیا  هکد یدھ یم  و اجازه  ردهک  یخال

ھیچ اجری در قبال دعوت  صشود که رسول اکرم  و به این ترتیب ثابت می
وست بدارند دھد. مسلمانان باید اھل بیت را د خواھد و تنھا خدا پاداش او را می نمی

ولی نه به خاطر این دلیلی که مؤلف رافضی ذکر کرد، بلکه به دالیل دیگری که وجود 
شود. و ھمچنین این  محسوب نمی صدارد. دوست داشتن اھل بیت پاداش پیغمبر 

در زمان نزول آیه ھنوز با فاطمه ازدواج نکرده بود و ھنوز  سآیه مکی است و علی
 فرزندی نداشت.
بتھال و یا مباھله نیز حدیث صحیحی آمده که وقتی این آیه نازل شد، در مورد آیه ا

. )١(دست علی، فاطمه، حسن و حسین را گرفت و برای مباھله با خود برد صپیغمبر 
علت اختصاص مباھله به این چند نفر توسط پیامبر این بود که: این افراد بیش از بقیه 

سر نداشت وگرنه حتمًا او را با خود پ صقرابت داشتند، زیرا پیغمبر  صبا پیغمبر 
، بنابراین »این فرزند من و سید است«گفت:  در مورد حسن می صبرد. پیغمبر  می

برای انتخاب فرزندان و زنان مسلمان، این گروه در اولویت بودند تا برای مباھله برده 
جز فاطمه زنده نبودند، زیرا این مباھله  صاز دختران پیغمبر ھیچیک  شوند، چون

زمانی بود که گروھی از مسیحیان نجران به مدینه آمده بودند و این واقعه بعد از فتح 
 مکه و بلکه در سال نھم ھجری روی داده است. 

این آیه مثل حدیث کساء نشان دھنده ارتباط وثیق و محکم این افراد با رسول 
جه اقتضای این را ندارد که یکی از این افراد از سایر باشد ولی به ھیچ و می صاکرم

تر باشد، زیرا برتری در اسالم تنھا به ایمان و تقوی است و نه به  مؤمنان برتر و یا عالم
 قرابت نسب.

                                           
 .۴/۲۹۳، ترمذی، ۴/۱۸۷۱نگا: صحیح مسلم،  - ١



 ٢٢٧ گوید امامیه مذهب... ): دربارۀ طالن ادعای رافضی که می۱۵فصل (

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ﴿ فرماید: ھمچنانکه خداوند متعال می
َ
ِ ٱإِنَّ أ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
�﴾ 

 ».ن شماستیشما نزد خداوند با تقواترن یتر گرامی« .]۱۳الحجرات: [
ترین شخص امت بوده است و به  به گواھی قرآن و حدیث متقی سو ابوبکر صدیق

لو كنت متخذاً من أهل األرض خليًال «روایت شده که فرمودند:  صتواتر از پیغمبر 
بر  عنی: چنانچه از اھل زمین دوستی برای خود . ی)١(»الختذت أباب�ر خليالً 

 بود. س، آن دوست ابوبکرگزیدم می
 این حدیث در جای خودش با بسط آمده است.

خواند.  روز ھزار رکعت نماز می بیان کرده که در شبانه سآنچه مؤلف در مورد علی
 نشان دھنده جھالت مؤلف به فضیلت و واقعیت است، زیرا: 

روایت شده که  صاین عمل فضیلت نیست، چراکه در حدیث صحیحی از پیغمبر 
. و باز در حدیث صحیحی از )٢(خواند ن شبانه بیش از سیزده رکعت نماز نمیشایا

أفضل القيام قيام داود، اكن ينام نصف الليل «روایت شده که فرمودند:  صپیغمبر 
داری  داری، شب زنده یعنی: بھترین قیام و شب زنده .»)٣(و�قوم ثلثه و�نام سدسه

خوابید، سپس یک سوم شب را بیدار بود، و  باشد: ایشان نصف شب را می می ÷داود
 خوابید. بعد از آن یک ششم دیگر می

 صرم طالب بعد از رسول اک گوید: علی بن ابی به عالوه ادعای مؤلف که می
برترین مخلوقات است، ادعای ِصرف بوده و جمھور مسلمانان متقدم و متأخر با آن 

به حساب آورده  صرا نفس رسول اکرم  سگوید: خداوند علی میکه  این اند. و مخالف

نُفَسُ�مۡ ﴿ و فرموده:
َ
نُفَسَنا َوأ

َ
 .]۶۱آل عمران: [ ﴾َوأ

 او را برادر خودش شمرده است. صو محمد 
باید به مؤلف گفت: حدیث مواخات و گرفتن برادر، باطل و موضوع است و 

ھیچ کسی را به برادری نگرفت و حتی پیمان مواخات و برادری بین  صپیغمبر
مھاجرین با یکدیگر و یا بین انصار با یکدیگر را نیز برقرار نکرد و تنھا پیمان مواخات 

                                           
 .۴/۱۸۵۴و مسلم،  ۱/۹۶نگا: بخاری،  - ١
 .۱/۵۰۸و مسلم،  ۲/۵۱نگا: بخاری،  - ٢
 و غیره. ۲/۸۱۶و مسلم،  ۲/۵۰و  ۴/۱۶۱نگا: بخاری،  - ٣
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بین مھاجران و انصار بود، ھمچنانکه سعد بن ربیع با عبدالرحمن بن عوف و سلمان 
 این مطلب در حدیث صحیح نقل شده است.فارسی با ابوالدرداء پیمان اخوت بستند. و 

نُفَسُ�مۡ ﴿ و در رد ادعای مؤلف درباره:
َ
نُفَسَنا َوأ

َ
 .]۶۱آل عمران: [ ﴾َوأ

إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ َظنَّ  لَّۡوَ�ٓ ﴿ فرماید: باید گفت: این تعبیر مثل آیه زیر است که می
� لُۡمۡؤِمَ�ُٰت ٱوَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ نُفِسهِۡم َخۡ�ٗ

َ
ن (تھمت) را یه اکچرا ھنگامی « .]۱۲النور: [ ﴾بِأ

 ».ر نبردندیمان نسبت به خود گمان خید، مردان و زنان با ایدیشن
نازل شد. و بنا به تعبیر  لاین آیه ناظر به داستان افک و افتراء بستن به عایشه

 از مؤمنان از جنس زنان و مردان مؤمن شمرده شده است.ھریک  آن
شمرده، ھمچنانکه  ستوان فضیلتی برای علی میازدواج علی با فاطمه را البته 

شود و  نیز فضیلتی برای عثمان شمرده می صبا دو دختر پیغمبر  سازدواج عثمان
 صاند. و به ھمین ترتیب ازدواج پیغمبر  نامیده» ذوالنورین«به ھمین دلیل عثمان را 

خلفای شود. بنابراین  با دختر ابوبکر و دختر عمر برای آن دو فضیلت شمرده می
 اند. نسبت داشته صچھارگانه ھمگی از طریق ازدواج با پیغمبر 

 ».معجزات بسیاری از او دیده شده است«گوید:  اینکه مؤلف می
باشد و این اصطالح برای بسیاری از  گویا مرادش از معجزات، کرامات اولیاء می

که کرامات شود علی از بسیاری از کسانی  مردم بکار برده شده است. مثًال گفته می
اند، برتر بوده است. و از عوام اھل سنت که ابوبکر و عمر را بر علی ترجیح  داشته

به  سدھند، کراماتی به صورت متواتر نقل شده است، پس چگونه کرامات برای علی می
ثبوت نرسیده است؟ ولی البته باید گفت: صرف اثبات کرامات برای شخصی داللتی بر 

 ایرین ندارد.فضیلت آن شخص نسبت به س
ای در مورد علی ادعای ربوبیت  کار به جایی کشید که عده«گوید:  میکه  این و

دھد که مؤلف در غایت جھل و نادانی  این کالم نشان می». را کشتھا  آن کردند و علی
 است زیرا: 

 به مراتب بزرگتر از کرامات علی بوده است، با این وجود صاوًال: معجزات پیغمبر 
 اند. صحابه در مورد او ادعای الوھیت نکردهاز ھیچیک 

ادعای ھیچکس  اند، ولی خیلی بزرگتر بوده ÷موسی ÷ثانیًا: معجزات ابراھیم
 را نکرده است.ھا  آن الوھیت



 ٢٢٩ گوید امامیه مذهب... ): دربارۀ طالن ادعای رافضی که می۱۵فصل (

و معجزات موسی از معجزات عیسی بزرگتر بوده  صثالثًا: معجزات پیغمبر ما 
عیسی ادعای الوھیت شده است، ولی در مورد این دو ادعای الوھیت نشده و در مورد 

 است.
رابعًا: ادعای الوھیت عیسی بزرگتر از چنین ادعایی در مورد محمد و ابراھیم و 

دھد که او از بقیه برتر است و  مطرح شده است، ولی این ادعا نه نشان می ÷موسی
 انگیزتر است. دھد که معجزاتش حیرت نه نشان می

ادعای باطلی است که ادعای  –ی عیسی و عل –خامسًا: ادعای الوھیت این دو 
باطل دیگری در مقابل آن قرار دارد و آن ادعای یھود در مورد عیسی، و ادعای خوارج 

کنند. حال اگر جایز باشد که گفته  را تکفیر می سدر مورد علی است: خوارج علی
شود: به خاطر قوت و قدرت شبھه موجود در مورد او ادعای الوھیت شده، جایز است 
که گفته شود: ادعای کفر او نیز به خاطر قوت و قدرت شبھه بوده است و مثًال گفته 

 ر کنند.شود: گناھانی از او دیده شده که خوارج را بر آن داشته او را تکفی
تر و  اند، بیشتر، عاقل خوارج از کسانی که در مورد او ادعای الوھیت کرده

 سدیندارترند، پس اگر احتجاج روافض صحیح باشد و این ادعا منقبتی برای علی
شود. به عالوه  توزان و خوارج نقصی بزرگتر شمرده می شمرده شود، ادعای کینه

 خوارج کجا و روافض غلوکننده کجا؟! 
ج بیش از ھر کسی به نماز، روزه و قرائت قرآن مشغول بودند و دارای لشکرھا خوار
اند و در باطن و ظاھر دین اسالم را پذیرفته بودند، ولی این  ھایی بوده و ارتش

اند و یا کافرترین مردم.  ترین مردم کنند، یا جاھل غلوکنندگانی که ادعای الوھیت می
کنند که  ولی خوارج را تنھا کسانی تکفیر می غلوکنندگان به اجماع علماء کافرند،

کرد و  را تکفیر نمیھا  آن ساز امامیه بھترند، و علیھا  آن کنند، زیرا امامیه را تکفیر می
بکشند، چنانکه به سوزاندن  –که کشتن او میسر بود  –را ھا  آن دستور نداد کسی از

عبدالله بن که  آن گر بعد ازبا خوارج جنگ نکرد م سغلوکنندگان امر نمود، و بلکه علی
 خباب را کشتند و به مردم حمله کردند.

شود که خوارج از غالیان بھترند.  پس به اجماع علی و سایر صحابه و علماء ثابت می
بنابراین چنانچه شیعیان علی برای خود جایز بدانند که ادعای غالیان مبنی بر الوھیت 

توانند ادعای  ، شیعیان عثمان نیز میعلی را فضیلتی برای علی به حساب بیاورند



 مختصر منهاج السنة    ٢٣٠

خوارج مبنی بر تکفیر علی را به طریق اولی نقصی بر علیه او به حساب بیاورند. به این 
ورزد که جاھل است، زیرا  شود تنھا کسی به چنین دلیلی احتجاج می ترتیب ثابت می

ض از دانند که رواف و به ھمین دلیل مردم نیک می ،دلیلی علیه خودش خواھد بود
 تر و دروغگوترند. نواصب جاھل

، سروران صدو نوه پیغمبر  –حسن و حسین  –گوید: دو فرزند علی  میکه  این و
 اند. به امامت نصب شده صجوانان بھشت، به نص پیغمبر 

ثابت شده است، حدیث صحیحی  صباید گفت: آنچه که بدون تردید از پیغمبر 

اب� هذا سيد و�ن اهللا سيصلح به ب�  إن«است که پیغمبر در مورد حسن فرموده: 
 .)١(»فئت� عظيمت� من املسلم�

یعنی: ھمانا این پسرم، سید است و خداوند به وسیله او بین دو فرقه عظیم از 
 کند. مسلمانان صلح برقرار می

حسن و اسامه بن زید را بر  صو در حدیث صحیح دیگری روایت شده که پیغمبر 

 .)٢(»ا� إ� أحبهما فأحبهما وأحب من �بهما«روی رانش نشانده و فرمود: 
یعنی: خداوندا! من این دو را دوست دارم، پس این دو را و کسانی که این دو را 

 دوست دارند، دوست داشته باش.
بر سر امامت  این حدیث داللت بر این مطلب نیز دارد که ترک مبارزه توسط حسن

و به قصد اصالح بین مسلمانان، کاری پسندیده و مورد رضای خدا و پیغمبرش بوده 
است، و این مصیبت نبوده، و بلکه در نزد خدا و پیغمبر از جنگ داخلی مسلمانان 

تر بوده است. به ھمین دلیل پیغمبر حسن و اسامه بن زید را دوست داشت و  پسندیده
پسندیدند: اسامه  جنگ و قتال به ھنگام فتنه را نمیھردو  اکهدعا کرد، چرھا  آن برای

کرد، قتال  سفارش می سنه با علی و نه با معاویه نجنگید، و حسن نیز ھمیشه به علی
گویند: آن صلح مصیبتی بود و باعث  را رھا کند، و این نقض قول روافض است که می

شت که اطاعتش بر ھمگان دا ذلت و خواری شد. آری چنانچه امام معصومی وجود می
بود  گرفت، والیتش باطل بوده و جایز نمی غیر او را ولی خود میھرکس  بود و واجب می

در رکاب او به جھاد برود و پشت سر او نماز بخواند، در این صورت آن صلح بزرگترین 

                                           
 .۴/۲۹۹داود،  و مواضع دیگر، و سنن ابی ۳/۱۸۶بخاری،  - ١
 .۲۱۰و  ۵/۲۰۵المسند، نگا:  - ٢
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شد. با  آمد و باعث فساد دین محمد می می ص بود که به سر امت محمد مصیبتی می
ماند تا به خاطر آن تمجید گردد؟ و غایت  ھا چه فضیلتی برای حسن باقی می این فرض

گیری کردن از قتال واجب معذور بداریم،  شد که به خاطر ضعفش او را در کناره این می
ولی پیغمبر او را به خاطر این صلح، سید و نیکوکار نامیده، و نه عاجز و معذور. به 

تر نبود و بلکه برای جھاد از حسین تواناتر  توانعالوه حسن که از حسین در جھاد نا
تر و  بینیم که حسین مبارزه کرد تا کشته شد، حال اگر کار حسین کار شایسته بود. می

واجب بوده، کار حسن یا ترک واجب است و یا عجز از انجام واجب، و اگر آنچه حسن 
تر و بھتر است،  ستهتری است، پس ترک قتال شای انجام داده واجب بوده و کار شایسته
تر بوده است. و خداوند  از کار غیر او پسندیده صو کار حسن در نزد خدا و پیغمبرش 

اند. خداوند از  بھشتیھا  آن درجات مؤمنان پرھیزگار را مراتبی قرار داده است، و ھمه
 شان راضی باد. ھمه

ر چه اند، دیگ به امامت رسیده صبه عالوه اگر حسن و حسین به نص پیامبر 
نیازی به نص علی داشتند، و نیز حسین دیگر چه نیازی به نص حسن داشت. شکی 

اند، و در حدیث صحیح  در دنیا بوده صنیست که حسن و حسین دو ریحانه پیغمبر 
 آن دو را به ھمراه پدر و مادرش زیر کساء جا داده و در حق صنقل شده که پیغمبر 

و به  »فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطه�اً ا� هؤالء أهل بييت «فرموده: ھا  آن
بسیارست و از بزرگان سادات مؤمنان ھا  آن دعا کرد و فضایلھا  آن ھنگام مباھله برای

خود باشند، قولی بدون دلیل  زاھدترین و عالمترین شخص زمانکه  این ھستند، ولی
 است.
شایسته است، جھاد حسن و حسین در راه خدا آنگونه که «گوید:  مؤلف میکه  این و

این کالم دروغ آشکاری است، زیرا حسن حکومت را رھا » کشته شدندکه  این کردند تا
و آن را تقدیم معاویه کرد در حالی که لشکریان عراق با او بودند ولی ھیچ وقت قتال را 

اش به طور متواتر نقل شده است.  برای مسلمانان انتخاب نکرد و این حقیقت از سیره
وفاتش نیز گفته شده که مسموم شد، و این برای ایشان شھادت به حساب  در مورد

آمده و کرامتی است، ولی مردن و یا کشته شدن به ھنگام نبرد مجاھده نامیده 
 شود. نمی
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حسین نیز به قصد قتال از مدینه خارج نشد، او گمان کرد مردم از او اطاعت 
یا به سرزمین خودش برگردد و یا به را دید خواست ھا  آن کنند، وقتی روی گردانی می

از این کارھا را به او ھیچیک  سمت مرز برود و یا نزد یزید برود. ولی ظالمان اجازه
ندادند و از او خواستند که به عنوان اسیر نزد یزید فرستاده شود. او از این کار امتناع 

ز ھمان ابتدا به ا سمظلومانه به شھادت رسید. و حسینکه  این ورزید و مبارزه کرد تا
حسن زیر لباس فاخرش پشم گوسفند «گوید:  میکه  این قصد قتال نیامده بود. و اما

 ».پوشید می
گفت که ایشان  سباید گفت این عبارت شبیه ھمان مدحی است که در مورد علی

خواند. زیرا این کالمش در مورد حسن نیز متضمن  روز ھزار رکعت نماز می در ھر شبانه
نیست، و به عالوه دروغی آشکار است. چنانچه پوشیدن پشم گوسفند زیر  ھیچ فضیلتی

نمود؛ یا با گفتارش و یا  آن را برای امتش تشریع می صبود، پیغمبر  لباس فضیلت می
اند. ولی مادامی که نه  با کردارش و یا از طریق تأیید کسانی که این کار را کرده

اند،  اند و نه رغبتی به آن داشته ا نکردهدر عھد او این کار ر شو نه صحابه صپیغمبر
ای از پشم گوسفند بر روی  در سفر جبه صتوان آن را فضیلت نامید. و پیغمبر  نمی

 پوشید. لباسھای دیگرش می
حسین را بر روی ران  صحدیثی ھم که مؤلف رافضی ذکر کرده که روزی پیغمبر 

د و جبرئیل در این ھنگام نشان را بر روی ران چپش می –پسرش  –راستش و ابراھیم 
دارد، پس یکی  را برای تو زنده نگه نمیھا  این گوید: خداوند ھر دوی شود و می نازل می

إذا مات احلس� ب�يت أنا ويلع وفاطمة، « فرماید: را انتخاب کن و پیغمبر میھا  آن از
 .»و�ذا مات إبراهيم ب�يت أنا عليه

بر او گریه خواھیم کرد و اگر ابراھیم  یعنی: اگر حسین بمیرد، من و علی و فاطمه
 کنم. بمیرد، تنھا من بر او گریه می

دھد و بعد از سه روز ابراھیم  وفات ابراھیم را ترجیح می ص و بنابراین پیغمبر
او را  صآمد، پیغمبر  می صکند. بعد از آن ھر وقت حسین نزد پیغمبر  وفات می

 .»ته بإبراهيمأهًال ومرحباً بمن فدي«گفت:  بوسید و می می
 ام. ه یعنی: درود و سالم بر کسی که ابراھیم را برای او فدیه داد
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اند و  از علماء نقل نکردهھیچیک  توان گفت: این حدیث را در این مورد نیز می
از کتب حدیثی اثری از آن نیست. ھیچیک  سندی برای آن شناخته نشده است و در
و نه آن را به ھیچ کتاب حدیثی ارجاع داده  این ناقل نیز نه سندی برای آن نقل کرده،

است، و طبق عادت خودش در نقل احادیث، آن را سر خود و بدون زمام و مھار نقل 
 کرده است.

توان مورد بررسی  نمیھا  آن بدیھی است که منقوالت را جز با بررسی طرق و اسناد
ل صرف به منزله سایر قرار داد، و صحیح و سقیم آن از ھم جدا کرد، و اگر نه ادعای نق

 ادعاھاست.
به عالوه، این حدیث به اتفاق محدثان موضوع است و از احادیث جّھال و نادانان 
است. به مقتضای این حدیث خداوند در جمع بین ابراھیم و حسین کاری بزرگتر از 
جمع حسن و حسین انجام نداده است. اگر مرگ حسن و یا حسین از مرگ ابراھیم 

تر بوده است، با این وجود حسن به  بقای حسن نیز از بقای ابراھیم عظیم بزرگتر بوده،
 زنده ماندند.ھردو  ھمراه حسین،
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 دربارۀ سیرت علی زین العابدین و باقر و صادق

علی بن حسین از بزرگان تابعان و پرچمداران علم و دینداری در طبقه تابعان بوده 
علی بن حسین برترین شخص ھاشمی است که من «ید: گو است. یحیی بن سعید می

گوید: علی بن حسین ثقه، مورد  و محمد بن سعد در الطبقات می». ام در مدینه دیده
از حماد بن زید، از یحیی بن ». بوده است اطمینان، کثیر الحدیث، بلندمرتبه و واال

از علی بن حسین که برترین شخص ھاشمی است «سعید انصاری نقل شده که گفت: 
گفت: ای مردم! ما را به خاطر اسالم دوست  ام، شنیدم که می که من آن را درک کرده

ای که (غلو در آن) عیبی  شگی است، به گونهیبدارید، دوستداری شما ھمچنان ھم
 ».شود ای ما شمرده میبر

ولی آنچه مؤلف در مورد خواندن ھزار رکعت نماز شبانه وی ذکر کرد. قبًال گفتیم 
که چنین کاری غیر ممکن است و اگر ھم ممکن باشد، در شریعت مکروه است. 

 بنابراین ذکر آن در مناقب شایسته نیست.
از ھیچیک  ندارد و او را سید العابدین نامیده باشد، ھیچ اساسی صکه پیغمبر  این

 اند. علماء آن را نقل نکرده
و ھمچنین ابوجعفر محمد بن علی از برگزیدگان اھل علم و دین بود و گفته شده: از 

سجده، که  این اند که علم را شکافته است، و نه از جھت آن جھت او را باقر نامیده
ترین شخص زمان خودش باشد به دلیل  عالمکه  این پیشانی او را شکافته باشد. ولی

دانند. و قصه باقر  تر می نیاز دارد، زھری از معاصران اوست و مردم او را از باقر عالم
ھیچ اساسی ندارد و بلکه از احادیث موضوعه است.  صنامیده شدن او توسط پیامبر 

 باشد. و حدیث ابالغ سالم پیغمبر بر او توسط جابر نیز از احادیث موضوعه می
گوید:  المقدام می نیز از بزرگان اھل علم و دین بود، عمرو بن ابی سجعفر صادق

دانستم که او از سالله پیغمبران است.  کردم، می ھر وقت به جعفر بن محمد نگاه می«
 ».عبادت او را از ریاست به خود مشغول ساخت«گوید:  مؤلف میکه  این ولی
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امامت بر امام واجب ھا  آن یه، زیرا به گماناین کالم تناقضی است از جانب امام
است، و امام باید به آن و امور مرتبط با آن بپردازد و چون در زمان صادق امام دیگری 

چنانچه واجب باشد  –غیر از او وجود نداشت، بنابراین مشغول شدن به این امر عظیم 
 تر است. از مشغول شدن به عبادات نافله شایسته –

جعفر ھمان امامی است که فقه امامیه و معارف حقیقی و عقاید «گوید:  میکه  این و
 ».یقینی را منتشر ساخت

جعفر در علم نوآوری کرده و چیزی که  این این کالم مستلزم یکی از دو امر است: یا
گذشتگان در علمی که واجب بود منتشر که  این گفته که قبل از او بیان نشده، و یا

معارف  صند. آیا ھیچ عاقلی در مورد این مسأله که پیغمبر ا سازند، کوتاھی کرده
حقیقی و عقاید یقینی را به کاملترین شیوه بر امتش ابالغ کرد، تردید به خود راه 

 صصحابه آن معارف را از پیامبر که  این کند در دھد؟ و آیا ھیچ عاقلی تردید می می
 دریافت و به مسلمانان رساندند؟

ھا  آن دو حالت است: یا ایرادی است بر جعفر صادق، و یا برو این مقتضی یکی از 
اند و سرچشمه آفت  (گذشتگان). و البته بیش از گذشتگان بر جعفر صادق دروغ بسته

اند، و نه از ھمراھان ایشان. و به ھمین  از کسانی برخواسته که بر علیه او دروغ بافته

ر«، »البطاقة«تاب دلیل انواع دروغ به او نسبت داده شده است، مثل ک و  »اهلَفْت«، »اجلَفْ
 کالم در نجوم.



 

 

 :)۱۷فصل (
 دربارۀ سیرت موسی بن جعفر کاظم

ثقه و «گوید:  بعد از جعفر، نوبت موسی بن جعفر است، ابوحاتم رازی درباره او می
 ».صادق بوده و یکی از ائمه مسلمانان است

در سال صد و بیست و اندی متولد شد، مھدی او را به بغداد برده موسی در مدینه و 
و سپس دوباره به مدینه بازگرداند و تا دوره خالفت ھارون الرشید در آنجا ماند. ھارون 
در بازگشتش از عمره به مدینه وارد شد و او را با خودش به بغداد برد و او را در آنجا 

 فت.در زندانش وفات یاکه  این حبس کرد تا
ھا  آن اند که باعث شود اخبار صاحب چنان علمی نبودهھیچیک  ولی بعد از موسی،

در کتب مشھور علماء و در تواریخ ذکر گردد، و نه در تفسیر و غیر آن اقوال معروفی 
رضی الله عنھم  –اند  اند، ولی دارای فضایل و محاسنی در زمینه خود بوده داشته

ادت و زھد مشھور بوده است ولی حکایت مذکور از و موسی بن جعفر به عب –اجمعین 
شقیق بلخی کذب و دروغ است، و این حکایت مخالف احوال شناخته شده موسی بن 

 باشد. جعفر نیز می
 ».بشر حافی در محضر او توبه کرد«گوید:  میکه  این و

این کالم مؤلف دروغ بافته شده کسی است که نه از احوال او، و نه از احوال بشر 
طالعی نداشته است. موسی بن جعفر وقتی توسط ھارون الرشید به عراق برده شد، ا

 توانسته از کنار خانه بشر و امثال او بگذرد. حبس گردید. بنابراین نمی





 

 

 :)۱۸فصل (
 در بارۀ سیرت علی بن موسی الرضا

زاھدترین و عالمترین شخص زمان و پسرش علی الرضا «گوید:  مؤلف رافضی می
اند و مأمون او را به خاطر کمال  خودش بود و علمای جمھور از او بسیار اخذ علم کرده

گفت: ای  کرد و می و فضیلتش به دوستی گرفت. روزی برادرش زید را نصیحت می
ای، اموالی  ای در حالی که خونھایی ریخته زید! چه جوابی برای رسول خدا آماده کرده

 اند؟ حال ھای کوفه تو را فریب داده ای و احمق ای و راھھا را ناامن کرده ه ناحق گرفتهب
فرمودند: فاطمه خود را [از نامحرم] مصون داشت، و لذا خدا نسل  صپیغمبر که  آن

گفت: ای رسول خدا! چرا فاطمه را  ساو را از آتش مصون داشت. و در روایتی: علی
د: چون خداوند او و نسل او را از آتش مصون داشت. فرمو صفاطمه نامیدی؟ پیغمبر 

کنی؟ به  پس مصونیت ایشان سبب درامان ماندن تو از آتش نشده و تو داری ظلم می
خواھی با معصیت  اند، و تو اگر می جز با اطاعت خدا به آن نرسیدهھا  آن خدا سوگند!

ین صورت تو در نزد خدا اند، در ا با اطاعت بدان رسیدهھا  آن خدا به آن چیزی برسی که
 تر ھستی! گرامیھا  آن از

را بر درھم و دینار زده بود و از گوشه و کنار مملکت برای  –رضا  –و مأمون اسم او 
 ».گرفت و لباس سیاه را دور افکنده و سبز پوشید او بیعت می

 روافض خود را بهکه  این باید گفت: از مصایبی که اوالد حسین گرفتار آن شدند،
کنند  ھایی ذکر می کنند و مدح را تعظیم و تمجید میھا  آن نمایند و منتسب میھا  آن

نمایند، و چیزھایی  دلیل مطرح می ادعاھایی بیھا  آن که اصًال مدح نیست، و در مورد
اثبات  –روافض  –تنھا از این طریق ھا  آن گویند که اگر فضیلت میھا  آن در مورد

از مدح و تمجید، به ایراد شباھت داشت. علی بن موسی شد، کالم روافض بیشتر  می
دارای محاسن و مکارم معروفی است و مکارمی شایسته حال خود دارد که اھل معرفت 
گاھند ولی این رافضی حتی یک فضیلت صحیح و مستدل برای او ذکر نکرده  بر آن آ

 است.
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ادعایی » ستاو زاھدترین و عالمترین شخص زمان خود بوده ا«گوید:  اینکه می
کند، چنین ادعایی را  صرف و بدون دلیل است، و کسی که در مورد شخصی غلو می

کند. چگونه عالمترین شخص زمان خود بوده است در حالی که معاصرانی داشته  می
اند، مثل شافعی، اسحاق بن راھویه، احمد  که به گواھی ھمه از او عالمتر و زاھدتر بوده

 ھا. زیز، ابوسلیمان دارانی، معروف کرخی و امثال اینبن حنبل، اشھب بن عبدالع
 ».اند بسیاری از فقھای جمھور از او اخذ علم کرده«گوید:  میکه  این و

چیز معروفی از ھیچیک  این کالمش آشکارترین دروغ است. فقھای مشھور جمھور
از  شوند چیزی اند، اگرچه بعضی از کسانی که فقھای جمھور شمرده نمی او اخذ نکرده

او اخذ کرده باشند و این قابل انکار نیست. زیرا طلبه فقھاء علم را از کسانی اخذ 
 اند. تر بوده پایینھا  آن ای از کردند که از راسخان در علم و یا مرتبه می

اند که معروف کرخی خادم او بوده است و در  و آنچه بعضی از مردم ذکر کرده
خرق عادت از او به کرخی رسیده، به اتفاق که  این محضر او مسلمان شده است و یا

گاھان به این مسأله، ھمه این مطالب باطل است.  آ
در مورد فاطمه روایت کرد، به اتفاق علمای  صو حدیثی ھم که مؤلف از پیغمبر 

حدیث دروغ است و حتی کذب آن برای غیر اھل حدیث نیز مبرھن است. زیرا عبارت 
ن داشت پس خدا نسل او را از آتش جھنم مصون فاطمه خودش را [از نامحرم] مصو«

کند که حفظ آبرو و ناموس توسط فاطمه سبب مصونیت نسل او از  اقتضاء می» داشت
جھنم شده باشد و این قطعًا باطل است، زیرا سارا ھمسر ابراھیم خود را از نامحرم 

 مصون داشت ولی خداوند جمیع نسل او را از آتش دوزخ مصون نساخت.
جبرئیل را خدمتکار او معرفی کرده باشد، کالم  صپیغمبر که  این نو ھمچنی

به سوی پیامبران را ھا  آن شناسد و ارزش ارسال کسی است که جایگاه مالئکه را نمی
ھا  آن داند، ولی روافض اکثر دالیلشان شعارھا و ادعاھایی است که از جھل و ظلم نمی

ورزند که شایسته جھل و ظلم آنان  می دارد، و به حکایات دروغینی تمسک پرده بر می
گردد، مگر برای کسی که از زمره  است. و اصول دین با چنین شعارھایی ثابت نمی

 شود. شمرده نمی» اولی االبصار«
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 دربارۀ سیرت محمد بن جواد

فرزندش محمد بن علی جواد در علم و تقوی و کرم بر راه «گوید:  مؤلف رافضی می
با کمی  –پدرش بود و وقتی پدرش رضا وفات کرد، کثرت علم و دین و وفور عقل جواد 

مأمون را شیفته خودش کرد و مأمون خواست دخترش ام فضل را به نکاح او  –سّنش 
را به نکاح پدرش، رضا، درآورده بود. این امر  درآورد و قبًال نیز دختر دیگرش ام حبیب

 بر عباسیان گران آمد و آن را ناپسند شمردند و ترسیدند که امر حکومت از کنترل
خارج شود و او نیز مثل پدرش مورد بیعت قرار بگیرد و لذا نزدیکان خلیفه جمع ھا  آن

ت و علمی ندارد. شدند و از او خواستند که این کار را نکند و گفتند: او کم سن اس
ھا  آن خواھید او را امتحان کنید و شناسم و اگر می جواب داد: من او را بھتر از شما می

راضی شدند و ثروت فراوانی به قاضی یحیی بن اکثم دادند تا امتحانی برای او بگذارد 
که در آن شکست بخورد. روز معینی را برای آزمایش مشخص کردند و مأمون و قاضی 

پرسم. امام گفت: بپرس.  عباسیان حاضر شدند. قاضی گفت: سؤالی از تو میو جماعت 
کشد، چیست؟ جواب داد:  گفت: نظر تو درباره کسی که در حال احرام صیدی را می

صید را بیرون حرم کشته یا داخل حرم؟ عالم باشد به مسأله یا جاھل؟ ابتداءًا دست به 
زرگ؟ احرام کننده بنده باشد یا آزاده؟ به قتل برند و یا از ترس؟ صید کوچک باشد یا ب

سن بلوغ و تکلیف رسیده باشد یا نه؟ صید پرنده باشد یا غیر پرنده؟ یحیی بن اکثم 
ای که جماعتی از اھل مجلس  متحیر شد و عالیم عجز در صورتش نمایان شد، به گونه

کردید، پی  یبه عجز او پی بردند. مأمون به اھل بیتش گفت: اآلن به چیزی که انکار م
کنی؟ امام گفت: بله. گفت:  بردید. سپس به امام رو کرده و گفت: آیا خواستگاری می

پس خطبه عقد را خودت بخوان. پس امام خطبه خواند و او را مثل مادر بزرگش 
 ».بر پانصد درھم خوب عقد کرد، پس با او ازدواج نمود ‘فاطمه

ھاشم و به بخشش و  سران بنی در جواب مؤلف باید گفت: محمد بن علی جواد از
سیادت معروف بود و به ھمین دلیل جواد نامیده شد. در جوانی و قبل از بیست و پنج 

متولد شد و در سن بیست و یا نوزده سالگی وفات کرد،  ۹۵سالگی وفات کرد، در سال 
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فرستاد، و  و مأمون دخترش را به نکاح او در آورد و ھر سال ھزار درھم برای او می
 تصم از او خواست که به بغداد برود، و در ھمان جا وفات یافت.مع

گوید: او نیز بر راه و روش گذشتگانش بوده، به این خاطر است که  میکه  این ولی
دارند و نه باطلی را از  روافض نه عقل سالم دارند و نه نقل صحیح، نه حقی را بر پا می

ل شمشیر و میدان. آنچه که مؤلف ذکر اند و نه اھ برند، نه اھل حجت و برھان بین می
کرد متضمن ھیچ فضیلتی برای محمد بن علی نبود، چه برسد به اثبات امامت او، و 
این حکایتی ھم که از یحیی بن اکثم نقل کرد از دروغھایی است که جز جھال و 

این تر از  تر، عالمتر و با فضیلت شوند، و یحیی بن اکثم نیز فقیه نادانان بدان شاد نمی
بوده که بخواھد شخصی را با این سؤال درمانده سازد که: حکم قتل صید در حال 

دانند و این  مرتبه نیز حکم این مسأله را می احرام چیست؟ حتی فقھای کوچک و کم 
ای نیست که از نکات ظریف، دقیق و غریب علم باشد و تنھا راسخان در علم آن  مسأله

 را بدانند.



 

 

 :)۲۰فصل (
 دربارۀ سیرت علی بن محمد الهادی

گوید: و فرزندش علی ھادی بود که عسکری نامیده  مؤلف رافضی در ادامه می
شد، چرا که متوکل او را از مدینه به بغداد و سپس از آنجا به سامرا تبعید کرد و امام  می

سکر اقامت گزید و سپس از آنجا به سامرا منتقل شد ھادی در آنجا در مکانی به اسم ع
و بیست سال و نه ماه در آنجا اقامت کرد. متوکل او را به این دلیل تبعید کرد که از او 
کینه داشت و وقتی به جایگاه او و گرایش مردم به سوی او در مدینه پی برد، از او 

امام ھادی را احضار کند. اھل ترسید پس یحیی بن ھبیره را صدا زد و به او دستور داد 
کرد و ھمیشه در مسجد مشغول  نیکی میھا  آن مدینه ناله و فغان سردادند، زیرا امام به

عبادت بود. پس یحیی بن ھبیره سوگند یاد کرد که کار ناپسندی با او ندارند، سپس 
علم چیز دیگری ھای  کتاب یحیی خانه او را تفتیش نمود ولی جز مصاحف، ادعیه و

یافت و امام در نظرش بزرگ آمد، به ھمین دلیل آستین خدمت به او را باال زد. وقتی ن
رفت. اسحاق گفت:  –والی بغداد  –وارد بغداد شد، ابتدا نزد اسحاق بن ابراھیم طائی 

شناسی، اگر او را علیه  ای یحیی! این مرد پسر رسول خداست و متوکل را ھم که می
در روز قیامت با تو دشمنی  صاھد کشت و پیغمبر این مرد تحریک کنی، او را خو

گوید: وقتی نزد  ام. می خواھد ورزید. یحیی گفت: به خدا سوگند! جز خیر از او ندیده
متوکل رفتم در مورد حسن اخالق و زھد و پارسایی او برایش گفتم، پس متوکل او را 

ھای  بد درھماکرام نمود، سپس متوکل بیمار شد و نذر کرد که چنانچه عافیت یا
ھایی که باید  کثیری صدقه بدھد. [بعد از عافیت یافتن] از فقھاء در مورد تعداد درھم

صدقه بدھد، سوال کرد ولی جوابی نشنید. کسی را نزد علی ھادی فرستاد تا از او 
بپرسد، ھادی گفت: ھشتاد و سه درھم صدقه بده. متوکل از او درباره علت این حکم 

ُ�ُم  لََقدۡ ﴿ : زیرا خداوند در قرآن فرموده:سؤال کرد. جواب داد ُ ٱنََ�َ ِ� َمَواِطَن  �َّ
 .]۲۵: ةالتوب[ ﴾َكثَِ��ٖ 
 ».د)یروز شدیرد (و بر دشمن پکاری یادی یخداوند شما را در جاھای ز«
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ھایی که خداوند مؤمنان را نصرت بخشید ھشتاد و سه  و تعداد این مکانھا و دفعه
بیست و ھفت غزوه انجام داد و پنجاه و شش سریه را  صمرتبه بود: زیرا پیغمبر 

 تدارک دید. 
اش  محمد در خانه شد که علی بن  گوید: در نزد متوکل نمامی مسعودی می

اش دارد و قصد حکومت دارد. متوکل جماعتی از ترکھا را  ای از شیعیان قمی اسلحه
چیزی در آن نیافتند و او را اش ھجوم بردند ولی  شبانه به خانهھا  آن سراغ او فرستاد و

ای پشمین پوشیده  نیز در اتاقی یافتند که در بر او بسته شده بود و او در حالی که جامه
خواند و خاضعانه به خدا رو کرده بود.  بود و بر ریگ و سنگریزه نشسته بود، قرآن می

در با ھمین وضعیت نزد متوکل برده شد. در حالی به دربار متوکل رسیدند که او 
مجلس نوشیدن مشروبات نشسته و جام شراب به دست داشت. متوکل ھادی را اکرام 
کرده و در نزد خود نشاند و جام شراب را به او تعارف کرد. امام گفت: به خدا سوگند! 
گوشت و خون من ھیچ وقت به شراب آغشته نشده است، پس مرا عفو کن. و متوکل او 

ٰٖت وَُ�ُيوٖن  َ�مۡ ﴿ نوان. امام گفت:را عفو کرد و گفت: صدایی به من بش تََرُ�واْ ِمن َج�َّ
و ھا  باغ ارینابود شدند و) چه بس فرعون و قومش (سرانجام ھمگی« .]۲۵الدخان: [ ﴾٢٥

 ».ه از خود به جای گذاشتندکھا  چشمه
کنم. متوکل گفت:  متوکل گفت: شعری بر ما بخوان. گفت: من کمتر شعر نقل می

 امام چنین خواند: حتمًا باید بخوانی. 

ـــهم ـــال حترس ـــل األجب ـــىل قل ـــاتوا ع  ب
 

 غلــــب الرجــــال فــــام أغنــــتهم القلــــل 
 

ـــاقلهم ـــن مع ـــز م ـــد ع ـــتنزلوا بع  واس
 

 وأســــكنوا حفــــراً يــــا بــــئس مــــا نزلــــوا 
 

مُ صــــارخ مــــن بعــــد دفــــنهم  نــــاداهُ
 

ــــــــل  ــــــــن األرسة والتيجــــــــان واحلل  أي
 

ــــة مَ  أيــــن الوجــــوه التــــي كانــــت منعَّ
 

ـــتار   ـــب األس ـــا ترض ـــن دوهن  والكِلـــلم
 

ُم هلُ ــــــاءَ ــــــني س ــــــرب ح  فأفصــــــح الق
 

ــــل  ــــدود يقتت ــــا ال ــــوه عليه ــــك الوج  تل
 

 قــدطال مــا أكلــوا دهــراً ومــا رشبــوا
 

 فأصــبحوا بعــد طــول األكــل قــد أكلــوا 
 

ھا  آن را از غلبه مردان برھا  آن ھایی مسکن گزیدند که ھای کوه یعنی: بر قله
 نکرد.را محافظت ھا  آن ھا کنند. ولی این قله نگھداری می
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ای مسکن گزیدند. چه  ھایشان پایین آمدند و در حفره و بعد از آن عزت از قلعه
 گاه بدی است! منزل

زند که کجایند خویشان و  را صدا میھا  آن ای دفن شدند فریاد زنندهکه  آن بعد از
 ھا؟ تاجھای [حکومت و قدرت] و زیور آالت

ھای نازک و  پردهھا  آن ویھایی که غرق در نعمت بودند. در جل کجایند رخساره
 شود. کلفت زده می

گردد. کرمھایی بر این افراد ھجوم  فراخ میھا  آن به ھنگام بازخواست، مقبره بر
 برند. را از بین میھا  آن آورند که می

یک روزگار طوالنی به خوردن و نوشیدن پرداختند، و بعد از آن مدت طوالنی 
 شوند.  خوردن، خورده می

ای که اشکھایش ریش او را خیس  به دنبال این ابیات متوکل گریست، به گونه
 ». کردند

در جواب مؤلف باید گفت: این کالم نیز شبیه کالم سابق مؤلف است و متضمن 
ھیچ منقبتی به ھمراه حجت صحیح نیست و بلکه کالمی است که علماء به بطالن آن 

گاھند.  نیک آ
نامد و این  بن ابراھیم طائی را والی بغداد میمؤلف در اثنای حکایتش اسحاق 

دھد، زیرا این اسحاق بن ابراھیم ھمان خزاعی معروف است، او و  جھالت او را نشان می
اش از قبیله خزاعه ھستند، این شخص خودش اسحاق بن ابراھیم بن حسین  خانواده

ور بن مصعب است و پسر عموی عبدالله بن طاھر بن حسین بن مصعب امیر مشھ
اش معلوم است. و پسر عبدالله یعنی محمد بن عبدالله بن طاھر  خراسان بوده که سیره

در دوران خالفت متوکل و غیره در بغداد نائب بود و ھمان کسی است که بعد از وفات 
احمد بن حنبل بر او نماز خواند. و این اسحاق بن ابراھیم نیز در دوره امارت معتصم و 

بوده است. این چند نفر ھمه از خزاعه ھا  آن متوکل نائب واثق و بخشی از خالفت
 ای از قبایل عرب) و خانواده مشھوری ھستند. اند و نه از طی(اسم قبیله بوده

ھای زیادی را صدقه  متوکل نذر کرد که اگر عافیت پیدا کند درھم«مؤلف گفت: 
ھیچ ھا  آن ولی ھا از فقھاء سؤال کرد، دھد و بعد از عافیت در مورد تعداد درھم می

جوابی برای مسأله نداشتند و علی بن محمد به او دستور داد که ھشتاد و سه درھم 
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ُ�ُم  لََقدۡ ﴿ صدقه بدھد و به این آیه استناد کرد که: ُ ٱنََ�َ  ﴾ِ� َمَواِطَن َكثَِ��ٖ  �َّ
 ».خداوند شما را در مواقع زیادی یاری کرد« .]۲۵:ةالتوب[

در آیه که صفت زیادی دارند، ھشتاد و سه مورد  مذکور» مواطن«گفته: این 
اند، پس زیاد یعنی ھشتاد و سه. زیرا پیغمبر بیست و ھفت غزوه انجام داده و  بوده

پنجاه و شش سریه تدارک دیده است و این حکایت بین علی بن موسی و مأمون نیز 
ت کسی روایت شده است. و از دو حال خارج نیست: یا دروغ است و یا نشانه جھال

 است که چنین فتوایی داده است.
ھای زیادی به او بدھکار ھستم، و یا بگوید: به خدا  گوید: من درھم  زیرا کسی که می

ھای زیادی را صدقه  ھای زیادی را به فالنی خواھم داد، و یا بگوید: درھم سوگند! درھم
د و سه حمل از علماء مسلمانان بر رقم ھشتاھیچیک  خواھم داد. این جمالت در نزد

 شود. نمی
دھد، از چند وجه باطل   و استدالل فوق که مؤلف به دروغ آن را به ھادی نسبت می

 است: 
بیست و ھفت غزوه و پنجاه و شش سریه تدارک ندیده است،  صوجه اول: پیغمبر 

و این ادعا باطل است، و پیغمبر به اتفاق اھل سیره در کمتر از بیست و ھفت غزوه 
 شرکت نموده است.

در روز حنین نازل شده است، و خبر از نصرت تا آن  ]۲۵[دخان: وجه دوم: این آیه 
ت که مواردی که خداوند تا آن روز مؤمنان را دھد، بنابراین مراد آیه این اس روز را می

شود و غزوه طائف،  باشد. آیه شامل موارد بعد از آن روز نمی یاری کرده است، زیاد می
ھا مثل سریه فتح مکه و ارسال جریر بن عبدالله به ذی  غزوه تبوک و بسیاری از سریه

 الخلصه و امثال آن بعد از روز حنین روی داده است.
ایمان آورد و چنانچه بسیاری از  صدًا یک سال قبل از وفات پیغمبر و جریر حدو

ای که خبر از  توان گفت: آیه ھا بعد از نزول این آیه به وقوع پیوسته، نمی ھا و سریه غزوه
 شود. ھای آتی را نیز شامل می ھا و سریه دھد، غزوه گذشته می

مؤمنان در روز احد  وجه سوم: خداوند در جمیع غزوات مسلمانان را یاری نکرد.
شکست خوردند و آن روز به روز، بال و آزمایش تبدیل شد و ھمچنین مؤمنان در سریه 

ھای دیگری غالب نشدند. به فرض که کل غزوات و سرایا ھشتاد و سه تا  مؤته و سریه
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مورد نصرت قرار نگرفتند که مجموع موارد نصرت ھا  آن ھم باشد، مؤمنان در ھمه
 ه تا گردد.الھی، ھشتاد و س

وجه چھارم: به فرض که مراد از کثیر در آیه ھشتاد و سه مورد باشد. باز اقتضای 
لفظی عام بوده و » کثیر«این را ندارد که مراد از کثیر این عدد مشخص باشد، زیرا لفظ 

گردد. در صورتی که لفظی مقادیر متفاوتی را  شامل ھزار، دو ھزار و ھزاران نیز می
 باشد.  تحّکم نابجا میھا  آن اص آن لفظ به یکی ازمعنی بدھد، اختص

ِيٱَذا  مَّن﴿ فرماید: وجه پنجم: خداوند می َ ٱُ�ۡقرُِض  �َّ  ۥٓ َ�ُ  ۥقَۡرًضا َحَسٗنا َ�ُيَ�ٰعَِفهُ  �َّ
 ۚ ۡضَعاٗ�ا َكثَِ�ٗة

َ
 .]۲۴۵: ةالبقر[ ﴾أ

ده، یه خدا به او بخشکدھد، (و از اموالی »  ای قرض الحسنه«ه به خدا کست کی«
 ».ندکن برابر یند،) تا آن را برای او، چندکانفاق 

دھد و در روایات آمده  خداوند به نص قرآن حسنات را به ھفتصد برابر افزایش می
دھد. و از ھمین تعداد در آیه فوق به کثیر  که به دو میلیون حسنه ھم افزایش می

 تعبیر شده است.

ِۗ ٱلِيلٍَة َغلََبۡت فَِئٗة َكثَِ�ةَۢ �ِإِۡذِن َ�م ّمِن فَِئةٖ قَ ﴿ فرماید: و نیز خداوند می ُ ٱوَ  �َّ َمَع  �َّ
ِٰ�ِ�نَ ٱ  .]۲۴۹: ةالبقر[ ﴾٢٤٩ ل�َّ

» روز شدند!یمی پیھای عظ ه به فرمان خدا، بر گروهکی کوچکھای  ار گروهیچه بس«
 ».نندگان) استک و خداوند، با صابران و استقامت

ھایی که  متفاوتی را شامل شود زیرا گروهتواند مقادیر  و کثرت در این آیه می
شود گفت:  شوند، تعدادشان در عدد معینی محصور نیست. می کثیرالعدد شمرده می

گروه قلیل ھزار نفرند و گروه کثیر سه ھزار نفر که به نسبت گروه اولی کثیر نامیده 
 شوند. می





 

 

 :)۲۱صل (ف
 دربارۀ سیرت محمد بن حسن المنتطر

 ».÷و فرزندش مھدی محمد«گوید:  مؤلف رافضی می
فرمودند:  صکند که پیغمبر ابن جوزی با اسناد خودش از ابن عمر روایت می

عدًال، �رج يف آخر الزمان رجل من ودلي، اسمه اكس� و�نيته كنييت، يمأل األرض «
 .»كما ملئت جوراً، فذلك هو املهدي

یعنی: در آخر زمان مردی از فرزندان [نسل] من خروج خواھد کرد که اسمش مثل 
کند، ھمچنانکه از  اش، کینه من است. زمین را از عدل و داد پر می اسم من و کینه

 ».ظلم و جور پر شده است، آن مرد مھدی است
گاه به در جواب باید گفت: محمد بن جریر  طبری و عبدالباقی بن قانع و علمای آ

ای نداشته است. و امامیه  اند: حسن بن علی عسکری نسل و ذریه انساب و تاریخ گفته
کنند که آن پسر در حالی که خردسال بود  کنند او پسری داشته، ادعا می که گمان می

د. بعضی گویند: در دو سالگی داخل سرداب ش در سامرا وارد سرداب شد. بعضی می
 گویند: در سه سالگی. و بعضی گویند: در پنج سالگی.

بایست  داشت. به نص قرآن و سنت و اجماع می به فرض که چنین امامی وجود می
نزد کسی باشد که حضانت جسمی او را به عھده بگیرد: مثل مادرش یا مادر بزرگش و 

بایست اموالش نزد کسی باشد که آن اموال را برایش نگھدارد، یا  یا امثال آنھا. و می
مثل یکی از نزدیکان و یا  –اگر وصی نداشته  –کسی که وصی پدر باشد، و یا غیروصی 

ْ ٱوَ ﴿ فرماید: شود و خداوند می نایب سلطان. زیرا چنین شخصی یتیم شمرده می  ۡ�َتلُوا
ْ  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱ ٰٓ إِذَا بَلَُغوا ْ ٱفَإِۡن َءا�َۡسُتم ّمِۡنُهۡم رُۡشٗدا فَ  �َِّ�حَ ٱَح�َّ ۡمَ�ٰلَُهۡمۖ َوَ�  ۡدَ�ُعٓوا

َ
إَِ�ِۡهۡم أ

 ْۚ وا ن يَۡ�َ�ُ
َ
اٗفا َو�َِداًرا أ ُ�لُوَهآ إِۡ�َ

ۡ
 .]۶النساء: [ ﴾تَأ

د، یافتیافی) کرشد (ھا  آن د! اگر درییازمایمان را چون به حد بلوغ برسند، بیتیو «
ه بزرگ شوند، اموالشان را از روی اسراف کش از آنید! و پیبدھھا  آن اموالشان را به

 ».دینخور
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را قبل از سن بلوغ و احساس رشد  –یتیم  –جایز نیست که اموال چنین شخصی 
او، به او بازگرداند، ھمچنانکه خداوند در کتابش بیان فرموده است. چگونه جایز است 

اش به سرپرست نیاز دارد، امام  کسی که خودش برای جسم و بدن و اموال و دارایی
 معصوم جمیع مسلمانان گردد، و کسی جز با ایمان به او مؤمن شمرده نشود؟

نه در  –چه امام وجود داشته باشد و چه نباشد  –ھا  آن ر این به اتفاق ھمهعالوه ب
آموزد، و  رساند، و ھیچ چیزی را به کسی نمی نمیھا  آن دین و نه در دنیا سودی به

از ھیچیک  ھیچ صفتی از صفاتش، نه خوب و نه بد، شناخته نشده است. بنابراین
گردد. و بلکه به فرض وجود  حاصل نمی مقاصد و مصالح خاص و عام امامت از طریق او

چنین موجودی باید گفت: وجودش شر محض بوده و متضمن ھیچ منفعتی برای مردم 
برند و نه لطف و یا مصلحتی  روی زمین نیست. زیرا مؤمنان به او، نه از او نفعی می

شود، و تکذیب کنندگان او نیز به تصور روافض به خاطر  توسط او برایشان محقق می
شوند. بنابراین او شر محض بوده که ھیچ خیر و منفعتی را به  کذیب او عذاب میت

 ھمراه ندارد، و خلق چنین موجودی از خداوند حکیم عادل محال است.
غایب شده است. در ھا  آن کنند امام از دید اگر گفته شود: چون مردم ظلم می

 جواب باید گفت: 
 غایب نشدند.ھا  آن بود، پس چرا اوًال: در زمان پدران او نیز ظلم موجود

کنند. پس چرا بعضی  سازی ھم می ثانیًا: معتقدان به او که ظالم نیستند و زمینه
فرستد تا علم و دین را به مردم  ای را نمی آید و یا فرستاده نمیھا  آن اوقات به دیدار

 بیاموزد؟ 
ھای آنان  قلعه توانست در جاھایی زندگی کند که محل زندگی شیعیان و ثالثًا: می

اند و سایر مناطق دیگری که  ھای شام که روافض در آنجا شورش کرده است، مثل کوه
 محل شورش شیعیان است.

رابعًا: چنانچه به خاطر ھمین ترس نتواند چیزی از علم و دین را به کسی بیاموزد، 
د و کند، و این با دالیل اثبات امامت تناقض دار وجودش اقتضای لطف و مصلحت نمی

کنند و  خالف ارسال انبیاء و تکذیب آنان است، زیرا پیغمبران رسالت خود را تبلیغ می
گردند، لطف و مصلحتی که در  باعث تحقق لطف و مصلحت برای مؤمنانشان می

نعمتھای خدایی متبلور است، ولی در مورد این امام غایب باید گفت: پیروانش از وجود 
آید،  شان نشده است، زیرا منتظر کسی ھستند که نمیاو چیزی جز انتظار بیھوده نصیب
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شود نیز  و البته تداوم حسرت و اندوه و دشمنی با جھان و تکرار دعایی که برآورده نمی
کنند  گردیده است، چرا که صدھا سال است برای خروج و ظھور او دعا میھا  آن نصیب

 ای نداشته است. ولی فایده
، خالف عادت صحیح است و صبین امت محمد  به عالوه عمر به این طوالنی در

از کسانی که در جامعه اسالمی متولد ھیچیک  توان کذب آن را ادعا کرد، زیرا می
اند، چه برسد به صدھا سال. در حدیث  اند بیش از صد و بیست سال نزیسته شده

أرأيت�م يللت�م «روایت شده که در اواخر عمر فرمودند:  صصحیحی از پیغمبر 
إنه ىلع رأس مائة سنة منها ال يبىق ىلع وجه األرض من هو ايلوم عليها هذه، ف

 .)١(»أحد
از کسانی که اآلن ھیچیک  یعنی: امروز را به خاطر بسپارید، بعد از صد سال دیگر

 بر روی زمین ھستند، دیگر بر روی آن نخواھند بود.
اند، قطعًا کمتر از صد سال  یعنی کسانی که در آن روز یک سال سن داشته

ھای بعد  اند. چنانچه طول عمر افراد در آن دوره این مقدار بوده است، در دوره زیسته
شود، زیرا طول عمر  به طریق اولی طول عمر کمتر می –بنابر عادت رایج و غالب  –

صد و پنجاه سال در میان قومش ماند، و آدم شود؛ نوح نه  افراد به مرور کوتاھتر می
، )٢(ھمچنانکه در حدیث صحیحی که توسط ترمذی روایت شده و صحیح شمرده شده

تر بوده است و  ھزار سال زندگی کرد. بنابراین طول عمر انسان در آن زمان طوالنی
طول عمر افراد این امت بین شصت تا ھفتاد سال است، ھمچنانکه در حدیث صحیح 

 .)٣(ثبوت رسیده استبه 
احتجاج روافض به طول عمر خضر، احتجاج باطل بر باطل است، زیرا بقای خضر 
مسّلم نیست و بلکه آنچه سایر محققان بر آن ھستند این است که خضر وفات کرده 

 است و با فرض زنده بودن او، او از این امت نیست.

                                           
 .۴/۱۹۶۵و مسلم،  ۱/۱۱۹نگا: بخاری،  - ١
 گوید: این حدیث از این طریق غریب است. ، ترمذی می۱۲۴-۵/۱۲۳نگا: سنن ترمذی،  - ٢
 .۲/۱۴۱۵و ابن ماجه،  ۳/۳۸۷نگا: سنن ترمذی،  - ٣
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ھا  آن ر بودن در موردبه ھمین دلیل بسیاری از دروغگویان جن و انس ادعای خض
اند و حکایات صحیحی در این باره  اند، خضر را دیده شده است و بعضی گمان کرده

 کالم را طوالنی خواھد کرد.ھا  آن وجود دارد که بازگو کردن
اند که محمد بن  محمد بن حسن منتَظر نیز ھمین گونه است؛ بسیاری ادعا کرده

اند و بعضی آن را پنھان کرده و  کرده حسن ھستند، بعضی خود را به گروھی عرضه
اند، ھمچنانکه  اند و (باالخره) ھمه این افراد بر مال شده تنھا به یک یا دو نفر اعالم کرده

 اند. مدعیان خضر بودن نیز رسوا شده



 

 

 :)۲۲فصل (
 دربارۀ بطالن استناد رافضی به حدیث مهدی

 صگوید: از ابن جوزی با اسناد خودش از ابن عمر روایت شده که پیامبر مؤلف می
�رج يف آخر الزمان رجل من ودلي، اسمه اكس� و�نيته كنييت، يمأل «فرمودند: 

 .»األرض عدًال، كما ملئت جوراً، فذلك هو املهدي
اش  کند که اسمش اسم من و کنیه نسل من ظھور می یعنی: در آخر زمان مردی از

کند ھمچنانکه از ظلم و جور پر بوده  کنیه من است، زمین را از عدل و داد پر می
 ».است

 در جواب مؤلف باید گفت: کالم مؤلف از وجوھی قابل نقد است: 
کنید، پس امثال  توان گفت: شما که به احادیث اھل سنت استناد نمی وجه اول: می

تواند مستند شما باشد، و اگر مرادتان این است که آن را به عنوان  ین احادیث نمیا
 کنم. ایم، رأی اھل سنت را در این باره برایتان ذکر می حجتی بر اھل سنت نقل کرده

توان اصل دین را که ایمان  وجه دوم: این حدیث از اخبار آحاد است پس چگونه می
 اثبات کرد؟ جز با آن صحیح نیست، با این خبر

رأی امامیه را ثابت کند، آن را نقض که  این وجه سوم: الفاظ این حدیث به جای
 کند، زیرا در حدیث آمده که (اسمش اسم من و اسم پدرش، اسم پدر من است). می

باید محمد بن عبدالله باشد، نه محمد بن  صبنابراین مھدی مورد نظر پیغمبر 
نیز روایت شده که گفت: این شخص از اوالد حسن بن علی است و نه  سحسن. از علی

 حسین بن علی.
احادیث مھدی معروف است که امام احمد، ابوداود، ترمذی و غیره آن را روایت 

لو لم يبق من «که در آن آمده  صاند، مثل حدیث عبدالله بن مسعود از پیغمبر  کرده



 مختصر منهاج السنة    ٢٥٤

ىت يبعث فيه رجال من اهل بييت يواطئ اسمه ادلنيا اال يوم لطّول اهللا ذلك ايلوم ح
 .)١(»اس� واسم أبيه اسم أيب، يمأل األرض قسطاً وعدًال كما ملئت ظلماً وجوراً 

یعنی: چنانچه تنھا یک روز از عمر دنیا باقی مانده باشد، خدا آن روز را چنان 
اسم کند که مردی در آن ظھور کند که اسمش ھم نام من و اسم پدرش،  طوالنی می

 پدر من است: زمین را از عدل و داد پر کند، ھمچنانکه از ظلم و جور پر شده بود.
وجه چھارم: الفاظی از حدیث را که مؤلف رافضی انتخاب کرده، در آن آمده که 

اش، کنیه من است) و نگفته (اسمش اسم من و اسم پدرش،  (اسمش، اسم من و کنیه
از محدثان در ھیچ کتاب ھیچیک  ن مؤلف رااسم پدر من است)، حدیث مورد استناد ای

اند و این رافضی حدیث را با الفاظ معروف آن در  حدیث معروفی با این الفاظ ذکر نکرده
داود، ترمذی و غیره ذکر نکرده است و بلکه  کتب حدیث مثل مسند احمد، سنن ابی

 الفاظ جعلی برای آن ذکر کرده که کسی آن را روایت نکرده است.
گوید: ابن جوزی آن را با اسناد خودش روایت کرده، اگر منظورش  می که این و

گوید، و اگر  ابوالفرج، ھمان عالم مشھوری است که مصنفات فراوانی دارد، دروغ می
بمرآة «منظورش نوه ابوالفرج، یعنی یوسف بن قز أوغلی صاحب تاریخی به اسم 

است، باید گفت: این  »صإعالم الخوا«و کتابی در اثنی عشر تحت عنوان » الزمان
شخص در مصنفات خود صحیح و سقیم را با ھم در آمیخته و برای اغراض خودش به 

اند، استناد کرده است. این شخص به حسب  احادیث فراوانی که ضعیف و موضوع
کرد: برای شیعه به مقتضای حالشان کتاب  کتاب تألیف میھا  آن مقاصد مردم برای

از پادشاھان بر مذھب ابوحنیفه  رای بعضیبو  ،اداش دھندکرد تا او را پ تصنیف می
کرد تا از این طریق به اھدافش برسد، و در واقع راه و روش او مثل  کتاب تصنیف می

پرسید: در کدام  شد: بر چه مذھبی ھستی؟ می پرسیده میھا  آن وعاظ بود که اگر از
 شھر منظورتان است؟

از خلفای راشدین و صحابه دیگر  ھایش و به ھمین دلیل در بعضی از کتاب
اند، سازش کند و در  جویی نموده است، تا با شیعیانی که این کار را از او خواسته عیب

 شود. ھایش تعظیم خلفای راشدین و غیره دیده می عین حال در بعضی دیگر از کتاب

                                           
 .۲/۱۱۷، المسند، ۳/۳۴۳، ترمذی، ۴/۱۵۱داود،  نگا: سنن ابی - ١



 

 

 :)۲۳فصل (
 معصیتدربارۀ احوال امامان در طاعت و 

اند که در کمال به  اند و کسانی ھا ائمه فاضل و معصوم این«گوید:  مؤلف رافضی می
داری، معاصی، لھو و  ای را نرفتند که مشغول انواع مملکت غایت رسیدند و راه سایر ائمه

خواری و فجور بودند و حتی بنابر آنچه در بین مردم به تواتر رسیده به  ھا، شراب لعب
کند  قضاوت میھا  این گویند: خداوند بین ما و ز رحم نکردند. امامیه مینزدیکان خود نی

 گوید:   و او بھترین قاضی است. و چه زیباست کالم شاعر که می

ــذهباً  ــك م ــرىض لنفس ــئت أن ت  إذا ش
 

 وتعلــــم أن النــــاس يف نقــــل أخبــــار 
 

 فــدع عنــك قــول الشــافعي ومالــك
 

 وأمحــد واملــرويّ عــن كعــب أحبــار 
 

ــــــوهلم وحــــــديثهمووال أناســــــاً   ق
 

 رو جدنا عـن جربئيـل عـن البـاري 
 

بینی مردم  خواھی برای خودت مذھبی اختیار کنی در حالی که می یعنی: اگر می
 مشغول نقل اخبار ھستند.

 قول شافعی، مالک، احمد و روایت کعب االحبار را رھا کن.
 –گویند: جّد ما  و به مردمانی رو کن که قول و سخنشان این است که می

 ».کند از جبرئیل از خداوند چنین روایت می - صپیغمبر
 کالم مؤلف از چندین وجه قابل نقد است: 

توان گفت: در مورد عصمت این ائمه ھیچ دلیل و برھانی ذکر نشده،  وجه اول: می
گویند: بر خدا واجب است که امام معصومی برای مردم قرار دھد تا در  میکه  این جز

قرار داده شود، که ما قبًال فساد این دلیل را از وجوھی بیان  تکلیف لطف و مصلحتی
کردیم که کمترین دلیل بطالن چنین بود که گفتیم: این سبب حاصل نشده، زیرا لطف 

از ائمه شیعه حاصل نشده است. حتی اگر برای رد این دلیل ھیچیک  و مصلحت توسط
برای اثبات عدم انتفاع دینی  شیعه جوابی جز وجود امام غایب منَتَظرشان را نداشتیم،

و دنیایی و عدم حصول مصلحت و لطف برای مکلفان وجود ھمین امام کافی بود، در 
 حالی که ادله فراوانی بر بطالن قولشان قابل طرح است.
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ھر یک از این ائمه در کمال به غایت رسیده «گوید:  مؤلف میکه  این وجه دوم:
تواند در برابر قول بدون علم،  میھرکس  وقولی صرف و بدون دلیل است. ». بودند

مقابله به مثل کند و اگر مدعیانی در مورد افرادی از صحابه و تابعان و سایر ائمه 
ھا  این مشھورترند، ادعا کنند کهھا  آن مسلمانان که به علم و دین از عسکریین و امثال

اخبار گذشتگان را  ھرکس تر است. و مقبولھا  آن اند، ادعای در کمال به غایت رسیده
مطالعه کند، به وضوح پی خواھد برد که فضایل علمی و دینی متواتر بسیاری از ائمه 

در مدح عسکریین  –چه برسد به صرف اخبار صحیح  –بیشتر از دروغھای بافته شده 
 .ھاست آن و امثال

ائمه ھستند. اگر منظورش این است که اینان ھا  این گوید: میکه  این وجه سوم:
اند، دروغ آشکاری گفته است، و البته خودشان  اصحاب قدرت و سیطره و تسلط بوده

گویند: ائمه ناتوان بوده و از حکومت منع شدند و  کنند و بلکه می چنین ادعایی نمی
نتوانست امامت [حکومت] کند جز علی بن ھا  آن ازھیچیک  مظلومانه مغلوب شدند، و

با او بیعت  –یا کمتر و یا بیشتر  –و نصف امت  که شرایط او نیز سخت شد سطالب ابی
جنگید، و بسیاری ھم نه با او ھا  آن نکردند، و بلکه بسیاری با او جنگیدند، و او با

طرف افرادی وجود داشت که از ھمرزمان  جنگیدند و نه علیه او. و در بین این افراد بی
از ھم ھیچیک  انی بودند کهطرف کس و دشمنان علی برتر بودند، و در بین این افراد بی

رزمان علی [در فضیلت] مثل او نبودند و بلکه افرادی بودند که از ھمرزمان و 
 دشمنانش برتر بودند.

و اگر منظور مؤلف این است که این دوازده نفر صاحب علم و دین بوده و شایسته 
ھا  آن امامت بودند. این ادعایی است که حتی به فرض صحت، مستلزم وجوب اطاعت از

گردد، ھمچنانکه صرف شایستگی شخص برای امامت مسجد باعث  و امام شدنشان نمی
شود، و صرف صالحیت او برای قاضی شدن باعث قاضی  امام نامیده شدن او نمی

گردد، و نیز صرف لیاقت سرداری در جنگ باعث سردار شدن  نامیده شدن او نمی
و بالفعل امام است، جایز نیست.  گردد، و نماز جز پشت سر کسی که عمالً  شخص نمی

آید و صرف شایستگی باعث تصدی امر قضاوت  قضاوت نیز از عھده صاحب قدرت برمی
رود، و نه در رکاب کسی که  گردد. سپاه نیز تنھا در رکاب امیر به میدان نبرد می نمی

 امیر نیست، اگرچه شایستگی امیر شدن را ھم داشته باشد.
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منظورتان از استحقاق چیست؟ آیا منظور این است که  توان گفت: وجه چھارم: می
که  این از بین قریش تنھا این دوازده نفر شایستگی تصدی امامت را داشتند؟ و یا

اند که صالحیت خالفت را دارند؟ اگر  منظورتان این است که این افراد از زمره کسانی
و اگر معنی و مراد  منظورتان معنی اول باشد این معنی و مراد ممنوع و مردود است

و  -به فرض ثبوت  –ھا  آن دوم منظور است باید گفت این صالحیت قدر مشترک بین
 بین بسیاری از افراد دیگر قریش است.

شود و این دو حالت  توان گفت: امام کسی است که به او اقتداء می وجه پنجم: می
 دارد:
کننده  ای که اطاعت گونهشود، به  امامی که در امور علم و دین به او مراجعه می -۱

کند، زیرا چنین امامی به اوامر و نواھی خدا  اطاعت میھا  آن به اختیار خود از
کند و اطاعت کننده نیز به ھمین دلیل از او  عالم بوده و به ھمان امر و نھی می

 کند، حتی اگر امام از ملزم کردن او به اطاعت عاجز باشد. اطاعت می
ای که سایرین به اختیار و یا از روی  ، به گونهامامی که صاحب قدرت است -۲

 تواند دیگران را مجبور به اطاعت کند. کنند، زیرا می ناچاری از او اطاعت می
داری  ائمه ما مثل سایر ائمه مسلمانان به مملکت«توان گفت: عبارت  وجه ششم: می

است که اھل  کالم باطلی است. زیرا اگر منظور مؤلف این» اند و گناھھا مشغول نبوده
شود، این کذب  گویند: به پادشاھان در افعالی که معصیت خداست، اقتداء می سنت می

و دروغی آشکار علیه اھل سنت است. چراکه علمای معروف اھل سنت بر این مطلب 
شود و کسی در معصیت به  اقتداء نمیھیچکس  اتفاق نظر دارند که در معصیت خدا به

 شود. امامت گرفته نمی
ر منظورش این است که اھل سنت در اموری از اطاعت و عبادت خدا که به و اگ

گیرند. در  کنند و از آنان کمک می شود، به این پادشاھان کمک می حکومت مربوط می
ای ندارند و  به این اعتبار، اھل سنت چارهھا  آن جواب باید گفت: در امام قرار دادن

اند، چراکه روافض ھمیشه در حال  سوالروافض در این مورد بیش از اھل سنت مورد 
باشند، و در بسیاری از موارد به کفار و فجار در برآورده  کمک گرفتن از کفار و فجار می

کنند، و این حقیقت در ھر زمان و مکانی مشھود است، و  شدن اھدافشان کمک می

حقیقت و برادرانش برای اثبات این  »منهاج الندامة«وجود ھمین مولف رافضی، صاحب 
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مغول و کفار و یا فاسقان و جاھالن را به این اعتبار ائمه خود قرار ھا  این اند، زیرا کافی
 اند. داده

ای که این گونه باشند که در کتاب مؤلف ذکر شده و  توان گفت: ائمه وجه ھفتم: می
 شده است، قدرتی برای تحقق مقاصد امامت ندارند و اقتداء بهھا  آن ادعای عصمت

کند، کافی  برای تحقق اطاعت از خدا و تحقق آنچه به اطاعت خدا کمک میھا  آن
توان پشت سر او یک نماز جمعه و یا  نیست. زیرا امامی که قدرت و سلطه ندارد، نمی

تواند در جھاد و در حج امام باشد، حافظ حدود و فیصله  جماعتی برپا کرد، و نمی
المال توسط چنین امامی به  از بیتکننده خصومات باشد، حقوق مردم از سایرین و 

تواند امنیت راھھا را برقرار کند. زیرا ھمه این  رسد، و چنین امامی نمی صاحبش نمی
برآید و کسی اطرافیان ھا  آن امور به شخص قدرتمندی نیاز دارند که از عھده انجام

ی این شود غیر او متصد قدرتمندی نداشته باشد، توان این کار را نداشته و باعث می
امور گردند. بنابراین کسی که انجام این امور را از امامی بخواھد که قادر به انجام آن 

گیرد  نیست، جاھل و ظالم است. و کسی که برای تحقق آن از فرد یا افرادی کمک می
چنین شخصی عالم، راھیافته و حکیم است، زیرا این کار  که بر انجام آن قادرند،

آورد، در حالی که آن شخص دیگر از رسیدن به  فراھم می مصلحت دین و دنیایش را
 گردد.  مصلحت دین و دنیا محروم می

توان گفت: این ادعا کذب محض است که گفته شود: ھمه خلفاء  وجه ھشتم: می
اند و حکایاتی که در این باره در  مشغول اموری مثل شراب خواری و فسق و فجور بوده

ھا  آن ی کذب و دروغ است. بدیھی است که بعضی ازشود، بعض روایت میھا  آن مورد
امیه و  اند مثل عمر بن عبدالعزیز و المھدی بالله. و اکثر خلفای بنی عادل و زاھد بوده

 کردند، اگر چه بعضی از شدند، آن را اظھار نمی عباس که مرتکب منکرات ھم می بنی
بعضی از این مبتالیان توبه ھم به ارتکاب بعضی از گناھان مبتال شده باشند، که ھا  آن

توان گفت باعث محو و تکفیر  کردند و بعضی نیز دارای چنان حسناتی ھستند که می
شود، ھمچنانکه مبتال شدن به مصیبت باعث تکفیر خطاھا و اشتباھات  آن سیئات می

خلفاء و پادشاھان، کارھای نیک و حسناتشان که  این شود. خالصه میھا  آن بعضی از
چنان گناھانی ھا  این ناھان و اشتباھاتشان نیز بزرگ است، اگر چه بعضی ازبزرگ، و گ
از آحاد مؤمنان گناھانی به این بزرگی را ندارند، ولی در مقابل ھیچیک  دارند که

از آحاد مؤمنان قادر به انجام آن نیستند، مثل امر به ھیچیک  حسناتی ھم دارند که
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د با دشمن، رساندن حقوق به مستحقان و منع معروف و نھی از منکر، اقامه حدود، جھا
 بسیاری از مردم از ظلم و اقامه عدالت در گستره وسیع.

گوییم:  اند، ھمچنانکه نمی کنیم که خلفاء از ظلم و گناه در امان بوده ما ادعا نمی
گوییم: ارتکاب ظلم و معصیت از  اند، بلکه می بسیاری از مسلمانان از ظلم و گناه مصون

شود که در  عضی از مسلمانان و زمامداران و عموم مردم مانع از آن نمیناحیه ب
 چارچوب اطاعت از خدا مورد ھمکاری و مشارکت قرار گیرد.

 گانه است. و اگر بگوید: منظورم ائمه دوازده
گوییم: آنچه را که علی بن حسین، ابوجعفر و امثال این دو از جدشان  در جواب می

نیز ھا  این نند، مقبول است ھمچنانکه حدیث صحیح غیرک روایت می - صپیغمبر  –
مقبول است، ولی اگر مردم در نزد مالک، شافعی و احمد احادیث بیشتری از آنچه در 

یافتند از این افراد  نزد موسی بن جعفر، علی بن موسی و محمد بن علی است، نمی
چه غرض و مقصودی رفتند، وگرنه اھل علم و دین  نمیھا  آن کردند و سراغ عدول نمی

ھردو  دارند که از موسی بن جعفر به سوی مالک بن انس عدول کنند، در حالی که
 معاصر و اھل یک دیارند؟

ای داشتند که در نزد غیر  شده و اگر کسی گمان کند که این ائمه شیعه علم ذخیره 
 کردند. ایشان نبود ولی آن را کتمان می

ای برای مردم  شود، چه فایده ان میباید به چنین شخصی گفت: علمی که کتم
 دارد؟

علمی که به زبان نیاید و کتمان بماند مثل ثروتی است که مورد انفاق و استفاده 
قرار نگیرد. مردم چگونه به کسی اقتداء ورزند که علم مکتوم را برایشان بیان 

عث رسانند و با ای نمی کند؟ علم مکتوم مثل امام معدوم است، ھیچکدام فایده نمی
شوند. اگر گفته شود: ائمه علم خود را در نزد خواصشان  تحقق لطف و مصلحت نمی

 کردند و نه در نزد این ائمه دیگر. بیان می
در جواب باید گفت: این دروغ و کذب محض است، زیرا جعفر بن محمد که بعد از 

ینیه، شعبه، اند، مثل: مالک، ابن ع ای از او علم اخذ کرده او مثل او نیامده است، ائمه
 ثوری، ابن جریج، یحیی بن سعید و علمای بزرگ و مشھور دیگری از این قبیل.

گمان کند که این بزرگواران علم خود را از امثال آن علماء کتمان ھرکس  به عالوه
در بین ھا  آن دادند که مجھول بوده و نام نیکی از نموده و آن را تنھا به قومی تعلیم می
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چنین شخصی گمان بد و نادرستی در مورد آن بزرگواران برده امت وجود نداشت، 
اند که در محبت خدا و رسولش و  است، زیرا در بین علمای اھل سنت علمایی بوده

اطاعت از او و رغبت به حفظ دین و تبلیغ آن و دوستی دوستداران دین، و دشمنی بر 
ھیچیک  یده بودند کهای رس دشمنانش و صیانت آن از افزوده شدن و نقصان به مرحله

از شیوخ شیعه حتی به آن مرحله نزدیک ھم نشده بودند و این حقیقت برای کسی که 
توان در ھر زمانی به این حقیقت پی  گروه مطلع باشد، بدیھی است و میھردو  از اوضاع

که در نزد امامیه برترین عالم زمان  I»منهاج الندامة«برد، مثل مصنف ھمین کتاب 
اند: در مشرق زمین در علوم به طور مطلق برتر از این  بلکه بعضی گفته خودش بوده و

دھد که نسبت به احوال، اقوال و  شود. با این وجود، کالمش نشان می شخص یافت نمی
ھایی را روایت  ترین مخلوقات است، چراکه دروغ جاھل صاعمال پیغمبر اسالم 

و بدیھی است. پس اگر به کذب کند که دروغ بودنشان از زوایای مختلفی مشھود  می

گاه باشد، باید بگویم که از پیغمبر  من «روایت شده که فرمودند:  صبودن آن عالم و آ
 ».حّدث ع� حبديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الاكذب�

گاه است، خودش ھرکس  یعنی: حدیثی را از من نقل کند که به دروغ بودن آن آ
 یکی از دروغگویان است.

دھد که نسبت  اطالع باشد، نشان می نسبت به کذب بودن آن اخبار بیو اگر مؤلف 

 ترین مردم است، ھمچنانکه گفته شده:  جاھل صبه احوال پیغمبر 

 فــإن كنــت ال تــدري فتلــك مصــيبة
 

ــــم  ــــيبة أعظ ــــدري فاملص ــــت ت  وإن كن
 

دانی، مصیبتی است. و اگر بدانی [و دانسته به اشتباه بروی] مصیبت  چون نمی
 ست.بزرگتری ا
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 دربارۀ متهم کردن علمای اهل سنت به رافضی بودن

جویان و طالبان علم به  از حقیقتھیچیک  کنم گمان نمی«گوید:  مؤلف رافضی می
قلب مذھبی غیر از مذھب امامیه برگزینند، اگرچه این مذاھب واقف گردند و از صمیم 

 ھایی به در ظاھر برای طلب دنیا به غیر این مذھب در آیند، چرا که مدارس و وقف
عباس [عباسیان] از این طریق سلطه خود را  شود تا بنی اختصاص داده میھا  آن

 ».استمرار بخشند و باور به امامت خودشان را به عوام بقبوالنند
نسبت به احوال اھل که  این گوید، مگر ب باید گفت: این کالم را کسی نمیدر جوا

 ترین مردم باشد. دروغگوترین و یا دشمنکه  این تر باشد و یا سنت از ھمه مردم جاھل
بطالن این کالم از وجوه مختلفی بدیھی است: اھل سنت قبل از تأسیس مدارس 

در اثنای صده پنجم تأسیس شدند: اند. مدارس در بغداد و  تر و ظاھرتر بوده قوی
نظامیه در حدود چھار صد و شصت تأسیس شد و بر محوریت یکی از چھار مذھب بود، 

ھیچیک  در حالی که مذاھب اربعه شرق و غرب جھان اسالم را فرا گرفته بود و
 اند. شده ای نداشتند. عباسیان نیز در نزد مالکیه در مغرب اصًال مطرح نمی مدرسه

اند، زیرا بسیاری از  تر بوده اھل سنت قبل از عباسیان ظاھرتر و قویبه عالوه 
گذاران در دولت عباسیان نفوذ کردند. از این گذشته اھل سنت  شیعیان و سایر بدعت

د و بلکه چنانچه علویان، امویان و یا ندان به ھیچ وجه خالفت را مختص عباسیان نمی
ردد، از نظر اھل سنت جایز است. باید ھر شاخه دیگری از قریش متولی و متصدی آن گ

دیگری از ھرکس  مای اھل سنت مثل مالک، احمد و غیره بیش ازد که علراضافه ک
کاری و یا نزدیکی با زمامداران مبّرا ھستند. از طرف دیگر اھل سنت  مداھنه و سازش

 اند. از عباسیان نبودهھا  آن ازھیچیک  شمارند که خلفای راشدین را بزرگ می
اند، بلکه  از علمای مشھور مسلمانان رافضی نبودهھیچیک  داند که عاقلی ھم میھر 

گواه این مطلب ھا  آن نظر دارند و کتب ھمگی ھمه بر جھالت و ضاللت روافض اتفاق
اند در حالی که  به کتب ھمه فرق نگاه کرد که این مطلب را بیان کرده توان و می تاس

 مجبور نکرده است.ھا  آن ذکر جھالت و ضاللترا به ذکر روافض و ھا  آن ھیچ کسی
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توان  ای که می کنند، به گونه علماء دائمًا در مورد جھل و ضاللت روافض صحبت می
ترین مردم بوده و  ترین و گمراه اند که روافض جاھل یقین پیدا کرد که بر این باور بوده

اند جز این باشد در حالی تو اند. چگونه می ھا بیشتر از ھدایت فاصله گرفته از ھمه فرقه
که امامیه بزرگترین بدعتھای ناپسند را یکجا جمع کرده و حاصل جمع جھمیه، قدریه، 

از این سه صنف به حدی است که ھریک  و روافض گردیده است، کالم سلف در ذم
ھاست، مثل کتب حدیث،  داند و کتب ھمه مملو از این مذمت فقط خدا حجم آن را می

گزاران مثل مرجئه  ر، اصول، فروع و غیره. و این سه صنف از سایر بدعتآثار، فقه، تفسی
 و حروریه بدترند.

گیرم که با وجود تحقیق فراوان و اطالع بر اقوال و مذاھب مردم،  و خدا را گواه می
شخصی را نیافتم که به مذھب امامیه متھم باشد و امت اسالم از او به نیکی یاد کنند، 

 ه از صمیم قلب به مذھب امامیه معتقدند.چه برسد به کسانی ک
باشد، و  حسن بن صالح بن حّی به زیدی بودن متھم است و فقیھی صالح و زاھد می

گفته شده که این اتھام به دروغ بر او بسته شده و کسی از او نقل نکرده که طعنی بر 
روھی از شک کند. و گھا  آن در امامتکه  این ابوبکر و عمر وارد سازد، چه برسد به

از آنان به تفضیل علی بر ھیچیک  اند به تفضیل علی بر عثمان و شیعیان نخست متھم
اند،  ابوبکر و عمر متھم نیستند، و بلکه عموم شیعیان نخست که دوستدار علی بوده

شمردند و تنھا گروھی از آنان علی را بر عثمان مقدم  ابوبکر و عمر را برتر می
ت عثمان مردم دو فرقه شدند: ھواداران عثمان، و دانستند و در فتنه شھاد می

در رکاب علی باشد، او را بر عثمان مقدم ھرکس  ھواداران علی. و این گونه نبود که
شمردند، ھمچنانکه قول سایر  بداند، و بلکه بسیاری از آنان عثمان را بر او مقدم می

 اھل سنت ھمین است.
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علمای اهل سنت رفض را در که  این دربارۀ ادعای رافضی مبنی بر

 اند رفتهیباطن پذ

شود که شخصی در باطن بر مذھب امامیه  بسیار دیده می«گوید:  مؤلف رافضی می
گردد. بعضی از  اش می است ولی حب دنیا و طلب ریاست مانع اظھار عقیده درونی

ام: پس چرا  من بر مذھب امامیه ھستم. پرسیدهگویند:  ام که می ائمه حنابله را دیده
اند: چون در مذھب امامیه  کنند. جواب داده براساس مذھب حنبلی تدریس می

مستمری وجود ندارد. و بزرگترین مدرِس شافعی مذھِب معاصر ھنگام وفات وصیت 
کرد که افراد معینی غسل و تدفین او را به عھده بگیرند و در مشھد امام کاظم دفن 

 ».ردد و او را گواه گرفت که بر مذھب امامیه استگ
کذب محض است، بلکه گاھی و به ندرت در » شود بسیار دیده می«جواب: عبارت 

اند که در باطن رافضی  بین افراد منتسب به یکی از مذاھب چھارگانه کسانی بوده
اند.  باشند، ھمچنانکه در بین مسلمانان نیز کسانی وجود دارند که در باطن منافق

روافض نیز از آن جھت که از جنس مناقان ھستند، امر و احوال خود را مخفی 
سازند و مجبورند خالف باطن را اظھار کنند، ھمچنانکه منافقان مجبورند در ظاھر  می

خالف کفر را از خود بروز دھند و این حالت جز در افرادی که نسبت به احوال 

شود، و اگرنه کسی که  اند، یافت نمی م جاھلو امور مسلمانان در صدر اسال صپیغمبر

اقرار نماید، چگونه در باطن  صاسالم را بشناسد و در باطن و ظاھر به رسالت محمد 
رافضی خواھد بود، و اصًال قابل تصور نیست که این افراد کسانی جز زندیق و منافق و 

 یا به شدت نسبت به اسالم جاھل باشند.
کند، به گواھی بعضی از بغدادیان  ائمه مدّرس نقل می و حکایتی ھم که از بعضی از

گوید، این افراد چه  در نزد خود بنده، کذب و افترای محض است. وگرنه اگر راست می
کسانی ھستند؟ حتی وجود زنادیق ملحد و خارج از اسالم در داخل مذاھب چھارگانه 

مسأله این است  اھل سنت قابل انکار نیست چه برسد به وجود بعضی از روافض ولی
با استدالل به وجود بعضی از زنادقه در داخل مسلمانان، ادعا کند ھمه ھرکس  که
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ترین مردم خواھد بود و چنین ادعایی در مورد رافضی  اند، جاھل علمای مسلمان زندیق
 بودنشان نیز صادق است.
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علمای اهل سنت به ناحق تعصب که  این دربارۀ ادعای رافضی بر

 ورزند و رد بر آن می

که  این وجه پنجم در بیان وجوب اتباع از مذھب امامیه«گوید:  مؤلف رافضی می
برخالف غیره جز بر حقیقت تعصب ندارند. غزالی و ماوردی از امامان مذھب ھا  آن

روافض این  اند: مسطح نمودن قبرھا با سطح زمین مشروع است ولی چون شافعی گفته
تر  ھا را از سطح زمین برجسته اند، ما مقبره ای برای خود کرده کار را شعار و نشانه

در  –اگر چه از ائمه مذھب حنفی است  –کنیم که مسطح نباشند. و زمخشری  می

ِيٱ ُهوَ ﴿ تفسیر آیه:  .]۴۳األحزاب: [ ﴾ۥيَُصّ�ِ َعلَۡيُ�ۡم َوَمَ�ٰٓ�َِكُتهُ  �َّ
ز) برای شما یفرستد، و فرشتگان او (ن شما درود و رحمت میه بر کسی است کاو «

 ».نندک تقاضای رحمت می
گوید: به مقتضای این آیه جایز است بر آحاد مسلمانان صلوات فرستاد ولی چون  می

» الھدایه«کنیم. و مؤلف  اند، ما از آن منع می روافض آن را مختص ائمه خود گردانیده
است که انگشتری در انگشتان دست راست باشد،  گوید: مشروع که حنفی است، می

کنیم و امثال این فراوان  ولی از آنجا که روافض بر آن مصرند، ما آن را به دست چپ می
دھند و احکامی را که نص قطعی پیغمبر  است. ببینید چگونه شریعت را تغییر می

مشخصی، راه کنند و فقط به خاطر دشمنی با گروه  مشروع ساخته، تغییر و تبدیل می
روند. آیا پیروی و تبعیت از چنین مذاھبی جایز  کنند و به بیراھه می صواب را ترک می

 »است؟
 توان دو گونه جواب داد: کالم مؤلف رافضی را می

 چسبد تا به اھل سنت.  گوید به روافض بھتر می آنچه مؤلف می -۱
 ائمه اھل سنت از این اتھامات مبرا ھستند.  -۲
ای بیش از روافض بر باطل تعصب  در توضیح جواب اول باید گفت: ھیچ فرقه -۱

ای ھستند که به شھادت به دروغ به نفع ھم مسلک خود  ندارند و تنھا فرقه
ای بر تعصب نیست. روافض حتی از روی  مشھورند و باالتر از دروغ نشانه
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که فاطمه به  دانند تا بتوانند ثابت کنند تعصب سھم دختر را کل ثروت پدر می
برد. حتی بعضی  بود، و عمویش عباس از او ارث نمی صتنھایی وارث پیغمبر 

دانند تنھا به این دلیل که عایشه بر روی  از روافض گوشت شتر را حرام می
 صشتر با علی کارزار کرده است و به این ترتیب با کتاب خدا، سنت پیغمبر 

کنند، آن ھم به خاطر امری  مخالفت می صو اجماع صحابه و خاندان پیغمبر 

بر آن سوار بود، مرد. و  لغیرمناسب و ناشایسته. زیرا آن شتر که عایشه
حتی اگر به فرض زنده ھم باشد، سوار شدن کفار بر شتر باعث تحریم گوشت 

شدند و مسلمانان ھمیشه گوشت   شود. کفار ھمیشه بر شتر سوار می آن نمی
 حالل بوده است.ھا  آن اند، و گوشت آن شتران بر خورده شترھا را میھمان 

سوار شتری شده باشد، چرا باید گوشت آن شتر تحریم  لعایشهکه  این
توانند بگویند، این است که یک کافر بر یک شتر  گردد و غایت چیزی که می

 صرفنظر کنیم. صدر مورد عایشه ھا  آن سوار شده است. البته اگر از افترای
برند و به جای آن  را بکار نمی» عشر«واژه ھا  آن ت روافض اینکه:از جمله تعصبا

گویند: نه تا و یکی. و بخاطر ضدیتی که با عشره مبشره دارند حتی در ساختن بنا و  می
ورزند، و در بسیاری از امور این کار را  ھا و غیره خودداری می غیره از ده تا بودن ستون

 کنند. می
ه: افرادی را که اسمشان علی، جعفر، حسن و یا حسین و از جمله تعصباتشان اینک

دھند، حتی اگر فاسق ھم باشد و در باطن سّنی باشد، زیرا  باشد، مورد اکرام قرار می
گزارند. ھمه این کارھای روافض ریشه  اھل سنت نیز این اسامی را بر فرزندان خود می

 در تعصب و جھالت دارد. 
امیه  رشان اینکه: روافض نسبت به ھمه بنیھای دیگ از جمله تعصبات و جھالت

 اند. دشمنی داشته سامیه با علی تعدادی از بنیکه  این کینه دارند به خاطر
اند که قبل از فتنه [قتل  امیه افراد صالحی وجود داشته در حالی که در بین بنی

امیه بیش از ھر قبیله دیگری عمال و کارگزاران  اند. بنی ] وفات کردهسعثمان
اند: بعد از فتح مکه عتاب بن أسید بن أبی العاص بن امیه والی مکه  بوده صغمبرپی

گردید. خالد بن سعید بن عاص بن امیه و دو برادرش أبان بن سعید و سعید بن سعید 
نیز در جاھای دیگری به کار گماشته شدند. ابوسفیان بن حرب بن امیه و یا پسرش 



 ٢٦٧ که علمای اهل سنت به ناحق... ): دربارۀ ادعای رافضی بر این۲۶فصل (

] والی آنجا بود. و نیز صوفات [پیغمبر  یزید بر نجران گماشته شد و به ھنگام
امیه درآورد: بزرگترین دخترش،  سه دختر خودش را به عقد افرادی از بنی صپیغمبر

 صالعاص بن ربیع بن امیه بن عبدالشمس درآورد، و پیغمبر  زینب، را به عقد ابی
یه ام ھنگامی که علی خواست با دختر ابوجھل ازدواج کند، در مورد دامادش از بنی

این داماد راستگو بوده و به وفایش با من «صحبت نموده و از او تمجید کرد و فرمود: 
به عقد عثمان بن  –یکی بعد از دیگری  –و دو دختر دیگرش را ». پایبند بوده است

اگر دختر دیگری نیز داشتیم، او را به عقد عثمان در «عفان درآورد و فرمود: 
 ».آوردیم می

ھل روافض اینکه: نسبت به اھل شام کینه دارند. زیرا بعضی و از جمله تعصب و ج
اند، در حالیکه بدیھی است که در مکه ھم مسلمانان  مبارزه کرده سبا علیھا  آن از

اند و ھم کفار، و نیز مدینه ھم مؤمنان را در خود جای داده بود و ھم منافقان را.  بوده
شود که با علی دشمنی ورزد ولی  به عالوه که امروزه دیگر کسی در شام یافت نمی

 شدت جھالت، روافض را کر و کور کرده است. 
امیه استفاده کند،  و از جمله تعصب و جھل دیگرشان اینکه: کسی را که از آثار بنی

 کنند، مثل نوشیدن از جویباری که یزید حفر کرده باشد، تازه یزید تنھا نکوھش می
است. و مثل نماز خواندن در مسجدی که  را توسعه داده و خودش حفر نکردهھا  آن

امیه آن را ساخته باشند، در حالی که بدیھی است که پیغمبر به سوی کعبه نماز  بنی
کرد که  ھایی زندگی می اند، و در خانه خوانده که مشرکان آن را تجدید بنا نموده

د، و نوشید که مشرکان حفر کرده بودن ھایی آب می مشرکان ساخته بودند، و از چاه
کرد که مشرکان آن  ھایی معامله می پوشید که مشرکان بافته بودند، و با درھم لباسی می

را ساخته بودند. چنانچه استفاده از خانه، لباس، آب و مساجد ساخت مشرکان جایز 
 اھل قبله چه حکمی دارد؟! ۀباشد، ساخت

مانان نوشیدن به فرض که یزید کافر بوده و رودی احداث کرده باشد، به اجماع مسل
از آب چنین رودی بدون کراھت است، ولی تعصب و جھل با جاھل متعصب چنین 

کند. یک شخص مورد اعتماد برای من تعریف کرد که یکی از روافض سگی داشت.  می
یکی دیگر از روافض سگ او را بکیر صدا زد. صاحب سگ گفت: آیا اسم اصحاب جھنم 

رگیری درگرفت و باالخره به قتل انجامید. آیا گذاری؟ نزاع و د را بر روی سگ من می
 تر از اینان ھم وجود دارد؟ جاھل
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در توضیح جواب دوم باید گفت: اگر آراء واقوال ائمه اسالمی مشروع باشد به  -۲
آن دیدگاه و رأی متروک  –روافض و غیر روافض  –صرف موافقت با اھل بدعت 

 گردد و اصول ائمه ھمین است. نمی
مسأله مسطح نمودن مقابر که مؤلف به آن اشاره کرد، باید گفت: مثًال در مورد 

تر بودن سطح قبر نسبت به زمین  ابوحنیفه و احمد بر این رأی ھستند که برجسته

برجسته است، و  صبھتر است، ھمچنانکه در حدیث صحیح آمده که مقبره پیغمبر 
شبیه باشد و بیشتر  شود کمتر به بناھای دنیا نه مسطح، به عالوه این کار باعث می

شود، و شافعی به خاطر روایتی که در آن به تسویه قبور  مانع نشستن بر روی مقابر می
دانست، و بر این باور بود که تسویه  امر شده، مسطح بودن سطح مقابر را مستحب می

اند:  ھمان مسطح نمودن سطح قبر است. سپس بعضی از اصحاب او گفته
ت، پس مکروه است. ولی جمھور اصحاب شافعی با نمودن شعار روافض اس مسطح

اند: مسطح نمودن مستحب است اگرچه با  اند و گفته ھمین تعداد اندک مخالفت کرده
 رأی روافض موافق باشد.

 رأی بودن شافعی با جھر به بسمله نیز دیدگاه روافض است، و بعضی به خاطر ھم
اند: این   اند و گفته ایراد قرار داده شافعی را به خاطر جھر به بسمله و قنوت موردھا  آن

قول روافض و قدریه است. چراکه در عراق مشھور بود که جھر شعار روافض است، و 
قنوت در نماز صبح شعار قدریه از روافض است، و حتی سفیان ثوری و بعضی از ائمه 

اند. زیرا آن را شعار روافض  دیگر ترک جھر به بسمله را در عقاید خود آورده
اند، چرا که ترک  دانستند، ھمچنانکه در مورد مسح بر خفین نیز ھمین کار را کرده یم

مسح بر خفین شعار روافض است. با این وجود چون شافعی آن را سنت دانسته، ھمین 
 دیدگاه را برگزیده، اگرچه موافق و مطابق روافض باشد.
کارھای دیگری از این اند و  داده و ھمچنین احرام در عقیق که اھل عراق انجام می

 قبیل، اگرچه مذھب روافض است ولی از دیدگاه شافعی مستحب است.
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 ن در خطبهیراشد یخلفا یر اسماکدربارۀ ذ

گذاری کردند و به بدعت بودن  اھل سنت در اموری بدعت«گوید:  مؤلف رافضی می

لك بدعة ضاللة و� «فرماید:  می صآن نیز اعتراف کردند، در حالی که پیغمبر 
 ».ضاللة فإنَّ مص�ها إىل انلار

 یعنی: ھر بدعتی ضاللت است و عاقبت ھر ضاللتی به آتش جھنم است.

 ».أدخل يف ديننا ما ليس منه فهو ردّ من «فرماید:  و نیز می
 شود. چیزی وارد دین ما گرداند که از آن نیست، مردود شمرده میھرکس  یعنی:

ھایی مثل ذکر اسامی خلفاء در  ھا کراھت دارند، بدعت اھل سنت از ترک این بدعت

 ، و نه در زمانصخطبه. در حالی که این کار به اجماع مسلمانان نه در زمان پیغمبر 
امیه، و نه حتی در اوایل حکومت عباسیان وجود  از صحابه، نه در زمان بنیھیچیک 

نداشت، و بلکه منصور بعد از اختالف پیدا کردن با علویان، آن را احداث کرد و گفت: 
تیم و عدی  مالم و بنی [علویان] را به زمین میھا  آن به خدا سوگند! بینی خودم و بینی

ھای خود به ذکر اسامی صحابه پرداخت  انم و از آن پس در خطبهگرد تر می را بلندمرتبه
 ».و این بدعت تا امروز ادامه دارد

 کالم مولف از وجوھی قابل نقد و بررسی است: 
وجه اول: ذکر خلفاء بر منبر در عھد عمر بن عبدالعزیز وجود داشته است و بلکه 

 شده است. روایت شده که در عھد عمر بن خطاب این کار می
توان گفت: عمر بن عبدالعزیز از آن جھت به ذکر خلفای چھارگانه  وجه دوم: می
گفتند و عمر بن عبدالعزیز  را ناسزا می سامیه، علی دید بعضی از بنی روی آورد، که می

را جایگزین این ناسزاگویی کرد تا این سنت ھا  آن و گفتن برای شذکر خلفای چھارگانه
 .فاسد و تباه را از بین ببرد

وجه سوم: ابداع این کار توسط منصور و نیز قصد و نیتی که مؤلف رافضی برای او 
قبل از منصور و قبل  سو عمر سکند، ھمه باطل و نادرست است. زیرا ابوبکر ذکر می



 مختصر منهاج السنة    ٢٧٠

در خطبه توسط منصور به مثابه ھا  آن امیه به خالفت رسیده بودند. بنابراین ذکر از بنی
تعدادی از که  این نخواھد بود، مگر ساوالد علی به زمین مالیدن بینی خودش و

 بر سر خالفت نزاع داشته باشند که چنین چیزی نبود.ھا  آن عدی با تیم و یا بنی بنی
گویند: ذکر خلفای اربعه در نماز فرض است، بلکه  وجه چھارم: اھل سنت نمی

اپسندی است به تنھایی و یا ذکر دوازده امام بدعت ن سگویند اقتصار بر ذکر علی می
عباس.  امیه و نه بنی که کسی آن را انجام نداده است؛ نه صحابه، نه تابعان، نه بنی

دیگری از سلف را نیز ھرکس  ھمچنانکه اھل سنت فحش و ناسزاگویی به علی و یا
شمارند. چنانچه ذکر خلفای چھارگانه که توسط بسیاری از خلفاء  بدعت ناپسندی می

از امت انجام نداده، به طریق ھیچیک  قتصار به ذکر علی کهانجام شده، بدعت باشد، ا
اولی بدعت است. و چنانچه ذکر علی به خاطر امیرالمؤمنین بودن، مستحب باشد، ذکر 

ف اند یعنی عیب کوچک  خلفای راشدین به طریق اولی مستحب است. ولی روافض مطفَّ
 پوشند. بیند، و از عیب بزرگ خودشان چشم می دیگران را می

دیھی است که سه خلیفه نخست مورد اتفاق ھمه مسلمانان بودند و در دوره ب
شد و جنگ داخلی وجود نداشت. ولی در مورد علی  تنھا با کفار نبرد میھا  آن خالفت

نظر نداشتند و بلکه فتنه در ھمین اثناء به پا  اینگونه نیست: ھمه بر بیعت او اتفاق
ا کفار صورت نگرفت و کل دوره خالفتش به خواست و در دوره خالفت ایشان نبردی ب

کند و متقدمان بر او را رھا  جنگ داخلی گذشت. بنابراین کسی که تنھا علی را ذکر می
که به ھنگام وحدت و یکپارچگی مسلمانان و نبرد   ای را ترک کرده سازد، ذکر ائمه می

دوران اختالفات داخلی و اند، و به ذکر امامی اقتصار کرده که امام  با دشمن امام بوده
 راه باز کردن برای نفوذ دشمن را بوده است.



 

 

 :)۲۸فصل (
 دربارۀ مسح دو پا در وضوء

و مثل مسح دو پا که به نص قرآن ثابت است، آنجا که «افزاید:  مؤلف رافضی می

ْ ٱفَ ﴿ فرماید: می يِۡديَُ�ۡم إِ  ۡغِسلُوا
َ
ْ ٱوَ  لَۡمَرافِقِ ٱَ� وُُجوَهُ�ۡم َو� بُِرُءوِسُ�ۡم  ۡمَسُحوا

رُۡجلَُ�ۡم إَِ� 
َ
� ٱَوأ  .]۶: ةالمائد[ ﴾لَۡكۡعَبۡ�ِ

ھا بشویید و سرھای خود را مسح کنید  ھای خود را ھمراه با آرنج ھا و دست صورت«
 ».بشوییدھا  آن ھای و پاھای خود را ھمراه با قوزک

شوند، ولی  شوند و دو عضو مسح می میفرماید: دو عضو شسته  و ابن عباس نیز می
 ».اند این حکم را تغییر داده و مسح را به شستن تبدیل کرده

اند،  نقل کرده صکه وضوء را از کالم و افعال پیغمبر ھایی  آن در جواب باید گفت:
دید  را میھا  آن اند، و او گرفته که وضو را از او یاد گرفته و در زمان او وضو میھایی  آن و

کرد و سپس ھمین افراد ھمین وضو را برای آیندگان نقل کردند، این افراد  تأیید میو 
اند، زیرا جمیع مسلمانان در عھد  اند که لفظ این آیه را نقل کرده بیش از کسانی

گرفتند، چرا که این عمل در  گرفتند، و جز از پیغمبر یاد نمی وضو می صپیغمبر
اند که عدد آن  را دیده صزیاد وضوی پیغمبر جاھلیت وجود نداشت. و صحابه آنقدر 

روایت  صداند. ھمین صحابه در روایات بیشماری از آن پیغمبر  را فقط خداوند می
اسناد متعددی در کتب صحاح و غیره نقل شده شست و با  اند که پاھایش را می کرده

را  یعنی: کسانی که پشت قوزک پای خود »و�ل لألعقاب من انلار«است که فرمود: 
 شوند. شویند، وارد آتش جھنم می نمی

بود، شستن کل آن تکلف و  باید اضافه کرد که چنانچه تنھا مسح پشت پا فرض می
سختی افزونتری دارد که نفوس بشریت از سخنی و شدت گریزانند و طالب رفاه و 

باشند. پس اگر جایز باشد که  راحتی ھستند، ھمچنانکه طالب ریاست و ثروت می
اند، احتمال کذب و  اند، به اشتباه رفته و دروغ بافته صحابه در آنچه نقل کرده بگوییم:
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تر  تر و راحت خطا در لفظ آیه بیشتر است [چراکه بنابر استدالل مولف، حکم آیه سبک
 .است]

 و اگر گفته شود: الفاظ آیه متواتر بوده و احتمال خطا و اشتباه به آن راه ندارد.
تر بوده و به طریق اولی  کامل صتر در نقل وضوی پیغمبر گوییم: توا در جواب می

تحقق یافته است. به عالوه لفظ آیه مخالف سنت متواتر در مورد وضو نیست. زیرا مسح 
گیرد: جاری کردن آب بر عضو و جاری نکردن  اسم جنس بوده و دو نوع را در بر می

رای نماز غسل کردم. یعنی ب متسحت للصالة:گویند:  آب بر عضو. ھمچنانکه عرب می
شود. با پیدا کردن  پس ھر مسحی که جاری شدن آب در آن باشد، غسل نامیده می

یک اسم مخصوص برای نوعی خاص از مسح، نوع دیگر آن ھمان نام مسح را به خود 
گرفت، بنابراین مسح عام بوده که ھم غسل را متضمن است و ھم نوع خاصی دارد که 

 غسل ندارد.
د که در آیه مورد نظر مسح در مقابل غسل به کار نرفته و بلکه مراد از باید اضافه کر

شود و ھم مسح به  واژه مسح در آیه معنی عام واژه است که ھم غسل را شامل می
 معنی خاص را.

چنانکه برای دستھا  ،»إىل الكعاب«و نفرموده  »إىل الكعبني«زیرا در آیه آمده که 

وجود ندارد، » کعب«در ھر پا یک که  این تعبیر یعنی و این »إىل املرافق«فرموده بود 
دارد و امر » کعب = قوزک«دارد، بلکه ھر پا دو » مرفق = آرنج«آنچنانکه ھر دست یک 

خداوند به مسح تا دو قوزک به معنی امر به شستن پا بوده و مسح در اینجا مسح به 
آن. چرا که قائالن معنی غسل است و نه مسح به معنی خاص و یا مسح به معنی عام 

 کنند. به مسح پا، پشت پا را مسح کنند و اصل دو قوزک در ھر پا را رعایت نمی
در مورد شستن دو عضو و مسح دو عضو در وضو باید گفت: دو عضوی که مسح 

به معنی عام است که اعم از غسل و مسح به معنی خاص است و ھا  آن شوند، مسح می
کند، مثل مسح روی عمامه و مسح بر  ص اکتفا میبنابراین گاھی مسح به معنی خا

خفین، و گاھی نیز حتمًا باید مسح کامل که ھمان غسل است، انجام شود، مثل دو پای 
 برھنه که باید شسته شوند. 

به تواتر رسیده که پاھا باید شسته شوند و خفین مسح  صدر سنت پیغمبر 
ھمچنانکه خوارج نیز مخالفند چون اند،  گردند. ولی روافض با این سنت متواتر مخالف
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کنند که این سنت متواتر مخالف ظاھر قرآن است. ولی باید گفت: شستن پاھا  توھم می
و مسح خفین به مراتب بیش از قطع دست به خاطر دزدی چھار دینار و باالتر، یا سه 

 درھم و یا ده درھم و از این قبیل متواتر است.
وجوب شستن پاھا نیست و بلکه درصد بیان قرآن درصدد نقض که  این خالصه

وجوب حکم مسح است و حال چنانچه تصور شود که سنت چیز زایدی بر قرآن را 
که  این واجب گردانیده، باز ھم این کار به معنی رفع حکم قرآن نیست، چه برسد به

سنت با بیان وجوب غسل، قرآن را تفسیر و تبیین کند. و این مسأله در جای خودش 
 ورت مبسوط بیان شده است.به ص





 

 

 :)۲۹فصل (
 دربارۀ دو متعه

ای که قرآن بیان نموده است: قرآن در  و مثل دو متعه«گوید:  مولف رافضی می

ۡو بِهِ َ�َمن َ�َن ِمنُ�م ﴿ فرماید: ] می)١(مورد حج متعه [تمتع
َ
رِ�ًضا أ ِسهِ  ۦٓ مَّ

ۡ
أ ٗذى ّمِن رَّ

َ
 ۦأ

وۡ فَفِۡديَةٞ ّمِن ِصَياٍ� 
َ
ِ  أ ِمنُتۡم َ�َمن َ�َمتََّع ب

َ
ٓ أ ۡو �ُُسٖك� فَإِذَا

َ
ِ ٱَصَدقٍَة أ َ�َما  ۡ�َجِّ ٱإَِ�  ۡلُعۡمَرة

 .]۱۹۶: ةالبقر[ ﴾لَۡهۡدِي� ٱِمَن  ۡسَتۡيَ�َ ٱ
داشت، (و ناچار بود سر خود را  ا ناراحتی در سریمار بود، و یسی از شما بکو اگر «

ه کا گوسفندی بدھد! و ھنگامی یا صدقه یل روزه یای از قب فارهکه و ید فدیبتراشد) با
ند، آنچه از کبا ختم عمره، حج را آغاز ھرکس  د،یماری و دشمن) در امان بودی(از ب

 ».ند)کسر است (ذبح یقربانی برای او م

ا حج واجب به صورت حج قارن انجام خواست حج تمتع را ب که می صو پیغمبر 
دھد، به خاطر فوت حج تمتع تأسف خورد و فرمود: اگر دوباره امکان تشرف برایم 

 دھم. فراھم شود، حج قارن را انجام می

اتُوُهنَّ  َٔ ِمۡنُهنَّ َ�  ۦبِهِ  ۡسَتۡمتَۡعُتمٱَ�َما ﴿ و در مورد متعه نساء در قرآن آمده که:
ُجورَُهنَّ 

ُ
ۚ  أ  .]۲۴النساء: [ ﴾فَرِ�َضٗة

  لهیوس  به  یجنس  زشیو آم  : با جماعیعنی[ دیگرفت  او بھره از  هک  از زنان  یسک  پس«
  دهیرس  توافق  به  ھم با  بر آن  هکرا [  مھرشان  د] پسیبرخوردار شد ، از اویشرع  احکن

                                           
  ببندد و سپس  احرام  عمره  انجام  برای  حج  ھای در ماه  شخص  هک  است  نی، ا تمتع مراد از  پس - ١

  دوباره  احرامی  حج  باز برای  هک  حج  امیا  دنیگردد تا فرارس  میمق  هکدر م  ساخته  خود را حالل
  تمتع  مور مباحیا  ; از آن  دو احرام  انیموجود م در مقطع   حاجی  هک  است  بیترت  نیبندد. بد می
 ست. (مترجم)..ین  حالل  احرام  در حال  وی برای  ھا از آن  گرفتن بھره  هکرد یگ می
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  متعال  یخدا  از جانب  زنان  یمھر برا :یعنی[ دیبدھ  آنان  به  یا ضهیفر  عنوان د] بهیبود
 ».)١(است  شده مقرر

و خالفت ابوبکر و بخشی از خالفت  صانجام این دو متعه در زمان حیات پیغمبر 
 صعمر باالی منبر رفت و گفت: دو متعه در زمان پیغمبر که  این عمر تداوم داشت، تا

خواھم عقاب ھا  آن جایز و روا بودند. و من از آن دو نھی کرده و مرتکبان را به خاطر
 ».نمود

در جواب مؤلف باید گفت: در مورد حج متعه [تمتع] مؤلف به اشتباه رفته است زیرا 
گذاری اھل سنت در تحریم  نظر دارند و ادعای بدعت ائمه مسلمانان بر جواز آن اتفاق

 .ھاست آن آن کذب محض و افتراء بر
جیح داده و یا اکثر علمای اھل سنت حج تمتع را مستحب دانسته و انجام آن را تر

 شمارند. واجب می
متعه [تمتع] اسم جامعی است برای حجی که حاجیان در ماھھای حج انجام داده 

کند که از احرام  آورند و ھم عمره را. و فرقی نمی و با یک سفر ھم حج واجب به جا می
قبل از طواف بیت که  این برای عمره خارج شده باشد و سپس حج به جا بیاورد و یا

بعد از طواف که  این را به جا بیاورد و یاھردو  م حج را نیز ببندد و به صورت مقارناحرا
و در بین صفا و مروه و قبل از آمدن از احرام عمره و در حال بردن قربانی احرام کند. 

 ھای حج واجب است. و گاھی ھم مراد از تمتع، مطلق حج عمره در ماه

                                           
ادآور یشود.  می  گرفته  بھره متعه   احکبا ن  از آنان  هکھستند   مه، زنانییرک ه یاند: مراد آ گفته  بعضی - ١

  ثیدر حد  هک شد. چنان  منسوخ  سپسبود و   مشروع  در صدر اسالم  متعه  احکن  هک  میشو می
  احکبر از نیخدا ص در روز خ  فرمود: رسول  هک  است  از علی آمده  و مسلم  بخاری  تیروا  به  فیشر

گر بعد از مھر ید یکبا   هک  ردند]. و بر شما در آنچهک  ، نھی اھلی  خران  گوشت و از خوردن   متعه
مھر، با  ردن کبعد از مقرر  و شوھران  عنی: اگر شما زنانی[ستین  د گناھییدیرس  توافق  مقرر به

از مقدار   هکحاضر شود  زن   ست، چهید، گناھی بر شما نینک  مکا یاد یگر مھر را زید یک  تیرضا
بر   هکرد یبگ  میشوھر تصم  ببخشد، و چه  شیشوھر خو  را به  آن  ا ھمهید، ینما  مک  شیمھر خو

  ییزناشو  زندگی  گسستن ا از ھمیادامه،   درباره ه ک  مییتصم  ا ھرگونهید، و یفزایب  مقدار مھر زن
و در   دهیآفر  هک  در آنچه  است  متکح  است [دانا و صاحب  مکیح  دانای  نهید] ھر آیریبگ  شیخو
  هک  احکعقد ن  مربوط به  امکدر اح  و از جمله  است  دهیگردان  مشروع  شیخو  خلق  برای ه ک  امیکاح

 شود (مترجم).. و مرد می  زن  و خوشبختی  نسل  ھا، بقای حفظ نسب  سبب
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ھل حدیث، و ابوحنیفه و فقھای دیگر عراق و اکثر فقھاء مثل احمد و سایر علمای ا
 دانند. و شافعی در یکی از اقوالش و فقھای دیگر مکه حج تمتع را مستحب می

در مورد متعه زنان نیز باید گفت: آیه مورد ادعا نص صریحی مبنی بر جواز آن 

ِۡصنَِ� ﴿ نیست، خداوند فرموده: ۡمَ�ٰلُِ�م �ُّ
َ
ْ بِأ ن تَۡبَتُغوا

َ
ا َوَرآَء َ�ٰلُِ�ۡم أ ِحلَّ لَُ�م مَّ

ُ
َوأ

ُجورَُهنَّ اتُوُهنَّ  َٔ ِمۡنُهنَّ َ�  ۦبِهِ  ۡسَتۡمَتۡعُتمٱَ�ۡ�َ ُمَ�ٰفِِحَ�ۚ َ�َما 
ُ
فَرِ�َضٗةۚ َوَ� ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم  أ

� ٱِمۢن َ�ۡعِد  ۦ�ِيَما تََ�َٰضۡيُتم بِهِ  َ ٱإِنَّ  ۡلَفرِ�َضةِ لَّۡم �َۡسَتِطۡع  َوَمن ٢٤َ�َن َعلِيًما َحِكيٗما  �َّ
ن يَنِكَح 

َ
 .]۲۵-۲۴النساء: [ ﴾لُۡمۡؤِمَ�ِٰت ٱ لُۡمۡحَصَ�ِٰت ٱِمنُ�ۡم َطۡوً� أ

توانید با اموال  برای شما ازدواج با زنان دیگری جز اینان حالل گشته است و می«
دار باشید.  ج کنید و پاکدامن و از زنا خویشتنخود زنانی را جویا شوید و با ایشان ازدوا

اگر با زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام گرفتید، باید که مھریه او را بپردازید. و پس 
این واجبی است و بعد از تعیین مھریه، گناھی بر شما نیست در آنچه میان خود بر آن 

گاه و حکیم می نمایید، بی توافق می اشد. و اگر کسی از شما نتوانست ب گمان خداوند آ
 ».با زنان آزاده مؤمن ازدواج کند... 

 .]۲۴النساء: [ ﴾ِمۡنُهنَّ  ۦبِهِ  ۡستَۡمَتۡعُتمٱَ�َما ﴿ عبارت:
مقاربت نموده است و ھا  آن شود که شوھرشان با عام بوده و ھمه زنانی را شامل می

ای که قبل از  زنان مطلقهکند که جمیع مھریه این زنان را بدھید، برخالف  آیه امر می
 شود. شوند، نصف مھریه به این گروه از زنان داده می مقاربت طالق داده می

ُخُذونَهُ  َوَ�ۡيَف ﴿ فرماید: آیه فوق مثل آیه دیگری است که می
ۡ
فَۡ�ٰ  ۥتَأ

َ
َوقَۡد أ

َخۡذَن مِنُ�م ّمِيَ�ًٰقا َغلِيٗظا 
َ
 .]۲۱النساء: [ ﴾٢١َ�ۡعُضُ�ۡم إَِ�ٰ َ�ۡعٖض َوأ

امل کزش یگر تماس و آمیدیکه شما با کد، در حالی یریگ و چگونه آن را باز پس می«
 ».اند می گرفتهکمان محی(ھنگام ازدواج) از شما پھا  آن ن گذشته،)ی(از ا د؟ ویا داشته

این آیه مقاربت به ھمراه عقد نکاح را باعث وجوب اعطای ھمه مھریه به ھمسر 
اعطای اجر به زن تنھا در نکاح موقت نیست و بلکه کند که  گردد. و این تبیین می می

شود. بنابراین آیه حتمًا  اعطای مھریه به زن در نکاح دایم را به طریق اولی شامل می
 باید بر نکاح دایم داللت کند، یا از طریق تخصیص [به آن] و یا طریق عام بودن آیه.
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نیزان در ادامه است و کند ذکر نکاح ک آنچه استنباط ما را بیش از پیش تأیید می
و نه  –دھد که آیه مورد نزاع نکاح زنان آزاده را به صورت مطلق  این قرینه نشان می
 شود. شامل می –فقط نکاح موقت را 

فام «اگر گفته شود: در بعضی از قراءات سلف آیه به این صورت خوانده شده که: 

=».استمتعم به منهن إىل أجل مسمى
 زنان تا مدت مشخص و تعیین شده ازدواج کردید. یعنی: پس اگر با زنی از

در جواب باید گفت: اوًال: این قرائت متواتر نیست و غایت آن این است که به مثابه 
کنیم  شود. و ما جایز بودن متعه در صدر اسالم را انکار نمی یک خبر آحاد پذیرفته می

 .کند پذیریم که قرآن بر جواز آن داللت می ولی این را ھم نمی
توان گفت: این قرائت اگر یکی از وجوه قرائت قرآن ھم باشد، قرائت  ثانیًا: می

گردد  مشھور نیست، بنابراین منسوخ است و نزول آن به زمان مباح بودن متعه بر می
که با تحریم متعه، این قرائت منسوخ شده است و امر موجود در آن به نکاح دائم 

توان گفت، اینکه: این دو قرائت از آیه  که میاختصاص پیدا کرده است و غایت چیزی 
واجب  –اگر جایز باشد  –اند و امر به دادن اجر در نکاح موقت  درستھردو  بوده و

کند این است که چنانچه نکاح موقت جایز باشد، باید  است و نھایت چیزی که ثابت می
ایز شمرده است، توان گفت: آیه نکاح موقت را ج اجر آن را پرداخت و به ھیچ وجه نمی

ُجورَُهنَّ اتُوُهنَّ  َٔ ِمۡنُهنَّ َ�  ۦبِهِ  ۡستَۡمَتۡعُتمٱَ�َما ﴿ بلکه آیه فرموده:
ُ
پس اگر « .]۲۴النساء: [ ﴾أ

 ».با زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام گرفتید، باید که مھریه او را بپردازید
ای  چه در اثر شبھه مندی و تمتع را بحث کرده؛ چه حالل باشد و و این تعبیر بھره

 روی داده باشد.
به ھمین دلیل در سنت بیان شده و مورد اتفاق ھمه است که در نکاح فاسد نیز 

گردد، و مردی که تمتع نموده، چنانچه قائل به حالل بودن تمتع باشد و  مھر واجب می
 شود، آن را مرتکب شود، باید مھر را پرداخت کند، ولی آیه تمتع حرام را شامل نمی

یعنی اگر شخص از زنی بدون عقد تمتع کند، حتی اگر زن راضی ھم باشد، زنا شمرده 
گردد، و اگر زن رضایت نداشته و مجبور گردد، نزاع مشھوری در  شده و مھر واجب نمی

 مورد حکم آن وجود دارد.



 ٢٧٩  ): دربارۀ دو متعه۲۹فصل (

نیز باید گفت: در حدیث صحیح به ثبوت  سدر مورد تحریم متعه زنان توسط عمر
حالل بود، تحریم نمود. این حدیث توسط که  آن متعه را بعد از صبر رسیده که پیغم

رجال ثقه در صحیحین و غیره از زھری، از عبدالله و حسن، دو فرزند محمد بن 
اند که در آن  روایت کرده سطالب حنفیه، از پدرشان محمد بن حنفیه، از علی بن ابی

گفت: ای ابن عباس! تو از  –دانست  که متعه را مباح می - سبه عباس سآمده: علی
گاھی، پیغمبر  مسأله بی در سال خیبر متعه و خوردن گوش االغ اھلی را  صخبر و ناآ

گاھترین و حافظ)١(تحریم فرمود ترین زمانه خودش نسبت به سّنت  . این حدیث از آ
اند که ائمه اسالم در زمان خود  یعنی از زھری روایت شده و کسانی از او روایت کرده

اند، مثل مالک بن انس، سفیان بن عیینه و غیره، کسانی که مسلمانان بر علم،  بوده
نظر دارند و علمای عالم به سنت در مورد صحیح و قابل  اتفاقھا  آن عدالت و حافظه

از علماء ایرادی به آن وارد ھیچیک  قبول بودن این حدیث ھیچ اختالفی ندارند و
 اند. نساخته

در غزوه فتح مکه آن را تا  صایت شده که پیغمبر و ھمچنین در حدیث صحیح رو
 .)٢(قیامت تحریم فرمود

نظر دارند که آیا منظور از تحریم در  در مورد معنی آن اختالف ست حدیث علییروا
سال خیبر و موقتی بودن تحریم به آن سال فقط مربوط به گوشت االغ بود، و یا متعه 
نیز به طور موقت تحریم شده است؟ دیدگاه اول قول ابن عیینه و غیره است که 

آن  گویند: در گویند: تحریم آن در عام الفتح بوده است. قائالن به دیدگاه دوم می می
گویند:  سال تحریم شد، سپس حالل گردید و بعدًا دوباره تحریم شد. گروه سومی می

بعد از آن تحریم، دوباره حالل گردید و در حجة الوداع باز تحریم شد. بنابراین روایات 

متعه را بعد از حالل  صاند که پیغمبر  در حد مستفیض و متواتر گویای این مطلب
صواب این است که بعد از تحریم، دیگر ھیچ وقت حالل کردن، تحریم نمود. و قول 

نشد و آن تحریم در سال فتح مکه بود که بعد از آن دیگر ھیچ وقت حالل نشد و تحریم 
گردد و بلکه در آن سال گوشت االغ اھلی تحریم شد.  آن به سال جنگ خیبر برنمی

رأی او  سانست، علید ولی از آنجا که ابن عباس ھم متعه و ھم گوشت االغ را مباح می

                                           
 .۲/۱۰۲۷و مسلم،  ۷/۱۲نگا: بخاری،  - ١
 .۲/۱۰۲۶نگا: مسلم،  - ٢



 مختصر منهاج السنة    ٢٨٠

متعه را تحریم نمود و خوردن گوشت االغ اھلی را در  صرا رد کرده و گفت: پیغمبر 
را با ھم ھا  آن را با ھم به ابن عباس یادآور شده،ھردو  روز خبیر تحریم فرمود، که چون

را  صمقارن نموده است. روایت شده که ابن عباس وقتی که حدیث نھی پیغمبر 
 ود برگشت.شنید از رأی خ

 صدر چیزی که از پیغمبر  –بنابراین اھل سنت از علی و سایر خلفای راشدین 
 کنند. پیروی می –اند  روایت کرده

مخالفت نموده و با  –روایت کرده  صدر چیزی که از پیغمبر  –و شیعه با علی 
 کنند. مخافان او ھمراھی می

نیده، در حالی که زن به عالوه: خداوند در قرآن ھمسر و کنیز را حالل گردا
شد، با آن مرد از  گنجد، زیرا اگر ھمسر محسوب می ای در ذیل ھیچ کدام نمی صیغه

شد، و سه بار طالق دادن در مورد او  بردند، و عده وفات بر او واجب می یکدیگر ارث می
یافت، زیرا این احکام را خداوند در کتاب خودش در ارتباط با ھمسر  موضوعیت می

وده است. و وقتی لوازم نکاح منتفی باشد، خود نکاح منتفی است، چراکه تشریع فرم
انتفاء الزم مقتضی انتفاء ملزوم است. خداوند در قرآن تنھا ھمسران و کنیزان را حالل 

ِينَ ٱوَ ﴿ گردانیده و غیر آن دو را تحریم فرموده است:  إِ�َّ  ٥ُهۡم لُِفُروِجِهۡم َ�ٰفُِظوَن  �َّ
ُهۡم َ�ۡ�ُ َملُوِمَ�  يَۡ�ُٰنُهۡم فَإِ�َّ

َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
ۡزَ�ِٰجِهۡم أ

َ
ٰٓ أ َوَرآَء َ�ٰلَِك  ۡ�َتَ�ٰ ٱ َ�َمنِ  ٦َ�َ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
 .]۷-۵المؤمنون: [ ﴾٧ ۡلَعاُدونَ ٱفَأ

زش یتنھا آم ؛نندک عفتی) حفظ می شدن به بی ه دامان خود را (از آلودهکھا  آن و«
و  ؛شوند ری از آنان مالمت نمییگ ه در بھرهکزانشان دارند، ینکھمسران و جنسی با 

 ».نند، تجاوزگرندکق را طلب ین طریر از ایه غکسانی ک
گردد. کنیز  ای نه ھمسر است و نه کنیز، بنابراین به نص قرآن تحریم می زن صیغه

نبودن او که بدیھی است. در مورد ھمسر و زوجه نبودن او نیز باید گفت: چون لوازم و 
شود و از جمله  شرایط نکاح در چنین ازدواجی فراھم نیست پس ھمسر شمرده نمی

زیر اشاره کرد: ارث بردن زن و شوھر از یکدیگر.  توان به موارد لوازم و شروط نکاح می
الزم است. سه بار طالق دادن در ازدواج  –با مرگ شوھر  –عده وفات در ازدواج 

ای که با او مقاربت نشده  مطرح است و موضوعیت دارد. نصف شدن مھر زن مطلقه
 است و غیره.



 

 

 :)۳۰فصل (
 را از ارث لفاطمه سدربارۀ منع کردن ابوبکر

و ابوبکر ارث فاطمه را نداد. فاطمه گفت: ای ابن ابی «گوید:  مؤلف رافضی می
برم؟ ابوبکر به روایتی پناه برد که  بری ولی من ارث نمی قحافه! آیا تو از پدرت ارث می

چراکه صدقه برای ابوبکر روا بود و در دست  –خودش به تنھایی آن را روایت کرده بود 
روایت مورد استناد چنین است که  –رقیب فاطمه بود  پیغمبر» ما ترکه«یافتن به 

یعنی: ما  ».�ن معارش األنبياء ال نورث، ما تر�ناه صدقة«فرموده است:  صپیغمبر 
 ماند صدقه است. گذاریم و آنچه از ما می جماعت پیغمبران ارثی به جا نمی

ُ ٱ يُ�مُ يُوصِ ﴿ فرماید: در حالی که این روایت مخالف قرآن است، چراکه قرآن می َّ� 
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ  ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ لِ�َّ

َ
� ٱِ�ٓ أ نثََيۡ�ِ

ُ
 .]۱۱النساء: [ ﴾ۡ�

راث) پسر، به اندازه یه سھم(مکند ک خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش می«
 ».ش از دو دختر باشندیو اگر فرزندان شما، (دو دختر و) ب ؛سھم دو دختر باشد

از آن استثناء  صو خداوند این قانون را مخصوص امت قرار نداده که پیغمبر 

ُسلَۡيَ�ُٰن  َوَورَِث ﴿ سازد. باز در قرآن آمده که: باشد، بنابراین، آیه روایت را مردود می
ۖ ۥَداوُ   ».سلیمان وارث (پدرش) داود شد« .]۱۶النمل: [ ﴾َد

ِ� ٱمِن َوَرآءِي َوَ�نَِت  لَۡمَ�ِٰ�َ ٱِخۡفُت  �ّ�ِ ﴿ فرماید: و از زبان زکریا می
َ
َ�قِٗر� َ�َهۡب  ۡمَرأ

نَك َوِ�ّٗا  ُ  .]۶-۵مریم: [ ﴾َو�َرُِث ِمۡن َءاِل َ�ۡعُقوَبۖ  يَرِثُِ�  ٥ِ� ِمن �َّ
ن تو را نگاه ییه حق پاسداری از آکم (کمنایو من از بستگانم بعد از خودم ب«

نی به من ببخش یتو از نزد خود جانش ؛استم یندارند)! و (از طرفی) ھمسرم نازا و عق
 ».عقوب باشدیه وارث من و دودمان ک

 توان نقد کرد:  کالم مؤلف را از چندین وجه می
بری و من ارث  آیا تو از پدرت ارث می«فاطمه به ابوبکر گفته باشد: که  این وجه اول:

نیست، زیرا صحت این حدیث مسّلم نیست و اگر ھم صحیح باشد، حجت » برم؟ نمی
قابل قیاس نیست، و ابوبکر نیز مثل پدر فاطمه از ھا  انسان ازھیچیک  پدر فاطمه با



 مختصر منهاج السنة    ٢٨٢

 صمؤمنان به خودشان اولی نیست، و ابوبکر کسی نیست که خداوند مثل پیغمبر 
صدقه فرض [زکات] و صدقه مستحب را بر او تحریم نموده باشد، و نیز ابوبکر کسی 

مثل پدر فاطمه بر محبت اھل و مال دیگران مقدم کرده نیست که خداوند محبت او را 
 باشد.

را از ترک ھا  آن اند که خداوند پیغمبران از این جھت از سایر مردم متمایز شده
طالب  صمیراث مصون نموده تا این شبھه برای معاندان پیش نیاید که پیغمبران 

ورد ابوبکر و امثال او چنین اند، ولی در م اند و آن را برای ورثه خود گذاشته دنیا بوده
را از کتابت و شعر مصون  صای وجود ندارد. ھمچنانکه خداوند پیغمبر  مسأله

ساخته، با این ھدف که نبوتش از شبھه مصون بماند، ولی دیگران نیاز به چنین 
 صیانتی نداشتند.

کذب محض است، زیرا » ابوبکر تنھا راوی این حدیث است«وجه دوم: عبارت 
را » گذاریم صدقه است برد، آنچه از خود بجا می ما پیغمبران کسی ارث نمی از«حدیث 

ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زبیر، سعد، عبدالرحمن بن عوف، عباس بن 
اند و روایت این افراد در  ، و ابوھریره روایت کردهصعبدالمطلب، ھمسران پیغمبر 

. )١(شھور و شناخته شده استصحاح و مسانید ثبت بوده و در نزد علمای حدیث م
بنابراین ادعای انفراد ابوبکر در روایت این حدیث، یا از فرط جھالت است و یا از تعمد 

 در دروغ و افتراء.
کذب » ابوبکر در دست یافتن به میراث پیغمبر رقیب فاطمه بود«وجه سوم: عبارت 

خواست. بلکه آن  آن مال را برای خود و یا اھل بیتش نمی سمحض است. زیرا ابوبکر
 رسید، ھمچنانکه مساجد از آن مسلمانان است. ای بود که به مستحقان می ثروت صدقه

نیاز بود،  اصًال اھل و مستحق این صدقه نبود و بلکه از آن بی سوجه چھارم: ابوبکر
نکرد، و مسأله صدقه بودن از اھل بیتش از این صدقه استفاده ھیچیک  و نه او و نه

میراث پیغمبر و شھادت ابوبکر و سایرین بر آن مثل شھادت گروھی از اغنیاء بر 
کند، چنین شھادتی به اتفاق  ای است که شخص وصیت می شخصی در مورد صدقه

 مقبول است.

                                           
 .۳/۱۳۷۶و مسلم،  ۴/۷۹نگا: بخاری،  - ١
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روایت این حدیث باعث نفع و مزیتی برای راوی که  این وجه پنجم: حتی به فرض
یتش مقبول است، زیرا این کار از باب روایت است نه از باب شھادت. و گردد، باز روا

حتی محدثی که در مورد خصومتی که خودش با شخص دیگری دارد، حدیثی روایت 
کند که در آن مورد فیصله بخشنده است، روایتش مقبول است. چراکه روایت حکم 

باب خبر است، مثل  عامی است که راوی و غیر راوی داخل در آن ھستند و روایت از
پیغمبر به آن امر کرده و یا از آن نھی کرده و یا آن را ھرچه  شھادت به رؤیت ھالل.

 گیرد. مباح نموده، ھمه را در بر می
این حدیث متضمن روایت و نقل یک حکم شرعی است، به ھمین دلیل متضمن 

ضمن تحریم باشد و نیز مت بر دختر ابوبکر یعنی عایشه می صتحریم میراث پیغمبر 
باشد و متضمن وجوب استفاده از این  فروش و یا بخشش این میراث توسط ورثه می

 است.  میراث در موارد مصرف صدقه

 يُوِصيُ�مُ ﴿ این روایت مخالف قرآن است که فرموده:«گوید:  وجه ششم: مؤلف می
ُ ٱ َكرِ ِمۡثُل َحّظِ  �َّ ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ لِ�َّ

َ
� ٱِ�ٓ أ نثَيَۡ�ِ

ُ
 .]۱۱نساء: ال[ ﴾ۡ�

راث) پسر، به اندازه یه سھم(مکند ک خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش می«
 ».ش از دو دختر باشندیو اگر فرزندان شما، (دو دختر و) ب ؛سھم دو دختر باشد

را نیز شامل  صو خداوند این آیه را تنھا خطاب به امت نفرموده و بلکه پیغمبر 
 شود. می

در جواب مولف باید گفت: عمومیت لفظ موجود در آیه به ھیچ وجه اقتضای آن را 

ُ ٱ يُوِصيُ�مُ ﴿ فرماید: شود. خداوند می ھم ارث برده می صندارد که از پیغمبر  َّ�  ٓ�ِ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ  ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ لِ�َّ

َ
� ٱأ نثََيۡ�ِ

ُ
فَلَُهنَّ ثُلَُثا َما تََرَكۖ �ن  ثۡنََتۡ�ِ ٱفَإِن ُ�نَّ �َِساٗٓء فَۡوَق  ۡ�

ِ َ�ِٰحٖد ّمِۡنُهَما  �ِّۡصُفۚ ٱَ�نَۡت َ�ِٰحَدٗة فَلََها 
بََوۡ�هِ لُِ�ّ

َ
ُدُس ٱَوِ� ا تَرَ  لسُّ َوَ�ٞۚ  ۥإِن َ�َن َ�ُ  كَ ِممَّ

 ُ بََواهُ فَِ�ُّمِهِ  ۥٓ َوَ�ٞ َوَورِثَهُ  ۥفَإِن لَّۡم يَُ�ن �َّ
َ
ٞ فَِ�ُّمِهِ  ۥٓ فَإِن َ�َن َ�ُ  �ُّلُُثۚ ٱ� ُدُسۚ ٱإِۡخَوة  ﴾لسُّ

راث) پسر، یه سھم (مکند ک خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش می« .]۱۱النساء: [
ش از دو دختر یو اگر فرزندان شما، (دو دختر و) ب ؛به اندازه سھم دو دختر باشد

راث،) از آن اوست. یمی (از میی باشد، نیکو اگر  ؛ھاست آن راث از آنیباشند، دو سوم م
 ؛ت) فرزندی داشته باشدیراث است، اگر (میششم م یکاز پدر و مادر او، ھریک  و برای

سوم  یکو اگر فرزندی نداشته باشد، و (تنھا) پدر و مادر از او ارث برند، برای مادر او 
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برد  ششم می یکو اگر او برادرانی داشته باشد، مادرش  ؛ه از آن پدر است)یاست (و بق
ه او کتی است ینھا،) بعد از انجام وصیمانده، برای پدر است). (ھمه ایو پنج ششم باق(
 یکدامکد پدران و مادران و فرزندانتان، یدان شما نمی-ن است یرده، و بعد از ادای دک

 ».م استکیو خداوند، دانا و ح ؛ضه الھی استین فریا -برای شما سودمندترند!

َُّهنَّ ﴿ فرماید: ای دیگر می و در آیه ۡزَ�ُٰجُ�ۡم إِن لَّۡم يَُ�ن ل
َ
۞َولَُ�ۡم نِۡصُف َما تََرَك أ

ۚ فَإِن َ�َن لَُهنَّ َوَ�ٞ فَلَُ�ُم  ُ�عُ ٱَوَ�ٞ ا تََرۡ�َنۚ  لرُّ  .]۱۲النساء: [ ﴾مِمَّ
و اگر  ؛فرزندی نداشته باشندھا  آن راث زنانتان است، اگریو برای شما، نصف م«

 ».ز آن شماستچھارم ا یکفرزندی داشته باشند، 

ۚ ﴿ فرماید: تا آنجا که می ۡو َديٍۡن َ�ۡ�َ ُمَضآّرٖ
َ
 .]۱۲النساء: [ ﴾ِمۢن َ�ۡعِد َوِصيَّةٖ يُوَ�ٰ بَِهآ أ

 یکھا). و برای زنان شما،  ن (آنیاند، و ادای د ردهکه کتی یپس از انجام وص«
 یکو اگر برای شما فرزندی باشد،  ؛دیراث شماست، اگر فرزندی نداشته باشیچھارم م

ن. و اگر مردی بوده ید، و ادای دیا ردهکه کتی یبعد از انجام وص ؛ھاست آن ھشتم از آن
ا خواھری دارد، یه برادر کا زنی یبرد،  ا برادر) از او ارث مییالله ( خواھر که کباشد 

ش از یاگر ب و ؛ششم است (اگر برادران و خواھران مادری باشند) یکدام، کسھم ھر 
 ؛نیه شده، و ادای دکتی یپس از انجام وص ؛ندیکسوم شر یکدر ھا  آن نفر باشند، یک

 ».ضرر نزندھا  آن ن،) بهیت و اقرار به دیق وصیه (از طرکبشرط آن
شود و با این وجود دلیلی ندارد  ھایش می و این خطاب شامل ھمه مقصود به خطاب

 نیز مخاطب آیه است. صکه بگوییم پیغمبر 
به سنت قطعی و اجماع  صتوان گفت: ارث نبردن از پیغمبر  وجه ھفتم: می

رود  ھا قطعی بوده و با چیزی که گمان می شود و ھر دوی این دلیل صحابه ثابت می
معارضه کرد. و اگر ھم عموم باشد، تخصیص خورده است. ھا  آن توان با عام باشد، نمی

تواند با  ده شود، چیزی جز دلیل ظنی نیست و بنابراین نمیزیرا اگر دلیل ھم شمر
 شود. دلیل قطعی معارض باشد. چون دلیل ظنی معارض دلیل قطعی شمرده نمی

روایت مورد نظر را چندین صحابه در اوقات و مجالسی روایت که  این توضیح
نظر  اقآن را انکار نکرده و بلکه ھمگی بر قبول و تصدیق آن اتفھیچکس  اند و کرده

و نیز عمویش طلب میراث  صاز ھمسران پیغمبر ھیچیک  اند و به ھمین دلیل داشته
اند. و بلکه اگر کسی ھم بوده که طلب کند، با مطلع شدن از فرموده پیغمبر  نکرده
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از طلب خودش منصرف شده است، و این امر در دوره خلفاء بر ھمین منوال بود  ص
را تقسیم  صپیغمبر» ماترکه«نیز تغییری نداد و  رسید و او ستا نوبت به خالفت علی

 نکرد.
توان گفت: ابوبکر و عمر ثروت و مالی به علی و اوالد او دادند که  وجه ھشتم: می

از میراث او ھیچیک  بود، در حالی که ص چندین برابر میراث به جا مانده از پیغمبر
 صآن کاری را که پیغمبر استفاده نکردند و بلکه عمر آن را به علی و عباس سپرد تا 

کرد، آن دو نیز آن کار را بکنند و این تھمت به ابوبکر و عمر را منتفی  با آن می
 سازد. می

ۖ ۥُسلَۡيَ�ُٰن َداوُ  َوَورَِث ﴿ وجه نھم: آیه:  .]۱۶النمل: [ ﴾َد
 ».و سلیمان وارث (پدرش) داود شد«

نَك َوِ�ّٗا ﴿ و نیز آیه: ُ  .]۶-۵مریم: [ ﴾َوَ�رُِث ِمۡن َءاِل َ�ۡعُقوَبۖ  يَرِثُِ�  ٥َ�َهۡب ِ� ِمن �َّ
ن تو را نگاه ندارند)! و ییه حق پاسداری از آکم (کمنایو من از بستگانم بعد از خودم ب«

ه وارث کنی به من ببخش یتو از نزد خود جانش ؛م استی(از طرفی) ھمسرم نازا و عق
 ».عقوب باشدیمن و دودمان 

ندارند، زیرا ارث اسم جنسی است که انواعی را  به ھیچ وجه داللتی بر محل نزاع
ندارد. ھمچنانکه ھا  آن شود و اسم دال بر انواع مشترک داللتی بر یکی از شامل می

 داللتی بر این ندارد که آن حیوان، انسان یا اسب و یا شتر است.» حیوانی آمد«جمله 
ر انواع انتقال در مورد میراث علم، نبوت، ملک و سای» ارث«واژه که  این توضیح

ۡوَرۡ�َنا  ُ�مَّ ﴿ فرماید: شود، خداوند در قرآن می استعمال می
َ
ِينَ ٱ ۡلِكَ�َٰب ٱأ ِمۡن  ۡصَطَفۡيَناٱ �َّ

 ۖ ده خود یتاب (آسمانی) را به گروھی از بندگان برگزکن یسپس ا« .]۳۲فاطر: [ ﴾ِعَبادِنَا
 ».میراث دادیبه م

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ﴿ فرماید: و نیز می
ُ
ِينَ ٱ ١٠ ۡلَ�ٰرِثُونَ ٱأ وَن  ۡلفِۡرَدۡوَس ٱيَرِثُوَن  �َّ ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

برند،  ن را ارث مییه بھشت برک(وارثانی) . وارثانندھا  آن (آری،)« .]۱۱-۱۰المؤمنون: [ ﴾١١
 ».و جاودانه در آن خواھند ماند

 ھای بسیار دیگری از این قبیل. و آیه



 مختصر منهاج السنة    ٢٨٦

األنبياء لم يورثوا ديناراً وال درهماً، و�نما ورثوا العلم، إن «فرماید:  می صو پیغمبر
 .)١(»فمن أخذه أخذ حبظ وافر

گذارند، و تنھا علم از خود به جا  یعنی: پیغمبران درھم و دیناری از خود به جا نمی
 از آن علم برگیرد، بھره فراوانی برده است.ھرکس  گذارند، پس می

در آیات مورد استناد مؤلف، میراث علم، نبوت  توان گفت: مراد از ارث وجه دھم: می

 َوَورِثَ ﴿ فرماید: خداوند میکه  این و امثال اینھاست و نه میراث مادی و مالی. توضیح
ۖ ۥُسلَۡيَ�ُٰن َداوُ   .]۱۶النمل: [ ﴾َد

 ».و سلیمان وارث (پدرش) داود شد«
ھمه و معلوم است که داود پسران بسیاری غیر از سلیمان داشت، بنابراین 

 اش به سلیمان نرسیده، پس مراد از ارث در این آیه دارایی نیست. دارایی
به عالوه ارث مالی نه برای داود جای مدح دارد، و نه برای سلیمان، چرا که یھودی 

برد. در حالی که آیه در سیاق مدح سلیمان و  و مسیحی نیز از پدرش ارث می
 باشد. برشمردن نعمت خاص خداوندی بر او می

ھاست، مثل: خوردن،  نیز میراث دنیایی از امور عادی و مشترک بین ھمه انسان و
ای ندارد،  نوشیدن و دفن مرده و ... . و نقل و بازگویی این امور از پیغمبران ھیچ فایده

شود که متضمن فایده  نقل می صشود و اموری از سرگذشت پیغمبران  پس نقل نمی
و او را «و یا » رد و پسرش دارایی او را به ارث بردفالنی م«و عبرتی باشد وگرنه گفتن 

شایسته نیست در ھا  این و امثال» خوردند و نوشیدند و خوابیدند«و یا » دفن کردند
 قصص قرآن باشند.

                                           
 و غیره. ۴/۱۵۳و ترمذی،  ۳/۴۳۲داود،  نگا: سنن ابی - ١



 

 

 :)۳۱فصل (
 درخواست فاطمه لفدک و مسائل متعلق به آندربارۀ 

فدک را  - صرسول اکرم  –و وقتی فاطمه گفت: پدرش «گوید:  مؤلف رافضی می
به او بخشیده است. ابوبکر گفت: یک سیاه پوست و یا سرخ پوست را بیاور که بر این 
 مطلب شھادت دھد. فاطمه أم أیمن را آورد و او شھادت داد. ابوبکر گفت: شھادت یک

فرمود: أم ایمن  صاند که پیغمبر  زن مقبول نیست. در حالی که ھمه روایت کرده
 یک زن بھشتی است.

امیرالمؤمنین آمد و شھادت داد. ابوبکر گفت: این شاھد شوھر تو است و خودش 
اند که  پذیریم. در حالی که ھمگی روایت کرده نفع است پس شھادت او را نمی ذی

ق است، و حق با علی است و ھر سویی برود، حق با او فرمود: علی با ح صپیغمبر 
در [آخرت و در] کنار حوض کوثر نزد من باز که  این شوند تا رود، از ھم جدا نمی می
 گردند. می

فاطمه خشمگین شد و منصرف گردید: و سوگند یاد کرد که دیگر نه با او حرف 
برد.  د و شکایتش را نزد او میشتاب به دیدار پدرش میکه  این بزند و نه ھمنشینی کند تا

از آنان را ھیچیک  وصیت کرد که او را شبانه دفن کند و سبه ھنگام وفات به علی
 صاند که پیغمبر  برای نماز خواندن بر او صدا نزند. در حالی که ھمگی روایت کرده

یعنی: ای فاطمه!  »يا فاطمه! إن اهللا تعاىل يغضب لغضبك و�رىض لرضاك«فرمود: 
 گردد. خداوند به خاطر خشم تو خشمگین و با رضایت تو راضی میھمانا 

فاطمة بضعة م�، من آذاها فقد آذا� ومن آذا� «اند که فرمود:  و نیز روایت کرده
او را اذیت کند مرا اذیت ھرکس  یعنی: فاطمه بخشی از وجود من است، ».فقد آذى اهللا

 است.مرا اذیت کند، خدا را اذیت کرده ھرکس  نموده و
داشت قاطر پیغمبر را رھا کند و  چنانچه این خبر صحیح باشد او اجازه نمی

شمشیر و عمامه او نزد که  آن المال بگیرد، حال بایست آن را نیز برای بیت می
بود. و در این صورت، به ھنگام ادعای عباس برای آن، ابوبکر به  سامیرالمؤمنین علی
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را پاک و ھا  آن اھل بیتی که خداوند در کتابشداد و در این صورت  نفع علی حکم نمی
حرام است. ولی ھا  آن مطھر نموده است، مرتکب امری ناجایز شده بودند، زیرا صدقه بر

وقتی زکات بحرین به مدینه آمد، جابر بن عبدالله انصاری کنار او (علی) بود. علی 

 ».ك، ثالثاً إذا أىت مال ابلحر�ن حثوت لك ثم حثوت ل«فرمود:  صگفت: پیغمبر 
بخشم، به تو  یعنی: ای علی! ھر وقت زکات بحرین آمد، من (از آن) به تو می

 بخشم.  بخشم، به تو می می
گفت: برو و از آن برگیر و به این ترتیب امیرالمؤمنین بدون ھیچ  سبه جابر سعلی

 المال بخشید. از بیت صبرھانی و تنھا به خاطر فرموده پیغمبر 
گفت: کالم او مملو از کذب، بھتان و اقوال فاسدی است که جز در جواب مولف باید 

توان ھمه مفاسد کالمش را برشمرد و تنھا به ذکر وجوھی از آن  با تکلف نمی
 پردازیم:  می

به او  صادعا کرده که فدک را پیغمبر  لوجه اول: مؤلف گفته که فاطمه
ب فدک با استناد به بخشیده است و این با میراث بودن فدک تناقض دارد، زیرا طل

میراث بودن آن با ادعای بخشیده شدن فدک به فاطمه تفاوت دارد واگر به او 
 توان آن را میراث شمرد. (بخشیده) شده باشد، نمی

فدک را در بیماری آخرش (قبل از وفات) به  صبه عالوه اگر ادعا شود که پیغمبر 
که اگر از او ارث برده شود، منزه از آن است  صاو بخشیده است. باید گفت: پیغمبر 

برای یکی از وارثانش در لحظه مرگ بیش از حق االرث خودش ببخشد و عطا کند. و 
به او بخشیده شده  صاگر فدک به ھنگام صحت و سالمتی و قبل از بیماری پیغمبر 

در لفظ و  –بایست آن ھبه را بگیرد واگرنه چنانچه شخصی چیزی را  است. فاطمه می
به دیگری ببخشد ولی طرف آن مال ھبه شده را تا وفات بخشنده نگیرد، در  –کالم 

 نزد جمھور علماء این مال از آن مرده است.
باید اضافه کرد که چگونه فدک به فاطمه بخشیده شده ولی این جریان در نزد اھل 

 بیت و مسلمانان معروف نباشد و تنھا ام ایمن و علی از آن با خبر باشند؟
وجه دوم: نسبت چنین ادعایی به فاطمه کذب محض است. امام ابوالعباس بن 
سریج در کتابی که در رد عیسی بن أبان در باب سوگند و شاھد نوشته، در مقام 

گوید: و اما حدیث بحتری بن  احتجاج و جواب دادن به ایرادھای عیسی بن ابان می
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فدک را به  صوبکر گفته که پیغمبر فاطمه به ابکه  این حسان از زید بن علی، مبنی بر
او بخشیده است و یک مرد و یک زن به عنوان شاھد آورد. ابوبکر گفت: مردی دیگر 

دو زن شھادت دھند. چه جالب است! فاطمه میراثش را از که  این باید شھادت دھد و یا
فرموده: ما پیغمبران ارثی به جا  ص گوید: پیغمبر خواھد و ابوبکر می ابوبکر می

برد. و در روایات مورد استنادش نیز روایتی نیاورده  گذاریم و کسی از ما ارث نمی نمی
کسی که  این که ثابت کند: فاطمه در مورد فدک ادعایی جز ارث بردن داشته باشد و یا

 برای او شھادت داده باشد.
 فاطمه از«جریر از مغیره از عمر بن عبدالعزیز روایت کرده که در مورد فدک گفت: 

در  صپدرش خواست که فدک را به او ببخشد، پدرش خودداری ورزید، و پیغمبر 
ای  بردند و سرمایه ھاشم از آن بھره می کرد و ضعفای بنی طول حیاتش از آن انفاق می

ادامه پیدا  صزنان آن طایفه شده بود. این کار تا آخر عمر پیغمبر  برای ازدواج بیوه
اه باشید که من آن را به ھمان حالتی و مصارفی بر کرد و فاطمه حق را پذیرفت. و گو

 بر آن بود. صگردانم که در عھد رسول اکرم  می
فدک را در حدیث ثابت  صو کسی نشنیده که فاطمه ادعا کرده باشد که پیغمبر 

و مفصلی به او بخشیده است، و ھیچ کسی نشنیده که شاھدی بر چنین مطلبی 
ای بود  شد. چراکه باعث خصومت شد و مسأله نقل میبود،  شھادت داده باشد، و اگر می

 صاز مسلمانان نگفته: پیغمبر ھیچیک  که امت در مورد آن تنازع کرده بودند. ولی
ام که ادعای آن  را دیدم که آن را به فاطمه بخشید و کسی نگفته که از فاطمه شنیده

کند که  زید نقل میبحتری بن حسان آمد. این شخص چیزی را از که  این کرد، تا را می
شود و  اصل و اساس و ناقل اصلی آن معلوم نیست و جزو احادیث اھل علم شمرده نمی

 کند. حدیثی است که فضل بن مرزوق، از بحتری، از زید نقل می
اساس  ھای بی این ھمه به اقوال و گفتهکه  این شایسته بود صاحب کتاب به جای

گوید: اگر من ھم  می –ناقل این حدیث  –زید بپردازد، این مطلب را بیان کند که خود 
دھد که  کردم که ابوبکر کرد. این کالم ناقل نشان می بودم، ھمان قضاوتی را می می

حتی اگر کسی ھم در مورد این حدیث با زید مخالف نباشد و اگر در مورد این مسأله 
ر و نه علیه شد، باز ھم چیزی نه علیه ابوبک شد و روایت ھم نقل می مناظره ھم نمی

به  صشد. و اصل مذھب این است که ھر وقت حدیثی از پیغمبر  فاطمه ثابت نمی
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ثبوت برسد ولی ابوبکر خالف آن را بگوید: این رأی ابوبکر به خاطر عدم اطالع از آن 
روایت بوده است، مثل ارث جّده که البته بعد از مطلع شدن از حدیث، از رأی خودش 

 گردد. بر می
این حدیث به ثبوت ھم برسد، حجت نیست. زیرا در حدیث نیامده که و حتی اگر 

فاطمه گفته باشد: من ھم سوگند خوردم، ھم شاھد آوردم، ولی از حقم محروم شدم، و 
 نیز نیامده که ابوبکر بگوید: من نه شاھد تو را قبول دارم، نه سوگند تو را.

ھری از مالک بن أوس بن گویند: این حدیث اشتباه است، زیرا أسامه بن زید از ز
که  این کند که گفت: از جمله چیزھایی که عمر به آن استناد کرد، حدثان روایت می

 صنضیر، خیبر و فدک. پیغمبر  سه نخلستان داشت: بنی صگفت: پیغمبر 
ھا ساخت و خیبر  نضیر را وقف نایبانش ساخت، فدک را وقف در راه مانده نخلستان بنی

نفقه  شد و یک قسم آن را قسمت آن بین مسلمانان تقسیم میرا سه سھم کرد که دو 
آمد، آن را بین فقرای  چه از نفقه اھل خودش اضافی میاھل و عیالش ساخته بود. ھر

 کرد. مھاجران تقسیم می
کند که عایشه فرمود:  و لیث بن عقیل، از ابن شھاب، از عروه، از عایشه روایت می

فرستاد که میراث او از  سنزد ابوبکر صدیقشخصی را  صفاطمه دختر رسول اکرم 
فدک و خمس باقیمانده  -از جانب خدا در مدیـنه  صفیء داده شده به پیغمبر 

ما پیغمبران چیزی «فرمود:  صرا از ابوبکر طلب کند. ابوبکر گفت: پیغمبر  -خیبر 
و این دارایی تنھا ». گذاریم، صدقه است گذاریم و آنچه از خود برجا می به ارث نمی

 صاز آن بود و سوگند به خدا! من صدقه پیغمبر  صبرای استفاده اھل بیت پیغمبر 
کنم که  دھم و ھمان کاری را با آن مال می را از آن حالت زمان خودش تغییر نمی

چیزی از آن را به فاطمه دھد، که  این کرد. و به این ترتیب از خودش می صپیغمبر 
 .)١(استکاف ورزید

فاطمه به  –بعد از گفتن جریانی که در فوق گذشت  –از انس روایت شده که 
رسد؟ ابوبکر گفت: نه، و تو در نزد  ابوبکر گفت: آیا این مال به تو و خویشان خودت می

عھدی مبنی بر این امر صادر نموده و  صس اگر پیغمبر من راستگو و امین ھستی، پ
ای به تو داده و یا حقی برای تو در آن واجب گردانیده باشد، من تو را تصدیق  یا وعده

                                           
 .۱۳۸۲-۳/۱۳۸۱و مسلم،  ۵/۲۰نگا: بخاری،  - ١
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به ھنگام نزول  صپیغمبر که  این دھم]. فاطمه گفت: نه، جز کنم [و حق تو را می می
داوند شما را ثروتمند مژده باد ای آل محمد! که خ«[آیه در مورد فیء] فرمود: 

گویید، فیء برای شماست ولی  ابوبکر گفت: خدا و پیغمبر و تو راست می». گردانید
شود که ھمه این سھم را به تو بدھم،  ای نمی علم من منجر به تأویل این مسأله به گونه

 و فیء به اندازه نیاز شماست.
 –سوگند و شاھد بدون  –سازد که ابوبکر قول فاطمه را  این جریان روشن می

کند؟ نه خیر، قول  پذیرد، پس چگونه با وجود شاھد و یک زن دیگر قول او را رد می می
 کند. کند و بلکه بر اساس واقعیت و حقیقت امر می او را رد نمی

ارث ببرند، ھمسران و عموی او  صتوان گفت: اگر ورثه از پیغمبر  وجه سوم: می
و اتفاق  صکه با کتاب خدا و سنت پیغمبر ھا  آن برند و ارث بردن نیز ارث می

شود. و اگر پیغمبر  شود، با شھادت یک زن و یا یک مرد انکار نمی مسلمانان ثابت می
گذارد، صاحبان حق در دارایی به جا مانده از او جمیع مسلمانان  ارثی به جا نمی
 توان شھادت یک زن و یا یک مرد علیه ھمه را پذیرفت. ھستند و باز نمی

ی، در چنین موردی شھادت شاھد و سوگند طالب در نزد فقھای حجاز و فقھای آر
شود و در مورد شھادت شوھر برای ھمسر  اھل حدیث باعث اثبات حق برای مدعی می

 اند:  از احمد بن حنبل نیز روایت شدهھردو  دو قول مشھور وجود دارد که
ھب ابوحنیفه، مالک، شود و این مذ قول اول: شھادت شوھر مورد قبول واقع نمی

 لیث بن سعد، ازواعی، اسحاق و غیره است.
شود، این دیدگاه امام  قول دوم: شھادت شوھر به نفع ھمسر مورد قبول واقع می

 شافعی، ابوثور، ابن منذر و غیره است.
بر این اساس، به فرض صحت داستان مؤلف، باز ھم به اتفاق علماء جایز نیست امام 

یک مرد و یا یک زن حکم صادر کند و حقی را ثابت کند،  با استناد به شھادت
د شمارند، بعضی نیز شھادت و سوگن  مخصوصًا که اکثر علماء شھادت شوھر را جایز نمی

ھم که شھادت و سوگند را دلیل اثبات حکم ھایی  آن دانند، را دلیل اثبات حق نمی
 دھند. نمیدانند، تا مدعی را سوگند ندھد، به نفع او حکم  می

فاطمه ام ایمن را آورد تا به نفع او شھادت بدھد. «گوید:  وجه چھارم: مؤلف می
ابوبکر گفت: این یک زن است و شھادت او مقبول نیست. در حالی که ھمگی روایت 

 ».فرمودند: أم ایمن زنی از بھشتیان است صاند که پیغمبر  کرده
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اھلی است که در جھالت فرو در جواب باید گفت: این احتجاج، شبیه احتجاج ج
خواھد به نفع خودش احتجاج کند، ولی احتجاجش علیه خودش  رفته است و لذا می

عبید و امثال آن دو چنین قولی  خواھد بود. زیرا اگر حجاج بن یوسف و مختار بن ابی
اند، چراکه قول یک زن به تنھایی برای حکم در مورد  را بگویند، سخن درستی گفته

کند که ظاھرًا از آن غیر اوست، کافی  یک مدعی که ادعای مالی را می مال به نفع
نقل شده باشد، چه  سای که از ابوبکر صدیق نیست. پس حکم در مورد چنین مسأله

 خواھد بود؟
اند،  کند که ھمه آن را روایت کرده در مورد حدیثی ھم که ذکر کرده و گمان می

از علمای ھیچیک  ی مسطور نیست واز کتب حدیثھیچیک  باید گفت: این خبر در
ھای  اند. و أم ایمن ھمان أم أسامه بن زید است که دایه بچه حدیث آن را روایت نکرده

و از زنان مھاجر بوده و حق و حقوق و حرمتی دارد ولی روایت از پیغمبر  صپیغمبر 
ن را ھمگی آ«کسی بگوید: که  این از طریق او به معنی کذب او و یا علماء نیست. اما

یعنی آن خبر متواتر است. و کسی که حدیث عدم ارث بردن » اند روایت کرده
اند، انکار کند و ادعا کند این چنین  را که بزرگان صحابه روایت کرده صپیغمبر

ستیزترین مردم خواھد  ترین و حق اند، چنین شخصی جاھل حدیثی را ھم روایت کرده
 بود.

فع فاطمه شھادت داد و ابوبکر شھادت او را علی به ن«گوید:  وجه پنجم: مؤلف می
 ».به خاطر شوھر بودن رد کرد

بود باعث قدح و طعنی  این کالم اگر چه کذب محض است ولی اگر صحیح ھم می
ھرکس  شد، چرا که شھادت شوھر به نظر بسیاری از علماء مردود است و به ابوبکر نمی

از  –و را تا به حد نصاب رسیدن پذیرد، شھادت ا ھم شھادت شوھر به نفع ھمسر را می
کند. ولی حکم براساس شھادت  قبول نمی –طریق شھادت یک مرد و یا دو زن دیگر 

 یک مرد و یک زن و بدون سوگند مدعی جایز نیست.
فرمود: علی با  صاند که پیغمبر  ھمگی روایت کرده«گوید:  وجه ششم: مؤلف می

 شوند تا رود و از ھم جدا نمی ا او میحق است و حق با علی است و ھر جا برود، حق ب
 ».شوند بر روی حوض، نزد من برگردانده میکه  این

این کالم مؤلف بزرگترین کذب و نشانه جھالت محض است. زیرا این حدیث را ھیچ 
روایت نکرده است. پس  صکسی، نه با سند صحیح و نه با سند ضعیف، از پیغمبر 
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اند؟ آیا دروغگوتر از شخصی یافت  وایت کردهتوان گفت که ھمگی آن را ر چگونه می
اند، در حالی  شود که از صحابه و علماء نقل کند که ھمگی حدیثی را روایت کرده می

از آنان نقل و روایت نکرده باشند؟ این آشکارترین دروغ ھیچیک  که این حدیث را
آن باشد. اند و امکان صحت  آن را روایت کردهھا  آن است. اگر گفته شود: بعضی از

 باشد، چه وجھی دارد؟! صباالخره وجھی دارد ولی وقتی کذب مطلق بر پیغمبر 
توان گفت: که امکان  برخالف روایت أم ایمن که مؤلف مدعی بود. در مورد او می

دارد ام ایمن آن را گفته باشد. ام ایمن از مھاجران نیکوکار بود و حدیث بھشتی بودن 
قول مؤلف که از یکی از ھمفکرانش نقل کرده که علی با او غیر قابل انکار است. ولی 

شود، این کالمی  گردد و تا قیامت از او جدا نمی حق است و حق با اوست و با او می
شوند،  از گفتن آن منزه است. زیرا اشخاص بر حوض وارد می صاست که پیغمبر 

 .)١(»احلوضاصربوا حىت تلقو� ىلع «به انصار فرمود:  صھمچنانکه پیغمبر 
 یعنی: صبر پیشه سازید تا زمانی که بر حوض مرا مالقات کنید.

إن حويض ألبعد ما ب� أيلة إىل عدن، و�ن أول انلاس وروداً «فرماید:  و نیز می
فقراء املهاجر�ن الشعث رؤوساً، ادل�س ثياباً، اذلين ال ينكحون املتنعمات، وال تفتح 

 .)٢(»يف صدره ال �د هلا قضاء هلم أبواب السدد، يموت أحدهم وحاجته
شود] از فاصله ما بین ایله و عدن  یعنی: حوض من [که در آخرت به پیغمبر عطا می

 اند: شوند، فقرای مھاجران تر است و اولین کسانی که به آن وارد می طوالنی و عریض
ر کنند، با زنان د ھای کھنه به تن می که پراکنده و پریشان بوده و لباسھایی  ھمان

 کنند و درھای محکم کاری [که نتیجه مکنت مالی است] بر روی نعمت ازدواج نمی
میرد در حالی که در برآوردن نیاز شکمش  میھا  آن شود، یکی از گشوده نمیھا  آن

 اش] درمانده شده است. [گرسنگی
ولی حق چیزی نیست که از اشخاص باشد و وارد حوض شود و روایت دیگری که از 

من دو کاالی گرانبھا در «ایت شده نیز از این باب است، که در آن آمده: رو صپیغمبر 
شود تا  کنم: کتاب خدا و عترت اھل بیتم را، و این دو از ھم جدا نمی میان شما ترک می

                                           
 .۳/۱۴۷۴و مسلم،  ۵/۳۳نگا: بخاری،  - ١
 .۲۱۷، ص ۱/۴۴۷» : استحباب إطالة الغرة و التحجیل فی الوضوء«مسلم، باب  - ٢
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این حدیث نیز ھمان گونه است و محل بحث ». در حوض به نزد من برگردانده نشوند
 پردازیم. است که در جای خود به آن می

جه ھفتم: آنچه از فاطمه نقل شده، سزاوار او نیست و جز شخصی جاھل که ذم و و
ورزد. زیرا در آنچه نقل کرد  پندارد، به آن احتجاج نمی تجریح خود را مدح و تمجید می

اگر آنچه گفته صحیح  –سببی برای عصبانیت و خشم و ناراحتی وجود ندارد. چراکه 
ده و مسلمان اجازه ندارد به خالف این حکم تنھا به حق و حقیقت قضاوت ش –باشد 
بخواھد که به غیر حکم خدا و رسولش به نفع او حکم شود و سپس ھرکس  کند و

خشمگین شود و سوگند یاد کند که با حاکم نه صحبت کند و نه ھمنشینی. این مسأله 
باعث ستایش شخص و مذمت حاکم باشد، باعث جرح و مذمت شخص که  آن بیش از

 است.

 شو سایر صحابه لدانیم طعن و ایراداتی که این مؤلف به فاطمه البته نیـک می
سازد، بسیاری کذب و دروغ است، در مورد بعضی  وارد می –خواسته و یا ناخواسته  –

اند و اگر گناھی ھم برای آن  از آن ایرادات ھم، مرتکبان آن وجھی برای تأویل داشته
اند و بلکه با  بزرگواران ثابت گردد، جای ایراد نیست. زیرا آن بزرگواران معصوم نبوده

اند که خداوند آن را  گناھانی نیز داشتهاند،  اولیای خدا و از بھشتیان بودهکه  این وجود
 بخشد. میھا  آن بر

 و ھمچنین مولف در مورد وصیت فاطمه که گفته: مرا شبانه دفن کنید و کسی از
بر من نماز نخواند، به اشتباه رفته است. چنین کالمی را تنھا شخصی از فاطمه ھا  آن

ی برای طعن وارد کردن بر کند که جھالتش باعث باز شدن راھ نقل و به آن استناد می
شود. و چنانچه این مطلب صحیح باشد، این کار فاطمه به گناه بخشیده  فاطمه می

شده بیشتر شبیه است تا یک کار خداپسندانه. زیرا نماز مسلمان بر غیر خودش، 
رسد و بھترین مخلوقات از نماز خواندن، بدترین مخلوقات بر  خیری است که به او می

وقتی که وفات کرد، نیکوکاران و فجار و بلکه  صبیند. پیغمبر  ی نمیاش زیان جنازه
نداشته باشد،  صمنافقان بر او نماز خواندند و این نمازھا اگر سودی برای پیغمبر 

دانسته که در بین امتش  می صزیانی ھم ندارد. این در حالی بوده که پیغمبر 
 ر جنازه خودش نھی نکرده است.منافقانی وجود دارند ولی کسی را از نماز خواندن ب



 ٢٩٥ ): دربارۀ درخواست فاطمه لفدک و مسائل متعلق به آن۳۱فصل (

 صاند که پیغمبر  و ھمگی روایت کرده«گوید:  مؤلف در فرازی از کالمش می
فرمود: ای فاطمه! خداوند به خاطر خشم تو، خشمگین و در اثر رضایت تو، راضی 

 ».گردد می
روایت نشده و  صاین کالم کذب و دروغ مؤلف است: چنین چیزی از پیامبر 

تب حدیثی مشھور وجود ندارد و این گفته سند معروف و شناخته چیزی از آن در ک
 ندارد. صتا پیغمبر  –نه صحیح و نه ضعیف  –ای  شده

گوییم خداوند از او راضی  دھیم و می و ما که به بھشتی بودن فاطمه گواھی می
شده است، در مورد ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زبیر، سعید، عبدالرحمن بن عوف 

را در ھا  آن دھیم که خداوند رضایت خود از دھیم و گواھی می چنین شھادتی مینیز 

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ بیان فرموده است، مثل: –در بیش از یک موضع  –کتابش  لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
مَِن  ۡ�

نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱ
َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّ ْ َ�ۡنهُ  �َّ  ﴾َ�ۡنُهۡم َورَُضوا

 .]۱۰۰:ةالتوب[
روی یپھا  آن ی ازیکه به نکسانی کن و انصار، و ین از مھاجریشگامان نخستیپ«

 ».ز) از او خشنود شدندی(نھا  آن خشنود گشت، وھا  آن ردند، خداوند ازک

ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ فرماید: و در جای دیگر می إِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَعِن  �َّ
ِ ٱ َجَرة   الرضوان عهیب( ر آن درختیه در زکھنگامی ـ خداوند از مؤمنان « .]۱۸الفتح: [ ﴾لشَّ
 ».راضی و خشنود شد ـ ردندکعت یبا تو ب )گرفت  انجام  هیبیدر حد  هک

ھا  آن به ثبوت رسیده که در حالی وفات کرد که از صدر روایات نیز از پیغمبر 
ھر که باشد  –خدا و پیغمبرش از او راضی باشند، خشم ھیچ کسی ھرکس  بود وراضی 

اند  گوید: ھمگی روایت کرده رساند. مؤلف در فرازی دیگر می ضرر و آسیبی به او نمی –
او را اذیت کند، مرا ھرکس  فرمودند: فاطمه بخشی از وجود من است، صکه پیغمبر 

 ».را اذیت نموده استمرا اذیت کند، خدا ھرکس  اذیت نموده،
این حدیث نیز با این الفاظ روایت شده است و بلکه با الفاظ دیگری بیان شده است، 

 صچنانکه در اثنای حدیث خواستگاری علی از دختر ابوجھل آمده که پیغمبر 
إن ب� هشام بن املغ�ة استأذنو� أن ينكحوا ابنتهم يلّع بن أيب «برخواست و فرمود: 
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آذن، ثم ال آذن، ثم ال آذن، إنما فاطمة بضعة م� ير�ب� ما رابها طالب و�� ال 
 ».و�ؤذي� ما آذاها إالَّ أن ير�د ابن أيب طالب أن يطلق ابنيت و�نكح ابنتهم

خواھند که دخترشان را به عقد  یعنی: فرزندان ھشام بن مغیره از من اجازه می
دھم.  دھم، اجاه نمی زه نمیدھم، اجا طالب در آورند. و من اجازه نمی علی بن ابی

رنجاند و ھر چیز او  او را برنجاند، من را نیز میھرچه  فاطمه بخشی از وجود من است:
علی بن ابی طالب دخترم را طالق دھد که  این دھد، مگر را آزار دھد، من را نیز آزار می

 ازدواج کند.ھا  آن و سپس با دختر
صحیح باشد،  صوارث پیغمبران اگر خبر عدم ت«گوید:  وجه ھشتم: مؤلف می

و شمشیر و عمامه او را نزد علی  صبنابراین ابوبکر اجازه نداشت که قاطر پیغمبر 
 ».به نفع علی حکم دھد ھا، آن ترک کند و به ھنگام ادعای عباس برای تملک

از ابوبکر و عمر نقل کند که چنین حکم و قضاوتی ھرکس  در جواب باید گفت:
چیزی را از باب تملک نزد کسی گذاشته باشند،  صترکه پیغمبر  کرده باشند و یا از

توان در این باره  بسته است و غایت چیزی که میھا  آن آشکارترین دروغ و افتراء را بر
در ھرچه  ادعا کرد، این است که (از این وسایلی که ارزش مادی چشمگیری ندارند)

اش  صدقه صچنانکه پیغمبر بوده، نزد ھمان شخص باقی مانده است، ھمھرکس  نزد
 را نزد علی و عباس گذاشت تا آن را در مصارف شرعی به کار گیرند.

را بیان ھا  آن در این صورت اھل بیتی که خداوند در قرآن طھارت«افزاید:  مؤلف می
 ».اند کرده، مرتکب کار ناجایزی شده

 یدی ازو پل» رجس«باید گفت: خداوند در مورد طھارت جمیع اھل بیت و دوری 
إخبار نفرموده است و این ادعا کذب بر خداست. چگونه چنین إخباری بیان  ھا، آن

ھاشم کسانی را سراغ داریم که از ذنوب پاک نشده و  شده در حالی که ما در بین بنی
پلیدی از آنان دور نشده است و مخصوصًا در باور روافض این مسأله مشھودتر است. 

ھاشم که دوستدار ابوبکر و عمر باشد،  ه ھر شخصی از بنیزیرا روافض بر این باورند ک

ُ ٱإِ�ََّما يُرِ�ُد ﴿ گوید: طھارت نیافته است. آیه مورد ادعای روافض تنھا می ِ�ُۡذهَِب  �َّ
ۡهَل  لرِّۡجَس ٱَعنُ�ُم 

َ
 .]۳۳األحزاب: [ ﴾ۡ�َۡيِت ٱأ

 ».خواھد پلیدی را از شما اھل بیت دور کند خداوند قطعًا می«



 ٢٩٧ ): دربارۀ درخواست فاطمه لفدک و مسائل متعلق به آن۳۱فصل (

ُ ٱَما يُرِ�ُد ﴿ قبًال بیان شد که این آیه مثل آیه زیر است:و  ِ�َۡجَعَل َعلَۡيُ�م ّمِۡن  �َّ
 ﴾٦َعلَۡيُ�ۡم لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن  ۥيُرِ�ُد ِ�َُطّهَِرُ�ۡم َوِ�ُتِمَّ نِۡعَمَتهُ  ِ�نَحَرٖج َوَ�ٰ 

 .]۶:ةالمائد[
سازد  کخواھد شما را پا میه کبل ؛ندکجاد یلی برای شما اکخواھد مش خداوند نمی«

 ».دیر او را بجا آورکد شیشا ؛دیو نعمتش را بر شما تمام نما

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿ و نیز شبیه آیه َ لَُ�ۡم َوَ�ۡهِديَُ�ۡم ُسَنَ  �َّ ِينَ ٱِ�ُبَّ�ِ ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم َوَ�ُتوَب  �َّ
ھای خوشبختی و  راهن دستورھا، یخواھد (با ا خداوند می« .]۲۶النساء: [ ﴾َعلَۡيُ�ۡمۗ 

و ند. کان رھبری ینیشیح) پیھای (صح ار سازد، و به سنتکسعادت را) برای شما آش
 ».م استکیو خداوند دانا و حرد یتوبه شما را بپذ

کنند خداوند این امور را برای شما دوست  و آیات دیگری از این قبیل که بیان می
آن کارھا را انجام ھرکس  کند. پس میدھد و شما را به آن امر  دارد و به آن رضایت می

انجام ندھد، نایل ھرکس  شود و دھد به آن امر مورد پسند و رضایت خدا نایل می
 شود.  نمی

 ».حرام استھا  آن چرا که صدقه بر«گوید:  مؤلف می
باشد ولی  حرام است، صدقه فرض یا زکات میھا  آن در جواب باید گفت: آنچه بر

شد،  از آبھایی که بین مکه و مدینه انفاق میھا  آن ست:صدقات دیگر این گونه نی
گفتند: تنھا صدقه فرض [زکات] بر ما حرام است و نه سایر صدقات.  نوشیدند و می می

از صدقه ھا  آن ھای بیگانگان جایز باشد، استفاده از صدقهھا  آن پس اگر استفاده
اند.  نبوده صتر است: این اموال زکات واجب بر پیغمبر  جایزتر و شایسته صپیغمبر

 صشود، و بر اھل بیت پیامبر  زکات فرض بر مردم چرک اموال مردم محسوب می
 صاز غنیمت بود که خدا آن را به پیغمبرش  صحرام است ولی آن اموال پیغمبر 

را که خدا به او بخشیده  آن غنیمت صداده بود، و بر اھل بیت حالل است. پیغمبر 
بشماریم  صای قرار غایت این است که آن اموال را ملک و دارایی پیغمبر  بود، صدقه

تر  کرد و اھل بیت خودش از ھمه بدان مستحق که پیغمبر آن را بر مسلمانان صدقه می
بودند: چراکه صدقه بر مسلمانان صدقه، و بر خویشان صدقه و صله [وسیله حفظ 

 شاوندی] است.ارتباط خوی
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کند که در جواب باید گفت: جابر  معارضه می سوجه نھم: مؤلف با حدیث جابر
مدعی ھیچ حقی از حقوق دیگران نبود که برآورده شدن خواست او باعث تضییق 

المال خواسته که حتی  حقوق دیگران گردد و به او داده شود و بلکه جابر چیزی از بیت
توانست آن را به او بدھد، چه برسد به  داد، امام می یھم به او وعده نم صاگر پیغمبر 

به او وعده داده باشد. چنین امر نیاز به حجت و استدالل  صھنگامی که پیغمبر 
 ندارد. 

در مورد داستان فاطمه نیز باید گفت: آنچه از ادعای ھبه و شھادت و امثال آن 
 و باشد، سب قدح اوست.باعث مدح اکه  آن مطرح شده، چنانچه صحیح باشد، بیشتر از



 

 

 :)۳۲فصل (
 به صدیق و سبب آن سدربارۀ نامگذاری ابوبکر

در حق ابوذر  صروایت شده که پیغمبر ھا  آن و از ھمه«گوید:  مؤلف رافضی می

یعنی:  ».أّقلت الغرباء وال أظلّت اخلرضاء ىلع ذي هلجة أصدق من أيب ذرما «فرمود: 
 ».تر و راستگوتر از ابوذر نیامده است ھجهلدستی و فراخ دستی بر کسی صریح ال تنگ

با این وجود او را صدیق ننامیدند و ابوبکر را صدیق نامیدند در حالی که چنین 
 ».حدیثی در مورد او بیان نشده است

اند: نه در صحیحین و نه در  باید گفت: این حدیث را ھمگی روایت نکرده در جواب
الجمله روایت شده است و به فرض صحت و ثبوت آن،  سنن اثری از آن نیست، بلکه فی

مراد از حدیث این نیست که ابوذر از جمیع مخلوقات راستگوتر است. زیرا معنی این 
طالب راستگوتر باشد،  اء و علی بن ابیو سایر انبی صسخن این است که او از پیغمبر 

است. پس بدیھی است که این کالم  –شیعه و سنی  –و این خالف اجماع مسلمانان 
 گیرند. به معنی راستگو بودن ابوذر است که دیگران در نیل به صداقت از او پیشی نمی

و  که ابوذر در صداقت در مرتبه دیگران باشد به این معنی نیست که در صداقت این
نیز در آن مرتبه است و به معنی عظمت حقی نیست که آن را  –با ھم  –تصدیق حق 

 کند. گوید و تصدیق می با صداقت می
است. یعنی راستگو است،  »صادق اللھجة«شود: فالنی  توضیح اینکه: گفته می

نیز نفرموده ابوذر از  صاگرچه در مراد پیام پیغمبران علم کمی داشته باشد. پیغمبر 
 تر بوده است و بلکه فرموده: راستگوترین است. کننده ھمه تصدیق

 صو صّدیق کسی نیست که تنھا راستگوست. بلکه تصدیق انبیاء و پیغمبر اسالم 
ای  گونه –که نوع خاصی از صدق است  –صدق خاصی است. بنابراین مدح به صدیق 
ای دیگر است. ھر صّدیقی، صادق است،  نهاست و مدح به راستگو و صادق بودن، گو

 ولی ھر صادقی، صّدیق نیست.
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رسول الله در حالی که احیانا  ۀبه خلیف سدربارۀ نامگذاری ابوبکر

 سرپرستی امور را به عهده داشتند صدیگران در حیات آن پیغمبر

لیفه رسول خدا نامیدند. در حالی که به نظر ابوبکر را خ«گوید:  مؤلف رافضی می
خالفت و جانشینی او را  صخودشان نه به ھنگام حیات و نه بعد از وفات پیغمبر 

نکرد. و امیرالمؤمنین را خلیفه رسول خدا ننامیدند در حالی که در چندین مورد 
 به صشد: در مدینه و در غزوه تبوک جانشین او شد و پیغمبر  صجانشین پیغمبر 

خواھی برای من مثل  او فرمود: مدینه جز با وجود من و یا تو صالح نیابد، آیا نمی
 بعد از من پیغمبری نیست.که  این ھارون برای موسی باشی، جز

و أسامه بن زید را امیر سپاھی کرد که ابوبکر و عمر در آن سپاه بودند و وفات کرد 
در حالی که او را عزل نکرده بود ولی او را نیز خلیفه ننامیدند. وقتی ابوبکر امور را به 

مرا امیر تو قرار داد، چه کسی  صدست گرفت، أسامه خشمگین شد و گفت: پیغمبر 
او را که  این است؟ ابوبکر و عمر نزد او رفت و آمد کردند تا تو را بر من خلیفه گماشته

 ».خواندند راضی کردند و او را در طول حیاتش امیر می
 کالم مؤلف از وجوھی قابل نقد است: 

شود حتی اگر آن  وجه اول: معنی خلیفه یا این است که شخص جانشین دیگری می
ل جمھور است، و یا معنی آن دیگری از او نخواھد این معنی در لغت معروف و قو

کند. گروھی از  خواھد و تعیین می جانشینی از کسی است که خودش جانشین می
 بر این قول ھستند.ھا  آن ظاھریه، شیعه و امثال

اگر معنی اول را بگیریم، ابوبکر خلیفه رسول خداست، چون بعد از او جانشین او 
ر جانشین او نشده است. بنابراین ، کسی جز ابوبکصشده است و بعد از وفات پیغمبر 

نیز بر این مسأله نزاعی ندارند که ابوبکر ھا  آن تنھا ابوبکر خلیفه اوست. و شیعه و امثال
زمامدار امور شد و خلیفه رسول خدا گردید، امامت نمازھا را  صبعد از وفات پیغمبر 

کرد و به  م میداشت، غنایم را بین مسلمانان تقسی آورد، حدود را برپا می به جا می
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گماشت و سایر کارھایی  جنگید، عمال و امراء بر مسلمانان می با دشمن میھا  آن کمک
 داد.  دھند، او نیز انجام می را که زمامداران انجام می

متولی این کارھا  صبه اتفاق ھمه فرق و مذاھب تنھا ابوبکر بعد از وفات پیغمبر 
 گردید. پس قطعًا او خلیفه رسول خداست.

ترین شخص برای خالفت نیز،  گویند: ابوبکر خلیفه شد و شایسته لی اھل سنت میو
گویند:  تر بود ولی خالفت ابوبکر نیز صحیح است. و می گویند: علی شایسته و شیعه می

در عمل ابوبکر خلیفه شد، بحثی که  این جایز نبود که ابوبکر خلیفه شود ولی در مورد
خلیفه رسول خداست، چرا که در ھر صورت خلیفه  ندارند. پس ابوبکر مستحق عنوان

 شود. کسی است که جانشین دیگری می
گویند: خلیفه  اگر گفته شود: ھمچنانکه بعضی از اھل سنت و بعضی از شیعه می

 کسی است که برای جانشینی خالفت تعیین شود.
گویند:  در جواب باید گفت: آن گروه از اھل سنت که قائل به این ھستند، می

ابوبکر را برای خالفت از خودش تعیین فرمود، بعضی از ھمین گروه  صیغمبر پ
گویند: این تعیین از طریق نص جلی و آشکار بود، و بعضی دیگر گویند: با نص خفی 
تعیین شده است. ھمچنانکه شیعیان نیز که قائل به وجود نص در مورد خالفت علی 

کارند، و بعضی مثل جارودیه از زیدیه ھستند، بعضی مثل امامیه قائل به نص جلی و آش
قائل به نص خفی ھستند. ادعای آن گروه از اھل سنت مبنی بر وجود نص جلی و یا 

مبنی بر وجود نص در ھا  این تر و آشکارتر از ادعای خفی برخالفت ابوبکر به مراتب قوی
الی کنند، در ح مورد علی است. چراکه نصوص بسیاری بر استخالف ابوبکر داللت می

بدیھی ھا  آن کنند که کذب و یا عدم داللت که بر خالفت علی تنھا نصوصی داللت می
 است.

تنھا ابوبکر را برای خالفت بعد از خودش تعیین کرده  صبه این ترتیب، پیغمبر 
است. پس تنھا او خلیفه است، چراکه خلیفه به صورت مطلق تنھا کسی است که بعد از 

ده و یا توسط خودش برای خالفت تعیین شده است و جانشین او ش صوفات پیغمبر 
 این دو ویژگی جز در ابوبکر وجود ندارند، پس او خلیفه است.

را جانشین خودش بر مدینه گردانیده باشد، ھیچ ویژگی  سعلی صکه پیغمبر  این
کرد،  وقتی برای جھاد مدینه را ترک می صشود، چراکه پیغمبر  و صفتی شمرده نمی
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ساخت، ھمچنانکه یک بار ابن أم  ش را جانشین خودش بر مدینه مییکی از اصحاب
 مکتوم و یکبار دیگر عثمان بن عفان را جانشین خودش بر مدینه ساخت.

تر از او جانشین  را بیش از او و بر مناصبی برتر و با فضیلت ساز آنجا که غیر علی
وه معینی در زمان ساخته، و نیز از آن روی که خالفت علی مقید به زمامداری بر گر

بعد از  صتوان او را جانشین مطلق پیغمبر  بوده است، نمی صغیبت پیغمبر 
به صورت مطلق خلیفه  –جانشین شده  –از آن افراد ھیچیک  وفاتش شمرد. و برای
شود. و چنانچه علی را خلیفه رسول خدا بنامیم، تعدادی از  رسول خدا گفته نمی

ترند، پس این یک ویژگی و  از او به این عنوان الیق اند، صحابه دیگر که جانشین شده
 آید. به حساب نمی سخصیصه برای علی

شود، حتمًا برترین  به عالوه کسی که بعد از وفات شخص ُمطاعی جانشین او می
کند، الزامًا  مردمان است، ولی کسی که در حال جھاد از آن شخص مطاع نیابت می

اقتضای آن را دارد که مجاھد کسی را با خودش به برترین مردم نیست و بلکه عادت 
برد که از نایب بر عیالش برتر است، زیرا در میدان نبرد به او نیاز دارد و  جھاد می

ای که نگھبان اھل و عیال  چنین شخصی در جھاد شریک اوست، پس از نایب و خلیفه
کند، مھم  میباشد، برتر است و نفع چنین نایبی مثل نفع کسی که در جھاد شرکت 

 نیست.
علی را در اصل استخالف به ھارون تشبیه کرده و نه در کمال، و  صو پیغمبر 

اند. آنچه مسأله را  نیز استخالف نمودهھا  آن علی در این استخالف شریکانی دارد که
گاه پروردگارش رفت، ھارون  سازد این است که وقتی موسی به وعده بیشتر روشن می

وقتی به غزوه تبوک رفت ھمه  صیفه گردانید، ولی پیغمبر را بر جمیع قومش خل
که معذور بودند و علی جانشین پیغمبر بر عیال و ھایی  آن مجاھدان را با خود برد مگر

شماری از مردان معذور بوده است. بنابراین خالفت او مثل خالفت  تعداد انگشت
در حال  صپیغمبر  ھارون نبوده است، و بلکه وجه مشترک این دو در این است که

غیبت خودش، او را مورد اعتماد و اطمینان دانسته، ھمچنانکه ھارون مورد اعتماد و 
خواھد بفرماید که  در حدیث مورد اشاره می صاطمینان موسی بود. و پیغمبر 

استخالف علی به خاطر کسر شأن ایشان نیست و بلکه به خاطر امانتداری او است 
لیفه موسی شد، و این حدیث زمانی بیان شده که ھمچنانکه ھارون بر قومش خ
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رفت و فرمود: آیا مرا با زنان و کودکان جا  صکنان نزد پیغمبر ، گریهسعلی
از ماندن در شھر کراھت  سشماری]؟ انگار علی میھا  آن گذاری [و مرا ھم مرتبه می

 داشت.
و یا  مدینه جز با وجود من«فرمود:  سخطاب به علی صگوید: پیغمبر  مؤلف می

 ».تو صالح نیابد
است و در کتب معتمد چنین مطلبی نیست و آنچه  صاین کالم کذب بر پیغمبر 

سازد، این است که پیغمبر چندین بار از مدینه  کذب این کالم را بیشتر نمایان می
خارج شده و علی را نیز با خودش برده است یعنی نه او در مدینه مانده، و نه علی. پس 

 مدینه جز با وجود من و یا تو صالح نیابد؟ چگونه فرموده:
ترین افراد از  اطالع بافند که بر کم ھایی می روافض به خاطر افراط در جھالت دروغ

 ماند. سیره پوشیده نمی
را بر سپاھی امیر ساخت که  ساسامه صپیغمبر «گوید:  مؤلف در فرازی دیگر می

 ».ابوبکر و عمر در آن سپاه بودند
ماند: ابوبکر  ترین افراد از حدیث پوشیده نمی این کالم دروغی است که بر کم اطالع
اش،  ابوبکر را به ھنگام آخرین بیماری صو عمر در آن سپاه نبودند و بلکه پیغمبر 

 ادامه پیدا کرد. صجانشین خود در امامت نماز ساخته بود و این کار تا وفات پیغمبر 
بیماری پیغمبر به فرماندھی آن سپاه منصوب گردید و  روایت شده که اسامه قبل از

بیمار شد و به ابوبکر امر فرمود که برای مردم امامت دھد و این کار  صسپس پیغمبر 
قبل از بیماری به  صپیغمبر که  این ادامه یافت. به فرض صتا ھنگام وفات پیغمبر 

 صاش، امر پیغمبر  ز بیماریابوبکر دستور داده باشد که با اسامه برود، دستور او بعد ا
ثابت شود که  این کند، چه برسد به به خروج ابوبکر و فرماندھی اسامه بر او را نسخ می

 که به ھیچ وجه اسامه فرمانده او نشده باشد. 
 ».وفات کرد در حالی که اسامه را عزل نکرده بود صپیغمبر «افزاید:  مؤلف می

دشمن پیشنھاد بازگشت سپاه به شھر را مردم از ترس که  این گویم: با وجود می
در مورد آن سپاه را تنفیذ کرد و فرمود: به  صدادند، ابوبکر حکم و امر پیغمبر  می

آورم. در حالی که ابوبکر  برافراشته، پایین نمی صخدا سوگند! پرچمی را که پیغمبر 
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ابوبکر  اختیار این کار را داشت، زیرا صتوان عزل او را داشت، ھمچنانکه پیغمبر 
 جانشین او شده بود. ابوبکر کاری را کرد که برای مسلمانان بھتر بود.

ترین  گوید: اسامه از زمامداری ابوبکر به خشم آمد، از ساده مؤلف میکه  این ولی
تر از آن  دروغھاست، چراکه محبت و اطاعت از ابوبکر توسط اسامه مشھورتر و معروف

کرد و  دیگری از تفرقه و اختالف اجتناب میرکس ھ است که انکار شود و اسامه بیش از
و نه به نفع معاویه وارد میدان  سبه ھنگام وقوع فتنه صدر اسالم نیز، نه به نفع علی

نبرد نشد، و از فتنه دوری گزید. اسامه نه از قریش بود و نه صالحیت خالفت را داشت، 
ن کالم مذکور از زبان او به کرد که زمامدار امور گردد. بنابرای و نه به قلبش خطور می

دانست زمامدار امور،  ای دارد. در حالی که می ای، حتی غیر ابوبکر، چه فایده ھر خلیفه
اسامه را بر ابوبکر فرمانده کرده و  صپیغمبر که  این شود. به فرض بر او نیز خلیفه می

مورد گیری در  تصمیم صسپس وفات کرده باشد. در این صورت نیز با وفات پیغمبر 
رسید و او بود که حق تجھیز سپاه و  می صبعد از پیغمبر   خلیفه  سپاه اسامه به عھده

توانست اسامه را بر منصب  یافت و می ارسال آن و یا حبس و نگھداشتن سپاه را می
من را بر تو امیر  صگفت: پیغمبر  خودش ابقا و یا عزل نماید. و اگر اسامه می

توانست در جواب  من خلیفه ساخته است؟ ابوبکر میگردانیده، چه کسی تو را بر 
بگوید: ھمان کسی که مرا بر جمیع مسلمانان و بر کسانی خلیفه گردانیده که از تو 

مرا بر تو امیر گردانیده است. ابوبکر  صگفت: پیغمبر  برترند. و اگر اسامه می
خته بود، ولی توانست جواب دھد: قبل از به خالفت رسیدنم، تو را بر من امیر سا می

 باشم. من خلیفه شدم، این من ھستم که امیر تو میکه  آن بعد از
تر از آن است که جز جاھالن با آن مخالفتی بکنند و اسامه  و چنین استداللی متین

تر از آن بود که در مورد شخصی مثل ابوبکر این چنین ھذیان  تر و عالم تر، متقی عاقل
 بگوید.

ابوبکر و عمر آنقدر رفت و «گوید:   مؤلف دروغگوست که میتر از این، کالم  و عجیب
گویند: ابوبکر و   حالیکه ھمین روافض می. در »او را راضی کردندکه  این آمد کردند تا
عبد مناف را مغلوب تصمیم خود ساختند،  ھاشم و بنی علی، بنیغلبه  عمر با زور و
تر، ھم  طوایف و افراد ھم قویرا حاصل نکردند، در حالی که این ھا  آن وگرنه رضایت

توان پرسید: کسانی که  بودند. می ستر از اسامه دارتر و ھم شریف بیشتر، ھم پر طرف
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امیه و سایر بنی عبدمناف و طوایف قریش و انصار و عرب به  ھاشم، بنی در غلبه بر بنی
زور متوصل شدند، چه لزومی داشت نسبت به تصمیم خودشان، رضایت اسامه بن زید 

ای داشت و  بود، نه قبیلهھا  آن ترین رعیت ا جلب کنند؟ در حالی که اسامه از ضعیفر
نسبت به او محبت  صای، نه مالی داشت و نه ھوادارانی و اگر پیغمبر  نه عشیره

 بود. کرد، کسی جز ضعفای امثال خودش نمی داشت و او را مقدم نمی نمی
سامه، خواستند رضایت او را نسبت به ا صاگر بگویند: به خاطر محبت پیغمبر 

 جلب کنند.
را  صکنید ابوبکر و عمر عھد و پیمان پیغمبر  گوییم: شما ادعا می در جواب می

 تغییر دادند، و به وصّی او ظلم کرده و مورد غصب قرار دادند.
شخصی که از امر صحیح و درست سرپیچی و پیمان آشکار را نقض و تحریف کند و 

 صا زور و قدرت غلبه کند، و متوجه اطاعت خدا و پیغمبر ظلم و سرکشی ورزد، و ب
مھر و محبت و عھد و پیمانی را نگه ندارد،  صنباشد، و در مورد خاندان محمد 

گردد؟  کند و دنبال جلب رضایت او می چگونه مراعات حال امثال اسامه بن زید را می
کند، و فاطمه را به  نمیپذیرد، و رضایت او را طلب  در حالی که شھادت أم ایمن را نمی

جلب رضایت فاطمه سزاوارتر است. کسی که  این دھد، حال خشم آورده، و او را آزار می
 که با فاطمه چنین کاری را بکند، چه نیازی به جلب رضایت اسامه دارد؟

جلب رضایت شخص یا با ھدفی دینی است و یا با ھدفی دنیوی. حال که آن 
را به جلب رضایت اسامه وادارد، و نه جلب رضایت ھا  آن زمامداران نه دینی داشتند که

در این کار چه بوده ھا  آن شد، پس انگیزه میھا  آن اسامه باعث نفعی دنیوی برای
شمار شده و  است؟ روافض به خاطر جھالت و دروغگویی دچار تناقضات آشکار و بی

 یزانند.برند که عاقالن از آن گر شوند. روافض در اختالفی به سر می می



 

 

 :)۳۴فصل (
 به فاروق سدربارۀ نامگذاری عمر

را فاروق ننامیدند، در  ÷و عمر را فاروق نامیدند و علی«گوید:  مؤلف رافضی می

در مورد علی گفت: علی فاروق امت من است و حق را از باطل  صحالی که پیغمبر 

منافقان را جز به بغض نسبت  صگوید: ما در زمان پیغمبر  سازد. ابن عمر می جدا می
 ».شناختیم نمی ÷به علی

ھا  آن در جواب باید گفت: اوًال: این دو حدیثی که مؤلف برای مقصود خودش به
بودنشان نیست: در کتب حدیثی معروف و زند، شکی در جعلی و موضوع  چنگ می

از آن دو اسناد معروف و ھیچیک  از این دو حدیث وجود ندارد وھیچیک  معتمد
 ای ندارند. شناخته شده

ثانیًا: نقل حدیث و احتجاج به آن حتی در مسایل فرعی نیز نیاز به سند دارد، چه 
» پیغمبر فرمود«گفتن   برسد به مسایل اصول دین. واگر نه به اتفاق اھل علم، صرف

بود، ھر حدیثی را که یکی از اھل سنت در مورد آن  حجت نیست و اگر حجت می

گردید. ولی ما در این باب تنھا احادیثی را  ، حجت می»فرمود صپیغمبر «بگوید: 
ای که  از ھر طایفه و فرقه –پذیریم که با سندی روایت شده باشد که رجال آن سند  می

 روف به صدق باشند.افرادی مع –باشند 
واگر این حدیث سند نداشته باشد و ناقل آن خودش حدیث را وضع و جعل ننموده 
و بلکه از کتب دیگران نقل کرده باشد. پس مؤلف نسبت به حال راویان حدیث جاھل 
است. در حالی که کثرت دروغ و جعل در این باب و غیر آن معروف است. بنابراین 

نسبت دھد که سند آن را  صچگونه جایز است که شخصی چیزی را به پیغمبر 
 داند؟ نمی

گاھی داشته باشد، میھرکس  ثالثًا: داند که اھل سنت بیش از سایرین  کمترین آ

اند، و بیش از ھمه به پیروی از  اند و دنبال علم آن بوده را کاویده صاحادیث پیغمبر 
که مخالف با حدیث  –احادیث تمایل داشته و بیش از ھمه از ھوی و ھوس شخصی 



 مختصر منهاج السنة    ٣٠٨

 صثابت شود که پیغمبر ھا  آن اند. بنابراین چنانچه در نزد دوری نموده –ت اس
مقدم ھا  آن فرموده، کسی در تبعیت از فرموده پیغمبر بر سچنین چیزی را به علی

از روی ایمان به اقوال پیغمبر و محبت نسبت به تبعیت از او، از آن ھا  آن نیست، چراکه
 رضی که در مورد شخص ممدوح دارند.کنند و نه برای غ احادیث پیروی می

، فاروق امت من سفرموده: علی صشد که پیغمبر  اگر برای اھل حدیث ثابت می
در  صپذیرفتند، ھمچنانکه فرموده پیغمبر  کردند و می است، حتمًا آن را روایت می

 .)١(»هذا أم� هذه األّمة« اند که فرمود: مورد ابوعبیده را نقل کرده
 امین این امت است.یعنی: ابوعبیده 

إن للك نيب «اند، که فرمود:  در مورد زبیر را روایت کرده صو نیز حدیث پیغمبر 
 .)٢(»حوارّي وحوارّي الز��

 یعنی: ھر پیغمبری حواری است، و حواری من زبیر است.

ألعط� الراية «فرمود:  صاند که پیغمبر روایت کرده سو نیز در مورد خود علی
 .)٣(» ورسوهل، و�به اهللا ورسوهلغداً رجًال �ب اهللا

را دوست دارد و  صدھم که خدا و پیغمبر  یعنی: فردا این پرچم را به کسی می
 نیز او را دوست دارند. صخدا و پیغمبر 

اند، که  و نیز حدیث کساء در مورد علی، فاطمه، حسن و حسین را روایت کرده

 .)٤(»هم الرجس وطهرهم تطه�اً ا� هؤالء أهل بييت فأذهب عن«فرمود:  صپیغمبر 
را ھا  آن دور وھا  آن یعنی: خداوندا! این افراد اھل بیت من ھستند، پس پلیدی را از

 پاک و مطھر بگردان.
 و روایاتی دیگر از این قبیل.

                                           
 و غیره. ۵/۲۵بخاری،  - ١
 .۴/۱۸۷۹و مسلم،  ۵/۲۱نگا: بخاری،  - ٢
 .۴/۱۸۷۱و مسلم،  ۵/۱۸نگا: بخاری،  - ٣
 .۵/۱۸۸۳نگا: مسلم،  - ٤
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توان  ای ھستند که با دلیل نیز می حدیث مورد استناد مؤلف به گونهھردو  رابعًا:
به پیغمبر ھا  آن ا ثابت کرد و بنابراین نسبت دادنرھا  آن جعلی و موضوعی بودن

 ناجایز است: 
و یا غیره فاروق این امت است و  ستوان گفت: معنی این کالم چیست که علی می

 سازد؟ حق و باطل را از ھم جدا می
گرداند و مؤمنان را  اگر مراد این است که اھل حق و اھل باطل را از ھم متمایز می

 دھد. میاز منافقان تشخیص 
 –و نه غیر ایشان  صنه پیغمبر –ھا  انسان باید گفت: این کاری است که ھیچیک از

نۡ ﴿ فرماید: قادر به انجام آن نیستند، چراکه خداوند می ۡعَرابِ ٱَحۡولَُ�م ّمَِن  َومِمَّ
َ
�ۡ 

ۡهِل 
َ
و . «]۱۰۱: ةالتوب[ ﴾َ�ُۡن َ�ۡعلَُمُهمۚۡ  َ� َ�ۡعلَُمُهۡمۖ  �َِّفاقِ ٱَمَرُدواْ َ�َ  لَۡمِديَنةِ ٱُمَ�ٰفُِقوَنۖ َوِمۡن أ

نه یو از اھل مد ؛ه اطراف شما ھستند، جمعی منافقندکن ینش هیان) اعراب بادیاز (م
را ھا  آن شناسی، ولی ما را نمیھا  آن ز)، گروھی سخت به نفاق پای بندند. توی(ن

 ».میشناس می
منافقان مدینه و پیرامون  یک یکبه صورت معین،  صبر مبنای این آیه، پیغمبر 

 اند؟ شناخته، پس چگونه غیر ایشان قادر به این شناخت و تشخیص آن را نمی
باطل است، زیرا روافض در حقیقت چیزی را  سو محبت روافض نسبت به علی

دوست دارند که وجود ندارد و آن امام معصومی است که بر امامتش نص وارد شده و 
امام نیست، و معتقد به این بوده که ابوبکر و عمر ظالم، کسی جز او  صبعد از پیغمبر 

 از ساند. ولی وقتی در روز قیامت برایشان معلوم شد که علی متجاوز و یا کافر بوده
نزدیک ھا  آن از آن دو نفر برتر نبوده و غایتش این است که در فضل به مرتبهھیچیک 

ھیچیک  و نه او و نه آن دو اقرار نموده،ھا  آن بوده است، و علی به امامت و فضل
اند، و بر امامت او نصی وجود نداشته است. بدین ترتیب روافض پی  معصوم نبوده

برند که اصًال علی را دوست ندارد، و بلکه در حقیقت بیش از ھر فرقه دیگری  می
کینه دارند، چراکه روافض با کسی که این صفات را داشته باشد،  سنسبت به علی

تر از بقیه متصف به این  بینند که علی کامل در قیامت میکه  آن ، حالورزند دشمنی می
ھا  آن صفات است، صفاتی مثل اثبات و تایید امامت سه خلیفه قبل از خودش و تفضیل
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را تأیید ھا  آن شمرد و امامت را بر خودش برتر نمیھا  آن سبر خودش چرا که علی
 ھستند. سواقعًا دشمن علیھا  آن کرد، بدین ترتیب روافض پی خواھند برد که می

کند، تبیین  روایت می سو با این توضیحات، معنی حدیثی را که مسلم از علی

با من عھد کرد کسی جز مؤمنان مرا  صپیغمبر امی «فرماید:  گردد. علی می می
 .)١(»دوست نخواھد داشت و کسی جز منافقان نسبت به من کینه نخواھد داشت

صحیح باشد، باید گفت که روافض علی را به خاطر واقعیتی که اگر این اثر ثابت و 
داشته، دوست ندارند. بلکه محبت روافض نسبت به علی از جنس محبت یھودیان 
نسبت به موسی، و نیز از جنس محبت مسیحیان نسبت به عیسی است: روافض با 

با  کنند، ھمچنانکه یھودیان و مسیحیان دشمنی می سویژگی و اوصاف واقعی علی
ورزند، چراکه موسی و عیسی نبوت  اوصاف واقعی موسی و عیسی دشمنی می

 کردند. را قبول داشتند و به آن اقرار می صمحمد

                                           
 .۱/۸۶، نگا: مسلم - ١



 

 

 :)۳۵فصل (
 لدربارۀ فضیلت عایشه

 صرا بر بقیه ھمسران پیغمبر  لسنت عایشهاھل «گوید:  مؤلف رافضی می
بسیار از خدیجه بنت خویلد [اولین ھمسرش]  صبرتر شمردند، در حالی که پیغمبر 

خداوند او را از تو گرفته و که  این کرد، تا جایی که عایشه به او گفت: با وجود یاد می
مود: به خدا سوگند! فر صکنی. پیغمبر  بھتر از او را به تو داده ولی بسیار از او یاد می

بھتر از او به من داده نشده است: [او ھمسری بود که] وقتی مردم مرا تکذیب کردند، 
او مرا تصدیق نمود، و وقتی مردم مرا طرد کردند، او مرا مأوی بخشید و مرا با ثروت 
خودش سعادتمند کرد و خداوند مرا از او صاحب فرزند نمود و از غیر او فرزندی به من 

 ».نداد
 در جواب مؤلف باید گفت: 

 صنسبت به سایر زنان پیغمبر  لاوًال: ھمه اھل سنت بر افضل بودن عایشه
نظر ندارند، بلکه این دیدگاه اکثریت اھل سنت است و این اکثریت به حدیثی  اتفاق

روایت شده است که  سو انس ساند که در صحیحین از ابوموسی استناد کرده

=.)١(»فضل الرث�د ىلع سائر الطعاملاع�شة ىلع النساءفضل «فرموده:  صپیغمبر
 ھا است. یعنی: فضل عایشه بر سایر زنان مثل برتری اشکنه بر سایر طعام

شود، ھمچنانکه شاعر  و اشکنه برترین طعام است زیرا از نان و گوشت درست می
 گوید:  می

 إذا مـــــا اخلبـــــز تأدمـــــه بلحـــــم
 

ـــــــد  ـــــــة اهللا الثري ـــــــذاك أمان  ف
 

که به آن گوشت مالیده شود، اشکنه است که امانتی از جانب خداست.  یعنی: نانی
توضیح اینکه: گندم برترین قوت و گوشت برترین خوراک است. ھمچنانکه ابن قتیبه و 

                                           
 .۴/۵/۱۸۹و مسلم،  ۵/۲۹نگا: بخاری،  - ١
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سيد إدام أهل ادلنيا «اند که در آن آمده  روایت کرده صدیگران حدیثی را از پیغمبر 
 .)١(»واآلخرة اللحم

 دنیا و آخرت، گوشت است.یعنی: برترین طعام اھل 
پس مادامیکه گوشت برترین خوراک و گندم برترین قوت است و اشکنه آمیخته این 
دو است، پس اشکنه بھترین طعام است. و در روایت صحیحی که بیش از یک طریق 

فضل لفضل اع�شة ىلع النساء«فرمودند:  صدارد، به ثبوت رسیده که پیغمبر صادق 
 ».مالرث�د ىلع سائر الطعا

 باشد. ھا می یعنی: برتری عایشه بر سایر زنان مثل برتری اشکنه بر سایر طعام
 صروایت شده که گفت: به پیغمبر  سو در حدیث صحیحی از عمرو بن عاص

تر است؟ جواب داد: عایشه.  عرض کردم: ای پیغمبر! چه کسی نزد تو از ھمه محبوب
عرض کردم: از مردان؟ جواب داد: پدرش [پدر عایشه]. عرض کردم: بعد از او، چه 

 .)٢(و سپس مردان دیگری را نام برد سکسی؟ جواب داد: عمر
را به من خداوند بھتر از خدیجه «گویند: حدیث  ھمین اکثریت اھل سنت می

اش این است که خداوند بھتر از او برای شخص خودم را  ، اگر صحیح باشد معنی»نداده
 صبه من نداده است، چرا که خدیجه در اوایل رسالت چنان منفعتی به پیغمبر 

رساند که غیر او ھرگز نرسانده است و خدیجه از این نظر بھترین بوده است، چون در 
است، ولی عایشه در آخر دوران رسالتش و ھنگام  وقت حاجت به او سود رسانیده

ای رسید که  اکمال دین با او بود و بنابراین عایشه در تحصیل علم و دین به مرتبه
اند، و این فضل  افرادی که فقط اوایل رسالت را درک کرده بودند به آن مرتبه نرسیده

ھره بردند. عایشه در شود، و امت بیش از دیگران از عایشه ب اضافی باعث برتری او می
اند. خدیجه تنھا به شخص  ای رسید که دیگران نرسیده تحصیل علم و سنت به مرتبه

چیزی را تبلیغ نکرد، و امت آنچنانکه از  صپیغمبر فایده رساند، و از جانب پیغمبر 
عایشه فایده بردند، از او نبردند و دین نیز به ھنگام حیات ایشان کامل نشد تا بتواند آن 

یاد بگیرد و به کمال ایمانی که مقتضی کمال علم به دین است، برسد و بعد از کمال  را
 دین به آن ایمان بیاورد.

                                           
 . این حدیث ضعیف است.۲/۱۰۹۹سنن ابن ماجه،  - ١
 .۴/۱۸۵۶و مسلم،  ۵/۵نگا: بخاری،  - ٢



 

 

 :)۳۶فصل (
 و رد آن لدربارۀ طعن وارد کردن رافضی به عائشه

به او  صرا فاش کرد و پیغمبر  صعایشه سّر پیغمبر «گوید:   مؤلف رافضی می
کنی [و حق  گفت: تو با علی جنگ خواھی کرد، در حالی که در آن روز تو بر او ظلم می

 ﴾ِ� ُ�يُوتُِ�نَّ  َوقَۡرنَ ﴿ با علی است]. به عالوه عایشه با فرمان خدا که فرمود:
 .»ھای خود بمانید و در خانه« .]۳۳األحزاب:[

خارج شد.  –بدون ھیچ گناھی  –مخالفت نمود و در مأل عام برای مبارزه با علی 
مسلمانان بر قتل عثمان اجماع کرده بودند،و خود عایشه نیز ھمیشه به قتل او امر 

گفت: این کفتار پیر را بکشید، خداوند کفتار پیر را نابود کند. و وقتی  کرد،و می می
شنید که عثمان کشته شده است، خوشحال شد و سپس پرسید: چه کسی به خالفت 

تند: علی. عایشه با شنیدن این خبر، به بھانه خون عثمان برای جنگ با علی رسید؟ گف
از شھر خارج شد. مگر علی در این ماجرا مرتکب چه گناھی شده بود؟ و طلحه و زبیر 
و دیگران چگونه به خود اجازه دادند که با او ھمراه شوند؟ و در روز قیامت چگونه و با 

با زن شخص دیگری ھرکس  در حالی کهروند؟  می صچه رویی خدمت پیغمبر 
اش ھمراه خودش ببرد و ھمسفر خود گرداند، شوھر آن زن  صحبت کند و او را از خانه

ھا ھزار مسلمان در قتال از او اطاعت  شدیدترین دشمن او خواھد شد. و چگونه ده
راد از این افھیچیک  که آن کردند و در جنگ علیه امیرالمؤمنین او را یاری دادند، حال

ای با او صحبت نکردند، در آن زمان که حق خود را از  به کمک فاطمه نشتافتند و کلمه
 ».ابوبکر طلب کرد

در جواب مؤلف باید گفت: اھل سنت در این مورد و ھر مورد دیگری به حق و 
عدالت و انصاف پایبند بوده و اقوال و آراء ایشان حق و عدالت بوده و از تناقض 

گویی و  گزاران دیگر در اقوالشان دچار باطل ض و سایر بدعتمبراست. ولی رواف
 کنیم. اشاره میھا  آن به بعضی از –ان شاء الله  –اند که ما  شدهگویی  تناقض
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 لستند، عایشه   از دیدگاه اھل سنت ھمه اھل بدر و نیز امھات المؤمنین بھشتی
(رضی الله  و نیز ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه و زبیر صو سایر زنان آن پیغمبر 

 باشند. عنھم اجمعین) بعد از پیغمبران، بزرگان اھل بھشت می
از ھا  آن گویند: شرط بھشتی بودن این افراد معصومیت و سالمت اھل سنت می

 اند و بلکه احتمال خطا و لغزش نیست،و بلکه حتی این افراد از گناه نیز معصوم نبوده
از این افراد مرتکب گناھی صغیره و یا حتی کبیره شده و از آن توبه ھریک  دارد که

کرده باشند. و این مورد اتفاق مسلمانان است. و اگر مرتکب گناه صغیره از آن توبه 
شود و بلکه   نکند، از نظر جمھور علماء، اجتناب از کبائر باعث بخشیده شدن صغایر می

که حسنات  شوند، چرا ر نیز توسط انجام حسنات محو میئکبادر نزد اکثر علماء، حتی 
ھا باعث تکفیر گناھان  کنند و نیز مصیبت را محو میھا  آن از سیئات بزرگترند و

 شوند. می
گویند: بسیاری از گناھانی که به صحابه  بر این مبنا و بر این اساس، اھل سنت می

ری نیز اجتھاد نموده [و به خطا شود، دروغ و افتراء است و در بسیا نسبت داده می
دانند و اگر به فرض در موردی،  را نمیھا  آن د] ولی بسیاری از مردم وجه اجتھادان رفته

اند: یا به وسیله توبه، یا از طریق  مرتکب گناھی ھم شده باشند، مورد آمرزش قرار گرفته
گناھان و یا از   ھای تکفیر کننده انجام حسنات محوکننده سیئات و یا از طریق مصیبت

یقین پیدا ھا  آن بودن شود ما به بھشتی طریقی دیگر. زیرا دلیل یقین و قطعی باعث می
 شدن  مرتکب کارھایی شده باشند که باعث جھنمیھا  آن کنیم و بنابراین محال است

 گردد.ھا  آن
 اند که از این افراد در حالی وفات نکردهھیچیک  که این با ثبوت بھشتی بودنشان و

گردد، در این صورت طعن و ھا  آن مرتکب کاری شده باشند که باعث جھنمی شدن
 وارد نیست.ھا  آن ایرادی متناقض با بھشتی بودنشان بر

بودن این افراد معین نیز   اند ولی حتی اگر بھشتی دانیم که این افراد بھشتی ما می
وارد سازیم که با استحقاق ھا  آن یقینی و قطعی نباشد، اجازه نداریم طعن و ایرادی بر

و شایستگی بھشتی بودن تناقض داشته باشد و باعث قطعی شدن قول به جھنمی 
گردد. زیرا در مورد ھیچ مؤمنی که بھشتی بودنش مسلم نیست، جایز ھا  آن بودن

 نیست که براساس امور محتملی که داللتی بر جھنمی بودن ندارد، بر جھنمی بودن
توان چنین چیزی  این وصف چگونه در مورد بھترین مؤمنان میگواھی دھیم. با ھا  آن
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تک آن افراد، در ظاھر و باطن، حسنات، سیئات و  گفت. علم به جزئیات احوال تک
اجتھاداتشان امری است برای ما غیر ممکن. پس گفتن چنین مطلبی در مورد آن 

ھمین دلیل  بزرگواران، قول بدون علم خواھد بود،و قول بدون علم حرام است. به
امساک از قضاوت در مورد اختالفات بین صحابه بھتر از خوض بدون علم در آن است. 

ھا کالم بدون علم است و  و یا اکثر قضاوت –ھا در این مورد  چراکه بسیاری از (خوض)
پرستی و معارضه با حق آشکار ھمراه ھم نباشد، حرام  چنین چیزی، حتی اگر با ھوی

 پرستی حقیقت ستیز باشد. ی که آمیخته با ھویاست چه برسد به زمان
 ».را فاش کرد صعایشه سّر پیغمبر «گوید:  مؤلف می

َ�َّ  �ذۡ ﴿ فرماید: شکی نیست که خداوند می
َ
ۡزَ�ِٰجهِ  �َِّ�ُّ ٱأ

َ
ا  ۦإَِ�ٰ َ�ۡعِض أ َحِديٗثا فَلَمَّ

ۡت بِهِ 
َ
ۡظَهَرهُ  ۦَ�بَّأ

َ
ُ ٱَوأ َها بِهِ وَ  ۥَعلَۡيهِ َعرََّف َ�ۡعَضهُ  �َّ

َ
ا َ�بَّأ ۡعَرَض َ�ۢن َ�ۡعٖض� فَلَمَّ

َ
َقالَۡت  ۦأ

 َ�ِ
َ
َك َ�َٰذ�ۖ قَاَل َ�بَّأ

َ
�َبأ

َ
 .]۳لتحریم: [ا ﴾٣ ۡ�َبِ�ُ ٱ ۡلَعلِيمُ ٱَمۡن أ
از  یخود را به بعض یاز رازھا یکیامبر یه پکرا  ید ھنگامیاوریبه خاطر ب«

گاه یخداوند پرد و کآن را افشا  یه وک یھنگام یھمسرانش گفت، ول امبرش را از آن آ
 ینمود، ھنگام یگر خودداریرد و از قسمت دکاو بازگو  یاز آن را برا یساخت، قسمت

گاه ساخت، یتو را از ا یسکامبر ھمسرش را از آن خبر داد، گفت: چه یه پک ن راز آ
گاه مرا باخبر ساخت  ».گفت: خداوند عالم و آ

 باین دو، عایشه و حفصهروایت شده که  سو در حدیث صحیحی از عمر
 .)١(بودند

 ولی باید گفت:
کنند، و در جاھایی که گناھان و  اوًال: روافض نصوص قطعی قرآن را تحریف می

معاصی آشکار بعضی از متقدمان ذکر شده آن نصوص را به انواع مختلفی تأویل 
اند و  کرده اند، اما از آن توبه مرتکب گناه شدهھا  آن گویند: کنند، ولی اھل سنت می می

 را به خاطر توبه رفیع گردانیده است.ھا  آن خداوند درجات
کنند، پس  و این آیه نیز داللتش بیش از آیاتی نیست که بر گناه متقدمان داللت می

اگر تأویل آن آیات جایز باشد، تأویل این آیه نیز جایز خواھد بود، و اگر تأویل این آیه 
 ق اولی باطل است.باطل باشد، تأویل آن آیات به طری

                                           
 .۲/۱۱۱۰و مسلم،  ۶/۱۵۶نگا:بخاری،  - ١
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عایشه و حفصه مرتکب گناھی ھم شده باشند. از گناھاشان که  این ثانیًا: به فرض

َ�ُتو�َآ  إِن﴿ فرماید: شود، که می اند و این مطلب از ظاھر آیه زیر استنباط می توبه کرده
ِ ٱإَِ�  َّ�  ۖ  .]۴التحریم: [ ﴾َ�َقۡد َصَغۡت قُلُوُ�ُ�َما

 هک ید، به راستینکشه و حفصه) به درگاه خداوند توبه یاگر شما دو زن (عا«
 ».ل استیردن ماک به توبه صامبر یه پیعل یشما از ھمدستھای  دل

توان گمان برد که آن دو  خواند و اصًال نمی را به توبه فرا میھا  آن خداوند در این آیه
در بھشت  صبر ثابت شده و آن دو ھمسران پیغمھا  آن اند، زیرا علو درجه توبه نکرده

 ھای آن را برگزینند و یا را مختار کرد که یا دنیا و خوشیھا  آن خواھند بود و خداوند
و سرای آخرت را  صخدا، پیغمبر ھا  آن خدا، پیغمبر و سرای آخرت را.که  این

را طالق دھد و ھا  آن تحریم کرد که صبرگزیدند و به ھمین دلیل خداوند بر پیغمبر 
بگیرد و در مورد  –ھا  آن با وجود –ی دیگر اختیار کند و یا زن دیگری به جای آنان زنان

نظر  بعد از این ماجرا علماء اختالف صمباح بودن چنین ازدواجی برای پیغمبر 
ھمسران او و به نص قرآن امھات المؤمنین ھا  آن دارند. پیغمبر وفات کرد در حالی که

توبه و یا از طریق انجام حسنات محوکننده بودند. قبًال نیز توضیح دادیم که گناه با 
ھای تکفیرکننده گناھان مورد آمرزش قرار گرفته و  گناه، و یا دچار شدن به مصیبت

 شود. عفو می
شود مانند ھمان چیزھایی است  گفته می صثالثًا: آنچه در مورد ھمسران پیغمبر 

شت را داده است، از مژده بھھا  آن به صشود که پیغمبر  که در مورد افرادی گفته می
 اش. قبیل اھل بیت و صحابه

، از دختر ابوجھل لبعد از ازدواج با فاطمه سزنیم: وقتی علی یک مثال می
فرزندان مغیره از من اجازه «برخاست و فرمود:  صخواستگاری کرد. پیغمبر 

دھم،  دھم، اجازه نمی ازدواج کند و من اجازه نمیھا  آن خواھند که علی با دختر می
 طالب دختر مرا طالق بدھد و با دختر علی بن ابیکه  این دھم، مگر رگز اجازه نمیھ

رنجاند و  ازدواج کند. فاطمه بخشی از وجود من است، آنچه او را برنجاند، مرا میھا  آن
 ».دھد آنچه او را آزار دھد، مرا آزار می
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دواج با گمان برد که فقط در ظاھر خواستگاری و قصد از سنباید در مورد علی
از ته قلب آن را ترک کرد و از طلب و  سدختر ابوجھل را ترک کرد، و بلکه علی

 اش توبه کرد. خواست قبلی
ای عایشه! تو «نقل کرد که به عایشه گفته:  صدر مورد حدیثی ھم که از پیغمبر 

 ».کنی با علی خواھی جنگید در حالی که در آن روز حق با علی است و تو ظلم می
از کتب حدیثی معتمد این حدیث نیامده ھیچیک  ین حدیث باید گفت: دردر مورد ا

تر است تا احادیث  ای ندارد و به احادیث موضوع و جعلی شبیه و إسناد شناخته شده
صحیح، و بلکه این حدیث به طور قطع کذب و جعلی است، زیرا عایشه جنگ نکرد و با 

سلمانان از شھر خارج شد و تصور این ھدف ھم خارج نشد و تنھا به قصد اصالح بین م
گردد. سپس پی برد که  کرد که خروجش سبب تحقق مصلحتی برای مسلمانان می

گریست که  افتاد، آنقدر می باشد و لذا ھر وقت به یاد خروجش می عدم خروج بھتر می
 شد.  چادرش خیس می

 َوقَۡرنَ ﴿ د:مایفر داوند میامر خدا مخالفت کرد، آنجا که خ عایشه با«د: افزای مؤلف می
َج  وَ�ٰ ٱ لَۡ�ِٰهلِيَّةِ ٱِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ َوَ� َ�َ�َّۡجَن َ�َ�ُّ

ُ
 .]۳۳األحزاب: [ ﴾ۡ�

ھای خود بمانید و ھمچون جاھلیت پیشین در میان مردم ظاھر  و در خانه«
 ».نشوید

ھرگز به رسم جاھلی خود را آشکار نکرد و  لباید در جواب مولف گفت: عایشه
امر به استقرار در منازلشان منافی خروج به خاطر مصلحتی مھم نیست و مثل آن 

به  صھمراه شوھرش که  این است که برای حج و یا عمره از خانه خارج شود و یا
یز، نازل شد و بعد از نزول آیه ن صسفری برود، چرا که این آیه در زمان حیات پیغمبر 

برد، ھمچنانکه در حجة  را در ھر سفری ھمراه خودش میھا  آن یکی از صپیغمبر 
الوداع عایشه و غیر او را نیز با خودش برد و او را با برادرش عبدالرحمن فرستاد که 

 ھمراه برادرش به تنعیم رفت و نیت عمره نمود.
بدون ھیچ گناھی  –عایشه در مأل عام برای جنگ با علی «گوید:  مؤلف در ادامه می

 ».خارج شد –
باید گفت: این کالم افتراء بر عایشه است، عایشه به قصد قتال خارج نشد و نه 
طلحه و زبیر قصد جنگ داشتند، و حتی اگر قصد جنگ و قتال ھم داشته باشند، این 
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ْ ٱ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَطآ�َِفَتاِن ِمَن  �ن﴿ قتال از نوع ھمان قتال مذکور در آیه زیر است:  ۡ�َتَتلُوا
ۡصلُِحواْ بَۡيَنُهَماۖ فَإِۢن َ�َغۡت إِۡحَدٮُٰهَما َ�َ 

َ
ۡخَرىٰ ٱفَأ

ُ
ۡمرِ  لَِّ� ٱفََ�ٰتِلُواْ  ۡ�

َ
َء إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ َ�ۡبِ� َح�َّ

ِۚ ٱ َّ�  ِ ْ بَيۡنَُهَما ب ۡصلُِحوا
َ
قۡ  ۡلَعۡدلِ ٱفَإِن فَآَءۡت فَأ

َ
ْۖ َوأ َ ٱإِنَّ  ِسُطٓوا  إِ�ََّما ٩ لُۡمۡقِسِط�َ ٱبُّ ُ�ِ  �َّ

َخَوۡ�ُ�مۚۡ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ
َ
ۡصلُِحواْ َ�ۡ�َ أ

َ
 .]۱۰-۹الحجرات: [ ﴾إِۡخَوةٞ فَأ

و  ؛دیرا آشتی دھھا  آن و ھرگاه دو گروه از مؤمنان با ھم به نزاع و جنگ پردازند،«
فرمان خدا د تا به ینکار یکند، با گروه متجاوز پکگری تجاوز یی از آن دو بر دیکاگر 

ان آن دو به عدالت صلح ینه صلح فراھم شد)، در میو ھرگاه بازگشت (و زم ؛بازگردد
 .دارد شگان را دوست مییه خداوند عدالت پکد ینکشه یو عدالت پ ؛دیبرقرار ساز

شه ید و تقوای الھی پیپس دو برادر خود را صلح و آشتی دھ ؛گرندیدیکمؤمنان برادر 
 ».دیت او شوه مشمول رحمکد، باشد ینک

جنگند، برادران یکدیگر  کنندگان را در عین حال که با ھم می این آیات آن مبارزه
ھم باشند، ثابت ھا  آن تر از ای پایین نامیده است. این آیه برای کسانی که در مرتبه

 است، پس برای آنان به طریق اولی ثابت است.
 ».کردندمسلمانان بر قتل عثمان اجماع «گوید:  مؤلف می

ترین دروغ است، زیرا  در جواب مؤلف باید گفت: اوًال: این آشکارترین و روشن
جمھور مسلمانان به قتل او دستور ندادند، در قتل او مشارکت نکردند، و حتی به قتل 

 او راضی ھم نبودند. به دو دلیل: 
، کوفه، دلیل اول اینکه: اکثر مسلمانان در مدینه نبودند، بلکه در مکه، یمن، شام

 بصره، مصر و خراسان بودند و مردم مدینه تعدادی از مسلمانان بودند.
و دلیل دوم اینکه: بزرگان مسلمانان در ریختن خون عثمان مشارکت نکردند: نه در 

گرھا  ای از مفسدان از اوباش قبایل و فتنه قتل او، و نه در امر به قتل او. تنھا طایفه
من نه عثمان را «کرد که:  میشه سوگند یاد میھ سبودند که او را کشتند. علی

خدایا! در دریا و «گفت:  و می» ام ام و نه در قتل او مساعدت و ھمکاری نموده کشته
 ».خشکی، در دشت و کوه بر قاتالن عثمان لعنت باد

عثمان را آنگونه که شایسته بود، ھا  آن توان گفت: این است که غایت چیزی که می
ای که مجال تسلط و سیطره  ی سستی و خواری حاصل شد، به گونهیاری ندادند و نوع
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کردند کار  گمان نمیھا  آن آن مفسدان پیدا شد. صحابه در این ماجرا تأویالتی داشتند،
 گرفتند. دانستند، جلوی فتنه را می به اینجا کشیده شود و اگر می

که ھمه مردم  ثانیًا: این روافض در غایت تناقض و دروغگویی ھستند. بدیھی است
بر بیعت با عثمان اجماع کردند اجماعی که با اجماع مورد ادعای مؤلف رافضی برای 
قتل عثمان اصًال قابل مقایسه نیست، زیرا جمیع مردم جامعه اسالمی بر بیعت با او 
اجماع نمودند. بنابراین اگر اجماع ادعایی برای قتل او حجت باشد، اجماع واقعی برای 

طریق اولی حجت است، و اگر اجماع بر بیعت حجت نیست، اجماع بر  بیعت با او به
قتلش به طریق اولی باطل است. مخصوصًا که بدیھی است که جز گروه اندکی در قتل 

گویند:  کنند و می او مشارکت نکردند. با این وجود روافض اجماع بر بیعت او را انکار می
کردند. در حالی که اگر به فرض ھمه  اھل حق از روی خوف و با اکراه با عثمان بیعت

گفت: اھل حق قتل او را  داشتند ولی یک شخص می نظر می مردم ھم بر قتل او اتفاق
شمردند، ولی از ترس جان خود سکوت کردند، این سخن به حقیقت  ناپسند می

خواھد امام را بکشد،  نزدیکتر بود تا آن سخن. زیرا به طور طبیعی کسی که می
خواھد با امام بیعت کند، مخالفانش را  ترساند، و برعکس کسی که می می مخالفانش را

اند، به شر و خونریزی و ایجاد  ترساند. چراکه قاتالن بیشتر از آنان که درصدد بیعت نمی
 زنند.  رعب و وحشت دست می

آنچه گفته شد به فرض این بود که ھمه مردم در ظاھر در قتل او مشارکت و یا 
اند و  ند. ولی نباید فراموش کرد که جمھور مردم با قتل او مخالفت کردها موافقت کرده

 اند. مدافعانی مثل حسن بن علی، عبدالله بن زبیر و غیره از عثمان دفاع کرده
ھا  آن در حالیکه مخالفت جمھور امت با قتل عثمان و به پا خواستن بسیاری از

است، ادعای مؤلف مبنی بر اجماع  برای یاری او و انتقام از قاتالنش آشکار و بدیھی
 ھمه مردم بر قتل عثمان دروغی است آشکارتر از ادعای اجماع بر قتل حسین.

اگر شخصی بگوید: بر قتل حسین اجماع شد، زیرا ھیچ کسی در برابر آنانکه با او 
جنگیدند و او را کشتند، از او دفاع نکرد. کذب و دروغ چنین شخصی از دروغ کسی 

کند، آشکارتر نیست. چراکه مخالفت با قتل  ماع بر قتل عثمان را میکه ادعای اج
حسین به اندازه مخالفت با قتل عثمان چشمگیر نبوده است. سپاھی مانند آن سپاه 

خواست که انتقام عثمان را بگیرد، درصدد انتقام خون حسین برنیامد. یاران  که می
یاران عثمان انتقام او را از  حسین انتقام او را از دشمنانش نگرفتند، آنچنانکه



 مختصر منهاج السنة    ٣٢٠

دشمنانش گرفتند. فتنه، شر و فسادی که در اثر قتل حسین پدید آمد، به اندازه فتنه، 
شر و فسادی نبود که در اثر قتل عثمان پدید آمد. قتل حسین در نزد خدا، پیغمبر 

ین تر از قتل عثمان نبود، زیرا عثمان از بزرگان سابقان نخست و مؤمنان ناپسندیده ص
ای بود که بر بیعت با او اجماع  مھاجران بود و از طبقه علی و طلحه و زبیر بود و خلیفه

شده بود و نگذاشت در بین امت کسی بر دیگری شمشیر بکشد و در سرزمین او کسی 
به ناحق کشته شود و به مدد مسلمانان با کفار جنگید، در دوره خالفت او مثل دوره 

 شد. از جنگ داخلی نبود و تنھا با کفار جنگ می خالفت ابوبکر و عمر، خبری
گفت: کفتار پیر را  کرد و می عایشه ھمیشه به قتل عثمان امر می«گوید:  مؤلف می

بکشید، خداوند کتفار پیر را نابود کند! و وقتی خبر قتل عثمان به او رسید، خوشحال 
 ».شد

 در جواب مؤلف باید گفت: 
 بر این کالم در کجا آمده است؟اوًال: نقل ثابت از عایشه مبنی 

کند و نشان  ثانیًا: اخبار منقول و ثابت از عایشه این ادعای مؤلف را تکذیب می
دھد که عایشه با قتل او مخالفت کرده و قاتالن او را مذمت نموده است و برادرش   می

 محمد و غیره را به خاطر شرکت در این قتل ترک کرده است.
از روی خشم و به  –عایشه یا غیر عایشه  –یکی از صحابه که  این ثالثًا: به فرض

خاطر دیدن اموری از جانب خلیفه که به نظر او ناپسند ھستند، دستور قتل خلیفه را 
ای حجت نیست و چنین ماجرایی باعث طعن در ایمان آمر و  بدھد، قول چنین صحابه

ه ممانعتی ھم ندارد که گردد، و بلک یا کسی که در مورد او دستور قتل صادر شده، نمی
گمان کند که قتل ھا  آن ھر دوی این افراد از اولیای خدا و بھشتی باشند، ولی یکی از

آن دیگری جایز است، و حتی گمان کند که او کافر شده است، در حالی که در گمان 
 خودش به اشتباه رفته باشد.

اشد و نه از روی صحبت کردن در مورد مردم باید از روی علم و عدالت و انصاف ب
شوند که در  گزاران. روافض متعرض افرادی می انصافی و جھالت، مثل بدعت ظلم و بی

خواھند یکی از ھمان افراد را معصوم از گناه و  فضیلت نزدیک به ھم ھستند، ولی می
لغزش معرفی کنند و دیگران را گناھکاران فاسق و یا کافر. به این ترتیب جھالت و 

خواھند نبوت  گردد، مثل یھودیان و مسیحیان که می فض آشکار میگویی روا تناقض
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را مخدوش سازند که عجز، جھالت و  صموسی و عیسی را اثبات، و نبوت محمد 
 شود. شان در این مسأله آشکار می گویی تناقض

عایشه پرسید: چه کسی به خالفت رسیده است؟ گفتند: علی. «افزاید:  مؤلف می
او به بھانه خون عثمان خارج شد. مگر علی در این ماجرا چه  پس عایشه برای جنگ با

 ».گناھی داشت؟
عایشه، طلحه و زبیر، علی را به قتل عثمان متھم که  این در جواب مؤلف باید گفت:

کرده باشند و به ھمین خاطر با او جنگیده باشند، کذب محض و دروغی آشکار است. 
عثمان بودند که خودشان را در بین سپاه  بلکه آن بزرگواران تنھا به دنبال قاتالن

 دانستند که علی به اندازه خود مخفی کرده بودند، وگرنه آن بزرگواران نیک می سعلی
از قتل عثمان مبراست، ولی قاتالن عثمان به او پناه برده ھا  آن و بلکه بیشتر ازھا  آن

و ھم علی از این کار ھا  آن خواستند، که البته ھم تنھا این قاتالن را میھا  آن بودند و
 کردند. دفاع میھا  آن ھایی بودند که از درماندند، چراکه آن قاتالن از قبیله

شوند و  خردان درمانده می شود، عقالء در آن فتنه از دفع بی ای برپا می وقتی فتنه
بنابراین بزرگان نتوانستند آن فتنه را خاموش و آشوبگران را مھار کنند و این ویژگی 

ْ ٱوَ ﴿ فرماید: فتنه است، ھمچنانکه خداوند می ِينَ ٱفِۡتَنٗة �َّ تُِصيَ�َّ  �َُّقوا َظلَُمواْ ِمنُ�ۡم  �َّ
 ۖ ٗة  .]۲۵األنفال: [ ﴾َخآصَّ

ه ھمه را فرا خواھد ک(بل ؛رسد اران شما نمیکه تنھا به ستمکد یزیای بپرھ و از فتنه«
 ».ردند)کار یوت اختکگران سیه دکچرا  ؛گرفت

دارد، کسی از آلوده شدن به آن  ای بر پا شد، جز آنان که خداوند نگه می فتنهوقتی 
 ماند. درامان نمی

» علی در ماجرای قتل عثمان مرتکب چه گناھی شده بود«و ھمچنین عبارت 
کند که علی قتل و قتال با عثمان  تناقضی است از ناحیه مؤلف. چرا که مؤلف گمان می

از شیعیان علی و نیز بسیاری از مبادرت ورزید. بسیاری دانست و به آن   را جایز می
دانند: گروه اول به خاطر دشمنی با  شیعیان عثمان، علی را در قتل عثمان سھیم می

دانند. ولی جمھور  عثمان، و گروه دوم به علت دشمنی با علی، او را سھیم می
 اند. گروه به اشتباه رفتهھردو  دانند که مسلمانان می

دانست و  گویند: علی از کسانی بود که ریختن خون عثمان را جایز می روافض می
شمرد، و بر این باور بود که کمک و ھمکاری  بلکه حتی قتل ابوبکر و عمر را نیز روا می
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گردد. بنابراین کسی که  در قتل عثمان از طاعات بوده و باعث تقرب به خدا می
» ماجرای قتل او چه گناھی دارد؟علی در «گوید:  اش چنین باشد، چگونه می عقیده

این تنزیه و تبرئه علی بیشتر شبیه اقوال اھل سنت است، ولی روافض بیش از ھر فرقه 
 اند. دیگری دچار تناقض

برای طلحه و زبیر و دیگران چگونه جایز بود که در جنگ با علی «گوید:  مؤلف می
 روند؟ زیرا می صمبر از عایشه پیروی کنند؟ و در روز قیامت با چه رویی نزد پیغ

با زن شخص دیگری صحبت کند و او را از منزل خودش خارج نموده و با خود ھرکس 
 ».گردد به سفر ببرد، طبیعتًا شوھر آن زن شدیدترین دشمن او می

گیرد،  گویی و جھالت روافض سرچشمه می در جواب مؤلف باید گفت: این از تناقض
او را به ارتکاب ھا  آن کنند و بعضی از متھم میزیرا روافض عایشه را به گناھان بزرگ 

کنند در حالی که خداوند او را تبرئه کرده و درباره او آیه نازل کرده  فاحشه متھم می
 است.

روافض به خاطر شدت جھالتشان بعضی از زنان پیغمبران دیگر را نیز به 
بوده و فرزندی گر  کنند زن نوح فاحشه کنند: روافض گمان می گری متھم می فاحشه

 ﴾َ�َمٌل َ�ۡ�ُ َ�ٰلِٖح�  ۥإِنَّهُ ﴿ که ندای نوح را پاسخ نداد، از نوح نبود و در مورد آیه:
 ».ای است) ستهیر صالحی است ( فرد ناشایاو عمل غ« .]۴۶هود:[

کند که آن فرزند از راه غیر مشروع به  گویند: این آیه بیان می در مورد این آیه می

 .]۴۲هود: [ ﴾ۥۡ�َنهُ ٱَونَاَدٰى نُوٌح ﴿ آیه:دنیا آمده بود. بعضی 
باشد و به آیه زیر  یعنی فرزند زنش می» ابنھا«خوانند و مرادشان  می» إبنهَ «را 

ۡهلَِكۖ  ۥإِنَّهُ ﴿ کنند که: استناد می
َ
 ».ستیای نوح! او از اھل تو ن« .]۴۶هود: [ ﴾لَيَۡس ِمۡن أ

ُ ٱ َ�ََب ﴿ فرماید: و در مورد آیه زیر که می َّ�  ْ ِيَن َ�َفُروا َت ٱَمَثٗ� ّلِ�َّ
َ
نُوٖح  ۡمَرأ

َت ٱوَ 
َ
 .]۱۰التحریم: [ ﴾لُوٖط� َ�َ�َتا َ�َۡت َ�ۡبَديِۡن ِمۡن ِعَبادِنَا َ�ٰلَِحۡ�ِ فََخاَ�َتاُهَما ۡمَرأ
اند به ھمسر نوح و ھمسر لوط َمَثل زده است،  افر شدهکه ک یسانک یخداوند برا«

 ».ردندکانت یبه آن دو خ یدو بنده از بندگان صالح ما بودند، ول یآن دو تحت سرپرست
 گویند: زن نوح به او خیانت کرد، و فحاشه و زناکار بود. در مورد این آیه می

روافض در این مورد شبیه منافقان و فاسقانی ھستند که در قضیه افک، عایشه را 

 ای در مورد در خطبه صگری نمودند و توبه ھم نکردند، پیغمبر  متھم به فاحشه



 ٣٢٣ و رد آن ل): دربارۀ طعن وارد کردن رافضی به عایشه۳۶فصل (

يا أيها انلاس! من يعذر� من رجل بلغ� أذاه يف أه�، واهللا ما علمت «فرمود: ھا  آن
 .)١(»ىلع اه� إالَّ خ�اً، و لقد ذكروا رجًال، واهللا ما علمت عليه إالَّ خ�اً 

دارد در مورد مردی که باعث اذیت اھل و  یعنی: ای مردم! چه کسی مرا معذور می
شده است [و در مورد او افتراء بسته است.] به خدا سوگند! جز خیر و نیکی  عیال من

کنند که از او جز خیر و نیکی  ام. و مردی را متھم به این کار می از اھل و عیالم ندیده
 سراغ ندارم.

یکی از بزرگترین انواع آزارھا این است که شخصی ھمسر او را متھم به زنا کند و 
ر بنامد، این بدترین چیزی است که ممکن است مردم درباره شوھرش را شوھر زناکا

 یکدیگر بگویند.
اتھامی است که خداوند در مورد  –بر خالف سایر گناھان  –متھم کردن به زنا 

متھم کننده، حد قذف تشریع نموده است، زیرا اذیتی که در اثر اتھام زنا به شخص وارد 
ایسه نیست، حتی اگر شخصی به کفر ھم شود، با اذیت ھیچ اتھام دیگری قابل مق می

گری  تواند با اظھار اسالم اتھامش را دفع نماید. برعکس، اتھام فاحشه متھم شود، می
توان با اظھار ضد آن، آن را تکذیب کرد، چراکه فاحشه با تظاھر به  چیزی است که نمی

 گردد]. شود [و تکذیب نمی ماند و پوشیده می خالف آن تنھا مخفی می
این نکته را نیز یادآور شویم که روافض به خاطر شدت جھالتشان، نسب  باید

دارند و در عین حال  را گرامی میھا  آن شمارند، و پدران و پسران پیغمبران را بزرگ می
پرستی  کنند. این کارھا از تعصب جاھالنه و ھوی به ھمسران پیغمبران طعن وارد می

  فاطمه، حسن و حسین را بزرگ بشمارند و به امبتوانند که  این شود، تا مفرط ناشی می
گویند: آزر، پدر  می –یا بعضی از روافض  –المؤمنین عایشه طعن وارد کنند. روافض 

مجبور نشوند که که  این مؤمن بودند، تا صابراھیم، مؤمن بود. پدر و مادر محمد 
کافر بوده است. اگر پدر کافر باشد، امکان دارد فرزندش نیز  صبگویند: پدر پیغمبر 

 کافر گردد، پس نسب به تنھایی ھیچ فضیلتی ندارد.
ھا ھزار مسلمان در جنگ با  چگونه ده«گوید:  مؤلف در فرازی دیگر از کالمش می

به ھا  آن علی از عایشه اطاعت کرده و او را یاری نمودند، در حالی که حتی یک نفر از

                                           
 و غیره. ۳/۱۷۳بخاری،  - ١
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ری فاطمه نشتافت و یک کلمه با او حرف نزد، وقتی که فاطمه حق خودش را از یا
 ».طلب کرد سابوبکر

در جواب مؤلف باید گفت: آنچه گفتی بزرگترین حجت و برھان بر علیه خودت بود: 
اند،  کند که قوم مذکور که مسلمانان صدر اسالم ھیچ عاقلی در این حقیقت شک نمی

 عمر و ابوبکر از بیش بود،  بیت او را حتی اگر پیغمبر ھم نمی رسول اکرم و قبیله و اھل
ھم باشد؛ پیغمبری که از جان و  صپیغمبر  که این بهبرسد  چه داشتند، می بزرگ

قریش و  –کند که عرب  مالشان عزیزتر بود. و ھیچ عاقلی در این حقیقت تردیـد نمی
شمردند و اطاعت  بزرگ می تیم و عدی فرزندان عبدمناف را بیش از بنی –غیر قریش 

دار امور گردید. به  وفات فرمود و ابوبکر عھده صنمودند. به ھمین دلیل پیغمبر  می
وفات یافت. گفت: حادثه دلخراشی است، چه  صابوقحافه خبر رسید که پیغمبر 

دار امور شده است؟ گفتند: ابوبکر. گفت: آیا فرزندان عبد مناف و مخزوم  کسی عھده
 بخشد. بخواھد، میھرکس  ؟ گفتند: آری، گفت: این فضل خداست که بهاند پذیرفته

تیم موافق  و به ھمین علت ابوسفیان نزد علی آمد و گفت: آیا شما با زمامداری بنی
 جواب داد: ای ابوسفیان! اسالم شبیه جاھلیت نیست. سھستید؟ علی

حقی در نزد در صورتی که از مسلمانان حتی یک نفر نگفته: فاطمه مظلوم است و 
در این مورد حرفی ھیچکس  اند و ابوبکر و عمر دارد، و یا اینکه، آن دو به او ظلم کرده

دانستند که ظلمی به فاطمه نشده است،  دھد که اصحاب می نزده است، این نشان می
کردند، ترک یاری و نصرت  دانستند به او ظلمی شده و او را یاری نمی زیرا اگر می

بود و یا از روی اھمال و تضییع حقوق فاطمه و یا به  فاطمه یا به خاطر عجز و توانی می
 با فاطمه. علت دشمنی 

چراکه کاری که انسان بر انجام آن قادر است، اگر واقعًا بخواھد، آن را انجام 
دھد، و اگر با وجود ضرورت انجام آن کار، از انجام آن خودداری نمود، یا نسبت به  می

دارای  كمانعی بر سر راه انجام آن وجود دارد: فاطمه که  این آن جاھل است، و یا
یشانی شریف بود. پدرش برترین مخلوقات و در نزد امت شرافت و قبیله و خو

دانستند که او  میھا  آن بود و محبوبترین شخص بود، پس اگر واقعًا فاطمه مظلوم می
را از نصرت او ھا  آن وجود مانعیکه  این اند و یا مظلوم است، یا از نصرت او عاجز بوده

تمام صحابه و سایرین از گفتن  اند، چراکه ھا باطل بازداشته است و ھر دوی این فرض



 ٣٢٥ و رد آن ل): دربارۀ طعن وارد کردن رافضی به عایشه۳۶فصل (

قادر به تغییر اموری بزرگتر از این نیز ھا  آن اند و بلکه یک کلمه حق عاجز نبوده
 اند. بوده

دھد که حقیقت خالف دیدگاه روافض است و صحابه  این استدالل نشان می
دانستند که فاطمه مظلوم نبوده است. چگونه قومی که برای انتقام خون عثمان  می

و اھل بیت او که از  صجنگ و خونریزی شدند، از انتقام شخصی مثل پیغمبر  وارد
 کنند. تر است، خودداری می عثمان محبوب





 

 

 :)۳۷فصل (
(برادر  ه را دایییمعاون و یدربارۀ نامگذاری عائشه به ام المؤمن

 مادر) مؤمنان

اند ولی سایر ھمسران پیغمبر  المؤمنین نامیده  عایشه را ام«گوید:  مؤلف رافضی می
نامند. برادر عایشه، محمد بن ابوبکر را با وجود شأن واال و قرب  را ام المؤمنین نمی

اند  ننامیدهایشان از جایگاه پدرش و خواھرش عایشه، خال المؤمنین [دایی مؤمنان] 
اند، چون خواھرش أم حبیبه بنت  نامیده» خال المؤمنین«سفیان را  ولی معاویه بن ابی

بوده است. در حالی که خواھر و پدر محمد بن  صسفیان یکی از ھمسران پیغمبر  ابی
 ».ابوبکر از خواھر و پدر معاویه بزرگترند

شه را ام المؤمنین اھل سنت تنھا عایکه  این در جواب مؤلف باید گفت: ادعای
نامند، بھتان آشکاری است که  را ام المؤمنین نمی صنامیده و سایر ھمسران پیغمبر 
دانم که آیا این شخص و امثال او عمدًا به دروغ روی  بر کسی پوشیده نیست. نمی

ھا  آن پرستی باعث شده که خداوند بصیرت را از شدت ھویکه  این آورند و یا می
 نتوانند بفھمند که این کالم دروغ و کذب محض است؟!ھا  آن بازستاند و

گویند: وقتی حسین از  پذیرند که می ھمین روافض توجیه بعضی از نواصب را نمی
دانید که من پسر فاطمه بنت رسول الله ھستم؟ ما جواب دادیم: نه،  ما پرسید: آیا نمی

یرفتنی نیست و دروغ گویند: توجیه شما پذ دانستیم. روافض می به خدا سوگند! ما نمی
 صگویید، مگر امکان دارد که شما ندانید حسین فرزند فاطمه و نوه پیغمبر  می
 باشد. می

آورند و به  گویند و جز افرادی که عمدًا به دروغ و افتراء روی می البته راست می
دھند، جز اینان کسی در نسب  پرستی بصیرت خود را از دست می خاطر افراط در ھوی

 تردید نداشته و چنین مسأله مسّلمی بر کسی پوشیده نمانده است.حسین 
پرست کور است. ولی نباید فراموش کرد که روافض بیش از نواصب در  دیده ھوی

 –ھا  آن از منتسبان به –ستیزی تعمد دارند و از نواصب کورترند، بعضی از روافض  حق
نبودند، بلکه اوالد سلمان  سگویند. حسن و حسین اوالد علی مثل نصیریه و غیره می
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گویند: علی وفات نکرده است، در مورد غیر علی نیز  میھا  آن فارسی بودند. بعضی از
دفن  صگویند: ابوبکر و عمر نزد پیغمبر  میھا  آن گویند: بعضی از چنین چیزی می

اند، دختر  ھمسر عثمان بودهھردو  گویند: رقیه و أم کلثوم که اند. بعضی می نشده
اند، و در انکار  اش بوده اند، بلکه دختران خدیجه و از شوھر قبلی نبوده صبر پیغم

اند، بدترند. و این نشان  بدیھیات روافض به مراتب از نواصبی که قاتل حسین بوده
 ترند. تر و جاھل دروغگوتر، ظالم سدھد که روافض از قاتالن حسین می

، ام المؤمنین صیغمبر توضیح اینکه: بسی بدیھی است که به ھمه ھمسران پ
شود: عایشه، حفصه، زینب بنت جحش، أم سلمه، سوده بنت  [مادر مسلمانان] گفته می

زمعه، میمونه بنت حارث ھاللی، جویریه بنت حارث مصطلقی و صفیه بنت حی بن 
 فرماید: (رضی الله عنھن) ھمه ام المؤمنین ھستند و خداوند می اخطب ھارونی

ِ  �َِّ�ُّ ٱ﴿ ۡوَ�ٰ ب
َ
ۡزَ�ُٰجهُ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱأ

َ
نُفِسِهۡمۖ َوأ

َ
َ�ُٰتُهۡمۗ  ۥٓ ِمۡن أ مَّ

ُ
 .]۶األحزاب: [ ﴾أ

ھا  آن و ھمسران او مادران ؛امبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر استیپ«
 ».شوند (مؤمنان) محسوب می

این مسأله برای امت اسالمی مسّلم و بدیھی بوده است و مسلمانان بر تحریم ازدواج 

ھا  آن شان اجماع دارند، و نیز بر وجوب احترامی، بعد از وفات اصبا ھمسران پیغمبر 
ھستند و در محرم » امھات المؤمنین«در حرمت و تحریم ھا  آن نظر دارند، زیرا  اتفاق

 ستند، پس جز خویشان محرم کسی حق خلوت کردن بانی» امھات المؤمنین«بودن 
 را نداشته است. ھا  آن و یا سفر کردن باھا  آن

 ».بکر با وجود شأن واالی محمد بن ابی«گوید:  مؤلف می
اگر مرادش نسب واالی محمد است. باید گفت: نسب در نزد روافض حرمتی ندارد، 

دھند، ولی اھل سنت مالک  میزیرا خودشان پدر و خواھر محمد را مورد طعن قرار 

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ﴿ فرماید: دانند و نه نسب محض را. خداوند می برتری را تقوی می
َ
إِنَّ أ

ِ ٱ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  �َّ
َ
 .]۱۳الحجرات: [ ﴾�
 ».ن شماستین شما نزد خداوند با تقواتریتر گرامی«

و اگر منظور مؤلف از شأن واالی محمد پیشگامی او ھجرت، نصرت و جھاد او 
نبوده است. اگر  –نه مھاجرین و نه انصار  –باشد. باید گفت: محمد جزو صحابه  می



 ٣٢٩ ): دربارۀ نامگذاری عایشه به ام المؤمنین و معاویه را...۳۷فصل (

ترین و دیندارترین مردم بوده  مرادش از شأن واالی محمد این است که محمد عالم
 است. باید گفت: چنین نیست.

 »و خواھر و پدر محمد از خواھر و پدر معاویه برترند.« افزاید: مؤلف می
گوییم: این برھان باطل است. زیرا از دیدگاه اھل سنت مالک  در جواب مؤلف می

برتری شخص تنھا به خودش بستگی دارد، و بنابراین قرابت محمد با ابوبکر و عایشه نه 
د، و این اصلی معروف در شو رساند، و نه باعث برتری او بر معاویه می سودی به او می

باشد، ھمچنانکه سابقان نخستین مھاجر و انصاری که قبل از فتح  نزد اھل سنت می
به خاطر ھا  این مکه به انفاق و قتال پرداختند، مثل بالل، صھیب، خّباب و امثال

بیند، و جایز نیست که  شان ضرری نمی نداشتن نسبی واال و اصیل جایگاھشان و برتری
  مثل طلقاء [آزاد شدگان و بخشوده -ایمان آوردند ھا  این افرادی که بعد ازبگوییم: 

شدگان مکی به ھنگام فتح مکه] و غیره: مانند ابوسفیان بن حرب و دو فرزندش 
ھا  این طالب و امثال معاویه و یزید و ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب و عقیل بن ابی

 نسب بھترند. بی چون نسب برتری دارند، پس از سابقان -





 

 

 :)۳۸فصل (
 سهای وارد شده بر معاویه رد بر طعن

معاویه آزاد شده پسر  صاین در حالی است که پیغمبر «گوید:  مؤلف رافضی می
آزاد شده در فتح مکه، ملعون پسر ملعون را لعنت نمود و فرمود: ھر وقت معاویه را بر 

به ھا  آن منبر من مشاھده کردید، او را بکشید. معاویه از کسانی بود که برای جذب

ل بوده است.] معاویه با علی قتا »املؤلفة قلوهبم«اسالم صدقات به او داده شده است [از 
نمود و از دیدگاه اھل سنت علی خلیفه چھارم و امام حق بوده است و اھل سنت 

 ».با امام حق محاربه نماید، باغی و ظالم استھرکس  گویند: می
بوده و  ؛بکر دوستدار علی  علت این امر این است که محمد بن ابی«افزاید:  می

نموده است. معاویه را  از پدرش بریده است، و معاویه با علی دشمنی کرده و محاربه
 صدانند در حالی که حتی یک کلمه از وحی را ھم برای پیغمبر  حی می کاتب و

چھارده کاتب  صنوشت و پیغمبر  را می صھای پیغمبر  ننوشته است و بلکه نامه
طالب بود. به عالوه  علی بن ابیھا  آن ترین و نزدیکترین وحی داشت که اولین، ویژه

مشرک بود و وحی را تکذیب و شریعت را  صن بعثت پیغمبر معاویه در طول دورا
 ».نمود استھزاء می

در جواب مؤلف باید گفت: آنچه مؤلف در مورد لعنت معاویه و امر به قتل او توسط 
از کتب مورد اعتماد حدیثی نقل نشده است، و از ھیچیک  نقل کرده، در صپیغمبر 

نسبت داده  صدروغ به پیغمبر  نظر محدثان کذب و موضوع و ساختگی است که به
شده است، و این رافضی نیز سندی برای آن ذکر نکرده تا مورد بررسی قرار گیرد. 

 ابوالفرج ابن جوزی این حدیث را در موضوعات خودش ذکر کرده است.
سازد، این است که بعد از معاویه افرادی از  آنچه کذب حدیث را بھتر نمایان می

بھتر است. بنابراین ھا  آن اند که به اتفاق مسلمانان معاویه از هباال رفت صمنبر پیغمبر 
اگر صرف باالرفتن از منبر قتل شخصی را واجب سازد، قتل ھمه آن خلفاء واجب 

شد و بطالن این مسأله در اسالم بدیھی است. چراکه صرف باال رفتن از منبر، قتل  می
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ر این بوده که بدون لیاقت و گرداند، و اگر امر به قتل به خاط شخص را واجب نمی
شایستگی زمام امور را به دست گرفته است. باز باید گفت: ھمه زمامدارانی که معاویه 

از قتل و  صبھتر بوده، باید کشته شوند و این برخالف نھی متواتر پیغمبر ھا  آن از
 قتال زمامداران است که قبًال بیان کردیم.
که زمامدار گردد ھرکس  نظر دارند. زیرا فاقبه عالوه، امت اسالمی برخالف این ات

شود و کشته شدن او نیز مباح نخواھد شد. به عالوه که، چنین کاری باعث  کشته نمی
شود که از والیت ھر ظالمی بدتر است. پس چگونه  فساد و ھرج و مرجی می

 کند که فساد انجام آن از فساد ترک آن بیشتر است؟! به چیزی امر می صپیغمبر
 ».معاویه آزاد شده فرزند آزاد شده است«گوید:  می مؤلف

شود، زیرا آزاد شدگان  ولی این وصف به ھیچ وجه مذمت شخص محسوب نمی
را آزاد ھا  آن اند که تا فتح مکه ایمان نیاوردند، در آن روز ایمان آوردند و پیغمبر کسانی

تبدیل به بھترین ھا  آن کرد [و بخشید] و در حدود دو ھزار مرد بودند که بعضی از
مسلمانان شدند، مثل حارث بن ھشام، سھل بن عمرو، صفوان بن امیه، عکرمه بن 

سفیان، حکیم بن حزام، ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب پسر  جھل، یزید بن ابی ابی
کرد و بعد از ایمان آوردن به خوبی به اسالم  که پیغمبر را ھجو می صعموی پیغمبر 

بعد از فتح مکه او را والی مکه گردانید، و  صأسید که پیغمبر  مقید شد، و عتاب بن
 افراد دیگری که نیک مسلمان شدند.

و معاویه نیز از آزادشدگانی است که به اتفاق علماء نیک به اسالم پایبند بود و به 
سفیان والی شام  او را بعد از وفات برادرش یزید بن ابی سھمین دلیل عمر بن خطاب

سفیان از بھترین مردمان بود و یکی از امیرانی بود که ابوبکر و  گردانید، و یزید بن ابی
را برای فتح شام فرستاده بودند و این امیران عبارت بودند از: یزید بن ھا  آن عمر
بوعبیده بن جراح و خالد بن الولید. سفیان، شرحبیل بن حسنه، عمرو بن العاص، ا ابی

سفیان، عمر برادرش معاویه را به جای او به والیت گماشت، و عمر  با وفات یزید بن ابی
کسی نبود که در راه خدا از سرزنش کسی بھراسد، و کسی نبود که دوستان خودش را 

سالم از والیت دھد و نه حتی ابوسفیان، پدر معاویه، را دوست داشت و بلکه قبل از ا
ترین دشمنان ابوسفیان بود و حتی وقتی که عباس در روز فتح مکه او را   سرسخت

مر بر کشتن او حریص بود و حتی به علت خشم عمر نسبت به ابوسفیان، نوعی آورد، ع
تندخویی بین عمر و عباس رد و بدل شد. بنابراین انتخاب معاویه به عنوان والی شام 
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داشت،  ی ندارد و چنانچه معاویه شایستگی امارت نمیتوسط عمر علت و سببی دنیای
 کرد. عمر او را والی شام نمی

به اسالم، ھا  آن معاویه از کسانی بوده که برای جلب و جذب«گوید:  مؤلف می
 ».دادند میھا  آن صدقاتی را به شرط مسلمان شدنشان به

مثل حارث بن  اند، در جواب باید گفت: آری و اکثر آزادشدگان مکه از ھمین صنف
جھل، سھیل بن عمر، صفوان بن امیه و حکیم بن  اش عکرمه بن ابی ھشام و برادرزاده

باشند، و اکثر افرادی که برای جلب و  حزام که این افراد از زمره بھترین مسلمانان می
اند که بعد از مسلمان شدن به  داده شده است، کسانیھا  آن جذبشان به اسالم صدقه به

اند. بعضی از ھمین افراد در اول روز به خاطر مال دنیا مسلمان  پایبند بوده نیکی به آن
شدند که اسالم از کل ھستی  رسید، به شخصی تبدیل می شدند و تا روز به پایان می می

 شد. تر می محبوبھا  آن در نزد
و معاویه با علی جنگید، در حالی که علی از دیدگاه اھل سنت «افزاید:  مؤلف می

با چنین خلیفه و امامی بجنگد ھرکس  باشد و ین خلیفه بر حق و راستین میچھارم
 ».باغی و ظالم است

 باید در جواب مؤلف گفت: 
کند و  بیند، علیه حاکم خروج می اوًال: باغی یا به خاطر وجھی که برای کار خود می

رده و عمدًا خروج ککه  این بر این باور است که راه درست را انتخاب کرده است، یا
ای از شبھه [درستی  خروجش به علت آمیزکه  این داند که راه نادرستی است، و یا می

 اند. باشد که بیشتر باغیان به این علت خروج کرده پرستی می کار خودش] و ھوی
در ھر صورت این ماجرا طعنی بر دیدگاه اھل سنت نیست، زیرا اھل سنت معاویه و 

دانند، چه برسد به خطا در اجتھاد. بلکه اھل  صوم نمیافراد برتر از او را از گناه مع
ھایی برای آمرزش گناھان وجود دارد، مثل توبه و استغفار، انجام  گویند: راه سنت می

ھایی که گناھان را از  کنند، و نازل شدن مصیبت کارھای نیک که گناھان را محو می
حابه و ھم غیر صحابه صادق دیگر. و این مسأله ھم در مورد صھای  راه برند، و بین می

 است.
 –روافض  –ثانیًا: اصل اھل سنت ثابت، درست و صحیح است ولی شما 

 کنید. گویی می تناقض
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که علی را تکفیر یا تفسیق  –مثل خوارج و غیره  –اگر نواصب که  این توضیح
ه، اگر برند، مثل معتزله، مروانیه و غیر کنند و یا کسانی که عدالت او را زیر سؤال می می

اینان به شما بگویند: چه دلیلی دارید که علی مؤمن بوده و امام بوده و عدالت داشته 
بدھید، زیرا اگر به اسالم و عبادت علی که ھا  آن است؟ شما ھیچ پاسخی ندارید که به

به صورت متواتر نقل شده استناد کنید، به شما خواھند گفت: این تواتر در مورد سایر 
امیه مثل معاویه، یزید و  گانه نخست و خلفای بنی و خلفای سه صحابه و تابعین

دھید،  را مورد طعن قرار میھا  آن عبدالملک و دیگران نیز صادق است، ولی شما ایمان
ھا  آن بزرگتر از ایراد ما بر علی است، و کسانی که شما به ایمانھا  آن و ایراد شما بر
 کنیم. ایراد وارد میھا  آن که ما به اند کنید بزرگتر از کسانی ایراد وارد می

اگر در برابر نواصب به قرآن احتجاج کنید و بگویید: آیاتی در مدح و ثنای علی 
دھند: آن آیات مورد استناد شما عام بوده و ابوبکر،  جواب میھا  آن وارده شده است.

و بلکه بر شود،  شود، ھمچنانکه علی را شامل می عمر، عثمان و دیگران را نیز شامل می
را از دامنه شمول این آیات خارج ھا  آن داللت بیشتری ھم دارد، و شماھا  آن شمول

توانیم علی را از دامنه شمول آیات خارج کنیم. اگر  کنید. پس ما به طریق اولی می می
در شأن او نقل شده، ثابت  صبگویید: ایمان علی از طریق فضایلی که از پیغمبر 

اند که  ای نقل کرده گویند: این فضایل را ھمان صحابه ا میگردد. در جواب شم می
اند، باید ھمه روایاتشان را  اند. پس اگر این راویان عادل فضایل دیگران را نیز نقل کرده

تواند در مورد  دقت نمود. و کسی نمیھا  آن اند، باید در روایات پذیرفت و اگر فاسق
عادلند، و اگر بر علیه من گواھی دھند،  شاھدان بگوید: اگر به نفع من شھادت دھند،

گفته شود: اگر بر مدح کسانی گواھی دھند که من دوست که  این باشند، و یا فاسق می
 اند. دارم، عادلند و اگر بر مدح کسانی گواھی دھند که من دوست ندارم، فاسق

ش بکر دوستدار علی بوده و از پدر علت این است که محمد بن ابی«گوید:  مؤلف می
 ».بریده بود

بکر در زمان پدرش  باید گفت: این کالم کذبی آشکار است، زیرا محمد بن ابی
ھرکس  کودکی خردسال و زیر سه ساله بیش نبود، و بعد از وفات پدرش نیز بیش از

دانست و به ھمین سبب در  شمرد و اعتبار خود را از او می دیگری پدرش را بزرگ می
 نزد مردم دارای حرمتی بود. 
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اند و چنین لقبی را به  معاویه را دایی مسلمانان نامیدهکه  این علت«گوید:  مؤلف می
اند، این است که محمد دوستدار علی بود و معاویه دشمن  بکر نداده محمد بن ابی

 .»علی
نفر ھردو  در جواب باید گفت: این نیز دروغی دیگر است، زیرا عبدالله بن عمر از

ر بود و کسی بود که به ھنگام جنگ معاویه با علی، به ھیچ ت فوق به این عنوان الیق
داشت و فضایل و مناقب او را  شمرد، دوست می طرفی کمک نکرد، علی را بزرگ می

کرد و نیز بعد از بیعت ھمه مردم با معاویه، با او بیعت کرد و ھیچ وقت علیه او   بازگو می
درش از پدر معاویه بھتر بوده است و خروج نکرد، خواھرش نیز از خواھر معاویه برتر و پ

شمردند،  مردم نیز او را ھم از محمد و ھم از معاویه بیشتر دوست داشتند و بزرگتر می
دھد که اطالق این  با این وجود عنوان دایی مسلمانان را به خود نگرفت و این نشان می

 گوید. عنوان بر معاویه به خاطر سبب و علتی نبوده که مؤلف رافضی می
نامند، در حالی که حتی یک کلمه از  و معاویه را کاتب وحی می«افزاید:  مؤلف می

 ».ننوشته است صوحی را ھم برای پیغمبر 
گوید:  این کالم مؤلف قول بدون علم و حجت و برھان است. چه دلیلی دارد که می

ا ھای او ر ننوشته و تنھا نامه صمعاویه حتی یک کلمه از وحی را ھم برای پیغمبر 
 نگاشت؟ می

ترین  اند که علی ویژه کاتبان وحی حدود سیزده تا نوزده نفر بوده«گوید:  مؤلف می
 ».] بوده استص[به پیغمبر ھا  آن کاتب و نزدیکترین

شکی نیست که علی نیز از کسانی بود که کاتب بود، ھمچنانکه صلح بین 
نیز کاتب بودند و  و مشرکان را در سال حدیبیه نگاشت. ولی ابوبکر و عمر صپیغمبر

 زید بن ثابت نیز بدون تردید کاتب بود.

 .]۹۵النساء: [ ﴾لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱِمَن  ۡلَ�ٰعُِدونَ ٱ�َۡسَتوِي  �َّ ﴿ در صحیحین آمده که وقتی آیه:
. و ابوبکر، عمر، عثمان، علی، عامر بن )١(نوشت صنازل شد، زید آن را برای پیغمبر 
کعب، ثابت بن قیس، خالد بن سعید بن عاص، حنظله فھیره، عبدالله بن ارقم، ابی بن 

 بن ربیع أسدی، زید بن ثابت، معاویه و شرحبیل بن حسنه آن را نوشتند.
 ».مشرک ماند صمعاویه در تمام طول مدت بعثت پیغمبر «گوید:  مؤلف می

                                           
 .۳/۱۵۰۸و مسلم،  ۶/۴۸نگا: بخاری،  - ١
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در جواب باید گفت: شکی نیست که معاویه و پدر و برادرش و دیگران در سال فتح 
ایمان آوردند. پس چگونه در تمام مدت  صال قبل از وفات پیغمبر مکه و سه س

کوچک بود.  صبعثت مشرک بوده است. و نیز معاویه به ھنگام بعثت پیغمبر 
با دیگرانی مثل برادرش یزید، سھیل بن عمرو، صفوان بن أمیه، عکرمه بن  سمعاویه

لمان شدن کفر و ابی جھل و ابوسفیان بن حرب مسلمان شد و این افراد قبل از مس
 بیشتر و بزرگتر از معاویه بوده است. صشان با پیغمبر  محاربه



 

 

 :)۳۹فصل (
 سدنبالۀ رد بر افتراءت وارده بر معاویه

طعن  صمعاویه در روز فتح مکه در یمن بود و به پیغمبر «گوید:  مؤلف رافضی می
ای به پدرش صخر بن حرب نوشت و او را به خاطر مسلمان شدن  کرد و نامه وارد می

 ».گفت: آیا به دین محمد درآمدی؟ جویی قرار داد و می مورد عیب
شدن مورد  مسلمانمعاویه در یمن بوده و پدرش را به خاطر که  این جواب:

جویی قرار داده باشد، کذب آشکار است. معاویه در مکه بود و نه در یمن، و پدرش  عیب

عرض کرد:  صبه مکه مسلمان شد، و عباس به پیغمبر  صقبل از ورود پیغمبر 

من دخل دار أيب سفيان «فرمود:  صابوسفیان شرف و منزلت را دوست دارد. پیغمبر 
 .)١(»فهو آمن ومن ألىق السالح فهو آمن فهو آمن ومن دخل املسجد

وارد ھرکس  وارد منزل ابوسفیان شود، در امان خواھد بود، وھرکس  یعنی:
اسلحه زمین بگذارد، در امان خواھد ھرکس  مسجدالحرام شود، درامان خواھد بود. و

 ».بود
 گوید: فتح مکه در رمضان سال ھشتم ھجری بوده، صحیح است. کالم مؤلف که می

گریخت،  صمعاویه بر شرک خود ماند و از دست پیغمبر «گوید:  میکه  این ولی
او را مھدور الدم اعالم کرده بود. بنابراین معاویه از مکه گریخت، ولی  صزیرا پیغمبر 

آمده و در ظاھر مسلمان شد  صوقتی ھیچ پناھگاھی پیدا نکرد، به ناچار نزد پیغمبر 
 ».بود صپیغمبر  و مسلمان شدنش پنج ماه قبل از وفات

این کالم مؤلف آشکارترین دروغ است، زیرا معاویه به اتفاق مسلمانان در سال فتح 
مکه مسلمان شد. مؤلف نیز قبًال به این نکته اشاره کرد که معاویه از کسانی بود که 

داده شده بود و این گروه در سالی که غزوه ھا  آن به اسالم، غنایم بهھا  آن برای جذب
داده شد و معاویه نیز از کسانی بود که از آن ھا  آن روی داد از غنایم ھوازن بهحنین 

غنایم بھره برد. این کار پیغمبر برای جذب سران قبایل به اسالم صورت گرفت. اگر 

                                           
 .۳/۱۴۰۷مسلم،  - ١
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گریخته، پس از این گروه نبوده است. واگر تنھا پنج ماه  صمعاویه از دست پیغمبر 
، پس از غنایم حنین چیزی به او نرسیده است. مسلمان شده صقبل از وفات پیغمبر 

 آورد، نیازی به دادن غنایم به او نیست. و کسی که در نھایت ایمان می
سازد، این است که مسلمان  آنچه کذب ادعای مؤلف رافضی را بیشتر نمایان می

نویسان و  از قریشیان تا این اندازه به تأخیر نیفتاده است و سیرهھیچیک  شدن
نظر دارند که معاویه در سال فتح مکه مھدور الدم  یسان بر این مسأله اتفاقنو مغازی

 اعالم نشده است.
از دیدگاه اھل سنت تنھا معاویه شایستگی عنوان کاتب وحی بودن «گوید:  مؤلف می

 ».را دارد
نگفته که این تنھا ویژگی مخصوص ھیچکس  این کالم افتراء بر اھل سنت است و

لکه او نیز یکی از کاتبان وحی بوده است. ولی عبدالله بن سعد بن معاویه بوده است، ب
 افتراء بست و البته دوباره مسلمان شد. صسرح مرتد شد و بر پیغمبر  ابی

َح ﴿ گوید: آیه زیر در مورد او نازل شد که می«گوید:  مؤلف می ن َ�َ َوَ�ِٰ�ن مَّ
 ِ ِ ٱَصۡدٗر� َ�َعلَۡيِهۡم َغَضٞب ّمَِن  ۡلُ�ۡفرِ ٱب  .]۱۰۶النحل: [ ﴾١٠٦َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيٞم  �َّ

اند در  ه تحت فشار واقع شدهکھا  آن بجز-افر شوند کمان یه بعد از اکسانی ک«
فر کرش ینه خود را برای پذیه سکھا  آن آری، -مان استیه قلبشان آرام و با اکحالی 

 ».می در انتظارشانیو عذاب عظ ؛ھاست آن اند، غضب خدا بر گشوده
اساس است، زیرا این آیه مکی است و ناظر به مجبور  این کالم مؤلف باطل و بی

کردن عمار و بالل بر کفرگویی است، ولی ارتداد او در مدینه و بعد از ھجرت بوده است، 
اسالم و بیعت او را  صآیه در مورد او نازل شده باشد، پیغمبر که  این و به فرض

 پذیرفت. 
رفته و از او  صبن عمر روایت کرده که نزد پیغمبر  عبدالله«گوید:  مؤلف می

 ».يطلع علي�م رجل يموت ىلع غ� سنيت«فرمود:  شنیدم که می
 میرد. شود که بر غیر راه و روش من می یعنی شخصی برا شما وارد می

بر خواست تا خطبه بخواند. معاویه دست  صاین شخص معاویه بوده و پیغمبر 

لعن اهللا القائد واملقود، أي: «فرمود:  صشد. پیغمبر  پسرش یزید را گرفت و خارج
 ».يوم ي�ون لألمة مع معاو�ة ذي اإلساءة
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رھبر روزگاری بود که  صیعنی: خداوند رھبر و رعیت را لعنت کند، منظور پیغمبر 
 ».شود معاویه زمامدار می

 در جواب مؤلف باید گفت:
احتجاج به حدیث قبل از ثبوت خواھیم، زیرا  اوًال: ما اثبات صحت حدیث را می

دانیم  کنیم واگرنه می صحت آن جایز نیست. ما این درخواست را در مقام مناظره می
 که این حدیث دروغی و ساختگی است.

از کتب ھیچیک  ثانیًا: حدیث مورد احتجاح به اتفاق محدثان ساختگی است و در
 د.ای ھم ندار شود و سند شناخته شده حدیثی معتبر یافت نمی

مؤلف ھم سندی برای آن ذکر نکرده است. و از روی جھالت چنین مطلبی را به 
دیگری ھرکس  نقل از عبدالله بن عمر نقل کرده، در حالی که عبدالله بن عمر بیش از

نمود،  کرد، و بیش از ھمه مناقب صحابه را روایت می از بد نام کردن صحابه اجتناب می
بعد از «گوید:  بوده و به ثبوت رسیده است که میو کالم او در مدح معاویه معروف 

ام. گفتند: حتی ابوبکر و عمر؟  بزرگی بر قوم بھتر از معاویه ندیده صرسول اکرم 
گفت: ابوبکر و عمر از او بھتر بودند ولی بعد از پیغمبر بزرگی بر قوم بھتر از معاویه 

 ».ام ندیده
 بخشنده بوده است. گوید: معاویه سرور، بردبار و  احمد بن حنبل می

ھا، در عیدھا و  که تنھا یک خطبه نداشته است، بلکه جمعه صبه عالوه، پیغمبر 
شدند،  ھای او حاضر می خواند. و معاویه و پدرش در خطبه مراسم حج و غیره خطبه می

ی را ترک  شدند. آیا به نظر شما آن دو ھر خطبه ھمچنانکه ھمه مسلمانان حاضر می
اند؟ این اگر ایراد باشد، ایرادی است بر  این کار را نیز داشتهکردند و توان  می

را  صھای پیغمبر  و سایر مسلمانان که به دو نفر اجازه بدھند ھمه خطبه صپیغمبر
ھا را گوش  ای حاضر نشوند. و اگر سایر خطبه ترک کنند و در ھیچ خطبه و نماز جمعه

 کنند؟دادند، چرا باید یک خطبه را قبل از شروع ترک  می
 ».معاویه در قتال با علی مبالغه نمود«گوید:  مؤلف می

شکی نیست که دو سپاه علی و معاویه در صفین دست به قتال زدند، ولی معاویه 
دیگری بر پرھیز از قتال حریص ھرکس  نبود که جنگ را برگزید، و بلکه معاویه بیش از

 تر بودند. بود و غیر او کسانی بر قتال از او حریص





 

 

 :)۴۰صل (ف
 سهیدنبالۀ رد بر افتراءات وارده بر معاو

آمیزترین دیدگاه  بعد از روشن شدن این مسأله باید گفت: روافض فاسدترین و تناقض
نھایت بد جلوه داده و در عین حال قاتالن  را بی سرا دارند؛ روافض کار قاتالن علی

 کنند. در حالیکه گناه قاتالن عثمان از گناه قاتالن علی بزرگتر و را مدح می سعثمان
ای است که بر انتخاب او اجماع شده و  به سرزنش سزاوارترند، زیرا عثمان خلیفهھا  آن

از خالفت دست بکشد.  به عالوه، عثمان دست به قتل ھیچ کسی نزد، و کشته شد تا
بر استمرار خالفت بزرگتر از عذر علی در طلب اطاعت دیگران  سبنابراین عذر عثمان

بدون دفاع از خودش، که  این از او بود. با این وجود عثمان صبر پیشه ساخت تا
 مظلومانه به شھادت رسید، ولی علی قتال با یاران معاویه را شروع کرد در حالی که

 کردند. کردند و بلکه تنھا با او بیعت نمی تال نمیبا او قھا  آن
 ناپسند بود.ھا  آن اگر گفته شود: عثمان کارھایی مرتکب شده بود که به نظر

گوییم: آن کارھای عثمان، کارھایی نبود که خلع خالفت از او و یا قتل  در جواب می
ق اولی ترک بیعت را او را مباح گرداند و اگر مباح گرداند، ایرادھایشان به علی به طری

 نماید. مباح می
 ».خالفت سی سال است«گوید:  مؤلف می

این حدیث و امثال آن چنان شھرتی ندارند که امثال معاویه آن را بدانند و بلکه به 
وصًا که در صحیحین و غیره حدیثی از این قبیل صاند، مخ صورت خاصی نقل شده

بدالملک بن مروان مخفی بماند که به عایشه بر ع صچنانچه حدیث پیغمبر نیست. و 

لوال أن قومك حديث عهد باجلاهلية نلقضت الكعبة وأللصقتها باألرض «فرمود: 
 .)١(»وجلعلت هلا باب�

ن یبودند کعبه را دوباره بازسازی کرده با زم یعنی: چنانچه مردم تازه ایمان نمی
 کردم. ین مییرده و دو در برای آن تعکھموار 

                                           
 .۲/۹۶۸و مسلم،  ۲/۱۴۶بخاری،  - ١
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حدیثی بر عبدالملک پوشیده بماند، طبیعی است که امثال آن  در صورتی که چنین
حدیث فوق بر معاویه و یاران او مخفی بماند. کار عبدالملک بن مروان به خاطر 

سازی کعبه را ویران  خبری از این حدیث به جایی کشید که، کار ابن زبیر در مرمت بی
کردم که  کاری را میکرد. و سپس وقتی این حدیث را شنید، گفت: دوست دارم آن 

 ابن زبیر کرد.
بود و داللتی بر این ندارد  سبه عالوه جنگ بین معاویه و علی در اول خالفت علی

مشخص شده است، و  سکه علی آخرین خلیفه است. و داللت این حدیث با وفات علی
گفتند:  میھا  آن ای به صورت معین نیست. و حدیث نصی بر اثبات خلیفهکه  آن حال
ی که یا از باب تأویل و یا به علت عجز از نصرت ما، انصاف را در مورد ما رعایت مادام
کند، پس بر ما واجب نیست که با کسی بیعت کنیم که والیتش باعث ظلم بر ما  نمی
 شود. می

 ».معاویه تعداد بسیاری از بھترین صحابه را کشت«گوید:  مؤلف می
از ھا  آن کشتند، وھا  آن ازھا  این ودند:در جواب باید گفت: مقتوالن از ھردو گروه ب

دادند، نه از علی اطاعت  اینھا. و اکثر کسانی از دو گروه که قتال را ترجیح می
بیش از سایرین خواھان جلوگیری از  س، و معاویهسکردند و نه از معاویه. و علی می

برانگیخته غالب شد، و فتنه وقتی ھا  آن کشت و کشتار بودند، ولی شرایط بر اراده
سپاه افرادی ھردو  شوند. در شود حکیمان از خاموش کردن آتش آن درمانده می می

األعور  مثل اشتر نخعی، ھاشم بن عتبه مرقال، عبدالرحمن بن خالد بن الولید و ابی
وجود داشتند که بر قتال حریص بودند و اصرار داشتند: گروھی ھا  این سلمی و امثال

ن، و گروھی به خاطر نفرت از او، و گروھی به خاطر ھواداری برای گرفتن انتقام عثما
 از علی، و گروھی به علت نفرت از او.

ذکر کرده، باید گفت: لعنت کردن از  سدر مورد آنچه مؤلف در مورد لعن علی
طرف بوده است: ھر گروھی بزرگان ھردو  گروه بوده، ھمچنانکه محاربه ازھردو  جانب

گروه ھمدیگر را ھردو  کردند. گفته شده که ن لعنت میگروه مخالف را در دعایشا
 کردند ولی به ھر حال جنگ با شمشیر از لعنت با زبان شدیدتر است. لعنت می

تابند، ولی  را برنمی سبسی جای تعجب است که روافض سب و نفرین علی
تکفیر را ھا  آن را و دوستدارانھا  آن کنند، و خودشان ابوبکر، عمر و عثمان را لعنت می
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کردند و بلکه خوارج متمرد بودند  را تکفیر نمی سو یارانش، علی سنماید. معاویه می
 بیشتر است.ھا  آن را تکفیر کردند، ولی شر روافض از سکه علی

از صحابه جایز نیست: نه علی، نه عثمان ونه ھیچیک  شکی نیست که سب و لعن
ن نماید، گناھش بزرگتر از گناه ابوبکر، عمر و عثمان را سب و لعھرکس  غیر آن دو، و

کند، و اگر حتی تأویل و توجیھی ھم برای سب و  کسی است که علی را سب و لعن می
 لعن خودش داشته باشد، تأویل و توجیه او از تأویل لعن کننده علی فاسدتر است.

 ».معاویه حسن را مسموم کرد«گوید:  مؤلف می
یچ حجت و دلیل شرعی و یا اقرار معتبر و اند ولی ھ این کالم را بعضی از مردم گفته
اند و چنین ادعایی پذیرفتنی نیست، زیرا قول بدون  یا نقل جازمی برای آن ارائه نکرده

 شود. علم شمرده می
 .»و پسرش، یزید، موالی ما حسین را کشت و زنانش را غارت کرد«گوید:  مؤلف می

دستور قتل حسین را نداد، باید گفت: یزید به اتفاق اھل نقل و روایت  جواب در
کرد  گمان می سبلکه به ابن زیاد نوشت که او را از والیت بر عراق باز دارد. و حسین

کنند، پس پسر  کنند و به آنچه برایش نوشته بودند، وفا می که اھل عراق او را یاری می
و مسلم را کشتند و به اھا  آن فرستاد. وقتیھا  آن عمویش مسلم بن عقیل را به سوی

خواست که برگردد ولی آن سپاه  سخیانت کرده و با ابن زیاد بیعت نمودند، حسین
ظالم به او رسید، و او خواست که یا نزد یزید برود، یا به طرف مرز برود، و یا به 

اجازه ھیچ کاری جز اسارت را به او ندادند و او ھا  آن سرزمین خودش برگردد.
او را مظلومانه به شھادت رساندند. وقتی که  این خودداری کرد. پس با او جنگیدند تا

اش عزا گرفت، به ھیچ وجه او را  این خبر به یزید رسید، اظھار ناراحتی کرد و در خانه
اجازه داد به دیار ھا  آن ھتک حرمت نکرد و بلکه اھل بیت او را اکرام نمود و به

 خودشان برگردند.
را  صدندان پیشین پیغمبر  –ه پدر معاوی –و پدرش «گوید:  مؤلف رافضی می

 ».، را خوردصشکست و مادرش جگر حمزه، عموی پیغمبر 
حد فرمانده مشرکان بود و در 

ُ
شکی نیست که ابوسفیان بن حرب در روز جنگ أ

شکسته شد و طبیعتًا توسط یکی از مشرکان شکسته  صھمان روز دندان پیغمبر 
ار را به صورت مباشر انجام داده شده است، ولی ھیچ کسی نگفته که ابوسفیان این ک
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را شکست. ھند نیز جگر حمزه را  صوقاص دندان پیغمبر  است، و بلکه عتبه بن ابی
 در دھانش گذاشت و جوید ولی نتوانست آن را ببلعد و آن را بیرون انداخت.

این کارھایشان قبل از مسلمان شدن بوده است ولی بعدًا مسلمان شده و نیک به 

نمود و  او را اکرام می صشدند، ھند نیز ھمین گونه بود و پیغمبر اسالم پایبند 

ِيَن َ�َفُرٓواْ إِن يَنَتُهواْ  قُل﴿ فرماید: برد. خداوند می اش می اسالم، انسان را از گذشته ّلِ�َّ
ا قَۡد َسلََف   .]۳۸األنفال: [ ﴾ُ�ۡغَفۡر لَُهم مَّ

مان آورند،) یستند، (و ایاچنانچه از مخالفت باز «افر شدند بگو: که کھا  آن به«
 ».بخشوده خواھد شدھا  آن گذشته



 

 

 :)۴۱فصل (
 سدربارۀ خالد بن ولید

تر به  اھل سنت از روی عناد با امیرالمؤمنین که شایسته«گوید:  مؤلف رافضی می
ولید را سیف الاین عنوان بود و با شمشیر خودش کفار را به قتل رسانده بود، خالد بن 

 .»الله [شمشیر خدا] نامیدند
در جواب باید گفت: عنوان سیف الله مخصوص خالد بن الولید نبود و بلکه او 

چنین ». )١(دا بود که خداوند علیه کفار کشیده بودشمشیری از شمشیرھای خ«
اولین کسی است که او را  صروایت شده است و پیغمبر  صحدیثی از پیغمبر 

نامیده است، ھمچنانکه حدیثی در صحیح بخاری آمده که ایوب » سیف الله«
روایت کرده که  صاز پیغمبر  سسختیانی، از حمید بن ھالل، از أنس بن مالک

بر زید، جعفر و ابن رواحه را قبل از آمدن خبرشان به مردم گفت و خ صپیغمبر 

أخذ الراية ز�د فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة «فرمود: 
فأصيب وعيناه تذرفان، حىت أخذها سيف من سيوف اهللا خادل حىت فتح اهللا 

 .)٢(»عليهم
مورد اصابت که  این گرفت تایعنی: [در میدان نبرد] زید پرچم اسالم را به دست 

مورد اصابت قرار گرفت. بعد از او ابن که  این واقع شد. سپس جعفر آن را برداشت، تا
مورد اصابت قرار گرفت و اشک در چشمانش آشکار که  این رواحه آن را برداشت، تا

خداوند که  این پرچم را برداشت تا –خالد  –گردید. پس شمشیری از شمشیرھای خدا 
 کرد.ھا  آن ی را نصیبپیروز

 ».تر است علی برای این عنوان شایسته«گوید:  مؤلف می
 در جواب باید گفت: 

                                           
 ، چاپ المعارف.۱/۱۷۳نگا: المسند،  - ١
 .۳/۱۱۳، المسند ۵/۲۷بخاری،  - ٢
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گوید علی  اوًال: مگر چه کسی در این مورد با شما نزاع کرده است؟ چه کسی می

 صشمشیری از شمشیرھای خدا نبوده است، در حالی که حدیث صحیح پیغمبر 
 یکی از سمتعددی دارد و تردیدی نیست که علیکند که خداوند شمشیرھای  ثابت می

گفته که  این داند، تا بوده است، و در بین مسلمانان کسی خالد را بر علی برتر نمیھا  آن

 صشود؛ این عنوان را مختص خالد دانسته است. این نامگذاری از جانب پیغمبر 
 بوده و او فرموده: خالد شمشیری از شمشیرھای خداست.

جایگاه علی از خالد باالتر است، و شأن علی باالتر از این است که او را  ثانیًا: شأن و
شمشیری از شمشیرھای خدا بنامیم، زیرا علم، بیان، ایمان و پیشگامی علی بزرگتر و 
بیشتر از آن است که او را شمشیری از شمشیرھای خدا بنامیم، زیرا شمشیر نامیدن 

بود، برخالف خالد که فضیلت  سضایل علیمختص قتال است، ولی قتال تنھا یکی از ف
کرد، جنگاوری بود وگرنه خالد نه پیشگام بود، نه  ای که او را از سایرین متمایز می ویژه

علم فراوانی داشت، و نه زھد بسیار، و تنھا در جنگاوری سر آمد بود. به ھمین دلیل او 
 شمشیری از شمشیرھای خدا نامیده شده است.

 ».با شمشیرش کفار را کشت علی«گوید:  مؤلف می
شکی نیست که علی تنھا تعدادی از کفار را کشته است، ھمچنانکه سایر صحابه 

 شمشھور به جنگاوری مثل عمر، زبیر، حمزه، مقداد، ابوطلحه، براء بن مالک و غیره
اند، و براء بن مالک به تنھایی صد مرد مبارز را  نیز ھر کدام تعدادی از کفار را کشته

 که در قتلشان شرکت کرده است.ھایی  آن ست، بدون احتسابکشته ا

در مورد علی گفت: علی شمشیر خدا و تیر  صپیغمبر «گوید:   مؤلف می
 ».خداست

ای ندارد و  این حدیث در ھیچ کتاب حدیثی وجود نداشته و سند شناخته شده
حالی که ظاھر معنی آن نیز باطل است، زیرا علی تنھا شمشیر و تنھا تیر خدا نبود، در 

 عبارات مؤلف مقتضی چنین حصری است.
روایت شده که بر باالی منبر گفت: من شمشیر خدا بر  ساز علی«افزاید:  مؤلف می

 ».دشمنانش و رحمت او بر اولیای خدا ھستم
این را  ساین حدیث نیز نه سندی دارد و نه از صحت برخوردار است ولی اگر علی

 و امثال علی است. سو قدر مشترک بین علی هاش صحیح بود گفته باشد، معنی



 ٣٤٧  س): دربارۀ خالد بن ولید۴۱فصل (

دشمن بود و او را تکذیب  صو خالد ھمچنان با پیغمبر «گوید:  مؤلف می
 ».کرد می

این مطلب راجع به قبل از مسلمان شدن خالد است، ھمچنانکه ھمه صحابه قبل از 
ھاشم، مثل  ھاشم و چه غیر بنی کردند، چه بنی مسلمان شدن، او را تکذیب می

و عقیل  صسفیان بن حارث بن عبدالمطلب و برادرش ربیعه، حمزه عموی پیغمبر ابو
 و غیره. 

ھا  آن َجِذیمه فرستاد تا زکات را از خالد را به سوی بنی صپیغمبر «گوید:  مؤلف می
مخالفت کرد و مسلمانان را کشت.  صبگیرد ولی خالد خیانت نموده و با امر پیغمبر 

ھایش را چنان به طرف آسمان بلند  ه برخاست و دستپس پیغمبر در رد او به خطب

ا� إ� أبرأ إيلك ما «فرمود:  کرد که سفیدی زیر بغلش نمایان شد، در حالی که می
 ».صنع خادل

 نمایم. یعنی: خداوندا! من از آنچه خالد انجام داده، خود را مبرا می
عدالتی او فرستاد و  بعد از آن امیرالمؤمنین را برای جبران خسارت بی صپیغمبر 

 ».به او امر کرد که رضایت آن قبیله را جلب نماید
گاھان به  در جواب باید گفت: این نقل دارای چنان جھالت و تحریفی است که بر آ

او را بعد از فتح مکه به آنجا فرستاد تا  صماند، زیرا پیغمبر  ده نمییسیره پوش
» صبأنا صبأنا«گفتند:  اقرار نکردند، بلکه میبه خوبی به اسالم ھا  آن مسلمان شوند ولی

نپذیرفت ھا  آن یعنی از دین خود خارج شده و به دین دیگری در آمدیم. خالد این را از
ای که با او بودند،  را کشت. بزرگان صحابهھا  آن و گفت: این مسلمان شدن نیست و

د. وقتی خبر این ماجرا مثل مولی ابوحذیفه، عبدالله بن عمر و غیره کار او را نپسندیدن
ھایش را به سوی آسمان بلند کرد و فرمود: خدایا! من از  رسید، دست صبه پیغمبر 

ترسید خداوند او را به خاطر آن  کنم، زیرا او می آنچه خالد انجام داده، خودم را مبرا می

ۡل إِّ�ِ َعَصۡوَك َ�قُ  فَإِنۡ ﴿ فرماید: دشمنی و تجاوز به حقوق مؤاخذه نماید. و خداوند می
ا َ�ۡعَملُوَن   .]۲۱۶الشعراء: [ ﴾٢١٦بَرِٓيءٞ ّمِمَّ

 .»زارمید بیدھ نند بگو: من از آنچه شما انجام میکاگر تو را نافرمانی «
را ھا  آن را فرستاد و مالی را نیز با او فرستاد تا نصف دیه سسپس علی صپیغمبر 

تضمین بدھد که ھمه خسارتشان، حتی قالده سگ را نیز برایشان ھا  آن بپردازد و به
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داد تا مبادا خسارتی ھا  آن از آن مال باقی مانده بود، بهھرچه  کند و سپس جبران می
 از قلم افتاده باشد. 

خالد را از فرماندھی عزل نکرد و بلکه ھمچنان او را به  صبا این وجود، پیغمبر 
کرد، زیرا ھر وقت یک فرمانده مرتکب خطا و یا گناھی  فرماندھی و امیری انتخاب می

شود. خالد نیز معاند  شود که توبه کند و بر والیتش ابقاء می شود، از او خواسته می
شان بود. خالد در علم و تدین ھم شأن دیگران نبوده ینبود و بلکه مطیع ا صپیغمبر 

 ست.و به ھمین دلیل حکم چنین ماجرایی بر او پوشیده مانده ا
و گفته شده که بین او و آن قبیله یک دشمنی از دوران جاھلی باقی مانده بود که 

 باعث تحریک خالد به قتل آنان شد و علی به این خاطر فرستاده شد.
به او امر کرد که رضایت آن قبیله از کار خالد را  صپیغمبر «گوید:  می یرافض

را برای رعایت عدالت و جبران علی  صاین کالم جاھالنه است. پیغمبر ». جلب کند
 خسارت فرستاد، و نه تنھا برای جلب رضایت.

خیانت کرده و با امر او مخالفت  صخالد به پیغمبر «گوید:  درباره خالد می یرافض
 ».کرد و مسلمانان را کشت

این کالم نیز دورغ و افتراء بر خالد است، زیرا خالد تعمد خیانت و مخالفت با 
کسانی را ندارد که از نگاه او مسلمان ھستند، ولی دچار اشتباه  و کشتار صپیغمبر 

ال «شد، ھمچنانکه اسامه بن زید نیز دچار خطا و اشتباه شده و شخصی را بعد از گفتن 
کشت، و مثل قتل چوپانی توسط تعدادی از سپاھیان اسالم که با وجود » اله اال الله

 گوسفندان او را به غنیمت بردند.اقرار چوپان به مسلمان بودن، او را کشتند و 



 

 

 :)۴۲فصل (
دربارۀ پشتیبانی رافضه از مرتدان و کمک با آنان بر علیه صحابه 

 صدر اسالم

د) را یوفات کرد و ابوبکر او(خالد بن الول صوقتی پیغمبر «گوید:  مؤلف رافضی می
فرمانده سپاھی برای جنگ با اھل یمامه ساخت، او ھزار و دویست نفر از آنان را که 
اظھار اسالم کرده بودند، کشت و مالک بن نویره را که مسلمان بود، کشت و با زنش 

دادند،  به ابوبکر نمیحنیفه را مرتد نامیدند، تنھا به این خاطر که زکات  ازدواج کرد. بنی
را مباح اعالم ھا  آن معتقد به امامت او نبودند. [ابوبکر] جان، مال و زنانھا  آن چراکه

دادند، مرتد  را که زکات نمیھایی  آن ای که عمر را وادار به مخالفت کرد. کرد، به گونه
دانست،  نامیدند ولی کسی را که جان مسلمانان و محاربه با امیرالمؤمنین را مباح می

ای علی! جنگ «شنیده بودند که فرموده:  صمرتد ننامیدند. در حالی که از پیغمبر 
و ». با تو، جنگ با من است و تسلیم تو شدن، به معنی تسلیم و اطاعت از من است

 بجنگد به اجماع کافر است. صکه با پیغمبر کسی 
اند  جواب: عجب از این مرتدان افتراء زننده! از این کسانی که پیروان مرتدانی شده

کنند، و از دین اسالم  که آشکارا با خدا، پیغمبر خدا، کتاب خدا و دین او دشمنی می
اند و با  نان بریدهو مؤم صاند از خدا، پیغمبر  خارج شده و آن را پشت سرشان انداخته

اند. این فصل از کالم و کتاب مؤلف و امثال آن  مرتدان و دشمنان ھم داستان شده
و پیروان او از جنس مرتدان  سدھد که این فرقه متعصب علیه ابوبکر صدیق نشان می

 جنگید.ھا  آن با سکافر بوده و ھمانند مرتدانی ھستند که ابوبکر صدیق
مان فرزندان حنیفه [بنو حنیفه] ھستند که به مسیلمه توضیح اینکه: اھل یمامه ھ

ادعای نبوت  صکذاب ایمان آوردند و مسیلمه شخصی است که در حیات پیغمبر 
کرد و به مدینه آمده و اظھار اسالم نمود و گفت: اگر محمد امر دین را بعد از خودش 

ت، ادعا کرد که در آورم. سپس وقتی به یمامه بازگش به من واگذار کند، به او ایمان می
باشد و پیغمبر این مطلب را تصدیق کرده است و  می صنبوت شریک پیغمبر اسالم 
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گفت:  رّجال بن ُعنُفوه برای او شھادت داد. مسیلمه قرآنی تصنیف کرد که در آن می

والطاحنات طحناً، فالعاجنات عجنا، فاخلابزات خبزاً، إهالة وسمناً، إن األرض بيننا وبني «

 .)١(»صفني، ويلكن قريش قوم ال يعدلونقريش ن

رين، وال «و از آیات دیگر کتابش:  ني، ال املاء تكدّ ي كم تنقّ يا ضفدع بنت ضفدعني، نقّ

 .)٢(»الشارب متنعني، رأسك يف املاء وذنبك يف الطني

. »)٣(الفيل و ما أدراك ما الفيل، له زلوم طويل، إن ذلك من خلق ربنا اجلليل«و باز مثل: 
ھا بر ابوبکر خوانده  باشند. وقتی از این ھذیان ھایی از این قبیل که کودکانه می نو ھذیا

اید، این کالمی است که از ھیچ اله و  کار کردهه وای بر شما! عقولتان را چ«شد، گفت: 
 ھیچ خدایی صادر نشده است.

از مسیلمه، «نوشت:  صاین مسیلمه کّذاب ھمان کسی است که به پیغمبر 
پیغمبر خدا به محمد پیغمبر خدا. اما بعد: ھمانا من با شما در امر [نبوت] شریک 

 ».از محمد، فرستاده خدا به مسیلمه کذاب«به او نوشت:  صپیغمبر ». شدم

خالد بن الولید را به جنگ با او فرستاد و  سوفات کرد، ابوبکر صوقتی پیغمبر 
انش بعد از مبارزه با طلیحه اسدی به جنگ با او رفت. خالد به کمک ھمرزمان مسلم

کرد و طوایفی از اھل نجد از  طلیحه اسدی ھمان کسی است که او نیز ادعای نبوت می
او پیروی کردند. خداوند مؤمنان را بر این گروه یاری کرد و پیروز گردانید و عکاشه بن 

آن ایمان آورد. سپاه محصن اسدی در ھمان روز کشته شد و طلیحه اسدی بعد از 
خالد بعد از این ماجرا به سوی یمامه حرکت کردند. در جنگ با مسیلمه کذاب ضربه 
شدیدی بر مسلمانان وارد شد، و گروھی از برگزیدگان صحابه مثل زید بن خطاب، ثابت 

 بن قیس بن شماس و أسید بن حضیر و غیره کشته شدند.

                                           
سوگند به گاوان آسیاگر! سوگند به خمیرکنندگان آرد! سوگند به نانوایان! از آرد و کره! که ھمانا  - ١

 شود، ولی قریش قومی غیرعادل ھستند. زمین بین ما و قریش به دو نیمه تقسیم می
کنی و نه مانع  توانی. نه آب را کدر می ای قورباغه قورباغه زاده! آواز سربده آن مقدار که می - ٢

 نوشیدن ھستی. سرت در آب و دمت در خاک است.
فیل! و تو چه دانی که فیل چیست! خرطوم درازی دارد. فیل مخلوق پروردگار با شکوه ما  - ٣

 باشد. می
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ی نبوت توسط وی و پیروی بنوحنیفه ماجرای مسیلمه کذاب و ادعاکه  این خالصه
بر سر این ادعا امری متواتر و مشھور است که ھا  آن از او در یمامه و جنگ صدیق

دانند، مثل تواتر ماجراھای شبیه آن و چیزی نیست که علم به  خواص و عوام آن را می
گاھی مردم به این ماجرا بیش از اطالعشان بر  آن مخصوص خواص باشد، و بلکه آ

ھای  جنگ جمل و صفین است، زیرا که از بعضی از متکلمان نقل شده که منکر جنگ
 در مورد جنگ یمامه و –ھر چند باطل  –اند، ولی چنین انکاری  جمل و صفین بوده

مسیلمه کذاب ادعای نبوت کرده و به ھمین خاطر با او جنگ شده، از کسی که  این
 نقل نشده است.

و جھلشان نسبت به آن به منزله انکار مدفون  ولی انکار این مطلب توسط روافض
و  صو انکار دوستی ابوبکر و عمر با پیغمبر  صبودن ابوبکر و عمر در جوار پیغمبر 

باشد، و بلکه بعضی از روافض منکر این  ادعای نص پیغمبر مبنی بر خالفت علی می
 ویند:گ باشند و می صحقیقت ھستند که زینب، رقیه و أم کلثوم دختران پیغمبر 

و کافر بوده  صاند که قبل از پیغمبر  اش بوده دختران خدیجه از شوھر قبلیھا  این
 است.

گویند: عمر دختر علی را غصب کرد تا با او ازدواج کند و  بعضی از روافض می
ای به شکم فاطمه زدند تا  ضربهھا  آن گویند: ازدواج غصبی را انجام داد. بعضی می

اش را بر اھل خانه ویران کردند، و امثال این دروغھایی  سقط جنین کند و سقف خانه
برد.  پی میھا  آن کمترین بویی از علم و معرفت برده باشد به دروغ بودنھرکس  که

کنند و به امور  روافض دائمًا متعرض امور معلوم، بدیھی و متواتر شده و آن را انکار می
د اثبات آن ھستند. بنابراین معدوم و غیرحقیقی و غیر واقعی روی آورده و در صد

ِن  َوَمنۡ ﴿ فرماید: اند که می روافض بیشترین نصیب را از آیه زیر برده ۡظلَُم ِممَّ
َ
 ۡ�َ�َىٰ ٱأ

ِ ٱَ�َ  َّ�  ِ َب ب ۡو َكذَّ
َ
 .]۶۸العنکبوت: [ ﴾ۡ�َقِّ ٱَكِذبًا أ

ه کا حق را پس از آنیه بر خدا دروغ بسته کس است کارتر از آن کسی ستمکچه «
 ».دیب نمایذکسراغش آمده تبه 

کنند و این صفت مرتدان  بافند و حقیقت را تکذیب می چرا که روافض دروغ می
 است.
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اند. در  پیروی کرد، مرتد شدهھا  آن کنند که ابوبکر و عمر و ھر که از ھا ادعا می آن
دانند که ابوبکر ھمان کسی است که با مرتدان مبارزه کرد.  حالی که خواص و عوام می

 اھل یمامه مظلوم بوده و به ناحق کشته شدند وکه  این مبنی برھا  آن بنابراین ادعای
 کنند. ھمه مبارزه با اھل یمامه را محکوم کرده و کار اھل یمامه را تأویل میکه  این
خلف آن سلف اھل یمامه ھستند و البته  –روافض  –ھا  این دھد که نشان میھا  این

 جنگند.  انی با مرتدان میو پیروانش در ھر زم سصدیق
دانند، به این خاطر که زکات را به  اھل سنت بنو حنیفه را مرتد می«گوید:  مولف می
 ».ابوبکر ندادند

تنھا به این علت با بنو  سترین دروغ است. ابوبکر این کالم آشکارترین و بدیھی
حنیفه جنگید که به مسیلمه کذاب ایمان آورده بودند، و به نبوت او معتقد گشته 

داند قبیله و یا قبایل دیگری غیر از بنو حنیفه بودند و جنگ  که زکات نمیھا  آن بودند.
طر به خاھا  آن با این قبایل برای بعضی از صحابه شبھه ایجاد کرده بود که آیا جنگ با

 ندادن زکات جایز است یا نه: در مورد بنو حنیفه ھیچ کسی در وجوب جنگ و قتال با
 سبه ابوبکر سدادند، عمر که زکات نمیھایی  آن تردید نداشت، ولی در موردھا  آن

بجنگی، در حالی که ھا  آن خواھی با گفت: ای خلیفه رسول خدا! چگونه می

حىت �شهدوا أن ال � إالَّ اهللا وأنَّ �مداً أمرت أن أقاتل انلاس «فرمودند:  صپیغمبر
 ».رسول اهللا فإذا قالوها عصموا م� دماء هم وأمواهلم إالَّ حبقها وحسابهم ىلع اهللا

» ال اله اال الله«به که  این ام که با مردم بجنگم تا یعنی: از جانب خداوند مأمور گشته
را گفتند، جان و مالشان از  شھادت دھند، پس ھر وقت شھادتین» محمد رسول الله«و 

ه موجب حق گرفتن آن کی یزیاب چکمن مصون بوده و در امان است، مگر به خاطر ارت
 باشد.  شود و حسابشان به عھده خدا می

زکات ». ھاست آن مگر به خاطر حقی که بر«ابوبکر گفت: آیا مگر پیغمبر نفرمود: 
ه خدا سوگند اگر از دادن بزغاله و یا و باید آن را پرداخت کنند. بھا  آن نیز حق است بر

کردند، خودداری ورزند، به خاطر  سر بند افساری که قبًال در عھد رسول پرداخت می
 .)١(خواھم جنگیدھا  آن آن با

                                           
 .۱/۵۱و مسلم،  ۱/۹۳بخاری،  - ١
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دادند، زیرا  نمی سو صحابه با این قبایل به این علت نجنگیدند که زکات را به ابوبکر
 دادند، ابوبکر با دادند و به ابوبکر نمی یخودشان زکات را به مستحقانش مھا  آن اگر
جنگید و این قول جمھور علماء مثل ابو حنیفه، احمد و غیره است که  نمیھا  آن
دھیم و بلکه خودمان آن را  گفتند: ما زکات را به امام نمی گویند: اگر آن قبایل می می

نیز به  سبوبکربجنگد، اھا  آن کنیم، امام اجازه نداشت با به مستحقانش پرداخت می
خاطر اطاعت از خودش با کسی جنگ نکرد، و نه حتی کسی را ملزم و مجبور به بیعت 
با خودش نمود، و به ھمین دلیل وقتی سعد از بیعت با او تأخیر و تعلل نمود، ابوبکر او 

 را مجبور به بیعت نکرد. 
ن زکات را اھل سنت بنو حنیفه را مرتد نامیدند چو«بنابراین ادعای این مطلب که 

عمر با جنگ با «و نیز جمله » معتقد به امامت او نبودندھا  آن دادند، زیرا به ابوبکر نمی
 کالم آشکارترین دروغ و افتراء است. ھردو  ،»بنو حنیفه مخالف بود

ولی اھل سنت کسی را که ریختن خون مسلمانان را روا شمرد و «افزاید:  مولف می

 صنامند، در حالی که خودشان از پیغمبر  مرتد نمی با امیر المؤمنین محاربه کرد،
اند که فرمود: ای علی! جنگ با تو، جنگ با من است و سازش با تو سازش  روایت کرده

 با من است. و به اجماع امت کسی که با پیغمبر بجنگد کافر است. 
 در جواب مولف باید گفت: 

اند، کذب  شنیده صاھل سنت خودشان این حدیث را از پیغمبر که  این اوًال: ادعای
اند؟ در  و دروغ و افتراء بر اھل سنت است، چه کسی نقل کرده که این حدیث را شنیده

از کتب حدیثی معروف نیست و نه با اسناد شناخته ھیچیک  حالی که این حدیث در
فرموده باشد، باز  ھم آن را صای روایت شده است. حتی اگر به فرض پیغمبر  شده

را  صگردد که ھمه آن را شنیده باشند، زیرا قرار نیست ھر حدیث پیغمبر  واجب نمی
قطعی نباشد و  صصدور حدیث از پیغمبر که  این ھمگان شنیده باشند، چه برسد به

ای نقل نشده باشد، و بلکه جعلی و ساختگی بودن آن به اتفاق  با سند شناخته شده
  محدثان مشخص باشد.

انجام نداد و  صجنگ جمل و صفین را برای عمل به دستور پیغمبر  سو علی
 بلکه به خاطر رأی و دیدگاھش در این باره وارد جنگ شد. 
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بن ابراھیم ھذلی از ابن علیه، از یونس، از  گوید: اسماعیل  ابوداود در سنن خود می
ه: درباره این عرض کردم ک سکند که گفت: به علی بن عباد نقل می حسن، از قیس 

کنید و  این کار را می صکار خودت برای ما توضیح دھید که آیا به خاطر امر پیغمبر 
چیزی در این باره  صگفت: پیغمبر  سباشد؟ علی یا نظر و دیدگاه خودتان می

 .)١(»نفرموده است و این دیدگاه خودم است
مثل ھا  آن نیز با سبودند، علی ، در حکم مرتدان میسبه عالوه اگر محاربان با علی

کرد، در حالی که از او به تواتر رسیده که در جنگ جمل اجازه  مرتدان بر خورد می
 تعقیب فراریان را نداد، اجازه کشتن مجروحان را نداد، اموالشان را به غنیمت نگرفت و

 را اسیر نکرد، و دستور داد یک منادی در بین لشکریانش دستور دھد که: فراریانھا  آن
را تعقیب نکنید، مجروحانشان را نکشید، و اموالشان را به غنیمت برنگیرید. ا ھ آن

کشت و فراریانشان  شمرد، حتمًا مجروحانشان را می دشمن را مرتد می سچنانچه علی
کرد. به عالوه عایشه در صف محاربان با علی بود، اگر روافض بگویند:  را تعقیب می

اند، و اگر بگویند: مادر ما بوده و  دا کافر شدهعایشه مادر ما نبوده است، به کتاب خ
 اند.  اتھام ناروا به ایشان نسبت دھند، باز به کتاب خدا کافر شده

گیری  به عالوه اگر محاربان با علی مرتد باشند. باید گفت: حسن از خالفت کناره
 به -کرد و آن را به یک شخص کافر و مرتد سپرد، و به این ترتیب یک امام معصوم 

خالفت را به یک کافر مرتد سپرده است. کاری که از مومنان عادی بدور  –نظر شیعه 
 است، چه برسد به معصومان. 

به عالوه اگر محاربان علی را مرتد و یارانش را مؤمن بنامیم پس ما باید اقرار کنیم 

َ�َنُ�ُ  إِنَّا﴿ فرماید: که ھمیشه این کفار مرتد بر مؤمنان غالبند، در حالی که خداوند می
ِينَ ٱرُُسلََنا وَ  ِ ٱَءاَمُنواْ ِ�  �َّ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوة ۡشَ�ٰدُ ٱَوَ�ۡوَم َ�ُقوُم  �ُّ

َ
 .]۵۱غافر: [ ﴾٥١ ۡ�

ا و (در یاند، در زندگی دن مان آوردهیه اکسانی را کامبران خود و ین پیقیما به «
 ».میدھ اری مییزند یخ ه گواھان به پا میکآخرت) روزی 

 لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَطآ�َِفَتاِن ِمَن  �ن﴿ عالوه باید اشاره کرد که خداوند در قرآن فرمود:و به 
ْ ٱ ۖ  ۡ�َتَتلُوا ۡصلُِحواْ بَۡيَنُهَما

َ
 .]۹الحجرات: [ ﴾فَأ

                                           
 .۴/۳۰۰نگا: السنن،  - ١
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 ».دیرا آشتی دھھا  آن و ھرگاه دو گروه از مؤمنان با ھم به نزاع و جنگ پردازند،«
به این ترتیب، خداوند این دو طایفه و گروه در حال جنگ را مؤمنان و برادران 

روایت شده  صکند. باید اضافه کرد که احادیثی نیز از پیغمبر  یکدیگر معرفی می

 تمرق مارقة ىلع«فرمودند:  صکنند: پیغمبر  است که خالف قول روافض را بیان می
 .» باحلق�فتالطائ و�أ تقتلهم � فرقة من املسلم�ح

شوند که  شوند، گروھی از دین خارج می یعنی: وقتی مسلمانان دچار تفرقه می
 جنگند.  نزدیکترین آن دو طائفه مسلمان به حق و حقیقت با آن خارجان از دین می

إن اب� هذا سيد، سيصلح اهللا به ب� فئت� عظيمت� «فرماید:  می صو باز پیغمبر
 .»من املسلم�

بن علی] فرزند من، سرور و آقا است، خداوند به وسیله او بین دو  حسنیعنی: این [
 کند.  گروه بزرگ اسالمی صلح برقرار می

 .»تقتلك الفئة ابلاغية«فرماید:  به عمار می صو پیغمبر 
 یعنی: گروه خروج کرده علیه حکومت تو را خواھند کشت. 

فرماید: گروھی  که میکشند، و بل فرماید: گروھی کافر تو را می نمی صپیغمبر 
. این احادیث در نزد علمای حدیث صحیح بوده و با اسناد )١(باغی تو را خواھند کشت

گروه مسلمان ھستند و کسی را که باعث ھردو  اند که متنوع و متعددی روایت شده
شود، مدح نموده است و نیز فرموده: خوارجی در ھنگام آن  صلح بین آن دو گروه می

آیند که نزدیکترین آن دو طایفه به حق و حقیقت با آن خوارج  پدید می تفرقه و اختالف
 خواھند جنگید.

توان به روافض گفت: اگر نواصب بگویند: علی ریختن خون مسلمانان را مباح  می
ھا  آن دانست و بدون امر خدا و رسولش و تنھا برای رسیدن خودش به ریاست با

 .)٢(»ملسلم فسوق وقتاهل �فرسباب ا«نیز فرموده  صجنگید. و پیغمبر 
 یعنی: سب و لعن مسلمان فسق، و قتل او کفر است. 

 .)١(»ال ترجعوا بعدي كفاراً يرضب بعض�م رقاب بعض«و باز فرموده: 

                                           
 منابع این حدیث قبًال بیان شد. - ١
 .۱/۸۱و مسلم،  ۱/۵۱نگا: بخاری،  - ٢
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 یعنی: بعد از من دوباره به کفر بر نگردید، به خاطر کشت و کشتار یکدیگر. 
 بنابراین احادیث، علی کافر بوده است. 

ھا  آن تر نخواھد بود، زیرا احادیثی که برھان شما از برھان نواصب قویدر این صورت 
 دھند، صحیح ھستند.  مورد استناد قرار می

ھرکس  شود و فساد نامیده میھا  انسان توانند بگویند: کشتن به عالوه، نواصب می
مردم را برای وادار کردن به اطاعت از خودش، بکشد، خواھان برتری طلبی و فساد بر 

ارُ ٱ تِۡلَك ﴿فرماید:  وی زمین است، مثل فرعون خداوند میر ِيَن َ�  �ِخَرةُ ٱ �َّ َ�َۡعلَُها لِ�َّ
 �ِ � �ِض ٱيُرِ�ُدوَن ُعلُّوٗ

َ
 .]۸۳القصص: [ ﴾٨٣لِۡلُمتَّقَِ�  لَۡ�ٰقَِبةُ ٱَوَ� فََساٗد�ۚ وَ  ۡ�

ی یجو اراده برتریه کم یدھ سانی قرارمیکن سرای آخر تو را (تنھا) برای ی(آری) ا«
 ».زگاران استیبرای پرھ یکو عاقبت ن ؛ن و فساد را ندارندیدر زم

شود،  خواھان فساد و برتری طلبی بر روی زمین باشد، رستگار نمیھرکس  بنابراین
به خاطر  سدادند، از این باب نیست، زیرا ابوبکر که زکات نمیھا  آن با سو جنگ صدیق

جنگید و نه برای وادار کردن به اطاعت ھا  آن با صعدم اطاعتشان از خدا و پیغمبر 
فرض بوده است و ابوبکر به منظور اقرار به وجوب و ھا  آن از خودش. زیرا زکات بر

جنگید. ولی کسی که برای وادار کردن مردم به اطاعت از ھا  آن پرداخت زکات با
 ھان فساد و برتری طلبی است.بجنگد، خواھا  آن خودش با

                                                                                                       
 .۸۲-۱/۸۱و مسلم،  ۱/۳۱بخاری،  - ١



 

 

 :)۴۳فصل (
 گوید معاویه بدتر از ابلیس است رد بر رافضی که می

بدتر از ابلیس کسی اند که:  بعضی از بزرگان چه نیک گفته«گوید:  مولف رافضی می
اش شریک نبوده ولی در میدان معصیت دوش به دوش  است که با او در طاعات گذشته

کند. و علماء تردیدی در مورد این مطلب ندارند که ابلیس از ھمه  شیطان حرکت می
مالئکه عابدتر بوده است و عرش خداوند را شش ھزار سال به تنھایی حمل کرده است، 

اوند آدم را خلق و او را خلیفه روی زمین قرار داد و به ابلیس امر و تنھا وقتی که خد
کرد برای او سجده کند، ابلیس تکبر ورزید و به ھمین دلیل مستحق طرد و نفرین 

ھمچنان در  صھا بعد از ظھور پیغمبر  خداوندی گشت. حال آن که معاویه تا سال
مؤمنین به عنوان امام از پرستی باقی ماند، و سپس در پذیرفتن امیر ال شرک و بت

اطاعت خدا سرپیچی کرده و تکبر ورزید، و این در حالی که بود که ھمه مردم بعد از 
 ».قتل عثمان با او بیعت کرده بودند. بنابراین معاویه از ابلیس بدتر است

در جواب مؤلف باید گفت: این کالم لبریز از جھالت، ضاللت و خروج از دین اسالم 
ز کل ادیان و بلکه خروج از عقالنیتی است که بسیاری از کفار نیز از آن و بلکه خروج ا

 برد.  در این کالم تدبر کند، به اعتبار آن پی میھرکس  مند ھستند. به گونه که بھره
شود، از پیروان ابلیس  وارد جھنم میھرکس  اوًال: ابلیس از ھر کافری کافرتر است و

ۡمَ�َنَّ ﴿ فرماید: است، ھمچنانکه خداوند می
َ
ۡ�َعَِ�  َ�

َ
ن تَبَِعَك ِمۡنُهۡم أ َجَهنََّم مِنَك َوِممَّ

 .]۸۵ص: [ ﴾٨٥
 ».ردکند، پر خواھم کروی یه از تو پکدام از آنان که جھنم را از تو و ھر ک«

کند و آن را بر  و ابلیس است که پیروان خود را به ھر زشتی و ناپسندی امر می
کسی از ابلیس بدتر خواھد بود؟ مخصوصًا از  گرداند پس چگونه ایشان آراسته می

 مسلمانان و مخصوصًا از صحابه؟
کسی که در انجام طاعات گذشته ابلیس با او شریک نبوده و در «گوید:  مولف می

 ».کند، از ابلیس بدتر است میدان معصیت دوش به دوش ابلیس حرکت می
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 ابلیس بدتر است. زیرامعصیت خدا را بکند، از ھرکس  کند که این کالم اقتضاء می
در انجام طاعات گذشته ابلیس با او شریک نیست و در صورت ارتکاب گناه، ھیچکس 

 صآدم و نسل او از ابلیس بدترند، چرا که پیغمبر  ،ھمکار شیطان شده است. بنابراین
. یعنی: ھمه فرزندان آدم خطا )١(»لك ب� آدم خطاء، وخ� اخلطائ� اتلوابون«فرمودند: 

 ند و بھترین خطا کاران، توبه کنندگان ھستند. کن می
ھرکس  به عالوه آیا از کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان دارند، کسی گفته است:

از مسلمانان که مرتکب گناھی شود، از ابلیس بدتر است؟ آیا فساد و بطالن این قول از 
نظر اسالم بدیھی نیست؟ گوینده این کالم نیز به صورت بدیھی کافر و از دین خارج 

 است و بنابراین شیعیان دائمًا در حال گناه ھستند، پس از ابلیس بدترند. 
لی مرتکب گناه شد، بنابراین از ابلیس بدتر از این گذشته، اگر خوارج بگویند: ع

توانند دلیل و برھانی بر عصمت او ارائه دھند، روافض  است. در این صورت روافض نمی
نیز عاجزند، چه برسد به اثبات عصمت  سحتی از اثبات ایمان و امامت و عدالت علی

یا با مثل خودش شود و  او. زیرا ھر استداللی که روافض در این باره دارند یا نقض می
 معارض است. ولی اھل سنت قادر به اثبات ایمان و امامت او ھستند. 

 .]۱۲۱طه:[ ﴾١٢١َ�َغَوٰى  ۥوََعَ�ٰٓ َءاَدُم َر�َّهُ ﴿ و بنابر دیدگاه جمھور علماء در تفسیر آیه:
 ».رد، و از پاداش او محروم شدک(آری) آدم پروردگارش را نافرمانی «

صحیح باشد به این معنی خواھد بود که آدم از ابلیس  اگر کالم این مولف رافضی
لوازم این کالم مولف و وجوه فساد آن به حدی است که از که  این بدتر باشد. خالصه

 اند.  حصر و شمارش خارج
ثانیًا: کالم مولف، کالمی است بدون دلیل و بلکه کالمی است که در ذات خودش 

ابلیس کسی است که در انجام طاعات با توان گفت: بدتر از  باطل است. چگونه می
 ابلیس شریک نبوده ولی در میدان معصیت ھمکار اوست؟ 

توان چنین گفت، زیرا ھیچ کسی دوش به دوش ابلیس کل میدان معصیت را  نمی
در معصیت ھمتای شیطان گردد، ھا  انسان قابل تصور نیست که یکی از و اصالً نپیموده 
 راه و از راه به در کند. ای که ھمه مردم را گم به گونه

                                           
 و غیره. ۲/۱۴۲۰، ابن ماجه، ۴/۷۰ترمذی  - ١
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طاعات گذشته ابلیس نیز اعتباری ندارد، زیرا کفر ابلیس باعث انھدام و از بین 
شود، بنابراین طاعات گذشته ابلیس وزن و ارزشی ندارند چرا که  رفتن آن طاعات می

را زایل نموده است، در گناه و معصیت ھم کسی ھمتای ابلیس نیست. پس ھا  آن کفر
دتر از ابلیس ممتنع است. و کسی که بعد از ابلیس آمده و در طاعات وجود کسی ب

کند،  گذشته ابلیس با او شریک نبوده ولی در اندکی از معاصی ابلیس با او ھمکاری می
 از ابلیس بدتر نخواھد بود. پس چگونه کسی از ابلیس بدتر است؟ 

کند و حداقل چیزی که  شیعه را نیز نقض می –درست و نادرست  –و این اصول 
گرداند، این است که طبق اصل مقرر توسط مولف رافضی، باید یاران  الزم میھا  آن علیه
از آنانی که با او بیعت نکردند، بدتر باشند، زیرا آن صحابه قبل از بیعت  سعلی

ھا  آن معصیت با، ایمان آورده بودند و این بیعت کنندگان در میدان سکنندگان با علی
 اند.  ھم داستانند، چرا که اینان نیز از علی سرپیچی کرده

ثالثًا: به چه دلیلی ابلیس عابدترین مالئکه بوده است؟ و شش ھزار سال عرش خدا 
که  این اجماًال حامل عرش بوده است؟ و یاکه  این کرده است؟ و یا را به تنھایی حمل می

ای و گودالی  ای از آسمان و ھیچ چاله ھیچ گوشهکه  این طاووس مالئکه بوده است؟ و یا
ای بجا آورده  شیطان در آن نمازی و سجدهکه  این بر روی زمین وجود ندارد، مگر

 ھا است؟  است؟ و اقوال دیگری از این قبیل که بر سر زبان
توان فھمید. نه در قرآن و نه در  چنین اموری نقلی بوده و تنھا با خبر صحیح می

ترین مردم،  چیزی در این باره وارد نشده است. آیا جز جاھل صحیح پیغمبر اخبار ص
 ورزد؟!!  کسی در اصول دین به چنین اموری احتجاج می

ه بوده کس عابدترین مالئیابلکه  این علماء در«گوید:  تر اینکه، مولف می و عجیب
 ».است، تردیدی ندارند

سایر مسلمانان چنین چیزی را باید گفت: کدامیک از علمای صحابه، تابعین و 
از علماء ھیچیک  این قول مورد اتفاق ھمه علماء باشد وکه  این اند؟ چه برسد به گفته

 در آن تردید نداشته باشد؟
اند و امری است که جز از  از علمای مسلمان نگفتهھیچیک  این کالم را ھیچ وقت،

ا سند صحیح و نه با سند نه ب –توان آن را فھمید و ھیچ کسی آن را  طریق نقل نمی
نقل نکرده است. و اگر بعضی از واعظان و مولفان کتب زھد و  صاز پیغمبر  –ضعیف 

یا بعضی از مفسرانی که از ذکر اسرائیلیات بدون سند ابایی ندارند، چنین مطلبی را 
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گردد پس چگونه در اثبات  ذکر کرده باشند، دلیلی بر حجیت، صحت و اعتبار آن نمی
توان به آن احتجاج کرد و صحابه را نیز  ن ابلیس از ھر انسان گناھکاری، میبھتر بود

 بھتر است؟ ھا  آن قرار داد که ابلیس ازھایی  انسان در ردیف آن
ھرگز ابلیس را به خوب بودن و عبادتی سابق و یا غیر  صنه خدا و نه پیغمبر 

ت و طاعتی، کفر اند، اگر چه حتی در صورت اثبات چنین عباد سابق توصیف نکرده
 شود.  ورزیدن باعث انھدام و از بین رفتن آن عبادت و طاعت می

ابلیس به که  این ھیچ یک از علماء شکی ندارند در مورد«گوید:  میکه  این تر عجیب
 ».تنھایی عرش خدا را شش ھزار سال حمل کرده است

اند؟ و  گفته از علمای مورد قبول مسلمانان چنین چیزی راھیچیک  سبحان الله! آیا
گوید؟ چنین مطلبی  آیا جز افراد غرق در جھالت، کس دیگری چنین چیزی را می

شود و چیزی از  جز از طریق نقل انبیاء فھمیده نمی –چنانکه حق و درست باشد 
 در این باره نقل نشده است.  صپیغمبر 

ز ثابت شده است. و اسالم انسان را ا سو نیز باید گفت: مسلمان شدن معاویه
ادعا کند معاویه بعد از آن مرتد شده است، چنانچه ھرکس  ُبرد. پس اش می گذشته

 کذب ادعای این شخص نامعلوم باشد، باید گفت: ادعای بدون دلیل کرده است. حال
تا پایان عمر، به اسالم پایبند بود،  سکذب ادعای او مسلم است، چرا که معاویهکه  آن

ماندند، و از ھمان طریقی که ماندن بر اسالم اکثر ھمچنانکه غیر او بر اسالم باقی 
گردد.  شود، از ھمان طریق ماندن معاویه بر اسالم نیز ثابت می صحابه و غیره ثابت می

آشکارتر از دلیل کسی نیست که  شو دلیل مدعی ارتداد معاویه، عثمان، ابوبکر و عمر
کند علی مرتد شده است. پس اگر ارتداد علی کذب باشد، کذب ارتداد بقیه نیز  ادعا می

شود، چرا که دلیل ماندن اینان بر ایمان، آشکارتر و شبھه  به طریق اولی ثابت می
 تر است.  خوارج مبنی بر ارتداد علی از شبھه روافض مبنی بر ارتداد اینان قوی

توان گفت: اگر ادعای ارتداد سایرین صحیح باشد، باعث طعن و ایراد به  باز می و
علی، حسن و دیگران است. توضیح اینکه: اثبات این ادعا به این معنی است که علی و 

اند و حسن زمامداری مسلمانان را به مرتد واگذار  غیره در برابر مرتدان، مغلوب شده
رای خالد بزرگتر از نصرت علی خواھد بود. خداوند کرده است. و یاری و نصرت خدا ب

کند، بنابراین استحقاق خالد برای  از علی و خالد ظلم نمیھیچیک  عادلی است که به
 یاری بیش از استحقاق علی و بنابراین از او برتر بوده است. 
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 ».بیعت کردند –علی  -و ھمه مردم بعد از عثمان با او «گوید:  مولف می
فایده است و اگر  گر چه این عبارت حجت و دلیل نیست، پس ذکر آن بیباید گفت: ا

دلیل و حجتی به نفع علی است، باید یادآور شد که بیعت مردم و اتفاق نظر مردم در 
مورد خالفت عثمان بزرگتر و بیشتر از بیعت با علی بوده است، در حالی که روافض 

مرده و بلکه مؤمن متقی به حساب کسی را که از اطاعت عثمان سر باز زند، کافر نش
 آورند.  می

و نیز باید گفت: اتفاق نظر مردم در مورد انتخاب ابوبکر نیز بیش از علی بوده است، 
کنند علی تا مدتی از بیعت  در حالی که شما و غیر شما نیز کسانی ھستند که ادعا می

خدا در مورد نصب  کرد. پس بنابر قول شما علی باید از اطاعت با ابوبکر خودداری می
ابوبکر به عنوان امام و خلیفه بر او خودداری ورزیده باشد و در نتیجه علی به مقتضای 

شود. پس یا علی کافر است و یا استدالل روافض  حکم خود روافض کافر شمرده می
 باطل، و اگر کافر بودن علی نادرست است، پس استدالل روافض باطل است. 

ای بیعت ھمه مردم با علی آشکارترین دروغ است. زیرا به عالوه باید گفت: ادع
با علی بیعت  –در حدود نیمی، یا بیشتر و یا کمتر از نصف  –بسیاری از مسلمانان 

 نکردند، و سعد بن ابی وقاص و ابن عمر و دیگران بیعت نکردند. 
 ».نشست –علی  –و معاویه به جای او «گوید:  مولف می

است، زیرا معاویه در ابتدای امر خواھان زمامداری برای این کالم نیز کذب و دروغ 
خودش نبود و به ھنگام رو در رو شدن با علی نیز قصد گرفتن زمامداری از او را 

ورزیدند و بر ھمان منصب  نداشت، بلکه معاویه و یارانش تنھا از بیعت با علی امتناع می
اقی ماند و به ھنگام ماجرای قبلی خودش که والیت شام در دوران عمر و عثمان بود، ب

 حکمیت تنھا متولی رعیت خودش بود. 
پس اگر منظور مولف این است که معاویه در آن سرزمین از امر علی اطاعت 

گوید: من بر سر چیزی که در دست و تحت  کرد، صحیح است، ولی معاویه می نمی
از او برای من کنم، و در عین حال وجوب اطاعت  سیطره علی است، با او منازعه نمی

ثابت نشده است. و این کالم معاویه، چه درست باشد و چه نادرست، باعث بدتر شدن 
را از ابلیس بدتر بداند، غایتی  صصحابه پیغمبر ھرکس  گردد. و معاویه از ابلیس نمی

از این نظر  –و مؤمنان و دشمنی با بھترین مردمـان  صبرای افتراء بر خدا، پیغمبر 
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ه است. و خدا پیغمبران و مؤمنان را در زندگی دنیایی و در روز باقی نگذاشت –
 دھد.  رستاخیز یاری می

ای برساند، او را از مھار عقل نیز خارج  وقتی ھوی پرستی شخص را به چنین مرحله
کند، چه برسد به مھار علم و دین. از خدا خواستاریم ما را از ھر بالیی در امان دارد  می

خود واجب گردانیده که صاحبان چنین کالمی را خوار کند و انتقام و ھمانا خداوند بر 
را از این افراد ظالم و افتراء زننده  –پیغمبران و غیر پیغمبران  –بندگان مؤمنش 

 بگیرد.



 

 

 :)۴۴(فصل 
 سدربارۀ امامت یزید و قتل حسین

و بعضی چنان در تعصب فرو رفتند که قائل به امامت یزید «گوید:  مولف رافضی می
بن معاویه شدند، در حالی که افعال زشت و ناپسندی از او سر زد، از قبیل: کشتن امام 

پاالن  بر روی شتر بدونھا  آن حسین، غارت اموالش، بی حرمتی به زنانش و گرداندن
در شھر. در حالی که دستان زین العابدین را بسته بودند و به کشتن حسین قناعت 

را بر نیزه کردند، ھا  آن اش را با اسبانی لگد مال کرده و سر نکرده و دست و پا و سینه
اند که در روز قتل حسین، از آسمان خون  در حالی که مشایخ خودشان روایت کرده

» الطبقات«آورده است و ابن سعد در » شرح الوجیز«عی در بارید: این مطلب را راف
بیان کرده که در روز قتل حسین، چنان سرخی در آسمان ظاھر شد که قبًال سابقه 

خون که  این ھیچ سنگی [در آن روز] برداشته نشد، مگر«گوید:  نداشت و ھمچنین می
ھا پاک  ز از روی لباسای در زیر آن وجود داشت و از آسمان بارانی بارید که ھرگ تازه

 نشد. 
در دنیا مجازات که  این از قاتالن حسین باقی نماند مگرھیچیک  گوید: زھری می

شد: یا از طریق کشته شدن یا کور شدن، یا رو سیاه شدن و یا از دست دادن دارایی در 
 مدت کوتاھی. 

کرد که احترام حسن و حسین را نگه دارند و  نیز بسیار سفارش می صو پیغمبر 
ھای من در نزد شما ھستند. و خداوند متعال آیه زیر را در بیان  گفت این دو، امانت می

ۡ� ﴿ نازل کرد:ھا  آن شأن
َ
ٓ أ ۡجًرا إِ�َّ  َٔ قُل �َّ

َ
ةَ ٱلُُ�ۡم َعلَۡيهِ أ � ٱِ�  لَۡمَودَّ  .]۲۳الشوری: [ ﴾لُۡقۡرَ�ٰ

ام  یشاوندیه به خاطر خوکخواھم مگر آن  ینم یگو: در برابر آن از شما پاداش و مزدب«
و   در قرابت  یو دوست  طلبم، مودت یاز شما م  آنچه  هک: بل یعنید (یمرا دوست داشته با

  هکرا   یوندیو پ  فقط صله  پس ،و شما وجود دارد  من  انیم  هک  است  یا ینسب  یکینزد
را در   نید و اگر فقط اینک  تیرا رعا  د و ھمانیشما وجود دارد، در نظر آورو   من  انیم

  و اجازه  ردهک  یرا خال  و مردم  من  انید و میتاز ینم  عجوالنه  د، بر منیباش  نظرداشته
 («. برسانم  آنان  را به  دعوت  نیا  هکد یدھ یم
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ن در تعصب و قائل شدن ور شد در جواب مولف باید گفت: اگر مراد مولف از غوطه
به امامت یزید بن معاویه این باشد که بعضی از اھل سنت یزید او را از زمره خلفای 

دھند، باید  ای مثل ابوبکر، عمر، عثمان و علی قرار می راشدین و ائمه ھدایت یافته
ای ندارند، اگر چه بعضی از جاھالن  از علمای مسلمانان چنین عقیدهھیچیک  گفت:

نشین و  ای را داشته باشند، ھمچنانکه از بعضی از جاھالن ُکرد بادیه عقیدهچنین 
اند و بعضی او را یکی  دانسته می صنقل شده که یزید را از صحابه پیغمبر ھا  آن امثال

اند، ولی  اند و بعضی نیز او را از زمره خلفای راشدین بر شمرده از پیغمبران دانسته
الی نیست که شایسته اعتنا و توجه باشد. اگر چه این اقوال چنین افراد جاھلی، اقو

نادانان با وجود چنین جھالتی، باز ھم از جاھالن شیعه و ملحدانی بھترند که قائل به 
الوھیت علی و یا نبوت او ھستند، و یا معتقدند باطن شریعت ظاھر شریعت را نقض 

زه، نماز، حج و زکات از گویند: رو کند، ھمچنانکه اسماعیلیه و نصیریه و غیره می می
 کنند.  شود و معاد را انکار می خواص ایشان ساقط می

ولی علمای اھل سنت ھیچ کدام بر این باور نیستند که یزید و امثال او از زمره 
خلفای راشدین مثل ابوبکر، عمر، عثمان و علی ھستند، و بلکه اھل سنت بنابر حدیث 

شود:  باشند و بعد از آن ملوکیت شروع می مذکور در سنن قائل به سی سال خالفت می

» 
ً
 .)١(»خالفة انلبوة ثالثون سنة ثم تص� ملاك

 شود.  یعنی: خالفت بعد از نبوت سی سال است و بعد از آن ملوکیت شروع می
و اگر مراد مولف از قائل شدن به امامت یزید، این است که بعضی از اھل سنت بر 

مسلمانان و خلیفه زمان خود و صاحب قدرت بوده  این باورند که: یزید پادشاه جمھور
در زمان خودش چنین ھریک  است، ھمچنانکه سایر خلفای بنی امیه و بنی عباس

آن را انکار کند، بسیار از ھرکس  باید گفت: این امری بدیھی و آشکار است و اند. بوده
به این ترتیب فھم و شعور بدور است، زیرا بعد از وفات معاویه، با یزید بیعت شد و 

 دیگر به یزید رسید. ھای  سرزمین حکومت بر شام، مصر، عراق، خراسان و
و این به قدرت رسیدن به معنی امام و خلیفه و سلطان بودن اوست، ھمچنانکه امام 

دھد و ھر وقت شخصی امام نماز  نماز جماعت کسی است که برای مأمومان، امامت می
تواند  او آشکار و محسوس و بدیھی است و کسی نمیجماعت گردد، اطالق واژه امام بر 

                                           
 منابع این حدیث قبًال ذکر گردید. - ١
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آن امام نیکوکار باشد و یا فاجر، مطیع اوامر خدا باشد و یا که  این آن را انکار کند، ولی
 نافرمان، این مسأله دیگری است. 

اھل سنت که معتقد به امامت یکی از این افراد مثل یزید، عبدالملک یا منصور و 
این مسأله را انکار کند انکارش ھرکس  به این اعتبار است وغیره ھستند، اعتقادشان 

 شبیه انکار والیت ابوبکر، عمر و عثمان و حکومت کسری و قیصر و نجاشی است. 
از علمای مسلمان ھیچیک  یکی از این خلفاء معصوم باشد، این عقیدهکه  این ولی

جمیع افعال مطیع  این خلفاء در ھمه امور عادل باشند و یا درکه  این نیست و نیز
 از ائمه مسلمان نیست. ھیچیک  فرمان خدا باشند، این عقیده نیز باور

در مورد شھادت حسین نیز باید گفت: شکی نیست که حسین مظلومانه به شھادت 
اند. و کشتن حسین  رسید، ھمچنانکه شھدای مظلوم شبیه به او به شھادت رسیده

ا کشته، کسی که به قتل او کمک نمود و معصیت خدا و رسول خدا است: کسی که او ر
اند. و این ماجرا مصیبتی است  کسی که به قتل او راضی است، ھمه مرتکب گناه شده

که بر سر مسلمانان آمد و این شھادت و گواھی بر صدق ایمان حسین و باعث رفع 
قبًال به خوشبختی ابدی  –حسن  –درجه و منزلت ایشان است. حسین و برادرش 

توان به آن رسید، در حالی  مژده داده شده بودند، سعادتی که جز با نوعی آزمایش نمی
که این دو بزرگوار سوابق درخشانی مانند سایر بزرگان اھل بیت نداشتند، زیرا این دو 

ولی در دامان اسالم متولد شدند و رشد کردند و در امن و امان و عزت و اقتدار زیستند 
یکی مسموم گردید و دیگری به شھادت رسید تا به این ترتیب به زندگی خوشبختان و 

 جایگاه شھیدان برسند. 
ولی آنچه در ماجرای قتل حسین روی داد بزرگتر از کشتن انبیاء نبود. خداوند در 

کشتند و کشتن پیغمبر  قرآن خبر داده که بنی اسرائیل پیغمبران را به ناحق می
ناه و معصیت است، و ھمچنین کشتن علی و نیز کشتن عثمان بزرگترین بزرگترین گ

ھا صبر پیشه  گناه و معصیت است. مادام که چنین است، واجب است به ھنگام مصیبت
 سازیم، آنگونه که خدا و پیغمبرش دوست دارند. 

شدن حسین دو بدعت را در بین مردم پدید  ه از ماجرای کشتهشیطان با استفاد
زنی و داد و فغان  ت اندوه و بدعت نوحه خوانی در روز عاشورا از قبیل سینهآورد: بدع

سرایی و کارھایی که نتیجه آن بود، مثل سب و لعن  و گریه و زاری و تشنگی و مرثیه
ای که سب و لعن دامن سابقان  گناه، و به گونه گذشتگان و گناھکار شمردن افراد بی
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شود که بسیاری از آن کذب و  خوانده می نخستین را ھم گرفت. اخبار تأسف آوری
چنین مراسمی را پدید آورده، ھدفی جز گشودن باب فتنه و تفرقه ھرکس  دروغ است و

بین امت اسالمی را نداشته است. زیرا چنین کارھا و مراسمی به اتفاق امت نه واجب 
طر است و نه مستحب، بلکه بر پا داشتن مراسم نوحه خوانی و گریه و زاری به خا

است،  صھای قدیمی از بزرگترین کارھای تحریم شده توسط خدا و پیغمبر  مصیبت
 ھمچنانکه بدعت سرور و سرمستی چنین است. 

در شھر ھا  آن آنچه مولف درمورد بی حرمتی به زنان و فرزندان حسین و گرداندن
 یبر روی شتر بدون پاالن ذکر کرده، دروغ و باطل است: شکر خدا ھرگز ھیچ مسلمان

ھرگز غصب بنی  صاز خاندان بنی ھاشم را غصب نکرده است و امت محمد ھیچیک 
گویند.  ھاشم را مباح و روا نشمرده است، ولی ھوی پرستان و نادانان بسیار دروغ می

گویند: حجاج اشراف (یعنی بنی ھاشم) را  پرستان می ھمچنانکه بعضی از ھمین ھوی
 کشت.

زیر آن که  این در دنیا برداشته نشده مگر و ھمچنین این مقوله که: ھیچ سنگی
 دروغ آشکار است. ،خون تازه یافته شده
در ھمین که  این باقی نماندند مگر ساز قاتالن حسینھیچیک  واما گفته زھری:

 دنیا به سزای خویش رسیدند.
این سخن امکان دارد که صحیح باشد چرا که سرکشی و بغاوت گناھیست که 

و بغاوت بر حسین از بزرگترین  ،رساند یفر اعمالش میسرکش را به سرعت به ک
 ھاست. بغاوت

ۡ� ﴿ اما این فرموده خداوند: و
َ
ٓ أ ۡجًرا إِ�َّ  َٔ قُل �َّ

َ
ةَ ٱلُُ�ۡم َعلَۡيهِ أ � ٱِ�  لَۡمَودَّ  ﴾لُۡقۡرَ�ٰ

 .]۲۳الشوری: [
شوری  ۀچرا که این آیه مبارکه در سور ،استدالل به این آیه اصال درست نیست

شوری بدون شک مکی بوده و قبل از ازدواج علی و فاطمه یعنی قبل  ۀباشد و سور می
از تولد حسن و حسین نازل شده است، چرا که ازدواج علی با فاطمه در سال دوم 

بدر که در رمضان  ۀمسلمانان از غزوکه  این ھجرت در مدینه صورت گرفت و بعد از
 و فاطمه ازدواج نمودند. علی ،سال دوم اتفاق افتاد برگشتند

مبارکه طوری که عبدالله بن عباس بیان نموده اینست که ھیچ  ۀو مراد از آی
پس  ،قرابت و خویشاوندی داشتھا  آن پیامبر باکه  این ای از قریش نبوده مگر قبیله
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ۡ� ﴿ خداوند این آیه را نازل فرمود:
َ
ٓ أ ۡجًرا إِ�َّ  َٔ قُل �َّ

َ
ةَ ٱلُُ�ۡم َعلَۡيهِ أ � ٱِ�  لَۡمَودَّ  ﴾لُۡقۡرَ�ٰ

 .]۲۳الشوری: [
 و این روایت به اتفاق ھمه کسانی که با علم حدیث آشنایی دارند دروغ است.





 

 

 :)۴۵صل (ف
 دنبالۀ سخن در مورد یزید بن معاویه

گروھی از کسانی ھم که قائل به امامت یزید نیستند در «گوید:  میمولف رافضی 
لعنت او قائل به توقف ھستند، در حالی که از دیدگاه خودشان ھم یزید با قتل حسین و 

َ� لَۡعَنُة ﴿ فرماید: ھتک حرمت او، ظلم نمود و خداوند می
َ
ِ ٱ� ٰلِِم�َ ٱَ�َ  �َّ  ﴾١٨ ل�َّ

 ».ظالمان بادای لعنت خدا بر « .]۱۸هود:[
نقل  سو ابو الفرج ابن جوزی که از شیوخ و بزرگان حنابله است از ابن عباس

بن زکریا  وحی کرد که: من به خاطر یحیی  صکند که گفت: خداوند به محمد  می
 ھفتاد ھزار نفر را کشتم و به خاطر پسر دخترت صد و چھل ھزار نفر را خواھم کشت. 

کند: در حالی که کاالی تجاری داشتم در  ل میسّدی که از بزرگانشان است، نق
کربالء اتراق نمودم، نزد مردی رفتیم و با او شام خوردیم. در مورد کشته شدن حسین 

به که  این در کشته شدن حسین سھیم نبوده، مگرھیچکس  صحبت شد و ما گفتیم:
ھیم گویید، من خودم در آن س شیوه مرده است. مرد گفت: چرا دروغ میترین  قبیح

ام. سّدی  بودم و از کسانی ھستم که او را کشتند و دچار ھیچ مصیبتی ھم نشده
گوید: اواخر شب صدای فریادی شنیدم، پرسیدیم: چه خبر شده؟ گفتند: ھمان مرد  می
خواست چراغ روشن کند که انگشتش آتش گرفت و آتش سراسر وجودش را در بر  می

د! او را دیدم که مثل یک تکه زغال سیاه گوید: به خدا سوگن گرفت و سوخت. سّدی می
 شده بود. 

مھنا بن یحیی از احمد بن حنبل در مورد یزید پرسید، جواب داد: یزید ھمان کسی 
است که آن کار را کرد. گفتم: چه کار کرد؟ گفت: مدینه را غارت کرد. روزی فرزند 

کنند. گفت: فرزندم!  نیکوکارش به او گفت: مردم ما را به پذیرفتن والیت یزید متھم می
پذیرد؟ گفت: پس چرا  آیا کسی که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارد والیت یزید را می

کنم که خداوند او را لعنت  کنی؟ جواب داد: چگونه کسی را لعنت نمی او را لعنت نمی

َعَسيۡتُۡم إِن  َ�َهۡل  ﴿ کرده است؟ گفت: یزید کجا لعنت شده است؟ جواب داد در آیه:
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ْ ِ� تَ  ن ُ�ۡفِسُدوا
َ
ُۡتۡم أ �ِض ٱَو�َّ

َ
رَۡحاَمُ�ۡم  ۡ�

َ
ْ أ ُعٓوا ْوَ�ٰٓ�َِك  ٢٢َوُ�َقّطِ

ُ
ِينَ ٱ أ ُ ٱلََعَنُهُم  �َّ َّ� 

بَۡ�ٰرَُهۡم 
َ
� ٰٓ�َ�ۡ

َ
ُهۡم َوأ َصمَّ

َ
 .]۲۳-۲۲محمد: [ ﴾٢٣فَأ

ن انتظار ید، جز ای) روی گردان شوصات قرآن و رسول الله ن دستوریاگر (از ا«
(گروه ستمگر و ظالم) ھا  آن .دینکشاوندی یوند خوین فساد و قطع پیه در زمکرود  می

ر و کشان را یھا ش دورشان ساخته، گوشیه خداوند از رحمت خوکسانی ھستند ک
 ».رده استکور کشان را یچشمھا

آیا فسادی بزرگتر از قتل و غارت مدینه در سه روز و غصب اھل شھر وجود دارد؟ 
به ھا  آن ز بزرگان قریش و انصار و مھاجران را کشت که تعدادیزید در آنجا جمعی ا

ھا ھزار نفر  ھا و زنان ناشناخته و غیر معروف ده ھا و آزاده رسد و از بنده ھفتصد نفر می
رسید و  صای که خون به مقبره محمد  را کشت. مردم در خون غلطیدند، به گونه

 ن کرد و به آتش کشید. مسجد از خون پر شد. سپس کعبه را با منجنیق ویرا
فرموده بودند: قاتل حسین در تابوتی از آتش خواھد بود و نصف  صو پیغمبر 

عذاب اھل جھنم بر اوست. دستانش بسته و پاھایش به زنجیری از آتش کشیده خواھد 
شد. به سر در آتش جھنم خواھد افتاد و تا قعر جھنم خواھد رفت. دارای بویی است 

ماند و  برند. و در آن آتش جاودانه می بدی آن به خدا پناه میکه اھل جھنم از شدت 
ھا  آن چشد، ھر وقت پوستشان بپزد، خداوند پوستی جدید بر عذاب دردناکی می

شود و از  برداشته نمیھا  آن اندازد تا عذاب را بچشند، حتی یک لحظه ھم عذاب از می
در انتظارشان است و که چه عذابی ھا  آن شوند. وای بر آب جوشان خورانده می

فرمودند: خشم خدا و خشم من در مورد کسی شدید است که  صھمچنین محمد 
 ».خون اھل بیت من را بریزد و با اذیت عترت من، مرا آزار دھد

در جواب مولف باید گفت: لعنت یزید در حکم لعنت سایر پادشاھان و خلفای مثل 
ر بن ابو عبید ثقفی امیر عراق که در خودش است، و یزید از دیگران بھتر بود: از مختا

ظاھر مدعی انتقام حسین از قاتالنش بود، بھتر است. مختار مدعی بود جبرئیل بر او 
 تر بود.  بن یوسف بھتر بود، زیرا به اتفاق مردم از یزید ظالم  شود. و از حجاج نازل می

توان گفت،  میبا این وجود، باید گفت: غایت چیزی که در مورد یزید و سایر ملوک 
اند و به لعنت یک فاسق معین و مشخص امر نشده است  فاسق بودهھا  آن این است که
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فقط برای لعنت یک نوع و یک جنس بوده، و نه  صو لعنت نمودن از زبان پیغمبر 

 .)١(»لعن اهللا السارق؛ �رسق ابليضة فتقطع يده«لعنت یک شخص معین، مثل: 
 گردد.  دزدد و دستش قطع می که تخم مرغ مییعنی: خداوند دزد را لعنت کند، 

 .)٢(»لعن اهللا من أحدث حدثاً، أو آوى �دثاً «و مثل: 
دھد،  آورد و یا بدعت گزاری را مأوی می یعنی: خدا کسی را که بدعتی پدید می

 لعنت کند. 

 .)٣(»لعن اهللا آ�ل الر�ا، ومو�ه، و�تبه، وشاهديه«و نیز: 
 ھنده، کاتب آن و دو شاھدش را لعنت کند. یعنی: خداوند رباخوار، رباد

 .)٤(»لعن اهللا املحلل واملحلل هل«و یا مثل: 
 شود، لعنت کند.  یعنی: خداوند محلل را و کسی را که کار برای او انجام می

لعن اهللا اخلمر واعرصها، ومعترصها، وحاملها، واملحمولة إيلها، «و باالخره مثل: 
 .)٥(»وساقيها، وشار�ها، وآ�ل ثمنها

گیرد، آنچه شیره شراب از آن  یعنی: خداوند شراب را، کسی که شیره آن را می
که  آن شود، ساقی آن، شراب به سوی او حمل میکه  آن شود، حامل شراب، گرفته می

 خورد، ھمه را لعنت کند.  پول حاصل از آنرا میکه  آن نوشد و می
را ھا  آن بود که نایبان و عشیره ولی آنچه یزید با اھل حره انجام داد، به این خاطر

فرستاد و ھا  آن ای نزد خلع و اخراج کرده بودند. یزید پشت سر ھم چندین بار فرستاده
بن عقبه مری   امتناع ورزیدند. پس یزید مسلمھا  آن خواست اطاعت کنند. ولیھا  آن از

ینه را مباح شمارد سه روز مد ھا، آن را آنجا فرستاد و به او امر کرد که بعد از سیطره بر
و این ھمان چیزی است که مردم به شدت با آن مخالف بوده و آن را ایرادی بر یزید 

نویسی؟ گفت: نه،  اند، و به ھمین دلیل به احمد گفته شد: آیا حدیث یزید را می دانسته
 او صاحب کرامتی نیست. آیا او ھمان کسی نیست که آن کار را با اھل مدینه کرد؟ 

                                           
 .۳/۱۳۱۴و مسلم،  ۸/۱۵۹بخاری،  - ١
 .۳/۱۵۶۷مسلم،  - ٢
 .۳/۱۲۱۹و مسلم،  ۷/۱۶۹خاری، ب - ٣
 .۲/۲۹۴و ترمذی،  ۲/۳۰۷سنن ابی داود،  - ٤
 .۳/۴۴۵سنن ابی داود، - ٥
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ھا ھزار نفر نرسیده است و  ھمه اشراف را نکشت و عدد مقتوالن نیز به دهولی یزید 
نرسید، و حتی به باغچه مسجد نرسید.  صھا نیز به آرامگاه پیغمبر  خون کشته

کشتاری ھم در مسجد روی نداد. در مورد کعبه ھم باید گفت: کعبه مکانی است که 
ابراین ھیچ کسی توان خداوند به آن شرافت، عظمت و حرمت بخشیده است و بن

ندارد و ھنگامی که لشکر ابرھه  –نه قبل از اسالم و نه بعد از اسالم  –توھین به آن را 
 فرستاد.ھا  آن قصد تخریب آن را کرد، خداوند آن عقاب مشھور را بر

و شکی نیست که ھیچکدام از پادشاھان مسلمان در زمان بنی امیه و یا بنی عباس 
یزید و نه ھم حجاج بن یوسف نماینده  ۀننموده است: نه نمایند قصد اھانت به کعبه را

 اموی و نه ھم غیر ایشان. ۀعبدالملک خلیف
عبدالله  ۀو ھدفشان محاصر ،دانستند ھا کعبه مشرفه را معظم می مسلمان ۀبلکه ھم

 زدند نه کعبه را. بن زبیر بوده و او را با منجنیق می
کعبه را طواف  ۀجد الحرام داخل شدند و خانبه مس ،و آنگاه که ابن زبیر کشته شد

و عبدالملک بن مروان  ،حجاج بن یوسف آن سال امیر حج مسلمانان بود ،نمودند
 مخالفت نکند. سدستور داد که در امور حج با عبدالله بن عمر

 بعد از ،داشتند واگر خلفای بنی امیه و یا بنی عباس قصد بدی نسبت به کعبه می
آنگاه ھا  آن چنانکه ،گذاشتند را شکست دادند قصد خویش را به اجرا میابن زبیر که  این

 که بر ابن زبیر تسلط یافتند او را کشتند.
قاتل حسین در «پردازد که:  می صمولف در فرازی دیگر به ذکر حدیثی از پیغمبر 

تابوتی از آتش خواھد بود و نصف عذاب اھل جھنم بر اوست. دستانش بسته و پاھایش 
به زنجیری از آتش کشیده خواھد شد. به سر در آتش جھنم خواھد افتاد و تا قعر 
جھنم خواھد رفت. دارای بویی است که اھل جھنم از شدت بدی آن به خدا پناه 

 ».ماند ر آن آتش جاودانه میبرند. و د می
گویی و  باید گفت: این کالم از احادیث کذابان و دروغگویانی است که از گزاف

ابایی ندارند. آیا نصف عذاب جھنم بر یک نفر خواھد  صاسراف در افتراء بر پیغمبر 
شود پس عذاب آل فرعون و آل مائده و  بود اگر نصف عذاب جھنم نصیب یک نفر می

ایر کفار چه خواھد بود؟ و عذاب قاتالن پیغمبران و قاتالن سابقان منافقان و س
 نخستین چه خواھد بود. 
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گناه قاتل عثمان از گناه قاتل حسین بیشتر است و این افراط اضافی در مقابل 
کنند حسین از خوارج بوده و قتل او جایز  گیرد که گمان می افراط نواصب قرار می

من أتا�م وأمر�م ىلع رجل واحد ير�د أن «وده: فرم صبوده است، زیرا پیغمبر 
 .)١(»يفرق مجاعت�م، فارض�وا عنقه بالسيف اكئناً من اكن

م و فرمانروای واحدی داشتید و شخصی آمد و خواست بین کیعنی: ھر وقت یک حا
 که باشد، گردنش را با شمشیر بزنید. ھرکس  شما تفرقه بیفکند،

گویند: حسین  کنند و می گروه را رد می اھل سنت افراط آن گروه و تفریط این
که او را کشتند ظالم و متجاوز بودند و احادیث ھایی  آن مظلومانه شھید شد و

کنند، حسین را شامل  افکن و جدایی طلب امر می که به جنگ با تفرقه صپیغمبر
از جماعت جدا نشد و وقتی به شھادت رسید، تنھا چیزی که  سشوند، زیرا حسین نمی
که  این خواست این بود که به او اجازه بدھند به سرزمین و دیار خودش برگردد و یا می

روانه مرز شود و یا به مالقات با یزید برود، در حالی که جزو جماعت بود و از چند 
گر کوچکترین فرد جامعه ھم کرد. آنچه حسین طلب کرد، ا دستگی در امت پرھیز می

بخواھد، باید از آن برخوردار شود، پس چگونه باید حسین را از آن محروم ساخت؟ و 
خواست، حبس  تر از حسین نیز چنین چیزی می ای پایین اگر شخصی با درجه و مرتبه

 او جایز نبود، چه برسد به اسارت و قتل او. 
ا و خشم من بر کسی شدید فرمودند: خشم خد صرسول خدا «گوید:  مولف می

 ».است که خون اھل بیت مرا بریزد و با آزار عترت من، مرا اذیت کند
منسوب  صاین کالم نیز کالمی است که جز شخص جاھل کسی آن را به پیغمبر 

سازد. زیرا ایمان و تقوایی که باعث عدم ارتکاب قتل حسن و حسین و غیره  نمی
کی و قرابت محض است و چنانچه مردی از اھل شود بزرگتر و ارزشمندتر از نزدی می

مرتکب کاری شود که بریدن از او و یا قتل او را واجب گرداند، این  صبیت پیغمبر 
 کار به اجماع مسلمانان جایز است. 

                                           
 .۳/۱۴۷۹نگا: مسلم،  - ١
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إنما أهلك من اكن «ھمچنانکه در حدیث صحیح از او به ثبوت رسیده که فرمود: 
ر�وه و�ذا رسق فيهم الضعيف أقاموا عليه قبل�م أنهم اكنوا إذا رسق فيهم الرش�ف ت

 .»احلد، وأيم اهللا لو أن فاطمة بنت �مد رسقت لقطعت يدها
ھای قبل از شما به این علت ھالک شدند که ھر وقت یک شخص شریف  یعنی: امت

کردند و ھر وقت یک  کرد، او را به حال خود رھا می دزدی میھا  آن و با اصالت در بین
کردند. به خدا سوگند! اگر فاطمه  کرد، حد را بر او جاری می شخص ضعیف دزدی می

 دختر محمد نیز دزدی کند، دست او را قطع خواھم کرد. 
کند که اگر عزیزترین مردم در نزد او ھم  بیان می صبه این ترتیب رسول الله 

حد را بر او جاری خواھد  صمرتکب کاری شود که حد را بر او واجب گرداند، پیامبر 
ت. پس اگر یک نفر از بنی ھاشم مرتکب زنا شود در حالی که ھمسر دارد، به ساخ

بمیرد. و اگر عمدًا و تنھا از روی دشمنی که  این شود تا اتفاق مسلمانان رجم می
شخصی را به قتل برساند، جایز است او را به عنوان قصاص کشت، حتی اگر مقتول 

 حبشی و یا رومی و یا ترک و دیلمی باشد. 

 .)١(»املسلمون تتاكفأ دماؤهم«فرمودند:  صمبر پیغ
 یعنی: [حرمت] خون ھمه مسلمانان با ھم برابر است. 

بنابراین خون ھاشمی و غیر ھاشمی فرقی ندارد، و به اتفاق امت خون آزادگان بنی 
ھاشم با غیر بنی ھاشم یک حرمت مساوی دارد. پس ریختن خون بنی ھاشم و غیر 

توان ادعاکرد  ھیچ تفاوتی ندارند. بنابراین چگونه می –به حق  -بنی ھاشم 
خون خاندان او را بریزد، خشم خدا علیه خودش را ھرکس  فرموده باشد صپیغمبر

 کند.  شدید می
ھر خونی را تحریم فرموده است، بنابراین کسی که  –به ناحق  –خداوند ریختن 

چه از  گردد، م خدا نمیشود، قتل او باعث تشدید خش براساس حق و عدالت کشته می
 بنی ھاشم باشد و چه از غیر بنی ھاشم. 

و کسی که خون مؤمنی را عمدا بریزد، جزای او جھنم جاودانه و خشم و نفرین 
خداست و خدا وعده عذاب بزرگی را به او داده است. بنابراین دلیل حرمت ریختن 

                                           
 ، احمد شاکر.۲/۱۹۹و احمد،  ۲/۸۹۵، ابن ماجه، ۳/۱۰۷ابو داود،  - ١



 ٣٧٥ ): دنبالۀ سخن در مورد یزید بن معاویه۴۵فصل (

 –یر بنی ھاشم چه بنی ھاشم و چه غ –خون و دلیل مباح شدن آن در ھمه افراد 
نسبت  صیکسان و برابر است. پس چنین کالمی را جز منافقان به رسول اکرم 

برند و یا جاھالنی که از  را زیر سوال می صدھند، منافقانی که نبوت پیامبر  نمی
 خبرند.  عدالت پیغمبر مبعوث بی

 نیز از ھمین باب است و» ھر کس به وسیله اذیت عترت من، مرا بیازارد«عبارت 
 شود. آزار پیغمبر از طریق ھتک حرمت عترت، امت و سنت ایشان و غیره حاصل می





 

 

 :)۴۶فصل (
 انواع گمراهی در مذهب رافضه جمع شده است

کند که کدامیک از دو فرقه به حق و انسان عاقل باید تأمل «گوید:  مولف رافضی می
نماید  ای که خدا، مالئکه خدا، پیغمبرانش و ائمه او را منزه می حقیقت نزدیکترند: فرقه

ای که نماز را با ترک  سازند و یا فرقه ارزش و پست مبرا می و شریعت را از مسایل بی
 » .کنند نماید و ائمه دیگران را ذکر می درود بر ائمه باطل می

نامند عبارت است از تعطیل صفات  جواب مولف باید گفت: آنچه روافض تنزیه میدر 
 خدا و کاستن از ارزش و جایگاه خدا و پیغمبرانش. 

کنند، صفات کمال را از  توضیح اینکه: بنا بر قول جھمیه که صفات خدا را انکار می
یند: ھیچ حیات، گو میھا  آن نمایند. او سلب و او را به جمادات و معدومات تشبیه می

علم و قدرت، کالم و مشیت، حب و بغض و رضایت و خشمی قوامش به خدا نیست، 
تواند مستقیمًا دخل و تصرف  دھد و نمی شود و شخصًا کاری انجام نمی دیده نمی

 کنند.  نماید. و با این توصیف او را به جمادات ناقص تشبیه می
توصیف تعطیل صفات کمال و  نمایند. پس این و صفات کمال را از او سلب می

کاستن از ارزش اوست، و نه تنزیه و مبرا ساختن خدا از نقایص. تنزیه خدا عبارت است 
از مبرا شمردن خدا از نقایصی که منافی صفات کمال ھستند، مثل مرگ، چرت زدن، 
خوابیدن، عجز، جھل و نیازمندی، ھمچنانکه خداوند در کتابش خود را منزه شمرده 

این ترتیب صفات کمال برای خدا اثبات و صفات نقص منافی کمال از او نقص است. به 
گردد، و خداوند از تشبیه شدن در صفتی به مخلوقاتش، و نیز از ھمه صفات نقص  می

در صفات کمالش شبیه و مانندی داشته باشد، منزه که  این گردد، و در منزه می
 شود.  می

روافض کمال و علو درجاتی را که خداوند از طریق در مورد پیغمبران نیز باید گفت: 
کنند و  سلب میھا  آن حقیقت توبه و استغفار و ترقی مراحل کمال به پیغمبران داده، از

کنند، و کالم خدا را از معانی خودش  آنچه را خداوند در این باره فرموده، تکذیب می
علم، و از ضاللت به ھدایت، کنند انتقال آدمی از جھل به  نمایند و گمان می تحریف می
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دانند که بزرگترین  و از گمراھی به رشد، به معنی کاستن از ارزش اوست، و نمی
کند.  ھای خدا این است که بندگانش را از نقص به کمال منتقل می ھا و قدرت نعمت

شناسد، محبتش به خیر و نیکی و تنفرش  را میھردو  کسی که خیر و شر را چشیده و
شناسد، ھمچنانکه عمر بن  بیش از کسی است که جز خیر و نیکی را نمی از شر و بدی

ھای اسالم به سبب پدید آمدن نسلی که جاھلیت را  ریسمان«گوید:  می سخطاب
 ».شوند اند یکی بعد از دیگری پاره می ندیده

 تنزیه ائمه توسط روافض نیز عبارت است از بیان فضایحی که نقل و بازگو کردن
رمندگی است، و مخصوصًا در مورد امام معدومی که نه منفعتی دینی باعث شھا  آن

 دارد و نه منفعتی دنیوی. 
ارزش و پست نیز باید گفت: قبال بیان کردیم که  در مورد تنزیه شریعت از مسایل بی

از چنین مسایلی اتفاق نظر نداشته و ھمگی قائل به آن نیستند، ھیچیک  اھل سنت در
 ایلی از این جنس ھستند که مختص به خودشان است.ولی روافض قائل به مس

اھل سنت نماز را با ترک درود بر ائمه باطل نموده و به ذکر ائمه «گوید:  مولف می
 ».پردازد دیگر می

باید گفت: یا مراد مولف این است که صلوات فرستادن بر امامان دوازده گانه و یا 
ه صورت معین واجب است. و یا مرادش ، بصجز پیغمبر  ھا، آن و یا غیرھا  آن یکی از

 این است که درود فرستادن بر خاندان نبوت واجب است. 
اگر مرداش اولی است، باید گفت: این بزرگترین گمراھی روافض و خروجشان از 

دانیم که  است. ھم ما و ھم خود روافض به صورت بدیھی می صشریعت محمد 
مسلمانان را به درود فرستادن بر ائمه دوازده گانه امر نکرد: نه در نماز و  صمحمد 

چنین کاری  صاز مسلمانان در ھنگام حیات رسول الله ھیچیک  نه در غیر نماز، و
روایت  ص اند، و چنین چیزی نه با سند صحیح و نه ضعیف از رسول الله انجام نداده

بر کسی واجب نبوده که یکی از این  صنشده است. و در ھنگام حیات رسول الله 
ھا  آن بر او واجب باشد در نماز برکه  این دوازده نفر را امام خود بداند، چه برسد به

 درود بفرستد. 
 صبدیھی است و به اجماع نیز ثابت است که نماز مسلمانان در عھد رسول اکرم 

نماز واجب بداند و  درود بر این ائمه دوازده گانه را درھرکس  صحیح بوده است. حال
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را تغییر داده است،  صنماز را به خاطر ترک این درود باطل بداند، دین محمد 
 ھمچنانکه یھودیان و مسیحیان دین پیغمبرانشان را تغییر دادند. 
است و این ائمه  صاگر گفته شود: مراد وجوب درود فرستادن بر خاندان پیغمبر 

  دوازده گانه نیز از زمره آنان ھستند.
شود و بنابر  شامل بنی ھاشم و ھمسران ایشان می صباید گفت: خاندان پیغمبر 

 صیکی از دو دیدگاه مشھور در این باره بنو عبدالمطلب نیز خاندان رسول الله 
گیرند:  شوند و اکثریت این خاندان توسط روافض مورد مذمت قرار می شمرده می

دھند، در  ا مورد نکوھش قرار میروافض فرزندان عباس و مخصوصًا خلفای عباسی ر
را که والیت ھرکس  باشند. و روافض می صنیز از خاندان رسول الله ھا  آن حالی که

کنند، در حالی که اکثریت قریب به اتفاق بنی  ابوبکر و عمر را بپذیرد، نکوھش می
م اند و از افرادی که نسب صحیحشان به بنی ھاش ھاشم والیت ابوبکر و عمر را پذیرفته

اند، و اھل علم و دین این خاندان  رسد جز تعداد اندکی، ھمه والیت آن دو را پذیرفته می
 اند.  را پذیرفته سو عمر سھمگی والیت ابوبکر

 صروافضی که مدعی تعظیم و حفظ حرمت خاندان نبوت که  این تر عجیب
بودند و آن ا ھ آن یاوران –مرکز خالفت  –ھستند، به ھنگام حمله مغوالن کافر به بغداد 

زمانی بود که کفار از مسلمانان بنی ھاشم و غیر بنی ھاشم را آنقدر کشتند که 
تعدادشان را جز خدا نداند، و یک میلیون و ھشتصد و ھفتاد ھزار و اندی را در اطراف 
بغداد به قتل رساندند، خلیفه عباسیان را کشتند و زنان بنی ھاشم و کودکانشان را 

 غصب نمودند. 
نسبت به خاندان نبوت خبر ھا  آن کار روافض بدون شک از بغض و خشماین 

بودند که در ھایی  ھمان دھد. روافض در این جنایت بزرگ ھمکاران کفار بودند و می
غصب زنان و فرزندان بنی ھاشم تالش نمودند. روافض ھیچ عیبی از دیگران را گوشزد 

 اند. ن شدهخودشان مرتکب بزرگتر از آکه  این کنند، مگر نمی
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ه او کنیبر ا  سیدربارۀ جعل کاری رافضی در استدالل بفضائل عل

 تر به امامت بود یاول

المؤمنین را ششم: امامیه وقتی فضایل و کماالت امیر «گوید:  مولف رافضی می
کند و از حد احصاء خارج است و دیدند که جمھور  دیدند که موافق و مخالف نقل می

کنند و در مورد علی ھیچ طعنی  در مورد سایر صحابه جز علی مطاعن زیادی نقل می
کنند، از قول او پیروی کرده و او را امام خود قرار دادند، چرا که موافق و  روایت نمی

دانند و غیر علی را بدان سبب ترک کردند که حتی معتقدان به  می مخالف او را مبرا
اند که باعث مخدوش کردن امامتشان  روایت کردهھا  آن امامتشان نیز مطاعنی در مورد

کنیم که در کتب  شود. ما در اینجا اندکی از دریای فضایل و کماالت علی را ذکر می می
 است، تا در روز قیامت حجتی علیه روایت شده –اھل سنت  –مورد اعتماد خودشان 

 باشد: ھا  آن
که جامع موطای » الجمع بین الصحاح السته«از جمله ابو الحسن اندلسی در کتاب 

مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، صحیح ترمذی و صحیح نسایی 

َما يُرِ�ُد ﴿ روایت کرده که آیه: ھمسر پیغمبر –است، از ام سلمه  ُ ٱإِ�َّ ِ�ُۡذهَِب  �َّ
ۡهَل  لرِّۡجَس ٱَعنُ�ُم 

َ
 .]۳۳األحزاب: [ ﴾٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

خواھد پلیدی را از شما اھل بیت (پیغمبر) دور کند و شما را  خداوند قطعًا می«
 ».کامًال پاک سازد
نازل شده است، در حالی که  صگوید: این آیه در منزل من بر پیغمبر  ام سلمه می

من در نزد در نشسته بودم، گفتم: ای رسول خدا! آیا من از اھل بیت نیستم؟ فرمود: 
گوید: علی، فاطمه حسن  ھستی. ام سلمه می ص(تو بر خیر ھستی، تو ھمسر پیغمبر 

را با عبای خود پوشانید و فرمود: خداوندا! اینان ھا  آن صو حسین آنجا بودند، پیغمبر 
 را پاک گردان).ھا  آن دور وھا  آن ھل بیت من ھستند، پس پلیدی را ازا
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در جواب مولف باید گفت: فضایل ثابت شده در احادیث صحیح در مورد ابوبکر و 
عمر بیشتر و بزرگتر از فضایلی است که در مورد علی روایت شده است، و احادیثی ھم 

دیدگاه جمھور صحیح شمرده و گفته  را ازھا  آن که مولف رافضی در اینجا ذکر کرده و
اند. آشکارترین دروغ و  را ذکر کردهھا  آن در اقوال و کتب مورد اعتمادشانھا  آن که

افتراء را بر جمھور علماء بسته است، زیرا اکثر احادیثی که ذکر کرده به اتفاق علماء 
و یا حتی  اند داللتی بر امامت علی دروغ و یا ضعیف ھستند و احادیثی ھم که صحیح

برتری او نسبت به ابوبکر و عمر ندارند و حق متضمن خصایص او نیستند و بلکه 
نیز با او در آن فضایل شریکند برخالف فضایل  سکنند که غیر علی فضایلی را بیان می

ابوبکر و عمر که بسیاری از آن مختص آن دو است، مخصوصًا در مورد ابوبکر فضایلی 
 با او شریک نیست. ھا  آن مخصوص او بوده و کسی در ھا آن روایت شده که عموم

در مورد مطاعنی ھم که مولف رافضی ذکر کرد، باید گفت: ھیچ طعنی بر خلفای 
 در مورد علی مثل ھمان و یا بزرگتر از آن وارد است. که  این ثالثه وارد نیست، مگر

به این ترتیب روشن شد آنچه مولف ذکر کرد از بزرگترین مطالب باطل است و ما 
 کنیم:  بطالن آن را با تفصیل بیان می

امامیه علی را امام خود قرار دادند، چون مخالف و موافق او را «گوید:  مولف می
در نمایند، و دیگران را ترک کردند، زیرا معتقدان به امامتشان نیز مطاعنی  منزه می

 ».سازد کنند که امامتشان را مخدوش می روایت میھا  آن مورد
در جواب باید گفت: این کالم دروغی آشکار است، زیرا مخالفان علی را منزه 

متعددی ھای  گروه ھا و سازند، فرقه اند و بلکه کسانی که بر علی طعن وارد می ننموده
کنند. کسانی  مر و عثمان وارد میھستند که طعنی بر ابوبکر، عھایی  آن بوده و برتر از

کنند، برتر ھستند.  که در مورد او غلو میھایی  آن دادند از که طعنی بر علی وارد می
خوارج بر کفر علی اتفاق نظر دارند، و در نزد ھمه مسلمانان خوارج از غالت شیعه 

ه و کنند، و بلکه خوارج و صحاب بھترند که ادعای الوھیت علی و یا نبوت او را می
تابعینی که با علی جنگیدند در نزد جمھور مسلمانان از روافض اثنی عشری که معتقد 

 به امامت و عصمت او ھستند، بھترند. 
سازد،  دیگری از امت طعنی بر ابوبکر، عمر و عثمان وارد نمیھیچکس  جز روافض

رضوان «ھا  آن کنند، ابوبکر و عمر را دوست دارد، و بر و خوارجی که علی را تکفیر می
گویند: علی خلیفه نبوده  دانند و می فرستند، و مروانیه که علی را ظالم می می» الله
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نیستند. با این ھا  آن است، ابوبکر و عمر را دوست دارند، در حالی که خویشاوندان
توان گفت بر خالف خلفای ثالثه، موافق و مخالف علی را مبرا  وجود، چگونه می

نمایند بزرگتر،  که این خلفای سه گانه را منزه میھایی  آن است کهدانند؟ بدیھی  می
که او را به کفر، فسق و ھایی  آن حتی –بیشتر و برترند، و طعن زنندگان به علی 

تر و  ھای معروفی ھستند، و از روافض عالم مذاھب و فرقه –کنند  عصیان متھم می
پرچم و کارزار کردن عاجزند. بنابراین  از برافراشتنھا  آن دیندارترند، و روافض در برابر

ھا  آن دارند، و نه در کارزار باھا  آن روافض نه توان آوردن حجت و برھانی قاطع علیه
 امیدی به پیروزی دارند. 

به ھیچیک  نامند، ھایی که به علی ایراد وارد کرده و او را کافر و ظالم می و فرقه
را مدح و خلفای سه گانه  سکه علیھایی  نآ ارتداد از اسالم مشھور نیستند. برعکس،

دھند، کفار و مرتد ھستند، مثل غالتی از قبیل نصیریه و  دیگری را مورد طعن قرار می
کنند، و مثل اسماعیلیه ملحد که از نصیریه بدترند،  غیره که ادعای الوھیت علی را می

ھا به خدا و  کنند. کافر بودن این فرقه و مثل غالتی که ادعای نبوت علی را می
 در مورد یکی ازھرکس  آشکار بوده و بر ھیچ عالمی پوشیده نیست. زیرا صپیغمبر
، در مورد شخص دیگری صبعد از محمد که  این ادعای الوھیت کند و یاھا  انسان

پیغمبر نبوده و بکلی علی  صادعا کند محمد که  این ادعای الوھیت را بکند، و یا
ھا و امثال آن کافر بوده و  پیغمبر بوده و جبرئیل به اشتباه رفت. صاحبان این دیدگاه

 بر اھل اسالم پوشیده نیست. ھا  آن کفر
کنند، و یاران  بر عکس، کسانی از خوارج که علی را تکفیر و یا او را سب و لعن می

اند، ھمه این  نگیدند و او را سب و لعن کردهج سمعاویه و بنی مروان و غیره که با علی
دھند،  خوانند، زکات می ھا به اسالم و شرایع آن پایبند ھستند: نماز می افراد و گروه

آورند، آنچه را خدا و پیغمبر حرام  گیرند، حج خانه خدا را به جا می رمضان را روزه می
و بلکه شعایر و شرایع اسالم  اند شمارند و مرتکب کفری آشکار نشده اند، حرام می نموده

شمارند. این حقیقت را ھر کسی بر احوال  را بزرگ میھا  آن آشکار بوده وھا  آن در بین
گاه باشد، می کند که ھمه مخالفان علی  داند، با این وجود چگونه مولف ادعا می اسالم آ
 دانند؟! او را منزه و مبرا می
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 حدیث کساء دال بر امامت نیست

در مورد حدیث کساء باید گفت: این حدیث صحیح بوده و احمد و ترمذی آن را از 

 صاند و مسلم نیز آن را از عایشه روایت کرده که گفت: پیغمبر  ام سلمه روایت کرده
یک روز صبح در حالی خارج شد که گلیمی بافته شده از پشم سیاه داشت، سپس 

بن علی نزد او آمد، وی را زیر گلیم برد سپس حسین آمد، او را نیز زیر گلیم  حسن 
 برد. سپس فاطمه آمد، او را نیز صدا زد. بعد علی آمد، او را نیز صدا زد، سپس فرمود:

َما يُرِ�ُد ﴿ ُ ٱإِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱهَِب َعنُ�ُم ِ�ُذۡ  �َّ
َ
 ﴾٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

 .]۳۳األحزاب:[
خواھد پلیدی را از شما اھل بیت (پیغمبر) دور کند و شما را  خداوند قطعًا می«

 ».کامًال پاک سازد
با علی شریکند، پس از خصایص مختص  شدر این حدیث فاطمه، حسن و حسین

باشد. بنابراین این فضیلت  علی نیست و بدیھی است یک زن شایسته امامت نمی
 نیز با ایشان در این خصیصه شریکند. ھا  آن مختص ائمه نیست و بلکه غیر

دعا کرده که ھا  آن برای صبه عالوه، به مقتضای مضمون این حدیث، پیغمبر 
را پاک گرداند و غایت استنباطی که از آن ھا  آن دور وھا  آن خداوند پلیدی را از

دعا کرد که از زمره متقین باشند که ھا  آن برای صشود، این است رسول الله  می
گرداند و اجتناب از پلیدی بر ھر  را پاک میھا  آن دور وھا  آن خداوند پلیدی را از

 دستور داده شده است: مومنی واجب است و آراسته شدن به پاکی به ھر مومنی 

ُ ٱَما يُرِ�ُد ﴿ فرماید: خداوند می يُرِ�ُد  ِ�نِ�َۡجَعَل َعلَۡيُ�م ّمِۡن َحَرٖج َوَ�ٰ  �َّ
 .]۶: ةالمائد[ ﴾َعلَۡيُ�مۡ  ۥِ�َُطّهَِرُ�ۡم َوِ�ُتِمَّ نِۡعَمَتهُ 

سازد  کخواھد شما را پا ه میکبل ؛ندکجاد یلی برای شما اکخواھد مش خداوند نمی«
 ».دیر او را بجا آورکد شیشا ؛دیو نعمتش را بر شما تمام نما

ۡمَ�ٰلِِهۡم َصَدقَٗة ُ�َطّهُِرُهۡم َوتَُزّ�ِيِهم بَِها ُخذۡ ﴿ فرماید: و می
َ
 .]۱۰۳: ةالتوب[ ﴾ِمۡن أ
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سازی و  کرا پاھا  آن له آن،یر، تا بوسیات) بگکای (بعنوان ز صدقهھا  آن از اموال«(
 ».پرورش دھی

َ ٱإِنَّ ﴿ نیز:و  ٰ�ِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ  .]۲۲۲: ةالبقر[ ﴾٢٢٢ لُۡمَتَطّهِرِ�نَ ٱَوُ�ِحبُّ  �َّ�َّ
 ».ز) دوست داردیان را (نکنندگان را دوست دارد، و پاک خداوند، توبه«

و غایت این امور دعا بر مشموالن مضمون این آیات است برای انجام فعل مأمور و 
 ترک فعل محظور. 

ۡ�َ� ٱ وََسُيَجنَُّبَها﴿ چنین نازل شد: سابوبکر صدیقدر مورد 
َ
ِيٱ ١٧ ۡ�  ۥيُۡؤِ� َماَ�ُ  �َّ

 ٰ َّ� َحٍد ِعنَدهُ  َوَما ١٨َ�َ�َ
َ
ٰ ٱوَۡجهِ َرّ�ِهِ  بۡتَِغآءَ ٱإِ�َّ  ١٩مِن ّ�ِۡعَمةٖ ُ�َۡزىٰٓ  ۥِ� َ�ۡ

َ
َولََسوَۡف  ٢٠ ۡ�

 .]۲۱-۱۷اللیل: [ ﴾٢١يَۡرَ�ٰ 
ه ک یسکشود. ھمان  ین مردم از آن (آتش سوزان) دور داشته میباتقواتر یبه زود«

 یس را نزد او حق نعمتکچ یشود. و ھ کبخشد تا پا یمال خود را (در راه خدا) م
پروردگار  یه تنھا ھدفش جلب رضاکله) او را جزا دھد. بلین وسیست تا بخواھد (به این

 ».شود یو خشنود م یراض یبزرگ اوست. و به زود

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ ر قرآن آمده:و نیز د لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َبُعوُهمٱ �َّ َّ� 

ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  �َّ َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ نَۡ�ٰرُ ٱَ�ۡنُهۡم َورَُضوا

َ
َ�ِٰ�ِيَن  ۡ�

بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك 
َ
 .]۱۰۰: ةالتوب[ ﴾١٠٠ ۡلَعِظيمُ ٱ ۡوزُ لۡفَ ٱ�ِيَهآ �
روی یپھا  آن ی ازیکه به نکسانی کن و انصار، و ین از مھاجریشگامان نخستیپ«

ی از یو باغھا ؛ز) از او خشنود شدندی(نھا  آن خشنود گشت، وھا  آن ردند، خداوند ازک
جاودانه در آن  ؛ر درختانش جاری استیه نھرھا از زکبھشت برای آنان فراھم ساخته، 

 ».روزی بزرگین است پیو ا ؛خواھند ماند
بدیھی است که این سابقان باید فعل امر شده را انجام و از انجام امور نھی شده، 
اجتناب کرده باشند. زیرا این رضایت الھی و جزا و پاداش با انجام اوامر و ترک نواھی 

و پاک شدنشان از گناھان، ھا  آن شود و در این صورت دور شدن پلیدی از حاصل می
ای  برای اھل کساء، گوشه صشود. پس دعای پیغمبر  تلقی میھا  آن بخشی از اوصاف

برای غیر اھل کساء نیز دعا  صاز اوصاف موجود در سابقان نخستین است. و پیغمبر 
زیادی رسیدن به بھشت، ھای  گروه درود بفرستد و برایھا  آن کرده که خداوند بر



 ٣٨٧  ): حدیث کساء دال بر امامت نیست۴۸فصل (

چیزھای دیگری را دعا نموده است، دعاھایی که از دعای اھل کساء  مغفرت الھی و
 بزرگترند و این دعا به معنی فضیلت بیشتر اھل کساء از سابقان نخستین نیست. 

ولی از آنجا که دوری از پلیدی و پاک شدن از گناه بر اھل کساء واجب شده است، 
انجام آن یاری دھد تا مستحق را بر ھا  آن دعا کرده که خداوندھا  آن برای صپیغمبر 

 نکوھش و عقاب نگردند و به ستایش و ثواب نایل گردند.





 

 

 :)۴۹فصل (
 آیۀ مناجات فضیلت و داللتی بر امامت نداردکه  این در مورد

فرماید ھیچ کسی جز من به آیه زیر عمل نکرد  می سعلیگوید:  مولف رافضی می

َها﴿ فرماید: که می ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ إِذَا َ�َٰجۡيُتُم  �َّ ْ َ�ۡ�َ يََدۡي َ�َۡوٮُٰ�ۡم  لرَُّسوَل ٱَءاَمُنٓوا ُموا َ�َقّدِ

 ۚ  .]۱۲: ةالمجادل[ ﴾َصَدقَٗة
د ینکد با رسول خدا نجوا یخواھ یه مک ید! ھنگامیا مان آوردهیه اک یسانک یا«

 ».دیدر راه خدا بدھ یا تان صدقهیش از نجوایپ
فرماید: تنھا من به این آیه عمل نمودم و خداوند به سبب آن امر موجود در  امام می

 این آیه را بر امت سبک و آسان کرد. 
دادن صدقه بر مسلمانان واجب نبوده است که با ترک آن «در جواب باید گفت: 

 صخواست با پیغمبر محسوب گردند، و تنھا زمانی واجب بوده که شخص میگناھکار 
نجوا نماید، و مورد اتفاق است که کسی جز علی نخواست نجوا نماید و او نیز برای این 

 منظور به شخصی صدقه داد. 
و امر موجود در این آیه مانند امر به دادن فدیه است، برای کسی که بخواھد اول 

 را بجا بیاورد.عمره و سپس حج 





 

 

 :)۵۰فصل (
 خطای رافضی در مورد استدالل به آیۀ سقایه

بن شیبه از بنی  گوید: طلحه  محمد بن کعب قرظی می«گوید:  مولف رافضی می
شمردند.  بن ابی طالب افتخارات خود را بر می بن عبدالمطلب و علی  عبدالدار و عباس 

توانم در آن بمانم.  به گفت: من کلیدھای کعبه را دارم، اگر بخواھم میبن شی طلحه 
مانم.  عباس گفت: من مسئول سقایت کعبه ھستم و اگر بخواھم در مسجد الحرام می

گویید، من قبل از ھمه مردم شش ماه به سوی قبله نماز  دانم چه می علی گفت: نمی
 ال این جریان خداوند نازل فرمود که:ام. به دنب ام و مجاھد در راه خدا بوده خوانده

َجَعۡلُتۡم ِسَقايََة ﴿
َ
ِ  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱوَِعَماَرةَ  ۡ�َآّجِ ٱ۞أ ِ ٱَكَمۡن َءاَمَن ب  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ

ِۚ ٱَوَ�َٰهَد ِ� َسبِيِل  ِۗ ٱِعنَد  نَ ۥَ� �َۡسَتوُ  �َّ ُ ٱوَ  �َّ ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ  ﴾١٩ ل�َّ
 .]۱۹:ةالتوب[

سی قرار کردن حجاج، و آباد ساختن مسجد الحرام را، ھمانند (عمل) کراب یا سیآ«
ن دو،) نزد یرده است؟!(اکمان آورده، و در راه او جھاد یامت ایه به خدا و روز قکد یداد

 ».ندک ت نمییستند! و خداوند گروه ظالمان را ھدایخدا مساوی ن
از کتب حدیثی مورد ھیچیک  باید گفت: این خبر با این الفاظ دردر جواب مولف 

ھای دورغ و جعلی بودن در این حدیث آشکار است، از  اعتماد وجود ندارد و بلکه نشانه
بن طلحه  بن عثمان  بن شیبه وجود خارجی ندارد و خادم کعبه شیبه  جمله: طلحه 

که  این ھای دیگر از نشانهدھد که حدیث صحیح نیست.  بوده است، و این نشان می
در حالی که ماندن در آن ھیچ » مانم اگر بخواھم در مسجد الحرام می«عباس گفته 

 فضیلتی به ھمراه ندارد تا به آن افتخار شود. 
...» ام  شش ماه قبل از مردم نماز خوانده«به عالوه، در حدیث آمده که علی گفت: 

ی بین ایمان آوردن علی با ایمان آوردن بطالن این سخن آشکار است زیرا فاصله زمان
زید و ابوبکر و خدیجه، یک روز و یا در ھمین حدود بوده است، پس چگونه شش ماه 

 قبل از ھمه مردم نماز خوانده است؟ 
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در حالی که » ام من مجاھد و صاحب جھاد بوده«و در نھایت باید گفت: عبارت: 
 است. تعداد بسیاری در آن شرکت کرده باشند، نادرست



 

 

 :)۵۱فصل (
 حدیث وصیت دروغ و ساختگی استکه  این در مورد

از جمله فضایل دیگر علی اینکه: احمد بن حنبل از انس «گوید:  مولف رافضی می
بپرس که چه کسی  صکند که گفت: به سلمان گفتیم: از پیغمبر  بن مالک نقل می

مان پرسید: ای رسول خدا! چه کسی وصی تو است؟ وصی و جانشین او است؟ سل
، رسول بن نون فرمودند: ای سلمان! وصی موسی چه کسی بود؟ جواب داد: یوشع

پردازد و به وعده من عمل  وصی من کسی است که َدین مرا می فرمود: صالله
 بن ابی طالب است.  کند و آن شخص، علی می

ق محدثان کذب و ساختگی است و در در جواب مولف باید گفت: این حدیث به اتفا
مسند امام احمد بن حنبل نیست. احمد یکی از ابواب مسند را در فضایل صحابه 
تصنیف کرده که فضایل ابوبکر، عمر، عثمان، علی و جماعتی دیگر از صحابه را در آن 
ذکر نموده است. و در آن کتاب ھم احادیث صحیح و ھم احادیث ضعیف را از باب 

فضایل «آورده، صحیح نیست. به عالوه در باب ھرچه  کرده است، و تعریف ذکر
را از شیوخ ھا  آن از کتاب مسند امام احمد زیاداتی وجود دارد که قطیعی» صحابه

خودش روایت کرده است و این زیادات قطیعی غالبًا جعلی و ساختگی ھستند، 
پردازیم. شیوخ قطیعی از کسانی  میھا  آن به بیان بعضی از -ان شاء الله  -ھمچنانکه 
کنند که در طبقه احمد ھستند. و این روافض نادان و جاھل ھر وقت حدیثی  روایت می

کنند احمد بن حنبل آن را روایت کرده است، در حالی  را در این باب دیدند، گمان می
که گوینده آن قطیعی است و شیخ قطیعی شخصی است که از طبقه احمد است. و 

ن در مسند احمد زیاداتی از جانب پسرش عبدالله اضافه شده است، مخصوصًا ھمچنی
 ، عبدالله زیادات بسیاری اضافه نموده است.سبن ابی طالب در مسند علی





 

 

 :)۵۲فصل (
که فضیلتی  این و صتوسط پیامبر سدر مورد به دوش گرفتن علی

 در آن نیست

کند که گفت؛ با  نقل می سو یزید بن ابی مریم از علی« وید:گ مولف رافضی می
به من گفت: بنشین. نشستم  صرفتیم تا به کعبه رسیدیم، پیغمبر  صرسول اکرم 

ضعف مرا دید، پس  صو او روی شانه من رفت. خواستم که برخیزم. رسول الله 
ھایش نشستم. و رسـول  پایین آمد و نشست و فرمود: روی شانـه من برو. روی شانـه

رسم. به باالی کعبه  برخواست، احساس کردم اگر بخواھم به افق آسمان می صالله 
ای از طال و یا مس بر آن دیدم، آن را زیر و رو و باال و پایین کرده، تا  رسیدم و مجسمه

فرمود: آن را بینداز. آن را انداختم و بسان شیشه  صپیغمبر ره یافتم. بر آن سیط
ھا ناپدید  دویدیم تا در بین خانه صشکست. سپس پایین آمدم و ھمراه رسول اکرم 

 ».مبادا کسی ما را ببیندکه  این شدیم، از ترس
در جواب مولف باید گفت: این حدیث حتی اگر صحیح باشد، متضمن چیزی از 

در حالی که امامه بنت ابی  صخصائص ائمه و یا خصایص علی نیست. زیرا پیغمبر 
ایستاد او را  خواند: وقتی می گذاشت، نماز می ھایش می العاص بن ربیع را بر روی شانه

گذاشت. گاھی  رد او را روی زمین میب گذاشت، و وقتی سجده می ھایش می روی شانه
رفت.  شان باال مییھای ا از سر و شانه سبرد، حسن سجده می صپیغمبر که 

یعنی: پسرم حسن سوار بر دوش من شده  )١(»إنَّ اب� ارحتل�«فرمود:  می صپیغمبر
پسر و دختر  صپیغمبر بوسید. پس چنانچه  حسن را می صپیغمبر است. و 

ود سوار کرده است، حمل علی توسط ایشان به معنی خردسال را روی دوش خ
اند.  خصایص و فضایلی برای علی نیست. زیرا غیر علی نیز با او در آن شریک و سھیم

 صبه خاطر عجز علی از حمل پیغمبر  صپیغمبر باید اضافه کرد حمل علی توسط 

                                           
 .۳/۴۹۳و احمد،  ۲/۱۸۲نسایی،  - ١
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گیرد و فضیلت کسی که  قرار می صپیغمبر بوده است، پس این ماجرا ذیل مناقب 
او را حمل  صپیغمبر کند بزرگتر از فضیلت کسی است که  را حمل می صپیغمبر 

بن عبیدالله  نماید، و به ثبوت رسیده که در روز احد، تعدادی از صحابه مثل طلحه  می
است و حمل  صپیغمبر را حمل کردند: این کار باعث نفعی برای  صپیغمبر 

باعث نفعی برای دیگران است و بدیھی است که سود رساندن با ان شیادیگران توسط 
 صپیغمبر تر از سود بردن از وجود و یا دارایی  با ارزش صپیغمبر جان و مال به 

 باشد. می



 

 

 :)۵۳فصل (
که  این در مورد جعلی بودن حدیث (راستگویان سه نفراند...) و

 ندارد سعلی داللتی بر امامت

فرمود: راستگویان سه  صپیغمبر گوید:  ابن ابی لیلی می«گوید:  مولف رافضی می
نفر ھستند: حبیب نجار که مومن آل یاسین است، حزقیل که مؤمن آل فرعون است و 

 ».بن ابی طالب که برترین آن سه نفر است علی

باشد، زیرا در  می صدر جواب مولف باید گفت: این کالم دروغ بستن بر پیغمبر 

به ثبوت رسیده که ایشان ابوبکر را صدیق نامیدند و در  صپیغمبر حدیث صحیح از 

علي�م بالصدق «فرمود:  صشان یروایت شده که ا سحدیث صحیح از ابن مسعود
فإنَّ الصدق يهدي إىل الرب، و إنَّ الرب يهدي إىل اجلنة، وال يزال الرجل يصدق و�تحرى 

د اهللا صديقاً، و�يا�م والكذب، فإنَّ الكذب يهدي إىل الصدق حىت ي�تب عن
الفجور، و�نَّ الفجور يهدي إىل انلار، وال يزال الرجل ي�ذب و�تحرى الكذب حىت 

 .)١(»ي�تب عند اهللا كذاباً 
کند و نیکوکاری به  یعنی: راستگو باشید زیرا راستگویی به نیکی راھنمایی می

 نان راستگو بوده و جویای راستی است تاانجامد و شخص [راستگو]، ھمچ بھشت می
گیرد. و از دروغ بپرھیزید، زیرا دروغ به فجور  در نزد خداوند عنوان صدیق را میکه  این

انجامد و شخص [دروغگو]، ھمچنان دروغ  کند و فجور به جھنم می راھنمایی می
گیرد، این روایت  در نزد خدا عنوان کذاب میکه  این گوید و جویای دروغ است تا می

 کند که صدیقان بسیارند.  بیان می
فرماید: ایشان صدیقه بود و  به عالوه، خداوند در مورد مریم بنت عمران می

. )٢(»كمل من الرجال كث� ولم ي�مل من النساء إال أر�ع«فرماید:  می صپیغمبر

                                           
 .۲۰۱۳-۴/۲۰۱۲نگا: مسلم،  - ١
 .۴/۱۸۸۶و مسلم،  ۴۷۱و  ۶/۴۴۶در فتح الباری،  نگا: بخاری؛ - ٢
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اند ولی از زنان تنھا چھار تن به کمال  یعنی: از مردان، تعداد زیادی به کمال رسیده
 اند. بنابراین صدیقان از بین مردان بسیارند. رسیده
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(تو از من و من از تو  سبه علی صدر مورد فرموده پیامبر 

 ندارد سداللتی بر امامت علیکه  این و هستم)

روایت شده که به علی فرمود: تو از  صو از رسول اکرم «گوید:  مولف رافضی می
 ».من و من از تو ھستم

بن   در جواب مولف باید گفت: این حدیث صحیح بوده و بخاری و مسلم آن را از براء
اند. وقتی علی، جعفر و زید به خاطر به عھده گرفتن و سرپرستی از  عازب روایت کرده

اش که ھمسر جعفر بود، واگذار  او را به خاله صپیغمبر ازع نمودند، دختر حمزه تن

یعنی: تو از من و من از تو ھستم. و به جعفر  »أنت م� وأنا منك«کرد و به علی گفت: 

یعنی: در کالبد و اخالقت شبیه من ھستی و به زید   »أشبهت َخليْق وُخليُق«گفت: 

رادر و موالی ما ھستی. ولی باید گفت: این . یعنی: تو ب)١(»أنت أخونا وموالنا«گفت: 

برای گروھی دیگر از صحابه نیز بکار برده است، ھمچنانکه در  صپیغمبر عبارت را 

إنَّ األشعر�� إذا «فرمودند:  صشان یصحیحین از ابو موسی اشعری روایت شده که ا
ب واحد، ثم أرملوا يف الغزو وقلت نفقة عياهلم يف املدينة مجعوا ما اكن معهم يف ثو

 .)٢(»قسموه بينهم بالسو�ة، هم م� و�نا منهم
شان ته بکشد و یا نفقه اھل و  ھا وقتی به خاطر درگیری با غزوه توشه یعنی: اشعری

کنند و یکجا جمع  را که دارند، ھمه را یک کاسه میھرچه  عیالشان در شھر کم شود،
از من و من ھا  آن نمایند، مینمایند، سپس آن را به صورت مساوی بین خود تقسیم  می

 ھستم. ھا  آن از
در مورد جلیبیب فرمود: او از من و من از او ھستم: مسلم  صپیغمبر و ھمچنین 

ای بودیم که  در غزوه صکند که: با رسول الله  در صحیح خودش از ابی برزه نقل می

                                           
 و غیره. ۳/۱۸۴نگا: بخاری،  - ١
 .۱۹۴۵-۴/۱۹۴۴و مسلم،  ۳/۱۸۳نگا: بخاری،  - ٢
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آیا به اصحابش فرمود:  صپیغمبر شان کرد. یخداوند غنیمت (و پیروزی) نصیب ا
کسی ھست که او را نیابید (و شھید شده باشد)؟ گفتند: بله، فالنی و فالنی. سپس 
فرمود: آیا کسی ھست که او را نیابید؟ گفتند: بله، فالنی و فالنی و فالنی. سپس 

فرمود: ولی من  صپیغمبر  ،فرمود: آیا کسی ھست که او را نیابید؟ گفتند: خیر
نید. صحابه او را در بین کشته شدگان یافتند که در بینم، او را پیدا ک جلیبیب را نمی

نزد ھفت نفر مقتول بود: آن ھفت نفر را کشته بود و سپس به شھادت رسیده بود. 

قتل سبعة ثم قتلوه، هذا م� وأنا «بر سر جنازه او آمد و ایستاد و فرمود:  صپیغمبر 
اند، او از من و من  کشتهیعنی: ھفت نفر را کشته، سپس او را . »منه، هذا م� وأنا منه

اش را روی  جنازه صگوید: پیغمبر  از او ھستم، او از من و من از او ھستم. ابوبرزه می
گذاشت در حالی که به تنھایی او را برداشته بود، قبری برای او حفر دو بازوی خودش 

 .)١(غسلی در میان باشدکه  این او را در قبرش گذاشت، بدون صپیغمبر شد و 

که فرمود: تو  سخطاب به علی صپیغمبر شود که کالم  به این ترتیب روشن می
ھا  از من و من از تو ھستم، از خصایص علی نبوده و بلکه عین ھمین عبارت به اشعری

نباشد و  سھای مختص علی ب گفته شده است. چنانچه این امر از ویژگییو جلیب
تر باشند،  ر رتبه از خلفای سه گانه پایینافرادی با او در این امر شریک باشند که از نظ

 بنابراین داللتی بر فضیلت و یا امامت علی ندارد.

                                           
 .۱۹۱۹-۴/۱۹۱۸نگا: مسلم،  - ١
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 بیان توضیح آنعمرو بن میمون واستدالل رافضی به حدیث مرسل 

بن ابی طالب  و از عمرو بن میمون نقل شده که گفت: علی«گوید:  مولف رافضی می
فرستم  به او فرمود: فردا کسی را می صده فضیلت دارد که مختص اوست: پیغمبر 

که خداوند ھرگز او را مغلوب و خوار نکند، خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و 
رسید  صت پیغمبر ادعای شرافتی داشت به خدمھرکس  پیغمبر او را دوست دارند.

گفتند:  بن ابی طالب کجاست؟  فرمود: علی صشان ی[تا آن فرستاده پیغمبر گردد]، ا
در آسیاب در حالی که مشغول آرد کردن گندم بود، دچار چشم دردی شده است. 

کردند. باالخره علی در حالی  گوید و کسی از آن مدعیان خودشان گندم آرد نمی می
: در چشم او صدیده آمد. پیغمبر  که تقریبًا چیزی نمی که دچار چشم درد شده بود

 دمید سپس پرچم را سه بار به اھتزاز در آورد، و به او داد. و صفیه بنت حیی را آورد.
سپس ابوبکر را با سوره توبه فرستاد و علی را پشت سر او فرستاد. علی آن را از او 

 از من باشد. برد. جز من، با کسی که  گرفت و گفت: کسی آن را نمی
پذیرد؟ ھمه  و به عموزادگانش گفت: چه کسی در دنیا و آخرت والیت مرا می

سکوت کردند و علی که در مجلس بوده، گفت: من در دنیا و آخرت والیت تو را 
پرسید: چه کسی در دنیا و  پذیرم. علی را رھا کرده و به سراغ یکایک آنان رفته و می می

مه سکوت کردند. علی گفت: من والیت تو را در دنیا و پذیرد؟ ھ آخرت والیت مرا می
 فرمود: تو در دنیا و آخرت ولی و یاور من ھستی.  صپذیرم. پیغمبر  آخرت می

لباسش را  صو علی بعد از خدیجه اولین کسی است که ایمان آورد و رسول اکرم 

َما يُرِ�ُد ﴿ روی علی، فاطمه، حسن و حسین انداخته و فرمود: ُ ٱإِ�َّ ِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
ۡهَل  لرِّۡجَس ٱ

َ
 .]۳۳األحزاب: [ ﴾٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

خواھد پلیدی را از شما اھل بیت (پیغمبر) دور کند و شما را  خداوند قطعًا می«
 ».کامًال پاک سازد
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را  صو علی جان خود را به بھای حفظ جان رسول فروخته و لباس پیغمبر 
زدند. و  پوشیده و در جای او خوابید و این در حالی بود که مشرکان او را با سنگ می

قصد حرکت به سوی میدان نبرد را کرد، علی گفت: آیا من  صدر غزوه تبوک پیغمبر 
فرمود: آیا  صفرمود: خیر. علی گریست پیغمبر  صبا تو خواھم بود؟ پیغمبر 

تو پیغمبر نیستی. که  این برای موسی باشی؟ جزخواھی برای من به منزلت ھارون  نمی
 تو جانشین من باشی. که  این شایسته نیست که بروم، مگر

 صبه او فرمود: تو بعد از من ولی ھمه مؤمنان ھستی. و پیغمبر  صو پیغمبر 
ھا به داخل مسجد را بست جز در خانه علی و علی در حالی که غسل بر  دِر ھمه خانه
 صگردید. زیرا راھی جز آنجا نداشت و پیغمبر  رد مسجد میشد، وا او واجب می

 من موالی او ھستم، علی موالی اوست. ھرکس  فرمود:
نقل شده که ابوبکر را برای اعالم برائت از  صو در حدیث مرفوعی از پیغمبر 

به  صشان یمشرکان به مکه فرستاد، پس ابوبکر سه روز با آن در حرکت بود. پس ا
ت را به ابوبکر برسان و تو آن اعالم برائت را ابالغ کن و علی چنین علی فرمود: خود

رسید، گریه کرد و گفت ای رسول خدا! آیا  صکرد. وقتی ابوبکر به خدمت پیغمبر 
فرمود: نه، ولی به من دستور داده شد که یا  صکاری از من سر زده است؟ پیغمبر 

 ».ا ابالغ نمایدخودم آن را ابالغ کنم و یا کسی که از من است آن ر
در جواب باید گفت: این خبر مسند نبوده و بلکه مرسل است، آن ھم زمانی که از 

 عمرو بن میمون به ثبوت برسد. 
آیا «و الفاظی در این خبر است که دروغ بر رسول خدا ھستند، مثل جمله: 

یستی تو پیغمبر نکه  این خواھی تو برای من به منزله ھارون برای موسی باشی، جز نمی
 صزیرا پیغمبر ». تو جانشین من باشیکه  این و شایسته نیست که من بروم جز

چندین مرتبه از مدینه خارج شده و کس دیگری غیر از علی را جانشین خود ساخته 
است، ھمچنانکه برای ادای حج عمره حدیبیه علی با او بود و شخص دیگری جانشین 

لی با او بود و شخص دیگری در مدینه بود. بعدًا نیز در غزوه خیبر ع صپیغمبر 
شده بود، و در غزوه فتح [مکه] نیز علی با او بود و شخص  صجانشین پیغمبر 

شده بود، و در غزوه حنین و طائف و در حجة  صدیگری در مدینه جانشین پیغمبر 
 شان بود. یالوداع و در غزوه بدر نیز علی با او بود و شخص دیگری در مدینه جانشین ا
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اند و محدثان بر صحت آن اتفاق نظر  ھمه این مطالب با اسناد صحیح ثابت شده
که جنگی ھم روی ھایی  آن بود، حتی در صھا با پیغمبر  دارند. علی در اکثر غزوه

نداد. اگر گفته شود: جانشین کردن به این معنی است که جز برترین شخص جانشین 
ھا علی  ھا، عمره و حج عموم غزوهآید که در  گردد. پس الزم می نمی صپیغمبر 

شد، و در  مفضول باشد، نه افضل، خصوصًا که ھر بار یکی از مردان مؤمن جانشین می
نی فقط برای زنان و کودکان و افراد معذور و سه نفری که از امر یغزوه تبوک جانش

ت و با این وجود مدینه امنی ،تخلف ورزیدند و یا به نفاق متھم شدند، بود صپیغمبر 
کرد و جانشین به جھاد نیاز  کامل داشت و ھیچ خطری ساکنین آن را تھدید نمی

 نیاز بود.  صنداشت. آنگونه که در اکثر سفرھای پیغمبر 
» ھمه درھای داخل شده به مسجد را مسدود کرد جز ورودی خانه علی«عبارت 

را جعل  ھای بافته شده توسط شیعه است که برای مقابله آن این کالم نیز از دروغ
در مرضی که در  صاند. زیرا در حدیث صحیح از ابوسعید نقل شده که پیغمبر  کرده

إنَّ أمنَّ انلاس يلعَّ يف ماهل وصحبته أبو��ر، ولو كنت متخذاً «آن وفات فرمود، گفت: 
خليًال غ� ر� الختذت أباب�ر خليًال ول�ن أخوة اإلسالم ومودته ال يبق� يف 

ه بیش از ھمه مردم بر کسی ک. یعنی: )١(»دت إالَّ خوخة أيب ب�راملسجد خوخة إالَّ سُ 
ر است، و اگر غیر از پروردگارم کرد ابوبکمن منت دارد و با من در مال و جان ھمراھی 

گرفتم ولی اخوت و برادری در  گزیدم، حتمًا ابوبکر را به دوستی می دوستی بر می
مسجد مسدود شوند به جز  ھای شود ھمه ورودی ن باعث مییاسالم و مودت و ا

 ورودی خانه ابوبکر. این حدیث در صحیحین از ابن عباس نیز روایت شده است. 
این حدیث نیز به اتفاق » ای علی! تو بعد از من موالی ھر مؤمنی ھستی«حدیث 

محدثان ساختگی است و آنچه از عبارات صحیح که در آن است از خصائص ائمه و بلکه 
نیست، و بلکه غیر علی نیز با او در آن ویژگی سھیم ھستند.  از خصائص خود علی ھم

 علی خدا و پیغمبرش را دوست دارد و خدا و پیغمبر علی را دوست دارند، وکه  این مثالً 
مثل ھارون  صبرای پیغمبر که  این شان شده است، ویعلی در مدینه جانشین اکه  این

موالی  صعلی موالی ھر کسی است که پیغمبر که  این بوده است، و ÷برای موسی

                                           
 .۵/۴/۱۸۵۵و ج  ۹۷-۱/۹۶نگا: بخاری،  - ١
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اعالم برائت را حتمًا باید یک نفر از بنی ھاشم ابالغ نماید، ھمه این که  این اوست، و
ویژگی مختص علی شمرده ھیچیک  موارد بین علی و دیگرانی جز او مشترک است، و

بوده که بنابر  ابالغ برائت باید توسط بنی ھاشم باشد به این دلیلکه  این شوند، و نمی
عادت، نقص عھد و پیمان، و نیز بستن پیمان باید توسط شخصی از قبیله فرمانده 

 اصلی صورت گیرد.
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ذکر نموده و رد   سعلی در بیان فضایل دروغینی که رافضی برای

 بر آن

و از جمله فضایل مختص علی اینکه: اخطب خوارزم از «گوید:  مولف رافضی می

ای به اندازه طول عمر نوح،  کند که فرمود: ای علی! اگر بنده روایت می صپیغمبر 
خدا را عبادت کند، و به اندازه کوه احد طال داشته و آن را ببخشد، و چندان عمر کند 
که ھزار سال حج را بر روی دو پای خودش بجا بیاورد، و سپس مظلومانه در بین صفا 

نگیرد، حتی بوی بھشت نیز به مشامش نرسیده و مروه کشته شود، اگر تو را ولی خود 
 شود.  و به آن داخل نمی

 صمردی به سلمان گفت: تو چرا علی را دوست داری! جواب داد: از پیغمبر 
با ھرکس  علی را دوست بدارد، مرا دوست داشته است، وھرکس  فرمود: شنیدم که می

شده که گفت: از علی دشمنی ورزد، با من دشمنی نموده است. و از انس روایت 

فرمود: خداوند از نور رخسار علی ھفتاد ھزار مالئکه خلق  شنیدم که می صپیغمبر 
 کنند.  نمود که تا روز قیامت برای او و دوستدارانش استغفار می

علی را دوست بدارد، ھرکس  فرمودند: صو از ابن عمر نقل شده که پیغمبر 
گاه  پذیرد، و دعایش را برآورده می داری او را می خداوند نماز، روزه و شب زنده سازد. آ

علی را دوست بدارد خداوند در قبال ھر رگی که در بدن دارد، شھری ھرکس  باشید که
گاه باشید که را در بھشت به او عطا می خاندان محمد را دوست بدارد از ھرکس  کند. آ

گاه   باشید کهمحاسبه و سنجش اعمال و گذشتن از پل صراط در امان خواھد بود. آ
بر محبت خاندان محمد بمیرد، من ضامن او ھستم که در بھشت با پیغمبران ھرکس 

گاه باشید که با خاندان محمد دشمنی ورزد، روز قیامت در ھرکس  خواھد بود، و آ
 ».ناامید از رحمت خدا«آید که بین دو چشمش نوشته شده  حالی می

روزی که ما در کنار او  صو از عبدالله بن مسعود نقل شده که گفت: پیغمبر 
نشسته بودیم، فرمودند: سوگند به کسی که جانم در دست اوست! خداوند روز قیامت 
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پرسد: از عمرش که چگونه آن را سپری کرده است، و از  از ھمه درباره چھار چیز می
اش که آن را چگونه به  جسم و کالبدش که آن به چه درگیر ساخته است، و از دارای

و در چه راھی انقاق نموده است، و از محبت ما اھل بیت. عمر به او گفت: دست آورده 

بن ابی  دستش را بر سر علی  صنشانه محبت شما بعد از خودتان چیست؟ پیغمبر 
طالب که در کنارش بوده گذاشت و گفت: نشانه محبت من بعد از من، محبت این 

سوال شد که  صیغمبر بن عمر نقل شده که گفت: از پ شخص است. و از عبدالله 

فرمودند: به لغت و  صشان یپروردگار در شب معراج با چه زبانی با تو صحبت کرد؟ ا
ای  زبان علی، پس خدا به من الھام کرد که بگویم: پروردگارا! مرا مورد خطاب قرار داده

یا علی را؟ خداوند فرمود: ای محمد! من چیزی نیستم که با سایر اشیاء مقایسه شوم و 
گردم. من تو را از نور خودم خلق  شوم، و به چیزی توصیف نمی مردم مقایسه نمیبا 

ام، بر اسرار درونت مطلع ھستم و دیدم که  نموده و علی را از نور تو خلق کرده
تر از علی در قلب تو نیست، پس با زبان و لغت او با تو صحبت کردم تا قلبت  محبوب

 آرامش یابد. 

فرمود: چنانچه درختان اقالم، و  صکه گفت: پیغمبر و از ابن عباس نقل شده 
توانستند  بودند، نمی نویسندگان میھا  انسان دریا مرکب، و جنیان محاسبه کنندگان، و

 فضایل علی را بر شمارند. 

فرمودند: خداوند پاداش خارج از حد احصاء بر  صگوید: پیغمبر  و با سند می
فضیلتی از فضایل او را ذکر کند، در رکس ھ گفتن فضایل علی قرار داده است، یعنی

 آمرزد. و کند، خداوند ھمه گناھان قبلی و آینده او را می حالی که به آن اقرار می
فضیلتی از فضایل او را بنویسد، مالئکه تا زمانی که آن نوشته باقی بماند، برای ھرکس 

د گناھانی را که در فضیلتی از فضایل او را بشنود، خداونھرکس  کنند، و او استغفار می
ای نگاه کند که  به نوشتهھرکس  آمرزد، و اند، بر او می پی استماع برای او پیش آمده

فضایل علی در آن نوشته شده است، خداوند گناھانی را که از نگاه کردن برای او پیش 
آمرزد. سپس فرمود: نگاه کردن به رخسار امیر المؤمنین عبادت  اند، بر او می آمده

والیت علی را قبول و از که  این پذیرد مگر ای را نمی و خداوند ایمان ھیچ بندهاست، 
 دشمنانش برائت جوید. 



 ٤٠٧ ذکر نموده... س): دربیان فضایل دروغینی که رافضی برای علی۵۶فصل (

نقل شده که فرمود: مبارزه  صبن حزام، از پدرش، از جدش، از پیغمبر  و از حکیم 
 علی با عمرو بن عبود در روز خندق برتر از کار [خیر] امت من تا روز قیامت است. 

بن ابو سفیان به او امر کرد که علی را  و از سعد بن ابی وقاص نقل شده که معاویه 
سب و لعن کند ولی او خودداری ورزید. معاویه گفت: چه چیزی باعث شده که به علی 

 فرمودند که اگر یکی از صناسزا نگویی؟ جواب داد: به خاطر سه چیزی که پیغمبر 
را ھا  آن صاصیل سرخرنگ بھتر بود که پیغمبر  مال من بود، برایم از شترانھا  آن

ھایش علی را جانشین خودش کرده بود، به او فرمود: علی  ھنگامی که در یکی از غزوه
به او فرمود: آیا دوست نداری  صگذارید؟ پیغمبر  گفت: آیا مرا با زنان و کودکان می

من پیغمبری نیست. بعد از که  این که برای من به منزله ھارون برای موسی باشی؟ جز
دھم که  فرمود: پرچم را به شخصی می می صو در روز جنگ خیبر شنیدم که پیغمبر 

گوید: ما جلو  خدا و پیغمبر را دوست دارد و خدا و پیغمبر او را دوست دارند. راوی می
فرمود: علی را برایم صدا بزنید. علی آمد در حالی که چشم درد  صرفتیم. پیغمبر 
بزاق دھان خود را در چشم او قرار داد و پرچم را به او سپرد،  صداشت. پیغمبر 

َ�ُقۡل َ�َعالَۡواْ ﴿ سپس خداوند گشایش و پیروزی را نصیب او نمود. و این آیه نازل شد:
ۡ�َنآَءُ�مۡ 

َ
ۡ�َنآَءنَا َو�

َ
 .]۶۱آل عمران: [ ﴾نَۡدُع �
 ».خودم، شما ھم فرزندان ینکد ما فرزندان خود را دعوت ییایبگو: ب«

بعد از نزول این آیه علی، فاطمه و حسن و حسین را صدا زد و فرمود:  صپیغمبر 
 ھستند. ھا  این اھل بیت من

در جواب مولف باید گفت: ھمین اخطب خوارزم تصنیفی در این باب دارد که از 
برای کسی که ھا  آن این احادیث ساختگی در آن بیان کرده، احادیثی که کذب بودن

ماند، چه برسد به علمای علم  ایی با حدیث داشته باشد، پوشیده نمیکمترین آشن
حدیث و محدثان. و اخطب نه محدث است و نه از علمای این رشته است، و نه شخصی 

داند که احادیث او  شود، و ھر محدثی می است که در این زمینه به او مراجعه می
کنم که در نزد  یثی را ذکر میساختگی ھستند. و این مولف رافضی نیز گفته بود: احاد

اھل سنت صحیح باشد، و آن را در اقوال و کتب مورد اعتمادشان نقل کرده باشند، 
کند که اھل سنت بر کذب و ساختگی بودن آن اتفاق  پس چگونه احادیثی را نقل می

از ھیچیک  از کتب حدیثی مورد اعتماد نقل نشده، وھیچیک  نظر و اجماع دارند، و در
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اند. بنابراین ده حدیث اول تا آنجا که در مورد قتل  یثی آن را صحیح نشمردهائمه حد
عمرو بن عبدود توسط علی نقل کرده، ھم کذب و ساختگی ھستند. در مورد حدیث 
امر معاویه به سعد مبنی بر ناسزاگویی به علی و خودداری کردن او و بقیه ماجرا تا آخر 

و حدیث  )١(خودش نقل کرده است حدیث صحیح بود. و مسلم آن را در صحیح
است ولی این فضایل مختص او نیستند و از  سمشتمل بر سه فضیلت برای علی

خصائص مختص ائمه ھم نیستند. زیرا جانشین پیغمبر شدن در غزوه امری است که 
اند، و جانشین شدن   بارھا اتفاق افتاده و غیر علی نیز این مسئولیت را به عھده گرفته

تر نبوده است، و به ھمین دلیل علی به  تر و با ارزش یسه با دیگران کاملعلی در مقا
جز در غزوه  صگذارید؟ پیغمبر  فرمود: آیا مرا با زنان و کودکان جا می صپیغمبر 

تبوک، در ھمه غزوات دیگر مردی مؤمن از مھاجران و یا انصار را در مدینه جانشین 
ھمان مسلمانان امر فرمود که با او به  صکرد، در غزوه تبوک پیغمبر  خودش می

بروند و کسی جز زنان و کودکان و مردان عاصی و معذور در مدینه نماندند و به ھمین 
شده و در مدینه بماند و به  صدلیل ھم بود که علی دوست نداشت جانشین پیغمبر 

گذارید و مرا با خودتان  کند: آیا مرا با زنان و کودکان جا می عرض می صشان یا
دھد که جانشین شدن نقص و عیب نیست،  برایش توضیح می صبرید؟ و پیغمبر  نمی

اش جانشین خود کرد و من نیز تو را به  ھمچنانکه موسی ھارون را به خاطر امانتداری
سازم، با این تفاوت که موسی پیغمبری را جانشین  خاطر امانتداری جانشین خودم می

 خود ساخت ولی بعد از من پیغمبری نیست. 
، تشبیه در اصل جانشین کردن است، زیرا موسی ھارون را ص این تشبیه پیغمبر

جانشین خود بر جمیع بنی اسرائیل کرد ولی علی را تنھا بر تعداد اندکی جانشین کرد، 
و در میدان نبرد بودند. به عالوه، تشبیه علی به  صچون بقیه صحابه با پیغمبر 

به نوح و موسی بزرگتر نیست،  ھارون از تشبیه ابوبکر به ابراھیم و عیسی، و تشبیه عمر
تر ھستند و نیز ابوبکر و عمر ھر کدام به دو  این چھار پیغمبر از ھارون با فضیلت

اند. بنابراین تشبیه آنان بزرگتر از تشبیه علی به ھارون بوده است.  پیغمبر تشبیه شده
ھا  آن و باید اضافه کرد افراد زیاد دیگری نیز در جانشین پیغمبر شدن با علی برابرند

 اند. شده صنیز جانشین پیغمبر 

                                           
 .۴/۱۸۷۱نگا: مسلم،  - ١
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 ث روز شورایدر مورد حد یرد بر افتراء رافض

روز مشورت برای از عامر بن واثله نقل شده که گفت: در «گوید:  مولف رافضی می
گفت: حجت و برھانی ارائه  میھا  آن تعیین خلیفه سوم بعد از عمر با علی بودم که به

دھم که عرب و عجم قدرت مقابله و ھماوردی با آن را نداشته باشد، سپس گفت:  می
از شما [اھل شوری] قبل از من به توحید ھیچیک  دھم، آیا شما را به خدا سوگند می

 ت؟ گفتند: خیر. خدا نایل شده اس
از شما برادری مثل برادر من، ھیچیک  دھم، آیا گفت: شما را به خدا سوگند می

 جعفر طیار، دارد که در بھشت با مالئکه باشد؟ گفتند: خیر.
از شما عمویی مثل عموی من ھیچیک  دھم، آیا گفت: شما را به خدا سوگند می

 باشد؟ گفتند: خیر.حمزه دارد که شیر خدا و پیغمبر و سید الشھداء 
از شما ھمسری مثل ھمسر من ھیچیک  دھم، آیا گفت: شما را به خدا سوگند می

 و سرور زنان بھشتی باشد؟ گفتند: خیر. صفاطمه دارد که دختر محمد 
از شما جز من دو فرزند مثل ھیچیک  دھم، آیا گفت: شما را به خدا سوگند می

 شت باشند؟ گفتند: خیر.حسن و حسین دارد که سروران جوانان اھل بھ
از شما ده مرتبه با پیغمبر نجوی ھیچیک  دھم، آیا گفت: شما را به خدا سوگند می

 نمود که برای نجوی صدقه بدھد؟ گفتند: خیر.
از شما جز من فرمود: ھیچیک  دھم، آیا پیغمبر به گفت: شما را به خدا سوگند می

داوندا! دوست بدار ھر که علی را ھر که من موالی اویم، پس علی نیز موالی اوست، خ«
دارد، ھمانا حاضران این را به  دارد، و دشمن بدار ھر که علی را دشمن می دوست می

 ؟ گفتند: خیر.»غایبان برسانند
دعا کرد که: خدایا!  صدھم، وقتی که پیغمبر  گفت: شما را به خدا سوگند می

ر تا با من از گوشت این ترین بندگان در نزد خودت و خودم را نزد من بیاو محبوب
 از شما آنجا رفت؟ گفتند: خیر.ھیچیک  پرنده بخورد، آیا
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دھم، آیا وقتی دیگران شکست خورده برگشتند و  گفت: شما را به خدا سوگند می
دھم که خدا و پیغمبرش را دوست دارد، و خدا و  پرچم را به کسی می«حضرت فرمود: 

 آیا حضرت آن پرچم را به» مگر بعد از پیروزی گردد پیغمبر او را دوست دارند و بر نمی
 از شما داد؟ گفتند: خیر.ھیچیک 

از شما به بنی ھیچیک  دھم، آیا پیغمبر در مورد گفت: شما را به خدا سوگند می
مردی را به سوی شما خواھم فرستاد که که  این یا دست بکشید و یا«وکیعه فرمود که: 

اطاعت من و معصیت از او مانند وجودش چون وجود من است، اطاعتش چون 
 ؟ گفتند: خیر.»کند معصیت از من است و با شمشیر بر شما داوری می

از شما فرمود که: ھیچیک  دھم، آیا پیغمبر در مورد گفت: شما را به خدا سوگند می
ھر کس گمان کند پیغمبر را دوست دارد در حالی که با این شخص دشمنی بورزد، «

 گفتند: خیر.؟ »گوید دروغ می
دھم، آیا سه ھزار مالئکه و از جمله جبرئیل و  گفت: شما را به خدا سوگند می

اند، که بر من به  از شما سالم کردهھیچیک  ای واحد بر میکائیل و اسرافیل در لحظه
 از چاه بر من سالم کردند؟ گفتند: خیر صھنگام آوردن آب برای حضرت 

از شما از آسمان ندا آمده ھیچیک  آیا در مورددھم،  گفت: شما را به خدا سوگند می
که ھیچ شمشیری وجود ندارد جز ذوالفقار و ھیچ جوانی [و جوانمردی] نیست جز 

 علی؟ گفتند: خیر.
از شما گفته که این ھیچیک  دھم، آیا جبرئیل به گفت: شما را به خدا سوگند می

تم و جبرئیل بگوید: من بگوید: او از من و من از او ھس صیاور رسول است و پیغمبر 
 از شما دو نفر ھستم؟ گفتند: خیر.

تو با «از شما فرمود: ھیچیک  دھم، آیا پیغمبر به گفت: شما را به خدا سوگند می
 ؟ گفتند: خیر.»جنگی پیمان شکنان و ظالمان و در رفتگان از دین می

من بر « از شما فرمود:ھیچیک  دھم، آیا پیغمبر به گفت: شما را به خدا سوگند می
سر تنزیل قرآن [با کفار و مشرکان] جنگیدم و تو بر سر تاویل آن [با منافقان] خواھی 

 ؟ گفتند: خیر.»جنگید
از شما به عقب ھیچیک  دھم، آیا خورشید به خاطر گفت: شما را به خدا سوگند می

 برگشته تا نماز عصر قضاء شده را در وقت خودش بخوانید؟ گفتند: خیر.
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 دھم، آیا در بین شما کسی است که پیامبر خدا را به خدا سوگند میگفت: شما  یعل
ای رسول خدا!  پس ابوبکر گفت: ت را از ابوبکر بگیرد،اءفرموده باشد که سورۀ بر به او

گفت: غیر از علی، کس  به اومن از طرف خدا چیزی نازل شده است؟ پیامبر  ا دربارۀیآ
دھیم که غیر از تو  شھادت می :گفتنددیگری از طرف من چیزی را اداء نمی کند! 

 کسی دیگرد نبود.
ر ک، ابوبصت نازل شد پیامبر اءبه این است که چون سورۀ بر ه(در این روایت اشار

بود شده امیر حج فرستاده  صصدیق را که در سال نھم ھجری از طرف رسول خدا
 ه آنانھمچنین ب حرام برساند ولا جدتا این سورۀ مبارکه را که در مکه برای زائرین مس

بعد از این عریان و برھنه  کهفردی اجازه ندارد  چاعالن نماید که بعد از امسال ھی
 صاز مدینه خارج شد پیامبر خدا سخدا طواف نماید و چون ابوبکر ۀاطراف خان

عمل نموده و در فسخ بعضی عھود بین  سرا فرستاد تا زیر فرمان ابوبکر سعلی
ابوبکر در این سفر امیر  که تنیس یابوبکر باشد و شکمسلمانان و مشرکین سخنگوی 

این از خصوصیات  کرده است. و شت سر او نماز جماعت ادا میپحج بوده و علی 
یشان چنانکه ا ھم ،است که در زمان حیات رسول خدا بر مردم امیر حج بوده سابوبکر

 .بود صرسول خدا ضییھنگام مرمانان در مدینه لمس امام نماز جماعت
از شما فرمود: ھیچیک  درباره صدھم، آیا پیغمبر  گفت: شما را به خدا سوگند می

؟ »کند جز مومنان، کسی تو را دوست ندارد و جز منافقان، کسی با تو دشمنی نمی«
 گفتند: خیر.

دانید که حضرت دستور داد ھمه شما  دھم، آیا می گفت: شما را به خدا سوگند می
اخل مسجد را مسدود کنید به جز من و چون ایراد کردید، ھایتان به د ھای خانه ورودی

ھای شما بستم و در خانه علی به  فرمودند: من نبودم که درھای خانه صحضرت 
آیا غیر از این است؟ گفتند: ». داخل مسجد را باز گذاشتم، بلکه خدا این کار را کرد

 خیر.
بودم که در طایف مورد دھم که بگویید آیا من ن گفت: شما را به خداوند سوگند می

کند  نجوای حضرت قرار گرفتم و وقتی نجوا طوالنی شد، و گفتید: پیغمبر با او نجوا می
کند. حضرت فرمود: خدا اینگونه خواسته. آیا اینگونه بود یا نه؟ گفتند:  و با ما نجوا نمی

 آری اینگونه بود. 
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حق با «من نفرمود: دھم که آیا پیغمبر در مورد  گفت: شما را به خدا سوگند می
علی و علی با حق است، علی ھر جا و ھر سو برود، حق به ھمانجا و ھمان سو 

 آیا اینگونه نبود؟ گفتند: آری چنین بود.». رود می
من دو «نفرمود:  صدھم که بگویید آیا پیغمبر  گفت: شما را به خدا سوگند می

اھل بیتم را، مادامی که به گذارم: کتاب خدا و عترت و  چیز گرانبھا در میان شما می
شوند تا زمانی که به  شوید و این دو از ھم جدا نمی این دو تمسک کنید، گمراه نمی

 آیا اینگونه نبود؟ گفتند: آری چنین بود. » حوض من برگردند
دھم، آیا جز من کسی بود که با وجود خودش از  گفت: شما را به خدا سوگند می

 ضرت بخوابد؟ گفتند: خیر.پیغمبر حفاظت کند و در بستر ح
دھم، آیا وقتی عمرو بن عبدود مسلمانان را به  گفت: شما را به خدا سوگند می

 طلبد، کسی جز من به مبارزه او رفت؟ گفتند: خیر. مبارزه می
از شما نازل ھیچیک  دھم، آیا آیه تطھیر در مورد گفت: شما را به خدا سوگند می

ُ ٱ�ُد إِ�ََّما يُرِ ﴿ فرماید: شده که می ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
َوُ�َطّهَِرُ�ۡم  ۡ�َۡيِت ٱأ

ت یدی و گناه را از شما اھل بیخواھد پل خداوند فقط می« .]۳۳األحزاب: [ ﴾٣٣ ٗ��َ�ۡطهِ 
 ».سازد کامال شما را پاکند و کدور 

از ھیچیک  دھم، آیا حضرت در مورد گفتند: خیر. گفت: شما را به خدا سوگند می
 فرمود که تو سرور مؤمنان ھستی؟ گفتند: خیر. –جز من  –شما 

از شما فرمود ھیچیک  درباره صدھم، آیا حضرت  گفت: شما را به خدا سوگند می
مثل آن را نیز برای تو از او طلب که  این ام مگر که من چیزی را از خدا نخواسته

 ام؟ گفتند: خیر.  کرده
ی روایت ابو عمرو زاھد از ابن عباس است که گفت: و از جمله فضایل مختص عل

جز او ندارد: علی اولین فرد از عرب و عجم است ھیچکس  علی چھار ویژگی دارد که
نماز خواند، علی کسی است که در میدان نبرد پرچم حضرت  صکه با پیغمبر 

ھمیشه در دست او بود. علی ھمان کسی است که در جنگ حنین صبر پیشه کرد. 
 اش گذاشت.  را به جا آورد و او را در مقبره صعلی کسی است که غسل حضرت 

 شب معراج از کنار قومی گذشتم که«روایت شده که فرمود:  صو نیز از پیغمبر 
که ھستند؟ گفت: ھا  این از جبرئیل پرسیدم: .چکید ھای دھانشان [خون] می از گوشه
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کردند:  کنند. و از کنار قومی گذشتم که داد و بیداد می قومی که غیبت مردم را می
کفار ھستند. حضرت گوید: سپس ھا  این که ھستند؟ گفت:ھا  این گفتم ای جبرئیل!

خواند. گفتم: ای  رفتیم، علی را دیدم که نماز میراه را کج کرده و تا آسمان چھارم 
جبرئیل! این علی است که از ما سبقت گرفته است. گفت: نه این علی نیست. گفتم: 
پس چه کسی است؟ گفت: مالئکه مقرب و کروبی وقتی فضایل و خصایص علی را 

ای موسی شنیدند و از تو شنیدند که درباره او فرمودی: تو برای من به منزله ھارون بر
بعد از من پیغمبری نیست، بعد از آن این مالئکه مشتاق علی شدند. که  این ھستی، جز

از مالئکه که مشتاق دیدار علی ھریک  ای را مانند علی خلق کرد تا پس خدا مالئکه
 ».شد، به این مکان بیاید و انگار که علی را دیده است

ه شادمان بود، فرمود: من روزی ک صو از ابن عباس نقل شده که گفت: پیغمبر 
گوید: من جوان ھستم یعنی  جوان پسر جوان و برادر جوان ھستم. ابن عباس می

ھستم که خداوند راجع به او  ÷جوان عرب ھستم و فرزند جوان یعنی فرزند ابراھیم

 .]۶۰األنبیاء: [ ﴾٦٠إِبَۡ�ٰهِيُم  ۥٓ َسِمۡعَنا فَٗ� يَۡذُكرُُهۡم ُ�َقاُل َ�ُ ﴿ فرموده:
ه او را کگفت  سخن میھا  بت م نوجوانی از (مخالفت با)یدیشن«(گروھی) گفتند: «
 ».ندیگو م مییابراھ

و برادر جوان ھستم منظور برادری با علی است، و این معنی کالم جبرئیل است که 
کردند فرمود: شمشیری  در روز جنگ بدر در حالی که شاد بود و به آسمان عروج می

 جز علی نیست.  جز ذوالفقار و جوانی
ھای کعبه آویزان شده  و از ابن عباس نقل شده که گفت: ابوذر را دیدم که به پرده

شناسد، بداند که من  مرا نمیھرکس  شناسد که خوب، و مرا میھرکس  گوید: است و می
کمان باریک شوید و آنقدر نماز بخوانید  ابوذر ھستم، اگر آنقدر روزه بگیرید تا مانند زه

 ».ای ندارد مان گردید، چنانچه محبت علی در دل شما نباشد، ھیچ فایدهکه مثل ک
در جواب مولف باید گفت: ماجرای عامر بن واثله و روز مشورت اھل شوری برای 

در آن روز  ستعیین خلیفه سوم، به اتفاق محدثان کذب و دروغ و ساختگی است، علی
به او  سبن عوف  بلکه عبدالرحمننه این کالم و نه چیزی شبیه به این را نگفته است. 

کنی؟ جواب داد: آری.  گفت: آیا اگر تو را خلیفه گردانم، عدالت را رعایت می
نمایی؟  عبدالرحمن گفت: اگر با عثمان بیعت کنی از او اطاعت و فرمانبرداری می
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جواب داد: آری. به عثمان نیز چنین گفت و بعد سه روز صبر کرد که در آن سه روز با 
 کرد.  مسلمانان مشورت می

که عمرو بن میمون در مورد  -) ١(در صحیحین آمده و الفاظ بخاری چنین است
وقتی از دفن خلیفه فارغ شدند، این بزرگان جمع شدند، «گوید:  شھادت عمر می

ایید امر تعیین خلیفه را به سه نفر واگذار کنیم و سه نفر از بین ما عبدالرحمن گفت: بی
کشم. طلحه گفت: من به  داوطلبانه کنار بکشد. زبیر گفت: من به نفع علی کنار می

کشم.  کشم. و سعد گفت: من به نفع عبدالرحمن کنار می نفع عثمان کنار می
گیرد تا تعیین خلیفه  اره میخالفت کن –عبدالرحمن گفت: کدامیک از شما از این امر 

 را به او واگذاریم در حالی که خدا و اسالم مراقبت او ھستند، تا برترین را انتخاب کند؟
سکوت نمودند. عبدالرحمن گفت: آیا آن را به من  –علی و عثمان  -بزرگوار ھردو 

اھی دھد تا از شما دو نفر در انتخاب بھترین کوت کنید، خدا مرا یاری می واگذار می
کنیم]. عبدالرحمن دست یکی از آن دو نفر را  نکنم؟ گفتند: آری [به تو واگذار می

گرفت و به او گفت: تو از نزدیکی با رسول اکرم و سابقه در دین برخورداری و خودت 
سازی و اگر تو را انتخاب  دانی، اگر تو را انتخاب کنم باید عدالت پیشه این را نیک می

مانبرداری کنی. سپس عبدالرحمن به دیگری نیز چنین گفت و بکنم باید اطاعت و فر
 ».عھد و پیمان گرفت، گفت: ای عثمان! دستت را باال بیاورھردو  وقتی از

ھایی  در حدیثی که این مولف رافضی نقل کرد انواعی از دروغ وجود داشت، دروغ
پسرش در  که خداوند علی را از آن مبرا ساخته است: مثل احتجاج به برادر، عمو و

ترین  داند که گرامی حالی که علی خودش از آنان برتر است، و نیز خود علی نیک می
گفت: آیا شما برادری مثل  شخص است. چنانچه عباس میترین  شخص نزد خدا متقی

ھایی مثل محمد، علی و جعفر دارید؟ این استدالل و برھان از  حمزه دارید و برادرزاده
تر از احتجاج به عمو  و بلکه احتجاج به برادرزاده قوی بود، جنس استدالل علی می

 صگفت: آیا کسی از شما مثل من با دو دختر پیغمبر  است. و چنانچه عثمان می
بود که شخصی بگوید: آیا کسی ھست  ازدواج نموده است؟ استداللش از این جنس می

ماجرا  که ھمسرش مثل ھمسر من باشد؟ و فاطمه مثل دو ھمسر عثمان قبل از آن
 وفات کرد.  صوفات یافته بود، فاطمه حدودًا شش ماه بعد از پیغمبر 

                                           
 .۱۸-۵/۱۵نگا: بخاری،  - ١
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ھمین گونه است! و » از شما فرزندی مثل فرزند من داردھیچیک  آیا«و نیز عبارت 

که  صھای متعددی است، مثل عبارت نسبت داده شده به حضرت  در حدیث دروغ
عبارت «و نیز ». ام نیز خواسته –ی عل –ام، برای تو  ھر چه برای خودم از خدا خواسته«

 ، دروغ است. »توان آن را از جانب من اداء و ابالغ نماید جز علی کسی نمی
کسی جز یکی از افراد اھل بیتم «گوید: عبارت  می» شعار الدین«خطابی در کتاب 

عبارتی است که اھل کوفه آن را از زید بن یثیع نقل » کند آن را از جانب من ابالغ نمی
اند و این شخص در روایت متھم بوده و به روافض بودن منسوب است. و عموم  دهکر

اند.  اند از غیر اھل بیت ایشان بوده چیزی را ابالغ کرده صکسانی که جانب حضرت 
اسعد بن زراره را به مدینه فرستاد تا مردم را به اسالم دعوت کند و به  صحضرت 

بن حضرمی را به ھمین منظور   آشنا نماید. و عالء را با دینھا  آن انصار قرآن یاد بدھد و
بن اسید را به مکه فرستاد. پس  به بحرین فرستاد و معاذ و ابو موسی را به یمن و عتاب 

تواند از جانب او  توان ادعا کرد جز اھل بیت حضرت، کس دیگری نمی چگونه می
 چیزی را ابالغ نماید؟! 

ی است، از جمله: پرچم حضرت در ھر ھای حدیث ابن عباس نیز مشتمل بر دروغ
جنگی به دست علی بود، کذبی آشکار است. زیرا پرچم حضرت در روز ُاحد به اتفاق 

بن عمیر بود، و در روز فتح به دست زبیر بن عوام بود، و  ھمه در دست مصعب 
به او دستور داد که پرچمش را در حجون متمرکز و محل تجمع گرداند.  صحضرت

 .)١(دستور داده که آن را در اینجا بر افرازی؟ صگفت: آیا پیغمبر عباس به زبیر 
دروغ است، زیرا معلوم » علی بود که در روز حنین صبر پیشه کرد«و نیز عبارت 

عبدالمطلب به   بن  حارث  بن  بن عبدالمطلب و ابوسفیان است که علی از عباس 

بن  نزدیکتر نبوده است، عباس افسار قاطر او را گرفته بود و ابو سفیان  صحضرت

را صدا بزن و =»اصحاب السمرة«به او فرمود  صحارث رکاب او را گرفته بود و پیغمبر 

ان بن حارث یکجا ھستند؟! ابو سف »اصحاب السمرة«او با صدای بلند فریاد بر آورد که: 
اش به من  ا شنیدند مانند چسبیدن گاو به گوسالهگوید: به خدا سوگند! وقتی صدایم ر

ھستم و  صمن پیغمبر «فرمود:  می صچسبیدند و گفتند: لبیک، لبیک. پیغمبر 

                                           
 .۵/۱۲۱نگا: بخاری،  - ١
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و از قاطر پیاده شد و مشتی ریگ » دروغی در کار نیست، من ابن عبدالمطلب ھستم
 سوگند به پروردگار کعبه!«را به سوی دشمن پرت کرد و فرمود: ھا  آن برداشت و

ھا را پرت کرد،  به خدا سوگند! ھمین که آن ریگ«گوید:  عباس می» شکست خوردند
که  این نشینی گذاشتند، تا دیدم که شمشیرھای دشمن کند شده و کم کم رو به عقب

گوید: ابو  این حدیث در صحیحین آمده و بخاری می». را شکست دادھا  آن خداوند

و در روایت بخاری آمده که عباس را گرفته بود.  صسفیان افسار قاطر حضرت 
 .)١(گفت: من و ابو سفیان در روز حنین مالزم حضرت بود و از او جدا نشدیم

و گذاشتن ایشان در مقبره نیز باید گفت: اھل  صدر مورد انجام غسل حضرت 
بیت حضرت در این کار شرکت کردند، مثل عباس و فرزندانش، و موالی او شقران و 
بعضی از انصار ولی علی مباشر غسل بود و عباس به خاطر جاللتش در آنجا بود و علی 

 به مباشرت در غسل حضرت بود.  ها آن ترين شایسته
لین فرد از عرب و عجم بود که با حضرت نماز خواند با روایتی و نیز عبارت: علی او

 از ابن عباس تناقض دارد.

                                           
 .۳/۱۳۹۸و مسلم،  ۵۶بخاری این حدیث را در جاھای زیادی نقل کرده، نگا: مغازی، باب  - ١



 

 

 :)۵۸فصل (
ن به ییروبکه کشدن مالئ یث (مشتاقدر مورد دروغ بودن حد

 )سیعل

مالئکه مقرب و کروبی با شنیدن فضایل و خصایص که  این حدیث معراج ودر مورد 
خواھی تو برای من به منزله  آیا نمی«علی مشتاق دیدار او ھستند و کالم حضرت که 

 ؟ و خلق یک مالئکه به شکل علی و ... »ھارون باشی برای موسی
بگویند، زیرا  دانند یک دروغ باید گفت: این کالم از دروغ نادان است که حتی نمی

فرماید:  به اجماع معراج در مکه و قبل از ھجرت بوده است، ھمچنانکه خداوند می

ِيٓ ٱ ُسۡبَ�ٰنَ ﴿ َّ�  ِ ٰى بَِعۡبِده َ�ۡ
َ
ۡقَصاٱ لَۡمۡسِجدِ ٱإَِ�  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَ�ۡٗ� ّمَِن  ۦأ

َ
ِيٱ ۡ� َّ� 

ِميعُ ٱُهَو  ۥِمۡن َءاَ�ٰتَِناۚٓ إِنَّهُ  ۥلُِ�ِ�َهُ  ۥَ�َٰرۡ�َنا َحۡوَ�ُ   .]۱اإلسراء: [ ﴾١ ۡ�َِص�ُ ٱ لسَّ
شب، از مسجد الحرام به مسجد  یکاش را در  ه بندهکی یو منزه است خدا کپا«

ات خود را به او نشان یبرد، تا برخی از آ -میا ت ساختهکه گرداگردش را پربرک-االقصی 
 ».ناستیه او شنوا و بکچرا  ؛میدھ

 اسراء از مسجد الحرام بوده است.و 

يَنِطُق َعِن  َوَما ٢َما َضلَّ َصاِحُبُ�ۡم َوَما َغَوٰى  ١إِذَا َهَوٰى  �َّۡجمِ ٱوَ ﴿ فرماید: و می
ه کھنگامی  ا)ی(ثر سوگند به ستاره. «]۴-۱النجم: [ ﴾٤إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ يُوَ�ٰ  ٣ لَۡهَوىٰٓ ٱ

منحرف نشده و ت یاز حق و ھدا»)  ص« ه ھرگز (محمدک. ندک می (غروب) افول
د یگو آنچه می د!یگو و ھرگز از روی ھوای نفس سخن نمی. رده استکمقصد را گم ن

 ».ست!یبر او نازل شده ن (از جانب الله) هکزی جز وحی یچ

َ�ُتَ�ُٰرونَهُ ﴿ تا آیات:
َ
ٰ َما يََرٰى  ۥأ ۡخَرٰى  َولََقدۡ  ١٢َ�َ

ُ
 لُۡمنَتَ�ٰ ٱَرةِ ِعنَد ِسدۡ  ١٣رََءاهُ نَۡزلًَة أ

 .]۱۴-۱۲النجم: [ ﴾١٤
 زیگر نید؟! و بار دینک ده مجادله مییا با او درباره آنچه (با چشم خود) دیآ«

ه در کنار کدرخت  » سدرة المنتھی«نزد  .ردکرا مشاھده  ÷لیجبر صمحمد
 ».آسمان ھفتم است
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فَرََءۡ�ُتُم ﴿ فرماید: و تا آنجا که می
َ
َٰت ٱأ به ان) ک(ای مشر« .]۱۹النجم: [ ﴾١٩ ۡلُعزَّىٰ ٱوَ  ل�َّ

 .» عزی«و »  الت« د)ینک میرا عبادت ھا  آن هک( ھای ا بتید آیمن خبر دھ
 و این آیات به اجماع ھمگی مکی ھستند. 

؟ »خواھی برای من به منزله ھارون برای موسی باشی آیا نمی«در حالی که عبارت 
ھای حضرت و در سال نھم  غزوهدر غزوه تبوک گفته شده و غزوه تبوک از آخرین 

خواھی برای من  آیا نمی«ھجری بوده است، پس چگونه مالئکه در شب معراج سخن 
 اند؟! ؟ را شنیده»به منزله ھارون برای موسی باشی



 

 

 :)۵۹فصل (
 در بیان دروغ بودن حدیث (من جوان پسر جوان برادر جوان هستم)

روزی که  صاز ابن عباس نقل شده که حضرت «زی دیگر گفته بود: مولف در فرا
گوید:  شادمان بوده فرمود: من جوان پسر جوان و برادر جوان ھستم. ابن عباس می

باشم و پسر جوان منظور پسر ابراھیم است، که  من جوان ھستم یعنی جوان عرب می

ْ ﴿ خداوند فرموده:  .]۶۰األنبیاء: [ ﴾٦٠إِبَۡ�ٰهِيُم  ۥٓ ُ�َقاُل َ�ُ َسِمۡعَنا فَٗ� يَۡذُكرُُهۡم  قَالُوا
ه او را کگفت  سخن میھا  بت م نوجوانی از (مخالفت با)یدی(گروھی) گفتند: شن«
 ».ندیگو م مییابراھ

و برادر جوان ھستم، مراد برادر علی است و این معنی کالم جبرئیل است که در 
گفت: شمشیری جز  شادمان بود، میکرد و  روز بدر و در حالی که به آسمان عروج می

 ».ذوالفقار و جوانی جز علی وجود ندارد
این حدیث نیز از احادیث دروغین بوده و کذب آن مورد اتفاق محدثان است و کذب 

» فتی = جوان«بودن آن عالوه بر سند از جھات دیگری نیز آشکار است، از جمله: لفظ 
باشد و  ھمچنانکه اسم ذم نیز نمی در قرآن، سنت و لغت عرب از اسامی مدح نیست،

بلکه در ردیف اسامی جوان، میانسال، پیر سال و از این قبیل است و در قرآن ھم که 
صحبت ھا  بت ایم که جوانی به اسم ابراھیم در مورد آمده: گروھی گفتند: شنیده

اند و  اند و طبیعتًا قصد مدح ابراھیم را نداشته کند. گویندگان این کالم، کفار بوده می
 جز به معنی جوان تازه به دوران رسیده نیست. » فتی«

و از جمله اینکه: پیغمبر باالتر از این است که به جدش و پسر عمویش افتخار کند. 
عھد مواخات با کسی نداشته و عھد مواخات حضرت با علی، و نیز  صو اینکه: پیغمبر 

تنھا بین مھاجران با  صمبر اند، و پیغ عھد مواخات ابوبکر با عمر دروغ و ساختگی
 انصار پیمان مواخات بست، و نه بین مھاجران با یکدیگر. 

 و از جمله اینکه: آمدن ندای جبرئیل در روز بدر کذب است. 
و اینکه: ذوالفقار شمشیر علی نبود و بلکه یکی از شمشیرھای ابو جھل بود که در 

بدر ذوالفقار شمشیر مسلمانان  جنگ بدر مسلمانان آن را به غنیمت بردند. پس در روز
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اند:  نبوده و بلکه شمشیر کفار بوده است، ھمچنان اھل سنن این مطلب را نقل کرده
ذوالفقار را  ص اند که پیغمبر امام احمد، ترمذی و ابن ماجه از ابن عباس روایت کرده

 .)١(در روز بدر به غنیمت گرفت
بعد از نبوت وارد سن کھولت شده و از سن جوانی  صکه: پیغمبر  و از جمله این
 (و فتیان) گذشت.

                                           
، تحقیق احمد ۱۴۷-۴/۱۴۶و المسند،  ۲/۹۳۹، سنن ابن ماجه، ۶۱-۳/۶۰نگا: سنن ترمذی،  - ١

 شاکر.



 

 

 :)۶۰فصل (
 را دوست داشت سیه علک سدر مورد روایت ابوذر

در مورد حدیث منقول از ابوذر نیز باید گفت: این حدیث موقوف بر ابوذر بوده و 
رسد) بنابراین شایسته احتجاج  نمی صمرفوع نیست (یعنی سند آن به حضرت 

نیست. به عالوه نقل آن از ابوذر محل تأمل است. با این وجود محبت علی واجب است 
ولی از خصایص مختص او نیست، بلکه بر ما واجب است که علی را دوست داشته 
باشیم، ھمچنانکه بر ما واجب است که عثمان و عمر و ابوبکر و انصار و ... را دوست 

 اشیم. داشته ب

آية اإليمان حب «روایت شده که فرمود:  صدر حدیث صحیحی از حضرت
 .)١(»األنصار، وآية املنافق بغض األنصار

 نشانه نفاق است. ھا، آن یعنی: محبت انصار، نشانه ایمان، و دشمنی با
با من عھد  صپیغمبر امی «روایت شده که گفت:  سو در صحیح مسلم از علی

کرد که جز مؤمن، کسی تو را دوست ندارد و جز منافق کسی با تو دشمنی 
 .)٢(»ورزد نمی

                                           
 .۱/۸۵و مسلم،  ۱/۹نگا: بخاری،  - ١
 .۱/۸۶نگا: مسلم،  - ٢





 

 

 :)۶۱صل (ف
 ای است که...) حسنه سدر مورد دروغ بودن حدیث (محبت علی

» الفردوس«و از جمله فضایل علی مطلبی است که صاحب «گوید:  مولف رافضی می
محبت «نقل کرده است که فرمود:  صآن را در کتاب خود از معاذ بن جبل از پیغمبر 

رساند، و دشمنی با علی  ای است که با وجود آن ھیچ گناھی آسیب نمی علی حسنه
 ».رساند ایده نمیای ف گناھی است که در صورت وجود آن ھیچ حسنه

کنده از احادیث ساختگی است و مصنف آن » فردوس«در جواب باید گفت: کتاب  آ
بن شھردار دیلمی اگر چه از طلبه حدیث و روات آن است ولی احادیثی  یعنی شیرویه 

را که جمع آوری و اسناد آن را حذف کرده، بدون رعایت صحت و ضعف و یا جعلی 
 لیل احادیث ساختگی بسیاری در آن کتاب وجود دارد. باشد، به ھمین د بودن آن می

ھرگز  صدھد که پیغمبر  و این حدیث محتوایی دارد که ھر مسلمانی گواھی می
تر و بزرگتر از  با ارزش صچنین چیزی را نفرموده است. زیرا محبت خدا و پیغمبر 

اند، رس محبت علی است، ولی با این وجود گناه کردن در صورت وجود آن آسیب می

إنه �ب «فرمود:  زد و می بن حمار را به خاطر نوشیدن شراب می عبدالله  صپیغمبر 
 او خدا و پیغمبرش را دوست دارد.  ».اهللا ورسوهل

و ھر مؤمنی باید خدا و پیغمبرش را دوست داشته باشد و در عین حال گناه به 
ز از دین اسالم به رساند، و مسلمانان بر این مطلب اجماع دارند، و نی ھمه آسیب می

شود و  صورت بدیھی آشکار است که شرک باعث متضرر شدن شخص مشرک می
بن ابی طالب را دوست داشته باشد. و ھمانا ابو  آمرزد، حتی اگر علی  خداوند او را نمی

طالب پدر علی، او را دوست داشت، ولی شرک او را متضرر و وارد آتش جھنم گردانید، 
انند در این باره بگویند، این است که بگویند: ما علی را دوست تو و غایت چیزی که می

 اند.  کفار و جھنمیھا  آن داریم، و
این کالم کفری است آشکار که باید از گوینده آن خواست که توبه که  این و خالصه

 کند، و کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، جایز نیست چنین چیزی بگوید.
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ای نفعی  ی با علی گناھی است که با وجود آن ھیچ حسنهدشمن«و نیز عبارت 
چنین است. زیرا کسی که نسبت به علی بغض دارد، اگر کافر باشد، کفر او » ندارد

رساند، حتی اگر نسبت  باعث بغض شده است، و اگر مؤمن باشد ایمانش به او سود می
کرده که به علی بغض داشته باشد. و ھمچنین است حدیثی که ابن مسعود نقل 

 یک روز محبت خاندان محمد بھتر از یک سال عبادت است و«اند:  حضرت فرموده
و نیز نقل شده که در جای دیگر ». شود بر این محبت بمیرد، وارد بھشت میھرکس 

این دو ». دو حجت و برھان خدا بر بندگانش ھستیم –علی  -من و این «فرموده: 
یک سال عبادت با ایمان و نمازھای  حدیث از دیدگاه محدثان ساختگی ھستند و

گانه در ھر روز، و روزه ماه رمضان به اجماع مسلمانان از یک ماه محبت خاندان  پنج
 محمد ھم بھتر است، چه برسد به یک روز. 

 فرماید: و ھمچنین حجت خدا بر بندگان، تنھا پیغمبران ھستند، ھمچنانکه می

ِ ٱِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ﴿ � َ�ۡعَد  �َّ  .]۱۶۵النساء: [ ﴾لرُُّسِل� ٱُحجَّ
امبران، حجتی برای مردم بر خدا باقی نماند، (و بر ھمه اتمام ین پیتا بعد از ا«

 ».حجت شود)
 و نفرموده: بعد از پیغمبران و ائمه و اوصیاء و غیره. 

دند، کر شدند و اتفاق نظر پیدا می اگر مردم بر محبت علی جمع می«و نیز عبارت 
، این کالم نیز به اتفاق علماء آشکارترین دروغ است و حتی »آفرید خداوند جھنم را نمی

کردند، باز ھم تا به خدا، مالئکه، کتب آسمانی و  اگر ھمگی بر محبت علی اتفاق می
ای  دادند، فایده آوردند و کارھای شایسته انجام نمی پیغمبران و روز آخرت ایمان نمی

شدند، حتی اگر علی  با انجام این ایمان و این اعمال وارد بھشت می برایشان نداشت، و
 کرد. شناختند، و حب و بعض او به قلبشان ھم خطور نمی را اصًال نمی



 

 

 :)۶۲فصل (
 سدربارۀ احادیث جعلی و دروغ در فضیلت علی

 با علی ذکر کرده است و صو ھمین گونه است حدیثی که در مورد عھد پیغمبر 
ای است که خداوند  علی پرچم ھدایت و امام اولیاء است و علی ھمان کلمهکه  این

 را به آن ملزم ساخته است و. ....متقیان 
این حدیث نیز به اتفاق محدثان و علماء ساختگی است و مجرد نقل آن توسط 

در فضایل  »احللية«صاحب و امثال او داللتی بر صحت آن ندارد، زیرا  »احللية«صاحب 
ابوبکر، عمر، عثمان و علی و اولیاء و غیره احادیثی ضعیف و بلکه به اتفاق محدثان 
ساختگی و موضوع نقل کرده است. این شخص و امثال او که افرادی ثقه و حافظ در 

کنند مورد اعتمادند، ولی عیب به  ، در آنچه از شیوخ خودشان نقل میاند علم حدیث
ساختگی ھردو  اند و گردد. حدیث عمار و ابن عباس نیز ھمین گونه تر بر میطبقات باال

 ھستند.
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 شهای رافضی در مورد صحابه در بیان رد بر طعن

 –و اما مطاعن و معایبی که جمھور در مورد آن جماعت «گویـد:  مولف رافضی می
اند، بسیارند و کلبی کتابی در نکوھش صحابه نوشته که در آن  نقل کرده –مقابل علی 

 ».حتی یک حدیث ھم درباره نقص و عیب اھل بیت ننوشته است
ھای مفصل به مطاعن و معایب، یک  در جواب مولف باید گفت: قبل از دادن جواب

د دو شو نکته ضروری است، و آن اینکه: ھر آنچه که در باب نکوھش صحابه ذکر می
 نوع ھست: 

که  این ای که کذب ھستند: یا ھمه آن دروغ و کذب است، و یا نوع اول: دسته
تحریف شده به طوری که زیاده و نقصانی در آن وارد شده است که معنی مذمت و 

دھد. و اکثر منقوالتی که در باب نکوھش صحابه صریحًا نقل  طعن و سرزنش می
را روایت ھا  آن گویانی معروف به دروغگویی باشد که دروغ است، از بابی می شده 
بن محمد بن سائب کلبی و کذابانی  ، ھشام )١(بن یحیی اند، مثل: ابومخنف لوط  کرده

امثال این دو، و به ھمین دلیل این مولف رافضی به کتابی که کلبی در این باب تصنیف 
خصی شیعی باشد، کلبی ش کند، و کلبی دروغگوترین مردم می کرده، استشھاد می

 کذاب و متروک ھستند. ھردو  کند که است که از پدرش و از ابو مخنف روایت می
اند ولی اکثر این امور نیز اموری ھستند  نوع دوم: بعضی از این احادیث نیز صحیح

سازد و  که صحابه در انجام آن معذور بوده و عذرشان، آن کار را از دایره گناه خارج می
کند که چنانچه راه صواب را پیموده باشند، دو اجر و ثواب  ھاد میآن را وارد دایره اجت

برند و عموم  برند و اگر در آن به خطا رفته باشند، یک اجر و پاداش بھره می می
منقوالت ثابت از خلفای راشدین از این باب ھستند و آنچه از این اشتباھات که گناه 

شود.  را باعث نمیھا  آن واییقطعی ھم قلمداد شود، چنین اموری نقص، عیب و رس
زیرا فضایل، سوابق و بھشتی بودنشان بدیھی است، و باید اضافه کرد که گناھان قطعی 

                                           
« ت ابومخنف و شناخت دروغگویی ایشان به کتاب یروایات و شخص ۀبرای اطالعات بیشتر دربار - ١

 نوشته: دکتر یحیی الیحیی مراجعه شود.» روایات ابومخنف در تاریخ طبری 
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شود و این رفع عقاب اسبابی دارد، از جمله: توبه که  نیز در آخرت عقابشان برداشته می
ز گناھانی (صحابه) اھا  آن کند، و از ائمه امامیه به ثبوت رسیده که گناھان را محو می

 اند.  که ارتکابشان به آن معروف بوده، توبه کرده
نمایند، زیرا کارھای نیک، کارھای بد  و از جمله: کارھای نیک که گناھان را محو می

ْ َكَبآ�َِر َما ُ�ۡنَهۡوَن َ�ۡنُه نَُ�ّفِۡر  إِن﴿ فرماید: برند و خداوند می را از بین می َ�َۡتنُِبوا
 .]۳۱النساء: [ ﴾اتُِ�مۡ  َٔ َعنُ�ۡم َسّ�ِ 

شما را  کوچکد، گناھان ینکز ید پرھیشو ه از آن نھی میکاگر از گناھان بزرگی «
 ».میپوشان می

 شوند.  ھایی که باعث تکفیر و از بین رفتن گناھان می و از جمله: مصیبت
 . صو از جمله: دعای مؤمنان برای یکدیگر، و شفاعت پیغمبر 

اسبابی که باعث اسقاط مذمت و عقاب گناھان امت اسالمی بشوند، در مورد صحابه 
گردند: صحابه از ھمه به مدح سزاوارتر  به طریق اولی باعث اسقاط عقاب و سرزنش می

 و از مذمت دورترند. 
مسایل بسیاری از این قبیل ذکر  –غیر کلبی  –دیگران «گوید:  مولف رافضی می

آوریم. از جمله: آنچه از ابوبکر روایت  ر اندکی از آن را در اینجا میاند و ما مقدا کرده
 –از اشتباه  –به وسیله وحی  صکنند که باالی منبر رفت و گفت: پیغمبر  می

آید، پس اگر بر راه حق بودم،  شد ولی من شیطانی دارم که به سراغم می محافظت می
 راه آورید.  مرا یاری کنید. و اگر از راه صحیح کج شدم مرا به

چگونه امامت شخصی جایز است که از رعیت برای پیمودن راه درست کمک 
 ».گیرد، در حالی که رعیت به او نیازمندند؟ می

 سدر جواب مولف باید گفت: این حدیث یکی از بزرگترین فضایل ابوبکر صدیق
باشد و بیش از سایر فضایل بر این حقیقت داللت دارد که ایشان خواھان فساد و  می

برتری طلبی بر روی زمین نبوده است. پس صدیق نه طالب ریاست بوده و نه ظالم 
گوید: اگر بر  خواند و می فرا می صبود، و او مردم را تنھا به اطاعت از خدا و پیغمبر 

مرا بر آن یاری کنید و اگر از آن کج شده و به بیراھه  اطاعت از خدا استقامت ورزیدم،
گوید: ای مردم! ... مادام که از خدا  رفتم، مرا به راه آورید، ھمچنانکه در جای دیگر می
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توانید از من اطاعت  کنم، از من اطاعت کنید، و اگر از او سرپیچی کردم، می اطاعت می
 نکنید. 

رود، زیرا خداوند بر ھر  سراغ ھر انسانی میآید، به  و شیطانی که به سراغ او می
 انسانی دو قرین گذاشته که یکی از مالئکه است و دیگری جنی است. 

معصوم نیستم. و  صو مقصود صدیق از این کالم این است که: من مانند پیغمبر 
چگونه کسی که برای استقامت بر راه «این کالم حق و صحیح است، و بنابراین سوال 

 ».گیرد، امامتش جایز است یت کمک میراست از رع
ھا  آن این سوال نادانان به حقیقت امامت است: امام، پروردگار رعیت نیست تا از

ای بین خدا و بندگان باشد، بلکه امام، با  نیاز باشد، و پیغمبر ھم نیست که واسطه بی
کنند،  رعیت شریکانی ھستند که در راستای مصالح دین و دنیا به ھم کمک می

ای جز کمک گرفتن از رعیت را ندارد، و آنان نیز راھی جز کمک به  بنابراین امام، چاره
را از راه درست ھا  آن امام را ندارند، مثل امیر کاروانی که راھنمای کاروان است که اگر

را به بیراھه ببرد، به او تذکر داده و او را به راه ھا  آن کنند، و اگر ببرد، از او اطاعت می
کنند. ولی اگر این  را تھدید کند، در دفع آن ھمکاری میھا  آن ورند، و اگر خطریآ می

 تر باشد، این امر بھتر و برای کاملھا  آن راھنما از نظر علم، قدرت و مھربانی از ھمه
 سودمندتر است.ھا  آن
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 سدر مورد طعن رافضی بر تواضع ابوبکر صدیق

و ابوبکر گفت: مرا رھا کنید که من بھترین شخص شما «گوید:  مولف رافضی می
نیستم در حالی که علی در بین شماست. اگر امامت ابوبکر حق و درست باشد، پس 

امامتش باطل باشد، باعث طعن و سرزنش طلب ترک آن معصیت بوده است و اگر 
 ».است

در جواب مولف باید گفت: این کالم کذب است: نه در کتب حدیثی چیزی از آن 
 وجود دارد و نه سند معلوم و مشخص دارد. 

، بلکه آنچه در حدیث صحیح به ثبت »در حالی که علی بین شماست«ابوبکر نگفت: 
گفت: با یکی از این دو نفر یعنی عمر بن رسیده این است که ابوبکر در روز سقیفه 

خطاب و ابو عبیده بن جراح بیعت کنید. عمر به او گفت: ولی تو سرور ما، بھترین ما و 
ھستی. عمر گفت: به خدا سوگند! اگر جلو بروم تا  صمحبوبترین ما نزد پیغمبر 

دوست گردنم بریده گردد ولی این کار مرا به گناه نزدیک نسازد، این کار برایم 
 .)١(ھاست آن که بر قومی امیر گردم که ابوبکر یکی ازاز این است  تر داشتنی

، او را به جای »در حالی که علی در بین شماست«به عالوه اگر ابوبکر گفته بود: 
 شد.  گردانید، زیرا امر ابوبکر اطاعت می عمر خلیفه می

آن معصیت شمرده  اگر امامت ابوبکر حق و روا بوده، طلب ترک«گوید:  مولف می
 ».شود می

در جواب باید گفت: اگر ثابت شود که ابوبکر این را گفته است، حق و روا بودن آن 
یا به معنی جواز آن است که ترک امر جایز، اشکالی ندارد. و یا به معنی واجب است و 
این در صورتی است که صحابه غیر او را خلیفه و امام نساختند و طلب ترک او را 

یدند به زگ دادند و غیر او را بر می فتند و چنانچه طلب ترک او را ترتیب اثر مینپذیر
 بود.  معنی عدم وجوب آن می

                                           
 منابع این خبر قبًال بیان شد. - ١
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کند و او  بندد، عقد برای او حقی ایجاد می ای را می انسانی که عقد معامله و یا اجازه
نیز به خاطر تواضعش، و نیز به خاطر سنگینی  ستواند طلب فسخ کند، ابوبکر می

تر از او وجود نداشته باشد،  وظیفه امامت طلب فسخ کرد. ولی چنانچه شایسته
 گردد. تواضعش نیز باعث اسقاط حقش نمی
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بیعت  که  این طعن رافضی در مورد بیعت با ابوبکر صدیق و ادعای

 ناگهانی بودبا او 

و عمر گفت: بیعت ابوبکر یکباره پیش آمد که خداوند «گوید:  مولف رافضی می
دوباره به چنین امری برگردد، او را ھرکس  مسلمانان را از شر آن نگاه داشت. پس

بکشید، اگر چه امامتش صحیح باشد و امام مستحق قتل نباشد. این کالم باعث طعن 
 ».وارد استھردو  طل باشد، طعن بهشود و اگر کالمش با به عمر می

گوید: کسی فریب  آید. عمر در حدیث می در جواب مولف باید گفت: لفظ حدیث می
گاه باشید که بیعت با او  نخورد و نگوید: بیعت با ابوبکر یکباره روی داد و تمام شد، آ

وبکر از شما مثل ابھیچیک  را دور کرد و –کار یکباره  -چنین بود ولی خداوند شر آن 
 گیرید. مورد اطاعت قرار نمی

معنی این کالم چنین است که بیعت با ابوبکر بدون آمادگی قبلی و انتظار انجام 
ھیچ یک از شما مثل «شد، زیرا که برای این کار معین شده بود. ھمچنانکه عمر گفت: 

 ».گیرید ابوبکر در مورد اطاعت قرار نمی
ار بود و تقدیم ابوبکر بر سایر صحابه فضیلت ابوبکر و برتری آن بر دیگران آشک

امری ظاھر و معلوم است. بنابراین داللت نصوص بر تعیین او بر  صتوسط پیغمبر 
ھرکس  خالف دیگران نیاز به مشاور و انتظار و آماده شدن را از بین برده بود، پس

چنین  ریزی و ھماھنگی با غیر ابوبکر بیعت کند [و در آینده این بدون مشورت و برنامه
 بیعتی برای شخص دیگری تکرار شود] با بیعت او تفاوت دارد.
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در هنگام مرگش در مورد انصار  سدر ادعای رافضی که ابوبکر

 گین بود اندوه

 صو ابوبکر ھنگام وفات گفت: ای کاش از پیغمبر «گوید:  مولف رافضی می
انصار، حقی در امر خالفت و امامت دارند؟ و این به معنی شک و که آیا پرسیدم  می

 ».دھد که راه صواب را نرفته است تردید ابوبکر در امامتش بوده و نشان می
است. و مولف سندی   سدر جواب باید گفت: این کالم دروغ و افتراء بر ابوبکر

ای  ھر مسأله درھرکس  برای ادعای خودش ذکر نکرده است، در حالی که بدیھی است
به چیز منقولی استناد کند، باید سند آن را ذکر کند، تا حجت باشد. چه برسد به ذکر 

 منقولی که متضمن طعن بر سابقین نخستین باشد.
، زیرا سبه عالوه، کالم مولف طعنی است بر ادعای وجود نص مبنی بر امامت علی

تند و ابوبکر در آن تردید داش بود، انصار حقی در آن نمی اگر نصی در این باره می
 کرد. نمی
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در مورد رد بر مطاعن و نقل نادرست رافضی که ابوبکر صدیق از 

 خداوند هراس داشت

ابوبکر به ھنگام احتضار گفت: ای کاش مادرم مرا به دنیا «گوید:  مولف رافضی می
  صربودم! در حالی که اھل سنت خودشان از پیغمب نیاورده بود! ای کاش َپر کاھی می

به احتضار برسد، جایگاه خودش در بھشت و یا جھنم ھرکس  اند که فرموده: نقل کرده
 ».را خواھد دید

ابوبکر ھنگام احتضار چنین چیزی گفته باشد، معروف و که  این در جواب باید گفت:
شناخته شده نیست، و بلکه بدون شک باطل است، و بلکه آنچه از او به ثبوت رسیده 

 این است که ھنگام احتضار عایشه در نزد او این بیعت شعر را خواند که: 

ـــى ـــن الفت ـــراء ع ـــي الث ـــا يغن  لعمـــرك م
 

 إذا حرشــجت يومــا وضــاق هبــا الصــدر 
 

نیاز  گند به جان تو! ھنگام احتضار و خروج روح، توانگری و ثروت، جوان را بیسو
 کند. نمی

ابوبکر لحاف را از روی چھره برداشت و گفت: نه اینگونه نیست، بلکه بگو: 

ِ  لَۡمۡوتِ ٱَسۡكَرةُ  وََجآَءۡت ﴿ � ٱب  .]۱۹ق: [ ﴾١٩َ�ٰلَِك َما ُكنَت ِمۡنُه َ�ِيُد  ۡ�َّقِ
ن ھمان یشود:) ا رسد (و به انسان گفته می مرگ بحق فرامیرات کو سرانجام، س«

 ».ختییگر ه تو از آن میکزی است یچ
گفت: کاش از مادرم متولد  نقل شده که به ھنگام صحت می سو بلکه از ابوبکر

 –از باب خوف است  –اگر صدور آن صحت داشته باشد  –شدم! و امثال این کالم  نمی
ل شده که از باب خوف و ھیبت احوال قیامت آن را و مثل چنین سخنی از گروھی نق

محاسبه شوم و سپس وارد که  این اند: اگر مخیر شوم بین اند، و حتی بعضی گفته گفته
گزینم.  به خاک تبدیل شوم. تبدیل شدن به خاک را بر میکه  این بھشت گردم، و یا

بودم که بریده  امام احمد از ابوذر نقل کرد، که گفته است: دوست داشتم درختی می
 شود. می
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از والیتش در که  این مبنی بر سدر مورد طعن رافضی بر ابوبکر

 هراس بود

و ابوبکر گفته است: ای کاش در سایه سقیفه بنی ساعده «گوید:  مولف رافضی می
نمودم تا او  آن دو بیعت میدادم و با یکی از  دستم را به دست یکی از آن دو نفر می

دھد که ابوبکر صالحیت نداشت و  این نشان می«گوید:  می». امیر شود و من وزیر
 ».خودش از امامت خودش راضی نبود

ترین دلیل بر امام نبودن علی  در جواب باید گفت: اگر این کالم صحیح باشد قوی
که مبادا حق والیت را ضایع گوید  است، زیرا گوینده چنین کالمی آن را از ترس خدا می
شود که اگر غیر او امیر شده و او  و تباه گرداند و به این علت چنین کالمی گفته می

بود، باز ھم واگذاری  عدالتی مبراتر خواھد بود. چنانچه علی امام می وزیر گردد، از بی
صی شد، و ابوبکر وزیر شخ والیت به یکی از آن دو نفر تباه کردن والیت محسوب می

گردید، و در این صورت آخرت خودش را به بھای دنیا برای شخص دیگری  ظالم می
فروخته بود، و کسی که از خدا خوف داشته باشد و برائت ذمه خود را بخواھد، چنین 

 دھد. کاری را انجام نمی
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ر اسامه به که با لشک سقیر صدکبر ابوب یدر مورد طعن رافض

 جنگ نرفت

اش مکررًا دستور داد که  در آخرین بیماری صو پیغمبر «گوید:  مولف رافضی می
سپاه اسامه تجھیز گردد و فرمود: خداوند کسی را که از سپاه اسامه تخلف ورزد نفرین 

 ».کرده است و خلفای سه گانه با آن سپاه بودند، ابوبکر، عمر را از رفتن منع کرد
گاھان به سیره بر کذب آن اتفاق در جواب با ید گفت: این کالم دروغی است که آ

نظر دارند، و ھیچ کسی نقل نکرده که پیغمبر ابوبکر و عثمان را به رفتن امر کرده 
ابوبکر را  صباشد، و این امر تنھا در مورد عمر روایت شده است. چگونه حضرت 

اش تعیین کرده بود، و  ت بیماریفرستد، در حالی که او را برای امامت نماز در مد می
اش از یک پنج شنبه تا دوشنبه دو ھفته بعد یعنی دوازده روز طول  مدت بیماری

کشید، و بنابر نقل متواتر در این مدت کسی جز ابوبکر امام نماز نبود، و امامت ابوبکر 
دو  به ھنگام بیماری حضرت برای مسلمانان یک نماز و یا دو نماز و یا نماز یک روز و

گویند: عایشه  روز نبوده است که مجالی برای صحت ادعای روافض باقی بماند که می
 صاو را امام کرد. بلکه ابوبکر در طول مدت بیماری حضرت  صبدون امر پیغمبر 

کرد، و مردم در این باره اتفاق نظر دارند که پیغمبر ھنگام بیماری امامت  امامت می
گری امامت نکرد و این امامت چندین روز طول دیھیچکس  کرد و جز ابوبکر، نمی

توان گفت، این است که ابوبکر در ھفده نماز امام جماعت  کشید. حداقل چیزی که می
بود: ابوبکر شب جمعه (پنج شنبه شب) نماز جماعت را امامت کرد، روز جمعه خطبه 

اند.  دهخواند و امامت کرد و این مطلب را از حدیث صحیح به صورت متواتر بیان کر
کرد تا نماز صبح روز دوشنبه که امامت نماز صبح را به جا  ابوبکر ھمچنان امامت می

اش را کار زد و دید که پشت سر ابوبکر  در اثنای نماز پرده خانه صآورد، پیغمبر 
خوانند. وقتی صحابه او را دیدند، نزدیک بود نمازشان را ترک کنند [و به  دارند نماز می

پرده را انداخت و این آخرین دیدار عمومی  صسپس حضرت  سوی او بروند].
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بود، و به ھنگام گرم شدن روز و باال آمدن آفتاب در حوالی زوال خورشید  صحضرت
 ھای نماز ظھر وفات فرمود. و نزدیکی
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امیر گران بر او یه دک ورد ایندر م سقر صدیکطعن رافضی بر ابوب

 شدند ین متعی

در زمان صحت خودش ھرگز و به  صو ھمچنین پیغمبر «گوید:  مولف رافضی می
ھیچ عنوانی ابوبکر را بکار نگرفت، بلکه یک بار عمرو بن العاص را، و یک بار دیگر 
اسامه را بر او امیر کرده بود. و وقتی او را مسئول اعالم برائت از مشرکان نمود، بعد از 

اطر وحی و امر خدا او را برگرداند. چگونه انسان عاقل به امامت کسی سه روز به خ
به خاطر وحی و امر خدا به اعالم ده آیه از برائت توسط  صشود که پیغمبر  راضی می

 ؟!»دھد وی رضایت نمی
در جواب باید گفت: این آشکارترین دروغ است، زیرا در نزد مفسران و اھل مغازی و 

در سال نھم  صایرین معلوم و بدیھی است که حضرت سیره و حدیث و فقه و س
شد و قبل  ابوبکر را مسئول ادای حج کرد و این اولین حجی بود که از مدینه انجام می

بن اسید در سال ھشتم بر پا داشت،  از آن حجی انجام نشده بود، جز حجی که عتاب 
اسید بن ابی بن   زیرا مکه در سال ھشتم ھجری فتح گردید و در ھمان سال عتاب

 او را بر مکه گماشته بود، حج را بر پا داشت.  صبن امیه که پیغمبر  العاص 
سپس در سال نھم، حضرت بعد از بازگشتن از غزوه تبوک ابوبکر را امیر انجام حج 
گردانید و در ھمین سال به ابوبکر دستور داد که در موسم حج ندا دھند که بعد از 

حج ندارد. ھیچ عریانی حق طواف خانه خدا را ندارد، و امسال ھیچ مشرکی حق انجام 
کسی جز ابوبکر را بر چنین مسأله خطیری امیر نکرده است، پس والیت  صحضرت 

را امیر حج و امام نماز جماعت ھیچکس  صاز خصایص ابوبکر است. زیرا پیغمبر 
ز در حج ھمان نگردانید، آنچنانکه ابوبکر را امیر و امام نماز جماعت گردانید. علی نی

سال ھمراه ابوبکر بود، وقتی به ابوبکر ملحق شد، ابوبکر پرسید: امیر ھستی یا مأمور؟ 
علی گفت: مأمورم و علی به ھمراه سایر مسلمانان در آن سال پشت سر ابوبکر نماز 
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کرد، و علی به ھمراه مردم  خواند، و مثل سایر ھمراھان دیگر از امر ابوبکر اطاعت می
 به امر ابوبکر ندا داد. در این حج 

ای بود که بین افراد مشترک بود، مثل والیت علی و  ولی والیت غیر ابوبکر به گونه
غیر او نیز چنین والیتی را که  این دیگران، یعنی مثًال علی ھیچ والیتی ندارد مگر

 صباشد و حضرت  ھای مختص به خودش می اند. پس والیت ابوبکر از ویژگی داشته
ابوبکر والی نکرده است، نه اسامه بن زید را، و نه عمرو بن العاص را. امیر  کسی را بر

 گردانیدن اسامه بن زید بر ابوبکر به اتفاق کذب و دروغ است. 
ای به نام  عمرو را به سریه صدر مورد داستان عمرو بن العاص باید گفت: پیغمبر 

اده شده بودند قبیله بنی فرستھا  آن ذات السالسل فرستاد. قبیله مقابل که به سوی
ھای عمرو بودند. بنابراین امیر گردانیدن عمرو به این دلیل بوده که  عذره یعنی دایی

شود، چون پیوند و خویشاوندی با عمرو داشتند. سپس ھا  آن باعث اسالم آوردن
حضرت ابو عبیده را نزد او فرستاد که ابوبکر و عمر و مھاجران دیگری با او بودند و 

وقتی ابو عبیده به عمرو ملحق شد. ». با یکدیگر مدارا کنید و اختالف نورزید: «فرمود
خوانم و تو با یاران خودت نماز بخوان.  ابو عبیده گفت: من با یاران خودم نماز می

کنم، چون تو تنھا مدد و یاور من ھستی. ابو  عمرو گفت: نه، من برای ھمه امامت می
فرموده که با تو مدارا کنم، پس اگر تو از من  به من امر صعبیده گفت: پیغمبر 

نم، ابوبکر ک یکنم. عمرو گفت من از تو اطاعت نم سرپیچی کنی، من از تو اطاعت می
تر  ده را از این کار بازداشت، و دید که عمرو بن العاص برای این کار شایستهیابو عب
پس ھمگی پشت سر عمرو نماز  –چون با قبیله بنی عذره نسبت دارد  –است 

 داند ابوبکر و عمر و ابو عبیده از عمرو برترند.  خواندند، در حالی که ھر کسی می
اعالم برائت را به ابوبکر واگذار کرد ولی بعد از سه  صحضرت «گوید:  مولف می

 ».روز او را برگرداند
رای مراسم ابوبکر را مسئول اج صاین کالم دروغ محض است. زیرا وقتی پیغمبر 

سال  –و مناسک حج گردانید، ابوبکر آنگونه که امر شده بود، به راه افتاد و در آن سال 
حج را برای مردم انجام داد و تا پایان حج به مدینه برنگشت و امر  –نھم ھجری 

آوردند و عریان طواف کعبه را  را تنفیذ کرد: زیرا مشرکان حج را بجا می صپیغمبر 
ھایی به پایان رسیده وجود داشت، پس  و مشرکان پیمان صیغمبر کردند و بین پ می
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ابوبکر را فرستاد و به او دستور داد که اعالم کند که: از امسال به بعد  صحضرت 
ھیچ مشرکی حق انجام حج را ندارد، و ھیچ عریانی حق طواف کعبه را ندارد، و ابوبکر 

بن ابی طالب از زمره منادیانی بود که  با ندای بلند این را در آن سال اعالم کرد و علی 
در موسم حج این امر را به دستور ابوبکر اعالم کرد، ولی وقتی ابوبکر از مدینه به سوی 

علی را در پی او فرستاد تا پیمان با مشرکان  صمکه برای حج خارج شد، حضرت 
در اختیار اند: و از عادات عرب این بود که حق عقد پیمان و فسخ آن  فسخ نماید. گفته

علی را برای ھمین منظور  صشخص مطاع و یا مردی از اھل بیت او بود و حضرت 
ھای خاص حضرت با  در پی ابوبکر فرستاد یعنی ماموریت علی این بود که پیمان

، علی را برای چیز دیگری نفرستاد و به ھمین صمشرکان را فسخ کند. و حضرت 
امر او موسم حج را بجا آورد، مثل سایر  دلیل علی پشت سر ابوبکر نماز خواند و به

 رعیتی که در آن حج با ابوبکر بودند.
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را قطع  یق دست چپ دزدیر صدکه ابوبکنیبر ا یدر طعن رافض

 ردک

دانست که  ابوبکر دست چپ یک دزد را قطع کرد و نمی«گوید:  رافضی میمولف 
 ».باید دست راست او را قطع کند

در جواب باید گفت: ادعای جھل ابوبکر در این باره آشکارترین دروغ است و به 
ابوبکر اجازه چنین کاری ھم داده باشد، کار نادرستی انجام نداده است، که  این فرض

مشتمل بر چیزی نیست که از آن استنباط شود، دست قطع شده باید زیرا ظاھر قرآن 
دست راست باشد، تعیین دست راست برای بریدن در قراءت ابن مسعود لحاظ شده که 

 یعنی دست راستشان را قطع کنید.  »فاقطعوا أيامهنام«خوانده: 

 در کجا آمده سو سنت نیز این گونه بوده است. ولی نقل این مطلب از ابوبکر
 است؟

 و سند ثابت این مطلب کجاست؟
گاھان به اخبار و آثار که معلوم و موجود می باشند، ولی ھیچ کدام  کتب عالمان و آ

 اند. چیزی در این باره نقل نکرده
اند، در  علمای عالم به اختالف علماء و اختالف فقھاء نیز کالمی در این باره نگفته

 بر کسی پوشیده نیست.ھا  آن در نزد سحالی که عظمت شأن ابوبکر
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 دی را با آتش سوزانیق سلمدر طعن رافضی بر اینکه صدی

ابوبکر فجاءه سلمی را با آتش سوزاند، در حالی که «گوید:  مولف رافضی می
 ».از سوزاندن با آتش نھی کرده بود صپیغمبر

ا آتش توسط علی مشھورتر و آشکارتر است از ابوبکر: در جواب باید گفت: سوزاندن ب
را ھا  آن در حدیث صحیح آمده که گروھی از زنادقه از غالت شیعه نزد علی آمدند، علی

 با آتش سوزاند. این ماجرا به گوش ابن عباس رسید. ابن عباس گفت: اگر من بودم
با عذاب خدا کسی ه ک این نھی کرده است از صسوزاندم، زیرا پیغمبر  را نمیھا  آن

 فرموده: صزدم، زیرا حضرت  افزاید: من گردنھایشان را می عذاب شود. ابن عباس می
دین خدا را تغییر دھد، او را بکشید. این مطلب به گوش علی رسید گفت: خدا ھرکس 

 .)١(رحم کند به ابن ام فضل، که در بال افتاده است
آنچه ابوبکر انجام داده کار ناپسندی پس علی جماعتی را با آتش سوزانده است، اگر 

توان بر ائمه  است، علی از آن ناپسندتر را مرتکب شده است، و اگر کار علی را نمی
 توان از کار ابوبکر خرده گرفت. خرده گرفت، به طریق اولی نمی

                                           
 .۹/۱۵نگا: بخاری،  - ١
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شریعت را  ینکه ابوبکر صدیق اکثر احکامبر ا یدر طعن رافض

 دانست نمی

و اکثر احکام شریعت بر او پوشیده مانده است، و لذا حکم «گوید:  مولف رافضی می
کنم، اگر درست  دانست و گفت: با رأی خودم درباره آن اظھارنظر می کالله را نمی

باشد، لطف خداست و اگر اشتباه باشد، از جانب خودم و شیطان است. ابوبکر در مورد 
 ».م و گونه تقسیم کرده و ھفتاد نظر داشته استکح ارث جد ھفتاد

در جواب باید گفت: این بزرگترین بھتان است. چگونه اکثر احکام شریعت بر او 
کرد و  کسی جز او قضاوت نمی صپوشیده مانده است. در حالی که در محضر پیغمبر 

د و ھیچ کر بیش از سایر صحابه با او و عمر مشورت می صداد؟ و پیغمبر  فتوی نمی
 مراوده نداشت و بعد از او عمر.  صکسی بیش از او با پیغمبر 

اند: اجماع علماء  و تعداد زیادی مثل منصور بن عبدالجبار سمعانی و دیگران گفته
بر این است که ابوبکر صدیق عالمترین شخص امت اسالمی است. و این حقیقت آشکار 

ابوبکر با که  این ار اختالف نشده، مگراز امت در دوران والیت او دچھیچکس  است، زیرا
 حجت بیان کرده است،ھا  آن علم خود در آن فیصله داده و از قرآن و سنت برای

را به تثبیت بر ایمان ھا  آن را برای امت تبیین کرد و صوفات پیغمبر چنانکه  ھم
را  صخواند، سپس موضع دفن پیغمبر ھا  آن دعوت کرد، و آیه ناظر به این مسأله را بر

بر ایشان تبیین کرد، و جنگ با مانعان زکات را بر ایشان توضیح داد که عمر در آن 
تردید کرده بود، و در سقیفه برای امت روشن گردانید که خلیفه باید از قریش باشد، 

او  صشود. و پیغمبر  چرا که برخی گمان کرده بودند از غیر قریش خلیفه تعیین می
تر از  شد، و علم مناسک حج دقیق ه از مدینه انجام میرا مسئول اولین حجی کرد ک

توانست از عھده آن بر  داشت، نمی علم به عبادات است، و اگر صدیق وسعت علم نمی
آید. و ھمچنین در نماز نیز به عنوان امام جماعت جانشین پیغمبر شد، و اگر به آن 

 رد.ک علم نداشت، حضرت او را جانشین خود نمی
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فرض کرده بود، انس از ابوبکر گرفت و  صکات] را که پیغمبر و کتاب صدقه [ز
 اند.  ترین چیزی است که در این باره شده و فقھاء بر آن اعتماد نموده این کتاب صحیح

ای از مسایل شریعت بیان نشده که ابوبکر در آن  و خالصه در مورد ھیچ مسأله
بیان شده که بسط آن در  اشتباه کرده باشد، ولی در مورد دیگران اشتباھات زیادی

 آید.  جای خودش می
دانست و با رأی خود درباره آن  ابوبکر حکم کالله را نمی«گوید:  مولف رافضی می

در جواب باید گفت: این بزرگترین نشانه علم اوست، زیرا رأی و دیدگاه او در ». نظر داد
الله دیدگاه ابوبکر را باره مورد اتفاق جمھور علمای بعد از اوست، علماء در مورد ک این

ای است که نه فرزندی دارد و نه والدی، و این رأی  اند، و مراد از آن ارث مرده  پذیرفته
در مورد آن از سایر صحابه معروف است، مثل ابوبکر، عمر، عثمان، علی، ابن مسعود، 
زید بن ثابت و معاذ بن جبل، ولی رای صحیح و موافق حق باعث رسیدن و اجر و ثواب 

گردد، مثل رای ابوبکر صدیق، این رأی بھتر از رای و نظری است که  به حسابش می
 غایت آن رسیدن یک صواب به صاحبش است. 

بن عباد به علی گفت: آیا دیدگاھت در این باره به خاطر عھدی است که  قیس 
باشد؟ جواب داد: نه،  اجتھادی از جانب خودت میکه  این از تو گرفته و یا صپیغمبر 

 .)١(ام بلکه اجتھاد کرده
چنانچه نظری این چنین که باعث آن کشت و کشتار مشھور شد، مانع از اطالق 
عنوان امام بر صاحبش نشود، در مورد رأی و نظری که جمھور علماء بر صحت و نیک 

 توان گفت؟  بودن آن اتفاق نظر دارند، چه می
باید، گفت: این دروغ است و قول در مورد تقسیم ارث جد به ھفتاد گونه و نوع نیز 

ابوبکر نیست، و چنین چیزی از او نقل نشده است، و نسبت دادن و نقل این مطلب از 
 ابوبکر داللت بر نھایت جھالت و دروغگویی این روافض دارد.

                                           
 .۴/۳۰۰و سنن ابی داود،  ۴/۲۱۴۳نگا: مسلم،  - ١
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 در علم سرکبر ابوب سیعل یدر برتر یرافض یان ادعایدر ب

ابوبکر در مقایسه با یک شخص دیگر چگونه است؟ شخصی «گوید:  ولف رافضی میم
آسمان ھای  راه گوید قبل از دست دادن من، از من بپرسید. از من درباره که می

 شناسم.  زمین میھای  راه بپرسید که من آن را بھتر از
در حالی که رفت،  گوید: علی را دیدم که در کوفه از منبر باال می ابو البحتری می

باال پوش پیغمبر را پوشیده بود و شمشیر او را به خودش آویزان کرده و عمامه او را بر 
سرش گذاشته و انگشتری او را در انگشت کرده بود. بر منبر نشست و شکمش را 

مرا از دست دھید که ھمانا بین که  آن نمایان کرد و گفت: از من بپرسید قبل از
دان علم است، این محل  ن علم فراوانی است، این جامهھای دو پھلوی م استخوان

اندوختن علم رسول خدا است. این چیزی است که از جانب پیغمبر به من خورانده 
توانم برای  ای باشد. به خدا سوگند! اگر بنشینم، می واسطهکه  این شده است، بدون

فتوی دھم، به اھل تورات به تورات خودشان، و برای اھل انجیل به انجیل خودشان 
گوید:  ای که اگر خداوند تورات و انجیل را به نطق آورد، بگویند: علی راست می گونه

خوانید، آیا  دھم، و شما قرآن را می برای شما به آنچه خدا بر شما نازل کرده، فتوی می
 ».کنید؟ در آن تعقل نمی

م خطاب به اھل ، این کال...»بپرسید «علی گفته: که  این در جواب مولف باید گفت:
علم و دین بیاموزد، زیرا اغلب مردم آن دیار جھالی بودند که ھا  آن کوفه بوده تا علی به

شدند  را درک نکرده بودند، ولی افرادی که پیرامون منبر ابوبکر جمع می صپیغمبر 
یاد گرفته بودند. پس رعیت  صاز بزرگان صحابه بودند، که علم و دین را از پیغمبر 

را مورد ھا  آن اند ولی کسانی که علی ترین و دیندارترین افراد امت بوده ابوبکر عالم
ھم از ھا  آن دھد، از جمله عوام الناس از تابعان ھستند و بسیاری از خطاب قرار می

 هکرد و علی را سرزنش میھا  آن ھمیشه سبدترین تابعان بودند و به ھمین دلیل علی
 بھتر بودند. ھا  آن کرد و تابعان مکه، مدینه، شام و بصره از دعا میھا  آن
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اند و  مردم قضایا و فتاوای منقول از ابوبکر، عمر، عثمان و علی را جمع آوری کرده
بر علم صاحبش، امور ابوبکر و سپس عمر ھا  آن ترین و گویاترین اند که صواب پی برده

ی از عمر که مخالف نص باشد کمتر از اموری از علی باشد، و به ھمین دلیل امور می
باشد، ولی در مورد ابوبکر شاید امور مخالف با نص وجود  است که مخالف نص می

کرد، و  نداشته باشد، و ابوبکر ھمان کسی است امور مشتبه شده بر مردم را فیصله می
در آن تنازع شده در عھد او اختالفی شناخته شده نبود، و عموم مواردی از احکام که 

 گردد.  به بعد از ابوبکر بر می
و حدیث مذکور از علی دروغی آشکار است که نسبت دادن آن به علی جایز نیست، 

تر از آن است که به تورات و انجیل فتوی بدھد، چرا  زیرا علی به خدا و دین خدا عالم
ھیچ کسی جز به  که مسلمانان اتفاق نظر دارند که ھیچ مسلمانی اجازه ندارد که بین

قرآن قضاوت کند، و وقتی یھودیان و مسیحیان از مسلمانان قضاوت و داوری بخواھند، 
 دواری کنند. ھا  آن مسلمانان باید با قرآن در بین

آید که شخص مؤمن جز با  مادام که از قرآن و سنت و اجماع به صورت بدیھی بر می
کند که تورات و  ند، و فرقی نمیتواند بین یھودیان و مسیحیان داوری ک قرآن نمی

انجیل در این باره موافق قرآن باشند و یا مخالف آن. در این صورت نسبت دادن 
قضاوت و حکم و فتوی براساس تورات و انجیل به علی، یا به خاطر جھالت به دین و 
اسباب مدح است، و یا این انتساب توسط شخص زندیق و دین ستیزی روی داده که 

 ز این طریق زمینه طعن وارد کردن به علی را مھیا نماید.خواھد ا می
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جعل نموده  سیدر فضل عل یث ساختگیحد یه رافضدر مورد اینک

 است 

کند که  روایت می صبیھقی با اسناد خودش از پیغمبر «گوید:  مولف رافضی می
تقوای نوح، حلم و بردرباری ابراھیم، ھیبت  خواھد به علم آدم، میھرکس  فرمود:

موسی و عبادت عیسی نگاه کند، به علی بن ابی طالب نگاه کند که جامع آن صفات 
 ».پراکنده در بین پیغمبران است

 در جواب باید گفت: 
اوال: سند این حدیث کجاست؟ و بیھقی در فضایل احادیث بسیاری که ضعیف و 

 ، ھمچنانکه عادت او و علمای مثل ایشان است. کند اند، نقل می بلکه ساختگی
ثانیًا: این حدیث از دیدگاه محدثان بدون تردید ساختگی است و به ھمین دلیل 

کنند. اگر چه مثل نسایی بر جمع فضایل علی حریص باشند،  محدثان آن را نقل نمی
آوری  نامیده، فضایل علی را جمع» الخصائص«نسایی قصد داشته در کتابی که آن را 

 کند، ولی این حدیث را در آنجا نیاورده است.
و ترمذی نیز احادیث متعددی را در فضیلت او آورده و حتی احادیثی ضعیف و بلکه 

 موضوع نیز ذکر کرده، ولی با این وجود این حدیث و امثال آن را نیاورده است.
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سوال  که ابوبکر و عمر از علی نیر اب یرافض در مورد ادعای

 دندرسیپ یم

کند که گفت: از  ابوعمر زاھد از ابو عباس نقل می«گوید:  مولف رافضی می

از «شناسیم که بعد از پیغمبرش گفته باشد  را نمیھیچکس  صتا محمد  ÷شیث
 شروع کردندھا  آن ، به جز علی. بزرگان صحابه مثل ابوبکر و عمر و امثال»من بپرسید

بن زیاد!  ھا تمام شد. پس علی گفت: ای کمیل  سوالکه  این به سوال پرسیدن از او تا
 ».یافتم ھمانا در اینجا علم فراوانی است و کاش که حامالنی برای آن می

در جواب باید گفت: این نقل اگر تا ثعلب نیز صحیح باشد، ثعلب سندی برای آن 
از ائمه حدیث و از کسانی نیست که صحیح و ذکر نکرده تا به آن احتجاج شود، و ثعلب 

گفته شود: البد نزد او و به نظر او که  این شناسند، تا سقیم حدیث را از یکدیگر باز می
بن معین یا  صحیح بوده که روایت کرده است، ھمچنانکه در مورد احمد یا یحیی 

ادیث بسیاری را تر از ثعلب اح شود، بلکه فقھایی عالم گفته میھا  این بخاری و امثال
اند که اصل و مبنایی ندارد، چه برسد به ثعلب. ثعلب این را از کسانی شنیده  ذکر کرده

این را در مدینه نگفته است و در خالفت ابوبکر،  سگویند. و علی که سند خود را نمی
عمر و عثمان نیز نگفته است، بلکه آن را در زمان خالفت خودش و در کوفه گفته 

دانستند، آن را یاد بگیرند، و این به  ی که علم ضروری برای خود را نمیاست تا افراد
داد که طالب  دستور میھا  آن به سدر طلب علم بوده است. و علیھا  آن سبب کوتاھی

 علم باشند و سوال بپرسند. 
کند، زیرا کمیل از تابعانی است که جز  بن زیاد بر ھمین داللت می و حدیث کمیل 
ھا  آن دھد که علی کوتاھی و ھمراه علی نبوده است، و این نشان میدر کوفه مصاحب 

گفت و  کرد. علی چنین چیزی را به مھاجران و انصار نمی را در طلب علم مشاھده می
 نمود.  را به شدت ستایش میھا  آن بلکه
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کرد  و ابوبکر ھرگز ھیچ چیزی از علی نپرسیده است ولی عمر با صحابه مشورت می
ا عثمان، علی، عبدالرحمن، ابن مسعود، زید بن ثابت و دیگران مشورت و از جمله ب

 کرد و علی اھل شوری بود. می
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 ردکق خالد را قصاص نیر صدکه ابوبکنیبرا یرادات رافضیرد بر ا

قصاص کرد ابوبکر حدود خدا را اھمال نموده و خالد را نه «گوید:  مولف رافضی می
بن نویره را که مسلمان بود، کشته و زن او را به عقد  و نه حد زد، در حالی که مالک 

خود در آورده بود، و در ھمان شب قتل شوھرش با او ھم بستر شده بود و عمر نیز 
 ». پیشنھاد قتل او را داد ولی ابوبکر خودداری کرد

م و خلیفه معصوم کاری در جواب باید گفت: اگر ترک قصاص از قاتل توسط اما
ناشایست باشد، این بزرگترین حجت شیعیان عثمان علیه شیعیان علی خواھد بود، زیرا 

بھتر است، ھا  آن بن نویره باشند، عثمان از جمیع اگر ھمه مردم کره زمین مثل مالک 
عثمان خلیفه مسلمانان بود و مظلومانه و بدون ھیچ تأویلی که جواز قتل او باشد، 

د، و با این وجود علی قاتالن او را نکشت، و این یکی از بزرگترین دالیل عدم شھید ش
بیعت شیعیان عثمان با علی بوده، حال اگر علی در ترک قتل قاتالن عثمان عذری 

تر است و اگر  بن نویره قوی شرعی داشته باشد، عذر ابوبکر در ترک قتل قاتل مالک 
 ه طریق اولی معذور نیست. ابوبکر در کار خود معذور نباشد، علی ب

رانند ولی  و آنچه روافض در ایراد به ابوبکر در مورد این قضیه کوچک بر زبان می
 گیرد.  بینند، از فرط جھالت و تناقضان سرچشمه می ایرادی به کار علی وارد نمی

بن عمر به خاطر  و ھمچنین ایراد روافض بر عثمان در ماجرای عدم قتل عبیدالله 
 ن از ھمین باب است. قتل ھرمزا

اگر گفته شود: علی در ترک قتل قاتالن عثمان معذور بود، زیـرا شروط استیفای آن 
فراھم نبود: یا به خاطر عدم علم و عدم شناخت قاتالن به طور معین و مشخص، و یا به 

 خاطر ناتوانی در برابر آشوبگران که صاحب قدرت و شوکت شده بودند و امثال این. 
بن نویره و قتل  شود: شروط استیفای امر در قتل قاتل مالک  در جواب گفته می

قاتل ھرمزان نیز فراھم نبود، زیرا در این باره شبھه وجود داشت و حدود با شبھات 
 گردند.  رفع می
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و اگر گفته شود: عمر به ابوبکر پیشنھاد کرد که خالد بن الولید را بکشد و علی نیز 
 بن عمر را بکشد.  رد که عبیدالله به عثمان سفارش ک

طلحه و زبیر و دیگران نیز به علی پیشنھاد کردند که شود:  در جواب گفته می
قاتالن عثمان را بکشد. به عالوه، کسانی که پیشنھاد کشتن قاتل را به ابوبکر دادند؛ به 

ھور حق و اقامه حجت ابوبکر برخودشان قانع شدند، و رأی او را پذیرفتند: یا به خاطر ظ
تواند محل  صواب در استدالل ابوبکر، و یا به خاطر پی بردن به این مطلب که مسأله می

 اجتھاد و اختالف نظر باشد. ولی علی با آن پیشنھاد دھندگان موافقت نکرد و بین او و
تر و کم  اند، و قتل قاتالن عثمان بسی آسان ھایی در گرفت که معلوم جنگھا  آن

جمل و صفین بود. حال اگر اجتھاد علی روا باشد، اجتھاد ابوبکر به تر از جنگ  ھزینه
 طریق اولی جایز است. 

و اگر گفته شود: عثمان مھدور الدم بوده و ریختن خونش مباح بود. در جواب گفته 
بن نویره از مباح  کند که مباح بودن ریختن خون مالک  شک نمیھیچکس  شود: می

بن نویره از حق  و بلکه معلوم نیست که خون مالک بودن خون عثمان آشکارتر بود، 
ریختن شدن مصون باشد، و این مسأله در نزد ما ثابت نشده است، ولی در مورد عثمان 

بایست خونش مصون باشد و بین  به تواتر و نصوص قرآن و سنت ثابت شده که می
 اند. د ھایی است که مقدار آن را جز خدا نمی بن نویره تفاوت  عثمان و مالک

تواند، نه خون علی، و نه  بگوید ریختن خون عثمان مباح بوده است، نمیھرکس  و
خون حسین را مصون بداند. زیرا مباح نبودن خون عثمان از مباح نبودن خون علی و 
حسین آشکارتر است، و عثمان از ارتکاب کارھایی که قتل او را واجب گرداند بسی 

را ای که قاتالن عثمان به خاطر آن عثمان  د، و شبھهمبراتر و دورتر از علی و حسین بو
ای بود که قاتالن علی و حسین آن دو را به خاطر آن  تر از شبھه کشتند بسیار ضعیف

کشتند: زیرا عثمان نه مسلمانی را کشته بود، و نه بر سر رسیدن به قدرت با کسی 
ال اگر واجب باشد که جنگیده بود، و نه اصًال بر سر آن خواستار جنگ با کسی بود، ح

بگوییم: کسی که گروھی از مسلمانان را بر سر والیتش کشته است خونش مصون بوده 
توان گفت: عثمان نیز خونش  و کارش از باب اجتھاد بوده است، به طریق اولی می

 ھا اجتھاد کرده است.  مصون بوده و در کارھایش در مورد اموال و والیت
توان گفت،  بن نویره می یزی که در مورد داستان مالک به عالوه باید گفت: غایت چ

بایست کشته شود، و خالد بنابر تاویل و  است که: خونش مصون بود، و نمیاین 



 ٤٦١ را قصاص...): رد بر ایرادات رافضی بر اینکه ابوبکر صدیق خالد ۷۷فصل (

شود، ھمچنانکه  توجیھی که داشت، او را کشت. ولی این باعث جواز قتل خالد نمی

يا «فرمود:  صرت حض »ال إله إالَّ اهللا«گفت:  بن زید مردی را کشت که می وقتی اسامه 

أسامة أقتلته بعد أن قال: ال � إالَّ اهللا؟ يا أسامة أقتلته بعد أن قال: ال � إالَّ اهللا؟ يا 
. یعنی: ای اسامه! آیا او را کشتی بعد از آن )١(»أسامة أقتلته بعد أن قال: ال � إالَّ اهللا

او را نپسندید، ولی نه قتل  ص... به این ترتیب حضرت  ال اله اال اهللاکه گفته بود: 
 اسامه را قصاص کرد، و نه از او دیه گرفت، و نه کفاره خواست. 

ولی آنچه مولف رافضی در مورد ازدواج خالد با ھمسر مقتول ذکر کرده، ثبوت آن 
مشخص نیست و حتی اگر ثابت ھم شود، البد تأویل و توجیھی داشته که رجم او را 

رد عده زنی که شوھرش مرده اختالف نظر دارند واجب نگردانیده است. فقھاء در مو
 اند. نیز در مورد که آیا زنی که شوھر کافرش مرده عده دارد یا نه؟ فقھاء بر دو قول

آیا ذمی باید عده وفات را نگه دارد یا نه، فقھاء اختالف نظر دارند و دو دیدگاه که  این
در طالق ھمبستر شدن  مشھور دارند و این بر خالف عده طالق است، زیرا سبب عده

زن و شوھر است که باید برائت رحم حاصل شود، ولی در مورد وفات شوھری که فقط 
او را عقد کرده و قبل از ھمبستر شدن وفات کرده، آیا اگر شوھر کافر باشد، نگه داشتن 
عده الزم است یا نه؟ این مورد نزاع است. و نیز وقتی که با ھمسرش. ھمبستر شده و 

 د شوھر یک بار به حیض افتاده، این مورد نیز محل نزاع است. زن در نز
آنچه گفته شد در مورد کسی بود که کافر اصلی باشد، ولی در مورد مرتدی که 

میرد، در مذھب شافعی و احمد و ابو یوسف و محمد عده وفات  شود و یا می کشته می
دارد، زیرا نکاح با مرتد شدن بر ھمسر واجب نیست، و تنھا باید عده طالق بائن را نگه 

شود، ولی از  شوھر باطل شده و این جدایی از نظر شافعی و احمد طالق محسوب نمی
شود، و به ھمین دلیل این دو عده وفات را بر  نظر مالک و ابو حنیفه طالق شمرده می

دانند، و بلکه قائل به عده طالق بائن ھستند، و چنانچه با او ھمبستر  او واجب نمی
 ای بر زن واجب نیست، ھمچنانکه عده طالق بر او واجب نیست.  شده باشد، عدهن

بن نویره را به خاطر ارتداد کشت. پس اگر مالک با  و بدیھی است که خالد، مالک 
ای بر آن زن نیست، و اگر ھم با او  زنش ھمبستر نشده باشد، از نظر عموم علماء عده

زم است از طریق یک حیض و نه عده کامل، و ھمبستر شده باشد، بنابر یک دیدگاه ال

                                           
 .۳/۶۱داود،  و سنن ابی ۹۷-۱/۹۶نگا: مسلم،  - ١
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بنابر دیدگاه دیگر الزم است با سه حیض، برائت رحم او حاصل شود. و اگر شوھرش 
کافر اصلی باشد، بنابر یک دیدگاه عده وفات بر زنش واجب نیست، و اگر برائت رحم 
زن الزم ھم باشد که از طریق حیض حاصل شود، ممکن است در ھنگام وفات حاصل 

دانند،  شده باشد. و بعضی از فقھاء بخشی از یک حیض را برای برائت رحم کافی می
یعنی اگر ھنگام وفات شوھر، زن در اواخر دوره قاعدگی باشد، ھمین بخش از قاعدگی 

این که  این کند. و خالصه دانند، زیرا بر برائت رحم او داللت می بعد از وفات را کافی می
که نتوان در آن اجتھاد کرد و احتمال تأویل و توجیه آن را ای نبوده  ماجرا به گونه

ای را مورد طعن قرار دھد از زمره کسانی است  چنین مسألهھرکس  منتفی دانست، و
 اند. که قول بدون علم دارند، و خدا و پیغمبرش قول بدون علم را حرام شمرده



 

 

 :)۷۸فصل (
ه کراث فاطمه را نداد و اتهام او  یه مکر کبر ابوب یدر طعن رافض

 فه خواندیخود را خل

مبنی بر ارث بردن فاطمه از  صابوبکر با امر پیغمبر «گوید:  مولف رافضی می
 حضرت مخالفت کرده و فدک را از او گرفت. و خود را خلیفه رسول اکرم نامید بدون

 ».حضرت او را خلیفه خودش کرده باشدکه  این
در جواب باید گفت: در مورد میراث، ھمه مسلمانان به جز بعضی از شیعه با ابوبکر 

ردیم و بیان کردیم که کار و موضع ابوبکر به اند و ما قبًال در این مورد صحبت ک موافق
بوده است، و قول روافض در این باره  صخاطر علم ثابت و قطعی منقول از پیغمبر 

 قطعًا باطل است. 
در مورد فدک نیز ماجرا ھمین است. و خلفای بعد از ابوبکر نیز بر ھمین دیدگاه 

ای نبردند، و نه از آن به اھل  فایدهاند. و ابوبکر و عمر نه از فدک و نه غیر آن ھیچ  بوده
و خانواده خودشان چیزی دادند، و در عین حال چندین برابر آن را به بنی ھاشم 

، ابن عباس و سایر بنی ھاشم را از بیت المال  دادند، و به عالوه اگر شخصی بگوید: علی
برای خودش  بیت المال از بصره آمد و ابن عباس بخشی از آن راکه  این کرد، تا منع می

توان داد، این است که: علی  می سبرداشت. در این صورت تنھا جوابی که در مورد علی
توان او را به  خواست حق را به پا دارد، و در این مورد نمی امام عادلی بود و تنھا می

 چیزی متھم کرد. 
توان بیان کرد: محبت فاطمه و  ھمین جواب را در مورد ابوبکر به طریق اولی می

مراعات حال او از جانب ابوبکر بیش از محبت ابن عباس توسط علی بوده، و شباھت 
ابن عباس به علی بیش از شباھت فاطمه به ابوبکر بوده است، زیرا فضل ابوبکر بر 

 فاطمه بیش از فضل علی بر ابن عباس است. 
یفه در مورد تسمیه ابوبکر به خلیفه رسول خدا نیز باید گفت: مسلمانان او را خل

نامیدند. حال اگر اطالق خلیفه بر شخصی مستلزم استخالف و جانشین گردانیدن او 
او را جانشین خودش  صکند، پس حضرت  باشد، ھمچنانکه این رافضی ادعا می
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ساخته است، ھمچنانکه بعضی از اھل سنت قائل به این دیدگاه ھستند. و اگر خلیفه 
نیازی به استخالف باشد، که  این بدون –نشیند  کسی است که به جای دیگری می

در این صورت اطالق خلیفه بر ابوبکر به استخالف و تعیین  –گویند  چنانکه جمھور می
 نیازی نیست.  صایشان به عنوان خلیفه توسط پیغمبر 

استعمال این واژه در قرآن و سنت نیز بر این مطلب داللت دارد که خلیفه به معنی 
آید، چه از جانب اولی به عنوان خلیفه  و به جای او می کسی است که به دنبال دیگری

َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم َخَ�ٰٓ�َِف ِ�  ُ�مَّ ﴿ فرماید: تعیین شود، و چه تعیین نشود، مثًال خداوند می
�ِض ٱ

َ
 .]۱۴یونس: [ ﴾١٤ِمۢن َ�ۡعِدهِۡم ِ�َنُظَر َكۡيَف َ�ۡعَملُوَن  ۡ�

تا  ؛میقرار داد -شانیا پس از-ن یدر روی زمھا  آن نانیسپس شما را جانش«
 ».دینک م شما چگونه عمل میینیبب



 

 

 :)۷۹فصل (
 ن گفت:یه هنگام احتضار چنک سدر مورد طعن رافضی بر عمر

ھای عمر روایتی است که ابو نعیم در کتابش  و از گفته«گوید:  مولف رافضی می

آورده است که او در حال احتضار گفت: ای کاش! من قوچ قومی بودم  »حلية األولياء«
 آمد و میھا  آن ترین مھمان برای که مرا تا آنجا که بتوانند پرورش دھند، سپس محبوب

کردند و نصف دیگر گوشت را  کردند: نصف گوشت مرا بریان می آن را ذبح میھا  آن
مر مساوی با کالم کافری نیست که خوردند. آیا این کالم ع آبگوشت کرده و مرا می

 ».بودم کاش خاک یا« .]۴۰النبأ: [ ﴾٤٠َ�ٰلَۡيتَِ� ُكنُت تَُ�ٰبَۢ� ﴿ گوید: می
ابوبکر در ھنگام احتضار به ابن عباس گفت: اگر به اندازه زمین و دو برابر آن طال 

ابوبکر دادم. این کالم  بینم، آن را به فدیه می داشتم، از ھول و ھراس چیزی که می می

ِيَن َظلَُمواْ َما ِ�  َولَوۡ ﴿ شبیه آیه زیر است: نَّ لِ�َّ
َ
�ِض ٱأ

َ
ْ َ�  ۥَمَعهُ  ۥَ�ِيٗعا َوِمۡثلَهُ  ۡ�  ۦبِهِ  ۡ�َتَدۡوا

 .]۴۷الزمر: [ ﴾ۡلَعَذاِب ٱِمن ُسوٓءِ 
باشند و ھمانند آن بر آن  کن است مالیاران تمام آنچه را روی زمکاگر ستم«

 ».ابندیی یامت رھاید روز قینند تا از عذاب شدکافزوده شود، حاضرند ھمه را فدا 
انسان عاقل و منصف باید سخن این دو در ھنگام احتضار و سخن علی را با ھم 
مقایسه کند که گفت: وقتی دوستان را دیدار کنم، وقتی محمد و حزب او را دیدار کنم 

 شود ....  مبعوث میھا  آن ترین بدبختو وقتی که 
و نیز کالم امیر ھنگام ضربت خوردن به دست ابن ملجم که گفت: به پروردگار 

 ».کعبه سوگند! که رستگار شدم
در جواب باید گفت: این کالم متضمن چنان جھالتی است که شدت جھل گوینده 

از افرادی نقل شده که از آنچه از علی نقل کرده، که  این دھد. توضیح کالم را نشان می
ترند، و بلکه از کسانی نقل شده که از  مرتبه و منزلت ابوبکر، عمر، عثمان و علی پایین

عتیق ابی بکر که ھنگام احتضار  ،اند، مثل بالل کرده خوارج بوده و علی را تکفیر می
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گفت: چقدر خوشحالی دارد! فردا محمد و  گفت: بدبخت شدیم، و بالل می ھمسرش می
 زب او را مالقات خواھم کرد. ح

این شخص کسی است که بر سر تقسیم زمین با عمر معارضه کردند و عمر دعا کرد 
و یک سال از این ماجرا نگذشته بود که ». خدایا مرا از بالل و حامیانش نگه دار«که 

 وفات کرد. 
عامر بن  از بن عبدالله، قطیعی از حسن «کند که:  روایت می» الحلیه«و ابو نعیم در 

بن  بن غنم، از حارث  سیار، از عبدالحمید بن بھرام، از شھر بن حوشب، از عبدالرحمن 
بن حسنه و ابو مالک   کند که گفت: معاذ و ابو عبیده و شرحبیل عمیر روایت می

ر روز ُاحد ضربه خوردند. معاذ گفت: این رحمت پروردگارتان و دعای اشعری د
باشد. خداوندا! خاندان معاذ را بیشترین سھم  تان می هپیغمبرتان و سنت صالحان گذشت

شب فرا برسد پسرش عبدالرحمن که  این از این رحمت عطا کن. به دنبال آن، قبل از
شد و پدرش کینه ابوبکر را به خاطر او گرفته بود و او را از ھمه مردم  که بکر نامیده می

او را مصیبت زده دید و  بیشتر دوست داشت، شمشیر خورد. وقتی از مسجد برگشت،
گفت ای عبدالرحمن! حالت چطور است؟ گفت: پدرم! حق از جانب پروردگار است، 
پس از آن روی مگردان، گفت: پسرم! ان شاء الله مرا از صابران خواھی یافت. او را شب 
نگه داشت و صبح به خاک سپرد وقتی معاذ شمشیر خورد و مرگ بر او غلبه کرد، 

آمد،  شد که کسی مثل آن را ندیده است. ھر وقت به ھوش می چنان بر او شدید
خواھی مرا به سختی بمیران،  گفت: خداوندا! آنگونه که می کرد و می چشمش را باز می

 .)١(»دانی که تو را دوست دارم سوگند به عزت خودت! می
، این عبارت نیز توسط »به پروردگار کعبه سوگند! که رستگار شدم«و نیز عبارت 

ترند، گفته: عامر بن فھیره موالی ابوبکر صدیق وقتی در  گرانی که از مقام علی پاییندی
به  صکشته شد، ھمین عبارت را گفت. این عامر توسط پیغمبر » بئر معونه«روز 

گویند:  ھمراه چند نفر به سوی نجد فرستاده شده و کشته شده بود. علمای سیره می
جبار بن سلمی به او ضربه زد و او را از پا در آورد. عامر گفت: به خدا سوگند! رستگار 

 شدم. جبار گفت: این عبارت یعنی چه؟ 

                                           
 .۱/۲۴۰نگا: حلیة األولیاء،  - ١



 ٤٦٧ که هنگام احتضار چنین... س): در مورد طعن رافضی بر عمر۷۹فصل (

سبب بوده که مالئکه گوید: علماء بر این باورند که این عبارت بدان  بن زبیر می عروه 
 .)١(»اند او را دفن کرده

گفت: پروردگارا! به سوی تو با اشتیاق و  و شبیب خارجی نیز وقتی ضربه خورد، می
 ام تا از من راضی گردی.  عجله آمده

گفت: محبوب من، به حقیقت که  و یکی از دوستان خود من به ھنگام احتضار می
بسیارند. در مورد خشیت و ھا  این فت. و امثالوفات یاکه  این به سوی تو بازگشتم، تا

، )٢(خوف عمر از خدا نیز باید گفت: این خشیت به خاطر کمال علم ایشان بوده است

َما َ�َۡ� ﴿ فرماید: زیرا خداوند می َ ٱإِ�َّ ْۗ ٱمِۡن ِعَبادِهِ  �َّ  .]۲۸فاطر: [ ﴾ۡلُعلََ�ُٰٓؤا
 »آمیخته با تعظیم دارند.تنھا بندگان دانا و دانشمند از خدا، ترس «

نیز به ھنگام خواندن نماز قلبشان از گریه مانند دیگ به جوش  صو پیغمبر 
 .)٣(آمد می

آیا این دعای عمر مساوی نیست با دعای کافری که «افزاید:  مولف رافضی می

 ».بودم کاش خاک یا« .]۴۰النبأ: [ ﴾٤٠َ�ٰلَۡيتَِ� ُكنُت تَُ�ٰبَۢ� ﴿ گوید: می
گوید،  شود، زیرا کافر در روز قیامت چنین می ولف از جھالت ناشی میاین کالم م

رسانند ولی کسی که  ھایش سودی به او نمی شود و نیکی اش پذیرفته نمی آنگاه که توبه
گوید، چون دنیا سرای عمل است پس آن را به خاطر خشیت  این دعا را در دنیا می

 بیند.  گفته است و به خاطر خوف از خدا پاداش می

ا ﴿ و مریم فرموده: نِسّيٗ  .]۲۳مریم: [ ﴾٢٣َ�ٰلَۡيتَِ� مِتُّ َ�ۡبَل َ�َٰذا َوُ�نُت �َۡسٗيا مَّ
 ».شدم لی فراموش میک، و بن مرده بودمیش از ایاش پکای «

و این دعای مریم مثل دعای مرگ در قیامت نیست و با آن فرق دارد. این دعاھای 
افراد صالح در دنیا را نباید از قبیل دعاھای اھل جھنم دانست که خداوند در قرآن در 

ْ ﴿ فرموده:ھا  آن مورد  .]۷۷ الزخرف:[ ﴾َ�َٰ�ٰلُِك ِ�َۡقِض َعلَۡيَنا َر�َُّكۖ  َونَاَدۡوا
 »زنند: ای مالک! پروردگارت ما را بمیراند و نابود گرداند. و آنان فریاد می«

                                           
 .۱/۲۴۰نگا: حلیة األولیاء  - ١
 .۱/۲۴۰نگا: حلیة األولیاء  - ٢
 .۲۶-۴/۲۵و المسند،  ۳/۱۴نگا: سنن نسایی،  - ٣
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ْ َما ِ�  َولَوۡ ﴿ و نیز فرموده: ِيَن َظلَُموا نَّ لِ�َّ
َ
�ِض ٱأ

َ
ْ َ�  ۥَمَعهُ  ۥَ�ِيٗعا َوِمۡثلَهُ  ۡ�  ۦبِهِ  ۡ�َتَدۡوا

� ٱيَۡوَم  لَۡعَذاِب ٱِمن ُسوٓءِ  ِ ٱَوَ�َدا لَُهم ّمَِن  ۡلقَِ�َٰمةِ ْ َ�ۡتَِسُبوَن  �َّ  ﴾٤٧َما لَۡم يَُ�ونُوا
 .]۴۷الزمر:[

باشند و ھمانند آن بر آن  کن است مالیاران تمام آنچه را روی زمکاگر ستم«
و از ؛ابندیی یامت رھاید روز قینند تا از عذاب شدکافزوده شود، حاضرند ھمه را فدا 

 ».ردندک ه ھرگز گمان نمیکشود  اموری ظاھر میھا  آن سوی خدا برای
این آیات اخبار از احوال جھنمیان در قیامت است، آنجا که نه توبه سودی دارد و نه 

 خشیت.
ای از خداوند خوف داشته باشد، خوفش سبب رسیدن به  ولی در دنیا، وقتی بنده

مت او را به امنیت در دنیا خوف داشته باشد، خداوند در روز قیاھرکس  گردد، ثواب می
خوف بنده مؤمن در دنیا را از قبیل خوف کافر در قیامت بداند این ھرکس  رساند، و می

چنین کسی مثل شخصی است که ظلمات را با نور و سایه را با آفتاب و مردگان را با 
 داند. زندگان یکی می



 

 

 :)۸۰فصل (
نوشتن پیام هنگام  برای صدر مورد درخواست پیامبر یسخن

 وفاتش

اند که  گوید: صاحبان صحاح سته از مسند ابن عباس نقل کرده مولف رافضی می
اش فرمود: قلم و کاغذی برای من بیاورید تا چیزی  در آخرین بیماری صپیغمبر 

ی شما بنویسم که بعد از من ھرگز گمراه نشوید. عمر گفت: این مرد ھواس خود را برا
 صاز دست داده است، کتاب خدا برای ما کافی است. ھیاھو بلند شد و پیغمبر 
گوید:  فرمود: از نزد من برخیزید، زیرا شایسته نیست نزد من تنازع شود. ابن عباس می

 خدا حائل شد.  چه مصیبت بزرگی بود که بین ما و کتاب
دست که  این میرد تا وفات کرد، گفت: محمد نمرده و نمی صو عمر وقتی پیغمبر 

و پای مردانی را قطع نکند. و وقتی ابوبکر او را از این کار باز داشت و آیات زیر را بر او 

ّيُِتوَن  إِنََّك ﴿ خواند که:  .]۳۰الزمر: [ ﴾٣٠َمّيِٞت ��َُّهم مَّ
 ».ز خواھند مردینھا  آن ری ویم میتو ای محمد!) «(

ۡو قُتَِل ﴿و نیز: 
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ۡعَ�ٰبُِ�مۚۡ  نَقلَۡبُتمۡ ٱأ

َ
ٰٓ أ  .]۱۴۴آل عمران: [ ﴾َ�َ

رده کد؟ (و اسالم را رھا یگرد شته شود، شما به عقب برمیکا یرد و یا اگر او بمیآ«
 ».د نمود؟)یفر بازگشت خواھکت و یبه دوران جاھل

 عمر گفت: گویی این آیات را قبًال نشنیده بودم. 
در جواب مولف باید گفت: فضایل ثابت شده برای عمر در حدی است که کسی جز 

کند  روایت می صابوبکر مثل آن را ندارد: در صحیح مسلم آمده که عایشه از پیغمبر 

یعنی: =».رقد اكن يف األمم قبل�م �دثون فإن ي�ن يف أميت أحد فعم«فرمود:  که می
چنین کسی شد، اگر در این امت  ھای پیشین کسانی بودند که به آنان الھام می در امت

 باشد، این شخص عمر است.
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 .)١(شود الھام میھا  آن یعنی کسانی که بر» محدثون«گوید:  ابن وھب می

إنه قد اكن فيما مىض «فرمودند:  صکند که حضرت  و بخاری از ابو ھریره نقل می
. یعنی: در )٢(»�دثون، و�نه إن اكن يف أميت هذه منهم فإنه عمر بن اخلطابقبل�م 

شد، اگر در امت من چنین شخصی  ھای گذشته افرادی بودند که بر آنان الھام می امت
 باشد، این شخص عمر است. 

لقد اكن فيمن اكن قبل�م من ب� إرسائيل «و در الفاظ حدیث بخاری چنین آمده: 
 )٣(»غ� أن ي�ونوا أنبياء فإن ي�ن يف أميت منهم أحد فعمررجال ي�لمون من 

اند، افرادی وجود داشت که پیغمبر نبودند  یعنی: در بنی اسرائیلی که قبل از شما بوده
 شد، اگر در امت من چنین شخصی باشد، عمر است.  الھام میھا  آن ولی به

بينا أنا نائم «فرمودند:  صو در حدیث صحیح از ابن عمر روایت شده که حضرت
إذ رأيت قدحاً أتيت به فيه لنب فرش�ت منه حىت إ� ألرى الريَّ �رج من أظفاري، 

 .)٤(»العلم«ثم أعطيت فض� عمر بن اخلطاب، قالوا: فما أوتله يا رسول اهللا؟ قال: 
م آورده شد و از آن ییعنی: در حالی که خواب بودم، دیدم که ظرف شیری برا

ھایم احساس کردم، سپس باقیمانده آن را به  سیرابی را تا ناخن ای که نوشیدم، به گونه
کنی؟ گفت:  عمر بن الخطاب دادم. گفتند: ای رسول خدا! خوابت را چگونه تعبیر می

 این شیر، علم بوده است.

بينا أنا نائم رأيت «فرمود:  صو در صحیحین از ابو سعید روایت شده که حضرت
ا يبلغ اثلدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر عمر بن انلاس يعرضون ىلع وعليهم منها م

 .)٥(»اخلطاب وعليه قميص �ره، قالوا: ما أولت ذلك يا رسول اهللا؟ قال: ادلين
پیراھنی ھریک  گذرند و یعنی: در حالی که خواب بودم، دیدم که مردم بر من می

شان را پوشانده و بعضی ھم کمتر از این،  تا سینهھا  آن اند، که پیراھن بعضی از پوشیده

                                           
 .۴/۱۸۶۴و مواضعی دیگر و مسلم،  ۵/۱۱نگا: بخاری،  - ١
 منابع این حدیث اندکی قبل بیان گردید. - ٢
 یث اندکی قبل بیان گردید.منابع این حد - ٣
 .۴/۱۸۵۹و مسلم،  ۹/۳۵و  ۲۴-۱/۲۳نگا: بخاری،  - ٤
 .۴/۱۸۵۹و مسلم،  ۳۶-۹/۳۵و  ۵/۱۲نگا: بخاری،  - ٥
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کشید. صحابه  عمر بن خطاب رد شد در حالی که پیراھنش را دنبال خودش می
 پرسیدند: تعبیر این خواب چیست، ای رسول خدا؟ فرمود: این پیراھن دین است. 

در مورد داستان نوشتن چیزی توسط پیغمبر و در آخرین بیماری، که امت را از 
اھی نگه دارد: این داستان در جای دیگر توضیح داده شده است: در صحیحین از گمر

اديع يل أباكر «شان فرمودند:  در بیماری صروایت شده که حضرت  كعایشه 
وأخاك حىت أ�تب كتاباً فإ� أخاف أن يتم� متمن و�قول قائل: أنا أو�، و�أىب اهللا 

رادرت را صدا بزن تا چیزی بنویسم، زیرا یعنی: پدر و ب .)١(»واملومنون إالَّ أباب�ر
ترم در حالی  ترسم که کسی آرزو کند و بگوید: من به زمامداری مسلمانان شایسته می

بن محمد نقل   تابند، و در صحیح بخاری از قاسم که خدا و مؤمنان جز ابوبکر را برنمی

فاستغفر لك وا رأساه! فقال رسول اهللا ص: لو اكن وأنا يح «گفت:  لشده که عایشه
وأدعو لك، قالت اع�شه: واث�اله! واهللا إ� ألظنك حتب مو�، فلو اكن ذلك لظللت 

بل أنا وارأساه! لقد هممت ص  آخر يومك معرساً ببعض أزواجك، فقال رسول اهللا
أن أرسل إىل أيب ب�ر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتم� املتمنون و�دفع اهللا 

فرمود: اگر فوت  صعنی: عایشه گفت: وای از سردردم. حضرت . ی)٢(»و�أىب املومنون
کنم. عایشه گفت: داغ دیده  ام، برای تو استغفار و دعا می نی در حالی که من زندهک

آخرین  ن باشدیچنکردم مرگ مرا دوست داری، اگر  شدم، به خدا سوگند! گمان می
وای از سردرد من،  رفتی. حضرت فرمود: روزھایت را نزد یکی دیگر از ھمسرانت می

مبادا که  این خواستم سراغ ابوبکر و فرزندش بفرستم تا عھدی برای او بنویسم تا می
کسی بگوید و یا شخصی آرزوی [خالفت] کند در حالی که خداوند و مؤمنان جز ابوبکر 

 تابند.  را بر نمی
از شدت در مورد عمر باید گفت: امر بر او مشتبه گردید که آیا حضرت این کالم را 

فرماید، و یا فرمان خاص است. و بیماری بر انبیاء جائز است و به ھمین  بیماری می
گوید؟ یعنی تردید کرد که ھذیان بگوید، و  دلیل عمر گفت: چه شده؟ آیا ھذیان می

کسی معصوم نیست، خصوصًا که عمر به  صتردید بر عمر جایز است، زیرا جز پیغمبر 

                                           
 .۴/۱۸۵۷و مسلم،  ۸۱-۹/۸۰و  ۷/۱۱۹نگا: بخاری،  - ١
 .۸۱-۹/۸۰نگا: بخاری،  - ٢
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مریض بوده است و عمر  صخاطر یک شبھه دچار تردید شده است، چرا که پیغمبر 
شود و یا  ندانسته که آیا این فرموده حضرت ھذیانی است که بر ھر بیماری عارض می

ای است که قبول آن واجب است، ھمچنانکه گمان کرد که حضرت وفات نکرده  فرموده
 برایش روشن شد. که  این تا

ای را که برای عایشه گفته بود، برای ابوبکر  کرد که آن نوشته عزم صو پیغمبر 
تواند تردید را از بین  اند، فھمید آن نوشته نمی بنویسد، وقتی دید مردم در تردید افتاده

را بر ھمان چیزی به ھا  آن ای در نوشتن آن نیست و دانست که خداوند ببرد، پس فایده
ھمان چیزی که گفته بود: خدا و مؤمنان رساند که حضرت خواسته است،  اجماع می

 تابند.  جز ابوبکر را بر نمی
چه مصیبت بزرگی که مانع نوشتن آن «در مورد قول ابن عباس نیز که فرمود: 

، در این باره باید گفت: مصیبت برای کسانی است که در »نوشته توسط پیغمبر گردید
چرا که  مشتبه گردیده است،ھا  آن برامر که  این و یا ،اند نموده خالفت ابوبکر تردید می

کرد، ولی کسی که به حقانیت خالفت او علم پیدا  آن نوشته این اشتباه را بر طرف می
 کرده، ھیچ مصیبتی متوجه او نیست. 

توھم کند که این نوشته در مورد خالفت علی بود، به اتفاق عموم علمای ھرکس  و
سنت بر برتری ابوبکر و مقدم اھل سنت و شیعه گمراه است: چون علمای اھل 

گویند: علی مستحق امامت بود و  شمردن او اتفاق نظر دارند، و علمای شیعه نیز می
قبًال نصی آشکار و ظاھر معروف در این باره بیان فرموده است  صگویند: حضرت  می

 و بنابراین نیازی به نوشتن نبوده است. 
وف قبلی را انکار نموده بود. باید اگر گفته شود: امت آن نص آشکار و ظاھر و معر

ای که چند نفر در نوشتن آن حضور  در جواب گفت: در این صورت کتمان نوشته
اند، به طریق اولی ممکن بود. به عالوه، از دیدگاه شیعه تاخیر بیان تا بیماری  داشته

کنندگانی از  وفات بر حضرت جایز نیست، و نیز جایز نبوده حضرت به خاطر شک شک
 صبود، پیغمبر  پس اگر نوشتن آن نوشته الزم و واجب می تن آن منصرف گردد،نوش

کرد، و عمر از  نوشت و به صحبت ھیچ کسی توجه نمی کرد و می حتمًا آن را تبیین می
توان پی برد، از آنجا که حضرت آن نوشته  بود. به این ترتیب می ھمه بیشتر مطیع او می

ده است، و چیزی از دین نبوده که نوشتنش را ننوشته، پس نوشتن آن واجب نبو
امری بر او مشتبه  سشد. و چنانچه عمر بود، انجام می واجب باشد، چون اگر واجب می
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گردد و یا در بعضی از امور شک کند، سپس برایش آشکار گردد، در ھر حال عمر 
کم داده و ح شود که با اجتھادش به بعضی چیزھا فتوی می بزرگتر از این شمرده نمی

کرده است و آن حکم عمر از روی  به خالفت آن حکم می صکرد. ولی حضرت  می
در آن موارد بوده است. شک در حقیقت  صاجتھاد و ندانستن حکم و امر حضرت 

 تر از یقین بر باطل است.  خفیف
شود که  ھمه موارد اگر بنابر اجتھاد جایز باشد، غایت آن اشتباھی شمرده می

ای که شوھرش وفات کرده بود،  در مورد زن حامله سانکه علیمواخذه ندارد، ھمچن
کشد، در حالی که از  ای را نگه دارد که بیشتر طول می فتوی داد که باید آن عده

برای سبیعه اسلمیه چنین بن بعکک  به ثبوت رسیده که ابو السنابل  صپیغمبر 

. )١(»�يح من شئتكذب أبو السنابل، ب� حللت  فان«فتوایی را داده است، فرمود: 
 صه خواستی ازدواج کنی، پیغمبر کتوانی با ھر  یعنی: ابو السنابل دروغ گفته، تو می

فتوای این شخص را تکذیب کرد و ابو السنابل اھل اجتھاد نبود و جایز نبود که با وجود 
 اجتھاد کند.  صحضور پیغمبر 

اجتھاد و بعد از وفات اند، بنابر  ولی علی و ابن عباس که چنین فتوایی داده
 بوده که ماجرای سبیعه را شنیده بودند. چنانبوده و  صحضرت

                                           
 .۲/۱۱۲۲و مسلم،  ۵/۸۰نگا: بخاری،  - ١





 

 

 :)۸۱فصل (
ه به ک نیبر ا یمبن  سبر عمر فاروق یدر مورد بهتان رافض

 مال نمودهظلم کرده و حدود خدا را پای لفاطمه

وقتی فاطمه ابوبکر را در مورد فدک موعظه کرد، ابوبکر «گوید:  مولف رافضی می
ای برای او نوشت و طی آن فدک را به او برگرداند، وقتی از نزد ابوبکر خارج شده  نوشته

کرد که به  و به عمر رسید، عمر آن نوشته را پاره کرد. فاطمه ھمان دعایی را بر او
بن شعبه حد جاری  دست ابو لؤلؤ انجام شد. عمر حدود خدا را ترک کرد و بر مغیره 

داد و به  می صنکرد و از بیت المال بیش از آنچه شایسته بود به ھمسران پیغمبر
داد و حکم خدا را در مورد تبعیدشدگان تغییر  عایشه و حفصه سالیانه ده ھزار درھم می

 ».م کم اطالع بودداد و در مورد احکا
در جواب باید گفت: این کالم دروغی است که ھیچ عالمی در دروغ بودن آن تردید 

ای ھم  اند و سند شناخته شده از محدثان چنین چیزی را نگفتهھیچیک  کند و نمی
ندارد، و ابوبکر ھرگز فدک را طی نوشته به کسی نداد، نه به فاطمه و نه غیر فاطمه، و 

 مر دعا نمود. نه فاطمه علیه ع
آید و  انجام داد، کرامتی برای عمر به حساب می سو آنچه ابو لؤلؤ در حق عمر

با او انجام دادند، زیرا  سو قاتالن حسین سبزرگتر از کاری است که ابن ملجم با علی
کشند، و این  ابو لؤلؤ کافری بود که عمر را کشت ھمچنانکه کافران مؤمنان را می

شود، باالتر است، زیرا شھید  شھادت از شھادت کسی که به دست مسلمانان کشته می
 کشته شده توسط کافر، منزلتش از شھید کشته شده توسط مسلمان باالتر است. 

توان فھمید  و قتل عمر توسط ابو لؤلؤ بسیار بعد از وفات فاطمه بود، پس چگونه می
 که به خاطر دعای او بوده است. 

و اگر کسی علیه مسلمانی دعا کند که به دست یک کافر کشته شود، این دعا برای 

اینگونه برای اصحابش دعا  صآن مسلمان است و نه بر علیه او، ھمچنانکه پیغمبر 

گفتند: کاش ما از  یعنی خدا فالنی را ببخشد. می »يغفر اهللا لفالن«فرمود:  د، میکر می
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فرمود،  بردیم. و ھر وقت حضرت چنین دعایی را در حق کسی می این دعا بھره می
 .)١(شد شھید می

و اگر کسی بگوید: علی به مخالفانش در صفین و نیز به خوارج ظلم کرد و باعث 
تر از  بکنند که ابن ملجم آن را انجام داد این کالم نامعقولدعایی علیه او ھا  آن شد

بن حرب علیه حسین  کالم مولف رافضی نیست. و نیز اگر گفته شود: خاندان سفیان 
 تر نیست.  دعا کردند که اینگونه شود، باز این کالم از کالم مولف نامعقول

بن شعبه حد جاری  و حدود خدا را تعطیل کرد و بر مغیره «گوید:  مولف رافضی می
 ».نکرد

در جواب باید گفت: جمھور علماء در ماجرای مغیره موافق رای عمر ھستند، و بر 
که قول دیگری ھا  آن شوند، و این قولند که ھرگاه بینه کامل نباشد، شھود حد زده می

نیز در این مورد اتفاق نظر دارند که این مسأله اجتھادی است. قبًال نیز ھا  آن دارند،
یان شد که آنچه علی در تعطیل اقامه قصاص بر قاتالن عثمان انجام داد، بزرگتر از این ب

 بود، پس از اگر ایراد به علی نادرست باشد، ایراد به عمر به طریق اولی نادرست است.
عمر به ھمسران پیغمبر بیش از آنچه شایسته بود، از بیت المال «گوید:  مولف می

 ».داد را سالیانه ده ھزار درھم می داد و به عایشه و حفصه می
در جواب باید گفت: حفصه چون دختر عمر بود، کمتر از حق خود را از بیت المال 

عمر نیز اینگونه بود و این از کمال احتیاط عمر در بن   عبداللهچنانکه  ھم گرفت، می
پرستی سرچشمه  عدالت و خوف از پروردگار و محاسبه قیامت و پرھیز از ھوی

شان از بیت المال  رفت. و عمر قائل به رعایت برتری افراد در حقوق و مستمریگ می
داد، ھمچنانکه به  بیش از سایر زنان می صبود و به ھمین دلیل به ھمسران پیغمبر 

داد. مالک برتر شمردن  خاندان ابو طالب و عباس از بنی ھاشم بیش از سایر قبایل می
گفت: در  و یا به خاطر سابقه و استحقاق، عمر میبود،  صیا به خاطر نسبت با پیغمبر 

تر نیست و تنھا ثروتمندی و بال و  از دیگری مستحقھیچکس  گرفتن از بیت المال
داد که به خاطر آن  سابقه و نیازمندی اشخاص با ھم تفاوت دارد، و عمر به کسی نمی

به رعایت دوستی و خویشاوندی متھم گردد، و بلکه مستمری پسر و دخترش و امثال 

                                           
 .۳/۱۴۲۷آن و مسلم،  و غیر ۵/۱۳۰نگا: بخاری،  - ١



 ٤٧٧ مبنی بر اینکه به... س): در مورد بهتان رافضی بر عمر فاروق۸۱فصل (

برتری اسباب  داد، و تنھا مالک آن دو را از افراد ھم سطح خودشان کمتر قرار می
 شمرد.  ھا مقدم می را بر ھمه خانواده صدینی محض بود، و لذا اھل بیت حضرت 

و این سیره بعد از عمر مورد پیروی قرار نگرفت یعنی نه عثمان، نه علی و نه 
ایرادی  صاند. پس اگر تقدیم و تفضیل ھمسران پیغمبر  دیگران چنین کاری نکرده

بر سایر مردان ھا  آن بیت بر زنان، و بلکه تفضیلبر عمر باشد، تفضیل مردان اھل 
 ایرادی بر اوست.





 

 

 :)۸۲صل (ف
 م تبعیدیان توسط عمرکر دادن حییرافضی در مورد تغ یادعا

 ».عمر حکم خدا در مورد تبعیدیان را تغییر داد«گوید:  مولف رافضی می
در جواب باید گفت: تغییر حکم خدا به حکمی که با حکم خدا تناقض دارد، مثل 
اسقاط حکم واجب خدا و تحریم آنچه خدا حالل شمرده و تبعید به خاطر نوشیدن 

حدی  صپیغمبر که  این شراب که از باب تعزیر بوده، اجتھاد در آن جایز است. توضیح
برای شراب نگذاشته، و نه مقدار و نه کیفیت آن را معین و مشخص نکرده است، بلکه 
زدن با کفش یا شاخه درخت، گوشه لباس و شاخه کوچک خرما جایز است، و 

ھا به خاطر شراب  ھای حد قذف و حد زنا باید با شالق باشد. در مورد تعداد ضربه ضربه
نقل  ساند، و در حدیث صحیح از علی د ضربه زدهنیز باید گفت: صحابه چھل و یا ھشتا
 .)١(شده که ھمه این تعداد سنت ھستند

                                           
 .۴/۲۲۸و سنن ابی داود،  ۱۳۳۲-۳/۱۳۳۱نگا: صحیح مسلم،  - ١





 

 

 :)۸۳فصل (
 ه عمر آگاهی اندکی در مورد احکام داشتک نیبر ا یرافض یادعا

گاھی اندکی در مورد احکام برخوردار بود و «گوید:  مولف رافضی می عمر از آ
ای را رجم کنند. علی به او گفت: تو اجازه چنین کاری را نداری،  زن حامله دستور داد

زیرا اگر اجازه رجم این زن را داشته باشی، اجازه جنین داخل شکمش را نداری. پس 
 ».شد عمر او را رجم نکرد و گفت: اگر علی نبود، عمر ھالک می

که  این ارج نیست. یادر جواب باید گفت: این ماجرا اگر صحیح باشد، از دو حال خ
عمر ندانسته که آن زن حامله است، و علی او را با خبر نموده است، و شکی نیست که 
اصل بر عدم علم اشخاص است، و چنانچه امامی نداند که شخص مستحق قتل و یا 
گاه  رجم حامله است، و دیگران در این باره او را مطلع گردانند. این اطالع از باب آ

امور پنھانی مردم است، و از نوع شھادت شھود در نزد امام است، و این کردن امام از 
انبیاء و ائمه و غیر ایشان گریزناپذیر است، و این مسائل جزو  یک یکامر در مورد 

 احکام کلی شریعت نیست. 
عمر فراموش کرده که زن حامله نباید رجم شود، و علی به او متذکر که  این و یا

گونه بوده است،  ھمین صکند. و سنت پیغمبر  یادآوری رجم نمی شود. و او بعد از می
ام، حضرت فرمود:  و وقتی یک زن از قبیله بنی غامد آمد و گفت: من از زنا حامله شده

 یعنی: برو و زمانی برگرد که وضع حمل کردی.  )١(»اذهيب حىت تضعيه«
پی برده باشد  و به فرض که عمر حکم این مسأله را ندانسته باشد، و بعد به آن

ایرادی بر او وارد نیست، زیرا عمر زمامدار مسلمانان و اھل ذمه بود حقوق ھمه را 
کرد، و در زمان او اسالم  کرد و بین ھمه مردم قضاوت می داد، حدود را اجرا می می

منتشر شد، و چنان گسترش یافت که سابقه نداشت، و دائمًاً◌ در حال قضاوت و فتوی 
بود، توان این کار را نداشت و با این توصیف  کثرت علم برخوردار نمیبود و چنانچه از 

چنانچه حکم یک مسأله از صد ھزار مسأله بر او پوشیده بماند و سپس به آن پی ببرد، 

                                           
 .۲۱۳-۴/۲۱۲و سنن ابی داود،  ۳/۱۳۲۳نگا: مسلم  - ١
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آن را از یاد برده باشد، و سپس به او یادآوری شود، چه عیب و نقص و که  این و یا
 ایرادی بر او واجب است؟! 

ین برابر این مقدار از حکم مسایل بر او پوشیده مانده است، و نیز چند سو علی
 پی نبرد.ھا  آن حتی وفات کرد و به بعضی از



 

 

 :)۸۴فصل (
 به احکام آگاهی نداشت سه عمرک نیبر ا یرافض یادعا

به  سعلیای را رجم کنند.  عمر دستور داد که زن دیوانه«گوید:  مولف رافضی می
از دیوانگی رھایی یابد، پس عمر دست که  این او گفت: تکلیفی بر مجنون نیست مگر

 ».شد بود، عمر ھالک می نگه داشت و گفت اگر علی نمی
در جواب باید گفت: این قسمت زاید آخر حدیث معروف نیست، و در مورد رجم 

 دیوانه توسط عمر نیز باید گفت: از دو حالت خارج نیست. 
 عمر ندانسته که او دیوانه است، و بنابراین ایرادی بر او وارد نیست. یاکه  نای یا

به خاطر این تصور بوده که عقوبت در دنیا برای دفع ضرر دنیوی است، و که  این
ه جلوی تجاوز بر عقالء و دیوانگان دیگر با او کنیشود تا ا بنابراین دیوانه نیز مجازات می

وعی دشمنی است. بنابراین اجرای حدود بر او برای توضیح گرفته شود، زیرا زنا باعث ن
 گردد.  این مطلب بوده که حدود خدا جز بر مکلف جاری نمی

و در شریعت اسالم مجازات کودکی که به سن تکلیف نرسیده وجود دارد، و کودکی 

مروهم «فرماید:  می صشود، ھمچنانکه حضرت  خواند مجازات می که نماز نمی
. یعنی: در ھفت )١(»وارض�وهم عليها لعرش وفرقوا بينهم يف املضاجعبالصالة لسبع 

 سالگی به کودکانتان دستور دھید که نماز بخوانند، در ده سالگی اگر نماز نخواندند،
 را از ھم جدا کنید. ھا  آن را بزنید، و در ھمین سن جای خوابھا  آن

شود، و  نگردد، کشته میاش جز با قتل او دفع  دیوانه نیز، اگر حمله کند و حمله
 دفع نشود، بایدھا  آن شان جز با قتل بلکه حیوانات نیز چنانچه حمله کنند و حمله

شود، صاحب و مالکی داشته باشد، از  را کشت، و اگر چنین حیوانی که کشته میھا  آن
دیدگاه جمھور علماء مثل مالک، شافعی، احمد و دیگران قاتل، مسئولیتی در قبال آن 

  ندارد.

                                           
 ، تحقیق احمد شاکر.۲۱۸-۱۰/۲۱۷و احمد،  ۱/۱۹۳ابو داود،  - ١
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آنچه مولف درباره عمر و دیگران به عنوان ایراد ذکر کرده است، از دو که  این خالصه
به خاطر نقص علم مولف چنین نسبت و اتھام و ایرادی که  این حال خارج نیست: یا

به خاطر نقص در دین. که ما اآلن در صدد توضیح آن ھستیم. که  این وارد شده، و یا
ر از گرفتن حق فاطمه از ارث پدرش و ترک حدود آنچه مولف در مورد ممانعت عم

شرعی و امثال آن ذکر کرده است، از عدم عدالت و ظالم بودن مولف سرچشمه 
دانند که عدالت عمر سراسر مملکت اسالمی را در برگرفته  گیرد. خواص و عوام می می

عادالنه] شد، سیره دو عمر اینگونه [ شد، ھمچنانکه گفته می بود، و به آن مثل زده می
بوده است که بنابر قول احمد بن حنبل و سایر محدثان مراد از این دو عمر، عمر بن 
الخطاب و عمر بن عبدالعزیز است، و بنابر قول ابو عبیده و گروھی از علمای لغت و 

 نحو مراد ابوبکر و عمر است.



 

 

 :)۸۵فصل (
از تعیین و تحدید مهریه زنان که  این طعن رافضی بر عمر مبنی بر

 رجوع کرد

ھایش گفت: ھرگاه در مبلغ مھریه زنی  و چون در یکی از خطبه«گوید:  رافضی می
دھم. زنی برخاست و گفت:  المال قرار می مبالغه شود، آن مبلغ را مصادره و در بیت

ه آنجا که کنی که خداوند در کتابش به ما عطا کرد محروم می چگونه ما را از حقی 

 .]۲۰النساء: [ ﴾َوَءاتَۡيُتۡم إِۡحَدٮُٰهنَّ قِنَطاٗر�﴿ فرمود:
 ».دیا و مال فراوانی (بعنوان مھر) به او پرداخته«

 ترند.  نشین از عمر فقیه پس عمر گفت: ھمه حتی زنان حرم
پاسخ این است که: این داستان دلیلی بر کمال فضل عمر و دین و تقوای او و نشانه 

او حرف حق را که  این او در ھنگامی است که برای او آشکار شود. وپذیری  حق
وی معترف به برتری دیگری بر خود که  این پذیرد حتی اگر از طرف زنی باشد، و می

در مسأله بسیار کوچکی ھم باشد. و از شروط افضل بودن آن نیست که  این ھست ولو

گاه نگرداند. چنان َحطُت ﴿ که ھدھد به سلیمان گفت:که فاضل او را از امری از امور آ
َ
أ

ِۢ بِنََبإٖ يَقٍِ�  ۦبَِما لَۡم ُ�ِۡط بِهِ   .]۲۲النمل: [ ﴾٢٢وَِجۡئُتَك مِن َسَبإ
گاھی یمن بر چ« گاھی نکافتم یزی آ  یک» سبا«ن یمن از سرزم ؛افتییه تو بر آن آ

 ».ام خبر قطعی برای تو آورده

تَّبُِعَك ﴿ و چنانکه موسی به خضر گفت:
َ
ا ُعّلِۡمَت رُۡشٗدا  َهۡل � ن ُ�َعّلَِمِن ِممَّ

َ
ٰٓ أ َ�َ٦٦﴾ 

 .]۶۶الکهف: [
ه رشد یم داده شده و ماینم تا از آنچه به تو تعلکروی یا از تو پیموسی به او گفت: آ«

 .»اموزی؟یو صالح است، به من ب
در حالی که تفاوت بین موسی و خضر بسیار بیشتر از تفاوت بین عمر و اصحاب 
نظیر اوست. و البته این مسأله (فرق زیاد) آن چیزی نبود که خضر را نزدیک موسی 
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رتبه او بشود، حتی پیامبرانی ھمچون ھارون، یوشع،  ھمکه  این داد، چه رسد به قرار می
 وسی آمدند نیز ھمه از خضر بھتر بودند. داود و سلیمان و دیگران که در پی م

به  /ترین افراد امت ھستند، و لذا شافعی ترین و متدین پس صحابه داناترین، فقیه
ای که  آنان در ھر دانش و فقه و دین و ھدایتی و نیز در ھر واسطه«نیکویی گفته است: 

از نظر خودمان  منجر به دانش یا ھدایت شود از ھمه ما باالترند، و نظر آنان برای ما
 یا سخنی در ھمین معنا. ». برای خودمان بھتر است

اصول سنت نزد ما تمسک به ھمان اصول صحابه «و احمد بن حنبل گفته است: 
ای «گوید:  آنجا که می سو چه نیک گفت عبدالله بن مسعود». است صپیغمبر 

اند، بگروید.  دهخواھید پایبند به سنت باشید به سنت آنان که وفات کر مردم! اگر می
ھای این امت  چرا که امانی از فتنه زندگان نیست. آنان که اصحاب محمدند بھترین

ترین امت بودند. و قومی بودند  ترین و کم تکلف ترین، فرھیخته بودند: آنان خوش قلب
شان باشید و از  که خداوندشان برای ھمصحبتی با پیامبرش برگزید. پس قدر شناس

اند از اخالق و دین پیروی کرده و بدان تمسک جوئید، چه که  تهآنچه بر جای گذاش
 ».آنان بر راه مستقیم ھدایت بودند

ای قاریان قرآن بر راه مستقیم ھدایت بروید و مسیر «گوید:  می سو حذیفه
پیشینیان خود بگیرید، که به خدا سوگند اگر بر این مسیر قدم بردارید سبقت فراوان 

ب چپ و راست را بگیرید به یقین در گمراھی دوری خواھید خواھید جست. و اگر جان
 ».افتاد



 

 

 :)۸۶فصل (
رافضی بر عمر فاروق دروغ بسته که او از حکم شراب آگاهی 

 نداشت

و قدامه را بخاطر نوشیدن شراب حد نزد چون قدامه این آیه را بر «گوید:  رافضی می

ِينَ ٱَ�َ  َس لَيۡ ﴿ وی خواند که: َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا ْ إَِذا َما  ل�َّ ُجَناٞح �ِيَما َطعُِموٓا
ْ ٱ َقوا َّ�  ْ  .]۹۳: ةالمائد[ ﴾وََّءاَمُنوا

اند  اند، گناھی در آنچه خورده مان آورده و اعمال صالح انجام دادهیه اکسانی کبر «
) اگر ؛شوند م، مجازات نمییتحرم کدن شراب، قبل از نزول حی(و نسبت به نوش ؛ستین

 ».اورندیمان بینند، و اکشه یتقوا پ
شود. و باز میزان حد او را  پس علی به وی گفت: قدامه مشمول حکم این آیه نمی

امیر المؤمنین به وی گفت: حد او ھشتاد ضربه است. شرابخوار که  این دانست تا نمی
گوید و بعد به افترا و بھتان چون شراب بنوشد مست شود و چون مست شد. ھذیان 

 ».گفتن در افتد
است؛ اصًال اطالع پسر  سپاسخ این که: این یک دروغ آشکار و مسلم در حق عمر

تر از آن است که برای اثباتش نیاز به آوردن  ای معلوم خطاب از حکم امثال چنین قضیه
اند  واری را اجرا کردهدلیلی باشد. چرا که او و پیش از او ابوبکر بارھا حکم تازیانه شرابخ

زدند. و برخی اوقات عمر  و گاھی چھل تازیانه و گاھی ھشتاد تازیانه بر مجرم می
کرد. ھمچنانکه گاھی از شاخه درخت  تر می مجازات را با تراشیدن سر و تبعید سنگین

 کردند.  زدن فرد استفاده می ھای لباس برای شالق فش، دست و گوشهکخرما و 
ز این قرار است که أبو اسحاق جوزجانی و غیر او از ابن عباس نقل اما قصه قدامه ا

اند که قدامه پسر مظعون شرابخواری کرد. عمر از وی سوال کرد: چرا چنین  کرده

ِينَ ٱَ�َ  لَۡيَس ﴿ فرماید: کردی؟ قدامه پاسخ داد: خداوند می ْ وََعِملُواْ  �َّ َءاَمُنوا
ٰلَِ�ِٰت ٱ ْ ٱاْ إَِذا َما ُجَناٞح �ِيَما َطعُِموٓ  ل�َّ ٰلَِ�ِٰت ٱوََّءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �ََّقوا  .]۹۳: ةالمائد[ ﴾ل�َّ



 مختصر منهاج السنة    ٤٨٨

اند  اند، گناھی در آنچه خورده مان آورده و اعمال صالح انجام دادهیه اکسانی کبر «
) اگر ؛شوند م، مجازات نمییم تحرکدن شراب، قبل از نزول حی(و نسبت به نوش ؛ستین

 ».اورند، و اعمال صالح انجام دھندیب مانینند، و اکشه یتقوا پ
و من ھم از نخستین مھاجرین و از أھل بدر و أحد ھستم. عمر ندا داد که جواب 
این مرد را بدھید، و ھمه ساکت ماندند، پس او به ابن عباس گفت: جوابش را بده، وی 

 پیش ازنیز گفت: خداوند این آیه را تنھا عذری برای کسانی قرار داده که در گذشته و 
اند و با این آیه حجت را بر مردم تمام کرد که  شراب تحریم شد. آن را نوشیدهکه  آن

نَصاُب ٱوَ  لَۡمۡيِ�ُ ٱوَ  ۡ�َۡمرُ ٱإِ�ََّما ﴿ فرمود:
َ
ۡزَ�ٰمُ ٱوَ  ۡ�

َ
ۡيَ�ٰنِ ٱرِۡجٞس ّمِۡن َ�َمِل  ۡ� ﴾ ۡجَتنِبُوهُ ٱفَ  لشَّ

 .]۹۰: ةالمائد[
ی )، یآزما و ازالم ( نوعی بختھا  بت قمار ود! شراب و یا مان آوردهیه اکسانی کای «

 ».دید تا رستگار شوینکدوری ھا  آن طان است، ازید و از عمل شیپل
سپس عمر درباره میزان حد آن پرسید، که علی بن ابی طالب توضیح داد: چون 
شراب نوشد ھذیان گوید و چون ھذیان گوید افترا بندد، پس وی را ھشتاد ضربه تازیانه 

بینیم در این قصه علی اشاره به  عمر نیز ھشتاد ضربه به وی نواخت. چنانکه میبزن. 
 ھشتاد ضربه نمود و این ھم جای بحث دارد. 

آنچه که در اخبار صحیح آمده این است که علی در عھد عثمان بن عفان به ولید 
 بن عقبه چھل ضربه تازیانه زد و نزد عمر اشاره به ھشتاد ضربه نمود، و در کتاب

صحیح به ثبت رسیده که در آن ماجرا عبدالرحمن بن عوف اشاره به ھشتاد تازیانه 
توان گفت که حد ھشتاد ضربه را عمر از علی متذکر نشده است، و از  دارد. پس می

زد، و این یعنی آن  علی ھم نقل شده است که وی در زمان خالفتش ھشتاد ضربه می
زده است، و از علی روایت شده که  میکه وی گاھی چھل ضربه و بعد ھشتاد ضربه 

گفت: پیش نیامده که حد را بر کسی جاری کنم و وی از آن بمیرد و خود را مسبب 
مرگش بدانم مگر در مورد شرابخوار که اگر چنانچه در حین اجرای حد جان بدھد، 

چنان سنتی برایمان بر جای  صاش خواھم شد، چون پیامبر حتمًا متقبل دیه
  نگذاشته است.

اند  ھیچکدام از اصحاب و فقھا ھمچنین چیزی در چھل ضربه یا کمتر از آن نگفته و
 و شایسته نیست که کالم علی بر چیزی مخالف اجماع حمل شود.



 

 

 :)۸۷فصل (
طعن رافضی بر عمر فاروق در مورد داستان زنی که سقط جنین 

 کرده بود

ای فرستاد تا به حضور او برسد. و  مر کسی را در پی زن حاملهو ع«گوید:  رافضی می
آن زن از ترس سقط جنین کرد، صحابه به وی گفتند از آنجا که ھدف تو تنھا تأدیب 

ای بر تو نیست. سپس از امیرالمومنین سؤال کرد و او پرداخت دیه به  وی بوده، دیه
 ».زن را واجب دانست

ای اجتھادی است که علما در آن دچار  لهپاسخ این است که: این مسأله مسأ
نمود. با عثمان و  مشورت می شاختالف شدند، عمر بن خطاب در رویدادھا با اصحاب

علی و عبدالرحمن بن عوف و ابن مسعود و زید بن ثابت و دیگران، و حتی با ابن عباس 
ود. به کرد. و این بخاطر کمال فضل و عقل و دین او ب مشورت و از وی نظر خواھی می

کرد. به  ترین مردم بود. او ھر بار به نظر کسی رجوع می رأی ھمین دلیل وی از نیک
عنوان مثال یک بار زنی را آوردند که به ارتکاب زنا اقرار کرده بود و ھمگی بر حکم 
رجم کردن او ھمرأی بودند اما عثمان در آن میان ساکت بود. عمر پرسید: چرا تو 

بینم این زن چنان زنا را ساده گرفته که گویی از  فت: میگویی؟ عثمان گ چیزی نمی
دانسته که آن عملی حرام است. پس عمر برگشت و حکم حد را به خاطر این  ابتدا نمی

نظر عثمان از آن زن ساقط کرد. و معنای سخن عثمان این بود که: آن زن چنان به 
ه چیزی که آن را زشت آشکاری و بدون پرده در مورد کارش گفته که ھر انسانی دربار

کند، ھمچون سخن گفتن از خوردن و نوشیدن و ازدواج و  داند صحبت می نمی
 شادمانی.





 

 

رافضی داستان دو زنی که بر ملکیت طفلی نزاع کردند  :)۸۸فصل (
 به عمر فاروق نسبت داده است

نزاع کردند و کسی از عھده داوری دو زن بر سر مالکیت طفلی «گوید:  رافضی می
 شان توسل به امیرالمؤمنین علی شد. أمیر المومنین بر نیامد. پس برای داوری بین

ای برایم  فایده بود. پس گفت: اره زن را فراخواند و آن دو را نصیحت کرد که بیھردو 
یمه خواھی؟ علی جواب داد: طفل را دو ن ھا گفتند: آن را برای چه می بیاورید، زن

کنم تا ھر کدام از شما نصف آن را با خود ببرد. یکی از آن دو زن بدین حکم  می
دیگری جز این   رضایت داد اما دیگری گفت: شما را به خدا ای ابا الحسن اگر چاره

بینی پس من از ادعای خود به نفع این زن صرف نظر کردم. علی گفت: الله اکبر!  نمی
آمد، این بود که آن زن  اگر بچه او بود دلش به رحم میاین بچه توست نه بچه او، چون 

دیگر ھم اعتراف کرد که حق با طرف دعوای اوست. و آنجا عمر شادمان شد و برای 
 ».امیر المؤمنین دعا کرد

ای بدون اسناد است و صحت آن معلوم نیست و کسی از  پاسخ این که: این قصه
، و اگر حقیقت داشت حتمًا آن را روایت شناسم که ذکری از آن کرده باشد علما را نمی

این قصه از عمر و علی روایت نشده بلکه در یکی از ھا  این کردند، عالوه بر می

 نقل شده است. ÷ھای معروف از سلیمان بن داود داستان





 

 

 :)۸۹فصل (
 در مورد زنی که کودک شش ماهه را زایمان کرده بود

عمر دستور به سنگسار زنی داد که کودکی شش ماھه در دامان «گوید:  یرافضی م
علی به وی را گفت: اگر این زن بر طبق کتاب خداوند متعال ادعا کند، بر تو ». داشت

 .]۱۵األحقاف: [ ﴾ثََ�ُٰثوَن َشۡهًر�ۚ  ۥَوفَِ�ٰلُهُ  ۥوََ�ۡلُهُ ﴿ فرماید: کند. خداوند می غلبه می
  شش  یباردار  مدت  حد اقل  هک( بازگرفتنش سی ماه استر یو دوران حمل و از ش«

 ».)است  ماه

ن يُتِمَّ  لَۡ�ٰلَِ�ُٰت ٱ۞وَ ﴿ و فرمود:
َ
َراَد أ

َ
� لَِمۡن أ ۡوَ�َٰدُهنَّ َحۡولَۡ�ِ َ�مِلَۡ�ِ

َ
ۚ ٱيُۡرِضۡعَن أ ﴾ لرََّضاَعَة

 .]۲۳۳: ةالبقر[
ه کسی است کن) برای یدھند. (ا ر مییمادران، فرزندان خود را دو سال تمام، ش«

 ».ندکل یمکرخوارگی را تیبخواھد دوران ش
گرفت. گاھی عثمان وی را به کاری که  پاسخ این که: عمر از صحابه مشورت می

کرد و گاھی علی و گاھی عبدالرحمن بن عوف وی را  دانست توصیه می صواب می
مری است که خداوند کرد و أحیانًا افراد دیگر ھم به ھمین ترتیب، و این ا ای می توصیه

ۡمرُُهۡم ُشوَرٰى بَۡيَنُهمۡ ﴿ فرماید: مؤمنان را بخاطر آن تحسین کرده و می
َ
 .]۳۸الشوری: [ ﴾َوأ

 ».ھاست آن انیشان به صورت مشورت در میارھاکو «
تنازع و اختالف علما در مورد زن وقتی است که باردار شود و وی را ھمسر یا 

سنگسار بشود یا خیر؟ مذھب مالک و سایر اھل مدینه سیدی نباشد که آیا این زن باید 
و سلف آن است که باید سنگسار شود، که این قول احمد در یکی از دو روایت وی نیز 

شود و این  گوید که چنین زنی سنگسار نمی ھست. مذھب ابوحنیفه و شافعی می
ست مجبور این زن ممکن اکه  آن روایت دوم احمد است. و در بیان علت گویند: بخاطر

 به نزدیکی شده باشد (تجاوز به عنف) و یا بدون مقاربت باردار شده باشد. 
قول اول قولی است که از خلفای راشدین به ثبت رسیده و در دو کتاب صحیحین 

ای  نیز روایت شده است که عمر بن خطاب در اواخر عمر خویش برای مردم خطبه
که بر زناکاران مرد و زن نوشته شده  سار در کتاب خدا حقی است خواند و گفت: سنگ
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. )١(به شرطی که دالیل قاطع بر پا باشد، یا حاملگی نمایان شود، یا بدان اعتراف کنند
 پس حامله شدن را دلیلی بر ثبوت زنا و در حد شھود قرار داده است.

                                           
 ).۳/۱۳۱۷) و مسلم (۸/۱۶۸نگا: بخاری ( - ١



 

 

 :)۹۰فصل (
 کند ها متهم می بخششرافضی عمر فاروق را به عدم مساوات در 

گذاشت در حالی که  ھا فرق می عمر در تقسیم غنایم و بخشش«گوید:  رافضی می
 ».خداوند تقسیم مساوی را واجب کرده است

کرد بلکه  پاسخ این است که: در مورد غنایم باید گفت که وی خود آن را تقسیم نمی
کردند.  خود تقسیم می خود سپاه فاتح غنایم، آن را پس از فرستادن خمس غنایم بین

و نه عمر و نه کس دیگر نگفته که در تقسیم غنایم باید فرق و تبعیض قائل شد، اما نزد 
آیا امام یا خلیفه این حق را دارد که در صورت ثبوت فایده که  این علما اختالف است در

 ای دیگر برتری دھد یا خیر؟ گیران را بر پاره بیشتر برخی از غنیمت
ای اجتھادی است، و اگر عمر برای مصلحت گاھی تفاوتی  این مسألهعلی کل حال 

که او کسی است که خداوند حق را بر زبان و قلب  یقائل شده، چه خواھد شد؟ در حال
 او جاری و ساری ساخته است. 

کرد و مسلمین  و در مورد فرق گذاشتن در بخشش، شکی نیست که عمر چنین می
نمود، و از وی روایت شده که فرمود: اگر تا سالی دیگر  بندی می را در این قضیه رتبه

کنم (یعنی سطح زندگی آنان را مانند ھم و در  زنده بمانم ھمه مردم را ھمسطح می
 دھم). یک حد یکسان قرار می

خداوند تقسیم مساوی و برابر را تکلیف کرده «و اما در مورد این حرف گوینده که: 
 است.

آورد حتمًا  این سخن ذکر نکرده و اگر سندی میباید گفت که وی سندی برای 
 گوئیم. کردیم ھمچنانکه درباره مسائل اجتھادی سخن می درباره آن صحبت می





 

 

 :)۹۱فصل (
 داد عمر به رأی خود نظر میکه  این رد بر مطاعن رافضی مبنی بر

 ».داد نظر می عمر از روی فکر و حدس و گمان«گوید:  رافضی می
مشاھده نشده بلکه علی نیز بسیار  سکه: ابراز نظر شخصی تنھا از عمر پاسخ این

نیز ھر  شکرد و نیز ابوبکر و عثمان و زید و ابن مسعود و سایر صحابه اظھارنظر می
ھای اھل قبله و  اند. حتی نظر علی درباره خون کدام رأی و نظرات خود را بیان داشته

در سنن ابی داود و چنانکه  ھم رود، مواردی این چنین از امور بسیار خطیر به شمار می
دیگران از حسن از قیس بن عباد نقل شده که گفت: به علی گفتم: درباره این 

به تو توصیه نموده، یا  صده، که آیا عھدی است که پیامبر ات به ما خبر ب لشکرکشی
توصیه به چیزی نفرموده بلکه این  صپیامبر «نظر شخصی خودتان است؟ وی گفت: 

. این امری ثابت شده است. و به این )١(»دھم کار را براساس نظر و رأی خودم انجام می
یزی روایت نشده درباره جنگ جمل و صفین چ سخاطر برخالف جنگ خوارج از علی

 است. 
ای از عقل و انصاف در درونش داشته باشد، در کمال و درستی  ذرهھرکس  و لذا

دھد. و کسی که درباره  سیره و دانش و عدل و فضل عمر ھیچ تردید به خود راه نمی
دین و  کند از دو حال خارج نیست: یا او شخصی منافق، بی ابوبکر و عمر بدگویی می

م است که سعی دارد با بدگویی از آن دو پیامبر و دین اسالم را بد ملحد و دشمن اسال
نام کند که این وصف حال معلم اول رافضه، نخستین کسی که بدعت رفض و 

گری را بوجود آورد، و وصف حال سر کردگان باطنیه است. و یا او شخصی نادان  رافضه
بیت رافضیان است، با و فرو رفته در بحر جھل و ھواپرستی است و این وصف حال غال

 این فرض که در باطن مسلمان باشند. 

                                           
 ).۴/۳۰۰نگا: سنن ابی داود ( - ١
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داد، بلکه ھر آنچه  گوید: علی معصوم بود و خود رایی نمی حال اگر رافضی می
گفت به مثابه نص پیغمبر بوده است و امام معصومی است که از جانب رسول خدا  می

 امامت او تعیین گردیده است.
کنند.  خوارج ھستند. ھمه آنان علی را تکفیر میگویم: نظیر تو در بدعت،  ما ھم می

گاه تر، راستگوتر و دیندارتر از رافضیانند. و ھر که حال اینان و آنان (ھر  با وجودی که آ
 کند. دو جماعت رافضه و خوارج) را شناخته باشد در این مسأله تردید نمی



 

 

 :)۹۲فصل (
ی در مورد شورایی که عمر آن را تشکیل پاسخ به مطاعن رافض

 داده بود

عمر امر حکومت پس از خود را شورایی کرد و در این خصوص «گوید:  رافضی می
برخالف خلیفه اول عمل نمود؛ چرا که کار انتخاب جانشین را به مردم محول نکرد. و 

یفه حسرت ای برای خود تعیین نکرد، در عوض بر سالم برده (آزاد شده) أبو حذ خلیفه
خورد و در حضور امیر المؤمنین علی گفت: اگر وی زنده بود در موردش ھیچ شک 

 کردم. (یعنی در جانشین کردن او). نمی
عمر ھمچنین در جمع پیشنھادی شورا فاضل و افضل را با ھم جمع نمود، در حالی 

از  که حق افضل است که بر فاضل مقدم و بر او برتری داده شود. عالوه بر این وی
وانمود کرد بیزار که  این ھمه کسانی که برای شورا برگزیده بود، بدگویی کرد و با وجود

است از آن که امور مسلمین پس از مرگ نیز به گردن وی باشد، با وجود این مسؤولیت 
خالفت مسلمین پس از خود را نیز به عھده گرفت و امامت را در شش نفر قرار داد، 

چھار نفر تقلیل داد، سپس در سه نفر، و در نھایت در یک نفر سپس تعداد را کم و به 
وی را متصف به ضعف که  این چنانکه اختیار نھایی را به عبدالرحمن بن عوف سپرد با

انگاری دانسته بود، سپس گفت: اگر أمیر المؤمنین و عثمان با ھم متحد شدند  و سھل
فره شدند. حرف آخر، حرف پس حرف، حرف آن دوست، و اگر تبدیل به دو گروه سه ن

دانست که علی  آن گروھی است که عبدالرحمن بن عوف جزو آن است، چون خوب می
عبدالرحمن جز به سود برادرش عثمان و که  این شوند، و و عثمان با ھم ھمرأی نمی

دھد. بعد فرمان داد که در صورتی که تا سه روز با یک نفرشان  پسر عمش نظر نمی
آنان نزدشان از عشره مبشره که  این ھمه آنان زده شود. با وجودبیعت نکنند، گردن 

(مژده داده شده به بھشت) بودند، و دستور به کشتن آن کسی را داد که با چھار نفر 
دیگرشان مخالف باشد، و دستور به قتل شخص مخالف با سه نفری را داد که 

 شریعت است. بر خالف ھا  این عبدالرحمن بن عوف در میانشان باشد. و ھمه
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یقینًا آنان  –که چنین نخواھند کرد  -عمر به علی گفت: اگر به خالفتت برگزینند 
آنان که  این را بر راه راست و روشن خواھی برد، و در این سخنی کنایتی است به

خالفت را به وی نخواھند سپرد. و به عثمان گفت: اگر خالفت را به تو بسپارند. آل 
را بر گردن مردمان سوار خواھی کرد و اگر چنین کنی حتمًا أبی معیط (بنی امیه) 

 ».ای بود به فرمان قتلش کشته خواھی شد، و در این اشاره
پاسخ اینکه: ھمه این سخنان از دو حالت خارج نیست: یا نقل قولی دروغین است، 

 ای از این سخنان کذب بودنشان معلوم، یا و یا باطل جلوه داده حق است. چرا که پاره
ای دیگر که صادقانه است در بردارنده چیزی  راست بودنشان نامعلوم است. و پاره

توان آن چیزھا را از جمله  ایراد گرفت، بلکه می سنیست که بتوان به خاطر آن از عمر
 ھا مزین فرموده است.  ھا و محاسنی دانست که خداوند اعمال وی را بدان فضیلت

کنند.  عقلی و نقلی را وارونه میان حقائق ش رستیاما این قوم از فرط نادانی و ھواپ
گویند: به  دانند که واقع شده، می به طوری که درباره آن اموری که واقع شده و ھمه می

گویند: بوده و  دانیم که رخ نداده می وقوع نه پیوسته، و درباره اموری که نبوده و می
 گویند: یر و صالح است میآیند و در حق اموری که مایه خ رخ داده است. و باز می

خیر و ھا  این گویند: مایه فساد است، و در حق اموری که عین فساد است میھا  این
اند که فرمود:  صالحند؛ لذا نه به عقل ایمانی دارند، و نه به نقل، اینان مصداق این آیه

﴿ ْ ۡصَ�ِٰب  َوقَالُوا
َ
ۡو َ�ۡعقُِل َما ُكنَّا ِ�ٓ أ

َ
عِ�ِ ٱلَۡو ُكنَّا �َۡسَمُع أ  .]۱۰: کالمل[ ﴾١٠ لسَّ

ان یان دوزخیم، در میردک یا تعقل میم، و یند: اگر ما گوش شنوا داشتیگو یو م«
 ».مینبود

و امر حکومت پس از خود را شورایی کرد و در «و اما در خصوص قول رافضی که: 
 این باره برخالف خلیفه قبلی عمل نمود.

است: خالف تضاد و خالف تنوع.  پاسخ این است که: خالف و مخالفت بر دو نوع
اولی مثالش این است که یکی چیزی را واجب بداند و دیگری ھمان را حرام بشمارد. و 

 جایز ھستند، ھر چندھا  آن ازھریک  نوع دوم: مثالش قراءات مختلف قرآنی است که
 قرائت خود را برگزیند.ھرکس 

 استفاده شده است.  ص و به صحت این امر در صحاح تصریح شده و از خود پیامبر
کند که  ابن بطه به اسناد صحیح از زنجی بن خالد، از اسماعیل بن أمیر روایت می

اگر بخاطر این نبود که شما دو نفر «به ابوبکر و عمر گفت:  صگفت: پیامبر خدا 



 ٥٠١ ): پاسخ به مطاعن رافضی در مورد شورایی که عمر آن را...۹۲فصل (

کردم. عالوه بر این سلف و  جانشین من خواھید شد، در ھیچ کار با شما مخالفت نمی
 بر تقدم و افضلیت آن دو متفق بودند.  سو حتی شیعه علیگذشتگان ھمگی 

کند  نیز ابن بطه از شیخ خود که معروف است به ابو عباس بن مسروق روایت می
که گفت از محمد بن حمید، از جریر از سفیان، از عبدالله بن زیاد بن جدیر شنیدم که 

گفت: به دور او گرد آیید، ابو اسحاق سبیعی به کوفه آمد، شمر بن عطیه به ما «گفت: 
ھمگی نزد او نشستیم و گوش فرا دادیم، ابو اسحاق گفت: در حالی از کوفه خارج و آن 

شان شکی  از کوفیان در فضل ابی بکر و عمر و برتریھیچکس  را ترک کردم که
گویند،  بینم که چنین و چنان می ام و اینان را می نداشت. حاال دوباره به این شھر آمده

 گویند.  فھمم چه می ه خدا سوگند، نمینه ب
و گفت: روایت شده از نیشابوری، از ابو اسامه حلبی، از پدرش، از ضمره، از سعید 

گفت: شیعیان نخستین را درک  بن أبو سلیم شنیدم که می بن حسن که گفت: از لیث 
 شمردند.  را از ابوبکر و عمر برتر نمیھیچکس  ام، آنان کرده

از ابن عیینه از خالد بن سلمه، از شعبی از «ز گفته است: احمد بن حنبل نی
مسروق روایت است که گفت: دوستی ابوبکر و عمر و دانستن فضیلت آن دو جزء سنت 

ترین تابعین کوفه است. طاوس نیز ھمین سخن را  است. و این مسروق از برجسته
 ».تکرار کرده است

چه عجب اگر شیعیان نخستین این سخن از ابن مسعود نیز روایت شده است. و 
روایت متواتر  سابوبکر و عمر را مقدم بدارند چه از امیر المومنین علی بن ابی طالب

. و این )١(»بھترین این امت بعد از پیامبرش ابوبکر و عمر ھستند«داریم که گفت: 
به ھشتاد ھا  آن شود تعداد سخن علی از سلسله راویان فراوانی روایت شده که گفته می

 رسد.  سلسله راوی می
بخاری ھم ھمین کالم را در صحیح خود از علی و در ضمن سلسله راویان ھمدانی 

بودند چنانکه حتی درباره آنان  یترین مردم نزد عل روایت کرده که اینان خاص
 گفت:  می

ــــة ــــاب جن ــــاً عــــىل ب ــــت بواب  ولــــو كن
 

ــــــالم  ــــــيل بس ــــــدان ادخ ــــــت هلم  لقل
 

                                           
 ھای دیگرؤ. ) و کتاب۴/۲۸۸)، و سنن ابی داود (۵/۷گا: بخاری (ن - ١
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گفتم: به خیروخوشی داخل  ھا می ھمدانی(اگر دربان دروازه بھشت بودم به 
 شوید).

بخاری روایت را از حدیث سفیان ثوری که ھمدانی است، و وی از منذر که او ھم 
ھمدانی است، و او از محمد بن حنفیه نقل نموده که گفت: به پدرم گفتم: پدر جان! 

دانی گفتم:  کیست؟ وی گفت: پسرکم مگر نمی صبھترین مردم بعد از رسول خدا 
 ».سی؟ گفت عمرکچه  پسنه. گفت: ابوبکر، گفتم: س

به  و این سخنی است که بین پدر و پسرش آمده است. و سخنی نیست که گفتنش
کند، و آن را بر منبر ھم  ه جایز باشد، بویژه که آن را از پدرش (علی) روایت مییتقطور 

چنانچه کسی را نزدم بیاورند «گفت:  روایت است که می یعلن از یگفته است. و ھمچن
 » که مرا از ابوبکر و عمر برتر بداند، حتمًا حد افتراکنندگان را بر او جاری خواھم کرد.

به دو نفری که پس از من «نقل است که فرمود:  صدر سنن ھم از رسول 
 .)١(»آیند: ابوبکر و عمر اقتدا کنید می

پیشواست و بر اوست که فرد اصلح را به خالفت مسلمین امام و  ساصوًال عمر
برگزیند، لذا وی در این امر اجتھاد کرد و دید که این شش نفر از غیرشان برای این امر 

ترند. و امر تعیین جانشین را به خود آنان سپرد مبادا که خودش یکی را  شایسته
ستگی ھر شش نفر باخبر ترین جمع نباشد، چرا که وی از شای انتخاب کند که شایسته

ترین آنان. و لذا گفت: امر تعیین جانشین به عھده این شش نفر است  بود، نه از شایسته
 که یکی را از میان خود برگزینند. 

ھواست، خدا از وی  و این نیکوترین اجتھاد از امامی عالم و عادل و خیرخواه و بی
 خشنود باشد. 

ۡمرُُهۡم ُشوَرٰى بَۡيَنُهمۡ ﴿ رمود:خداوند متعال فھا  این عالوه بر ھمه
َ
 .]۳۸الشوری: [ ﴾َوأ

 ».ھاست آن انیشان به صورت مشورت در میارھاکو «

ۡمرِ ٱوََشاوِرُۡهۡم ِ� ﴿ و فرمود:
َ
 .]۱۵۹آل عمران: [ ﴾ۡ�

 ».نکارھا، با آنان مشورت کو در «
پس شورایی که تشکیل داد مصلحت بود، و تعیین کردن عمر از سوی ابوبکر به 
خالفت نیز مصلحت بود؛ ابوبکر از آنجا که متوجه کمال علم و فضل و صالحیت عمر 

                                           
 ).۵/۳۸۲)، و مسند (۱/۳۷)، و ابن ماجه (۲۷۲-۵/۲۷۱نگا: سنن ترمذی ( - ١
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برای امر خالفت شده بود، احتیاجی به شورا پیدا نکرد، و البته آثار و برکات این نظر 
آشکار گردید. و ھر فرد عاقل و منصفی مبارک و میمون وی بر زندگی مسلمانان 

از کسانی چون عثمان و علی و طلحه و زبیر یا سعد و عبدالرحمن ھیچیک  داند که می
تعیین عمر از لحاظ شایستگی ھمچون تعیین گیرند. لذا  بن عوف جای عمر را نمی

 خود ابوبکر و بیعتشان با او مناسب و مبارک بود. 
 عاقبت نگرترین«گفته است:  سبن مسعودبه ھمین دلیل است که عبدالله 

بَِت ﴿ سه نفر ھستند: دختر صاحب مدین آنجا که گفت:ھا  انسان
َ
� ۖ  ٔۡ ۡسَ� ٱَ�ٰٓ إِنَّ َخۡ�َ  ِجۡرهُ

مِ�ُ ٱ ۡلَقوِيُّ ٱ َجۡرَت  ٔۡ ۡسَ� ٱَمِن 
َ
 .]۲۶القصص: [ ﴾٢٦ ۡ�

ه کسی را کن یرا بھترین، زکپدرم! او را استخدام «ی از آن دو (دختر) گفت: یک«
 ».ن مرد است)ین باشد (و او ھمیه قوی و امکسی است کنی آن کتوانی استخدام  می

ۡو َ�تَِّخَذهُ ﴿ و زن فرعون آنجا که گفت:
َ
ن يَنَفَعَنآ أ

َ
ا ۥَعَ�ٰٓ أ  .]۹القصص: [ ﴾َوَ�ٗ

 .»مینیا او را بعنوان پسر خود برگزید باشد، ید برای ما مفیشا«
 ن خاطر عمر را جانشین کرد. یو ابوبکر به ا

نیز آن شش نفر را از لحاظ صالحیت برای امر خالفت به ھم نزدیک  سعمر
دید. و ھر چند در برخی از شش نفر فضایلی بود که در برخی دیگر از آنان وجود  می

ی بود که در ھای نداشت، اما در عوض در آن فرد یا افراد دیگر ھم فضیلت یا مزیت
ن عمر دریافت که اگر چنانچه یک نفر را تعیین کند، یت. و ھمچنسایرین وجود نداش

آید، و آن خلل به او منسوب خواھد بود،  نوعی نقص و خلل در امر والیتش پدید می
ھیچکس  دانست که نظر کرد، و می بنابراین از خوف خداوند از تعیین یک شخص صرف

شود. لذا دو مصلحت را با  یتر از اعضای این مجموعه برای امر خالفت پیدا نم شایسته
یافت، و  تر از آنان نمی اعضا را تعیین کرد چون صالحکه  این ھم در نظر گرفت: یکی

امر انتخاب و تعیین یکی از ایشان را به علت بیمی که از احتمال اشتباه که  آن دیگر
 داشت رھا کرد. 

ان وفات فرمودند از ایش صو شکی نیست این شش نفری که چون رسول خدا 
ھا بودند و بھتر از آنان  راضی و خشنود بود، و عمر آنان را تعیین کرده بود، بھترین

داشت. اما در  از آنان چیزی بود که عمر دوست نمیھریک  وجود نداشت، و ھر چند در
غیر این دسته مسائل نامطلوب بزرگتر و بیشتری بود. لذا بعد از عثمان کسی بھتر و 
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تر از او خالفت را بدست  نشد، و بعد از علی نیز بھتر و مناسب تر از او خلیفه نیک سیرت
اند، ھیچ سلطانی از سالطین  گفته سنگرفت، و چنانکه مردم از سیره و فضائل معاویه

 تر از وی پس از او نیامده است.  رأی مسلمانان نیک
 شک سایرین گناھان بیشتری، و و اگر یکی از این افراد را گناھانی بوده است، بی

اند. و این از آن اموری است که باید ھمه بدانند. اصوًال نادان  حسنات کمتری داشته
نشیند، و با جاھای سالم و صحیح  بمنزله مگس است که فقط روی زخم چرکین می

سازشی ندارد. اما فرد عاقل ھمه امور و جوانب مختلف و متضاد در کنار ھم را 
 سنجد. می

دارند  ن مردمانند، آنان از کسانی که دوست نمیتری این رافضیان نیز از نادان
افراد مورد تأییدشان دیده در ھا  آن تر از گیرند که چند برابر فاحش ھایی می عیب

شود که  شود. به طوری که اگر با ترازوی عدالت امورشان سنجیده شود، روشن می می
مدح و ستایش  گویند به مراتب بھتر و برتر از کسی است که آن کسی که از او بد می

 کنند.  می
دانیم  اما در مورد یادی که از سالم مولی ابوحذیفه کرده باید بگوئیم که ھمه می

دانستند که امامت و حکومت در قریش است و این مسأله از  عمر و سایر صحابه می
گرفته شده است. چرا که در صحیحین از  صھای منقول از نبی اکرم  حدیث

فرمودند: (مادامی که دو نفر  صاست که گفت: پیامبر خدا  روایت سبن عمر عبدالله 
از مردم بر زمین باقی مانده باشند این امر (حکومت) در قریش خواھند ماند). و در 

 .)١(»مادام از آنان دو نفر زنده باشد«روایتی: 
وی خوب و خوبتر را در کنار ھم گذارده در «و در خصوص این سخن رافضی که: 

 ».تر آن است که جلوتر و مقدم داشته شودحالی که حق خوب
پاسخ ما به او این است که: أوًال اینان از نظر فضیلت به ھمدیگر نزدیک و شبیه 
بودند، و برتری یکی از آنان بر دیگران بسیار واضح و چشمگیر نبود. ھمچون تقدم 

ر نظر عثمان را ابوبکر و علی بر بقیه افراد که زیاد آشکار نبود، از این رو در شورا یک با
از آنان برای ھریک  پذیرفتند و بار دیگر نظر علی را، و گاھی نظر عبدالرحمن را، و می

 خود فضایلی داشت که در دیگران نبود. 

                                           
 ).۳/۱۴۶۸، ۲/۹۴۴)، و مسلم (۹/۶۲، ۴/۱۷۹نگا: بخاری ( - ١
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تر (صالح و اصلح) بوده است، چرا  ثانیًا: اگر به زعم او در میان آنان خوب و خوب
آن که این سخن بر خالف  گویی: علی اصلح بوده و عثمان و دیگران صالح؟ حال می

نظر اجماع مھاجرین و انصار است، چنانکه بسیاری از پیشوایان دینی از جمله ایوب 
ھر کس علی را بر عثمان برتری دھد، مھاجرین و «اند که:  سختیانی و دیگران گفته
 ».انصار را خوار شمرده است

عھد رسول  در«بن عمر روایت شده است که گفت:  در صحیحین نیز از عبدالله 
و در ». گفتیم: ابتدا ابوبکر، بعد عمر، بعد عثمان کردیم و می مفاضله می صخدا

 .)١(»گفتیم را رھا و در شأنشان سخن نمی صاما مفاضله سایر یاران پیامبر «عبارتی: 
در عھد زندگانی مبارکش مبنی  صاین سندی است درباره اعتقاد اصحاب پیامبر 

برای ابوبکر سپس عمر و بعد عثمان، و روایت شده که این  بر قائل بودن افضلیت، ابتدا
 فرمودند.  رسید و ایشان اظھار نارضایتی نمی می صمسأله به گوش نبی اکرم 

این برای اثبات ترتیب افضلیت مذکور از طریق متون و اسناد بود. لکن ھمین امر از 
در مورد  صل خدا طریق مشاھده گفتار و رفتار مھاجرین و انصار در زمان حیات رسو

این سه نفر، و نیز مشاھده عملکرد آنان بعد از وفات عمر، قابل اثبات است. چون دیدیم 
بن عفان مبایعت کردند و کسی از  که ھمه آنان بدون ھیچ ترس و واھمه با عثمان 

 مھاجرین یا انصار این بیعت را محکوم نکرد. 
 بیعت با عثمان داشتند درباره اجتماع و اتفاقی که در امر«گوید:  امام احمد می

سؤال شد؟  صو از امام احمد در مورد جانشینی پیامبر ». دیگر نداشتندھیچکس 
و درست ھمین است که ». پذیرفت  ھا در مدینه صورت و انجام تمام بیعت«جواب داد: 

 وی گفت؛ لذا أمت اسالم در اواخر دوران عمر از ھر دوره زمانی مقتدتر بود. 
 ون ھیچ تطمیع و تھدیدی با عثمان بیعت کردند؛ در حقیقت عثمان بهھمه آنان بد

در ازای بیعت با وی نه مالی داد و نه والیتی. مثًال عبدالرحمن که با او بیعت ھیچکس 
کرد از سوی عثمان نه والیتی یافت و نه مالی دریافت کرد. و البته عبدالرحمن از 

امیه شوکت و  مگان مشورت کرد و بنیبا ھکه  این ترین امت بود. با وجود غرض بی
 نفوذی نداشتند و در شوری ھم بجز عثمان عضوی نداشتند.

                                           
 ).۱۵، ۱۴، ۵/۴نگا: بخاری ( - ١
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ُ�ِبُُّهۡم ﴿ چنان بودند که خداوند عزوجل توصیفشان فرموده است: شآری صحابه
ذِلٍَّة َ�َ  ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ 

َ
ٍ� َ�َ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱأ ِعزَّ

َ
ِ ٱِل يَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِي لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱأ َوَ� َ�َافُوَن  �َّ

 .]۵۴: ةالمائد[ ﴾لَۡوَمَة َ�ٓ�ِٖ�� 
ز) او را دوست یرا دوست دارد و آنان (نھا  آن هکآورد  تی را مییخداوند جمع«

 ».رومندندیافران سرسخت و نکدارند، در برابر مؤمنان متواضع، و در برابر 
برای آن بیعت کرده بودند که در ھمه جا تنھا حق را بگویند و  صآنان با پیغمبر 

از آنان والیت و خالفت عثمان را رد یا ھیچیک  از سرزنش ھیچ مالمتگری نھراسند.
کنندگان با وی عمار بن یاسر، صھیب، ابوذر، خباب،  محکوم نکرد، بلکه از جمله بیعت

صاحب منزلتی واال را «گفت:  مقداد بن اسود و ابن مسعود بودند. و ابن مسعود می
کنندگان عباس بن عبدالمطلب را  نیز از جمله بیعت». والیت دادیم و کوتاھی نکردیم

داشتیم و از رؤسا امثال عباده بن صامت و نیز امثال ابو ایوب انصاری با عثمان بیعت 
 کردند. 

گاھی نداشتند که عثمان شایسته در میانشان ترین فرد  مطمئنًا اگر این قوم از این آ
دادند. و این حقیقتی است که اشخاص کارشناس و  است، ھرگز به وی خالفت نمی

شود. و  در آن تدبر کنند، اطالع و اطمینانشان از آن افزوده میھرچه  صاحب معرفت
کنند، و یا کسانی  کند، مگر اھل علمی که با استدالل در آن تدبر نمی در آن شک نمی

گاھند و   با اندیشه و استدالل بیگانه. که از واقعیت ناآ
عمر از ھمه اعضایی که برای شورا برگزید «در خصوص سخن دیگر رافضی که: 

داد از به گردن گرفتن امر مسلمانان پس از مرگ  بدگویی کرد و با وجودی که نشان می
 ».ابا دارد، با محدود کردن خالفت در شش نفر این امر خطیر را به گردن گرفت

از شش نفر آن نبود که بگوید ھریک  که: قصد عمر از بیان عیوبجواب این است 
تر  تر ھستند. برعکس وی از آنان اصلح تر و مناسب سایرین برای خالفت از آنان شایسته

برای خالفت سراغ نداشت، و خود به این مسأله تصریح داشت. قصد واقعی عمر تنھا 
از آنان بیان کرده باشد. بلی وی این بود که عذر موجه خویش را برای عدم تعیین یکی 

گزینش شش که  این والیت معین دیگری را به گردن بگیرد اکراه داشت، اما ازکه  این از
دیگر ھیچکس  دانست نامزد را به گردن بگیرد ابایی نداشت، چرا که به تحقیق می

دانست که مستوجب ثواب الھی  تر از آنان وجود ندارد. پس چیزی که عمر می اصلح
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شود اگر آن را به عھده بگیرد و عقابی بر آن مترتب نخواھد بود مسأله تعیین آن  می
ترسید آن بود که یکی از  شش نفر نامزد خالفت بود. و آنچه از عواقب احتمالی آن می

آنان را به طور مشخص به خالفت بگمارد و لذا از این امر خودداری نمود. و این از 
از تقبل مسوولیت حکومت که  این است و سھای کمال خرد و دین عمر نشانه

رو نبود که از ارزش و اھمیت  کرد از این مسلمانان پس از وفات اظھار کراھت می
حکومت خود در زمان حیاتش کاسته باشد و آن را ناروا و نامشروع بشمارد؛ چرا که 

یه خیر پذیرفته بود، و این خالفت البته ما  وی امر خالفت را با اختیار و رضایت خود
ھمه و برای او و امت بھتر بود، ھر چند وی ھمیشه از نھایت کار و حساب خویش 

 بیمناک بود. 
بعد تعداد شوری را به چھار نفر کاھش داد. بعد به سه نفر، «اما این سخن وی که: 

و در نھایت به یک نفر یعنی به عبدالرحمن بن عوف اختیار تام سپرد در حالی که وی 
 ».انگاری توصیف کرده بود سھلرا به ضعف و 

کند ابتدا باید آن را  پاسخش این است که: اوًال: کسی که به گفتۀ منقولی استناد می
اثبات کند، در غیر این صورت اگر کسی آمد و گفت که این گفته صحتش ثابت نشده 

شود. سپس باید بگوئیم که روایت  است، دیگر آن سخن برای وی حجت محسوب نمی
دھد. بلکه بر  ود در صحیح بخاری و دیگر کتب چنین چیزی را نشان نمیمستند موج

آن شش نفر خود امر انتخاب را به سه نفرشان که  این کند، و نقیض آن داللت می
بن  سپردند، سپس آن سه نفر نیز به رضایت خود کار تعیین خلیفه را به عبدالرحمن 

 این مسائل دخالتی نداشت.  عوف که یکی از آن سه بود واگذار کردند، و عمر در
در حدیث صحیح از عمرو بن میمون روایت است که عمر بن خطاب چون ضربت 

گویم این کار به  گویند جانشینی معین کن و من می مردم می«خورد چنین گفت: 
ھنگام وفات از آنان راضی و خشنود  صعھده این شش نفری است که رسول خدا 

و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن مالک. و عبدالله بن  بود: علی و عثمان، طلحه و زبیر
عمر شاھد کارشان باشد اما خود او دخالتی نکند. اگر سعد خلیفه شد که ھیچ، اما اگر 

شود باید بسیار از سعد یاری بگیرد چرا  خالفت به او تفویض میکه  آن وی برگزیده نشد،
 ت: که من ھیچ گاه از وی سستی و یا خیانتی ندیدم. سپس گف

کنم و وی را در مورد  خلیفه بعد از خودم را به تقوای خداوند متعال سفارش می«
ھا و اموالشان رانده شدند و از قبل ایمان آورده بودند  مھاجرین نخستین که از خانه
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کنم: که احسانشان را بپذیرد، از بدی کارشان بگذرد، و وی را در مورد  توصیه می
کنم، چرا که آنان تکیه  الم به خیر و نیکی توصیه میاسھای  سرزمین مسلمانان سایر

اند. از ایشان جز اضافه بر نیازشان را  المال گاه اسالم و مایه خشم دشمنان و رونق بیت
نشین توصیه به نیکی در  ھای بادیه آن ھم از روی رضایت نگیرد. و وی را درباره عرب

شان  اند: از اضافه دارایی اسالمکنم، چه که آنان اصل و ریشه عرب و ماّده  حقشان می
بگیرد، و بر مستمندان خودشان تقسیم کند. و وی را درباره اھل ذمه خدا و رسولش 

شان کامًال وفادار بماند، و در دفاع از  کنم که به عھد و پیمان جاری درباره توصیه می
 .)١(»بیش از حد توانشان به آنان تکلیف نشودکه  این ایشان بجنگد و

سپس گفت: اگر علی و عثمان با ھم جمع شدند، پس «گفته رافضی که:  اما این
حرف، حرف آن دو باشد. و اگر سه نفر شدند حرف آخر، حرف آن سه نفری است که 

دانست که علی و عثمان با ھم بر سر  بن عوف جزو آنان است، چون می عبدالرحمن 
رش عثمان و پسر عمویش عبدالرحمن جز به نفع برادکه  این شوند و یک قول جمع نمی

 ».زند دم نمی
جوابش این است که: چه کسی گفته است که عمر چنین سخنی به زبان آورده؟ 
حتی اگر چنین چیزی ھم گفته باشد باز جایز نیست چنین از آن برداشت شود که 
غرض او طرفداری از عثمان بخاطر دوستی او، و مخالفت با علی بخاطر ضّدیتش با وی 

ون اگر عمر چنین قصدی داشت، از ھمان ابتدا عثمان را جانشین بوده است. چ
نمود. چگونه چنین چیزی  کرد و عدۀ دیگری را وارد این مسؤولیت دشوار نمی می

ای داشته باشد، عثمان را  عمر اشارهکه  این متصور است حال آن که دیگران بدون
باشد که در آن صورت عمر وی را معین ھم کرده که  آن داشتند؟ چه رسد به مقدم می

شدند. حال چه اینان  تر می تر و مشتاق در پیروی و فرمانبری از وی بسیار حریص
اند، و چه چنانکه منافقان  گویند: اھل دین و خیر و عدالت بوده چنانکه مومنان می

گفتند: ھدفشان ظلم و شرارت بوده باشد. بویژه که عمر در حین  بدخواه می
م و ترسی نداشت چنانکه رافضیان او را: فرعون این امت نام یاش از احدی ب زندگانی

اند؛ پس اگر وی در زندگانیش آنگاه که ھنوز کار اسالم در آغاز راه بود و نفوس  داده
اطمینان و استقرار  صمسلمانان ھنوز بر اطاعت از شخص معینی بعد از نبی اسالم 

                                           
 ).۵/۱۷نگا: بخاری ( - ١
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شمردن ابوبکر نداشت (و خود  ترسی از مقدم –ای  در چنین دوره -کامل نیافته بود، 
ھنوز خلیفه نشده بود) چگونه چنین کسی ھنگام وفاتش از برتر داشتن و جانشین 

م داشت در حالی که ھمه مردم مطیع وی بوده و دیر زمانی تحت یکردن عثمان ب
 اطاعت مطلق وی زیسته بودند؟ 

حتمًا پس روشن شد اگر عمر قصدی مبنی بر تعیین عثمان و تقدیم او داشت 
 سکرد. اما چرا باید عمر کرد و نیازی به این تشریفات و مراسمات پیدا نمی چنین می

جانب علی را رھا و جانب عثمان را بگیرد؟ در حالی که اسباب پیوند و ارتباط بین او و 
ای و نه از  تر نبود، نه از جھت قبیله عثمان ھرگز از اسباب ارتباط بین او و علی افزون

 ی.ھر جھت دیگر
دانست که علی و عثمان بر امر واحدی توافق  عمر می«لذا گفته دیگر رافضی که: 

است، اصًال در زمان حیات عمر ھیچ نزاع  ساین ھم دروغی درباره عمر» نخواھند کرد
از چھار تن دیگر به ھریک  و اختالفی میان عثمان و علی نبوده است. برعکس آن دو از

تر بودند، ھر دوی ایشان از فرزندان عبد مناف بودند و عشیره عبد مناف  یکدیگر نزدیک
 اند.  ھمواره و ھمیشه یکدست و متحد بوده و متحد مانده

دانست که عبدالرحمن امر جانشینی را از برادر و پسر  عمر می«گفته دیگر او که: 
کذبی آشکار درباره عمر و انساب صحابه است.  نیز» گرداند عمویش (عثمان) بر نمی

عبدالرحمن نه برادر عثمان بود، و نه پسر عمش، و حتی از قبیله وی نیز که  آن بخاطر
باشد. بلکه عبدالرحمن از قبیله بنی زھره، و عثمان از قبیله بنی امیه است. و بنی  نمی

بنی زھره به که  آن به دلیل ترند تا به بنی امیه زھره از لحاظ نسبی به بنی ھاشم نزدیک
بن عوف و سعد بن ابی وقاص از این  ھستند و عبدالرحمن  صھای پیامبر  مثابه دایی

این فرد دایی من است، «درباره سعد بن ابی وقاص فرمودند:  ص. و پیامبر اند قبیله
 .)١(»توانید یکی از شما دایی خودش را بمن نشان بدھد اگر می

ای بوده و نه پیمان  ان و عبدالرحمن نه خویشاوندیعالوه بر این میان عثم
پیوند اخوت میان دو مھاجری و یا دو انصاری برقرار  صای؛ اصوًال پیامبر  برادری

نمود. و  کرد. و تنھا میان مؤمن مھاجری و مؤمن انصاری پیمان اخوت جاری می نمی
بستند که حدیث  ایشان پیمان برادری عبدالرحمن بن عوف را با سعد بن ربیع انصاری

                                           
 گوید: حدیثی حسن و غریب است. می ۵/۳۱۳نگا: سنن ترمذی  - ١
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مربوط به آن مشھور بوده و در صحاح و کتب دیگر مذکور است و اھل علم بدان 
گاھند، و پیامبر   اصًال بین عثمان و عبدالرحمن پیمان اخوت جاری نفرمودند.  صآ

سپس دستور داد چنانچه تا سه روز با یکی بیعت «در مورد این گفته رافضی که: 
 .»ھایشان زده شود نکردند گردن

ست، اما آنچه معروف است این یگوئیم: اوًال: صحت این سخن و سند آن معلوم ن می
شان بیعت نشود، رھا  است که وی به انصار امر کرد اعضای شورا را تا زمانی که با یکی

 نکنند. 
از اھل علم و تخصص ھیچکس  ثانیًا: باید گفت: این یک دروغ درباره عمر است و

ه نقل ننموده است، عمر نیز ھرگز فرمان به قتل شش نفری آن را با سندی شناخته شد
دھد در حالی که  شان می داند. و چگونه فرمان به قتل نداده که آنان را نخبگان امت می

بود؟ عالوه بر این اگر ھم  تر و زیانبارتر می اگر کشته شوند عواقب آن به مراتب مخرب
بعد از کشتنشان فالنی و فالنی را  گفت مثالً  کرد حتمًا می شان می امر به گردن زدن

داری منصوب کنید. اصًال چگونه فرمان به قتل شایستگان امر خالفت  برای حکومت
 کند؟  دھد، ولی کسی را به جای آنان تعیین نمی می

داند چه  ای است که نه شرعًا و نه عرفًا نمی در نتیجه این ادعا بر ساختۀ افتراکننده
 نوشته است. 

که رافضیان بر این گمانند که ھمه کسانی که عمر فرمان به  عجیب آن است
اند مگر علی. پس  مستحق کشته شدن بوده –با فرض صحت این نقل  –قتلشان داده 

گیرند، سپس  اگر عمر فرمان مرگشان را صادر کرده چرا بر این اقدام او ایراد می
د، ھم فرمان قتلشان را کر شان جانبداری می گویند: عمر در امر والیت ھم از برخی می

 صادر کرد؟ در حالی که این جمع بین ضدین است. 
 ید: مقصود او کشتن علی بوده است. یحال اگر بگو

رسید،  کردند، ضرری به امر والیت نمی گویم: اگر ھمه آنان به جز علی بیعت می می
ده ترسد. پیش از آن ھم سعد بن عبا زند که می چرا که تنھا کسی دست به کشتن می

که  این در بیعت با ابوبکر تعلل کرد اما نه وی را زدند و نه زندانش کردند، چه رسد به
 کار به کشتن برسد. 

گویند: علی و بنی ھاشم با شش ماه تأخیر با ابوبکر بیعت  ھمچنین آنان که می
از بنی ھاشم را کتک نزدند و کسی را مجبور ھیچکس  گویند: ایشان نمودند، خود می
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که از نظر عمر  –حتی مجبور به بیعت با ابوبکر ھیچکس  نکردند. حال اگربه بیعت 
نشده، پس چگونه وی فرمان به قتل مردم برای بیعت با عثمان  –قطعی و متعین بود 

دھد که بیعتش نزد او ھنوز متعین نبود؟ از طرفی ابوبکر و عمر در مدت خالفتشان  می
و بنی ھاشم نشان داده و ھمیشه آنان را بر  ھمواره نھایت اکرام و احترام را برای علی

را در اھل  صگفت: ای مردم! محمد  داشتند، ابوبکر می سایر مسلمین مقدم می
رفت در حالی که فرزندان بنی ھاشم نزد  بیتش ببینید، او به تنھایی به منزل علی می

گفتند و  می شمرد، و ایشان نیز فضیلت وی را او بودند و فضیلت آنان را بر ایشان بر می
به استحقاشق برای خالفت صحه گذاشته، و به خاطر تعلل در بیعت معذرت خواھی 

 کردند.  کردند، و با شخص ابوبکر که به تنھایی در خانه علی بود مبایعت می می
تمام آثار و اخبار متواتر که حاکی از وجود الفت و محبت میان اصحاب است، کذب 

کند. اصوًال اگر ابوبکر و عمر در دوران  ور را مسجل میبودن ادعاھای مخالف با این ام
داشتند مطمئنًا قادر به کارھایی فراتر از  خالفتشان به ھر طریق قصد ایذاء علی را می
 بودند.  صمنع کردنش از خالفت بعد از وفات نبی اسالم 

 این افترازنندگان ادعا دارند که اصحاب در زمانی به علی ستم کردند که وی قادر
به دفع ستم از خود و ممانعت از ستم آن دو به خود بود، و آن دو (ابوبکر و عمر) از 
ستم به وی عاجز بودند، پس چرا آن دو تن در زمان اوج قدرت خویش و فرمانبری 

 مطلق مردم از ایشان، اگر واقعًا نیت ستمی داشتند، به علی ظلمی روا نداشتند؟ 
قتل کسی داد که با چھار نفر از اعضا مخالف  فرمان به«درباره این گفته او که: 

باشد و نیز دستور به قتل کسی داد که با آن سه نفری مخالفت کند که عبدالرحمن بن 
 ».عوف جزو ایشان است

عمر چنین فرمانی ھم که  این گوئیم: این ھم دروغی بر ساخته است. و به فرض می
ه است بلکه دستور به کشتن داده باشد، در این صورت وی بر خالف دین عمل نکرد

ھر کس که نزد شما «فرموده بود:  صکسی داده که قصد فتنه دارد، چنانکه پیامبر 
آمد و شما را امر به اطاعت از فرد خاصی کرد که در صدد پراکنده کردن جماعت شما 

 .)١(»که بود، گردنش را با شمشیر بزنیدھرکس  بود،

                                           
 سند این حدیث در صفحات قبل ذکر شد. - ١
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معروف ھست که فرمان به قتل  روایتی سو در راستای ھمین حدیث از عمر
کسانی داد که در صدد جدا شدن از امت مسلمانان با بیعت گرفتن بدون مشورت 

 باشند. 
ماند و باعث فتنه ھم نیست، جایز نیست و  اما کشتن شخصی که از بیعت باز می

 عمر ھم فرمان به کشتن چنین اشخاصی نداده است. 
ای وی به ترک والیت علی در  و نیز اشاره ھمچنین آنچه از اشاره عمر به قتل عثمان

اگر «سخنن رافضی آمد، دروغ آشکار دیگری درباره عمر است؛ چرا که این تعبیر: 
، پیشگویی اعمال مردم است، نه امر کردن »چنان کنی یقینًا مردم تو را خواھند کشت

 آنان به آن کار. 
 ».دھند خالفت را به او (علی) نمی«نیز سخن او که: 

شان از والیت علی، ھر چند که این  ع دادن از اتفاق آینده است، نه نھی کردناطال
جمله با چنین سیاق و سبکی که ذکر شده، از عمر به اثبات نرسیده است. بلکه دروغ و 

 کذب است و الله تعالی أعلم.



 

 

 :)۹۳صل (ف
 سپاسخ به طعن رافضی در مورد عثمان

عثمان کسانی را والی امور مسلمانان کرد که صالحیت والیت «گوید:  رافضی می
ھا نمایان شد.  ای دیگر خیانت ای خروج از دین و از پاره نداشتند تا جایی که از پاره

ھا را در میان خویشاوندان خویش توزیع کرد و بخاطر این کار بارھا  عثمان والیت
کسی چون ولید بن عقبه را به کار گماشت که از  ای نداشت. او نکوھش شد، اما فایده

وی شرب خمر مشاھده شد، و در حال مستی برای مردم نماز گزارد. و کسی چون 
سعید بن عاص را بر کوفه گمارد که از وی اعمالی سر زد که منتھی به اخراج وی از 

لی کوفه بدست مردم شھر گردید. و کسی چون عبدالله بن سعد بن أبی السرح را وا
ای محرمانه  مصر کرد که مردم مصر از دست وی تظلم کردند، ولی عثمان به او نامه

اش در آن از وی خواسته بود به حکمرانی  فرستاد که بر خالف محتوای نامه سرگشاده
خود بر مصر ادامه دھد. عثمان فرمان به قتل محمد بن ابوبکر داد. و والیت شام را به 

ھا برخاست. و کسی چون عبدالله بن عامر را والیت  فتنهمعاویه سپرد که خود از آن 
بصره داد که مرتکب منکرات فراوانی شد. و امور خویش را به مروان سپرد و زمام 
امورش را به او داد و مھر و خاتمش را در اختیارش گذارد که این خود باعث حدوث آن 

ن ھمچنین اموال فراوانی از ھا در میان امت و نھایتًا قتل خود عثمان گردید. عثما فتنه
داد تا جایی که به چھار نفر از قریش که  بیت المال را به اھل و خویشانش اختصاص می

دخترھایش را به عقدشان در آورده بود، چھارصد ھزار دینار پرداخت کرد. و به مروان 
گفت و تکفیرش  ھزار ھزار (یک میلیون) دینار بخشید. و ابن مسعود از وی بد می

کرد، و چون عثمان به حکومت رسید چنان وی را کتک زد تا از دنیا رفت. و عمار  می
درباره او گفته بود:  صرا آنقدر کتک زد تا مبتال به فتق گردید، ھمچنانکه پیامبر 
رساند، خداوند شفاعت من  عمار، پوست بین دو چشمانم، را گروه ستم پیشه به قتل می

کرد. و رسول  ، و عمار ھمواره وی را سرزنش میرا در روز قیامت شامل آنان نکند!
حکم بن ابی العاص عموی عثمان را به ھمراه پسرش مروان از مدینه تبعید و  صخدا

تا پایان دوران خالفت  صطرد کرده بود. او و پسرش ھمواره از زمان پیامبر خدا 



 مختصر منهاج السنة    ٥١٤

دینه باز ابوبکر و عمر نیز در تبعید بودند. چون عثمان به خالفت رسید وی را به م
خداوند که  این گردانده بدانھا پناه داد، و مروان را کاتب و کارگزار خویش نمود، با وجود

ِ  �َّ ﴿ متعال فرموده است: ِ ٱَ�ُِد قَۡوٗما يُۡؤِمُنوَن ب َ ٱيَُوآدُّوَن َمۡن َحآدَّ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ َّ� 
  ۥَورَُسوَ�ُ 

َ
ۡ�َنآَءُهمۡ َولَۡو َ�نُٓواْ َءابَآَءُهۡم أ

َ
 .]۲: ةالمجادل[ ﴾ۡو �

ه با دشمنان خدا و ک یابی یامت دارند نمیمان به خدا و روز قیه اکرا  یچ گروھیھ«
 ».ا فرزندان باشندینند، ھرچند پدران ک یرسولش دوست

در حق  صابوذر را به ربذه تبعید کرد و او را به شدت کتک زد با آن که پیامبر 
تر از ابوذر حلول  ھیچ سال کم باران و ھیچ سال پر بارانی بر صادق«وی فرموده بود: 

و نیز فرمود: خداوند به من وحی فرستاده که چھار تن از اصحاب مرا ». نکرده است
دارد و به من فرمان داد تا آنان را دوست بدارم، گفتند: ای رسول خدا آنان  دوست می

شان علی و سلمان و مقداد و ابوذر. عثمان ھمچنین حدود کیستند؟ فرمود: سرور
بن عمر را پس از آن که ھرمزان غالم اسالم  الھی را نادیده گرفت چون عبیدالله 

ی امیر المؤمنین را به قتل رساند، قصاص نکرد، و چون امیر المؤمنین عبیدالله  آورده
ان ھمچنین خواست که را برای اجرای حکم قصاص طلبید وی به معاویه پیوست. عثم

امیر المؤمنین حدش را که  این حد شرابخواری را درباره ولید بن عقبه تعطیل کند تا
شود. و اذان دوم را به  اجرا نمود و فرمود: تا من زنده و حاضرم حد خداوند ضایع نمی

اذان روز جمعه افزود که این بدعت بود و تا امروز به عنوان سنت باقی مانده است. و 
به قتل رسید. و بر اعمال وی ایرادھا که  آن مسلمانان با وی مخالف بودند تا ھمه

گرفتند و به او گفتند: در بدر غایب بودی، از جنگ احد گریختی، و در بیعت رضوان 
 ».حاضر نشدی، و اخبار و روایات در این مورد غیرقابل شمارش است

بیشتر از کارگزاران عثمان به  گوئیم: کارگزاران و نمایندگان علی بسیار در پاسخ می
درباره ھایی  کتاب خلیفه وقت خیانت و از وی سرپیچی و نافرمانی کردند. چنانکه

کسانی تألیف شده که از سوی علی والی جایی شده، پس مالی ربوده و به وی خیانت 
 ساند. حتی علی اند و یا درباره افرادی که جانب علی را رھا و به معاویه پیوسته کرده

در عبیدالله بن زیاد قاتل حسین را به کار گماشت. و کسانی چون پیاد بن ابی سفیان ز
 اشتر نخعی، محمد بن ابی بکر و امثال اینان را نیز والیت داد. 
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از ھمه این افراد بھتر بود.  سھیچ فرد عاقلی تردید ندارد که معاویه بن ابی سفیان
شمارند که خود ادعا دارند  عیب می و عجیب است که رافضیان چیزی را درباره عثمان

گویند: عثمان به خویشاوندان خود  علی بیشتر از عثمان درگیر آن بوده است. آنان می
از بنی امیه امارت و والیت داد. و برای ھمه معلوم است که علی نیز به نزدیکان خود از 

اس سپرد، و قثم ھا داد: او امارت یمن را به عبیدالله بن عب جانب پدری و مادری امارت
شود که وی سھل بن  بن عباس را بر مکه و طائف گمارد، در مورد مدینه گفته می

حنیف و به روایتی ثمامه بن عباس را بر آن گماشت. او ھمچنین والیت بصره را به 
عبدالله بن عباس و والیت مصر را به محمد بن ابوبکر که او را در دامان خودش پرورده 

 بود، بخشید. 
کند که علی خالفتش را به فرزندان خود توصیه کرده  امامیه ادعا میھا  این ه برعالو

 و یا به یک فرزند خود سفارش و او نیز به فرزند خود و قس علی ھذا. 
واضح است که اگر امارت دادن به نزدیکان و خویشان ناپسند است، یقینًا بخشیدن 

تر از دادن امارت برخی مناطق و  منصب خطیر و عظمای خالفت مسلمانان بسیار گران
نواحی است، ھمچنین والیت دادن به فرزندان بسیار ناپسندتر از والیت دادن به پسر 

ای که حق خرید برای خود را  ه وکیل یا ولیباشد. به ھمین دلیل است ک عموھا می
طبق یکی از دو قول  –توانـد (از مال دیگری یا موکلش)  ندارد، برای پسر خود نیز نمی

بخواھد ھرکس  خرید کند. چنانکه آن کسی ھم که مالی به وی داده شده تا به –علما 
بنابر یکی از  –تواند  تواند آن مال را برای خود نگه دارد، و نیز نمی آن را ببخشد، نمی

 آن را به فرزند خود ببخشد.  –دو قول 
آیا خلیفه حق دارد آن را به پسر خود که  این علما ھمچنین در خصوص خالفت و

پیشنھاد بدھد؟ بنابر دو قول با ھم اختالف دارند. حتی شھادت دادن فرد برای پسرش 
پذیرفتنی   فع پسر عموھایشاز نظر اکثر علما غیرقابل قبول است. اما شھادت فرد به ن

 است. سایر احکام مشابه نیز به ھمین صورت است. 
 )١(»ات برای پدرت ھستید تو و دارایی«فرمود:  صاین بدان خاطر است که پیامبر 

بخشنده حق ندارد از بخشش خود پشیمان شود و آن را پس بگیرد مگر در «و فرمود: 
 .)١(»خود بخشش کرده است صورتی که آن بخشنده پدری باشد که به فرزند

                                           
 ).۲/۷۶۹به روایت ابن ماجه ( - ١
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 آن کار را براساس نص انجام داده است.  ساگر بگویند: که علی
ای راشد (خردمند و اھل تشخیص) است  گوئیم: اوًال: ما معتقدیم که علی خلیفه می

از این دو نفر را برای ھریک  ھای دلیلکه  آن و عثمان ھم ھمینطور. ولی پیش از
اشاره کنیم شکی نیست که ظنون و اتھامات وارده در اقداماتشان بررسی کنیم، باید 

 تر از اتھامات و ظنون وارده درباره اعمال عثمان است.  خصوص کارھای علی وسیع
 و اگر کسی بگوید: علی برای ھر کاری که انجام داده حجتی داشته است. 

 تر است. و اگر گوئیم: البته حجت عثمان برای آنچه انجام داده محکم به وی می
زنندگان را قطع  برای علی اموری ھمچون عصمت و مانند آن ادعا شود که زبان طعنه

زنندگان را قطع و به  کنیم که زبان طعنه کند، ما ھم برای عثمان ادعای اجتھاد می می
 تر است.  عرف معقوالت و منقوالت مأنوس

صریح نشیند که بنابر اقوال صحیح و منطق  اصوًال رافضی به داوری اشخاصی می
روشن شده است که شماری از آنان از نظر سیره و اخالق و عملکرد کاملتر از شماری 
دیگر از آن اشخاص ھستند. سپس آن دسته کاملتر را مذموم و مستحق ناسزاگویی 

شمارد؛ درست ھمانگونه  و شایستۀ مدح و ستایش میدیگر را معصوم  دانسته، و دستۀ
که در مورد پیامبران (صلوات الله علیھم) که  کردند: بدین صورت که نصاری عمل می

کردند بدین گونه که  خداوند برخی از ایشان را بر برخی دیگر برتری داده قضاوت می
نامیدند (البته حواریونی که ھمراه مسیح بودند  ھا را ناقص می فاضلھا را خدا، و افضل

انگیزتر از آن،  شگفتشد و  اند). و به این ترتیب قلب حقایق می خارج از این مسأله
ای  شمردند و از پاره آمدند و حواریون را که پیامبر ھم نبودند به اشتباه معصوم می می

 کردند.  انبیا مانند سلیمان و غیره بدگویی می
و معلوم است که ابراھیم و محمد به دالیل فراوان از نفس مسیح (صلوات الله 

ادی که ھم صحبت مسیح بودند از علیھم) و حتی از موسی برترند، پس چگونه افر
 شوند؟  برتر دانسته می صابراھیم و محمد 

ۡهَل ﴿ آری این از نوع آن جھل و غلوی است که خداوند از آن نھی فرمود:
َ
أ ٰٓ�َ 

ْ َ�َ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ ْ ِ� دِينُِ�ۡم َوَ� َ�ُقولُوا ِ ٱَ� َ�ۡغلُوا ۚ ٱإِ�َّ  �َّ َما  ۡ�َقَّ  نُ �ۡ ٱِعيَ�  لَۡمِسيحُ ٱإِ�َّ
ِ ٱَمۡرَ�َم رَُسوُل  ۡلَقٮَٰهآ إَِ�ٰ َمۡرَ�َم َوُروٞح ّمِۡنُهۖ  ۥٓ َوَ�َِمُتهُ  �َّ

َ
 .]۱۷۱النساء: [ ﴾�

                                                                                                       
 ).۳/۲۹۹) و ترمذی (۳/۳۹۴به روایت ابن داود ( - ١
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ر از حق ید! و در باره خدا، غینکاده روی) نین خود، غلو (و زیتاب! در دکای اھل «
 ه او راکلمه (و مخلوق) اوست، کم فقط فرستاده خدا، و یسی بن مریح عید! مسیینگو

 ».سته) از طرف او بودیو روحی (شا ؛م القا نمودیبه مر
روی شدید ھستند، چرا  رافضه نیز نزد امت به مثال نصاری موصوف به غلّو و زیاده

کند که اینان از آن نصاری ھم بدترند.  از آنان برای علی ادعای الوھیت می گروھیکه 
سخن از  د از محمد بعھرکس  از آنان برای وی ادعای پیغمبری دارد و گروھیو 

پیغمبری بزند مانندی است برای دنباله روان مسیلمه کذاب و سایر مدعیان پیامبری، 
 از چنین ادعایی مّبرا است.  سالبته علی

وی و که  این امامیه ھمچنین مدعی ثبوت امامت علی در نص کتاب خدا ھستند و
رده و کبه وی ستم اند و جماعت مسلمین  بسیاری از فرزندان و نوادگانش معصوم

 اند.  حقش را غصب کرده
این ادعای عصمت به مثابه مشارکت در نبوت است؛ چرا که پیروی از معصوم در ھر 
آنچه بگوید واجب است، و جایز نیست که در ھیچ چیز با وی مخالفت شود، و این امر 

نازل مخصوص انبیاست و به ھمین جھت به ما دستور داده شده که به آنچه برایشان 

ْ ﴿ گردیده ایمان بیاوریم، خداوند متعال فرمود: ِ  قُولُٓوا ِ ٱَءاَمنَّا ب نزَِل  �َّ
ُ
نزَِل إَِ�َۡنا َوَمآ أ

ُ
َوَمآ أ

ۡسَباطِ ٱَم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب وَ  ۧإَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ� 
َ
وِ�َ  ۡ�

ُ
ٓ أ وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوَما

ُ
ٓ أ َوَما

َحٖد ّمِۡنُهۡم َوَ�ُۡن َ�ُ  �َّبِيُّونَ ٱ
َ
ّ�ِِهۡم َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ  .]۱۳۶البقره: [ ﴾١٣٦ُمۡسلُِموَن  ۥِمن رَّ

م و یو آنچه بر ابراھ ؛و به آنچه بر ما نازل شده ؛میا مان آوردهیما به خدا ا«د: ییبگو«
آنچه ن) ید ، و (ھمچنیامبران از فرزندان او نازل گردیعقوب و پیل و اسحاق و یاسماع

 انیگر) از طرف پروردگار داده شده است، و در میامبران (دیسی و پیبه موسی و ع
 ».میم ھستیم، و در برابر فرمان خدا تسلیشو ی قائل نمییجداھا  آن ازھیچیک 

 ایم.  ایم که بگوئیم: به آنچه به پیامبران داده شده ایمان آورده آری امر شده
ند از اموری است که باید بر زبان آورده و بدان ا پس ایمان به آنچه پیامبران آورده

باور داشته باشیم، و این از مسایل مورد اتفاق مسلمانان است که ایمان به ھمه انبیا 
ھرکس  تنھا یکی از انبیا را ھم قبول نداشته باشد، کافر است، وھرکس  واجب است و

 پیامبری را دشنام دھد به اتفاق علما مھدور الدم خواھد بود. 
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کند چه اولیا و ائمه خوانده شوند، و چه  اما غیر پیامبران چنین نیستند و فرقی نمی
حکما و علما، یا ھر نام دیگری که به آنان داده شود. و چنانچه بعد از پیغمبر خدا 

ھا و اوامرش واجب باشد، در حقیقت  معتقد به معصومی باشیم که ایمان به ھمه گفته
 ھر چند لفظ نبوت را بر او نگذارده باشیم.  ایم به وی معنای نبوت داده

ممکن است گفته شود: پس چه فرقی است میان این و میان انبیای بنی اسرائیل 
 روی از شریعت تورات بودند؟  که مأمور به دنباله

معلوم است که این قول ھم در مخالفت با دین اسالم: از کتاب و سنت و اجماع 

ْ ﴿ فرماید: را که خداوند متعال میسلف امت و پیشوایان آنان است چ ِطيُعوا
َ
 لرَُّسوَل ٱَوأ

ْوِ� 
ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
ءٖ فَُردُّوهُ إَِ�  ۡ� ِ ٱِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ  .]۵۹النساء: [ ﴾لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ

امبر خدا و ید پینکد خدا را! و اطاعت ینکد! اطاعت یا مان آوردهیه اکسانی کای «
د، آن را به خدا و یزی نزاع داشتی) را! و ھرگاه در چنیام مسلمکعلماء و حاولو االمر (

 ».د)یداوری بطلبھا  آن د (و ازیامبر بازگردانیپ
پس خداوند ما را به عرضه اختالف به کسی جز خداوند و پیغمبر او فرمان نداده 
است، لذا اگر کسی به وجود شخص معصومی غیر از پیغمبر قائل باشد، در حقیقت 
عرضه داشتن اختالف به آن شخص را واجب شمرده، چون آن شخص از نظر وی 

 گوید و این خالف قرآن است.  ھمانند پیامبر جز حق نمی
عالوه بر این معصوم کسی است که اطاعت مطلق و بدون قید و شرط از وی واجب 
و او مستحق تھدید الھی است و قرآن چنین حقی را تنھا برای پیغمبر خدا مقرر کرده 

َ ٱيُِطِع  َوَمن﴿ فرماید: آنجا که خداوند متعال می ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱفَأ ۡ�َعَم  �َّ

َ
�

ُ ٱ يقِ�َ ٱوَ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱَعلَۡيِهم ّمَِن  �َّ ّدِ َهَدآءِ ٱوَ  لّصِ ٰلِِحَ�ۚ ٱوَ  لشُّ ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا  ل�َّ
ُ
 ﴾٦٩وََحُسَن أ

 .]۶۹النساء: [
سانی کن یز،) ھمنشیند، (در روز رستاخکامبر را اطاعت یه خدا و پکسی کو «

قان و شھدا و یامبران و صدیاز پ ؛ردهکه خدا، نعمت خود را بر آنان تمام کخواھد بود 
 ».ھای خوبی ھستند قیرفھا  آن و ؛صالحان

َ ٱَوَمن َ�ۡعِص ﴿ فرماید: و می بًَدا  ۥفَإِنَّ َ�ُ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
َ
� ٓ ﴾ ٢٣نَاَر َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

 .]۲۳الجن: [
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ند آتش دوزخ از آِن اوست، و جاودانه در آن کخدا و رسولش  یس نافرمانکھر «
 ».ماند یم

کنیم که قرآن در جاھای زیادی داللت دارد که ھر که از پیامبر اطاعت  مشاھده می
 کند اھل سعادت است، و اطاعت از معصوم دیگری را شرط سعادت قرار نداده است. 

ھر کس از پیامبر نافرمانی کند از اھل شقاوت است، و اگر فرض شود که آن کس از 
وی معصوم بوده است، باید یادآور شویم که این  فردی اطاعت کرده که به گمان او

است که خداوند با معیار وی اھل بھشت و اھل دوزخ، نیکان و فاجران،  صپیغمبر 
حق و باطل و گمراھی و ھدایت را از ھم جدا و مشخص کرده است. و ایشان را معیار 

ای از وی  تقسیم بندگان به بندگان شقی و سعادتمند قرار داده است. چنانکه ھر بنده
الفت نماید شقی خواھد بود، و این مرتبه روی کند سعادتمند، و ھر که با وی مخ دنباله

 جز پیامبر به کسی اختصاص ندارد. 
بر این نکته اتفاق نظر دارند که  –اھل کتاب و سنت  –رو اھل دانش  از ھمین

توان نشنید. اما در  توان شنید و ھم می جز رسول خدا را ھم میھرکس  سخنان و اوامر
اقوالشان تصدیق و در ھمه  واجب است که ھمۀ سخنان و صمورد رسول خدا 

گوید و  اوامرشان اطاعت گردند. چرا که وی معصومی است که از روی ھوا سخن نمی
اش  آورد، و او کسی است که در روز قیامت از مردم درباره جز کالم وحی بر زبان نمی

ِينَ ٱ لَنَّ  َٔ فَلَنَۡ� ﴿ شود چنانکه خداوند متعال فرمود: سؤال و جواب می رِۡسَل  �َّ
ُ
إَِ�ۡهِۡم  أ

 .]۶األعراف: [ ﴾٦ لُۡمۡرَسلِ�َ ٱلَنَّ  َٔ َولَنَۡ� 
م یفرستاده شدند سؤال خواھھا  آن امبران به سوییه پکسانی کن، (ھم) از یقیبه «

 ».مینک امبران سؤال میی(و ھم) از پ ؛ردک
شوند، چنانکه از ھر فردی  اش امتحان می و اوست که مردم را در قبورشان درباره

پرسند پروردگارت کیست؟ دین تو کدام است؟ و پیامبرت چه کسی است؟ و گفته  می
گویی؟ سپس خداوند  شود: درباره این فردی که در میان شما مبعوث شده چه می می

ی  دھند: او بنده خدا و فرستاده اسخ میکند، و پ مومنان را با سخن ثابت استوار می
روی  اوست، با دالیل آشکار و ھدایت برای ما آمد و به وی ایمان آوردیم و از او دنباله

نمودیم. و اگر به جای پیامبر کسی دیگری از اصحاب و امامان، یا تابعین و علما را ذکر 
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یر از رسول خدا شان نخواھد داشت، و در قبورشان به کسی غ ای برای کنند فایده
 شوند.  امتحان نمی

مقصود ما در اینجا آن است که عذری که برای اعمال مورد مناقشه عثمان وجود 
شود. علی بر  تر از عذری است که برای اعمال مورد نزاع علی آورده می دارد بسیار قوی

سر حکومت جنگید. و به خاطر آن مردم بسیار و انبوھی کشته شدند. در دوران 
ش نه جنگی با کفار صورت گرفت و نه سرزمینی از ایشان فتح گردید، مسلمین خالفت

ھم رونق و شکوفایی قابل ذکری نیافتند. نیروی بسیاری از نزدیکان خود را امارت داد 
که در این امر علی و عثمان با ھم یکسانند. با این تفاوت که امرای عثمان از امرای 

 متری داشتند. کتر و شر  علی مطیع
ھایی  اما اموالی که عثمان در موردشان طبق صالح دید خود عمل کرد، مانند خون

ھا  شان حکم کرد، با این فرق که قضیه خون بود که علی به صالح دید خویش درباره
 تر و خطیرتر بود.  جدی

ثانیًا: شما خود در نصی که ادعای وجودش را دارید چنان با ھم اختالف دارید که 
گیرد، شما سند محکمی نزد خود ندارید که بتوان به آن استناد و  ه میعلم یقینی نتیج

 کند.  ای از شما ھر افترائی بخواھد عرضه می اعتماد کرد، بلکه ھر فرقه
گویند: ما به قطع و یقین و دانش قطعی و از طرق  عالوه بر این: اھل سنت می

 مجھول است.  دانیم که این نص دروغین و بسیار که در جای خود مبسوطند می
گوئیم که عثمان  کنید ما ھم می گوئیم: اگر مسأله چنان است که ادعا می ثالثًا: می

در زمان حیاتشان از  صگفت: رسول الله  نیز حجت روشن داشت؛ چرا که عثمان می
کردند و بعد از ایشان کسانی که شبھه خویشاوندی با آنان  بنی امیه استفاده می
ای از  ه کردند که منظور ابوبکر صدیق و عمر م است. و قبیلهنداشتند از آنان استفاد

قبائل قریش غیر از بنی عبد شمس را سراغ نداریم که تا این اندازه کاردار و کارگزار 
عبد شمس قبیلۀ بزرگی بود که  این از آن برخاسته باشد، به دلیل صبرای رسول خدا 

در دوره اوج عزت و اقتدار  صبینیم پیامبر  از اشراف و سادات، چنانکه می پرو 
اسالم، عتاب بن أسید بن أبی العیص بن أمیه را بر برترین زمین یعنی بر شھر مکه 

گمارد، و بر نجران ابو سفیان بن حرب بن ُامیه را، و خالد بن سعید بن العاص را بر  می
بر  صصدقات بنی مذحج و بر صنعاء یمن گماشت که تا ھنگام وفات رسول خدا 

شھر باقی بود. ھمچنین ایشان عثمان بن سعید بن عاص را بر شھرھای تیماء، والیت 
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خیبر و قری عرینه حاکم کرد، و ابان بن سعید بن عاص را ابتدا فرمانده بعضی از 
سرایا، و بعد بر والیت بحرین حاکم کرد، وی نیز پس از عالء بن حضرمی تا وفات 

ولید بن عقبه بن ابی معیط را به ھمچنین  صوالی بحرین بود. پیامبر  صپیغمبر 

إِن َجآَءُ�ۡم فَاِسُقۢ بِنَبَإٖ ﴿ اش چنین نازل فرمود: خداوند دربارهکه  آن کار گماشت تا
ن تُِصيُبواْ قَۡوَمۢ� ِ�ََ�ٰلَةٖ 

َ
 .]۶الحجرات: [ ﴾َ�َتبَيَُّنٓواْ أ

ه اورد، دربارید! اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیا مان آوردهیه اکسانی کای «
 ».دیب برسانید، مبادا به گروھی از روی نادانی آسینکق یآن تحق

از آنان بھره  صتواند بگوید: من جز افراد و قبایلی را که پیامبر  پس عثمان می
ھا نگماشتم. ابوبکر و عمر نیز به ھمین منوال  گرفت و امارت داد، به والیت سرزمین

عمل نمودند. ابوبکر یزید بن ابی سفیان بن حرب را فرمانده فتوحات شام کرد، عمر 
 نیز وی را ابقا و چندی بعد برادرش معاویه را والیت داد. 

از این اشخاص مسلم و مشھور و نزد علما  صھا مربوط به استفاده پیامبر  روایت
نزد علمای ثقه موجود بوده و مورد قبول و رضای ھمه ایشان نیز ھا  آن متواتر و تواتر

 ھست.





 

 

 :)۹۴(فصل 
 سعثماندنباله پاسخ به طعن رافضی در مورد 

 صقاعدۀ کلی در این مسائل آن است که معتقد نباشیم معصومی بعد از پیامبر 
وجود داشته است. و ھمه خلفا و افراد دیگر جایز الخطا ھستند. در مورد گناھانی که 

ھا و حسنات  کنند و گاھی بر اثر نیکی توبه میھا  آن زند، گاھی از از ایشان سر می
ھا  آن شوند که بواسطه ھایی دچار می نیز به مصیبت شود. گاھی فراوانشان پاک می

 کند.  پوشی می از گناھانشان چشمخداوند 
شود، نھایتش آن است که گناه یا اشتباه  روایت می ستمام چیزھایی که از عثمان

اش، ایمان او و جھاد  باشند، از جھات زیادی دارای اسباب مغفرت است از جمله: سابقه
 و سایر طاعات و عباداتش. 
برای وی شھادت داده و حتی وی را بخاطر مصیبتی  صو ثابت شده که پیامبر 

 شود، مژده بھشت داده است.  که دچار می
از آن جمله اینکه: از ھمه مسائلی که بر وی وارد دانستند توبه نمود. و به بالی و 

 عظیمی گرفتار شد، پس خداوند به سبب آن گناھانش را پوشاند. و او صبر پیشه کرد تا
ترین اموری است که خداوند  با مظلومیت به شھادت رسید، و شھادت از عمدهکه  آن

 بخشاید.  بواسطه آن گناھان را می
دانند این  در مورد علی نیز غایت ایرادھایی که خوارج و دیگران بر وی وارد می

گناه یا اشتباه باشند، اما علی نیز از جھات متعددی اسباب مغفرتش ھا  آن است که
اش، ایمان و جھادش و سایر طاعات و عباداتش و نیز  حاصل شده بود از جمله: سابقه

ن او، عالوه بر این مسایل: علی از امور زیادی مبنی بر بھشتی بود صگواھی پیامبر 
پشیمان گردید، وی ھمچنین مظلومانه ھا  آن که از وی ایراد گرفته شد توبه کرده و از

 شھید شد. 
این قاعده که از آن بحث شد ما را از واجب یا مستحب شمردن بدون ضرورت 

 نماید.  ز و مستغنی مینیا اند، بی از این اصحاب انجام دادهھریک  اعمال و اقوالی که
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کفایتی را والیت داد، دو صورت  در این صورت این گفته رافضی که: عثمان افراد بی
اساس است و عثمان جز افراد صالح و با  آن سخنی باطل و بیکه  این کند: یا پیدا می

به خصوص  افرادی را بر گماشته که در امرکه  این کفایت را بر نگماشته است، و یا
اند. که در این صورت اخیر وی اجتھاد کرده است و گمان  ایستگی نداشتهحکومت ش

کرده که آن اشخاص صالحند و در اینجا ظن به اشتباه رفته است، و این مسأله برای 
 آید.  وی عیب به شمار نمی

اند، در تفاسیر و کتب  اما در مورد ولید بن عقبه نیز که بر والی کردن او ایراد گرفته
وی را مسؤول اخذ صدقات و زکات  صه معروف است که وقتی پیامبر حدیث و سیر

ھا نمود. چون ولید به سمت آنان رفت، بر وی خارج شدند به طوری که  قبایلی از عرب
فرستاده  صوی گمان کرد قصد جنگیدن با وی دارند. لذا پیکی به سوی رسول خدا 

تصمیم به فرستادن  ص خبر از جنگ افروزی آن قبائل داد. و چنان شد که پیامبر

َها﴿ خداوند متعال چنین نازل فرمود:که  این سپاھی بدان سمت نمود تا ُّ�
َ
ِينَ ٱ َ�ٰٓ� َّ� 

ٰ َما َ�عَ  ْ قَۡوَمۢ� ِ�ََ�ٰلَةٖ َ�ُتۡصبُِحواْ َ�َ ن تُِصيُبوا
َ
ْ أ ٖ َ�َتبَيَُّنٓوا ْ إِن َجآَءُ�ۡم فَاِسُقۢ بِنَبَإ ۡلُتۡم َءاَمُنوٓا

 .]۶الحجرات: [ ﴾٦َ�ِٰدِمَ� 
اورد، درباره ید! اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیا مان آوردهیه اکسانی کای «

 ».دیب برسانید، مبادا به گروھی از روی نادانی آسینکق یآن تحق
مخفی مانده است، چه عجب اگر از  صو اگر حال چنین شخصی حتی بر پیامبر 

 عثمان ھم مخفی بماند؟! 
 ن بعد از وقوع آن ماجرا ولید را والی نمود؟ اگر گفته شود: آخر عثما

گوئیم: باب توبه باز است. چنانکه عبدالله بن سعید بن أبی السرح از اسالم  می
قبال که  این نیز اسالم و توبه او را با وجود صبرگشت، اما چندی بعد توبه کرد پیامبر 

 رده بود، از وی قبول کرد. کخون او را مباح 
داشت، این  نیز چیزھایی از کارگزارانش مشاھده کرد که از آنان انتظار نمی سعلی

آید. در بدترین  دیگری عیب به حساب نمیھرکس  مسأله نه برای عثمان و نه برای
دانست از آنان  حالت ممکن است بگوئیم: عثمان کسانی را حکومت داد که می

اجتھاد است. و یا بگوئیم: عالقه و شود که البته این از موارد  تر ھم پیدا می شایسته
دلبستگی او به نزدیکانش وی را به انتصابشان مایل کرد به طوری که آنان را از سایرین 
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دانست، یا گفته شود: اعمال او گناه است که پیشتر گفتیم که وی به خاطر  تر می اصلح
 شود.  این گناھش در آخرت معاقبه نمی

برخی از آن کارگزاران فسق و از برخی دیگرشان در مورد این گفته رافضی که: از 
 خیانت مشاھده شد. 

در آن افراد در ھا  آن دھنده وجود گوئیم: بروز آن مسائل بعد از انتصاب، نشان می
دھنده  شان نیست. نیز داللت بر این ندارد که فرد والیت زمان انتصاب و گماشته شدن

اطالع یافت ولید بن عقبه شراب  وقتی که ساز آن امور مطلع بوده است. و عثمان
خورده است، وی را طلب کرد و حد را بر او جاری ساخت. وی ھر که را شایسته 

 کرد. دید، حد را اجرا می یافت سرزنش، و بر آنان که مستحق اقامه حد می سرزنش می
 کرد.  در مورد این گفته وی که: و اموالی را در میان نزدیکانش تقسیم می

یت این امر آن است که از گناھانی است که بخاطر آن در آخرت گوئیم: نھا می
 شود، اما اگر این ھم از موارد اجتھاد باشد چه؟  معاقبه نمی

به ھریک  عمومًا ھمه کسانی که پس از عمر والیت امور مسلمین را به عھده گرفتند
خی نزدیکان دادند یا مال و سھمی. علی نیز بر نوعی به برخی از اقوام خود یا والیت می

 خود را بر سر کار آورد. 
که  آن در خصوص این گفته رافضی که: عثمان ولید بن عقبه را بر سر کار آورد تا

 مرتکب شرب خمر گردید و در حال مستی و خماری بر مردم نماز گزارد. 
بن ابی طالب  شود: بدون شک عثمان وی را احضار کرد و در حضور علی  گفته می

مود. و به علی گفت: برخیز و او را بزن، علی ھم به حسن امر کرد بر وی حد جاری ن
بن جعفر گفت: برخیز و او را  که او را شالق بزند که وی خودداری کرد. و به عبدالله 

 صبزن، پس وی چھل تازیانه به ولید زد، سپس گفت: دست نگھدار، رسول خدا 
سنت ھستند ھا  این د و ھمهز زد و عمر ھشتاد می زد و ابوبکر چھل می چھل ضربه می
 .)١(تر دارم. (روایت مسلم و دیگران) و این را دوست

عثمان با این کار خود که حد را با رأی و امر علی اقامه کرد در واقع امری واجب را 
 به انجام رسانید. 

                                           
 ).۱۳۳۲-۳/۱۳۳۱نگا: مسلم ( - ١
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به ھمین ترتیب درباره این گفته وی که: عثمان سعید بن عاص را والی کوفه کرد و 
 عید ظاھر شد که منجر به اخراج وی توسط مردم کوفه شد. چیزھایی از س
شود: محض اخراج کردن کوفیان وی را به معنای ارتکاب حتمی گناھی  گفته می

ای خروج و  که منجر به چنین اقدامی شود نیست. چرا که این مردم کوفه بر ھر والی
که بسیار  کردند. آنان بر کسی چون سعد بن ابی وقاص نیز خروج کردند شورش می

کشورگشایی کرد، و سپاھیان خسرو شاه ایران را شکست داد، و یکی از اعضای شورا 
ای بھتر از او بر کوفه گماشته نشد. کوفیان ھمچنین از  بود. و اصوًال ھیچ گاه دیگر والی

ھا کردند تا جائی  تیبن شعبه و غیره نیز شکا والیان دیگری چون عمار بن یاسر، مغیره 
بر آنان دعا کرد و فرمود: خداوندا امور را بر آنان مشتبه گردان  سخطابکه عمر بن 

 که امر را بر من مشتبه ساختند. 
و اگر فرض کنیم که سعید گناھی ھم مرتکب شده باشد، محض این مسأله اقتضا 

کند که عثمان به گناه او راضی بوده است. از طرفی کارگزاران علی نیز گناھان  نمی
نیز گناھان  صند. اصًال چندین نفر از کارگزاران شخص پیامبر زیادی مرتکب شد

فراوانی مرتکب شدند. البته امام زمانی گناھکار محسوب خواھد شد که اقامه حدودی 
را که بر وی واجب است ترک کند، یا از گرفتن حقی خودداری نماید، یا دست درازی و 

 اموری از این دست از وی سر بزند. 
گفته رافضی که: و (عثمان) عبدالله بن سعد بن ابی السرح را والی  اما در مورد این

مصر کرد، مصریان از دست وی شکایت کردند و عثمان بر خالف محتوای نامه سر 
 ای محرمانه از وی خواست که به والیتش ادامه بدھد.  اش، در نامه گشاده

ؤمنی راستگو پاسخ این است که: این یک دروغ درباره عثمان است، حتی وی که م
نیاز از سوگند خوردن است، قسم خورد که چنین چیزی ننوشته است.  و درستکار و بی

نھایت امر آن است که گفته شود: مروان بدون اطالع عثمان چنان چیزی نوشت، و 
آنان (مصریان) از عثمان خواستار تحویل مروان شدند تا وی را بکشند و وی از این کار 

ورت اگر کشتن مروان جایز نبوده باشد، پس وی کار واجب و امتناع کرد؛ در این ص
ای را انجام داده، و اگر کشتنش جایز بوده است و نه واجب، کار جایزی را  ضروری

توان گفت نکشتن وی یکی دیگر از  انجام داده، و اگر کشتن وی واجب بوده است، می
ن ثابت نشده که قتل وی موارد اجتھاد عثمان بوده است؛ و اصوًال گناھی از سوی مروا
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را از نظر شرعی واجب نموده باشد، چرا که مجرد تھمت و تزویر موجب قصاص و قتل 
 گردد.  نمی

 در مورد گفتۀ رافضی که: عثمان فرمان قتل محمد بن ابوبکر را صادر کرد. 
کوچکترین شناختی از ھرکس  گوئیم این دروغی آشکار درباره اوست. اصوالً  می

داند که عثمان  ت او داشته باشد و انصاف به خرج بدھد، نیک میعثمان و شخصیّ 
کسی نیست که فرمان به قتل محمد بن ابوبکر و امثال وی بدھد. ھیچ وقت نیز از 
عثمان مشاھده نشد که فردی از این نوع و درجه را بکشد. حتی آنگاه که محمد را در 

دستور نداد تا در دفاع از  میان گروھی که برای تعرض به وی داخل منزلش شدند دید،
گناھی  وی با آنان پیکار شود، پس چگونه ممکن است که فرمان به قتل شخص بی

 چون او داده باشد؟ 
بکر داده، ایرادی بر  حتی اگر ثابت شود که عثمان فرمان به قتل محمد بن ابی

اجرای امر تر از  تر و واجب عثمان وارد نخواھد بود. اتفاقًا اجرای فرمان عثمان ضروری
ای  ای است که خواستار قتل مروان شدند، چون عثمان امام ھدایت و خلیفه آن دسته

راشد و خردمند است که بر او واجب است رعیتش را تدبیر کند و شر کسانی را که جز 
ای که خواستار کشتن مروان بودند،  شود، دفع کند. در مقابل دسته با کشتن دفع نمی

ی  از دین بودند که نه حق کشتن کسی را داشتند و نه اقامهشورشیانی مفسد و خارج 
در بعضی مسائل مورد ظلم قرار گرفته باشند. ھر مظلومی ھم که  آن حدی را. نھایتش

 حق ندارد کسی را که به او ظلم کرده به قتل برساند یا حد وی را بر او جاری کند. 
بوبکر نیست، محمد نیز از جویی و شرارت مشھورتر از محمد بن ا مروان ھم در فتنه
صاحبان صحاح احادیث ھا  این تر نیست. عالوه بر داری معروف مروان در علم و دین

اند، و وی را قولی است با اھل فتیا، و در ھر حال  متعددی را از زبان مروان روایت کرده
 در خصوص صحابی بودن وی اختالف وجود دارد. 

 ».ھا برخاست ه معاویه داد که از او فتنهحکومت شام را ب«اش که:  اما این گفته
برادرش یزید که  آن پس از سدھیم که: معاویه را عمر بن خطاب را چنین پاسخ می

بن ابوسفیان از دنیا رفت، به جای او به شام برگماشت، و معاویه در زمان خالفت 
داد.  عثمان ھمچنان بر سر کار بود، با این فرق که عثمان حوزه قلمرو او را افزایش
ترین  مضاف بر این طرز رفتار و معامله معاویه با رعیت خویش از نیکوترین و برگزیده
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ھای معاویه وی  رود و رعیت ھای رعیتداری در میان والیان آن عھد به شمار می شیوه
 داشتند.  را دوست می

امامان «روایت کرده که فرمود:  صدر حدیث صحیح امام مسلم از پیامبر اکرم
دارند، بر آنان سالم و درود  دارید و دوستتان می ی ھستند که دوستشان میشما کسان

فرستند. و بدترین امامانتان کسانی ھستند که از  فرستید و بر شما سالم و درود می می
 .)١(»کنند کنید و نفرینتان می آنان نفرت دارید و از شما نفرت دارند، و نفرینشان می

معاویه در پی فتنۀ قتل عثمان بروز کرد، در آن حوادث و اقدامات ھم از طرف 
حقیقت چون عثمان به قتل رسید فتنه اغلب مردم را فرا گرفت، و تنھا به معاویه 

 گریزتر بود.  جوتر و فتنه اختصاص نیافت، اتفاقًا معاویه از بسیاری از افراد مسالمت
اب و ابو االعور بن عمر بن خط  معاویه از اشتر نخعی و محمد بن ابوبکر، و عبیدالله

بن قیس کندی، و بسر بن  بن ھاشم المرقال، و اشعث   بن ھاشم سلمی و نیز از ھاشم 
بن ابی  ابو ارطاه، و از افراد دیگری که یا با عثمان بودند و یا در میان یاران علی

 بھتر بود.  سطالب
بن عامر را والی بصره کرد و  وی (عثمان) عبدالله «در مورد گفته دیگر رافضی که: 
ھا و  بن عامر نیکی پاسخ این است که: عبدالله ». عبدالله منکرات زیادی مرتکب شد

ھایی در ذھن و قلب مردم دارد که قابل انکار نیست، اگر منکری ھم از وی سر  محبت
زده گناھی به گردن خود اوست، و چه کسی گفته که عثمان به منکری که از وی سر 

 ضی بوده است؟ زده را
عثمان دیوان و حساب امور خود را به مروان سپرد «اما پاسخ این سخن رافضی که: 

ھای  و مھر و خاتمش را در اختیار وی نھاد، و این اقدام موجب قتل عثمان و فتنه
 ».ناشی از آن گردید

آن است که: مروان به تنھایی علت قتل عثمان و بروز فتنه نبود بلکه امور متعددی 
منکراتی بود که از مروان مشاھده گردید. سّن ھا  آن ا ھم جمع شدند که از جملهب

خبر  بیھا  آن کردند که وی را از نیز باال رفته بود، و آنان بسا کارھا می سعثمان
اید نداده  گذاشتند. عالوه بر این عثمان فرمان به اموری که بر وی عیب گرفته می

                                           
 ).۲/۳۲۴)، و دارمی (۳/۳۶۰)، و ترمذی (۶/۲۴)، و مسند (۱۴۸۲، ۳/۱۴۸۱نگا: صحیح مسلم ( - ١
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داد و  داد، البته گاھی این کار را انجام می زلشان میاست، بلکه فرمان به تبعید و یا ع
 داد. که پاسخ کلی به این مسأله قبًال ذکر شد.  گاه نمی

چون مفسدان شورشی که در صدد قتل عثمان بودند نزد وی آمدند، در دستوراتی 
ملغی نمود حتی راضی شد کسانی را که مورد ھا  آن شبھه آوردند عثمان ھمه

المال را به افرادی که مورد تأیید آنان بود،  زل کرده و کلیدھای بیتشان بود ع اعتراض
مالی ھیچکس  تسلیم کند، و به آنان قول داد که بدون مشورت صحابه و رضایتشان به

ھای شورشیان بر آورده شد، و از این روی بود که  ی خواسته ندھد. به طوری که ھمه

شود، اول چالندید و بعد قصد  می )١(هلباس چالندچنانکه  ھم او را«فرمود:  كعائشه 
 ».جانش کرده وی را به قتل رسانیدند

ای حاوی فرمان قتل آن شورشیان به نام عثمان جعل شده  و گفته شده که: نامه
اند. عثمان آن نامه را انکار کرد و البته وی  آنان پیک حامل نامه را در راه دستگیر کرده

اند که آن شورشیان مروان را به کتابت آن نامه متھم نمودند و  صادق است. و گفته
 ثمان امتناع کرد. خواستار تسلیم وی شدند، که ع

کند.  درست ھم باشد، کاری را که با عثمان کردند توجیه نمیکه  آن این امر با فرض
اراده قتل ایشان را نموده که  آن و غایتش این است که مروان مجرم است به اعتبار

سعی کند کسی را به قتل برساند ھرکس  است، اما این اراده به مرحله عمل در نیامد و
به نتیجه نرسد، واجب نیست قصاص گردد. لذا قتل مروان بخاطر کاری ولی تالشش 

که کرد واجب نبود، آری دوری کردن از کننده چنین کاری الزم و معاقبه و ادب 
خونش ریخته شود، این امری بسیار عظیم و خطیر که  این د انجام شود، امایکردنش با

 است. 
المال را میان خاندانش  ی از بیتعثمان اموال فراوان«در خصوص گفته رافضی که: 

المال را به چھار تن از  مثال وی چھارصد ھزار دینار از بیتبه طور  نمود. توزیع می
 ».دامادھایش بخشید و یک میلیون دینار را به مروان

جواب این است که: اوًال: سند صحیح و ثابت شده این ادعا کجاست؟ بلی وی به 
و به غیر نزدیکانش نیز ھمچنین، و به ھمه مسلمانان بخشید،  نزدیکانش مال زیادی می

                                           
 پیچیدن لباس وقتی که میخواھند آن را خشک کنند. - ١
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ه چنین مبالغ ھنگفتی را بخشیده باشد نیاز بکه  این کرد، اما ادعای کمک و احسان می
 سند و روایت صحیح و ثابت دارد.

ثانیًا: این دروغی آشکار است چرا که نه عثمان و نه سایر خلفای راشدین چنین 
اند. نیز واضح است که معاویه به متحدانش بیشتر  ی ندادهمبالغ فراوانی را به احدالناس

کرد صد  بن علی پرداخت می کرد، با این وجود نھایت چیزی که به حسن  پرداخت می
 اند که وی به احدی چنین مبلغی پرداخت نکرد. ھزار یا سیصد ھزار درھم بود، و گفته

طرش مورد انتقاد کرد که بخا ھایی می آری عثمان به برخی از نزدیکانش بخشش
 آوریم:  نجا مییتر را در ا اما پاسخ شامل ،گذشتبود، و ما توضیح آن 

به صورت کلی ھر فرد حاکم یا فرمانروایی به ناچار باید اقوام و نزدیکانی داشته 
باشد که مورد اطمینانش باشد و بتوانند شّر بدخواھان او را از وی دفع کنند. و اگر 

عیت ابوبکر و عمر با امامشان نباشند، آن امام به خویشاوندی چنانچه مردم به مانند ر
نیاز خواھد داشت که مورد اعتمادش باشند. و آن خویشاوندان نیز باید صاحب کفایت 

 باشند. این یکی از دو تأویل مسأله است. 
 تأویل دوم آنکه: عثمان متصدی بیت المال بود، و خداوند متعال فرموده است:

 .]۶۰: ةالتوب[ ﴾َعلَۡيَها ۡلَ�ِٰملِ�َ ٱوَ ﴿
 ».شندک ه برای (جمع آوری) آن زحمت میکنانی است کارکو «

نیاز باشد باتفاق مسلمانان حق دارد که دستمزد خود  و متصدی صدقه که خود بی
 را بگیرد. 

گفت و تکفیرش  ابن مسعود از وی (عثمان) بد می«اما در مورد این سخن که: 
 ».کرد می

ن است که: این نوعی دروغ آشکار درباره ابن مسعود است، چرا که پاسخ آ
کرد، بلکه  دانند که ابن مسعود عثمان را تکفیر نمی دانشمندان اھل نقل و حدیث می

فرد واال «ھنگامی که عثمان خلیفه شد و ابن مسعود خود به کوفه رفت چنین گفت: 
 ».شأنی را بر امور خود گماردیم و سستی به خرج ندادیم

 اولیه خالفت عثمان کسی از وی شکایتی نداشت و چونھای  سال عالوه بر این در
پایانی خالفت وی شد مردم به خاطر بعضی مسایل بر وی خشم و کینه ھای  سال

گرفتند که در برخی از آن مسائل حق با آنان بود، و در برخی دیگر از آن مسائل عثمان 
 معذور بود. 
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ابن مسعود بود که بخاطر جریان کتابت مصحف اندکی از جمله آن مسائل مسأله 
ناراحتی در وی باقی ماند، چون عثمان کتابت آن را به زید تفویض کرد و به صحابه 

ھای خود را بشویند (تا پاک شوند) البته اکثریت صحابه به اتفاق  دستور داد که مصحف
 عثمان علیه ابن مسعود بودند. 

اند بھتر است. او از ابن مسعود و عمار  اره او داشتهعثمان از ھمه آنان که بحث درب
و ابوذر و از غیر اینان از وجوه زیادی بھتر است و این حقیقت با دالیل فراوان ثابت 

 شده است. 
جویانه فاضل درباره افضل قابل اعتنا نیست. در عوض اگر ممکن  لذا سخن عیب

طرف فاضل و افضل با دانش و انصاف سخن گفته شود، در غیر ھردو  باشد باید درباره
ھا و تدینی که از آنان معروف است سخن گفت.  این صورت بایستی تنھا درباره فضیلت

اما قضاوت در خصوص اموری که مورد مشاجره و نزاع آنان بوده است. البته به خداوند 
 متعال موکول است. 

خودداری از پرداختن به مشاجرات پیشینیان به ھمین دلیل است که توصیه به 
شود و چنانکه عمر بن  شده است از آن جھت که از ما درباره آن امور بازخواست نمی

ھا آلوده نکرد،  ھایی است که خداوند دست مرا بدان ھا خون آن خون«عبدالعزیز گفت: 

ةٞ قَۡد  تِۡلَك ﴿ و خداوند، فرمود:» بیاالیم.ھا  آن پس دوست ندارم که زبان خود را به مَّ
ُ
أ

ا َكَسۡبُتۡمۖ َوَ� �ُۡ�  ْ َ�ۡعَملُوَن  َٔ َخلَۡتۖ لََها َما َكَسبَۡت َولَُ�م مَّ ا َ�نُوا  ﴾١٣٤ُلوَن َ�مَّ
 .]۱۳۴:ةالبقر[

ه درگذشتند. اعمال آنان، مربوط به خودشان بود و اعمال شما کھا امتی بودند  آن«
 ».د بودینخواھھا  آن مسئول اعمالگاه  چیو شما ھ ؛ز مربوط به خود شماستین

گری آمد و به ناحق در حقشان سخن گفت، حتمًا باید از آنان دفاع  اما اگر بدعت
 کننده سخنان وی را بیان نمود.  ھای باطل کرد و با علم و عدل حّجت

و از ھمین صنف است روایتی که درباره اظھار نظر عمار درباره عثمان و پاسخ 
آشکار به طور  براستی که عثمان«عمار گفت: که  این مبنی بر حسن به او آمده است

به وی گفت:  یردند، و علکار کو حسن بن علی این سخن را ان یو عل» کافر شده است
 ».گویی که عثمان به او ایمان آورده؟ ای عمار، آیا به پروردگاری کفر می

ن مسعود را کتک زد عثمان آنگاه که به حکومت رسید آنقدر اب«اما این گفته او که: 
به اتفاق اھل علم دروغ است، و عثمان چون به خالفت رسید ». تا وی جان تسلیم کرد
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ابن مسعود سرنوشت که  آن ابن مسعود را بر سمتی که در کوفه داشت باقی گذارد تا
 خود را یافت، اما ھرگز بر اثر زدن عثمان جان نداد. 

سعود یا عمار را زده است، این مسأله به طور کلی ... اگر بگویند: عثمان، ابن م
دھیم که ھر  کند؛ و ما گواھی می از این سه نفر وارد نمیھیچیک  خللی به شخصیت

سه نفرشان بھشتی ھستند و ھر سه از اولیای بزرگ و پرھیزگار خداوند ھستند، و قبًال 
م شود که مستوجب عقوبت شرعی ھ ر شد که گاھی اموری از اولیاء الله صادر میکذ

 شود چه رسد به تعزیر و تنبیه؟  می
عمار پوست ما بین دو «درباره او گفته است:  صپیامبر «اما گفته رافضی که: 

رسانند، خداوند شفاعت مرا  ای یاغی و ستمکار به قتلش می چشمان من است که دسته
 ».در روز قیامت نصیبشان نسازد

عمار را گروه یاغی «پاسخش این است که آنچه در صحیح آمده اینگونه است: 
 .)١(»کشند ستمکار می

اند که از جمله آنان: حسین کرابیسی و  گروھی از علما این حدیث را ضعیف دانسته
 دیگران ھستند، و ھمین از احمد نیز روایت شده است. 

، دروغی »خداوند شفاعتم را در روز قیامت نصیبشان نسازد«اما این سخن او که: 
از اھل علم حدیث آن را با سندی ھیچیک  حدیث است، کهاضافه شده به دنباله 

عمار پوست ما بین دو «اند. دیگر سخن او  شناخته شده و مطمئن روایت نکرده
 نیز سندی معروف ندارد. » چشمان من است

حتی اگر چنین چیزی ھم صحت داشته باشد، ما در صحیح حدیث ثابت داریم که 
او را آشفته کند مرا ھم آشفته کرده ھرچه  ستفاطمه پاره تن من ا«ایشان فرمودند: 

اگر فاطمه دختر محمد دزدی کند حتمًا «. و نیز فرمودند (در حدیث ثابت): )٢(»است
. نیز در صحیح حدیث ثابت از وی ھست که ایشان اسامه را )٣(»کنم دستش را قطع می

بدار و دارم پس وی را دوست  خداوندا من دوستش می«فرمود:  داشت و می دوست می
. با این وجود آن وقت که اسامه آن مرد را کشت، )٤(»دوستارانش را نیز دوست بدار

                                           
 ).۲۲۳۶-۴/۲۲۳۵)، و مسلم (۴/۲۱)، (۱/۹۳نگا: بخاری ( - ١
 ).۱۹۰۴-۴/۱۹۰۲)، و مسلم (۲۳-۵/۲۲)، (۳/۱۹۰نگا: بخاری ( - ٢
 ).۱۳۱۶-۳/۱۳۱۵)، و جاھایی دیگر از آن و مسلم (۵/۲۳نگا: بخاری ( - ٣
 ).۵/۲۱نگا: بخاری ( - ٤
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ای اسامه! آیا وی را بعد از آن که «پیامبر وی را بسیار سرزنش و نکوھش کرد و فرمود: 
ال اله اال الله گفت کشتی؟ آیا وی را کشتی بعد از آن که گفت ال اله اال الله؟ اسامه 

ه آرزو کردم تا آن روز اسالم نیاورده کنیکرد تا ا ارت را بر من تکرار میگفت: و این عب
. به ھمین ترتیب عثمان نیز از لحاظ علم و عدل از آنان که بر ایشان حد یا )١(»بودم

تر و برتر است. و اگر دفاع کردن از علی در برابر کسی که  تعزیری اجرا نموده، اولی
دارد، واجب باشد، مطمئنًا دفاع از عثمان  وا میچنین ادعاھا و سخنانی در حق وی ر

 تر است.  تر و الزم در برابر کسی با ھمین ادعاھا واجب
حکم بن ابی العاص عموی عثمان را به  صرسول خدا «پاسخ گفته رافضی که: 

ھمراه پسرش مروان از مدینه تبعید و طرد کرده بود. او و پسرش مروان پیوسته از 
ا پایان دوران خالفت ابوبکر و عمر در تبعید بودند. چون عثمان ت صزمان پیامبر خدا 

به خالفت رسید وی را به مدینه بازگرداند و بھمراه پسرش به وی پناه داد و مروان را 

َ�ُِد قَۡوٗما  �َّ  ﴿ خداوند متعال فرموده است:که  این کاتب و کارگزار خویش نمود با وجود
 ِ ِ ٱيُۡؤِمُنوَن ب َ ٱيَُوآدُّوَن َمۡن َحآدَّ  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ ۡ�َنآَءُهۡم  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

َ
ۡو �

َ
َولَۡو َ�نُٓواْ َءابَآَءُهۡم أ

ۡو َعِشَ�َ�ُهمۚۡ 
َ
ۡو إِۡخَ�َٰ�ُهۡم أ

َ
امت یمان به خدا و روز قیه اکرا  یچ گروھیھ« .]۲۲: ةالمجادل[ ﴾أ

ا یا فرزندان ینند، ھرچند پدران ک یوسته با دشمنان خدا و رسولش دک یابی یدارند نم
 ».شاوندانشان باشندیا خویبرادران 

این است که: حکم بن ابی العاص از تسلیم شدگان فتح مکه بود که تعدادشان به 
رسید. پسر او مروان در آن زمان کم سال بود یعنی ھم سن و سال پسر  دو ھزار نفر می

فتح، سن تمییز یعنی در حدود ھفت  زبیر و مسور بن مخرمه؛ پس سن او در زمان
مروان گناھی نداشت تا بخاطر آن در عھد تر یا باالتر بود. لذا  سالگی یا کمی پایین

گان) در زمان حیات رسول خدا در  طرد شود. از آن سو طلقا (آزادشده صپیامبر 
مدینه سکونت نداشتند لذا اگر وی طرد ھم شده باشد از مکه طرد شده است نه از 

فرستاد. عالوه  کرد مطمئنًا او را به مکه می نه، و اگر پیامبر وی را از مدینه طرد میمدی
گویند:  بسیاری از اھل علم و دانش در مسأله تبعید شدن او حرف دارند و میھا  این بر

 وی با رضایت و اختیار خود رفته است. 

                                           
 ).۳/۶۱) و سنن ابو داود (۹۷-۱/۹۶نگا: صحیح مسلم ( - ١
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ر مسأله تبعید درباره استخدام مروان به عنوان کاتب عثمان باید گفت که مروان د
گناھی نداشته است. چون در آن زمان کودک بوده و تکلیفی بر وی نبوده است. مروان 

به اتفاق اھل اطالع ھنوز بالغ نشده بود. و نھایتًا  صحتی در ھنگام وفات رسول خدا 
در ِسن ده سالگی یا ِسّنی نزدیک آن بوده است. عالوه بر این وی در ظاھر و باطن 

آموخت، قبل از فتنه ھم معروف به  کرد، و درس دین می آن تالوت میمسلمان بود، قر
 عیب یا گناه قابل ذکری نبود، لذا عثمان با استخدام او ھیچ گناھی مرتکب نگردید. 

گیر افرادی برتر از مروان ھم شد، و مروان از کسانی نبود که با  اما آن فتنه، دامن
حکم طلقاء را داشت که اکثرشان اند. پدر او نیز  خدا و رسولش مخالفت کرده

ھایی وجود دارد. لذا  ای شدند ھر چند درباره برخی از ایشان حرف مسلمانان شایسته
شود که وی را در باطنش  محض ارتکاب گناھی که موجب تعزیر فرد شود باعث نمی

 منافق دانست. 
شدت در خصوص گفته رافضی که: عثمان ابوذر را به ربذه تبعید کرد و او را به 

ھیچ سال کم باران و ھیچ سال «در حق وی فرموده بود:  صپیامبر که  آن کتک زد با
و نیز فرمود خداوند به من وحی ». تر از ابوذر حلول نکرده است پر بارانی بر صادق

دارد و به من فرمان داده تا آنان را  فرستاده که چھار تن از اصحاب مرا دوست می
خدا آنان کیستند؟ فرمود: سرورشان علی، سلمان، دوست بدارم، گفتند: ای رسول 

 ».مقداد و ابوذر
جواب این است که: ابوذر در ربذه سکونت گزید و ھمانجا در گذشت به دلیل 

مردی صالح و پارسا بود و در  سمسائلی که بین او و مردم وجود داشت. در واقع ابوذر
زیاد و مازاد بر نیازی که  مسلک او زھد و پارسایی واجب بود و به اعتقاد او ھر مال

انسان نزد خود نگھدارد در واقع گنجی است که در جھنم به وسیله آن شکنجه 
بن عوف در گذشت و اموالی را به ارث گذاشت،  شود. لذا ھنگامی که عبدالرحمن  می

شود،  ابوذر آن اموال را از قبیل گنجی قلمداد کرد که صاحبش به خاطر آن معاقبه می
کعب داخل شد و حق را به که  این کرد تا این مسأله با وی مخالفت میو عثمان در 

زد، و اختالف و مشاجره ابوذر با معاویه در شام نیز  کتکعب کعثمان داد، ابوذر به 
 بھمین سبب بود. 

 اما خلفای راشدین و جمھور صحابه و تابعین نظری بر خالف رأی ابوذر دارند. 
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به اموالی «روایت شده ایشان فرمودند:  صدر حدیث ثابتی که در صحیح از پیامبر 
گیرد: پنج وسق، پنج ذود، و  که کمتر از این سه مورد باشند صدقه (زکات) تعلق نمی

 .)١(»پنج اوقیه
پس وجوب زکات را از مقدار کمتر از دویست نفی فرموده و شرط نکرده که 

اند: گنج آن مالی است  اشد. اکثریت صحابه ھم گفتهصاحبش بدان محتاج باشد یا نب
 که حقوق شرعیه آن کم نشده باشد. 

رده بود کخواست چیزی را بر مردم واجب کند که خداوند بر آنان واجب ن ابوذر می
کرد که خداوند مباحشان کرده است. لذا از  و دیگران را به خاطر اموری نکوھش می

وده است، ثواب کار خود را ھمانند سایر مجتھدین آنجا که وی در این امور مجتھد ب
 نماید.  شبیه خود دریافت می

 ای نداشت.  گیری ابوذر به این سبب بود و عثمان با ابوذر ھیچ غرض و کینه گوشه
کند که وی حتمًا از افراد دیگر  اما جزء راستگوترین مردم بودن ابوذر اقتضا نمی

بود به دلیل حدیثی که در صحیح از پیامبر  برتر باشد، اتفاقًا ابوذر مؤمنی ضعیف
را ھرچه  یابم، و ای ابوذر من تو را ضعیف می«روایت شده که به او فرمود:  صخدا

ن، و کی میفرما پسندم، ھیچ گاه بر دو نفر حکم خواھم برای تو ھم می برای خود می
 .)٢(»سرپرستی مال یتیم را بر عھده نگیر

مومن قوی نزد خداوند بھتر «شده که فرمودند:  ھمچنین در صحیح از ایشان روایت
 .)٣(»خیر و برکت ھستھردو  تر از مومن ضعیف است و البته در و محبوب

اعضای شورا مومنانی قوی، و ابوذر و امثال او مومنانی ضعیف بودند، پس مومنان 
بن عوف برتر   ھمچون عثمان و علی و عبدالرحمن صشایسته برای جانشینی پیامبر 

 باشند.  بوذر و امثال وی میاز ا
آن حدیث با عبارتی که رافضی ذکر نموده ضعیف بلکه جعلی است، و سند درستی 

عثمان ھمچنین حدود الھی را نادیده گرفت «ندارد. اما در خصوص گفته رافضی که: 

                                           
)،: ذود نوعی محموله و بار شتر یا ھر مرکب دیگر؛ اوسق، ۲/۶۷۵)، و مسلم (۲/۱۰۷نگا: بخاری ( - ١

ھای مختلف متغیر است و  جمع وسق: نوعی واحد کاال؛ اواق جمع اوقیة : واحد وزنی که در مکان
 رود. (مترجم) احتماًال بکار میبرای فلزات گرانبھا ھمچون طال 

 ).۳/۱۴۵۷نگا: مسلم ( - ٢
 ).۴/۲۰۵۲نگا: مسلم ( - ٣
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ھرمزان غالم اسالم آوردۀ امیر المؤمنین را به که  آن چون عبیدالله بن عمر را پس از
د، قصاص نکرد، و چون امیر المؤمنین عبیدالله را جھت اجرای حکم قصاص قتل رسان

وی طلبید، او (عبیدالله) به معاویه پیوست. عثمان ھمچنین خواست که حد 
امیر المؤمنین حدش را اجرا که  این شرابخواری را درباره ولید بن عقبه تعطیل کند تا

 ».شود ع نمینمود و فرمود: تا من زنده و حاضرم حد خداوند ضای
ھرمزان غالم علی بود، دروغ محض که  این پاسخ این است که گفته او مبنی بر

ایران آنان را برای جنگ با مسلمانان  خسرو شاهاست. ھرمزان جزء ایرانیانی بود که 
اجیر کرده بود. سپاه مسلمانان او را دستگیر و به نزد عمر آوردند. وی اعالم اسالم 

را به قتل  سعمر بن خطابکه  آن کرد و عمر نیز بر وی منت نھاده او را آزاد کرد، اما
م نژاد و ھم بن شعبه بود که با ھرمزان ھ  رساند ابولؤلؤ کافر مجوسی غالم مغیره

مسلک بود و از آنجا که برای عبیدالله بن عمر روایت کردند که ابولؤلؤ در زمان قتل 
عمر نزد ھرمزان دیده شده است لذا ھرمزان از جمله کسانی بود که به ھمکاری در 

 قتل عمر متھم شده بودند. 
بردگان و بن عباس وقتی که عمر به او گفت: تو و پدرت دوست دارید که  عبدالله 

غالمان ایرانی تعدادشان در مدینه زیاد شود، به عمر گفت: اگر بخواھی آنان را 
که  آن خواھی آنان را بعد از گویی، آیا می دروغ می«کشیم. که عمر پاسخ داد:  می

 .)١(»گزارند، بکشی تان نماز می زبانتان را فرا گرفته و رو به قبله
تر است که  تر و متدین تر، فاضل بسیار عالماین ابن عباس که از عبیدالله بن عمر 

خواھد، چون وقتی آنان را  برای کشتن بردگان ایرانی ساکن در مدینه از عمر اجازه می
  متھم به فساد یافت از بین بردنشان را جایز دانست، پس چگونه کسی چون عبیدالله

ن از مردم در بن عمر معتقد به جایز بودن قتل ھرمزان نباشد؟ از سویی، وقتی عثما
دالله نظر خواست، گروھی از صحابه به وی توصیه کردند که او را یخصوص کشتن عب

پدرش (به تازگی) کشته شده و اگر او ھم امروز کشته شود، این که  این نکشد به خاطر
شود، گویی که در مورد گناھکاری ھرمزان به شک افتاده  باعث خراب شدن اسالم می

کنندگان در قتل  شد؟ یا از شرکت کنندگانی است که باید دفع می بودند که آیا از حمله
 عمر است که باید کشته شود؟ 

                                           
 ).۱۸-۵/۱۵نگا: بخاری ( - ١
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حال اگر قتل عمر و عثمان و علی و امثال ایشان از باب محاربه است، که باید 
 دانست شرط محارب بودن تنھا مشارکت مستقیم در ستیزه نیست، به این معنا که

قتلش واجب است.  –حتی با حرف و کالم  –د در قتل عمر شرکت داشته باشھرکس 
ھرمزان ھم از جمله کسانی بود که گفته شد در قتل عمر بن خطاب ھمکاری داشته 
است. و اگر این صحت داشته باشد پس کشتنش واجب بوده است. البته امامان وقت 

 در این مسأله حق اجتھاد داشتند. 
رد)، و امام البته کرساند (و اجتھاد  از آن میان عبیدالله با نظر خود وی را به قتل

 رد، ببخشاید. کحق دارد کسی را که اجتھاد 
بن عمر را به قتل برساند، باید گفت اگر   خواست عبیدالله اما گفته او که: علی می

این مسأله صحیح باشد، مذمتی است برای علی، اما رافضیان که از خرد تھی ھستند با 
 تر است.  که به ذم نزدیککنند  چیزھایی شخص را مدح می

دانستیم علی کی تصمیم به کشتن عبیدالله گرفت؟  گوییم: ای کاش می سپس می
و کی توانسته او را به قتل برساند؟ و چه وقت آن فراغت را یافته که به امر او رسیدگی 

 نماید؟ 
د و در حالی که عبیدالله ھزاران تن از مؤلفه مسلمین به ھمراه معاویه در کنار او بو

شد، حال آیا علی که نتوانست  کسانی بھتر از خود عبیدالله در میان این افراد یافت می
 توانست اقدام به قتل عبیدالله نماید؟  معاویه را فقط عزل کند، می

مایه شگفتی است که خون ھرمزان نامی که متھم به نفاق و محاربه خدا و پیغمبر و 
کنند، ولی برای خون عثمان حرمتی  بر پا میفساد فی األرض است، به خاطرش قیامت 

قائل نیستند، در حالی که او امام مسلمانان و شھادت داده شده به بھشت است و 
پس از پیغمبران ھستند. با روایات متواتر معلوم شده ھا  انسان ھمراه برادرانش بھترین

بردبارترین آنان ن افراد در ریختن خون مردم بود، و نیز از یاست که عثمان از منصرفتر
شدند. دیدیم که او را محاصره  بود که به آبرو یا جان او متعرض میھایی  آن در برابر

دانستند که آنان سعی به کشتن او دارند. و با  کردند و اقدام به قتلش کردند. ھمه می
وجود آن که مسلمانانی از ھمه نواحی برای نصرت او آمده و خواھان پیکار با آن 

داد، حتی  د بودند، او ھمواره آنان را به خودداری از جنگ دستور میجماعت مفس
گفت: ھر کدام از شما از جنگ بپرھیزد، آزاد است.  کنند که به غالمانش می روایت می

شوم که در حرم  کنی؟ پاسخ داد: از کسانی نمی و به او گفتند: چرا به مکه سفر نمی
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روی؟ گفت: شھر ھجرتم را ترک  م نمیشوند، پس به او گفته شد: به شام ھ ملحد می
خواھم اولین کسی  گویم، پس به وی گفتند: پس با آنان بجنگ، پاسخ داد: نمی نمی

 باشم که با شمشیر جانشینی محمد کرده است. 
ھای او  لذا صبر و بردباری عثمان تا وقتی که کشته شد یکی از بزرگترین فضیلت

ت عثمان طعنه زد که او با تعطیل کردن نزد مسلمانان است. و آن کسی که به شخصی
ای ھم به علی  حدود الھی ریختن خون مسلمانان را مباح کرده بود، در عین حال طعنه

تر از طعنه او به عثمان است به طوری که با کار خود به دشمنان  زد که بسیار بزرگ
را تعطیل علی اجازه داده که در مورد او بگویند: علی حدود واجبه بر قاتالن عثمان 

بارتر از تعطیل حد واجب مربوط  کرد و تعطیل این حدود اگر واجب باشند بسیار زیان
 به قتل ھرمزان است. 

او به خاطر اجتھاد یا ناتوانی معذور که  این اما اگر واجب است که از علی به حجت
 بوده، دفاع شود مطمئنًا عثمان در مورد کار خود بطریق اولی معذور بوده است. 

عثمان خواست حد شرابخواری را درباره ولید بن عقبه اجرا «ا گفته رافضی که: ام
 ».علی او را حد زدکه  آن نکند تا

کذب و دروغ محض است، اتفاقًا این خود عثمان بود که به علی فرمان اقامه حد بر 
. و علی تخفیف قائل شده به او چھل )١(ولید را صادر کرد، چنانکه در صحیح آمده است

 شد.  داد، علی معترض نمی زیانه زد، و اگر حکم به ھشتاد ضربه میتا
علی گفت: تا وقتی که من زنده و حاضرم حد خداوند ضایع «گفته رافضی نیز که: 

 ».شود نمی
این ھم دروغ است، و اگر راست باشد از بزرگترین افتخارات برای عثمان است: چرا 

که  این قامه حد مانع نشد با وجودپذیرفت و او را از ا  که عثمان سخن علی را
کرد آن را بانجام  توانست این کار را بکند، در عوض اگر عثمان اراده کاری می می
رساند و علی قادر به جلوگیری از آن نبود. در غیر این صورت اگر علی قادر بود  می

ک عیب کرد، این ی اند باز دارد و چنان نمی عثمان را از اموری که بر او ایراد گرفته
بینیم که عثمان از علی در خصوص اقامه حدی  لذا اگر میرفت.  برای علی بشمار می

                                           
 ) و جاھای دیگر.۳/۱۳۳۱نگا: مسلم ( - ١
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که الزم دیده بود، اطاعت و پیروی کرده، این داللت بر تدین عثمان و عدالت او 
 کند.  می

عثمان ولید بن عقبه را والی کوفه کرد. این کار از نظر آنان جایز نبود، پس اگر این 
علی قدرت آن را داشت که مانع آن شود، بر وی واجب بوده که مانع  کار حرام بوده و

دانسته است،  دھد که یا علی آن را جایز می شود، حال اگر علی مانع نشده این نشان می
عاجز از ممانعت بوده، اگر عاجز از جلوگیری از دادن امارت به ولید بوده، پس که  آن یا

داد  شود که اگر عثمان اجازه نمی لوم میچگونه قادر به حد زدن وی شده است؟ مع
بود. و اگر عثمان این اجازه را داده این دال بر ایمان  علی قادر به حد زدن بر ولید نمی

 و تدین اوست. 
برخی دیگر را نقض ھا  آن زنند که برخی از اصوًال رافضه سخنان متناقضی می

 کنند.  می
می به اذان روز جمعه افزود که این عثمان اذان دو«در پاسخ گفته دیگر رافضی که: 

 ».بدعت بود و تا امروز به عنوان یک سنت باقی مانده است
نیز مانند ھمه موافق این اقدام عثمان بود چه در زمان خالفت  سگوئیم: علی می

به خالفت رسید دستور که  آن او، و چه بعد از به قتل رسیدنش، از این جھت بعد از
ند در حالی که دستور داد تعدادی از والیان انتصابی عثمان نداد اذان دوم را حذف کن

عزل شوند که از آن جمله دستور عزل معاویه و تعدادی دیگر بود. روشن است که 
شان بود. اما یتر از عزل آن افراد و جنگیدن با ا ابطال این بدعت برای او بسیار راحت

 کردند.  شدند و آن را نقل می علی این کار را نکرد و اگر کرده بود حتمًا مردم با خبر می
 حال اگر گفته شود: مردم مخالف این بودند که علی اذان دوم را حذف کند. 

مردم با عثمان در نیکویی مناسبت اذان که  آن گوئیم: این خود دلیلی است بر می
ند. یعنی حتی کسانی ھمچون عمار و سھل بن حنیف و سایرین از ا مذکور ھمرأی بوده

صحابه نسل اول که ھمراه علی پیکار کردند با آن موافق بودند. و بسیار عجیب است 
کنند که عثمان آن را در حضور انصار و مھاجرین و با  که رافضه امری را محکوم می

اند،  جمعه از آن پیروی کرده موافقت آنان انجام داده است، و ھمه مسلمانان در اذان
اند که در عھد  در حالی که خودشان (رافضه) شعاری را به متن اذان اضافه نموده

دستور به افزودن آن  صنبوده، و کسی نیز نقل و روایت نکرده که پیامبر  صپیامبر 
ما نیز » .... حی علی خیر العمل«گوید:  عبارت داده است و آن این جمله است که می
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در  صدانیم که اذانی که بالل و ابن ام مکتوم در مسجد رسول خدا  طمینان میبا ا
خواندند، حاوی این عبارت  مدینه، و ابو محذوره در مکه، و سعد القرظ در مسجد قبا می

چنانکه  ھم کردند. رافضی نبود. و اگر حاوی آن بود حتمًا مسلمانان آن را نقل می
بریم که آن جمله بدعتی باطل  اند. لذا پی می تر را نقل کرده چیزھای خیلی جزئی

 است. 
به قتل که  آن ھمه مسلمانان با وی مخالف بودند تا«در مورد این گفته رافضی که: 

 ».رسید و بر اعمال وی ایرادھا گرفتند
پاسخ این است که: اگر قصد رافضی آن است که مسلمانان به حدی علیه عثمان 

ھمه آنان خواستار قتلش بوده و بدان که  آن کرد، یا بودند که کشتن وی را ایجاب می
دانیم این ادعایی  شریک در قتل وی بودند، که باید گفت ھمه میکه  آن راضی بودند، یا

کامًال کذب و دروغین است، و عثمان را جز گروھی اندک، ستمکار و طغیانگر به قتل 
ان دزدان از پشت شھر بر او لعنت بر قاتالن عثمان، به س«نرساند. ابن زبیر گفته است: 

وارد شدند، خداوند آنان را به انحاء مختلف ھالک کرد، و تعدادی از آنان زیر جامه 
یعنی: شبانه گریختند، در حالی که اکثر مسلمانان حضور نداشتند، » ستارگان گریختند

و آن تعداد از مسلمانان مدینه ھم که حاضر بودند تا وقتی که عثمان به قتل رسید 
 بر نداشتند که این دسته قصد کشتن خلیفه را دارند. خ

اما اگر منظور رافضی آن است که ھمه مسلمانان در ھمه اقدامات عثمان با وی 
اند، که این نیز دروغ است.  اند یا حداقل در اموری که بر وی ایراد گرفته مخالف بوده

ز مسلمانان، حتی بسیاری بسیاری اکه  این اند جز چون ھیچ امری را بر او ایراد نگرفته
از علمای مسلمان (که شبھه تملق و تعارف برآنان وارد شدنی نیست) با وی موافق 

اند،  اند. آن کسانی ھم که در موارد، مورد سؤال و ایراد عثمان با وی موافقت کرده بوده
ده اند که با علی در مورد ایرادھای وار از نظر مسلمانان ھم بیشتر و ھم بھتر از کسانی

 اند.  بر او موافق بوده
تمام کسانی که تالش کردند وی را به قتل برسانند، بر راه خطا رفتند. آنان ستم 
پیشه، طغیانگر و متجاوزند، و حتی اگر فرض شود که در میانشان کسانی وجود دارد 

 که ممکن است خداوند آنان را مغفرت کند. 
ن غایب بودی و روز جنگ احد فرار کسانی ھم که به او گفتند: در بدر و بیعت رضوا

اند که البته  م بودند، و جز یک یا دو سه نفر چنین اشکالی وارد نکردهککردی، بسیار 
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عثمان و ابن عمر (پسر عمر) و افرادی دیگر پاسخ این اشکال را داده و گفتند: در روز 
اری به جای او نگھد صغایب بود تا از دختر پیامبر  صجنگ بدر به امر پیامبر 

 نماید، پیامبر نیز سھم و اجر او را در آن مورد یادآور گردید. 
با دست خویش بجای عثمان اعالم بیعت  صدر روز پیمان حدیبیه ھم پیامبر 

از دست خود عثمان بھتر و برتر است از جھت بیعت. از  صکردند، و دست پیامبر 
به عنوان فرستاده به وی را  صطرفی علت بیعت ھم خود او بود چرا که وقتی پیامبر 

اند، لذا  سوی مکه فرستاد به وی خبر رسید که مردم مکه با عثمان به ستیزه برخاسته
فرار نکنند و تا پای جان بایستند، پس عثمان در که  آن با اصحاب خود بیعت کرد بر سر

 بوده است.  صبیعت شریک و فرستاده ویژه پیامبر 

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ احد، خداوند متعال فرمود:اما در خصوص روی برگردانی او از جنگ  َّ� 
ْ ِمنُ�ۡم يَۡوَم  َما  ۡ�َۡمَعانِ ٱ ۡ�ََ� ٱتََولَّۡوا َُّهمُ ٱإِ�َّ ل ۡيَ�ٰنُ ٱ ۡسَ�َ ْۖ َولََقۡد َ�َفا  لشَّ بَِبۡعِض َما َكَسُبوا

ُ ٱ َ ٱَ�ۡنُهۡمۗ إِنَّ  �َّ  .]۱۵۵آل عمران: [ ﴾١٥٥َ�ُفوٌر َحلِيٞم  �َّ
ردند، کگر (در جنگ احد)، فرار یدیکت با یروبرو شدن دو جمعه در روز کسانی ک«

و  ؛ب شده بودند، به لغزش انداختکه مرتکرا بر اثر بعضی از گناھانی ھا  آن طانیش
 ».د. خداوند، آمرزنده و بردبار استیرا بخشھا  آن خداوند

کنندگان در جنگ احد در گذشت، و کسانی مشمول  در واقع خداوند از تمام پشت
اند که از عثمان کمترند، حال چگونه کسی چون عثمان با آن ھمه  این بخشایش شده

 شود؟ فضل و برتری و اعمال و حسنات فراوان مشمول این عفو نمی





 

 

 :)۹۵فصل (
کالم شهرستانی را دلیلی برای که  این رافضی برپاسخ به ادعای 

 وجود اختالف بعد از پیامبر گرفته است

ترین مخالفان امامیه است، ذکر  شھرستانی که یکی از متعصب«گوید:  رافضی می
افکنی ابلیس، اختالفی بود که در  کرده است که نخستین سایه فساد ناشی از شبھه

اقع شد، و اولین نزاعی که در آن ھنگام ، وصحین مرض منتھی به وفات پیامبر 
چون بیماری منجر «کند که:  رخداد را بخاری با اسناد به ابن عباس چنین روایت می

شدت گرفت، فرمود کاغذ و دواتی برایم بیاورید تا برای شما چیزی  صبه فوت پیامبر 
در حال گویی ( شانیرپبنویسم که با وجود آن ھرگز گمراه نشوید، عمر گفت: پیامبر 

کند، کتاب خدا برای ما کفایت است، سپس ھیاھویی  ماری و اشتداد تب) مییب
نیز بناچار فرمود: از نزدم برخیزید که نباید در حضور من نزاع  صبرخاست. پیامبر 

 ».کنید
پاسخ این است که گفته شود: آنچه شھرستانی و امثال او در کتب ملل و نحل نقل 

کنند که بسیاری از آن اقوال معموًال بدون سند و  یگر نقل میکنند غالبًا از زبان ھمد می
شھرستانی از که  این آمده است. یاھا  کتاب شان در آن بدون اثبات صالحیت راویان

تألیفات پیشینیان خود در این باب ھمچون ابو عیسی وراق اقتباس و استفاده کرده 
ی از نقلیاتش مورد شک و اتھام است، و ابو عیسی یکی از مؤلفین رافضه و درباره بسیار

است. شھرستانی از تألیفات امثال ابو یحیی و مولفان شیعه دیگر نیز نقل کرده است، 
ھمچنانکه از کتب برخی از پیروان زیدیه و معتزله، عمومًا ضد صحابه نیز روایت و 

 اقتباس کرده است. 
آور  حجتی الزامرا موافق ھوایش بیابد بدون ھرچه  رو ھوای نفس اصوًال دنباله

کننده، به راحتی رد  را مخالف ھوایش باشد بدون حجتی نفیھرچه  پذیرد، و می
ی  کننده تکذیب«تر و  »کنندۀ کذب تصدیق«ای  ھا نیز ھیچ فرقه کند، در میان فرقه می

شان و رھبرانی که آن را  شود، چرا که رؤوس مذھب تر از رافضیان پیدا نمی »راست
ھمه منافق و ملحد بودند، چنانکه بسیاری از اھل علم به این  ایجاد و تأسیس کردند
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ای در این مذھب ظاھر و  کننده اند و این حقیقتی برای ھر تأمل مسأله اشاره داشته
 روشن است. 

ھای مربوط به محاسن صحابه و  اگر فرضًا چنان ھم باشد باز جایز نیست که دانسته
اند  ت پیامبر و احادیث متواتر دریافت شدهفضایل ایشان را که ھمه از کتاب خدا و سن

ناقص و منقطع، بعضی تحریف شده، و ھا  آن ھایی رد کنیم که بعضی از با نقل قول
شوند، اصوًال یقین با شک  به حکم علم و عرف اشکال محسوب نمیھا  آن بعضی دیگر از

پیشینیان شود، و ما در مورد حقایقی که مورد اشاره قرآن و سنت و اجماع  زایل نمی
اند به یقین کامل  بوده و با ادله عقلی و اسناد و اقوال متواتر تصدیق و اثبات شده

بعد از پیامبران بھترین امت اسالم ھستند. ھیچ امر مشکوک و  شایم که: صحابه رسیده
را به ھا  آن بطالنکه  این برد، چه رسد به مورد تردیدی این حقیقت را زیر سؤال نمی

 اثبات برساند. 
ترین مخالفان  ترین و سرسخت شھرستانی یکی از متعصب«اما سخن رافضی که: 

 ».امامیه است
ھای مکرر و زیادی به برخی از مسائل آنان دارد، و  اینگونه نیست، بلکه وی گرایش

کند، به ھمین  حتی گھگاھی چیزھایی از کالم اسماعیلیه باطنیه را ذکر و توجیه می
ی او  اند و شواھدی از کالم و سیره روی از اسماعیلیه کردهجھت برخی او را متھم به پی

شود که وی از  اند، اگر چه ممکن است چنین نباشد، البته گاھی گفته می را دلیل آورده
 یک جھت با شیعه است، و از جھتی دیگر در سلک اشعریان است. 

در حین سایه فساد ناشی از شبھه افکنی ابلیس اختالفی بود که «نیز سخن او که؛ 
 ».در گرفت صبیماری منتھی به وفات پیامبر 

این ھم یک دروغ مسّلم و واھی است. چرا که اگر قصدش این است که این مسأله 
 اساس است.  اند، که این آشکارا باطل و بی اولین گناھی است که مرتکب آن شده

 و اگر مقصودش آن است که آن مسأله اولین اختالفی است که بعد از آن شبھه
 اساس است.  بوجود آمد، که این ھم از چند وجه باطل و بی

اول آن که: شبھه ابلیس باعث اختالفی میان فرشتگان نشد، آدمیان نیز آن را 
 نشنیدند تا اختالفی میانشان ایجاد کند. 

دوم: اختالف ھمیشه و پیوسته در میان فرزندان آدم و از زمان نوح وجود داشته 
 تر از اختالف مسلمانان بوده است.  از مسلمانان بسیار شدید است و اختالف مردم پیش
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رخ داد امری بسیار ساده و معمولی  صوجه سوم آنکه: آنچه در بیماری پیامبر 
بود و از قراری که در صحیح آمده ایشان در بیماری وفاتشان به عائشه گفتند: پدر و 

مردم پس از من در آن  برادرت را نزد من بخوان تا برای ابوبکر چیزی بنویسم که
و ». شوند خداوند و مومنین جز به ابوبکر راضی نمی«اختالف نکنند. سپس فرمود: 

ایشان را چه شده «ای بنویسد که عمر گفت:  شنبه شد خواست تا نوشته چون روز پنج
یعنی عمر شک داشت که آیا آن سخن  )١(»گویند؟ شان مییآیا خواب دیده و سخنان پر

در خواب است، یا کالمی عادی از ایشان است، و ترسید که مبادا ھذیان ناشی از ھذیان 
 صباشد، و این چیزی بود که بر عمر مبھم و مخفی ماند، ھمچنانکه درگذشت پیامبر 

سپس یکی از جمع حاضرین گفت: کاغذی  -بر او پنھان ماند، و حتی آن را منکر شد 
مشاھده فرمود که در آن لحظه  صر بیاورید، و دیگری گفت: کاغذ نیاورید. لذا پیامب

اند: که آیا وی مطلبش را در  ای ندارد، چون آنان در شک کاغذ و نوشته دیگر فایده
نزاعی در که  آن کند، یا در حالت سالمتی. لذا برای حالت دگرگونی بیماری امال می

 رد.کنگیرد، از نوشتن ممانعت 
که خداوند متعال بر ایشان از سویی نوشتن آن مطلب در آن ھنگامه امری نبود 

چیزی را که خدا به آن فرمان  صواجب فرموده باشند، چون اگر چنین بود پیامبر 
کردند، لذا کاری که کردند برای دفع نزاع احتمالی در خصوص  داده بود رھا نمی
 خالفت ابوبکر بود. 

ده کنند آن نوشته دستوری به خالفت علی بو باز از جھل رافضه است که تصور می
است، چون در داستانی که روایت شد ھیچ چیزی دال بر این قضیه نیست، ھیچ حدیث 
معروف و معتبری ھم از محدثین نقل نشده که بگوید ایشان علی را جانشین اعالم 
کردند، در حالی که احادیث صحیح حاکی از خالفت ابوبکر در دست است. با وجود 

به روشنی و با ھایی  روایت از پیش در ص کنند که پیامبر این آنان ھمچنان ادعا می
اند پس دیگر از  اند. اگر ایشان چنین کرده قاطعیت تمام بر خالفت علی تصریح داشته

ھا را  اند. اما اگر مسأله آن است که ممکن بوده آنان که آن روایت نیاز بوده نوشته بی
گوئیم دلیلی نداشته از این نوشته آخری اطاعت  فرمانبری نکنند، میھا  آن اند از شنیده

                                           
 ).۴/۱۸۵۷)، و مسلم (۷/۱۹۹نگا: بخاری ( - ١
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توان  ای می کنند چه فایده کنند. پس این نوشته اگر چنان است که آنان تصور می
 داشته باشد؟ 

رخ داد آن  صاختالف دوم: که در بیماری آن حضرت «پاسخ گفته دیگر او که: 
ز کنید. لعنت بر کسی که از آن عقب بماند. بود که ایشان فرمودند: سپاه اسامه را تجھی

ای  ای گفتند: باید اطاعت فرمان ایشان کنیم و اسامه حاضر شده بود، و دسته دسته
 ».دیگر گفتند: بیماری ایشان شدت گرفته و ما را یارای جدا شدن و مفارقت نیست

این است که: این روایت به اتفاق اھل نقل و حدیث دروغ و ساختگی است. 
و چنین عبارتی با سند ثابت » لعنت بر کسی که از آن عقب بماند«نفرمود:  صمبرپیا

شود، ھیچ کسی از یاران اسامه نیز از  از کتب حدیث یافت نمیھیچیک  و صحیح در
ھمراھی وی امتناع نکرد، بلکه اسامه خود وقتی که از وفات یافتن پیامبر بیمناک شد، 

روم و شما اینگونه ھستید، و من از سواران گفت: چگونه ب از خروج توقف کرد و می
به او اجازه داد بماند، و اگر به او امر  صتان بشوم؟ این بود که پیامبر  جویای حال

از ھیچیک  شد برد، و اگر اسامه عازم می کرد که عازم شود حتمًا از ایشان فرمان می می
مگی آنان با اسامه نیز ھ صماند. پس از وفات پیامبر  افراد سپاھش از او عقب نمی

 بدون اجازه او از آمدن امتناع نورزید. ھیچکس  عازم شدند و
به اتفاق اھل اطالع جزو سپاه اسامه نبود اما روایت شده که عمر در میان  سابوبکر

سپاه بود و با اسامه راھی شده بود، اما ابوبکر از اسامه خواست به وی اجازه ماندن 
ھنگام  صپیامبر که  این امه ھم اجازه داد، با وجودبدھد چون به وی نیاز داشت. اس

غالب اصحاب به ابوبکر که  آن وفات بیش از ھمه بر تجھیز سپاه اسامه اصرار داشت. و با
 ستوصیه کردند که به خاطر احتیاط در مقابل دشمن آن سپاه را عازم نکند، ابوبکر

 آورم.  یین نمیبر افراشتند، پا صگفت: به خدا سوگند رایتی را که پیامبر 
جزو سپاه بودند و منظور ھردو  اما افترازنندگان بر این تصورند که ابوبکر و عمر

پیامبر آن بود که آن دو را از شھر خارج کند تا با علی (در امر خالفت) منازعه نکنند، و 
ترین افراد نسبت به احوال پیامبر و یارانشان  اطالع چنین چیزی را تنھا جاھلترین و بی

 صزنند. پیامبر  کن است ادعا بکنند، یا بزرگترین دروغگویانی که از قصد دروغ میمم
کرد که برای مردم امامت نماز  شان در حضور ھمگان به ابوبکر امر می در دوره بیماری

گماشت مطمئنًا  ھر کسی را به جانشینی خود بر می صجماعت را بجا بیاورد. پیامبر 
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ا که مھاجران و انصار با کسی که با فرمان خدا و کردند، چر ھمه از وی اطاعت می
ن یخاستند، و ھمانان بودند که از د کرد، به جنگ و ستیزه بر می رسولش منازعه می

 اسالم را از ابتدا یاری نمودند. 
نماز  کرد که علی را به جای خود پیش خواست و اراده می می صاگر پیامبر 

فرمود علی را در  توانست مانع شود؟ و آیا اگر اراده می جماعت کند، آیا احدی می
کرد؟ و اگر به  مراسم حج سرپرست حجاج و ابوبکر کند، آیا کسی با ایشان مخالفت می

من است، آیا کسی را یارای آن فرمود: این حاکم شما و امامتان بعد از  یاران خود می
بود که او را از حکومت باز دارد؟ در حالی که دسته دسته مسلمانان مھاجر و انصار که 

از آنان با علی ھیچیک  بودند، پشت وی بودند و صھمگی مطیع مطلق رسول خدا 
 دشمنی نداشت حتی آنانی که علی یکی از نزدیکانشان را به ھالکت رسانده بود. 

خواست آن دو ھمراه سپاه اسامه عازم  خاطر بیم از ابوبکر و عمر بود که می و اگر به
دانستم رسول خدا  گفت: با آن دو بیعت نکنید، و ای کاش می شوند، حتمًا به مردم می

ھراسید؟ در حالی که خداوند وی را نصرت و عزت داده بود و در  از چه کسی می
ن را حتی امر به کشتن پدران و فرزندانشان اطرافش مھاجرین و انصار بودند که اگر آنا

 نمودند.  کرد بالفاصله امتثال امر می می
عالوه بر این خداوند سوره برائت را نازل فرموده بود و در آن از اوصاف منافقین 
پرده برداشته و آنان را به مسلمانان معرفی نموده بود به طوری که نزد رسول خدا و 

 ور بودند. امتش افرادی طرد شده و منف
ترین صحابه  ترین و خاص ترین یاران پیامبر به او، و محبوب اما ابوبکر و عمر نزدیک

و بیشتر از ھمه اصحاب ھم صحبت شب و روز وی بودند، آن دو  ،ن بودنداایش
ترین افراد امت در اطاعت از پیامبر و ترویج دین ایشان بودند. حال چطور انسان  حریص

ین دو تن نزد پیامبر از جنس منافقانی باشند که اصحاب ھمه از داند که ا عاقل روا می
دیدند که  رویگردانی پیامبر از آنان و خوار شمردنشان توسط او خبر داشتند و می

 از آنان را نزد خویش راه ندادند. گذشته ازھیچیک  پیامبر بعد از نزول سوره برائت
 ترین یارانش بود.  و محبوبابوبکر نزد پیامبر عزیزترین، جوانمردترین ھا  این

 ».اختالف سوم در وفات ایشان بوجود آمد«در خصوص گفته رافضی که: 
ماند، و او   پاسخ این است که: تردید نداریم که وفات ایشان در ابتدا بر عمر پوشیده

اشتباه  صفردای آن روز بدان اقرار کرد و اعتراف کرد که در مورد انکار وفات پیامبر 
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بدین ترتیب اختالف و نزاع برطرف شد. لفظ حدیث ھم چنانکه  کرده است، و
شھرستانی آورده نیست، بلکه در صحیحین از ابن عباس روایت است که ابوبکر بر 

کرد، پس به او  مردم ظاھر شد (در مسجد) در حالی که عمر برای مردم صحبت می
ابوبکر روی  گفت: ای عمر بنشین، و عمر از نشستن امتناع کرد، پس مردم به سمت

اما بعد، ھر کدام از شما محمد را «آوردند و عمر را رھا کردند، آنگاه ابوبکر گفت: 
پرستد، بداند که خداوند زنده  پرستید بداند که محمد در گذشت، و ھر که خدا را می می

ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت مِ  َوَما ﴿ میرد. خداوند متعال فرمود: است و ھرگز نمی ن َ�ۡبلِهِ ُ�َمَّ
ۚ ٱ ۡو قُتَِل  لرُُّسُل

َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ٰ َعقَِبۡيهِ فَلَن يَُ�َّ  نَقلَۡبُتمۡ ٱأ ۡعَ�ٰبُِ�ۡمۚ َوَمن يَنَقلِۡب َ�َ

َ
ٰٓ أ َ ٱَ�َ َّ� 

ُ ٱاۗ وََسَيۡجزِي  ٔٗ َشۡ�  ِٰكرِ�نَ ٱ �َّ   .]۱۴۴آل عمران: [ ﴾١٤٤ ل�َّ
 ؛ز بودندیگری نیفرستادگان دش از او، یو پ ؛) فقط فرستاده خداستصمحمد («

رده به کد؟ (و اسالم را رھا یگرد شته شود، شما به عقب برمیکا یرد و یا اگر او بمیآ
به عقب باز گردد، ھرگز به خدا ھرکس  د نمود؟) ویفر بازگشت خواھکت و یدوران جاھل
 ».نندگان) را پاداش خواھد دادک ران (و استقامتکو خداوند بزودی شا ؛زند ضرری نمی

دانستند خداوند این  دھد: به خدا قسم تو گویی که مردم نمی ابن عباس ادامه می
ابوبکر آن را تالوت کرد، و مردم ھم آن را به گوش که  این آیه را نازل فرموده است، تا

دیدم که این آیه را بر زبانش  خود شنیده و دریافت کردند، و من ھیچ کسی را نمی
به خدا قسم چیزی «عمر به من خبر داد که وی گفت:  تالوت نکند. و ابن مسیب از

کند پس زانوھایم خم شد چنانکه پاھایم  شنیدم ابوبکر آیه را تالوت میکه  آن نشد تا
خواند بر زمین افتادم و برایم  ام را نداشتند، و وقتی شنیدم آیه را می تحمل سنگینی

 .)١(»در گذشته است صیقین شد که رسول خدا 
ترین اختالف در میان امت،  اختالف چھارم: در امامت بود، و بزرگ«ه: اما سخن او ک

اختالف در امامت است چرا که در ھر زمانی شمشیری در اسالم بر اصلی دینی کشیده 
 ».نشده چنانکه بر اصل امامت کشیده شد

 –الحمد لله  –پاسخش این است که: این ادعا یک اشتباه بسیار بزرگ است، چرا که 
نه شمشیری برخالفت ابوبکر و عمر و عثمان کشیده شد، و نه در میان مسلمانان 
زمانشان در خصوص امامت نزاعی در گرفته است، چه رسد به کشیدن شمشیر. حتی 

                                           
 ).۲۲۰-۶/۲۱۱)، و جاھایی دیگر، و مسند (۷۲-۲/۷۱بخاری ( - ١
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ایم. آن برخی از انصار چیزھایی گفتند که  تیغی آخته بر سر یک امر دینی نداشته
نی ھمچون اسید بن حضیر، و عباد بن اند، بزرگا ھای آنان بدان معترض شده بھترین

بشر و غیر این دو که از نظر شخصیت و منزلت اجتماعی از سعد بن عباده برتر و 
 اند.  تر بوده فاضل

بھترین خانه «حدیث متواتر ھست که فرمودند:  صچرا که در صحیحین از پیامبر 
بن خزرج،  حارث انصار خانه بنی نجار است، بعد خانه بنی عبداألشھل، بعد خانه بنی 

 .)١(»سپس منزل بنی ساعده و در خانه ھر انصاری خیری ھست
از میان ساکنان سه خانه برتری داده شده: خانه بنی نجار، بنی عبداألشھل و بنی 
حارث بنی خزرج، کسی را سراغ نداریم که در بحث خالفت و امامت نزاعی طرح کرده 

بن کعب و  ب انصاری و ابو طلحه و ابی باشد، بر عکس مردان بنی نجار مانند ابو ایو
 دیگران جز به ابوبکر به کسی رأی ندادند. 

اسید بن حضیر کسی بود که به عنوان سید انصار در روز فتح مکه از سمت چپ 
کرد و ابوبکر در سمت راست ایشان بود. اسید از قبیله  حرکت می صپیامبر 

 سایر مردان انصار نیز چنین کردند.  داد. سعبداألشھل بود و دستور به بیعت با ابوبکر
تنھا سعد بن عباده و حباب بن منذر و گروه اندکی تعلل ورزیدند اما بعد پشیمان 
شده و با ابوبکر صدیق مبایعت کردند، و گفته نشده که کسی از آنان جز سعد بن عباده 

 باز ھم تعلل ورزیده باشد. 
بلکه گناھانی قابل بخشایش سعد ھم اگر چه مردی صالح بود اما معصوم نبود 

خبر داشتند، بھر حال وی جزو سابقین ھا  آن ای از داشته است که مسلمانان از پاره
 است. شاولین انصار

انصار بر پیشنھاد سعد بن عباده برای خالفت که  آن پس قول شھرستانی مبنی بر
ث صحیح و شناسان باطل است، و احادی اند، به اتفاق اھل حدیث و روایت توافق کرده

کنند. لذا شھرستانی و امثال او ھر چند به عمد دروغ  ثابت شده بر خالف آن داللت می
نویسی تعمد دارند.  کنند که در دروغ کسانی نقل قول میھای  کتاب نویسند اما از نمی

مبنی بر تکفین و غسل و  صسخن دیگر رافضی نیز که: علی به انجام فرمان پیامبر 
 ، دروغی آشکار است و با ادعای خودشان تناقض دارد. به دلیلتشییع او مشغول بود

                                           
 ).۴/۳۰۰اود (نگا: سنن ابی د - ١
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شبانه به خاک سپرده شد نه در روز، و گفته شده که ایشان در شب  صپیامبر که  آن
بعد از وفات به خاک سپرده شد، و کسی را به مشایعت و مالزمت قبرش امر نفرمود، 

ن گردیدند که علی به آن علی ھم مالزم قبرشان نشد. بلکه ایشان در منزل عائشه دف
 نامحرم بود. 

کنـد در حالی که  علی را امر به مالزمت قبرش می صگذشته از این چطور پیامبر 
 به او دستور داده بود که بعد از وفاتش امام خلیفه باشد؟  –به زعم آنان  –

از سویی دیگر علی به تنھایی مشغول کفن و دفن ایشان نبود بلکه عالوه بر او 
ای از انصار و ابوبکر و عمر و  ، شقران و عدهصعباس، فرزندان عباس و غالم پیامبر 

حاضر بودند و در  صافرادی دیگر ایستاده بر در منزل در امور غسل و تکفین حضرت 
 ند. ھا در بنی ساعده حضور نداشت آن لحظه

اما چون سنت آن است که خانواده مؤمن امور تکفین میت را به جا آورند، لذا 
نزدیکانش آن امور را بر عھده گرفتند، و مراسم به خاکسپاری را عقب انداختند تا ھمه 
مسلمانان بر جنازه نماز بگزارند. و از آنجا که بخاطر غسل و تکفین جنازه در ھمان 

شنبه بر آن نماز گزاردند و  ز میت خواندن نبود، روز سهروز دوشنبه فرصتی برای نما
 جنازه در روز چھارشنبه به خاک سپرده شد. 

ھمچنین: جنگ و پیکاری که در زمان علی در گرفت بر سر خالفت و امامت نبود. 
اھل جمل و صفین و نھروان ھم بر سر انتصاب امامی غیر از علی نجنگیدند، معاویه نیز 

 ن ھستم نه علی، طلحه و زبیر نیز چنین ادعایی نداشتند. گفت: خلیفه م نمی
از آنان که با علی درگیر شدند (قبل از ماجرای حکمین) خواستار ھیچکس  پس

ھا بر اثر اختالف در  این جنگھیچیک  گماشتن خلیفه دیگری غیر از علی نبودند. و
خلفای  ازھیچیک  اصل امامت و خالفت و یا در بحث جواز یا عدم جواز حکومت

 چھارگانه نبوده است. 
اصوًال نزاعی که میان مردم در امر امامت جاری بود، چیزی بود از صنف نزاع بین 
رافضه و خوارج و معتزله و دیگران در این مورد، اما صحابه اصًال در این خصوص نزاعی 

رد با ھم نداشتند، و احدی از آنان مثًال نگفت: امامی که در موردش نص صریح وجود دا
علی است، و احدی از آنان نگفت: خالفت آن سه تن باطل بوده است، و کسی نگفت 

 که عثمان و علی و ھر که جانب این دو را بگیرد کافر است. 
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اولین شمشیری که در میان اھل قبله که  این بنابراین ادعای مدعی مبنی بر
ادعایی آشکارا  (مسلمانان) آھیخته شد، بر سر اختالف و نزاع در اصل امامت بود،

ترین تأمل در اتفاقاتی که رخ داد، روشن  دروغین است که کذب بودن آن با کوچک
 شود.  می

آمیز بود، و از نظر بسیاری از  جنگی که در گرفت از نظر بسیاری از علما جنگی فتنه
ھا از باب پیکار میان اھل عدالت و اھل ظلم بوده است. نه جنگی بر  ایشان آن جنگ

 ل دینی. سر یک اص
 جنگی ھم که مخالفان عثمان در باب خالفت با وی به راه انداختند، جنگی از قبیل

مخالفان علی بود، ھر چند میان او و آن مخالفان و منازعان نزاعی بر سر ھای  جنگ
 اصول و مبانی دینی وجود نداشت. 

بود  اما اولین شمشیری که بر اثر اختالف در اصول دینی آخته شد، شمشیر خوارج
ھا و  و پیکار با ایشان در شمار خطیرترین پیکارھا بود، آنان کسانی بودند که ابتدا گفته

به جنگ و ھا  آن با اصحاب مخالفت و با ایشان بر سرھا  آن اموری را بر ساختند، و در
ذکرشان  صپیکار برخاستند. آنان گروھی ھستند که در احادیث متواتری از پیامبر 

ای(خارجی) از  در زمان اختالف مسلمانان فرقۀ مارقه«ه فرمودند: رفته آمده، چنانک
دارد که طرف بر حق مسلمانان، آنان را به  بین آنان خروج و سر به شورش بر می

 .)١(»رسانند ھالکت می
کرد پیکار کرد، و نه احدی با  ادعای امامت میکه  آن با احدی به خاطر سنه علی

برخاست، و ھرگز در زمان خالفت علی کسی ادعا نکرد شان به پیکار  وی بر سر امامت
که از وی برای خالفت سزاوارتر است: یعنی نه عائشه، و نه طلحه و زبیر و نه معاویه و 
یاران او، و نه خوارج. بلکه ھمه امت به شایستگی علی و اصلحیت وی بعد از قتل 

طراز علی در آن عثمان معترف بودند و اذعان داشتند که در میان اصحاب کسی ھم
شد، چنانکه عثمان در زمان خود چنین بود. یعنی کسی ھرگز در  دوره یافت نمی

که  این خصوص امامت او و خالفتش با وی منازعه نکرد، و حتی میان دو نفر بر سر
تر از او برای خالفت است، عداوت و منازعه حاصل نگردید. ابوبکر و  کسی دیگر شایسته

 فت کردند. نیز ھمینگونه خال سعمر
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فی الجمله ھر آن که اطالعی از اخبار و اوضاع این اصحاب دارد به علم یقینی 
ای بر سر خالفت سه خلیفه ابوبکر و عمر و  داند که ھرگز میان مسلمانان مخاصمه می

 عثمان در نگرفته، چه رسد به جنگ و درگیری. 
طایفه بر سر آن که غیر در مورد علی ھم به ھمین صورت بود و مالحظه نشد که دو 

کنند، ھر چند ممکن است فرد یا افرادی   تر است با ھم نزاع علی برای امامت شایسته
نسبت به حکومت یکی از چھار خلیفه ناخرسند بوده باشند، چنین چیزی البته 

اند افرادی که حتی از پیامبری  ناپذیر است چرا که از میان مردم بوده اجتناب
اند، پس ھیچ بعید نیست که کسی یا کسانی از خالفت یکی  هناخرسند بود صمحمد

 از خلفا ناخشنود باشند. 
مان روشن شد که صحابه بر سر خالفت ابوبکر و عمر و عثمان و نزاع  پس برای

میانشان جنگی نکردند، یعنی روشن شد که خالفت اینان کامًال بدون شمشیرکشی و 
درگیری پدید آمد، و اگر این اشکال و  خونریزی بود. و تنھا در خالفت علی جنگ و

ای اشکال و ایراد است که درگیری در زمان او  ایرادی باشد در حقیقت برای آن خلیفه
 میان امت پدید آمده است. 

تر است ھمچنانکه  البته این حجت خوارج است که از حجت شیعه محکم
نان ھمچنین تر است، آ تر و دینشان درست شمشیرھایشان از شمشیر شیعه برنده

 صبر طبق احادیث متعددی که از پیامبر ھا  این گویند، با وجود صادقند و دروغ نمی
گر، عصیانگر و گمراھند،  و به اتفاق یاران او روایت شده، آنان (خوارج) گروھی بدعت

حال تکلیف رافضه چه خواھد بود که نسبت به خوارج ھم از لحاظ بینش و خرد و 
ترند، و ھم از لحاظ صداقت و شجاعت و تقوا و عموم فضایل  ندانش و دین بسیار پایی

 نیکو؟! 
ای قدرتمندتر از خوارج سراغ نداشتیم  ھا دسته و با وجودی که در میان دسته

دیدیم که این قوم بر سر خالفت ابوبکر و عمر جنگی نکردند، بلکه ھمگی بر امامت و 
 روی از آن دو اتفاق نظر داشتند.  لزوم دنباله

اختالف پنجم: در مسأله فدک و میراث است، که از «خصوص گفته او که: در 
ترک  چهگذاریم و آن ما پیغمبران میراث بجا نمی«اند که فرمود:  روایت کرده صپیامبر

 ».شود م صدقه محسوب مییا ردهک
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گوئیم: این نیز اختالفی در یک مسأله شرعی است که البته مسأله آن حل و  می
تر از اختالف در  تر و جزئی ای کم اھمیت ختالف در چنین مسألهفصل شده است، و ا

مسأله میراث چند برادر به ھمراه جدشان، و ارث جّده و پسرش، و تقسیم ارث میان 
ھا  آن مادر و دو برادر، و مسائلی از این قبیل است که درباره چگونگی حل و فصل

 ھا بوجود آمده است.  اختالف و منازعه
علی بعد از ماجرای فدک حکومت و خالفت را در دست گرفت و از آن سو وقتی 

فدک و سایر چیزھا به تحت تصرف او در آمد، آن را به فرزندان فاطمه بازنگرداند یعنی 
 و فرزندان عباس نیز چیزی پس نگرفت.  صنبخشید و از ھمسران پیامبر 

ا چنین نکرد، اگر آن کار ظلمی بوده که علی قادر بود آن را برطرف نماید، پس چر
تر از جنگیدن با سپاه معاویه است. آیا علی  در حالی که این کار به مراتب بسیار راحت

حاضر بود با معاویه پیکار کند و آن ھمه شر و خسارت را به جان بخرد، اما حاضر نبود 
 تر از جنگیدن با معاویه بود؟  مالی اندک به اینان بپردازد که مسؤولیتش بسیار سبک

اختالف ششم: در مسأله جنگیدن با اھل رده بود که از «فته رافضی که: دیگر گ
پرداخت زکات سر باز زدند. ابوبکر در خالفت خود با آنان جنگید، اما عمر در ایام 

 خالفتش اجتھاد کرد: او زندانیانشان را آزاد و اموال آنان را به ایشان باز گرداند. 
ماند؛  عان از احوال مسلمانان پوشیده نمیھایی است که بر مطل این ھم از آن دروغ

ھم ابوبکر و ھم عمر بر وجوب جنگ با سرباز زنندگان از زکات (اھل رده) اتفاق نظر 
 داشتند با این تفاوت که عمر بعد از مراجعه و بحث با ابوبکر با وی ھم رأی شد. 

عمر : «خوانیم در سند این ماجرا که در صحیحین از زبان ابو ھریره آمده است می
شوی در حالی که  به ابوبکر گفت: ای خلیفه رسول خدا، چگونه با مردم وارد پیکار می

شھادت ال که  این فرمود: به من فرمان داده شده است که با مردم بجنگم تا صپیامبر 
ھا و  اله اال الله ومحمد رسول الله را جاری کنند، پس اگر آن را به زبان بیاورند جان

حق و حسابی از خداوند بر که  این اند مگر برابر من حفظ و مصون کرده اموالشان را در
حق و حسابی بر گردنشان که  این گردنشان بماند: سپس ابوبکر افزود: آیا نفرمود مگر

باشد؟ این زکات ھمان حق خداوند است که بر عھده ایشان است. به خدا سوگند اگر 
کردند، با آنان بر  پرداخت می صخدا  ای ابا کنند که به رسول حتی از دادن بزغاله
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خیزم. عمر نیز گفت: به خدا قسم دیدم که خداوند سینه ابوبکر را برای  پیکار بر می
 .)١(»گوید مبارزه با آنان گشوده است، پس یقین دانستم که حق می

پس عمر با ابوبکر در خصوص پیکار با اھل رده بر سر پرداخت زکات موافق گردید و 
طور، اھل رده نیز چندی بعد به پرداخت زکات معترف شدند و  ھم ھمین سایر اصحاب

شان یا افرادشان اسیر نگشت و اصًال  از فرزندانھیچیک  دوباره آن را از سر گرفتند و
و نه در عھد ابوبکر، پس  صدر مدینه زندانی وجود نداشت، نه در عھد رسول خدا 

ای از اھل رده بسر  در زندان او عده شود که ابوبکر وفات کند در حالی که چگونه می
 برند؟  می

اختالف ھفتم: در تصریح ابوبکر به خلیفه شدن عمر «پاسخ سخن دیگر او که گوید: 
 ».پس از او است که برخی از مردم گفتند: بر ما درشت خوی خشنی را حاکم کردی

آن است که بگوئیم: چه کسی گفته این اختالف است، در حالی که در عھد 
ای از اصحاب از حکمرانی زید بن  نیز مثل چنین موردی پیش آمد: عده صمبرپیا

ای از امارت دادن به پسر او اسامه شاکی شدند، چندین نفر  حارثه ایراد گرفتند، و عده
ھم از والیان ابوبکر و عمر ناراضی شدند از جمله طلحه که بعدًا از موضع خود برگشت و 

قائل بود. افرادی ھم که از حاکمیت زید و اسامه  او بیشترین احترام را برای عمر
شاکی بودند با اطاعت از فرمان خداوند و رسول او ھمچون طلحه به موضع رضایت 

 بازگشتند. 
اختالف ھشتم: در امر شورا بود، که بعد از اختالف بر «گوید:  رافضی ھمچنین می

 ».خالفت عثمان به توافق رسیدند
دروغی است که اھل حدیث بر کذب بودنش متفق پاسخش این است که: این ھم 

ھستند؛ چرا که احدی در خصوص خالفت عثمان اختالف نکرد. تنھا عبدالرحمن تا 
سه روز با مردم مشورت کرد تا اطالع یافت که مردم کسی را ھمطراز عثمان 

نشین ھم مشورت کرد ھر چند این بر برخی گران  دانند. او حتی با دوشیزگان حرم نمی
 . آمد

                                           
 ).۱/۵۱)، و مسلم (۹/۱۵نگا: بخاری ( - ١
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شود حتمًا  با مردمان زیادی مشورت میھا  آن اصوًال در چنین اموری که در خصوص
با ھا  آن توان در خصوص آید که در ھر حال نمی ھایی به میان می حرفی یا حرف

 قطعیت و یقین سخن گفت. 
که  آن و اختالفات فراوانی پیش آمد، از جمله«در خصوص این گفته رافضی که: 

وی را بدانجا فرستاده بود، به  صه را از تبعیدگاھی که رسول خدا عثمان حکم بن امی
یعنی مطرود رسول خدا  ص» طرید رسول الله«مدینه بازگرداند، و حکم کسی بود که 

نام گرفته بود. او در روزگار خالفت ابوبکر و عمر بسیار از آن دو طلب عفو و درخواست 
حتی عمر وی را از محل اقامتش در یمن کرد که آنان پاسخی به او ندادند،  بازگشت می

 ».به چھل فرسخ دورتر تبعید کرد
ن امری را اختالف بشمارد، پس باید ھر بار که خلیفه یگوئیم: اگر رافضی چن می

کنند، این موارد را ھم اختالف بنامد، در  ای منازعه می کند و عده حکمی صادر می
ئل ارث و میراث و طال و امثال حالی که قول رافضی در خصوص اختالفاتشان در مسا

تر و سودمندتر از این امور است، چرا که اختالف در امور ارث و طالق از  آن صحیح
به ھا  آن موارد منقول و گزارش شده نزد اھل علم است که ذکر و مناظره در خصوص

رساند، و آن اختالف در امری کلی است که مناسب است درباره  مردم سود و فایده می
 ناظره صورت بگیرد. آن م

رود، و به عنوان مسایل  اما امثال این اموری که ذکر شد از مسائل جزئی فراتر نمی
 اختالفی که قابل مناظره باشد مطرح نیستند. 

باید بگوئیم در آنچه رافضی گفته دروغ و کذب فراوانی ھست از ھا  این با وجود
و مطرود رسول  صرسول خدا جمله آنچه درباره مسأله حکم و تبعید شدن او توسط 

را نقل ھا  این خواندن او، و نیز سایر امور گفته شده است، اصًال چه کسی صخدا 
به یمن رفته است؟ و اصوًال علت  چه وقتکرده؟ و سند آن کجاست؟ و اصًال حکم 

خواندند  او را در شھری که طائف می صتبعید او به یمن چه بوده، حال آن که پیامبر 
 تر است؟  که از یمن به مکه و مدینه نزدیک مستقر کرد،

اند که تبعید حکم درست نیست،  از سویی چندین نفر از اھل علم و اطالع ذکر کرده
اند  او را به طائف تبعید نکرد، بلکه او خود به طائف رفت، برخی ھم آورده صو پیامبر 

که ایشان وی را تبعید کردند، اما سند صحیحی در خصوص چگونگی ماجرا و علت آن 
 اند.  ذکر نکرده
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و از جمله تبعید کردن عثمان ابوذر را به ربذه، و «درباره گفته دیگر رافضی که: 
ھای آفریقا به او که مبلغ  حکم، و بخشیدن خمس غنیمت تزویج دخترش با مروان بن

 ».رسید آن به دویست ھزار دینار می
پاسخ این است که: درباره داستان ابوذر قبًال صحبت شد. در خصوص تزویج 
دخترش با مروان سوال این است که کجای این کار اختالف بر انگیزاست؟ اما در 

م چه کسی این خبر را نقل کرده؟ از پرسی خصوص بخشیدن خمس غنایم آفریقا می
 سویی معلوم و معروف است که خمس آن غنایم معادل چنان مبلغی نبوده است. 

بن سعد بن  و از جمله آن اقدامات پناه دادن او به عبدالله «پاسخ سخن دیگر او که: 
خون او را مباح اعالم کرده بود، و اقدام دیگر دادن  صابی السرح است که پیامبر 

 ».یت مصر به اوستوال
 –این است که: اگر مراد آن است که عبدالله تا وقتی که از عثمان والیت یافت 

ھمچنان مھدور الدم بود که باید گفت تنھا  -شود  چنان که از عبارت دانسته می
ممکن است چنین چیزی را  صجاھلترین افراد نسبت به احوال و سیره رسول خدا 

 این واقعیت اتفاق دارند که در آن سال فتح مکه، پس از بگوید؛ چرا که ھمه مردم بر
بن سعد را مھدور اعالم کرد، عثمان  ای از جمله عبدالله  خون عده صپیامبرکه  آن

نیز با شفاعت عثمان برای عبدالله، با او  صآورد و پیامبر  صوی را نزد پیامبر 
د به سلک مسلمانان عادی بن سع بیعت کرده و به او امان داد، و بدین ترتیب عبدالله 

 در آمد که جان و مالشان مصون و محفوظ بود. 
فرمانده سربازانش معاویه بن ابی سفیان، کارگزار و «در جواب گفته رافضی که: 

بن عامر را والی آنجا  والی شام بود، و حاکم کوفه سعید بن عاص و بعد از او عبدالله 
 ».کرد و ولید بن عقبه را والی بصره نمود

گوئیم: معاویه را عمر بن خطاب بعد از وفات برادرش یزید بن ابی سفیان به  می
جای او به والیت منطقه شام گماشت، پس از آن بود که عثمان نیز والیت سراسر ناحیه 

اش  شام را دوباره به او سپرد. رفتار او با مردم شام از نیکوترین رفتارھا بود و رعیت
بھترین «نقل شده که فرمود:  ص. در صحیح از پیامبر داشتند بسیار وی را دوست می

دارند، بر آنان درود  دارید و دوستتان می امامان شما آنانی ھستند که دوستشان می
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داشت و  معاویه نیز مردم خود را دوست می». )١(فرستند فرستید و بر شما درود می می
 کردند.  دعا میکرد و مردمش نیز وی را دوست داشته برایش  بر ایشان دعا می

اما در خصوص والی کردن سعید بن عاص بر کوفه باید گفت مردم کوفه دائمًا از 
والیانشان شاکی بودند، بر آنان افرادی چون سعد بن ابی وقاص، ابو موسی اشعری، 
عمار بن یاسر و مغیره بن شعبه را گماشت و آنان از ھمه این افراد ناراضی شده 

فتار کوفیان در این خصوص معروف است: بدون شک آنان در ھا کردند. اصًال ر تیشکا
کردند، از سویی دانستیم که عثمان و  دوره خالفت عثمان بیشتر شکایت و گالیه می

تعدادی از نزدیکان خود را به حکومت گماردند که این امر شکایات و ھردو  بعلی
 مشکالتی به بار آورد. 

اختالف نھم: در زمان خالفت امیر «گوید:  در مورد سخن دیگر رافضی که می

بعد از توافق در مورد بیعت با ایشان ایجاد شد. اوًال: خروج طلحه و زبیر  ÷المؤمنین
به طرف مکه، و ھمراه کردن عایشه با خودشان به طرف بصره و بعد برافروختن جنگ 
معروف به جنگ جمل با ھمراھی او علیه علی، و اختالف بین علی و معاویه و جنگ 
صفین، و ترک کردن عمرو بن عاص ابوموسی اشعری را، و ھمچنین نزاع بین او و 
شروران معروف به مارقین در جنگ نھروان، که در ھمه احوال علی با حق و حق با 

علیه امیر المؤمنین که از جمله ھا  آن علی بود، و ظھور خوارج در زمان او و شورش
کی تمیمی، و زید بن حصین طایی را بن قیس، و مسعر بن فد  آنان امثال: اشعث

بن سبأ ظھور  توان نام برد. نیز در عھد او غالتی(غالیان یا تندروان) چون عبدالله  می
که فرمود:  صکردند و گمراھی و بدعت از این دو فرقه آغاز شد و راست گفت پیامبر 

 .»توز روه در مورد تو دچار ھالکت شوند: ھوادار افراطی، و دشمن کینهگدو «
حال با چشم انصاف در کالم این مرد بنگرید که آیا اسباب فتنه جز از سمت این 

 .)٢(»خیزد؟ مشایخ بر می
پاسخ این است که: گفته شود: این کالم از آن مواردی است که تبانی شھرستانی را 

کند. اگر اینگونه نیست پس چرا آنگاه که سخن از  در این کتاب با شیعه روشن می
گوید حق با اینان بود، نه با دیگران،  آورد در موردشان نمی و عثمان می ابوبکر و عمر

                                           
 قبًال سند آن ذکر شد. - ١
 است. شسه خلیفه اول ابوبکر، عمر و عثمان» مشایخ«منظور از  - ٢
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در ھمه امور حق با علی و علی با حق بوده «گوید:  آید می ولی چون سخن از علی می
داری روایت کند، و یا به ھر  ؟ ناقل اگر غرضی ندارد: یا باید امور را با امانت»است
مدعی که حق با علی و علی با حق بود و حقی حقش را بدھد. در مورد ادعای  ذی

تخصیص دادن این مسأله تنھا به علی بدون نسبت دادن آن به سه خلیفه اول، باید 
 گفت که جز شیعه احدی از مسلمین قائل به چنین چیزی نیست. 

اختالف «دھد این گفته خود اوست که:  از دالیلی که بطالن این سخن را نشان می
چون معلوم است که » از توافق در مورد بیعت با وی واقع شدنھم در زمان علی بعد 

ی زیادی از مسلمانان با او بیعت نکرده بودند. حتی بسیاری از مردم مدینه و مکه  عده
که او را دیده بودند با وی بیعت نکردند، چه رسد به آنان که فاصله بسیاری داشتند 

 مانند مردم شام و مصر و مغرب و عراق و خراسان. 
شود اما درباره  چگونه چنین چیزی در خصوص بیعت علی گفته میکه  این دیگر

بیعت عثمان که ھمه مسلمانان بر آن اجتماع کردند و میان دو نفر نزاعی حاصل نشد، 
 شود؟  ر نمیکچنین حرفی ذ

که  آن ای که با کنایه به طلحه و زبیر و عایشه زده بدون ھمین طور است طعنه
گاھی میشان عذر یا د برای دانند که طلحه و زبیر  لیلی بیاورد. در حالی که اھل علم و آ

از ابتدا قصد جنگ با علی را نداشتند و اھل شام ھم ھمینطور قصدشان جنگ نبود، 
 از این دو دسته را نداشت. ھیچیک  خود علی ھم قصد پیکار با

گرفت. اصوًال جنگ جمل بدون اختیار علی و بدون خواست شامیان و دیگران در 
چرا که آنان ھمه بر امر مصالحه و اقامه حدود بر قاتالن عثمان توافق کرده بودند، اما 
آن قاتالن دسیسۀ دیگری چون دسیسه اولشان چیدند بدین ترتیب که ناگھان به 

ردند، آنان نیز به دفاع از خود پرداختند، سپس کطلحه و زبیر و یارانشان حمله 
اند. لذا  دادند که طلحه و زبیر به آنان ھجوم آورده چینان چنین به علی خبر دسیسه

دسته قصد دفع حمله داشتند ھردو  علی نیز به دفاع از خود ناچار به حمله گردید. و
شناسی نیز چنین نظری دارند. حال  نه آغاز به جنگ. تعداد زیادی از دانشمندان سیره

توبیخ نیست که حرفی پذیرفته که دلیلی برای  اگر ھمه این امور بر وجھی صورت 
ماند، اما اگر اشتباه یا گناھی از یک یا ھر طرف قضیه سر زده است، که دانستیم  نمی

شان  این مسأله ھم ناقض حکم کتاب و سنت مبنی بر اولیای برگزیده و پرھیزکار بودن
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شود و ناقص آن نیست که جزء حزب رستگار و بندگان صالح و بھشتی خداوند  نمی
 باشند.





 

 

 :)۹۶فصل (
وضعیت رافضه در اسالم و بیان کمک و همکاری آنان با کفار بر 

 علیه مسلمانان

ید گوید: حال با چشم انصاف در کالم این مرد بنگر در جواب جمله رافضی که می
 ».خیزد که آیا اسباب فتنه جز از سمت این مشایخ بر می

گوئیم: اتفاقًا اصل فتنه در اسالم از شیعه ظھور کرد، که آنان ریشه و اساس ھر  می
ای که در اسالم  ھا ھستند، چرا که نخستین فتنه فتنه و شری و سنگ آسیاب فتنه

 صسند خود از پیامبر بوقوع پیوست کشته شدن عثمان بود، چنانکه امام احمد در م
در امان بماند، امان ھا  آن سه قضیه ھستند که ھر که از«روایت کرده که فرمود: 

ای مظلوم، و  ھمیشگی و راستین یافته است: وفات من، کشتن به ناحق خلیفه
 .)١(»دجال

شود که  ھای جھان را مطالعه کند برایش روشن می ھر کس که اخبار ھمه فرقه
تر بر ھدایت، و دورتر از فتنه و تفرقه و اختالف از یاران و اصحاب  ھرگز جماعتی متفق

ظھور و بروز نکرده است، جماعتی که به گواھی خداوند بھترین  صرسول خدا 

ِ َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ فرماید: یون مچھا ھستند  امت ُمُروَن ب
ۡ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
 لَۡمۡعُروِف ٱ أ

ِ  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  ِۗ ٱَوتُۡؤِمُنوَن ب  .]۱۱۰آل عمران: [ ﴾�َّ
ه) امر به کنی(چه ا ؛اند ده شدهیآفرھا  انسان ه به سودکد ین امتی بودیشما بھتر«

 ».دیمان دارید و به خدا اینک ر میکمعروف و نھی از من
شود که دورترین افراد از گروه ھدایت یافته و منصور ھمان  نیز برای وی روشن می

ترین طوایف ھواپرستند که تنھا منسوب به  ترین و ظالم رافضه ھستند چون ایشان نادان
تر و  اند. و بھترین این امت ھمان صحابه ھستند چون در میان امت از آنان یکدل اسالم
و دورتر از تفرقه و اختالف سراغ نداریم و تمام آنچه از نقص و تر بر راه ھدایت  ھمراه

                                           
 ).۲۸۸، ۵/۳۳)، (۱۰۹، ۴/۱۰۵مسند ( - ١
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شود در مقایسه با عیوبی که در سایر امت ھست بسیار ناچیز  عیب درباره آنان ذکر می
 و اندک شمار است. 

شوند  شان قائل می شوند یا برای ای که برای برخی متصور می اما اختیارات نداشته
داند یا کس دیگری را به مثابه معصوم  امامی را معصوم میرا اعتباری نیست. مثًال یکی 

به عالم، شیخ یا امیر و حاکمی که  این داند ھر چند وی را معصوم ننامد مانند می
وی فردی عالم و متدین و نیکوکار است و اعمال صالح زیادی که  این معمولی به مجرد

اشتباه و گناه و توانایی و  بدست او انجام گرفته به وی نسبت غیب دانی و معصومیت از
شوند چنین کسی ھرگز  دھند به طوری که مدعی می طاقت مافوق بشری می

شود که به  حتی به بسیاری از این افراد چیزھایی نسبت داده می .شود خشمگین نمی
 دھند.  انبیا نسبت نمی

 َوَ�ٓ ﴿ این در حالی است که خداوند متعال به نوح و محمد امر فرمود که بگویند:
قُوُل لَُ�ۡم ِعنِدي َخَزآ�ُِن 

َ
ِ ٱأ ۡعلَُم  �َّ

َ
قُوُل إِّ�ِ َملَكٞ  ۡلَغۡيَب ٱَوَ�ٓ أ

َ
 .]۳۱هود: [ ﴾َوَ�ٓ أ

دانم! و  ب ھم نمییم خزائن الھی نزد من است! و غیگو من ھرگز به شما نمی«
 ».ام م من فرشتهیگو نمی

ؤالی را بداند و به انجام ھر اما این جاھالن از امامشان توقع دارند که جواب ھر س
ای از  کاری قادر باشد، و ھمچون مالئکه از نیازھای بشری مبری باشد. چنین خواسته

گویند ھیچ  حاکمان و والیان امور ھمچون خواسته خوارج از عموم امت است یعنی می
گناھی مرتکب شده باشد از نظر ھرکس  مسلمانی نباید مرتکب ھیچ گناھی شود و

باطل و بر ھا  این ری است که در آتش جاودان خواھد سوخت. البته ھمهایشان کاف
 خالف آفرینش و تشریع خداوندی است. 

، و در مرحله دوم اھل حدیث و سنت محض در صبنابراین اگر صحابه رسول خدا 
گمان  اند، بی صف اول ھدایت و دین حقیقی و نیز مبراترین طوایف از گمراھی و انحراف

 رافضه در ھمه این امور بر عکس ھستند. 
اساسی ھست که بر  و روشن شد که در کالم این فرد (شھرستانی) موارد باطل و بی

کند. نیز باید گفت  جاھالن کسی بدان استناد نمی ماند و جز ھیچ عاقلی پوشیده نمی
این فرد با شیعه آشنا و متصل بود و با چیزھایی که در کتابش ذکر کرده در ھواپرستی 

شود، بلکه از  آنان سھیم شده است، با آن که او جزء دانشمندان علم حدیث قلمداد نمی
و استناد نیست. ھر  صنف مورخانی است که افراد صاحب بصیرت را به ایشان اعتماد
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برد که اصحاب  حدیث و تفسیر و فقه و سیره نظر کند پی میھای  کتاب که در
ای  ھای بیابان ظلمت بودند، و اصل ھر فتنه و بلیه پیشوایان ھدایت و چراغ شپیامبر

ھایی که به وقوع  ھا و درگیری شیعیان و ھواداران آنان ھستند، و بسیاری از جنگ
برد که ریشه و ماده آنان  پیوست فقط از جھت آنان آغاز شده است، و نیز پی می

ھای فاسدی را بدعت نھادند تا  ندیشهھایی بر ساخته و ا منافقانی ھستند که دروغ
دین اسالم را تباه و افراد ضعیف النفس را دچار لغزش کنند. این بود که ھا  آن بوسیله

شان بود، سپس تحت لوای علی خزیدند  برای قتل عثمان کوشیدند که نخستین فتنه
ازار فتنه بکه  این ورزی به او و به اھل بیت، بلکه به منظور اما نه بخاطر محبت و عشق

 را در میان مسلمانان بر پا کنند. 
کنیم که شیعه به طرفداری از دشمنان مرتد اسالم مانند  از این جھت مشاھده می

اند  گویند: آنان مورد ظلم واقع شده بنی حنیفه از پیروان مسیلمه کذاب برخاسته و می
فر مجوسی کند)، و به ھواداری از ابولؤلؤ کا (چنانکه صاحب ھمین کتاب ذکر می

شود که از عمر در خواست نمود تا با اربابش  پردازند. کسی که در مورد او روایت می می
در خصوص خراج او صحبت کند، عمر قصد داشت این کار را بکند اما کمی درنگ 
کرد. در این فاصله وی به خاطر دشمنی با اسالم و مسلمین و دوستی با مجوسیان و 

مر، وی را به قتل رساند. چون عمر ھنگام گشودن نیز جھت انتقام گرفتن از ع
 شان را به ھالکت رسانده و اموالشان را تقسیم کرده بود.  کشورشان امرای

ترین دشمنان خدا و پیامبر او که از اسالم کینه  پرسیم آیا جز سرسخت حال می
د که از شو اطالع است، چه کسی پیدا می دارد و کسی که کامًال از حال و روز ابولؤلؤ بی

 ابولؤلؤ جانبداری کند؟ 
یم و چون ھر فرد خردمندی گذار دادھای گذشته و گذشتگان را وا مییاصًال ر

بینم که بخش عمده  کنیم، می ھای نزدیک به خود می نظری ھم به زمان خود یا زمان
آنان یک که  این گیرد و ھا و فسادھا در اسالم از طرف رافضه نشأت می ھا و شرارت فتنه
 انگیزی و ایجاد شرارت در میان امت دست بردار نیستند.  از فتنه نفس

دانیم یا با اخبار متواتر به ما رسیده است که  به عنوان مثال ھمه ما نیک می
ھا در اسالم بوجود آورد: استیالی  ھا و شرارت چنگیزخان پادشاه مغول کافر چه فتنه

از  صخویشاوندان رسول خدا اسالمی و بر نزدیکان و ھای  سرزمین کفار مشرک بر
بنی ھاشم چون فرزندان عباس و دیگران از طریق قتل و خونریزی، به اسارت گرفتن 
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شان از آیین  زنان و تجاوز به آنان و به زنجیر بندگی کشیدن کودکان و منحرف کردن
ھایی که بتخانات و  اسالم؛ قتل عام علما و روحانیون اھل قرآن و نماز، تعظیم بتخانه

اند، بر مساجد و باال نشاندن مشرکان و مسیحیان و برتری دادنشان بر  سه نام دادهکنی
مسلمین، ھمه این موارد در حدی از فساد و قباحت ھستند که ھیچ عاقلی تردید به 

داخلی و ھای  جنگ مسلمانان بسیار زیانبارتر ازبه حال  ھا آن دھد که خود راه نمی
داند که اگر رسول  و ھر خردمندی نیک می ای آنان است. اختالفات میان دسته

ھا  آن کرد، بیزاری و انزجار و خشمش نسبت به چنین قضایایی را مشاھده می صخدا
بود که نسبت به درگیری دو مسلمان بر سر  می  تر از بیزاری تر و افزون بسیار گران

 داد.  حکومت به ایشان دست می
افران را علیه مسلمین یاری و معاونت بینیم که آن ک رافضه را میھا  این با وجود

اند آنگاه که ھالکو پادشاه کافر مغول در سال  کنند و چنانکه مردم شاھد بوده می
ششصد و پنجاه و ھشت وارد شام شد، رافضیانی که در شام ساکن شھرھای دمشق و 

بودند. بیشترین نصرت و یاری را به ھالکو برای بر پا کردن ھا  آن حلب و حومه
 ت و اجرای مأموریتش در سرنگونی امپراطوری مسلمانان رساندند. حکوم

دانند. آن  عالوه بر این مورد، مردم از عام و خاص آنچه را که در عراق گذشت می
ھای فراوان ریخت. وزیر خلیفه  سال که ھالکو به عراق رسید، خلیفه را کشت و خون
ھای فراوانی  شکارا و نھان کمکآن روز ابن علقمی از خاندان رافضی بود این خاندان آ
 به ھالکو کردند تا مقصود شومش را به نتیجه برساند. 

اند و مسلمانان آنان را در  ھمچنین گفته شده که آنان ھمراه چنگیزخان بوده
اند. ھر گاه مسلمانان با صلیبیون درگیر  سواحل شام و جاھایی دیگر با ھم دیده

گرفتند و در گشودن  را به ھر طریق ممکن می ھا شدند، آنان در نھان طرف صلیبی می
ورزیدند چنانکه در فتح عکا و سایر شھرھا کردند، و  شھرھایشان تعلل و سستی می

دانستند، حتی آنگاه که در سال پانصد و نود و نه  حکومت آنان بر مسلمین را بھتر می
ی در آن ارتش مسلمانان در ھم شکست و شام را ترک کرد، آنان به فساد و تبھکار

سرزمین و انواع قتل عام و غارت اموال و امور دیگری پرداختند که از آن جمله است: 
ھا، مقدم داشتن مسیحیان بر مسلمانان و حمل اسراء و اموال و  حمل پرچم صلیبی

 سالح مسلمانان برای مسیحیان و غیره. 
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اند از  ندیده اند و آنان که به چشم این و امثال چنین اموری را مردم به چشم دیده
ام ذکر کنم،  اند. من ھم اگر بخواھم اموری را که شنیده و دیده افراد متعدد شنیده

 شود  حجم کتاب ضخیم می
ھایی از مساعدت آنان با کفار بر ضد مسلمانان و در  اینھا اموری مشھود و نمونه

جھت تحقق سلطه آنان بر مسلمین و اسالم بود که گذشت. حال بر فرض که 
اند که از دشنام دادن به عثمان  ھایی بوده نان (صحابه) اھل ظلم و فسق و بدعتمسلما

و علی بدتر بوده است. فرد عاقل باید بنشیند و تشخیص دھد کدام بد و کدام بدتر 
 است. 

کنیم که اھل سنت ھر چند چیزھایی درباره خوارج و روافض و  آیا مشاھده نمی
گویند اما ھرگز با کفار علیه دین خودشان ھمکاری  میگری  ھای اھل بدعت سایر فرقه

خطرتر  ھایی کم کنند، و ھرگز قدرت یافتن و ظھور کفر و کافران را بر ظھور بدعت نمی
 دھند؟  ترجیح نمی

کنند، نگاه کنید به کارھایی که در  رافضه اگر فرصت و توان بیابند ھیچ تقوا نمی
او تصنیف شده، کردند، که چگونه شر و حکومت سلطان خدابنده که این کتاب برای 

شد، ھمه قوانین اسالم  تر می یافت و قوی ھایی از آنان صادر شد که اگر ادامه می تباھی
خواھند که نور خداوند را با دھانشان  کردند! اما آنان می را بدان تباه و ابطال می

، ھر چند نور خود را کامل کندکه  این خواھد جز خاموش کنند، ولی خداوند نمی
 کافران را این امر ناخوش آید. 

اما در خصوص خلفا و صحابه باید گفت ھر خیری که مسلمانان تا روز قیامت 
اند از ایمان و اسالم و قرآن و علم و معارف و عبادات و دخول به بھشت و رھایی از  دیده

ین اصحاب ھای ا آتش و پیروزی بر کفار و علو کلمه الله، ھمه به برکت کارھا و تالش
ھا کردند. ھر  بوده است که دین خدا را تبلیغ و در راه او مجاھدت صرسول خدا 

مدیون خواھد  نمومنی که به خدا ایمان آورده باشد تا روز قیامت نسبت به صحابه 
بود، ھر چیزی ھم نصیب شیعه و ھر فرقۀ دیگری شده، به برکت ھمین اصحاب شده 

خلفای راشدین ھستند، چرا که خلفا بیش از سایر  است. و بھترین صحابه تابع بھترین
شوند، و  صحابه در پی خیر و صالح دین و دنیا بودند، حال چگونه آنان منبع شرارت می

 این روافض منبع خیر و صالح؟ 
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گیرد و با صحابه  نیاز به ذکر ندارد که این رافضی ھم جانب ھمان روافض را می
شم دلش را کور کرده فساد کسی که خداوند چ دشمنی دارد. پس آیا این جز از شر و

 شود؟ ناشی می

َها َ� َ�ۡعَ� ﴿ بَۡ�ٰرُ ٱفَإِ�َّ
َ
ُدورِ ٱِ�  لَِّ� ٱ لُۡقلُوُب ٱَوَ�ِٰ�ن َ�ۡعَ�  ۡ�  .]۴۶الحج: [ ﴾٤٦ لصُّ

ور کھاست  نهیه در سکی یه دلھاکشود، بل نا نمییھای ظاھر ناب ه چشمکچرا «
 ».شود می
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و اثبات امامتش  سابطال دالیل رافضی در مورد معصوم بودن علی

 بر این مبنا

فصل سوم: در ادله دال بر امامت امیر المؤمنین علی بن ابی «گوید:  رافضی می
، ادله این مسأله بسیار زیاد و غیرقابل شمارش است، لذا صطالب پس از رسول خدا 
رویم: شیوه اول: در ادله  کنیم و مطابق چھار شیوه پیش می ما موارد مھم را ذکر می
 عقلی که پنج تا ھستند: 

امام واقعی  ÷باید معصوم باشد، و حال که چنین است پس علینخست: امام 
 است. 

تواند تنھا زندگی  مقدمه اول: از آنجا که انسان فطرتًا موجودی اجتماعی است، نمی
را خود به ھا  این کند چون برای زنده ماندن نیاز به خوراک و پوشاک و مسکن دارد و

نیازمند است. ھا  انسان اعدت دیگرتواند فراھم کند بلکه به کمک و مس تنھایی نمی
شتابد تا زندگی  بنابراین ھر انسانی برای تأمین مایحتاج ھمنوعش به کمک او می

انسانی سامان یابد و بر پا شود، اما از آنجا که در جامعه ھمیشه احتمال تنازع برای بقا 
کند، و چه  یھست، ھر فرد از افراد گاھی به آنچه در اختیار فرد دیگر است نیاز پیدا م

بسا نیروی غریزی و شھوانی او وی را به طرف خشونت و ظلم و زورگیری از ھم نوعش 
وسوسه کند. که این مسأله به نوبه خود به وقوع ھرج و مرج و آشوب و فتنه منجر 

ماند تا آدمیان را از  ای جز انتصاب امامی معصوم نمی خواھد گردید. اینجاست که چاره
و نزاع باز دارد، و داد مظلوم از ظالم بستاند، و حق را به  ظلم و تعدی و خشونت

دار ببخشد. چنین امامی نباید اھل خطا و نسیان و معصیت باشد، چون در غیر این  حق
شود  شود. چون آنچه باعث نیاز به امام معصوم می صورت به امام دیگری نیاز پیدا می

پذیر باشد، به جای او به  مامی اشتباهھمانا جایز الخطا بودن افراد امت است. لذا اگر ا
ماند و در غیر این  امام دیگری نیاز خواھد افتاد، اگر آن امام معصوم باشد که امام می

 صورت باز به امام دیگری نیاز است. 
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روشن است که ابوبکر و عمر و عثمان به اتفاق ھیچ کدام معصوم «مقدمه دوم: 
 ».امام استنبودند، اما علی معصوم بود لذا او 

مقدمه یاد شده باطل ھستند. در خصوص ھردو  گوئیم: در پاسخ این موارد می
 دھیم:  مقدمه اول به او پاسخ می
گوئیم که معصوم خود پیامبر است، و  می –در صورت صحت  –ما بموجب این دلیل 

گاھی امت به اوامر و  اطاعت از ایشان در ھر زمان ھا بر ھمه افراد واجب است. علم و آ
تر از علم پیروان امام به اوامر و نواھی امام عصر یا امام  نواھی ایشان نیز بسیار کامل

ی فرامین او را  است، امامی معصوم که امت ھمه صباشد. این رسول خدا  منتظر می
شود که اگر معصوم ھم  شناسد. اما معصوم آنان به فردی غائب و منتظر منتھی می می

داند. حتی رعیت علی نیز به آن اندازه که امت، اوامر  باشد کسی امر و نھی او را نمی
دانند. علمی که امت رسول  دانند، اوامر و نواھی امام خود را نمی پیامبرشان را می

نیاز کرده است. تا  دانند آنان را از ھر امام دیگری بی اوامر و نواھی او میاز  صالله
اند که در چیزی از معرفت دینشان  جایی که آنان تا کنون به کسی نیاز پیدا نکرده

 سرپرست و مسوولشان باشد.
بینیم که کسی  بوده است باز می صحتی اگر فرض کنیم وجود امام به امر پیامبر 

 مردم را در دست نگرفته که برایش ادعای معصومیت بکنند. جز علی والیت 
ھای علی در یمن و خراسان و جاھای  و ما با قطع و یقین خبر داریم که از رعیت

دانستند علی به چه چیزھایی امر کرده، و از چه اموری نھی  دیگر کسانی بودند که نمی
د که علی خود از آن کردن ای رفتار می کرده است، و حتی کارگزاران وی به گونه

 اطالع بوده است.  بی
اند باید گفت که آنان از امر و نھی  در مورد وارثانی که علم محمدی را به ارث گرفته

گاه ھستند، و در روایت خبر از ایشان صادق ھستند. و در این دو زمینه بسیار  حضرت آ
فشان این است که اند. اینان تمام حر تر از کارگزاران و والیان علی عمل کرده موفق

گوئیم: این کالم از چند وجه  ای وجود داشته باشد. و ما می حتمًا باید امام معصوم زنده
 باطل است: 

ایم. در زمان ما نیز امامی  وجه نخست: آن که تاکنون امامی با این اوصاف نداشته
ن سراغ نداریم که برای وی ادعای چنین اوصافی بکنند، یا خود مدعی آن باشد. چنی

امامی نزد پیروانش مفقود و غائب است، و نزد عاقالن و اھل خرد اصًال وجود ندارد. 
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سازد، کسی که بر مردم والیت  ھای امامت را محقق نمی از آرمانھیچیک  چنین چیزی
یابد حتی اگر اندکی صفت جھل و ظلم ھم در وی باشد، مطمئنًا برای آنان  می

 ای بر ایشان ندارد. از وجوه فایده سودمندتر از کسی است که به ھیچ وجھی
از  –شود  چنانکه مشاھده می –حتی ھمین منتسبان به امام معصوم در امورشان 

دھند اما  جویند. یعنی خود را به معصوم نسبت می کسانی غیر از آن امام استعانت می
 کنندگان این گیرند. لذا تصدیق رادی ناسپاس یا ستم پیشه کمک و راھنمایی میاز اف

توانند از  بینند، نمی ای نمی امام معصوم منتظر که نه از دین او و نه از دنیایش فایده
 از اھداف امامت را استفاده کنند. ھیچیک  امامشان

اگر ھدف غیرقابل حصول باشد، دیگری احتیاجی به اثبات و تھیه وسیله ھم باقی 
طلب ھا  آن ربوط بهھا جز برای رسیدن به مقاصد و اھداف م ماند؛ چون وسیله نمی
شوند. پس ھر گاه از نبود یا انتفای ھدف مطمئن باشیم، بحث و سخن در وسیله،  نمی

به ھا  انسان تالشی بیھوده و عبث خوھد بود. و این به منزله آن است که کسی بگوید:
کسانی نیازمندند که به آنان خوراک و آب و غذا برساند. و غذای آنان باید چنین، و 

ھاست، آنگاه از آن سو  د چنان باشد، و این مخصوص فالن دسته از انسانآبشان بای
 ترینشان ھستند.  و مفلسھا  انسان معلوم باشد که آن دسته از مستمندترین

شود؟ و چه سودی پیروی از چیزی  ای در طلب چیزی است که یافت نمی چه فایده
اصوًال به دو چیز دروی  دانیم امام که ھیچ نفعی ندارد، مترتب است؟ در حالی که می

شود: یا به علم او نیاز است تا تبلیغ و تعلیم داده شود، و یا به عمل او تا با  نیاز پیدا می
 نیرو و اقتدار آن عمل بتواند مردم را یاری برساند.

ای دارد و نه از دومی؛ اگر اینان را علمی باشد آن  اما این امام منتظر نه از اولی بھره
اند، و اگر ایشان را عملی باشد دو حالت دارد: اگر آن  فراد پیش از او گرفتهرا از اقوال ا

توان گفت آن را از مسلمانان  عمل مورد توافق و رضایت ھمه مسلمانان باشد می
اند، در غیر این صورت آن عمل را از کفار و کج دینان و ملحدان و امثال  استفاده کرده

ترینشان در علم و  ترین مردم در عمل، و جاھل تواناند. چرا که آنان نا آنان اخذ کرده
ادعای تبعیت از علم و قدرت معصوم دارند، آنان را نه که  این دانش ھستند، و با وجود

 دھد جز ادعا ھیچ چیز ندارند.  علمی است و نه قدرتی، که این نشان می
یط امامت گانه به تنھایی در بر دارنده ھمۀ شرا از امامان دوازدهھیچیک  ھمچنین

 اند.  نبوده
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رساندند که  تر از علی ھمانقدر از دانش و دین خود به مردم فایده می امامان پایین
بن حسین و فرزند او جعفر بن محمد  رساندند، مثًال علی  به امت میشان  افراد امثال

آموختند که خداوند و علمای زمانشان به ایشان آموخته بودند، و  چیزی را به مردم می
 تر بودند.  تر و برای امت نافع زمان خودشان افرادی بودند که از آنان عالم در

این امر نزد اھل علم و معرفت معروف و شناخته شده است. اگر ھم فرض شود که 
کند چون از آنان، کارھایی که از  اند زیاد فرقی نمی آنان داناترین و دیندارترین امت بوده

آمده است، یعنی قدرت الزام مردم به حق، و  ، برنمیآمد صاحبان حکومت و قدرت بر می
 اند.  بازداشتن آنان از امور باطل را نداشته

در امامانی که بعد از سه امام اول آمدند مانند دو عسکری نه علم چندانی، و نه 
قدرت چنانی یافت نشد که مورد استفاده امت اسالم قرار بگیرد. آنان ھمچون 

ھا بوده و از حرمت و جایگاھی برخوردار بودند. و در آنان  یھمنوعانشان از نسل ھاشم
آن اندازه از معرفت و علم دینی و اسالمی بود که در نزد عموم مسلمانان بوده، و برای 

 کرده است.  انجام و فھم امور دین و دنیا کفایت می
این اند،  اما این که گفته شود آنان خصوصیات دانشمندان و اھل دانش را دارا بوده

رو دانشمندان و طالب علوم دینی چنانکه نزد سه تن  را از آنان سراغ نداریم، از ھمین
ای  اند. اگر چیز قابل استفاده ذی نکردهیاند، نزد بقیه فرزندان علی تلم اول تتلمذ کرده

بردند، ولی طالبان علم راه و مقصود خویش را نیک  یافتند حتمًا از ایشان بھره می می
 شناسند.  می

شود مردم بدو اقبال کرده  چنانچه انسان دارای نسب شریفی باشد این امر باعث می
ھایش را بپذیرند. چنانکه دیدیم ابن عباس چون فرد بسیار عالمی بود امت به  دانسته

ھا بردند، تا جائی که نام و ذکر او شھره خاص و عام  ارزش وی پی برده و از او استفاده
 گردید. 

کران او پی  ن صورت بود وقتی که مسلمانان به علم و فقه بیشافعی ھم به ھمی
 بردند، به محضر درسش شتافتند و به علم و فقه شھره شد. 

خواھد، و ما  اما اگر انسان مطلوب خود را در چیزی نیابد، آن را از آن چیز نمی
بینیم که مثًال اگر در مورد شخصی بگویند: فالنی طبیب یا نحوی است، و چنان  می

بزرگش کنند تا طبیبان و نحویان به او روی آورند و به حضورش برسند، در اینجا اگر 
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اینان پی ببرند که آن شخص علم چندانی درباره طب و نحو در خود ندارد از وی روی 
 ای برای آن شخص ندارد.  گردانند، و دیگر ادعا و بزرگداشت جاھالن فایده می

اند کردند که، بر خداوند تعیین قدر، قدرت  فتهامامیه از معتزله این سخنشان را گر
 دادن و توفیق و عنایت واجب است. 

تر است  سپس خود گفتند: امامت واجب است، و آن نزدشان از نبوت ھم واجب
گویند: ما با علمی یقینی و  ھاست، می چون امامت نوعی عنایت و توفیق در تکلیف

گروھی رئیسی پر ھیبت، فرمانروا،  دانیم که اگر براساس عرف و عادات ھمیشگی می
تر و از فساد  مقتدر و پر توان و مسلط بر امور داشته باشد، آن گروه به صالح نزدیک

دورتر خواھد بود. و ھر گاه رئیسی نداشته باشند دچار ھرج و مرج شده از صالح دور و 
گا به فساد نزدیک خواھند بود. و این قضیه ھان از ای عقلی و منطقی است که جز ناآ

گویند: چون این توفیقی در تکلیف است پس  کند. می عرف و عادات کسی انکارش نمی
 کنند.  واجب است، سپس شروع به ذکر صفات مختلف امام ھمچون عصمت و غیره می

چندی بعد تعدادی از خودشان سؤالی برای خودشان مطرح کردند و گفتند: 
غایب است پس آن عنایت حاصل از او در اکنون  گوئید: امام عنایتی الھی است و ھم می

حالت غیبت کدام است؟ و اگر توفیق مورد صحبت در ھنگام غیبت امام حاصل نیست، 
پس دیگر جایز نیست که آن امام توفیق الھی فرض شود که در آن صورت صحبت از 

گوئیم: عنایت  اساس است. و در جواب این سؤال گفتند: ما می امامت معصوم ھم بی
اند حاصل است، و  ر زمان غیبت برای آنان که وی را در زمان ظھورش شناختهامام د

 اند که معتقد به امامتش نیستند.  تنھا کسانی از این عنایت محروم
ھمچنانکه توفیق معرفت برای کسی که خدا را نشناخته وجود ندارد، و تنھا شامل 

رتیب این سؤال ھم ساقط شود که خدا را شناخته باشند، و گفتند: به این ت کسانی می
 یابد.  شود و اعتقاد به امامت معصومین وجوب می می

بعد به آنان گفته شد: اگر توفیق و عنایت در زمان غیبت ھم ھمچون زمان ظھور 
نیاز گردند و تا لحظه مرگ از او  شود که از ظھورش بی حاصل شدنی است الزم می

گوئیم:  آنان پاسخ دادند که ما می کنند و این بر خالف مذھبشان است.  دنباله روی
عنایب امام در زمان غیبتش برای فرد معتقد به او از باب ایجاد نفرت و بازدارندگی از 
معاصی و قبایح ھمچون زمان ظھور امام است. اما ما ظھور او را برای چیز دیگری 
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منین کردن دست ستم پیشگان از جان و مال و زندگی مؤ دانیم، و آن کوتاه ضروری می
 و ایجاد عدالتی است که جز به وسیله وی برای ما میسر و شدنی نیست. 

اساس و باطل است، به آن علت  اما پاسخ ما ھم آن است که: این کالمی آشکارا بی
کرد و  سی بود که عقول و عادات بدان حکم میککه آن امامی که او را عنایتی خواندید 

ر گروھی رئیس پر ھیبت، فرمانروا، مقتدر و پر اوصافی برای آن قائل شدید و گفتید: اگ
تر  توان و مسلط بر امور داشته باشد، آن گروه به واسطه چنین رئیسی به صالح نزدیک

که  این و از فساد دورتر خواھد بود، و در او شرط معصومیت قرار دادید، گفتید: بخاطر
شن است که آنانی شود، و رو ھدف نفرت و باز دارندگی جز با وجود عصمت محقق نمی

از آنان ھیچیک  دارای چنین اختیاراتی نبودند،ھیچیک  که قبل از امام منتظر آمدند
 مسلط بر امور و دارای نفوذ نبودند. 

خلیفه شد اما به اندازه خلیفه پیش از خود از قدرت و اقتدار و نفوذ فراگیر  سعلی
تداری نبودند و فقط در حد برخوردار نبود. باقی ائمه اثنا عشریه ھم صاحب قدرت و اق

 دادند.  افراد نظیر خود کارھایی انجام می
در خصوص امام غایب ھم باید گفت که کاری صورت نداده است. و ھر فرد معترف 

داند وی بیش از چھارصد و شصت سال است که غیب شده و چون  به وجود او که می
برد که این  ود کند، پی میاقامه حدکه  این تواند ظھور کند چه رسد به ترسد نمی می

تواند که به کسی امر یا نھی کند، و لذا ھرج و مرج و فساد در وی باقی  امام نمی
 نخواھد ماند. 

ترین و فاسدترین و   به ھمین خاطر است که طوایف رافضه پر ھرج و مرج
ھا ھستند و در میانشان اختالف و نزاع و دیگری و حق خوری در  ترین فرقه متفرق
شود چه رسد به  از فرق کافر کیش مثل آن مشاھده نمیھیچیک  ست که درحدی ا

 اند.  مردمانی که بر راه اسالم
عنایت امام غایب ھمانند زمان ظھور شامل پیروانی که  این سخن دیگر آنان مبنی بر

ای آشکار است. به این دلیل که اگر امام  شود که به او معتقد ھستند، نیز مبالغه می
دھد که در زمان  کند کارھایی چون اقامه حدود و وعظ و غیره انجام میغائب ظھور 
 را ندارد. پس در ظھور او عنایاتی ھست که در غیبتش نیست. ھا  آن غیبت امکان

عنایت او تنھا شامل که  این ھمچنین تشبیه معرفت امام غائب به معرفت خداوند و
خداوند موجودی که  این فت بهشود نیز قیاسی باطل است؛ چرا که معر پیروان او می
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دھد و ھم از  کند، و در عوض آن پاداش می ّحی و قادر است که امر به پرستش می
نماید، شناخت و علم به  کند، و گناھکاران را مجازات می معصیت و نافرمانی نھی می

ترین اسباب رغبت و محبت به او و بیم و تقوا از اوست، یعنی  این مسائل یکی از قوی
کند و به  با دانستن این مسائل تمایل به انجام کار نیک و دریافت ثواب آن می بنده

گاه و  نماید چون می دوری میھا  آن خاطر ترس از مجازات معاصی از داند پروردگارش آ
 کند.  قادر است و سنت او به این امور حکم می

بیش از شود که  اما چگونه شناخت شخصی موجب انجام اوامر و ترک نواھی او می
نام و نشان است. کسی را مجازات نکرده و به کسی  چھار صد سال است مفقود و بی

امر و که  این ترسد ظھور کند، چه رسد به پاداشی نداده است، وی حتی از بیم جان می
شود، بلکه دانستن عجز  نھی ھم بکند. چنین کسی نه تنھا باعث ترک گناه پیروان نمی

شود، به خصوص که زمان  به انجام کارھای زشت می و ھراس او موجب روی آوردن
ھای متوالی پشت سر ھم آمده و گذشته و او ھنوز نه کسی  غیبت طول کشیده و دوره

 را معاقبه کرده و نه احدی را پاداش داده است. 
کرد و نابکاران را  اگر بر فرض چنین امامی ھر صد سال یک مرتبه ظھور می

از والیان امور ھریک  رساند که از فایده و عنایتی را نمینمود، باز ھم آن  مجازات می
رسد، حتی اگر گفته شود بر فرض او ھر ده سال یا ھر سال یک  مسلمانان به امت می

کند باز ھم آن منفعت حاصل از والت امور که ھمیشه حضور دارند را  مرتبه ظھور می
ھایی که در بعضی امور  ھا و ستم رغم گناه علی –داشت، اتفاقًا ھمین والیان  نمی
دھند و اقامه  ای که انجام می خیرات و حسنات و امور و احکام شرعی –کنند  می

کنند، چندین برابر اعمالی است که فردی ھر چند وقت یک بار انجام  حدودی که می
دانند که  دھد، حال بگذریم از امامی که کًال غایب و مفقود است و عموم علما می می

دانند که او عاجز  صًال وجود خارجی ندارد، و معتقدان به وجودش ھم میچنین امامی ا
کنند، اقدامی انجام  از مردم عادی میھریک  و بیمناک است، و ھرگز به اندازه کاری که

 به حد والیان امور رسیده باشد. که  این نداده چه رسد به
اقتدار و دست تواند بدھد؟ نفوذ و  چنین امامی چه ھیبتی دارد؟ چه فرمانی می

تواند برای مردم رئیس، فرمانروا، پرھیبت و  توانایش کدام است؟ چنین چیزی کی می
 با نفوذ و اقتدار باشد تا با وجودش به صالح و مصلحت نزدیک شوند؟ 
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یابیم که این قوم در نھایت جھل و  لذا ھر گاه در این مسأله تدبر کنیم در می
ند. بطوری که فایده چنین امامی را در زمان بر گویی بسر می گری و سفسطه مبالغه

دانند که در زمان ظھور و حضورش برای مردم  ای می عجز و غیبت او برابر با فایده
رغم عجز و بیم و نبودش عنایتی است، به ھمان اندازه که  دارد، و معرفت او علی

 تگویند مجرد این شناخت عنایت اس شناختش در زمان حضور او عنایتی است. می
 شناخت خداوند متعال عنایت است. چنانکه  ھم

گوئید: حتمًا باید امام معصومی باشد تا این امور را انجام بدھد.  وجه دوم: شما می
آیا مقصود شما این است که خداوند حتمًا باید چنین امامی با چنین صفاتی که گفتید 

زینه اول مورد نظر مردم باید با چنین فردی بیعت کنند؟ اگر گکه  آن بیافریند؟ یا
خلق نکرده است؛ نھایت ادعایی ھا  ویژگی شماست، که خداوند احدی را با این صفات و

توانید بکنید آن است که بگوئید: علی معصوم بود ولی خداوند وی را بر ھمه  که می
چیز مسلط نفرمود، و او را نصرت نداد، نه بوسیله خودش و نه بوسیله فرستادن 

 خود برای او، تا بتواند اموری را که گفتید در میان امت محقق سازد. سربازانی از سوی 
گویید: علی در زمان خالفت سه خلیفه اول عاجز، مقھور و مظلوم  اتفاقًا شما می

بود، و آنگاه نیز که صاحب سپاه و سربازی شد، سپاھیان دیگری علیه او بر خاستند و با 
کارھایی را انجام دھد که خلفای پیش از او جنگیدند، به طوری که حتی نتوانست آن 

 او به انجام رساندند، خلفایی که از نظر شما ظالم و ستمگر بودند. 
به عبارتی خداوند به خلفای پیش از علی نصرت داد و ایشان توانستند اقدامات 
مفید و صالحی را به ثمر برسانند اما به علی نصرت نداد تا حتی در ھمان حد اقداماتی 

 دھد. انجام 
شود که خداوند چنین معصوم منصوری را که از خدا  در نھایت نتیجه می

اید، اصًال نیافریده است. و اگر منظور شما این است که: مردم باید با چنین  خواسته
گوئیم: به ھر حال مردم چنین بیعتی   امامی بیعت کرده و وی را یاوری کنند، می

 اش بخوانید. به ھر تقدیر امید، و چه نافرمانینکردند حال چه این کارشان را اطاعت بن
از معصومین شما نصرتی ندیدند، نه از طرف خداوند، و نه از سوی مردم. این ھیچیک 

 شود. لذا ھایی ھم که ذکر کردید جز با نصرت و یاری حاصل نمی مصالح و خوبی
است، چون  دارید، ھرگز بدست نیامده از این اھدافی که از وجود امام توقع میھیچیک 

 کامل نشده است. ھا  آن وسایل
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وجه سوم: این است که پرسیده شود حال که ھمه وسایل الزم برای حصول این 
گم و مفقود است، چرا جایز ھا  آن اھداف فراھم نیست، بلکه بسیاری از شروط تحقق

نیست که شرط مفقود، ھمان شرط عصمت باشد؟ و اگر مقصود مفقود است: چه به 
که در ھر حال تفاوتی در  -عصمت، و چه به خاطر ناتوانی و عجز معصوم خاطر عدم 
کند که خداوند باید امام معصومی را  ، پس چطور عقل حکم می-کند  نتیجه نمی

 آفریده باشد؟ 
آفریند، اما  در حالی که خداوند چنین کسی را برای تأمین مصالح بندگانش می

ریده، حتی به واسطه او مسائل نامیمون و چنین فردی را عاجز از تأمین آن مصالح آف
 آید. امور فاسدی به وجود آمد که توضیح آن در ادامه می

کرد، شر و فساد  وجه چھارم: آن است که اگر خداوند این معصوم را خلق نمی
شد، چون وجود او اوًال باعث دفع ھیچ شری نشد تا گفته  کمتری در دنیا حاصل می

فع کرده است، اتفاقًا وجودش موجب شد که عامه شود: وجود او فالن شر را د
مسلمانان و اھل سنت او را تکذیب کردند، و با پیروانش دشمن شدند، و به او و یارانش 

ھایی در آن میان شکل گرفت  معصوم است، تباھیکه  این ستم روا داشتند، و با تقدیر
 داند.  را نمیھا  آن که جز خداوند کسی مقدار

زیرا در خالفت خلفای سه گانه  ،اند و بقیه ائمه دوازده گانه معصوم نبوده سعلی
 ،(ابوبکر، عمر، عثمان) و خلفای بنی امیه و بنی عباس ظلم و شرک کمتر بوده است

که  این و با وجود ،اند فرض نماییم که علی و بقیه ائمه معصوم بودهکه  این نسبت به
ای که کسی معصوم  اند، مگر به ھمان اندازه نبردهاند شر و بدی را از بین  معصوم بوده

 پس در معصوم بودنشان شر بوجود آمد نه خیر!! ،نبوده آن را از بین برده است
حال چگونه ممکن است که خداوند حکیم چیزی را به قصد ایجاد خیر بیافریند، که 

 شود؟  از وجودش جز شر و تباھی حاصل نمی
 این شر از ظلم مردم در حق او ناشی شده است. در جواب این سؤال اگر بگویند: 

گوئیم: اگر خداوند حکیم وی را برای دفع ظلم مردم بیافریند، اما در عین حال  می
تر خواھد شد، در این صورت چنین آفرینشی  بداند که اگر چنین کند، ظلم مردم افزون

فرزند  از روی حکمت و حکیمانه نخواھد بود، و ھمچون آن خواھد بود که شخصی
خود را به معلمی بسپارد تا او را تربیت و اصالح کند اما در عین حال بداند که فرزند او 

 کند، آیا ھیچ حکیمی چنین کاری خواھد کرد؟  ھرگز از معلم یا مربیش اطاعت نمی
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وجه پنجم: حال که انسان فطرتًا موجودی اجتماعی است، و وجود معصوم ھم برای 
ز مردم شھر الزم و ضروری است، آیا شما ادعا دارید که دفع ظلم و شر و پلیدی ا

ای که خداوند به وجود آورده است معصومی ھست که به  ھمواره در ھر شھر یا جامعه
 دفع ظلم مشغول است یا خیر؟ 

اگر پاسخ شما آری است، که چنین چیزی به ھیچ وجه صحت ندارد، مگر در بالد 
معصوم وجود دارد؟ یا آیا در شام نزد معاویه کفر یا در سرزمین مشرکین و اھل کتاب 

 معصومی بود؟ 
از ھریک  گوئید: امام برای ھمه شھرھا یکی است، اما نمایندگانی در اگر ھم می

 شھرھا دارد. 
گوئیم: آیا ھر امام معصومی در ھمه شھرھای روی زمین نماینده دارد یا در  می

 برخی شھرھا؟ 
گویی است، و اگر  ھرھا، که این مبالغه و ستیزهتان آن است که: در ھمه ش اگر پاسخ

 گوئید: فقط در برخی از شھرھا.  می
گوئیم: پس تفاوت چیست ھر گاه چیزی که ذکر کردید بر خدا واجب است، و  می

 ھمه شھرھا ھم نیازشان به معصوم یکی است؟ 
وجه ششم: آن است که گفته شود: آیا تنھا این معصوم معصوم است؟ یا ھمه 

اند؟ که البته آنان ادعای مورد دوم را ندارند. در عین حال که  دگان او نیز معصومنماین
معصوم نبودند،  صمبالغه بزرگی خواھد بود، چرا که نمایندگان (کارگزاران) پیامبر 
ھایی سر زد که مثل  کارگزاران علی ھم ھمینطور، اتفاقًا از برخی از آنان شر و معصیت

 ثًال سر نزده است. پس عصمت کدام است؟ آن از کارگزاران معاویه م
 و اگر بگویند: عصمت تنھا برای امام شرط است. 

به خصوص که معصوم  –گوییم: در این صورت پس مردم سرزمین غائب از امام  می
برند، در حالی  چه نفعی از عصمت امامشان می –عاجز از کنترل کارگزاران خود باشد 

کند، از غیر  نند، غیرمعصوم میانشان داوری میخوا که پشت سر غیرمعصوم نماز می
 کند؟  کنند، و غیرمعصوم اموالشان را اخذ می معصوم اطاعت می

 شود.  و اگر توضیح دھند که: ھمه این امور به معصومین ارجاع داده می
چنانکه عمر و عثمان و معاویه و  –گوییم: اگر معصوم قادر و دارای قدرتی بود  می

گاه است دربارهقاد –غیره بودند   ر به آن نبود که آن عدالت واجبی را که خود بدان آ



 ٥٧٧ و اثبات... س): ابطال دالیل رافضی در مورد معصوم بودن علی۹۷فصل (

تواند انجام دھد این  از پیروانش تمام و کمال اجرا کند، بلکه نھایت آنچه میھریک 
تواند بر آنان بگمارد، ولی اگر در آن  ترین شخصی را که می است که بھترین و مناسب

 جا فردی کارا و عادل برایشان حاکم کند؟ میان فرد الیق یا عادلی را نیافت چه؟ از ک
اگر بگویند: اگر خداوند چنین اشخاصی نیافریده باشد، تکلیف از امام برداشته 

 شود.  می
گوییم: این دقیقًا یعنی آفریدن فرد کارا و عادل مطلق بر خداوند واجب نیست،  می

بلکه بر امام واجب است که آنچه در توان دارد انجام دھد. مردم ھم ھمینطور بر ایشان 
ترین بندگان خدا را بر خود حاکم سازند، ھر چند که نقصی ھم  واجب است که شایسته

 داشته باشد.  در قدرت یا در عدالت او وجود
خداوندا، از پایداری فاجر و سستی امین به تو شکایت و پناه «فرمود:  می سعمر

این سخن عمر است که در تدبیر سیاسی نظیر نداشت، حال دیگران چگونه ». برم می
 باید باشند؟ 

این برای وقتی است که حاکم خودش قادر و عادل باشد، اما اگر معصوم عاجز و 
و بدتر اگر اصًال مفقود األثر باشد چاره چیست؟ چه کسی او را از  ناتوان باشد چه؟

گاه می دھد؟ و چه عاملی یا کسی آنان  شان به او خبر می کند و از اوضاع احوال پیروان آ
اگر یکی از نائبان ابتدا تظاھر به ھا  این کند؟ گذشته از را به اطاعت کامل از او ملزم می

المال را تصاحب کرده و در  د اموال زیادی از بیتاطاعت از او کند. اما چندی بع
خواھد یا ای برای وی  قصرھای شاھانه سکونت گزیند، در آن صورت معصوم چه چاره

 توانست اندیشید؟ 
حال معلوم شد که یک نفر معصوم اگر قدرتی ھم دارا باشد، ھدف را محقق 

گم و که  این ه رسد بهاو عاجز یا مغلوب ھم باشد؟ و چکه  این سازد، چه رسد به نمی
اصًال حقیقت یا وجود که  این غایب بوده نتواند با کسی سخنی بگوید؟ و چه رسد به

 نداشته باشد. 
وجه ھفتم: جلوگیری معصوم از ستم مردم به یکدیگر و اجرای عدالت در مورد آنان 

 د ازباشد، اما بع فرع بر دفاع او از حق خود و جلوگیری از مظلوم واقع شدن خودش می
تواند از  روشن شد چنین معصومی چنان ناتوان و عاجز است که حتی نمیکه  این

خودش دفع ظلم کند و برای خویش استیفای حق نماید، یا حتی حق زنی را از میراث 
تواند بکند؟ و چه د به او باز گرداند، باید پرسید، پس این معصوم چه ظلمی را دفع می
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پرسیم اگر معصوم غایب یا بیمناک باشد  رداند؟ و میتواند بازگ حقی را به حقدار می
ظالمان به او تعرض کنند جرأت ظھور در ده یا شھری را ندارد، و که  این چنانکه از بیم

برد، زمین  اکنون بیش از چھار صد و شصت سال است که وی در چنین حالتی سر می
ندارد که خود را بر را سراسر ظلم و فساد فرا گرفته است، و او ھنوز یارای آن را 

کند؟ یا حق را به مستحقان  ھمگان آشکار کند، پس چگونه از مردم دفع ظلم می

مۡ ﴿ دھد؟ براستی اینان چقدر در خور این فرموده حق تعالی ھستند که: می
َ
نَّ  أ

َ
َ�َۡسُب أ

ۡو َ�ۡعقِلُوَنۚ إِۡن ُهۡم إِ�َّ كَ 
َ
ۡ�َ�َُهۡم �َۡسَمُعوَن أ

َ
نَۡ�ٰمِ ٱأ

َ
َضلُّ َسبِيً�  ۡ�

َ
 .]۴۴الفرقان:[ ﴾٤٤بَۡل ُهۡم أ

فھمند؟! آنان فقط ھمچون  ا مییشنوند  شتر آنان مییبری ب ا گمان مییآ«
 .»ه گمراھترندکانند، بلیچھارپا

وجه ھشتم: آن است که گفته شود: نیاز انسان به رسیدگی به بدن خودش، 
ه خداوند متعال نفس انسان را شدیدتر از نیاز شھر به رئیس یا حاکم آن است، و ھر گا

معصوم نیافریده است، چگونه بر او واجب است که رئیس (حاکمی) معصوم بیافریند؟ 
تواند در نھان خود کافر باشد، و در نھان خود مرتکب معاصی  در حالی که انسان می

خبردار شود، و اگر خبر ھا  آن ھا و فسادھای زیادی شود، بدون آن که معصوم از ظلم
را بگیرد، پس اگر چنین چیزی واجب نیست ھا  آن تواند جلوی اشته باشد نمیھم د

 چگونه آن دیگری واجب است؟ 
وجه نھم: آن است که گفته شود: آیا فلسفه وجود امامان این است که به واسطه 
وجودشان خیر و مصلحت از فساد بیشتر شود. و آدمیان با رھبری آنان به مصلحت 

بمانند؟ یا نه، منظور از وجود ائمه آن است که مصلحت و خیر نزدیک و از فساد دور 
 مطلق حاکم شود و ھیچ فسادی باقی نماند؟ یا مقصود مقدار معینی از مصلحت است. 

اگر مورد نخست مراد است که چنین چیزی در زمان اغلب والیان امور نیز حاصل 
بھتر از زمان علی شده است، و چنین مقصودی در عھد ابوبکر و عمر و عثمان حتی 

حاصل شد، و در عھد حکومت خلفای بنی امیه و بنی عباس بسیار بیشتر و بھتر از 
گانه محقق گردید. نیز چنین ھدفی بوسیله پادشاھان روم و ترک و ھند و  ائمه دوازده

بیشتر حاصل گردیده تا بوسیله غایب منتظری که ملقب به صاحب زمان است. چون 
نبود حاکم و یا ولی امر بسیار بیشتر از فسادی است که با وجود  فساد و تباھی ناشی از

تری برای والیت در ھمان زمان وجود  شود، ھر چند که افراد شایسته او حاصل می
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شصت سال با امامی ستمکار بھتر از گذشتن یک شب «اند:  داشته باشند، چنانکه گفته
 ».بدون امام است

ود از امام پدید آمدن صالح مطلق و عدم ھر اما اگر گفته شود: بلکه مراد و مقص
 گونه فساد است. 

گوییم: چنین چیزی واقع نشده است و خدا چنین چیزی نیافریده است، او  می
کننده برای بوجود آمدن چنین چیزی را ھم بوجود  ھای مساعد حتی اسباب و زمینه

و ملزومات آن را نیاورده است. چه کسی توانسته چنین حالتی را واجب و الزم دانسته 
پندارد که عقل ما فوق بشری دارد، و یا در  بر خداوند واجب بکند؟ چنین کسی یا می

ای اصًال  صدد نکوھش و تخطئه پروردگار خویش است. چون در ھر صورت چنین قضیه
 امکان تحقق یافتن ندارد. 

شود، اما ھمین سخن درباره  ای در مورد افعال بندگان گفته می چنین مسأله
معصوم شدیدتر است، چون مصلحت او به اموری خارج از دامنه قدرت او، و حتی خارج 
از قدرت خداوند از نظر معتزلیان رافضه بستگی دارد، لذا واجب شمردن آن بر خداوند 

 از بندگان است. ھریک  زیانبارتر از واجب دانستن صالحیت و معصومیت برای
مام معصوم نباشد، به امامی دیگر نیاز اگر ا«گوید:  وجه دھم: چنانکه رافضی می

شود یا جایزالخطا  خواھد بود، و جواز نیاز به امام دیگر آن است که از امام خطایی دیده 
 ».باشد

شود: چرا جایز نیست که اگر امام مرتکب خطا و اشتباھی شد،  که پاسخ داده می
گاه سازد که در این صورت ا تفاق ھمگانی بر کسی از میان امت وی را از خطای او آ

شود، و از آن سو اگر کسی از افراد امت اشتباھی ھم بکند، امام یا  خطا حاصل نمی
را ھشیار ھا  آن نائب او وی را مطلع کند. امام یا نایب او ھم اگر اشتباھی کرد دیگری

 آید، نه برای سازد و بدین ترتیب نوعی عصمت ھمگانی برای ھمه امت بدست می می
 گویند؟  چنانکه اھل جماعت می از افراد،ھریک 

از راویان حدیث متواتر ممکن است دچار اشتباه ھریک  در ھمین مورد داریم که
شده باشند، و یا شاید تعمدًا مرتکب دروغی شده باشند، اما مجموعه راویان معموًال 
غیرممکن است ھمه با ھم دچار اشتباه شده یا بر دروغی اجماع نظر پیدا کرده باشند. 

مین طور است افرادی که رؤیت ھالل یا رؤیت چیزھای مھم و حساس دیگری و ھ
کنند، ممکن است یکی از آن افراد اشتباه بکند اما امکان ندارد تعداد زیادی از  می
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ھای حساب و  ایشان در رؤیت ھالل مرتکب اشتباه بشوند. در مورد علما و طالب دانش
 ھندسه نیز ھمین اصل صحت دارد. 

که صحبت کردن از وجود عصمت برای گروھی متحد و دارای  و واضح است
تر از وجود عصمت و ادعای آن برای یک نفر است. و  تر و عینی وحدت کلمه، معقول

جمعی و در  اگر تحقق عصمت برای تعداد فراوانی از افراد یک قوم به صورت دسته
ست، مطمئنًا برای زمانی که بر یک امر اتفاق نظر دارند، غیرقابل قبول و غیرممکن ا

تر است، و اگر برای یک نفر به تنھایی ممکن باشد. مطمئنًا  یک فرد تنھا غیرممکن
 تر است.  تر و ممکن تحقق عصمت برای یک قوم دارای وحدت کلمه اولی

تر از اثبات آن  تر و شدنی حال دانستیم که اثبات عصمت برای یک مجموعه اولی
ھم مقصود و مراد از وجود امام معصوم حاصل برای یک نفر است و با ھمین عصمت 

عصمت امام الزم نیست و ضرورتی ندارد امام معصومی که  آن شدنی است، این یعنی
 وجود داشته باشد. 

دانند و  این از نادانی رافضه است که معصوم بودن یک نفر از مسلمانان را واجب می
شمارند.  باشد جایزالخطا میمجموعه مسلمانان را در صورتی که معصومی در میانشان ن

کند که اگر چنانچه تعداد  در حالی که عقل سلیم و دانش صحیح چنین حکم می
ھمگی بر یک قول خاص  –با وجود اختالف در اجتھادھایشان  –زیادی از دانشمندان 

تر از قول فردی دیگر است. نیز  تر و صحیح اتفاق نظر پیدا کنند، آن قول خاص صائب
حصول خبر و اطالع از طریق یک روایت واحد ممکن باشد، مطمئنًا داریم که اگر 

 تر خواھد بود.  تر و صحیح متواتر مطمئنھای  روایت حصول خبر و اطالع از طریق
دلیل این امر ھم آن است که امام در مصالح و منافع عمومی با مردم شریک است، 

او و مردم با مشارکت که  این مگرتواند این منافع را تأمین کند  یعنی امام به تنھایی نمی
تواند حدود الھی را اجرا کند،  ھم به تأمین مصالح و منافع جامعه اقدام کنند. امام نمی

مردم که  آن حقوق مردم را به آنان بدھد و با دشمنان جامعه اسالمی مبارزه کند مگر
نماز جمعه  تواند ھم او را یاری کنند. او حتی بدون رضایت و موافقت کامل مردم نمی
کند، بدون نیرو و  یا جماعتی را برای آنان برگزار نماید. اوامری را نیز که او بدیشان می

توانند به انجام برسانند. لذا چون که مردم در افعال و قدرت با  ای خودشان نمی اراده
توان ھمه این امور را به امام نسبت داد، در خصوص علم و نظر ھم  امام شریکند، نمی

کند و دانش دارد بلکه  مین صورت است، امام لزومًا تنھا کسی نیست که فکر میبه ھ
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شان ھم فکری و مشورت کنند و امام  مردم نیز علما و اصحاب نظرھایی دارند که با امام
کند. و ھمانطور که قدرت امام جز با ھمکاری مردم  نیز آنان را در این امور تقویت می

 نیز بدون مشارکت مردم ناتوان خواھد بود.  برد، علم او کاری از پیش نمی
وجه یازدھم: آن است که بگوییم: آن علم دینی و شرعی که ائمه و امت اسالمی 
بدان نیازمند ھستند بر دو نوع است: علمی کلی: مانند واجب دانستن نمازھای 

نند پنجگانه، و روزه ماه رمضان، و زکات، و حج و تحریم زنا و دزدی و شرابخواری و ما
آن، و علمی جزئی: ھمچون وجوب زکات بر فالن مال، و وجوب اقامه حد بر فالن کس 

 و امثال آن. 
در مورد علم نوع اول، شریعت به تنھایی پاسخگوست، و در آن به امام احتیاجی 
نیست، چون پیامبر یا به کلیات شرعی که واجب و ضرورند تصریح فرموده و یا بعضی از 

اند بدون توضیح رھا کرده است، در مورد اول  اه قیاس قابل حصولآن امور را که از ر
که بحثی وجود ندارد، مورد دوم ھم از طریق اصل قیاس قابل حصول و در دسترس 

 باشد.  می
توضیح گذاشته که نه  اموری از کلیات شریعت را بی صاما اگر بگویند: ولی پیامبر 

بدان تصریح فرموده و نه از راه قیاس قابل ادراک است، و تنھا با نظر و سخن معصوم 
این معصوم شریک پیامبر در نبوت است نه  –در این صورت  -شود،  دانسته می

روایات  جانشین وی؛ چون اگر او چنان است که بتواند بدون استناد به احادیث و
پیامبر چیزی را واجب یا حرام کند، پس او فردی مستقل است نه پیرو پیامبر، یعنی 

تواند داشته  خود یک پیامبر است، در صورتی که خلیفه پیامبر چنین استقاللی نمی
باشد. ھمچنین: اگر قیاس حجت است، پس حواله مردم به آن جایز است، و اگر حجت 

 ھمه کلیات تصریح کند. نیست بر پیامبر واجب است به 

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ خداوند متعال فرموده است:
َ
ۡ�َملُۡت لَُ�ۡم دِينَُ�ۡم َو�

َ
أ

ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱنِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم   .]۳: ةالمائد[ ﴾دِيٗنا
و اسالم را به  ؛و نعمت خود را بر شما تمام نمودم ؛ردمکامل کن شما را یامروز، د«

 ».رفتمین (جاودان) شما پذییعنوان آ
دین کامل است، و به فرد دیگری نیاز ندارد (که آن را که  این این آیه نصی است بر

 کامل کند).
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شود بر ھمه موارد آن تصریح کرد، و  در خصوص علم نوع دوم یعنی جزئیات، نمی
از موارد وجود ندارد، یک ھر ای جز اجتھاد براساس تحقق ادله برای تحقق آن چاره
جداگانه مشخص به طور  تواند جھت قبله را برای ھر فرد نمازگزار ھمچنانکه شارع نمی

 تواند به عدالت ھر شاھدی حکم کند و مواردی از این قبیل.  کند، یا نمی
 سادعای آن را ندارد، علیھیچکس  ادعای عصمت امام در جزئیات غلوی است که

کرد که از آنان مواردی چون خیانت و عجز و ناتوانی  افرادی را بر مردم حاکم می
مشاھده شد، وی با شھادت دو نفر پایی را قطع کرد، آن دو نفر بعدًا گفتند: اشتباه 

اید حتمًا  دانستم که شما دو نفر به عمد شھادت کذب داده کردیم. و علی گفت: اگر می
  کردم. ھایتان را قطع می دست

نیز ھمین گونه بودند چرا که در صحیحین از ایشان روایت شده که  صپیامبر 
آورید و چه بسا که برخی از  شما دعواھایتان را برای داوری به نزد من می«فرمودند: 

شما در استدالل کردن و دلیل آوردن از برخی دیگر از شما توانمند و در حجتش قویتر 
کنم. پس اگر در قضاوتم چیزی  شنوم قضاوت می باشد، من ھم تنھا براساس آنچه می

ای از  از حق برادر شما به شما رسید آن را نگیرید، چون در حقیقت با آن کارم قطعه
 .)١(»ام آتش دوزخ را برایش بریده

وجه دوازدھم: آن است که پرسیده شود: آیا عصمت امام معصوم عبارتست از انجام 
خداوند متعال به قول شما آفریننده که  آن امام، باعبادات و ترک معاصی با اختیار خود 

عصمت مذکور خلق اراده برای اوست؟ یا سلب قدرت انجام که  این اختیار او نیست؟ یا
 معصیت از اوست؟ 

اگر مورد نخست را تأیید کنید و ھمچنان معتقد باشید که خداوند اختیار فاعل را 
 آفریند، لزومًا بر این باورید که خداوند قادر به آفریدن معصوم نیست.  نمی

 شود.  و اگر مورد دوم را قبول کنید اصل قدرتی که بدان معتقد ھستید باطل می
معصیت، در این صورت معصوم شما و اگر بگویید: عصمت یعنی سلب قدرت انجام 

گذاری نسخ، و فرد فلج از راه رفتن  نابینا از نقطهھمچنانکه  عاجز از فعل گناه است
 عاجز است. 

                                           
 ).۱۳۳۸-۳/۱۳۳۷مسلم ( )، و۹/۲۵)، (۳/۱۸۰نگا: بخاری ( - ١
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کنند. و  کنند و بدان کار امر ھم نمی فرد عاجز از انجام کاری را از آن کار نھی نمی
گیرد. در نتیجه  علق نمیھر گاه به کسی نه امر شود و نه نھی از کاری، ثوابی ھم به او ت

معصوم از نظر خود شما به خاطر ترک معصیت و انجام طاعات پاداشی شاملش 
ترین نقص برای او خواھد بود، در آن صورت ھر مسلمانی که  شود، و این بزرگ نمی

فرض بگیریم از چنین معصومی بھتر خواھد بود، مسلمان اگر گناھانی ھم بکند و 
گردد، حتی در عوض ھر بدی یا  ھایش محو می به ھمه بدیسپس توبه کند، با این تو

شود. پس ثواب افراد مکّلف بھتر و  گناھی که کرده یک حسنه به حسناتش اضافه می
بیشتر از ثواب معصوم خواھد بود (از نظر خودشان) و این با اعتقادشان در تناقض 

 باشد.  کامل می
حتمًا باید معصومی وجود  در مقدمه دوم: باید گفت: اگر فرض گرفته شده که

جز علی کسی معصوم نیست، به اتفاق که  این داشته باشد، پس گفته ایشان مبنی بر
ناروا و نادرست است، چون بسیاری از مردم از پارسایان و صوفیان و نیز عوام الناس 

گانه  برای شیوخ خود به عصمتی از جنس عصمتی که رافضه برای امامان دوازده
شان نھفته که:  قد ھستند. و شاید تعبیر ایشان از این عصمت در این سخناند، معت قائل

 ».شیخ محفوظ است«
حال که آنان با وجود اعتقاد به افضلیت صحابه، چنین باوری در مورد شیخ خود 

 تر است.  دارند، پس اعتقاد به معصومیت خلفای راشدین از آن ھم اولی
اندازه غلو شیعیان درباره ائمه، غلو و  البته بسیاری از مردم درباره شیوخشان به

 کنند.  روی می زیاده
عالوه بر این: اسماعیلیان نیز که اثناعشری نیستند، معتقد به عصمت امامان خود 

 ھستند. 
ھمچنین: بسیاری از پیروان و ھواداران بنی أمیه بر این باور بودند که امام حساب 

کنند مواخذه  ھایی که از امام می عتو عقاب ندارد، و خداوند آنان را بخاطر اطا
کند. اطاعت از امام در ھمه امور واجب است و خداوند چنین فرمان داده است،  نمی

 سخنان ایشان در این مورد فراوان و معروف است. 
آنگاه که یزید بن عبدالملک به حکومت رسید و خواست مطابق سیره عمر بن 

ریش سفیدان طرفدار امویان نزد او آمدند و عبدالعزیز حرکت کند، تعدادی از شیوخ و 
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در حضور او به خداوند واحد احد سوگند یاد کردند که ھر گاه خداوند متعال امامی را 
 گذرد.  پذیرد و از اعمال ناشایست او در می بر مردم والیت بخشد، حسنات او را می

مطلق از ولی امر روست که در آثار بسیاری از بزرگان بنی امیه امر به اطاعت  از این
شده است، و گفته شده که ھر که از او اطاعت کند اطاعت از خداوند نموده است. 

اطاعت «گفتند:  بدین دلیل بود که در موردشان ضرب المثل ساخته بودند و می
 (یعنی اطاعت مطلق مثل اطاعت مردم شام است).» شامی

فرامین خداوند فرمان گفتند که امامشان آنان را جز به  در ھمان حال آنان می
ای در میانشان نبود ھیچ، بلکه بسیاری از آنان از علی  دھد، در حالی که شیعه نمی

 دادند.  متنفر بودند و او را دشنام می
کند در واقع  در نتیجه آن کسی که معتقد است ھر آنچه امامش به او امر می

ه او در ازای این اطاعت خداوند به او امر کرده، و اطاعت امام واجب است و خداوند ب
کند، چنین کسی با وجود چنین  دھد و به خاطر ترکش مجازاتش می پاداش می

 اعتقادی ھیچ نیازی به معصوم ندارد. 
از ھریک  گفته شود:که  این در این صورت جواب بر دو وجه خواھد بود: یک وجه

باشید، جواب  این طوایف اگر به آن گفته شود: شما حتمًا باید امام معصومی داشته
کند، به عصمت ائمه  ایم برایمان کفایت می دھد: عصمت امامی که به او اقتدا کرده می

گوید: شیخ من الگوی  اثناعشری احتیاجی نداریم: نه علی و نه سایرین، و دیگری می
گوید: امام اموی یا اسماعیلی خودم را قبول دارم، حتی بسیاری از  من، و آن دیگر می

 آن پادشاهکه  این باورند که ھر که از پادشاھی اطاعت کند صرف نظر ازمردم بر این 
خواھد باشد، گناھی متوجه او نخواھد شد. و این فرموده را دلیل خود  که میھرکس 

ِطيُعواْ ﴿ دانند که: می
َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱَوأ

ُ
ۡمرِ ٱَوأ

َ
 .]۵۱النساء: [ ﴾مِنُ�ۡمۖ  ۡ�

 ».اولیای امر خود را نیز اطاعت کنیدخدا را اطاعت کنید و پیامبر و «
 اگر بگویند: اعتقاد اینان را اعتباری نیست. 

دھیم: اینان از رافضیان و اسماعیلیان بھتر ھستند، و پیشوایان و شیوخ  جواب می
تراود. اینان در ھر  آنان خیلی بھتر از شخصیت معدومی ھستند که ھیچ نفعی از او نمی

ھمچنین باید گفت که حجت رافضه با این سخنشان  حال بھتر از رافضیان ھستند.
 گویند: عصمت جز برای علی و اھل بیتش ادعا نشده است.  شود که می باطل می
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و اگر بگویند: در میان صحابه کسی ادعای عصمت ابوبکر و عمر و عثمان را نکرده 
گوییم: اگر کسی از صحابه ادعای عصمت برای علی نکرده، سخن شما  است. می

اند که ادعای عصمت برای او  اساس خواھد بود، و اگر در میان صحابه کسانی بوده بی
کنند، مانعی ندارد که کسانی ھم در آن میان مدعی عصمت برای سه خلیفه بوده 
باشند، اتفاقًا ادعای عصمت برای این سه نفر سزاوارتر است، چون ما به علم یقین 

بکر و عمر را بر دو خلیفه دیگر برتری دانیم و خبر داریم که عموم صحابه ابو می
چنانکه به تواتر از  –داشت  دادند، حتی علی خودش آن دو نفر را بر خود مقدم می می

در این صورت ادعای عصمت آن دو تن رواتر از ادعای عصمت  –وی روایت شده است 
 برای علی است. 

 نشده است.  اگر گفته شود: چنین چیزی از اصحاب در مورد ابوبکر و عمر نقل
گوییم: از ھیچ کدام از آنان روایتی دال بر عصمت علی ھم روایت نشده است،  می

گوییم: حال  البته ما ھم قائل به عصمت نیستیم، نه برای آن دو و نه برای علی. اما می
اند، کسی ھم  قائل به عصمت علی بوده صکه رافضه مدعی است اصحاب پیامبر 

اصحاب را مبنی بر عصمت یکی از سه خلیفه اول نفی کند. تواند نقل قول یکی از  نمی
تواند ادعای چنین فرقی بکند یا آن را از یکی از صحابه نقل کند. در این  کسی نمی

گانه  صورت وقتی سراغ نداریم که در آن ادعای عصمت برای علی یا یکی از ائمه دوازده
شد، پس احتجاج به انتفای شده باشد، یا حتی ادعای عصمت برای افراد دیگری شده با

 عصمت سه خلیفه و وقوع نزاع درباره عصمت علی باطل است. 
ھا واجب است، و یا واجب نیست، اگر  وجه سیزدھم: یا وجود معصوم در ھمه زمان

پذیریم که علی از  شود، و اگر واجب است ما نمی واجب نیست که ادعای آنان باطل می
است، اتفاقًا اگر این سخن حق باشد ضرورت میان خلفای دیگر امام معصوم بوده 

یابد که ابوبکر و عمر و عثمان معصوم بوده باشند، چون اھل سنت بر افضلیت  می
القول  ابوبکر و عمر و شایستگی بیشتر آن دو برای معصومیت نسبت به علی متفق

 تر و اگر غیرممکن است از علی ھستند. لذا اگر عصمت ممکن است، به آن دو برازنده
 باشد.  تر می بعید

ھیچ مسلمانی از اھل سنت قائل به جواز عصمت علی ھمراه با عدم معصومیت 
ابوبکر و عمر نیست، اھل سنت نفی عصمت از سه خلیفه راشدین را جز با نفی ھمزمان 
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عصمت درباره سه خلیفه منتفی و تنھا برای علی که  این پذیرند. اما آن از علی نمی
 متعلق به ھیچ فردی از اھل سنت نیست.  مطرح باشد، چنین چیزی

 و اگر رافضی بگوید: شما معتقد به انتفای عصمت از سه خلیفه ھستید. 
گوییم: معتقد به انتفای عصمت از علی ھستیم و معتقدیم که انتفای آن از وی  می

سزاوارتر از انتفای آن از دیگر خلفاست، و نیز بر این باوریم که اگر عصمت ممکن بود 
تواند با سخن  سه خلیفه نخست بدان سزاوارتر بودند، پس به این ترتیب رافضی نمی

 خودمان علیه ما اعتراض کند. 
کنیم چون معتقدیم  رو معصومیت سه خلیفه را نفی می چنین: ما تنھا از آنھم

خداوند امام معصومی نیافریده است. پس اگر فرض کنیم خداوند امام معصومی آفریده، 
ترند. و نفی  شک نداریم که آن خلفا از ھر که بعد از ایشان آمده برای عصمت شایسته

 اد ماست که ذکر گردید. عصمت از آنان توسط ما به خاطر آن اعتق
اینجا جواب سومی ھم برای اصل حجت داریم، و آن اینکه: از کجا فھمیدید که علی 
معصوم است و دیگرانی غیر از او معصوم نیستند؟ اگر در پاسخ این سؤال بگویند: از 
روی اجماعی که بر ثبوت عصمت علی و انتفای عصمت از سوای او وجود دارد به این 

  امر رسیدیم.
گوییم: اگر اجماع حجت نباشد، این حجت نیز باطل خواھد بود، و اگر حجتی  می

باشد، ممکن است حجتی برای اثبات  –که اصل قضیه است  –برای اثبات عصمت علی 
عصمت در حفظ و نقل شریعت به حساب بیاید، ولی اینان به اجماع اعتراض دارند و 

کنند، پس از کجا دانستند و پی بردند که علی معصوم  حجت بودن اجماع را رد می
 است نه آن فرد دیگر؟ 

روایت شده  ص و اگر ادعا کردند که در مورد عصمت علی حدیث متواتر از پیامبر
 صاست، مثل آن سخن دیگرشان است که گفتند درباره امامت علی پس از پیامبر 

 تواتر واقع شده است، که در آن صورت سند دیگری جز این ادعا نخواھند داشت. 
 آید، مگر جواب چھارم: این پاسخ است که: اجماع از نظر آنان حجت بشمار نمی

اجماع باشد، حال اگر اثبات معصومیت جز از رأی معصوم ھم در میان آراء که  این
شود، چون این یعنی معلوم نیست که امام  طریق اجماع میسر نباشد، دور باطل می

شود که قول او حجت  معصوم است مگر آن که خودش بگوید، از آن سو معلوم نمی
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است مگر آن که معلوم شود او معصوم است، در نتیجه ھیچ کدام از این قضایا ثابت 
 دنی نیست. ش

بدین ترتیب معلوم شد که حجت آنان در اثبات معصوم باطل است، و این 
گویند اصًال ھیچ سند و مدرک  دھنده آن است که این جماعت در تایید آنچه می نشان
 ای در دست ندارند.  علمی

او معصوم است و افرادی که  این اما اگر از آنان پرسیده شود: از کجا پی بردید به
 معصوم نیستند؟  سوای او

خواھند گفت: از آنجا که او خود گفت: من معصوم ھستم، و سوای من معصوم 
 تواند حجت قرار بگیرد.  ادعا کند، لذا نمیھرکس  نیست، و این سخن را ممکن است

پس ھر گاه فرض شود که احتیاج به معصوم ثابت شده است، آن گاه بحث در 
چه از فرد اسماعیلی خواسته شود معصوم تعیین او خواھد بود، در این حال چنان

خودش را مشخص کند، او چه دلیلی برای آن خواھد داشت که این امام معصوم است، 
 و آن دیگری معصوم نیست به خصوص که اصوًال حجتی ھم نیاورد. 

وجوب رعایت أصلحیت  ایده کار رافضی ھم بر ھمین منوال است که از طایفه قدریه 
 س آن حکم کرده که حتمًا باید معصومی وجود داشته باشد وگرفته است. و براسا

اقوالی باطل و تباه است. لذا اگر چنانچه از رافضی خواسته شود امامش را تعیین ھا  این
تنھا به گفته کسی متوسل شود که: که  این کند، اصًال حجت و برھان قاطعی ندارد مگر

 اثبات شده باشد. من معصوم ھستم، بدون آن که ھنوز عصمت چنین کسی 
و اگر گفتند: ھر گاه از راه عقل ثابت شود که وجود معصوم ضروری است، و علی 

شود که خود او معصوم باشد، چون کسی غیر از  ھم بگوید: من معصوم ھستم، الزم می
 او ادعای عصمت نکرده است. 

که  ینا وجود معصوم در جھان الزم باشد، صرفکه  این گوییم: با فرض به ایشان می
شخصی خود بگوید من معصومم، مورد قبول نیست؛ بدلیل امکان و احتمال معصوم 
بودن فردی غیر از آن شخص، فردی که ادعای عصمت نکرده و ما ھم چنین ادعایی از 

ادعای  –جایز است که آن فرد براساس اصول خود رافضه ایم. اتفاقًا  وی نشنیده
، ھمانگونه که امام منتظر اجازه دارد عصمت خویش را پنھان و پوشیده نگه دارد

 خویش را از بیم ستم پیشگان از انظار مخفی نگه دارد. 
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پذیرفته   و با فرض ادعای عصمت کردن علی، تنھا وقتی ادعاھا  این با وجود ھمه
 شود که علی خود آن را اظھار کرده باشد و از قاعده باال مستثنی شده باشد.  می

چنانچه حجتی برای معصوم بودن امام جز سخن خود او جواب پنجم این است که: 
شویم،  که: من معصوم ھستم، در دست نباشد، ما به گفته علی در این مسأله راضی می

ای را از علی نقل کند، اتفاقًا  تواند با سند صحیح و ثابت شده چنین گفته اما کسی نمی
 کند.  نفی و رد می ھای متواتر از وی اعتقاد او به معصومیت خویش را نقل قول

 و این ھم جواب ششم: در حقیقت تصریح و اقرار او برای قضات خود مبنی بر
علی خویش را که  آن اجازه دارند بر خالف رأی او حکم کنند، دلیلی است برکه  این

 کرده است.  معصوم قلمداد نمی
گفت: من و عمر در این راه اتفاق  سو با سند صحیح ثابت شده است که علی

 نمودیم که ام ولدھا فروخته نشوند و فعال نظر من این است که فروخته شوند.
عبیده سلمانی که از طرف علی قاضی بود به او گفت: ما رأی تو را با رأی عمر یکجا 

 .)١(از رأی تو به تنھایی بیشتر دوست داریم
کرد و  کرد و به علی مراجعه نمی میو شریح قاضی معروف به اجتھاد خویش حکم 

گفت: طوری که  کرد و می نمود و علی او را در این کار تأیید می نه ھم با او مشورت می
قضاوت نمایید. و علی طبق اجتھاد خویش در مسائل  ،کردید قبل از این قضاوت می

ای کرد و پس از آن با اجتھاد خویش از بعضی آر داد و یا قضاوت می شرعی فتوا می
کرد و این اقوال با اسانید صحیح و ثابت از او  پیشین خویش مثل بقیه صحابه رجوع می

 نقل شده است.

                                           
 ).۷/۳۹۱), و مصنف عبدالرزاق (۱۰/۳۴۸نگا: سنن بیھقی ( - ١
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که گویا به  سعلیبطالن استدالل رافضی در مورد اثبات امامت 

 نص تعیین گردیده است

وجه دوم: امام باید منصوب و توصیه شده باشد. چون روشن «گوید:  رافضی می
شوند از افراد  کردیم که انتخاب باطل است، و بسا که برخی از افرادی که انتخاب نمی

انتخاب شده سزاوارتر باشند، که این خود منجر به نزاع و کشمکش خواھد شد، در 
یجه نصب امام بدین شیوه فسادھای بزرگی در پی خواھد داشت که ما اصوًال برای نت

دانیم، از طرف دیگر به  ترین انواع آن، انتصاب امام را واجب می جلوگیری از کوچک
توصیه نشده است لذا  صاجماع راویان کسی غیر از علی برای امامت پس از پیامبر 

 ».شود که او امام بشود الزم می
شود، اما اختالف و بحث در اینجا در  پاسخ این کالم نیز با رد دو مقدمه آن داده می

ھای بسیاری از سلف و خلف و از  تر است. چرا که دسته مقدمه دوم آشکارتر و واضح
ای  به ابوبکر ھستند، و دسته صمحدثان و فقھا و متکلمین معتقد به سفارش پیامبر 

 باشند.  به عباس برای جانشینی می صر از رافضه معتقد به توصیه پیامب
باإلجماع کسی غیر از علی از بین خلفایشان برای «در این صورت این گفته او که: 

یقینًا کذب است: و ھیچ اجماعی بر نفی » امامت پس از پیامبر توصیه نشده است
ب سفارش درباره سایر خلفا وجود ندارد. و این فرد رافضی که مؤلف این سخنان و مطال

ھای ھمقطارانش باشد و از افراد برجستۀ رافضه باشد،  است ھر چند ھم که از بھترین
باز ھم ھمچون ھمه رافضیان جاھل و نادان است، وإالَّ کسی که کمترین شناختی از 

 کند؟!!  ھرگز ادعای وجود چنین اجماعی نمیته باشد شھا و روایات موجود دا گفته
ی ھم داریم، و آن این است که بگوییم: از دو حالت البته در اینجا جواب سوم و مرکب

شود و یا نامعتبر است و  خارج نیست، یا توصیه و سفارش در انتصاب امام لحاظ می
شود؛ اگر معتبر است، مقدمه دوم با این سخن ما که: توصیه در مورد ابوبکر  لحاظ نمی

رد، مقدمه اول به شود، اما اگر توصیه اعتباری ندا به ثبوت رسیده است، ملغی می
 خودی خود ملغی و منتفی خواھد بود. 
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رود، بلکه  اجماع نزد شما حجت بشمار نمیکه  این جواب چھارمی ھم ھست: و آن
گردد به اثبات نص و حدیث  حجت از نظر شما سخن معصوم است، پس مسأله بر می

 عصمت شود، حال آن که ھنوز نه حدیث و نه درباره کسی که برایش ادعای عصمت می
ماند ھمان سخن به اثبات نرسیدۀ  ثابت نشده است. و تنھا حجتی که باقی میھیچیک 

معصوم من ھستم و به امامت من سفارش و توصیه شده «گوید:  شخص است که می
 ».است

 باشد.  و این بدترین نوع نادانی و از جنس ھمان حجت پیش از خودش می
امام باید به او «این سخنت چیست:  جواب پنجم: این پرسش است که: منظور تو از

کننده حتمًا باید بگوید: این فرد خلیفه بعد از من  ؟ چون وصیت»توصیه شده باشد
است، به او گوش فرا دھید و از وی اطاعت کنید. آیا آن فرد به مجرد این نص خلیفه 

 رسد تا وقتی که در کنار این وصیت با وی بیعت نیز شود یا نه، به امامت نمی می
 بکنند؟ 

پذیریم،  گوییم: وجوب وصیت با این اعتبار را نمی اگر منظور مورد اول باشد، می
آنان از که  این کنند، با وجود زیدیه ھم ھمچون اھل سنت این وصیت را انکار می

شیعیان بوده و متھم به دشمنی با علی نیستند. اما در خصوص این گفته رافضی که: 
 ».انجامد امام به نزاع و کشمکش می اگر این چنین نباشد انتخاب«

جواب این است که: روایات و احادیثی که داللت بر استحقاق فالن شخص برای 
از طریق نظر و استدالل درک شدنی است، مقصود احکام ھا  آن کنند و مفھوم امامت می

شود، اما تمام احکام دارای پشتوانه حدیثی روشن و  استخراج و حاصل میھا  آن از
را فھم کنند. از ھا  آن یکسان بتوانندبه طور  ی نیستند که عام و خاص مردمواضح

طرفی ھر گاه برای شناخت و یادگیری امور کلی میتوان به متون حدیثی اکتفا نمود، 
لزومًا و به طریق اولی در شناختن امور و قضایای جزئی ھمچون انتصاب امامی معین 

ما روشن کردیم که پیامبران کلیات را بیان و توان به این متون بسنده کرد، و  ھم می
 کنند نه جزئیات را.  تعیین می

ھمچنین: در آن آمده که ھر گاه دالیل و قرائن آشکار نشان دھد که برخی از افراد 
ترند، ھمین امر ما را از تعیین و توصیه  از برخی دیگر برای خالفت و امامت شایسته

 کند.  نیاز می امام توسط امام قبلی بی
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روشن بود،  ابوبکر سزاوارترین ایشان برای امامت بود آشکار وکه  آن و دالیل دال بر
ای  از صحابه نبوده است. و اگر در میان انصار کسی ھم منازعهھیچیک  و مورد منازعه

کرد، منازعه در این نبود که ابوبکر بھترین مھاجرین است، بلکه تنھا منازعه بر سر آن 
 بود که یک نفر از انصار ھم ھمراه با آن یک نفر از مھاجرین به خالفت گماشته شود. 

سر ھا  آن ود: اگر آنان تمایلی داشتند به آن متون پشت کرده ازاگر گفته ش
پیچیدند چنانکه شما علیه ایشان ھمین ادعا را دارید. پس اگر آنان واقعًا قصد خیر  می
داشتند، نه  شد، و اگر قصد عناد می داشتند ھم با این و ھم با آن مقصود حاصل می می

 بخشید.  این و نه آن سودی نمی
این است که گفته شود: دو نوع نص در خصوص احکام وجود دارد: جواب ششم: 

پردازد. و نصی که محتوی جزئیات  یک نص کلی و عمومی که به اصول و کلیات می
 باشد.  (امور جزئی) می

اگر بگویید: امام حتمًا باید معین شود. و مراد شما امام بصورت عام و کلی باشد: 
ھمانند نصی که در خصوص حکام، مجتھدان،  یعنی شروط امام، حقوق و وظایف او،

دار بخشی از  شاھدان، پیش نمازھا، مؤذنین و فرماندھان جھاد و سایر مناصبی که عھده
چنین متون و نصوصی به فراوانی و ھمچون متون  –الحمد لله  –امور مسلمین است 

 باشد.  مستند سایر احکام در دسترس ھمگان می
م: شما تعیین دقیق و مستند امام را واجب و الزم پاسخ ھفتم: آن است که بگویی

دانید، تا مسأله خالفت به نزاع و کشمکش نیانجامد، تا خود ھمین کشمکش ھم  می
بعدًا باعث بروز فسادھای بزرگ نشود، چرا که اساسًا برای پیشگیری از کوچکترین 

 اید.  فسادھا نصب امام را واجب شمرده
بدون چنین فسادھایی خالفت  ساست، ابوبکر گوییم: قضیه بر عکس این ما می

کرد، عمر و عثمان بدون بروز چنین فسادھایی خالفت کردند، اما این فسادھا در 
اید معین و توصیه شده از پیش بوده  خالفت ھمان امامی شدت گرفت که ادعا کرده

ھا  است، و در مورد امامتش نص وجود دارد. به طوری که در دوران والیتش انواع نزاع
ھم ھا  آن ھایی در گرفت که قرار بود با انتصاب وی از وقوع کمترین مقدار و کشمکش

جلوگیری شود. لذا نقیض ھدفی که از این وسیله انتظار داشتید محقق شد. و ھدفی 
که در نظر داشتید در جایی دیگر بدون وسیله مورد نظر شما بدست آمد. پس وسیله 

 اساس است.  ھدف مذکور بی بودن آنچه ادعا دارید برای تحقق



 مختصر منهاج السنة    ٥٩٢

اند که بر او واجب  این بدان خاطر است که اینان چیزی را بر خدا واجب دانسته
شان  ماحصل دروغ و نادانیدھند. لذا  نیست و خبر از امری ناممکن و خالف واقع می

 چنین تناقضی شده است 
د وجه شود بر چن گوییم: نصی که مانع بروز فساد مذکور می در جواب ھشتم می

 است: 
خبر از والیت شخص بدھد و از حکومت او  صیک وجه: این است که پیامبر 

شود که اگر این شخص والیت بیابد حاکمی  تمجید کند. در آن صورت امت متوجه می
ماند، ھر  نیک رفتار و مورد رضایت مردم خواھد گردید، در نتیجه جایی برای نزاع نمی

 ا خلیفه کنید. چند که پیامبر نگفته باشد: او ر
 و چنین نصی در مورد ابوبکر و عمر وجود دارد. 

از اموری خبر دھد که الزمه صالحیت والیان است، چنین که  این وجه دوم:
 نصوصی در خالفت ابوبکر و عمر اتفاق افتاد. 

به کسی از اصحاب امر کند که پس از وفاتش نزد فردی که در که  این وجه سوم:
ود، و بدین گونه خبر دھد که آن فرد جانشین وی خواھد شد، و ایستد بر مقام او می

 این در مورد ابوبکر اتفاق افتاد. 
بخواھد مطلبی بنویسد، سپس بگوید: خداوند و مؤمنان جز که  این وجه چھارم:

 گزینند، و این در مورد ابوبکر رخ داده است.  فالن شخص را به امامت بر نمی
از او به شخصی اقتدا کند، پس ھمان شخص جانشین فرمان دھد بعد که  این پنجم:
 او بشود. 
اش بدھد، و  فرمان به پیروی از سنت خلفای راشدین ھدایت یافتهکه  این ششم:

خالفتشان را تا مدت معینی مشخص کند، تا بدین ترتیب مشخص کند آن افرادی که 
 رسند، ھمانان خلفای راشدین مورد بحث ھستند.  در این دوره معین به خالفت می

به طور ضمنی نظر خاصی در مورد برخی اشخاص داشته باشد که که  این ھفتم:
ترند. و این  بیانگر آن باشد که آن شخص یا اشخاص معین از نظر او برای خالفت مقدم

 درباره ابوبکروجود دارد. 

برای من «فرمودند:  لچنان که در صحیحین روایت شده که ایشان به عایشه
ز پدر و برادرت را فرا بخوان تا برای ابوبکر چیزی بنویسم که به موجب آن مردم بعد ا
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خداوند و مؤمنان جز به ابوبکر رضایت «، سپس فرمود: »من دچار اختالف نشوند
 .)١(»دھد نمی

بخشد، و مومنان جز با  پس پی بردیم که خداوند جز ابوبکر به کسی خالفت نمی
دھند که این قضیه را مردم  کنند. سایر احادیث صحیح نیز نشان می ابوبکر بیعت نمی

انتصاب امام به مردم در حالی که از این قضیه مطلع  دانستند، و واگذاری امر می
نیز ھمین کار را کرد. چون اگر امت  صتر است، و پیامبر  ھستند، بھتر و با صالح

امامشان را نه از روی اجبار و الزام بلکه با رضایت خاطر خودشان برگزینند، به حال 
 کند. خودشان بھتر بوده داللت بر علم و تدینشان ھم می

                                           
 قبًال سند این حدیث ذکر شد. - ١
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به نص منصوب شده تا  سعلیکه  این ابطال ادعای رافضی مبنی بر

 حافظ و نگهبان دین باشد

  روفات پیامبسوم: امام باید حافظ و نگھبان دین باشد چون با «گوید:  رافضی می
وحی منقطع شده و کتاب و سنت از تفصیل و تشریح احکام جزئی آینده تا روز قیامت 
قاصرند. پس حتمًا باید امامی منصوب شده از جانب خداوند متعال و معصوم از خطا و 

ھا عمدًا یا  لغزش موجود باشد تا که بعضی از احکام را به حال خود رھا نکند یا بدان
 ».. و باإلجماع جز علی کسی چنین نبوده استسھوًا نیافزاید

کنیم که وظیفه امام حفاظت و  پاسخ او چند وجه دارد: یکی اینکه: ما قبول نمی
نگھبانی از دین و شریعت است، بلکه امت مجموعًا باید حافظ شریعت باشد. اصوًال 

ه تواتر شود، و اتفاقًا حقایق شرعی اگر ب حفظ شریعت به وسیله مجموعه امت میسر می
توسط افراد متعدد نقل و روایت شود بھتر از آن است که توسط یک نفر روایت شود. و 

از شرع را نقل کند، مراد حاصل  یای که حائز شروط الزم باشد بعض اگر ھر دسته
ھایشان از نظر ھر انسانی بھتر و برتر از عصمت  شود عصمت اھل تواتر در نقل قول می

ھر چند  –است. در مورد ابوبکر و عمر و عثمان و علی  ص تر از پیغمبر فردی پایین
ھای مھاجرین و انصار از نقل  اما روایات و نقل قول –اند  اینان معصوم /-گفته شود 

 قولھای این چھار تن رساتر است. 
باید اشاره کرد: اگر چنانچه اکثر مردم در معصومیت راوی یک ھا  این عالوه بر

بسیاری از افراد که  این شود، چه رسد به مراد حاصل نمیحدیث شک داشته باشند، 
 امت آن راوی را کافر بدانند؟ 

شود، ھر چند عدالت  تواتر ھم با روایت یک حدیث توسط راویان متعدد حاصل می
 آن راویان مسلم نشده باشد. 

وجه دوم: آیا منظور رافضی امامی است که حافظ شریعت است ھر چند معصوم ھم 
شود ھمان  داند که می باید حتمًا معصوم باشد؟ اگر معصومیت را شرط می نباشد؟ یا

وجه اول که تکرار شد، و بدان جواب داده شد، اما اگر مجرد حفاظت کردن شرط 
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ه علی بیشتر از ابوبکر و عمر از کتاب و سنت محافظت کرده، کپذیریم  است، که ما نمی
گاه ھا عالم و از آن دو بدان است، برعکس آن دو از علی به کتاب و سنت تر بوده  تر و آ

 تر بودند، پس ادعای اجماع که رافضی کرده باطل است.  عالم
وجه سوم: آیا قصد او از حافظ شریعت بودن معصوم آن است که صحت و درستی 

شود؟ یا خیر بدون نقل و روایت او نیز  چیزی از شرع بدون نقل و اجازه او معلوم نمی
 ل درک و دریافت است؟ صحت مسائل شرعی قاب

ماند، و نه به  دانی پس نه احتیاجی به حفاظت او باقی می اگر دومی را درست می
ھای  ھایی از شرع بدون او ممکن باشد، حفظ بخش عصمتش، چون اگر حفظ بخش

توان  دیگر ھم ممکن خواھد بود، به طوری که کل شرع را بدون احتیاج به معصوم می
 حفظ و حراست کرد. 

اگر بگویی: خیر، بلکه مقصود آن است که شناخت ھیچ مسأله شرعی بدون نقل اما 
 و حفظ او امکان ندارد. 

گوییم: در آن صورت حجتی بر مردم روی زمین نخواھد بود، مگر با نقل و تایید  می
شود مگر تا وقتی که معلوم شود معصوم است، و  او، و درستی نقل وی نیز دانسته نمی

او معصوم است مگر با حصول اجماع بر نفی عصمت از غیر آن امام،  شود که معلوم نمی
در آخر اگر آن اجماع معصوم بود حفظ شریعت بوسیله آن ممکن خواھد بود، و اگر 

 معصوم نبود عصمت امام نیز معلوم نخواھد شد. 
وجه چھارم: چرا جایز نباشد که ھر صنفی را برحسب آن بخشی از دین که 

ظ آن است دارای عصمت بدانیم، قاریان در حفظ قرآن و تبلیغ آن دار نقل و حف عھده
معصوم ھستند، محدثان در حفظ و تدریس حدیث معصومند، و فقھا در فھم کالم و 

 استدالل احکام معصوم ھستند. 
و این ھمان واقعیت آشکاری است که خداوند بوسیله آن ما را از فردی معدوم و 

 . نیاز فرموده است مفقوداألثر بی
وجه پنجم: اگر به زعم شما حفظ دین و رساندن آن بدست امامان معصومی است 
که یکی پس از دیگری این وظیفه را بر عھده دارند، از طرفی این امام منتظر حاال بیش 
از چھارصد و شصت سال است که احدی چیزی از شرع را از او نگرفته، پس شما در 

شود که این  اید؟ چرا فرض نمی کسی گرفتهاین چھارصد سال قرآن را از کجا و چه 
 خوانید چیزی از کالم خدا در آن نباشد؟  قرآنی که می
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اید، چون او یا مفقود  عالوه بر این شما که چیزی درباره پیامبر از آن معصوم نشنیده
و احکام ایشان اطالع  صاست، و یا اصًال معدوم، چگونه و از کجا از احوال پیامبر 

 یابید؟  می
ر پاسخ دادند: یاران و اصحاب ما آن احوال و احکام را به طور متواتر از امامان اگ

گوییم: اگر تواتر یاران شما و روایتشان از ائمه موجب حفظ  اند. می معصوم نقل کرده
شرع و نقل آن ھست، چرا نباید روایات متواتر ھمه افراد امت از پیامبرشان برای حفظ 

 تر باشد.  ارتر و مطمئنو نقل شریعت از آن ھم سزاو
به خصوص که در آن نیاز به نقل قول حتمی یک فرد خاص از فرد خاص دیگری 

 نیست؟ 
به خاطر انقطاع وحی و قصور متون حدیث از تشریح «گویی:  میکه  این وجه ششم:

آیا مقصود تو قصور آن از بیان جزء به جزء امور به صورت عینی است؟ یا منظور » احکام
 بیان و توضیح کلی اما با بررسی جزئیات است؟  قصور آن از

گوییم: اصوًال کالم امام و ھر فردی در ھمین  اگر مورد اول را ادعا کنی، به تو می
ای جز این ندارد که  حد است، امیر یا حاکم ھر گاه برای مردمی سخنرانی کند چاره

چون برای وی ممکن  ھا و افعال مختلف برای آنان بگوید، بصورت کلی از اشیاء و پدیده
و میسر نیست که در سخنرانی خود از فعل ھر فاعلی در ھر زمانی نام ببرد، چنین 

ای جز بیان خطابی عام و کلی ندارد، خطاب عام  چیزی غیرممکن است، بنابراین چاره
 کند.  و کلی در مورد پیامبر نیز صدق می

عام و کلی  صل خدا و اگر مورد دوم را ادعا کنی و بگویی که خود احادیث رسو
 نیستند. 

ممکن نیست، و با فرض غیرممکن بودن چنین چیزی در مورد این  ییم:گو به تو می
تر است، ھمین امر درباره روایات و متون منقول از  احادیث پیامبر خدا که از امام کامل

امام بطریق اولی غیرممکن و نادرست است. چرا که ما در خطاب امام ناچاریم دو 
را فرض بگیریم: یا عمومیت الفاظ را، و یا عمومیت معانی، و ھر کدام از این دو حالت 

قابل اثبات باشد کافی است تا دیگر برای  صحالت در صورتی که در سخنان پیامبر 
 شرح احکام به امام احتیاج پیدا نکنیم. 
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ٓ ﴿ وجه ھفتم: دلیل آوردن این آیات الھی که فرمود: رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ  َوَما
َ
أ

َ لَُهۡمۖ  ۦبِلَِساِن قَۡوِمهِ   .]۴إبراهیم: [ ﴾ِ�ُبَّ�ِ
ار کآشھا  آن ق را) براییتا (حقا ؛میامبری را، جز به زبان قومش، نفرستادیچ پیما ھ«
 ».سازد

ِ ٱِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ﴿ و فرمود: � َ�ۡعَد  �َّ  .]۱۶۵النساء: [ ﴾لرُُّسِل� ٱُحجَّ
امبران، حجتی برای مردم بر خدا باقی نماند، (و بر ھمه اتمام ین پیتا بعد از ا«

 ».حجت شود)

 .]۵۴النور: [ ﴾٥٤ لُۡمبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�ٰغُ ٱإِ�َّ  لرَُّسولِ ٱَوَما َ�َ ﴿ و فرمود:
 ».ستیار نکزی جز رساندن آشیامبر چیو بر پ«

حجت بر مردم اقامه  صو شبیه این آیات ممکن است بگویند: و آیا با ابالغ پیامبر 
 شده است یا خیر؟ 

اساس است، و اگر با  باطل و بیھا  آن اگر اقامه نشده باشد که این آیات و معانی
شود که دیگر به معصوم دیگری احتیاج  ابالغ رسول حجت بر پا شده باشد معلوم می

به حفظ و تبلیغ او نیاز باشد، نیز پی که  این بالغ کند، چه رسد بهنیست که دین را ا
ای که خداوند برای نقل و روایت سخن پیامبر و تبیین آن در انسان  بریم که توانایی می

نھاده برای او کافی است به خصوص که خداوند متعال قرآن فرو فرستاده خود را از 
 نموده است. تبدیل و تغییر مصون داشته و آن را ضمانت 

دین اسالم جز بدست یک فرد که  این به طور کلی ادعای این درماندگان مبنی بر
شود یکی از بزرگترین اعمال تخریبی بر ضد اصول دین  معین حفاظت و فھمیده نمی

گاھی دارد مطرح نمی کند،  است، و چنین ادعایی را ھیچ کسی که به جوانب قضیه آ
ی باشد که ھدفش بیھوده جلوه دادن دین است، و از دین آن کس ملحد و بیکه  آن مگر

طرف دیگر تنھا افراد بسیار نادان و غرق در انحراف و گمراھی چنین ادعایی را 
 پذیرند.  می

وجه ھشتم: به طور یقین برای ھمه معلوم است که اغلب مسلمانان بدون نقل و 
گاه و بدان آشنا روایت علی از منبع قرآن و سنت و محتوای صحیح و کامل آن دو آ

کرد تعدادی از علما و فقھای ھایی فراوانی  چون کشور گشایی سھستند، چنانکه عمر
شام و عراق اعزام کرد تا علوم دین را به مردم آن دیار ھای  سرزمین صحابه را به
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آموزش دھند، و علم از طریق آنان میان سایر مسلمانان نیز منتشر شد، و آنچه علی از 
تر از علمی نبود که ابن مسعود و معاذ بن جبل و امثال  ان آموخت افزوندین به مسلمان

 آنان به مسلمانان تعلیم دادند. 
این امری روشن است، و اگر دین جز از طریق نقل و روایت علی قابل حفظ و 

رفت؛ چون جز بخش اندکی از دین از طریق  حراست کردن نبود، تمام دین از بین می
ت نیست، و آن بخش اندک ھم ھرگز کافی نیست، از طرفی این علی قابل نقل و روای

ھا از علی متواتر نیست، در زمان ما ھم معصومی وجود ندارد که بتوان به او  نقل
 چه کم خردند این رافضیان! -ال حول وال قوه اال بالله  -مراجعه کرد، 
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انتصاب امام معصوم در امت که  این بطالن ادعای رافضی مبنی بر

 باشد می سواجب است و آن هم علی

چھارم اینکه: خداوند متعال قادر بر آن ھست که امامی معصوم «گوید:  رافضی می
امی احتیاج دارد، فسادی ھم از وجودش بر منصوب کند، از آن سو دنیا ھم به چنین ام

خیزد، پس انتصاب او واجب و ضروری است، باإلجماع غیر از علی ھم کسی  نمی
بینیم که قدرت ایجاد ھست، نیاز به  معصوم نبود، پس الزم بود که او امام باشد. لذا می

جود امام ھم به دلیل احتمال وقوع کشمکش در جھان آشکار است، انتفای فساد از و
خیزد نه از وجودش، وجوب  امام نیز ھمین طور، چون فساد از عدم امام معصوم بر می

انتصاب امام ھم بدین خاطر است که ثبوت قدرت، وجود نیاز و انتفای عامل باز دارنده 
 ».کنند مواردی ھستند که انجام فعلی را واجب می

که در اینجا بر آن  پاسخ آن است که: این وجه چھارم در واقع ھمان وجه اول است
ھای این مسأله ھم با اثبات باطل بودن مقدمه و استدالل ذکر  تأکید کرده است، پاسخ

شده در آنجا آورده شد، اصوًال مبنای این کالم بر حجت آوردن اجماع است و گفتیم 
کند و دیگر نیازی به عصمت علی  که اگر آن اجماع معصوم باشد که ھمان کفایت می

ا اگر اجماع معصوم نباشد داللت آن بر عصمت علی ھم باطل خواھد بود، ماند، ام نمی
صورت این استدالل ھردو  چون ممکن است اشتباھًا چنین حکمی بدھد، پس با فرض

 باطل است. 
باعث شگفتی است که رافضیان اصول خود را به ادعای خود از طریق نص و اجماع 

ھا  ت از معرفت نصوص (احادیث) و اجماعکنند، در حالی که آنان دورترین ام اثبات می
ھستند، و این درست برخالف اھل سنت و جماعت است چرا که ھا  آن و استدالل با

سنت متضمن نص (حدیث) و جماعت در بر دارنده اجماع است، و این اھل سنت و 
 باشند.  جماعت ھستند که پیروان واقعی نص و اجماع می

پردازیم که از چند وجه قابل بیان  الل مذکور میدر ھر حال ما به بیان بطالن استد
 است: 
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نخست آن که: قبول نداریم که احتیاج به انتصاب امام معصوم در امت وجود دارد، 
کند. و این از دالیلی است  نیاز می عصمت امت آن را از عصمت امام بیکه  آن به خاطر

 کنند.  که علما در توضیح حکمت عصمت امت بدان استدالل می
دوم: اگر منظور از احتیاج آن است که حال و وضع مردم با وجود امام معصوم 

شود، که باید گفت بدون شک حال و وضع آنان نه با وجود خود امام بلکه  تر می تکمیل
تر خواھد بود، و البته در صورت معصومیت  ھای او کامل در صورت عصمت نائب
نیست که خداوند ھر کاری را که مردم  تر خواھد شد، اما قرار خودشان از آن ھم کامل

انجام آن کار که  آن بینند، برایشان انجام دھد، یا آن را بیشتر به صالح خودشان می
 اصًال بر خداوند واجب شود. 

عالوه بر این قائل شدن به ھمسانی فردی که پیامبر نیست با پیامبر ھمچون آن 
ھای پیامبری  را در مورد ویژگی ھا ترین شبھه ترین و خطرناک است که یکی از بزرگ

گوید واجب باشد  مطرح کرده باشند. چون اگر ایمان داشتن به ھر آنچه این فرد می
ھای پیامبر واجب است، خصوصیت پیامبری دیگر  ھمچنانکه ایمان به ھمه گفته

کنند. خداوند متعال به ما فرمان داده که به تمام آنچه که پیامبران برای  ای نمی جلوه
 آوردند ایمان بیاوریم.  میما 

حال اگر کسان دیگری ھم باشند که در عصمت با پیامبران برابرند، ایمان آوردن به 
شود، در نتیجه فرقی میان این دو دسته  ھای آن افراد ھم بر ما واجب می تمام گفته

 ماند.  نمی
وجه سوم: این سؤال است: این معصوم که بوجودش نیاز ھست: آیا خودش قدرت 

عاجز است؟ ھا  این ھا را محّقق و مفاسد را بزداید؟ یا خودش از ن را دارد که مصلحتآ
تواند  دومی منتفی است و نباید پاسخ شما باشد؛ چون فرد عاجز نه ایجاد مصلحتی می

ای، بلکه قدرت داشتن یا قادر بودن شرط انجام چنین اموری است، و  و نه دفع مفسده
ای که  کننده سمت مصلحت، لکن وجود دعوت گری به عصمت یعنی وجود دعوت

 شود.  قدرتی ندارد ھرگز موجب حصول مطلوب نمی
 باشد.  اما اگر بگویند: امام معصوم قدرت انجام این امور را دارا می

گانه قادر بر آن امور  گوییم: چنین چیزی را سراغ نداریم، و اگر این ائمه دوازده می
اند نه معصوم، و اگر اصًال قادر  اند، پس آنان عاصی نرسانده را به انجامھا  آن اند، اما بوده

قطعًا وجود و ضرورت ھا  آن اند، یکی از این دو حالت یا ھر دوی اند پس عاجز بوده نبوده
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دانیم که استدالل انجام  داشته است: ناتوانی و نفی عصمت. با این فرض ما یقین می
توان  ست، و با مسائل یقینی نمیشده جھت اثبات وجود معصوم باطل و نادرست ا

 مخالفت مستدل کرد. 
وجود ندارد، بلکه  صبه طور کلی مصلحتی در وجود معصوم پس از رسول خدا 

خیزد، نیز  شود و از وجود او جز فساد چیزی بر نمی مصلحت بدون معصوم حاصل می
با «که:  نادرست و سخن دیگرشان» به امام معصوم نیاز وجود دارد«این گفته آنان که: 

نیز نادرست و ممتنع است. بلکه درست برعکس؛ » خیزد وجود معصوم مفسده برنمی
رود، و اگر فقط اعتقاد  خیزد، و مصلحت با وجودش از بین می مفسده از وجودش برمی

شود، گمان چیست اگر وجود او  داشتن به وجود معصوم موجب آن ھمه فساد می
 محقق شود؟
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امام امت است زیرا او  سعلیکه  این بطالن استدالل رافضی مبنی بر

 بهترین شخص این امت بود

پنجم: واجب است که امام از پیروانش برتر باشد، و علی چنانکه «گوید:  رافضی می
تر از  خواھد آمد، برترین اھل زمانش است، لذا به علت قبح مقّدم ساختن خوب بر خوب

َ�َمن َ�ۡهِدٓي إَِ� ﴿ فرماید: متعال میخداوند  نظر عقل و نقل، او امام است.
َ
َحقُّ  ۡ�َقِّ ٱأ

َ
أ

ن ُ�ۡهَدٰىۖ َ�َما لَُ�ۡم َكۡيَف َ�ُۡكمُ 
َ
ٓ أ ٓي إِ�َّ ن �َّ يَهِّدِ مَّ

َ
ن يُتَّبََع أ

َ
 .]۳۵یونس: [ ﴾٣٥وَن أ

س کا آن یتر است،  ستهیروی شایند برای پک ت به سوی حق مییه ھداکسی کا یآ«
شود، چگونه داوری  نند؟ شما را چه میکتش یشود مگر ھدا ت نمییه خود ھداک

 ».دینک می
پاسخ او چند وجه دارد: یکی آنکه: به فرض دوم این سخن صحیح نیست، ما 

پذیریم که علی بھترین اھل زمان خویش است، بلکه بھترین این امت بعد از  نمی
پیغمبرش ابتدا ابوبکر و سپس عمر است و این حکم از زبان علی و افراد دیگر ھم 

 أله خواھد آمد. روایت شده است. که توضیح آن در جواب ما به این مس
گویند: در صورت امکان واجب  دوم: درست است که عموم اھل سنت و غیر آنان می

است که فرد برتر امام شود، ولی این رافضی دلیلی برای اثبات این مقدمه نیاورده 
اند. آیه ذکر شده ھم  است، و بسیاری از علما در خصوص آن با وی مخالفت کرده

شود. چون آنچه در آیه ذکر شده این است که: آن  وب نمیبرھانی برای آن مقدمه محس
دھد مگر آن  دھد، و آن کس که راه راست را نشان نمی کس که راه راست را نشان می

برتر، که  این شود مگر برتری داده شده قاعدتًا ھدایت نمیکه  این که خود ھدایت شود، و
برتر یا بھترش چیزی بیاموزد  وی را ھدایت نماید، اما گاھی فرد بدون آن که از ھادی

شود،  تر می شود، و گاھی فرد از کسی که از او برتر است عالم به ھدایت زیادی نائل می
تر از او که زنده است از آن فرد برتر  ھر چند آن شخص برتر مرده باشد، و این فرد عالم

 چیزی نیاموخته باشد. 
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دھد مطلقًا خداوند متعال  ان میعالوه بر این: آن کس که راه راست (راه حق) را نش
از مخلوقات ھریک  شود مگر آن که ھدایت شود صفت است، و آن کسی که ھدایت نمی

شوند مگر آن که خداوند متعال ھدایتشان فرماید، مقصود از  است که ھدایت نمی
ھای  عبارت آیه ھمین است و مراد آن که پرستش خداوند سزاوارتر از پرستش آفریده

ن َ�ۡهِدٓي إَِ�  قُۡل ﴿ که در سیاق آیه آمده است:اوست. چنان َ�ٓ�ُِ�م مَّ � ٱَهۡل ِمن ُ�َ  ۡ�َّقِ
ُ ٱقُِل  َ�َمن َ�ۡهِدٓي إَِ�  �َّ

َ
� أ ن ُ�ۡهَدٰىۖ  ۡ�َقِّ ٱَ�ۡهِدي لِۡلَحّقِ

َ
ٓ أ ٓي إِ�َّ ن �َّ يَِهّدِ مَّ

َ
ن يُتََّبَع أ

َ
َحقُّ أ

َ
﴾ أ

 .]۳۵یونس: [
تنھا خدا «ند؟! بگو: ک ت مییشما، به سوی حق ھدااز معبودھای ھیچیک  ایآ«بگو: «

تر  ستهیروی شایند برای پک ت به سوی حق مییه ھداکسی کا یند! آک ت مییبه حق ھدا
شود،  نند؟ شما را چه میکتش یشود مگر ھدا ت نمییه خود ھداکس کا آن یاست، 

 ».دینک چگونه داوری می

َمآءِ ٱَمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن  قُۡل ﴿ نموده که:اش آغاز  خداوند این آیات را با این فرموده  لسَّ
�ِض ٱوَ 

َ
ن َ�ۡملُِك  ۡ� مَّ

َ
ۡمعَ ٱأ بَۡ�ٰرَ ٱوَ  لسَّ

َ
 .]۳۱یونس: [ ﴾لَۡمّيِِت ٱِمَن  لَۡ�َّ ٱَوَمن ُ�ۡرُِج  ۡ�

(و  کسی مالکا چه یدھد؟  ن روزی مییسی شما را از آسمان و زمکچه «بگو: «
رون یزنده را از مرده، و مرده را از زنده بسی کخالق) گوش و چشمھاست؟ و چه 

 ».آورد می

ن َ�ۡهِدٓي إَِ�  قُۡل ﴿ رسد که: تا به آنجا می َ�ٓ�ُِ�م مَّ � ٱَهۡل ِمن ُ�َ  .]۳۵یونس: [ ﴾ۡ�َّقِ
ھمچنین باید اشاره نمود که: بسیاری از علما معتقد ھستند که: والیت فرد بھتر یا 

تر از او مصلحت بیشتری یافته  افراد پایینبرتر در صورتی واجب است که در والیت 
 ای به دنبال نداشته باشد.  نشود، و والیت آن فرد برتر مفسده

دانند  کنند که علی را از ابوبکر و عمر برتر می اصوًال این مسائل را کسانی مطرح می
ھای  مانند زیدیه و معتزله یا کسانی که در این امر متوقف ھستند ھمچون یکی از فرقه

 عتزله. م
اما اھل سنت نیازی به رد این پیش فرض ندارند، چون ابوبکر صدیق نزد آنان 
بھترین امت است. منظور ما این است که روشن کنیم رافضه ھر چند ھم که سخن 
حقی بگویند اما قادر نیستند که دلیل صحیحی برای اثبات آن بیاورند، چون آنان 

اند، به طوری که از بیان حقیقت عاجز  علم را بر خود بستهھای  راه بسیاری از



 ٦٠٧ امام امت است... سکه علی ): بطالن استدالل رافضی بر این۱۰۱فصل (

توانند ایمان علی را به خوارج و امامت او را به مروانیه و  اند. تا آنجا که نمی گشته
دشمنان او ثابت کنند. چون این رافضه ھمان استدالل آنان را علیه خودشان اطالق 

شان متوجه نیستند  روی کورکورانه از امیال شخصی و دنباله  کنند و از شدت جھل می
 که چه تناقض و فسادی در سخنان باطلشان جاری است.





 

 

 :)۱۰۲فصل (
آیه (انما ولیکم الله پاسخ به شبهات رافضی در مورد داللت 

 سبر امامت علی ورسوله..)

ھای دال  روش دوم: استناد به ادله برگرفته از قرآن است و برھان«گوید:  رافضی می
 بر امامت علی در کتاب ارجمند خداوند فراوان است: 

َما﴿ برھان نخست: فرموده خداوند است که: ُ ٱَوِ�ُُّ�ُم  إِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َءاَمُنواْ  �َّ
ِينَ ٱ لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ  .]۵۵: ةالمائد[ ﴾٥٥وَُهۡم َ�ٰكُِعوَن  لزَّ

ھمانھا  ؛اند مان آوردهیه اکھا  آن امبر او ویسرپرست و ولی شما، تنھا خداست و پ«
و   : خشوع وعکر مراد از( دھند ات میکوع، زکدارند، و در حال ر ه نماز را برپا میک

دارند و  یاند برپا م خاضع و  خاشع  هک یحال : نماز را دریعنی.  استخدا   یبرا  خضوع
  پردازند پس یند، میجو ینم  یبرتر  و برآنان  دهیبر نورزکبر فقرا ت  هک  یرا در حال  اتکز
 )».اند فروتن  وستهیپ  شانیا

علما اجماع دارند که این آیه درباره علی نازل شده است. ثعلبی در استناد به 
شنیدم که فرمود: علی راھبر نیکان  صگوید: (از رسول خدا  روایتی از زبان ابوذر می
کننده به او شکست خورده و  کننده او پیروز و منصور، و پشت و قاتل کفار است. یاری

نماز گذاردیم، گدائی در  صمغلوب است). نیز یک روز ھنگام نماز ظھر با رسول خدا 
را مسجد آمد و کمکی طلب کرد، اما کسی چیزی به وی نداد، آن گدا به ناچار دستش 

بطرف آسمان بلند کرده و گفت: خداوند تو شاھد ھستی که من در مسجد رسول 
چیزی خواستم و کسی چیزی بمن نداد، علی در آن ھنگام در حال رکوع بود،  صالله

اشاره به انگشت خنصر راستش کرد که انگشتر خاتمی در آن بود، آن گدا پیش آمد و 
اتفاق افتاد، پس چون از  صپیامبر  انگشتری خاتم را ستاند و این در برابر چشم

خداوندا «نمازشان فارغ شدند سر مبارکشان را به طرف آسمان بلند کرده و فرمودند: 

حۡ ٱَرّبِ  قَاَل ﴿ براستی که موسی از تو چنین درخواست نمود و گفت:   ٢٥ِ� َصۡدرِي  ۡ�َ
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ۡمرِي 
َ
ۡ ِ�ٓ أ ْ قَۡوِ� �َ  ٢٧ُ�ۡقَدٗة ّمِن ّلَِساِ�  ۡحلُۡل ٱوَ  ٢٦َو�َّ�ِ ّ�ِ َوزِ�ٗر� ّمِۡن  ۡجَعلٱوَ  ٢٨ۡفَقُهوا

ۡهِ� 
َ
ِ�  َ�ُٰرونَ  ٢٩أ

َ
ۡزرِي  ۦٓ بِهِ  ۡشُددۡ ٱ ٣٠أ

َ
ۡمرِي  ٣١أ

َ
ۡ�ِۡ�ُه ِ�ٓ أ

َ
 .]۳۲-۲۵طه: [ ﴾٣٢َوأ

م آسان گردان! و یبرا ارم راکو  ؛نکام را گشاده  نهیموسی) گفت: پروردگارا! س«(
، ری از خاندانم برای من قرار دهیتا سخنان مرا بفھمند! و وز ؛گره از زبانم بگشای

 ».ساز یکارم شرکو او را در  ؛نکم کبرادرم ھارون را! با او پشتم را مح

ِخيَك َوَ�َۡعُل  قَاَل ﴿ پس تو قرآن گویا را بر وی نازل کردی که:
َ
َسنَُشدُّ َعُضَدَك بِأ

ٓۚ � لَُكَما ُسۡلَ�ٰٗنا فََ� يَِصلُوَن إَِ�ُۡكَما  .]۳۵القصص: [ ﴾َ�ٰتَِنا
م، و برای ینک رومند) مییم (و نکله برادرت محیفرمود: بزودی بازوان تو را بوس«

شما و  ؛ابندی ات ما، بر شما دست نمییت آکو به بر ؛میدھ شما سلطه و برتری قرارمی
 ».دیروزیروانتان پیپ

ام را بگشای، و کارم  (خداوندا و من محمد پیامبر و برگزیدۀ تو ام، خداوندا پس سینه
را برایم آسان فرما، و برای من علی را به عنوان دستیار و ھمکارم قرار بده و پشت من 

به پایان  گوید: ھنوز سخنان رسول خدا  را به وی گرم و استوار نما). ابوذر می
سوی خدا و بر وی فرود آمد و گفت: ای محمد بخوان!  نرسیده بود که جبرئیل از

ُ ٱَوِ�ُُّ�ُم  إِ�ََّما﴿ فرمود: چه بخوانم؟ گفت: بخوان: ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱَءاَمُنوا َّ� 
لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن  لصَّ  .]۵۵: ةالمائد[ ﴾٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعوَن  لزَّ

ھمانھا  ؛اند مان آوردهیه اکھا  آن امبر او ویتنھا خداست و پ سرپرست و ولی شما،«
و   : خشوع وعکر مراد از( دھند ات میکوع، زکدارند، و در حال ر ه نماز را برپا میک

دارند و  یاند برپا م خاضع و  خاشع  هک یحال : نماز را دریعنی.  استخدا   یبرا  خضوع
  پردازند پس یند، میجو ینم  یبرتر  و برآنان  دهینورزبر کبر فقرا ت  هک  یرا در حال  اتکز
 )».اند فروتن  وستهیپ  شانیا

فقیه عالم ابن مغازلی واسطی شافعی نقل کرده که این آیه درباره علی نازل شده 
است، و منظور از ولی فرد دارای اختیار تام است، و در آیه والیت (امامت) برای علی 

اش نیز لحاظ  متعال والیت را برای خودش و فرستاده منظور شده ھمچنانکه خداوند
 گردانیده است. 

بگوییم: در تمامی آنچه که که  آن ھا به چند صورت است: نخستین جواب این گفته
  ای ھم نیست که حتی بتوان با کمی شک و گمان آن را رافضی اینجا گفته نکته



 ٦١١ ): پاسخ به شبهات رافضی در مورد داللت آیه (انما ولیکم...)۱۰۲فصل (

سطه است. حتی اگر این ھا کذب و باطل و از جنس سف پذیرفت، بلکه ھمۀ این گفته
نامگذاری غلطی ھا  آن ھا کمی تأمل برانگیز ھم باشد، اطالق عنوان برھان بر گفته

شود که آماده علم و  چون برھان در قرآن و سایر منابع بر چیزھایی اطالق میاست؛ 

ْ ﴿ کنند مانند این گفته خداوند: یقین می ۡو  ۡ�َنَّةَ ٱلَن يَۡدُخَل  َوقَالُوا
َ
إِ�َّ َمن َ�َن ُهوًدا أ

َما�ِيُُّهۡمۗ قُۡل َهاتُواْ بُۡرَ�َٰنُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ� 
َ
 .]۱۱۱: ةالبقر[ ﴾١١١نََ�َٰرٰىۗ تِۡلَك أ

ن یا .ا نصاری، ھرگز داخل بھشت نخواھد شدیھود یس، جز کچ یآنھا گفتند: ھ«
 .»دیاورین موضوع) بیبر ال خود را (ید، دلییگو ! بگو: اگر راست میھاست آن آرزوی

مَّن﴿ و خداوند متعال فرمود:
َ
ْ  أ َمآءِ ٱَوَمن يَۡرزُقُُ�م ّمَِن  ۥُ�مَّ يُعِيُدهُ  ۡ�َلۡقَ ٱَ�ۡبَدُؤا  لسَّ

�ِض� ٱوَ 
َ
َع  ۡ� ءَِ�ٰهٞ مَّ

َ
ِۚ ٱأ  .]۶۴النمل: [ ﴾٦٤قُۡل َهاتُواْ بُۡرَ�َٰنُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  �َّ

ه شما را از کسی کند، و ک د مییرد، سپس آن را تجدکنش را آغاز یه آفرکسی کا ی«
د اگر یاوریلتان را بیدل«ا معبودی با خداست؟! بگو: یآ ؛دھد ن روزی مییآسمان و زم

 .»دییگو راست می
راست خود دارد و راست بودن حرف برای اثبات  یحتمًا برھان یصادقھر بنابراین 

 شود.  آن معلوم نمیای ھر سخنی جز با آوردن برھانی بر
کند پر از دروغ است و امکان ندارد که  ای که این فرد ذکر می ھا و ادله ھمه حجت

آورد دارای مقدمات کامًال صادقانه و صحیحی باشد.  ھایی که می حتی یک از حجت
چون ممکن نیست که مقدمات صحیح براساس باطلی ایستاده باشند. و ما به امید 

را روشن خواھیم کرد تا معلوم شود که ھا  آن دن یک به یکخداوند متعال دروغ بو
 ھای عالم است.  ترین دروغ به نام برھان و حجت از زشتھا  این نامگذاری

نیز باید گفت که وی در تفسیر آیات قرآن بر قولی که از فرد یا افرادی شنیده شده 
ھم باشد چه  کند در حالی که ممکن است آن قول کذب باشد، یا اگر راست تکیه می

بسا اکثریت مردم با آن مخالف باشند. و اگر سخن ثابت نشده یک فرد که اکثریت ھم 
ھای فراوانی از  برھان به حساب آید، باید گفت این فرد برھان ،کنند با آن مخالفت می

ھا ھیچ  این دست دارد که در تناقض با ھمدیگرند در حالیکه قاعده آن است که برھان
 تناقضی نداشته باشند. گاه با یکدیگر 

  نیھاھای صادقی را در اثبات کذب بودن بر ما در ادامه به خواست خداوند برھان
ھای او به  بریم که دروغ کنیم و پی می مورد ادعای این رافضی به روشنی مطرح می
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ماند که خداوند قلبشان  ھایی آشکار است که تنھا بر کسانی پوشیده می طور کلی دروغ
ھای دال بر حقانیت نبوت رسول خدا، و قرآن  بریم که برھان ه است. پی میرا کور کرد

ل و قھای مورد ادعای او در تناقض است. چون ھر گاه فرد عا و دین اسالم با برھان
شان تأمل کند و مستلزمات آن را مورد  ھا و فحوای خردمندی در اصل این برھان

ت و عداوت با ایمان و قرآن و در ضدیھا  آن بیند که ھمه اندیشه قرار دھد می
 اند.  قرار گرفته صپیامبر

 طرح است: اولقابل گوییم: ثانیا: در پاسخ تفسیر او از این آیه چند مسأله  سپس می
ما خواستار آنیم که صحت و درستی این نقل قول را نشان بدھد، به عبارتی او که  این

داشته باشد؛ چرا که محض  باید این حدیث را به صورتی ذکر کند که حجیت و سندیت
اسناد دادن آن به تفسیر ثعلبی یا اشاره به وجود اجماع بر آن بودن ذکر نام و سند اھل 

که  این تواند حجت قرار بگیرد. مگر این وادی، به اتفاق اھل علم نمی ۀحدیث و افراد ثق
ی آن دو صحت آن برای ما به اثبات برسد. در مورد ابوبکر و عمر ھم ھمین طور اگر برا

به اتفاق اھل علم صحت که  این فضیلتی قائل شدند و در روایتی ذکر آن بیاید، مجرد
صحت سند آن باید روایتش ثابت شود کافی نیست و برای اعتقاد به صحت آن حتمًا 

 روایت ھم به اثبات برسد. 
یکی از  .»داردوجود آیه درباره علی نازل شده اجماع که  این بر«دوم: گفته او: 

اند که این  اھل علم حدیث بر این اجماع کرده اتفاقازرگترین ادعاھای دروغین است، ب
آیه به طور ویژه در مورد علی فرود نیامده، و علی در نماز انگشتری خاتمش را صدقه 

قصه روایت شده در شأن نزول آیه که  این نداده است، علمای حدیث اجماع دارند بر
 . ھای بر بافته است یکی از دروغ

 اما در خصوص نقل قول او از تفسیر ثعلبی باید گفت عالمان علم حدیث متفقند بر
از احادیث برساخته را در کتاب خود آورده است. ھمچون احادیثی  بعضیثعلبی که  این

کند، و از  که در آغاز ھر سوره از ابی امامه در مورد فضیلت آن سوره روایت می
شاگرد او واحدی ھم ھمچون  .»ماند ش شب میک زماو به ھی«گویند:  روست که می این

 کنند.  ، صحیح و ضعیف ھمه را نقل میروسایر مفسرین از این 
ھدف ما در اینجا تنھا این است که افتراگویی این مؤلف و جھل شدید او را آشکار 

ای  .»بر نزول این آیه درباره علی اجماع وجود دارد«کنیم در آنجا که گفته است: 
انستم کدام شخص چنین اجماعی را از دانشمندان مطلع به موارد اجماع در د کاش می



 ٦١٣ ): پاسخ به شبهات رافضی در مورد داللت آیه (انما ولیکم...)۱۰۲فصل (

اموری از این قبیل نقل کرده است؟ چون نقل اجماع در مواردی چون این مورد جز از 
گاه به منابع حدیثی و منقوالت پذیرفته نمی شود. اصوًال اگر فرد متکلم،  افراد مطلع و آ

آن روایت ه روایتی را از کسی نقل کند، بیا مورخی بدون ذکر سند صحیح،  مفسر
 بکند؟! ھم فرد مزبور ادعای وجود اجماعی را که  این شود، حال چه رسد به اعتماد نمی

و مفسرانی داناتر  –شان نقل قول کرده  وجه سوم: این مفسرانی که رافضی از کتب
اند، ھمین  اقضاند که با اجماع مورد ادعای این فرد متن چیزھایی نقل کرده - از ایشان

رده که گفته است: آیه درباره ابوبکر نازل شده، کثعلبی در تفسیرش از ابن عباس نقل 
و از عبدالملک نقل کرده که گفته است: از ابو جعفر پرسیدم: گفت: مقصود آیه مؤمنان 

گویند: مقصود آن علی است، گفت: علی ھم از ھمین مؤمنان  است، گفتم: برخی می
 شبیه ھمین را روایت کرده است. است، و از ضحاک 

خواھیم  کنیم، و تنھا از او می وجه چھارم: ما رافضی را از اثبات اجماع ھم معاف می
که حرف خود را با ذکر یک سند درست نقل کند. این سندی که ثعلبی ذکر کرده سند 

ھای ابن مغازلی واسطی  ضعیفی است. و برخی از رجال آن مشکوک ھستند. نقل قول
این شخص در کتاب خود چنان که  این تر است. بخاطر یفنحتر و  ن ھم ضعیفاز آ

آورده که بر ھیچ فرد کم اطالعی از علم حدیث پوشیده  جعلی رااحادیث موضوع و 
 . ه استنماند

د در حین رکوع زکات بدھد چنانکه به یلی باعوجه پنجم: اگر مراد آیه آن باشد که 
شود  را صدقه کرده است، در آن صورت واجب میزعم آنان علی در نمازش انگشترش 

شود که مسلمانان جز علی والیت کس  که آن شرط مواالت و والیت باشد. و واجب می
دیگری را نپذیرند، و حسن و حسین و سایر بنی ھاشم ولی مسلمانان نباشند، و این بر 

 خالف اجماع مسلمانان است. 
فقط بر ت و انی که صیغه جمع اسبه معنی کس» الذین«وجه ششم: عبارت قرآن: 

 کند.  علی به تنھایی صدق نمی
ای  د مگر بخاطر امور پسندیدهنک وجه ھفتم: خداوند متعال انسانی را تمجید نمی

حال چه آن امور از واجبات باشد و چه از مستحبات. از طرفی   که در او موجود است:
یره از عقود در نمازند و به صدقه و عتق و ھدیه و بخشش و اجاره و نکاح و طالق و غ

اتفاق مسلمین نه واجب ھستند (در نماز) و نه مستحب، بلکه بسیاری از آنان معتقدند 
ای گویا در نماز انجام داده  کنند حتی اگر از طریق اشاره که: این امور نماز را باطل می
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ای کسی گویند: با این کار مالکیتی بر و به حد تکلم نرسند. علمای دیگری می ،شوند
شود به دلیل عدم ایجاب شرعی، و اگر این کارھا مستحب بود حتمًا  حاصل نمی

فرمود و حتمًا علی ھم در  ھا تشویق می و یارانش را بدان ،داد آن را انجام می صپیامبر
 کرد.  جاھا و مواقعی دیگر ھم این کار را تکرار می

یابیم که صدقه دادن در  از این موارد صورت نپذیرفته است، در میھیچیک  حال که
شود. فرد صدقه  نماز جزء اعمال صالح نیست، و بخشش به سائل بدون آن فوت نمی

تواند بعد از سالم دادن صدقه خود را پرداخت کند، اما نماز فرصتی برای  دھنده می
 گذارد.  کارھای دیگری باقی نمی

توان  که فرض بگیریم صدقه دادن در نماز جایز است، نمیوجه ھشتم: در صورتی 
تر  آن را در حالت رکوع محدود نمود، اتفاقا ھمین امر در حالت قیام و نشستن مناسب

شما تنھا کسانی ھستند که در حال  شود: ولّی  رسد، پس چطور گفته می به نظر می
نماز صدقه داد،  دھند؟ و آیا اگر فردی در حال قیام و نشسته در رکوع صدقه می

 استحقاق این والیت را ندارد؟ 

َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن ﴿ وجه نھم: فرموده الھی:  .]۵۵: ةالمائد[ ﴾٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعوَن  لزَّ
در حالت رکوع خود زکات داده  سکند که علی آنان چنین اقتضا می مطبق کال

مشمول پرداختن زکات نبود، چرا  ص باشد، در حالی که علی در زمان حیات پیامبر
تنھا بر کسانی واجب است که حد نصاب آن را بمدت یک  نقرهکه او فقیر بود، و زکات 

 سال در تملک داشته باشد و علی جز این کسان نبود. 
وجه دھم: بخشیدن انگشتری خاتم نزد بسیاری از فقیھان وجھی ندارد مگر در 

مطرح و منظور باشد. و گفته شده که: خاتم آالت  صورتی که وجوب دادن زکات زینت
ھا خارج است، اما اگر بگوییم صدقه دھنده با ارزیابی قیمت و بھای  از جنس زینت

گذاری اشیاء در نماز دشوار  انگشتری بخشیدن آن را جایز دانسته، باید گفت: قیمت
 است، و قیمت اشیاء در احوال مختلف متفاوت است. 

ْ ﴿ ظر به منزله این فرموده دیگر خداوند است که:وجه یازدھم: آیه مورد ن �ِيُموا
َ
 َوأ

لَٰوةَ ٱ َكٰوةَ ٱَوَءاتُواْ  لصَّ ْ ٱوَ  لزَّ ٰكِعِ�َ ٱَمَع  ۡرَكُعوا  .]۴۳: ةالبقر[ ﴾٤٣ ل�َّ
 .»دینکوع کنندگان رکوع کد، و ھمراه ریات را بپردازکد، و زیو نماز را بپا دار«

 و این دستور به رکوع کردن است. 
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ٰكِعِ�َ ٱَمَع  ۡرَكِ� ٱوَ  ۡسُجِديٱلَِرّ�ِِك وَ  ۡ�ُنِ� ٱ َ�َٰمۡر�َمُ ﴿ :فرموده خداوند کهنیز این   ل�َّ
ن کن نعمت) برای پروردگار خود، خضوع یرانه اک(به شم! یای مر«. ]۴۳آل عمران: [ ﴾٤٣

 .»نکوع کنندگان، رک وعکو سجده بجا آور! و با ر
 این نیز امری به کرنش کردن است. 

دوازدھم: یکی از حقایق ثابت شده در نزد مفسران قرآن که از گذشتگان به وجه 
ارث رسیده آن است که این آیه در شأن نھی کردن از دوستی با کفار و امر کردن به 

و آن گاه نازل شد که برخی از منافقان ھمچون عبدالله بن ابی  ،دوستی با مؤمنان
ھای ناگوار بیم دارم. و یکی از مؤمنین  گفت: من از مصیبت و می ورزید محبت یھود می

گیرم  که عباده بن صامت بود گفت: ای رسول خدا من خدا و رسول او را به دوستی می
 جویم.  و از شر والیت و ھمراھی این کافران به خدا و رسول او پناه می

وجه سیزدھم: سیاق کالم خداوند نیز در صورتی که در آن تدبر شود گویای 
فرماید:  که (در بیان وجه دوازدھم) ذکر شد، خداوند متعال میتفسیری است 

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ ۡوِ�َآُء َ�ۡعٖض� َوَمن  �ََّ�َٰرىٰٓ ٱوَ  ۡ�َُهودَ ٱَءاَمُنواْ َ� َ�تَِّخُذواْ  �َّ

َ
ۘ َ�ۡعُضُهۡم أ ۡوِ�َآَء

َ
أ

َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَّهُ  َ ٱِمۡنُهۡمۗ إِنَّ  ۥَ�َتَول ٰلِِم�َ ٱ لَۡقۡومَ ٱي َ� َ�ۡهدِ  �َّ  .]۵۱: ةالمائد[ ﴾٥١ ل�َّ
 ،گاه خود) هکیھود و نصاری را ولی (و دوست و تید! یا مان آوردهیه اکسانی کای «

 نند، ازکه از شما با آنان دوستی کسانی کو  ؛گرندیدیکای یاولھا  آن د!ینکانتخاب ن
 .»ندک ت نمییار را ھداکت ستمیخداوند، جمع ؛ھستندھا  آن

 ای از دوست گرفتن یھود نصاری است.  ینھاین 

َها﴿ فرماید: سپس می ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ َمن يَۡرتَدَّ ِمنُ�ۡم َعن دِينِهِ  �َّ ِ�  ۦَءاَمُنوا

ۡ
فََسوَۡف يَأ

ُ ٱ ذِلٍَّة َ�َ  ۥٓ بَِقۡو�ٖ ُ�ِبُُّهۡم َو�ُِحبُّونَهُ  �َّ
َ
ٍ� َ�َ  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱأ ِعزَّ

َ
يَُ�ٰهُِدوَن ِ� َسبِيِل  لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱأ

ِ ٱ ِ ٱَوَ� َ�َافُوَن لَۡوَمَة َ�ٓ�ِٖ�� َ�ٰلَِك فَۡضُل  �َّ ۚ وَ  �َّ ُ ٱيُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُء  ﴾٥٤َ�ِٰسٌع َعلِيٌم  �َّ
 .]۵۴: ةالمائد[

انی ین خود بازگردد، (به خدا زییاز شما، از آھرکس  د!یا مان آوردهیه اکسانی کای «
ز) او را یرا دوست دارد و آنان (نھا  آن هکآورد  تی را مییخداوند جمع ؛رساند نمی

ھا  آن ؛رومندندیافران سرسخت و نکدوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع، و در برابر 
ن، فضل یچ مالمتگری ھراسی ندارند. اینند، و از سرزنش ھک در راه خدا جھاد می
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ع، و یو (فضل) خدا وس ؛دھد د) مینیسته ببیبخواھد (و شاھرکس  ه بهکخداست 
 .»خداوند داناست

فرماید که آنان ھرگز به خدا زیانی  در این آیه عمل ارتداد مرتدین را بیان می
توانند برسانند در آیه ھمچنین ذکر کسانی است که خدا بجای این جماعت بوجود  نمی
 آورد.  می

َما﴿ سپس فرمود: ُ ٱَوِ�ُُّ�ُم  إِ�َّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱَءاَمُنوا لَٰوةَ ٱيُقِيُموَن  �َّ  لصَّ
َكٰوةَ ٱَوُ�ۡؤتُوَن  َ ٱَ�َتَولَّ  َوَمن ٥٥َوُهۡم َ�ٰكُِعوَن  لزَّ ِينَ ٱوَ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ ِ ٱَءاَمُنواْ فَإِنَّ ِحۡزَب  �َّ َّ� 

 .]۵۶-۵۵المائده: [ ﴾٥٦ لَۡ�ٰلُِبونَ ٱُهُم 
ھمانھا  ؛اند مان آوردهیه اکھا  آن امبر او وی، تنھا خداست و پسرپرست و ولی شما«

و   : خشوع وعکر مراد از( دھند ات میکوع، زکدارند، و در حال ر ه نماز را برپا میک
دارند و  یاند برپا م خاضع و  خاشع  هک یحال : نماز را دریعنی.  استخدا   یبرا  خضوع

  پردازند پس یند، میجو ینم  یبرتر  و برآنان  دهینورزبر کبر فقرا ت  هک  یرا در حال  اتکز
رند، یمان را بپذیامبر او و افراد باایت خدا و پیه والکسانی کو  .)اند فروتن  وستهیپ  شانیا
 .»روز استیت خدا پیرا) حزب و جمعی(ز ؛روزندیپ

 بینیم که این کالم الھی متضمن ذکر احوال کسانی است که از روی نفاق تظاھر می
گردند و نیز شامل ذکر حال  کنند، و کسانی که از دین اسالم بر می به مسلمانی می

 ورزند. مؤمنانی است که در ظاھر و در باطن بر اسالم خود پایداری و استقامت می
دھد که  لذا سیاق آیه و آمدن آن به صیغه جمع به تدبرکننده در آن علم یقین می

ؤمنانی است که بدین صفات متصف ھستند و تنھا این آیه: به طور عموم درباره ھمه م
به فرد معینی اختصاص ندارد: نه به ابوبکر، نه به عمر و نه به عثمان و علی و کسی 

 دیگر به تنھایی. اما در ھر حال اینان سزاوارترین امت به مصداق این آیه ھستند. 
اره وجه چھاردھم: معلوم است که الفاظ به کار رفته در حدیث مذکور درب

نیست بلکه رھبر این و صالحان کذب است، چرا که علی رھبر ھمه نیکان  صپیامبر
است، علی ھمچنین قاتل ھمه کافران نیست، بلکه تعدادی از  ص امت رسول خدا

از مجاھدین در ھریک  اند. به ھر حال آنان را کشته و آن تعداد دیگر را دیگران کشته
 رسانده است. راه خدا تعدادی از کفار را به ھالکت 
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و  ،ھر که او را یاری کند پیروز«که:  جعلی راھمین طور است سخن دیگر حدیث 
 صاین ھم بر خالف واقع است. پیامبر .»شود ھر که تنھایش گذارد تنھا و درمانده می

که سخن امامیه، چرا که آنان معتقدند  در خصوصگوید بویژه  جز سخن حق نمی
 .علی را تنھا گذاشتند انتا زمان کشته شدن عثم مسلمانان

ناگفته پیداست که امت اسالمی در زمان خلفای سه گانه فتح و پیروزی داشته که 
مردم به سه حزب  ،شھید شد سھیچ گاه بعد از آن نداشته است. و آنگاه که عثمان

حزب دیگری که در  ،دفاع نمود و جنگید سیکی: حزبی که از عثمان ،تقسیم شدند
را نصرت ندادند؛ نه  سجنگیدند و حزب سوم کسانی بودند که عثمان سمقابل عثمان

جنگ نمودند  سکسانی که در دفاع از عثمان ،سبا گروه مخالف بودند و نه با عثمان
بر دو حزب دیگر و کفار پیروز نشدند بلکه آنان بر این گروه پیروز شدند، و زمام امور را 

فت، و بر کفار پیروز شدند و شھرھا را فتح والیت یا سآنگاه در دست گرفتند که معاویه
نیز در جنگ با خوارج و کفار ھمین قدر پیروزی و کامیابی داشته  سعلی ،نمودند
 است.

انگشتر خود را  سعلیکه  این (بعد از صو ھمچنین دعایی که از پیامبر خدا 
شکار چرا که بر ھمگان ھویدا و آ ،باشد دروغی خیلی واضح می ،صدقه داد) ذکر نموده

است که صحابی کرام رضوان الله علیھم در ھنگام نیاز در راه خداوند چندین برابر یک 
 دادند. انگشتر صدقه می

روایت شده است که فرمود: ھیچ  صدر صحیحین (بخاری ومسلم) از پیامبر خدا 
مالی مثل مال ابوبکر برای من نفع نداشته است، و فرمود بیشترین منت را در مال و 

و اگر از ساکنان زمین خلیل و دوستی را انتخاب  ،ابوبکر بر من دارد ھمراھیش
 .)١(نمودم نمودم ھمانا ابوبکر را انتخاب می می

در غزوه تبوک ھزار شتر در راه خدا صدقه داد تا جایی که پیامبر خدا  سعثمان
 .)٢(فرمود: عثمان بعد از امروز ھر کاری انجام دھد برایش ضرری ندارد

بعد از ھجرت  -در مدینه بگوید  صو ھمچنین چگونه سزاوار است که پیامبر خدا 
که: ( بار خدایا!) علی را که از اھل من است برایم وزیر بگردان و مرا بوسیله  -و پیروزی

                                           
 و جاھای دیگر ۹۶/۱نگا: بخاری  - ١
 ۶۳۹/۵مسند احمد  ۲۸۹/۵الترمذی  - ٢
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خداوند متعال پیامبر خود را نصرت داده و مسلمانان را که  این او قوت بده با وجود

ِيٓ ٱُهَو ﴿ چنانکه می فرماید: ،ناصر او قرار داده است َّ�  ِ يََّدَك بَِنۡ�ِه
َ
ِ  ۦ� ﴾ ٦٢ لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَو�

 .]۶۲األنفال: [
ه کسی است کاو ھمان  ؛افی استکب دھند، خدا برای تو یو اگر بخواھند تو را فر«

 ».ردکت یاری خود و مؤمنان، تقویتو را، با 

هُ  إِ�َّ ﴿ فرماید: و می وهُ َ�َقۡد نََ�َ ُ ٱتَنُ�ُ ۡخرََجُه  �َّ
َ
ِينَ ٱإِۡذ أ ْ ثَاِ�َ  �َّ إِذۡ  ثۡنَۡ�ِ ٱَ�َفُروا

َ ٱَ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ  ۡلَغارِ ٱُهَما ِ�  َّ�  ۖ  .]۴۰: ةالتوب[ ﴾َمَعَنا
ن ساعات، او را تنھا یلترک(و در مش ؛ردکاری ید، خداوند او را ینکاری نیاگر او را «

ن نفر یه دومکردند، در حالی کرون یه) بکافران او را (از مکه ک) آن ھنگام ؛نگذاشت
ه آن دو در غار کدر آن ھنگام  ؛شتر ھمراه نداشت)یبر باشد) که أبوبک(نفر  یکبود (و 

 ».غم مخور، خدا با ماست«گفت:  میق) یر صدک(ابوببودند، و او به ھمراه خود 
را از مکه بیرون نمودند و خداوند رسولش را نصرت  صآنگاه که مشرکین پیامبر 

دو نفر بودند که ھا  آن بود ھمانا صدیق اکبر بود و صکسی که با پیامبر خدا  ،داد
 صآنگاه که برای رسول خدا  ،خداوند متعال بود. و ھمچنین در غزوه بدرھا  آن سوم

عریش داخل ساختند تنھا کسی که از میان صحابه به عنوان مشاور به » عریش«
ھا و اعمال خالصانه و  از صحابه در نصرت پیامبر تالشھریک  وبرای ،شد ابوبکر بود یم

 شائبه زیادی بوده است. بی
از خدا خواسته که بازوی او را بوسیله یکی از  ص تصور کند که پیامبرھرکس  لذا

، افراد امت قوی کند ھمچنانکه موسی خواست که بازویش بوسیله ھارون قوی گردد
نیست که  یدروغ بسته و حق ایشان را ادا نکرده است، و تردید ص وی بر رسول خدا

و گاه  ،یکی از مشتقات شرک و الحاد و نفاق است که گاھی بر این جماعت آشکار ،رفض
 ماند.  بر آنان پنھان و پوشیده می

او و تواند این باشد که مؤمنان باید خدا و رسول  وجه پانزدھم: غایت مقصود آیه می
ند و بھمین خاطر مؤمنان علی را دوست بدارند و محبت او رمؤمنین را دوست بدا

ھمانطور که  ،است بورزند، و شکی نیست که والیت و دوستی علی بر ھر مؤمنی واجب
 بر ھر مؤمنی واجب است که سایر مؤمنان را دوست داشته باشد. 

ٓ إَِ�  إِن﴿ خداوند متعال فرمود: ِ ٱَ�ُتوَ�ا َ�َقۡد َصَغۡت قُلُوُ�ُ�َماۖ �ن تََ�َٰهَرا َعلَۡيهِ  �َّ
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َ ٱفَإِنَّ   ﴾٤َ�ۡعَد َ�ٰلَِك َظهٌِ�  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱوَ  لُۡمۡؤِمنَِ�ۖ ٱُهَو َمۡولَٮُٰه وَِجۡ�ِ�ُل َوَ�ٰلُِح  �َّ
 .]۴التحریم:[

اور اوست، و یقت خدا ید، در حقیمتفق شو صه رسول الله یو اگر با ھم عل«
 .»بان او ھستندیل و مؤمنان صالح، و فرشتگان بعد از آنان پشتیجبرئن یھمچن

کند که ھر فرد صالحی از میان مؤمنان یاور و دوست  در این آیه خداوند بیان می
از این ھیچیک  و خداوند و جبرئیل ھم یار و یاور اویند. و در ،است ص رسول خدا

و ھر طور  ،ن شخص ھم ھستامیر آ ،ولی شخصی باشدھرکس  سخنان الھی نیامده که
 تواند رفتار بکند.  بخواھد با او می

فرمود: (تنھا خداوند و  وجه شانزدھم: اگر مراد خداوند از والیت، امارت بود حتمًا می
والیت ھرکس  گفت: و و نمی .اند بر شما والیت دارند) رسول او و کسانی که ایمان آورده

ی که یک والی بر آنان حاکم گردیده گفته خدا و رسولش را بورزد. چون در مورد کسان
 شود: او بر آنان والیت یافت.  شود: آنان والیت او یافتند، بلکه گفته می نمی

گویند که او والی یا امیر بر بندگانش  وجه ھفدھم: در مورد خداوند متعال نمی
 است. خداوند پاک و منزه است، او خالق بندگان و روزی دھنده و پروردگار و مالک

شود: خداوند امیر المؤمنین  آنان است، و آفرینش و امور بدست اوست، و گفته نمی
گفتند. حتی  چنانکه به افراد دارای حکومت چون علی و غیره امیر المؤمنین می ،است

شود: او متولی یا والی مردم یا امیر و فرمانده  نیز گفته نمی ص درباره رسول خدا
را جز با  سھاست. حتی ابوبکر صدیق التر از این حرفوا وایشان است، چرا که منزلت ا

کردند، و نخستین کسی از خلفا که امیر المؤمنین  عنوان خلیفه رسول الله خطاب نمی
 بود.  سنامیده شد عمر

تحت لوای امام عادلی رفت از حزب الله ھرکس  وجه ھجدھم: این طور نیست که
ادل بر منافقان و کفار ھم والیت باشد، و منصور و پیروز گردد؛ چرا که امامان ع

ھا و منافقان ھم تحت حکومت  ذمی ص یابند، ھمچنانکه مثًال در مدینه پیامبر می
 ایشان بودند.





 

 

 :)۱۰۳(فصل
َها ﴿ در مورد داللت آیت بطالن ادعای رافضی ُّ�

َ
نزَِل  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ�

ُ
بَلِّۡغ َمآ أ

 سمبنی بر امامت علی ﴾إَِ�َۡك 

َها ﴿ برھان دوم: فرموده الھی است:«گوید:  رافضی می ُّ�
َ
نزَِل  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ�

ُ
ٓ أ بَّلِۡغ َما

ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ   .]۶۷: ةالمائد[ ﴾ۥإَِ�َۡك ِمن رَّ
امال (به مردم) برسان! کامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، یای پ«

 .»ای نی، رسالت او را انجام ندادهکو اگر ن
از جمھور راویان  –که بر نزول آن درباره علی اتفاق نظر وجود دارد. ابو نعیم حافظ 

با اسناد به عطیه روایت کرده که وی گفت: این آیه در مورد علی بن ابی طالب بر 
گوید: معنای آیه: آنچه  نازل گردید. و در تفسیری ثعلبی ھست که می ص رسول خدا

به تو نازل شده برسان، پس چون این آیه فرود آمد، را از پروردگارت درباره فضل علی 

 .»مواله نت مواله فع�كمن «دست علی را گرفت و فرمود:  ص رسول الله
با اجماع موالی ابوبکر و عمر و باقی اصحاب است، لذا علی موالی  ص و پیامبر

 است.  انھمه این افراد است، و او امام آن
به غدیر خم رسید، مردم  ص تی رسول خداآمده است که: وق ھم  در تفسیر ثعلبی

 نت مواله فع�كمن «را ندا داد تا جمع شدند. پس دست علی را گرفت و فرمود: 
و این خبر شایع شد و در ھمه جا منتشر شد. و چون خبر به حارث بن نعمان  »مواله

آمد و چون بدیشان رسید از شترش  ص فھری رسید، سوار بر شترش نزد رسول خدا
که در  ص ھایش را بست، آنگاه به حضور رسول خدا ن را خواباند و دستو آشد، پیاده 

میان اصحابش بود آمد و گفت: ای محمد از طرف خداوند به ما امر کردی تا گواھی 
بدھیم خدایی جز او نیست و تو فرستاده خداوند ھستی، پس از تو پذیرفتیم، و به ما امر 

پذیرفتیم، و امر کردی که حج خانه خدا به جا کردی که پنج بار نماز بگزاریم، که 
ھای پسر عمویت را  دستکه  این راضی نشدی تاھا  این آوریم، قبول کردیم، سپس به
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حال این  ،»مواله نت مواله فعيلكمن «بلند کردی و وی را بر ما برتری دادی و گفتی: 
رسول خدا فرمود: سوگند به خدای یگانه که از  ست؟خداحکم از توست یا از طرف 

آنگاه حارث به عقب به سمت شترش برگشت در حالی که طرف خداوند است. 
اگر این از جانب تو و حق است پس یا بر ما از آسمان سنگ بباران و  اگفت: خداوند می

او ھنوز به شترش نرسیده بود که خداوند سنگی بطرف و یا عذاب دردناکی به ما بده، 
انداخت که بر سرش فرود آمد و از ما تحتش بیرون آمد و او را کشت، و خداوند متعال 

َل ﴿ چنین نازل فرمود:
َ
ِ ٱّمَِن  ٢َدافِٞع  ۥّلِۡلَ�ٰفِرِ�َن لَۡيَس َ�ُ  ١َسآ�ُِلۢ بَِعَذاٖب َواقِٖع  َسأ َّ� 

 .]۳-۱المعارج: [ ﴾٣ لَۡمَعارِِج ٱذِي 
افران است کن عذاب) مخصوص یه واقع شد(اکرد ک یعذاب یتقاضا یا نندهکتقاضا«

 .»المعارج (باعظمت و جالل) یخداوند ذ یند از سوکتواند آن را دفع  یس نمکچ یو ھ
جواب این مطالب از چند وجه قابل طرح است: یکی اینکه: این مطلب از مورد اول 

اول آن سخن ابتدا تر است و چنان که به خواست خدا روشن خواھیم نمود،  دروغین
از آنچه در خصوص آیه گفته ھم » بر نزول آن آیه درباره علی اجماع وجود دارد«که: 

گویند،  دانند چه می از علمای فن که میھیچیک  تر است، اصوالً  تر و دروغین نادرست
 نه آن حرف را زده و نه این حرف را. 

و مطالبی » ءفضائل خلفا«یا در » الحلیه«اما در خصوص چیزھایی که ابو نعیم در 
اند، باید اشاره کرد که  که نقاش و ثعلبی و واحدی و امثال آنان در تفاسیر خود آورده

ھا و احادیث  اند دروغ اھالی علم حدیث اتفاق نظر دارند که در آنچه اینان روایت کرده
شود، نیز اتفاق دارند که این حدیث ذکر شده که ثعلبی در  بر ساخته بسیاری پیدا می

دھیم که  ای نشان می است، و ما در ادامه ادله جعلیده حدیثی موضوع و تفسیرش آور
و خواھیم دید که ثعلبی از اھالی علم حدیث  ،شود این مسأله روشن میھا  آن از طریق
 نیست. 

ای را ذکر کنیم و بگوییم: در سخنان و  اما مقصود در اینجا این است که قاعده
و برای جدا کردن این  ،ھای بسیار ھم دروغاحادیث منقول ھم راست فراوانی ھست و 

شناسان ھستند.  دو دسته از منقوالت تنھا مرجع ما دانشمندان علم حدیث یا حدیث
کنیم،  ھمچنانکه برای بیان تفاوت بین نحو عربی و نحو غیر عربی به نحویان رجوع می

لمای کنیم، ع و برای شناختن و تشخیص دادن مسائل لغت به علمای لغت مراجعه می
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َ
�  ٦٢٣ ﴾بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱَ�ٰٓ

و  ،ھر علمی علمای مخصوص خود را دارد .شعر و طب و غیره ھم به ھمین ترتیب
ترین  ترین و نیز متدین علمای حدیث ارجمندترین، راستگوترین و واال منزلت

 دانشمندان ھستند. 
وجه دوم: در خود ھمین حدیث چیزھایی ھست که بر کذب بودن آن از وجوه 

 الی آخره. و به غدیر رسید  ص که رسول خدا کند. و در آن ھست زیادی داللت می
در غدیر خم بیان فرمود ھنگام  ص دانند که آنچه پیامبر گوییم: ھمه می می

بازگشت از حجه الوداع بود، و شیعه این را قبول دارد و آن روز را که روز ھجدھم از ماه 
و مستقیمًا  بعد از آن به مکه برنگشت، ص دانند. پیامبر می معید خ ذی الحجه است، 

و  زنده ماندنداز حجه الوداع به مدینه رفتند، ایشان تمام ذی الحجه، محرم و صفر را 
 مودند. نات فربیع االول و در

در این حدیث ذکر شده که بعد از گفتن آن سخن توسط پیامبر در غدیر خم و شایع 
است) نزد  واقع در مکهکه شدن آن در ھمه مناطق و نواحی، حارث که در ابطح بود (

ماجرای غدیر خم چه ھنگام  ددان یمجاھلی است که نفرد پیامبر آمد، و این داستان 
 اتفاق افتاده است. 

به اتفاق اھل علم مکی است و قبل از  -سوره سأل سائل  -ھمچنین این سوره 
ھجرت در مکه نازل شده است یعنی حدود ده سال یا بیشتر پیش از غدیر خم، پس 

 باشد؟  نازل شدهد که بعد از ماجرای غدیر خم چطور امکان دار

ْ  �ذۡ ﴿ عالوه بر این: فرموده دیگر خداوند: ِمۡن  ۡ�َقَّ ٱإِن َ�َن َ�َٰذا ُهَو  للَُّهمَّ ٱقَالُوا
 .]۳۲األنفال: [ ﴾ِعنِدكَ 

ھا پیش از غدیر خم نازل شده است، و  یعنی سال ،به اتفاق، کمی بعد از جنگ بدر
مشرکانی چون ابو جھل به  ۀاین آیه بخاطر گفتکه  این ند براھل تفسیر متفق ھست

قبل از ھجرت نازل گردیده است و خداوند در آن به پیامبرش سخنان آنان  ص پیامبر

ْ  �ذۡ ﴿ فرماید: کند و می را یادآوری می ِمۡن ِعنِدَك  ۡ�َقَّ ٱإِن َ�َن َ�َٰذا ُهَو  للَُّهمَّ ٱقَالُوا
ۡمِطۡر َعلَۡيَنا ِحَجاَرٗة ّمَِن 

َ
َمآءِ ٱفَأ  .]۳۲األنفال: [ ﴾لسَّ

ن حق است و از طرف یپروردگارا! اگر ا«ه گفتند: کاور) زمانی را یو (به خاطر ب«
 .»توست، بارانی از سنگ از آسمان بر ما فرود
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امر شده و او ھمچنین در این حدیث آمده است که این فرد به اصول پنجگانه اسالم 
را پذیرفته است چون او گفت: و ما از تو پذیرفتیم، و ما به یقین خبر داریم ھا  آن ھمه

 چنین بالیی بر سر او نیامد.  ص که احدی از مسلمانان در زمان حیات پیامبر
گذشته از این: این مرد به عنوان یکی از صحابه پیامبر شناخته نشده است، و اسم 

ھایی است که در  برد، از قبیل نام نام میھا  آن ھایی است که طرقیه از اسماو از قبیل 
 شود.  ره و دلھمه یافت میعنت ھای افسانه

اید، در حالی  اید که امامت علی را بوسیله قرآن ثابت کرده وجه سوم: شما ادعا کرده

َها ۞﴿ گوید: ظاھر آن اصًال چیزی دال بر این ادعا وجود ندارد. قرآن میدر که  ُّ�
َ
�ٰٓ�َ

ّ�َِكۖ  لرَُّسوُل ٱ نزَِل إَِ�َۡك مِن رَّ
ُ
 .]۶۷: ةالمائد[ ﴾بَّلِۡغ َمآ أ

امال (به مردم) برسان! کامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، یای پ«
 .»ای نی، رسالت او را انجام ندادهکو اگر ن

گیرد،  شده در بر می و این لفظ لفظی عام است که ھمه چیزھایی را که بر وی نازل
 و بر چیز معینی داللت ندارد.
منظور رساندن امامت علی بوده که به پیامبر امر که  این لذا ادعای مدعی مبنی بر

شود. در این لفظ قرآن داللت بر ھیچ چیز معینی  شده، به مجرد این آیه ثابت نمی
آن از راه حدیث و  نیست، و اگر چنانچه این مسأله از طریق روایات مسلم شود، اثبات

ادعا کند که در آیه مذکور امر به ھرکس  نقل بوده نه از راه استناد به آیات قرآن، لذا
رساندن و ابالغ امامت علی به مردم شده است، در واقع به قرآن دروغ بسته است، 

 چون قرآن نه به طور کلی و نه به طور ویژه داللت بر چنین امری نکرده است. 
 صتوان گفت: اتفاقًا این آیه با توجه به اطالعی که از احوال پیامبر وجه چھارم: می

خداوند آیه را درباره که  این کند، و آن داریم داللت بر نقطه مقابل این ادعای آنان می
علی نازل نفرموده و پیامبر را به ابالغ حکم جانشینی علی امر نفرموده است، چون اگر 

کرد و او کسی نیست که از فرمان  را ابالغ میاین چنین بود، پیامبر حتمًا آن 
 . ندکچی یپخداوندش سر

ھر که گمان کند محمد چیزی از «گفته است:  لاز ھمین روست که عائشه
 فرماید: وحی را مخفی و ناگفته گذاشته است، دروغ گفته است، و خداوند متعال می



َها ﴿): بطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیه ۱۰۳فصل ( ُّ�
َ
�  ٦٢٥ ﴾بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱَ�ٰٓ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ّ�َِكۖ �ن لَّۡم َ�ۡفَعۡل َ�َما بَلَّۡغَت رَِساَ�َهُ  لرَُّسوُل ٱ۞َ�ٰٓ نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ

ُ
ٓ أ  ﴾بَّلِۡغ َما

 .]۶۷: ةالمائد[
چیزی دال بر امامت علی ابالغ نکرده است  ص اما اھل علم یقین دارند که پیامبر

 در اختیار دارند:  یھای فراوان ھا و روش و علما برای اثبات این مسأله شیوه
ھای کافی برای نقل و  ای با توجه به اھمیتش انگیزه ز آن جمله اینکه: چنین مسألها

گردید ھمچنانکه  روایت آن وجود دارد. و اگر دارای اصل و اساسی بود، حتمًا نقل می
نقل شده است. از طرفی ما شاھد روایات فراوانی در بیان  ص سایر احادیث پیامبر

ایات جعلی ھم راه یافته است، پس چگونه ممکن روھا  آن فضایل علی ھستیم که در
  است حقایق راستینی که برای ابالغ به مردم نازل شده روایت نشود؟

اند امر فرموده،  امتش را به ابالغ چیزھای که از وی شنیده ص و از آنجا که پیامبر
 ان کنند. کتمشان کرده  پس امت او اجازه ندارند اموری را که خدا امر به ابالغ

وفات فرمودند، یکی از انصار خواستار آن شد که از آنان یک  ص یز: وقتی پیامبرن
امیر و از مھاجرین ھم یک امیر باشد، این را بر وی ایراد گرفتند و گفتند: امارت و 

 ص از قریش ممکن نیست، صحابه نیز در جاھای متعددی از پیامبر خارجفرمانروایی 
از آنان نه در سقیفه و ھیچیک  و .»در قریش استامامت «اند که فرمود:  روایت کرده

نه در جایی دیگر چیزی دال بر امامت علی روایت نکرده است. در نھایت مسلمانان با 
اکثریت قبیله عبد مناف از بنی امیه و بنی ھاشم و دیگر که  آن ابوبکر بیعت کردند، و با

ای به انتخاب علی بن ابی طالب برای والیت داشتند، احدی از آنان  تمایل قوی –قبائل 
گونه صورت  چنین حدیثی را ذکر نکرد. در عھد خالفت عمر و عثمان ھم کارھا ھمین

پذیرفت، حتی در عھد خود علی نیز که خالفت از آن وی شد، نه او و نه احدی از اھل 
نص را بر زبان نیاوردند. روایت مذکور بعد از از صحابه معروف این ھیچیک  بیتش و نه

 آن دوران ساخته شد.





 

 

 :)۱۰۴(فصل 
ۡ�َملُۡت لَُ�ۡم دِينَُ�مۡ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ بطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ

َ
 ﴾أ

 سمبنی بر امامت علی

ۡ�َمۡلُت  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ برھان سوم: فرموده خداوند متعال است که:«گوید:  رافضی می
َ
أ

ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم 
َ
ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱلَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�  .]۳: ةالمائد[ ﴾دِيٗنا

و اسالم را به  ؛و نعمت خود را بر شما تمام نمودم ؛ردمکامل کن شما را یامروز، د«
 ».رفتمین (جاودان) شما پذییعنوان آ

الله اکبر بخاطر اکمال دینش و اتمام نعمتش، و رضایت «فرمود:  ص رسول خدا
موالی اویم من ھرکس  پروردگار به رسالتم، و به والیت علی بعد از من، سپس فرمود:

و دشمنانش را دشمن بدار، و یارانش  ،وستانش را دوستعلی موالی اوست، خداوندا د
 .»و خائنان به او را شکست و زبونی بده ،را یاری

چند وجه است: یکی اینکه: استدالل گوینده در مورد صحت برپاسخ این گفته 
حدیث و مجرد نسبت دادن آن به روایت ابو نعیم به اتفاق علمای سنی و شیعه صحت 

کند، چرا که ابو نعیم به اتفاق محدثین شیعه و سنی  ات نمیو درستی آن قول را اثب
احادیث ضعیف و جعلی فراوانی روایت کرده است، ایشان ھر چند حافظ احادیث بسیار 

 تری معلومات کامل زیادی ھستند ولی چنانکه عادت محدثین امثال اوست، برای افاده
 کند.  ای وجود دارد، روایت می که در ھر مسألهرا ھر حدیثی 

شناسان بر کذب بودن این حدیث اتفاق نظر دارند. لذا حدیث  وجه دوم: ھمه حدیث
 شود.  از کتب مرجع و معتبر حدیثی یافت نمیھیچیک  درمذکور 

دھا و تفاسیر آمده است که این آیه وقتی بر نصحاح، مسھای  کتاب وجه سوم: در
ه ایستاده بودند، و مردی یھودی به عمر بن فشد که ایشان در عر نازل ص پیامبر

خوانید اگر آن  ست که آن را می ا ای خطاب گفت: ای امیر المؤمنین در کتاب شما آیه
دادیم، عمر گفت: کدام آیه را  شد روز نزولش را عید قرار می آیه بر ما یھودیان نازل می
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  ۡ�َۡومَ ٱ﴿ گویی؟ گفت: فرموده حق: می
َ
ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم أ

َ
ۡ�َملُۡت لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو�

ۚ  ۡ�ِۡسَ�ٰمَ ٱنِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم   .]۳: ةالمائد[ ﴾دِيٗنا
دانم که این آیه چه روزی و در چه مکانی نازل  پس عمر گفت: به درستی می

در آنجا ایستاده  ص گردید، روز عرفه و در عرفه نازل شد آن گاه که رسول خدا
مختلف مسلمانان ھای  کتاب . ھمین روایت بر چند وجه دیگر ھم آمده و در)١(بودند

 ھا و تفاسیر نقل شده است.  ھمانند صحاح، مسندھا، کلیات، سیره
این روز عرفه ھفت روز پیش از روز غدیر بود؛ یعنی روز جمعه نھم ذی الحجه، پس 

 گویند: آیه در روز غدیر نازل شده است؟!  چطور می
ای به علی یا به امامت او وجود ندارد، بلکه  وجه چھارم: در این آیه ھیچ اشاره

مضمون آن خبری است که خداوند مبنی بر تکمیل دین و کامل نمودن نعمت بر 
مؤمنین و نیز پسندیدن اسالم به عنوان یک آیین داده است، لذا ادعای مدعی که قرآن 

 د کذبی آشکار است. از طریق این آیه به امامت علی تصریح دار
خداوندا دوستانش را دوست و دشمنانش را دشمن بدار، و «وجه پنجم: عبارت: 

به اتفاق حدیث شناسان  .»یارانش را یاری و خائنان به او را شکست و زبونی بده
 دروغین و مجعول است. 

ارد ددو قول وجود » ھر که موالی اویم علی موالی اوست«اما در خصوص قسمت: 
 آوریم.  را میھا  آن شاء الله تعالی در جای خودکه ان 

مستجاب است. اما این دعا مستجاب نشده است و  ص وجه ششم: دعای پیامبر
نبوده است نیز معلوم شد که وقتی علی به  ص دانستیم که آن اصًال دعای پیامبر

ای ھمراه او  خالفت رسید اصحاب پیامبر و سایر مسلمانان سه دسته شدند: دسته
از این دو کار را ھیچیک  کهسوم  ۀای در برابرش ایستادند، و دست گیدند، دستهجن

 اخیر الذکر بودند.  ۀجزء ھمین دست=(السابقون األولون)نکردند. و اکثر مسلمانان اولیه 
ای که در برابرش ایستاده و با او جنگیدند، شکست نخوردند، بلکه  اما دسته

 رساندند.  ده و کفار را به ھالکت میپیروزمندانه به کشورگشایی ادامه دا

                                           
 ).۲۳۱۳-۴/۲۳۱۲) و جاھایی دیگر از آن و مسلم (۱/۱۴نگا: بخاری ( - ١



ۡ�َمۡلُت  ۡ�َۡومَ ٱ﴿): بطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ ۱۰۴فصل (
َ
 ٦٢٩ ﴾أ

ای از امتم در راه  ھمواره طایفه«روایت شده که فرمودند:  ص در صحیح از پیامبر
توانند به آنان  حق پیروز و منصورند نه مخالفانشان و نه خائنان، ھیچ کدامشان نمی

ن طایفه و ای«معاذ بن جبل گفت:  .»فرمان خداوند فرا برسدکه  این آسیبی برسانند تا
 .)١(»در شام ھستند

سپاھی ھم که در کنار معاویه جنگیدند ھرگز حتی در جنگ با علی شکست 
خداوندا خائنان به او را شکست و یاران او «فرموده:  ص نخوردند. حال چگونه پیامبر

در حالی که ھمزمان او بر سپاه معاویه نصرت و پیروزی نیافتند.  ،را یاری و پیروزی بده
پندارند، ھمواره شکست خورده  یعیان ھم که خود را پیروان خاص علی میحتی این ش

یابند: یا در کنار  و مغلوبند و جز در کنار دیگران به پیروزی و نصرتی دست نمی
پس  ،کنند یاران و انصار علی ھستند مسلمانان، و یا در کنار کفار، در حالی که ادعا می

له و اموری دیگر أاین نصرت خداوندی برای یاری دھندگان علی کجاست؟ این مس
 دھند. کذب بودن این حدیث را نشان می

                                           
 ) و جاھای دیگر.۹/۸۲و بخاری () ۳/۱۵۲۳مسلم ( - ١





 

 

 :)۱۰۵(فصل 
 سیدر مورد عل﴾ ١إِذَا َهَوٰى  �َّۡجمِ ٱوَ ﴿ به آیۀبطالن استدالل رافضی 

 ١إَِذا َهَوٰى  �َّۡجمِ ٱوَ ﴿ برھان چھارم: فرموده خداوند متعال که:«گوید:  رافضی می
 .]۲-۱النجم: [ ﴾٢َما َضلَّ َصاِحُبُ�ۡم َوَما َغَوٰى 

ه ھرگز (محمد ک .ندک می (غروب) ه افولکھنگامی  ا)ی(ثر سوگند به ستاره«
 »رده استکمنحرف نشده و مقصد را گم نت یاز حق و ھدا»)  ص«

کند که گفت: ھمراه با  علی بن مغازلی شافعی فقیه با اسناد به ابن عباس روایت می
ای فرود آمد،  نشسته بودم که ناگاه ستاره ص گروھی از جوانان بنی ھاشم نزد پیامبر

آمده باشد. وصی و فرمود: (ھر کس که این ستاره در منزل او فرود  ص رسول خدا
جوانانی از بنی ھاشم برخاستند و دیدند که آن اختر در  .جانشین بعد از من است)

منزل علی فرود آمده است، پس گفتند: ای رسول خدا، به راستی تو در عشق علی 

َما َضلَّ  ١إِذَا َهَوٰى  �َّۡجمِ ٱوَ ﴿ خداوند متعال چنین نازل فرمود: سای، پ گمراه شده
 .]۲-۱النجم: [ ﴾٢َصاِحُبُ�ۡم َوَما َغَوٰى 

صحت و درستی این روایت چنانکه گذشت  ۀپاسخ او بر چند وجه است: یکی مطالب
م و سند بر طبق نص و اجماع حرام است. خداوند متعال لچون اصوًال قول بدون ع -

 .)۳۶(اإلسراء:  ﴾مٌۚ ِعلۡ  ۦَ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِ  َوَ� ﴿ فرمود:
گاھی نداری، پ«  »نکروی میاز آنچه به آن آ

َ  قُۡل ﴿ و فرمود: َم َرّ�ِ َما َحرَّ ۡ�مَ ٱَما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َ�َطَن وَ  ۡلَفَ�ِٰحَش ٱإِ�َّ بَِغۡ�ِ  ۡ�َۡ�َ ٱوَ  ۡ�ِ
ِ  ۡ�َقِّ ٱ ن �ُۡ�ُِ�واْ ب

َ
ِ ٱَوأ ِۡل بِهِ  �َّ ن َ�ُقولُواْ َ�َ  ۦَما لَۡم ُ�َ�ّ

َ
ِ ٱُسۡلَ�ٰٗنا َوأ  ﴾٣٣َما َ� َ�ۡعلَُموَن  �َّ

 .]۳۳األعراف: [
و  ؛رده استکار باشد چه پنھان، حرام کبگو: خداوند، تنھا اعمال زشت را، چه آش«

لی برای آن نازل یه خداوند دلکزی را یه چکنیو ا ؛ن) گناه و ستم بناحق رای(ھمچن
 .»دیدان ه نمیکد یو به خدا مطلبی نسبت دھ ؛دیاو قرار دھ یکرده، شرکن
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آورند دلیل است، قرآن دلیل است، و سنت  فرستادگان الھی از خدا میھرچه  پس
آن را آورده است مگر با نقل قول  ص شود که پیامبر دلیل است، اما دانسته نمی

د کند بای استدالل می ص به امر منقولی از پیامبرھرکس  صادق از طرف خداوند، لذا
 ضو ھر گاه آن را در نق ،اول از درستی آن مطمئن شود بعد به آن استدالل و عمل کند

در غیر این  ،سخن دیگری دلیل بیاورد ھم باید اول صحت و درستی آن را معلوم کند
 اعتبار و بدون پشتوانه علمی خواھد بود.  صورت قول او بی

این رخ داده است؟ دو پاسخ  ند: آیا مطمئن ھستی کهیاگر به گوینده این روایت بگو
از او از کجا چون دروغ گفته است، که دھد: آری مطمئن ھستم.  دارد: یا پاسخ می

شود: تو از کجا راست بودن این قول  وقوع یافتن آن مطمئن شده است؟ به او گفته می
وال راویان حدیث و شناخت قای، در حالی که صحت آن جز با استناد به ا را دانسته

دانستی که  اطالعی، که اگر مطلع بودی می بیھا  آن شود؟ و تو از نسته نمیآنان دا
 دروغ است. 

چطور در آن صورت باید گفت دھد: از درستی آن اطالعی ندارم، که  میپاسخ  یا و
 اطالعی؟  ی به سخنی استدالل کنی که از درستی آن بیارد روا می

علم حدیث کذب است، و این  حدیث مذکور به اتفاق دانشمندانکه  این وجه دوم:
است، و از مؤلفانی است که ھمچون  انحدثماز نه  مغازلی ھمچون ابو نعیم و امثالش

ھم گاھی با باطل  اماآورند که غالبًا حق  ثعلبی و امثالش چیزھایی را در آثارشان می
درباره فضایل علی ھرچه  آمیخته است. ھمچنین این حدیث را او بر نساخته است بلکه

درست ھمانطور که اخطب  ،فته به سراغش رفته و آن را در کتابش آورده استیا
الی  در البهھردو  شناسند و کرد ھیچ کدام از این دو حدیث نمی خوارزم چنان می
 برھا  آن کنند که دروغین بودن دروغینی را ذکر میھای  روایت تألیفاتشان چنان

 ماند.  ه نمینقل و حدیث پوشیدکوچک و بزرگ  علمایاز ھیچیک 
دھد این است که در آن  وجه سوم: از مواردی که کذب بودن روایت را نشان می

آمده ابن عباس ھنگام فرود آمدن ستاره در منزل علی شاھد نزول سوره نجم بوده 
گاھان از نخستین سوره ھای نازل شده در  است. در حالی که سوره نجم به اتفاق ھمه آ

وفات فرمود، ھنوز نوجوانی نابالغ بود  ص ی که پیامبرمکه است و ابن عباس در زمان
گیریم که یا ابن عباس در زمان نزول این  و این در صحیحین آمده است. پس نتیجه می

 ص و یا اگر بوده کودکی نابالغ بوده است. وقتی پیامبر ،آیه ھنوز به دنیا نیامده بوده



 ٦٣٣  ﴾١إَِذا َهَوٰى  �َّۡجمِ ٱوَ ﴿): بطالن استدالل رافضی به آیۀ ۱۰۵فصل (

ل قریب به یقین وی ھنگام ھجرت فرمود، ابن عباس حدود پنج سال داشت. اما احتما
ھای نازل شده در مکه  نزول سوره نجم ھنوز متولد نشده چون آن از نخستین سوره

 است. 
سوره نجم در ھمان اوایل اسالم نازل شد و علی آن زمان کم که  این وجه چھارم:

سال بود و به طور واضح او تا آن زمان ھنوز بالغ نشده و با فاطمه ازدواج نکرده بود. 
ھای پنجگانه و سایر فرایض زکات و حج خانه  چنین در آن دوره ھنوز فرایض نمازھم

 خدا و روزه ماه رمضان و نیز سایر قواعد اسالم ھنوز حاکم و الزم نشده بود. 
له وصیت به امامت اگر حقیقت داشته باشد چنانکه در روز غدیر خم ادعایش أو مس
کنند که این سوره در  ، پس چطور ادعا میاند در اواخر دوران نبوت بوده است را کرده

 چنان زمانی نازل شده است؟ 
ای بر زمین مکه و مدینه یا ھر شھر دیگری سقوط نکرده  وجه پنجم: ھیچ گاه ستاره

ای  مبعوث شد، شھاب باران زیاد شد ولی ھیچ ستاره ص است. البته وقتی که پیامبر
بلکه از امور  ،دوشناخته ش هکست یی نا هبه زمین فرود نیامد، و این از امور خارق العاد

شرمترین افراد،  شده. و جز دروغگوترین و بینای است که در دنیا شناخته  خارق العاده
ترین کسان ھم  ترین و احمق نادانتنھا کند و البته  کسی چنین چیزی را روایت نمی

 کنند.  را باور میھا  آن خورند و گول چنین سخنانی را می
دانشمندان مطلع از علم تفسیر بر خالف این روایت اتفاق دارند و وجه ششم: 

ھای آسمان است و یا از  ای که به آن قسم خورده شد: یا از ستاره گویند: ستاره می
ای است  از مفسران نگفته است که آن ستارهھیچیک  و ھا، این ھای قرآن و مانند ستاره

 که در منزل یکی از اھل مکه فرود آمد. 
کافر است، و » ای گمراه شده«بگوید:  ص فتم: آن کسی که به رسول خداوجه ھ

قبل از بیان شھادتین و وارد شدن به اسالم امر به فروع  ص کافران را پیامبر
 فرمود.  نمی

وجه ھشتم: اگر این ستاره صاعقه بوده باشد، باید گفت فرود آمدن صاعقه در خانه 
ا اگر از ستارگان آسمان است که این آید. ام شخص برای او کرامتی بحساب نمی

مانند، و اگر شھاب  کنند و در جای خود می ستارگان ھیچ گاه به زمین سقوط نمی
شوند و ھرگز به زمین  به سمت شیاطین انداخته میھا سنگ بوده که این شھاب  سنگ

کنند. و اگر فرض شود که آن شیطانی که آن شھاب به سویش پرتاب شده،  سقوط نمی
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ه است، که باید گفت دو او را سوزان هنه علی رسیده و در آنجا سنگ به او برخوردبه خا
 چنین چیزی ھرگز رخ نداده است.که  آن این ھم برای علی کرامت و فضیلتی نیست با



 

 

 :)۱۰۶(فصل 
 سبطالن استدالل رافضی به آیۀ تطهیر در مورد امامت علی

َما يُرِ�ُد ﴿ برھان پنجم: فرموده خداوند متعال است که:«گوید:  رافضی می ُ ٱإِ�َّ َّ� 
ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم 

َ
 .]۳۳األحزاب: [ ﴾٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

امال شما را کند و کت دور یدی و گناه را از شما اھل بیخواھد پل خداوند فقط می«
 .»سازد کپا

علی  به دنبالاحمد بن حنبل در مسندش از واثله بن اسقع روایت کرده که گفت 
رفته است. گفت: پس علی و  ص گفت: نزد رسول خدا لبه منزلش رفتم، فاطمه

ھمراھشان بر پیامبر وارد شدیم. ایشان علی را سمت چپ و فاطمه و من ھردو  فاطمه
را در سمت راستشان و حسن و حسین را جلو خود نشاند. سپس عبای خود را بر آنان 

َما يُرِ�ُد ﴿: گرفت و فرمود ُ ٱإِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
 ٗ��َو�َُطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

به راستی که اینان اھل و خاندان به حق من ھستند. و از ام سلمه روایت خداوندا  ﴾٣٣
 مقداری در منزل فاطمه بود. فاطمه ظرفی که در آن ص است که گفت: پیامبر

ای نشست که ایشان روی آن  بود را برای پیامبر آورد و روی ھمان جامه )١(هحریر
صدا بزن، گفت: پس علی و حسن بودند، پس پیامبر به او فرمود: ھمسر و دو پسرت را 

و حسین آمدند و نشستند و شروع به خوردن از آن غذای حریره کردند و ھم پیامبر و 
ھم آنان ھمگی روی جایی که بستر علی بود قرار داشتند که زیر آن کسائی خیبری 

خواندم، که خداوند متعال این آیه  گوید: و من در اتاق کناری نماز می بود. ام سلمه می

َما يُرِ�ُد ﴿ ا نازل فرمود که:ر ُ ٱإِ�َّ ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم  �َّ
َ
َوُ�َطّهَِرُ�ۡم  ۡ�َۡيِت ٱأ

دھد: سپس پیامبر بقیه کسا را گرفت و آنان را بدان پوشانید،  و ادامه می .﴾٣٣ ٗ��َ�ۡطهِ 
لودگی بعد دستش را به سوی آسمان گرفت و فرمود: اینان اھل بیت من ھستند، پس آ

                                           
 کردند. غذایی ساده که از آرد و شیر یا آرد و روغن درست می - ١
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گوید: من ھم سرم را  شان گردان، و این را تکرار کرد. می را از آنان بزدا و پاک و پاکیزه
 داخل کردم و گفتم: و من ھم با ایشانم ای رسول خدا! فرمود: توھم اھل خیر ھستی. 

و آوردن الم در خبر » انما«در این آیه داللت بر عصمت شده ھمراه با تأکید با لفظ: 
، و »ویطھرکم«، و تکرار با لفظ »تیاھل الب«اص در خطاب با عبارت و پدیده اختص
علی است و  مخصوصو غیر اینان معصوم نیستند. پس امامت » تطھیراً «تأکید با لفظ 

به خدا «وی در چندین جا آن را ادعا کرده است، مانند آنجا که گفت: که  آن برای
دانست جایگاه من  ر حالی که میسوگند پسر ابو قحافه پیراھن خالفت را بر تن کرد د

آسیاب است، نفی آلودگی از وی نیز به  با ستوننسبت به آن مانند نسبت سنگ آسیاب 
 .»اثبات رسیده است، و از آنجا که او صادق است پس او امام است

حدیث ثابت  ص حدیث درستی است: و از پیامبر ،پاسخ اینکه: این حدیث در کل
خداوندا به درستی که اینان «مه و حسن و حسین فرمود: روایت شده که به علی و فاط

 .»شان فرما اھل بیتم ھستند پس آلودگی را از آنان بزدا و پاک و پاکیزه
صبحگاھی در  ص ھمین را مسلم از زبان عایشه روایت کرده که گفت: رسول خدا

 ای دوخته نشده و منقش از پشم سیاه بر وی بود خارج شد، سپس حالی که جامه
از حسن بن علی و حسین بن علی و فاطمه و علی یکی پس از دیگری آمدند و ھریک 

َما يُرِ�ُد ﴿ پیامبر ھر کدام از آنان را به زیر جامه برد سپس فرمود: ُ ٱإِ�َّ ِ�ُۡذهَِب  �َّ
ۡهَل  لرِّۡجَس ٱَعنُ�ُم 

َ
ه از این حدیث به روایت ام سلم. )١(﴾٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

ای و دلیلی بر عصمت و  روایت احمد و ترمذی معروف و مشھور است، ولی در آن نشانه
 یا امامت این افراد وجود ندارد. 

َما يُرِ�ُد ﴿ اثبات این امر ھم از دو باب است یکی آنکه: فرموده حق تعالی: ُ ٱإِ�َّ َّ� 
ۡهَل  لرِّۡجَس ٱِ�ُۡذهَِب َعنُ�ُم 

َ
ھمچون این فرموده است  ﴾٣٣ ٗ��َوُ�َطّهَِرُ�ۡم َ�ۡطهِ  ۡ�َۡيِت ٱأ

ُ ٱَما يُرِ�ُد ﴿ که:  .]۶: ةالمائد[ ﴾ِ�َۡجَعَل َعلَۡيُ�م ّمِۡن َحَرٖج  �َّ
 .»ندکجاد یلی برای شما اکخواھد مش خداوند نمی«

ُ ٱيُرِ�ُد ﴿ :و مانند فرموده دیگر او  ﴾ۡلُعۡ�َ ٱَوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم  ۡليُۡ�َ ٱبُِ�ُم  �َّ
 .]۱۸۵:ةالبقر[

                                           
 ).۳۲۸، ۵/۳۰) و ترمذی (۳۰۴، ۲۹۸، ۶/۲۹۲) و نگا: مسند (۴/۱۸۸۳نگا: مسلم ( - ١



 ٦٣٧ سبه آیۀ تطهیر در مورد امامت علی): بطالن استدالل رافضی ۱۰۶فصل (

 .»خواھد، نه زحمت شما را خداوند، راحتی شما را می«

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿ :و فرموده دیگر او َ لَُ�ۡم َوَ�ۡهِديَُ�ۡم ُسَنَ  �َّ ِينَ ٱِ�ُبَّ�ِ ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم  �َّ
ُ ٱَوَ�ُتوَب َعلَۡيُ�ۡمۗ وَ  ُ ٱوَ  ٢٦َعلِيٌم َحِكيٞم  �َّ ن َ�ُتوَب َعلَۡيُ�ۡم َوُ�رِ�ُد  �َّ

َ
ِينَ ٱيُرِ�ُد أ َّ� 

َهَ�ٰتِ ٱيَتَّبُِعوَن  ن تَِميلُواْ َمۡيً� َعِظيٗما  لشَّ
َ
 .]۲۷-۲۶النساء: [ ﴾٢٧أ

ھای خوشبختی و سعادت را) برای شما  ن دستورھا، راهیخواھد (با ا خداوند می«
و رد یتوبه شما را بپذو ند. کان رھبری ینیشیح) پیھای (صح ار سازد، و به سنتکآش

 د)، اماینما کخواھد شما را ببخشد (و از آلودگی پا م است. خدا میکیخداوند دانا و ح
 .»دیلی منحرف شوکخواھند شما ب رو شھواتند، مییه پکھا  آن

ی خداوند متعال در این آیات متضمن عالقه او به این امر و رضایت او به  آری اراده
 امر نموده است، و درھا  آن و او آن امور را برای مؤمنان تشریع کرده و به ،آن است

و نیامده که او چنین  ،نیامده است که خداوند این مراد و ھدف را آفریده استھا  آن
 و حتمًا تحقق خواھد یافت. ،چیزی را مقدر فرموده 

خداوندا : «پس از نزول این آیه فرمود ص دلیل این ھم آن است که: پیامبر اکرم
شان گردان. یعنی از  اینان اھل بیتم ھستند پس آلودگی را از آنان بزدا و پاک و پاکیزه

خداوند خواست که آلودگی را از آنان دور کند و پاکشان گرداند، پس اگر آیه متضمن 
 بود.  خبر دادن به تحقق این امور بود نیازی به درخواست و دعای پیامبر نمی

فرض که قرآن از تحقق امر پاک شدن و برداشتن آلودگی بر  حال اگر گفته شود:
برای آنان بر تحقق این امور داللت دارد چون  ص دھد، اما دعای پیامبر خبر نمی

گوییم: مقصود این است که قرآن بر ادعای او منبی بر  دعای ایشان مستجاب است. می
داللت بر عصمت و که  نای چه رسد به ،کند تحقق پاکیزگی و زدودن آلودگی داللت نمی

 امامت ھم داشته باشد. 
 طلبد.  اما استدالل به حدیث خود بحث دیگری می

گوییم: فرض کنید که قرآن بر تحقق طھارت و پاکیزگی و  می سپس در بحث دوم
زدودن آلودگی از آنان داللت دارد چنانکه دعای مستجاب پیامبر ھم لزومًا موجب 

چیزی که ھا  این اما در ھمه ،شود لودگی از آنان میپاکی افراد دعا شده و زدودن آ
 شود.  گردند، یافته نمی نشان دھد آنان دارای عصمت از خطا ھم می
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داد، نخواست  ص دلیل آن ھم اینکه: خداوند با دستوری که به ھمسران پیامبر
قابل از آنان ھیچ اشتباھی سر نزند، چرا که خطاھای آنان و غیر آنان نیز ھیچیک  که از

کند که مقصود خداوند زدودن  اقتضا می مبخشش و بخشودنی است، سیاق آیه ھ
ای باشد که در حد اموری چون فساد و فحشاست. و آنان را از گناھان بزرگی  آلودگی

 چون زنا و غیر آن پاک و پاکیزه گرداند. 
دارد خداوند خواسته  اض(آلودگی ھم لفظی عام و کلی است که اقت» رجس«لفظ 

 ھم برای ھمین مقصود دعا فرمودند.  ص ھا را بزداید، پیامبر ه انواع آلودگیھم
برای آن دعا  ص پاک کردنی که خداوند اراده فرموده و آنچه پیامبر حال کلعلی 

 ص کرده، به اتفاق، ھمان عصمت نیست، چرا که نزد اھل سنت معصومی جز پیامبر
معصومی وجود ندارد. پس در  ،و امام ص گویند: جز پیامبر وجود ندارد، و شیعیان می

و امام از ھمسران و دختران ایشان و سایر  ص مورد انتفای عصمت مختص به پیامبر
 زنان اتفاق نظر ھست. 

ایز نیست که تطھیر خواسته شده برای چھار تن مذکور جحال که چنین است پس 
د. پس دعای و امام اختصاص دار ص متضمن عصمتی باشد که از نظر آنان به پیامبر

برای عصمت آنان نبوده، یعنی نه برای علما و نه برای غیر او، بلکه پیامبر  ص پیامبر
دعای پاکی و پاکیزگی برای چھار نفر مشترک فرموده که ھیچ کدام از آنان بر سایرین 

 برتری داده نشده است. 
او علی ادعای خالفت کرده و نفی آلودگی ھم در مورد «پاسخ سخن دیگر او که: 

کنیم  از چند وجه است: یکی اینکه: ما باور نمی .»ثابت شده است پس او صادق است
گاھی قطعی و یقینی داریم که علی  که علی ادعای خالفت کرده باشد. بلکه ما علم و آ

ت نکرد، ھر چند قلبًا تمایل داشته که مھرگز تا کشته شدن عثمان ادعای خالفت و اما
و نگفت: من امام ھستم و نگفت: من معصوم ھستم و نیز خلیفه شود، ولی در ھر حال ا
او که  این من را امام پس از خود قرار داده است، یا ص اشاره نکرده که: رسول خدا

 پیروی از من را بر مردم واجب شمرده است یا عباراتی از این قبیل. 
چنین عباراتی را نقل کرده دروغگوست، نیز ھرکس  ما کامًال یقین داریم که

دانیم که علی با تقواتر از آن بود که چنین دروغ آشکاری را ادعا کند که ھمه  می
 دانند کذب و دروغ است.  صحابه می



 ٦٣٩ سبه آیۀ تطهیر در مورد امامت علی): بطالن استدالل رافضی ۱۰۶فصل (

براستی که پسر ابو قحافه در حالی پیراھن «اما نقل ناقل از علی که وی گفته است: 
 دانست جایگاه من از خالفت ھمچون نسبت سنگ آسیا با آن را بر تن کرد که می

 .»آسیاب است نستو
ھای  چند جواب دارد: اوًال: سند این نقل قول کجاست؟ به طوری که تمام حلقه

راویان ثقه آن معلوم باشد؟ که البته چنین سندی ھرگز وجود ندارد. و تنھا در کتاب 
دانند که اکثر  شود. و اھل علم و دانش می و امثال آن یافت می» نھج البالغه«

وغ به علی نسبت داده شده است. از این روست که غالب ھای این کتاب به در خطبه
ای ھم  شود و سند شناخته شده ھای آن در منابع پیش از آن یافت نمی ھا و نام خطبه

 ندارد، پس رافضی باید بگوید این گفته را از کجا نقل کرده است؟ 
بلکه ھا را روشن کنیم،  البته در اینجا بر ما واجب نیست که کذب بودن این گفته

کافی است تا صحت و سندیت این نقل را مطالبه نمائیم. خداوند نیز بر خلق واجب 
چنین چیزی  ،نکرده چیزی را باور کنند که دلیلی بر راست بودنش اقامه نشده است

اگر درباره تکلیفی از نوع ماالیطاق باشد؛ چون چنین به خصوص  ،باالتفاق ممتنع است
تواند  ھای غیر قابل تحمل است. چطور انسان می ترین تکلیف چیزی یکی از بزرگ

ده چھارم صای باور کند که در طول  ادعای علی برای خالفت را از طریق حکایت گونه
دروغسرایان علیه او زیاد و ای که بدخواھان  شده، آن ھم در دورهساخته درباره وی 

 حقیقت از ھایشان را چه دروغی و چه شده و خود صاحب دولتی شده بودند که گفته
ھا و حکایات را مطالبه کند و  پذیرفت، و کسی نبود که صحت و سقم آن گفته میھا  آن

 کند.  ست و خداوند متعال بین ما قضاوت می ای این جواب اصلی ما به چنین قضیه
دانیم که علی پرھیزگارتر از آن بود که به عمد دروغ بگوید  عالوه بر این: ما می
و عثمان و غیر آنان پرھیزگارتر از آن بودند که بخواھند از روی  ھمچنانکه ابوبکر و عمر

کننده به آیه گفته شود: شما دلیلی دالل تستعمد دروغی بگویند. ولی اگر به این فرد ا
ای و لذا لزومی ندارد که  (آلودگی) است، ذکر نکرده» رجس«دروغ ھم جزء که  این بر

، و اگر فرض شود که آلودگی رفته زدودن آلودگی شامل زدودن ھر دروغی ھم باشد
کنند، و در قرآن نه  است، پس او از کسانی است که به قرآن احتجاج و استدالل می

کذب و خطا جزء که  این و نه چیزی دال بر ،چیزی دال بر زدودن آلودگی وجود دارد
اگر تا حدی ھم ھا  این علی چنین چیزی گفته است، اما ھمهکه  این و نه ،ست آلودگی

حیح باشد، باز قابل اثبات و اعتماد نیست مگر از طریق اثبات مقدماتی که در قرآن ص
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ھایی که در قرآن برای امامت آمده کجاست؟ و آیا  نیامده است. پس آن ادله و برھان
 ممکن است کسانی جز افراد فرومایه و پشیمان عاقبت، چنین چیزی را ادعا کنند؟



 

 

 :)۱۰۷(فصل 
ذَِن  ِ� ﴿ بطالن ادعای رافضی در داللت آیۀ

َ
ُ ٱُ�يُوٍت أ بر امامت  ﴾�َّ

 سیعل

ذَِن  ِ� ﴿ برھان ششم: در فرموده خداوند متعال است که:«گوید:  رافضی می
َ
ُ�ُيوٍت أ

ُ ٱ ن تُۡرَ�َع َو�ُۡذَكَر �ِيَها  �َّ
َ
ِ  ۥ�َُسّبُِح َ�ُ  ۥۡسُمهُ ٱأ �َّ تُۡلِهيِهۡم  رَِجالٞ  ٣٦ �َصالِ ٱوَ  لُۡغُدّوِ ٱ�ِيَها ب

ٞ َوَ� َ�ۡيٌع َعن ذِۡكرِ  ِ ٱتَِ�َٰرة لَٰوةِ ٱ�قَاِم  �َّ َكٰوةِ ٱ�يَتآءِ  لصَّ َ�َافُوَن يَۡوٗما َ�َتَقلَُّب �ِيهِ  لزَّ
بَۡ�ٰرُ ٱوَ  ۡلُقلُوُب ٱ

َ
 .]۳۷-۳۶النور: [ ﴾٣٧ ۡ�

وارھای آن را یه خداوند اذن فرموده دکی قرار دارد یھا ن چراغ پرفروغ) در خانهی(ا«
 ه نام خدا درکی یھا خانه ؛ن و ھوسبازان در امان باشد)یاطیباال برند (تا از دستبرد ش

ه نه تجارت و کمردانی  .ندیگو ح او مییتسبھا  آن شود، و صبح و شام در برده میھا  آن
از ھا  آن ؛ندک ات غافل نمیکاد خدا و برپاداشتن نماز و ادای زیای آنان را از  نه معامله
 .»شود ر و رو مییھا ز و چشمھا  دل ه در آن،کترسند  روزی می

 ص رسول خداچون آورد که این دو گفتند:  ثعلبی با نقل قول از انس و بریده می
ھایی ھستند ای رسول  چه خانهھا  این مردی برخاست و گفت: این آیه را تالوت نمود

ھای انبیاء ھستند. پس ابوبکر برخاست و گفت: ای  گفتند: خانه ص خدا؟ پیامبر
ھاست؟ و منظورش خانه علی و فاطمه بود.  رسول خدا آیا این خانه ھم از آن خانه

ن را چنان توصیف کرده پیامبر در اینجا مردا ،شان است ایشان فرمودند آری. از بھترین
در غیر این صورت تقدیم فاضل بر  ،شان کند، پس علی امام است که داللت بر افضلیت

 .»آید و این درست نیست افضل پیش می
سخ این قول از چند وجه است: یکی آنکه: ما خواستار اثبات سند و صحت این اپ

ی به اتفاق اھل سنت شویم که محض نسبت دادن آن به ثعلب قول ھستیم. و یاد آور می
شود. ھر خبری ھم که یکی از اھل سنت روایت کند  ع دلیل صحت نمیو اھل تشیّ 

گیرد. اتفاقا دانشمندان اھل سنت متفق  لزوما برای ھمه اھل سنت حجت قرار نمی
نه در  ،ثعلبی و امثال او نشاید و نباید استناد کردھای  روایت بهکه  این القول ھستند بر
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از ھا  آن صحتکه  این ابوبکر و عمر، و نه در اثبات احکام و مسایل، مگرموضوع فضیلت 
راه دیگری ثابت شود، پس او حق ندارد بگوید: ما با احادیثی که از شما اھل سنت 

کنیم. چون در این صورت به منزله کسی است  کند علیه شما اقامه حجت می روایت می
دھد، علیه شما حکم  یه شما شھادت میکه بگوید: من به وسیله یکی از خودتان که عل

از اھل سنت شھادت ھرکس  کنم. و آیا احدی از علمای اھل سنت ھست که بگوید: می
از اھل سنت حدیثی روایت ھرکس  بدھد حتمًا عادل است؟ یا کسی از آنان گفته است:

 کرده حتما حدیث صحیحی است؟ 
و امثال او ھم احادیث  گذشته از این علمای اھل سنت بر این متفقند که ثعلبی

صرف روایت ثعلبی که  آن و متفقند بر ،کنند صحیح و ھم احادیث ضعیف را روایت می
 شود.  روی از حدیث نمی موجب و دلیل دنباله

 ،کش شب است گویند: او ھیزم به ھمین خاطر آنان درباره ثعلبی و امثال او می
لذا ھر چند  ،باشد و چه سقیمکند حال چه آن روایت صحیح  یت میارا بیابد روھرچه 

لکن در آن احادیثی ھست که به اتفاق  ،غالب احادیث آمده در تفسیر او صحیح است
 اھل علم حدیث دروغین و جعلی ھستند. 

آید، و از این رو  دوم: این حدیث (مذکور) نزد علمای حدیث، جعلی به شمار می
صحاح و سنن و مسندھا  شان ھمچون معتبر حدیثیھای  کتاب علمای حدیث آن را در

از احادیث خود این کتب ضعیف یا دروغین است،  بعضیکه  این با وجود ،اند ذکر نکرده
است، اما این حدیث و امثال آن اصوًال دروغ  مکبسیار ھا  آن که البته چنین احادیثی در

 شان ذکر کنند.  ھای تر از آن است که آن را در کتاب بودنشان روشن

 ِ� ﴿ است، چنانکه فرمود: جدبه اتفاق علمای فن در خصوص مساسوم: آیه مذکور 
ذَِن 

َ
ُ ٱُ�ُيوٍت أ ن تُۡرَ�َع َو�ُۡذَكَر �ِيَها  �َّ

َ
ِ  ۥ�َُسّبُِح َ�ُ  ۥۡسُمهُ ٱأ  ﴾٣٦ �َصالِ ٱوَ  ۡلُغُدّوِ ٱ�ِيَها ب

 .]۳۶النور:[
 در حالی که خانه علی و دیگران موصوف به این صفت نیست.

به اتفاق مسلمانان برتر از خانه علی است، با این وجود  ص چھارم: خانه پیامبر
داخل در حکم این آیه نیست، چون در آن چندین مرد (رجال) نبود بلکه در آن تنھا 

را اراده کند  ص شان بود، و قرآن ھر گاه خانه پیامبر خود حضرت و یکی از زنان

 .]۵۳األحزاب: [ ﴾�َِّ�ِّ ٱَ� تَۡدُخلُواْ ُ�ُيوَت ﴿ گوید: می



ذَِن  ِ� ﴿): بطالن ادعای رافضی در داللت آیۀ ۱۰۷فصل (
َ
ُ ٱُ�ُيوٍت أ َّ�﴾ ٦٤٣ 

 .»دیامبر داخل نشویھای پ در خانه«

 .]۳۴األحزاب: [ ﴾َما ُ�ۡتَ�ٰ ِ� ُ�ُيوتُِ�نَّ  ۡذُكۡرنَ ٱوَ ﴿ گوید: و می
 .»دینکاد یشود  ھای شما خوانده می آنچه را در خانه«

کذب است، چون اگر چنین بود » ھای انبیاست آن خانه«وجه پنجم: گفته او که: 

ِ  ۥ�َُسّبُِح َ�ُ ﴿ نبود و فرموده خداوند متعال که:سایر مؤمنین را از آن نصیبی   لُۡغُدّوِ ٱ�ِيَها ب
ِ ٱ�َّ تُۡلِهيِهۡم تَِ�َٰرةٞ َوَ� َ�ۡيٌع َعن ذِۡكرِ  رَِجالٞ  ٣٦ �َصالِ ٱوَ   .]۳۷-۳۶النور: [ ﴾�َّ

ای  ه نه تجارت و نه معاملهکمردانی . ندیگو ح او مییتسبھا  آن و صبح و شام در«
 .»ندک اد خدا غافل نمییآنان را از 

 گیرد. رای این صفت باشد در بر میھر کسی را که دا - این فرمود -

ذَِن  ِ� ﴿ وجه ششم: فرموده او:
َ
ُ ٱُ�ُيوٍت أ ن تُۡرَ�عَ  �َّ

َ
نکره موصوفه است و در آن . ﴾أ

ذَِن  ِ� ﴿ تعیین وجود ندارد. و فرموده حق تعالی که:
َ
ُ ٱُ�ُيوٍت أ ن تُۡرَ�َع َو�ُۡذَكَر �ِيَها  �َّ

َ
أ

اگر منظور آن ذکر و تسبیح و نمازھایی باشد که به مساجد اختصاص ندارد،  ﴾ۥۡسُمهُ ٱ
شود و تنھا  اکثر مؤمنان متصف به این صفت داخل حکم آن می یھا در آن صورت خانه

  شود. ھای انبیا به آن مختص نمی خانه
نمازھای پنجگانه جاری در مساجد انجام اما اگر مقصود آیه ذکرھایی باشد که در 

ھای انبیاء ھم دارای  شود، خانه شود، در آن صورت موارد آیه در مساجد منحصر می می
دارای فضیلت ھا  آن خصوصیات مساجد نیستند ھر چند به واسطه سکونت انبیاء در

 باشند. 
ھا  آن در ص ھایی باشد که پیامبر ھای انبیاء، خانه وجه ھفتم: اگر منظور از خانه

ھای  انبیای موجود در مدینه، خانهه سکونت داشته است که در این صورت تنھا خان
ھایی باشد که  شود، و اگر مراد خانه است که شامل خانه علی نمی ص ھمسران پیامبر

به خانه بسیاری از اصحاب  ص اند، که باید گفت پیامبر تردد داشتهھا  آن انبیاء به
  خود تردد داشته است.

ی علی  توان خانه به ھر حال ھر طور که در مورد حدیث و موارد آن فرض شود، نمی
ھمان حکم که  آن بدون ،ھای انبیاء از آن میان تخصیص داد را به عنوان یکی از خانه

ھای ابوبکر و عمر و عثمان و امثال ایشان نیز در نظر گرفته شود. و اگر علی  برای خانه
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(مردان) بین او و سایر اصحاب مشترک » رجال«کم پس ح ،حالت اختصاص ندارد
 است.



 

 

 :)۱۰۸(فصل 
ةَ ٱ﴿ منظور از آیۀکه  این ابطال دعوای رافضی مبنی بر � ٱِ�  لَۡمَودَّ  ﴾لُۡقۡرَ�ٰ

 است سعلی

ۡ� ﴿ است که:برھان ھفتم: فرمود حق تعالی «گوید:  رافضی می
َ
ٓ أ لُُ�ۡم َعلَيۡهِ  َٔ قُل �َّ

ۡجًرا إِ�َّ 
َ
ةَ ٱأ � ٱِ�  لَۡمَودَّ  .]۲۳الشوری: [ ﴾لُۡقۡرَ�ٰ

ه به خاطر کخواھم مگر آن  ینم یبگو: در برابر آن از شما پاداش و مزد«
و   طلبم، مودت یاز شما م  آنچه  هک: بل یعنید (یام مرا دوست داشته با یشاوندیخو

فقط   پس ،و شما وجود دارد  من  انیم  هک  است  یا ینسب  یکیو نزد  در قرابت  یدوست
د و ینک  تیرا رعا  د و ھمانیو شما وجود دارد، در نظر آور  من  انیم  هکرا   یوندیو پ  صله

را   و مردم  من  انید و میتاز ینم  نهعجوال  د، بر منیباش  را در نظرداشته  نیاگر فقط ا
 .») برسانم  آنان  را به  دعوت  نیا  هکد یدھ یم  و اجازه  ردهک  یخال

 کند که گفت: ھنگامی که آیه احمد بن حنبل در مسندش از ابن عباس روایت می

﴿ �ۡ
َ
ٓ أ ۡجًرا إِ�َّ  َٔ قُل �َّ

َ
ةَ ٱلُُ�ۡم َعلَۡيهِ أ � ٱِ�  لَۡمَودَّ گفتند: ای رسول خدا، . ﴾لُۡقۡرَ�ٰ

اند؟ فرمود: (علی و  خویشاوندان تو که دوستی ما با آنان واجب شده است، چه کسانی
فاطمه و دو پسرشان)، در تفسیر ثعلبی ھم ھمین آمده و چیزی شبیه آن در صحیحین 

شان واجب  ھم روایت شده است. غیر از علی سایر صحابه و سه خلیفه اول دوستی
شود چون مخالفت با او با اصل  مه برتر است و ھم او امام مینیست، پس علی از ھ

شود، لذا وی  اش با امتثال اوامرش ممکن می و مودت و دوستی ،مودت منافات دارد
 .است و این معنای امام بودن و امامت است) هواجب االطاع

اش که:  پاسخ از چند وجه است: یکی مطالبه صحت و سند این حدیث و این گفته
این حدیث را در مسندش روایت کرده) دروغی آشکار است، این مسند احمد که  (احمد
شاء الله از آن در دسترس است اما چنین حدیثی در آن نیست، و  ھای فراوانی ما نسخه

گوید: و شبیه این در صحیحین ھست، در  آشکارتر از این دروغ دیگر اوست که می
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تفاقًا در این دو منبع و در مسند چیزی حالی که این حدیث در صحیحین وجود ندارد، ا
 ایم.  بر عکس این حدیث یافته

را مطالعه ھا  آن اند، اطالع تردیدی نیست که این مرد و امثال او از کتب اھل علم بی
 آمده است. ھا  آن دانند چه چیزھایی در کنند و نمی نمی

 و دروجه دوم: این حدیث به اتفاق عالمان مطلع حدیث، کذب و جعلی است 
 شود.  از کتب معتبر و مورد اعتماد حدیثی که مورد مراجعه ھستند یافت نمیھیچیک 

ای مکی است.  وجه سوم: این آیه در سوره شوری آمده که به اتفاق اھل سنت سوره
شوند مکی ھستند. و چیزی ھم  آغاز می» طس«و » مح«ھایی که با  اصوًال ھمه سوره

مدینه و بعد از جنگ بدر با فاطمه ازدواج کرد. که معلوم است این است که علی در 
حسن ھم در سال سوم ھجری و حسین در سال چھارم از ھجرت به دنیا آمدند؛ یعنی 

د آمدن حسن و حسین نازل شده است. پس چگونه لومتاین آیه چندین سال پیش از 
کند که ھنوز نه آفریده شده و  آیه را به وجوب مودت خویشانی تفسیر می ص پیامبر

 اند؟  نه شناخته شده
وجه چھارم: تفسیر که برای این آیه در صحیحین از ابن عباس آمده با این سخنان 

گوید: از ابن عباس  در تناقض است. در صحیحین از سعید بن جبیر روایت است که می

ۡ� ﴿ پرسیدند که فرموده: در خصوص فرموده حق تعالی
َ
ٓ أ ۡجًرا إِ�َّ  َٔ قُل �َّ

َ
لُُ�ۡم َعلَۡيهِ أ

ةَ ٱ � ٱِ�  لَۡمَودَّ  .﴾ۡلُقۡرَ�ٰ
من گفتم: این است که خویشاوندان محمد را آزار ندھید. ابن عباس گفت: شتاب 

با آنان خویشاوندی  ص ای از قبایل قریش نیست که رسول خدا کردی، ھیچ قبیله
خواھم که  خواھم، اما از شما می گوید: پاداشی از شما نمی پیامبر می نداشته باشد، پس

 رحم برقرار کنید.  با خویشاوندانم پیوند و صله
گوید:  این ابن عباس است که مفسر قرآن و داناترین اھل بیت بعد از علی است، می

معنای آن دوستی خویشاوندان نیست بلکه معنای آن این است که: ای جماعت عرب و 
خواھم، اما فقط از شما  ای جماعت قریشیان به ازای رسالت خویش پاداش نمی

خواھم که صله رحم را با خویشاوندانی که بین شما دارم رعایت کنید. پس او از  می
خواھد که صله رحم او را بجا  مردانی که به سویشان فرستاده شده اول از ھمه می

 کامل ابالغ کند. به طور  پروردگارش رابیاورند و به آن اعتدا نکنند تا او رسالت 



 ٦٤٧ که منظور از آیۀ ... ): ابطال دعوای رافضی مبنی بر این۱۰۸فصل (

خواھم جز دوستی در  فرماید: به ازای آن پاداشی از شما نمی وجه پنجم: او می
خویشاوندان، و نفرموده: جز دوستی برای خویشاوندان، و نه دوستی برای افراد 

فرمود:  خویشاوند با من، پس اگر مراد وی دوستی برای افراد خویشاوند بود حتما می

  ».ىالقرب يلذو ةاملود«

در ازای تبلیغ رسالت پروردگار خویش مطلقًا اجر و پاداشی  ص وجه ششم: پیامبر

ۡ�  قُۡل ﴿ کند چون پاداش او به عھده خداوند است چنانکه فرمود: طلب نمی
َ
لُُ�ۡم  َٔ َمآ أ

نَا۠ مَِن 
َ
ۡجرٖ َوَمآ �

َ
 .]۸۶ص: [ ﴾٨٦ لُۡمتََ�ِّفِ�َ ٱَعلَۡيهِ ِمۡن أ

طلبم، و من از  چ پاداشی از شما نمییامبر!) بگو: من برای دعوت نبوت ھی(ای پ«
 .»ل است!)یستم! (سخنانم روشن و ھمراه با دلین نیلفکمت

مۡ ﴿ و فرمود:
َ
ۡثَقلُوَن  َٔ �َۡ�  أ ۡغَر�ٖ مُّ ۡجٗر� َ�ُهم ّمِن مَّ

َ
 .]۴۰الطور: [ ﴾٤٠لُُهۡم أ

 .»آن قرار دارند ر بار گرانیه در زکطلبی  پاداشی میھا  آن ا تو ازیآ«

ۡجرَِي إِ�َّ َ�َ  قُۡل ﴿ و فرمود:
َ
ۡجرٖ َ�ُهَو لَُ�ۡمۖ إِۡن أ

َ
ۡ�ُُ�م ّمِۡن أ

َ
ِۖ ٱَما َس�  .]۴۷سبأ: [ ﴾�َّ

اجر من تنھا بر  ؛ام برای خود شماست بگو: ھر اجر و پاداشی از شما خواسته«
 .»ز گواه استیخداوند است، و او بر ھمه چ

ۡ�  قُۡل ﴿ نوع منقطع است چنانکه فرمود:اما استثنا در اینجا از 
َ
لُُ�ۡم َعلَۡيهِ ِمۡن  َٔ َمآ أ

ن َ�تَِّخَذ إَِ�ٰ َرّ�ِهِ 
َ
ۡجٍر إِ�َّ َمن َشآَء أ

َ
 .]۵۷الفرقان: [ ﴾٥٧َسبِيٗ�  ۦأ

مگر  ؛طلبم چ گونه پاداشی از شما نمیین خدا) ھییبگو: من در برابر آن (ابالغ آ«
 .»ن پاداش من است)یند (ایپروردگارش برگزه بخواھد راھی بسوی کسی ک

واجب است، ولی وجوب آن به وسیله  ص تردید نیست که محبت اھل بیت پیامبر
بحساب  ص این آیه ثابت نشده است. محبت ایشان ھم البته مزدی برای پیامبر

ما را چنانکه  ھم آید، بلکه آن یکی از اموری است که خداوند ما را بدان دستور داده نمی
 به سایر عبادات دستور داده است. 

در نتیجه ھر کسی محبت و مودت ورزی به اھل بیت پیامبر را به مثابه اجر و 
مزدی برای ایشان قرار دھد در واقع مرتکب خطای بسیار بزرگی شده است، حتی اگر 

گیرد،  آن محبت ورزی به نوعی مزد ھم باشد به خاطر ادای آن به ما ثوابی تعلق نمی
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آن صورت ما تنھا مزدی را که وی به خاطر انجام رسالتش استحقاقش را  چون در
 ایم، پس آیا رواست مسلمان حرف از چنین چیزی بزند؟!  داشته به او داده

و الم است پس لزومًا مصادیق آن نزد  ه ألفمعرفه ب» القربی«وجه ھفتم: واژه 

شناخته شده و  »كم عليه أجراً ال أسأل: «بگویدھا  آن مخاطبانی که به پیامبر امر شده به
شان واجب نیست) جایز  آشنا ھستند. اما این سخن او که: (آن سه خلیفه دیگر دوستی

نیست، بلکه محبت و مودت ورزیدن به ایشان نیز واجب شده است: چرا که ثابت شده 
دارد، و ھر که خدا دوستش بدارد بر ما ھم واجب است که  که خداوند دوستشان می

و در  ،و دشمنی دشمنان خدا واجب ،اریم، چون اصل دوستی دوستان خدادوستش بد
ھای ایمان است، ھمچنین ایشان از بزرگترین  ترین ریسمان حقیقت به مثابه محکم

شان را واجب فرموده است.  اولیای پرھیزگار خدا ھستند که خود او مودت و دوستی
حتی ثابت شده که خداوند از ایشان خشنود و ایشان از خدای خود خرسندند که این 

را که از او راضی باشد دوستش ھرکس  م که خدادانی در متن قرآن مذکور است. و می
 دارد.  ھم می

شان واجب  مقصود این است که قول او مبنی بر اینکه: (آن سه تن دیگر دوستی
نیست) از نظر اھل سنت قولی باطل است. اتفاقًا مودت این سه تن نزد اھل سنت از 

اس مقدار وجوب مودت و دوستی براسکه  این تر است به دلیل مودت علی واجب
 .تر است مودتش ھم بیشتر خواھد بود افضلھرکس  یعنی ،فضیلت است

مخالفت با او (علی) با اصل مودت منافات دارد و امتثال «پاسخ سخن دیگر او که: 
 .»اوامرش عین مودت است پس او واجب االطاعه است و این است معنای امامت

ی اطاعت  کسی واجب کننده شود: یکی آنکه: اگر مودت داده میجواب از چند وجه 
از او بود، در آن صورت مودت و به دنبالش اطاعت از خویشاوندان پیامبر واجب 

شد که مثًال فاطمه ھم امام بشود و این ھر چند  و به طور مثال واجب می ،گردید می
 باطل است اما عین مسأله است. 

ھرکس  عنیوجه دوم: مودت حتی در صورت واجب بودن مستلزم امامت نیست، ی
حسن و که  آن شود. بدلیل ھمزمان امام ھم نمیبه طور  که مودت او واجب است لزوماً 

امام بشوند ھم مودتشان واجب بود، و علی ھم در زمان حیات که  این حسین قبل از
اما امام نبود، دوستی او حتی با وجود طول کشیدن  ،اش واجب بود دوستی ص پیامبر

 ته شدن عثمان ھم واجب بود. دوره ما قبل امامتش تا کش



 ٦٤٩ که منظور از آیۀ ... ): ابطال دعوای رافضی مبنی بر این۱۰۸فصل (

با اھل سنت به منزله نسبت نصاری با مسلمانان است.  (رافضه)نسبت این قوم
شمردند و ابراھیم و موسی و محمد را کمتر از حواریونی قرار  نصاری مسیح را خدا می

معصوم یا به منزله نبی و خدا  مد. اینان نیز علی را اماندادند که ھمراه عیسی بود می
دانند که  دھند و خلفای دیگر را کمتر از امثال اشتر نخعی و کسان دیگری می می قرار

تر و فراتر از آن است که  شان بزرگ اند. از ھمین رو جھل و ستم در صف علی جنگیده
ھای باطل  ھای دروغین، الفاظ متشابه و قیاس بتوان توصیفش نمود: اینان به نقل قول

ھای درست و متواتر، احادیث و متون روشنگر و  قول و از آن سو نقل ،شوند متوسل می
 گیرند. کناره میھا  آن ھای صریح و معقول را رھا و از استدالل





 

 

 :)۱۰۹(فصل 
َمن �َۡ�ِي َ�ۡفَسُه  �َّاِس ٱ َومِنَ ﴿ آیۀکه  این بطالن ادعای رافضی مبنی بر

ِۚ ٱَمۡرَضاِت  بۡتَِغآءَ ٱ  دارد سداللت بر امامت علی ﴾�َّ

َمن �َۡ�ِي  �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿ گوید: (برھان ھشتم: فرموده حق تعالی است: رافضی می
ِۚ ٱَمۡرَضاِت  بۡتَِغآءَ ٱَ�ۡفَسُه   .]۲۰۷: ةالبقر[ ﴾�َّ

(با جھاد در راه او، و فرمان از بعضی از مردم جان خود را به خاطر خشنودی خدا «
 .»فروشند میاطاعت او) 

قصد ھجرت کرد علی بن ابی طالب  ص ثعلبی گفته است: ھنگامی که رسول خدا
ھایی که نزد وی بود در مکه باقی گذاشت،  را برای پرداخت دیون و باز گرداندن امانت

و شبی که به سمت غار خارج شد و مشرکان خانه او را محاصره کرده بودند، به علی 
خود و به او گفت: ای علی ردای حضرمی سبزم را دور  بخوابددستور داد تا در بستر او 

به تو نرسد. و علی چنان کرد ھا  آن که ان شاء الله آزاری از واببپیچ، و بر بسترم بخ
پس خداوند متعال به جبرئیل و میکائیل وحی کرد که اینک من میان شما دو 

تر  کنم، و عمر یکی از شما را از عمر دیگری طوالنی ام برادری برقرار می فرشته
دھد؟ و ھر  تر را برای رفیقش ترجیح می گی طوالنیسازم، حال کدام یک از شما زند می

شان زندگی خودش را ترجیح داد، پس خداوند به آن دو ملک دوباره وحی کرد  کدام
که: چرا ھمانند علی بن ابی طالب نشدید، من میان او و محمد علیه الصاله و السالم 

ود را فدا و برادری برقرار کردم، پس او به جای محمد خوابید در حالی که جان خ
زندگی او را بر زندگی خود ترجیح داده بود؟ به زمین بروید و او را از دشمنانش 
محافظت کنید. پس آن دو پایین آمدند. جبرئیل کنار سر علی و میکائیل کنار پاھای او 

گفت: به به و آفرین بر امثال تو ای فرزند ابوطالب!! که  ÷جبرئیل ،قرار گرفتند
کند. پس خداوند متعال این آیه کریمه را بر  یئکه خویش مباھات مخداوند به تو بر مال

 �َّاِس ٱ َوِمنَ ﴿رفت درباره علی بن ابی طالب فرستاد:  یمدینه مبه سوی  پیامبرش که
ِۚ ٱَمۡرَضاِت  بۡتَِغآءَ ٱَمن �َۡ�ِي َ�ۡفَسُه  َّ�﴾. 
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از بقیه  و این فضیلتی است که برای غیر علی ثابت نشده و داللت دارد که علی
 صحابه افضل است. پس باید که امام نیز او باشد.

جواب او از چندین وجه است: یکی: مطالبه صحت و درستی این نقل قول. چون 
اھل سنت و ھای  گروه باید گفت صرف نقل قول ثعلبی و امثال او و روایتشان به اتفاق

ھم ذکر نشده شود. چون این روایتی متأخر است و سندش  شیعه حجت و دلیل نمی
آورد که ھمه  ھای خود اسرائیلیات و اسالمیاتی می است. و این شخص (ثعلبی) در نقل

باطل و نادرست ھستند ھر چند که او در آوردن کذب تعمدی ھم ھایی  روایت دانند می
 نداشته باشد. 

دوم اینکه: این روایتی که وی نقل کرده با این صورتش به اتفاق اھل اطالع از علوم 
 یث و سیره و صاحبان مراجع و منابع معتبر، کذب و مجعول است. حد

بھمراه ابوبکر به مدینه ھجرت کردند، مشرکان  ص سوم اینکه: وقتی که پیامبر
مکه ھیچ قصدی برای دستگیری علی نداشتند بلکه تنھا در پی دست یافتن بر 

به ھر کسی که آنان را از آن دو را ھریک  دند که دیهداو ابوبکر بودند و قرار  صپیامبر
که اھل علم در صحت آن شک  )١(آورد بپردازند، چنانکه در صحیح بخاری می

در منزل  ص کنند آمده است. و علی را در بسترش خواباند تا گمان کنند پیامبر نمی
است تا جایش را خالی نیابند، این بود که چون بامدادان به خانه ھجوم بردند علی را 

آنان علی را اذیت نکردند، بلکه فقط از وی درباره محل  ،دندیافتند و ناکام ش
گفت ھیچ اطالعی از مکان او ندارد، و در آنجا از ھا  آن سوال کردند که به صپیامبر

و صدیق او  ص رفت، ھمگان تنھا در مورد جان پیامبر سوی کسی بیمی بر علی نمی
داشتند حتمًا وقتی او را در (ابوبکر) نگران و بیمناک بودند. اگر آنان غرضی به علی 

کردند. اما چون تعرضی به جان او نکردند، نشان  بستر پیامبر یافتند تعرضی به او می
ای در اینجا صورت  دادند که وی مورد ھدفشان نبوده است، پس از جان گذشتگی

 گرفته است. ن
آن کسی که بدون تردید جانش را برای پیامبر در طبق اخالص گذاشت و با جان 

خواست،  ھا و آزارھا را برای خود می خود قصد دفاع از وی را داشت و ھمه آسیب
پشت حضرت قرار در افتادند  میشت سر ابوبکر بود که چون به یاد جویندگان پ

                                           
 ).۶۰-۵/۵۸نگا: بخاری ( - ١
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شد و برای خبر گرفتن از  می و چون بیم از دیده شدن بود جلوی ایشان سپر ،گرفت می
داشت که آن  آمد دوست می پیش می شد و ھر گاه نگرانی از جانبی حضرت دور می

افراد متعددی از میان صحابه  .ص نگرانی و خطر متوجه او باشد نه متوجه پیامبر
ھای جنگ و کارزار فدای پیامبر کردند. برخی از آنان در جلو  جان خود را در میدان

اند ھمچون طلحه  و بعضی دستشان را از دست داده ،اند دیدگان حضرتش کشته شده
و این بر ھمه مؤمنین واجب بود. پس اگر فرض کنیم که کار علی از جان  ،یداللهعب بن

ھای مشترک برای او و تعداد دیگری از  گذشتگی ھم بوده، مطمئنًا این از فضیلت
 اصحاب است، اما اگر واقعًا ھیچ بیم و خطری متوجه شخص علی نشده باشد چه؟ 

م را در خود بپیچ و در آن بخواب، فرمود: (این ردای سبز ص عالوه بر این پیامبر
و با این سخن به او وعده داد و او صادق  .که امر ناپسندی از آنان به تو نخواھد رسید)

است که بدی و آزاری به وی نخواھد رسید، علی این دلگرمی و اطمینان را به وعده 
 رسول خدا پیدا کرده بود. و خیالش آسوده بود. 

در  مثالً  د،رکامًال آشکاری بر کذب بودنش وجود داچھارم: در این حدیث دالئل 
از آن ھیچیک  شود که در خور شأنشان نیست. مورد مالئکه چنین اباطیلی گفته نمی

ی یکرا برای او ایثار کند، ھیچ بیمی ھم بر جان  غذایشدو گرسنه نبوده تا آن دیگری 
نبوده تا آن دیگری جان خود را به خاطرش به خطر اندازد، پس چگونه خدا به  از آن دو

دھد؟  گوید: کدام یک از شما زندگی رفیقش را بر زندگی خود ترجیح می آن دو می
ای دارد که تنھا  مواخات و برادری بین مالئکه ھم اصل و اساسی ندارد، جبرئیل وظیفه

وظیفه مختص به خودش را دارد که ربطی به  به او اختصاص دارد و میکائیل ھم کار و
و  ،جبرئیل ندارد. و در آثار و اخبار آمده است و مثًال حمل وحی و نصرت کار جبرئیل

 بردن رزق و باران وظیفه میکائیل است. 
 ت، وبسدیگر پیوند برادری نھیچکس  نه با ، ونه با علی ص وجه پنجم: پیامبر

 دروغ است.  در این خصوص روایت شده کذب وھرچه 
 –اساس بودنش  با وجود ضعف و بی –آن حدیث اخوتی ھم در این باره روایت شده 

ایشان در که  این گر مواخات او با علی در مدینه است، اما طبق روایت ترمذی تنھا بیان
 پایه و اساس است.  مکه با علی پیمان اخوت بسته باشند علی التقدیرین بی

ه کار علی به اتفاق علمای نقل و حدیث از جان گذشتگی دانستیم کھا  این عالوه بر
 و ایثار نبوده است. 
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جبرئیل و میکائیل برای حفظ یک تن از مردم از بزرگترین  نزولوجه ششم: 
 نزولکند.  منکرات است؛ اصوًال خداوند ھر که را بخواھد بدون چنین کاری حفظ می

موارد بسیار مھم دیگری روایت شده این دو فرشته تنھا در روز جنگ بدر برای پیکار و 
و اگر قرار بود برای محافظت از یکی از افراد امت این دو نزول کنند مطمئنًا  ،است

آمدند چرا که دشمنان از ھر سو در  و ھمراه صدیقش پایین می ص برای حفظ پیامبر
از آن دو را در جھت دستگیری و قتلشان ھزینه کرده ھریک  تعقیبشان بودند، و دیه

 کردند.  ھا را اعمال می ھا و شدیدترین خشونت ترین کینه بودند و نسبت به آن دو سیاه
ھفتم: این آیه در سوره بقره است که در مدنی بودن آن اختالفی نیست، آیه در 

به این شھر نازل شده است، نه در زمان ھجرت  ص مدینه و بعد از ھجرت پیامبر
که صھیب ھجرت کرد و  نازل شدوقتی  ھمچنین گفته شده که آیه مذکور ،ایشان

اش به مشرکانی که سد راه وی شده بودند پرداخت کرد  دارایی خود را در ازای آزادی
ی پر  ای ابو یحیی معامله«در مورد کار او گفت:  ص سپس به مدینه آمد. آنگاه پیامبر

 اند.  این قصه در تفاسیر مشھور است و افراد چندی آن را روایت کرده .»سودی کردی
این فضیلتی است که تنھا نصیب علی شده و بر «ھشتم: در مورد این گفته او که: 

 .»پس او امام است ،کند افضلیت او داللت می
باید گفت: تردید نیست فضیلتی که ابوبکر در ماجرای ھجرت حاصل کرد به گواھی 

این از اصحاب دیگر نشده است. به طوری که ھیچیک  کتاب و سنت و اجماع نصیب
بلکه تنھا برای او به ثبت رسیده  ،فضلیت نه برای عمر و عثمان و علی و سایر صحابه

 گردید.  باید امام می او است، پس

 إِ�َّ ﴿ فرماید: فرموده خداوند دلیل کامل و درستی است که دروغ در آن نیست می
هُ  وهُ َ�َقۡد نََ�َ ُ ٱتَنُ�ُ ۡخرََجُه  �َّ

َ
ِينَ ٱإِۡذ أ َّ�  ْ إِۡذ َ�ُقوُل  ۡلَغارِ ٱإِۡذ ُهَما ِ�  ثۡنَۡ�ِ ٱثَاِ�َ  َ�َفُروا

َ ٱَ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦلَِ�ِٰحبِهِ  َّ�  ۖ  .]۴۰: ةالتوب[ ﴾َمَعَنا
ن ساعات، او را تنھا یلترک(و در مش ؛ردکاری ید، خداوند او را ینکاری نیاگر او را «

ن نفر یه دومکردند، در حالی کرون یه) بکافران او را (از مکه ک) آن ھنگام ؛نگذاشت
ه آن دو در غار بودند، و او به کدر آن ھنگام  ؛شتر ھمراه نداشت)ینفر ب یکبود (و 

 .»غم مخور، خدا با ماست«گفت:  ھمراه خود می
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ه غیر از ابوبکر حاصل نگردیدھیچکس  ھمانند چنین افتخار و فضیلتی قطعًا برای
رست ھم باشد باید گفت تنھا یک نفر از . بر خالف سپر بال کردن جان که اگر داست

با جان خویش را سپر ایشان نکرده است، اصوًال این کار بر ھر مؤمنی  ص یاران پیامبر
 باشد. نمی ص ھای مختص و ویژه اصحاب بزرگ پیامبر واجب است و تنھا از فضیلت





 

 

 :)۱۱۰( فصل
آیۀ مباهله دلیل بر امامت که  این بطالن ادعای رافضی مبنی بر
  دارد سعلی

َك �ِيهِ ِمۢن َ�ۡعِد  َ�َمنۡ ﴿ گوید: (برھان نھم: فرموده خداوند است که: رافضی می َحآجَّ
نُفَسنَا  ۡلعِۡلمِ ٱَما َجآَءَك ِمَن 

َ
ۡ�َنآَءُ�ۡم َو�َِسآَءنَا َو�َِسآَءُ�ۡم َوأ

َ
ۡ�َنآَءنَا َو�

َ
ْ نَۡدُع � َ�ُقۡل َ�َعالَۡوا

نُفَسُ�ۡم ُ�مَّ نَۡبَتِهۡل َ�َنۡجَعل لَّۡعَنَت 
َ
ِ ٱَوأ  .]۶۱آل عمران: [ ﴾٦١ لَۡ�ِٰذ�ِ�َ ٱَ�َ  �َّ

سانی با تو به کده، (باز) یح) به تو رسیه (در باره مسکھرگاه بعد از علم و دانشی «
م، شما ھم ینکد ما فرزندان خود را دعوت ییایب«بگو: ھا  آن زند، بهیز برخیمحاجه و ست

ما از نفوس  ؛م، شما ھم زنان خود راییش را دعوت نمایما زنان خو ؛فرزندان خود را
و لعنت خدا را بر  ؛مینکآنگاه مباھله  ؛م، شما ھم از نفوس خودینکخود دعوت 

 .»میان قرار دھیگودروغ
» زنان«اشاره به حسن و حسین دارد، و » پسرانمان«اند که لفظ  ھمه نقل کرده
اشاره به علی دارد. و این آیه دلیلی بر ثبوت امامت » خویشانمان«اشاره به فاطمه، و 

قرار داده است و از آنجا  ص رسول خدا» نفس«برای علی است؛ چون حق تعالی او را 
ماند که مراد خداوند متعال مساوی بودنشان در امر  ل است، تنھا میکه اتحادشان محا

فرمود؛ چون به این کار  والیت باشد، ھمچنین پیامبرش را به دعوت آن فرد نیز امر می
نیاز بود، و اگر آنان (سه خلیفه پیش از علی) برتر و بھتر از علی بودند به عنوان امام 

عنای واضح این آیه پوشیده بماند جز بر کسانی شدند، و آیا ممکن است که م تعیین می
ھایشان را تسخیر کرده است و چنان شیفته دنیا  که شیطان بر آنان چیره گشته و قلب

 اند که جز با سلب حق اھل حق از ایشان بدنبال دستیابی به آن نیستند؟  شده
پاسخ این است که: داخل کردن علی و فاطمه و حسن و حسین در مباھله توسط 

حدیث صحیحی است، که مسلم از زبان سعد بن ابی وقاص در حدیثی  ص پیامبر

ۡ�َنآَءنَا﴿ طوالنی درباره نزول آیه مذکور:
َ
 روایت کرده است که پیامبر ﴾َ�ُقۡل َ�َعالَۡواْ نَۡدُع �



 مختصر منهاج السنة    ٦٥٨

خداوندا اینان اھل من «علی و فاطمه و حسن و حسین را فراخواند و فرمود:  ص
 .)١(»ھستند

 اما در این حدیث نه داللت بر امامت ھست و نه بر افضلیت. 
قرار داده و از آنجا که  ص رسول خدا» نفس«گفته او که: حق تعالی علی را 

ماند که مراد خداوند مساوی بودنشان در والیت باشد و  اتحادشان محال است، تنھا می
 با او ھم والیت دارند.  او والیت عام دارد پس افراد برابر

ماند، و دلیل بر این امر  پذیریم که تنھا قبول مساوات می پاسخش این است که: نمی
 نیست، اتفاقًا حمل قضیه بر این معنا ممتنع است، چون ھیچ احدی برابر با رسول خدا

این لفظ ھم در زبان عرب اقتضای  ،دیگریھیچکس  شود: نه علی و نه نمی ص

إِۡذ َسِمۡعُتُموهُ َظنَّ  لَّۡوَ�ٓ ﴿ ی افک فرمود:کند، خداوند متعال در ماجرا مساوات نمی
� لُۡمۡؤِمَ�ُٰت ٱوَ  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ نُفِسهِۡم َخۡ�ٗ

َ
 .]۱۲النور: [ ﴾بِأ

مان نسبت به خود (و ید، مردان و زنان با ایدین (تھمت) را شنیه اکچرا ھنگامی  «
 .»ر نبردندیبود) گمان خھا  آن ه ھمچون خودکسی ک

کند که مؤمنان زن و مرد با ھم برابر و متساوی باشند. مباھله ھم  نمیو این اقتضا 
یابد، واال اگر چنانچه با آنان از طریق  فقط بوسیله خویشاوندان نزدیک رسمیت می

ھر چند ھم که آن خویشاوندان بھتر بودند  –رد ـک دعوت خویشاوندان دور مباھله می
ن بوده که خویشان نزدیک را فرا شد. لذا مراد آ باز شروط مباھله حاصل نمی –

خواند استجابت دعوت پیامبر، حتمًا  بخوانند ھمچنانکه او نزدیکان خود را فرا می
فرمود چون به این کار نیاز بود  خداوند متعال پیامبر را به دعوت آن فرد ھم امر می

و به تنھایی کافی بود،  ص گوییم: مقصود اجابت دعا نبود: چرا که دعای پیامبر می
اگر مراد از دعوت افراد دیگر در کنار خود آن بود که دعایش مستجاب شود، که 

فرمودند چنانکه  کردند و ھمراه آنان دعا می ی مؤمنین را دعوت می مطمئنًا ایشان ھمه
فرمود، و ھمچنانکه دعایش را با ذکر  می )طلب باران(ھمراه آنان دعای استسقا 

یا جز به خاطر مستمندانتان و به آفرمود: ( یکرد و م مستمندان مھاجرین آغاز می
 .گیرید؟) شوید و روزی می خاطر دعا و نماز و اخالصشان یاری می

                                           
 ).۴/۱۸۷۱نگا: صحیح مسلم ( - ١



 ٦٥٩ که آیۀ مباهله دلیل... ): بطالن ادعای رافضی مبنی بر این۱۱۰فصل (

روشن است که ھر چند اینان مستجاب الدعوه بودند اما در ھر صورت کثرت 
شود، با این حال منظور از دعوت  زودتر و بھتر باعث اجابت می گاندعاکنند

دعایشان استجابت شود بلکه به خاطر این بود که  خویشاوندان این نبود که
رو و مقابله شوند. از سویی ما با قطع و  خویشاوندان و نزدیکان دو طرف با ھم روبه

ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر، و ابن مسعود  ص دانیم که اگر پیامبر یقین می
خواند،  مباھله فرا میبرای شرکت در ھم و ابی بن کعب و معاذ بن جبل و دیگرانی را 

شتافتند. و  می ص دیگری برای انجام دستور پیامبرھرکس  بیش ازھا  این مطمئناً 
را به  ص دعای این افراد برای اجابت گیراتر از سایر اصحاب بود، ولی خداوند پیامبر

 کرد.  فراخوانی آنان برای مباھله امر نفرمود. چون این کار به تحقق مباھله کمکی نمی
این بود که آنان کسانی را فرا بخوانند که بالطبع نسبت به ایشان مشفق ھدف 

باشند، یعنی کسانی چون پسران و زنان و خویشاوندان نزدیک دیگری که از ھمه به 
تردید آنان ھم  کرد، بی ای را دعوت می افراد بیگانه ص ترند. لذا اگر پیامبر آنان نزدیک

آن صورت نفرین کردن آن افراد بیگانه ھرگز بر آنان خواندند که در  بیگانگانی را فرا می
بود.  آمد، و به اندازه لعنت فرستادن به نزدیکانشان ھزینه بردار و دشوار نمی گران نمی

ھایی دارند که نسبت به افراد غیر  چون بشر طبیعتًا در مورد نزدیکان خود حساسیت
نزدیکانش و آن قوم  ص برخویشاوند آن حساسیت را ندارند. لذا امر فرمود که پیام

 مشرک ھم نزدیکانشان را برای مباھله فرا بخوانند. 
پس روشن شد که آیه ھیچ داللتی بر مطلب مورد نظر رافضی ندارد. ولی او و امثال 

ھمچنین نصرانیانی ھستند که متون و احادیث  ،و مغرض دلمریض او ھمچون افراد 
کنند. این رافضی  کلی و نارسا تعقل میھای  شفاف را رھا و با عبارتسخنان صریح و 
ای ھم به برگزیدگان امت زده و چنان  زعم باطل و دروغین خود طعنه سپس با

است در حالی » ھمسانی«و » برابری«در آیه » انفس«برداشت کرده است که مراد از 
لفظ که  آن ھاست. چیزی که مؤید این است که این بر خالف زبان کاربردی عرب

کرد در  از دخترانش را که دعوت میھریک  شود بلکه ر فاطمه محدود نمید» نساءنا«
اما در آن زمان تنھا فاطمه نزد پیامبر زنده بود و سایر  ،این امر بر منزلت فاطمه بودند

 دخترانش پیش از آن زمان از دنیا رفته بودند. 
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د نیز لفظی مختص به علی نیست، چون صیغه جمع دارد مانن» انفسنا«ھمچنان 
نیز ھمین طور، اما پیامبر تنھا حسن و حسین » ابناءنا«که صیغه جمع است، » نساءنا«

 از آن دو، کسی که منتسب به نبوت او باشد نیافت. را فراخواند چون غیر



 

 

 :)۱۱۱( فصل
ٰٓ ﴿ بطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ ّ�ِهِ  َ�َتلَ�َّ َ�َِ�ٰٖت  ۦَءاَدُم مِن رَّ

 بر امامت علی دارد ﴾َ�تَاَب َعلَۡيهِ� 

ٰٓ ﴿ الھی است که: هگوید: (برھان دھم: فرمود رافضی می ّ�ِهِ  َ�َتلَ�َّ َ�َِ�ٰٖت  ۦَءاَدُم ِمن رَّ
 .]۳۷: ةالبقر[ ﴾َ�َتاَب َعلَۡيهِ� 

رد.) و خداوند کتوبه ھا  آن (و با ؛افت داشتیلماتی درکسپس آدم از پروردگارش «
 .»رفتیتوبه او را پذ

کند که  دانشمند فقیه ابن مغازلی شافعی با اسناد به ابن عباس از زبان او روایت می
درباره کلماتی که آدم از پروردگارش دریافت کرد تا خدا بر او  ص گفت: از پیامبر

ببخشود، پرسیدند، فرمود: آدم به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین از 
پروردگار خواست تا وی را ببخشاید و خدا او را بخشود. و این فضیلتی است که احدی 

سل به خداوند متعال با از صحابه به آن نرسیده است. لذا او امام است چون در تو
 برابر و ھم شأن گردیده است.  ص پیامبر

پاسخ او از چند وجه است: یکی مطالبه صحت و سند این روایت. چون دانستیم که 
مجوز استدالل و استناد به یک روایت  - ای فنمبه اتفاق عل - تنھا روایت ابن مغازلی

 شود.  نمی
و ساختگی است، ابوالفرج ابن جوزی دوم: حدیث مذکور به اتفاق علمای فن کذب 

 ھا) ذکر کرده است.  (بر ساخته» الموضوعات«ھم آن را در کتاب 
سوم: کلماتی که آدم دریافت کرد در فرموده دیگر الھی تفسیر شده است که 

نُفَسنَا �ن لَّۡم َ�ۡغفِۡر َ�َا َوتَرَۡ�َۡنا َ�َُكوَ�نَّ ِمَن ﴿ فرماید:
َ
ٓ أ  ﴾٢٣ ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱَر�ََّنا َظلَۡمَنا

 .]۲۳األعراف: [
م! و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم یردکشتن ستم یگفتند: پروردگارا! ما به خو«

 .»م بودیاران خواھکانینی، از زکن
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  از نقلھیچیک  از سلف ھم ھمین و چیزی شبیه آن روایت شده است و در
ست، سوگندی که رافضی ادعا کرده، نیامده اھای صحیحی که از ایشان در دست  قول

 است. 
چھارم: معلوم و روشن است که ھر فرد کافر یا فاسقی که توبه کند، خداوند او را 

نیاز باشد خدا را به حق کسی سوگند بدھد، حال چطور که  این بخشاید بدون می

محتاج اش به کاری نیاز دارد که ھیچ گناھکاری برای توبه به آن  برای توبه ÷آدم
 چه کافر باشد و چه مؤمن؟  ،نیست

برای توبه کردن کسی را به گفتن چنین دعایی سفارش نکرده  ص پنجم: پیامبر
است، و برای امت خویش قانون نگذاشته که خدا را به یک مخلوق قسم بدھند و اگر 

 کرد.  آموخت و آن را سنت می این دعا مشروع بود حتمًا آن را به امت خویش می
ه قرآن و نه سنت و حدیث نبوی مسأله سوگند دادن خداوند را مطرح ششم: ن

اند. بر عکس  اند، و احدی را به خواندن این دعا در توبه یا ھر کار دیگری امر نکرده نکره
تصریح دارند که سوگند دادن خداوند  - ھمچون ابوحنیفه و ابویوسف - برخی از علما
 ه طور مبسوط توضیح دادیم. نیست و ما در این باره ب یزابه مخلوق ج

این پیامبر بزرگوار، خدا را به حق کسانی سوگند  ÷ھفتم: باید پرسید چطور آدم
دھد که خودش از آنان بزرگوارتر و ارجمندتر است؟ البته شکی نیست که پیامبر  می
 .از آدم برتر است، اما آدم از علی و فاطمه و حسن و حسین برتر و باالتر است صما



 

 

 :)۱۱۲( فصل
قَاَل إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗماۖ ﴿ بطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ

 سبر امامت علی ﴾قَاَل َومِن ذُّرِ�َِّ� 

 .]۱۲۴: ةالبقر[ ﴾قَاَل إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗماۖ قَاَل َوِمن ذُّرِ�َِّ�� ﴿ گوید: رافضی می
ز یرد: از دودمان من (نکم عرض یابراھ» شوای مردم قرار دادم!یمن تو را امام و پ«

 .»امامانی قرار بده!)
 صکند که گفت: پیامبر دانشمند فقیه ابن مغازلی شافعی از ابن مسعود روایت می

در حالی که ھیچ کدام از ما ھرگز به بتی  ،فرمود: دعوت به من و به علی ختم شد
 و علی را وصی من قرار دھید. ،سجده نکرده بود، سپس من را پیامبر

 پاسخ از چند وجه است: یکی: مطالبه سند و صحت این روایت چنانکه گذشت. 
 دوم آنکه: این حدیث به اجماع علمای حدیث، دروغ و ساختگی است. 

نسبت  ص جایز نیست که به پیامبر» ختم شددعوت به من و علی «سوم: گفته: 
پیش از ما نرسیده ھای  انسان داده شود، چون اگر مقصود جمله آن باشد که: دعوت به

 اند.  است، ممتنع است: چون پیامبرانی از دودمان ابراھیم ھم داخل در دعوت شده
سجده نکرده باشد فضیلتی است که ھمه ھا  بت شخصی برایکه  این وجه چھارم:

سابقین اولین که  این اند در آن شریکند، به اضافه افردی که در اسالم به دنیا آمده
توان به جای افضل فاضل  (نخستین اسالم آورندگان) از آنان ھم برترند، حال چطور می

 ای دانست؟  را در خور چنین مرتبه
م پنجم: اگر گفته شود که او برای ھیچ بتی سجده نکرده چون پیش از بلوغ اسال

نکرده است، که ھر مسلمانی این ھا  بت آورده است، و بعد از اسالم آوردن ھم سجده به
چنین است. و البته کودکان نابالغ مکلف نیستند. و اگر گفته شود: او قبل از اسالم 
آوردن سجده نکرده است. باید بگوییم چنین چیزی معلوم نیست، گوینده چنین 

 باشد. نمی چیزی ھم البته قابل اعتماد و ثقه





 

 

 :)۱۱۳(فصل 
ا لرَّۡحَ�ٰنُ ٱَسيَۡجَعُل لَُهُم ﴿ بطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ بر  ﴾ُوّدٗ

 سامامت علی

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ گوید: (برھان دوازدھم: فرمود حق تعالی است: رافضی می َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ
ٰلَِ�ِٰت ٱ ا  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱَسَيۡجَعُل لَُهُم  ل�َّ  .]۹۶مریم: [ ﴾٩٦ُوّدٗ

اند، خداوند رحمان  سته انجام دادهیارھای شاکمان آورده و یه اکسانی کمسلما «
 .»دھد قرار میھا  دل محبتی برای آنان در

گوید: درباره علی نازل شده  حافظ قرآن ابو نعیم اصفھانی به روایت از ابن عباس می
بندد. در تفسیر ثعلبی ھم از زبان  مؤمنان شکل میھای  دل است که درو ود محبتی 

به علی فرمود: ای علی! بگو  ص گوید: رسول خدا براء بن عازب روایت شده که می
و در سینه مؤمنان برایم ودی (محبتی) قرار  ،خداوندا برای من در نزد خودت عھدی

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ بده، پس خداوند آیه نازل کرد که: َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنوا َسَيۡجَعُل لَُهُم  ل�َّ
ا  لرَّۡحَ�ٰنُ ٱ  پس او امام است.  ،و این در مورد کسی غیر از علی روی نداده است ﴾٩٦ُوّدٗ

پاسخ این سخنان از چند وجه است: یکی آنکه: برای اثبات صحت این روایت حتمًا 
ای که مقدمات آن  ورت استدالل به مسألهباید دلیل و مدرکی ارائه گردد. در غیر این ص

روی انسان از  اساس است، بدون شک باطل است و از مقوله دنباله غیر قابل اثبات و بی
ماند که فردی کامًال  ای می هکه به آن علمی ندارد و به استدالل و محاّج است چیزی 

ھد انجام دھد. نسبت ارائه شده مذکور ھم به اتفاق اھل سنت و شیعه ااطالع بخو بی
 کند.  صحت روایت را ثابت نمی

 شناسان از احادیث دروغین است.  این دو حدیث به اتفاق حدیثکه  این وجه دوم:

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ سوم: فرموده: َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا عبارتی عمومی درباره ھمه  ﴾ل�َّ
که غیر از به خصوص  منان است، و لذا جایز نیست که به علی تخصیص داده شودمؤ

شود، دلیل ھم آنکه: حسن و حسین و چند تن دیگر  علی افراد دیگری را ھم شامل می
دارد، داخل در مصادیق آیه ھستند. بدین  از مؤمنانی که شیعه بسیار بزرگشان می
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یه به شخص علی تنھا اجماع و اتفاق بریم که در مورد عدم اختصاص آ ترتیب پی می
 نظر وجود دارد. 

اما این قول او که: (چنین چیزی برای سایر صحابه روی نداده است و از آنان روایت 
ھا  پیامبر بھترین نسلاصحاب نشده است) چنانکه گذشت جایز و درست نیست. 

ر میان ھمه ھستند. و مؤمنان و عمل صالح انجام دھندگان آنان بھترین نیکوکاران د
 ھا ھستند.  نسل

چھارم: خداوند متعال در آیه خبر داده برای کسانی که ایمان آورده و عمل صالح 
ی صادقانه از جانب  و این یک وعده ،قرار خواھد دادھا  دل دھند محبتی در انجام می

و معلوم و روشن است که خداوند در قلب ھر مسلمانی محبت اصحاب  ،ایشان است
و از آن میان محبت ابوبکر و عمر  شءبه خصوص محبت خلفا ،قرار داده را ص پیامبر

تر، چرا که عموم اصحاب و تابعین به این دو محبت و عالقه زیادی  را به صورت ویژه
 ھا بودند. داشتند و آنان بھترین نسل



 

 

 :)۱۱۴(فصل 
ِ قَۡوٍ� َهادٍ ﴿ بطالن دعوای رافضی در مورد داللت آیۀ

نَت ُمنِذرۖٞ َولُِ�ّ
َ
 ﴾إِ�ََّمآ أ

 سیبر امامت عل

ِ ﴿ گوید: (برھان سیزدھم: فرموده الھی است که: رافضی می
ۖ َولُِ�ّ نَت ُمنِذرٞ

َ
ٓ أ َما إِ�َّ

ای  نندهکت یای! و برای ھر گروھی ھدا م دھندهیفقط بتو «. ]۷الرعد: [ ﴾قَۡوٍ� َهادٍ 
 .»است

فرمود:  ص بن عباس روایت است که گفت: رسول خدااز ا» الفردوس«در کتاب 
شوندگان بوسیله تو  گر علی است، ای علی ھدایت و ھدایت ،ھشداردھنده من ھستم

کند، این حدیث به  و چیزی شبیه ھمین را ابو نعیم ھم روایت می .شوند ھدایت می
 والیت و امامت علی تصریح دارد. 

دلیلی برای صحت این حدیث در دست پاسخ او از چند وجه است: یکی آنکه: 
باشد. کتاب الفردوس دیلمی ھم حاوی مطالب  نیست و استناد به آن صحیح نمی

در این کتاب دلیل بر صحت و ھا  آن د صرف آمدننزیادی است که علما اتفاق نظر دار
 کند.  نمیآن شان نیست، روایت کردن ابو نعیم ھم داللت بر درستی  درستی

دوم: این حدیث به اتفاق اھل علم حدیث کذب و جعلی است و تکذیب و رد آن 
 واجب است. 

نسبت داده شود، چون ظاھر این  ص سوم: جایز نیست که چنین کالمی به پیامبر
شوند،  و بوسیله تو ای علی ھدایت یافتگان ھدایت می ،سخن که ھشدار دھنده منم

نه بوسیله من پیامبر، و این را  ،شوند یت میگویای این است که دیگران بوسیله تو ھدا
گری میان  دھد که انذار و ھدایت گوید، چون ظاھرش نشان می ھیچ مسلمانی نمی

دھد و ھدایت  به طوری که این یکی فقط ھشدار می ،پیامبر و علی تقسیم شده
 آورد.  گر است، چنین چیزی را مسلمان بر زبان نمی و آن یکی ھدایت ،کند نمی

�نََّك ﴿ گر قرار داده است و فرموده: را ھدایت ص : خداوند متعال محمدچھارم
ۡسَتقِيٖ�  ِ ٱ ِصَ�ِٰط  ٥٢َ�َۡهِدٓي إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ  .]۵۳-۵۲الشوری: [ ﴾�َّ
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 .»نی. راه خداوندیک ت مییو تو مسلما به سوی راه راست ھدا«
سلب کرده و به  ص گری را از پیامبر پس چطور ممکن است که صفت ھدایت

 کسی دیگر که به این صفت موصوف نیست، نسبت داد؟ 
یابند) معنایش آن  شوندگان به وسیله تو ھدایت می پنجم: این گفته که: (ھدایت

و این دروغی  ،است که ھر که از امت محمد ھدایت شود از طریق او ھدایت یافته است
ایمان آورده و داخل بھشت  ص اند که به پیامبر بوده یآشکار است؛ چرا که بسیار

حتی یک کلمه از علی شنیده باشند، و اکثر کسانی که به که  این اند بدون شده
اند چیزی از ھدایت خود را مدیون  ایمان آورده و بواسطه وی ھدایت شده صپیامبر

از طریق اصحاب ھا  آن علی نیستند، عالوه بر این کشورھای زیادی گشوده شد و مردم
که در آن کشورھا ساکن شدند ھدایت یافتند بدون آن که از علی چیزی دیگر پیامبر 

 شوند؟!  بشنوند، پس چگونه رواست که بگویند: ھدایت شوندگان به وسیله تو ھدایت می

ِ قَۡوٍ� َهادٍ ﴿ ششم: گفته شده که در آیه
ۖ َولُِ�ّ نَت ُمنِذرٞ

َ
ٓ أ َما » ھاد«منظور از  .﴾إِ�َّ

فی است، و معنای درست آیه آن است که: تو فقط عال است که قول ضعیتخداوند م
ھشداردھنده ھستی ھمچنانکه پیش از تو نیز ھشداردھندگانی بودند، و ھر امتی را 

چنانکه  –کند  یعنی دعوتشان می –کند  ای است که ھدایتشان می ھشداردھنده

ٍة إِ�َّ َخَ� �ِيَها نَِذيرٞ ﴿ فرموده است: مَّ
ُ
 .]۲۴فاطر: [ ﴾٢٤�ن ّمِۡن أ

 .»ای داشته است نندهکو ھر امتی در گذشته انذار«
و این قول شماری از مفسرین ھمچون قتاده و عکرمه و ابو ضحی و عبدالرحمن بن 

 زید است. 

ِ قَۡوٍ� ﴿اساس است، چون وی فرمود:  تفسیر مصداق آیه به علی تفسیری بی
َولُِ�ّ

گر آن قوم دیگر  وم غیر از ھدایتگر این ق کند که ھدایت ، و این چنین اقتضا می﴾َهادٍ 
 گر ھر قومی از شوند، حال چطور علی ھدایت باشد، بطوری که ھدایتگران متعدد می

 توان دانست؟ اول و آخر میھای  نسل



 

 

 :)۱۱۵( فصل
ۡ� ﴿ بطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ بر  ﴾ولُونَ  ُٔ َوقُِفوُهۡمۖ إِ�َُّهم مَّ

 سیامامت عل

َوقُِفوُهۡمۖ إِ�َُّهم ﴿ چھاردھم: فرموده حق تعالی است: گوید: (برھان رافضی می
 �ۡ  .»د بازپرسی شوندیه باکد یرا نگھدار ھا آن«. ]۲۴الصافات: [ ﴾ولُونَ  ُٔ مَّ

 ابو نعیم از شعبی و او از ابن عباس روایت کرده که گفت: در فرموده خداوند

ۡ� َوقُِفوُهۡمۖ إِ�َُّهم ﴿ ھم از قول » فردوسال«سوال از والیت علی است، در کتاب  .﴾ولُونَ  ُٔ مَّ
ھمین طور روایت شده است. و چون از مردم درباره  ص از پیامبر سریخدابو سعید 

والیت سؤال شود باید آن را برای علی بدانند، و از آنجا که والیت برای سایر صحابه 
 منظور نشده است پس او علی امام است. 

که  این سخ از چند وجه است: یکی مطالبه صحت و سند این روایت و یادآوریپا
و ابن نعیم از نظر علمای حدیث حجت و » الفردوس«نسبت دادن روایت به کتاب 

 شود.  دلیل نمی
 دوم: این روایت به اتفاق علما کذب و برساخته است. 

ْ ٱ۞﴿ سوم: خداوند فرمود: وا ِينَ ٱ ۡحُ�ُ ۡزَ�َٰجُهۡم َوَما َ�نُواْ َ�ۡعُبُدوَن  �َّ
َ
 مِن ٢٢َظلَُمواْ َوأ

ِ ٱُدوِن  ۡ�  ٢٣ ۡ�َِحيمِ ٱإَِ�ٰ ِصَ�ِٰط  ۡهُدوُهمۡ ٱفَ  �َّ لَُ�ۡم َ�  َما ٢٤ولُوَن  ُٔ َوقُِفوُهۡمۖ إِ�َُّهم مَّ
وَن   .]۲۶-۲۲الصافات: [ ﴾٢٦ُمۡستَۡسلُِموَن  ۡ�َۡومَ ٱبَۡل ُهُم  ٢٥َ�َناَ�ُ

فانشان و آنچه یشود:) ظالمان و ھمرد نگام به فرشتگان دستور داده مین ھی(در ا«
د و بسوی راه دوزخ ینکدند جمع یپرست (آری آنچه را) جز خدا می. دندیپرست را می

ه از ھم کشما را چه شده . د بازپرسی شوندیه باکد یرا نگھدارھا  آن .دینکتشان یھدا
 .»خداوندند امرم ید؟! ولی آنان در آن روز تسلیطلب اری نمیی

ی روز قیامت است که از آنان درباره  کننده وگویی از مشرکان تکذیب  این گفت
شود. حال حب علی چه  توحید خداوند و ایمان به پیامبران او و روز آخرت سوال می

اند آیا این  داشته دخلی به این سؤاالت دارد؟ اصًال اگر بر فرض علی را دوست ھم می
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تواند داشته باشد. یا بر  شان سودی ھم برایشان می ن کفر و شرکدوستی با وجود ای
شان از پیامبر الھی و  یاس با کینهقاند این کینه در  ای ھم داشته فرض اگر از او کینه

 آید؟  کتاب و دین او کجا به حساب می
آن را بدین شیوه  ص گوید پیامبر کند و نمی کسی قرآن را این گونه تفسیر نمی

است، مگر زندیقان محلدی که دین را بازیچه گرفته و با دین اسالم  تفسیر کرده
و چه فرقی است  ،گویند دانند چه می دشمنی دارند، و یا فرورفتگان در جھالتی که نمی

 میان دوستی علی و طلحه و زبیر و سعد و ابوبکر و عمر و عثمان؟!



 

 

 :)۱۱۶( صلف
بر   ﴾لَۡقۡولِ ٱَوَ�َۡعرَِ�نَُّهۡم ِ� َ�ِۡن ﴿ رافضی در مورد داللت آیۀبطالن ادعای 

 سامامت علی

َرۡ�َ�َٰكُهۡم  َولَوۡ ﴿ برھان پانزدھم: فرموده الھی است:«گوید:  رافضی می
َ
�ََشآُء َ�

ُ ٱوَ  لَۡقۡوِل� ٱفَلََعَرۡ�َتُهم �ِِسيَ�ُٰهۡمۚ َوَ�َۡعرَِ�نَُّهۡم ِ� َ�ِۡن  ۡعَ�ٰلَُ�ۡم  �َّ
َ
 .]۳۰محمد: [ ﴾٣٠َ�ۡعلَُم أ

شان بشناسی، یھا افهیم تا آنان را با قیدھ را به تو نشان میھا  آن میو اگر ما بخواھ«
 .»داند و خداوند اعمال شمارا می ؛را از طرز سخنانشان بشناسیھا  آن توانی ھر چند می

َوَ�َۡعرَِ�نَُّهۡم ِ� َ�ِۡن ﴿ سعید خدری در خصوص فرموده الھی:وابونعیم با اسناد به اب
از اصحاب ھیچیک  گفته است: به خاطر بغضشان نسبت به علی، و این برای ﴾ۡلَقۡوِل� ٱ

 شان برتر و امام است.  غیر او روایت نشده است، لذا او از ھمه
 شود.  گوییم: اوًال صحت و سندیت این روایت از کجا معلوم می در پاسخ می

 دانند که این دروغی است که به ابو سعید بسته است.  ثانیًا: اھل حدیث می
ثالثًا: اگر ثابت ھم بشود که او این را گفته است، باز سخن ابو سعید فقط سخن یک 
تن از اصحاب است، و قول یک صحابه اگر با قول صحابی دیگری ھمخوانی نکند، به 

البته سخنان ناموافق زیادی از صحابه  گیرد. و دلیل قرار نمی حجت اتفاق اھل علم
درباره علی در دست داریم که با استناد به قرآن و سنت رد شده است نه با استناد به 

 سخن دیگری از اصحاب. 
دانیم که آنچه از لحن صدای منافقین تشخیص داده  رابعًا: ما به علم یقین می

 ت.ترائی آشکار اسشد بغض علی نبود. لذا تفسیر قرآن به چنین چیزی اف می
بلکه در  ،با کفار و منافقین دشمنی نداشت سھیچگاه بیشتر از عمر سپنجم: علی

ناراحت بودند و اذیت  ساخبار و روایات نیامده که دشمنان اسالم آنقدر که از عمر
دیده باشند و در ھر صورت کینه و بغض دشمنان اسالم نسبت به  سدیدند از علی یم

 بوده است.به مراتب بیشتر  سعمر





 

 

 :)۱۱۷(فصل 
ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ بطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ ٰبُِقونَ ٱ ل�َّ بر  ﴾١٠ ل�َّ

 سامامت علی

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ برھان شانزدھم: فرموده الھی است:«گوید:  رافضی می ٰبُِقونَ ٱ ل�َّ  ١٠ ل�َّ
ْوَ�ٰٓ�َِك 

ُ
ُ�ونَ ٱأ  .]۱۱-۱۰: ةالواقع[ ﴾١١ لُۡمَقرَّ

مان و جھاد و توبه و اعمال یشتازان به سوی ای(پ شگامانین گروه) پیو (سوم«
 .»ندینزد خدا مقربانھا  آن .ناشگامیپشانند یخود ا )یکن

کند: سبقت گیرنده این امت علی بن  س درباره این آیه روایت میام از ابن عبیابونع
از مجاھد و او از ابن عباس درباره این  زلی شافعیاابی طالب است. فقیه بزرگ ابن مغ

ھا روایت کرده است که گفت: یوشع بن نون سبقت گیرنده به سوی موسی بود، و  آیه
س سبقت گیرنده به سمت موسی سبقت گیرنده به سوی ھارون بود، و صاحب یَ 

بود و این فضیلت برای سایر  ص عیسی بود، علی نیز سبقت گیرنده به سمت محمد
 ه منظور نشده است. لذا او (علی) امام است. افراد صحاب

 پاسخ این ادعا از چند وجه است: یکی آنکه: درستی این قول نامعلوم است، چون در
 ھای زیادی ھم ھست.  مختلف این و آن کذبھای  روایت

اساس است، البته اگر صحت ھم داشته  دوم: این روایت از ابن عباس نیست و بی
 تر از درجه حجیت ساقط است.  تی قویباشد در صورت وجود روای

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ فرماید: سوم: خداوند متعال می لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱمَِن  ۡ�

َ
�ۡ 

ِينَ ٱوَ  َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّ ٰٖت َ�ۡرِي َ�َۡتَها  �َّ َعدَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ْ َ�ۡنُه َوأ َ�ۡنُهۡم َورَُضوا

نَۡ�ٰرُ ٱ
َ
بَٗد�ۚ َ�ٰلَِك  ۡ�

َ
 .]۱۰۰: ةالتوب[ ﴾١٠٠ ۡلَعِظيمُ ٱ ۡلَفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ �

روی یپھا  آن ی ازیکه به نکسانی کن و انصار، و ین از مھاجریشگامان نخستیپ«
ی از یھا و باغ ؛ز) از او خشنود شدندی(نھا  آن خشنود گشت، وھا  آن ردند، خداوند ازک

جاودانه در آن  ؛ر درختانش جاری استیه نھرھا از زکبھشت برای آنان فراھم ساخته، 
 .»روزی بزرگین است پیو ا ؛خواھند ماند
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ۡوَرۡ�َنا  ُ�مَّ ﴿ فرماید: و می
َ
ِينَ ٱ ۡلِكَ�َٰب ٱأ َۡفِسهِ  ۡصَطَفۡيَناٱ �َّ ۖ فَِمۡنُهۡم َظالِٞم ّ�ِ  ۦِمۡن ِعبَادِنَا

 ِ ۡقَتِصٞد َوِمۡنُهۡم َسابُِقۢ ب ِۚ ٱ�ِإِۡذِن  ۡ�َۡيَ�ٰتِ ٱَوِمۡنُهم مُّ  .]۳۲فاطر: [ ﴾�َّ
 ؛میراث دادیده خود به میتاب (آسمانی) را به گروھی از بندگان برگزکن یسپس ا«

و گروھی به  انه رو بودند،یای م ردند، و عدهکای بر خود ستم  عدهھا  آن انی(اما) از م
 .»لت بزرگ استین، ھمان فضیشی گرفتند، و ایھا (از ھمه) پیکیاذن خدا در ن

پیشگامان نخستین ھمان کسانی بودند که پیش از فتح مکه اسالم آورده و 
ھا کردند، آنان از مسلمانان و جھادگران بعد از فتح مکه بھتر و برترند که  مجاھدت

ار و چھار صد نفر شان است و جمعًا بیش از ھز اعضای بیعت رضوان ھم داخل در جمع
 شود که پیشگام این امت یک شخص واحد است؟!  شدند، پس چگونه گفته می می

از اصحاب دیگر منظور و ثابت ھیچیک  چھارم: این سخن او که: این فضیلت برای
چه کسی اولین اسالم آورنده بوده در که  این نشده است، ناروا است. مسلمانان در

: ابوبکر نخستین کسی است که مسلمان شد، و برخی گویند ای می تنازع ھستند، عده
اسالم آورده است، اما او در آن زمان پسر بچه بوده و در  رکابوبگویند: علی پیش از 

که  این اما در خصوص ،ھا نزد علما منازعه وجود دارد خصوص اسالم آوردن پسر بچه
رد که در نتیجه و به اتفاق ای وجود ندا تر بوده است، منازعه تر و نافع اسالم ابوبکر کامل

االطالق است، حال چطور گفته  تر از علی است، و بنابر قولی دیگر اسبق علی او پیشگام
حجتی برای نشان داده صحت آن ارائه که  آن تر است بدون شود: علی از او پیشگام می

 شود.



 

 

 :)۱۱۸(فصل 
ِينَ ٱ﴿ داللت آیۀبطالن ادعای رافضی در مورد  َءاَمنُواْ وََهاَجُرواْ َوَ�َٰهُدواْ  �َّ

ِ ٱِ� َسبِيِل  ۡ�َظُم َدرََجًة ِعنَد  �َّ
َ
نُفِسهِۡم أ

َ
ۡمَ�ٰلِهِۡم َوأ

َ
ِۚ ٱبِأ  سبر امامت علی ﴾�َّ

ِينَ ٱ﴿ گوید: برھان ھفدھم: فرموده الھی است: رافضی می ْ َوَهاَجُرواْ  �َّ َءاَمُنوا
ِ ٱَوَ�َٰهُدواْ ِ� َسبِيِل  ۡ�َظُم َدرََجًة ِعنَد  �َّ

َ
نُفِسِهۡم أ

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ِۚ ٱبِأ  .]۲۰: ةالتوب[ ﴾�َّ

شان در راه خدا جھاد یردند، و با اموال و جانھاکمان آوردند، و ھجرت یه اکھا  آن«
 .»روز و رستگارندیپھا  آن و ؛نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است

کند که این آیه  روایت می» الجمع بین الصحاح السته«رزین بن معاویه در کتاب 
کردند، و این جز  می ورزیشیبه و عباس فخر بندرباره علی نازل شده آنگاه که طلحه 

 علی برای کسی دیگر از اصحاب ثابت نشده است لذا او برتر و او امام بر حق است. 
شود: یکی: سند این نقل قول کدام است؟ رزین در  وجه داده میاب او بر چند جو

 کتابش اموری را ھم که در صحاح نیست آورده است. 
دوم: آنچه در صحاح آمده ھمان چیزی نیست که صاحب کتاب از زبان رزین روایت 

گوید: نزدیک  بشیر است که می بنکرده است. آنچه در صحیح است روایتی از نعمان 
بودم مردی گفت: ابایی ندارم که از این پس در اسالم کاری جز  ص دامنبر رسول خ

سقایی حاجیان انجام ندھم. و دیگری گفت: من نیز ابایی ندارم که در اسالم کاری جز 
آباد کردن مسجد الحرام نکنم، مردی دیگر گفت: جھاد در راه خدا از آنچه گفتید ھم 

 ص د و گفت: کنار منبر رسول خدابھتر است، این بود که عمر بر سرشان داد کشی
صدایتان را باال نبرید، امروز جمعه است، پس چون نماز جمعه خوانده شد درباره 

سوال کنید آنگاه بود که خداوند متعال این آیه را نازل فرمود  ص اختالفشان از پیامبر

َجَعۡلُتۡم ِسَقايََة ﴿ که:
َ
ِ  ۡ�ََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱوَِعَماَرةَ  ۡ�َآّجِ ٱ۞أ ِ ٱَكَمۡن َءاَمَن ب  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ

ِۚ ٱَوَ�َٰهَد ِ� َسبِيِل   .]۱۹: ةالتوب[ ﴾�َّ
سی قرار کردن حجاج، و آباد ساختن مسجد الحرام را، ھمانند (عمل) کراب یا سیآ«

 .»رده است؟کمان آورده، و در راه او جھاد یامت ایه به خدا و روز قکد یداد
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 .)١(مسلم آورده است نص حدیث را
را بر آبادنی و سیراب کردن برتر  دآید که سخن علی که جھا از این حدیث بر می

 تر از قول کسی است که آبادانی و سیراب کردن را برتری داده است. و دانسته صحیح
تر بوده و البته این  کردند بر حق که منازعه میھایی  آن علی در این مسأله ازکه  این

  درست است.
اما برتر دانستن ایمان و ھجرت و جھاد تنھا مختص علی نیست بلکه تمام اصحابی 

شوند. لذا در  که ایمان آورده و ھجرت کردند و به جھاد برخاستند شامل این مسأله می
اینجا فضیلتی مختص علی وجود ندارد تا گفته شود که: این فضیلت برای غیر علی 

 ثابت نشده است.

                                           
 ).۴/۲۶۹) و مسند (۳/۱۴۴۹نگا: مسلم ( - ١



 

 

 :)۱۱۹( فصل
بطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ (صدقه نجوی) بر امامت 

 سعلی

َها﴿ برھان ھجدھم: فرموده الھی است که:«گوید:  رافضی می ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ إِذَا  �َّ َءاَمُنٓوا

ۚ  لرَُّسوَل ٱَ�َٰجۡيُتُم  ْ َ�ۡ�َ يََدۡي َ�َۡوٮُٰ�ۡم َصَدقَٗة ُموا ه ک یسانک یا«. ]۱۲: ةالمجادل[ ﴾َ�َقّدِ
تان یش از نجواید پینکد با رسول خدا نجوا یخواھ یه مک ید! ھنگامیا مان آوردهیا

 .»دیدر راه خدا بدھ یا صدقه
از طریق ابونعیم حافظ از ابن عباس روایت است که گفت: خداوند متعال سخن 

 ای تقدیم شود، آنان از صدقهکه  این را حرام فرموده است مگر ص با رسول خداگفتن 
اما علی صدقه داد و کسی  ،پیش از گفتگو با ایشان صدقه بدھند بخل ورزیدندکه  این

جز او از مسلمانان چنین نکرد، در تفسیر ثعلبی ھم آمده که پسر عمر گفت: علی سه 
را داشتم برایم از ھر نعمتی بھتر و عزیزتر ھا  آن فضیلت دارد که اگر تنھا یکی از

 .در نبرد خیبر، و آیه نجوی پرچمبود. ازدواجش با فاطمه، در دست گرفتن  می
از علی روایت کرده است که » الجمع بین الصحاح السته«ین بن معاویه در زر

آسان  و به خاطر من خداوند بر این امت ،به این آیه عمل نکردھیچکس  فرمود: جز من
امامت سزاوارتر  بهکند، لذا او  گرفت، و این بر فضیلت او بر سایر اصحاب داللت می

 است. 
صدقه داد و گفتگو  سدر پاسخ باید گفت: چیزی که ثابت شده این است که علی

کس دیگری به آن عمل کند منسوخ شد، که  آن کرد، اما آیه نجوی کمی بعد و پیش از
واجب نکرد. بلکه به اصحاب امر فرمود که ھر گاه گفتگوی صدقه را بر آنان  ،ولی آیه

ای ھم نباید  گفتگوی محرمانه نکند صدقهھرکس  محرمانه کردند صدقه بدھند، لذا
پس کسی بخاطر ترک عملی که واجب نیست  ،بدھد. حال که مناجات واجب نیست

ما اگر شود. و اگر از دادن صدقه عاجز باشد باز قابل سرزنش نیست، ا سرزنش نمی
ماند، اما اگر  توانایی صدقه داشت، نجوا کرد و صدقه داد، نیت و اجر عملش برایش می
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که مناجاتی بکند و علتی برای این کار نداشت او ناقص یا مقصر   کسی الزم ندید
نیست، اما اگر کسی به ھر علت نیاز داشت با پیامبر محرمانه گفتگو کند و از روی بخل 

کار مستحبی را واگذارده است. و روانیست و فقط ین کسی این کار را نکند، چن
اند. معلوم ھم نیست که ھر سه  توان علیه خلفا گفت که جزو این دسته اخیر بوده نمی

د. و ان آنان ھنگام نزول این آیه حاضر بوده باشند، ممکن است برخی از آنان غایب بوده
با پیامبر داشته و یا اصًال ممکن است که برخی از ایشان نیاز به گفتگو محرمانه 

 اند.  نداشته
حتمًا ایشان را به  نسمکزمان عدم نسخ آیه ھم چندان طوالنی نشد تا فرض 

 است.  بودهحاجتی  ص مناجات با رسول خدا
یکی از خلفای سه گانه کار مستحبی را ھم ترک کرده باشد، باید که  این و با فرض

مستحبی بکند لزومًا به خاطر آن کار از  گفت ما بارھا توضیح دادیم که ھر که کار
شایسته نیست «شود. در سنن ترمذی حدیث مرفوع ھست که:  دیگری بھتر و برتر نمی

 .)١(»در جمعی که ابوبکر در آن است، کسی غیر او امامت کند
تر از صدقه علی بود: انفاق در جھاد بر  ھزار شتری که عثمان انفاق کرد بسیار بزرگ

در ازای مناجات، فرض و واجب بود، چون صدقه دادن در آنجا  خالف صدقه دادن
گفتگوی خصوصی بکند، و این  ص مشروط به این بود که فرد بخواھد با رسول خدا

 یعنی اگر کسی نخواھد این کار را بکند الزم ھم نیست که صدقه بدھد. 

نُفسِ ﴿ ای از انصار فرمود: خداوند درباره عده
َ
ٰٓ أ ِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ

 ۚ ار یدارند ھرچند خودشان بس یرا بر خود مقدم مھا  آن و«. ]۹الحشر: [ ﴾َخَصاَصةٞ
 .»ازمند باشندین

به طور کلی فضیلت انفاق در راه خدا را بسیاری از مھاجرین و انصار دارا ھستند به 
وًال علی در زمان طوری که انفاق علی در مقایسه با انفاق ایشان بسیار ناچیز است، اص

 دارایی چندانی نداشت. ص حیات رسول خدا

                                           
 ).۵/۲۷۶نگا: سنن ترمذی ( - ١



 

 

 :)۱۲۰(فصل 
رَۡسلَۡنا مِن َ�ۡبلَِك مِن  ۡل  َٔ َوۡ� ﴿ بطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ

َ
َمۡن أ

 ٓ  سبر امامت علی ﴾رُُّسلِنَا

ٓ  ۡل  َٔ َوۡ� ﴿  گوید: برھان نوزدھم: رافضی می رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِمن رُُّسلَِنا
َ
 ﴾َمۡن أ

 .»م بپرسیش از تو فرستادیه پکاز رسوالنی «. ]۴۵الزخرف: [
 اند که: خداوند متعال در شب معراج پیامبر روایت کردهھردو  ابن عبدالبر و ابو نعیم

و سایر انبیای الھی را دور ھم گرد آورد. و فرمود: ای محمد از آنان بپرس بر چه  ص
چیزی مبعوث شدید؟ گفتند: بر شھادت ال اله اال الله و اقرار به نبوت تو و والیت علی 

 بن ابی طالب مبعوث شدیم. و این نص صریحی در اثبات امامت علی است. 
ھای زشتی از  ین دروغ زشتی و دروغپاسخ به چند صورت است: یکی: درباره چن

ترین شکی  پیش از ھر چیز خواھان سند و صحت آن ھستیم. و ما کوچک لیقباین 
ما ولی ھاست.  ترین دروغ شرمانه ترین و بی نداریم که این قول و موارد نظیر آن از زشت

کنیم چون چنین اقوالی اگر کذب  ی سند می باب رعایت آداب مناظره مطالبه از
شان ھم معلوم نباشد تا زمانی که صحتشان به اثبات کامل نرسیده جایز نیست بودن

اش معلوم و  حجت و دلیل قرار بگیرند. چرا که استدالل به چیزی که صحت و درستی
و از نظر کتاب و  ،روشن نیست به اتفاق ممنوع است، چون مثل قول بدون علم است

 باشد.  سنت و اجماع ھر سه، حرام می
ن حدیثی را ھمه اھل علم حدیث به اتفاق، حدیثی دروغین و جعلی دوم: چنی

 شمارند.  می
داند که این حدیث یک دروغ  ای از علم و دین داشته باشد می بھرهھرکس  سوم:

شرم ممکن است چنین چیزی را  پردازان بی  و دروغ پستاساس است و فقط افراد  بی
شود  ) درباره چیزی سوال می‡الھی (بسازند، و اال چطور از پیامبران و فرستادگان 

 که جزء اصل ایمان نیست؟! 
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ایمان  ص در حالی که مسلمانان بر این اجماع دارند که ھر فردی که به پیامبر
وفات  ص روی کند و آنگاه در ھمان زمان حیات پیامبر آورده و از وی اطاعت و دنباله

ن و علی کوچکترین اطالعی از وجود و خلقت ابوبکر و عمر و عثماکه  این کند بدون
اطالعی او مانع ورود او به بھشت  و این بی ،داشته باشد چنین فردی زیان ندیده است

شود: انبیا  چطور گفته می ص نخواھد شد. با وجود چنین چیزی در امت خود پیامبر
 باید به یک فرد خاص از صحابه ایمان داشته باشد؟!



 

 

 :)۱۲۱(ل فص
ذُٞن َ�ِٰ�يَةٞ ﴿ بطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ

ُ
بر  ﴾١٢َوتَعِيََهآ أ

 سامامت علی

ُذٞن َ�ِٰ�َيةٞ ﴿ برھان بیستم: فرموده الھی است:«گوید:  رافضی می
ُ
ٓ أ  ﴾١٢َوتَعَِيَها

 .»ابد و بفھمدیشنوا آن را در یھا و گوش« .]۱۲الحاقه: [
فرمود: ای علی! از خداوند متعال  ص رسول خدادر تفسیر ثعلبی ھست که گفت: 

ھای تو باشد. از طریق ابو نعیم نیز روایت است که:  ھای شنوا گوش خواستم تا آن گوش
فرمود: ای علی! خداوند به من فرمان داده که تو را نزدیک خود کنم و  ص رسول خدا

به تو یاد دھم! خداوند به من فرمان داده که تو را به خود نزدیک کنم و به تو بیاموزم 

ُذٞن َ�ِٰ�َيةٞ ﴿ تا گوش داری و فرابگیری، و این آیه بر من نازل گردید:
ُ
پس  ﴾١٢َوتَعَِيَهآ أ

 ن فضیلت مخصوص علی است، لذا او امام است. تو گوش شنوایی، بر ای
پاسخ چند وجه دارد: یکی: درستی اسناد این قول را معلوم کنید چون ثعلبی و ابو 

 کنند که باالجماع قابل احتجاج و دلیل واقع شدن نیستند.  نعیم چیزھایی را روایت می
 دوم: این حدیث به اتفاق علمای حدیث جعلی است. 

ا َطَغا  إِنَّا﴿ و:سوم: این فرموده ا ِ�َۡجَعلََها لَُ�ۡم  ١١ ۡ�َارَِ�ةِ ٱَ�َۡلَ�ُٰ�ۡم ِ�  لَۡمآءُ ٱلَمَّ
ُذٞن َ�ِٰ�َيةٞ 

ُ
 .]۱۲-۱۱: ةالحاق[ ﴾١٢تَۡذكَِرٗة َوتَعَِيَهآ أ

 ءلهی. تا آن را وسیردکسوار  یشتکرد ما شما را بر کان یه آب طغک یو ھنگام«
 .»ابد و بفھمدیشنوا آن را در یھا م، و گوشیشما قرار دھ یبرا یرکتذ

تنھا گوش یک نفر از مردم را اراده نکرده بلکه خطاب آن با عموم فرزندان آدم 
 است. 

نَّا  َوَءايَةٞ ﴿ ترین آیات است، خداوند فرمود: و سوار کردنشان بر کشتی از عظیم
َ
َُّهۡم � ل

یس: [ ﴾٤٢َما يَۡرَكُبوَن  ۦلَُهم ّمِن ّمِۡثلِهِ  وََخلَۡقَنا ٤١ لَۡمۡشُحونِ ٱ ۡلُفۡلكِ ٱَ�َۡلَنا ُذّرِ�ََّتُهۡم ِ� 

ه ما فرزندانشان را در کگر از عظمت پروردگار) برای آنان است یای (د نشانه« .]۴۱-۴۲
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گری ھمانند آن یبھای دکمرھا  آن م. و براییردکل و بارھا) حمل یی پر (از وسایھایشتک
 .»میدیآفر

لَمۡ ﴿ و فرمود:
َ
نَّ  �

َ
ِ ٱبِنِۡعَمِت  ۡ�َۡحرِ ٱَ�ۡرِي ِ�  ۡلُفۡلَك ٱتََر أ إِنَّ  ۦٓۚ لُِ�َِ�ُ�م ّمِۡن َءاَ�ٰتِهِ  �َّ

ِ َصبَّارٖ َشُكورٖ 
ھا بر (صفحه) یشتکدی یا ندیآ«. ]۳۱لقمان: [ ﴾٣١ِ� َ�ٰلَِك �َ�ٰٖت لُِّ�ّ

ه اتش را بینند تا بخشی از آک ت میکت) نعمت او حرکاھا به فرمان خدا، و به (بریدر
 .»رگزارندکبا و شکیه شکسانی کی است برای یھا نھا نشانهیشما نشان دھد؟! در ا

فقط برای گوش دادن و نگه داشتن یک تن ھا  این حال چطور ممکن است که ھمه
 از مردم آمده باشد؟ 

ھای شنواست، ھمچون گوش ابوبکر و عمر و عثمان  آری گوش علی از جمله گوش
علی ندارد. اصًال به روشنی معلوم است که تنھا  و غیر ایشان، لذا اختصاص به

شنوا  ص ھای شنوا نیست. مگر گوش رسول خدا ھای علی مصداق گوش گوش
ھای حسن و حسین و عمار و ابوذر و مقداد و سلمان فارسی و  نیست؟ یا مثًال گوش

سھل بن حنیف و سایر افرادی که این جماعت بر فضیلت و ایمانشان اعتراف و موافقت 
 رند؟ دا

ھای شنوا را ھم علی و ھم افراد دیگر دارند، روا نیست  لذا اگر قبول داریم که گوش
 گفته شود: این فضیلت فقط مخصوص علی است و ال غیر. 

اساس بنا  تردید نیست که این رافضی جاھل و ظالم کار خود را بر مقدمات بی
تر از فرقه رافضه سراغ  ای سست برھان گر فرقه ھای بدعت نھد. و ما در میان فرقه می

ھایی مطرح  ای چون معتزله است. چون اینان حداقل حجت نداریم و این بر خالف فرقه
اندازد. اما این رافضه  کنند که بسیاری از علما و اھل خرد را به زحمت و شک می می

کند چون  نمی قانعھر حجتی ھم داشته باشند جز افراد جاھل و ظالم و ھواپرست را 
و باکی  ،پذیرند را موافق امیالشان باشد خواه حق و خواه باطل میھرچه  انھواپرست

 .ندارند



 

 

 :)۱۲۲(فصل 
 سبطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ (هل أتی) بر امامت علی

در تفسیر ثعلبی از  ،است» انسان«برھان بیست و یکم: سوره «گوید:  رافضی می
اند: حسن و حسین بیمار شده بودند.  راویان مختلف روایت شده که گفتهسلسله 

شان آمده بودند، پس گفتند ای ابا  و عامه مردم به عیادت ص جدشان رسول خدا
الحسن برای شفای دو فرزندت نذری بکن، پس او نذر سه روز روزه کرد، مادرشان 

کرد، پس آن دو خوب  نذرای را  بخشش نقرهو کنیزشان نیز ھم نذری کرد فاطمه 
شدند در حالی که اھل بیت محمد ھیچ مالی نه زیاد و نه کم سراغ نداشتند، لذا علی 

را آرد کرد و از آن  هسه پیمانه جو قرض کرد. فاطمه برخاست و یکی از آن سه پیمان
از اعضای خانواده یک قرص نان جو. آنگاه علی ھریک  پنج قرص نان پخت کرد. برای

ارد و چون به منزل بازگشت در مقابلش غذا گذشتند که زنماز مغرب گ ص با پیامبر
 ص ناگاه مستمندی به در خانه آمد و گفت: سالم علیکم ای اھل بیت محمد

ھای  مستمندی از مستمندان مسلمانان ھستم، مرا طعامی بدھید، خدا شما را از سفره
زی به او بدھند، اھل بھشتی اطعام فرماید، علی این سخنان را شنید، و امر کرد چی

خانه آن غذا را به مستمند دادند. و آن روز و آن شب را تنھا با آب خالی به پایان 
 رساندند. 

چون روز بعد شد فاطمه پیمانه دیگری را به نان تبدیل کرده بود. علی با 
نماز گزارد و به منزل آمد. چون پیش او غذا گذاشتند، یتیمی به در خانه  صپیامبر

یتیمی ھستم از  ص ر در ایستاد و گفت: السالم علیکم ای اھل بیت محمدآمد و ب
اوالد مھاجرین که پدرم در روز جنگ عقبه به شھادت رسیده است، به من غذایی 

ھای بھشتی طعام دھد. علی سخنان یتیم را شنید، لذا امر  بدھید خدا شما را از سفره
کرد چیزی به او دھند، اھل خانه غذایشان را به او دادند. و دو روز و دو شب گذشت 

چون روز سوم شد فاطمه برخاست و پیمانه سوم را ھم وردند. که در آن آب خالی خ
نماز گزارد و به روال قبل به منزل آمد و سر سفره نشست  ص نان کرد. علی با پیامبر

گیرید و  و غذایی پیش او نھادند، ناگاه اسیری آمد و گفت: آیا ما را به اسارت می
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غذایی بدھید که اسیر محمدم دھید، مرا  کنید اما طعامی به ما نمی مان می آواره
طعام دھد! علی سخنان اسیر را شنید پس امر کرد به شما  ھای بھشت خداوند از سفره

چیزی به او دھند. اھل خانه غذایشان را به او دادند. و سه روز و سه شب را تنھا با آب 
 . ان رساندندیبه پاخالی 

ه بودند، علی حسن را با چون روز چھارم فرا رسید و آنان نذرھایشان را ادا کرد
آمد در حالی که  ص دست راست و حسین را با دست چپ گرفت و نزد رسول خدا

حسن و  ص لرزیدند. چون پیامبر ھا می ھر سه از شدت گرسنگی چون جوجه پرنده
بینم چقدر  الحسن! از حالتی که در شما می احسین را مشاھده کرد فرمود: ای اب

با ھم به خانه دخترم فاطمه برویم، پس ھمه به منزل فاطمه ام، بیایید  ناراحت و آزرده
ی خویش بود و شکمش از شدت گرسنگی به پشتش  رفتند در حالی که او در حجره

از او را اینگونه دید فرمود:  ص ھایش گود شده بود، وقتی پیامبر چسبیده بود. و چشم
 میرند!  یاھل بیت محمد از گرسنگی م خواھم که به فریاد ما رسد یم خدا

فرود آمد و گفت: ای محمد دریافت کن تبریک  ص ھمان لحظه جبرئیل بر محمد
و تھنیت خداوند را درباره اھل بیتت، فرمود: چه چیزی دریافت کنم ای جبرئیل؟ و 

 را بر او خواند.  »نينسان حاإل عىل ىتأهل «جبرئیل سوره 
و نه در آینده برای کسی  و این سوره بر فضایل زیادی داللت دارد که نه در گذشته

 شود.  م نشده است، لذا او از دیگران بھتر است پس او امام میجز علی مسلّ 
پاسخ به چند صورت است: یکی: در این مورد ھم ھمچون موارد پیشین خواھان 

ثعلبی و واحدی که  این گوییم صرف ارائه سند صحیحی برای این حدیث ھستیم. و می
ع دلیل بر صحت آن اند به اتفاق اھل سنت و تشیّ  آوردهو امثال اینان روایت را 

شود. و اگر دو فرد در یکی از مسائل احکام و فضایل با ھم منازعه کنند و یکی از  نمی
آن دو به حدیثی استناد کند که دلیلی برای اثبات صحت آن جز روایت یکی از این 

کند و نه به اتفاق  ثابت میمفسران نام برده نداشته باشد، دلیل او نه صحت روایتش را 
  ؟شود. علما حجتی برای فرد مقابلش می

دوم: این حدیث به اتفاق حاذقان در علم حدیث از احادیث جعلی و دروغین است، 
 کنیم.  و ما در این باب نظر ھمین پیشوایان و ارباب نظر را نقل می

ھد، از آن د وجه سوم: دالئل فراوانی ھست که کذب بودن این حدیث را نشان می
جمله: علی در مدینه با فاطمه ازدواج کرد، و چنانکه در صحیح آمده بعد از غزوه بدر 
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زندگی مشترکشان را با ھم آغاز نمودند. حسن و حسین ھم سه یا چھار سال بعد از 
ازدواج آن دو به دنیا آمدند. ھمگان بر این متفقند که علی در مدینه با فاطمه ازدواج 

 نه دارای فرزند نشد. و این از جمله علوم عمومی و متواتر است کهکرد و جز در مدی
 داند.  کمترین اطالعی از چنین اموری دارد آن را میھرکس 

از ھیچکس  ) به اتفاق اھل تفسیر و نقل و حدیث مکی است، ویتأسوره (ھل 
ای مدنی است. سبک و سیاق آن ھم ھمان اسلوب  علمای نص نگفته که آن سوره

ھای مکی در بیان اصول دینی مشترک انبیاء ھمچون ایمان به خداوند و روز  سوره
 آخرت و یادآوری آفرینش و رستاخیز موجودات است. 

علوم لذا چنانچه سوره در مکه و پیش از ازدواج علی با فاطمه نازل شده باشد، م
سن و حسین دروغ و کذب محض حشود که روایت نزول سوره بعد از مریض شدن  می

 است. 
ی  دھد که ساخته و پرداخته وجه چھارم: سیاق این حدیث و عبارات آن نشان می

ھا به عیادتشان  جدشان و عموم عرب«از جمله در عبارت:   ن است،ایگوجاھالن دروغ
ھای کافر ھم برای  مدینه ساکن نبودند، عربھا در  باید گفت: عموم عرب .»آمدند

 اگفتند: ای اب«اند، نیز در خصوص عبارت:  رفته عیادت بالین حسن و حسین نمی
ھا  باید گفت علی دینش را از آن عرب .»الحسن برای شفای دو فرزندت نذری بکن

یا گرفت، پس اگر سخن آنان امر به معروف  فرا می ص گرفت بلکه آن را از پیامبر نمی
ھا برای اظھار آن سزاوارتر بود. و اگر  از آن عرب ص مطمئنًا رسول خدا ،عبادتی بود

کرده است، عالوه بر این چطور  علی ھم مطابق خواسته آنان عمل نمی ،عبادت نبوده
 پذیرد؟!  می ص علی این سخن را بدون مراجعه و نظرخواھی از رسول خدا

است که ایشان از نذر کردن نھی  روایت ص وجه پنجم: در صحیحین از پیامبر
آورد، بلکه بوسیله آن تنھا از بخیل چیزی  نذر خیری را به دنبال نمی«کرده و فرمودند: 

 .)١(»شود گرفته می
گاھی علی و فاطمه و سایر اھل بیت از چنین چیزی که عموم امت از آن  عدم آ

شان  ادعای عصمتآید، که در آن صورت پس  اند خللی در علم آنان به شمار می مطلع
 شود.  چه می

                                           
 ).۱۲۶۱-۳/۱۲۶۰) و مسلم (۱۲۵-۸/۱۲۶نگا: بخاری : ( - ١



 مختصر منهاج السنة    ٦٨٦

رغم این، کاری را انجام  اند و علی خبر داشته ص از این حدیث و نھی پیامبر راما اگ
شان در بر دارد،   ای برای و نه فایده ،اند که نه اطاعت از فرمان خدا و رسول اوست داده

در  –زیه نھی تحریم باشد و چه نھی تن ،حال چه آن نھی –اند  حتی از آن نھی ھم شده
 شان.  آن صورت خللی یا در دینشان آمده و یا در عقل و علم

اند، حتی اطالعی نیست که در  وجه ششم: علی و فاطمه کنیزی به نام فضه نداشته
از علمای معتبر ھم که احوال ھیچیک  شھر مدینه کنیزی فضه نام وجود داشته است.

اند چنین  ایشان را ذکر کردهو اصحاب  ص جزئی و کلی و ریز و درشت زندگی پیامبر
 اند.  کنیزی را نشناخته

وجه ھفتم: در صحیح حدیث صحیحی درباره یکی از انصار آمده که وی شام 
اش را به مھمانش داد و دختر کوچکش را گرسنه خواباند. خود و ھمسرش ھم  خانه

 گرسنه سر به بالین شب گذاشتند، خداوند متعال ھم چنین نازل فرمود که:

﴿ ۚ نُفِسِهۡم َولَۡو َ�َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ
َ
ٰٓ أ ھا (مھاجرین) را بر  آن«. ]۹الحشر: [ ﴾َوُ�ۡؤثُِروَن َ�َ

 .»دارند ھر چند در خودشان احتیاجی مبرم باشد خود مقدم می

 َوُ�ۡطعُِمونَ ﴿ تر از مدح به فرموده دیگر الھی است که: این مدح و ستایش بزرگ
َعامَ ٱ ٰ ُحّبِهِ  لطَّ ِسً�ا  ۦَ�َ

َ
ه کنی(خود) را با ا یو غذا«. ]۸إلنسان: [ا ﴾٨ِمۡسِكيٗنا َوَ�تِيٗما َوأ

 .»دھند یر میم و اسیتین و کیاز) دارند به مسیبه آن عالقه (و ن

ٰ ُحّبِهِ  لَۡماَل ٱَوَءاَ� ﴿ و این چون فرموده دیگر است که:  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  ۡلُقۡرَ�ٰ ٱَذوِي  ۦَ�َ
ه به آن دارد، به کای  و مال (خود) را، با ھمه عالقه«. ]۱۷۷: ةالبقر[ ﴾لَۡمَ�ِٰك�َ ٱوَ 

 .»نانکیمان و مسیتیشاوندان و یخو

) نسبت داده كھشتم: در این قصه اموری است که روا نیست به علی و فاطمه (
شوند؛ چون بر خالف فرامین و دستورات شرع است: از آن جمله گرسنه نگه داشتن 

ای ممکن است باعث  تمام، چرا که چنین گرسنگی طوالنی کودکان به مدت سه روز
 تباه شدن عقل و جسم و دین کودک بشود. 

کند چون انصاری تنھا یک شب  البته این با قصه آن مسلمان انصاری فرق می
بر خالف  ،توانند تحمل کنند اش را بدون شام خوابانید، این را غالبًا کودکان می خانواده

 لی که غیر قابل تحمل است. سه روز و سه شب متوا



 ٦٨٧ ): بطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ (هل أتی) بر...۱۲۲فصل (

و » پدرم در روز عقبه شھید شد«نھم: در قصه آمده است که پسر بچه یتیم گفت: 
پیش از  ص این دروغی آشکار است. چون در شب عقبه جنگی رخ نداد. پیامبر

برای  ص ھجرت در شب عقبه با انصار بیعت کردند و این پیش از فرمان یافتن پیامبر
ترین افراد  ی جاھل دھد که این روایت دروغین بر ساخته جھاد بود. این نشان می

، قابل »پدرم روز احد شھید شد«گفت:  است، و اگر او می ص نسبت به سیره پیامبر
 باورتر بود. 

ھا ھمراه او به  ی فرزندان شھدایی را که در غزوه نفقه ص دھم: باید گفت: پیامبر
گرفتند، از این رو بود که وقتی فاطمه از ایشان خادمی  به عھده میرسیدند  شھادت می

 .»کنم تا به تو بدھم یتیمان بدر را رھا نمی«خواست به او فرمود: 





 

 

 :)۱۲۳(فصل 
ِيٱوَ ﴿ رافضی در مورد داللت آیۀبطالن ادعای  َّ�  ِ ۡدقِ ٱَجآَء ب بر  ﴾لّصِ

 سیامامت عل

ِيٱوَ ﴿ برھان بیست و دوم: فرموده حق تعالی است:«گوید:  رافضی می َجآَء  �َّ
 ِ ۡدقِ ٱب َق بِهِ  لّصِ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦٓ وََصدَّ

ُ
ه سخن راست کسی کاما «. ]۳۳الزمر: [ ﴾٣٣ لُۡمتَُّقونَ ٱأ

 .»زگارانندیند، آنان پرھکق یآن را تصد هکسی کاورد و یب
 ص محمد» آن کس که راستی آورد«کند که مراد از:  ابونعیم از مجاھد روایت می

علی بن ابی طالب است. شافعی فقیه ھم از زبان مجاھد » آن را باور نمود«و منظور از 

ِيٱوَ ﴿ آورده است که در فرموده: َّ�  ِ ۡدقِ ٱَجآَء ب َق بِهِ  لّصِ راستی را  ص محمد ﴾ۦوََصدَّ
آورد و علی آن را تصدیق کرد. و این فضیلتی است که مختص علی است، پس او امام 

 بر حق است. 
روایت  ص پاسخ این ادعا ھم بر چند وجه است: یکی آنکه: چنین چیزی از پیامبر

و نقل نشده است، نقل قول مجاھد به تنھایی ھم حجتی نیست که حتی در صورت 
درستی آن ثابت که  این ن بر ھر مسلمانی واجب باشد. چه رسد بهصحت پیروی از آ

نشده باشد؟ و باید دانست که این فرد به آوردن احادیث دروغین فراوان شناخته شده 
 .)١(است

راستی که  این اما آنچه از مجاھد محقق است قولی بر خالف این حدیث است و آن
کند ھر مؤمنی است که بدان عمل کند، لذا  آن را باور و تصدیق میکه  آن قرآن است، و

 در این روایت مصادیق آن عموم مؤمنان است. 
وجه دوم: حدیث مذکور با روایت مشھورتر رایج میان مفسران متناقص است. و آن 

و این  ،کند ابوبکر است تصدیق و باور میکه  آن آورد و راستی را می سی کهاین که ک

                                           
 کننده از مجاھد است. مراد فرد نقل - ١
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ای از جمله طبری است که با استناد به علی آن را در کتاب خود آورده  ایفهروایت ط
 .)١(است

 سوم: لفظ آیه عام و مطلق است و نه به ابوبکر اختصاص دارد نه به علی تنھا، بلکه
شود، و شک نیست که  در معنای عام آن داخل باشد حکم آن شاملش میھرکس 

امت به داخل شدن در حکم آنند اما تنھا ابوبکر و عمر و عثمان و علی سزاوارترین 
 مصادیق آن نیستند.

                                           
 ).۳/۲۴نگا: تفسیری طبری ( - ١



 

 

 :)۱۲۴(فصل 
ِيٓ ٱُهَو ﴿ بطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ َّ�  ِ يََّدَك بِنَۡ�ِه

َ
 ۦ�

 ِ  سبر امامت علی ﴾٦٢ لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَو�

ِيٓ ٱُهَو ﴿ تعالی است که:گوید: برھان بیست و سوم: فرموده حق  رافضی می يََّدَك  �َّ
َ
�

 ِ ِ  ۦبَِنۡ�ِه  .]۶۲األنفال: [ ﴾٦٢ لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَو�
 .»ردکت یاری خود و مؤمنان، تقویه تو را، با کسی است کاو ھمان «

اهللا  إالَّ له إال «اند:  ابونعیم از ابو ھریره روایت کرده است که گفت: بر عرش نوشته

(یعنی محمد بنده و  ،»طالب يبأبن  دته بعيلأي ورسويل يله، حممد عبد يكرش وحده ال
و این در فرموده الھی  .فرستاده من است که با علی بن ابی طالب نیرومندش ساختم)

ِيٓ ٱُهَو ﴿ آمده است که َّ�  ِ يََّدَك بَِنۡ�ِه
َ
ِ  ۦ� عنی: با علی، و این . ی﴾٦٢ لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَو�

ابه حاصل نشده است، لذا او امام بر حق ترین فضیلتی است که برای سایر صح بزرگ
 است. 

پاسخ او از چند وجه است: یکی: مطالبه صحت و سند این قول. چون به اتفاق علما 
شود. عالوه بر این ابو  محض نسبت دادن این روایت به ابو نعیم حجت و دلیل نمی

رخی از آن ب» حلیه«نعیم کتاب معروفی به نام فضایل صحابه، دارد که در اول بخش 
فضایل اصحاب را ذکر کرده است، حال اگر اینان واقعًا روایات ابونعیم را حجت 

باید یاد آور شویم که ھمین ابو نعیم در آن بخش کتابش روایاتی ھم در باب  ددانن می
شکند، لذا اگر  فضایل ابوبکر و عمر و عثمان دارد که بنیان و ارکان رافضه را در ھم می

ھایشان ھم اعتمادی داشته  کنند نباید به سایر نقل قول اد نمیبه این روایات استن
دیگری به اھل فن علم حدیث رجوع ھرکس  باشند. ما خود درباره صحت روایات او و

سی اعتبار سلسله رپی بردن به صدق و کذب احادیث را از قبیل برھای  راه کنیم و می
پیماییم. که آیا راویان ثقه ھستند یا برخی از آنان ثقه نیستند؟ ھمچنین ما  راویان می

نگریم تا یکی از اقوال به ما اثبات شود،  به شواھد حدیث و قرائن مختلف اطراف آن می
کند که روایت در فضیلت علی است یا در خصوص فضایل سایر  و برای ما فرقی نمی
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و ھر روایتی را که کذب بودنش ثابت  ،اش ثابت شود را تصدیق درستیچه ھر ،اصحاب
 کنیم.  تکذیب می ،شود

اق عالمان حدیث دروغ و جعلی است درباره این حدیث تفوجه دوم: این حدیث به ا
به  -دھیم که دروغ و جعلی است، ما  ما با قطع و یقین شھادت می -و نظایر آن  -

ھایمان است  یا یقین و اطمینانی که در دل -او نیست جز  بحق خدایی که ھیچ خدایی
دانیم که این حدیث دروغ بوده و ابو ھریره آن را روایت نکرده  و غیر قابل انکار می

 طور ھستند. آن ھم از نظر ما ھمیناست. امثال 

ِيٓ ٱُهَو ﴿ فرماید: سوم: خداوند می َّ�  ِ يََّدَك بَِنۡ�ِه
َ
ِ  ۦ�   ٦٢ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَو�

َ
َ�ۡ�َ  لََّف َو�

نَفۡقَت َما ِ� 
َ
�ِض ٱقُلُو�ِِهۡمۚ لَۡو أ

َ
لَّۡفَت َ�ۡ�َ قُلُو�ِِهۡم َوَ�ِٰ�نَّ  ۡ�

َ
آ � َ ٱَ�ِيٗعا مَّ لََّف بَۡيَنُهمۚۡ  �َّ

َ
� ﴾

 .]۶۳-۶۲األنفال: [
ه کسی است کاو ھمان  ؛افی استکب دھند، خدا برای تو یو اگر بخواھند تو را فر«

را با ھم، الفت داد! اگر تمام ھا  آن و دلھای. ردکت یمؤمنان، تقواری خود و یتو را، با 
ھای آنان الفت دھی،  ان دلیه مکردی ک ن است صرف مییآنچه را روی زم

 .»م استکیرد! او توانا و حکجاد یالفت اھا  آن انیتوانستی! ولی خداوند در م نمی
ھایشان الفت برقرار  ای ھستند که میان قلب یح دارد که مؤمنان عدهراین آیه تص

شده است. در حالی که علی یک تن است و چند قلب ندارد تا میانشان الفت برقرار 
تواند فقط یک شخص  شود، از طرفی مؤمنان صیغه جمع است. لذا این نص صریح نمی

از این نص علی به تنھایی  معین را قصد کرده باشد، پس جایز نیست گفته شود: مراد
 است. 

تنھا به  ص دانند که بر پا شدن و شکل گرفتن دین پیامبر وجه چھارم: ھمه می
خاطر موافقت و ھمراه شدن علی نبوده است. علی از نخستین کسانی بود که مسلمان 
شده و اسالم در آن ھنگام ضعیف بود. و اگر خداوند خود افراد را به سمت ایمان و 

را  ص توانست پیامبر کرد، علی به تنھایی نمی نصرت رھبری و ھدایت نمیھجرت و 
نیرومند گرداند، ایمان آوردن مردم، ھجرت کردنشان و نصرتشان نیز به دست علی 
صورت نگرفت، علی نه در مکه و نه در مدینه برای دعوت به ایمان منتصب نبود، 

ه است که یکی از پیشگامان ابوبکر برای این کار منتصب بود، روایت نشد  چنانکه
مسلمان نخستین توسط علی ایمان آورده باشد نه از مھاجران و نه از انصار، حتی سراغ 

به واسطه علی ایمان آورده باشد و مسلمان  ص از یاران پیامبرھیچیک  نداریم که



ِيٓ ٱُهَو ﴿): بطالن ادعای رافضی در مورد آیۀ ۱۲۴فصل ( َّ�  ِ يََّدَك بَِنۡ�ِه
َ
 ٦٩٣ ﴾ۦ�

ایشان را به یمن اعزام فرمود ممکن است کسانی  ص شده باشد. آری وقتی که پیامبر
و مسلمان شده باشد، که البته آنان جزء اصحاب نیستند. صحابه بزرگ بدست بدست ا

کرد، ھرگز  ابوبکر ایمان آوردند. علی آن چنانکه ابوبکر مشرکان را به مناظره دعوت می
خواند، به ھمین علت مشرکان ھم چنانکه از ابوبکر و عمر  آنان را به مناظره فرا نمی

 ترسیدند.  ھراسیدند از او نمی می
 ص وجه پنجم: ھر تأثیر خوبی که علی در اسالم گذاشته است. سایر یاران پیامبر

تری ھم به جا  و برخی حتی آثار بزرگ ،اند ھم ھمانند و ھمشأن و اندازه آن را داشته
شناسند  اند، این مسأله برای کسانی که سیره درست و مستند نبوی را می گذاشته

ند از دروغگویان و جعاالن نقل قول ھکه بخوامعلوم و روشن است. اما برای کسانی 

ۡظلَُم  َوَمنۡ ﴿ کنند، باب کذب باز است، و این کذب مرتبط با ھمان کذب بر خداوندست:
َ
أ

ِن  ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َىٰ ٱِممَّ َّ�  ِ َب ب ۡو َكذَّ
َ
ا َجآَءهُ  ۡ�َقِّ ٱَكِذبًا أ  .]۶۸العنکبوت: [ ﴾ۥلَمَّ

ه کا حق را پس از آنیه بر خدا دروغ بسته کس است کارتر از آن کسی ستمکچه «
 .»ست؟یافران در دوزخ نکگاه یا جاید؟! آیب نمایذکبه سراغش آمده ت

پس چگونه تأیید رسول خدا تنھا با یک تن از یاران او میسر شدنی بود؟ و تأیید او با 
و ھمه مؤمنین پیشگام از مھاجرین و انصاری که زیر درخت با او بیعت کردند و پیروان 

 ؟دشو تابعان نیکوکار آنان چه می





 

 

 :)۱۲۵(فصل 
ُ ٱَحۡسبَُك ﴿ بطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ مَِن  �َّبََعَك ٱَوَمِن  �َّ

 سبر امامت علی ﴾لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱ

َها﴿ برھان بیست و چھارم: فرموده حق تعالی است:«گوید:  رافضی می ُّ�
َ
 �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ�

ُ ٱَحۡسُبَك  َبَعَك ٱَوَمِن  �َّ امبر! خداوند برای یپ ای«. ]۶۴ألنفال: [ا ﴾٦٤ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱمَِن  �َّ
 .»است افیکنند، ک روی مییه از تو پکت تو و مؤمنانی یحما

از طریق ابونعیم روایت شده که آیه درباره علی نازل شده است، و این فضیلتی است 
 احراز شده، پس او امام بر حق است. علی که از میان اصحاب فقط برای 

 چند وجه است: یکی درستی و صحت این نقل قول مردود است.  برپاسخ 
 دوم: این سخن دلیل و حجت نیست. 

از بزرگترین افتراھای ناروا در مورد خدا و رسول اوست چون سوم: این کالم یکی 

َها﴿ فرموده: ُّ�
َ
ُ ٱَحۡسبَُك  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ� َبَعَك ٱَوَمِن  �َّ  .﴾٦٤ لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱِمَن  �َّ

معنایش این است که: خداوند به تنھایی برای تو و برای ھمراھان مؤمن تو کفایت 

 =»درهم داً يوز كحسبAگویند:  ھاست که می کند و این ھمچون اسلوب معروف عرب می

 كوالضاح كفحسب«گوید:  شاعر ھم می .(یعنی: برای تو و زید یک درھم کافی است)

 کند.  و ضاحک را کفایت می یعنی یک شمشیر تیز ھندی تو را=»ف مهنديس
ند: معنی آیه این است که: خداوند و مؤمنان یگو اشتباه میاز روی برخی از افراد 

دانند،  می» الله«را مرفوع و معطوف به لفظ » عکبو من ات«و لذا:  است، برای تو کفایت
و این خطایی زشت و فاحش و مستلزم کفر است: چون خداوند متعال به تنھایی برای 

 ه مخلوقات کافی است. ھم
ھایی از جھل را بر ھم نھاده و در  شود که رافضیان الیه با علم به این مھم روشن می

ُ ٱَحۡسُبَك ﴿ اند که معنای برند. آنان گمان کرده ظلماتی عمیق به سر می َوَمِن  �َّ
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َبَعَك ٱ است، آنگاه  آن است که: خدا و مؤمنان پیرو تو برایت کافی ﴾٦٤ لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱِمَن  �َّ
 اند.  مؤمنان پیروی کننده او را در علی بن ابی طالب منحصر کرده

نادانی آنان در این مسأله آشکارتر از جھلشان در مسأله اول است چون معنای اول 
ممکن است بر برخی از مردم مشتبه شود، اما این مسأله ھرگز بر خردمند پنھان 

کافی نبود و اگر جز علی کسی با او  ص ماند، علی به تنھایی برای رسول خدا نمی
گشت. علی خودش با وجود ھمراھی اکثریت سپاه  ھمراه نبود دینش ھم استوار نمی

اسالم با او نتوانست بر معاویه غلبه کند و در آن جنگ معاویه و سپاه شام یا برابر علی 
و چه از لحاظ  ،حال چه از لحاظ توان و زور و بازوی جنگی ،بودند و یا غالب بر سپاه او

 عه نیست. خدچرا که جنگ جز  ،عهخدقدرت حیله و 
را در صدر اسالم  ص توانست به تنھایی پیامبر توان گفت علی چطور می پس می

با آن ھمه دشمن نیرومند یاری کند در حالی که خود نتوانست خود بعد از ظھور و 
؟ حال اگر گفته ر مردم به آن بر دشمن خود غلبه کندثگسترش اسالم و گرویدن اک

شود. علی از آن رو بر معاویه و سپاه او غلبه نکرد چون سپاھش از او فرمانبرداری 
 کرد و افرادش از سخنانش سرپیچیدند.  نمی

کنند پس چطور کفاری که  گوییم: اگر مسلمانان ھمراھش از او اطاعت نمی می
  کنند؟ پیامبر و پروردگار علی را قبول نداشتند از او اطاعت می

تر از زمان جاھلیت بودند، پس  و روشن است که مردم بعد از اسالم آوردن حق پذیر
کسی که در اقامه دین محمد به یاری خدا شتافته تا کفار را مقھور کرده و مردم را به 

ای  اسالم گروانده است، چگونه ھمین نصرت و یاری را برای شکست دادن دسته
و شوکت کفار صدر اسالم کمتر  تعدادان از ش و شوکت تعدادطغیانگر و شورشی که 
 دھد؟! است، از خود بروز نمی



 

 

 :)۱۲۶(فصل 
بر امامت ﴾ ُ�ِبُُّهۡم َو�ُِحبُّونَهُ ﴿ بطالن ادعای رافضی در مورد داللت

 سعلی

ِ� ﴿ برھان بیست و پنجم: فرموده حق تعالی است:«گوید:  رافضی می
ۡ
ُ ٱفََسوَۡف يَأ َّ� 

 .]۵۴: ةالمائد[ ﴾بَِقۡوٖ� ُ�ِبُُّهۡم َو�ُِحبُّونَهُ 
ز) او را دوست یرا دوست دارد و آنان (نھا  آن هکآورد  تی را مییخداوند جمع«
 .»دارند

دھد که او بھتر است  گوید: در شأن علی نازل شده است، و این نشان می ثعلبی می
 و او امام بر حق است. 

به چند صورت است: اوًال این سخن در مورد ثعلبی واقعیت ندارد و دروغ  پاسخ
اند: مراد آیه  علی، قتاده و حسن گفته«است، ثعلبی در تفسیرش از این آیه گفته است: 

حدیث عیاض بن  .»و مجاھد گفته است: مراد اھل یمن است ،ابوبکر و یاران اوست
اھل یمن «حدیث گفته است:  و ،غنم ھم: مقصود آیه را اھل یمن بر شمرده

لذا ثعلبی نقل کرده که علی مصداق آیه را ابوبکر و یارانش تفسیر کرده  .)١(»اند آمده
 است. 

 دلیل است و نباید آن را پذیرفت.  وجه دوم: این سخنی بی
تر در این زمینه در تعارض است. یعنی  سوم: این حدیث را روایت مشھورتر و شفاف

با روایت نازل شدن آیه در شأن ابوبکر و یاران او که در کنار ابوبکر با طوایف مرتد 
جنگیدند. و این چنانکه گذشت نزد مردم معروف است، ولی این دروغگویان 

ه به علی نسبت دھند، و این از قبیل اند فضایلی را که برای ابوبکر آمد خواسته
 گیرد و بس.  ھای زشتی است که تنھا دامن صاحبش را می خدعه

چھارم: چیزی که به طور متواتر از راویان متعدد نقل شده است این است که 
که مسیلمه کذاب  کسیاست.  سکننده اھل رده (طوایف مرتد) ابوبکر صدیق سرکوب

                                           
 »قدوم األشعریین.«نگا: بخاری کتاب مغازی باب  - ١
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از بنی حنیفه و اھل یمامه را به ھالکت رساند، که روانش  مدعی پیغمبری و دنباله
حه اسدی که در نجد ادعای یاند، و با طل گفته شده: حدود صد ھزار یا بیشتر بوده

پیامبری کرده بود و پیروان زیادی از قبایل اسد و تمیم و غطفان داشت جنگید، سجاح 
ج کرد، یعنی مرد ادعای پیغمبری کرد و مسیلمه کذاب با او ازدوا هکزنی است نام 

 کذاب با زن کذابه وصلت کرد. 
رزمندگان علیه مرتدین کسانی ھستند که خدا دوستشان دارد و خدا را دوست آری 

ترین افراد به دخول در مصداق آیه ھستند، مسلمانانی که با  دارند، و ھمانھا شایسته می
ابوبکر و  ھاست آن اند و از کفار روم و ایران ھم جنگیدند ھمین طور جزء مصادیق آیه

به ھمین خاطر روایت شده که وقتی  ،روانشان از اھل یمن و سایر مردم عمر و دنباله
درباره مصادیق آیه سؤال شد و ایشان اشاره به ابو  ص این آیه نازل شد از پیامبر

 .)١(»آنان قوم این مرد ھستند«موسی اشعری کرده و فرمودند: 
کسانی که اسالم را استوار  ھمهمنطق است که م از طریق تواتر و این امری مسلّ 

کرده و در ھنگام ارتداد طوایف ایستادگی کردند و با مرتدان و کافران جنگیدند، از 

ِ� ﴿ مصادیق این فرموده ھستند که:
ۡ
ُ ٱفََسوَۡف يَأ ذِلٍَّة َ�َ  ۥٓ بَِقۡو�ٖ ُ�ِبُُّهۡم َو�ُِحبُّونَهُ  �َّ

َ
أ

ٍ� َ�َ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ ِعزَّ
َ
ِ ٱيَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل  لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱأ ﴾ َوَ� َ�َافُوَن لَۡوَمَة َ�ٓ�ِٖ��  �َّ

 .]۵۴:ةالمائد[
انی ین خود بازگردد، (به خدا زییاز شما، از آھرکس  د!یا مان آوردهیه اکسانی کای «
ز) او را یآنان (نرا دوست دارد و ھا  آن هکآورد  تی را مییخداوند جمع ؛رساند نمی

ھا  آن ؛رومندندیافران سرسخت و نکدوست دارند، در برابر مؤمنان متواضع، و در برابر 
 .»چ مالمتگری ھراسی ندارندینند، و از سرزنش ھک در راه خدا جھاد می

تردیدی نیست که از کسانی است که خدا را دوست داشته و خدا  سدر مورد علی
کر و عمر و عثمان برای مصداق این آیه بودن سزاوارتر دوستشان دارد. اما او از ابوب

نیست. جھاد او با کفار و مرتدین نیز ارزشمندتر از جھاد این سه تن با آنان نیست. 
تر از مصلحت بدست آمده  مصحلتی ھم که بواسطه او برای دین بدست آمده عظیم

عمل مبرور و  از این اصحاب بزرگوار دارای سعی مشکور وھریک  توسط ایشان نیست.
ھا را در  . که خداوند نیز بھترین پاداشھستندآثار و اعمال صالح و ارزنده در اسالم 

                                           
 ) تصحیح محمود شاکر.۴۱۵-۱۰/۴۱۴نگا: تفسیر طبری ( - ١
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ای  عوض کارشان به ایشان خواھد داد، آری آنان خلفای راشد و پیشوایان ھدایت یافته
 ھستند که به حق داوری کردند و به حق عدالت پیشه کردند. 

و جماعت که نفعشان در دین و دنیا بیشتر  اما کافر و فاسق دانستن امامان سنت
از ھیچیک  ی شمردن کسی که به اندازه ص ک خدا و رسول خداییا شر و خدا ،بوده

 که این و فرض ،چنین کس ،آن افراد منشأ خیر نبوده است. نیز امام معصوم دانستن
مسلمان دانستن کفار مرتدی که  و به معصومیت او ایمان نیاورد کافر است،ھرکس 

ارند و زگ نماز می بارابوبکر و عمر با آنان جنگیدند. و کافر شمردن مسلمانانی که پنج 
کافر  ؛ و به قرآن ایمان دارند ،روند و به حج خانه خدا می ،گیرند ماه رمضان را روزه می

ھمه کار افراد اھل ھا  این شمردن اینان صرفًا به خاطر جنگیدن و پیکار با آن مرتدان؛
کار کسانی است که نه عقل دارند و  ،ظلم و الحاد در دین اسالم است جھل و دروغ و

 نه دین و نه ایمان. 
توان ادعا کرد: آیه  باشد. آیا می نازل شدهوجه پنجم: بر فرض که آیه در شأن علی 

مختص به اوست در حالی که لفظ آن تصریح دارد که مراد یک گروه یا جماعت است؟ 

ِ�  ۦۡرتَدَّ مِنُ�ۡم َعن دِينِهِ َمن يَ ﴿ فرماید: خداوند می
ۡ
ُ ٱفََسوَۡف يَأ بَِقۡوٖ� ُ�ِبُُّهۡم  �َّ

آیا این الفاظ تصریح ندارد که اینان یک  )١(»لومة الئم«تا آنجا که فرمود:  ﴾ۥٓ َوُ�ِحبُّونَهُ 
شود: نه در حقیقت و نه  مرد نیستند؟ و اصًال مرد در زبان عربی گروه نامیده نمی

 مجازًا. 
 ند: مراد علی و شیعه اوست. اگر بگوی

دھیم: اگر آیه افراد دیگری غیر از علی را قصد کرده باشد، پس شکی  جواب می
کنندگان با کفار و مرتدان از کسانی که با اھل قبله جنگیدند برای  نیست که مقابله

ھایی که در صف  نیست که یمنی یھای آیه سزاوارترند، مثًال تردید دخول در مصداق
ترند.  عمر و عثمان جنگیدند از رافضیان برای دخول در مصداق آیه شایسته ابوبکر و

رافضیانی که با یھود و نصارا و مشرکین دوست و با پیشگامان نخستین اصحاب 
 اند.  دشمن

ِ� ﴿ وجه ششم: فرموده:
ۡ
ُ ٱفََسوَۡف يَأ لفظی مطلق و کلی  ﴾ۥبَِقۡو�ٖ ُ�ِبُُّهۡم َوُ�ِحبُّونَهُ  �َّ

را که دارنده این صفات ھرکس  و ،یا کسان خاصی را تعیین نکرده است دارد که کسی
                                           

 کامل آیه در صفحات پیش آمد.ترجمه  - ١
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باشد در بر دارد، و این صفات به ابوبکر و علی اختصاص ندارد، و اگر به یکی از آن دو 
گیرند، لذا بھتر بودن فرد بخاطر  شان ھم قرار نمی مختص نیست پس از جمله خصائص

به خاطر داشتن آن که  این چه رسد به ،اساس و باطل است این امر از سایرین بی
 مستحق امامت ھم بشود. 

خواھد بگوید که تا روز قیامت ھر گاه کسی یا گروھی از دین اسالم  این آیه می
آورد که دوستشان دارد و  ھایی را به جای آن می برگردد و مرتد شود خداوند گروه

رازند و با آن مرتدان به دارند، آنان بر مؤمنان فروتن و بر کافران سراف دوستش می
 پردازند. جنگ و پیکار می



 

 

 :)۱۲۷(فصل 
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ﴿ بطالن ادعای رافضی در مورد داللت

ُ
يُقونَ ٱأ ّدِ بر امامت ﴾ لّصِ

 سعلی

ِينَ ٱوَ ﴿ گوید: برھان بیست و ششم فرموده: حق تعالی است: رافضی می َءاَمُنواْ  �َّ
 ِ ِ ٱب ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦٓ َورُُسلِهِ  �َّ

ُ
يُقوَنۖ ٱأ ّدِ َهَدآءُ ٱوَ  لّصِ  .]۱۹الحدید: [ ﴾ِعنَد َرّ�ِِهمۡ  لشُّ

از آنان فرق ھیچیک  انیو م مان آوردندیه به خدا و رسوالنش اکسانی ک«
 .»ن و شھدا نزد پروردگارشانندیقیصدھا  آن ،نگذاشتند

کند که گفت: رسول  احمد بن حنبل به نقل از ابن ابی لیلی و او از پدرش روایت می
 فرمود: صدیقان سه نفر ھستند: حبیب بن موسی النجار مؤمن آل یاسین، ص خدا
فرعون که  ھا پیروی کنید. و حزقیل مؤمن آل گفت: ای قوم من از فرستادهکه  آن

کشید. و علی  گوید پروردگار من خداوند است می میکه  آن گفت: آیا مردی را به خاطر
 شان است.  ابو طالب نفر سوم است، و او بھترین بن

نیز مانند ھمین روایت را نقل » الفردوس«ابن مغازلی فقیه شافعی و مؤلف کتاب 
 کند.  اند و این فضیلتی است که بر امامت علی داللت می کرده

شود. یکی: مطالبه صحت و  از چند وجه داده می  پاسخ این روایت رافضی ھم
درستی حدیث. اوًال این حدیث در مسند احمد نیامده است. مجرد روایت آن ھم در 

ی صحت  به اتفاق اھل فن نشان دھنده –باب فضایل اگر احمد آن را روایت کرده باشد 
کند ھر چند  روایات دیگران را نقل میو سندیت حدیث نیست. او ھم تا حدودی 

داند که احمد بن  شان ثابت نشده باشد. ھر که کمی اطالع داشته باشد می صحت
گوید: این حدیث  آورد نمی حنبل در مورد ھر حدیثی که در باب فضایل کتابش می

صحیحی است. احادیثی که وی در مسند خود ذکر کرده احادیثی ھستند که از راویان 
ناقالن شناخته شده روایت شده و کذب بودنشان معلوم و مشخص نیست،  معروف و

اساس  دھد ضعیف یا باطل و بی از این احادیث دالیلی نیز ھست که نشان می بعضی
ھستند؛ با این حال اکثریت احادیث آن احادیثی خوب و قابل اعتنا و استدالل ھستند 
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ر حال احمد در باب کتاب فضایل و از احادیث موجود در سنن ابو داود بھترند. در ھ
 خود حدیثی چون مورد ذکر شده ندارد. 

ذکر نکرده، » فضایل«از آنجا که احمد این حدیث را نه در مسند و نه در کتاب 
 باید گفت که از زیادات قطیعی است.  می

 اند و حدیثی جعلی است.  بر ساخته ص دوم: این حدیث را درباره رسول خدا
بدون وجه تسمیه بجز علی صدیق دیگر ھم داریم ھمچون  سوم: در کتاب صحیح

 شود: صدیقان سه نفرند؟  ابوبکر صدیق، پس چطور گفته می
حد باال رفت از کوه اُ  ص عالوه بر این در صحیحین از انس روایت شده که: پیامبر

 ص ، آنگاه پیامبربه لرزه درآمدو ابوبکر و عمر و عثمان به دنبال او باال رفتند. که کوه 
جز یک پیامبر، یک صدیق و دو  ستینحد استوار بمان که بر تو ای اُ «فرمود: 

 .)١(»شھید
توان  وجه چھارم: خداوند متعال مریم را ھم صدیقه نامیده است، پس چطور می

 گفت: صدیقان سه نفر ھستند؟! 
وجه پنجم: اگر مقصود گوینده از قول: صدیقان سه تن ھستند، این است که 
صدیقی جز سه تن مذکور وجود ندارد، که این کذبی مخالف کتاب و سنت و اجماع 
مسلمانان است. نیز اگر مراد آن باشد که مصادیق صدیق بودن کامل آن سه تن ھستند 

ھاست،  ت در میان ھمه امتاین ھم خطاست. چرا که امت ما بھترین امکه و بس 
 ھای موسی و عیسی بھتر از صدیقان محمد باشند؟  چگونه ممکن است که صدیق

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: وجه ششم: خداوند متعال می َّ�  ِ  ب
ْ ِ ٱَءاَمُنوا ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦٓ َورُُسلِهِ  �َّ

ُ
أ

يُقوَنۖ ٱ ّدِ َهَدآءُ ٱوَ  لّصِ  . ﴾ِعنَد َرّ�ِِهمۡ  لشُّ
این است که ھر فرد مؤمنی که به خدا و رسوالنش ایمان بیاورد  اقتضای این عبارت

 باشد.  یم صدیق
وجه ھفتم: اگر صدیق کسی است که استحقاق امامت دارد، پس سزاوارترین مردم 
برای صدیق بودن ابوبکر است؛ چرا که او کسی است که این اسم به دالیل فراوان و به 
تواتر خاص و عام برای او به ثبت رسیده است، بطوری که دشمنان اسالم ھم این را 

                                           
. الخ و نگا: »لو كنت متخذاً خليالً «  صنگا: بخاری کتاب فضائل اصحاب، باب فرموده پیامبر - ١

 ).۴/۱۸۵۵مسلم (



ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ﴿): بطالن ادعای رافضی در مورد داللت ۱۲۷فصل (
ُ
يُقونَ ٱأ ّدِ  ٧٠٣﴾لّصِ

ت، اما اگر صدیق بودن او مستلزم امامت دانند، در نتیجه او مستحق امامت اس می
 شود. نیست کًال حجت مورد بحث باطل می





 

 

 :)۱۲۸(فصل 
ِينَ ٱ﴿ بطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ: ۡمَ�ٰلَُهم �َّ

َ
بر ﴾ يُنفُِقوَن أ

 سیامامت عل

ِينَ ٱ﴿ گوید: برھان بیست و ھفتم: فرموده حق تعالی است: رافضی می يُنفُِقوَن  �َّ
 ِ ۡمَ�ٰلَُهم ب

َ
ۡلِ ٱأ � وََعَ��َِيةٗ  �ََّهارِ ٱوَ  �َّ  .]۲۷۴: ةالبقر[ ﴾ِ�ّٗ

 .»نندک ار، انفاق میکه اموال خود را، شب و روز، پنھان و آشکھا  آن«
از طریق ابونعیم با اسناد به روایت ابن عباس آیه در شأن علی نازل شده است آنگاه 
که چھار درھم داشت، یک درھمش را در شب، درھمی را در روز، درھمی دیگر را 
نھانی و درھم آخر را آشکارا انفاق کرد، ثعلبی ھم ھمین را روایت کرده است، و از آنجا 

، علی بھتر و برتر بوده و امام بر حق است. پاسخ او که آیه در شأن کس دیگری نیامده
بر چند وجه است: اول: لزوم اثبات درستی روایت چون روایت ابو نعیم و ثعلبی دلیل 

 بر درستی نیست. 
 دوم: این حدیث دروغ است و ثابت نشده است. 

ر بر را که در شبانه روز و آشکار و نھان انفاق شود دھرچه  سوم: آیه لفظ عام دارد و
شود خواه علی باشد  به آن عمل کند مصداق آن میھرکس  گیرد. به عبارت دیگر می

 معین باشد.  ددیگری، و ممکن نیست که مراد آیه فقط یک فرھرکس  خواه
چھارم: آنچه در حدیث آمده با معنای آیه متناقض است: آیه بر انفاق کردن در دو 

نیست، و دو حالتی را قصد کرده که  وقتی داللت دارد که ھیچ وقتی خارج از آن دو
شوند. ھر فعلی حتمًا باید در زمانی انجام  انجام میھا  آن ھمه کارھا حتمًا در یکی از

گیرد. زمان ھم یا شب است یا روز. خود فعل ھم یا پنھانی است و یا آشکارا، پس انفاق 
ق ھمه را شامل کردن ھمیشه از او زمان و دو حالت مذکور خارج نیست (و لذا آیه انفا

 .شود) می
که علی آن کار را کرده و آیه درباره او نازل شده است،  مینکپنجم: ما اگر ھم فرض 

این است که او چھار درھم را در چھار حالت انفاق کرده است؟! و این کاری  آیا فراتر از
گران مبالغی چون آن و چندین برابر  و انفاق ،است که تا روز قیامت جایز و میسر است
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که در او خیری باشد، به ناچار ان شاء الله ھرکس  شمارند. و اصوالً  آن بسیار زیاد و بی
کند.  گاھی در شب و گاھی در روز، گاھی پنھانی و گاه آشکارا حتمًا چیزی انفاق می

 کند. نمی پس این کار از خصائص آنان نیست، و بر فضیلت امامت ھم داللت



 

 

 :)۱۲۹( فصل
علی در راس کسانی که  این بیان جهالت رافضی در ادعایش مبنی بر

  اند قرار دارد که در قرآن به مؤمنان خطاب شده

برھان بیست و ھشتم: یک روایت احمد بن حنبل از ابن عباس «گوید:  رافضی می

َها﴿ ن با آغازای از قرآ است که گفت: ھیچ آیه ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ نیست که علی رأس  ﴾َءاَمُنوا

و أمیر و سرور و سید مصادیق آن آیه نباشد. و اگر چه خداوند گاھی اصحاب محمد را 
در قرآن عتاب و سرزنش فرموده اما از علی جز ذکر خیر نیامده است، و این نشان 

 اوست. تر است و لذا امام  دھد که او بھتر و شایسته می
جواب به چند صورت است: یکی مطالبه صحت روایت که در مسند ذکر نشده، و 

داللت بر راست بودن آن  –در صورت وجود  –ھم » فضائل«صرف روایت آن در کتاب 
 کند.  نمی

 )١(است» فضائل«شود نتیجه گرفت که از اضافات قطیعی بر کتاب  بنابراین می
 او ذکر شده است. » فضائل«ه در اصل کتاب چون نه در مسند امام احمد آمده و ن

دوم: این حدیث دروغی است که بر ابن عباس بسته شده است، آنچه افراد متعدد از 
داد، و  این است که وی ابوبکر و عمر را بر علی برتری می دان ابن عباس روایت کرده

ایراداتی بر علی و برخی کارھای او گرفته است. حتی وقتی که علی زندیقانی را که در 
آنان را من بودم  او ادعای الوھیت کرده بودند سوزاند، ابن عباس گفته بود: اگر

مجرمان را عذاب دھند، اگر نھی فرموده که به عذاب او  ص چون پیامبر سوزاندم ینم
ھر کس «زدم بخاطر این فرموده پیامبر که:  ھایشان را می من بودم به جای او گردن

به  سخنو دیگران، و چون این  )٢(به روایت بخاری .»دینش را عوض کرد او را بکشید
 گوش علی رسید گفت: رحمت بر مادر ابن عباس! 

                                           
 ).۲/۶۵۴نگا: فضائل الصحابة ( - ١
 ).۹/۱۵نگا: بخاری ( - ٢
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مردم را  انھاکم ی ازوند در بسیارسوم: این کالم موجب مدح علی نیست چون خدا

َها ﴿ ی: دھد مانند فرموده در مقابل نکوھش با چنین عبارتی خطاب می ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ� 

ْ لَِم َ�ُقولُوَن َما َ� َ�ۡفَعلُوَن  ِ ٱَمۡقًتا ِعنَد  َكُ�َ  ٢َءاَمُنوا ْ َما َ� َ�ۡفَعلُوَن  �َّ ن َ�ُقولُوا
َ
 ﴾٣أ

د. ینک یه عمل نمکد یگوئ یم یسخنچرا د! یا مان آوردهیاه ک یسانک یا«. ]۳-۲الصف: [
 .»دینک یه عمل نمکد یبگوئ یه سخنکار موجب خشم است ینزد خدا بس

در اینجا اگر علی رأس آیه باشد، در واقع باید مرتکب عملی شده باشد که مایه خشم 
 و نکوھش الھی بوده است. 

اند، ھر چند که او خود  شده چھارم: علی ھم از کسانی است که مشمول خطاب آیه
ھم سایرین را مورد  ، وھم او ،سبب نزول آیه نشده باشد، ولی بدون تردید لفظ آیه

ای  خطاب قرار داده است. در لفظ آیه ھم نشانی بر جدا کردن مؤمنانی خاص از دسته
 دیگر وجود ندارد. 

سید و سرور آیات او رأس و امیر و که  این به ص پنجم: توصیف یکی از یاران پیامبر
قرآن است، سخنی دور از حقیقت است، چون اگر مراد این باشد که او اولین کسی 

گیرد. که این چنین نیست؛ و اصوًال لفظ خطاب  است که مورد خطاب آیات قرار می
نیست  گونهدھد، و این ھمه مخاطبین را به طور مساوی و ھمزمان مورد خطاب قرار می

 را خطاب قرار دھد.  انان و بعد دیگرکه ابتدا برخی از مخاطب
داده  تواند ادعا کند این است که ابن عباس علی را برتری می نھایت چیزی که می

 –کذب است و برخالف شناخت مسلمانان از ابن عباس، اگر که  این است، این فرض با
 . ستینت جح –با وجود مخالفت اکثریت اصحاب  – باشددرست  –فرضًا 

مؤلف که: خداوند اصحاب محمد را در قرآن مورد عتاب قرار داده ششم: این سخن 
م که خداوند در قرآن یدان ینمولی از علی جز ذکر خیر نگفته، دروغی آشکار است. 

را  ص م که وی رسول خدایدان ینمابوبکر را ھم عتاب و مالمت کرده باشد، حتی 
ت که در یکی از ده کرده باشد. به طوری که از ایشان روایت اسزراذیت یا آ

ای مردم! قدر ابوبکر را بشناسید. چرا که او ھیچ گاه مرا آزرده «ھایشان فرمود:  خطبه
 .»است ردهکن



 

 

 :)۱۳۰(فصل 
  سبطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ درود بر امامت علی

َ ٱ إِنَّ ﴿ ست:گوید: برھان بیست و نھم: فرمود حق تعالی ا رافضی می  ۥَوَمَ�ٰٓ�َِكَتهُ  �َّ
ۚ ٱيَُصلُّوَن َ�َ  ِ َها  �َِّ�ّ ُّ�

َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ�  .]۵۶األحزاب: [ ﴾٥٦َءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَۡيهِ وََسّلُِمواْ �َۡسلِيًما  �َّ

د، بر او یا مان آوردهیه اکسانی کای  ؛فرستد امبر درود مییخدا و فرشتگانش بر پ«
 .»دیم (فرمان او) باشیامال تسلکد و ییگود و سالم یدرود فرست

 ص در صحیح بخاری از کعب بن عجره روایت شده که گفت: از رسول خدا
پرسیدیم، ای رسول خدا سالم دادن را خدا به ما آموخته است، درود فرستادن بر شما 

در  )١()ا� صل ىلع �مد وىلع آل �مداھل بیت چگونه است؟ فرمودند: (بگویید: 
دانیم، درود  مسلم نیز آمده: گفتیم ای رسول خدا! سالم فرستادن به تو را میصحیح 

: ا� صل ىلع �مد وىلع آل �مد، فرستادن بر شما چگونه است؟ فرمود: (بگویید
. و شکی نیست که علی بھترین و برترین اھل )٢()كما صليت ىلع إبراهيم وآل إبراهيم

 تر از ھمه است. بیت محمد است، پس او به امامت سزاوار
در پاسخ باید گفت: بدون تردید حدیث مذکور حدیثی صحیح و متفق علیه است و 

، اما این »ا� صل ىلع �مد وىلع آل �مد«علی از آل محمد و مشمول آیه: 
خصوصیت شخص وی تنھا نیست: بلکه ھمه بنی ھاشم داخل در مصادیق آل محمد 

س و فرزندانش، حارث بن عبدالمطلب و مانند عبا ییعنی اشخاص ،در آیه ھستند
و رقیه و کلثوم دو ھمسر عثمان، و دخترشان فاطمه  ص فرزندانش، دختران پیامبر
آمده است:  ص چنانکه در صحیحین از قول پیامبر ص نیز ھمسران آن حضرت

 .)٣(»ا� صل ىلع �مد وىلع أزواجه وذر�ته«

                                           
 ).۳۰۶-۱/۳۰۵) و چند جای دیگر، و مسلم (۱۴۷-۴/۱۴۶نگا: بخاری ( - ١
 ).۱/۳۰۶) و مسلم (۱۶۴بخاری ( نگا: - ٢
 ).۱/۳۰۶) و مسلم (۴/۱۴۶نگا: بخاری ( - ٣
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سایر اھل بیتش ھم به عالوه برادرھای علی، جعفر و عقیل، تا روز قیامت داخل در 
 اھل بیت او ھستند. 

به معنای آن نیست ھا  این ازھریک  و روشن است که مشمول سالم و درود بودن
خل در مصداق آیه نیستند برترند، عالوه بر این به ااز آنان از افرادی که دھریک  که

اختصاص به که  این چه رسد به ،شود شان برای امامت ھم نمی تنمعنای صالحیت داش
 آنان داشته باشد.



 

 

 :)۱۳۱(فصل 
در  ﴾ۡ�َۡحَرۡ�نِ ٱ َمَرجَ ﴿ بطالن تفسیر باطنی و ملحدانه رافضی از آیۀ

 و غیره سمورد علی

يَۡلَتقَِياِن  ۡ�َۡحَرۡ�نِ ٱ َمَرجَ ﴿ ام: فرموده حق تعالی است: گوید: برھان سی رافضی می
 .]۲۰-۱۹الرحمن: [ ﴾٢٠بَۡيَنُهَما بَۡرَزٞخ �َّ َ�ۡبغَِياِن  ١٩

ه با ھم کنار ھم قرار داد، در حالی کن) را در یریای مختلف (شور و شیدو در«
ند (و به ھم ک گری غلبه نمییی بر دیکه کان آن دو برزخی است یدر م .تماس دارند

 .»زند)یآم نمی
مرج البحرین «کند که در فرموده:  در تفسیر ثعلبی ابونعیم از ابن عباس روایت می

مراد از برزخ  »بينهام برزخ ال يبغيان«منظور از دو دریا علی و فاطمه است و در » یلتقیان

َ�ُۡرُج ِمۡنُهَما ﴿ باشد. ھمچنین مروارید و مرجان در آیه بعد: می ص و حد فاصل پیامبر
 .]۲۲الرحمن: [ ﴾٢٢ لَۡمرَۡجانُ ٱوَ  للُّۡؤلُؤُ ٱ

 .»شود ن)، لؤلؤ و مرجان خارج مییریای (شور و شیاز آن دو در«
یلتی برای ھیچ کدام از اصحاب دیگر حاصل ضحسن و حسین ھستند، چنین ف

 تر است.  تر و اولی نشده و لذا او برای امامت شایسته
آورد چرا که به  پاسخ این است که: چنین خزعبالتی را فقط فردی بیمار بر زبان می

بیشتر شبیه است تا به تفسیر قرآن، و چیزی از قبیل تفسیر ملحدان و گویی ھذیان 
ھم برتر است. اصوًال چنین ھا  آن قرمطیان باطنیه از قرآن است، حتی از تفسیر

احترامی و اھانت بزرگی به  ستیزان، بی تفسیرکردنی ھمچون تفسیر ملحدان و دین
 قرآن و معانی واالی آن است. 

ٍء ﴿ گویند: رافضیان الحادات دیگری ھم از ھمین قبیل دارند مثًال می َوُ�َّ َ�ۡ
بِٖ�  ۡحَصۡيَ�ُٰه ِ�ٓ إَِماٖ� مُّ

َ
 .]۱۲یس: [ ﴾١٢أ

 .»میا ای برشمرده نندهکار کتاب آشکز را در یو ھمه چ«
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ّمِ  ۥ�نَّهُ ﴿ :کارنامه علی است، یا ام الکتاب درمنظور از 
ُ
ۡ�َنا لََعِ�ٌّ  لِۡكَ�ٰبِ ٱِ�ٓ أ َ�َ

 .]۴الزخرف: [ ﴾٤َحِكيٌم 
 .»ه و استوار استی(لوح محفوظ) نزد ما بلندپا»  تابکال ام«و آن در «

َجَرةَ ٱوَ ﴿ :علی بن ابی طالب است، و منظور از شجره ملعونه در ِ�  لَۡمۡلُعونَةَ ٱ لشَّ
 .]۶۰اإلسراء: [ ﴾ۡلُقۡرَءاِن� ٱ

 .»میا ردهکر که در قرآن ذکن شده) را ین شجره ملعونه (درخت نفریھمچن«
ھایی که افراد متقی و خدا ترس و مؤمنان به خدا  بنی امیه است. مانند چنین گفته

 کنند.  را بر زبان خود جاری نمیھا  آن و کتاب او ھرگز
کند: یکی اینکه: این آیات در سوره  ا روشن میچند چیز دروغ بودن این کالم ر

ای مکی است و حسن و حسن در مدینه  رحمن است که به اجماع مسلمانان سوره
 متولد شدند. 

حسن مروارید باشد و حسین مثًال مرجان که  این دوم: دریا نامیدن علی و فاطمه، و
شان را مرج شمردن امری است که زبان عربی نه در مجاز و نه در حقیقت آن را  و نکاح
چنانکه دروغی بر خدا و قرآن است، از لحاظ لغت عرب نیز تابد، لذا این سخن  بر نمی

 نادرست است.
با زنی ازدواج رکس ھ شود. سوم: در این چیزی اضافه بر سایر آدمیزاد یافت نمی

 کند و صاحب دو فرزند شود آن دو از ھمین نوع ھستند. 
ی دیگری در مورد مرج البحرین توضیح بیشتری داده و  چھارم: خداوند در آیه

ِيٱ۞َوُهَو ﴿ فرماید: می َجاجٞ  ۡ�َۡحَرۡ�نِ ٱَمَرَج  �َّ
ُ
 ﴾َ�َٰذا َعۡذٞب فَُراٞت َوَ�َٰذا ِمۡلٌح أ

 .]۵۳الفرقان:[
گر شور ین، و دیریی گوارا و شیک ؛نار ھم قرار دادکا را در یه دو درکست سی اکاو «
 .»و تلخ

پس اگر منظور از دو دریا علی و فاطمه بود حتمًا ذمی برای یکی از این دو ھم 
 اساس و باطل است.  شد، و این به اجماع اھل سنت و شیعه بی می

اگر مراد  .»تجاوز نکنندمیان آن دو حد فاصلی است که به ھم «پنجم: وی فرمود: 
ھا  آن به زعم ص از آن دو علی و فاطمه باشد، حد فاصل و برزخ میانشان پیامبر



 ٧١٣ ﴾ۡ�َۡحَرۡ�نِ ٱ َمَرجَ ﴿): بطالن تفسیر باطنی و ملحدانه رافضی از آیۀ ۱۳۱فصل (

شود و این به ذم  خواھد بود. یعنی ایشان مانع تجاوز یکی از آن دو به دیگری می
 تر است تا به مدح.  شبیه

انی چون ششم: ائمه تفسیر بر خالف چیزی که رافضی گفته اتفاق نظر دارند و کس
 اند. طبری و دیگران روایتی بر خالف این روایت دروغین ذکر کرده





 

 

 :)۱۳۲(ل فص
بر  ﴾لِۡكَ�ٰبِ ٱِعلُۡم  ۥَوَمۡن ِعنَدهُ ﴿ بطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ

 سامامت علی

ِعۡلُم  ۥَوَمۡن ِعنَدهُ ﴿ گوید: برھان سی و یکم: فرموده حق تعالی است: رافضی می
 .]۴۳الرعد: [ ﴾٤٣ ۡلِكَ�ٰبِ ٱ

گاھی بر قرآن) نزد اوستکه علم کسی کو «  .»تاب (و آ
ابو نعیم از ابن حنفیه روایت کرده که گفت: مقصود از او علی بن ابی طالب است. 
در تفسیر ثعلبی نیز از عبدالله بن سالم روایت شده که گفت: گفتم: این که علم کتاب 
نزد اوست چه کسی است؟ فرمود: او علی بن ابی طالب است. و این بر افضلیت او 

 داللت دارد پس او امام بر حق است. 
ھا بر چند وجه است: یکی: مطالبه صحت و درستی این نقل قول از  پاسخ این گفته

 .ابن سالم و ابن حنفیه
وجه دوم: حتی با فرض ثابت شدن و صحت این روایت، به خاطر مخالفت اکثریت 

 رود.  روایات با آن، حجت به شمار نمی
 سوم: این روایت به دروغ به ابن سالم و ابن حنفیه نسبت داده شده است. 

ِ ﴿ چھارم: این ادعا قطعًا باطل است چون خداوند متعال فرمود: ِ ٱقُۡل َكَ�ٰ ب َّ� 
 .]۴۳الرعد: [ ﴾٤٣ ۡلِكَ�ٰبِ ٱِعۡلُم  ۥَشِهيَدۢ� بَيِۡ� َو�َۡيَنُ�ۡم َوَمۡن ِعنَدهُ 

ه خداوند، و کافی است ک«بگو: » ستی!یامبر نیتو پ« ند:یگو افر شدند میکه کھا  آن«
گاھی بر قرآن) نزد اوست، مکه علم کسی ک  .»ان من و شما گواه باشندیتاب (و آ

علی باشد معنایش آن است که » کسی که دارای علم کتاب است«اگر منظور از 
ه آورد، و معلوم است ک محمد برای اثبات آنچه گفته پسر عمویش علی را شاھد می

رساند و  ای به محمد نمی شھادت دادن علی به پیامبری و به ھر آنچه گفته فایده
 هگواھی علی حجتی بر مردم نخواھد بود. دلیل معتبری ھم برای استدالل کنند

د گفت: علی خود از ننخواھد شد. چون احتماًال خواھ قانعشود و کسی بوسیله آن  نمی
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آن را گرفته  ص آیا جز از خود محمدپی برده؟  ص کجا به رسالت و نبوت محمد
 ص به مثابه شھادت خود محمد ص است؟ و در نھایت شھادت علی برای محمد

 برای خودش خواھد بود. 
و اولین کسی که به   از ھمین جھت ممکن است بگویند: این که پسر عمویش است

د (پس کن او ایمان آورده است، در نتیجه احتماًال از وی طرفداری و جانبداری می
 .شھادتش اعتباری ندارد)

بینیم که این جاھل خواسته فضیلتی برای علی بیابد اما در واقع با این ادعا ھم  می
ھای اسالم را  متعرض گردیده و ھم ادله و حجت ص به شأن و منزلت علی و پیامبر

خبر از ھمه چیز  زیر سؤال برده است، اصًال چنین چیزی را جز زندیقان و جاھالن بی
 گویند.  ینم

ــــيبة ــــك مص ــــدري فتل ــــت ال ت  وإن كن
 

ــــم  ــــيبة أعظ ــــدري فاملص ــــت ت  وإن كن
 

داری که  واگر خبر. خود مصیبتی است این  که  نداری  از قضایا اطالع اگر
 تر است بزرگ مصیبت

پنجم: خداوند سبحانه و تعالی به شھادت طلبیدن اھل کتاب را در چند آیه ذکر 

رََءۡ�ُتۡم إِن َ�َن ِمۡن ِعنِد  قُۡل ﴿ نموده است، ھمچون این فرموده:
َ
ِ ٱأ وََشِهَد  ۦَوَ�َفۡرتُم بِهِ  �َّ

ٰ مِۡثلِهِ  ٰٓءِيَل َ�َ  .]۱۰األحقاف: [ ﴾ۦَشاهِٞد ّمِۢن بَِ�ٓ إِۡسَ�
د، یافر شوکن قرآن از سوی خدا باشد و شما به آن ید اگر ایبه من خبر دھ«بگو: «

 .»بر آن شھادت دھد (مانند عبدالله بن سالم) لیه شاھدی از بنی اسرائکدر حالی 
 مگر علی از قوم بنی اسرائیل است؟!



 

 

 :)۱۳۳(فصل 
ُ ٱيَوَۡم َ� ُ�ۡزِي ﴿ بطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ ِينَ ٱوَ  �َِّ�َّ ٱ �َّ َّ� 

 سبر امامت علی ﴾ۥهُ َءاَمنُواْ َمعَ 

ُ ٱيَۡوَم َ� ُ�ۡزِي ﴿ برھان سی و دوم: فرموده حق تعالی است:«گوید:  رافضی می َّ� 
ِينَ ٱوَ  �َِّ�َّ ٱ ْ َمعَ  �َّ ه خداوند کخواھد بود  یار) در روزکن ی(ا«. ]۸التحریم: [ ﴾ۥهُ َءاَمُنوا
 .»ندک یمان آوردند خوار نمیه با او اکرا  یسانکامبر و یپ

ھا و  گفته است: اولین کسی که از لباسابونعیم در روایتی مرفوع از ابن عباس 
اش با خداوند،  است به خاطر دوستی ÷پوشد ابراھیم آالت بھشتی می زینت

برگزیده خداوند است. سپس علی در بین این دو به که  این ھم به خاطر صمحمد

ُ ٱيَۡوَم َ� ُ�ۡزِي ﴿ رود. ابن عباس سپس خواند: بھشت می ِينَ ٱوَ  �َِّ�َّ ٱ �َّ  ﴾ۥهُ َءاَمُنواْ َمعَ  �َّ
دھد که او بھتر از دیگران است، پس  و گفت: مراد علی و یارانش است، و این نشان می

 او امام بر حق است. 
ھا بر چند وجه است: یکی: صحت این روایت باید اثبات شود به  جواب این گفته

 خصوص در چنین موردی که ھیچ اصل و اساسی ندارد. 
 شناسان دروغین و جعلی است.  حدیث دوم: این حدیث به اتفاق

سوم: این ادعا به طور قطع باطل است؛ چون اقتضایش آن است که علی برتر از 
ابراھیم و محمد باشد چون او در وسط قرار گرفته و آن دو در دو طرفش قرار 

 ھستند. به طوری که ص و محمد ÷اند. در حالی که بھترین خالیق ابراھیم گرفته
 این دو برتری دھد از یھود و نصاری کافرتر است.  علی را برھرکس 

آمده که ایشان فرمودند:  ثابتیحدیث  ص چھارم: در صحیحین از پیامبر
 .)١(»پوشانند ابراھیم است نخستین کسی که روز قیامت به آن لباس می«

 نیامده است.  سو علی ص ولی در آن ذکری از محمد

                                           
 ).۲۱۹۵-۴/۲۱۹۴) و جاھایی دیگر، و مسلم (۴/۱۳۹،۱۶۸نگا: بخاری ( - ١
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البته مقدم داشتن ابراھیم برای لباس پوشاندن مطلقًا به معنای برتری او بر محمد 
 نیست. 

ُ ٱيَۡوَم َ� ُ�ۡزِي ﴿ پنجم: فرموده حق تعالی: ِينَ ٱوَ  �َِّ�َّ ٱ �َّ نُورُُهۡم �َۡسَ�ٰ  ۥۖ هُ َءاَمُنواْ َمعَ  �َّ
 
َ
� ٓ يَۡ�ٰنِِهۡم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا

َ
يِۡديِهۡم َو�ِ�

َ
ءٖ قَِديرٞ  ۡغفِرۡ ٱتِۡمۡم َ�َا نُوَرنَا وَ َ�ۡ�َ � ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ ٓۖ إِنََّك َ�َ َ�َا
ه با او کرا  یسانکامبر و یه خداوند پکخواھد بود  یار) در روزکن ی(ا«. ]۸التحریم: [ ﴾٨

ش و از یشاپیاز پھا  آن یقیه نور حقکاست  ین در حالیند، اک یمان آوردند خوار نمیا
ن، و ما را کامل کند: پروردگارا! نور ما را یگو یاست، و م تکراستتان در حر یسو

 .»ییز توانایه تو بر ھر چکببخش 
يِۡديِهۡم  لُۡمۡؤِمَ�ِٰت ٱوَ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱتََرى  يَۡومَ ﴿ :حق تعالی و این فرموده

َ
�َۡسَ�ٰ نُورُُهم َ�ۡ�َ �

ٮُٰ�ُم  يَۡ�ٰنِِهم� �ُۡ�َ
َ
ٰٞت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها  ۡ�َۡومَ ٱَو�ِ� نَۡ�ٰرُ ٱَج�َّ

َ
 لَۡفۡوزُ ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ َ�ٰلَِك ُهَو  ۡ�

مان یه مردان و زنان بااکن پاداش بزرگ) در روزی است یا«(. ]۱۲الحدید: [ ﴾١٢ ۡلَعِظيمُ ٱ
و به اندازه اعمال خود بر پل رو و در سمت راستشان  شیه نورشان پکنگری  را می

ی از یھا ند:) بشارت باد بر شما امروز به باغیگو میھا  آن ند (و بهک ت میکحرصراط 
ن ید ماند! و ایآن خواھ جاودانه در ؛ر (درختان) آن جاری استیه نھرھا زکبھشت 

 .»ھمان رستگاری بزرگ است!
ھم  ص نصی عام درباره مومنانی است که با پیامبر هکل یقبو آیاتی از این 

ت دارد، و ھم احادیث و روایات مرتبط لاند، ھم سیاق عبارات بر عمومیت آن دال مسلک
 با آن.



 

 

 :)۱۳۴( فصل
ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم َخۡ�ُ ﴿ بطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ

ُ
بر  ﴾لَۡ�ِ�َّةِ ٱأ

 سیامامت عل

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ فرموده خداوند متعال است که:گوید: برھان سی و سوم:  رافضی می َّ� 
ٰلَِ�ٰتِ ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم َخۡ�ُ  ل�َّ

ُ
َ�ِ�َّةِ ٱأ

 .]۷: ةالبین[ ﴾٧ لۡ
ن مخلوقات خدا یمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بھتریه اک یسانک«

 .»ھستند
روایت کرده که:  هنزول این آیابونعیم حافظ با استناد به سخن ابن عباس ھنگام 

ضی و خشنود و در حالی ابه علی فرمود: تو و شیعه تو در روز قیامت ر ص رسول خدا
آیند.  آیید، و دشمنان شما ناخشنود و خشمناک می از شما راضی است می ھمکه خدا 

 گان است پس او امام بر حق است. ه شدو چون علی بھترین آفرید
که ما در  ندر چھی: مطالبه اثبات درستی این روایت، پاسخ بر چند وجه است: یک

کذب بودن آن تردیدی نداریم ولی درخواست سند کردن از فرد مدعی را تنھا افراد 
کنند، از طرف دیگر به اتفاق ھمه طوایف مسلمین روایت ابو نعیم حجت  معاند رد می

 نیست. 
حدیث و روایت جعلی و  روایاتی است که به اتفاق علمای لیقبدوم: این ھم از آن 

 دروغین است. 
گویند: کسانی که  سوم: این سخن شبیه سخن کسانی ھمچون خوارج است که می

با او ھرکس  گویند: دھند ناصبه ھستند. و می اند و اعمال نیک و صالح انجام می گرویده
شود و این فرموده  و در داخل مؤمنان و صالحان نمی ،دوستی بورزد کافر و مرتد است

نَزَل ﴿ آورند که: الھی را دلیل می
َ
ُ ٱَوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِمآ أ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  �َّ

ُ
 ﴾٤٤ لَۡ�ٰفُِرونَ ٱفَأ

 .]۴۴: ةالمائد[
 .»افرندکنند، ک م نمیکرده حکه خدا نازل کامی که به احکھا  آن و«
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از ھر که در دین خدا اشخاص را حکم و داور قرار دھد به چیزی غیر «آنان گویند: 
ھم با کافر دوستی کند خود کافر ھرکس  کتاب و آیات خدا حکم کرده و لذا کافر است،

َُّهم ّمِنُ�ۡم فَإِنَّهُ ﴿ چون حق تعالی فرمود: ،است  .]۵۱ ة:المائد[ ﴾مِۡنُهۡمۗ  ۥَوَمن َ�َتَول
 .»ھستندھا  آن نند، ازکه از شما با آنان دوستی کسانی کو «

 ص پیامبرکه  این روانشان مرتدند به دلیل  و گفتند: علی و عثمان و دنباله
از  گمشدهشوند ھمچنانکه شتر  مردانی از نوشیدن از حوضم باز داشته می«فرمودند: 

گویم: پروردگارا! اینان اصحابم  شود، آنگاه من می آمدن به سر آبخور باز داشته می
دانی آنان بعد از تو چه کارھا کردند، آنان از وقتی  شود: تو نمی ھستند، پس گفته می

 .)١(»اند ن برگشتهاکه ترکشان گفتی پیوسته به عقب (دوران جاھلیت) ش
ھای مسلمانان  طبق کتاب خداوند در مورد جان ھا ھستند که بر گفتند: اینان ھمان

 کردند. نقضاوت 
پس از من دوباره تبدیل به کفاری «را دلیل آوردند که:  ص و این حدیث پیامبر

 .)٢(»ندنز را می یگردن دیگربعضی از شما نشوید که 
اند.  اند دوباره کافر شده گردن بعضی دیگر را زدهبرخی از آنان گویند: آنان که  و می

اگر چه بدون ھا  این ھای خوارج است. و ھا از جمله حجت این و امثال این استدالل
تر و  اساس ھای رافضیان به مراتب از آن بی اساس است، اما حجت شک باطل و بی

پذیرترند؛ چرا که آنان صادقند  تر و حق تر، صادق تر است. خوارج از رافضیان عاقل سست
ورزی ھستند، ولی گمراه و  اھل دین و دین ندر باطگویند، و در ظاھر و  و دروغ نمی

شود، اما رافضیان غرق  اند ھمچنانکه تیر از کمان خارج می جاھل و خارج از دین شده
اند و بسیاری از امامانشان و عامه پیروانشان زندیق و  در جھالت و دروغ و ھواپرستی

إِن يَتَّبُِعوَن ﴿ بلکه: ،اند، نیتشان نه به سمت علم است و نه در جھت دین ملحد گشته
نَّ ٱإِ�َّ  نُفُسۖ ٱَوَما َ�ۡهَوى  لظَّ

َ
ّ�ِِهُم  ۡ�  .]۲۳النجم: [ ﴾٢٣ لُۡهَدىٰٓ ٱَولََقۡد َجآَءُهم ّمِن رَّ

ه کدر حالی  ،نندک روی مییاساس و ھوای نفس پ ھای بی آنان فقط از گمان«
 .»آمده استھا  آن از سوی پروردگارشان برای (قرآن) تیھدا

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ :چھارم: آیهوجه  ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  �َّ  .]۷: ةالبین[ ﴾ل�َّ
                                           

 ).۱/۲۱۸نگا: مسلم ( - ١
 ).۸۲-۱/۸۱) و مسلم (۱/۳۱نگا: بخاری ( - ٢



ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم َخۡ�ُ ﴿): بطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ ۱۳۴فصل (
ُ
 ٧٢١ ﴾أ

عام بوده و شامل تمام کسانی است که متصف به آن ھستند، پس دلیلی برای 
 تخصیص دادن آن به شیعه وجود ندارد. و اگر بگویند: چون غیر شیعیان کافرند. 

گوییم: اگر برای کافر شمردن غیر شیعیان دلیلی ھست، ھمان دلیل آنان را از  می
کند، اما اگر دلیلی وجود ندارد، این دالیل واھی ھم سودی  نیاز می گویی بی این زیاده

رساند، چون این مسأله از جھت نقل قابل اثبات نیست. اما در ھر حال اگر  به آنان نمی
ات آن وجود داشته باشد، باید به ھمان دلیل جداگانه استناد ای برای اثب دلیل جداگانه

 کرد نه به این آیه. 
روایات متواتر معلوم شده است که ابن عباس با غیر شیعیان  قیطروجه پنجم: از 

علی بسیار بیشتر از شیعیان دوستی و مراوده داشته است، او حتی با خوارج ھم 
شته است، اگر او معتقد بود که فقط ھا دا نشست و برخاست و مجالسه و مناظره

 کرد.  شیعیان دارای ایمان و اعمال صالحند و ماسوای آنان کافر است، چنین عمل نمی

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ فرماید: وجه ششم: خداوند پیش از آیه مذکور می ۡهِل  �َّ
َ
ْ مِۡن أ َ�َفُروا

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم َ�ُّ  لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱوَ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ
ُ
 .]۶: ةالبین[ ﴾٦ ۡلَ�ِ�َّةِ ٱِ� نَارِ َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚٓ أ

د) در آتش دوزخند، جاودانه در ین جدیین آیان (به اکتاب و مشرکافران از اھل ک«
 .»ن مخلوقاتندیبدترھا  آن مانند، و یآن م

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ فرماید: میخداوند سپس  َّ�  ْ ْ وََعِملُوا ٰلَِ�ِٰت ٱَءاَمُنوا ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم َخۡ�ُ  ل�َّ
ُ
أ

 .﴾٧ ۡلَ�ِ�َّةِ ٱ
ن مخلوقات خدا یمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بھتریه اک یسانک«

 .»ھستند
افرادی است که جزء مشرکان و اھل » خیر البریه«کند که مصادیق  و این روشن می

متعددی از کسانی که گرودیده و اعمال صالح انجام کتاب نباشد، قرآن در جاھای 
اند یاد کرده و ھر بار لفظ عام داشته است، حال چه دلیلی برای تخصیص دادن  داده

 ی آیات مشابه دیگر وجود دارد؟ این آیه از میان ھمه





 

 

 :)۱۳۵(فصل 
بر  ﴾�ََسٗبا وَِصۡهٗر� ۥفََجَعلَهُ ﴿ بطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ

 سامامت علی

ِيٱ َوُهوَ ﴿ گوید: برھان سی و چھارم: فرموده حق تعالی است: رافضی می َخلََق  �َّ
� فََجَعلَهُ  لَۡمآءِ ٱِمَن   .]۵۴الفرقان: [ ﴾�ََسٗبا َوِصۡهٗر� ۥ�ََ�ٗ

 .»سپس او را نسب و سبب قرار داد ؛دیه از آب، انسانی را آفرکسی است کاو «
و علی  ص در تفسیر ثعلبی از ابن سیرین روایت است که گفت: آیه در شأن پیامبر

بن ابی طالب است که ایشان فاطمه را به عقد علی در آوردند و اوست کسی که از آب 
بشری آفرید و او را دارای خویشاوندی نسبی و دامادی قرار داد و این برای کسی جز 

 علی ثابت نشده است پس او بھتر است و او امام بر حق است. 
 ھا بر چند وجه است:  پاسخ این حرف

 ی این نقل قول باید به اثبات برسد. اوال: درست
 ثانیًا: این روایت بدون شک دروغی است که به ابن سیرین بسته شده است. 

 ثالثًا: صرف سخن ابن سیرین که با آن مخالفت ھم شده باشد محبت نیست. 
ای مکی است. آیه مذکور ھم به اتفاق  چھارم: این آیه در سوره فرقان است که سوره

پس  ،از آیات مکی است که پیش از ازدواج علی با فاطمه نازل شده ھمه اھل تفسیر
 چطور ممکن است که منظور آن علی و فاطمه باشد؟! 

شود و اختصاص به شخص  پنجم: آیه به طور مطلق ھر نسب و دامادی را شامل می
 خاصی ندارد. 

ششم: اگر فرض شود که مراد آیه دامادی علی ھم باشد، باید گفت صرف داماد 
کند، چون  ع داللت بر افضلیت او بر دیگران نمیبودن به اتفاق اھل سنت و تشیّ 

برخی از آنان بھتر از که  این با وجود ،از چھار خلیفه وجود داردھریک  دامادی برای
 .خواھد شدتناقض مورد برخی دیگرند، لذا اگر دامادی باعث برتری شود 





 

 

 :)۱۳۶(فصل 
ِٰد�ِ�َ ٱَوُ�ونُواْ َمَع ﴿ بطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ بر  ﴾ل�َّ

 سامامت علی

َها﴿ گوید: برھان سی و پنجم: فرموده حق تعالی است که: رافضی می ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ� 

ْ ٱَءاَمُنواْ  ُقوا َ ٱ �َّ ِٰد�ِ�َ ٱَوُ�ونُواْ َمَع  �َّ  .]۱۱۹: ةالتوب[ ﴾١١٩ ل�َّ
د، و با صادقان یزید! از (مخالفت فرمان) خدا بپرھیا مان آوردهیاه کسانی کای «

 .»دیباش
ق باشیم و کسی جز امام دخداوند بر ما واجب فرموده که با اشخاص معروف صا

معصوم چنین نیست به خاطر جایز الکذب بودن سایر افراد، آن شخص ھم جز علی 
در حدیثی که ابو نعیم از  کسی نیست چون از میان چھار خلیفه تنھا او معصوم است،

 ابن عباس ھم روایت کرده تصریح شده که آیه در شأن علی نازل شده است. 
صیغه مبالغه از صادق است » صدیق«لفظ که  این پاسخ به چند صورت است: یکی

به  سولی ھر صادقی صدیق نیست. در مورد ابوبکر ،یعنی ھر صدیقی صادق است
و وی  ،شود است، لذا به طور قطع آیه شامل وی میدالیل فراوان ثابت شده که صدیق 

تر از شمول آن بر سایر اصحاب  نظر دارد، بلکه شمولیت آیه برای ابوبکر اولی وردرا م
 است. 

توانیم ادعا ھم  و اگر ما با او بوده و به خالفت او اقرار و اذعان داشته باشیم، نمی
ه ذکر شده دقیقًا بر نقیض و نقطه کنیم که علی امام بر حق است نه او، در نتیجه آیب

 مقابل برداشت آنان داللت دارد. 
 دوم: این آیه در خصوص داستان کعب بن مالک آن گاه که از غزوه تبوک باز مانده

که او عذری نداشته است، خداوند  گفت راست ص پیامبر به ه است، ونازل شد بود
 توبه کعب را پذیرفت.  راستیھم به برکت این 
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این آیه درباره آن ماجرا نازل شد و کسی نگفت: او معصوم است نه درباره علی سوم: 
و  ،شود که خداوند منظورش فقط بودن با صادقان است و نه کس دیگر. لذا معلوم می

 معصوم بودن را شرط قرار نداده است. 
، و این صیغه جمع دارد. در حالی که علی »دیباش با راستگویان«چھارم: و فرمود: 

 نفر است، پس مراد آیه فقط او تنھا نیست.  یک

خواھد بگوید: در صدق و ھمه توابعش با  یا می »نيمع الصادق«پنجم: فرموده: 
یعنی مانند آنان راست بگویید و با دروغگویان نباشید، ھمچون آنجا که  ،صادقان باشید

ْ ٱوَ ﴿ فرماید: ٰكِعِ�َ ٱَمَع  ۡرَكُعوا  .]۴۳: ةالبقر[ ﴾٤٣ ل�َّ
 .»کنندگان رکوع کنید رکوعو با «

خواھد بگوید: در ھر امری با صادقان باشید، حتی اگر آن امر ربطی به  و یا می
صداقت ھم نداشته باشد. تفسیر دوم باطل است؛ چرا که بر انسان واجب نیست که در 
امور مباح مانند خوردن و نوشیدن و پوشیدن ھم با صادقان باشد. پس بنابراین اگر 

درست باشد، باید گفت در آن امری به بودن با شخص معینی نشده است تفسیر اول 
 بلکه مقصودش این است که: راست بگویید و دروغ نگویید.

وجه ششم: اگر مراد آن باشد که: مطلقًا با راستگویان باشید در این صورت این 
فرمود (بر  ص چنانکه پیامبر ،ھا ھم خواھد بود راستی و صداقت مستلزم سایر نیکی

کند. ...) که در  تان رھبری می خوبی ی به سوییون راستگوچد، یراستگو باششماست 
 این صورت صداقت صفت ثابتی است برای ھر کسی که بدان متصف باشد. 

وجه ھفتم: فرض کنیم که مراد اشخاصی باشد که صداقتشان معلوم و شناخته 

. ]۱۰: ةالممتحن[ ﴾إِۡن َعلِۡمُتُموُهنَّ ُمۡؤِمَ�ٰٖت فَ ﴿ :اینجا مانند علم در آیهدر مشده است، و عل
 است. »دیافتیرا مؤمن ھا  آن ھرگاه«

تر است، پس اگر علم مشروطی در  تر و پوشیده در حالی که ایمان از صداقت پنھان
توان گفت:  شود گفت: تنھا علم به معصوم وجود دارد، ھمچنین نمی کار باشد، نمی

 دانستن است. فقط صداقت فرد معصوم قابل 
پذیریم که  وجه ھشتم: اگر فرض شود که مقصود آیه: فرد معصوم است، ما نمی

ت دارد و از غیر علی منتفی است چنانکه یقاوجود عصمت تنھا در مورد علی مصد
بسیاری از مردم نیز که از رافضیان بھترند در که  این پیش از این گذشت؛ به خاطر



ِٰد�ِ ٱَوُ�ونُواْ َمَع ﴿): بطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ ۱۳۶فصل (  ٧٢٧﴾�َ ل�َّ

عالوه بر این:  .کند. ھر چند با عباراتی دیگر ادعا میمورد امامانشان ھمین عصمت را 
پذیریم، عصمت یا  ما معصوم نبودن سایر خلفا را در عین ثبوت عصمت برای علی نمی

 و یا برای ھمه خلفا عینیت دارد. ،برای ھیچ کدام وجود ندارد
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ْ ٱوَ ﴿ بطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ ٰكِعِ�َ ٱَمَع  ۡرَكُعوا بر  ﴾ل�َّ

 سامات علی

ْ ٱوَ ﴿ د: برھان سی و ششم: فرموده حق تعالی است:گوی رافضی می َمَع  ۡرَكُعوا
ٰكِعِ�َ ٱ  .»و با رکوع کنندگان رکوع کنید« .]۴۳: ةالبقر[ ﴾٤٣ ل�َّ

و  ص روایت کرده است که آیه فوق در شأن رسول خدا بعباس ابونعیم از ابن
است و این دو اولین کسانی ھستند که نماز گزارده و  نازل شدهعلی به طور خاص 

 نماید. رکوع کردند. و این داللت بر فضیلت او و در نتیجه امامت بر حق او می
د وجه است: یکی اینکه: ما صحت این روایت را قبول نداریم. او ھم پاسخ او بر چن

 دلیلی بر صحت آن ذکر نکرده است.
 نظر دارند. دوم: این روایت کذب و جعلی است و علمای حدیث در این باره اتفاق

و علی به پایان  ص سوم: اگر مراد آیه رکوع کردن با او بود حکم آیه با وفات پیامبر
 کسی دیگر مأمور به رکوع کردن با رکوع کنندگان نبود. رسید و دیگر می

نماز گزارد  ص چھارم: این گفته که: علی نخستین کسی است که ھمراه پیامبر
جایز نیست اتفاقًا اکثر راویان برخالف این معتقدند که پیش از علی ابوبکر با 

 نماز گزارد. صپیامبر
داشته باشد. باز داللت بر این  را ص پنجم: حتی اگر آیه امر به رکوع با پیامبر

با ایشان رکوع کند او امام است. چراکه علی ھر چند که ھمراه ھرکس  کند که نمی
 کرد. کرد ولی در کنار ایشان امام نبود و امامت نمی رکوع می ص پیامبر





 

 

 :)۱۳۸( فصل
ۡهِ�  ۡجَعلٱوَ ﴿ بطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ

َ
بر  ﴾ّ�ِ َوزِ�ٗر� ّمِۡن أ

 سامامت علی

ّ�ِ َوزِ�ٗر�  ۡجَعلٱوَ ﴿ برھان سی و ھفتم: فرموده خداوند است که:«گوید:  ی میفضرا
ۡهِ� 

َ
 .»ری از خاندانم برای من قرار دهیو وز« .]۲۹طه: [ ﴾٢٩ّمِۡن أ

دست علی و من را گرفت  ص کند که گفت: پیامبر ابونعیم از ابن عباس روایت می
و ما در مکه بودیم، ایشان چھار رکعت نماز گزاردند و دستشان را به طرف آسمان بلند 

عمران از تو خواست، من ھم محمد پیامبر تو از تو  بنکرده و فرمود: خداوندا! موسی 
ن ام را بگشایی و گره از زبانم بگشایی تا سخنم را بفھمند، و برای م خواھم که سینه می

طالب برادرم را، بازویم را به او نیرومند ساز، و  دستیاری از کسانم قرار بده، علی بن ابی
ی اد که: رکای ندا  گوید: شنیدم ندا دھنده او را در کارم شریک گردان، ابن عباس می

 .»احمد، چیزی که خواستی به تو داده شد. و این نصی در باب خود است
د ھم مانند سایر موارد اوًال باید صحت روایت ثابت در جواب باید گفت: در این مور

 شود.
 ثانیًا: این روایت به اتفاق علمای حدیث و تفسیر دروغین و جعلی است، و حتی از

 است. ص ھا در مورد رسول خدا ترین دروغ شرمانه نظر آنان یکی از بی
ده بود، او بود ھنوز به دنیا نیام هدر مک ص سوم: ابن عباس تا دیرزمانی که پیامبر

طالب تحت محاصره بودند، وقتی  ھاشم در شعب ابی وقتی به دنیا آمد که فرزندان بنی
 ،نرسیده بود زییتمھجرت فرمودند ابن عباس ھنوز به سن  ص ھم که رسول خدا

ھنگامی  ص خواند. حتی پیامبر نماز نمی ص گرفت و ھمراه پیامبر یعنی وضو نمی
 .وفات کردند که او بالغ نشده بود

چھارم: در صفحات پیشین ما وجوه متعددی را در اثبات بطالن چنین روایاتی ذکر 
است با این  ص نمودیم، این سخنان ھم از جھات زیادی یک دروغ درباره رسول خدا

اند که در سایر موارد ذکر نشده بود، از  تفاوت که در این مورد اضافات زیادی آورده
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اند که علی شریک  در اینجا تصریح کرده ،»وأرشكه يف أمري«جمله این عبارت: 

ھمچنانکه ھارون شریک موسی بود، و این کفری  ،در کارش بوده است صپیامبر
 گویند نه رافضیان. صریح است که قائالن به نبوت علی یعنی غالت شیعه می

ھم  نشود، اما اینا ھمکار در امر لزومًا جانشین فرد نمی از سویی دیگر شریک و
ھم ادعای  و ،در زمان حیاتش را دارند ص ت و ھمکاری او با پیامبرادعای مشارک

 را. ص امامت او پس از درگذشت آن حضرت
 .»و این نصی در باب خود است«گوید:  ی کذاب میفضاین را ،عالوه بر این

! این عبارت نصی است در بیان شراکت علی با نادانگوئیم: ای  ما ھم به او می
ستی ھپیامبر در امور زمان حیاتشان، ھمچنانکه ھارون شریک موسی بود، آیا حاضر 

از استدالل به اکاذیب دروغگویان و ترھات برادران دغل کارت دست و این را بپذیری 
 دانی؟ یمھمچنان آنرا دلیل بر امامت و خالفت پس از او  یای؟ بردار



 

 

 :)۱۳۹( فصل
تََ�ٰبِلِ�َ ﴿ بطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ رٖ مُّ ُ�ُ ٰ بر  ﴾إِۡخَ�ٰنًا َ�َ

 سامامت علی

رٖ ﴿ فرموده حق تعالی است:«برھان سی و ھشتم: «گوید:  ی میفضرا ُ�ُ ٰ إِۡخَ�ٰنًا َ�َ
َتَ�ٰبِلَِ�   .]۴۷الحجر: [ ﴾٤٧مُّ

 .»گر قرار دارندیدیکروی  ھا روبه ه ھمه برابرند، و بر تختکدر حالی «
در  ص بی اوفی آمده است که: بر رسول خدااحمد به روایت زید بن ادر مسند 

را ذکر  ص شان مسجد آن حضرت داخل شدم، ایشان قصه مؤاخات (برادر خواندگی)
تی که با یارانت چنین کردند، و علی گفت: براستی که جانم برآمد و پشتم شکست. وق

کرامت از آن توست.  کردی، پس اگر این از مظاھر خشم خداوند بر من است، عاقبت و
 و برای تو محفوظ است.

فرمود: سوگند به کسی که مرا پیامبر بر حق برگزید، تو را جز  ص آنگاه رسول خدا
این تفاوت من به منزله ھارون برای موسی ھستی. با  برای خودم برنگزیدم و تو برای

که پس از من پیامبری نخواھد آمد. تو برادر من و وارثم ھستی، و در بھشت با من در 
و ھمراه دخترم فاطمه ھستی. آری تو برادر و رفیق من ھستی،  ،قصرم خواھی بود

َتَ�ٰبِلَِ� ﴿ سپس تالوت فرمودند: ص رسول خدا رٖ مُّ ُ�ُ ٰ  .﴾٤٧إِۡخَ�ٰنًا َ�َ
کنند. از آنجا که  ورزند و یکدیگر را نظاره می محبت میکه به خاطر خدا به ھم 

برادر خواندگی مستلزم مناسبت و ھمشکل بودن است و تنھا علی به برادر خواندگی 
 .»اختصاص یافته است پس او امام بر حق است ص پیامبر

آید: یکی: درستی این روایت باید اثبات شود. حدیث  ی بر چند وجه میفضپاسخ را
اش ھرگز »فضائل«حمد نیست و احمد آنرا نه در مسند و نه در کتاب اسند مذکور در م

 روایت نکرده است. 
ی که: روایت از کتاب احمد است افضی این ر ھمینطور، بنابراین گفته زین پسر او

جعلی است که ھای  روایت دروغ و افترائی بر مسند است. روایت مذکور یکی دیگر از
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نظر دارند. قطیعی ھم  و علما بر کذب بودن آن اتفاققطیعی بر حاشیه مسند نوشته 
آنرا از عبدالله بن محمد بن عبدالعزیز بغوی و او از حسین بن محمد الذارع، و او از 

بی اخره او از زید بن آلعبدالمؤمن بن عباد، از یزید بن معن از عبدالله بن شرحبیل و با
 وفی نقل کرده است.ا

کامل نیاورده است، در اصل روایت به طور  یت را ھمی ھمان روافضعالوه بر این، را
آمده که علی گفت: چه چیزی از تو به ارث » و تو برادر و وارثم ھستی«بعد از عبارت: 

برم ای رسول خدا؟ فرمود: ھمان چیزی را که پیامبران پیش از من به ارث  می
اب خدا و سنت گذاشتند، گفت: آن پیامبران پیش از تو چه ارثی گذاشتند؟ فرمود: کت

 پیامبرشان را.
! فقط عبدالمؤمن بن عباد آنرا روایت کرده که است یکسست و تاراین اسناد ھم 

شناسد،  داند و خود یزید بن معن را نمی ابوحاتم روایت او از یزید بن معن را ضعیف می
و او  ،و شاید او کسی باشد که روایت را از عبدالله بن شرحبیل که خود ناشناس است

 وفی نقل کرده است.ابه واسطه یکی از قریشیان از زید بن ابی  ھم
گاه جعلی و دروغین است.  وجه دوم: این حدیث به اتفاق افراد و عالمان آ

سوم: تمام احادیث حاکی از برادر خواندگی مھاجرین با ھم و انصار با یکدیگر دروغ 
مھاجری با مھاجری  با علی برادر نشد و میان ابوبکر و عمر و ھیچ ص است. پیامبر

نصار پیوند برادری برقرار کرد، مثًال ادیگر پیوند اخوت نبست، بلکه میان مھاجرین و 
میان  زینبودرداء و ابین عبدالرحمن بن عوف و سعد بن الربیع و میان سلمان فارسی و 

 .)١(ایجاد فرمود یعلی و سھل بن حنیف پیمان برادر
ھای بنی نجار  صحیح خبر داده در خانه این مواخاتھا ھم چنانکه أنس در حدیث

ی در حدیث دروغینش ذکر کرده فضانجام گرفت نه در مسجد النبی، چنانکه این را
ه یکی از افراد قبیله بنی نجار صورت گرفت که در محله آن ناست، آری مؤاخواتھا در خا

 قبیله بنا شده بود.
براساس نظر اھل سنت  تو برادر و وارث من ھستی، در این حدیث«چھارم: عبارت: 

برد،  و تشیع باطل است چون اگر مراد از ارث، دارایی است که فاطمه از ایشان ارث می

                                           
 ).۶۳۹-۲/۶۳۸نگا: فضائل ( - ١
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رسد در حالی که عمو یعنی عباس حی و  از طرفی دیگر چگونه ارثی به پسر عمو می
 حاضر است؟ 

 اند، تنھا ھمه پسر عموھایی که ھمه در یک ردیف و رتبه نعالوه بر این چرا از میا
 د؟علی ارث تعلق بگیربه 

استداللشان طبق فرموده خداوند  ،و اگر بگویند که مراد از میراث علم و والیت است

 .]۱۶النمل: [ ﴾دَ ۥُسلَۡيَ�ُٰن َداوُ  َوَورَِث ﴿ شود که فرمود: باطل می
 ».مان وارث داوود شدیو سل«

نَك َوِ�ّٗا ﴿ و ُ  .]۶-۵مریم: [ ﴾يَرِثُِ�  ٥َ�َهۡب ِ� ِمن �َّ
 ».ه وارث من باشدک. نی به من ببخشیتو از نزد خود جانش«

بنابراین امکان دارد که این انبیاء  ،اگر بر این معنی حمل شود» ارث«چرا که لفظ 
 میراث برد. صاز پیامبر خدا  سمیراث برده باشند چنانکه علی

 ،باقی ماند صدانند میراث علمی که از پیامبر خدا  یو اما اھل سنت و جماعت م
از صحابه کرام به اندازه نصیب خویش ھریک  بلکه ،اختصاص نداشت سبه علی

بلکه امکان  ،و علم مانند مال و دارایی نیست ،مقداری از آن میراث به دست آوردند
دارد که این شخص چیزی را میراث ببرد که شخص دیگر نتواند آن را به ارث ببرد، و 

ص چیزھایی را فرا بگیرد که شخص در عین حال این امکان نیز ھست که این شخ
اما در مال این حالت امکان پذیر نیست چرا که مالی را که  ،دیگر نیز فرا گرفته است

 تواند ھمان مال را بدست آورد. این شخص تصاحب شد شخص دیگر نمی
به برادری با افرادی غیر از علی تصریح فرموده است،  ص وجه پنجم: پیامبر

» )١(یھست تو برادر و یار ما«است که ایشان به زید فرمودند:  چنانکه در صحیحین آمده
به ایشان عرض کرد:  لنیز ھنگام ازدواج حضرت با دخترش عایشه صدیق ابوبکر

 .)٢(»من برادرت ھستم و دخترت برایم حالل است«آیا برادر من نیستید؟ فرمود: 

ن أخوة ولك«: ابوبکر صدیق فرمود ایشان در حق و در حدیث صحیح آمده که

تب کدر امثال آن  ث ویدن احایتو برادری اسالم است. او ن من یب یعنی ».اإلسالم

                                           
 تخریج حدیث قبًال ذکر گردید. - ١
 ).۷/۵بخاری : ( - ٢



 مختصر منهاج السنة    ٧٣٦

وجود را  ۀ، مشابھت در ھمبرادریشد که مطلق  یصحیح آمده است. پس دانسته م
در بعضی وجوه دانسته  تفھمد بلکه مشابھ یور مطو نه کسی ھم این ،کند یاقتضا نم

ن برادری پیامبر خدا با علی اگر ااخات و پیمؤشود که: م یپس چرا گفته م ،شود یم
رساند در حالیکه آنحضرت با  یدرست باشد امامت و افضلیت پس از رسول خدا را م

کرام نیز چنین پیمان را بسته بودند و در احادیث متعدد و  ۀبعضی دیگر از صحاب
ب انتخا و خلیلی را نتان دوستامی صحیح آمده است که آن حضرت فرمود: اگر از

خدا است.  و خلیل نمودم. اما صاحب شما دوست یکردم ھمانا ابوبکر انتخاب م یم
ابوبکر  ،شود باید بسته شود مگر پنجرۀ خانه ابوبکر یی که به مسجد باز میھا پنجره ۀھم

ما دریغ نداشته  ی خویش را ازیرااکسی است که بیش از ھمۀ اشخاص صحبت و د
 .است

حق غیر از او نیامده  خصوصیاتی آمده است که در سوبکربای ارث بیدر این حد
بیشتر دوست  ھمگانرا از  سابوبکر ص گوید که پیامبرخدا یبه صراحت م و ،است

 داشته است. یم
او  و نه ھم به اندازۀ ،خدا قدر و منزلت ابوبکر را نداشته در نزد رسو لھیچکس  و

 به پیامبر خدا نزدیک بوده است.
چه کسی را بیشتر از  ه به رسول خدا گفته شده:کاست  ه در صحیحین آمدهکچنان

 پدر او. :گفته شد: از مردھا؟ فرمودند ،عائشه: دارد؟ فرمودند یھمۀ مردم دوست م
و  ،بھترین ما ،گفت: تو سردار ما سابوبکر هب سو در صحیحن آمده است که عمر

 محبوترین ما در نزد رسول خدا ھستی.
 ھا را ند و این حدیثا هاجماع نمودھا  آن احادیث که اھل علم بر صحت هپس این ھم

سازد که ابوبکر  وارد نکرده واضح می اشکالیند و ھیچ کسی در این روایات ا هقبول کرد
 صدیق محبوترین شخص و با ارزشترین فرد در نزد رسول خدا بوده است.

و  .ا این مرتبه در تضاد نیستتر بوده است که ب اخات از این مرتبه پائینؤحال اگر م
 ،اخات دروغ استؤسازد که احادیث م اگر باالتر بوده پس این احادیث صحیح روشن می

 ما یقین داریم که بدون تعارض نیز احادیث مواخات کذب و دروغ است. چه و اگر
 ص این احادیث این است که روشن شود ابوبکر نزد رسول خدا مقصود از ذکر

 از علی و سایر اصحاب بود، و شواھد این مسأله فراوان است.  رتر و عزیزت محبوب



ٰ ﴿): بطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ ۱۳۹فصل ( رٖ إِۡخَ�ٰنًا َ�َ ُ�ُ﴾ ٧٣٧ 

بھترین این امت «اند که گفت:  حدود ھشتاد و چند شخص از علی روایت کرده زین
 متفق علیه. )١(»بعد از پیامبرشان ابوبکر و پس از وی عمر است

                                           
 ).۵/۷نگا: بخاری ( - ١





 

 

 :)۱۴۰( فصل
بطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ (عهد و پیمان) بر امامت 

 سعلی

َخَذ َر�َُّك  �ذۡ ﴿ برھان سی و نھم: فرموده خداوند متعال است:«گوید:  ی میفضرا
َ
أ

ْ بََ�ٰ  لَۡسُت بَِرّ�ُِ�ۡمۖ قَالُوا
َ
نُفِسِهۡم �

َ
ٰٓ أ ۡشَهَدُهۡم َ�َ

َ
ِمۢن بَِ�ٓ َءاَدَم مِن ُظُهورِهِۡم ُذّرِ�ََّتُهۡم َوأ

ن َ�ُقولُواْ يَۡوَم 
َ
 .]۱۷۲األعراف: [ ﴾١٧٢إِنَّا ُكنَّا َ�ۡن َ�َٰذا َ�ٰفِلَِ�  لۡقَِ�َٰمةِ ٱَشِهۡدنَاۚٓ أ

ھا  آن هیه پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم، ذرکاور) زمانی را یب و (به خاطر«
ا من پروردگار شما یآ«(و فرمود:)  ؛شتن ساختیرا گواه بر خوھا  آن و ؛را برگرفت

د: ییز بگویرد مبادا) روز رستاخکن ی(چن» م!یدھ آری، گواھی می«گفتند: » ستم؟ین
 .»م)یخبر ماند د بییتوح مان فطریی(و از پ ؛مین، غافل بودیما از ا«

اثر ابن شیرویه روایتی از حذیفه بن یمان نقل شده که گفت: » الفردوس«در کتاب 
» امیرالمؤمنین«دانستند که علی در چه زمانی  فرمود: اگر مردمان می ص رسول خدا

کردند، او وقتی امیرالمؤمنین نام گرفت  نامیده شده است، فضل و بزرگی او را انکار نمی
و ھنگامی که پروردگارت از «دم مابین روح و جسم بود. خداوند متعال فرمود: که آ

ایشان را بر خودشان گواه گرفت که آیا  پشت فرزندان آدم ذریه آنان را برگرفت و
مالئکه گفتند: آری، و خداوند تبارک و تعالی نیز فرمود: من » پروردگار شما نیستم؟

میر شماست. و این حدیثی صریح در باب او علی  نپروردگار شما، محمد پیامبرتا
 .»خویش است
باید  ول: حدیث سندیت ندارد وابر چند وجه است:  زینی در این مورد فضپاسخ را

صرف آمدن که  این شناس ھم اجماع دارند بر دالیل اثبات آن ذکر شود. علمای حدیث
اکه ابن شود، چر ی آن حدیث نمیتدلیل بر صحت و درس» الفردوس«حدیثی در کتاب 

شیرویه دیلمی ھمدانی در این کتاب عالوه بر ذکر احادیث صحیح و نیکوی فراوان، 
احادیث جعلی ھم آورده است، اگرچه وی مؤلفی عالم و اھل دین است و عمدًا مرتکب 

 کند که صدق و کذب در با اینحال وی از کتب دیگران نقل قول می ،شود نمی دروغ



 مختصر منهاج السنة    ٧٤٠

آوری کنندگان حدیث در مجموعه خود ھم  ی از جمعھمچون بسیارز ینھست، او ھا  آن
 ن سند.وھم احادیث بد و ،احادیث دارای سند آورده

 دوم: این حدیث به اتفاق علمای حدیث کذب و جعلی است.
از  که در آن نه نامی» آیا پروردگارتان نیستم گفتند: آری«فرماید:  سوم: در قرآن می

وۡ ﴿ فرماید: برده شده و نه ذکری از امیر. ھمچنین در آیه بعدی می  پیامبر
َ
َ�ُقولُوٓاْ  أ

ۡ�ََك َءابَآُؤنَا ِمن َ�ۡبُل َوُ�نَّا ُذّرِ�َّٗة ّمِۢن َ�ۡعِدهِۡمۖ 
َ
َمآ أ  .]۱۷۳األعراف: [ ﴾إِ�َّ
 ؛میبودھا  آن بودند، ما ھم فرزندانی بعد از کش از ما مشریپدرانمان پ«د: ییا بگوی«

 .»م)یروی از آنان نداشتیای جز پ (و چاره
طور ویژه میثاق توحید است به دھد که عھد و میثاق مورد نظر آیه  و این نشان می

 تر از آن؟! ارزش شود، چه رسد به امور کم و حتی شامل میثاق نبوت نمی
چھارم: در احادیث معروفی که در کتب مسند، سنن، موطأ و تفاسیر در خصوص 

لَۡسُت بَِرّ�ُِ�ۡمۖ ﴿ :آیه
َ
ی وجود ندارد، فضای به ادعای مورد نظر را ذکر گردیده، اشاره .﴾�

ولی اگر این مسأله در اصل احادیث مورد بحث مذکور بود، راویان آنرا از قلم 
انداختند، تنھا کسی ھم که آنرا روایت کرده صداقتش معلوم نشده و روایت او  نمی

 کذب معرفی شده است.
شود  آیه از تمام فرزندان آدم گرفته شده است و الزمه حدیث این می پنجم: میثاق

ھاست. آن  باشد. و این سخن دیوانه ص که علی امیر ھمه پیامبران از نوح تا محمد
تواند امیر آنان  اند، این علی چطور می پیامبران که پیش از آفریده شدن علی در گذشته

 باشد؟!
زمانش امیری کند، اما امارت و حکومت بر نھایت توان او آن است که بر مردم 

گوید  مردمان پیش یا پس از خودش دروغی است که گوینده آن نه متوجه است چه می
 کند! اش شرم می و نه از گفته



 

 

 :)۱۴۱( فصل
َ ٱفَإِنَّ ﴿ بطالن ادعای رافضی در مورد داللت آیۀ بر امامت  ﴾ُهَو َمۡولَٮٰهُ  �َّ

 سعلی

َ ٱفَإِنَّ ﴿ فرماید: دلیل چھلم اینکه: خداوند می«گوید:  رافضی می ُهَو َمۡولَٮُٰه  �َّ
 .]۴التحریم: [ ﴾٤َ�ۡعَد َ�ٰلَِك َظهٌِ�  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱوَ  لُۡمۡؤمِنَِ�ۖ ٱوَِجۡ�ِ�ُل َوَ�ٰلُِح 

فرشتگان بعد ل و مؤمنان صالح، و ین جبرئیاور اوست، و ھمچنیقت خدا یدر حق«
 .»بان او ھستندیاز آنان پشت

است. ابونعیم  ÷اند که منظور از مؤمن صالح امام علی ھمه مفسران اجماع کرده
رسد، روایت کرده است که او گفته است: از  که به اسماء دختر عمیس می با سندی

َ ٱ�ن تََ�َٰهَرا َعلَۡيهِ فَإِنَّ ﴿ :شنیدم که آیه ص رسول خدا ۡولَٮُٰه وَِجۡ�ِ�ُل َوَ�ٰلُِح ُهَو مَ  �َّ
 .]۴التحریم: [ ﴾لُۡمۡؤِمنَِ�ۖ ٱ

اور اوست، و یقت خدا ید، در حقیمتفق شو صه رسول الله یو اگر با ھم عل«
 را تالوت فرمود و گفت: صالح مؤمنان علی بن ابی. »ل و مؤمنان صالحین جبرئیھمچن

به این صفت داللت بر برتری او دارد، پس باید او  سطالب است، اختصاص امام علی
 امام باشد. البته آیات زیادی در این باره وارد شده که ما به خاطر اختصار به این اندازه

 .»اکتفا کردیم
گوید:  اول: ادعای او که می توان به چند صورت به این استدالل جواب داد. می

دروغ آشکاری » مؤمنان امام علی استاند که منظور از صالح  مفسران اجماع کرده«
حدیث نیز  از علمای تفسیر یاھیچیک  اند. حتی است. زیرا آنان بر این نظر اتفاق نکرده

نظر را روایت نکرده است. پس چه کسی این اجماع را نقل کرده  این اجماع و اتفاق
 است؟

عا را ثابت است که عکس این ادھایی  روایت تفسیر پر ازھای  کتاب دوم: باید گفت:
اند منظور از صالح المؤمنین  کند. ابن مسعود، عکرمه، مجاھد، ضحاک و ... گفته می
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عمر است. این روایت را گروھی از مفسران، از جمله ابن جریر طبری نقل  ابوبکر و
 اند. کرده

 مادسوم: این نظریه که منظور از این آیه امام علی باشد توسط افراد موثق و قابل اعت
شده است. حدیث یاد شده نیز دروغ محض است.آن فرد نیز ھیچ دلیل درستی ثابت ن
نعیم بر صحت آن داللت  تنھا روایت ابیکه  این . حاله استه نکردئآن ارابرای 

 کند. نمی
مؤمنان نیکوکار اسمی است که شامل »: صالح المؤمنین«چھارم: باید گفت: عبارت 

روایت شده  ص ھمچنانکه در صحیحین از پیامبر ،ھر مؤمن نیکوکاری خواھد بود

 :)١(»إنَّ آل أيب فالن ليسوا يل بأويلاء، إنما وّ� اهللا وصالح املؤمن�«است که فرمود: 
تردید یاوران و دوستان من خانواده فالن قوم یا فالن قبیله نیستند، بلکه یاوران و  یب«

 .»دوستان من فقط خداوند و مؤمنان نیکوکارند
قرار داده  ص خداوند در این آیه مؤمنان نیکوکار را دوستان و یاوران پیامبر پنجم:

فرماید: خداوند نیز دوست و یاور اوست. محال است که منظور  است. ھمان طور که می
از مولی در این آیه جانشین باشد فقط یک معنا برای آن امکان دارد و آن ھم دوست و 

 یاور است.
حداکثر چیزی که » آیات زیادی در این باره وارد شده است«گوید:  اما آنجا که می

توان گفت این است که آیات دیگر نیز در داللت خود مثل ھمین آیه ھستند. دالیلی  می
شود و البته  یافت میھا  آن ه کرد خالصه ھمه آن چیزی است که نزدئکه این فرد ارا

وجود دارند که به ھر شود. به ھمین خاطر کسانی  راه دروغ بستن نیز بسته نمی
اند. اما خداوند حق و حقیقت را پیروز  مقابله کند متوسل شدهھا  آن دروغی که با دروغ

برد و برای دروغگویان نیز عاقبت بدی را در  کرده و به وسیله آن باطل را از بین می
 نظر گرفته است.

                                           
 .۱/۱۹۷و صحیح مسلم،  ۸/۶نگا: صحیح بخاری،  - ١



 

 

 :)۱۴۲( فصل
به حدیث اعالن رسالت در مورد امامت بطالن استناد رافضی 

 سعلی

روش سوم، دوازده دلیلی است که منسوب به سنت بوده و از «گوید:  رافضی می
 اند.  نقل شده صپیامبر

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿ اند که وقتی آیه: اول: ھمه علما نقل کرده
َ
ۡقَر�ِ�َ ٱَوأ

َ
�ۡ ٢١٤﴾ 

چھل مرد از  ص نازل شد، پیامبر. »نکت را انذار یکشاوندان نزدیو خو«. ]۲۱۴الشعراء:[
بنی عبدالمطلب را به خانه ابوطالب دعوت کرد و با یک ران گوسفند و مشتی گندم و 

خورد و از ھمان شیر  از آن غذا میھا  آن پذیرایی کرد. ھر کدام ازھا  آن مقدرای شیر از
اند.  بدانند چه غذایی خوردهکه  آن بدونر شدند یغذا خوردند تا سھا  آن نوشید. ھمه می

 برو اھل بیتش آنان را به شگفتی واداشتند. و نشانه نبوتش  ص پیامبربدین سان 
برای ھدایت را  فرمود: ای پسران عبدالمطلب. خداوند من ص آشکار شد. پیامبرھا  آن

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿ د:وفرم  و فرستادبه طور خاص ھدایت شما ھمه مردمان و 
َ
ۡقَر�ِ�َ ٱَوأ

َ
�ۡ 

و من شما را به قبول کردن و گفتن دو کلمه (و به خاندان نزدیکت ھشدار بده)  .﴾٢١٤
کنم. با  باشند دعوت می که بر زبان بسیار آسان و در ترازوی اعمال بسیار سنگین می

 ماعرب و عجم را بدست خواھید آورد و ھمه ملتھا از شھای  سرزمین این دو کلمه
یابید.  شوید و برای ھمیشه از آتش جھنم رھایی می اخل بھشت میکنند. د پیروی می

این دعوت من را ھرکس  این دو کلمه، شھادت بر یگانگی خداوند و رسالت من است.
بپذیرد و در بر پا داشتن آن به من کمک کند، برادر، وزیر، وصی و وارث من است و بعد 

گفت: ای  ÷ادند. امام علیاز من نیز جانشین من خواھد بود. ھیچ کدام جواب ند
 رسول خدا من در این کار به شما کمک خواھم کرد.

فرمود: بنشین، سپس ھمان حرف را تکرار کرد باز ھم خویشاوندانش  ص پیامبر
گوید: من بلند شدم و سخن قبلی خود را تکرار کردم.  می ÷ساکت شدند. امام علی

فرمود: بنشین و برای بار سوم دعوت خود را بر خویشاوندانش عرضه کرد.  ص پیامبر
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حرفی نزد. من بلند شدم و گفتم: ای رسول خدا! من در این کار ھا  آن اما ھیچکدام از
فرمود: بنشین! تو برادر و وزیر من ھستی،  ص به شما کمک خواھم کرد. پیامبر

ه من خواھی بود. در آن ھنگام ھمه ھمچنین وصی، وارث و بعد از من جانشین و خلیف
گوییم که به دین  به ابوطالب گفتند: به تو تبریک می آن خویشاوندان بلند شده و

 .»ای. پسرت را امیر و فرمانروای تو قرار داده است ات درآمده برادرزاده
توان به این ادعا پاسخ داد. اول: باید درستی و صحت این روایت  می طریقاز چند 

کسانی که دانا به علم  اند، نزد . این ادعا که ھمه علما این حدیث را نقل کردهثابت شود
ھیچیک  درنه حدیث ھستند ھیچ شکی در نادرستی آن وجود ندارد. زیرا این حدیث 

نه و  ،کنند وجود دارد استفاده میھا  آن ی نقل احادیث ازامسلمانان که برھای  کتاب از
 نه در و ،اند که غزوات پیامبر را نقل کردهھایی  کتاب و ،سننو مسند ھای  کتاب در

باشند. اما  تفسیری که سند و سلسله احادیث را ذکر کرده و قابل اعتماد میھای  کتاب
ضعیف ھای  روایت صحیح وھای  روایت محتویروایت در بعضی از تفاسیری که  ناگر ای

تفسیر ابن جریر طبری و ابن ابی حاتم.  و یامثل تفسیر ثعلبی، واحدی یا بغوی  ھستند
به تنھایی دلیل بر صحت ھا  کتاب روایات این گونهکه  این اھل علم اتفاق نظر دارند بر

صحیح و ضعیف ھا  کتاب دانیم روایات این آن روایت نخواھد بود. زیرا زمانی که می
 دارند باید نوع آن مشخص شود تا بتوان به آن استناد کرد.

کنیم: یا این روایت را با  قبول می ذیلاز این دو شرط  ن روایت را به یکیدوم: ما ای
سندی نقل کند که اھل علم در مسایل اختالفی ولو یک مسأله فرعی به آن استناد 

کنند. یا یکی از مردان اھل حدیث که قابل اعتماد علماست این روایت را تصدیق  می
 کند.

کنند، این مناظره جز با حدیث مسندی که  میزیرا ھنگامی که دو فقیه مناظره 
سندش قابل اعتماد بوده یا تصدیق کسی که در این باره موثق است به نتیجه 

رسد. اما اگر سند و سلسله آن معلوم نباشد و عالمان حدیث نیز آن را اثبات نکنند  نمی
که شود که این روایت صحیح است؟ به خصوص در مسایل اعتقادی  از کجا معلوم می

شود. در این موارد  وارد می  ھای دین خدشه بر بزرگان صدر اسالم و پایهھا  آن بر اساس
توان حدیثی را قبول کرد که نه سندش شناخته شده است و نه بزرگان علم  چگونه می

 اند. حدیث آن را اثبات کرده



 ٧٤٥ ): بطالن استناد رافضی به حدیث اعالن رسالت در مورد...۱۴۲فصل (

این حدیث نزد کسانی که به علم حدیث آشنایی دارند دروغ و غیر که  این سوم:
شود که آشنا به حدیث باشد و نداند که این  نمی دایپابل اعتماد است. ھیچ عالمی ق

و قابل  و منبع مرجعھای  کتاب ازھیچیک  روایت ساختگی است. به ھمین خاطر
اند. زیرا کسی که کوچکترین آشنایی با حدیث داشته باشد به  اعتماد آن را روایت نکرده

 برد. دروغ بودن آن پی می
ران عبدالمطلب در زمان نزول این آیه که در مکه و اوایل بعثت بود، بلکه چھارم: پس

 به چھل نفر نرسیدند. ص در تمام زندگی پیامبر
ای شیر  ھر یک از آن مردان تکه گوشتی بزرگ و پیمانه«گوید:  میکه  این پنجم:

شھور به این پرخوریھا مھا  آن ھاشم است. زیرا این حرف دروغ بستن به بنی» نوشید می
 نبودند.

ھر کس این دعوت را از من «گوید: پیامبر به آن جماعت فرمود:  او میکه  این ششم:
بپذیرد و در آن به من کمک کند برادر و وزیر من است و بعد از من وصی و جانشین 

بسته شده است و به ھیچ وجه  ص دروغ بزرگی بوده که بر پیامبر» من خواھد بود
جایز نسیت. زیرا قبول دعوت و گفتن شھادتین و نیز نسبت دادن آن به پیامبر 

در دعوت، به تنھایی باعث این ھمه امتیاز و منصب نخواھد  ص ھمکاری با پیامبر
د. چون که ھمه مؤمنان صدر اسالم این دعوت را اجابت کرده و شھادت را بر زبان ش

در راه  کمک کردند، ھمه نفس و مال خود را ص آوردند، در این دعوت به پیامبر
فدا کردند. از خویشاوندان و قوم خود جدا و متفرق  ص برپایی دین و اطاعت از پیامبر

شدند، بر فقر و ذلتی که بعد از ثروت و عزت به آن دچار شده بودند بردباری پیشه 
مشخص و معروف ھا  آن کرده و ھمه سختیھا را به جان خریدند که سرگذشت ھمه

 نشد. از آنان جانشین و وصی آن حضرتھیچیک  ھا این اما باز ھم با ھمه ،است
این دعوت را ھا  آن ، از آن جماعت چھل نفری که امکان داشت ھمهھمچنان

 ص دادند کدام یک بعد از پیامبر بپذیرند اگر ھمه یا تعدادی از آنان جواب مثبت می
 شد. می  صجانشین و وصی آن حضرت

به این دعوت و ھمکاری  سمثل علیارث لحھفتم اینکه: حمزه، جعفر و عبیده بن ا
 لبیک گفتند.
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حدیثی صحیح در مورد نزول این آیه آمده ھای  کتاب ھشتم اینکه: مطلبی که در
است با این روایت مغایرت دارد. در صحیح مسلم و بخاری از ابن عمر با نقل از 

ه روایت شد ص است) از پیامبر ص مفھوم آن از پیامبر ،ابوھریره (لفظ حدیث از او

نِذۡر َعِشَ�تََك ﴿ است که: وقتی آیه:
َ
ۡقَر�ِ�َ ٱَوأ

َ
�ۡ ٢١٤﴾. 

 جمع شدند. پیامبرھا  آن قریش را دعوت کرد. خاص وعام ص نازل شد. پیامبر
عب بن ُلوی! خود را از آتش جھنم نجات دھید. ای پسران کای پسران «د: وفرم ص

خود را از آتش نجات مره بن کعب! خود را از آتش برھانید. ای پسران عبدشمس! 
دھید. ای پسران عبدمناف! خود را از آتش نجات دھید. ای پسران ھاشم! خود را از 
آتش جھنم نجات دھید. ای پسران عبدالمطلب خود را از آتش نجات دھید. ای فاطمه 

توانم ھیچ چیزی را از طرف  دختر محمد! خود را از آتش جھنم نجات بده. زیرا من نمی
ضمانت کنم مگر حق خویشاوندی شما بر من که آنرا کامًال ادا خواھم خدا برای شما 

 کرد.



 

 

 :)۱۴۳( فصل
بیان دروغ رافضی در استنادش به حدیث غدیر خم بر امامت 

 سعلی

َها ﴿ : دلیل دوم حدیثی متواتر از پیامبر است. وقتی که آیه:ویدگمی رافضی  ُّ�
َ
� ٰٓ�َ۞

ّ�َِك  لرَُّسوُل ٱ نزَِل إَِ�َۡك مِن رَّ
ُ
 .]۶۷: ةالمائد[ ﴾بَّلِۡغ َمآ أ

امال (به مردم) کامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، یای پ«
 .»برسان

ای ایراد کرد و به مردم حاضر در آنجا  در غدیر خم خطبه ص نازل شد پیامبر
خودتان نیز مقدم نیستم؟ مردم گفتند: آری.  فرمود: ای مردًم آیا من نزد شما بر

 من موالی او ھستم علی نیز موالی اوست.ھرکس  فرمود: پس صپیامبر
کسی را که با علی دوست است و دشمن بدار کسی که با علی  خدایا دوست بدار

کند و ترک کن کسی که علی را  دشمن است. کمک کن به کسی که علی را کمک می
ھر زن و مرد  موالی من وکه  کند. عمر گفت: أحسنت، خوش به حالت ترک می

مسلمانی شدی. منظور از مولی در این حدیث اولویت داشتن در تصرف و اختیار است. 
 ترنفس شما نیز مقدم ازه شما نیز فرمود: آیا من نسبت ب ص پیامبرکه  این رطبه خا

 نیستم؟
جواب استدالل به این آیه و حدیث مذکور را قبال بررسی کردیم و روشن شد که این 

ّ�َِك ﴿ روایت دروغ است و آیه: نزَِل إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
ٓ أ قبل از حجه  ادییمدت ز .﴾بَلِّۡغ َما

لحجه بعد از بازگشت ا اما واقعه غدیر در روز ھیجدھم ماه ذی .الوداع نازل شده است
مراسم حج اتفاق افتاد که بعد از آن روز دو ماه و اندی در دنیا زندگی  از ص پیامبر

 کردند.
شود که در روز غدیر خم ھیچ دستوری تشریع و نازل نشده بود. نه  پس معلوم می

 نه درباره چیز دیگری. و ،در حق امام علی و امامت او



 مختصر منهاج السنة    ٧٤٨

به این صورت  ص حمد و ترمذی آن را از پیامبرامام ا ،[دوستی] تاما حدیث مواال
ھرکس که من را دوست دارد، علی را نیز باید «فرمود:  ص اند که پیامبر کرده روایت

خدایا دوست بدار کسی که علی «گوید:  که می اما بقیه روایت» )١(دوست داشته باشد
شکی در ھیچ ...» دارد و  را دوست دارد و دشمن بدار کسی که علی را دشمن می

 دروغ بودن آن وجود ندارد.
 تر شایستهھا  آن به ھر زن و مرد مسلمانی از«گوید:  این قسمت از روایت نیز که می 

 نیز واقعیت ندارد.» ھستی

ھر کس من دوست او ھستم «»: من كنت مواله فع� مواله« گوید: اما آنجا که می
اما علمای حدیث با  ،ردصحیح ششگانه وجود نداھای  کتاب در» علی نیز دوست اوست

اند. از امام  ھایی که در مورد درستی آن وجود دارد آن را روایت کرده وجود اختالف
از علمای حدیث نقل شده که این حدیث را ضعیف  روھیگبخاری، ابراھیم حربی و 

اند. از امام احمد بن حنبل و نیز ترمذی روایت شده که آن را جزو احادیث  دانسته
اما به مرتبه حدیث صحیح نرسیده است. ابوالعباس بن عقده نیز  .ندا حسن دانسته

رسد تألیف کرده  به پیامبر میھا  آن ھایی که این حدیث توسط کتابی را درباره سلسله
 است.

چنین سخنی را نگفته باشد ما  ص گوییم: اگر پیامبر ما در جواب این مسأله می
وده باشد قطعا منظور ایشان خالفت چنین فرم ص ھم حرفی نداریم. اما اگر پیامبر

ھیچ داللتی بر این مسأله  ص بعد از خودش نبوده است زیرا در این فرموده پیامبر
به صورتی صریح و کامًال روشن بیان  وجود ندارد. در حالی که چنین مطلب مھمی باید

 شود.
مولی که  این در این فرموده پیامبر داللت روشنی بر خالفت وجود ندارد. به خاطر

َما﴿ فرماید: نیز در معنی و مفھوم مثل ولی است. خداوند می ُ ٱَوِ�ُُّ�ُم  إِ�َّ  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ
ِينَ ٱوَ  َّ�  ْ  .]۵۵: ةالمائد[ ﴾َءاَمُنوا

 .»اند مان آوردهیه اکھا  آن امبر او ویسرپرست و ولی شما، تنھا خداست و پ«

َ ٱ�ن تََ�َٰهَرا َعلَۡيهِ فَإِنَّ ﴿ فرماید: باز می  لُۡمۡؤمِنَِ�ۖ ٱُهَو َمۡولَٮُٰه وَِجۡ�ِ�ُل َوَ�ٰلُِح  �َّ

                                           
 )، و موضوعات مربوطه از مسند.۴/۲۸۱)و مسند، ( ۵/۲۹۷نگا: سنن ترمذی( - ١



 ٧٤٩ ): بیان دروغ رافضی در استنادش به حدیث غدیر خم بر...۱۴۳فصل (

 .]۴التحریم: [ ﴾٤َ�ۡعَد َ�ٰلَِك َظِهٌ�  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱوَ 
اور اوست، و یقت خدا ید، در حقیمتفق شو صه رسول الله یو اگر با ھم عل«

 .»بان او ھستندیفرشتگان بعد از آنان پشتل و مؤمنان صالح، و ین جبرئیھمچن
فرماید: خداوند و پیامبرش دوست مؤمنان و مؤمنان نیز  خداوند در این آیات می

دوست یکدیگر  ولی و دوستان خدا و رسولش ھستند. ھمچنین مؤمنان نیز ولی و
 ھستند.

مواالت و دوستی متضاد با دشمنی و عداوت است. دوستی ھم باید دو طرفه باشد 
حال اگر یکی از آن دو دوست از لحاظ رتبه و ارزش واالتر باشد، دوستی او نیکی و 

دیگر به صورت اطاعت و عبادت است. ھمان طور که  دوستی طرف و ،لطف بوده
دوست دارند. خداوند دوست  نیز خداوند راھا  آن خداوند مؤمنان را دوست دارد و

ھای گمراھی نجات  یت کرده و از تاریکیرا ھداھا  آن ،ھاست آن مؤمنان و ولی و موالی
 ص ھمچنین پیامبر ،خداوند ولی و موالی مؤمنان استکه  این دھد. پس معنی می

موالی مؤمنان است مواالتی است که  سعلیکه  این و ،ولی و موالی مؤمنان است
 ص باشد. مؤمنان نیز مواالتی نسبت به خدا و رسولش متضاد با دشمنی و عداوت می

نیز که  سه متضاد عداوت است. این حکم برای ھمه مؤمنان ثابت است. علیدارند ک
او نسبت به آنان  و ھم ،دوستی دارند یکی از آنان است ھم مؤمنان نسبت به او والیت و

 والیت و دوستی دارد. 
مفھوم ولّی و مولی و امثال آن با والی فرق دارد. والیتی که ضد که  این خالصه

 است و والیتی که به معنی امارت است چیزی دیگر. باشد چیزی دشمنی می
این حدیث در مورد والیت به معنی اول است. پیامبر نیز نفرمود: من والی ھرکس 

که من موالی او ھرکس  ھستم علی نیز والی اوست. بلکه لفظ حدیث این گونه است:
 ھستم علی نیز موالی اوست.

باطلی است. زیرا والیت باید دو طرفه مولی به معنی والی باشد، ادعای که  این اما
و ھم خداوند ولی و دوست آنان  ،ھم مؤمنان ولی و دوست خدا ھستند رایزباشد. 

تر باشد جز برای  است. این مسأله نیز که کسی نسبت به خود مؤمنان مقدم و شایسته
 و اتیخصوصباشد. زیرا این قضیه از  برای کسی دیگری ثابت نمی ص پیامبر
 نبوت ایشان است. ھای ویژگی





 

 

 :)۱۴۴( فصل
 »أنت م� بم�لة هارون«بطالن ادعای رافضی در مورد داللت حدیث 

 سبر امامت علی

فرمود: تو نسبت به من به منزله  سبه علی ص گوید: دلیل سوم: پیامبر رافضی می
با این فرق که بعد از من پیامبر دیگری نخواھد آمد.  ،ھارون برای موسی ھستی

ھای ھارون نسبت  در این حدیث با توجه به استثنایی که کردند ھمه منزلت صپیامبر
ثابت فرمودند که خالفت و جانشینی نیز یکی از این  سرا برای علی ÷به موسی

شد واال این  ماند باز ھم خلیفه می منزلتھا بود. و اگر ھارون بعد از ایشان زنده می
زنده بود و مدت کمی  ÷که موسی با وجودیکه  این و به خاطر ،شد سخن مردود می

یبت طوالنی به حضور نداشت ھارون جانشین او شده بود پس باید بعد از وفات و غ
 طریق اولی خلیفه باشد.

جواب: این حدیث بدون شک در کتاب صحیح مسلم و بخاری و ... روایت شده 
فرمود. یکی از عادات و  ساین سخن را در غزوه تبوک به علی ص است. پیامبر

رفت یکی از  ای یا سفر حج و عمره می این بود که ھر گاه به غزوه ص روشھای پیامبر
ر عثمان را أمکرد. ھمان طور که در غزوه ذی  مدینه جانشین خود می اصحاب را در

جانشین خود قرار داد. در غزوه بنی قینقاع نیز بشیر بن منذر را به جای خود قرار 
ن أم مکتوم را به عنوان جانشین خود بداد. ھنگامی که با قریش به جھاد پرداخت. ا

 اند. نقل کرده را محمد بن سعد و ... تعیین فرمود. این روایت
شد.  بدون تعیین جانشین از مدینه خارج نمی ص خالصه: روشن است که پیامبر

از مسلمانان آن وقت به ما رسیده است که در این سفرھا چه کسانی به جای 
برای انجام دادن عمره حدیبیه وعمره  ص نشستند. پیامبر در مدینه می صپیامبر

ارج شد. در بیشتر از بیست غزوه نیز از مدینه مدینه خ قضاء به عالوه حجه الوداع از
خارج شده و در ھمه این سفرھا یکی از اصحاب را به جای خودشان در مدینه تعیین 

را جانشین ھا  آن ھر بار یکی از ص فرمود. مردان زیادی در مدینه بودند که پیامبر می



 مختصر منهاج السنة    ٧٥٢

ھیچکس  د بهدر غزوه تبوک که آخرین غزوه ایشان بو ص داد. پیامبر خود قرار می
و به  ،ھا بود بیشتر از ھمه غزوهھا  آن تعداداجازه ماندن در مدینه نداد به ھمین خاطر 

منافق که  این کودکان کسانی که از جھاد و سفر عاجز و معذور بودند یا جز زنان و
از مردان مؤمن در ھیچیک  ،به عالوه آن سه نفری که بعدًا توبه آنان پذیرفته شد ،بودند

مثل قبل آن را به عنوان جانشین خود تعیین  ص حضور نداشتند که پیامبرمدینه 
تر نبوده بلکه  نه تنھا قوی فرماید. به ھمین خاطر جانشینی این مورد از موارد قبل

 ھم بوده است. تر ضعیف
تری نسبت به این دفعه در مدینه باقی  مردان بزرگتر و شایسته قبل بارھایدر ھمه 

را به عنوان جانشین خود بر  سعلی ص کسانی که این بار پیامبر ماندند در نتیجه می
با  سبه ھمین خاطر علی ،تر بودند آنان تعیین کرده بود نسبت به بارھای قبلی ضعیف

 گذاری؟ ھا می رسید و گفت: آیا من را در مدینه با زنان و بچه ص گریه خدمت پیامبر

لشکر با ھارون بود و نبود. زیرا  ÷این جانشینی ھمانند جانشینی ھارون

 به تنھایی رفت. ÷موسی
ھمه لشکریان با ایشان بودند و کسی به جز زنان و  ص اما در جانشینی پیامبر

 کودکان یا ناتوان و نافرمان در مدینه حضور نداشت.
این سخن که: (این چیز به منزله آن چیز و یا مثل آن چیز است) مثل تشبیه چیزی 

نیست بلکه ھا  ویژگی نیز مقتضی مساوات در ھمه موارد واست به چیز دیگری. تشبیه 
شود. ھمان طور که در  نوعیت، اندازه و محدوده آن از مفھوم و سیاق جمله فھمیده می

در مورد اسیران بدر روایت شده  ص حدیثی که در صحیح بخاری و مسلم از پیامبر
ه گرفتن رأی داد. با ابوبکر مشورت کرد و او به آزاد کردن و فدی ص است. پیامبر

با عمر مشورت کرد او گفت: باید آنان را به قتل برسانیم.  ص وقتی که پیامبر
گویم. ای ابوبکر تو مثل حضرت  به شما می فرمود: من دو دوست شما را صپیامبر

� َوَمۡن َعَصاِ� فَإِنََّك َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  ۥَ�َمن تَبَِعِ� فَإِنَّهُ ﴿ بودی که فرمود: ÷ابراھیم ِمّ�ِ
 .]۳۶إبراهیم: [ ﴾٣٦

ند، تو بخشنده و کنافرمانی من ھرکس  و ؛ند از من استکروی یس از من پکھر «
 .»مھربانی
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نَت  إِن﴿ که فرمود: ÷و مثل عیسی
َ
ُهۡم ِعَباُدَكۖ �ن َ�ۡغفِۡر لَُهۡم فَإِنََّك أ ۡ�ُهۡم فَإِ�َّ ُ�َعّذِ

 .]۱۱۸: ةالمائد[ ﴾١١٨ ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱ
نی، بندگان تواند. (و قادر به فرار از مجازات کرا مجازات ھا  آن ن حال،) اگری(با ا«

متی است، کح فر تو نشانه بیکیمی! (نه کیو اگر آنان را ببخشی، توانا و ح ؛ستند)یتو ن
 .»و نه بخشش تو نشانه ضعف!)

�ِض ٱرَّّبِ َ� تََذۡر َ�َ ﴿ بودی که فرمود: ÷و تو ای عمر مثل نوح
َ
 ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱمَِن  ۡ�

 .]۲۶نوح: [ ﴾٢٦َديَّاًرا 
 .»مگذار ین باقیزم یافران را روکاز ھیچیک  گفت: پروردگارا! ÷نوح«

ۡمَ�ٰلِِهۡم وَ  ۡطِمۡس ٱَر�ََّنا ﴿ بودی که فرمود: ÷و مثل موسی
َ
ٰٓ أ ٰ قُلُو�ِِهۡم  ۡشُددۡ ٱَ�َ َ�َ

ٰ يََرُواْ  ِ�مَ ٱ لَۡعَذاَب ٱفََ� يُۡؤِمُنواْ َح�َّ
َ
 .]۸۸یونس: [ ﴾٨٨ ۡ�

شان را سخت و یھا ن! و (بجرم گناھانشان،) دلکپروردگارا! اموالشان را نابود «
 .»نندیرا بب کاورند تا عذاب دردنایمان نیه اکای  ن ساز، به گونهیسنگ

 و ،ھستی ÷و عیسی ÷که به ابوبکر فرمود: مثل ابراھیم ص این سخن پیامبر
ھستی بسیار بزرگتر از این است که به  ÷و موسی ÷به عمر فرمود: مثل نوحکه  این

 ،نسبت به موسی ھستی. زیرا نوح ÷فرمود: تو نسبت به من به منزله ھارون سعلی
 ص ند. پیامبرتر از ھارون ھست بزرگتر و بلند مرتبه ‡و موسی ،و عیسی ،و ابراھیم

فرمود که شما دو نفر مثل آنان ھستید اما منظورش این نبود که شما در ھمه 
خصوصیات و ویژگیھایشان مثل آنان ھستید. بلکه در یک مورد که خود جمله حدیث 

 کند وآن ھم تندی و نرمی به خاطر خداست. بر آن داللت می
در مدینه  ص پیامبردر جانشین شدن در صورت عدم حضور  سدر اینجا نیز علی

 ÷شود به منزله ھارون است. ھمان طور که موسی که از سیاق جمله فھمیده می
نداشت بلکه به  سھارون را به جای خود تعیین کرد. این انتخاب نیز اختصاص به علی

 برتر باشد.ھا  آن ازکه  این رسید چه برسد به درجه انتخابھای قبلی نیز نمی
بگوید به  سبه خاطر آن این سخن را به علی ص برعلتی نیز که باعث شد پیام

شود در امر خالفت به آن استدالل کرد. زیرا به این خاطر بود که  اتفاق علما نمی
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او را با زنان و کودکان در که  این رسیده، از ص با حالتی گریان خدمت پیامبر سعلی
 کرد. مدینه گذاشته بود شکایت می

ھیچ ضعف و که  این تعیین شده بودند به خاطر که قبال به عنوان جانشین کسانی
ھا  آن نظیر ھمین سخن را به ص نقصی در این کار ندیدند الزم نبود که پیامبر

به این سخن به خاطر علتی بوده است. ھمان طور  سبفرماید. زمانی که اختصاص علی
که ذکر کردیم مقتضی اختصاص به این حکم نیست. پس در این حدیث ھیچ دلیلی 

نسبت  ÷به منزله ھارون ص دیگر جانشینان نسبت به پیامبرکه  این ود ندارد بروج
 اند. نبوده ÷به موسی

را در ھمه چیز به جز نبوت به منزله  سعلی صاگر کسی بگوید که پیامبر
آیا «فرماید:  که می ص لی است. زیرا این سخن پیامبرطقرار داد ادعای با ÷ھارون

دلیل است » من مثل ھارون نسبت به موسی باشی؟شوی که تو نسبت به  راضی نمی
 سخواھد رضایت او را جلب کند و او را دلداری دھد زیرا علی می ص پیامبرکه  این بر

فقط به خاطر  ص از این جانشینی احساس ضعف و کسر شأن کرده بود و پیامبر
 این سخن را فرمود. سکردن علی دتسلی دادن و خشنو

یعنی: منزلتی » به منزله ھارون نسبت به موسی«فرماید:  که می ص سخن پیامبر
شود.  و از آِن کسی دیگر نمی ،اوست برایمثل منزلت ھارون. زیرا نفس منزلت ھارون 

نفر دیگری شود. پس مثل این است که گفته  برایتواند  بلکه مشابه آن منزلت می
که در مورد  ص پیامبر شود: این چیز مثل این چیز دیگر است. و مانند این سخن

ابوبکر فرمود که مثل ابراھیم و عیسی است و در مورد عمر فرمود که مثل نوح و 
 موسی است.

که این ماجرا در سال غزوه تبوک  تاس کند این مطلبی که این موضوع را روشن می
و به دنبال  فرستاد،مکه  بهابوبکر را به عنوان امیر حجاج  ص بوده است. بعد پیامبر

گفت:  سمور؟ علیاای یا م به او گفت: به عنوان امیر آمده را فرستاد. ابوبکر سعلیآن 
به عنوان مأمور و زیردست  سو علی ،شد سبه عنوان مأمور. بنابراین ابوبکر امیر علی

خواند. دستورات او را اطاعت کرده و پشت  کرد. پشت سر او نماز می با او ھمکاری می
داد: از این سال به بعد ھیچ مشرکی حج  با مردم ندا میسر ابوبکر در روز مراسم حج 

 ارد و کسی به صورت عریان طواف نکند.ذنگ
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 ھارون در مدت زمان کمی از نبود حضرت موسی و با وجود«گوید:  میکه  این اما
او زنده بود جانشین شد. پس باید در غیبت طوالنی و بعد از وفات او به طریق که  این

در زمان حیات و غیبت  ص جواب این است که پیامبر» ن باشدأولی خلیفه و جانشی
به عنوان  سھایی مھمتر از موقعیت علی کوتاه مدت خود کس دیگری را در موقعیت

و کسانی نیز که در مدینه حضور داشتند به مراتب  ،جانشین در مدینه تعیین کرده بود
نشین تعیین کرد. بعد از را به عنوان جا سای بودند که علی بیشتر و برتر از آن دفعه

را به جانشینی منصوب کرد. لذا  سغزوه تبوک نیز در حجه الوداع کسی غیر از علی
خلیفه کردن علی پس از وفات حضرت به خاطر آن نیست که جانشین کردن وی در 

تر از جانشین کردن سایر  تر و مناسبت شایسته ص مدینه در زمان خروج پیامبر
از علی را به نگھبانی  غیرتری افرادی  چون پیامبر در موقعیتھای حساس ،اصحاب است

در مراسم  از جمله در زمان حجه الوداع که علی در یمن بود و ،از مدینه گماشته است
کسی غیر از علی را به جانشینی  ص پیوست. ولی پیامبر ص حج ھم به پیامبر

 خویش در مدینه گماشت.
 شینی در زمان حیات بعد از وفات نیز ادامه داشتهپس اگر اصل این است که جان

 در مدینه بوده است به خاطر ص الوداع به جای پیامبر باشد پس کسی که در حجه
تر  شایسته ص باشد برای ادامه جانشینی بعد از وفات پیامبر آخرین مورد میکه  این

 است.
و بر  ،اختصاص نداشته است سھا در مدینه به علی جانشینیکه  این خالصه

در طول زندگی  ص امامت داللت نخواھند کرد. زیرا پیامبر فضلیت و برتری و نیز برا
تعداد زیادی از اصحاب را به جانشینی خود تعیین  سمبارکش در مدینه غیر از علی

 و دیگران را با وجود سکرده است. اما این جاھالن فضایل عام و مشترک بین علی
 ستر نیز باشد به علی ری در این فضایل از او کاملدیگ شخصدر بعضی موارد که  این

که در بسیاری از نصوص دینی و رویدادھا نیز ھمین کار  اند. ھمان طور اختصاص داده
 اند. را کرده





 

 

 :)۱۴۵( فصل
جانشین  سعلیکه  این بیان نادانی رافضی در ادعایش مبنی بر

 تا وفات آن حضرت بر مدینه بود صپیامبر 

مدت زمان کمی از مدینه که  این با وجود ص پیامبرکه  این گوید: چھارم رافضی می
را به جانشینی منصوب کرد. پس الزم است که بعد از وفات ایشان  سخارج شد علی

او را از مدینه عزل نکرد.  ص پیامبرکه  این خلیفه باشد و به خاطر اتفاق آراء اوبه  نیز
به اتفاق  ودهدر مدینه خلیفه ب چونو  ،پس باید بعد از ایشان در مدینه او خلیفه باشد

 علما باید در غیر مدینه نیز خلیفه و جانشین باشد.
تر است و بر  ھم سستھایی است که از تار عنکبوت  این ھم از حجتکه  این جواب

 باشد: یچند وجه م
بعد از وفات عباس را جانشین  ص پیامبر اول اینکه: مثل راوندیه که ادعا دارند

اند. تمام  کنیم که ایشان ابوبکر را به جانشینی تعیین کرده یخود کرده، ما ھم ادعا م
کند و این  یاحادیث و روایات ثابت شده در این مسأله ھم داللت بر جانشینی ابوبکر م

توان به راحتی ادعا کرد اگر  یدانند. به طوری که م یرا ھمه مطلعان از منابع حدیثی م
کسی را جانشین کرده آن کس ابوبکر بوده، و اگر ابوبکر را تعیین نکرده  ص پیامبر

 دیگری را ھم تعیین نکرده است.ھیچکس  سپ
مورد از قیاس استفاده وجه دوم: شما به قیاس اعتقاد ندارید در حالیکه در این 

اید. در حالیکه ما از طریق استدالل به جانشینی عمر در مدینه در زمان  کرده
توانیم از راه قیاسی که به آن معتقدیم خالفت او را ثابت کنیم.  یم صپیامبر
مأمور است که خودش یا نیز تا در قید حیات است شاھد بر امت بوده و  صپیامبر

 شود. تمام می ص . اما بعد از وفات تکلیف و وظیفه پیامبررا مدیریت کندآن نایبش 

ا ُدۡمُت �ِيِهۡمۖ ﴿ فرمود: ÷ھمان طور که عیسی  ﴾َوُ�نُت َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا مَّ
 .»بودم، مراقب و گواھشان بودمھا  آن انیه در مکو تا زمانی «. )]۱۱۷:ةالمائد[
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او که  این و این دلیل محکمی است بر ،شاھد بودھا  آن اما نگفت که جانشینم بر
بر پیامبر الزم و واجب که  این جانشینی نداشته است پس این مسأله داللت دارد بر

روایت  ص نیست که حتمًا جانشینی برای بعد از وفات تعیین کند. ھمچنین از پیامبر

ۡيِهۡم َوُ�نُت َعلَ ﴿ گویم: من ھم مثل بنده نیکوکار خداوند می«شده است که فرمود: 
ا ُدۡمُت �ِيِهۡمۖ   .]۱۱۷: ةالمائد[ ﴾َشِهيٗدا مَّ

 .»بودم، مراقب و گواھشان بودمھا  آن انیه در مکو تا زمانی «
سوم اینکه: تعیین جانشین بر ھر سرپرست و حاکمی در زمان حیات واجب است. 

خواه پیامبر باشد یا امام باید در چیزھایی که از او دور  )١(زیرا ھر حاکم و سرپرستی
بوده و نظارت مستقیم ندارد جانشینی منصوب کند. الزم است که حاکم، خود یا 
نایبش قوانین حکومت را اجرا کنند. درباره چیزھایی که حضور داشته باشد خودش 

او دور بوده و غایب  تواند حکم کند و قوانین را اجرا نماید. اما در مواردی که از می
بر را کسی لذا باید آن را اجرا نماید.  دتوان مینھستند جز به وسیله جانشین و نماینده 

جانشینی منصوب کند تا کار امر به معروف و به که از او دور ھستند ی و مردم رعیت
بگیرد و حدود شرعی را اجرا ھا  آن نھی از منکر را انجام دھد. حقوق و مالیات را از

در  ص به قضاوت و دادرسی بپردازد. ھمان طور که پیامبرھا  آن در بینو ماید. ن
فرمود. بر  زمان حیات خود بر تمام کسانی که از او غایب بودند جانشینی تعیین می

 کرد. ھای مجاھدان و لشکریان امیری تعیین می دسته
یر ھمین اعتبار دیگری نظ ھای مردود و بی جواب این است که این دلیل و دلیل

 توان از چند نظر به آن جواب داد. بنیاد ھستند و می دلیل مثل تار عنکبوت سست و بی
ابوبکر را برای بعد از وفات  ص گوییم: ھمانطور که گفتیم پیامبر میکه  این اول

بگویند که این طور نیست بلکه ھا  رافضی خود به عنوان جانشین تعیین فرمود. اگر
گوییم که فرقه راوندیه از خود شما ھستند  ن تعیین کرد. میرا به عنوان جانشی سعلی

 عباس را به جانشینی منصوب کرد. اما روشن است که ص که پیامبر گوئید و می
گاھی داشته باشد به این نتیجه  ص به احادیث ثابت و صحیح از پیامبرھرکس  علم و آ

رسد که اگر حدیثی برخالفت کسی داللت کند تنھا بر خالفت ابوبکر داللت  می

                                           
 )و موضوعات مربوطه دیگر.۴/۱۶۸نگا: صحیح بخاری، ( - ١



 ٧٥٩ ...سکه علی ): بیان نادانی رافضی در ادعایش مبنی بر این۱۴۵فصل (

 ،و عباس وجود ندارد ساز این احادیث داللتی بر خالفت علیھیچیک  و در ،کند می
از این دو را به جانشینی ھیچیک  ص پیامبرکه  این بلکه ھمه احادیث داللت دارند بر

کسی را تعیین کرده باشد آن شخص  ص شود: اگر پیامبر منصوب نکرد. پس گفته می
 .یعل و نه ،استر کابوبو اگر کسی را تعیین نکرده باشد پس نه  ،کسی جز ابوبکر نیست

گوییم: شما به قیاس اعتقاد ندارید ولی این کار شما استدالل به  میکه  این :دوم
ات را بر جانشینی در زمان غیبت و عدم حضور قیاس است. زیرا جانشینی بعد از وف

گوییم: فرق  اید. ولی اگر ما فرض را بر یکی از دین و مذھب بگذاریم، می قیاس کرده
ھمان چیزی است که قبًال در مورد جانشینی عمر در زمان حیات و توقف آن ھا  آن بین

  ود شاھد استدر زمان حیات بر امت خ ص جانشینی بعد از وفات گفتیم. زیرا پیامبر

ا ُدۡمُت �ِيِهۡمۖ ﴿ ) گفته است:÷یسیح (عیچنانچه مس ﴾ َوُ�نُت َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا مَّ
 .»بودم، مراقب و گواھشان بودمھا  آن انیه در مکو تا زمانی «. ]۱۱۷: ةالمائد[

ن است یل بر این قول دلیشاھد و گواه بوده است و اھا  آن فه من برینگفت: که خل
اء یپس ثابت شد که بر انب ،فه انتخاب نکرده استیش خلیخو یبرا ÷یسیکه ع

امبر ین از پیند. وھم چنیفه انتخاب نمایش خلیخو یست که ھنگام مردن برایواجب ن

م که بنده یگویرا م یزیپس من ھم ھمان چ«ثابت شده است که فرمود:  صخدا 

ا ُدمۡ ﴿ ) گفته است:÷یسیصالح (ع . ]۱۱۷: ةالمائد[ ﴾ُت �ِيِهۡمۖ َوُ�نُت َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا مَّ
 .»بودم، مراقب و گواھشان بودمھا  آن انیه در مکو تا زمانی «

امر  یات بر ھر ولیفه در ھنگام حین خلیین است که گفته شود که تعیوجه سوم ا
که  ییبر او الزم است که در کارھا -ا امام یامبر باشد یپ-امر  یکه ھر ول ،واجب است

 دار شود و برای جھاد را عھدهھا  آن تا امامت نمازفه داشته باشد، یب است خلیاز او غا
را مدیریت کرده و سازماندھی کند. ھمین طور امیران را بر شھرھای مختلف ھا  آن

 ص فرمود. البته این مسأله برخالف حالت بعد از وفات است. زیرا پیامبر تعیین می
پس  ،اوست که بعد از وفات نیز اطاعتش واجب است ، ورسالت خود را ابالغ کرده است

که به عنوان امیر خود قبول دارند تعیین کنند. مثل کل  تواند کسی را امت می
فرضھای کفایی که نیاز به تعیین یک نفر معین دارند. پس معلوم شد که لزوم تعیین 

 برای بعد از وفات نیست. گرفتن جانشین در زمان حیات موجب لزوم جانشین
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در زمان حیات برای والیات و مناطق مختلف الزم  گرفتن جانشینکه  این :چھارم
برای مناطق و مسلمانانی که از او دور بودند یک نفر  ص است. ھمان طور که پیامبر

کرد تا قوانین اسالم را در آنجا برپا دارد. به اتفاق حکما و دانایان روشن  را تعیین می
ات واجب نیست. بلکه اصال امکان ندارد. زیرا امکان ندارد است که این تعیین بعد از وف

مور جزئی و کارھای ریز را بر اکه پیامبر کسی را برای بعد از وفات تعیین کند که ھمه 
ھای متعدد یکی بعد از دیگری مسایل مختلفی  عھده بگیرد. زیرا امت در زمانھا و مکان

مه مسایل و أمور خارج از توان برایشان پیش خواھد آمد در حالی که تعیین این ھ
 است.

 ،تعیین نکردن جانشین برای بعد از وفات بھتر از تعیین آن استکه  این :پنجم
ھمان طور که خداوند نیز ھمین امر را پسندیده است. زیرا خداوند به جز بھترینھا را 

 گزیند. بر نمی ص برای پیامبرش
بعد از وفات، در حق او  ص پس معلوم شد که ترک تعیین جانشین برای پیامبر

تر و بھتر از تعیین است. کسی که وجوب تعیین جانشین برای بعد از وفات را بر  کامل
 ترین آدم است. تردید جاھل بی کند زمان حیات قیاس می

با او بیعت خودشان او عمر را تعیین نکند مسلمانان  اگردانست که  ابوبکر نمی
نجام داده است به خاطر علمی که داشته به ا ص خواھند کرد. پس کاری که پیامبر

 تر بوده است. کاری را ھم که ابوبکر صدیق انجام داده است به خاطر حال او شایسته
گاھی پیامبر را نداشت به حال او شایستهکه  این  تر بوده است. علم و آ

 ص که تعیین جانشین واجب است. پیامبر یمگفته شود: فرض کنکه  این :ششم
نیز بنا بر قول کسانی که به این امر معتقد ھستند ابوبکر را برای جانشینی انتخاب 

گویند کسی تعیین نشده است باز بر جانشینی ابوبکر استدالل  کرد. کسانی ھم که می
را از مدینه عزل  سعلی ص پیامبرکه  این به خاطر«گوید:  کنند. رافضی می می

 .»نکرد
 ص رف نادرستی است. زیرا به محض بازگشت پیامبرگوییم: این ح ما در جواب می

 ص شود. ھمان طورکه دیگران نیز با بازگشت پیامبر خود به خود عزل می سعلی
به گفتن نبوده است. بعد از این ماجرا  شدند و دیگر حتی نیازی ھم عزل می



 ٧٦١ ...سکه علی ): بیان نادانی رافضی در ادعایش مبنی بر این۱۴۵فصل (

ر ملحق شد و د ص در حجه الوداع به پیامبرکه  این او را به یمن فرستاد تا صپیامبر
 شخص دیگری را در مدینه تعیین کرده بود. ص حجه الوداع نیز پیامبر

در  سخود در مدینه باشد و علی ص پیامبرکه  این کنی که با وجود آیا فکر می
 ؟!استدر مدینه  ص یمن اما باز ھم او جانشین پیامبر

ھیچ شک و تردیدی وجود ندارد که حرفھای این گونه افراد حرفھای کسی است 
گاه از احوال پیامبرکه کام کنند  گمان میھا  آنکه  این است. مثل ص ًال جاھل و ناآ

نیز ھمین طور در مدینه جانشین ایشان بوده است.  ص تا بعد از وفات پیامبر سعلی
را در سال نھم ھجری برای  او ص گویا اطالع ندارند که بعد از این قضیه پیامبر

 قرار داد. سامیر علی را ابوبکر فرستاد و او اجرای پیمانھا با
به یمن فرستاد ھمان طور که قبال معاذ و ابوموسی را نیز  سپس بعد از بازگشت او را

 فرستاده بود.





 

 

 :)۱۴۶( فصل
حدیث (وصیت) و عدم داللت آن بر بیان دروغ رافضی در مورد 

 سامامت علی

دلیل پنجم روایتی است که اکثر علمای حدیث آن را روایت «گوید:  رافضی می
وصی، جانشین و  فرمود: تو برادر، سیبه عل ص اند. روایت است که پیامبر کرده

پرداخت کننده بدھکاری و تعھد من ھستی! این سخن نص صریحی در این موضوع 
 باشد. می

 ازھیچیک  خواھیم که صحت این حدیث را ثابت کند. زیرا در جواب: اوًال: می
استدالل ھا  آن مورد اعتماد و قابل اطمینان که بتوان بدون شک و تردید بهھای  کتاب

 اند. از ائمه حدیث نیز صحت آن را تأیید نکردهھیچیک  و ،کرد روایت نشده است
اگر منظورش این است »: اند را روایت کردهاکثر علما این حدیث «گوید:  که می آنجا

قابل استدالل مثل صحیح بخاری و مسلم و ھای  کتاب که علمای حدیث آن را در
ھا  آن اند که این حدیث صحیح است، واقعا که به اند و گفته روایت کردهھا  آن امثال

و » فضایل«کتاب  دروغ بسته است. اما اگر منظورش این است که امثال ابوُنعیم در
دیگری در مورد ھای  کتاب درکه  این اند یا مغازلی و خطیب خوارزم آن را روایت کرده

فضایل روایت شده است، به اتفاق اھل علم این امر به تنھایی حتی در مسایل فرعی نیز 
توان به آن استدالل کرد چه برسد به مسأله امامت که شما قیامت را نیز بر آن  نمی
 اید. گذاری کرده پایه

دومًا: به اتفاق اھل حدیث این روایت دروغ و ساختگی است. قبال سخن ابن حزم را 
ترین اطالع و علمی  این احادیث ساختگی ھستند. ھرکسی که کم نقل کردیم که امثال

به روایات و راویان داشته باشد متوجه این مسأله خواھد شد و آن را تصدیق خواھد 
فھمد که این نوع  تردید می صحیح و ضعیف است، بیکرد. زیرا کسی که دانا به احادیث 

 حدیثھا نه تنھا ضعیف بلکه دروغ و ساختگی ھستند.
 ص را ادا نکرد بلکه درست آن است که پیامبر ص بدھی پیامبر سسوم: علی

 جو ) وسق(بار شتر)۳۰(ھنگامی که فوت کرد زرھی داشت که به عنوان گرو در برابر 



 مختصر منهاج السنة    ٧٦٤

این بدھی نیز از آن زره گرو نھاده شده  که )١(بودیک یھودی گذاشته  آن را نزد
 روایت نشده است. ص پرداخت شد و غیر از این مورد نیز بدھی دیگری از پیامبر

روایت شده است که ایشان  ص در کتاب صحیح مسلم و بخاری با نقل از پیامبر

ومؤنة اعم� ال يقتسم ورثيت ديناراً وال درهماً، ما تر�ت بعد نفقة �سايئ «فرمودند: 
وارثان من درھم و دیناری را میان خود تقسیم نکنند. آنچه ھم که : «)٢(»فهو صدقة

اگر دینی بر آن  .»ماند صدقه خواھد بود بعد از نفقه ھمسران و اجرت کارگزارم باقی می
بر صدقه نیز  کهشد  او پرداخت می (ما ترک)ی به جای مانده داراییحضرت بود حتما از 

 مانطور که در احادیث صحیح ثابت شده است.مقدم بود. ھ

                                           
 ).۴/۱۴۱نگا: صحیح بخاری،( - ١
 ).۳/۱۳۸۲)و صحیح مسلم،(۴/۱۲بخاری،(نگا: صحیح  - ٢



 

 

 :)۱۴۷( فصل
بطالن ادعای رافضی در مورد داللت حدیث پیمان برادری بر امامت 

 سعلی

گوید: دلیل ششم حدیث پیمان برادری است. أنس بن مالک از  رافضی می
در بین مھاجرین  ص ه پیامبرروایت کرده است که در روز مباھله زمانی ک صپیامبر

دید  او را می ص در جایی ایستاده بود که پیامبر سو انصار پیمان برادری بست. علی
بین او و شخص دیگری پیمان برادری نبست. به ھمین خاطر با که ماشناخت  و می

فرمود: ابوالحسن کجا رفت؟ گفتند که  ص چشمی گریان از آنجا بیرون رفت. پیامبر
فرمود: ای بالل برو و او را نزد من بیاور. بالل   صبا گریه این جا را ترک کرد. پیامبر

به او گفت: برای  لبا چشمی گریان به خانه رسید. فاطمه سبه دنبال او رفت. علی
ست بین مھاجرین و انصار پیمان برادری ب ص کنی؟ گفت: رسول خدا چه گریه می

نکرده  رھارا  گفت: خداوند تو لاما بین من و دیگری پیمان برادری نخواند. فاطمه
را برای خودش  تو ص گذارد. خداوند تو را شرمنده نکند! شاید پیامبر تنھا نمی و

را اجابت کن و با من بیا.  ص گذاشته است. بالل گفت: ای علی دعوت رسول خدا
کنی؟ او نیز علت را گفت.  سن چرا گریه میفرمود: ای ابالح ص آمد. پیامبر سعلی

شوی که با  فرمود: من تو را برای خودم گذاشته بودم. آیا خوشحال نمی ص پیامبر
دست او را گرفت و به منبر برد و  ص من برادر باشی؟ او نیز گفت: البته. پیامبر

 تمنزلفرمود: خداوندا! این از من است و من از او. بدانید که علی نسبت به من به 
گاه باشید که من موالی او ھستم علی نیز موال و ھرکس  ھارون نسبت به موسی است. آ

برگشت. عمر به دنبال او رفت و گفت: خوش  سدوست اوست. بعد از این ماجرا علی
به حالت ای ابالحسن، موالی من و ھر مسلمان دیگری شدی. این پیمان برادری بر 

 باید او امام باشد.کند. پس  برتری و افضلیت داللت می
جواب: اوًال: باید صحت این حدیث به اثبات برسد. زیرا این حدیث را ھمان طور که 

عادتش این که  این داد به ھیچ کتابی نسبت نداده است با احادیث قبل را نسبت می
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غیرقابل اطمنیان که ارزش استدالل ندارند نسبت ھای  کتاب است که احادیث را به
اینجا فقط حدیث را گفته و بدون سند رھا کرده است. مثل علمای دھد. اما در  می

گویند یا دروغی را بدون سند و سلسله راویان نقل  گذشته رافضی خود دروغ می
اسناد و سلسله حدیث بخشی از دین است و اگر  که کنند. ابن مبارک گفته: بدان می

که در این باره از او  و زمانی ،گوید ھر چیزی که دلش خواست میھرکس  اسناد نباشد
 شود. زده شده و ساکت می سؤال کنی شگفت

از اھل علم ھیچیک  ساختگی است. یدوم: این حدیث به نظر علمای روایت حدیث
کند. البته سازنده آن نیز آدم جاھلی بوده است زیرا  در ساختگی بودن آن شک نمی

کمترین معلومات در مورد ھر کسی با  دروغ بسیار آشکار و برمالیی را ساخته است.
 برد. حدیث ھمان طور که خواھیم گفت به دروغ بودن آن پی می
نقل شده است دروغ  سسوم: ھمه احادیثی که در مورد پیمان برادری علی

نیز کسی را به عنوان برادر خود انتخاب نکرد. بین دو مھاجر و یا  ص ھستند. پیامبر
تنھا در بین  ،وبکر و عمر نیز ھمین طوردو انصار نیز پیمان برادری نبست. بین اب

 در اول ورود به مدینه پیمان برادری بست. ن ھمآمھاجرین و انصار 
اما در مورد مباھله باید گفت که در سال نھم یا دھم ھجری زمانی که نمایندگان 

 اتفاق افتاد.  ندنجران به مدینه آمد
روز مباھله که «و گفت: دلیل دروغ بودن این حدیث کامال روشن ھستند، ا چھارم:

مباھله زمانی بود که » بین مھاجرین و انصار پیمان برادری بست ص پیامبر
رسیدند و سوره آل عمران نیز نازل شد.  ص نجران خدمت پیامبر نصاراینمایندگان 

در مدینه یعنی سال نھم یا دھم ھجری  ص آخر زندگی پیامبرھای  سال این قضیه در
 رویداد. 

نجار  محله بنی برادری بین مھاجرین و انصار در سال اول ھجری درپنجم: پیمان 
 بسته شد. بین این قضیه و مباھله چندین سال فاصله است.

بین مھاجرین و انصار پیمان برادری بست. در حالی که  ص ششم: پیامبر
مھاجر بودند. اصًال پیمان برادری بین آنان بسته نشد. بلکه ھردو  سو علی صپیامبر
 و سھل بن حنیف پیمان برادری برقرار کرد. سبین علی ص رپیامب
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شوی که  آیا راضی نمی«در آن روز گفته است:  ص گوید: پیامبر ھفتم: او می
این سخن را فقط  ص پیامبر» ھارون باشی نسبت به موسی ۀبه منزل ،نسبت به من

 ص پیامبرکه  این یک بار در غزوه تبوک گفته است. اھل حدیث اتفاق نظر دارند بر
 غیر از آن یکبار در ھیچ زمان و مکان دیگری آن را نگفته است.





 

 

 :)۱۴۸( فصل
 سبطالن ادعای رافضی در مورد داللت حدیث خیبر بر امامت علی

 ص اند که پیامبر دلیل ھفتم: بیشتر علمای حدیث روایت کردهرافضی گفت: 
بود. او  سدر دست علی (پرچم) زمانی که بیست و نه روز خیبر را محاصره کرد. علم

ھا به  دچار چشم درد شد و نتوانست مبارزه را ادامه دھد. یکی از فرماندھان خیبری
دا زد و به او گفت: پرچم را ابوبکر را ص ص اسم مرحب برای مبارزه آمده بود. پیامبر

مھاجران پرچم را گرفت. او تالش زیادی کرد اما کاری از  بگیر. او در میان جمعی از
نبرد و شکست خورده برگشت. فردای آن روز عمر برای مبارزه با او رفت اما او  پیش

فرمود: علی را برایم بیاورید.  ص فاصله کمی رفت و سپس برگشت. پیامبر با نیز
او را نشانم دھید. به من نشان  فرمود: ص کند. پیامبر : او چشمش درد میگفتند

دوست دارند و ھم او خدا و رسولش را  دھید مردی را که ھم خدا و رسولش او را
مقداری از  ص را آوردند. پیامبر سکند. علی دوست دارد. او از میدان جنگ فرار نمی

او بالفاصله شفا و کشید  سلیآب دھان خود را بر دستش ریخته بر چشم و سر ع
یافت. سپس پرچم را به او داد و خداوند قلعه را به وسیله او گشود و ھم او مرحب را به 

کند و دلیل  بر برتری او داللت می سھالکت رساند. این ویژگی و درجه برای علی
 دیگران از چنین مقامی برخوردار نیستند. پس باید او امام باشد.که  این است بر

توان به این ادعا جواب داد: اول: قبل از ھر چیزی باید صحت و  چند جھت می از
اما کسانی » اند اکثر علما آن را روایت کرده«گوید:  درستی این حدیث ثابت شود. او می

اند. بلکه آنچه در صحیح  که مورد اعتماد ھستند آن را به این صورت روایت نکرده
در خیبر حاضر نبود و به  ست است که علیبخاری و مسلم آمده است به این صور

بر او  ص از مجاھدان عقب مانده بود. اما عقب ماندن از پیامبر ردیخاطر چشم د
این پرچم را «قبل از آمدن او فرمود:  ص ملحق شد. پیامبر ص گران آمد و به پیامبر

را و ھم او خدا و رسولش  ،دھم که ھم خدا و رسولش او را دوست دارند به مردی می
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قبل از این  .)١(»کند گشاید و فتح می دوست دارد. خداوند به وسیله او [خیبر را] می
نیز آن را به دست نگرفته ھا  آن ازھیچیک  نیز پرچم را به ابوبکر و عمر نداده بود و

ھیچ روزی غیر «بودند. بلکه این حرف دروغی محض است. به ھمین خاطر عمر گفت: 
کرد که او پرچم را  ام. ھرکدام از اصحاب آروز می نداشته از امروز فرماندھی را دوست

آمد.  سرا صدا زد و گفتند: چشم درد دارد. علی سعلی ص بگیرد. فردا صبح پیامبر
 .»از آب دھان خود بر چشم او مالید تا شفا یافت و سپس پرچم را به او داد ص پیامبر

 ز برای جھاد آمده بود.این امتیاز به خاطر این بود که او با وجود چشم درد با
جزو کرامات آن حضرت به حساب  سرا در نبود علی ص این سخن پیامبرھیچکس 

آورد. ھمچنین در این حدیث اصال کاستن احترام و منزلت ابوبکر و عمر وجود  نمی
 ندارد.

و خدا و  ،فرمود: علی خدا و رسولش را دوست دارد ص پیامبرکه  این دوم:
ھایی که  ھا است. اما رافضی ارند حق بوده و رّدی بر ناصبیرسولش نیز او را دوست د

توانند به  بعد از ایشان مرتد شده از دین برگشتند نمی ص گویند: ھمه یاران پیامبر می
نیز از دین برگشته و  سگویند: علی این حدیث استدالل کنند. زیرا خوارج به آنان می

پذیرفت به او گفتند: تو از دین مرتد شده است. ھمان طور که وقتی مسأله حکم را 
 ای پس دوباره به آن برگرد و مسلمان شو. برگشته

علی به این سخن بر نبودن این صفت و  اختصاص امام«گوید:  آنجا نیز که میبرای 
کنیم. اوال: اگر این سخن  دو جواب برای آن ارایه می» کند ویژگی در غیر او داللت می

دھم که خدا و  این پرچم را به کسی می«فرمود:  ص گوییم: پیامبر را قبول کنیم می
و آنان نیز او را دوست دارند. خداوند به وسیله او قلعه را فتح  ،دوست دارد پیامبرش را

مجموعه این سخن به او اختصاص یافته است و آن این است که فتح به » کند می
او صورت گرفته  یک فتح مشخص به وسیلهکه  این وسیله او صورت گرفته است. ولی از

امامت با این که  این آید که برتر و بزرگتر از غیر خود باشد. چه برسد به است الزم نمی
 کار به او اختصاص پیدا کند.

به امامت شود. بلکه  سکنیم که این مسأله باعث تخصیص علی دوم: ما قبول نمی
دھم. یا امروز  مثل این است که گفته شود: این مال را به مرد فقیری یا مرد مؤمنی می

                                           
 ).۱۸۷۲-۴/۱۸۷۱)و صحیح مسلم،(۵/۱۸نگا: صحیح بخاری،( - ١
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دھم و ... این  روم. یا این پرچم را به مرد شجاعی می به عیادت مریض نیکوکاری می
این صفات در فرد دیگری وجود ندارند. بلکه داللت که  این کنند بر داللت نمی ھا هجمل
آن را از دیگران نفی که  این این شخص دارای این صفت است نهکه  این کنند بر می

 کند.
در آن وقت برتر بوده است لزومی ندارد که بعد از  سسوم: اگر فرض شود که علی

 به درجه او نرسیده یا از او برتر نشده است.ھیچکس  آن مدت
که معصوم بوده و  شود چھارم: اگر فرض کنیم که او برتر است. باز ھم دلیل نمی

برای امامت تعیین شده است. بلکه بسیاری از شیعه زیدیه و متأخرین معتزله و ... به 
امامت ھا  آن برتری او باور دارند اما با این حال معتقد به امامت ابوبکر ھستند و به نظر

 باشد. کسی که برتر نیست جایز می
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 سبطالن ادعای رافضی در مورد داللت حدیث پرنده بر امامت علی

دلیل ھشتم حدیث پرنده است: ھمه علمای حدیث روایت «گوید:  رافضی می
فرمود:  ص آوردند. پیامبر ص ای بریان شده خدمت پیامبر اند که روزی پرنده کرده

ترین مخلوق پیش خود و من را نزد من بفرست تا با من از این پرنده  خداوندا محبوب
برگشت.  سکار دارد. علی ص آمد و در زد. أنس به او گفت: پیامبر سبخورد. علی
باز آمد و در را کوبید. أنس  سدوباره ھمان دعا را تکرار کرد. علی ص سپس پیامبر

 ص برگشت. پیامبر سمشغول است! علی ص مگر نگفتم که پیامبر جواب داد:
آمد و با شدت بیشتری در را کوبید که صدای  سار علیبدوباره دعا را تکرار کرد. این 

رسید و به او اجازه ورود داد. و به او فرمود: چرا دیر آمدی؟  ص آن به گوش پیامبر
د. باز آمدم اما او دوباره مرا رد گفت: من آمدم ولی أنس به من اجازه ورود ندا سعلی

فرمود: ای أنس چرا این کار را کردی؟ او جواب  ص بار سوم آمدم پیامبرکه  این کرد تا
فرمود: ای أنس آیا در  ص داد: خواستم که این دعا شامل یکی از انصار شود. پیامبر

 بین انصار کسی بھتر و برتر از علی وجود دارد؟
 .»مخلوق نزد خداست الزم است که او امام باشد ترین پس وقتی که او محبوب

خواھیم که صحت این حدیث را به اثبات  چند جواب به این ادعا خواھیم داد: می
دروغ بسته ھا  آن اند، به ھمه علما این حدیث را روایت کرده«گوید:  برساند. آنجا که می

روایت نکرده  حدیث صحیحھای  کتاب از نویسندگانھیچکس  است. زیرا این حدیث را
اند. بلکه بعضی از مردم آن  است و ھیچ کدام از ائمه حدیث نیز بر صحت آن رأی نداده

نیز احادیثی را  ساند ھمان طور که درباره فضایل افرادی غیر از علی را نقل کرده
و در این  ،اند. در مورد فضایل معاویه نیز احادیث فراوانی روایت شده است روایت کرده

اند. اما اھل علم به حدیث ھیچ کدام از این احادیث را  ھم تألیف کردهھایی  کتاب باره
 قبول ندارند.ھیچکس  در مورد
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دوم: به نظر اھل علم و شناخت روایت، حدیث پرنده جزو احادیث دروغ و ساختگی 
ھای حدیث  تعداد زیای از حافظان حدیث سلسله«گوید:  ابوموسی مدینی می .است

اند. از جمله حاکم نیشابوری، ابوُنعیم و  ناسایی و بررسی جمع کردهپرنده را به خاطر ش
به تشیع نسبت داده شده که  این ابن مردویه. درباره این حدیث سؤال کردند او با وجود

 باشد. جواب داد: این حدیث درست نیست و ساختگی می، است
خدا  ترین مخلوق ای چندان مسأله عظیمی نیست که محبوب سوم: خوردن پرنده

بیاید تا از آن بخورد. زیرا طعام دادن به خوب و بد جایز است. در این باره نزد خداوند 
ای  ھیچ امتیاز و قربی برای این خوراک وجود ندارد. این کار ھم ھیچ کمک و استفاده

ترین  در جھت مصلحت دین و دنیا ندارد. چه کار عظیمی این جاست که محبوب
 ؟!مخلوق خدا آن را انجام دھد

گویند:  میھا  آن در تضاد است. زیراھا  رافضی چھارم: این حدیث با مذھب
ترین مخلوق خداست و او را به عنوان خلیفه  ب محبو سدانست که علی می صپیامبر

ترین  کند که او محبوب حدیث بر این امر داللت می از خود تعیین کرده بود. اما این بعد
 شناخته است. مخلوق خدا را نمی

 سکه علی دانست یا می ص پنجم: این است که گفته شود: پیامبر جواب
دانست،  دانست. اگر این مسأله را می نمیکه  این ترین مخلوق خداست و یا محبوب

توانست کسی را دنبال او بفرستد. ھمان طور که معموال به ھمین صورت یاران خود  می
علی را نزد من بیاور! زیرا او  دعا کند و بگوید: خداونداکه  این یا کرد. را دعوت می

ترین مخلوق نزد تو است. چه نیازی بود که دعایش را با ابھام بگوید؟ اگر ھم  محبوب
شد و در را بر  آورد أنس نیز از دست خواسته بیھوده خود راحت می را می ساسم علی

 دانست. این ادعای این موضوع را نمی ص بست. اگر ھم پیامبر نمی سروی علی
شود. عالوه بر این در  دانست باطل می این موضوع را می ص گویند پیامبر که میھا  آن

ه امکان نحال چگو» خود و من«ترین مخلوق به نزد  محبوب«متن حدیث آمده است: 
 ترین مخلوق به نزد خودش را نشناسد؟! محبوب ص دارد که پیامبر

اھل علم به صحیح حدیث آمده است و ھای  کتاب ششم: احادیث ثابتی که در
اند مخالف این روایت ھستند.  اجماع کردهھا  آن نیز بر صحت و قابل قبول بودن حدیث

توان با این حدیث دروغ و ساختگی که به ھیچ وجه به صحت آن رأی  حال چگونه می
 داده نشده است با آن ھمه احادیث صحیح معارضه کرد؟
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 سعلیکه  این ن ادعای رافضی در مورد داللت حدیث (سالم) بربطال

 را امیر بنامد و به وی سالم تقدیم نمایند

به اصحاب  ص اند که پیامبر روایت کرده گوید: دلیل نھم: اکثر علما رافضی می
سالم کنند و فرمود: علی سرور  سدستور داد تا به اسم امیرالمؤمنین به علی

نیکوکاری است که در قیامت مثل ھای  انسان و رھبر و پیشوای مسلمانان، امام متقیان
اسبان پیشانی سفید مشخص و نمایان خواھند بود. و فرمود: علی ولی ھر مسلمانی 

تردید علی از من است و من از علی ھستم. او  بعد از من است. باز درباره او فرمود: بی
تر است. پس   قدم و شایستهھر زن و مرد مسلمانی نسبت به نفس خودشان م نسبت به

 با این حال باید فقط او امام باشد. این احادیث نصوص درباره ھمین موضوع ھستند.
توان به این ادعا جواب داد: اول: باید سند و سلسله این حدیث را  از چند جھت می

ذکر کرده، صحت آن را ثابت نماید. اما او این حدیث را به ھیچ کتابی نسبت نداده 
 دروغ است. این حدیث در» اند اکثر علما آن را روایت کرده«گوید:  میکه  ینا است.

و  ،نه مسند ،صحیحھای  کتاب معروف حدیث وجود ندارد. نه درھای  کتاب ازھیچیک 
سنن و ... این حدیث روایت نشده است. اما اگر بعضی از کسانی که بدون ھای  کتاب نه

احادیث بسیار دیگری از این نوع، ریز و احتیاط و ھیچ گونه بررسی و تحقیق مثل 
کنند، امثال این احادیث و علم این افراد به  درشت آن را گردآوری کرده روایت می

وجود ھا  آن اتفاق ھمه علمای مسلمین قابل استدالل نبوده و لزومی در پیروی از
 سخنی راخداوند دروغ را بر ما حرام کرده است. جایز نیست که ما که  این ندارد. حال

گاھیم. به صورت تواتر و سلسله خبر و بی به خدا ببندیم که از آن بی  ص وار از پیامبر آ
 .)١(»من كذب يلّع متعمداً فليتبوأ مقعده من انلار«روایت شده است که فرمود: 

 .»جایی در جھنم آماده کندخودش ھر کس عمدًا بر من دروغی ببندد، برای «

                                           
 ).۲۲۹۹-۴/۲۲۹۸)، صحیح مسلم، (۱/۳۳صحیح بخاری،( - ١
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ی که با حدیث آشنایی دارند دروغ و ساختگی است. دوم: این حدیث به اتفاق کسان
داند که این حدیث ساختگی بوده  ترین شناختی از احادیث دارد، می ھرکسی ھم که کم

 اند. نه در ئمه حدیث در کتاب قابل اعتمادی آن را روایت نکردهااز ھیچیک  و
 ،قبولمسند قابل ھای  کتاب و نه ،سننھای  کتاب نه در ،حدیثی صحیحھای  کتاب

 روایت نشده است.
نسبت داد. زیرا گوینده آن  ص سوم: جایز نیست امثال این سخن را به پیامبر

نیز پاک و منزه از دروغ است. دروغ بودن آن به خاطر این  ص دروغگو است و پیامبر
در قیامت به خاطر کسانی که  است که، سرور مسلمانان، پیشوای متقیان و رھبر

 ص [الغر المحجلین] به اتفاق ھمه مسلمانان خود پیامبردرخشند  عباداتشان می
 است.

 .ھاست آن بعد از او سرور ساگر کسی بگوید: علی
شود: در متن حدیث دلیلی برای این تأویل وجود ندارد. بلکه  در جواب گفته می

نیز ھا  آن اند و نظیر در صدر اسالم بوده منافی آن است. زیرا مسلمانان برتر، متقی و بی
سرور، پیشوا و رھبری غیر از ایشان نداشتند. حال چگونه پیامبر  ص زمان پیامبر در

اما خبر دیگری را که بیشتر به آن نیاز  .دھد از امری که ھنوز فرا نرسیده است خبر می
رھبر روز قیامت که  این در حال حاضر است؟ سپسھا  آن کند که حکم دارند ترک می

 رھبر چه کسانی خواھد بود؟ سپس علی ،باشد می ص خود پیامبر
که اکثر مسلمانان صدر اسالم و غّر المحجلین  دارندشیعه گمان که  این مسأله دیگر

 رھبری چه کسانی را بر عھده خواھد گرفت؟ ساند. با این حال علی کافر یا فاسق شده
خیلی روشن  ص بعد از پیامبر سسرور و پیشوا و رھبر بودن علیکه  این سپس

نیز ھیچ وقت چنین حرفی نزده است.  ص و پیامبر ،است که دروغی بیش نیست
شدند  خیلی ظاھر و آشکارا به صورتی که عام و خاص متوجه می ص بلکه پیامبر

 دانستند. داد. حتی مشرکین نیز این قضیه را می ابوبکر و عمر را بر او برتری می
بر » او دوست ھر مؤمنی بعد از من است« گوید: ھمین طور آنجا که در روایتش می

در زمان حیات و وفات خود دوست ھر  ص دروغ بسته است. بلکه پیامبر ص پیامبر
مؤمنی بوده و ھرمؤمنی نیز در زمان مرگ و زندگی دوست ایشان است. آن دوستی که 

 ضد دشمنی است اختصاص به زمان ندارد.
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در غیر این حدیث درست بوده » و ھستمتو از منی و من از ت«گوید:  اما جایی که می
آنھا از «درباره طایفه أشعری فرمود:  ص و در جاھای دیگری روایت شده است. پیامبر

تو از من ھستی و من «فرمود:  سھمان طور که به علی» ھستمھا  آن من بوده و من از
 .)١(»ستماین از من بوده و من نیز از او ھ«و به جلیبیب نیز فرمود: » ھستم نیز از تو

کند  کند. ھمچنین داللت نمی شود که این سخن بر امامت داللت نمی پس معلوم می
 ص در باره او چنین سخنی گفته شده است برترین اصحاب پیامبرھرکس  که این بر

 است.

                                           
 ).۱۹۱۹-۴/۱۹۱۸نگا: صحیح مسلم، ( - ١





 

 

 :)۱۵۱( فصل
بطالن ادعای رافضی در مورد داللت دو حدیث (ثقلین) و (کشتی) 

 سبر امامت علی

روایت کرده اند:  ص آنچه اھل سنت از سخنان پیامبر خدا :گوید: دھم رافضی می
گذارم اگر به آن تمسک جویید ھرگز گمراه  که ھمانا من در میان شما چیزی را می

ام (عترتم)، و آن دو ھرگز از ھم جدا نشوند تا بر لب حوض  نشوید، کتاب خدا و خانواده
 کوثر به نزد من آیند.

شود ام در میان شما مانند کشتی نوح است! ھرکس سوارش  گوید: خانواده و می
بر وجوب تمّسک به سخنان  تتخلف کند غرق شود، و این داللھرکس  نجات یابد، و

اھل بیت است، و علی سّید اھل بیت است و طاعتش بر ھمه واجب، پس او امام 
 .»است

ارقم  بنوًال: لفظ حدیث که در صحیح مسلم از زید اپاسخ به چند صورت است: 
در میان ما کنار آبی بین مکه و مدینه  ص رسول خدا« :روایت شده اینگونه است که

اما بعد: ای مردم براستی من فقط یک نفرم «و فرمود: » نامند، ایستاد که آنرا خّم می
در میان شما و نزدیک است که پیک پروردگارم بیاید و لبیک گویم، اما دو چیز با 

پس کتاب گذارم: یکی کتاب خدا، که در آن نور و ھدایت است،  ارزش را برای شما می
سپس در مورد کتاب خدا تشویق و ترغیب بسیار  .»خدا را بگیرید، و به او تمّسک جوید

 .)١(»آورم خدا را به یاد شما میھا  آن ام، در مورد و خانواده«پس گفت:  ،فرموده
آنچه الزم است ما به آن تمّسک جوییم و متمّسک که  این و این گفته داللت دارد بر

شود فقط قرآن است. و به ھمین صورت در احادیث دیگری ھم  یبه آن ھرگز گمراه نم
آمده است، ھمچنان در صحیح مسلم از جابر در حجه الوداع روز عرفه روایت شده، 

ھمانا در میان شما چیزی «موعظه فرمود و گفت:  ص ھنگامیکه رسول خدا
شما در مورد اھید شد: کتاب خدا، و از ود ھرگز گمراه نخیچنگ زنام اگر به آن  گذاشته

                                           
 تخریج حدیث قبًال ذکرشد. - ١
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دھیم  گفتند: گواھی و شھادت می» من سؤال خواھد شد پس چه جواب خواھید داد؟
که براستی تو تبلیغت را کردی و امانتت را ادا نمودی و نصیحتت را فرمودی، پس با 

رفت  کرد و به سوی مردم نشانه می انگشت شھادت که آنرا به سوی آسمان بلند می
 .)١(ردکرار کآن را ت مرتبه سه» خدایا شاھد باش«فرمود: 

و آن دو ھرگز از ھم جدا نخواھند شد تا  –ام  خانواده –و عترتی «اش:  و اّما فرموده
 .)٢(»من وارد شوند لب حوض کوثر بر

حدیث  این این حدیث را ترمذی روایت کرده، و وقتی که از امام ابن حنبل در مورد
این حدیث را ضعیف دانسته، و صحیح سؤال شد آنرا ضعیف دانسته، و عالمان زیادی 

 اند. ندانسته
اند که مراد حدیث این است که اھل بیت  ولی گروه دیگری از علماء جواب داده

نماییم،  اند: ما ھم این را تصدیق می شوند. و گفته نمی ھرگز بر ضاللت و گمراھی جمع
 اند. ھمچنانکه قاضی ابویعلی و غیر او را ھم نام برده

ھای مذھب رافضه اتفاق نداشته، و  از ویژگیھیچیک  بر – اللهبحمد  –ت اّما اھل بی
 ھای آن دور و مبّرا ھستند. حتی از ناپاکی و زشتی

ھیچ سند صحیحی » مانند کشتی نوح است –ام  خانواده –اھل بیتم «و اّما گفته او: 
 روایتحدیث را کسی  د، وداراز کتب حدیث، مورد اعتماد وجود نھیچیک  ندارد، و در

را یافتند ھرچه  که مانند ھم قطارانش که مثل ھیزم کشان شب ھستند که کرده،
 رساند. اساسی گفته او را می کنند که بیشتر سستی و بی جمع می

ام و قرآن از  اش فرموده: که خانواده در مورد خانواده ص دّوم: یقینًا که پیامبر خدا
و البته ایشان صادق و  ،د شوندتا در حوض کوثر بر من وار شد ھم جدا نخواھند

اھل سنت  از باشد و طوایفی مصدوق است، و این دلیل بر حّجیت اجماع اھل بیت می
خود یادآور این نکته شده » معتمد«ھم در کتاب  علییأبو  اند، قاضی کرده این را تأیید

 است.
رساند: از پسران عباس گرفته، تا فرزندان   کل بنی ھاشم را می –عترت  –اّما کلمه 

طالب و بقیه نزدیکان  عبدالمطلب، و ھمه فرزندان ابی بنعلی، و فرزندان حارث 

                                           
 تخریج حدیث قبٌال گفته شد. - ١
 د.تخریج حدیث قبٌال گفته ش - ٢
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 ص رسول خدا –عترت –نیست، و سید و سرور » عترت«ی یو علی به تنھا صپیامبر
 باشد. می

اند، و حتی امامان اھل  برتری علی اجماع نداشتهھمه اھل بیت بر امامت و  –سوم 
 دارند. غیر او ابوبکر و عمر را در امامت برتر و مقّدم می بیت مانند ابن عباس و

اجماع اّمت که  این با دلیل قویتر از خود تعارض دارد، و آنھا  آن گفته -چھارم 
متی از اجماع شود. به دلیل کتاب و سّنت و اجماع، و اھل بیت قس حّجت محسوب می

برترین اّمت که  این آید، بر اھل بیت ھم الزم می اجماع ،ھستند، و از اثبات اجماع اّمت
 آید. باشد. ھمچنانکه قبًال گفته شد و دوباره ھم می می سابوبکر





 

 

 :)۱۵۲( صلف
بطالن ادعای رافضی در مورد داللت احادیث دروغ و جعلی که 

 است آنر دلیل بر امامت وی دانسته است سداللت بر محبت علی

اند از وجوب محّبت  اھل سنت روایت کرده درباره آنچه» یازدھم«گوید:  رافضی می
ل در مسندش روایت کرده: که ھمانا رسول امام احمد بن حنب سو والیت علی

دست حسن وحسین را گرفت و فرمود: کسی که مرا دوست بدارد و این دو را  صخدا
باشد. ابن خالویه از  و پدر و مادرشان را دوست بدارد او روز قیامت با من در یک جا می

 دوست دارد که به دستهھرکس  فرمود: ص حذیفه روایت کرده که گفت: رسول خدا
یاقوتی که خداوند به دست خودش درست کرده و فرموده: درست شو او ھم 

 فرمانبرداری نموده و درست شده، تمّسک جوید، باید والیت علی را بعد از من بپذیرد.
به علّی فرمود: محّبت تو  ص سعید ھم روایت شده که گفت: رسول خدا و از ابی

دار تو، و اولین  شود دوست ھشت میکینه تو نفاق، و اولین کسی که وارد ب و ،ایمان
شود بدخواھان تو، و به راستی خداوند تو را سزاوار این مقام  کسی که داخل دزوخ می

 دانسته پس تو از منی و من از تو ھستم، و ھیچ پیامبری بعد از من نیست.
را دیدم در  ص از شقیق بن سلمه از عبدالله ھم روایت شده که گفت: رسول خدا

فرمود: این ولی من است و من ولی او ھستم. من با  حالی که دست علی را گرفته و می
کنم و با کسانی که با او در صلح به سر  کسانی که دشمن او ھستند دشمنی می

 کنم. د صلح مینبر می
فرمود: جبرئیل از سوی خداوند  ص کند. پیامبر أخطب خوارزم از جابر روایت می

گ سبز رنگی را آورد که در آن به رنگ سفید نوشته شده بود. من محبت علی برایم بر
و  .م واجب کردم. پس تو این امر را از سوی من به مردم برسانترا بر [ھمه] مخلوقا

احادیث روایت شده در این باره از طریق مخالفان ما [اھل سنت] فراوان است که بر 
 افضل بودن و استحقاق او برای امامت داللت دارد.
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باشد.   خواھیم که در نقل مطالب امانت داشته توان گفت: اوًال: از او می در پاسخ می
 این امر از او بعید است. که

کند امام احمد آن را روایت کرده است باید گفت: اوًال  ادعا میکه  این م در پاسخدو
 در زمینه حدیث دارد. که دررا المسند وفضایل الصحابه  ر:کتاب مشھو وامام احمد د

که در آن ضعفی دیده  احادیثی را خود و در مسند. ارا روایت کرده است یاحادیثھا  آن
ارای ضعف باشند شایسته روایت نکرده است. زیرا چنین مواردی که مرسل یا د هشد

نیست در (المسند) ذکر شود. عالوه بر این پسرش عبدالله به آن کتاب مطالب و 
نقل و احادیثی را افزوده است. سپس قطیعی که کتاب را از عبدالله بن احمد روایت 

کرده است او ھم خود بدان اموری را افزوده است که به اتفاق اھل معرفت در آن 
 شود. ده میاحادیث ساختگی دی

این رافضی و امثال او از میان علمای نادان رافضیان مطالب را از این نویسنده 
کنند ھمه آنچه را قطیعی یا عبدالله بن احمد  و گمان میکرده [یعنی قطیعی] نقل 

و میان استادان امام احمد و  ،اند، امام احمد خودش نیز آن را نقل کرده است نقل کرده
 تی قائل نیستند.استادان قطیعی تفاو

با این وجود حدیث اول از جمله موارد اضافه شده توسط قطیعی به کتاب است که 
آنرا از علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر روایت کرده  ضمینصر بن علی جھ

کتاب (الموضوعات) [احادیث ساختگی] حدیث دوم را ذکر و بیان  است. ابن جوزی در
ما روایت این حدیث توسط ابن خالویه بر این امر داللت کرده است که ساختگی است. ا

خوارزم نیز  أخطبو روایت  ،کند که این حدیث به اتفاق اھل علم صحیح است نمی
ھای مختلفی را روایت کرده است که به اتفاق علما  چنین است. زیرا او اکاذیب و دروغ

 ترین احادیث ساختگی است. از زشت
را روایت کرده است، در نظر علمای حدیث ھا  آن ن خالویهثانیًا: این احادیثی که اب

 دروغین و ساختگی ھستند.
شود  اولین کسی که وارد جھنم می«ھمچنین این ادعای او نیز که گفته است 

چنین است. آیا ھیچ  .»کینه و بغض در دل داشته باشد کسی است که نسبت به تو
ولھب، فرعون و مشرکان دیگر وارد مسلمانی معتقد است که خوارج قبل از ابوجھل، اب

 شود؟! جھنم می
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 .»شود دوستدار توست اولین کسی که وارد بھشت می«کند که  ھمچنین او ادعا می
آیا انسان عاقل ممکن است معتقد باشد که علت اساسی دخول پیامبران به بھشت 

وند به خدا محبتو  ،و پیامبران دیگر ص نه محبت خداوند و پیامبر ،محبت علی است
 علت این امر نیست؟ ص و پیامبرش
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کند که مخالفین علی را تکفیر  رافضی به احادیثی استناد می

 دهم نماید و ما به آن پاسخ می می

خطب خوارزم با إسنادش از ابوذر غفاری روایت کرده أگوید: دوازدھم:  رافضی می
علی بر سر خالفت دشمنی کند کافر است و در  فرمود: ھرکس که با ص است: پیامبر

درباره علی تردید داشته باشد کافر ھرکس  و ،خدا و پیامبرش جنگیده است واقع با
 است.

بودم. پیامبر مشاھده کرد که علی در  ص از انس روایت شده است: نزد پیامبر
حال آمدن است، فرمود: من و این فرد [علی]، [حجت بالغه] دلیل آشکار خداوند بر 

 مردم ھستیم.
شنیدم که خطاب به  ص قشیری روایت شده است: از پیامبر حیدهاز معاویه بن 

به صورت  علی فرمود: ھرکس از دنیا برود در حالی که نسبت به تو کینه و بغض دارد
 یھودی یا مسیحی از دنیا رفته است.

که  این خواھیم در نقل روایت دقت کنند. صرف میھا  آن در پاسخ باید گفت: اوًال از
کند. به  خوارزم حدیثی را روایت کرده است بر صحت آن داللت نمی بیخطموفق 

ده است عالوه این در صورتی است که از احادیث دروغین و افتراھایی که گردآوری کر
ندیشد و اآوری کرده است بی جمع أخطباطالعی نداشته باشیم. اما کسی که در آنچه 

 تأمل کند، خواھد گفت: پروردگارا تو پاک و منزھی و این افترای بزرگی است.
گاھی داشته باشد، گواھی می دھد که این احادیث  ثانیًا: کسی که به علم حدیث آ

 ھستند. ص به پیامبر دروغین و افترا
اند پس چرا از آن در میانشان  این احادیث را اصحاب و تابعین روایت کرده ثالثًا: اگر

نقل کرده است؟ و در چه کتابی ھا  آن سخنی به میان نیامده است؟ چه کسی آن را از
حاکم ھا  آن اند؟ کسی که از آنچه میان این احادیث را روایت کردهھا  آن آمده است که

 که این احادیث ساخته دست دروغگویان پس از یابد در میبود اطالع داشته باشد 
 اند. نسبت داده ص که به دروغ آن را به پیامبر ھاست آن
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رابعًا: دریافتیم که مھاجرین و انصار مسلمان بودند و خداوند و پیامبرش را دوست 
ھا  آن به رھبری ص او را دوست داشت و ابوبکر پس از پیامبر ص داشتند و پیامبر

اب شد. این حقایق بزرگترین چیزی است که صحت و عدم صحت این احادیث را انتخ
کند. پس چگونه ممکن است آنچه را به وسیله تواتر یقینی به ما رسیده است  روشن می
آن است که آن را اخبار آحاد بنامیم که ھیچ  از تر ارزش  کنیم که کم لیتبدبا روایاتی 

حدیث ھمگی بر این امر اتفاق دارند که این امور راوی راستگویی ندارند؟ بلکه علمای 
 موردھای  کتاب از بزرگترین دروغھا ھستند به ھمین دلیل چیزی از این قبیل در

اعتماد در علم حدیث وجود ندارد. بلکه علمای حدیث ھمگی به ساختگی و دروغین 
 معتقدند.ھا  آن بودن

اشاره ھا  آن خداوند از به رضایت و ستایش خامسًا: قرآن کریم در چندین مورد

ٰبُِقونَ ٱوَ ﴿ فرماید: میدر . مثًال خداوند کند یم لُونَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نَصارِ ٱوَ  لُۡمَ�ِٰجرِ�نَ ٱِمَن  ۡ�

َ
�ۡ 

ِينَ ٱوَ  َبُعوُهمٱ �َّ ُ ٱ�ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ  �َّ  .]۱۰۰: ةالتوب[ ﴾َ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�ۡنهُ  �َّ
روی یپھا  آن ی ازیکه به نکسانی کن و انصار، و ین از مھاجریشگامان نخستیپ«

 .»ز) از او خشنود شدندی(نھا  آن خشنود گشت، وھا  آن ردند، خداوند ازک
ضرورتًا بدین معنی است که او خداوند و و سادسًا: این احادیث طعن نسبت به علی 

را تکذیب کرده است. به ھمین دلیل نتیجه صحت آن تکفیر ھمه صحابه  ص پیامبر
اعم از علی و غیره خواھد بود. اما کسانی که با او بر سر خالفت دشمنی کردند، در این 

 اساس این نصوص عمل نکرد. بلکه آمیز، کافرند و علی ھم بر حدیث دروغین افترا
جنگید خوارج ھا  آن دانست. بدترین گروھی که علی با را مؤمن و مسلمان میھا  آن

را کافر ندانست. بلکه غارت ھا  آن انند کفار رفتار نکرد وھمھا  آن بودند. با این وجود با
گفت: شما بر ھا  آن و قبل از جنگ به ،حرام اعالم کرد راھا  آن اموال و به اسیر گرفتن

این حق را دارید که شما را از مساجد خودمان بیرون نکنیم و حقتان را از فیء  ما
دم خود  گفت: اگر زنده ماندم من ولّی بپردازیم. زمانی که ابن ملجم او را زخمی کرد، 
 ھستم. ولی او را به علت کشتنش کافر ندانست.

اما درباره اھل جمل باید گفت که به صورت متواتر نقل شده است که او نیروھایش 
کشتن اسیرانشان، غنیمت  ھا، ھای سپاه جمل، تاختن بر تن زخمی را از تعقیب فراری

براساس این نصوص کافر ھا  آن شان منع کرد. اگر خانوادهاموالشان و به اسیر گرفتن 
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 سبودند، اولین کسی که آن را تکذیب کرده است، علی بوده است. پس لزومًا باید علی
 کافر بدانند.  را

ھمچنین اھل صفین نیز چنین بودند. امام علی بر روی کشتگانشان نماز خواند و 
تم و علیه ما شورش کردند، شمشیر، پاکشان ان ما بودند که به ما سربرادھا  آن فرمود:

را برادر ھا  آن گزارد و نماز نمیھا  آن کافر بودند، ھرگز بر در نظر اوھا  آن کرد. اگر
 دانست. شان نمی کرد و شمشیر را وسیله پاکی خطاب نمی

گاه  منظور در اینجا سخن درباره تکفیر نیست. بلکه می خواھیم خوانندگان را آ
نسبت داده  ص ھا به دروغ به پیامبر یابیم که این گفته ن احادیث در میکنیم که از ای

 ،و مخالفانش است سشده است و بر خالف دین اسالم ھستند که مستلزم تکفیر علی
و کسی که به خداوند و روز قیامت اعتقاد داشته باشد ھرگز آن را بر زبان جاری و بدان 

باشد. پس نسبت دادن  ص سخن پیامبر خداکه  این چه برسد به ،کند اعتقاد پیدا نمی
احترامی به اوست. در این شکی نیست که این  بزرگترین طعن و بی ص آن به پیامبر

خواھد اسالم را به تباھی بکشد. نفرین خداوند بر کسی  کار زندیق ملحدی است که می
ن نسبت داده است. بھترین مژده برای او سخ ص باد که این افتراھا را به پیامبر

بر من دروغ ببندد پس جایگاه خود را در آتش مھیا ھرکس  است که فرمود: ص پیامبر
 .کند. [در انتظار دخول در آتش باشد]
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 ان بطالن داللت آنیو آثار و ب موقف رافضی در مورد اخبار

امامیه معتقدند: زمانی که دیدیم مخالفانمان امثال این احادیث را «گوید:  رافضی می
کنند و ما چندین برابر آن را از رجال ثقه و مورد اعتماد آن روایت کردیم،  روایت می

 .»پیروی از آن بر ما واجب و عدول از آن حرام خواھد بود
دانید  را ثقه و مورد اعتماد میھا  آن تردید رجال شما که : بیدر پاسخ باید گفت

کنند. از آنجا که اھل  نھایتًا مانند کسانی ھستند که این احادیث را از جمھور روایت می
تر و دروغگوتر  نادانھا  آن دانند که این افراد دروغگو ھستند و شما از علم ضرورتًا می

و حکم کردن براساس آن برایتان ممنوع است. از چندین  ،پس عمل به آن ،ھستید
 توان به این سخن اشکال گرفت:  جھت می

دانید کسانی که این احادیث را  توان به این شیعیان گفت: از کجا می میکه  این اوًال:
را درک ھا  آن اند ثقه و مورد اعتماد ھستند در حالی که شما در گذشته روایت کرده

ندارید که ھا  آن در شرح احوالھایی  کتاب الشان اطالع ندارید و شمااز احو نکرده و
درباره اخبارشان که آن را از ثقه و ... تمیز دھد، نوشته شده باشد. ھمچنین اسانید را 

دسترستان است از علمی که نزد در بشناسید؟ بلکه علمی که ھا  آن ھم ندارید که افراد
دارند که ھالل و ھایی  کتاب ھا آن ست. بلکهاکثر یھودیان و مسیحیان است بدتر ا

ھای  کتاب ی باا همخالفت یا معارضھا  آن و اکثر ،اند آنرا برایشان وضع کرده )١(شماس
. اما درباره شما باید گفت اکثر مسلمانان نسبت به روایات شما ھالل و شماس ندارند

اطالعی ھا  آن الکنند و شما نسبت به احو و دروغ شما را بیان می ،ورزند طعن می
تا امروز  سندارید. عالوه بر این تواتر غیر قابل انکار دروغگویی شیعیان از زمان علی

احادیث ھا  آن که اھل حدیث از خوارج بیزارند و درباره دانید و شما می ،ثابت شده است
حدیث را  )۱۰(کنند و بخاری برخی از آن و مسلم  روایت می ص فراوانی را از پیامبر

روایت  ص حدیث از پیامبرصحیح  ت کرده است. اھل حدیث به آنچه به طریقروای

                                           
 کشیش است. ۀتر از رتب اش پایین فردی که رتبه - ١
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نسبت  را به دروغ بستنھا  آن نسبت به خوارج بغضشانشده باشد، معتقدند. با وجود 
ھا  آن اند و اھل سنت را امتحان و آزمایش کردهھا  آن به خوارج وادار نکرده است. بلکه
باید گفت که اھل حدیث، فقیھان، مسلمانان، بازرگان، را راستگو یافتند. اما درباره شما 

در گذشته و حال با شما معاشرت داشته و کسانی که  و ھمه مجاھدانو  (مردم) عوام
دھند که فرقه شما دروغگوترین فرقه است و چنانچه در  دارند. بر این نکته گواھی می

ھای  و چنانچه در فرقه ،تھا بیشتر اس آن راستگو یافت شود افراد راستگو در سایر فرقه
این امر بر انسان عاقل  ، ودیگر دروغگویی یافت شود، دروغگو در میان شما بیشتر است

کند، خداوند  ھایش پیروی می ی که از ھوی و ھوسسک ماند. اما منصف پوشیده نمی
قلبش را تاریک و کور کرده است. ھرکس خداوند او را گمراه کند، ھرگز ولی و 

 اھد یافت.راھنمایی نخو
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 مبنی بر امام بودنش سبطالن استناد رافضی به زهد علی

از و روش چھارم: درباره دالیلی که بر امامت امام علی وجود دارد «رافضی گفت: 
 .»ستدلیل ا )۱۲(احوال او استنباط شده است که 

بود. سپس ھا  آن ترین فرد داناترین و شجاع سپس گفت: او پرھیزکارترین، عابدترین،
 انواع امور خارق العاده و ھمه فضایل را به روش پیشین برای او ذکر کرد و گفت: 

 زاھدترین و پرھیزکارترین مردم بود. ص اوًال: او پس از رسول خدا
در پاسخ باید گفت: ھرگز چنین نیست؛ زیرا کسانی که از احوال اصحاب اطالع 

 ص اند و دانشمندان معتقدند که پرھیزکارترین مردم پس از رسول خدا کافی داشته
اند. این بدان علت است که ابوبکر اموالی را به  بر اساس زھد شرعی، ابوبکر و عمر بوده

کرد. و در حالی که کامًال فقیر بود  مصرفدست آورده بود ھمه آن را در راه خداوند 
پرداخت. عمر و  ر رفت و به خرید و فروش میخالفت را به عھده گرفت. روزی به بازا

روی؟  علی او را دیدند در حالی که چند عبا بر روی دستش بود. به او گفتند: کجا می
ام؟ این خبر به  ام را رھا کرده کنی کسب معیشت برای خانواده پاسخ داد: آیا گمان می

ال تعیین کردند. او الم ابوعبیده و مھاجرین رسید. در نتیجه برای او چیزی را از بیت
برای او قسم یاد کردند که ھر ھا  آن عمر و ابوعبیده را برای صحت این کار قسم داد.

و  جا گذاشت هبیت المال بدر روز دو درھم برای او حالل است. سپس مالش را 
شده  المال وارد اموال او ھنگامی که از دنیا رفت به عایشه دستور داد آنچه را از بیت

درھم ارزش نداشت و کنیزی  )۵(ای یافت که  ای پنبه بدان باز گرداند. عایشه پارچه
را برای عمر ھا  آن داد. یا غالمی حبشی و شتری الغر. می حبشی که پسرش را شیر

گیری؟ عمرگفت: نه  را از خانواده ابوبکر میھا  این فرستاد. عبدالرحمن به او گفت: آیا
در طول حیاتش گناھکار نبوده است و ھا  آن علت استفاده ازبه خدا قسم، ابوبکر به 
 گیرم. را به عھده میھا  آن پس از او من مسئولیت
گویند: علی پرھیزکار بود اما ابوبکر از او پرھیزکارتر بود. زیرا  برخی از علماء می

راه ابوبکر در آغاز اسالم آوردن اموال فراوان و تجارت پررونقی داشت که ھمه آن را در 
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خدا انفاق کرد. وضعیت او در دوران حکومت و خالفت آن گونه بود که شرح دادیم. 
 المال بازگرداند. از خود بر جای گذاشت به بیت سپس آنچه را

 ۀاش بر عھد در اول اسالم فقیری بود که نفقه سابن زنجویه گفته است: و علی
ن مال و دارائی از قبیل کرد و بعد از آ می جاو بر بقیه خرکه  این دیگران بود نه

و آنگاه که شھید شد نوزده  ھای وقفی را بدست آورد درختان خرما و زمین ،ھا همزرع
و امر نکرد که آنچه از  -الحمد للهو- ،کنیز و چھار زن داشت و این ھمه مباح است

 ،سنند. و بعد از وفات علیاان برگردننده به بیت المال مسلماامال دنیا از او باقی م
برای مردم صحبت کرده است که شریک نخعی از عاصم بن کلیب  سندش حسنفرز

از محمد بن کعب قرظی شنیده است که علی گفت: به یاد دارم که در زمان رسول 
بستم و امروز زکات مال من به چھل  ی بر شکم خود سنگ میگخدا از شدت گرسن

و  ،این قول را امام احمد از حجاج از شریک نخعی روایت نموده است ،رسد ھزار می
ده است. و در روایت دیگر چھار ھزار رابراھیم بن سعید جوھری نیز این روایت را آو

 ذکر شده است.

  .زاھد بودند باین کجا و زھد صدیق اکبر کجا؟ اگر چه ھر دو
گوید:  حابه بوده است! میند که علی زاھدترین صا هابن حزم گفته است: بعصی گفت

دور نگاه داشتن  ،زھدو این جاھل دروغ گفته و معنی زاھد را ندانسته است. چرا که 
به سوی  ھای دنیا و میل کردن از لذت ، دوریمال و ثروت ،نفس از شھرت طلبی

 فرزندان و اطرافیان است.
 معنای دیگری ندارد. ،زھد غیر از این

که بر اخبار و تاریخ  مال و ثروت بر کسانی ب وو اما دور نگه داشتن نفس از ح
 بینائی دارند پوشیده نیست که ابوبکر صدیق ھنگامی که اسالم آورد مال و ثروت

گفته شده است که چھل ھزار در راه خدا به مصرف رساند و غالمھا و  داشت. و یفراوان
شدند  عذیب میاین دین ت فی که اسالم را قبول کرده بودند و به خاطرعکنیزھای مستض

ن ھمه مال و آدر ھنگام ھجرت با رسول خدا از مکه به مدینه از که  این را آزاد نمود تا
را نیز با خود برداشته و درھمی ھا  آن شش ھزار درھم برایش باقی ماند که تنھا ثروت

منوره در راه خدا انفاق  ۀن مال را در مدینآباقی نگذاشت و باز  برای فرزندان خویش
آنگاه که  ،نده بودارد و تنھا یک عبا برایش باقی مکنمود و چیزی برای خود ذخیره ن

وشید و پ نرا میآشد  چون سوار می و ،گسترانید مینشست عبا را در زیر پای خویش  می
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 از غنائم( ،صحابه ثروتمند شده و زمین و مال فروان داشتند ۀاین در حالی بود که بقی
خویش را در راه  ۀاما کسی که داشت )ورده بودندآبدست  و یا کسب تجارت حالل

 آنرا برای خویش نگھدارد زاھدتر است. که خداوند متعال انفاق نماید از کسی
و نه  ،به خالفت رسید کنیزی برای خدمت خویش نگرفت سو چون صدیق اکبر

بیت  از نچه کهآار گرفت در حال احتضار قر ایشانچون  یاد شد. وزمال و ثروت او 
حساب کرد و از  معاش مستمر) گرفته بود را ھا برای خویش (در بدل المال مسلمان

 به او رسیده بود به بیت المال باز گردانید.که مال شخصی که داشت و یا غنائم جنگی 
و نه غیر  سھیچکدام از صحابه کرام نه علیکه شکی نیست و این ھمان زھد است 

 ،ندا هبود قهیطرنیز به این  حابوذر و ابوعبیده بن جراکه  این اند مگر هداشت رااین زھد  وا
و باز ھم فرق در اینجاست که ابوبکر خلیفه و امیر (پادشاه) کشور اسالمی بوده و ابوذر 

از  رویگردانی( در زھد سو عمر بن خطاب ،د عادی و رعیت بودنداو ابوعبیده از افر
و از علی و امثال او خیلی باالتر  ،ابوبکر صدیق قرار داشت مال دنیا) در مرتبۀ پس از

 بود.
مال حالل مقدار خیلی زیادی بدست آورد چھار ھمسر و نوزده کنیز از  سعلی او ام
چھار فرزند  و در ھنگام شھادتش بیست و ،ھا و غالمان از او باقی ماند خادم هبه اضاف

 .داشت (پسر و دختر)
فراوانی از زمین و دارائی بر جای گذاشت که ھر کدام از میراث ھا  آن که برای

 رفتند. ثروتمندان قوم بشمار می
علم به اخبار و آثار داشته باشد این  میکھا اخبار مشھوری است و ھر که  این
 تواند انکار کند. نمی را ھا واقعیت
له خیلی أمس ،رایش به سوی اقوام و خویشانگمحبت اوالد و فرزندان و  او ام

واضحتر از این است که توضیح داده شود. ابوبکر فرزندی چون عبدالرحمن داشت که 
و  ،شماری بود در مھاجرین اول و صاحب فضائل بی ص از یاران قدیمی پیامبر

چون طلحه بن عبید الله که از مھاجرین اول و صاحب  یخویشاوندان چنین اقوام و ھم
در زمان ابوبکر صدیق که  این و با وجود ،شماری بود و از سابقین اسالم است فضائل بی

 ،مکه مکرمه ،طائف ،بحرین ،حضرموت ،عمان ،مناطق وسیعی چون ھمه نواحی یمن
از اقوام خویش را وظیفه و منصبی نداد و اگر ھیچیک  ۀ حجاز فتح شده ویو بق ،خیبر
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 پروری وخویشاوندداد یقینًا که شایسته بودند و ابوبکر صدیق از  منصب میھا  آن به
 دچار ھوی و ھوس شوند ترسید. شخویشاوندانکه  این

از خاندان بن عدی را با ھیچیک  و را متابعت کردنیز او  سعمر ،سپس از صدیق و
و تمامی نواحی مملکت  ،مصر و وجود وسعت امپراطوری اسالمی (بعد از فتح شام

میسان گماشت ر شھبن عدی را بر  نتنھا نعما فارس تا خراسان) به منصب نرسانده و
 و خیلی سریع او را عزل کرد.

جرین سابق بودند و این ااز مسلمانان و مھ ھمۀ بنو عدی (قبیلۀ) عمر بن خطاب
بنو عدی از مکه به  ۀھای دیگر قریش وجود نداشت (چرا که ھم هخصوصیات در شاخ

 .مدینه ھجرت کرده بودند)
ابوالجھم  ،ید بن زیدھای برجسته و متمایز چون سع و در میان بنوعدی شخصیت

ی کم ھھای علمی و فق خارجه بن حذافه و معمر بن عبدالله و شخصیت ،بن حذیفه
 بن عمر وجود داشت. هنظیری چون عبدالل

و نه ھم عمر  ،ابوبکر صدیق فرزندانش عبدالرحمن را پس از خویش خلیفه نگماشت
 با وجود ،نه در زندگی و نه پس از مرگ خویش منصب و مقام داد ،فرزندش عبدالله را

حتی بعضی از مردم به  و ،عبد الله بن عمر از بھترین دانشمندان صحابه بودکه  این
 ۀو الئق و شایست ،بعد از خویش خلیفه انتخاب نماید را که او عمر پیشنھاد دادند

عمر  لیو ،کرد ھیچکس اعتراض نمینمود  اگر او را خلیفه انتخاب می خالفت نیز بود و
 این کار را نکرد.

ھای  اقارب و خویشاوندانش منصب به به خالفت رسید سو دیدیم آنگاه که علی
قثم و معبد  ،نعبید الله را والی یم ،داد بطوریکه عبدالله بن عباس را والی بصرهمھمی 
ام ھانی بنت ابو  ،و جعد بن ھبیره (پسر خواھرش ،هعباس را والی مکه و مدین پسران

الی مصر وطالب) را والی خراسان و محمد بن ابوبکر (پسر ھمسر و برادر فرزندش) را 
 قرار داد.

 خلیفه باشد.ھا  آن اضی نمود که فرزندش حسن بعد از مرگ او بررو مردم را 
ابن عباس  بهکه  این و نه ھم بر ،ما منکر شایستگی حسن برای خالفت نیستیم

ی که فرزندی چون عبد الله بن صم: شخیگوی داد اعتراض داریم! اما میرا والیت بصره 
عمر و یا محمد بن ابوبکر را پس از خود ولیعھد انتخاب ننمود (در حالیکه شایستگی 

کسانی چون طلحه بن عبید الله و سعید بن زید امامت و والیت به خالفت را داشت) و 
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کسی است که بر آنچه به او مباح شکی نیست این چنین شخصیتی زاھدتر از  ،نداد
 است (امارت و والیت خویشان و اقوام) عمل نماید.

زاھدترین  سارتا) ثابت شد که صدیق اکبرھتا چ پس به برھان ضروری (دو دو
 حائز این مقام است. سصحابه بوده است و پس از او فاروق اعظم
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علی دنیا را سه طالق داده که  این بطالن ادعای رافضی در مورد

 است و برخی از مسائل دیگر 

آن را تمام  ،گوید: علی دنیا را سه طالقه کرد و غذای او نان جو بود رافضی می
اش را آنقدر  پوشید. زره ھای خشن می کرد تا حسنین در آن غذا نریزند. او لباس می

زده بود که دیگر جایی برای وصله زدن نداشت. حمایل و بند شمشیر و  وصله
 ص کند: از پیامبر اخطب خوارزم از عمار روایت می کفشھایش از لیف خرما بود.

که ھیچ  را به وسیله زینتی آراسته است وند توای علی خدا«فرمود:  شنیدم که می
تر از آن نزد خداوند نیاراسته است: تو را در  ای را به وسیله زینتی دوست داشتنی بنده

دنیا زاھد و آن را در نظرت منفور کرده است. فقرا را در نظرت دوست داشتنی کرده و 
به عنوان امام قبول کردند.  ھم تو راھا  آن ،مند شدی از خودت عالقهھا  آن تو به پیروی

را تصدیق و به راستی از  حال کسی که تو را دوست داشته باشد و تو ای علی! خوش به
یاد کند. وای بر کسی که از تو منفور باشد و بر تو دروغ ببندد. اما کسی که تو را  تو

ت د و صادقانه از تو یاد کند، برادران ایمان و شریکان تو در بھششدوست داشته با
 تردید خداوند بندد بی  ھستند. اما کسی که از تو بیزار و متنفر است و به تو دورغ می

 کنندگان قرار خواھد داد. را در جایگاه دروغگویان و تکذیبھا  آن
گوید: عصر ھنگام بر علی وارد شدم دیدم نشسته است و جلویش  سوید بن غفله می

و به علت شدت ترشیدگی بوی بشقابی است که در آن شیر داغ ریخته شده است 
رسید و در دستش قرص نان جو بود و گاھی آن را با دستش  شدیدی از آن به مشام می

شکست. نان را در بشقاب شیر  توانست با زانویش آن را می شکست. چنانچه نمی می
ام. گفت:  از غذای ما بخور. گفتم: من روزه ترشیده خرد کرد و گفت: نزدیک شو و

فرمود: کسی که روزه او را از غذایی که دوست دارد باز  می ص ل خداشنیدم که رسو
مند سازد. سوید  دارد، خداوند بر خود فرض کرده است که او را از غذای بھشت بھره

ه آیا از خدا درباره این فضر تو ای بگوید: به کنیزش که ایستاده بود گفتم: وای  می
کنید؟ پاسخ داد: از ما خواسته  ترسی؟ آیا غذای او را از اضافات پاک نمی پیرمرد نمی
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گوید: قسم به  ای؟ سوید می از امام پرسیدم: چنین گفته است غذایش را غربال نکنیم.
جان پدر و مادرم او کسی بود که غذایش را غربال نکرد و سه روز از غذای جوین سیر 

 را قبض روح کرد. خداوند اوکه  این نشد تا
قنبر را برای انتخاب یکی از آن دو آزاد  خشن خرید. او روزی دو لباس درشت و

گذاشت و خود دیگری را پوشید. مشاھده کرد آستین آن از انگشتانش بلندتراست آن 
اویه بر مع ،گوید: پس از کشته شدن امیرالمؤمنین علی را قطع کرد. ضرار بن ضمره می

وارد شدم. گفت: علی را برایم توصیف کن. گفتم: مرا معذور دار! گفت: باید این کار را 
ای نیست، بدانکه به خدا قسم او دوراندیش و قوی بود.  بکنی. گفت: حال که چاره

کرد و علم از وجودش سرازیر بود. ھمه  گفت و عادالنه قضاوت می قاطعانه سخن می
نس ھایش بیزار بود. با شب و وحشت و تنھایی آن اُ  نتوجودش حکمت و از دنیا و زی

مزه  یاز لباس خشن و غذای ب .نگر بود هآیندگریست.  گرفته بود. به خدا قسم بسیار می
پرسیدم  عادی بود. ھرگاه از او چیزی را می یآمد. در میان ما ھمچون فرد خوشش می

داد. به خدا قسم با وجود  می کردیم به ما پاسخ مثبت داد و اگر او را دعوت می پاسخ می
گفتیم.  اش به ما و نزدیکی ما به او به علت ھیبتی که داشت با او سخن نمی نزدیکی

کرد. فرد قوی در  و مساکین و فقرا را به خود نزدیک می داشت دین را بزرگ می اھل
شد. در برابر خداوند  امید نمی و ضعیف از عدلش نا ،ورزید او طمع نمی ش بهباطل
گفت: ای دنیا کسی دیگر را فریب بده.  دھم که او را در حالی دیدم که می دت میشھا

را سه طالق دادم. دیگر راه  ای؟ ھیھات! تو یا مشتاق من شده یبه من مشغول آیا
ات حقیر است. آه از اندکی  بازگشتی نیست. عمرت کوتاه و خطرت فراوان و زندگی

 توشه، دوری سفر و ترسناکی راه!
ع به گریستن کرد و گفت: خداوند تو را رحمت کند ای ونگام معاویه شردر این ھ

الحسن! به خدا قسم چنین بود. ای ضرار تو چقدر به خاطر وفاتش اندوھگینی؟ ضرار ااب
گفت: ھمانند کسی که پسرش در اتاقش در برابر چشمانش کشته شود و او قادر به 

 شود.و اندوھش کم و قلبش آرام ن کنترل اشکھایش نباشد
درباره اموال دنیا ھیچ تردیدی نیست. اما  سدر پاسخ باید گفت: اما درباره زھد علی

او از ابوبکر و عمر پرھیزگارتر بود، در آنچه ذکر شد که  این مسأله این است برای ادعای
لی وجود ندارد. بلکه آنچه در آن ذکر شد حقیقتی است که در آن ھیچ دلیلی یھیچ دل
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آن یا دروغ است یا در آن مدحی وجود  ۀشود و بقی نند یافت نمیک بر آنچه ادعا می
 ندارد.

او دنیا را سه طالقه کرده است باید گفت: از او مشھود است که او که  این اما درباره
ای زرد ای سفید (دنیا) تو را سه طالقه کردم. فرد دیگری را فریب بده. دیگر «گفت: 

کند که او از کسانی که این سخن را بر  لت نمیاما این دال .»راه بازگشتی برایت نیست
و دیگران  ÷و عیسی صخدا  اند زاھدتر و پرھیزگارتر بوده است. رسول زبان نیاورده

از او پرھیزگارتر بودند اما این سخن را بر زبان جاری نکردند. زیرا چنانچه فردی 
ام و  پرھیزگار باشد ضرورتی نیست که با زبان خودش بگوید: من زاھد و پرھیزگار شده

ھمه کسانی که چنین بگوید ضرورتًا زاھد و پارسا ھستند. پس نه نگفتن این کالم بر 
 کند. نه گفتن آن پارسا بودن فرد را اثبات می ، ولت داردزاھد نبودن فرد دال

 خورد.  گوید: او ھمواره نان خشک جوین را بدون غذا می اما درباره ادعای او که می
ی وجود ندارد. زیرا اوًال دروغ است. ثانیًا در آن ھیچ مدح و یلدر این سخن ھیچ دل

سایان و پرھیزکاران است او از امام و سرور ھمه پار ص ستایشی وجود ندارد. پیامبر
ا و کرد. بلکه چنانچه گوشت مرغ یا گوسفند یا حلو آنچه در اختیار داشت استفاده می

یافت برای او  نمی و اگر ھم چیزی ،خورد آوردند از آن می عسل و میوه را برایش می
. خورد آوردند، اگر به آن رغبتی داشت از آن می سخت نبود و ھرگاه غذایی برایش می

نداشت  و برای به دست آوردن آنچه در اختیار ،کرد این صورت آن را رھا می در غیر
غذایی به شکمش سنگ  کرد. گاھی از شدت گرسنگی و بی خود را مجبور نمی

اش آتشی روشن  گذشت اما برای پخت غذا در خانه بست. گاھی یکی دو ماه می می
ھایش از لیف (برگ  مشیر و کفشحمایل و بند ش گوید: شد اما ادعای او که می نمی

 درخت) خرما بود باید گفت چنین سخنی دروغ است و در آن مدحی وجود ندارد.
حمایل و بند شمشیرش  روایت شده که کفش ایشان از پوست و ص زیرا از پیامبر

چه  سارزانی داشته بود، پکافی روزی ھا  آن از طال یا نقره بود. در حالی که خداوند به
تر بودن استفاده از پوست آنرا کنار بگذارند  با وجود راحتکه  این مدح و ستایشی در

 وجود دارد؟ این امر زمانی مدح است که آن را در اختیار نداشته باشند.
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ھا را فتح کردند که دھنه و لگام  گوید: اقوامی سرزمین ھمچنانکه ابوامامه باھلی می
 .)١(ز چرم بوداسبھایشان لیف خرما و رکابشان ا

 ص سوید بن عفله به پیامبر ھمچنین حدیث عمار ساختگی است و سند حدیث
 ت.قطع شده اس ص رسد و سلسله آن قبل از پیامبر نمی

اما حدیث پیراھنی که علی آن را خرید مشھور است، و در حدیث ضرار بن ضمره 
از  سکه علی از این دو حدیث داللت بر این نیستھیچیک  نیز روایت شده است و در

 زاھدتر باشد. بابوبکر و عمر
از قبیل عدالت و  ،نقل شده است سبلکه به آنچه که از سیرت عمر بن خطاب

شغلھا و مناصب را به اقوام و خویشاوندان خویش واگذار که  این پرھیزگاری آن جناب و
و برای دختر خویش  ،داد یکرد و مستمری برای فرزند خویش از بقیه کمتر م ینم
او در حالی بود  ۀوغذای ساد ،داد یی امھات مؤمنین مستمری کمتری م بت به بقیهنس

 سآنچه علیکه  این و ،ھای کسری و قیصر را بین صحابه کرام تقسیم نمود که او گنج
در حالی وفات یافت که  سو عمر ،بود سنمود باقی مانده فتوحات عمر یتقسیم م

یابد که  یآشنایی داشته باشد در مرکس ھ ،حدود ھشتاد ھزار درھم مقروض بوده است
عمر نسبت به علی از زھد و تقوای باالتری برخوردار بوده و شکی نیست که ابوبکر از 

 عمر زاھدتر بوده است.

                                           
 ).۴/۳۹نگا: صحیح بخاری،( - ١



 

 

 :)۱۵۷( فصل
زاهد بودن دلیل بر سزاوار بودن امامت نیست چنانچه رافضی ادعا 

 دارد

یا  ،به مقام او نرسیدهھیچکس  گوید: در کل درباره زھد او باید گفت که رافضی می
از او در پرھیزگاری و پارسایی پیشی نگرفته است. از آنجا که او پرھیزگارترین مردم بود 

 تقدم و پیشی گرفتن مفضول بر او غیرممکن است.بنابراین او امام است. زیرا 
 قضیه باطل ھستند. او از ابوبکر و عمر پارساتر نبود وھردو  در جواب باید گفت:

 که پرھیزگارتر باشد برای امامت سزاوارتر نیست.ھرکس 
 اش اموالی را در اختیار داشتند که ابوبکر و عمر نداشتند. امام علی و خانواده





 

 

 :)۱۵۸( فصل
عابد بودن علی موجب امامت که  این بطالن ادعای رافضی مبنی بر

 گردد وی می

و در شب شب  ،دار گوید: دوم اینکه: او عابدترین مردم بود. در روز، روزه رافضی می
گرفتند و اکثر کرد. مردم از او نماز شب و نمازھای مستحبی روز را یاد  داری می زنده

 )۱۰۰۰(گیرد. او در شب و روز  شده از او وقت فراوانی می عبادات و دعاھای روایت
 کرد. خواند او ھیچ شبی نماز شب را فراموش نمی رکعت نماز می

گوید: در جنگ او را دیدم در حالی که در انتظار خورشید است. به او  ابن عباس می
؟ گفت: در انتظار زوال خورشید ھستم تا نماز کنی گفتم: ای امیرالمؤمنین چه کار می

ھا  آن ساز؟ پاسخ داد: ما بر سر نماز با  بخوانم. گفتم: در این وقت حساس و سرنوشت
 جنگیم. می

ورزید  ھا غفلت نمی او از انجام اعمال نیک در اول وقتشان در دشوارترین موقعیت
زمان نماز فرا رسد که  این د تاکردن خواستند تیر را از بدنش درآورند، صبر می ھرگاه می

شد  می گذشت غافل و او به راز و نیاز با خدایش مشغول شود و از ھر آنچه اطرافش می
 کرد. کرد احساس نمی و دردھایی را که تحمل می

نتیجه خداوند درباره  کرد و در حال رکوع زکات داد. دررا با ھم ادا او نماز و زکات 
 ای را نازل کرد. او آیه

خداوند که  این اش را سه روز پشت سر ھم انفاق کرد تا ذای خودش و خانوادهاو غ
درباره او آیات اول سوره انسان را نازل کرد. او ھمواره و آشکارا و در نھان صدقه 

ای را بر خود نذر کرد. در این باره  داد. او با پیامبر نجوا کرد و در ھمان حال صدقه می
ل شد. او ھزار غالم را به دست خودش و با ھزینه خودش ای ناز ھم از سوی خداوند آیه

اقتصادی در شعب ابوطالب،  هدر ھنگام محاصرکرد و اجرت آن را  یکار مآزاد کرد. او 
 .»باشد، پس او امام مردم استھا  آن د. اگر عابدترین مردم برتریندا یم ص به پیامبر

ترین مردم  ست که بر نادانگفت: این سخنان پر از ادعاھای ساختگی ا در پاسخ باید
در آن  دروغ است وھا  آن ھمهکه  این ماند. با وجود نسبت به این امور ھم پوشیده نمی
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کند؟ او  او ادعا میکه  این گوییم: شود، در جواب می  نمی دایپو بقیه دروغھا ھیچ مدحی 
است. در  سعلی کرد، دروغ بستن بر داری می زنده  داری و در شب، شب در روز، روزه

گیرم  اما من گاھی روزھا روزه می«که فرمود:  ذکر شد ص صفحات پیش سخن پیامبر
کنم و در بخشی دیگر  داری می گیرم. قسمتی از شب را شب زنده و برخی روزھا نمی

 .»گرداند، از من نیست از سنت من رویھرکس  کنم. خوابم و ازدواج می می
بر من و فاطمه گذشت  ص رسول ن از علی روایت شده است: حضرتیدر صحیح

شوید تا نماز بخوانید؟ گفتم: ای رسول خدا جان ما در دست  و گفت: آیا بیدار نمی

ران رویش را برگرداند و بر  ص خیزیم. پیامبر خداست اگر بخواھد که برخیزیم، برمی

�َ�ٰنُ ٱَوَ�َن ﴿ فرمود: زد و می خودش میپای  ءٖ َجَدٗ�  ۡ�ِ ۡ�َ َ�َ�ۡ
َ
 .]۵۴: الکهف[ ﴾٥٤أ

 .)١(»پردازد ز، به مجادله مییش از ھر چیولی انسان ب«
در شب،  ص با وجود بیداری پیامبر ساین حدیث دلیل بر این است که علی

�َ�ٰنُ ٱَوَ�َن ﴿ فرمود: ص پیامبرکه  این خوابیده بود و با او بحث و جدل کرد تا ِ�ۡ 
ءٖ َجَدٗ�  ۡ�َ َ�َ�ۡ

َ
 .﴾٥٤أ

مردم از او نماز شب و نمازھای مستحبی روز را یاد گرفتند در  کنند: اینکه ادعا می
پاسخ باید گفت: اگر منظور او این است که برخی از مسلمانان این را از او یاد گرفتند 

 مردم از بقیه اصحاب پیامبر ھم این امور را یاد گرفتند.
اند، کامًال  گرفتهامور را فقط از او یاد  اما اگر قصد او این است که ھمه مسلمانان این

داری  زنده  شبھا  آن دروغ است. زیرا اکثر مسلمانان به این امر معتقد نیستند و
ھای  سرزمین داشتند. پس مردم اکثر کردند و نمازھای مستحبی را در روز بر پا می می

اسالمی که در دوران خالفت عمر و عثمان فتح شدند، ھمانند شام، مصر، مغرب و 
 ص گرفتند؟ ھمچنین صحابه که در زمان حیات پیامبر او یاد می خراسان چگونه از
 .داد] یاد میھا  آن این امور را یاد گرفتند [در حالی که پیامبر به بودند چگونه از او

بگوییم او به مردم کوفه چنین اموری که  آن توان چنین ادعایی کرد مگر بنابراین نمی
مردم کوفه] قبل از آمدن علی به آن شھر [ھا  آن را تعلیم داده است. معلوم است که

از جمله کسانی بودند که ھا  آن و ،و ... یاد گرفته بودند ساین امور را از ابن مسعود

                                           
 ھای دیگری از کتاب . )و قسمت۶/۸۸بخاری، ( - ١



 ٨٠٧ که عابد بودن علی... ): بطالن ادعای رافضی مبنی بر این۱۵۸فصل (

و یاران ابن  ،از ھمه مردم کاملتر بود شان به سویشان دین وعلم سقبل از آمدن علی
 که دعاھای روایتکند  ادعا میکه  این مسعود نیز قبل از آمدن علما چنین بودند. اما

طلبد، عمومًا دروغ است. او بزرگوارتر از آن بود که چنین  از او وقت فراوانی می شده
و این سخن ھیچ اسنادی ندارد.  نباشدحال او و یارانش  مناسبدعاھایی بخواند که 

بھترین دعاھای ھستند که برترین افراد و برگزیدگان  ص دعاھای ثابت شده از پیامبر
 کردند. به درگاه خداوند راز و نیاز میھا  آن به وسیلهامت اسالمی 

رکعت نماز  )۱۰۰۰(گوید: او شب و روز  ھمچنین در پاسخ این ادعای او که می
خواند، خواھیم گفت: این دروغی است که در آن ھیچ مدحی برای امام علی وجود  می

[که از امام علی واالتر  ص ندارد. زیرا مجموع نمازھای واجب و مستحبی که پیامبر
رکعت بود و کسی که خلیفه و ولی امر مسلمانان  )۴۰(خواند  بود] در شبانه روز می

اش  رکعت را ندارد. زیرا او باید به اداره جامعه و خانواده )۱۰۰۰(است وقت خواندن 
ن نماز او ھمانند نوک زدن کالغ به دانه باشد که ھمان نماز منافقاکه  آن بپردازد. مگر

است که خداوند علی را از آن پاک و مبّرا کرده است. اما درباره شبھای جنگ صفین 
گفت: ذکری را  حدیث صحیح روایت شده است این است که او می باید گفت: آنچه در

ام.  ھرگز از آن زمان تاکنون ترک نکرده یاد داده بود لبه فاطمه ص که پیامبر
تی در آن شب آن را از سحر تکرار پرسیدند: حتی در شب جنگ صفین؟ گفت: ح

 .)١(کردم می
اما آنچه درباره خارج کردن تیر از بدن او در ھنگام نماز ذکر کرد، دروغ است و 

و آنچه نیز درباره جمع  ،روایت نشده است که تیری به امام علی اصابت کرده باشد
انچه این شود و چن میان نماز و زکات گفت، دروغ است و در آن ھیچ مدحی دیده نمی

و  ،آمد بود به عنوان سنت و اصلی برای مسلمانان درمی امر مستحب و پسندیده می
بود که در حالت نماز، صدقه یا زکات بدھند این  چنانچه برای مسلمانان مستحب می

داند در  کردند. اما از آنجا که ھیچکدام از مسلمانان این امر را مستحب نمی کار را می
 نه تنھا عبادت نیست، بلکه مکروه نیز ھست. یابیم که این امر می

و چھار درھم ذکر کرد ھمه دروغ است و در آن  ھمچنین آنچه نیز درباره امر نذر
 شود. مدح و ستایشی دیده نمی

                                           
 ).۱۲۴۹و  ۱۲۲۸، ۸۳۸نگا: مسند امام احمد، تحقیق احمد شاکر، احادیث شماره ( - ١
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درباره این ادعای او که گفت: او ھزار غالم را با پول خودش خرید و آزاد کرد، دروغ 
کنند. علی نه تنھا ھزار غالم بلکه  ترویج میبزرگی است که فقط نادانترین مردم آن را 

اش  حتی صد غالم را نیز آزاد نکرد بلکه او حتی آنقدر ثروتمند نبود که با دارایی
10
1 

این تعداد را ھم آزاد کند. او حرفه خاصی نداشت. یا به جھاد مشغول بود یا به امور 
 در اداره امور مسلمانان. دیگر

طالب به  ب ابیعکرد و در ش او خودش را اجیر می گوید: که می ادعای اودرباره 
 کرد، باید گفت به چندین دلیل این ادعا دروغ است: کمک اقتصادی می ص پیامبر

 کرد. شدند و در آنجا ھم کسی او را اجیر نمی ه) خارج نمیاز شعب(دّر ھا  آن اوًال:
 کرد. و او نفقه او را تأمین می در شعب بودھا  آن ثانیًا: پدرش ابوطالب ھمراه

 کرد. می مصرفثالثًا: خدیجه ثروتمند بود و اموالش را در راه خدا و پیامبرش 
رابعًا: علی ھرگز در دوران مکه خودش کارگری خودش را اجیر نکرد. او در ھنگامی 

به او  ص طالب بودند، نوجوان بود. در آن زمان یا پیامبر که مسلمانان در شعب ابی
توانست.  یا پدر و مادرش. او نمی ،داد و خرجش را می کرد اقتصادی می کمک
 توانست به دیگران کمک و انفاق کند؟! ھای خودش را تأمین کند پس چگونه می ھزینه



 

 

 :)۱۵۹( فصل
 داناترین مردم بود سعلیکه  این پاسخ به ادعای رافضی بر

 داناترین مردم بود. ص گوید: ثالثًا: او بعد از رسول خدا رافضی می
کنند و به آنچه علمایشان بر آن اتفاق دارند  اھل سنت این امر را رّد میکه  این پاسخ

و سپس عمر بود. حتی ، ابوبکر ص معتقدند که: داناترین مردم بعد از رسول خدا
 داناتر بود، اجماع را ص ابوبکر از ھمه یاران پیامبرکه  این از علما درباره نفرچندین 

اند و دالیل امر در جای خود به طور مبسوط و مشروح وجود دارد. در زمان  نقل کرده
کرد،  قضاوت می سو حضور ایشان، از میان صحابه فقط ابوبکر ص حیات پیامبر

را که مردم در آن دچار اشتباه و التباس  داد. ھر امری خواند و فتوا می خطبه می
و دفن ایشان دچار  ص درباره وفات پیامبرھا  آن داد. شدند، ابوبکر آن را خاتمه می می

تردید شدند. اما ابوبکر آن را بیان کرد. سپس در جنگ با مانعان زکات شک پیدا 
آن را بیان نمود. ھمچنین تفسیر آیه زیر را برایشان روشن کرد که  کردند. ابوبکر

ُ ٱإِن َشآَء  ۡ�ََرامَ ٱ لَۡمۡسِجدَ ٱَ�َۡدُخلُنَّ ﴿ فرماید: خداوند می  .)]۲۷الفتح: [ ﴾َءاِمنِ�َ  �َّ
د در یشو خدا وارد مسجد الحرام می تیو مش طور قطع ھمه شما بخواسته ب«

 .»تیت امنینھا
را  .»ای را میان انتخاب دنیا و آخرت مختار گذاشته است خداوند بنده« :و حدیث

 برایشان شرح داد و امور فراوان دیگر... .
کسی درباره آن دچار اختالف نشد.  ابوبکر ھمچنین واژه (کالله) را تفسیر کرد اما

اند، ھمچنانکه در سنن از علی نقل شده است:  علی و دیگران از ابوبکر روایت کرده
می شنیدم به من آن اندازه که خداوند اراده کرده بود  ص ھرگاه حدیثی را از پیامبر

دادم. ھر گاه قسم  اند او را قسم میخو او حدیثی برایم می رساند. ھر گاه غیر نفع می
 ص برایم روایت کرد: پیامبر –که راستگوست  –کردم. ابوبکر  خورد او را تصدیق می می
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خواند و  گیرد و دو رکعت نماز می کند، سپس وضو می ناه میفرمود: ھر مسلمانی که گ
 .)١(بخشد کند، خداوند گناه او را می از درگاه خداوند طلب استغفار می

اند. از  از علماء اجماع را درباره داناتر بودن ابوبکر از علی را روایت کرده نفرچندین 
و امامان، بزرگ  ءلماعز امام منصور بن عبدالجبار سمعانی مروزی یکی اھا  آن جمله

اجماع علمای اھل سنت را درباره داناتر بودن  »تقويم األدلة«شافعی است که در کتاب 
گوید: چگونه ابوبکر از علی داناتر نیست در حالی که او  کند و می ابوبکر از علی ذکر می

خواند. ھمچنانکه  کرد و خطبه می و امر و نھی می ،داد فتوا می ص در حضور پیامبر
به تنھایی برای دعوت مردم به  ص این امر را در ھنگام دعوت به اسالم که او و پیامبر

داد که  رفتند و در زمان ھجرت و جنگ حنین و موقعیت دیگر انجام می اسالم می
نبود که ابوبکر این د و این اولین باری رک ماند و او را تأیید می ساکت می ص پیامبر

 کرد. کار را می
فرمود: داناترین شما به علم  ص گوید: پیامبر اما درباره این ادعای او که می

است و الزمه قضاوت داشتن علم و دین است، در پاسخ باید  علی قضاوت و داوری
گفت: این حدیث ثابت نشده است و اسنادی که قابل احتجاج باشد برای آن یافت 

 شود. نمی
شما به امور حالل و  داناترین فرد«فرموده است:  صر ما در پاسخ باید گفت پیامبا

تر دارد و علم به حالل و حرام  این حدیث اسناد قوی و» حرام، معاذ بن جبل است
 بیش از علم به قضاوت است.

اما حدیث اول را ھیچ کدام از  اند. و امام احمد روایت کرده )٢(این حدیث را ترمذی
اند، بلکه از  و نه صحیح روایت نکرده ،ور و اسانید مشھور نه با اسناد ضعیفسنن مشھ

 طریقی روایت شده است که به دروغگویی مشھور است.

» آن است. وازهمن شھر علم ھستم و علی در« »:أنا مدينة العلم ويلع بابها«حدیث 
ذکر شده  است. به ھمین دلیل فقط جزو احادیث ساختگیھا  آن تر از تر و سست ضعیف

. ابن الجوزی آنرا ذکر و بیان کرده است )٣(است، اگرچه ترمذی آن را روایت کرده است

                                           
 ).۱/۴۴۶ماجه،()و ابن ۴/۲۹۶)، ترمذی،(۱۱۵-۲/۱۱۴نگا: سنن ابوداود ( - ١
 ).۲۸۱-۳/۱۵۴)و مسند،( ۵/۳۳۰نگا: ترمذی ( - ٢
 ).۵/۳۰۱نگا: سنن ترمذی،( - ٣



 ٨١١ داناترین مردم بود سکه علی پاسخ بر ادعای رافضی بر این): ۱۵۹فصل (

و دروغ بودن آن از متن آن دریافت  ،ھای روایت آن ساختگی است که ھمه طریقه
شھر علم باشد و فقط یک در داشته باشد در این صورت امر  ص شود. اگر پیامبر می

جایز نیست فقط که  این اتفاق دارند بر اندلیل مسلمان شود. به ھمین اسالم تباه می
یک نفر علم را از سوی او تبلیغ کند. بلکه باید مبلغان اھل تواتر باشند که علم به 

 به افراد غائب ھم برسد.ھا  آن وسیله اطالع دادن
آید. در  چنانچه بگویند: او تنھا فرِد معصوم است و علم به وسیله خبر او به دست می

پاسخ باید گفت: اوًال باید از عصمت او مطمئن شویم و عصمت او فقط با مجّرد خبر او 
عصمت او دریافته شود. زیرا در میانشان امام معصوم که  آن شود پیش از ثابت نمی

انجامد. پس  وجود دارد. در نتیجه امر به اثبات عصمت او براساس ادعای صرف او می
به طریقی غیر از خبر  ستیبا داشت، می حقیقت می یابیم که چنانچه عصمت او در می

شد. اگر شھر علم فقط یک در آن ھم علی را داشته باشد نه عصمت او  خودش ثابت می
شد. پس دریافتیم که این حدیث افترای زندیق جاھلی  و نه امور دیگر دینی ثابت نمی

ه دین اسالم و این روش زنادیق در طعن زدن ب ،کند مدح علی است است که گمان می
 است. زیرا فقط یک نفرآن را تبلیغ کرده است.

 است که به تواتر ثابت شده است. زیرا اکثر عالوه، این ادعا برخالف آن چیزی
 فردی غیر از علی دریافت کردند. ازمحمدی را اسالمی اسالم ھای  سرزمین





 

 

 :)۱۶۰( فصل
ذُٞن َ�ِٰ�يَةٞ ﴿ میگوید آیۀکه  این پاسخ به ادعای رافضی بر

ُ
در  ﴾َوتَعِيََهآ أ

 نازل شده است سمورد علی

ُذٞن َ�ِٰ�َيةٞ ﴿ :گوید: و آیه رافضی می
ُ
شنوا آن را  یھا و گوش«. ]۱۲: ةالحاق[ ﴾َوتَعَِيَهآ أ

 درباره او نازل شده است. .)١(»بفھمدابد و یدر
در پاسخ باید گفت: این حدیث به اتفاق اھل علم موضوع و ساختگی است و ضرورتًا 

ھای شنوا و  شود که منظور خداوند از این آیه این نیست که فقط گوش دریافت می
 کنند، بلکه منظور او ھمه بیدار یک فرد مشخص به او توجه و از او اطاعت می

گاه و ھوشیار است.ھای  انسان  آ

                                           
 تخریج آن در صفحات پیش گذشت. - ١





 

 

 :)۱۶۱( فصل
و مالزم بودن او با رسول ص  سرافضی تیز هوشی و ذکاوت علی

 کند را بیان می

گوید: او بسیار تیزھوش و خردمند بود و بر یاد گرفتن بسیار حرص  رافضی می
و مالزم او بود. از  ص پیامبرروز ھمراه  ورزید. او بیش از ھمه مردم و شبانه می

 د.بوبا ایشان ھمنشین  ص ش تا وفات رسول خداا کودکی
تر بوده و از آن دو  در پاسخ باید گفت: از کجا معلوم که او از عمر و ابوبکر باھوش

آن دو بیشتر  از ص ت به علم رغبت بیشتر داشته است یا استفاده او از پیامبربنس
 بوده است؟!

إنه اكن يف األمم قبل�م «فرموده:  ص ست که پیامبردر صحیحین آمده ا
ثُوَن، فإن ي�ن يف أميت أحد فعمر ی بودند، اگر محدثیندر میان امتھای پیشین « »:ُ�َدَّ

 .)١(»باشد او عمر استآنان موجود در میان امت من یکی از 
بود. ابوبکر و  ص تردیدی نیست که ابوبکر بیش از علی و ھمه مردم ھمراه پیامبر

ھای طوالنی  نشست و برخاست داشتند. او شب ص عمر بسیار بیشتر از علی با پیامبر
پرداخت و در اغلب مسائلی که عمر  نشینی می  به شبھا  آن را درباره امور مسلمانان با

مانند مسأله زن بارداری  ،کردند، قول عمر ارجح بود و علی با یکدیگر اختالف پیدا می
 .و مسأله حرام، ھمچنانکه گذشتکه شوھرش فوت کرده باشد 

                                           
فرماید. و این فراتر از  مراد از محدثان کسانی ھستند که خداوند به آنان چیزھایی الھام می - ١

 ھای معمولی بشری است. آموزش





 

 

 :)۱۶۲( فصل
 پاسخ به مثالی که رافضی به عنوان حدیث آورده است

فرموده است: نقش بستن علم در دوران کودکی در  ص گوید: پیامبر رافضی می
دل انسان ھمانند نقش روی سنگ است. پس علوم علی بیشتر از دیگران خواھد بود. 

 زیرا او سابقه داشت و علم او کامل و فاعل تام بود. 
اطالعی رافضی از حدیث است. این مثل  در پاسخ باید گفت: این سخن نشانه بی

یارانش ایمان و قرآن و سنن را یاد گرفتند  .ص امبرنه سخن پی ،مشھوری است
سان کرد. قرآن زمانی کامل آبرای علی ھا  آن خداوند این امر را برای ایشان و از جمله

شد که علی تقریبًا سی ساله بود. پس بی تردید او بیشتر آن را در دوران بزرگسالی یاد 
دو قول  راویان داشت در میان او قرآن را از حفظکه  این گرفت و حفظ کرد و درباره

 ختلف وجود دارد.م
را پس از  ÷پیامبران داناترین مردم بودند و خداوند ھمه پیامبران به جز عیسی

و فقط به  ،برای ھمگان بود ص و تعلیمات پیامبر ،سالگی مبعوث کرده است )۴۰(
داشت.  علی اختصاص نداشت. اما میزان و استفاده از آن به استعداد خود فرد بستگی

به ھمین دلیل ابوھریره در سه سال و اندی آن مقدار حدیث حفظ کرد که دیگران آن 
میزان را حفظ نکرده بودند و ھمراھی و مصاحبت ابوبکر باایشان [پیامبر] بیش از دیگر 

 اصحاب بود.
باید گفت: این  .»مردم از علم او استفاده کردند«کند  اما درباره گفته او که ادعا می

پیش از آمدن علی قبًال ایمان،  -که دارالخالفه او بود  -است. زیرا مردم کوفه باطل 
 ابن مسعود و دیگران آموخته بودند. قرآن و تفسیر آن، فقه و سنت را از

چنانچه گفته شود: او [علی] قرآن را بر ابوعبدالرحمن خوانده است بدین معناست 
علی به کوفه ابوعبدالرحمن قرآن را  که قرآن را به او عرضه کرد. زیرا قبل از آمدن

 حفظ کرده بود.





 

 

 :)۱۶۳( فصل
علم نحو را وضع کرده  سپاسخ به ادعای رافضی که گویا علی

 است

األسود گفت: کالم سه نوع است:  گوید: علی واضع علم نحو بود. او به ابی رافضی می
 را به او یاد داد.اسم، فعل و حرف و حالتھای اعراب 

ای  در پاسخ باید گفت: این از علوم نبوت نیست. بلکه علم استنباطی است و وسیله
گانه  برای حفظ قوانین زبانی است که قرآن به آن نازل شده است و در زمان خلفای سه

وجود نداشت. به ھمین دلیل بدان نیازی پیدا نشد. اما  )لحن (اشتباه در اعراب واژگان
ھا در آنجا بودند، روایت شد که او  زمانی که امام علی در کوفه سکونت گزید که نبطی

انح هذا است: اسم، فعل و حرف و گفت:  به ابواألسود دؤلی گفت: کلمه سه گونه

ن را پدید آورد این روش پیروی کن. به ھمین دلیل برای رفع نیاز آ از النحو:
خط به  ھا، عالمت مد و تشدید و ... را در ھا و شکل ھمچنانکه پس از علی افرادی نقطه

وجود آوردند. عالوه بر این، سپس نحو در میان، نحویان کوفه و بصره گسترش یافت و 
 خلیل علم عروضی را استخراج کرد.





 

 

 :)۱۶۴( فصل
 سگوید فقها در امور فقهی به علی ای رافضی که میپاسخ به ادع

 کردند مراجعه می

 کنند. گوید: فقھا در زمینه فقه به او مراجعه می رافضی می
در پاسخ باید گفت: این دروغ آشکاری است. ھیچکدام از امامان چھارگانه مذاھب 

 کنند. فقھی و نه فقھای دیگر در فقه خود به او مراجعه نمی





 

 

 :)۱۶۵( فصل
 دلیل امامت اوست سشجاعت علیکه  این بطالن ادعای رافضی بر

ھای اسالم  ترین مردم بود و به وسیله شمشیر او پایه گوید: رابعًا: او شجاع رافضی می
ھرگز در ھیچ جنگی شکست نخورد و ھر گاه با  .ایمان برپا شد مستحکم شد و ارکان

ھا را از  ھا و غم کرد. چه بسیار که سختی زد بدن او را قطع می یرش کسی را میشمش
میدان جنگ فرار نکرد. او با فدا  کرد. ھرگز ھمانند دیگران از می ورد ص پیامبر

در شب ھجرت محافظت کرد و عبای او را پوشید  ص کردن جان خودش از پیامبر
اتفاق پیدا کرده  ص کشتن پیامبربه ھا  آن مشرکان گمان کردند او رسول خداست.

ھا  آن اش را که علی در آن بود احاطه کرده بودند. خانه حو در آن شب افراد مسل بودند
را در روز روشن بکشند تا خونش بر باد رود و  در انتظار طلوع خورشید بودند تا او

و قصاص ھاشم ببینند که قاتالن او از ھمه قبایل ھستند و آنجا قادر به انتقام  بنی
ای از جنگ دالوران خود  بودند و ھر قبیله  نباشند زیرا گروھی در خون او شریک می

بود تا او به سالمت  ص کرد. علت این فداکاری علی، حفظ جان رسول خدا دفاع می
نجات یابد و عمًال چنین شد و به وسیله آن غرض او در دعوت مردم به سوی اسالم 

رسید آن افراد خواستند او را بکشند او بر آنان شورید، زمانی که صبح فرا  تحقق یافت.
نقش بر آب و ھا  آن زمانی که او را شناختند متفرق و روانه شدند. بدین ترتیب نقشه

 تدبیرشان باطل شد. 
ترین افراد صحابه بود که خداوند به  از شجاع ستردید علی در پاسخ باید گفت: بی

مچنین او از بزرگترین پیشی گیرندگان مھاجرین را یاری کرد. ھ اسالم وسیله جھاد او
قیامت ایمان آورده بودند و در راه  و انصار و از بزرگان مسلمانانی بود که به خدا و روز

کسی بود که چندین تن از کفار را با شمشیر خود کشت. اما  خدا جھاد کرده بودند. او
ن پیامبر این فضیلت را این صفت تنھا مختص او نبود. بلکه چندین تن دیگر از یارا

داشتند. به ھمین دلیل این امر فضیلت و برتری او در جھاد را نه تنھا بر خلفا حتی بر 
بر تعیین او به عنوان امام که  این کند چه رسد به ثابت نمی ص اصحاب دیگر پیامبر
 داللت داشته باشد.
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گفت این ادعای  باید .»ترین فرد بود او شجاع«گوید:  اما درباره ادعای او که می
بود. ھمچنانکه  ص دروغی است. بلکه دلیرترین فرد در میان ھمه مردم پیامبر خدا

ترین  زیباترین، بھترین و بخشنده ص در صحیحین از انس روایت شده است که پیامبر
ترین انسان بود. شبی مردم مدینه صدایی شنیدند و ھمه ھراسان و ترسان  و شجاع

از محل صدا به سویشان  ص حل صدا رفتند. پیامبربیرون آمدند و به سوی م
به آنجا رفته بود، در حالی که بر روی اسب بدون زین ھا  آن بازگشت. زیرا او قبل از

 .»؟!یدترسید چرا می«ابوطلحه انصاری سوار بود و شمشیر در گردنش بود فرمود: 
 .)١(رفته و کسب خبر کرده بودھا  آن گوید: او قبل از بخاری می

کرد به وسیله  روایت شده است: ھرگاه جنگ شدت پیدا می سالمسند از علیدر 
 .)٢(کردیم و او نزدیکترین فرد ما به دشمن بود خودمان را حفظ می ص رسول خدا

کردند. زیرا او  خودشان را حفظ می ص و علی و دیگران به وسیله رسول خدا
از سپاه دشمن را  د بیشتریافرا ص از پیامبرھا  آن بود، اگرچهھا  آن شجاعترین فرد

 کشته بودند.
 ص ترین فرد بود و بعد از رسول خدا در اینجا مقصود این است که ابوبکر شجاع

مسلمانان دچار  ص از او دلیرتر نبود. به ھمین دلیل در ھنگام وفات پیامبرھیچکس 
سست و افکارشان پریشان شد و بسیار  ھا عقلکه  این مصیبت بسیار بزرگی شدند تا

ای نشسته و  کردند. برخی در گوشه دچار اضطراب شدند. برخی مرگ او را انکار می
 زانوی غم بغل کرده بودند. گروھی حیران و درمانده شده بودند و کسانی را که بر

شناختند. گروھی گریه و شیون  کردند، نمی سالم میھا  آن کردند و بر عبور میھا  آن
مبتال شده بود. گویی قیامت صغرای برگرفته شده  به نوعی قیامتھا  آن دادند. سر می

و دامنه حکومت اسالم ضعیف  ندمرتد شد نانیه نشیباد شتریب از قیامت کبری بود.
و سست نشد.  با قلبی ثابت و شجاع برخاست و گریه و شیون نکرد سشده بود. ابوبکر

را به مردم داد و گفت: خداوند  ص او صبر و یقین را با ھم داشت. او خبر وفات پیامبر
نظیر را  ھا آن جمله تاریخی بی آنچه را نزد خودش است برای او برگزید. آنگاه بدان

                                           
 ).۱۸۰۳-۴/۱۸۰۲)و مسلم،(۸/۱۳()و۵۲و  ۴/۳۹بخاری، ( - ١
 ).۴/۱۰۸۲) و جاھای دیگر و مسلم، (۴/۳۹بخاری،( - ٢



 ٨٢٥ دلیل... سکه شجاعت علی ): بطالن ادعای رافضی بر این۱۶۵فصل (

من اكن يعبد �مداً فإنَّ �مداً قد مات ومن اكن يعبد اهللا فإنَّ اهللا يح ال «گفت: 
ھرکس  پرسید، بداند که محمد از دنیا رفته است و ھرکس محمد را می« »:يموت

 .»میرد پرستد بداند که خداوند زنده است و ھرگز نمی خداوند را می
بیش از ابوبکر و ھیچکس  ، درص پس شجاعت مورد نیاز امام، بعد از رسول خدا

از  سپس عمر کامل نبود. اما درباره کشتن مشرکان باید دانست که افراد دیگری غیر
ودند. اگر کسی که مشرکان بیشتری را کشته ب ص علی از میان اصحاب پیامبر

دالور  )۱۰۰(تر باشد، براء بن مالک برادر انس،  مشرکان بیشتری را کشته باشد شجاع
شرکت ھا  آن که در کشتن این عالوه بر کسانی است ،و قھرمان مشرکان را کشت

را کشت فقط خداوند ھا  آن داشت. اما باید دانست تعداد افرادی را که خالد بن ولید
و تردیدی نیست که او  ،شمشیر در دستش شکست )۹(مؤته داند. در جنگ  می

 چندین برابر علی از مشرکان را کشت. 
ھای اسالم بر پا و ارکان آن  با شمشیر او پایه«اما در پاسخ این ادعای او که 

بایدگفت: این دروغ آشکاری است که ھمه کسانی که اسالم را » مستحکم شد
. بلکه شمشیر او یکی از شمشیرھایی بود که از دانند شناسند دروغ بودن آن را می می

ھای اسالم شدند و در  بود که موجب استحکام پایهھا  آن اسالم دفاع کردند و یکی از
او شرکت  شد، شمشیر و استوار تثبیتھا  آن بسیاری از جنگھایی که اسالم به وسیله

 .نداشت مانند جنگ بدر که شمشیر او مانند شمشیر دیگر مسلمانان بود
ھرگز شکست نخورد. او در این امر ھمانند ابوبکر، عمر،  سعلیکند که  او ادعا می

بگوییم او ھرگز شکست نخورد که  این بود. پس ص طلحه، زبیر و یاران دیگر پیامبر
و ھرگز شکست  ،مانند این است بگوییم این افراد نیز ھرگز دچار شکست نشدند

اگر در نھان چیزی روی داده باشد و نقل افراد فوق ثابت نشده است.  ھیچکدام از
ولی  ،نشده باشد باید گفت ممکن است برای علی ھم چنین امری روی داده باشد

 روایت نشده باشد.
 ] دو بار شکست خوردند: جنگ احد و جنگ حنین.ص مسلمانان [در زمان پیامبر

 شکست خورده باشد. بلکه در یکرده است که از میان افراد کسننقل ھیچکس 
در جنگ  ص عمر به ھمراه پیامبر سیره و مغازی آمده است که ابوبکر وھای  کتاب

ماندند و به ھمراه دیگران شکست نخوردند. کسی که شکست  قدم احد و حنین ثابت
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آن دو را در جنگ حنین نقل کرده باشد دروغ او آشکار است. کسی که در روز احد 
زید. آنچه درباره شکست ابوبکر و عمر و شکست خورد، عثمان بود که خداوند او را آمر

نین روایت شده است، دروغ ساختگی افترا حدر جنگ ھا  آن سقوط پرچم از دست
 کنندگان است.

زد، [سر یا بدن او  ھرگاه با شمشیرش کسی را می«ما درباره ادعای او که گفته است 
ما در این باره باید گفت: ثبوت و نفی این امر ثابت نشده است و  .»کرد را] قطع می

نقلی در دسترس نداریم که بدان اعتماد کنیم. چنانچه کسی چنین امری را درباره 
خالد، زبیر، براء من مالک، ابودجانه، ابوطلحه انصاری و ... بگوید، ھمانند این سخن 
است که درباره علی گفته شد. بلکه صدق این امر درباره خالد و براء بن مالک 

 است. تر شایسته
خالد یکی از شمشیرھای خداوند است که آن را بر علیه «فرمود:  ص ا پیامبرزیر

چنانچه درباره کسی که خداوند او را شمشیرش خودش  .»مشرکان بر کشیده است
زد، آن را دو نیم یا قطع  با شمشیرش کسی را می هقرار داده است گفته شود او ھر گا

که خالد از مشرکان در  میزان افرادی راکرد، به حقیقت نزدیکتر است. عالوه بر این  می
 بود.ھا  میدانو او ھمواره پیروز بسیار زیاد جنگھا کشت 

ھا را از  چه بسیار که او سختی و دشواری«گوید:  اما در پاسخ، این ادعای او که می
گوییم: این دروغ آشکاری است. روایت شده  کرد، می دور و او را حفظ می ص پیامبر

ھا  ، سختیندعلی بلکه ابوبکر و عمر ھم که از او بیشتر جھاد کرده بودتنھا  است که نه
 ص. بلکه این پیامبربودندداده نکرده و او را نجات ندور  ص ھا را از پیامبر و دشواری

 داد. ھای دشوار نجات می موقعیت از راھا  آن بود که
را بزنند و بکشند او را نجات  ص خواستند پیامبر اما زمانی که مشرکان در مکه می

که  این تا» گوید: خدای من الله است؟ کشید که می می آیا کسی را«گفت:  داد و می
 مشرکان ابوبکر را به زیر باد کتک گرفتند. اما چنین امری از علی روایت نشده است.

 محاصره شده باشد تا ابوبکر یا علی با شمشیرشان او را نجات ص پیامبرکه  این اما
و چنین ادعایی حقیقت ندارد.  ،اند داده باشند ھیچکدام از اھل علم آن را روایت نکرده
ذکر کرد، گفتیم که در آن  ص درباره آنچه پیرامون خوابیدن علی در بستر پیامبر

 کرد. شب خطری علی را تھدید نمی



 

 

 :)۱۶۶( فصل
گوید وی بسیاری از  که می سبیان دروغ رافضی در مورد علی

 مشرکان را در غزوۀ بدر به قتل رسانید

گوید: و در جنگ بدر که اولین غزوه پیامبر بود و در آغاز ھجدھمین ماه  رافضی می
تن از مشرکان  )۳۶(د که به تنھایی ساله بو )۲۷(ورود او به مدینه روی داد. او [علی] 

ھا  آن کشت که بیش از نیمی از مشرکان قریش بود. ھمچنین در کشته شدن بقیه را
 شرکت داشت.

گاه از سیره و مغازی، دروغ و  در پاسخ می گوییم: این ادعا به اتفاق اھل علم آ
سخنی را افترای آشکاری است و ھیچ فردی که در نقل بتوان به او اعتماد کرد چنین 

 ذکر نکرده است. بلکه این ساخته و پرداخته دروغگویان نادان است.
اند این است  حداکثر آنچه ابن ھشام و قبل از او موسی بن عقبه و اموی ذکر کرده

نفر اختالف  )۶(. اما درباره ندنفر از مشرکان را به قتل رساند )۱۱(که او در این غزوه 
تن دیگر از  ست یا دیگران. ھمچنین در کشته شدن سهرا کشته اھا  آن دارند که آیا او

 اند. مشرکان شرکت داشت. این ھمه آن چیزی است که این افراد راستگو نقل کرده





 

 

 :)۱۶۷( فصل
 در غزوۀ احد سبیان کذب رافضی در مورد موقف علی

طالب شکست  علی بن ابیجز ھا  آن گوید: در جنگ احد زمانی که ھمه رافضی می
عاصم بن ھا  آن بازگشتند. اولین ص به سوی پیامبرھا  آن خوردند عده بسیار کمی از

 ص ثابت، ابودجانه و سھل بن حنیف بودند و عثمان پس از سه روز بازگشت. پیامبر
به او [علی] گفت: تو به تنھایی مقاومت کردی. جبرئیل در حالی که به آسمان صعود 

  کرد گفت: می

ــــــــــىل ــــــــــى إالَّ ع  ال فت
 

 ال ســــــيف إالَّ ذوالفقــــــار 
 

و در این جنگ بیشتر مشرکان را به قتل رساند و به وسیله او فتح به دست آمد. 
ضربه بر  )۱۶(گفت: در جنگ احد  کند: از علی شنیدم که می قیس بن سعد روایت می

وی و بر روی زمین افتادم مردی زیبارھا  آن من وارد شد که به وسیله چھارتای
برخورد و خوشبو به سویم آمد و دستم را گرفت و مرا بلند کرد. سپس گفت: به  خوش
بجنگ که آن دو از تو  ص در راه اطاعت از خداوند و پیامبرھا  آن برو و باھا  آن سوی

تعریف  ی اورفتم و جریان را برا ص گوید: به سوی پیامبر راضی و خوشنودند. علی می
یا آن مرد را نشناختی؟ گفتم: نه! اما کسی شبیه دحیه کلبی کردم. پرسید: ای علی! آ

فرمود: ای علی خداوند به تو خوشبختی و  ص ) بود. پیامبرص (یکی از یاران پیامبر
 سعادت دھد. او جبرئیل بود.

ھای فراوانی که جز برای کسی که  گوئیم: این مطلب در میان دروغ در پاسخ می
ص و آشکار نیستند. گویی او با این خرافات افرادی شناسد مشخ میناسالم را به خوبی 

 گذشت اطالع ندارند. دھد که از آنچه در غزوات می را مورد خطاب قرار می
مشرکان را کشت و به وسیله او فتح به دست  گوید: علی در این جنگ اکثر او می

 آمد.
آمد؟ در پاسخ باید گفت: نادانی آفت دروغ است. آیا در این جنگ فتحی به دست 
 ص قطعًا خیر. بلکه در آغاز امر مسلمانان در برابر دشمن شکست خوردند و پیامبر
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حد کرده بود و دستور داده بود ھای اُ  میان کوه هگروھی تیرانداز را مأمور مراقبت از در
ھمانجا بمانند و مسلمانان چه پیروز شوند یا شکست بخورند از جای خود پایین نیایند. 

امر مشرکان شکست خوردند، برخی از آنان فریاد زدند. دوستان  که در آغاز زمانی
را از این کار نھی کرد. ھا  آن شان ھا را از دست ندھید. عبدالله بن جبیر فرمانده غنیمت

در آن زمان فرمانده  عبور کرد.ھا  آن و دشمن بر به سخن او گوش ندادندھا  آن اما
رسید. شیطان فریاد زد: محمد کشته ھا  آن مشرکان خالد بن ولید بود. او پشت سر به

که ابوبکر و عمر در  تن )۱۲(مسلمان کشته شدند و جز  )۷۰(شد. در آن روز تقریبًا 
 باقی نماند. ص میانشان بودند کسی پیرامون پیامبر

ابوسفیان از کوه باال رفت و گفت: آیا محمد در میان شماست؟ این حدیث در 
فحات پیشین گذشت. آن روز، امتحان و آزمایش صحیحین آمده است و لفظ آن در ص

ھا  آن را برای تعقیب انمسلمان ص پیامبر ،دشواری بود. دشمن با پیروزی بازگشت
 فرستاد.

 فرموده است: متعال نازل شده است که خداوندھا  آن شود آیه زیر درباره گفته می

ِينَ ٱ﴿ ْ ٱ �َّ ِ وَ  ۡستََجابُوا َصاَ�ُهُم  لرَُّسولِ ٱِ�َّ
َ
ٓ أ ۚ ٱِمۢن َ�ۡعِد َما ْ ِمۡنُهۡم وَ  ۡلَقۡرُح ۡحَسُنوا

َ
ِيَن أ ْ ٱلِ�َّ َقۡوا َّ� 

ۡجٌر َعِظيٌم 
َ
 .]۱۷۲آل عمران: [ ﴾١٧٢أ

شان یه به اک) را، پس از آن ھمه جراحاتی صامبر (یه دعوت خدا و پکھا  آن«
دان یبه سوی مافته بود، یام نیدان احد التیھای م (و ھنوز زخم ؛ردندکد، اجابت یرس

ش یردند و تقوا پکی یکه نک ھا، آن سانی ازک) برای ؛ت نمودندکحر» حمرار االسد«
 .»گرفتند، پاداش بزرگی است

از جمله این افراد ابوبکر و عمر بودند. عایشه خطاب به ابن زبیر گفت: پدرت (زبیر) 
شرکان کشته بودند. در آن روز جز تعداد اندکی از مھا  آن و جدت (ابوبکر) در میان

را به قتل برساند. از جمله کسانی که در آن روز  ص خواست پیامبر نشدند. دشمن می
کرد.  تیراندازی می از او بود او در دفاع سوقاص از او بسیار دفاع کرد، سعد بن ابی

 و مادرم به فدایت باد! فرمود: تیر بینداز پدر به او می ص پیامبر
در آن روز به من  ص که گفت: پیامبر در صحیحین از سعد روایت شده است

شد و تیرش  د. سعد کسی بود که دعایش مستجاب میافرمود: پدر و مادرم فدایت ب می
در آنجا ابوطلحه انصاری بود که  ص کرد. از جمله ھمراھان پیامبر به ھدف اصابت می
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مشرکان تیرانداز ماھری بود. ھمچنین طلحه بن عبیدالله که خودش را در برابر ضربه 
 ص کرد قرار داد در نتیجه دستش فلج شد. پیامبر اصابت می ص که به سوی پیامبر

 دو زره پوشیده بود و در دفاع از او یک نفر از مسلمانان کشته شد.
کردند  دفاع می ص ابن اسحاق در (السیره النبویه) درباره کسانی که از پیامبر

قرار داده بود. در حالی که  ص امبرخودش را به عنوان سپر پی سنویسد: ابودجانه می
تیرھای زیادی به او که  این کرد. تا خم شده بود تیر به او اصابت می ص بر روی پیامبر

کرد. سعد  تیراندازی می ص در دفاع از پیامبر سوقاص اصابت کرد. سعد بن ابی
رم پدر و ماد«فرمود:  داد و می در حالی دیدم که به من تیر می ص گوید: پیامبر می

 فرمود: بینداز! داد و می حتی تیری را که نوک نداشت به من می» فدایت باد تیر بینداز!
را محاصره کردند، فرمود: آیا کسی جانش را به ما  ص ھنگامی که مشرکان پیامبر

 یکفروشد؟ زیاد بن سکن یا پسرش عماره به ھمراه پنج تن از انصار برخاستند و  می
آخرین که  این تا ،ھمگی کشته شدندکه  این دند تاکر دفاع می ص از پیامبر یک

زخمھا او را از پا درآورد. که  این فردشان که زیاد یا عماره بود، با مشرکان جنگید تا
 سپس گروھی از مسلمانان برگشتند و ایشان را از دست مشرکان نجات دادند.

دند. رسول را به من نزدیک کنید. جسدش را برای ایشان آور فرمود: او ص پیامبر
سر او را روی زانوی مبارکش گذاشت. او در حالی از دنیا رفت که سرش بر  ص خدا

 .)١(بود ص روی زانوی رسول خدا
آنقدر با کمانش تیر  ص کند که پیامبر گوید: عاصم بن عمر بن قتاده روایت می می

 نزد او ماند. تا نکمان شکست. قتاده بن نعمان آنرا گرفت. و کماکه  این انداخت تا
ھاش  تیری به چشم قتاده اصابت کرد، چشمش از حدقه در آمد و بر روی گونهکه  این

آن را با دست مبارکش در حدقه  ص گوید: پیامبر افتاد. عاصم بن عمر بن قتاده می
 و این چشم بھتر از چشم دیگرش بود. چشمش خوب شد اد وقرارد

پرداختند.  ص ند که به دفاع از پیامبرابوبکر، عمر و علی از جمله کسانی نبود
شانی یھای دیگر معرکه مشغول بودند، پ به جنگیدن به مشرکان در قسمتھا  آن بلکه

 در این جنگ زخمی شد. ص مبارک پیامبر

                                           
 .۹۱-۳/۸۷نگا: مختصر السیرة، ابن ھشام،  - ١
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علی گفته «گوید:  اما علی در این جنگ زخمی نشد. در پاسخ این ادعای او که می
بر روی ھا  آن تا از )۴(کرد که بر اثر ضربه به من اصابت  )۱۶(حد است: در جنگ اُ 

 باید گفت: این سخن دروغ بستن به علی است. این حدیث در .»زمین افتادم
مشھور نزد علما ذکر نشده است. پس اسناد آن کجاست؟ کدام عالم آن را ھای  کتاب

مورد اعتماد است، ھا  آن که نقل ازھایی  کتاب صحیح دانسته است؟ و در کدامیک از
 و بسیاری از یاران ایشان بودند. ص زخمی شد پیامبرکه  آن شده است؟ بلکه روایت

طالب  به دھانه دره رسید، علی بن ابی صر گوید: زمانی که پیامب ابن اسحاق می
آورد تا از آن  ص اش را از آب پر کرد و آن را برای رسول خدا زرهکه  این خارج شد تا

بنوشد. پیامبر از آن بویی را استشمام کرد و در نتیجه آن را ننوشید و خون را از 
خشم خداوند بر کسانی فزونی «اش پاک کرد و آ نرا روی سرش ریخت و فرمود:  چھره

 .»باد که چھره پیامبرش را خونین کردند
 غ دیگری است.عثمان پس از سه روز بازگشت دروکه  این و ادعای او مبنی بر

 گفت:  این سخن او که گفت: جبرئیل در حال رفتن به آسمان می

ــــــــــىل ــــــــــى إالَّ ع  ال فت
 

 ال ســــــيف إالَّ ذوالفقــــــار 
 

به اتفاق ھمه مردم دروغ است. ذوالفقار شمشیر علی نبود. بلکه شمشیر ابوجھل 
ابن  بود که مسلمانان در روز بدر آن را به غنیمت گرفته بودند. امام احمد، ترمذی و

در جنگ بدر شمشیر ذوالفقار را بر  ص اند: پیامبر ماجه از ابن عباس روایت کرده
خواب در شمشیرم  حد درباره آن خوابی دید و فرمود: درکمرش بست و در جنگ اُ 

شکافی دیدم. آن را به شکاف میان شما تعبیر کردم. دیدم که قوچی را  )ذوالفقار(
ام ھمچون دژی شده  ه تأویل کردم. دیدم که زرهام. آن را به قھرمان سپا کردهردیف 

شود. قسم به  است. آن را به مدینه تأویل و تعبیر کردم ھمچنین دیدم گاوی ذبح می
 .)١(»خدا دیدن گاو در خواب خیر است

 فرموده بود تحقق پیدا کرد. ص آنچه پیامبر
ت که ادعا این دروغ گفته شده درباره ذوالفقار ھمانند دروغ برخی از نادانان اس

کردند، طول آن  کنند چنانچه اینگونه یا آنگونه به وسیله آن به دشمن ضربه وارد می می
دانند که این امر نه  شد. این امری است که علما نیک می به اندازه یک ذراع بلند می

                                           
 ).۶۶-۳/۶۷)، ومختصر السیرة، (۳۵۱و  ۶۷-۳/۶۶)، ومسند،(۲/۹۳۹نگا: سنن ابن ماجه، ( - ١
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برای شمشیر علی و نه دیگران ھرگز ممکن نیست و چنین چیزی روی نداده است. 
 داد. شد در جنگ صفین طول آن را افزایش می د میچنانچه شمشیر او بلن





 

 

 :)۱۶۸فصل (
 در روز احزاب سرد بر کذب و نادانی رافضی در مورد موقف علی

 ص خندق است زمانی که پیامبرگوید: در جنگ احزاب که ھمان غزوه  رافضی می
از کندن خندق فارغ شد سپاه قریش در حال که ابوسفیان در پیشاپیش آن بود به 

 ھزار نفر بودند رسیدند. )۱۰(ھمراه کنانه و اھل تھامه که 
در اطراف مسلمانان خیمه زدند. ھا  آن غطفان و به دنبال آن مردم نجد آمدند.

ۡسَفَل  إِذۡ ﴿ فرماید: میھا  آن ھمچنانکه خداوند درباره
َ
َجآُءوُ�م ّمِن فَۡوقُِ�ۡم َوِمۡن أ

 .]۱۰األحزاب: [ ﴾ِمنُ�مۡ 
ن (شھر) بر شما وارد شدند ییاز طرف باال و پاھا  آن هکد) زمانی را یاوری(به خاطر ب«

 .»ردند)کنه را محاصره ی(و مد
ھا  آن به ھمراه سه ھزار نفر از مسلمانان از شھر خارج شد. خندق میان ص پیامبر

شان و اتحاد با  قرار داشت. مشرکان با یھودیان متحد شدند. مشرکان به فراوانی
و عکرمه بن ابوجھل از تنگه خندق به سوی  یھودیان مغرور شدند. عمرو بن عبدود

به  ص ت، و پاسخ او را داد. پیامبرطلبی کردند، علی برخاس مسلمانان آمدند و مبارزه
طلبی کرد و ھر بار  او فرمود: او عمرو است. سپس برای دومین و سومین بار مبارزه

چھارمین بار که  این فرمود: او عمرو است. تا به او می ص خاست و پیامبر علی برمی
م تو را اجازه داد. عمرو به او گفت: ای برادر زاده برگرد. دوست ندار به او ص پیامبر

ام که مردی از قریش تو را به یکی از  بکشم. علی به او پاسخ داد: با خداوند پیمان بسته
خوانم. عمرو گفت:  دو راه فرا نخواند مگر آن را از او بستانم و من تو را به اسالم فرا می

کنم. عمرو گفت: بسیار  مرا بدان نیازی نیست. علی گفت: تو را به مبارزه دعوت می
تو را بکشم. علی گفت: بلکه من بیشتر دوست دارم که تو را بکشم. عمرو  مشتاقم

در پایان علی که  این خشمگین شد و از اسبش پایین آمد. آن دو با یکدیگر جنگیدند تا
او را کشت و عکرمه شکست خورد. سپس بقیه مشرکان و یھودیان شکست خوردند. 

رو بن عبدود توسط علی از عبادت جنگ درباره او فرمود: کشتن عم ینادر  ص پیامبر
 انس و جّن بھتر و برتر بود.
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 در پاسخ باید گفت: اوًال اسناد این روایت و بیان صحت آن کجاست؟
 ثانیًا: در ذکر این غزوه نیز چندین مورد دروغگویی صورت گرفته است. از جمله

ست که ھمه ھزار نفر بودند. باید دان )۱۰(سپاه قریش، کنانه، و اھل تھامه که  این
اسد و غطفان و یھودیان  احزاب از قریش، کنانه، اھل تھامه، مردم نجد یعنی تمیم، بنی

 :ھزار نفر بودند. احزاب سه دسته بودند )۱۰(بود که مجموعًا   تشکیل شده
 .پیمانانشان که مردم مکه و اطراف آن بودند الف) قریش و ھم

 .قبایل دیگرب) مردم نجد یعنی قبایل تمیم، أسد و غطفان و 
 ج) یھودیان بنی قریظه.

گوید: عمرو بن عبدود و عکرمه بن ابوجھل سوار بر  اما در پاسخ ادعای او که می
اسب از باریکه خندق گذشتند و با کشته شدن عمرو مشرکان و یھودیان شکست 
خوردند، باید گفت: این دروغ آشکاری است. مشرکان و یھودیان پس از کشته شدن 

نعیم بن مسعود در میانشان که  این به محاصره مسلمانان ادامه دادند تا عمرو ھمچنان
 به تاخت و تاز پرداخت و خداوند از آسمان باد شدید و فرشتگان را نازل کرد.

َها﴿ فرماید: می متعالخداوند  ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا ِ ٱنِۡعَمَة  ۡذُكُروا َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ  �َّ

ۚ َوَ�َن  رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهۡم رِ�ٗحا وَُجُنوٗدا لَّۡم تََرۡوَها
َ
ُ ٱَجآَءتُۡ�ۡم ُجُنودٞ فَأ بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِصً�ا  �َّ

ۡسَفَل ِمنُ�ۡم �ۡذ َزاَغِت  إِذۡ  ٩
َ
بَۡ�ٰرُ ٱَجآُءوُ�م ّمِن فَۡوقُِ�ۡم َوِمۡن أ

َ
 ۡلُقلُوُب ٱَوَ�لََغِت  ۡ�

ِ  اِجرَ ۡ�َنَ ٱ ِ ٱَوَ�ُظنُّوَن ب ۠ ٱ �َّ ُنونَا  �ذۡ  ١١َوُزلۡزِلُواْ زِلَۡزاٗ� َشِديٗدا  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱ ۡ�تُِ�َ ٱ ُهَنالَِك  ١٠ لظُّ
ِينَ ٱوَ  لُۡمَ�ٰفُِقونَ ٱَ�ُقوُل  ا وََعَدنَا  �َّ َرٞض مَّ ُ ٱِ� قُلُو�ِِهم مَّ  �ذۡ  ١٢إِ�َّ ُغُروٗر�  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ

ۡهَل َ�ۡ�َِب َ� ُمَقاَم لَُ�ۡم فَ قَالَت طَّ 
َ
أ ْۚ ٱآ�َِفةٞ ّمِۡنُهۡم َ�ٰٓ  �َِّ�َّ ٱِذُن فَرِ�ٞق ّمِۡنُهُم  ٔۡ َو�َۡسَ�  رِۡجُعوا

ُدِخلَۡت َعلَۡيِهم ّمِۡن  َولَوۡ  ١٣َ�ُقولُوَن إِنَّ ُ�ُيوَ�َنا َعۡوَرةٞ َوَما ِ�َ بَِعۡوَر�ٍ� إِن يُرِ�ُدوَن إِ�َّ فَِراٗر� 
ۡ�َطارَِها 

َ
َ ٱَ�نُواْ َ�َٰهُدواْ  َولََقدۡ  ١٤�تَوَۡها َوَما تَلَبَُّثواْ بَِهآ إِ�َّ �َِسٗ��  ۡلفِۡتَنةَ ٱُ�مَّ ُس�ِلُواْ أ ِمن  �َّ

ۚ ٱَ�ۡبُل َ� يَُولُّوَن  ۡدَ�َٰر
َ
ِ ٱَوَ�َن َ�ۡهُد  ۡ� إِن فََرۡرتُم ّمَِن  لۡفَِرارُ ٱلَّن يَنَفَعُ�ُم  قُل ١٥وٗ�  ُٔ َمۡ�  �َّ

وِ  لَۡمۡوتِ ٱ
َ
ِيٱَمن َذا  قُۡل  ١٦�ٗذا �َّ ُ�َمتَُّعوَن إِ�َّ قَلِيٗ�  لَۡقۡتلِ ٱأ ِ ٱَ�ۡعِصُمُ�م ّمَِن  �َّ إِۡن  �َّ

ۚ َوَ� َ�ُِدوَن لَُهم ّمِن ُدوِن  َراَد بُِ�ۡم رَۡ�َٗة
َ
ۡو أ

َ
َراَد بُِ�ۡم ُسوًٓءا أ

َ
ِ ٱأ  ١٧َوِ�ّٗا َوَ� نَِصٗ��  �َّ

ُ ٱ ۞قَۡد َ�ۡعلَمُ  تُوَن  لَۡقآ�ِلِ�َ ٱمِنُ�ۡم وَ  لُۡمَعّوِ�ِ�َ ٱ �َّ
ۡ
ۖ َوَ� يَ� َس ٱِ�ِۡخَ�ٰنِِهۡم َهلُمَّ إَِ�َۡنا

ۡ
إِ�َّ  ۡ�َأ

ةً  ١٨قَلِيً�  ِشحَّ
َ
ۡ�ُيُنُهۡم كَ  ۡ�َوُۡف ٱَعلَۡيُ�ۡمۖ فَإَِذا َجآَء  أ

َ
ۡ�َتُهۡم يَنُظُروَن إَِ�َۡك تَُدوُر أ

َ
ِيٱَر� َّ� 
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ًة َ�َ  ۡ�َۡوُف ٱفَإِذَا َذَهَب  لَۡمۡوِت� ٱهِ ِمَن ُ�ۡغَ�ٰ َعلَيۡ  ِشحَّ
َ
لِۡسَنٍة ِحَداٍد أ

َ
� ٱَسلَُقوُ�م بِ� ِ�َۡ�ۡ 

ْوَ�ٰٓ�َِك لَۡم يُۡؤِمنُ 
ُ
ْ أ ۡحَبَط  وا

َ
ُ ٱفَأ ۡعَ�ٰلَُهۡمۚ َوَ�َن َ�ٰلَِك َ�َ  �َّ

َ
ِ ٱأ ۡحَزاَب ٱ َ�َۡسُبونَ  ١٩�َِسٗ��  �َّ

َ
�ۡ 

� ْۖ ِت لَۡم يَۡذَهُبوا
ۡ
ۡحَزاُب ٱن يَأ

َ
�َُّهم بَاُدوَن ِ�  ۡ�

َ
واْ لَۡو � ۡعَراِب ٱيََودُّ

َ
�َبآ�ُِ�ۡمۖ  َٔ �َۡ�  ۡ�

َ
لُوَن َ�ۡن أ

ْ إِ�َّ قَلِيٗ�  ا َ�َٰتلُوٓا ِ ٱَ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل  لََّقدۡ  ٢٠َولَۡو َ�نُواْ �ِيُ�م مَّ ۡسَوةٌ َحَسنَةٞ لَِّمن  �َّ
ُ
أ

َ ٱَ�َن يَرُۡجواْ  َ ٱَوَذَكَر  �ِخرَ ٱ ۡ�َۡومَ ٱوَ  �َّ ا ٢١َكثِٗ��  �َّ ۡحَزاَب ٱ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱرََءا  َولَمَّ
َ
قَالُواْ َ�َٰذا  ۡ�

ُ ٱَما وََعَدنَا  ُ ٱوََصَدَق  ۥَورَُسوُ�ُ  �َّ ٓ إِيَ�ٰٗنا َو�َۡسلِيٗما  ۥۚ َورَُسوُ�ُ  �َّ  ّمِنَ  ٢٢َوَما َزاَدُهۡم إِ�َّ
ْ رَِجاٞل  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ ْ َما َ�َٰهُدوا َ ٱَصَدقُوا ن قََ�ٰ َ�َۡبهُ  �َّ ن يَنَتِظُرۖ  ۥَعلَۡيهِ� فَِمۡنُهم مَّ َوِمۡنُهم مَّ

ْ َ�ۡبِديٗ�  لُوا َۡجزِيَ  ٢٣َوَما بَدَّ ُ ٱ ّ�ِ ِٰد�ِ�َ ٱ �َّ َب  ل�َّ ۡو  لُۡمَ�ٰفِقِ�َ ٱبِِصۡدقِهِۡم َو�َُعّذِ
َ
إِن َشآَء أ

َ ٱَ�ُتوَب َعلَۡيِهۡمۚ إِنَّ  ُ ٱ َوَردَّ  ٢٤َ�َن َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما  �َّ ِينَ ٱ �َّ ْ بَِغۡيِظِهۡم لَۡم َ�َنالُواْ  �َّ َ�َفُروا
ۚ� َوَ�َ�  ُ ٱَخۡ�ٗ ۚ ٱ لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱ �َّ ُ ٱَوَ�َن  ۡلقِتَاَل  .]۲۵-۹األحزاب: [ ﴾٢٥قَوِ�ًّا َعزِ�ٗز�  �َّ

ه کد در آن ھنگام یآور ادید! نعمت خدا را بر خود به یا مان آوردهیه اکسانی کای «
م و یولی ما باد و طوفان سختی بر آنان فرستاد ؛م) به سراغ شما آمدندیی (عظیرھاکلش
و خداوند  ؛م)یستکرا در ھم شھا  آن لهین وسید (و به ایدید را نمیھا  آن هکانی یرکلش
از ھا  آن هکد) زمانی را یاورینا بوده است. (به خاطر بید بیدھ شه به آنچه انجام مییھم

ه کردند) و زمانی را کنه را محاصره ین (شھر) بر شما وارد شدند (و مدییطرف باال و پا
ھای گوناگون  ده بود، و گمانیھا به لب رس ره شده و جانیھا از شدت وحشت خ چشم

و . ان سختی خوردند!کش شدند و تیه مؤمنان آزماکد. آنجا بود یبرد بدی به خدا می
امبرش جز یخدا و پ«گفتند:  ماردالن مییه منافقان و بکد زمانی را یز) به خاطر آوری(ن

ھا  آن ه گروھی ازکد زمانی را یز) به خاطر آوریو (ن. »اند! ن به ما ندادهیھای دروغ وعده
ھای  به خانه ؛ستینجا جای توقف شما نینه)! ایثرب (ای مردم مدیای اھل «گفتند: 

گفتند:  خواستند و می امبر اجازه بازگشت مییو گروھی از آنان از پ» د!یخود بازگرد
خواستند (از  فقط میھا  آن ؛حفاظ نبود ه بیک، در حالی »حفاظ است! ھای ما بی خانه«

نه بر آنان وارد یه اگر دشمنان از اطراف مدکچنان بودند ھا  آن نند.کجنگ) فرار 
رفتند، و جز مدت یپذ ردند میک به آنان می کشنھاد بازگشت به سوی شریشدند و پ می

ن با خدا یه) آنان قبل از اکردند! (در حالی ک ن راه) درنگ نمییمی (برای انتخاب اک
و عھد الھی مورد سؤال قرار خواھد گرفت  ؛نندکه پشت به دشمن نکرده بودند کعھد 

د، سودی به حال ینکشدن فرار  شتهکا یاگر از مرگ «(و در برابر آن مسؤولند)! بگو: 
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بگو: . »د گرفت!یمی از زندگانی نخواھکو در آن ھنگام جز بھره  ؛داشتشما نخواھد 
ا رحمتی را برای یند اگر او بدی کتواند شما را در برابر اراده خدا حفظ  سی میکچه «

افت. یاوری برای خود نخواھند یچ سرپرست و یجز خدا ھھا  آن و» ند؟!کشما اراده 
ه به برادران خود کسانی را کشتند و دا ه مردم را از جنگ بازمیکسانی کخداوند 

 و ؛شناسد بخوبی می» د)یشکرون یه بکد (و خود را از معرییایگفتند: بسوی ما ب می
ز نسبت به شما یدر ھمه چھا  آن .نند!ک ار نمییکی پکفند و) جز اندی(مردمی ضعھا  آن
تو نگاه  نی آنچنان بهیب د، مییش آیه (لحظات) ترس (و بحرانی) پکو ھنگامی  ؛لندیبخ

نند! اما کخواھند قالب تھی  ی مییه گوکچرخد،  شان در حدقه میینند، و چشمھاک می
وقتی حالت خوف و ترس فرو نشست، زبانھای تند و خشن خود را با انبوھی از خشم و 

ه در کنند!) در حالی ک م مطالبه مییند (و سھم خود را از غنایگشا ت بر شما مییعصبان
ن رو خداوند اعمالشان را یاند، از ا اوردهیمان نی(ھرگز) اھا  آن ؛دلنیص و بخیز حریآن ن

ر احزاب کنند ھنوز لشک گمان میھا  آن ار بر خدا آسان است.کن یو ا ؛ردکحبط و نابود 
ن ینش هیان اعراب بادیدارند در م و اگر برگردند (از ترس آنان) دوست می ؛اند نرفته

ان شما باشند جز یو اگر در م ؛ا گردندیشما جونده (و پنھان) شوند و از اخبار کپرا
ی بود، یویکنند! مسلما برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نک ار نمییکی پکاند

نند. ک اد مییار یز دارند و خدا را بسید به رحمت خدا و روز رستاخیه امکھا  آن برای
خدا و رسولش به  هکن ھمان است یا«دند گفتند: یر احزاب را دک(اما) مؤمنان وقتی لش

م یمان و تسلین موضوع جز بر ایو ا» اند! ما وعده داده، و خدا و رسولش راست گفته
ه با خدا بستند که بر سر عھدی کان مؤمنان مردانی ھستند یفزود. در میآنان ن

مان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شھادت یبعضی پ ؛اند ستادهیصادقانه ا
مان خود یلی در عھد و پیر و تبدییو ھرگز تغ ؛گر در انتظارندیددند)، و بعضی ینوش

ه خداوند صادقان را بخاطر صدقشان پاداش دھد، و منافقان کن است یندادند. ھدف ا
ه خداوند کچرا  ؛ردیرا بپذھا  آن نند) توبهکا (اگر توبه ید یند عذاب نماکرا ھرگاه اراده 
ای از  جهیه نتکآن دلی پر از خشم بازگرداند بیافران را با کم است. خدا یآمرزنده و رح

از ساخت (و ین دان)، مؤمنان را از جنگ بیین میو خداوند (در ا ؛ار خود گرفته باشندک
 .»ر استیناپذ ستکو خدا قوی و ش ؛رد)کبشان یروزی را نصیپ



 ٨٣٩ در روز... س): رد بر کذب و نادانی رافضی در مورد موقف علی۱۶۸فصل (

کند که مؤمنان در آن جنگ با مشرکان نجنگیدند و خداوند مشرکان را  این بیان می
یله جنگ باز نگرداند. این امر در نظر علمای حدیث، تفسیر، مغازی و تاریخ به وس

 تواتر است.م
بن عبدود و کشته شدن عمرو، مشرکان  وتوان گفت با جنگ علی و عمر چگونه می

 ذکر کرد که کشتن عمرو توسط علی از ص شکست خوردند؟ حدیثی که از پیامبر
اختگی و موضوع است. به ھمین دلیل جن بھتر و برتر است، حدیثی س عبادت انس و

اند. بلکه  مورد اعتماد روایت نکردهھای  کتاب ھیچکدام از علمای مسلمان آن را در
اسناد صحیح و حتی ضعیفی شناخته نشده است. این دروغی است که نسبت  برای آن

 روا نیست. چگونه ممکن است کشتن یک کافر از عبادت ھمه ص دادن آن به پیامبر
 .و جنیان برتر باشد؟! این امر کامًال محال استا ھ انسان
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 بیان جهالت رافضی در مورد جنگجویان غزوۀ بنی نضیر

را شکسته  ص کسی را که دندان پیامبرنضیر، علی  گوید: در غزوه بنی رافضی می
 ھم شکست خوردند.ھا  آن نفر دیگر را ھم کشت. بقیه )۱۰(بود کشت و پس از او 

به  اوًال: در پاسخ باید گفت: آنچه درباره این غزوه و امور منقول دیگر ذکر کرد باید
 ھمراه اسناد باشد.در غیر این صورت چنانچه فردی بخواھد به متنی که اسناد آن

توان در  معلوم نیست، استناد او بدان و استدالل او پذیرفته نخواھد بود، چگونه می
 اصول اعتقادی بدان استناد کرد؟!

نضیر کسانی بودند که  بنی ،شکاری است. بنا به اجماع مسلمانانآ ثانیًا: این دروغ
قبل از ھا  آن نازل کرده که یھودی بودند و جریانھا  آن خداوند سوره حشر را درباره

طلبی یا نبرد یا شکستی روی نداد. و  حد روی داد. در آنجا مبارزهاُ غزوه خندق و غزوه 
حد شکست ھم در آن نشکست. بلکه دندان ایشان در جنگ اُ  ص دندان مبارک پیامبر

ھایشان  را به شدت محاصره و نخلھا  آن نضیر بنیو مسلمانان در جنگ با  ص پیامبر
 را قطع کردند.
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را به نام (سلسله) ذکر کرده است که کامال  یا رافضی غزوه

 اساس و دروغ است بی

خبر داد  ص گردی آمد و به پیامبر عرب بیابان ،گوید: در غزوه سلسله رافضی می
ارانش در میان ی ص خواھند به مدینه حمله کنند. پیامبر که گروھی از اعراب می

کنم.  فرمود: چه کسی پرچم مرا به دست خواھد گرفت. ابوبکر گفت: من این کار را می
ھا  آن پرچم را به او داد و به ھمراه ھفتصد نفر او را فرستاد. زمانی که به ص پیامبر

رسید دشمنان به او گفتند: به سوی رھبرت برگرد. زیرا عدد ما بسیار است، او ھم 
پرسید: چه کسی پرچم مرا به دوش خواھد گرفت؟ عمر  ص پیامبربازگشت. روز دوم 

داد. او ھم کاری را انجام  به او پرچم را ص گفت: من این کار را خواھم کرد. پیامبر
پرسید: علی کجاست؟ علی گفت: من  ص روز سوم پیامبر بود. هداد که ابوبکر کرد

او به سوی دشمنان رفت و پرچم را به او داد.  ص اینجا ھستم ای رسول خدا! پیامبر
را کشت. بقیه ھم شکست ھا  آن تن از )۷ا ی ۶(جنگید و ھا  آن بعد از نماز صبح با

 کریم به این عمل امیرالمؤمنین قسم یاد کرد و فرمود: خوردند. خداوند بزرگ در قرآن

 .]۱العادیات: [ ﴾١َضۡبٗحا  ۡلَ�ِٰدَ�ِٰت ٱوَ ﴿
 .»رفتند یش میزنان پ ه نفسک یحالسوگند به اسبان دونده (مجاھدان) در «

ترین مردم ھم از تو بخواھد برای این مطلب  در پاسخ باید گفت: ممکن است نادان
ھای آن  تا اطمینان پیدا کنیم که این نقل صحیح است. این غزوه و دروغور سند بیا

ت و بطال روای عنترهھمانند دروغھای دیگران است که اکاذیب فراوانی را درباره سیره 
کنند. اگرچه عنتره زندگی ساده و مختصری داشت و بطال ھم این گونه بود و فقط  می

امیه و جنگ با رومیان روی داد. اما  چیزی بود که برای او در دوران حکومت بنی
تبدیل به مجّلدات بزرگی شد. حکایات که  این دروغگویان حجم آن را افزایش دادند تا

را به ھارون الرشید و منصور نسبت ھا  آن است کهبق مصری ھم چنین نز احمد دنف و
پردازیھاست که در  دادند. این روایت درباره این غزوه نیز از قبیل چنین داستان می
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نزد علما ذکری از این جنگ به میان  همشھور مغازی و سیرھای  کتاب ھیچکدام از
ھری، ابن اسحاق و علمای این فن مانند موسی بن عقبه، عروه بن زبیر، ز ،نیامده است

اقدی، یحیی بن سعید اموی، ولید بن مسلم، محمد بن عائذ و ... آن را وو اساتیدش، 
 اند. ھمچنین در قرآن و حدیث نیز سخنی از آن به میان نیامده است. ذکر نکرده

کشتار ھا  آن به ویژه جنگھایی که در ص ھا و غزوات پیامبر در مجموع جنگ
م به صورت متواتر ھمراه با جزئیات آن ثبت شده است و صورت گرفته است، نزد اھل عل

علمای حدیث، فقه، تفسیر، مغازی، سیر و ... ذکر شده است. این از ھای  کتاب در
جمله اموری است که برای نقل آن علل مختلفی وجود دارد. عادتًا از نظر شرعی محال 

جنگی با این شرایط داشته باشد و ھیچکدام از کسانی که بدان  ص است که پیامبر
اند آن را نقل نکرده باشند، ھمچنانکه محال است که او در شبانه روز بیش  علم داشته

نماز یا در طول سال بیش از یک ماه روزه را واجب کرده باشد. یا ھمانگونه که  )۵(از 
ید، یا به یمن رفته و کسی آنرا نقل ھا در عراق جنگ با ایرانی ص محال است پیامبر

ھا  آن ھای فراوانی برای نقل نکرده باشد. ھمچنانکه چنین اموری که علل و انگیزه
 وجود دارد. محال است روی داده باشد اما ھمه علما از نقل آن خودداری کرده باشند.
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و آنچه که در غزوه بنی  سورد علیدروغ باقی ماندۀ رافضی در م

 مصطلق رخ داده است

 مصطلق مالک و پسرش را کشت و بسیاری از علی از میان بنی گوید: رافضی می
 ص ضرار که پیامبر بن ابی جویره دختر حارثھا  آن را به اسارت گرفت از جملهھا  آن

دختر من آن را برای خودش برگزید. در آن روز پدرش آمد و گفت: ای رسول خدا 
به پدرش دستور داد او را  ص بزرگ زاده است نباید به اسارت گرفته شود. پیامبر

ای کردی. سپس به دخترش  میان ماندن و رفتن آزاد گذارد. حارث گفت: کار پسندیده
گفت: ای دخترم قومت را رسوا مکن. دخترش گفت: من خداوند و پیامبرش را 

 برگزیدم.
کنی ذکر نمایی  اسناد ھمه سخنانی را که بدان استناد میدر پاسخ باید گفت: باید 

یا آن را به کتابی که مورد استناد است ارجاع دھی. در غیر این صورت از کجا بدانیم 
 که این امر روی داده است؟

به عالوه کسی که از سیره نبوی اطالعی داشته باشد خواھد گفت: ھمه این ادعاھا 
اختگی رافضیان است. زیرا روایت نشده است که در س دروغ است و روایات دروغین و

مصطلق چنین کرده باشد یا جویریه بن حارث را به اسارت گرفته باشد. او  غزوه بنی
به او پاسخ داد و او را آزاد  ص اش نامه نوشت. پیامبر زمانی که اسیر شده برای آزادی

از این به بعد از ھا  این مسلمانان به دنبال آن اسیران را آزاد کردند و گفتند: کرد و
ھستند که او دخترشان را به ھمسری برگزیده است. ھرگز  ص خویشاوندان پیامبر

 ماندن و رفتن آزاد نگذاشت. ننیامد و او را میا پدرش
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 بر مالء شدن دروغ رافضی در نقل قولش از غزوۀ خیبر و مکه

 صجنگ خیبر، فتح به وسیله امیرالمؤمنین انجام شد. پیامبر گوید: در میرافضی 
ھم شکست خورد.  پرچم را به ابوبکر داد او شکست خورد. سپس آن را به عمر داد او

آنگاه پرچم را به علی داد. او در آن روز چشم درد داشت. پیامبر آب دھانش را در 
شتافت و قھرمانشان یعنی  چشم او ریخت چشمش خوب شد. او به سوی دشمنان

بستند. ھا  آن نتیجه بقیه شکست خوردند و در را بر روی مرحب را کشت. در
امیرالمؤمنین آن را چاره کرد و از جایش کند و به عنوان پلی بر روی خندق اطراف 

بستند.  ای بزرگ و سنگین بود که دوازده مرد آن را می قلعه قرار داد. این در به اندازه
قلعه شدند و غنایم را به دست آوردند. علی گفت: به خدا کندن آن از  وارد مسلمانان

مرد ھم خارج بود. اما به کمک نیروی خداوندی این کار را انجام دادم.  )۵۰۰(توان 
 فتح مکه ھم به وسیله او انجام شد.

در پاسخ باید گفت: لعنت خداوند بر دروغگویان باد! کدامیک از علما این امور را 
اند؟ اسناد و صحت آن در کجا روایت شده است؟ این دروغ آشکاری است.  یت کردهروا

 ھای مختلفی بودند که برخی از ھای خیبر در یک روز فتح نشد. بلکه قلعه ھمه قلعه
و برخی دیگر از طریق صلح به تصرف در  ،به سختی و به بوسیله جنگ فتح شدندھا  آن

قد کرده بودند، کتمان کردند به محارب منع ص آمد. سپس صلحی را که با پیامبر
 تبدیل شدند. در این غزوه نه ابوبکر و نه عمر شکست نخوردند. 

آن را پل قرار دھد ذکر نشده که  این روایت شده است که علی در قلعه را َکند اما
است. اما ادعای او که گفته است: فتح مکه توسط او صورت گرفت باطل و دروغ 

لی در فتح مکه اصًال نقشی نداشت به جز نقش بقیه یاران آشکاری است، زیرا ع
 .صپیامبر

اند. علی  احادیث مشھور فراوانی درباره فتح مکه وجود دارد که این امر را ذکر کرده
ھا پناه داده بود بکشد.  ھانی را که او بدان تصمیم گرفت دو برادر شوھر خواھرش ام
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بود. پناه داد. او خواست با دختر ابو جھل ھانی پناه داده  افرادی را که ام ص پیامبر
 را بر انگیخت در نتیجه از این کار منصرف شد. ص خشم پیامبرکه  این ازدواج کند تا
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 دروغ باقی ماندۀ رافضی در نقل قولش از غزوۀ حنین

به سمت نفر از مسلمانان ھزار  )۱۰(در میان  ص در جنگ حنین زمانی که پیامبر
را چشم زد و گفت: امروز به علت فراوانی تعداد ھا  آن ، ابوبکردشمن لشکر کشید

که از  نفر )۹(از میان مسلمانان فقط ولی شکست خوردند و شکست نخواھیم خورد. 
ایمن ابن ام یمن و ھا  آن باقی ماندند. از جمله ص بنی ھاشم بودند پیرامون پیامبر

کرد و چھل تن از  امیر المؤمنین بودند که او با شمشیر خودش از پیامبر دفاع می
 شکست خوردند. ھا  آن ان را کشت در نتیجهکشرم

در کدام کتاب مورد اعتماد روایت شده و چه  موضوعگوییم: اوًال این  در پاسخ می
 را صحیح شمرده است؟ھا  آن کسی

 را چشم زد، دروغ و افترای آشکاری است. اینھا  آن گوید ابوبکر میکه  این ثانیًا:
 حدیث، سیره، مغازی و تفسیر که در دسترس ھمگان است در ھیچ کدام ازھای  کتاب

را چشم زد. اما این لفظ از او روایت شده است که ھا  آن نیامده است که ابوبکرھا  آن
شود این  چنین گفته میگفت: ما به علت کمی تعداد شکست نخواھیم خورد. ھم

سخن از او نیست. بلکه یکی از مسلمانان چنین گفت: در پاسخ این ادعای او که 
 ،باقی ماندند، کذب محض است ص ف پیامبراتن از بنی ھاشم اطر )۹(گوید فقط  می

علی در جلوی پیامبر بود و با شمشیرش از او دفاع که  این ھمچنین ادعای او مبنی بر
از مشرکان را کشت. به اتفاق ھمه کسانی که از حدیث، مغازی و  کرد و چھل تن می

گاھی دارند، دروغ آشکاری است  .سیره آ
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از رویدادهای  سبطالن ادعای رافضی در مورد داللت خبر دادن علی

 غیبی بر امامت او

زمانی ھا  آن رویدادھا قبل از وقوعپنجم: خبر دادن او از غیب و «گوید:  رافضی می
که طلحه و زبیر از او اجازه خواستند برای عمره به مکه بروند فرمود: نه به خدا قسم 

خواھید به بصره بروید. و ھمانگونه که گفته بود شد. او در  قصد عمره ندارید بلکه می
مرد  )۱۰۰۰(در حالی که نشسته بود تا بیعت بگیرد خبر داد که از سوی کوفه  رذی قا

کنند و عمًال  آیند و با من بر سر مرگ بیعت می نه یکی بیشتر و نه کمتر به سوی من می
اویس قرنی بود. او از کشته شدن ذی الثدیه خبر داد و ھا  آن ھمچنین شد. آخرین فرد

 چنین ھم شد. 
 گذرند. او فرمود: شخصی در جریان نھروان به او خبر داد که خوارج از آنجا می

 عبور نخواھند کرد. سپس فرد دیگری چنین امری را به اطالع او رساند. فرمود:ھا  آن
 از اینجا عبور نخواھند کرد به خدا قسم کشته خواھند شد. و این امر تحقق یافت. ھا  آن

ھا و پاھایش را قطع خواھد کرد و او را بر دار  او به شھربان خبر داد که معاویه دست
ه او را چنین کرد. به میثم تمار خبر داد که او بر در خانه عمرو . معاویختیآوخواھد 

تر است به دار آویخته خواھد شد. و گفت:  بن حریث که درختانش از بقیه مردم کوتاه
به رشید ھجری  ،بینم و چنین شد گویی من درختی را که بر آن اعدام خواھد شد می

و را بر دار خواھند آویخت و چنین ھا، و پاھا و زبانش بریده خواھد شد و ا گفت: دست
و به قنبر گفت که حجاج او را  ،کشد به کمیل بن زیاد خبر داد که حجاج او را می ،شد

 امر تحقق یافت. ھردو  کند ذبح می
به براء بن عازب گفت: پسرم حسین کشته خواھد شد و تو به او کمک نخواھی 

 بود. و چنین شد حتی از محل کشته شدن او خبر داده  ،کرد
ھا (مغوالن) حکومت  از بر سر کار آمدن حکومت بنی عباس خبر داده بود که ترک

خواھند گرفت و گفت: حکومت بنی عباس ضعیف است و ھیچ استحکامی ھا  آن را از
ھا، ھندوھا، بربرھا و مردم طیلسان برای ساقط کردن  ھا، دیلمی ندارد. چنانکه ترک
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مورانشان اغالمان و مکه  این ن کار نخواھند بود تاتالش کنند، قادر به ایھا  آن حکومت
شورش کنند و پادشاھی ترک از ھمان جایی بیاید که حکومتشان از آنجا شروع شده 

و ھر پرچمی را که در مقابل او  ،کند گذرد آن را فتح می و بر ھر شھری می ،است
د. ھمچنان آورد. کسی که با او بجنگد، بیچاره خواھد ش برافراشته شود پایین می

کند. سپس پیروزی او به  (بنی عباس) پیروز میھا  آن او را برکه  این خواھد بود تا
کند، در ھم  گوید و عمل می وسیله مردی از اھل بیت من که براساس حق سخن می

گاه باشید که عمًال چنین شد ،خواھد شکست و از ھمان جایی که ابو مسلم خراسانی  ،آ
 فت ھوالکو ظھور کرد. گر برای عباسیان بیعت می

در پاسخ باید گفت: خبر دادن از برخی از امور غیبی از کسانی که از علی ھم در 
علی از این امر واالتر است. در میان  ،اند، روایت شده است تری بوده جایگاه پایین

پیروان ابوبکر، عمر و عثمان کسانی ھستند که چندین برابر این، از امور غیبی خبر 
و برای امامت صالحیت و شایستگی نداشتند، ھمچنین برترین افراد زمانه اند  داده

اند. چنین افرادی در گذشته ھم بودند و امروزه ھم فراوانند.  خودشان ھم نبوده
از مسائل عینی چندین برابر این  ص حذیفه بن یمان، ابو ھریره و دیگر یاران پیامبر

داد. حذیفه  نسبت می ص آن را به پیامبر اند. ابوھریره امر را به اطالع مردم رسانده
 داد، اگر چه در حکم مسند بود.  داد و گاھی اسناد نمی گاھی آن را اسناد می

 ،شنیده باشند ص اند ممکن است آن را از پیامبر آنچه او و دیگران از آن خبر داده
 رد ازچندین مو ساند. عمر را تجربه کردهھا  آن و شاید از اموری باشند. که خودشان

 را بیان کرده است. ھا  این
ھای فراوانی درباره کرامات و اخبار اولیاء تألیف شده است. از جمله آنچه در  کتاب

و ابن ابی =(صفوة الصفوة)محمد بن خالل  (حلية األولياء)امام احمد یا  (الزهد)کتاب 

اللکائی درباره کرامات برخی از پیروان ابوبکر و عمر وجود  (كرامات األولياء)الدنیا و 
ی یکی از پیروان آن دو، ابی ندارد مانند عالء بن حضرمی نماینده ابوبکر، ابومسلم خوال

واالتر و برتر بود. این بدان معنی ھا  آن صھباء عامر بن عبد قیس و دیگرانی که علی از
چه برسد به خلفا برای این حکایاتی  ،اند ودهبرتر ب ص از یاران پیامبرھا  آن نیست که

 را درباره علی ذکر کرد. ھیج اسنادی نیاورده است. صحت و دروغ برخی ازھا  آن که
 اند یا کذب.  آشکار است. برخی دیگر نیز معلوم نیست که صحیحھا  آن



 ٨٥٣ از... سمورد داللت خبردادن علی): بطالن ادعای رافضی در ۱۷۴فصل (

ھا ذکر کرد دروغ بستن به علی است. این از  خبری که آن را درباره پادشاه ترک
 اند.  ی است که متأخران آن را وضع کردهامور

کنند علی از ھمه امور آینده به طور مطلق خبر دارد،  ادعای غالیان که ادعا می
 فقط به او اختصاص ندارد و علم به ھمهھا  آن دروغ آشکاری است. علم درباره برخی از

 برای او یا دیگران حاصل نشد.ھا  آن
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او که  این مبنی بر سبطالن استناد رافضی بر امام بودن علی
 مستجاب دعا بود

شد. او بسر بن ارطاه را  گوید: ششم: او دعایش ھمواره مستجاب می رافضی می
ر دعا کرد زایعنفرین کرد تا خداوند عقلش را از او بگیرد. و چنین شد. ھمچنین علیه 

چنین شد. زمانی که انس از شھادت دادن درباره ابتالیش به پیسی که تا کور شود 
دان مبتال شد. ھمچنین زید بن ارقم را نفرین خودداری کرد علیه او دعا کرد. او ھم ب

 کرد تا کور شود، او چنین شد. 
و تابعین تا زمانی  ص گوییم: این امر بیش از این درباره یاران پیامبر در پاسخ می

که مؤمنی روی زمین وجود داشته باشد. روایت شده است. دعای سعید بن ابی وقاص 
فرمود: خدایا تیرش را به  ص رفت در حدیث صحیح آمده است که پیامبر  به خطا نمی

 .)١(ھدف بزن و دعایش را مستجاب کن
باره سعد به در صحیح مسلم آمده است زمانی که عمر فردی را برای کسب خبر در

از مردی از بنی عبس درباره او که  این کردند تا کوفه فرستاد مردم از او به نیکی یاد می
پرسید بدانید که او در جنگ به ھمراه ما  سؤال شد، در پاسخ گفت: اگر درباره سعد می

کند و (اموال و غنایم را) به طور  آید و میان رعیت برابری و عدالت را رعایت نمی نمی
گوید و برای ریا و کسب  کند. سعد گفت: خدایا اگر دروغ می وی تقسیم نمیمسا

ھا  و فقرش را شدید کن و او را در معرض فتنه یشھرت چنین کرد، عمرش را طوالن
قرار بده. آن مرد خود را در حالی دید که پیرمرد کھنسالی است که موی ابروانش از 

من «گفت:  زند و می کان چشمک میھا به کنیز شدت پیری بلند شده است و در راه
 .»پیرمردی دیوانه ھستم که نفرین سعد در من اثر کرد

                                           
) و ۴/۳۲۴اند. نگا: الریاض( آن را تخریج کرده ۀگوید: ابو عمر وابو فرج در صفو محب طبری می - ١

 ) روایت کرده است.۳/۵۰۰حاکم آن را در المستدرک (
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 ھایی که این رافضی از علی تعریف کرد. اسنادی ندارند، اما قبول اگر چه داستان
بستگی دارد. اما آنچه در دروغ بودن آن تردیدی نیست ھا  آن به اثبات صحتھا  آن

 و زید بن ارقم برای کور شدن است. یی او به پیسنفرین علی علیه انس برای ابتال
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 دهد نسبت می سرافضی باز هم فضایلی دروغین به علی

گوید: ھفتم: زمانی که او به سوی صفین حرکت کرد یارانش دچار  رافضی می
ساکنان آن را ھا  آن د.ی کج کرد تا کلیسایی از دور ظاھر شمتشنگی شدند. راه را ک

آب خواستند. راھب گفت: میان من و آب بیش از دو فرسخ فاصله ھا  آن صدا زدند از
شود از تشنگی خواھم مرد. امیر المؤمنین به مکان نورده آاست. اگر ھر ماه برایم آب 

سنگ بزرگی یافتند. ھا  آن نزدیکی از کلیسا اشاره کرد و دستور داد آب در آنجا بیابند.
آب نوشیدند. راھب به ھا  آن ما نتوانستند آن را بردارند. او به تنھایی آن را برداشت.ا

مغرب؟ پاسخ داد: ھیچ کدام. اما جانشین  هآمد و گفت: تو پیامبری یا فرشتھا  آن سوی
ھستم. راھب در حضور علی ایمان آورد و گفت: این کلیسا برای کسی  ص پیامبر

ساخته شده است که این سنگ را پیدا و آب را از زیر آن خارج کند. گروھی قبل از من 
در جستجوی آن بودند. اما آن را نیافتند. راھب از جمله کسانی بود که ھمراه او شھید 

 .»سروده استشد. سید حمیری این جریان را در یک قصیده 
کنند  ھای دیگری است که نادانان گمان می در پاسخ باید گفت: این نیز مانند دروغ

از بزرگترین فضایل علی ھستند. در حالی که چنین نیست. بلکه کسی که این جریان 
را جعل کرده است، در واقع از فضایل و مدح شایسته علی اطالعی نداشته است. 

آب را زیر ھا  آن است که امام علی به صخره اشاره کردمدحی که در آن است فقط این 
 خودش صخره را از جا َکند.  سصخره یافتند و علی

امثال این امر برای مردم فراوان دیگری ھم روی داده است که علی برترینشان 
است. بلکه در میان دوستداران و پیروان ابوبکر، عمر و عثمان چندین برابر این امر و 

برتر از این روایت شده است، اگر وقوع این امر به وسیله افراد نیکوکار اموری بسیار 
نعمت الھی و کرامت باشد، باید دانست بیشتر اوقات این امر برای کسانی که نیکوکار 

 دھد.  ھم نیستند روی می
این کلیسا برای کسی که این سنگ را «که  این اما بقیه امور ذکر شده در آن از قبیل

این جزو دین  .»از زیر آن استخراج کند و به نام او ساخته شده است پیدا و آب را
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ھای سنتی مسیحی  ھا براساس نام مسلمانان نیست. بلکه کلیساھا، دیرھا و صومعه
دشان را که ھمان مساجدند که خداوند اجازه داده بشوند. اما مسلمانان معا ساخته می

شوند نه نام  فقط به نام خداوند، بنا مینام او را بخوانند ھا  آن ند و درناست بر پا ک
 مخلوقات. 

گوید: امامی وصی و جانشین رسول  اما ادعای او که به علی نسبت داده که می
ھستم، واضح است که دروغی است که بر امام علی نسبت داده شده است.  صخدا

و نه در زمان حکومت خودش چنین  ،علی ھرگز نه در زمان خالفت خلفای پیشین
 یی نکرد.ادعا
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جن را بقتل  سگوید علی سخنی در مورد دروغ رافضی که می

 رسانید

اند: زمانی که  گوید: ھشتم: آنچه جمھور مسلمانان روایت کرده رافضی می
خواست به غزوه بنی مصطلق برود، زمانی که مردم از راه خارج شدند و در  صپیامبر
ای خشک شب بر او فرا رسید جبرئیل بر او نازل شد و به او خبر داد که  درهکنار 

خواھند او را فریب دھند و به  اند و می گروھی از جنیان کافر در دره اقامت گزیده
را از او دور کرد و ھا  آن علی را فرا خواند و شر ص یارانش گزند برسانند. پیامبر
 را کشت.  ھا آن دستور داد به دره برود. او ھم

تر از این بود. کشتن جنیان از  عظیم وگوییم: باید گفت علی بزرگتر  در پاسخ می
تر بوده است نیز ثابت شده است. اما این  سوی کسانی که منزلتشان از علی پایین

و علی نسبت داده  ص حدیث در نظر علمای علم حدیث دروغی است که به پیامبر
 شده است و در جنگ بنی مصطلق چنین جریانی روی نداده است. 

اند، اگر منظورش این است که با  گوید: جمھور آن را روایت کرده اما ادعای او که می
یا کسی  ،اسناد ثابت یا در کتابی که نقل آن مورد اعتماد است این امر روایت شده است

را صحیح دانسته باشند، باید دانست که ھیچ کدام از  تصحیح او مورد اعتماد است آن
 امور فوق درباره روایت مذکور وجود ندارد. 

اگر منظورش این است که جمھور (اکثریت قریب به اتفاق) علما آن را روایت 
اند  این دروغ است. اما اگر قصد او این بوده است که کسانی آن را روایت کرده  اند کرده

 ای ندارد. شود، این امر فایده تشان حجت برپا نمیکه به وسیله روای
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گوید خورشید برای او  که می سبیان دروغ رافضی در مورد علی

 بازگشت نمود

 گوید: نھم: بازگشت خورشید برای او دوبار: رافضی می
ری روایت خدر و ابو سعید ثانیًا: پس از ایشان جاب، ص اوًال: در دوران پیامبر

نازل شد و آنچه را از سوی خداوند آورده بود  ص اند که روزی جبرئیل بر پیامبر کرده
کرد. زمانی که وحی او را از ھوش برد، سرش را روی ران امیر المؤمنین  بر او وحی می

که  تا قرار داد و تا پس از غروب سرش را بر نداشت و نماز عصر را با اشاره خواند
به ھوش آمد. به علی گفت: از خداوند بخواه خورشید را برایت برگرداند تا  صپیامبر

 خورشید برگشت و امام علی نمازش را خواند.  ،نماز را بخوانی. او ھم چنین کرد
خواست در بابل از فرات عبور کند، بسیاری از یارانش به عبور  ثانیًا: زمانی که می

او به ھمراه برخی از یارانش نماز عصر را خواند. اما ھایشان مشغول بودند.  دادن اسب
در این باره پیش او سخن گفتند: او از خداوند ھا  آن قضا شد.ھا  آن نماز بسیاری از

 خواست خورشید را برگرداند و چنین شد: 
 حمیری آن را در شعری چنین سروده است. 

ـــــهُ  دت عليـــــه الشـــــمس ملـــــا فاتَ  رُ
 

ــت   ــد دن ــالةِ وق ــتُ الص ــربِ وق غْ  للمَ
 

ــــــا يف وقتِهــــــا هَ  حتــــــى تــــــبلَّجَ نورُ
 

يَّ الكوكــبِ   ــوِ تْ هُ ــوَ ــم هَ ــ ث  للعرص
 

ــــــل مــــــرةً  دَّت بباب ــــــه قــــــد رُ  وعلي
 

بِ   ــــرِ عْ ــــقٍ مُ دت خلَلْ  أُخــــر ومــــا رُ
 

زمانی که او نماز عصر را از دست داد و وقت نماز مغرب فرا رسید، خورشید برای «
سپس ھمانند سقوط  ،نماز عصر باقی ماندنور آن در مدت خواندن که  این او برگشت، تا

 .ستاره به سرعت غروب کرد
ھمچنین بار دیگر در بابل خورشید برای او بازگشت اما این امر برای کسی دیگری 

 اتفاق نیفتاده است. 
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در پاسخ باید گفت: فضایل و دوستی علی با خداوند و جایگاھش نزد او معلوم است 
ئن برای ما ثابت شده است و در آن نیازی به دروغ یا لله این امر از طرق مطم و الحمد

حقیقت آن معلوم نیست. حدیث بازگشت خورشید را گروه دیگری که امری نداریم 
 ص پیامبراند و آن را از معجزات  کردهھمچون طحاوی و قاضی عیاض ذکر 

دانند که این حدیث دروغین و ساختگی است.  حدیث می ایعلماند. اما  برشمرده

احادیث ساختگی ذکر شمار در  (املوضوعات):انکه ابن الجوزی آن را در کتاب ھمچن
 کرده است. 

تردید این حدیث ساختگی و جعلی است و راویان آن دچار  گوید: بی ابو فرج می
 اضطراب ھستند. 

کند در بابل روی داده است، باید گفت: این کذب  اما درباره جریان دوم که ادعا می
و سرودن این جریان در یک شعر توسط حمیری دلیل بر صحت و دروغ محض است 

و این یک دروغ  ،آن نخواھد بود. زیرا او خودش در این جریان حضور نداشته است
و سروده است. کسانی که در مدح و ذم غلو و  هقدیمی بوده است. که او آن را شنید

سرایند، به ویژه حمیری که به  یابد می کنند، آنچه را صحت آن تحقق نمی مبالغه می
غلو مشھور است. کسی که نماز عصرش قضا شود اگر کوتاھی کرده باشد گناه او فقط 

ا اگر کوتاھی و با وجود توبه نیازی به بازگشت خورشید نیست. ام ،شود با توبه پاک می
بر  ،نکرده باشد مانند کسی که خواب مانده است یا خواندن آن را فراموش کرده است

 او ھیچ مالمتی نیست که نماز عصرش را پس از نماز مغرب به جای بیاورد. 
ی زیادی ھا ھمچنین اگر امور مھم خارق العاده امثال این قضیه که ھمت و اراده

واضح ھا  آن بودنفقط یک یا دو نفر روایت کند، دروغ آن دارند را اگر نقل تمایل به 
 خواھد بود.
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 بیان دروغ رافضی در مورد ترس مردم کوفه از غرق شدن

کوفه آب باال  اند: در (دھم: آنچه را که اھل سیره روایت کرده ه است:رافضی گفت
نگرانی خود را به پیشگاه امیرالمؤمنین علی بن أبی  ،غرق شدن ترسیدند مردم از آمد و

 شھر ھمراه با مردم از شدند و سوار ص قاطر رسول الّله بر طالب بردند، ایشان نیز
دعا  خوانده و نماز پیاده شده و قاطر آنجا از در ،به رود فرات رسیدند خارج شدند تا

پایین رفت، ماھیھای دست داشت سطح آب را زد، آب  نمود سپس با چوبی که در
ایشان سؤال  این مورد از بسیاری بر ایشان سالم گفتند، اّما مارماھی چیزی نگفت در

را که نجس ھایی  آن خداوند ماھیھایی را که پاک نموده ناطق گردانیده و شد، گفت:
 .صدا نموده است) بی انداخته صامت و دور نموده و

 شود: سندی که داللت بر و گفته تچند جھت: اّول: بدین صورت درخواس جواب از
ھایی را که  تواند داستان ھر کسی می إالَّ کجاست؟ و نماید می ثبوت این حکایت صّحت و

 ای ندارد.  اّما بدون سند فایده ،شنیده بازگو نماید
 نزد ایشان نبود. ص پیغمبر دّوم: قاطر

ھمچنین  اگر اند، معتمد این داستان را نقل نکردهھای  کتاب سّوم: ھیچکدام از
این قّصه گو  شد، و بود چه بسا مقتضیات زیادی موجب نقل آن می داستانی صحیح می

پس چگونه داستان به محض روایت بدون سند  ،ننموده ھیچگونه سندی برایش ذکر
 ص پیغمبر ، ھمچنانکه ازھستند مباح ھا ماھیھمه مورد قبول واقع گردد؟! چھارم: 

 آبش پاک و »تتهُ يماؤه احِلّل م الطهور هو« اند: دریا فرمودهمورد  ثابت شده است که در

ِحلَّ ﴿ فرماید: ھمچنین خداوند متعال می ش حالل است. وا همرد
ُ
 ۡ�َۡحرِ ٱلَُ�ۡم َصۡيُد  أ

يَّاَرةِ  ۥَوَطَعاُمهُ   .]۹۶: ةالمائد[ ﴾َمَ�ٰٗعا لَُّ�ۡم َولِلسَّ
 ».ان حالل استیاروانکا و طعام آن برای شما و ید دریص«

ھا اجماع  حالل بودن تمامی ماھی برھا  آن ی ائمه شک گذشتگان ُاّمت و بی
اند، پس چگونه  حالل دانسته صحابه تمامی انواع آن را علی با سایر اند، و داشته
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نادانند، به ھمچنین حکایات ھا  رافضی را نجس نموده؟! اّماھا  آن گوید: خداوند می
 کنند. حرام میدروغینی آنچه را خداوند حالل نموده 
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 و پاسخ به آن سان رافضی در مورد قصۀ مار با علیبی

 منبر کوفه بر اند که علی در اھل سیره روایت کرده ای از (یازدھم: عدهه: رافضی گفت
آن را خواستند  رفت، مردم ترسیدند و به باالی منبر خواند، ماری پیدا شد و خطبه می

مورد  پایین آمد، مردم در مار صحبت کرد و را منع کرد سپس با مارھا  آن بکشند علی
یاد  ای را که از ھا بود قّصه حاکم جّن  علی سؤال کردند علی گفت: این مار از آن مار

وارد شده بود باب  آن مار آن پس مردم دری را که از برده بود برایش توضیح دادم، از
علی خاموش  خواستند این فضیلت را از ُامّیه می ) نام نھادند، بنیالثعبان (درب مار

کردند تا آن درب  آن درب آویزان می کنند، به ھمین سبب کشته شدگان را مّدتی بر
 .)(درب کشته شدگان) نام گرفت باب القتلی

 تر علی پایین کسانی که فضلشان خیلی از جواب: شّکی در آن نیست که جّنیھا از
معلوم  ھم جدیدًا واضح و قدیم و ھم در این امر و ،اند سؤال کرده اده نموده وبوده استف

 این از است، و آن بیشتر علی ازو منزلت  ھمچنین چیزی روی داده قدر است. پس اگر
ای  چنین واقعه اگر است، و علی کمتر کوچکترین فضائل کسانی بوده که فضلشان از

تنھا کسانی نیازمند اثبات فضیلت علی ھستند شود.  فضل علی کم نمی روی نداده از
علم ھمنشینی  با اھل دین وکسانی که  وإالَّ فضلش مشکوک ھستند،  که خود از

را موجب ھا  این اند دیده این بزرگتر ھایی از العاده نفس خود خارق اند یا در داشته
 داند. فضیلت علی نمی
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گانه شیعه  های دوازده ن ادعای رافضی در مورد امامت امامبطال

 امامیه

در این  ما ،گانه ھای دوازده امام امامت دیگر (فصل چھارم: در ه است:رافضی گفت
را در  شیعه این نّص پسینیان ، است ھا: نّص  آن چندین طریق داریم: یکی از مورد

به  اند: که پیغمبر نقل کرده ص پیغمبر از به ارث گرفته و از پیشینیان ممالک دور
قائمشان ھا  آن أئمه، که نھم از نه نفر امام، پدر حسین گفت: (این امام پسر امام برادر

 ،کند می دادپروری پر عدالت و ی من است، زمین را از کنیه اش اسم و کنیه است اسم و
 .شده است ظلم پر جور و ھمچنانکه از
 چند جھت: جواب از

 ه شود: این دروغی است علیه شیعه، چون این روایت را به جزگفتکه  این اّول:
کنند،  ی فرق شیعه این روایت را تکذیب می کنند، بقیه شیعه روایت نمی ای از فرقه

کند،  است این روایت را تکذیب می ھا بھترین آن فرقه داناترین و زیدیه که عاقلترین و
عشریه  کنند، به استثنای اثنا تکذیب میای شیعه این روایت را ھ فرقه دیگر اسماعلیه و

 ی شیعه. خالصه، شیعه دارای فرق متعددی است و فرق ھفتادگانه ای است از که فرقه
به جز  ،کنند ھای بزرگتر بیست تا ھستند که ھمگی این روایت را تکذیب می فرقه
 .؟شیعه کجاست ای، پس تواتر فرقه

 از غیر ھای دیگر وصی است که فرقهشود: این نص معارض نص می گفتهکه  این دّوم:
 ،دوازده امام ھستند که قائل به امامت غیر ییھا کنند، مانند فرقه اثنا عشریه روایت می

فرق  ازھریک  حقیقت در ،کند ھمچنین معارض است با آنچه که راوندیه نقل می و
 .نص دوازده امامی است از کنند که غیر شیعه نّصی را اّدعا می

بین علماء متقدم شیعه روایت این نص وجود  شود: در می گفتهکه  این سّوم:
ھا  آن و روایات اند، به آن استدالل نکرده نشده، و ھایشان ذکر کتاب در نداشته، و

شیعه  متأخر یی علما است، پس بدیھی است که این نّص ساخته متواتر و مشھور
 ، وه استکردکه حسن بن علی عسکری فوت  ساخته شدهاین روایت زمانی  است.
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پنجاه سال  دویست و ، این نص بیش ازاست که پسرش محّمد غایب شده هگفته شد
 .پیدا شد ص فوت پیغمبر بعد از

شیعه  اھل سّنت چندین برابر یعلما شود: اھل سّنت و می گفتهکه  این چھارم:

چنان  ،است ص رسول الّله ھمگی یقین دارند که این روایت دروغ برھا  آن ،ھستند
علی که دروغ  ی شیعه و اھل سّنت مثل عامه ،آن نباشد در یکشیقینی که کمترین 

 یکنند، پس ادعای علما این موضوع مباھله می دانند با شیعه در بودن این روایت را می
دروغ آن  ادعای علمای اھل سّنت بر از این روایت مقبولتر دانستن تواتر شیعه بر

 نیست.
 و آخر اّول و است از تحقق تواتر، شروط تواتر شود: یکی از یم گفتهکه  این پنجم:
ھم قائل به امامت  فوت حسن بن علی عسکری حّتی یک نفر حالیکه قبل از وسط، در

ھای بنی امیه ھیچکس ادعای امامت  دولت زمان علی و ، دراست نبوده امام منتظر
 علی یا بر ادعای نص بر که بودآن زمان  ادعایی در ،نمود امام دوازدھم امام قائم را نمی

 امام دوازدھم امام قائم را ھیچکس از اّما ادعای نص بر علی بود. و بعد از کسانی دیگر
 قدیم. چه رسد به نقل آن در ،قدما ندانسته

طرف  دانند اّولین ادعای نّص از شود: اھل علم می می گفتهکه  این جھت ششم:
این افتراء را عبدالّله بن  شد، و اشدین ظاھردوران خلفای ر اواخر ی امامیه در شیعه
آن زمان وجود نداشتند، پس چه تواتری  قبل از، ی کذابش اختالق کردند فرقه سبأ و

 دارند؟ 
نزد  اند در عثمان نقل نموده و عمر و فضائل ابوبکر ھفتم: احادیثی را که صحابه در

 روایات جمھور وش کردندمخ پس اگر ،روایت این نّص  متواترند از خاصه بیشتر عامه و
 در اگر است و تر وش بودن نّص مذکور شایستهدمخ ،باشد فضائل اینان جایز صحابه بر

 روایات فضائل خلفا بیشتر در ،ر داشته باشیمووش نمودن نّص(مزعوم) معذدمخ
زیادی برآن دارد ثابت شده باشد،  صحابه که نصوص متواتر فضائل اگر معذوریم، و

 از - حق باشد اگر - این نصوص ممنوع است، چون مخالفت آن با توافق خالف
 باشد. گناھان می بزرگترین تجاوزھا و

 امامیه این نّص را با سند مّتصل روایت نکرده است چه رسد به ھشتم: ھیچ فردی از
را ھا  آن روایت کنندگان دارند، اگر به تکرار این کلمات نیاز باشد، و متواترکه  این

را حفظ کنند، کجا ھستند آن ھا  آن توانستند ممارست نکرده باشند نمی نخوانده و



 ٨٦٩ گانه...  های دوازده ): بطالن ادعای رافضی در مورد امامت امام۱۸۱فصل (

اذان نسل به نسل تا  تشھد و این کلمات را مانند کلمات قرآن و که تعداد زیادی

نماییم:  فضائل صحابه را می ما وقتی که اّدعای تواتر حفظ کرده باشند؟ و صپیغمبر
 خالفت خلفای چھارگانه و ند تواترکنیم، مان معنی را اّدعا می بعضی اوقات تواتر

 از ازدواج علی با فاطمه و با عایشه و ص ازدواج پیغمبر صّفین و ھای جمل و واقعه
 ، ورا با درس خواندھا  آن تا الزم باشدبه نقل الفاظ معّینی ندارند  که نیازھا  این قبیل

وقات اّدعای بعضی ا و ،غیره... اعمال صحابه و پیشی گرفتن و ھمچنین مانند تواتر
 اند.  نقل نموده نماییم که اھل علم آنرا حفظ و الفاظی می تواتر

را تکذیب  مزعوم اھل بیت نقل شده است نّص  از جھت نھم: آنچه به صورت متواتر
بلکه کسی  ،وارد شدهھا  آن جانب خداوند نّصی بر کردند که از اّدعا نمیھا  آن کند، می

دوازده امام  نّصی را برکه  این چه رسد به ،کردند تکذیب می گفت: میرا که چنین 
 داللت دارد ثابت کرده باشند.





 

 

 :)۱۸۲( فصل
 سخن دربارۀ حدیث مهدی

آخرالزمان  (در ص پیغمبر از ابن عمر ازّما حدیثی را که روایت نموده است: ا
 عدالت پر ی من است، زمین را از کنیه اش مثل اسم و کنیه شود اسم و می مردی ظاھر

 .آن مھدی است) شده است، و ظلم پر و جور کند ھمچنانکه از می
شوند، صحیح  مورد خروج مھدی مورد استدالل واقع می احادیثی که در جواب:

 ن مسعود وبحدیث ا ازھا  آن از غیر و احمد ترمذی و بوداود وھستند، آن حدیث را أ
را طوالنی  دنیا بماند خداوند آن روز عمر روز از یکتنھا  اگر(اند:  روایت کرده هغیر
کند، اسمش  اھل بیت من خروج می من یا از رساند تا مردی از به اتمام نمی کند و می

داد پروری  عدالت و زمین را از ،استمن  اسم پدرش اسم پدر با اسم من یکی است و
. ترمذی و ابوداود آن را از روایت اّم ظلم پر شده است) جور و کند ھمچنانکه از می پر

 .)١(اند سلمه روایت کرده
 ابوداود ،اوالد فاطمه است) از اھل بیت من و (مھدی از حدیث است: ھمچنین در و

(که ھفت سال بر زمین  حدیث ھستدر ھمین  از طریق ابوسعید آن را روایت کرده، و
(این  که علی به حسن نگاه کرد و گفت: - روایت نموده سعلی از و .شود) مالک می

از  او را نامگذاری نموده، و ص پسر من بزرگ [سّید] است مانند آنچه که رسول الّله
صلب او مردی خروج خواھد نمود با اسم پیغمبرتان در اخالق و ظاھر به ایشان 

 .)٢(ارند زمین را از عدالت پر خواھد نمود)شباھت د
نموده  انکارای این احادیث را  فرقه ،اند فرق مختلفی در این احادیث به اشتباه رفته

(مھدی وجود ندارد مگر عیسی  فرماید: می ص پیغمبر و به حدیث ابن ماجه که از
اّما این حدیث ضعیف است، محّمد بن ولید بغدادی و اند  استدالل کرده) )٣(پسر مریم

                                           
) حدیث ۴/۵۰۵) وترمذی (۲/۱۳۶۸) ونگاه:ابن ماجه (۱۵۳-۴/۱۵۱نگا:سنن أبو داود ( - ١

)۲۲۳۰.( 
 )۴/۱۵۳نگا: سنن ابو داود( - ٢
 )۱۳۴۱-۲/۱۳۴۰نگا: سنن ابن ماجه ( - ٣
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اند در حالیکه چیزی نیست که بر آن اعتماد شود،  غیر او بر این حدیث اعتماد کرده
 بنو شافعی از مردی یمنی روایت نموده که آن را محّمد  ،ابن ماجه از یونس از شافعی

ّجت نیست و این در سند خاله جّندّی ح بنگویند، در حالیکه محّمد  خاله َجَندّی می
 شافعی وجود ندارد، و گفته شده شافعی از َجَندی نشنیده و یونس از شافعی نشنیده. 

اسمش ھا  آن کنند این مھدی ایشان است، مھدی میاّدعا  ای که همیدّوم: دوازده اما
آنرا وصف نموده اسمش  ص حسن است و مھدی موصوفی که پیغمبر بنمحّمد 
 است.عبدالّله  بنمحّمد 



 

 

 :)۱۸۳( فصل
بطالن ادعای رافضی در مورد واجب بودن امام معصوم در هر 

 زمانی

(دّوم: ما بیان کردیم که وجود امام معصوم در ھر زمانی واجب  ه است:رافضی گفت
 . )معصومی وجود نداردھا  این که غیر ازاست  است، و اجماع بر این

 . اّول ھمچنانکه گذشت ۀغیر ممکن بودن مقّدم اّول ھت:جواب از چند ج
 .اند دّوم را منع کرده ۀھایی از خودشان مقّدم فرقهدّوم: 

کنند چھارصد و پنجاه سال است،  سّوم: زمانی که چنین معصومی را در آن اّدعا می
 نزد بعضی از ،به داخل زیرزمینی (سرداب) رفته ھـ)۲۶۰(در سال ھا  آن چون به خیال

کمترین به حال  پنج سال و نزد بعضی دیگر کمتر از پنج سال داشته است، تاھا  آن
چه رسد به اثری  ،از اثراتی که حکام و قضات و علماء دارند ،اثری از ایشان ظاھر نشده

که امامی معصوم داشته باشد، چنین وجودی چه منفعتی دارد اگر موجود است؟ پس 
 شد؟! بود چه می اگر نمی





 

 

 :)۱۸۴( فصل
 گانه بر امامت آنها بطالن استدالل رافضی به فضائل امامان دوازده

گانه)  (أئمه دوازدهھا  آن ازھریک  (سّوم: فضائلی که شامل ه است:رافضی گفت
 .شان است) موجب امامتشود  می

صاحبش اھلّیت امامت را جواب از چند جھت: اّول: نھایت این فضایل این است که 
ت مردی برای شود، ھمچنانکه اھلیّ  اھلّیت امام نمیوجود  داشته باشد، اّما به محض

 گردد. قضاوت موجب قاضی بودن آن نمی
 ھمچنانکه برای ،دّوم: اھلّیت امامت برای کسانی دیگر از اھل قریش نیز ثابت بوده

ه متولی امامت گردند اّما اھلیت نیز اھلّیت داشتند کھا  آن ، واست ثابت بودهھا  آن
 اند. امام نشده نشده، وھا  آن موجب اختصاص امامت به

 باشد.  ، پس امامتش ممنوع میموجود نیستنزد جمھور عقالِء ھا  آن سّوم: دوازدھم
 چنانکه نداشته یبروز دینی و یا علمھا  آن از طبقه شان ھا و امثال چھارم: عسکری

 اند. محّمد داشته بنجعفر  ابوجعفر و و حسین، بنعلی 





 

 

 :)۱۸۵( فصل
 گانه رد بر طعن رافضی در مورد امامت خلفای سه

پیشی گرفتند امام نبودند،  )١(ایشان برکسانی که  (فصل پنجم:ه است: رافضی گفت
 .کنند) داللت می و چندین جھت بر آن

ت که متولی امور مسلمین ینساھا  آن گفتم: جواب: اگر منظورش از عدم امامت
اند که حدود را اجرا و  و قدرتی نداشته ،اند بیعت ننمودهھا  آن و مسلمانان با ،اند نشده

ھا و عیدھا را برای مردم  و نماز جمعه ،و با دشمن بجنگند ،حقوق را رعایت کنند
این بھتانی بس بزرگ و عناد  ،که داخل شؤون امامت است ییزھایچ و غیره از دنخوانب

این ھا  آن و غیرھا  رافضی ،اند ھستند که به تواتر معلوم شده ییزھایچھا  این است، چون
کردند.  عیبجویی نمیھا  آن ازھا  رافضی شدند متولی امامت نمیھا  آن دانند، اگر را می

کنند که آیا منظور تفاوت را بیان که  این کنند: بدون امامت را ثابت و نفی میھا  آن اّما
انجام وظایف آن و یا نفس استحقاق توّلی امامت است؟ امامت را به  مامت وانفس 

شود، و اگر از  نوع آن میھردو  کنند که شامل گویند و خیال می معنی دّوم می
 علی صالحّیت داشته اّماکه  این و ،اراده کنندھا  آن اّدعایشان عدم صالحّیت امامت را بر

تر بوده این دروغ است، و اینست مورد نزاع. و  شایستهھا  آن و یا علی از ،اند تهنداشھا  آن
 دھیم.  می آن را جوابما ابتدا جوابی کّلی و عمومی سپس مفصًال 

که صالحّیت امامت را  دانیم می گویم: ما یقینًا و قطعاً  اّما جواب عمومی و کّلی، می
زاعی ندارند به جز نھای مختلف مسلمانان  فرقهاند، و در این مورد تنھا دو نفر از  داشته

 برای امامتھا  آن دانیم که گویند: ما می رافضی، حّتی أئمه و جمھور اّمت اسالمی می
 .اند مت بودهاافضل ھا  آن اند، بلکه تر بوده حّق  بر

گوییم، و ممکن نیست که ھیچ  دانیم قاطعانه و بدون تردید می و آنچه را ما می
 باشد.آن در تعارض  باظّنی یا  دلیل قطعی و

 .شود ھایشان نقض نمیاضتاّما دلیل قطعی: استدالالت قطعی موجب و مق
 .باشدقطعی  تواند معارض دلیل نمی و اّما دلیل ظنی: چون استدالل ظنی

                                           
 طالبعلی بن ابی  - ١
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از دو امر خارج نیست: یا نقلی است که ما  نددان میب یعتمام آنچه را که  ه:خالص
دانیم، و  نمی برند ی که گمان میداّل بر بطالن امامت را یا آندانیم، و  آن را صحیح نمی

ا آنچه را که قطعًا بپس صالحیت تعارض  ،نیستند ھیچکدام از این دو مقدمه معلوم
 معلوم گردیده ندارند.

 ھای اقامه شد، بر ما الزم نیست که شبهھا  آن و ھر گاه دلیل قطعی بر ثبوت امامت
ایم و با شبھاتی مانند  آنچه را که قطعًا دانسته ھمچنانکه ،بدھیممفّصًال جواب  راھا  آن

 سوفسطائیه در تعارض باشد الزم نیست جواب دھیم. شبھات
الزم نیست آنچه را یقینًا دانسته بخاطر شبھاتی مظنون دفع کند، ھیچکس  و بر

دید برایش روشن گر هحال تفاوت ندارد ناظر باشد یا مناظر، بلکه اگر جھت فساد شبھ
 و برای دیگران نیز بیان نمود، موجب افزونی علم و معرفت و تایید حق در نظر و

برایش روشن نشد باز الزم نیست که یقین را  هگردد، و اگر وجه فساد شبھ می همناظر
تر  برای امامت و بر حقھا  آن با شّک دفع نماید، ان شاء الّله از این به بعد استحقاق

 ا توضیح خواھیم داد.رھا  آن بودنشان بر غیر



 

 

 :)۱۸۶( صلف
که او شیطانی  سپاسخ به طعن رافضی در مورد ابوبکر صدیق

 دارد

گوید: من شیطانی دارم که بر من وارد  می که کرباّول: (قول ابو ه است:رافضی گفت
کردم راستم کنید. در بر حق پا بر جا بودم یاریم دھید، و اگر کجروی  شود، پس اگر می

امام تکمیل کردن مردم است پس چگونه ابوبکر کمالش را از مردم  ی حالیکه وظیفه
 .؟)طلبد می

جواب از چند جھت: اّول: مأثور از ابوبکر اینست که (من شیطانی دارم که بر من 
(پس ھر گاه بر من وارد شد از من دور شوید تا  شود)، یعنی: ھنگام عصبانیت وارد می

 .شادمانی شما تأثیر نگذارم) در
و گفت: (از من اطاعت کنید آنجا که از خداوند اطاعت کردم، و ھرگاه از فرمان خدا 

گفت و  سسرپیچی کردم اطاعتتان از من بر شما الزم نیست) این است آنچه که ابوبکر
ن توان ابوبکر را با آن مدح نمود، ھمچنانکه بیا این از بزرگترین چیزھایی است که می

 خواھیم کرد ان شاء الّله تعالی. 
آدم وارد  بر بنیکه  این شود تفسیر شده به دّوم: شیطانی که بر ابوبکر وارد می

مردم را  ،ی و تجاوز بر فردشود به ھنگام عصبانّیت، ایشان نیز به خاطر ترس از تعّد  می
ز دوری گزینند. ھمچنانکه در حدیث صحیح ا از او امر نموده که در این حالت

 یل(نباید قاضی در بین دو نفر قضاوت کند در حااست:  آمده که فرموده صپیغمبر
نھی فرموده، و  و خشم از حکم دادن به حالت غضب ص ) پیغمبر)١(که عصبانی است

خواسته که در حالت عصبانیت حکم صادر  ،اینست آنچه که ابوبکر اراده نموده است
ایشان را ناچار به  در این حالت نکند، و فرمان داده که از ایشان طلب حکم نکنند، و یا

 باشد. ھای اطاعت از خدا و رسولش می صدور حکم نکنند، و این از نشانه

                                           
 ).۱۳۴۳-۳/۱۳۴۲)، و مسلم (۹/۶۵نگا: بخاری ( - ١
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ین آید، حتی بزرگتر پیش میھا  انسان گفته شود: عصبانّیت برای تمامیکه  این سّوم:

ا� إنما أنا �رٌش أغضب كما يغضب البرش و�� اختذت « فرمودند: صفرزند آدم
عندك عهداً لن ختلفنيه: أيّما مؤمن آذيته أو سببته أو ج�ته فاجعلها هل كفارة وقر�ة 

گران یه مانند دکمن بشری ھستم . یعنی: پروردگارا »تقر�ه بها ايلك يوم القيامة
کنی: ھر  ھرگز با من تخلف نمیه کام  بستهعھدی  شوم، و من با شما عصبانی می

ش یامت آن را برایروز قاذّیت کردم ا ی، و ام گفتم و یا تازیانه زدهه ناسزا کمؤمنی را 
پا برجا بودم یاریم دھید، (اگر  گفته:که  این . و اّما)١(ی خود قرار بدهیکباعث قربت و نزد

این از کمال عدالت و تقوای ایشان است، و اگر کجروی کردم مرا به راه راست بیاورید) 
و بر ھر امامی واجب است در این زمینه به ایشان اقتداء نماید، و بر مردم واجب است 
بدین صورت با أئمه برخورد نمایند، اگر امام بر دین پا برجا بود بر اطاعت خدا یاریش 

یی کنند، و اگر دھند، و اگر خطا و کجروی نمود راه درست را برایش تبیین و راھنما
عمدًا ظلمی از او سر زد در حد امکان ایشان را منع کنند، و اگر مطیع حق بود مثل 
ابوبکر معذرتی در ترک ایشان ندارند، و اگر ممکن نبود ظلم را دفع نمود مگر با ظلمی 

 اند.  بزرگتر و بدتر، شّری را با شّری بزرگتر دفع نکرده
میل مردم است، پس چگونه از مردم طلب کمال امام تک ۀو اّما قول رافضی: (وظیف

 نماید؟). می
چند جواب دارد: اّول: ما قبول نداریم این که امام مردم را کمال ببخشد و مردم در 
کمال امام نقشی نداشته باشند، بلکه امام و مأموم بر نیکی و پرھیزکاری ھمدیگر را 

کاروان حج، دین توسط  ۀ، قافلکنند، نه بر گناه و تجاوز، مثل: فرمانده جنگ یاری می
تعریف شده است، برای امام دینی باقی نمانده که مخصوص به ایشان  صپیغمبر 

باشد، اّما در جزئیات اجتھاد الزم است، اگر حق در جزئیات روشن بود برای مردم بیان 
کند، و بر مردم الزم است که از ایشان اطاعت نمایند، و اگر در موضوعی حق اشتباه  می

شد، باید در آن به مشورت بپردازند تا روشن گردد، و اگر برای کسی غیر از امام  یم
روشن شد باید برای امام توضیح دھد، و اگر اجتھادھا با ھم مختلف بودند باید از امام 

 تبعّیت شود، چون باید ترجیحی باشد، و عکس آن جایز نیست. 

                                           
 ).۴/۲۰۰۸)، ومسلم (۸/۷۷البخاری ( - ١



 ٨٨١ که او شیطانی دارد  س): پاسخ به طعن رافضی در مورد ابوبکر۱۸۶فصل (

و عظمت ایشان در نزد امت ابوبکر تنھا باعث افزونی شرف  ۀدّوم: این فرمود
ابوبکر تعظیم ننموده، و  ۀشود، امت اسالمی ھیچ کسی را بعد از پیغمبر به انداز می

را ترغیب و ترھیب ھا  آنکه  آن اند، بدون ی ابوبکر اطاعت نکرده ھیچ کسی را به اندازه
بیعت نمودند، با میل و رغبت خود  صنماید، بلکه کسانی که در زیر درخت با پیغمبر 

نمودند، بعد از آن  با ابوبکر نیز بیعت نمودند، و به فضیلت و استحقاق ابوبکر اقرار می
ای مردم در عھد ایشان اختالف نداشتند إالَّ با بیان ابوبکر و مراجعه به  در ھیچ مسئله

 نداشت. رفت، در این مورد تنھا کسی بود که ھمتا ایشان اختالف از بین می
دیگری به ایشان شبیه بودند، و اّما علی ھرکس  عمر سپس عثمان در این زمینه از

علی ھا  آن را به پا داشت و نهھا  آن نیز با علی جنگیدند، نه علیھا  آن جنگید وھا  آن با
اند؟ و  امامت را به جا آورده ۀرا به پا داشتند، کدامیک از این دو امام بیشتر وظیف

ھا  آن ین دو امام دین را به پا داشت و مرتدین را رّد نمود، و بر کدامیک ازکدامیک از ا
وحدت کلمه و توحید مسلمین تحقق یافت؟ آیا این دو مثل ھمدیگرند؟ مگر نزد 

 که دین و عقل ناقصی دارند؟! کسانی





 

 

 :)۱۸۷فصل (
 مبنی بر سرد بر طعن رافضی در مورد بیعت با ابوبکر صدیق

 بیعتش ناگهانی بودکه  این

رافضی گفته: (دّوم: قول عمر این که بیعت با ابوبکر ناگھانی بود، خداوند شّرش را 
بکشید، ناگھانی آن به ھمچنین چیزی برگشت او را ھرکس  از مسلمین حفظ نمود،

دلیل بر عدم وقوع آن بر رأی صحیح بوده، سپس محفوظ شدن از شّرش را خواسته و 
موجب طعنه زدن به ھا  این دستور به قتل کسی داده که چنین کاری را تکرار کند،

 شود). ابوبکر و خالفتش می
 ای است که در آن عمر جواب: آنچه در صحیحین از ابن عّباس ثابت شده، خطبه

گفته (... سپس به من خبر رسیده که یکی از شما گفته: (قسم به خدا اگر عمر فوت 
جرأت نکند که بگوید: بیعت ابوبکر اتفاقی و ھیچکس  کردم) کرد با فالنی بیعت می می

پنھانی بوده، بله، اینطور بود اّما خداوند مردم را از شّر ناگھانی و فلته مصون داشته، و 
بدون ھرکس  ھا برایش خرد شوند، ندارد مانند ابوبکر که گردن در بین شما کسی وجود

کننده و بیعت با او شده باید کشته شوند،  مشورت مسلمانان با کسی بیعت کند، بیعت
به ما رسید، سپس سخن را به اتمام رساند، و در  صھنگامیکه خبر وفات پیغمبر 

کنم پس با ھر  ھمان قّصه است: ابوبکر صدیق گفت: (من این دو مرد را انتخاب می
کدام که خواستید بیعت کنید، دست من و ابوعبیده را گرفته بود در حالی که در بین 

خدا: اگر گردنم را شدم، قسم به  گفت ناراحت نمی ما نشسته بود، اگر غیر از این را می
زدند حاضر نبودم مرتکب گناه بشوم، و دوست داشته باشم بر قومی شورش  ھم می

کرد و  ، مگر به ھنگام مرگ چیزی در درونم خطور میھاست آن کنم که ابوبکر در بین
 اآلن این ھم نیست. 

 صورت کامل قبًال ذکر شده.ه بحث این موضوع ب
سازی نکرده بودیم و آمادگی نداشتیم،  زمینهگویم ناگھانی بوده یعنی  اینکه می

ن شده بود، و دیگر نیازی نداشت که مردم برای آن جمع یچون ابوبکر برای این امر تعی
 تر است، بعد از ابوبکر دیگری شایستهھرکس  دانستند که ایشان از شوند، چون ھمه می
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، پس دیگری وجود نداشت که مردم در استحقاقش اتفاق داشته باشندھیچکس 
ھرکس در غیر حضور عموم مسلمین خواست با کسی دیگر بیعت نماید او را بکشید، 
عمر محفوظ ماندن از شّرش را نخواسته، بلکه خبر داده که خداوند به سبب اتفاق 

 مردم، مردم را از شّر فتنه حفظ کرده است.



 

 

 :)۱۸۸فصل (
 در مورد علم خلفای راشدین یرد بر طعن رافض

 در علم و پناه بردنشان به علی در اغلب احکام).ھا  آن رافضی گفته: (سّوم: نقص
معلوم نشده که ابوبکر کمترین به حال  ھاست، تا جواب: این از بزرگترین بھتان

رفت و به  چیزی را از علی آموخته باشد، اّما علی از ایشان روایت نموده، دنبالش می
کرد تا  کرد، و اّما عمر، بیشتر علی از عمر استفاده می اخالق ایشان اقتداد می سیره و

عمر از علی، و اّما عثمان علمش از ابوبکر و عمر کمتر بود، با این وصف نیازی به علی 
نداشت حّتی بعضی از مردم شکایت از بعضی از کارمندان و کارگران عثمان را به نزد 

ای برای عثمان فرستاد، عثمان در جواب گفت: ما  ر نامهعلی بردند، کتاب صدقه را د
نیازی به این نداریم، عثمان درست گفته است، این فرائض صدقه و مقدار سھام آن 

 صرا بداند، مگر با توقف در آنچه که از پیغمبر ھا  آن تواند نمیھیچکس  است و
در نزد علماء  ھا آن رسیده است، و آن از چھار طریق نقل شده است: که صحیحترین

مسلمین کتاب ابوبکر است که آنرا برای انس بن مالک نوشته است، بخاری آنرا روایت 
، اّما کتابی )٢(اند. و بعد از آن کتاب عمر است و اکثر أئمه طبق آن عمل کرده )١(نموده

اند، مثل:  از علی نقل شده حاوی مطالبی است که ھیچکدام از علماء آنرا قبول نکرده
ت و پنج رأس، پنج گوسفند واجب است) و این با نصوص متواتری که از (در بیس
نقل شده مخالف است، به ھمین سبب آنچه از علی روایت شده یا منسوخ  صپیغمبر 
 ا در نقل آن اشتباه شده است. یاست، و 

چھارم: کتاب عمرو بن حزم است، آنرا ھنگامی نوشت که به نجران فرستاد، کتاب 
گویید: آنان در بیشتر احکام  که عاقل باشد چطور می اب است، کسیابوبکر آخرین کت
کردند، بلکه  ھای خودش به ایشان مراجعه نمی بردند، در حالیکه قاضی به علی پناه می

از قضاتی که در زمان علی مشغول قضاوت ھا  آن سلمانی و امثال ۀقاضی شریح و عبید
 کردند. بودند قضاوت میبودند، با آنچه که در نزد غیر علی آموخته 

                                           
 ) و غیره.۲/۱۱۶نگا: البخاری ( - ١
 ).۲۰۵-۲۰۴-۴/۱۹۹نگا: سنن أبو داود( - ٢





 

 

 :)۱۸۹فصل (
 سیه در نتیجه طعن بر علکدر مورد خلفاء  یان طعن رافضیب

 باشد می

 ذکر شدند).ھا  آن رافضی گفته است: (چھارم: وقایعی که از آنان سر زده، که اکثر
 جواب در مورد آنچه بررا مجمًال و مفصًال ذکر کردیم، توضیح ھا  آن گفتیم: جواب

آید، ممکن  تر است از آنچه بر علی منکر به حساب می آید آسان منکر به حساب میھا  آن
را تجریح و علی را تزکیه نماید، بلکه ھرگاه ھا  آن نیست کسیکه علم و عدل داشته باشد

علی  دار شوند، جریحهھا  آن ترند، و ھرگاه شایستهھا  آن علی بدون ایراد به حساب آید،
 مقّدم است.

رافضی اگر حرف خود را به صورت کّلی بگوید الزم است که نقص علی بزرگتر از 
گویی و فساد سخنش واضح است، و این  نقص آن سه باشد، و اگر کّلی نگوید تناقص

 صواب است.





 

 

 :)۱۹۰فصل (
آنان قبل از اسالم ه کنیبر ا یدر مورد خلفاء مبن یرد بر طعن رافض

 پرست بودند بت

ٰلِِم�َ ٱَ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ﴿ رافضی گفته است: (پنجم: قول خداوند تعالی:  ﴾١٢٤ ل�َّ
 ».رسد اران نمیکمان من، به ستمیپ«. ]۱۲۴: ةالبقر[

رسد. کافر ظالم است؛ چون خداوند  اعالم نموده که پیمان امامت به ظالمین نمی

ٰلُِمونَ ٱُهُم  ۡلَ�ٰفُِرونَ ٱوَ ﴿ فرماید: می  ».افران، خود ستمگرندکو . «]۲۵۴: ةالبقر[ ﴾٢٥٤ ل�َّ
پرستیدند، تا زمان ظھور  و شکی در آن نیست که آن سه نفر کافر بودند و بت می

 ).صپیغمبر
گفته شود کفری که به دنبالش ایمان صحیح بیاید که  این جواب از چند جھت اّول:

گذارد، و بداھت این در اسالم حّتی در دین تمام  برای صاحبش باقی نمی گناھیھیچ 

ِيَن  قُل﴿ فرماید: باشد. ھمچنانکه خداوند تعالی می ضروری می صپیغمبران  ّلِ�َّ
 .]۳۸األنفال: [ ﴾َ�َفُرٓواْ إِن يَنَتُهواْ ُ�ۡغَفۡر لَُهم

مان آورند) ی(و ا ستند،یچنانچه از مخالفت باز ا«افر شدند بگو: که کھا  آن به«
 ».بخشوده خواھد شدھا  آن گذشته

و در  »ِانَّ االسالم ّ�ب ما قبله«فرمایند:  در حدیثی صحیح می صو پیغمبر 

يهدم ما اكن قبله، و�نَّ اهلجرة تهدم ما اكن قبلها، و�نَّ احلج يهدم ما اكن «روایتی: 
کند، و در روایتی  ر میکه اسالم ما قبل خود و (کفر) را ب درستیه یعنی: ب »)١(قبله

کند، و  کند و ھجرت ما قبل خود را نابود می فرمایند: ما قبل خود را نابود می دیگر می
 کند). حّج ما قبل خود را نابود می

بعد از کفر مسلمان که  آن در زمان اسالم متولد شده بزرگتر نیست ازھرکس  دّوم:
شده است، بلکه توسط نصوصی مستفیض ثابت شده که بھترین قرن، قرن اّول است، و 

                                           
 ).۲۰۵-۲۰۴-۴/۱۹۹(المسندنگا:  - ١
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تر)  بزرگتر (با فضیلتھا  آن اند، در حالیکه بعد از کفر نفسًا مسلمان شدهھا  آن اکثریت
در این زمینه نظری ھا  رافضی اند. ھستند از قرن دوم که در زمان اسالم متولد شده

ه با کتاب و سنت و اجماع سلف و دالئل عقلی متفاوت است، به ھمین سبب دارند ک
به چیزی معتقدند که بطالن آن بدیھی است، مانند اّدعایشان بر ایمان آذر، و والدین 

 پیغمبر و اجدادش و عمویش أبی طالب و غیره.
 را مبعوث گرداند صخداوند پیغمبر که  این گفته شود: قبل ازکه  این سّوم:

از قریش مؤمن نبود: نه مرد و نه بّچه و نه زن و نه سه نفر و نه علی، اگر از کس ھیچ
 ھا ھم ھمینطور و ھمچنین علی و غیره. پرست بودند، بّچه بتھا  آن مردھا صحبت شود

بگوید که مسلمان بعد از ایمان آوردن باز کافر است، به اجماع ھرکس  چھارم:
از دیگران ایمانشان بیشتر کسانی که  موردمسلمین خودش کافر است، پس چگونه در 

 شان. کافر ھستند بخاطر کفر گذشتهھا  آن شود: بوده گفته می
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گفت مرا  یه مکق یر صدکدر مورد قول ابوب یرد بر طعن رافض

 بگذارید

یعنی من را دست =،(أقيلوين فلست بخريكم)رافضی گفته است: (ششم: قول ابوبکر: 
کم بگیرید من بھترین شما نیستم) اگر ایشان امام بودند برایش جایز نبود که از مردم 

 بخواھد ایشان را دست کم بگیرند. 
جواب: اّول: این اّدعا اوًال الزم است که صّحتش روشن شود، و اگر صحّتش روشن 

زدن به کسی  هنگردد، ھر منقولی که صحیح نیست، توسط منقولی غیر صحیح طعن
 صحیح نیست. 

دّوم: اگر نسبت این قول به ابوبکر صحیح باشد، تعارض آن با قول کسی که 
گوید: برای امام جائز نیست که از مردم بخواھد او را دست کم بگیرند جائز نیست،  می

(چنین کاری برای امام جایز نیست) صرفًا اّدعا است و ھیچگونه دلیلی که  این چون
دارد، به چه دلیلی چنین کاری جایز نیست، اگر ابوبکر چنین درخواستی برآن وجود ن

نموده باشد؟ و اگر چنین طلبی نیز نموده باشد ھیچ نّص و اجماعی وجود ندارد که با 
آن در تعارض باشد، پس اقرار به بطالن آن واجب نیست، و اگر ابوبکر ھمچنین چیزی 

 رساند. بوبکر نمیرا نگفته باشد، حکم به بطالن آن ضرری به ا
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در مورد اظهار ندامت ابوبکر صدیق به  یبطالن نقل قول رافض

 هنگام وفاتش در مورد انصار

رافضی گفته است: (ھفتم: حرف ابوبکر به ھنگام مرگش: ای کاش از رسول 
دارند؟ و این دلیل گمان  کردم آیا انصار در امر خالفت ھیچ حقی سؤال می صالّله

ابوبکر بر صّحت بیعت با نفس خودش است، با این وصف در روز سقیفه ھنگامیکه 
را پیشنھاد کردند توسط آنچه که از » از ما امیر و از شما امیری«انصار طرح 

یعنی: امامت باید در قریش باشد، انصار را  »األئمة من قر�ش«روایت نمود  صپیغمبر
 وادار نمود که با ایشان بیعت کنند).

امامت باید از آن  »)١(األئمة من قر�ش«که فرموده  صجواب: اّما حدیث پیغمبر 
گفته است: صّدیق در آن گمان داشته، یا در ھرکس  ھا باشد صحیح است، و قریشی

 است.صحت امامت خودش مشکوک بوده، دروغ گفته 
کردم:  سؤال می صبگوید: ابوبکر صّدیق گفته است: ای کاش از پیغمبر ھرکس  و

آیا انصار در خالفت سھمی دارند؟ حقیقتًا دروغ گفته، به خاطر نصوص فراوان از 
تر از آن بوده که در آن  در این مورد، مسئله نزد صحابه و ابوبکر روشن صپیغمبر 

 باشد. ودن این روایت میمشکوک باشند، و این دلیل بر باطل ب

                                           
 ایم. قبًال آن را ذکر نموده - ١
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ه گویا وی علی و ک سقیر صدکدر مورد ابوب یرافض یرد بر ادعا

 زبیر را اذیت کرده و به خانۀ فاطمه حمله آورده است

فاطمه را  ۀرافضی گفته است: (ھشتم: کالم ابوبکر در بیماری مرگش: ای کاش خان
ساعده دست یکی از  کردم، و ای کاش در نشست بنی و آن را رھا می کردم کسب نمی

 ۀبودم، این دلیل بر اقداماتی است بر خان گرفتم او امیر و من وزیر می آن دو مرد را می
فاطمه با ھم جمع شده  ۀدر خانھا  آن فاطمه ھنگامی که امیرالمؤمنین و زبیر و غیر

 بودند).
زمانی که توسط اسنادی صحت لفظ ثابت نشود، و جواب: ایراد مورد قبول نیست تا 

داللتی ظاھر بر ایراد نداشته باشد، ھرگاه یکی از آن دو شرط منتفی باشد ایراد نیز 
ما یقین داریم که ابوبکر که  این شرط منتفی باشند چه؟ حالھردو  منتفی است، اگر

بن عباده که اّول و ھیچگونه اقدامی بر اذّیت علی و زبیر نداشته است، و حّتی بر سعد 
 آخر از بیعت با ابوبکر تخلف نمود.

خواست ببیند  ی فاطمه فشار آورد، این است که می شود برای خانه آنچه گفته می
المالی که تقسیم نموده موجود است تا آن را به مستحقش  آیا در آن خانه چیزی از بیت

است؛ چون جایز است از  بگذارد جایزھا  آن بدھد. سپس بر آن شد که اگر آن را برای
به اتفاق اھل  ھا، آن اعتناء نماید. اّما اقدام ابوبکر بر اذّیت نفسھا  آن مال غنیمت به

ه آنرا نقل کعلم ھمچنین چیزی به وقوع نپیوسته، این تنھا جاھلین دروغگو ھستند 
ی  گویند: صحابه خانه میکسانی که  کنند، کنند و کودنھای دنیا آنرا تصدیق می می

 اند تا سقط جنین نمود، به اتفاق اھل اسالم اند، و به شمکش زده فاطمه را ویران نموده
کًال اّدعاھایی اختالق شده و افتراھایی بس بزرگ ھستند، تنھا کسانی اینگونه ھا  این

 دھند که از جنس حیوانات ھستند. افترائات را ترویج می

یعنی: ای کاش دست یکی از آن دو   [ليتني كنت رضبت عىل يد أحد الرجلني]و اّما: 
گرفتم، برای این سندی ذکر نکرده، و صحتش را بیان ننموده، اگر ابوبکر آن  مرد را می

 را گفته داللت بر زھد و ورع و تقوی و ترسش از خداوند متعال دارد.
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آنان در لشکر اسامه گویا  هکبیان دروغ رافضی در مورد خلفاء 

 شرکت داشتند

فرمودند: جیش اسامه را آماده کنید  صرافضی گفته است: (نھم: رسول الّله 
 انجام این فرمان را چند بار تکرار نمودند، در حالیکه ابوبکر و عمر و عثمان ھم در بین

با این خواست  می صبودند اّما امیرالمؤمنین را به آن فرمان نکرده بود، پیغمبر ھا  آن
 قبول نکردند).ھا  آن را از خالفت منع کند، ولیھا  آن فرمان بعد از وفاتش

جواب از چند جھت: اّول: درخواست صحت روایت. چون این روایت با سندی 
معروف و یا صحیح از طرف علماء نقل نشده است، و معلوم است که استدالل به روایات 

، اگر اینطور نباشد ھر کسی آنچه را با دلیلھا  آن جایز نیست مگر بعد از ثبوت
 تواند بگوید. خواھد می می

دّوم: به اجماع علمای نقل این روایت دروغ است، نه ابوبکر و نه عثمان در جیش 
 صصورت متواتر از پیغمبر ه اسامه نبودند، تنھا گفته شده که عمر داخل جیش بود. ب

وقت فوتش به جانشینی روایت شده که ابوبکر را جھت خواندن نماز جماعت تا 
در آن فوت نمودند  صرا برای امامت نماز صبح روزی که پیغمبر  سبرگزیده، ابوبکر
اتاق را کنار زد، مسلمانان را در صفھایی دید که پشت سر  ۀپرد صخواند، پیغمبر 

ای خوشحال شد، این کجا و فرمانش  خواندند و از دیدن چنین منظره نماز می سابوبکر
 کر در جیش اسامه کجا؟!به خروج ابوب

توانستند فرمان رسول  نمیھا  آن سپرد، والیت را به علی می صسّوم: اگر پیغمبر 
را رّد نمایند، عموم مسلمین آنقدر مطیع خدا و رسولش بودند که نتوانند  صالّله 

مخالف امرشان باشند، مخصوصًا یک سّوم و یا بیشتر از آن ھمراه علی با معاویه 
دانستند، اگر نّصی در مورد علی  الیکه ھیچ نّصی را در مورد علی نمیجنگیدند در ح

 جنگیدند. دانستند عموم مسلمین می می
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ابوبکر را مأمور کردند که برای مردم نماز جماعت بخواند، و به  صچھارم: پیغمبر 
 نمود که برای مسلمانان امامت نماید، علی امر ننمودند، اگر علی خلیفه بود او را امر می

 سپس چگونه ھیچوقت علی را بر ابوبکر امر ننمود؟.
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را  سپیامبر ص ابوبکر صدیقکه  این رد بر طعن رافضی در مورد

 برای هیچ کاری تعیین نکرد

ابوبکر را برای سرپرستی ھیچ کاری انتخاب  صرافضی گفته است: (دھم: پیغمبر 
 ننموده، اّما دیگران را بر او انتخاب کرده است).

 جواب از چند جھت. اّول: این اّدعا باطل است، بلکه والیتی را که به ابوبکر داده به
دیگری نداده است، به ایشان والیت حج داده، و غیر از این والیتھای دیگری ھیچکس 

 ده است.نیز به ایشان دا
به اجماع اھل سنت و شیعه به کسانی والیت داده که از ابوبکر  صدّوم: پیغمبر 

اند، مثل: عمرو بن العاص، ولید بن عقبه، خالد بن الولید، و معلوم است که  کمتر بوده
 کمتر ھستند. ھا  آن اند چون از والیتشان را ترک ننموده

عضی اوقات والیت ندادن به او سّوم: عدم والیتش دلیل بر نقص او نیست، چون ب
نیاز نمودن او  و بی صمنفعت بیشتری دارد، دفع نیازھای پیغمبر  صبرای پیغمبر 

تر است از آن والیت، چون ابوبکر و عمر برای  از دیگر مسلمانان بعضی اوقات با عظمت
 مثل وزیر بودند. صپیغمبر 
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پیامبر ص ابوبکر صدیق را از که  این در مورد یغ رافضان درویب

 امارت حج سال نهم برگرداند

 ۀابوبکر را انتخاب نمود برای ابالغ سور صرافضی گفته است: (یازدھم: پیغمبر 
برائت، سپس علی را انتخاب نمود و امر به برگشتن ابوبکر و تولیت علی را بر آن فرمود، 

ای صالحّیت نداشته باشد پس چگونه  بعضی از سوره ای یا کسیکه برای ابالغ سوره
 امت است؟!). ۀصالحّیت امامت کّلی را دارد که متضمن اداء تمامی احکام را برای ھم

جواب از چند جھت: اّول: این به اتفاق اھل علم و تواتر دروغ است؛ چون 
در سال نھم ھجرت ابوبکر را به سرپرستی حج برگزید، و ایشان را  صپیغمبر

برنگرداند، بلکه در آن سال او بود که حج را برای مردم اقامه نمود، و علی نیز از جمله 
مسلمانان امر و نھی را از  ۀخواند، و مانند بقی مأمومین او بود و پشت سر او نماز می

 نمود. ابوبکر دریافت و اطاعت می
ال تنھا دو نفر حج توسط ابوبکر در آن س ۀو این نزد اھل علم متواتر است، و در اقام

به برگشتن ایشان دستور  صشود که پیغمبر  اند. پس چگونه گفته می اختالف نداشته
 داده؟!

اّما علی را نیز فرستاده تا با ابوبکر پیمان مشرکین را منحل کنند، چون عادت 
مشرکین بر آن بود که انعقاد پیمان و یا انحالل آنرا از غیر خود رئیس و یا یکی از 

کردند.  اش قبول نکنند، در غیر این صورت از ھیچ کسی قبول نمی وادهاعضای خان
در احوال پیغمبر و سیرت و ھا  رافضی شّکی نیست که این رافضی و امثال آن از شیوخ

اموراتش و حوادثاتش جاھلترین مردمند، در این زمینه آنقدر نادان ھستند که حّتی 
گاھی دانند. دنبال  داند، نمی سیره آن را می ترین شخص از متواترات و آنچه را که کم آ

 کنند. یر و یا کم و زیاد مییرا تغھا  آن روند و به میل خود وقایع می
اگر چه این دروغ سخن این رافضی نیست، چون سخن استادھا و گذشتگانی که 

کند، بھتر است به  گوید ثابت نمی کند است، اّما آنچه را که می تقلید میھا  آن این از
 شان و نزد اھل علم متواتر است برگردد.  نزد عامه و خاصهآنچه 
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دّوم: اّدعایش: (امامت عامه متضمن اداء تمامی احکام برای مردم است) اّدعایی 
اند دیگر در این زمینه  دریافت نموده صاست باطل، تمامی احکام را مردم از پیغمبر 

 . نیازی به امام نیست مگر مانند نیازی که به علماء دارند
اند، پس جایز  دریافت و تبلیغ نموده صسّوم: قرآن را تمامی مسلمانان از پیغمبر 

 نیست که گفته شود ابوبکر صالحّیت تبلیغ آن را ندارد.
چھارم: جایز نیست که گمان شود تبلیغ قرآن فقط مختص به علی است، چون 

 .شود بلکه الزم است متواترًا نقل شود قرآن به روایت آحاد ثابت نمی
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که گویا او در احکام اشتباه  سرافضی در مورد عمر گفتاررد بر 

 کرد می

رده است، دلیل کگوید محّمد فوت ن رافضی گفته است: (دوازدھم: قول عمر که می
می علم او است، و ھمچنین دستور داد که زن حامله را رجم کنند، علی نگذاشت کبر 

اشتباه ھا  آن از احکامی که درھا  این شد، و غیر بود عمر ھالک می و گفت: اگر علی نمی
 نموده است).

قد «فرموده:  صگفته شود: اّول: در صحیحین ثابت شده که پیغمبر که  این جواب:
ھای  یعنی: در امت .»اكن قبل�م يف األمم �ّدثون، فإن ي�ن يف أميت أحد فعمر

 صگذشته محدثینی وجود داشتند، اگر در امت من محدثی باشد عمر است) پیغمر 
رأيت أ� «فرموده:  صھمچنین چیزی را در مورد علی نفرموده، و ھمچنین پیغمبر 

تيت بقدح فيه لنب، فرش�ت حىّت أّ� ألرى الّريَّ �رج من أظفاري، ثم ناولت فض� 
ُ
أ

 .»ّ�؟ قال: العلمعمر، قالوا: فما أّوتله يا رسول ا
ای که در آن شیر بود برایم آورده شد از آن نوشیدم تا  یعنی: در خواب دیدم کاسه
شود، سپس بقیه را به عمر دادم تا آنرا بنوشد، گفتند:  دیدم که از ناخنھایم خارج می

. عمر بعد از ابوبکر عالمترین )١(ای رسول خدا؟ فرمود: علم  تعبیر آن را به چه نمودی
 اب بود. اصح

ای بود، سپس برایش  رده است، لحظهکفوت ن صگمان برد پیغمبر که  آن اّما
دھد:  فوت نموده. ھمچنین چیزھایی زیاد روی می صمعلوم شد که رسول الّله 

شود، سپس  بعضی اوقات انسان در مرگ کسی ساعتی یا چند ساعتی مشکوک می
شد  اموراتی برایش روشن می شود، علی نیز خالف آنچه عقیده داشت برایش روشن می

برد بر این  چند برابر از این بزرگتر حّتی احکام زیادی را خالف آنچه بود گمان می

                                           
 ).۵/۱۶) و (۴/۱۷۴نگا: بخاری ( - ١
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ای به امامت ایشان وارد نکرده، مثل فتوایش در  حالت ھم مرد و این حالت ھیچ خدشه
 ین نشده، و امثال آن آنچه در نزد اھل علمیای که مرده و چیزی برای آن تع زن مفوضه

 معروف است.
اّما زن حامله، اگر از حاملگی ایشان خبری نداشته معذور است، چون او امر به رجم 
آن نموده و ندانسته که حامله است، سپس علی او را مطلع ساخته که زن حامله است، 

گاه نمی کردم و در  ساخت او را رجم می و او نیز گفته اگر علی من را از حمل آن زن آ
شد و این چیزی بوده که از آن ترسیده، اگر عالم بزرگی  شته مینتیجه جنین ھم ک

رسد، معلوم است که موسی از  چیزی را از کمتر از خود شنید ضرری به علم او نمی
 خضر سه مسئله یاد گرفت، و سلیمان از ھدھد خبر بلقیس را دریافت نمود.



 

 

 :)۱۹۸فصل (
که گویا او نماز تراویح را  سدر مورد عمر یرد بر طعن رافض

 رده استکاختراع 

رافضی گفته است: (سیزدھم: عمر جماعت در تراویح را اختراع نموده در حالیکه 

أيها انلاس إنَّ الصالة بالليل يف شهر رمضان من انلافلة مجاعة «فرموده:  صپیغمبر
من كث� يف بدعة، أال و�نَّ لك  بدعة، وصالة الضىح بدعة، فإنَّ قليالَّ يف ُسنٍَّة خ�ٌ 

 .»بدعة ضاللة، و� ضاللة سبيلها إىل انلار
یعنی: ای مردم نماز شب در رمضان سّنت و جماعت در آن بدعت است، و نماز 
چاشت بدعت است، اندکی در سّنت بھتر است از کثرتی در بدعت و ھرچه بدعت است 

است. شبی در رمضان عمر گمراھی است راھش به سوی آتش ھرچه  گمراھی است و
از منزل خارج شد، چراغھا را در مسجد دید، پرسید این چیست؟ به ایشان گفته شد: 

اند، سپس گفت بدعت است و بھترین بدعت است،  مردم برای نماز سّنت جمع شده
 اعتراف نمود که بدعت است).

دیده ای  ھای اھل بدعت و گمراھی ھیچ فرقه شود: در میان تمام فرقه گفته می
تر باشد، چیزھایی علیه  جرئ صرافضی بر دروغ بستن به پیغمبر  ۀنشده از فرق

گویی  دیگری نگفته، افراطی در دروغ بستن و زشتھیچکس  اند که گفته صپیغمبر 
 دانند دروغ است کسانی ھستند که نمیھا  آن دارند که دیگران ندارند، اگر چه در بین

دانی این مصیبتی  د ھمچنانکه شاعر گفته اگر نمیان روی کرده در جھالت زیادهھا  آن
 دانی مصیبتی بزرگتر است. است، و اگر می

شود: دلیل بر صحت این حدیث چیست؟  جواب از چند جھت: اّول: درخواست می
مسلمانان روایت شده؟ چه کسی از اھل ھای  کتاب سندش کجاست؟ در کدام کتاب از

 علم الحدیث گفته: این حدیث صحیح است؟
گھی دارند میکسانی که  دّوم: تمام دانند که این دروغی است بر  در علم حدیث آ

گاھی از احادیث داشته باشد میھرکس  بسته شده که صرسول خدا  داند  کمترین آ
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که دروغ است، ھیچ فردی از مسلمانان در کتاب خودش چنین چیزی را روایت 
نید، و نه در معجمات، و نه در ننموده: نه در کتب صحیح، و نه در سنن، و نه در مسا

اجزاء، و ھیچ سندی برای آن شناخته نشده: نه صحیح و نه ضعیف بلکه دروغی است 
 واضح.

خواندند، و ثابت  ھای رمضان نماز می شب صسّوم: ثابت شده که در زمان پیغمبر 
شده که دو یا سه شب پیغمبر با مردم نماز جماعت خوانده است. این اجتماع عمومی 

شود در  تا آن موقع انجام نشده بود آنرا بدعت نام برد؛ چون آنچه ابتدا انجام می چون
شود، اّما این بدعت شرعی نیست چون بدعت شرعی گمراھی  لغت بدعت گفته می

 است، و کاری است که بدون دلیل شرعی انجام شده باشد.
زمانی که چھارم: اگر جماعت در نماز تراویح ناپسند و منھی شده بود علی در 

کرد، چون ادامه دادن عمل عمر از  امیرالمؤمنین شد و در کوفه بود آن را ابطال می
طرف علی دلیل بر مستحّب بودن آن است، حّتی از علی روایت شده است که گفته 

 است: خداوند قبر عمر را نورانی گرداند ھمچنانکه مساجد ما را نورانی نمود.
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 سرد بر ادعای رافضی در مورد اجتماع مسلمانان بر قتل عثمان

ھا  آن ی را انجام داده است که انجامیارھاکرافضی گفته است: (چھاردھم: عثمان 
 اند، اجتماع مسلمانان بر قتلش، و جایز نبوده، حّتی مسلمانان عمومًا او را انکار نموده
 قتل دو ھمتایش بیشتر از اجتماع بر امامتشان بوده.

ھاست، چون مردم عمومًا در  جواب از چند جھت: اّول: این از آشکارترین دروغ
مدینه و در تمامی مناطق دیگر با عثمان بیعت نمودند و در امامت ایشان حّتی دو نفر 

اطر امام احمد فرموده اند، و یک نفر از آن رویگردان نبوده؛ به ھمین خ اختالف نداشته
 است: امامت عثمان مؤکدتر از امامت غیر او بود، بخاطر اتفاق مسلمین بر امامتش، اّما

او را کشتند تعداد کمی بودند، ابن الزبیر در حالیکه قاتلین عثمان را معیوب کسانی که 
ن نحو یررا به بدتھا  آن ھا مثل دزد بر او وارد شدند، خداوند کرد گفت: از پشت خانه می

 ای زیر ستارگان خودشان را نجات دادند) یعنی: شبانگاه فرار کردند. کشت، و عده
که علی را انکار کردند و او را کشتند خیلی بیشتر ھایی  آن گفته شود:که  این دّوم:

عثمان را کسانی که  از کسانی بودند که عثمان را انکار کرده و کشتند، چندین برابر
جنگیدند، و تعداد زیادی از لشکر خودش بر او شورش نموده و او را کشتند با علی 

آییم تا به اسالم  ای، به اطاعت تو باز نمی تکفیر کردند و گفتند: تو از دین برگشته
 برنگردی.
گفته شود: متواترًا معلوم است که عموم مسلمین بر بیعت با عثمان که  این سّوم:

سعد بن که  این یعت با ایشان سرپیچی نکرد، بااتفاق داشتند، حّتی یک فرد ھم از ب
عباده با ابوبکر بیعت ننمود تا ابوبکر فوت کرد، و با عمر نیز بیعت ننمود تا خودش در 
زمان عمر فوت کرد، عدم بیعت سعد با ابوبکر دلیل بر اعتراض از شخصیت ابوبکر 

و این موضوع نزد  نبود؟ چون او باور داشت که ابوبکر بزرگترین مرد از مھاجرین است
 خواست که از انصار ھم امیری انتخاب شود. ھمه معلوم است، اّما او می
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امامت  .»)١(األئمة من قر�ش«که فرموده:  صمطابق نصوصی متواتر از رسول الّله 
از آن قریش است، نظر سعد بن عباده خطا بوده، چون مخالف نصوص معلومی بود، 

اجماع مسلمین به آن استدالل نخواھد  چون نظرش مخالف نصوص قطعی است به
مسلمانان زیاد و در که  این شد. ولی بیعت عثمان یک نفر از آن تخّلف ننموده است، با

مناطق مختلف منتشر شده بودند، اّما علی از ابتدای خالفتش حدود یک دّوم از 
رف ط بیکسانی که  از ھا، آن مسلمانان سابقین اّولین از مھاجرین و انصار و غیر

نشستند نه با او و نه با طرف او نجنگیدند، مثل: اسامه بن زید و عبد الّله بن عمر و 
که با علی ھا  آن با او جنگیدند. سپس تعداد زیادی ازھا  آن محّمد بن سلمه، و بعضی از

ھا  آن بیعت کرده بودند پشیمان شدند، و او را مھدور الدم و تکفیر نمودند، و تعدادی از
 رفتند مانند عقیل برادر علی، و امثال او. پیش معاویه

زدند و به دلیل عدم مبایعت عموم مردم  پیوسته طرفداران عثمان علی را طعنه می
از دلیل رافضه قویتر نبود، پس اگر ھا  آن شناختند، دلیل ی راشده نمی با او، او را خلیفه

 زمینه اولویت دارد.قطعی است و علی مظلومانه کشته شده، عثمان در این ھا  آن دلیل

                                           
 ).۱۴۵۴ -۳/۱۴۵۲) و مسلم (۹/۵۲نگا: بخاری ( - ١
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ل اهل سنت در مورد امامت ابوبکر صدیق از یرد بر ابطال نمودن دال

 جانب رافضی و پاسخ به آن

بر امامت ابوبکر، از چند جھت ھا  آن رافضی گفته است: (فصل ششم: ابطال دلیل
ای  واب: اّدعای اجماع صحیح نیست، چون عّدهاند، دلیل اّول اجماع: ج استدالل نموده

از بنی ھاشم و تعدادی از بزرگان صحابه مانند: سلمان، ابوذر، مقداد، عّمار، حذیفه، 
سعد بن عباده، زید بن ارقم، اسامه بن زید، خالد بن سعید بن العاص و ابن عباس 

فت: کی بر مردم خلیفه موافق امامت او نبودند. حّتی پدر ابوبکر نیز آن را انکار نمود، گ
کنند؟ اشاره به علی و عّباس  ھا چکار می شده است؟ گفتند: پسرت. گفت: این بیچاره

ھستند، و پسر شما را از جھت سنی  صداشت، گفتند: مشغول تجھیز رسول الّله 
 اند، گفت: من از او بزرگترم. بزرگتر دانسته

 را اھل رّده خواند و باھا  آن سبببنو حنیفه عمومًا به ابوبکر زکات ندادند، به ھمین 
 را به بردگی گرفت، عمر از او اعتراض داشت و در دوران خالفتشھا  آن جنگید وھا  آن
 را آزاد نمود.ھا  آن

گفته شود: سپاس خداوندی را که آشکار نمود آنچه که برادری که  این جواب: بعد از
رارشان را کشف نمود، و کند، و اس رافضه را با مرتدین نزد خاص و عام ثابت می

اسرارشان را با زبان خودشان از بیخ درآورد، بدرستی که خداوند ھمیشه بر 
گاه است، عداوتشان با خدا و رسول خدا و بندگان برگزیده و دوستان خدا  خائنین شان آ

و مّتقین روشن شد، کسی را که خداوند در فتنه قرار دھد ھرگز از جانب خداوند 
 چیزی ندارد. 

گاھی از علم سیره داشته و این کالم را شنیده  میپس  گوییم: کسیکه کمترین آ
ھمچنین سخنی یا جاھلترین  ۀنماید، گویند باشد، به یکی از دو امر پایین اذعان می

مردم نسبت به اخبار صحابه است، و یا دروغگوترین فرد در بین مردم است، به گمان 
فضه آنچه در کتب گذشتگانشان دارند، من این نویسنده و امثالش از آخوندھای را

نوشته ھای  کتاب بدون در نظر گرفتن آن مسائل و بدون دّقت کردن در اخبار اسالم و
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کنند، و در نتیجه در تاریکی جھل و نادانی معقوالت و  شده در آن زمینه، نقل می
در بین آخوندھای رافضه دروغگویان فراوانی وجود  کمانند. بدون ش منقوالت باقی می

ھا  آن جاھل و تابع ھوی و ھوس ھستند، ھرکس مطابق میل و ھوسھا  آن دارند، اغلب
کنند، و به صدق و کذب آن توجھی ندارند، سھم فراوانی از  چیزی بگوید تصدیقش می

ن كَ ﴿ فرماید: قول خداوند دارند آنجا که می ۡظلَُم مِمَّ
َ
ِ ٱَذَب َ�َ ۞َ�َمۡن أ َب  �َّ َوَ�ذَّ

 ِ ۡدقِ ٱب  .]۳۲الزمر: [ ﴾ۥٓۚ إِۡذ َجآَءهُ  لّصِ
ه بر خدا دروغ ببندد و سخن راست را کسی کارتر است از آن کسی ستمکپس چه «

 ».ندکب یذکه به سراغ او آمده تکھنگامی 
 فرماید: ھمچنانکه اھل علم و دین نصیب فراوانی از قول خداوند دارند، آنجا که می

ِيٱوَ ﴿ َّ�  ِ ۡدقِ ٱَجآَء ب َق بِهِ  لّصِ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۦٓ َوَصدَّ
ُ
ه کسی کاما . «]۳۳الزمر: [ ﴾٣٣ لُۡمتَُّقونَ ٱأ

 ».زگارانندیند، آنان پرھکق یه آن را تصدکسی کاورد و یسخن راست ب
حنیفه به  بزرگترین جھل و گمراھی که در این کالم موجود است قرار دادن بنی

را ھا  آن چون با ابوبکر بیعت ننمودند و به ایشان زکات ندادندھا  آن جای اجماع است؛
جنگید و به برده گرفت، توضیح آن در کالم او گفته شد، ھا  آن اھل رّده نام نھاد، و با

کرد  در یمامه اّدعای نبّوت میکه  آن دانند که بنوحنیفه به مسیلمه خاص و عام می
شریک است، در  صکه در رسالت با پیغمبر  کرد ایمان آوردند، مسیلمه اّدعا می

کرده، موضوع مسیلمه و اّدعای  اّدعای نبّوت می صروزھای آخر حیات پیغمبر 
از کسانی که  حنیفه آشکارتر از آن است که پوشیده شود، مگر نزد نبّوتش و تبعّیت بنی

مت ھر کسی دورتر از علم و معرفت ھستند. از بزرگترین فضایل ابوبکر، نزد ھمه ا
اسالمی، جنگ ایشان با مرتّدین است، و مرتّدترین مردم بنوحنیفه ھستند، جنگ 

بخاطر منع زکات نبود بلکه به خاطر ایمان آوردنشان به مسیلمه کّذاب ھا  آن ابوبکر با
 شود حدود یکصد ھزار نفر بودند. از جمله کسانی بودند که گفته میھا  آن بوده، و

حنیفه، و به ھمین استدالل  یه کنیز علی بود از بنیالحنفیه مادر محّمد بن الحنف
مسلمان و ھا  آن جنگند شده است، اگر جواز جاریه از مرتدینی که با مسلمانان می

کنیز بگیرد و از آن اوالد ھا  آن اند چگونه علی اجازه به خود داده از زنان معصوم بوده
 داشته باشد؟ 
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اھل رّده بوده. از بزرگترین دروغ و و اّما سخن رافضی: که عمر منکر جنگ با 
اند، چون اصحاب ھمگی بر جنگ با مسیلمه و یارانش  افترائاتی است که بر عمر بسته

کردند اّما از  ای دیگر بودند که به مسلمان بودن خود اقرار می اّتفاق داشتند، اّما عّده
شبه داشت، ھا  نآ ابتدا عمر در جنگ باھا  آن کردند، در مورد دادن زکات خودداری می

واجب ھا  آن حّتی ابوبکر صّدیق با او مناظره نمود و برایش توضیح داد که جنگ با
برگشت و ... قّصه مشھور است. اگر طعنه ھا  آن است، سپس عمر از رأی خود به سوی

اند این طعنه بر دیگران  زدن به ابوبکر و عمر جایز باشد، چون به خاطر مال جنگیده
 تر است. اگر دفاع از علی و عثمان واجب باشد از ابوبکر و عمر واجببیشتر رواست، و 
اطاعت شود و در نفس و مال دیگران تصّرف داشته باشد که  این علی به خاطر

جنگید، چگونه این جنگ به خاطر دین محسوب شود؟ و ابوبکر با کسانی جنگید که از 
اند، ابوبکر جنگید تا از  کردهواجب نموده ترک ھا  آن اسالم برگشته و آنچه خداوند بر

 خدا و رسولش اطاعت شود، چگونه این جنگ به خاطر دین نیست؟
ه این رافضی از بزرگان صحابه برشمرد از بیعت با ابوبکر تخلف کو اّما کسانی 

با ھا  آن است، به استثنای سعد بن عباده، چون بیعتھا  آن اند، این نیز دروغ بر نموده
ر از آنست که انکار شود، این از مواردی است که اھل علم در ابوبکر و عمر مشھورت

حدیث و سیره و مقوالت، و علمای دیگر علوم مختلفه خلف از سلف بر آن اتفاق دارند. 
اسامه بن زید با لشکر خارج نشد تا با ابوبکر بیعت نمود و به ھمین خاطر به او گفت: 

را که نام ھایی  آن و ھمچنین تمام هللاّ)(يا خليفة رسول اهللاّ، يعنی: ای جانشني رسول ا

فوت نمود  صبرده با ابوبکر بیعت نمودند، اّما خالد بن سعید، ھنگامیکه پیغمبر 

 یعنی: جانشین=(ال أكون نائباً لغريه)جانشین پیغمبر بود، به ھمین سبب گفت: 
ابوبکر شوم.) ایشان نیز والیت را ترک نمودند وإالَّ به خالفت  دیگری نمیھیچکس 

صّدیق اقرار داشتند، بصورت متواتر دانسته شده که غیر سعد بن عباده ھیچ فردی از 
بیعت با ابوبکر تخلف نداشته است. اّما علی و بنوھاشم کًال با ابوبکر بیعت نمودند و 
قبل از بیعت با ابوبکر ھیچ فردی از آنان فوت ننمود. اّما گفته شده که علی بیعت خود 

اند که در روز دّوم با ابوبکر  تا شش ماه به تأخیر انداخت، و بعضی گفتهرا با ابوبکر 
 بیعت نمود، به ھر حال بدون ھیچگونه اکراه و اجباری ھمگی با ابوبکر بیعت نمودند.
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سپس تمام مردم با عمر بیعت نمودند به غیر از سعد بن عباده، و ھیچ فردی از 
ھاشم. و اّما بیعت عثمان عمومًا  غیر بنی ھاشم و نه بیعت با عمر تخلف ننمود، نه بنی

 مردم بر بیعت با او متفق بودند.
و آنچه را از ابوقحافه ذکر نموده، بر دروغ بودنش اتفاق ھست. ابوقحافه پیرمردی 

آورد در  صمسنی در مّکه بود و در سال فتح مسلمان شد، ابوبکر او را نزد پیغمبر 

لو أقررت الشيخ ماكنه «فرمود:  صپیغمبر  حالیکه سر و ریشش مثل پنبه سفید بود،
م) یآمد گذاشتی در جای خودش باشد ما نزد او می یعنی اگر شیخ را می .»)١(ألتيناه

 این را به خاطر احترام ابوبکر فرمود. صپیغمبر 
تر است) دروغی  ھا به ابوقحافه گفتند: پسر تو در میان اصحاب مسن و قول او: (آن

 /تر وجود داشت مثل ن اصحاب افراد زیادی از ابوبکر مسناست آشکار، چون در میا
تر  از ابوبکر مسن صبزرگتر بود و پیغمبر  صعّباس، چون عّباس سه سال از پیغمبر 

 بود.
را که او ھایی  آن و حاال جواب در مورد امتناع ابوبکر از اجماع از چند جھت: اّول:

به اتفاق اھل روایت ھمگی بیعت ذکر نمود تخلف ننمودند مگر سعد بن عباده، بقّیه 
ھاشم ابتدا از بیعت خودداری کردند سپس بعد  ای از بنی نمودند، و گفته شده که عّده

از شش ماه بدون ھیچ خوف و ھراس و یا امید و چشمداشتی با او بیعت نمودند. و 
ه به اجماع معتبر در امامت خللی کیک نفر و یا دو نفر تعداد اندکی ھستند  کبدون ش

آورند، چون اگر یک نفر و دو نفر به اجماع خللی وارد کند ممکن نیست  وارد نمی
ین شده، بعضی موقع فردی از یاجماعی بر امامت منعقد گردد، امامت امری است تع

قرار  ۀداند، مانند تخلف سعد، چون او در آستان نماید و نمی روی ھوی از آن تخلف می
بود، که برایش حاصل نشد، بعد از آن بر ھوای گرفتن بر سند امامت از جانب انصار 

خویش باقی ماند، کسیکه به خاطر ھوی چیزی را ترک نماید ترک آن ھیچ تأثیری 
 ندارد.

نیز بیعت نکرده ھا  آن دّوم: اگر فرض کنیم تعداد کسانی را که برشمرده و دو برابر
ه غیر از اتفاق شود، چون در خالفت ب ای وارد نمی باشند باز به ثبوت خالفت خدشه

شود بصورتی که  اقامه میھا  آن توسط ییزھایچکه ھایی  آن بزرگواران و جمھور مردم

                                           
 ).۳/۱۶۰نگا: المسند ( - ١



 ٩١٣ دن دالیل اهل سنت در مورد امامت ابوبکر...): رد بر ابطال نمو۲۰۰فصل (

 صاجرا شود شرط نیست، به ھمین سبب است که پیغمبر ھا  آن مقاصد امامت توسط
 .)١(»علي�م باجلماعة فإنَّ يد ا�ِّ مع اجلماعة«فرموده: 

 خدا با جماعت است). یعنی بر شماست که با جماعت باشید چون دست
گفته شود: اجماع اّمت اسالمی بر خالفت ابوبکر بزرگتر از اجماع بر که  این سّوم:

ا بیشتر یا کمتر با علی بیعت نکردند، حّتی با یبیعت با علی بود؛ چون یک سّوم امت، و 
ی اند که با عل کسانی بودهھا  آن او جنگیدند: و یک سّوم دیگر با او نجنگیدند، در بین

اند و  اند کسانی بودند که با او جنگیده که با او بیعت نکردهھایی  آن بیعت نکردند، از
اند، اگر روا باشد بر امامت طعنه وارد شود به سبب تخلف  نجنگیدهھا  آن بعضی از

زدن در امامت علی اولویت بیشتری دارد. ھیچ روشی نیست که  بعضی از أّمت، طعنه
را بر امامت ثابت نمود، إالَّ با ھمان روش، استحقاق ابوبکر بتوان با آن استحقاق علی 

ابوبکر در امامت از علی و غیر علی برتر بوده که  این شود، حّتی نیز بر امامت ثابت می
است، حال که اینطور است اجماع الزم نیست، نه در اّول و نه در دّوم، اگرچه اجماع 

 حاصل شده است.

                                           
 ).۳/۳۱۶نگا: سنن ترمذی ( - ١





 

 

 :)۲۰۱فصل (
 سرد بر طعن رافضی در مورد اجماع مردم بر امامت ابوبکر صدیق

رافضی گفته: (اجماع ھم در داللت بر امامت اصالت ندارد، چون الزم است که 
باشند تا بر آن جمع شوند، و إالَّ اگر دلیل نداشته  اجماع کنندگان دلیلی بر حکم داشته

باشند اجماع صحیح نیست، دلیل الزم باید عقلی و یا نقلی باشد؛ دلیل عقلی بر امامت 
بدون وصّیت فوت  صپیغمبر ھا  آن ابوبکر وجود ندارد، دلیل نقلی ھم چون به نظر

ست، پس اگر اجماعی نموده است، نّصی وجود ندارد، قرآن ھم خالی از این موضوع ا
صورت گرفته(چون بدون دلیل بوده) خطا بوده به ھمین دلیل اجماع بر امامت ابوبکر 

 منتفی است).
جواب از چند جھت: اّول: اّدعای او: (اجماع در داللت بر امامت اصالت ندارد). اگر 

کنندگان واجب نیست که اطاعت شود، تنھا زمانی اطاعت آن  اینست که حکم اجماع
واجب است که دلیل بر امر خدا و رسولش باشد، این صحیح است. اّما این اشکالی 

نیز ھمین طور بالذات واجب نیست که اطاعت شود،  صندارد، چون فرمان پیغمبر 
ع از خدا اطاعت کرده باشد، در واق صاز پیغمبر ھرکس  بلکه بخاطر این است که

شود، خلق و  غیر از خدا بالذات اطاعت نمیھیچکس  اطاعت نموده است. در حقیقت
غیر از ھیچکس  امر مختص اوست، و حکم فقط برای اوست، و حکم صادر نمودن برای

از این جھت واجب است که اطاعت از او اطاعت  صالّله روا نیست، اطاعت از پیغمبر 
ھا  آن کنندگان واجب است چون اطاعت از از اجماعاز خداوند است، و اطاعت مؤمنین 

واجب است چون  صباشد، و َحَکم قرار دادن پیغمبر  نیز اطاعت از خدا و رسولش می
 حکم او حکم خداست، و ھمچنین َحَکمّیت اّمت، چون حکم اّمت نیز حکم خداست.

اوقات و اگر منظورش این است که اجماع بعضی اوقات با حق توافق دارد و بعضی 
زدن در حجّیت اجماع است، و  مخالف حق است، و این نظر اوست، اّما این نظر طعنه

اّمت اسالمی بر خطا اجماع داشته است، چنین کسانی از رافضه که که  این اّدعا است بر
 گویند. با َنّظام موافق ھستند این را می
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ری از اصول عقاید شود: امامّیه معصومیت و امامت علی و بسیا در این حال گفته می
گویند اکثر اصول دینشان از  اند، چون بنابر آنچه می علی را توسط اجماع ثابت کرده

گویند از طریق عقل آنرا  کنند می عقلّیات و بر اجماع است، و آنچه را که نقل می
ن شده باشد نیاز دارند، و یایم، چون مردم به امامی که معصوم و توسط نّص تعی فھمیده

لی به دلیل اجماع کسی معصوم و منصوص نیست، پس معصوم تنھا علی غیر از ع
 از مقدمات استدالالتشان. ھا  این است، و غیر از

گفته شود: اگر اجماع حجت نیست سپس آن استدالل باطل است، و آنچه ھا  آن به
باطل و اگر باطل ھا  آن اند باطل است، پس نظر را از عقاید و اصول بر اجماع بنا نموده

باشد مذھب اھل سنت ثابت است، و اگر اجماع حّق است، باز مذھب اھل سنت ثابت 
واضح است، چه حجت بودن اجماع را ھا  آن حالت باطل بودن نظرھردو  است، پس در

باطل باشد مذھب ھا  آن قبول داشته باشند، و چه قبول نداشته باشند، و ھر گاه نظر
 اھل سنت ثابت و این مطلوب است.

گویند: ما اّدعای اجماع نداریم و در ھیچ چیزی از اصول عقایدمان به آن و اگر ب
 کنیم، و تنھا معقد ما عقل و نقل از أئمه معصوم است.  استدالل نمی

کنید پس غیر از روایات معلوم از  شود: اگر به اجماع استدالل نمی گفته میھا  آن به
ه را از علی و غیر او از ھیچگونه دلیل سمعی دیگری ندارید؛ چون آنچ صپیغمبر 

و  ھا، آن شود، مگر بعد از ثبوت عصمت یکی از کنید حجت محسوب نمی أئمه نقل می
شود مگر توسط روایت از کسیکه عصمتش معلوم باشد،  ثابت نمیھا  آن عصمت یکی از

است، پس مادامیکه روایت معلومی از  صعصمتش معلوم است تنھا پیغمبر که  آن و
گویند ثابت نشود، نه در اصول دین، و نه در فروع دین دلیل سمعی  پیغمبر بر آنچه می

گردد،  دیگری ندارند، حال که اینطور است، مسئله اّدعای خالفت علی به نّص بر می
ما کنید باطل است، چون حجت بودن اجماع نزد ش اگر نّص را توسط اجماع ثابت می

کنند آن را  منتفی است، و اگر تنھا توسط روایت خاصی که بعضی از شما آن را ذکر می
کنید، باز بطالن از چند جھت واضح است، و روشن است آنچه را که جمھور و  ثابت می

کنند و مخالف این نظر است موجب علم یقینی است که دروغ  اکثریت شیعه نقل می
 است.



 

 

 :)۲۰۲فصل (
ادامه رد بر طعن رافضی در مورد اجماع مردم بر امامت ابوبکر 

 سصدیق

رافضی گفته است: (و باز: یا در اجماع، رأی کّل أمت الزم است، و معلوم است که 
 در حالیکه ھا، آن چنین اجماعی حاصل نشده، حّتی نه اجماع اھل مدینه یا بعضی از

 اجماع اکثر مردم بر قتل عثمان منقعد شده است).
گفته شود: اّما اجماع بر امامت اگر منظور اجماعی است که امامت به که  این جواب:

شود، در آن تنھا موافقت بزرگان معتبر است، به صورتی که مقاصد امامت  آن منعقد می
 باشند و دیگران نیز بابزرگان تعداد کمی ھم  ۀمتحّقق شود، حّتی اگر عّد ھا  آن توسط

شود، این رأی صواب، رأی اھل  حاصل میھا  آن موافق باشند، امامت با بیعتھا  آن
باشند. اّما اھل کالم تعداد  سنت است که ائّمه مانند احمد و غیر او نیز بر آن می

 اند که تقدیری باطل است. مختلفی را جھت انعقاد اجماع در نظر گرفته
اجماع، اجماع بر استحقاق و اولوّیت است در آن یا عموم مردم و یا و اگر منظور از 

 الزم است؛ که ھر سه نوع آن در خالفت ابوبکر حاصل شده بودند.ھا  آن اغلب
و اّما بر قتل عثمان اجماع حاصل نشده مگر از جانب تعدادی بسیار ناچیز که به 

 رسیدند. یک ھزارم اّمت ھم نمی





 

 

 :)۲۰۳فصل (
رد بر طعن رافضی در مورد استدالل به اجماع چنانکه این نظر 

 سازد را ریشه کن میها  آن استدالل

رافضی گفته است: (ھر فردی از اّمت ممکن است مرتکب خطا شود پس چه مانعی 
 وجود دارد که بر خطا اجماع نشود؟).

د: مشخص است ھر گاه اجماع حاصل شود، صفاتی پیدا گفته شوکه  این جواب:
کند که فرد دارای آن صفات نیست، درست نیست که حکم فرد مثل حکم جمع  می

از خبردھندگان ممکن است که به صورت فردی دروغ ھریک  محسوب شود، چون
ھا  آن بگویند و یا مرتکب خطا شوند، اّما زمانی که به حّد تواتر رسیدند دروغ و اشتباه از

ممکن نیست. و ھمچنین: اگر اجماع بعضی اوقات بر خطا منعقد شود، عصمت علی 
شود، چون عصمت او تنھا از طریق اجماع معلوم  برند ثابت نمی ھمچنانکه گمان می

شود، پس اگر اجماع بر خطا حاصل شود،ممکن است غیر از علی معصوم دیگری در  می
ود که تنھا ایشان باشند، پس روشن است که ش اّمت موجود باشد، و آن وقت ثابت نمی

شود، اگر  زدن از اجماع، اصلی که عصمت علی بر آن اعتماد دارند باطل می طعنه
اجماع ھا  آن عصمت او باطل شد،اصل مذھب رافضی باطل است، پس واضح است اگر

را قبول نداشته باشند اصل مذھبشان باطل است، و اگر اقرار کردند که اجماع حّجت 
 روشن است.ھا  آن ست باز مذھبشان باطل است، پس در ھر و حالت بطالن مذھبا





 

 

 :)۲۰۴فصل (
 سرد بر طعن رافضی در مورد اجماع مردم بر امامت ابوبکر صدیق

 سمخالفت در برابر نص صریح دال بر امامت علی

بر امامت علی دارد ثابت است،  رافضی گفته است: (ما بیان نمودیم نّصی که داللت
پس اگر اجماعی بر خالف نّص واقع شده است اشتباه بوده، چون اجماع واقع بر خالف 

 نیز اشتباه است).ھا  آن نّص نزد
جواب از چند جھت: اّول: توضیح باطل بودن آنچه که بر امامت علی قبل از سه 

 خلیفه داللت دارد گذشت.
 فر قبل از علی داللت دارند. دّوم: نصوصی بر خالفت آن سه ن

به خصوص  گفته شود: اجماع معلوم دلیل قطعی است نه خبر سمعی،که  این سّوم:
پیغمبر  آن را که  این اگر نصوص زیادی با آن موافق باشد آن خبر باطل است: یا بخاطر

 داللتی بر موضوع ندارد. که  این نفرموده، و یا
حجت ھا  آن وم ممتنع است،چون ھر دویچھارم: تعارض اجماع معلوم و نّص معل

 ھا، آن قطعی ھستند، و تعارض در قطعیات ممکن نیست، بخاطر لزوم وجود مدلوالت
دھد. حقیقتًا اجماع معلوم و نّص  پس اگر تعارض داشتند جمع بین ضدین روی می

غیر از نّص معلوم و اجماع ھرچه  و داللت دارند، سمعلوم بر خالفت ابوبکر صّدیق
دانیم  گویند ما دروغ بودن آنرا بداھتًا می باشد باطل است، و نّصی که رافضه می معلوم

 و دالیل فراوانی بر دروغ بودنش وجود دارد.





 

 

 :)۲۰۵فصل (
 رد بر طعن رافضی در مورد حدیث (اقتدوا بالذین من بعدی)

اند:  کنند که ایشان فرموده روایت می صرافضی گفته است: (دّوم: آنچه از پیغمبر 

 .»ر و عمر�اىب ب اقتدوا بال�ين من بعدي«
 آیند اقتدا کنید یعنی ابوبکر و عمر. یعنی: به دو نفری که بعد از من می

جواب: روایت ممنوع است، از این جھت که بر اّمت داللت داشته باشد، چون اقتداِء 
چنین ابوبکر و عمر در بعضی از احکام با ھم نیست، و ھمھا  آن به فقھا مستلزم امامت

 صممکن نیست، و ھمچنین با حدیثی که از پیغمبر ھا  آن اند، اقتدا به اختالف داشته
=.»أصحايب اكنلجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم«کنند  روایت می

 اید) با یعنی: اصحاب من مثل ستاره ھستند به ھر کدام اقتدا کنید ھدایت یافته
 اجماع دارند.ھا  آن عدم امامتبر که  این

گفته شود: این حدیث به اجماع علمای حدیث که  این جواب از چند جھت: اّول:
کنند، این امر در کتب معتمد اھل  قویتر است از نّصی که در امامت علی روایت می

حدیث معروف است، آنرا ابوداود در سننش و احمد در مسندش و ترمذی در جامعش 
اّما نّصی که داللت بر امامت علی داشته باشد در ھیچکدام از کتب  )١(دان روایت نموده

معتمد اھل حدیث وجود ندارد، و اھل حدیث بر باطل بودن آن اجماع دارند، حّتی 
در این نّص اّدعا شده نیافتم، ھیچکس  ابومحّمد بن حزم گفته است: (ھیچ روایتی از

اش ابوحمراء است، در تمام مخلوقات  همگر روایتی واھی از مجھولی تا مجھولی که کنی
). با صحیح دانستن نّص بر علی طعنه زدن به این )٢(او را نشناختیم که چه کسی است

 حدیث غیر ممکن است.

او خبر داده است  ،»با ل�ين من بعدي« صو اّما داللت دلیل در فرموده پیغمبر 
ظالم یا کافر ھا  آن ا شود، اگراقتدھا  آن بعد از او ھستند، دستور داده که بهھا  آن که

                                           
 ).۴۰۲-۳۹۹-۵/۳۸۳) و مسند امام احمد (۱/۳۷) و ابن ماجه(۲۷۲-۵/۲۷۱نگا: سنن ترمذی( - ١
 ).۱۶۲-۴/۱۶۱نگا: الفصل( - ٢
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داد، چون پیغمبر دستور پیروی از ظالم را  را نمیھا  آن باشند، دستور پیروی از
ای باشد که مردم او را امام قرار دھند، به دلیل فرموده  تواند اسوه دھد، ظالم نمی نمی

ٰلِِم�َ ٱَ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ﴿ خداوند:  .]۱۲۴: ةالبقر[ ﴾١٢٤ ل�َّ
 ».رسد من به ستمگران نمیپیمان «

شود، امام قرار دادن کسی ھمان اقتدا  دلیل بر این است که ظالم امام واقع نمی
آیند دستور  نمودن به اوست، پس وقتی که به اقتدا نمودن به کسانی که بعد از او می

از این خبر داده که که  این دھد، و اقتدا نمودن به کسی امام قرار دادن اوست، با می
را بعد از خودش ھا  آن دارد، دستور داده کهھا  آن آیند، داللت بر امامت از او می بعد

 امام قرار دھند، و این مطلوب است.
نبوده، بلکه اگر  نیچناند)  ھا در بسیاری از احکام اختالف داشته و اّما اّدعایش: (آن

اند از  اختالفی معلوم شده باشد بسیار ناچیز بوده، اغلب در چیزی که اختالف داشته
ھا با رأی دیگری موافق بوده، مانند:  دو روایت وارد شده، که یکی از روایتھا  آن یکی از

 ت.با رأی ابوبکر موافق اسھا  آن پدر بزرگ با برادران، از عمر دو روایت است که یکی از

این حدیث وجود ندارد، و ھمچنین در  (أصحايب كالنجوم... الخ)و اّما قولش: 
است، » من بعدی«وجود ندارد، و دلیل در اینجا » بعدی یعنی بعد از من«حدیث لفظ 

و ھمچنین در حدیث امر به پیروی نمودن و اقتداِء در آن وجود ندارد، اّما در این امر 
 است. موجودھا  آن به پیروی نمودن از



 

 

 :)۲۰۶فصل (
رد بر مطاعن رافضی در مورد فضایل ابوبکر صدیق و انکار وی از 

 های صدیق در هنگام هجرت و غیره فداکاری

ی  رافضی گفته است: (سّوم: فضایلی که در مورد ابوبکر وارد شده است مانند آیه

ۡ�َ� ٱ وََسُيَجنَُّبَها﴿ غار و
َ
 .]۱۷ل: یالل[ ﴾١٧ ۡ�

 ».شود ین مردم از آن (آتش سوزان) دور داشته میباتقواتر یبه زود«

ۡعَراِب ٱّلِۡلُمَخلَّفَِ� مَِن  قُل﴿ و
َ
ٖس َشِديدٖ  ۡ�

ۡ
ْوِ� بَأ

ُ
 .]۱۶الفتح: [ ﴾َستُۡدَعۡوَن إَِ�ٰ قَۡوٍ� أ

 رومندیه بسوی قومی نکشود  بزودی از شما دعوت می«به متخلفان از اعراب بگو: «
 ».دیو جنگجو برو

بود  صو دعوت کننده ھمان ابوبکر است، که روز بدر در جایگاه انیس رسول الّله 
 و بر پیغمبر بخشش داشته و در نماز امام بوده. 

رافضی گفته است: جواب: وجود ابوبکر در غار ھیچگونه فضیلتی برای او ندارد، 
موده باشد تا امرش را او را ھمراه خود ن صچون ممکن است به این سبب پیغمبر 

 »ال حتزن«(خیانت) آشکار نکند. و ھمچنین: چون آیه داللت بر مفھوم مخالفش دارد 
یعنی: غم مخور، دلیل بر ضعف و کم صبری و عدم یقین او به الّله تعالی است و دلیل 

و عدم رضایت به قضاء و قدر خداوند  صعدم رضایتش از ھم سرنوشتی با پیغمبر 
از آن نھی کند، و  صن اگر اطاعت باشد ممکن نیست که پیغمبر است. و چون حز

 کند رذیلت است.  اگر معصّیت باشد فضیلتی را که اّدعا می
کند مؤمنین را با  و ھمچنین: چون قرآن ھر جا که صحبت از نزول سکینه می

سازد به استثنای این مورد، و ھیچ نقصی از  در آن سکینه شریک می صرسول الّله 

ۡ�َ� ٱ وََسُيَجنَُّبَها﴿ گتر نیست.آن بزر
َ
یعنی با تقواترین از آن دور داشته خواھد  ﴾١٧ ۡ�

آن خرید،  ۀمنظور از آن ابودحداح است آنگاه که نخلستانی برای ھمسای» شد
آن  ۀنخلستانی را در بھشت به صاحبش پیشنھاد کرد اگر آن را به ھمسای صپیغمبر
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شنید  صنخلستان ببخشد، اّما او قبول نکرد، ابودحداح که آن معامله را از پیغمبر 
در مقابل آن بستانی را در  صنخلستان بخشید، پیغمبر  ۀآنرا خرید و به ھمسای

ۡعَراِب ٱّلِۡلُمَخلَّفَِ� مَِن  قُل﴿ بھشت به او معاوضه داد. و اّما قول الّله تعالی:
َ
َسُتۡدَعۡوَن  ۡ�

ٖس َشِديدٖ إَِ�ٰ قَ 
ۡ
ْوِ� بَأ

ُ
 . ﴾ۡوٍ� أ

منظور این است که شما را دعوت خواھیم کرد به سوی قومی، چون منظور کسانی 
التماس کردند که برای غنیمت خیبر ھا  آن ھستند که از صلح حدیبیه تخلف نمودند،

 ﴾ُعونَاقُل لَّن تَتَّبِ ﴿ فرماید: را منع نمود آنجا که میھا  آن خارج شوند، اّما الّله تعالی
 .]۱۵الفتح: [

چون خداوند غنیمت خیبر را برای کسانی قرار داد که در صلح حدیبیه شرکت 
ۡعَراِب ٱلِّۡلُمَخلَّفَِ� ِمَن  قُل﴿ داشتند، سپس فرمود:

َ
 .﴾َسُتۡدَعۡونَ  ۡ�

مرادش این است که شما را دعوت خواھیم نمود از این به بعد برای جنگ با قومی 
را دعوت نمود مثل: ھا  آن برای غزوات زیادی صقدرتمند، و حقیقت رسول الّله 

بوده است. و  صی مؤته و حنین و تبوک و غیره، پس دعوت کننده رسول الّله  غزوه
گاه که با ناکثین و قاسطین و مارقین ھمچنین: ممکن است دعوت کننده علی باشد، آن

 صبه صف علی برگشتند در حالیکه مسلمان شدند، چون پیغمبر ھا  آن جنگید، و
جنگ  صفرموده: ای علی جنگ با شما جنگ با من است، و مسّلمًا جنگ رسول الّله 

 با کفر است.
ی در آن بوده فضیلت صابوبکر در جایگاه و در روز بدر انیس پیغمبر که  این و اّما

نیاز کرده بود، ولی  با خدا او را از ھر انیس دیگری بی صنیست، چون ُانس پیغمبر 
شود، چون  تر می دانست اگر ابوبکر را به جنگ مأمور کند مشکل می صوقتی پیغمبر 

ابوبکر چندین مرتبه در جنگ فرار کرده بود. کدامیک بزرگتر ھستند: آنکس که از 
 نماید؟ نفسش در راه خدا مجاھدت میبا که  این جنگ نشسته و یا

بخشش داشته دروغ است، چون او دارای مال و دارایی  صبر پیغمبر که  این اّما
داد که ھر  عبدالّله بن جدعان ندا در می ۀنبود؛ پدرش در نھایت فقیری بود، بر سر سفر

نیاز  بی روز ُمّدی به او ببخشد تا با آن زندگی کند، اگر ابوبکر ثروتمند بود پدرش را
ھا بود و در زمان اسالم خّیاط بود، و  کرد، و ابوبکر در زمان جاھلّیت معّلم بّچه می

ھنگامی که ولی امر مسلمین شد مردم او را از خّیاطی منع کردند، گفت: من برای غذا 
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نیز برای ھر روز سه درھم از بیت المال برایش قرار دادند، و ھا  آن نیازمندم،
رت توسط خدیجه ثروتمند بود، و نیازی ھم به تدارکات جنگ و قبل از ھج صپیغمبر

لشکر نداشت، و بعد از ھجرت ھم ابوبکر چیزی نداشت تا ببخشد، سپس اگر ابوبکر 
 انفاق نموده الزم بود که در مورد آن قرآن نازل شود ھمچنانکه در مورد علی نازل شد:

َ�ٰ  َهۡل ﴿
َ
 .]۱اإلنسان: [ ﴾�

ھا  آن امر المؤمنین برکسانی که  بزرگوارتر است از صو معلوم است که پیغمبر 
کنید ابوبکر بخشیده بیشتر بوده است؟ عدم  بخشش نموده است، و مالی که اّدعا می

نزول قرآن در مورد آن دلیل بر دروغ بودن روایت است. و اّما جلو انداختنش در نماز 
اشتباه است، چون وقتی که بالل اذان گفت عایشه به او گفت که ابوبکر را جلو 

برای  به ھوش آمد و تکبیر را شنید گفت: چه کسی صبیاندازید، و وقتی که پیغمبر 
خواند؟ گفتند: ابوبکر گفت: مرا بیرون ببرید در بین علی و عّباس بیرون  مردم نماز می

آمد او را به سوی قبله بردند ابوبکر را از نماز بیرون کرد و خودش برای مردم نماز 
 خواند.

رافضی گفته است: (این است وضعّیت دالیل آن قوم، پس عاقل باید با انصاف بنگرد 
ت از حق را داشته باشد نه ھوی و ھوس، و تقلید از آباء و اجداد را ترک و قصد تبعیّ 

کند، چون خداوند در کتاب خود از آن نھی نموده است، و باید دنیا او را فریب ندھد، 
حق را به مستحق برساند، و مستحق را از حّقش محروم نکند، آنچه در این مقّدمه 

 خواستیم ثابت کنیم این بود).
گفته شود: در این کالم دروغ و بھتان و افتراھایی وجود دارد که در که  این جواب:

ی در آن کای از ِفَرق اسالمی چنین چیزھایی دیده نشده است، ش میان ھیچ فرقه
ھا  آن ھا شباھت دارند، چون از ھر کسی دیگر بیشتر به یھودیھا  رافضی نیست که

به فوت دھان خاموش کنند، اّما  خواھند اسالم را قومی بسیار بھتانکار ھستند و می
رساند، اگر چه کافران دوست نداشته  خداوند مانع است و نور خود را به اتمام می

عاقلی بسیار ظاھر و ھرکس  باشند. ظھور فضائل دو شیخ االسالم: ابوبکر و عمر نزد
خواھند حقیقت را منقلب کنند،  میھا  رافضی آشکارتر از فضل غیر ایشان است، این

ن َكَذَب َ�َ ﴿ فرماید: بسزایی از قول الّله تعالی دارند که می سھم ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِ ٱ۞َ�َمۡن أ َّ� 

 ِ َب ب ۡدقِ ٱَوَ�ذَّ  .]۳۲الزمر: [ ﴾ۥٓۚ إِۡذ َجآَءهُ  لّصِ
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ه بر خدا دروغ ببندد و سخن راست را کسی کارتر است از آن کسی ستمکپس چه «
 ».ند؟کب یذکه به سراغ او آمده تکھنگامی 

ِن  َ�َمنۡ ﴿ فرماید: میکه  این ازو  ۡظلَُم ِممَّ
َ
ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َىٰ ٱأ َب � �َّ ۡو َكذَّ

َ
 ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ َ�ٰتِهِ َكِذبًا أ

 .]۱۷یونس: [ ﴾١٧ لُۡمۡجرُِمونَ ٱَ� ُ�ۡفلُِح 
ب یذکات او را تیا آیبندد،  ه بر خدا دروغ میکس کارتر است از آن کسی ستمکچه «

 ».رستگار نخواھند شد ند؟! مسلما مجرمانک می
 و امثال این آیات.

کنندگان حق ھستند، در امت اسالمی در این  حقیقتًا این قوم بزرگترین تکذیب
 زمینه ھمتایی ندارند.

 گوید: (فضیلتی برای ابوبکر در غار نیست). میکه  این اّما

إِۡذ ﴿ فرماید: جواب: فضیلت ابوبکر در غار به نّص قرآن ظاھر است، چون خداوند می
َ ٱَ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦَ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ  َّ�  ۖ  .]۴۰: ةالتوب[ ﴾َمَعَنا

 .»غم مخور، خدا با ماست«گفت:  و او به ھمراه خود می«
خدا به موسی و چنانکه  ھم خبر داده است که خدا با او و یارش است، صپیغمبر 

َرٰى ﴿ ھارون گفت:
َ
ۡسَمُع َوأ

َ
 .]۴۶طه: [ ﴾٤٦إِنَِّ� َمَعُكَمآ أ

 ».بینم شنوم و می به درستی که من با شما ھستم می«

روایت شده که ابوبکر گفت: پای  سدر صحیحین از حدیث انس از ابوبکر صّدیق
دیدم، گفتم: ای رسول خدا، اگر  مشرکین را که باالی سر ما بودند و ما در غار بودیم می

يا أبو��ر ما ظنّك «بیند، او گفت:  پای خودش را نگاه کند ما را میھا  آن یکی از
 یعنی: ای ابوبکر چه گمانی داری نسبت به دو نفری که الله سّوم .»بإثن� اهللا ثاثلهما

اھل حدیث بر صّحت و مقبول بودن آن اّتفاق دارند، حّتی دو نفر ھم در  )١(استھا  آن
م آن داللت دارد، آن اختالف ندارند، عالوه بر آن از احادیثی است که قرآن نیز بر مفھو

َ ٱَ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ ﴿ فرماید: آنجا که می َّ�  ۖ  .]۴۰: ةالتوب[ ﴾َمَعَنا
 .»غم مخور، خدا با ماست«گفت:  و او به ھمراه خود می«

                                           
 )۴/۱۸۵۴) و غیر او، و مسلم (۵/۴نگا: البخاری ( - ١
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ابوبکر از کسانی ھستند که که  این این نھایت مدح است برای ابوبکر؛ چون داللت بر
بر ایمان ایشان شھادت داشته است، ایمانی که مقتضی نصرت خداوند  صپیغمبر 

نیازیش از مردم را بیان  است، برای او ھمراه پیغمبرش در چنین حالتی که خداوند بی

هُ  إِ�َّ ﴿ فرماید: فرموده است، خداوند می وهُ َ�َقۡد نََ�َ ُ ٱتَنُ�ُ ۡخرََجُه  �َّ
َ
ِينَ ٱإِۡذ أ َ�َفُرواْ  �َّ

 .]۴۰: ةالتوب[ ﴾ۡلَغارِ ٱإِۡذ ُهَما ِ�  ثۡنَۡ�ِ ٱثَاِ�َ 
ن ساعات، او را تنھا یلترک(و در مش ؛ردکاری ید، خداوند او را ینکاری نیاگر او را «

ن نفر یه دومکردند، در حالی کرون یه) بکافران او را (از مکه ک) آن ھنگام ؛نگذاشت
 ».دو در غار بودنده آن کدر آن ھنگام  ؛شتر ھمراه نداشت)ینفر ب یکبود (و 

اند: خداوند تمام مردم را سرزنش  به ھمین سبب سفیان بن عیینه و غیر او گفته
صحابی بودن ابوبکر را انکار کند کافر ھرکس  نموده است به غیر از ابوبکر، گفته است

ای از اھل علم مانند ابوالقاسم  است، چون در واقع قرآن را تکذیب کرده است، عده
 اند: این با ھم بودن و ھمراھی برای غیر ابوبکر ثابت نشده است. و گفتهسھیلی و غیر ا

چه گمانی داری به  .»ما ظنك باثن� ا�ُّ ثاثلها«فرماید:  و ھمچنین قولش که می
در لفظ آشکار است، ھمچنانکه ھا  آن . بلکه ویژگیھاست آن دو نفری که خداوند سّوم

د رسول اهللاّ) شود:  گفته می صدر معنا آشکار است، به پیغمبر  یعنی محّمد (حممّ

ھنگامیکه ابوبکر متولی امور گردید مردم  صفرستاده خدا، بعد از وفات پیغمبر 

ی خدا، خلیفه را به رسول اضافه و  یعنی جانشین فرستاده=(خليفة رسول اهللاّ)گفتند: 
افه شده است اضافه رسول را به الّله اضافه کردند، اضافه شده به آنچه که به الّله اض

إن اّ� «فرماید:  شدن به الّله است در واقع این تحقق قول الّله تعالی است، آنجا که می
، سپس ھاست آن یعنی خدا با ماست، چه گمان داری به دو نفری که الّله سّوم »معنا

وقتی که عمر متولی امور گردید مردم گفتند: (امیر المؤمنین) ویژگی خاصی که دلیل 
در این تأمل کند فضایل زیادی که ھرکس  ی صحابه بود قطع شد. یاز ابوبکر از بقیهامت

کند، و آن خصوصیاتی است، مانند  در کتب صحاح برای ابوبکر ذکر شده، پیدا می
حدیث: مخاله خاللت به معنی دوستی که حاضر باشد به خاطر دوستش تمام وجود و 

إنه أحب حقیقت خدا با ماست، و حدیث: =،عناإنَّ اّ� م=مصالحش را فدا کند. و حدیث:
است، و حدیث  صترین مردان پیش پیغمبر  یعنی: او محبوب صالرجال إىل انلىب
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رفتن به سوی او بعد از او، و حدیث: نوشتن پیمان به سوی او بعد از او، و حدیث خاص 
قبل از ھر کس، و واگذاشتن ابوبکر برای او  صبودن او در تصدیق پیغمبر 

آیا ھمراھم (صحابیم)  »فهل أنتم تار�و يل صاحيب؟«فرماید:  ) ھمان که میص(پیغمبر
زمانی که عقبه بن ابی  صگزارید؟ و حدیث دفاع کردن ابوبکر از پیغمبر  را برایم نمی
ات داد سپس انداخته بود ابوبکر او را نج صای را در گردن پیغمبر  معیط پارچه

کشید؟ و حدیث جانشینش در  گوید: پروردگارم الّله است می گفت: آیا مردی را که می
و اطاعت امت از او، و  صنماز و در حّج، و صبر و استقامتش بعد از وفات پیغمبر 

حدیث خصالی که در یک روز در او جمع شده بودند، آن حضال در ھیچ فردی جمع 
 .)١(ھا رای او واجب است، و امثال آنبھشت بکه  آن شوند، مگر نمی

در ھیچکس  ھدف در اینجا ویژگی ایشان در ھمراھی ایمانی است که در این وصف
عالم با او شریک نیست، نه در مقدارش و نه در صفتش و نه در منفعتش، چون اگر 

بودند با مّدت زمانی که در آن  در آن با ابوبکر می صمّدت زمانی را که پیغمبر 
بینی مّدت  بود مقایسه کنی می با علی و یا عثمان و یا دیگر اصحاب می صپیغمبر

گویم دو برابر بلکه چندین برابر است. و آن  زمانیکه به ابوبکر اختصاص داده بود، نمی
زمانی که در بین مردم با پیغمبر بودند مختص فردی نبوده، اّما کمال شناختش از 

آنچنان آشکار و ھویدا است که بکلی از  و تصدیقش، و محبتش برای او، صپیغمبر 
که از احوال آن قوم شناختی ھرکس  دیگر اصحاب بسیار جداگانه است، آنچنانکه بر

از چنین چیزی شناخت نداشته باشد شھادتش ھرکس  داشته باشد مخفی نیست، و
 مقبول نیست. 

که بر دین. این اموری  صو ھمچنین است منفعت رساندن و ھمکاریش با پیغمبر 
ھدف از صحابی بودن و محاسنش، که توسط آن صحابه استحقاق فضیلت بر دیگران را 

کند در ابوبکر به حّدی موجود بود ھمتایی نداشت. ھمچنانکه در صحیحین از  پیدا می

إنَّ عبداً «بر منبر نشسته سپس فرمود،  صابوسعید خدری روایت شده که پیغمبر 
فبىك  »احلياة ادلنيا و�� ما عنده، فاختار ما عنده خّ�ه ا�ُّ ب� أن يؤتيه من زهرة

هو املّخ�، و�ن ص  أبو��ر، وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنها. قال: فاكن رسول ا�ِّ 

                                           
 اند. ذکر شده ھا قبًال آن - ١
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إنَّ من أَمنَّ انلاِس يلَعّ يف صحبته وماهل «: صأبو��ر أعلمنا به، فقال رسول ا�ِّ 
خليًال ول�ن أخوة اإلسالم، ال أبو��ر، ولو كنت متخذاً خليًال الختذت أباب�ر 

يبق� يف املسجد إالَّ خوخة أيب ب�ر، و� رواية ابلخاري: لو كنت متخذاً خليًال غ� 
که  درستیه . یعنی: (ب)١(»ر� الختذت أباب�ر خليًال، ول�ن أخوة اإلسالم ومودته

ھای دنیا و در بین آنچه در نزد خودش است مخّیر  ای را در میان زیبایی خداوند بنده
نموده) ابوبکر گریه کرد و گفت: پدران و مادرانمان فدایت شوند. گفت: آنکس که 

دانست، سپس  ما بھتر آن را می ۀاست. ابوبکر از ھم صمخّیر شده رسول الّله 
 ۀفرمود: حقیقت کسیکه از ھمه بیشتر بر من مّنت دارد، ھمه از جنب صپیغمبر

مالی ابوبکر است، اگر من خلیل (دوستی که حاضر باشد تمامی  ۀمصاحبت و از جنب
گرفتم حتمًا ابوبکر را انتخاب  ھای خود را فدای دوستش کند) را بر می مصلحت

خلیل گرفتن جایز نیست برادر دینی ھستیم، در ھا  انسان کردم، اّما (چون در بین می
گوید:  ماند، در روایت بخاری می بکر باقی نمیی ابو ای به جز روزنه مسجد ھیچ روزنه

بود اّما برادری و محّبت  گرفتم ابوبکر می اگر به جز پروردگارم کسی را خلیل می
کند که گفت:  اسالمی داریم). و ھمچنین بخاری از حدیث ابن عّباس روایت می

ود، ای را دور سرش پیچیده ب در مریضی وفاتش خارج شد در حالیکه پارچه صپیغمبر
بر منبر نشست، و حمد خدا را گفت و او را ثنا نمود، و گفت (در میان مردم کسی 
وجود ندارد از ابوبکر بن ابی قحافه بیشتر بر من مّنت داشته باشد با جان و مالش. و 

لو كنت متخذاً من هذه « :گرفتم و در روایتی دیگر اگر در میان مردم خلیلی بر می
یعنی: اگر در این اّمت خلیلی را بر =ل�ن أخوة اإلسالم أفضُل.االُمِة خليًال الختذته، و

 . و در روایتی دیگر:»گرفتم، اّما أخوت اسالمی بزرگتر است گرفتم ابوبکر را بر می می

ھا بیانگر  ی این نص ھمه »یعنی: اّما برادر و ھمراه من است. ول�ن أيخ وصاحيب،«
را رعایت ھا  آن باشد، آنچنان مناقبش میھای ابوبکر در فضایل و صحابی بودن و  ویژگی

نموده و به پا داشته که ھمتایی نداشته است، و حّتی موجب آن گردیده که به استثنای 
بود خلیل واقع گردد. و این نصوص بیانگر  تمام مردم اگر خاللت در اسالم ممکن می

ت بوده اس صترین فرد نزد پیغمبر  آنست که ابوبکر محبوبترین و با فضیلت

                                           
 قبًال ذکر شده است. - ١
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ھمچنانکه صراحتًا آنرا بیان فرموده است، در حدیث عمرو بن العاص است که 
رفتم و  صرد، گفت: (نزد پیغمبر کاو را بر لشکر ذات السالسل مأمور  صپیغمبر

ترین است؟ گفت: عایشه. گفتم:  گفتم: در میان مردم چه کسی از ھمه نزد تو محبوب
چه کسی؟ گفت عمر و چند نفری را  در میان مردان؟ گفت: پدرش. گفتم: بعد از او

 ۀمن را در آخر ھمکه  این برشمرد)، و در روایت بخاری: (گفت: سکوت کردم از ترس
 .)١( قرار دھد)ھا  آن

                                           
 )۲/۴۰۴باب بیست و ھفتم( من قفی الخطبة أما بعد)، نگا: الفتح ( -الجمعه -نگا: بخاری - ١



 

 

 :)۲۰۷فصل (
و دفاع از وی  سفصل گذشته در مورد فضایل ابوبکر صدیقادامه 

 و اجبار رافضی به تسلیم شدن در برابر این فضایل

شود: خداوند یاریش را برای  آنچه از فضیلت ابوبکر در غار، از قرآن فھمیده می

 گردان بوده بجز ی مردم روی در این حال ذکر نموده در حالیکه از بقیه صپیغمبر 

 اند. را یاری نموده صپیغمبر کسانی که 

ۡخرََجُه ﴿
َ
ِينَ ٱإِۡذ أ  .]۴۰: ةالتوب[ ﴾ۡلَغارِ ٱإِۡذ ُهَما ِ�  ثۡنَۡ�ِ ٱَ�َفُرواْ ثَاِ�َ  �َّ

ن نفر بود (و یه دومکردند، در حالی کرون یه) بکافران او را (از مکه کآن ھنگام «
 ».بودنده آن دو در غار کدر آن ھنگام  ؛شتر ھمراه نداشت)ینفر ب یک

او را ھمراھی ھیچکس  کمی بود، ۀیعنی: او را بیرون کردند در حالیکه در میان عّد 
ننمود مگر یک نفر، چون یک نفر کمترینی است که تصّور شود، چون عدم ھمراھی به 

َ� َ�َۡزۡن  ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ ﴿ جز یک نفر دلیل بر نھایت کم بودن است. سپس فرمود:
َ ٱإِنَّ  َّ�  ۖ  .]۴۰: ةالتوب[﴾ َمَعَنا

 .»غم مخور، خدا با ماست«گفت:  و او به ھمراه خود می«
و این دلیل بر آن است که ھمراھش دوستدار و یاری دھنده و بر او مشفق بوده به 
ھمین سبب محزون گشته، انسان تنھا در حالت ترس از دست دادن محبوبی محزون 

شود، پس اگر  رفتن او ھیچگاه محزون نمیشود، اّما دشمنش در حالت از بین  می

گویند محزون  بغض و کینه داشت ھمچنانکه اھل افتراء می صابوبکر از پیغمبر 

کرد، بلکه مسرور و خوشحالیش  او را از محزون شدن نھی نمی صشد، و پیغمبر  نمی

َ ٱَ� َ�َۡزۡن إِنَّ ﴿ گفت: به او نمی صکرد، و پیغمبر  را پنھان می ۖ َمَعنَ  �َّ و اگر مفتری  ﴾ا
بگوید: چون در ظاھر خود را محزون نشان داده حالت درونیش که بغض و کینه است 

 مخفی بوده است. صبر پیغمبر 
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َ ٱإِنَّ ﴿ گفته: صشود: پیغمبر  در جواب گفته می َّ�  ۖ  . این خبر است از﴾َمَعَنا
از  ص، ممکن نیست که پیغمبر ھاست آن خداوند توسط یاریش با ھر دویکه  این

و او  ھاست آن نصرت خداوند برای رسولش و برای مؤمنین خبر دھد و بگوید که خدا با
در باطن منافق باشد، چون او در خبر دادن از خدا معصوم است، و غیر از حّق چیزی 

 گوید. بر او نمی
با او  ترسد در ھمچنین سفری که و ھمچنین: نادانترین کس از ھمراه خود نمی

خواستند او را بکشند و  کرد می عداوت دارند، قدرتمدارانی که در میانشان زندگی می
ی  توانستند او را یاری دھند چگونه فردی را در میان ھمه در حالیکه دوستانش نمی

کند، که در ظاھر دوستی و حزنش را بر او  دوستانش برای ھمراھی انتخاب می
پندارد، چنین  و دشمن است، در حالیکه او را دوست مینمایاند، اّما در باطن با ا می

از ھمه نادانتر و کودنتر باشد. در چنین که  آن دھد، مگر انجام نمیھیچکس  کاری را
کرد با او دشمنی داشتند و  سفری که تمام قدرتمدارانی که در میانشان زندگی می

یاری دھند، آیا کسی را توانستند او را  خواستند او را بکشند، و دوستانش نیز نمی می
کند و در  کند که در ظاھر دوستی و حزنش بر او نمایان می برای ھمراھی انتخاب می

ترسد؟ آیا  کند و از او نمی باطن با او دشمن است؟ چگونه چنین ھمراھی را انتخاب می
دھد؟ خداوند زشت  بجز احمقترین و نادانترین انسان کسی ھمچنین کاری را انجام می

دھد. در  کند آن کسی را که این ھمه نادانی و نفھمی را به پیغمبرش نسبت می و رسوا
 حالی که در علم و عقل از ھمه کاملتر است.

ی رافضی: (ممکن است او را برای ھمراھی انتخاب نموده باشد تا  و اّما گفته
 اش آشکار نشود چون از او ترسیده است). کینه

ھا  آن ی ا باطل است، که بیان کردن ھمهھای فراوانی این اّدع جواب: از جھت
 ممکن نیست.

دوستی و محبتش را به دلیل قرآن دانسته، نه دشمنی او، پس  صاّول: پیغمبر 
 اّدعایش باطل است.

بوده و به او  صدّوم: به تواتر معنوی ثابت شده است که ابوبکر دوستدار پیغمبر 
ھای خاصی بوده، تواتر  دارای ویژگی ایمان آورده است، و در این زمینه اضافه بر دیگران

آن از شجاعت عنتره و سخاوت حاتم و دوستی و محّبت علی برای پیغمبر و دیگر 
اتفاق است بیشتر ھا  آن متواتراتی که در اخبار موجود بر یک مقصد داللت دارند، و بر
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 تر است، بعضی از است، گمان در محّبت ابوبکر مثل گمان در غیر او و یا سخت
دفن شده باشند، و  صپیغمبر  ۀکنند که ابوبکر و عمر در حجر انکار میھا  ضیراف

کنند که ابوبکر در غار ھمراھش بوده است، و این از  انکار میھا  آن انیبعضی از غال
بعید نیست، چون این قوم، قوم بھتان ھستند، از عقلیات و نقلیات ھا  آن ھای بھتان

کنند آنچه را که  کنند، و اّدعا می شده است انکار می آنچه را که ضرورتًا معلوم و اثبات
 منتفی است ثابت است.

گفته است: (او را ھمراھی نموده بخاطر ترس از ظاھر شدن که  آن جھت سّوم:
تر بوده است،  امرش) سخن کسی است که نسبت به آنچه واقع شده از ھمه جاھل

دانستند، صبح آن شبی  ا میاز مّکه واضح است، اھل مّکه آن ر صخارج شدن پیغمبر 
از مّکه خارج شده بود مردم آنرا فھمیدند، و کسانی را به دنبالش  صکه پیغمبر 

کسانی  فرستادند، این خبر منتشر شد، و دیه را جھت دستگیری پیغمبر و ابوبکر برای
بخشیدند که ابوبکر را دستگیر  گشتند قرار دادند، دیه را به کسی می دنبالشان میکه 

مشرکین برای دستگیری که  این ترسید، پس چه امری بود که پیغمبر از آن می کند،
دادند دلیل بر دوستی او با پیغمبر بود و دلیل بر دشمنی با مشرکین بود،  ابوبکر دیه می

 کردند.  اگر در باطن با مشرکین بود این کار را نمی
ن را وقتی که از مّکه خارج شد شب بود و ھیچکس آ صچھارم: پیغمبر 

 خواست؟  دانست، پیغمبر ھمراھی ابوبکر را برای چه می نمی
 دانست؟ اگر گفته شود: شاید تنھا ابوبکر خارج شدن او را می

شود: پیغمبر برایش ممکن بود زمانی خارج شود که ابوبکر نیز  در جواب گفته می
وانست ت خبر نداشته باشد ھمچنانکه زمانی خارج شد که مشرکین ندانستند، و باز می

ن نکند، پس چگونه در صحیحین ثابت شده که ابوبکر برای یزمان خروجش را تعی
به او اجازه نداد تا زمانیکه با خودش  صاجازه گرفت و پیغمبر  صھجرت از پیغمبر 

 .)١(ھجرت کند و در ھنگام خلوت به او خبر داد
اخبار ھا  آن در غار بود، عبدالّله بن ابوبکر برای صجھت پنجم: زمانیکه پیغمبر 

بود، ھمچنانکه قبًال ذکر کردیم، در آن موقع ھا  آن آورد و عامر بن فھیره ھم با می
 باخبر سازد. ھا  آن توانست مشرکین را از می

                                           
 ) چاپ النھضة.۵/۴۹نگا: البخاری ( - ١
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آمده ھا  آن کند) و دشمن ھم باالی سر ششم: اگر ابوبکر اینطور بود (که اّدعا می
برای دشمن آشکار کند، در حالیکه را  صتوانست از غار بیرون بیاید و پیغمبر  بود، می

نبود که دشمن را از او منع کند، اگر کسی کینه کس دیگری را ھیچکس  او تنھا بود و
داشته باشد و بخواھد او را نابود کند، در چنین حالتی فرصت را غنیمت شمرده و از 

ی تواند در آن دشمن خود را دستگیر کند، در حالتی که ھر دشمنی می آن استفاده می
 نماید، چون او در غار تنھاست.



 

 

 :)۲۰۸فصل (
در غار و دفاع از وی و اجبار  سذکر بقیه فضایل ابوبکر صدیق

 رافضی به تسلیم شدن در برابر این فضایل

َ� َ�َۡزۡن إِنَّ ﴿ فرماید: رافضی: (آیه بر نقص ابوبکر داللت دارد، چون میو اّما گفته 
َ ٱ  .]۴۰: ةالتوب[ ﴾َمَعَنا �َّ

 .»غم مخور، خدا با ماست«گفت:  و او به ھمراه خود می«
در سرنوشت که  این آیه داللت بر پستی، و کم صبری و عدم یقین و عدم رضایت به

 با پیغمبر برابر باشد و عدم رضایت به قضاء و قدر ابوبکر دارد. 
گویید: (از او ترسیده تا مبادا  کند که می جواب: اّول: این اّدعای خودتان را رّد می

نّیتش را آشکار کند به ھمین خاطر او را ھمراھی نموده) چون اگر ابوبکر دشمن 
بایست مسرور و  گشتند، می دنبال او می اوست، و در باطن با دشمنانی بود که

خوشحال شود و وقتی که دشمن را احساس کرد آسوده شود، و باز دشمن آمده بود و 
گاه کند. و ھمچنین:ھا  آن رفتند، الزم بود که بر روی غار می اخبار قریش را که  آن را آ

را به ھا  آن توانست به پسرش بگوید که خبر آورد پسرش عبدالّله بود، می برایشان می
 قریش بگوید.

بود که مرکبھای ایشان را نگھداری » عامر بن فھیره«و ھمچنین: غالم ابوبکر
توانست به غالمش بگوید مشرکین را خبر کند. چیزی که در اینجا  نمود، می می
شود، و بدان که در  گوید منافق است باطل می میکه  این گویند ایمان او را ثابت و می

ھای انصار وجود داشت، چون  ی وجود نداشت، منافقین تنھا در قبیلهمھاجرین منافق
که در مّکه کافر بودند ھیچکدام ھایی  آن به اختیار خود ھجرت نمودند، وھا  آن ی ھمه

مھاجرت نکردند، جدایی از وطن و اھل خانواده و عشیرت را به خاطر یاری دادن 
زم ایمان اوست معلوم است که اند، و اگر این کالم مستل دشمنشان انتخاب نکرده

برای مھمترین و خطرناکترین سفرش که به خاطر اھمّیت و عظمت آن  صپیغمبر 
چون مبدأ بر چیزی  -در قلب مسلمانان و آشکار شدن رسالتش مبدأ تاریخ قرار گرفته 

در چنین سفری  -مردم معلوم و آشکار باشد  ۀشود که نزد عامّ  تاریخ تعین می
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از دیگران که  این کند مگر ن نمییبرای مصاحبت و ھمراھی تعیکسی را  صپیغمبر
 تر باشد. بزرگتر و مورد اعتمادتر و آرام بخش

در فضایل صّدیق، و امتیازش بر دیگران این کافی است و این از فضایلی است که 
داللت بر این دارد که ابوبکر نزد رسول ھا  این ھیچ کسی در آن با ابوبکر ھمتایی ندارد.

 ترین صحابی بوده است.  با فضیلت صه اللّ 
 گفته است: (این دلیل بر نقص او دارد).که  آن و اّما

گوییم: نقص بر دو نوع است: نقصی که منافی ایمان است، و نقصی که سبب  ما می
شود که از او کاملتر باشد، اگر منظورش اّولی است، باطل است،  کمتر شدن از کسی می

ا ﴿ فرماید: می صچون خداوند به پیغمبرش  َوَ� َ�َۡزۡن َعلَۡيِهۡم َوَ� تَُك ِ� َضۡيٖق ّمِمَّ
 .]۱۲۷النحل: [ ﴾١٢٧َ�ۡمُكُروَن 

 ».ریدر تنگنا قرار مگ ھا، آن ھای ن و دلسرد مشو! و از توطئهیاندوھگ«

نُتُم  َوَ� ﴿ و نسبت به عموم مؤمنین فرموده است:
َ
ۡعلَوۡ ٱتَِهُنواْ َوَ� َ�َۡزنُواْ َوأ

َ
آل [ ﴾نَ ۡ�

 .]۱۳۹عمران: 
 ».دید! و شما برترین نگردید! و غمگیو سست نشو«

 َ�  ٨٧ ۡلَعِظيمَ ٱ لُۡقۡرَءانَ ٱوَ  لَۡمَثاِ� ٱَءاَ�ۡيَ�َٰك َسۡبٗعا ّمَِن  َولََقدۡ  ﴿ و ھمچنین فرموده است:
نَّ َ�ۡينَۡيَك إَِ�ٰ َما َمتَّۡعَنا بِهِ  ۡزَ�ٰٗجا ّمِۡنُهۡم َوَ� َ�َۡزۡن َعلَۡيِهمۡ  ۦٓ َ�ُمدَّ

َ
 .]۸۸-۸۷الحجر: [ ﴾أ

ن،) ھرگز چشم خود را به ی(بنابر ا. میم دادیما به تو سوره حمد و قرآن عظ«
ھا  آن ن! و بخاطر آنچهکفیم، میفار) دادک( ھا  آن ی ازیھا ه به گروهکھای (مادی)،  نعمت

 .»ن فرود آریرا برای مؤمنن مباش! و بال (عطوفت) خود یدارند، غمگ
محزون شود، و که  این بدرستی که خداوند بیش از یکبار پیغمبرش را نھی نموده از

ھمچنین عموم مسلمانان را از حزن و اندوه نھی نموده است، پس معلوم است که نھی 
 کردن از حزن با ایمان منافات ندارد. 

باشد، شّکی در آن نیست که و اگر منظور نقصی است که از کاملتر از خودش کمتر 
از ابوبکر کاملتر است، و در این مورد ھیچ فردی از اھل سنت اختالف  صپیغمبر 

ندارند، اّما این دلیل نیست که علی و عثمان و عمر و غیر از آنان از او بزرگتر باشند، 
ھا  آن نبودند، اگر با او بودند معلوم نبود که حال صدر آن حالت با پیغمبر ھا  آن چون

معروف است این ھا  آن از حال ابوبکر صّدیق بھتر باشد، اّما آنچه از وضعّیت ابوبکر و
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است که به ھنگام مشکالت و ترس ابوبکر از ھمه صبر و یقینش بیشتر بوده، و به 
ھای شّک و گمان یقین و آرامش ابوبکر از ھمه بیشتر بوده، و ھر گاه  ھنگام سبب

رفت ابوبکر از ھمه بیشتر تابع رضایت ایشان بودند، و گ در اذّیت قرار می صپیغمبر 
کرد ابوبکر از ھمه دورتر بوده. این برای ھر کسی  را اذّیت می صدر آنچه که پیغمبر 

و چه بعد از  صکرده باشد، چه در زمان حیات رسول الّله ھا  آن که تحقیقاتی در حال
 وفاتش بسیار واضح و معلوم است. 

بدر در جایگاه، و روز حدیبیه در آرامش و متانت ایشان  و ھمچنین: داستان روز
بر بقیه اصحاب آشکار بود، پس چگونه عدم ثبات و جزع به او ھا  این معروف است،

 شود؟! نسبت داده می
و ھمچنین: قیام او علیه مرتّدین و مانعین زکات، استوار نمودن مسلمانان، با آماده 

ه بیانگر برتری ابوبکر بر صحابه از جھت یقین و از مسائلی است کھا  این کردن أسامه،
 باشد. ثبات می

اھل سّنت در فضیلت ابوبکر بر علی و عثمان و عمر اختالف ندارند، اّما رافضیی که 
بھتان و دروغ و افتراء است،  یکن یکند، ا کاملتر بودن علی را بر این سه نفر اّدعا می

بر علی برتری دارند، ھا  آن داند که عمر و عثمان تّدبر نماید می ۀدر سیرھرکس  چون
ھم از حیث صبر و ثبات، و ھم از جھت جزع و فزع به ھنگام مصیبت، عثمان محاصره 

 گیری کند و بر این درخواست اصرار داشتند تا شد و از او خواستند از خالفت کناره
 کرد. منع میھا  آن نگیدن بااو را کشتند، با این وصف او مردم را از جکه  آن

به شھادت رسید، و از نفس خویش دفاع نکرد، آیا این جز عظمت صبر او بر که  آن تا
 مصیبت چیز دیگری ھست؟!

و معلوم است که صبر علی مثل صبر عثمان نبود، بلکه ھم از لشکر خودش و ھم از 
امثال او نه ابوبکر و کرد، به صورتی که  جنگیدند اظھار ناراحتی می لشکری که با او می

 نه عمر و نه عثمان چنین اظھاراتی نداشتند.
رافضی گفته است: (در حقیقت آیه بر پستی و کم صبری و عدم یقین ابوبکر به الله 
 و عدم رضایتش به مساوات با پیغمبر در سرنوشت و به قضا و قدر خداوند داللت دارد.)

ھا  این آیه چیزی وجود ندارد که براینھا ھمه دروغھای آشکاری از او ھستند، در 
داللت داشته باشد، وآن از دو جھت: اّول: نھی از چیزی دلیل بر وجود آن نیست، بلکه 
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 فرماید: دلیل بر ممنوع بودن آن است تا واقع نشود، مانند: قول الله تعالی که می

َها﴿ ُّ�
َ
� َ ٱ تَّقِ ٱ �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ  .]۱األحزاب: [ ﴾لُۡمَ�ٰفِقَِ�ۚ ٱوَ  لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱَوَ� تُِطِع  �َّ
 ».نکافران و منافقان اطاعت مکن و از کشه یامبر! تقوای الھی پیای پ«

 نیست.ھا  آن دلیل بر اطاعت او از صاین نھی از پیغمبر 
بوده  صابوبکر محزون شده باشد، حزنش بخاطر پیغمبر که  این دّوم: به فرض

او کشته نشود و دین از بین نرود، او دوست داشت خودش را فدای که  این است بخاطر
کند، به ھمین سبب ھنگامی که در سفر ھجرت ھمراه او بود بعضی  صپیغمبر 

عّلت آن را پرسید  صرفت، پیغمبر  اوقات جلو او و بعضی اوقات پشت سرش راه می

که  وقتی :«كأذكر الرصد فأ�ون أمامك، وأذكر الطلب فأ�ون ورائ«در جواب گفت: 
به فکر کمین ھستم از جلوت، و وقتی که به فکر دنبال کنندگان(دشمنان) ھستم 

 روم). احمد آن را روایت نموده است. دنبالت راه می
در سرنوشت راضی نبوده نه به آن معنایی که  صبه مساوات با پیغمبر که  این و

ه رسول الله کشته شود و او بندد: بلکه او راضی نبوده ک دروغگو آنچنان بر او افترا می
 صاش فدای پیغمبر  زنده بماند، او دوست داشت که با مال و نفس و اھل خانواده

شود. و این بر ھر مسلمانی واجب است، ابوبکر صّدیق در ادای این واجب از تمام 

ِ  �َِّ�ُّ ٱ﴿ فرماید: مسلمانان قویتر بود، خداوند می ۡوَ�ٰ ب
َ
نفُ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱأ

َ
 ﴾ِسِهۡمۖ مِۡن أ

 .]۶األحزاب:[
 ».امبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر استیپ«

ال يؤمن «روایت شده است که فرموده:  صدر صحیحین از انس و از پیغمبر 
. یعنی: ایمان ندارد )١(أحد�م حىّت أ�ون أحّب إيله من ودله ووادله وانلاس أمجع�

و پدرش و تمام مردم بیشتر دوست  من را از خود و فرزندکه  این ھیچیک از شما تا
دلیل بر کمال محّبت و دوستیش با او، و  ص. حزن ابوبکر بر پیغمبر »نداشته باشد

ردن اذّیت و آزار از او کاخالصش برای او، و نگھبانیش از او، و دفاعش از او، و دور 
 ھاست. ترین ایمان است، و این از باعظمت

                                           
 ).۱/۶۷) طبع النھضه، و مسلم(۱/۹نگا: بخاری ( - ١
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صبری او داللت دارد). باطل است، بلکه داللت بر و اّما اّدعایش: (این که آیه بر کم 
ھا واجب است و حکم آن در  نبودن صبری که به آن امر شده ندارد، صبر بر مصیّبت

کتاب و سّنت وجود دارد، با این وصف ھیچگونه منافاتی با حزن قلبی ندارد. ھمچنانکه 

 حزن القلب، إّن اهللا ال يؤاخذ ىلع دمع الع�، وال ىلع«فرماید:  می صپیغمبر 
یعنی: به حقیقت که خداوند انسان را بر  )١(»أو يرحم -اللسان -ول�ن يؤاخذ ىلع هذا

کند و یا  مؤاخذه می -زبان  –کند، اّما بر این  اشک چشم و حزن قلب مؤاخذه نمی
 کند. رحمت می

و اّدعایش: (آیه داللت بر عدم یقینش به الله دارد). دروغ و بھتان است؛ چون در 
اند، و حزنشان دلیل بر عدم یقینشان به الله نیست، ھمچنانکه  انبیاء محزون شده واقع

 فرموده است. ÷در مورد یعقوب
ابراھیم فوت کرد  صو در حدیث صحیح ثابت است، ھنگامی که پسر پیغمبر

تدمع الع� و�زن القلب، وال نقول إالَّ ما يريض الرّب، و�نّا بك يا إبراهيم «فرمود: 
 .)٢( »ملحزونون

شود اّما بجز آنچه را که پروردگار راضی  ریزد و قلب محزون می یعنی چشم اشک می
 م.یگوییم، و ما ای ابراھیم برای تو نگران است نمی

َوَ� َ�َۡزۡن ﴿ فرمایید: خداوند پیغمبرش را از حزن نھی فرموده است آنجا که می
 .»ن مباشیغمگدارند، ھا  آن بخاطر آنچه و« .]۸۸الحجر: [ ﴾َعلَۡيِهمۡ 

گوید: (داللت بر پستی و عدم رضایتش به قضاء و قدر  و ھمچنین ادعایش که می
 جواب نظائر آن گذشت.چنانکه  ھم دارد) آن نیز باطل است

                                           
 ).۲/۶۳۶) و مسلم(۲/۸۴نگا: بخاری( - ١
 ).۱۸۰۸-۴/۱۸۰۷) و مسلم(۸۴-۲/۸۳نگا: بخاری( - ٢





 

 

 :)۲۰۹فصل (
در غار و مردود شمردن  سدنبالۀ دفاع از فضایل ابوبکر صدیق

 های رافضی شبهه

عنه، وإن كان معصية مع كان  ص(وإن كان احلزن طاعة استحال هني النبي اش و گفته

 ما ادعوه فضيلة رذيلة).
ادعا ننموده که حزن محض فضیلت است، بلکه فضیلت ھیچکس  جواب: اول:

هُ  إِ�َّ ﴿ الله تعالی بر آن داللت دارد: ۀآنست که فرمود وهُ َ�َقۡد نََ�َ ُ ٱتَنُ�ُ ۡخرََجُه  �َّ
َ
إِۡذ أ

ِينَ ٱ ْ ثَاِ�َ  �َّ َ ٱَ� َ�َۡزۡن إِنَّ  ۦإِۡذ َ�ُقوُل لَِ�ِٰحبِهِ  ۡلَغارِ ٱإِۡذ ُهَما ِ�  ثۡنَۡ�ِ ٱَ�َفُروا َّ�  ۖ ﴾ َمَعَنا
ن ساعات، او یلترک(و در مش ؛ردکاری ید، خداوند او را ینکاری نیاگر او را . «]۴۰: ةالتوب[

ن یه دومکردند، در حالی کرون یه) بکافران او را (از مکه ک) آن ھنگام ؛را تنھا نگذاشت
ه آن دو در غار بودند، و او به کدر آن ھنگام  ؛شتر ھمراه نداشت)ینفر ب یکنفر بود (و 

 ».غم مخور، خدا با ماست«گفت:  ھمراه خود می
در چنین حالتی است، و اختصاص یافتن به  صفضیلت خارج شدن او با پیغمبر 

پیغمبر  »إن اهللا معنا«ھمراھی او، برای او کمال ھمراھی محض بود، و فضیلت گفتن 
و محبت او و آرامشش، و  صبه او و مضمون آن است، که کمال توافق با پیغمبر 

است، در این حالت کمال ایمان  ، و او را دوست داشتنصکمال یاری نمودن پیغمبر 
و تقوی فضیلت است. و نھایت محّبت و یاریش برای او موجب حزنش گردیده اگر 

 گذشت.چنانکه  ھم قرآن بر محزون شدن او داللت ندارد،که  این محزون شده باشد، با

َوَ� ﴿ شود: دوم: این عینًا در فرموده خدا به پیغمبرش موجود است: و گفته می
ا َ�ۡمُكُروَن َ�َۡزۡن   .]۱۲۷النحل: [ ﴾١٢٧َعلَۡيِهۡم َوَ� تَُك ِ� َضۡيٖق ّمِمَّ
 ».ریدر تنگنا قرار مگ ھا، آن ھای ن و دلسرد مشو! و از توطئهیاندوھگ«

نَّ َ�ۡينَۡيَك إَِ�ٰ َما َمتَّۡعَنا بِهِ  َ� ﴿ اش: و فرموده ۡزَ�ٰٗجا ّمِۡنُهۡم َوَ� َ�َۡزۡن َعلَۡيِهمۡ  ۦٓ َ�ُمدَّ
َ
 ﴾أ

 ی ازیھا ه به گروهکن) ھرگز چشم خود را به نعمتھای (مادی)، ی(بنابر ا. «]۸۸الحجر: [
 ».ن مباشیدارند، غمگھا  آن ن! و بخاطر آنچهکفیم، میفار) دادک(ھا  آن
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ُخۡذَها َوَ� َ�َۡفۖ َسُنعِيُدَها ِسَ�َ�َها  قَاَل ﴿ و امثال آن، مثل قول خداوند به موسی:
وَ�ٰ ٱ

ُ
 .]۲۱طه: [ ﴾٢١ ۡ�

 ».میگردان ر و نترس، ما آن را به صورت اولش بازمییگفت: آن را بگ«
شود: اگر خوف طاعت است حاال که نھی شده، و اگر معصیت است از خدا  گفته می

 سرپیچی کرده است.
شود: خداوند او را امر نمود تا ثابت و استوار گردد، چون اگر آنچه موجب  و گفته می

شود، و ھر گاه موجب  باشد بدون اختیار ترس حاصل میامنیت است وجود نداشته 
 رود. امنیت وجود پیدا کرد ترس از بین می

َ ٱَ� َ�َۡزۡن إِنَّ ﴿ به دوستش: صھمچنین است قول پیغمبر  . با عبارتی ﴾َمَعَنا �َّ

َ ٱَ� َ�َۡزۡن إِنَّ ﴿او را از حزن نھی نمود که شامل زوال موجب آن باشد، و آن   .﴾اَمَعنَ  �َّ
 بود، چون از برطرف شدن موجب حزن و ترس باخبر گردید حزنش برطرف شد.

 شود: سوم: در نھی نمودن پیغمبر از حزن داللتی بر وجود آن ندارد و گفته می
شود تا به ھنگام وجود مقتضی پیدا  گذشت اما بعضی اوقات از آن نھی میچنانکه  ھم

آید حتی  بوده باشد باز مشکلی پیش نمینشود، در صورتی که حزن در ابوبکر موجود 
شود، و اگر  اگر معصیت ھم باشد، چون بعضی اوقات جھت تسلّیت و دلجوئی نھی می

نھی شده معصیت نباشد چون شاید بدون اختیار بوجود آید ممکن است ترس نیز از 
 این نوع باشد.
باشد  ه مدتی با شخصی معاشرت داشتهکشود: چھارم: ھر انسان عاقلی  گفته می

ده سال و اندی در مکه  صشود، رسول اکرم  دوستی و دشمنی او برایش روشن می
اند در سرزمین ترس با او بوده است آیا ھنوز  با ابوبکر دوست و با ھم معاشرت داشته

 دوستی و دشمنی ابوبکر برایش روشن نشده است؟.
 صپیغمبر دانند که ابوبکر بزرگترین دوست  شود: تمام مردم می سپس گفته می

بوده از زمان بعثت تا ھنگام وفات، اّولین مرد آزادی که به او ایمان آورده و دیگران را 
اند، و مال خود را در نجات دادن مستضعفینی که  به ایمان دعوت کرده و ایمان آورده

اند بخشیده مثل بالل و غیر بالل، و در موسم حج با پیغمبر خارج شده تا  ایمان آورده
ھر روز صبح یا مغرب به  صقبایل مردم را به ایمان دعوت کند، و پیغمبر در میان 

کردند، حّتی از مّکه خارج شد و  رفت، و کّفار به خاطر ایمانش او را اذّیت می او می ۀخان
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رسید، از او پرسید: به  -قاره بود  ۀیکی از امراء عرب، که بزرگمرد قبیل -به ابن دغنه 
ای عقل داشته باشد در این شّک  ه، آیا کسیکه کمترین ذّرهکجا؟ قبًال موضوع آن گذشت

نھایت حّب و دوستی که  این دھد مگر ھمچنین کاری را انجام نمیھیچکس  دارد که:
و آنچه که او آورده است را داشته باشد، و محّبتش به جایی رسیده باشد  صپیغمبر 

مالش را به برادران ایمانیش را تحّمل کند و ھا  آن اش دشمنی کند و اذّیت که با قبیله
 که به او نیاز دارند ببخشد؟.

ھیچگاه از ابوبکر اذّیتی ندید نه شب و نه روز، نه در خلوت و نه در  صپیغمبر 
به که  این اجتماع، در حالی که برایش ممکن بود آنچه برای ھر فریبکاری مقدور بود، از

 سّم بدھد و یا او را بکشد و یا... . صپیغمبر 
موجب آن است که پیغمبر را  صچنین: حفاظت خدا و حمایتش از پیغمبر و ھم

گاه سازد، اگر کمترین سوء قصدی در درون داشت، در حالی که  از قلب ناپاک ابوبکر آ
گاه ساخت آنگاه که با  صخداوند پیغمبر  را از سوء قصدی که در درون ابوعّزت بود آ

ت غافل نمودن او بود، و ھمچنین در آمد و نیّ  صاظھار نمودن ایمان به نزد پیغمبر 
روز ُحنین ھنگامی که مسلمانان شکست خوردند و در وضعّیت وخیمی قرار گرفته 

گاه ساخت، و  صبودند، خداوند پیغمبر  را از آنچه در درون حجب(طلسمی) بود آ
ھنگامی که عمیر بن وھب از مّکه آمد و با اظھار نمودن ایمان قصد غافل کردن پیغمبر 

خواستند  تبوک وقتی که منافقین می ۀاشت خداوند او را مّطلع نمود، و باز در غزورا د
 خداوند او را خبر کرد. -تا پایین بیافتد  -کمربند شتر پیغمبر را باز کنند 

است، و  صابوبکر شب و روز در حضر و در سفر، و در خلوت و در جمع با پیغمبر 
نّیت بدی را در قلبش پنھان نموده، و  مه با او بود، ویروز بدر به تنھایی در خ

ی داشته باشد در کمترین مّدت به آن پی کریداند! ؛ ھر کسی کمترین ز نمی صپیغمبر
دارد به جز کسی که در نھایت جھل  صبرد، آیا چنین گمانی را نسبت به پیغمبر  می

عرفت نھایت نقص قائل باشد و به او طعنه بزند، و م صعقلی برای پیغمبر  و کمال بی
او را مخدوش کند؟. اگر این جاھل با این وصف اّدعای حّب رسول الله را داشته باشد، 

 .)١(داند که مذھب رافضه ضّد اسالم است کسی که کمترین تخّصصی در اسالم دارد می

                                           
یعنی با اسالم تناقض دارد، ھمچنان که در واقع چنین است نزد کسانی که از احوال و مذھب  - ١

گاھی دارند. ھا آن  آ
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ھر گاه قرآن در مورد نزول سکینت و آرامش صحبت که  این رافضی: ۀو اّما گفت
ترین نقص  ذکر کرده است بجز این مورد، و این بزرگ صکرده مسلمانان را با پیغمبر 

 است.
جواب: اّول: این اّدعا بیانگر این است که قرآن در موارد متعّددی این موضوع را ذکر 

 ُحنین ذکر شده است. ۀکرده است، در حالی که موضوع نزول سکینت تنھا در قصّ 

تُُ�ۡم فَلَۡم ُ�ۡغِن َعنُ�ۡم ﴿ فرماید: خداوند میچنانکه  ھم ۡعَجَبۡتُ�ۡم َكۡ�َ
َ
َوَ�ۡوَم ُحَنۡ�ٍ إِۡذ أ

�ُض ٱا َوَضاقَۡت َعلَۡيُ�ُم  ٔٗ َشۡ� 
َ
ۡدبِرِ�َن  ۡ� ُۡتم مُّ نَزَل  ُ�مَّ  ٢٥بَِما رَُحَبۡت ُ�مَّ َو�َّ

َ
ُ ٱأ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ

ٰ رَُسوِ�ِ  نَزَل ُجُنوٗدا  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوَ�َ  ۦَ�َ
َ
ن یو در روز حن« .]۲۶-۲۵: ةالتوب[ ﴾لَّۡم تََرۡوَهاَوأ

ن یتتان شما را مغرور ساخت، ولی (ایه فزونی جمعکدر آن ھنگام  ؛اری نمود)یز ی(ن
 ؛ن با ھمه وسعتش بر شما تنگ شدهیچ به دردتان نخورد و زمیت) ھیفزونی جمع

بر  خود را»  نهکیس«سپس خداوند  .دیرده، فرار نمودکسپس پشت (به دشمن) 
 ».دیدید ه شما نمیکی فرستاد یرھاکو لش ؛ردکامبرش و بر مؤمنان نازل یپ

برگشتن و که  آن خداوند نزول آرامش را بر پیغمبر و بر مؤمنین ذکر نموده بعد از
 را ذکر کرده است.ھا  آن پشت نمودن

بیان  صخداوند نازل نمودن آرامش و تسکینش را بر مؤمنین بدون ذکر پیغمبر

بِيٗنا  إِنَّا﴿ فرماید: میچنانکه  ھم فرموده است، َۡغفَِر لََك  ١َ�َتۡحَنا لََك َ�ۡتٗحا مُّ ُ ٱّ�ِ َما  �َّ
َر َو�ُتِمَّ نِۡعَمَتهُ  خَّ

َ
َم مِن َذ�بَِك َوَما تَأ ۡسَتقِيٗما  ۥَ�َقدَّ  َوَ�نُ�َكَ  ٢َعلَۡيَك َو�َۡهِديََك ِصَ�ٰٗطا مُّ

ُ ٱ ا َعزِ�ًزا  �َّ ِيٓ ٱ ُهوَ  ٣نَۡ�ً نَزَل  �َّ
َ
ِكيَنةَ ٱأ َع  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِ� قُلُوِب  لسَّ ْ إِيَ�ٰٗنا مَّ لَِ�َۡداُدٓوا

ِ ُجنُوُد  َ�َٰ�ٰتِ ٱإِيَ�ٰنِِهۡمۗ َوِ�َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ
َ
ُ ٱَوَ�َن  ۡ� ما . «]۴-۱الفتح: [ ﴾٤َعلِيًما َحِكيٗما  �َّ

 )نیمب  فتح(، مراد از  از نظر جمھور مفسران. (میاری فراھم ساختکروزی آشیبرای تو پ
  صلح  هکد ینام  را فتح  رو آن  از آن  خداوند متعال و  است  هیبیحد  صلح  هیآ  نیدر ا
  بر مسبب  سبب  اطالق  از باب  نیو ا ،دیگرد  یبعد  و فتوحات  هکم  فتح  سبب  هیبیحد

دادند ببخشد (و  ه به تو نسبت میکای را  ندهیتا خداوند گناھان گذشته و آ). باشد یم
بر  یروزینت و پیردن دکار ک(با آشت تو را ثابت نموده) و نعمتش را بر تو یحقان

  چیھ  هک( رییناپذ ستکروزی شیو پ. دیتت فرمایو به راه راست ھدا ،ندکتمام دشمنان) 
(در صلح ه آرامش را کاست خداوند متعال او  ند.کب تو ینص )باشد  نداشته  یدر پ  یذلت
ھا  ان آسمانیرکلش ؛ندیفزایمانشان بیمانی بر ایرد تا اکنازل  در دلھای مؤمنانه) یبیحد



 ٩٤٧ در غار و مردود... سفضایل ابوبکر صدیق): دنبالۀ دفاع از ۲۰۹فصل (

از فرشتگان،   ــ اعم  یبیغ  یرھاکو لش  یمعنو  یرھاک، لشیحس  یرھاکلش( نیو زم
از آن خداست، و  ـ)  بر مؤمنان  یروح  آرامش  آوردن و فرود  نیاطیش ان،ی، جن انیانس

 ».م استکیخداوند دانا و ح
ُ ٱ۞لََّقۡد رَِ�َ ﴿ فرماید: و باز می َجَرةِ ٱإِۡذ ُ�بَايُِعونََك َ�َۡت  لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَعِن  �َّ َ�َعلَِم  لشَّ

نَزَل 
َ
ِكيَنةَ ٱَما ِ� قُلُو�ِِهۡم فَأ ه در کھنگامی ـ خداوند از مؤمنان . «]۱۸الفتح: [ ﴾َعلَۡيِهمۡ  لسَّ

راضی و  ـ ردندکعت یبا تو ب )گرفت  انجام  هیبیدر حد  هک  الرضوان عهیب( آن درختر یز
مان و صداقت) نھفته بود یشان (از ایھا خدا آنچه را در درون دل ؛خشنود شد

 ».ردکشان نازل  ین رو آرامش را بر دلھایاز ا ؛دانست می
نَزَل ﴿ شود: علما در مرجع ضمیر مذکور در آیه: دّوم: گفته می

َ
ُ ٱفَأ  ۥَسِكينََتهُ  �َّ

 ».نه (و آرامش) خود را بر او فرستادکیخداوند س. «]۴۰: ةالتوب[ ﴾َعلَۡيهِ 
شود  به پیغمبر راجع می» علیه«گویند: ضمیر در  میھا  آن اختالف دارند. بعضی از

گویند: مرجع ضمیر ابوبکر است، چون به ضمیر نزدیکتر است و  میھا  آن و بعضی از
چون اوست که به آرامش نیاز دارد، پس بر او نازل نموده ھمچنانکه بر مؤمنینی که زیر 

در آن حالت از آرامش  صبیعت نمودند نازل نمود. پیغمبر  صدرخت با پیغمبر 
نیاز بود چون در کمال اطمینان بود، برعکس روز ُحنین، چون در آن روز اکثر  بی

بود و به سوی مرکب  صاصحاب شکست خورده بودند و دشمن در مقابل پیغمبر 
گردد، ھمچنانکه  بر می صپیغمبر در حرکت بودند، بنا به رأی اّول ضمیر به پیغمبر 

يََّدهُ ﴿ در آیه:
َ
گردد، و چون سیاق کالم در ذکر  . به او بر می﴾َهاوۡ ِ�ُُنوٖ� لَّۡم تَرَ  ۥَو�

 است، و ھمراھش ضمنًا و به تبعّیت از او ذکر شده است.  صپیغمبر

َ ٱإِنَّ ﴿ شود: بنابر این وقتی که به ھمراھش گفت اّما گفته می َّ�  ۖ . ﴾َمَعَنا
متبوع و اطاعت شده است، پس اگر تأیید و آرامش در این حالت برای  صپیغمبر

ع حاصل شده باشد، برای تابع نیز در آن حالت حاصل شده است، چون او ھمراه و متبو
پیغمبر است، دیگر به خاطر نھایت التزام و ھمراھی در اینجا نیازی به  ۀتابع و الزم

در تأیید و نزول آرامش  صابوبکر نیست، ذکری که موجب مشارکت او با پیغمبر 
 باشد.





 

 

 :)۲۱۰فصل (
ۡ�َ� ٱ وََسيَُجنَّبَُها﴿ درهم پاشیدن شبهات رافضی در مورد آیۀ

َ
مبنی  ﴾ۡ�

 غیر از ابو بکر استکه  این بر

ۡ�َ� ٱ وََسُيَجنَُّبَها﴿ گفته است:که  این رافضی گفته: (و اّما
َ
 .]۱۷اللیل: [ ﴾١٧ ۡ�

مراد از آن ابودحداح است که نخلستان را به خاطر ھمجواری برای شخصی 
نخلستانی را در بھشت به صاحبش پیشنھاد کرد،  صخریداری نمود آنگاه که پیغمبر 

اش بخشید  را شنید، بستان را خرید و به ھمسایه صابودحداح قول پیغمبر 
 ا در بھشت برایش قرار داد.در عوض آن بستانی ر صپیغمبر

شود: به اتفاق اھل علوم قرآنی اعم از علم تفسیر و اسباب  گفته میکه  این جواب:
نزول ممکن نیست که این آیه مختص به ابودحداح، و به ابوبکر مربوط نباشد. چون به 

ی ابودحداح در مدینه رخ داده است، چون ابودحداح  اّتفاق علما این سوره مّکی و قّصه
اند، و بستانھایی که  مصاحبت داشته صاز انصار است و انصار تنھا در مدینه با پیغمبر 

مشھور به حیطان بودند تنھا در مدینه وجود داشتند، غیر ممکن است این آیه بعد از 
گویند در شأن ابودحداح  یبعضی از علما مکه  این ی ابودحداح نازل شده باشد، و قّصه

شود، و او نیز  نازل شده است، بدین معناست که ابودحداح نیز در مضمون آن داخل می
شود، و یا بر حکم آن ھم داللت دارد،  از کسانی است که مشمول عمومّیت حکم آیه می

 گویند: این آیه دو بار نازل شده میھا  آن و این حکم به او اراده شده است. و بعضی از
ممکن است ھا  آن است، یک بار به این مناسبت، و یک بار به آن مناسبت. بنا به رأی

ی ابودحداح نازل شده باشد و إالَّ در بین اھل علم  این آیه نیز یک بار در مورد قّصه
ابودحداح مسلمان شده که  این اختالفی وجود ندارد که در مّکه نازل شده است، قبل از

اند که آیه  اری از علما گفتهیھجرت کرده باشد. بس صپیغمبر  که این باشد، و قبل از
در قّصۀ ابوبکر نازل شده است، ابن جریر در تفسیرش و غیر او نیز از عبدالله بن زبیر با 
سند خودش آنرا ذکر نموده است که در شأن ابوبکر نازل شده است. و ھمچنین ابن 

نازل شده و آنرا از عبدالله و سعید بن اند که در مورد ابوبکر  حاتم و ثعلبی گفته ابی



 مختصر منهاج السنة    ٩٥٠

در مورد ابوبکر نازل شده وجود که  این اند چندین جھت داللت بر مسیب روایت نموده

ۡ�َ� ٱ وََسُيَجنَُّبَها﴿ خداوند فرموده: /دارد: اّول
َ
ن یباتقواتر یبه زود« .]۱۷اللیل: [ ﴾١٧ ۡ�

 ».شود یمردم از آن (آتش سوزان) دور داشته م

ۡ�َرَمُ�ۡم ِعنَد ﴿ فرموده:و 
َ
ِ ٱإِنَّ أ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
 .]۱۳الحجرات: [ ﴾�

 ».ن شماستین شما نزد خداوند با تقواتریتر گرامی«
نزد خدا  نیتر گرامیترین امت داخل مضمون این آیه باشد، و او  الزم است که با تقوا

از تر  گرامیترین، و  نگفته است که ابودحداح و امثال او با فضیلتھیچکس  است، و
 سابقین اّولین از مھاجرین و انصار است.

بخشد و تزکّیه شده  جھت دّوم: چون ابوبکر با تقواترین کسی است که مالش را می
ترین  شان است، پس این بزرگترین و با فضیلت ترین مردم با تقواترین است و گرامی

سّنت است که ابوبکر با مردم است. و دو رأی مشھور در این زمینه یکی رأی اھل 
ترین علی است، پس  ترین مردم است، و دیگری رأی شیعه است که با فضیلت فضیلت

ترین نزد خدا غیر از این دو نفر کس دیگری باشد، و  ترین و گرامی ممکن نیست با تقوی

=»أتقى«باشند، و ھرگاه ثابت شود که یکی از آن دو باید ھا  آن شود که ھر دوی باز نمی
ترین باشد، الزم است که ابوبکر مشمول آیه شود، چون اولوّیت بر علی دارد به  قویبا ت

 چند دلیل:

ِيٱ﴿ فرماید: اّول: او می ٰ  ۥيُۡؤِ� َماَ�ُ  �َّ  .]۱۸اللیل: [ ﴾١٨َ�َ�َ�َّ
 ».شود کبخشد تا پا یه مال خود را (در راه خدا) مک یسکھمان «

که ابوبکر  -چه در صحاح و چه در غیر صحاح  -و با روایات متواتری ثابت شده 
مالش را بخشیده، و در این زمینه بر تمامی اصحاب پیشی گرفته است. و اّما علی، 

داد، از آن زمان که در مّکه قحطی واقع شد او را از  مصروفاتش را می صپیغمبر 
زمانی که با فاطمه ازدواج کرد باز ھم فقیر  ابوطالب گرفت، و پیوسته علی فقیر بود تا

 صبود، و این نزد اھل سّنت و شیعه معروف و مشھور است او عضو خانواده پیغمبر 
بخشید اّما به او مال  بود و مالی نداشت تا آن را ببخشد، اگر مال داشت می

 او بخشنده باشد.که  این بخشیدند نه می

َحٍد ِعنَدهُ  َوَما﴿ دلیل دّوم:
َ
س را نزد کچ یو ھ. «]۱۹اللیل: [ ﴾١٩ِمن ّ�ِۡعَمةٖ ُ�َۡزىٰٓ  ۥِ�

 ».له) او را جزا دھدین وسیست تا بخواھد (به این یاو حق نعمت



ۡ�َ� ٱ وََسُيَجنَُّبَها﴿): درهم پاشیدن شبهات رافضی در مورد آیۀ ۲۱۰فصل (
َ
�ۡ﴾ ٩٥١ 

نعمت  صو این برای ابوبکر است نه برای علی، چون از برای ابوبکر نزد پیغمبر 
داش این نعمت او ابوبکر را ھدایت کرده بود، و پا ۀایمان وجود داشت، خداوند به وسیل

َمآ  قُۡل ﴿ فرماید: میچنانکه  ھم دھد، بلکه اجر آن نزد خداوند است، را انسان نمی
 �ۡ

َ
نَا۠ ِمَن  َٔ أ

َ
ۡجرٖ َوَمآ �

َ
من «امبر!) بگو: ی(ای پ« .]۸۶ص: [ ﴾٨٦ لُۡمَتَ�ِّفِ�َ ٱلُُ�ۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ
ستم! (سخنانم ین نیلفکطلبم، و من از مت چ پاداشی از شما نمییبرای دعوت نبوت ھ
 .»ل است!)یروشن و ھمراه با دل

ۡجرَِي إِ�َّ َ�َ  قُۡل ﴿ فرماید: و باز می
َ
ۡجرٖ َ�ُهَو لَُ�ۡمۖ إِۡن أ

َ
ۡ�ُُ�م ّمِۡن أ

َ
ِۖ ٱَما َس� َّ�﴾ 

اجر من تنھا بر  ؛ام برای خود شماست بگو: ھر اجر و پاداشی از شما خواسته. «]۴۷سبأ:[
 ».خداوند است

نعمت  صدھند نعمت دنیاست، و پیغمبر  مردم به آن پاداش می اّما نعمتی که
دنیایی نزد ابوبکر نداشت بلکه نعمت دین داشت، ولی علی اضافه بر نعمت دین نعمت 

 دنیایی ھم از پیغمبر داشت تا به آن پاداش دھد.
به غیر از ایمان ھیچ سببی وجود نداشت  صدلیل سّوم: در بین ابوبکر و پیغمبر 

تا او را دوست داشته باشد و مالش را به خاطر او ببخشد، او پیغمبر را به خاطر قرابت 
 کرد، عمل ابوبکر خالصانه بخاطر الله بود، خویشاوندی مثل ابوطالب یاری نمی

ٰ ٱوَۡجهِ َرّ�ِهِ  بۡتَِغآءَ ٱإِ�َّ ﴿ فرماید: میچنانکه  ھم َ�ۡ
َ
-۲۰اللیل: [ ﴾٢١َولََسۡوَف يَۡرَ�ٰ  ٢٠ ۡ�

و خشنود  یراض یپروردگار بزرگ اوست. و به زود یه تنھا ھدفش جلب رضاکبل« .]۲۱
 ».شود یم





 

 

 :)۲۱۱فصل (
و این آیه ﴾ لِّلُۡمَخلَّفِ�َ  قُل﴿ درهم پاشیدن شبهات رافضی در مورد آیۀ

 داللت دارد سبه فضایل ابوبکر صدیق

ۡعَرابِ ٱّلِۡلُمَخلَّفَِ� ِمَن  قُل﴿ فرماید: رافضی گفته است: (و اّما خداوند که می
َ
�ۡ﴾ 

 ».به متخلفان از اعراب بگو« .]۱۶الفتح: [
التماس کردند ھا  آن در حدیبّیه تخلف نمودند، خداوند منظورش کسانی است که

قُل لَّن ﴿ فرماید: را منع کرد آنجا که میھا  آن که برای غنیمت خیبر بیرون بروند، خدا
 ».دییاید بدنبال ما بیھرگز نبا«بگو:  .]۱۵الفتح: [ ﴾تَتَّبُِعونَا

کت چون خداوند غنیمت خیبر را برای کسانی قرار داده بود که در حدیبّیه شر

ۡعَرابِ ٱّلِۡلُمَخلَّفَِ� ِمَن  قُل﴿ داشتند، خداوند فرمود:
َ
ٖس  ۡ�

ۡ
ْوِ� بَأ

ُ
َسُتۡدَعۡوَن إَِ�ٰ قَۡوٍ� أ

ه کشود  بزودی از شما دعوت می«به متخلفان از اعراب بگو: « .]۱۶الفتح: [ ﴾َشِديدٖ 
 ».دیرومند و جنگجو برویبسوی قومی ن
 مؤته و حنین و تبوک و غیر ۀمانند غزو را برای غزوات زیادیھا  آن صرسول الله 

بود، و شاید علی باشد از آنجا که با  صدعوت کرد، و دعوت کننده پیغمبر ھا  آن
پیمان شکنان و قاسطین و مارقین جنگید و با اطاعت از او به اسالم برگشتند، چون 

یعنی: ای  »�فرص  يا يلع حر�ك حر�، وحرب رسول اهللا«W=فرموده صپیغمبر 
 کفر است). صعلی جنگ با تو جنگ با من است، و جنگ با رسول الله 

جواب: اّما استدالل به این آیه بر خالفت ابوبکر صّدیق و وجوب اطاعتش از جانب 
شده است، و استدالل ھا  آن اھل علم من جمله: شافعی، اشعری، ابن حزم، و غیر

ُ ٱرََّجَعَك  فَإِن﴿ الله تعالی فرموده است:که  این اند به کرده إَِ�ٰ َطآ�َِفةٖ ّمِۡنُهۡم  �َّ
ا َذنُوكَ  ٔۡ ۡسَ� ٱفَ  بَٗدا َولَن تَُ�ٰتِلُواْ َمِ�َ َعُدوًّ

َ
 .]۸۳: ةالتوب[ ﴾لِۡلُخُروِج َ�ُقل لَّن َ�ۡرُُجواْ َمِ�َ �
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ھرگاه خداوند تو را بسوی گروھی از آنان بازگرداند، و از تو اجازه خروج (بسوی «
د شد! و ھرگز ھمراه من، با یچ گاه با من خارج نخواھیھ«جھاد) بخواھند، بگو: دان یم

 ».دید جنگیدشمنی نخواھ
بگوید ھرگز با من خارج ھا  آن اند: که خداوند پیغمبرش را فرمان داده که به گفته

جنگید، پس معلوم شد که دعوت کننده  نخواھید شد، و ھرگز ھمراه من با دشمن نمی
نیست، پس الزم است که بعد از او باشد، و جز ابوبکر و عمر  صالله به جنگ، رسول 

 بودند که مردم را برای جنگ با فارس و روم و غیرھا  آن و عثمان کس دیگری نیست،
فرماید:  تسلیم شدند، آنجا که میھا  آن جنگیدند و یاھا  آن دعوت کردند، و باھا  آن

وجه استدالل ». شوند نگید و تا مسلمان میج میھا  آن یعنی با تقاتلونهم أو �سلمون.«

ٖس َشِديٖد ﴿ قول اهللا تعاىل: از آیه اینطور است که گفته شود:
ۡ
ْوِ� بَأ

ُ
َسُتۡدَعۡوَن إَِ�ٰ قَۡوٍ� أ

ۡو �ُۡسلُِموَنۖ 
َ
ه بسوی قومی کشود  بزودی از شما دعوت می« .]۱۶الفتح: [ ﴾تَُ�ٰتِلُوَ�ُهۡم أ

 ».اورندید تا اسالم بینکار یکپھا  آن د و بایرومند و جنگجو بروین
جنگند و یا  میھا  آنکه  این سخت است و نیز برھا  آن داللت بر این دارد که جنگ با

را برای جنگ با اھل مّکه و ھوازن ھا  آن اند: ممکن نیست که شوند. گفته مسلمان می
حدیبیه دعوت در سال ھا  آن بعد از سال فتح دعوت کرده باشند، چون برای جنگ با

 بودند و ازھا  آن جنگ نشده بودند از جنسھا  آن شده بود، و کسانی ھم که با خود
ھای  جنگ مانندھا  آن مھمتر نبودند، ھمه عرب و اھل حجاز بودند، و جنگ باھا  آن

و یارانش در بدر و ُاحد و خندق  صقبلی بود، اھل مّکه و اطرافش در جنگ با پیغمبر 
تر بودند. و آنچه در حدیث ذکر نموده (جنگ با تو جنگ با  سختھا  نآ و دیگر سرایا از

من است) سندی برایش نیاورده است، پس دلیلی نیست که با آن چیزی ثابت شود، با 
 این وصف به اتفاق علمای اھل حدیث ساخته شده و دروغ است.

ل از او نه خلفای قب -و اّما قول رافضی: (اینکه ممکن است دعوت کننده علی باشد 
آنگاه که با ناکثین و قاسطین و مارقین جنگید) یعنی: اھل جمل و صّفین و حروریه  -

 و خوارج.
مھمتر از ھا  آن شود: این قطعًا از چند جھت باطل است: اّول: گفته می

ھای خود (اعراب) نبودند، بلکه مشخص است تعداد کسانی که در جنگ  ھمجنس
بود. و ھمچنین ھا  آن ان بودند، و لشکر علی بیشتر ازجنگیدند کمتر از آنھا  آن جمل با
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بیشتر بودند، و و در ھا  آن چند برابر بودند و در جنگ صّفین بازھا  آن نسبت به خوارج

ٖس ﴿ وصف:ھا  آن توان برای قدرت نیز مثل ھم بودند، به ھمین سبب نمی
ۡ
ْوِ� بَأ

ُ
أ

دیگران جدا سازد بکار برد. و را از ھا  آن صورتیکهه صاحب قدرت زیاد، ب .﴾َشِديدٖ 
بسیار با قدرتمندتر و ھا  آن حنیفه و فارس و روم در جنگ با مشخص است که بنی

مھمتر بودند. و برای یاران علی آنچنان شّدت جنگی حاصل نشد در ھنگام جنگ با 
خوارج مثل آنچه برای لشکر ابوبکر در جنگ با مسیلمه وجود داشت، و دیگر برای 

تر از جنگ داخلی در بین  ی شک نیست که جنگ با فارس و روم سختھیچ عاقلی جا
مسلمانان بوده است، اگرچه جنگ کّفار عرب با مسلمانان در صدر اسالم بزرگتر و با 

در ابتدا بوده است، ھا  آن تر بوده، آن ھم بخاطر تعداد کمی مسلمانان و ضعف فضیلت
 تر و مھمتر بوده باشند. قدرتدشمنانشان از فارس و روم با که  این نه به خاطر

دّوم: علی در جنگ با اھل جمل و خوارج، کسانی را که از خودش دورتر بودند 
دعوت نکرد، و ھنگامی که به بصره رسید قصد جنگ با ھیچ کسی را نداشت، بلکه 

ھا  آن جنگ بدون اختیار او و طلحه و زبیر رخ داد، و اّما خوارج، تعدادی از لشکر علی
 دعوت نکرد.ھا  آن کرد، ھیچ کسی را از اھل حجاز برای جنگ با میرا کفایت 

واجب بوده، محال است ھا  آن سّوم: اگر فرض شود که اطاعت از علی در جنگ با
که خداوند دستور به اطاعت کسی بدھد که با اھل نماز بجنگد، بخاطر برگشتن به 

جنگند  فرموده که با کّفار میامر به اطاعت از کسانی نکه  آن اطاعت از ولّی امر، و حال
از اطاعت علی خارج شده است که  آن تا ایمان به خدا و رسولش بیاورند. و معلوم است

و قرآن را تکذیب  صبعیدتر از ایمان به خدا و رسولش نیست از کسی که پیغمبر 
کند، بلکه گناه اینان  نموده، به ھیچ چیزی از آنچه که رسول خدا آورده است اقرار نمی

 تر است، اگر فرض شود با فضیلتھا  آن به اسالم و جنگ باھا  آن بزرگتر و دعوت
مرتّد بودند ھا  آن اند کافر ھستند. و اگر گفته شود که با علی جنگیدهھایی  آن

گویند، بدیھی است رّدۀ کسی که ایمان به پیغمبر دروغینی مثل  ھمچنانکه رافضه می
اّما  -کند  از کسیکه اقرار به اطاعت از امام نمیمسیلمه کذاب آورده باشد بزرگتر است 

با علی کسانی که  ایمان دارد. در تمام حاالت ھیچ گناھی برای صبه پیغمبر 
اند  با خلفای سه گانه جنگیدهکسانی که  اند نیست، اگر ھم باشد، از گناه جنگیده

نیست، اگر اند  کوچکتر بوده است، و ھیچ فضیلتی برای کسانی که ھمراه علی جنگیده
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اند کمتر است. این  ھم باشد، از فضیلت کسانی که ھمراه آن سه خلیفۀ دیگر جنگیده
اند، بدیھی است  اند کافر بوده که با علی جنگیدهھایی  آن در صورتی است که فرض شود

گوید، و عقالء شیعه  چنین نمیھیچکس  که این تقدیر باطل است مگر تفالۀ شیعه و إالَّ 
کسانی ھا  آن گویند، به روایات متواتری از علی و أھل بیتش دانسته شده که اینطور نمی

م جنگ از ییه بگوکن در صورتی است یاند، ا اند تکفیر ننموده را که با علی جنگیده
شویم در حالی که نزاع در بین صحابه  جانب خداوند به آن امر شده، و چگونه تسلیم می

جنگ معروف است: که آیا از نوع جنگ با تجاوزکارانی در مورد این ھا  آن و علماء بعد از
شرایط واجب بودن که  این است که شرایط واجب بودن جنگ در آن متوفر بوده، یا

جنگ در آن حاصل نشده است؟! آنچه که بزرگان صحابه و تابعین برآنند این است که: 
شده باشد، و جنگ جمل و صّفین جنگی نبوده که از جانب خداوند به آن دستور داده 

اند،  ترک آن از داخل شدن در آن بھتر است، حّتی آن را در جنگ فتنه به حساب آورده
 جمھور اھل حدیث و أئّمه فقه بر این نظر ھستند.

ۡو ﴿ فرماید: شود، چون می چھارم: قطعًا آیه شامل جنگ با علی نمی
َ
تَُ�ٰتِلُوَ�ُهۡم أ

را توصیف نموده که ھا  آن »شوند مسلمان می جنگید و یا میھا  آن یعنی با. «﴾�ُۡسلُِمونَ 
 تحقق یابد، و بدیھی است درھا  آن باید یکی از دو امر جنگ و یا مسلمان شدن در

دعوت کرده بود کسانی بودند که با علی ھا  آن که علی مردم را جھت جنگ باھایی  آن
ه سّوم بودند نه گروھا  آن نجنگیدند، بلکه جنگ را چه با او و چه ھمراه او ترک کردند.
مسلمان بودند، بر ھا  آن با او و نه ھمراه او نجنگیدند و از او اطاعت نکردند، و ھمۀ

ھم قرآن و ھم سّنت و ھم اجماع صحابه، و ھم علی، و ھم غیر او ھا  آن مسلمان بودن
 کنند.  داللت می

ْ ٱ لُۡمۡؤمِنِ�َ ٱَطآ�َِفتَاِن ِمَن  �ن﴿ خداوند فرموده: ۖ فَإِۢن َ�َغۡت  ۡ�َتَتلُوا ْ بَۡيَنُهَما ۡصلُِحوا
َ
فَأ

ۡخَرىٰ ٱإِۡحَدٮُٰهَما َ�َ 
ُ
�ۡ  ْ ۡمرِ  لَِّ� ٱفََ�ٰتِلُوا

َ
َء إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ ِۚ ٱَ�ۡبِ� َح�َّ ۡصلُِحواْ  �َّ

َ
فَإِن فَآَءۡت فَأ

 ِ قۡ  ۡلَعۡدلِ ٱبَۡيَنُهَما ب
َ
ْۖ َوأ َ ٱإِنَّ  ِسُطٓوا  .]۹الحجرات: [ ﴾٩ لُۡمۡقِسِط�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ

و  ؛دیرا آشتی دھھا  آن و ھرگاه دو گروه از مؤمنان با ھم به نزاع و جنگ پردازند،«
د تا به فرمان خدا ینکار یکند، با گروه متجاوز پکگری تجاوز یی از آن دو بر دیکاگر 

ان آن دو به عدالت صلح ینه صلح فراھم شد)، در میو ھرگاه بازگشت (و زم ؛بازگردد
 ».دارد شگان را دوست مییه خداوند عدالت پکد ینکشه یو عدالت پ ؛دیبرقرار ساز
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 را به ایمان توصیف نموده است و خبر داده کهھا  آن با وجود جنگ و تجاوز خداوند
با ھم برادرند، و برادری ممکن نیست مگر در بین اھل ایمان، کافر و مؤمن برادر ھا  آن

کنند و برگشتن به اطاعت  امثالش آن را تکفیر میاین را نفی و که  این شوند. و اّما نمی
به گمان خودش که  این آورند، به خاطر از علی را مسلمان بودن به حساب می

شود: آنچه از  فرموده است: ای علی جنگ تو جنگ من است. گفته می صپیغمبر
ھا این است که این اصل عظیم  چاره ھاست بر آن بی عجایب است و از بزرگترین مصیبت

معتمد حدیث اعّم از ھای  کتاب کنند که در ھیچکدام از را به ھمچنین حدیثی ثابت می
اند  از آنچه که علمای اھل حدیث نقل کردهھا  آن صحاح و سنن و مسانید و فوائد و غیر

وجود ندارد نه صحیح و نه حسن و نه ھا  آن متداول بوده و حّتی در غیرھا  آن و در بین
از این کمتر است که دارای یکی از این صفات باشد، این از  ضعیف، بلکه این روایت

است، چون این روایات خالف معلوماتی است که توسط   ترین دروغھای ساختگی واضح
گروه را ھردو  ایشانکه  این ثابت شده است. از صاحادیثی متواتر از رسول الله 

تر از جنگیدن قرار داده، جنگ نکردند در آن فتنه را بھکه  این مسلمان گفته است، و از
 کنند تمجید نموده است. را که در بین دو گروه اصالح میھایی  آن و





 

 

 :)۲۱۲فصل (
در  سابوبکر صدیقدرهم پاشیدن شبهات رافضی در مورد فضایل 

 روز بدر

بوده  ص(جایگاه) انیس پیغمبر  ابوبکر روز بدر در چادرکه  این رافضی گفته: (و اّما
نیاز  بخاطر انسش با خدا از ھر انیسی بی صبرای ابوبکر فضیلت نیست، چون پیغمبر 

دانست که اگر به ابوبکر فرمان جنگیدن بدھد ایجاد مشکالت  بوده، اّما چون پیغمبر می
کند، چون ابوبکر چندین بار در غزوات فرار کرده بود، حاال کدام یک فضیلت است:  می

 کند؟). با نفس در راه خدا جھاد میکه  آن نشستن به خاطر دوری از جنگ، یا
شود: آنچه را گفتی باطل بودنش از  به این مفتری کّذاب گفته میکه  این جواب:

 چند جھت آشکار است.
شود: این حرف کسی  (چند بار در جنگ فرار کرده) گفته میگفته: که  این اّول:

در نھایت جھل باشد، و این جھل از رافضی  صاست که نسبت به غزوات رسول الله 
 صدیگری نسبت به احوال و وضعّیت پیغمبر ھرکس  ازھا  آن شود، چون انکار نمی

کنند،  تکذیب می دروغ باشد تصدیق، و ھرچه صدق باشدھرچه  ترند، و در مورد او نادان
و نه  صبدر اّولین جنگ است، و قبل از آن نه پیغمبر ۀاین بدین سبب است که غزو

 اند. ابوبکر جنگی با کافران نداشته
دّوم: ابوبکر ھیچ وقت فرار نکرده است، حّتی روز ُاُحد نه او و نه عمر شکست 

فو نمود، و اّما نخوردند، تنھا عثمان بود که از جنگ پشت نمود، خداوند او را ھم ع
اند، بلکه در  با شکست خوردگان شکست خوردهھا  آن نگفته کهھیچکس  ابوبکر و عمر

ثابت ماندند، ھمچنانکه آن را از اھل سیره نقل کردیم،  صروز حنین ھم با پیغمبر 
در روز حنین پرچمدار بودند ولی برگشتند و ھا  آن اند که اّما بعضی از دروغگویان گفته

نیز با شکست ھا  آن گویند: ای دیگر دروغ را بیشتر نموده و می د، عّدهپیروز نشدن
 ھمه دروغ است.ھا  این خوردگان شکست خوردند، اّما
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در میان اصحاب او را برای  صترسید پیغمبر  سّوم: اگر ابوبکر در این حالت می
ا کرد، بلکه در چنین جنگی انتخاب نمودن ھمراھی ب ھمنشینی در چادر انتخاب نمی

این وصف جایز نیست، چون نباید امام با کسی مصاحبت داشته باشد که شکست 
او را از سایر یاران مقّدم دارد، و او را با خودش که  این خورده و ترسو باشد، چه رسد به

 در جایگاه قرار دھد.
گاھی داشته باشد میکه  این چھارم: داند که  گفته شود: ھر کسی که از علم سیره آ

س به حّد او کبی قویتر از تمام اصحاب داشته است، و در این وصف ھیچابوبکر قل
را  صنرسیده و نزدیک ھم نشده است، چون او از روزی که خداوند پیغمبرش 

ابوبکر فوت نمود پیوسته و مدام مجاھدی ثابت قدم و شجاع که  آن مبعوث گردانید تا
 صاز او ترسی ندیده، حّتی زمانی که رسول الله ھیچکس  بود، در جنگ با دشمن

را استوار و ثابت ھا  آن فوت نمودند اکثریت اصحاب دچار ضعف قلبی شدند، اّما او
خواند در حالیکه ما مثل روباه بودیم،  گوید ابوبکر برای ما خطبه می گردانید، أنس می

گفت: ای جانشین  آنچنان ما را تشجیع نمود که مثل شیر شدیم. روایت شده که عمر
کنی! ریشش را گرفت و گفت: ای پسر خّطاب آیا  با مردم ائتالف می صرسول الله 

ھا  آن کسی که در جاھلّیت با قدرت بوده در اسالم ضعیف است؟! بر چه چیزی با
 ائتالف کنم بر سخنی افتراء یا بر شعری حماسی؟! 

با که  آن ز جنگ نشسته یااکه  آن تر است: گفته: (کدامیک با فضیلتکه  این پنجم:
در  صشود: بلکه بودن ابوبکر با پیغمبر  کند؟). گفته می نفسش در راه خدا جھاد می

است، یک  صاین حالت بزرگترین جھاد بوده است؛ چون ھدف دشمن کشتن پیغمبر 
سّوم لشکر اطراف او بودند تا او را از دشمن حفظ کنند، و یک سّوم از لشکر دنبال 

کردند، سپس  (دشمن) افتادند، و یک سّوم دیگر غنائم را جمع می شکست خوردگان
 تقسیم نمود.ھا  آن خداوند غنیمت را در بین ھمۀ

نیاز  به پروردگارش او را از ھر ُانسی بی صگفته است: (ُانس پیغمبر که  این ششم:
 کرد). می

، و کسی شود: ابوبکر در جایگاه انیس او بود، این لفظ قرآن و حدیث نیست گفته می
 صمنظورش این نبوده که انیس پیغمبر  -داند چه گفته است  که آن را گفته می

را بر جنگ یاری نموده  صبوده تا نترسد، بلکه منظور این بوده که ابوبکر، پیغمبر 
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را یاری نموده است.  صھمچنانکه کسی از او ھم کمتر بوده در جنگ پیغمبر 
آن ھیچ کسی با او شریک نیست، و اّما فضیلت صّدیق مخصوص به خودش است و در 

 راضی باد. ھا  آن در فضیلت علی تمام اصحاب شریک ھستند، خداوند از ھمۀ
و ابوبکر از جایگاه خارج شدند، و پیغمبر به سوی آنان  صجھت ھفتم: پیغمبر 

َوَما َرَمۡيَت إِذۡ ﴿ فرماید: سنگ انداخت آنچنان انداختنی که خداوند در مورد آن می
َ ٱَرَمۡيَت َوَ�ِٰ�نَّ   .]۱۷األنفال: [ ﴾َرَ�ٰ  �َّ

ه خدا کبل ؛ھا) انداختی و سنگ به صورت آن که خاکامبر ین تو نبودی (ای پیوا«
 ».خواست انداخت! و خدا می

جنگید حّتی پسرش عبدالرحمن به او گفت من روز بدر تو را دیدم ھا  آن صّدیق با
دیدم تو را  گرداندم (با تو نجنگیدم) ابوبکر گفت: اّما اگر من تو را میاّما از تو روی 

 کشتم. می





 

 

 :)۲۱۳فصل (
بر  سپاسخ به شبهات رافضی در مورد انفاق نمودن ابوبکر صدیق

 صنبی اکرم 

رافضی گفته است: (اّما بخشش ابوبکر بر پیغمبر دروغ است، چون او صاحب مال 
آمد تا  نبوده، پدرش بی نھایت فقیر بود، ھر روز بر سر سفرۀ عبدالله بن جدعان می

کرد،  مّدی به او بدھند و به آن اقتیات کند، اگر ابوبکر ثروتمند بود پدرش را کفایت می
ھا بود و در اسالم خّیاط بود و وقتی که تولیت امور  جاھِلیت معّلم بّچهو ابوبکر در زمان 

مسلمین را به عھده گرفت مردم او را از خّیاطی منع کردند و او گفت: من برای 
 خوراک نیازمندم از آن پس در مقابل ھر روز سه درھم برایش حقوق قرار دادند).

و بھتان اینست که کسی آنچه را  شود: اّول: بزرگترین ظلم گفته میکه  این جواب:
را از ھا  کتاب که نقل متواتر آن را ثابت کرده و در بین خاص و عام شایع شده است، و

که در روایات آن ھایی  کتاب صحاح، مسانید، تفسیر، فقه، وھای  کتاب خود پر کرده،
آن را  قوم و فضائلشان تألیف شده، انکار کند، سپس چیزی را اّدعا کند که تنھا خودش

نقل نموده، آن ھم بصورتیکه نه سند معروفی برایش ذکر نموده، و نه آن را به کتابی 
ترین شخصی  که موثوقّیتش معروف باشد نسبت داده، اگر فرض شود که با جاھل

ای دروغ است، آنچه  کند برایش ممکن بود که به او بگوید: آنچه را که گفته مناظره می
درست است، پس چگونه بدون ھیچ سند و مدرکی از امری ات گفته  را که طرف منازعه

دھی، و بدون مدرکی که آن را بشناساند؟ چه کس معتبری آنچه را که تو از  خبر می
ابوبکر مالش را انفاق که  این شود: اّما گویی نقل کرده است؟ سپس گفته می ابوبکر می

است، حّتی ھای فراوانی در حدیث صحیح نقل شده و متواتر  نموده از جھت

یعنی: ھیچ وقت مالی  .»ما نفع� مال قط ما نفع� مال أيب ب�ر«فرموده:  صپیغمبر
 ).)١(به مانند مال ابوبکر به من نفع نرسانده است

                                           
 چندین بار ذکر گذشته است. - ١
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ّمن انلاس يف صحبته وذات يده أبو��ر«و ھمچنین فرموده: 
َ
یعنی: با  .»إنَّ أ

) )١(دست داشته ابوبکر استترین مردم بر من چه در ھمراھیش و چه در آنچه در  مّنت
شدند از مال خود  را که به خاطر اسالم اذّیت میھایی  آن و ثابت شده که ابوبکر

کرد از جمله: بالل و عامر بن فھیره، مجموعًا ھفت نفر را خریده تا از  خرید و آزاد می می
لله بن گوید: (پدر ابوبکر بر سر سفرۀ عبدا اذّیت نجات یابند. و اّما قول آنکس که می

زد). بر این نیز سندی ذکر نکرده تا با آن صّحتش معلوم شود، و اگر  جدعان داد می
ثابت ھم باشد مشکلی نیست، و چون این در دوران جاھلّیت و قبل از اسالم بوده، 

 نیاز باشد، و چون جدعان قبل از اسالم مرد، و اّما در اسالم ابوقحافه آنقدر داشت که بی
بوقحافه از مردم چیزی خواسته باشد، ابوقحافه زندگی کرد تا نشنیده که اھیچکس 

نیازی آن را برای  زمانیکه ابوبکر فوت نمود، و از او یک ششم ارث برد که به عّلت بی
 فرزندان ابوبکر برگرداند.

ھا بود). این چیزی  گفته است: (ابوبکر در دوران جاھلّیت معّلم بّچهکه  این و اّما
زند، بلکه داللت بر علم  ای به ابوبکر نمی ھم نقل شده باشد طعنه است که اگر صادقانه

مثل کالم مشرکین جاھلّیت است، برای نسب و ھا  رافضی و معرفت او دارد. اّما کالم
ب دارند، نه برای دین، از انسان ایرادی می گیرند که نقصی به ایمان و  آباء و اجداد تعصُّ

ھای جاھلّیت  ت جاھلّیت بود، به ھمین سبب نشانهکند، و این از عادا تقوایش وارد نمی
ھایی با کّفار شباھت دارند که موجب اختالف با اھل  از جھتھا  آن آشکار است،ھا  آن بر

 ایمان و اسالم است.
گوید: (ابوبکر در دوران اسالم خیاط بود و وقتی که ولی امر مسلمین  میکه  این و

دروغی آشکار است، و ھر کسی دروغ بودن آن شد مردم او را از خّیاطی منع کردند). 
رساند، چون ابوبکر خّیاط نبود  داند، اگرچه درست ھم باشد ضرری به ابوبکر نمی را می

رفت و بعضی اوقات خودش  بلکه تاجر بود، بعضی اوقات برای تجارتش به مسافرت می
ترین شغل  رفت، در زمان اسالم ھم برای تجارت به شام سفر کرده، تجارت گرامی نمی

شناختند،  را با تجارت میھا  آن تاجر بودند، و عربھا  آن قریش بود، و بھترین مالدارھای
اش تجارت کند، اّما مسلمانان او را  خواست برای خانواده و ھنگامی که خلیفه شد می

 سازد. منع کردند و گفتند: تجارت شما را از مصلحت مسلمانان دور می

                                           
 تخریج آن گذشت. - ١
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قبل از ھجرت به خاطر ثروت خدیجه ثروتمند  صمبر گفته است: (پیغکه  این و
 بود، و برای جنگ ھم محتاج کمک دیگران نبود).

برای خوراک و پوشاک نبود، خداوند  صجواب: بخشش ابوبکر بر پیغمبر 
نیاز کرده بود، بلکه بخشش او بخاطر کمک کردن  را از مال تمام مردم بی صپیغمبر

در چیزھایی بود که خدا و رسولش دوست  بر استوار نمودن دین بود، بخشش او
، او عذاب داده شدگانی را مانند صنفقه باشد بر نفس رسول الله که  این داشتند، نه

 خرید. ای دیگر می بالل و عامر بن فھیره و زنیره و عّده
گفته است: (بعد از ھجرت قطعًا ابوبکر چیزی نداشت). این دروغی آشکار که  این و

مردم را بر  صکرد، پیغمبر  و مردم را کمک می صمالش پیغمبر است، بلکه او با 
 صصدقه تشویق نمودند، ابوبکر تمام ثروتش را آورد، اصحاب صّفه فقیر بودند، پیغمبر

را با خود برد، آنچنان که در ھا  آن تشویق نمود، ابوبکر سه نفرھا  آن مردم را به اطعام
فت: اصحاب صّفه مردمی بودند فقیر، صحیحین از عبدالرحمن بن ابوبکر نقل شده، گ

را دارد سه نفر را با خود ببرد، ھا  آن خوراک دو نفر ازھرکس  فرمود: صیکبار پیغمبر 
و یا آنچنانکه  -را با خود ببرد ھا  آن و ھرکس خوراک چھار نفر دارد پنج یا شش نفر از

ده نفر را با خود برد، حدیث را ذکر  صابوبکر سه نفر را با خود برد و پیغمبر  -فرمود 
 .)١(نمود

گفته است: (پس اگر او انفاقی داشت الزم بود قرآن در مورد او نازل که  این و اّما

ل أَتى«شود ھمچنانکه در مورد علی   نازل شده است). »هَ

ل أَتى«جواب: اّما نازل شدن  در مورد علی از مطالبی است که اھل علم اتفاق بر  »هَ
اند که به  ساختگی بودن آن دارند، و تنھا کسانی از مفسرین آن را ذکر نمودهدروغ و 

که  این ھا) عادت دارند. دلیل بر دروغ بودن آن آشکار است: ذکر موضوعات (ساختگی

ل أَتى«سورۀ   به اتفاق مردم مّکی است و قبل از ھجرت نازل شده است، و قبل از »هَ
سن و حسین متولد شوند، در چند جایی بحث در علی با فاطمه ازدواج کند و حکه  این

مورد آن بحث بسط شده است، و ھیچ وقت قرآنی در مورد انفاق علی بصورت خاّص 
 صنازل نشده است، چون او مالی نداشت، بلکه او قبل از ھجرت عضو خانوادۀ پیغمبر

                                           
 ).۴/۱۹۴) و (۱/۱۲۰نگا: بخاری ( - ١
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رون کرد: ھر دلو آبی را از چاه بی بود، و بعد از ھجرت ھم بعضی اوقات کارگری می
ای  که با فاطمه ازدواج نمود، مھریه کشید در مقابل مقداری خرما، و ھنگامی می

اش، و در عروسیش آنچه را که در غزوۀ بدر غنیمت گرفته بود  نداشت به غیر از زره
ای در مدح بخشش گنندگان در راه خدا نازل شده  ھر آیه سمصرف کرد. و اّما صّدیق

َ� �َۡسَتوِي ﴿ قول اهللا تعاىل:است او جزِء اّولین مشموالن آن از امت اسالمی است، مثل 
نَفَق مِن َ�ۡبِل 

َ
ۡن أ ۡ�َظُم َدرََجٗة ّمَِن  لَۡفۡتحِ ٱِمنُ�م مَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ِينَ ٱَوَ�َٰتَلۚ أ ْ ِمۢن َ�ۡعُد  �َّ نَفُقوا

َ
أ

ْۚ َوَ�ٰتَ  برابر نیست از شما کسی که قبل از فتح مال خرج نموده و جنگیده « .]۱۰الحدید: [ ﴾لُوا
 ».اند اشان بزرگتر است از کسانی که بعد از فتح انفاق نموده و جنگیده درجهھا  آن است،

 بود.ھا  آن ترین و اّولین ابوبکر بزرگ

ِينَ ٱ﴿ و ھمچنین: ْ ِ� َسبِيِل  �َّ ْ َوَ�َٰهُدوا ْ َوَهاَجُروا ِ ٱَءاَمُنوا نُفِسِهمۡ  �َّ
َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
 ﴾بِأ

اند و در راه خدا با جان و مال  اند و ھجرت نموده کسانی که ایمان آورده. «]۲۰: ةالتوب[
 ».اند خود جھاد کرده

ۡ�َ� ٱ وََسُيَجنَُّبَها﴿ ن:یو ھمچن
َ
ِيٱ ١٧ ۡ� ٰ  ۥيُۡؤِ� َماَ�ُ  �َّ َّ�  .]۱۸-۱۷اللیل: [ ﴾١٨َ�َ�َ

با سندھایی ھا  آن مفّسرینی مانند ابن جریر طبری و عبدالرحمن بن ابی حاتم و غیر
اند که در  ذکر کردهھا  آن از عروة بن زبیر و عبدالله بن زبیر و سعید بن مسّیب و غیر

 .)١(شأن ابوبکر نازل شده است

                                           
 .)۳۰/۲۲۸نگا: تفسیر طبری ( - ١



 

 

 :)۲۱۴فصل (
گرفتن ابوبکر صدیق در  پاسخ به شبهات رافضی در مورد پیشی

 نماز

رافضی گفته است: (اّما جلو انداختن ابوبکر در نماز اشتباه است چون وقتی که 
به  صبالل اذان گفت عایشه دستور داد که ابوبکر را جلو بیاندازند، وقتی رسول الله 

خواند؟ گفتند: ابوبکر،  ھوش آمد و تکبیر را شنید گفت: چه کسی برای مردم نماز می
پس او گفت: مرا بیرون ببرید، در بین علی و عّباس خارج شد، و او را از قبله کنار زد و 

 خود امامت نماز را انجام داد). از نماز اخراجش کرد و
 جواب: طبق اجماع علمای اھل حدیث این اّدعا دروغی واضح است.

 ای چه کسی گفته است؟ آیا در غیر از شود: اّول: آنچه را تو نقل کرده به او گفته می
ھایی که دروغگوترین مردم و  کسانی که به صورت مرسل آن را از رافضیھای  کتاب

ھستند، وجود دارد؟ مانند: مفید بن نعمان  صاحوال رسول الله خبرترین کس از  بی
خبرترین انسان نسبت به اقوال و اعمال و  از کسانی که بیھا  آن و کراجکی و امثال

 ھستند. صپیغمبر  ۀسیر
کند ابوبکر تنھا در یک  شود: دّوم: این سخن نادانی است که گمان می و گفته می

و  صپیغمبر  ۀدانند که ابوبکر با اجاز اّما اھل علم می نماز برای مردم امام بوده است،
دستور جانشینی او در نماز از ابتدای مریضی پیوسته برای مردم نماز خواند تا آن که 

 وفات نمود. صرسول الله 
چند بار به او مراجعه کردند، او چند روز متعّدد  لبعد از آن که عایشه و حفصه

 ی آورد.برای مردم امامت نماز را به جا
چند نفر را به سوی او فرستاد و به او امر نمود که امامت نماز را  صابتدا پیغمبر 

را به او ابالغ کرد، و او به پدرش نگفت  صبجای آورد، عایشه نبود آن که امر پیغمبر 
 برند. مفتری گمان میھای  رافضی و امر نکرد، آنچنان که آن
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اذان گفت، عایشه امر کرد که ابوبکر جلو  قول این دروغگویان: بعد از این که بالل
 بیافتد، دروغ واضحی است.

عایشه به او امر نکرد که جلو بیافتد و ھیچ امری نکرد، و بالل نیز چنین امری را از 
بود، ھم به بالل و  صعایشه نشنید، بلکه آن کسی که به او اجازه امامت داد پیغمبر 

یعنی:  »مروا أباب�ر فليصّل بانّلاس«ھم به تمام کسانی که جمع شده بودند فرمود: 
خطاب را به عایشه  صابوبکر را امر کنید تا برای مردم نماز بخواند. پس پیغمبر 

 اختصاص نداد و بالل نیز چنین چیزی را از عایشه نشنید.
به ھوش آمد و الله اکبر را شنید گفت:  صو این که گفته است: (وقتی که پیغمبر 

خواند؟ گفتند: ابوبکر، سپس گفت: مرا بیرون ببرید). این  چه کسی برای مردم نماز می
 که اھل علم بر صّحت (مشھور) نیز دروغی است آشکار، چون توسط نصوصی مستفیض

ابوبکر بیرون بیاید،  صاتفاق دارند ثابت شده است که قبل از این که پیغمبر ھا  آن
باز چند  صبعد از خروج پیغمبر که  این چند روزی برای مردم نماز خوانده بود، کما

غیر از  صروزی برای مردم نماز خواند، و این که در تمامی روزھای مریضی پیغمبر 
 خواند. ابوبکر کسی دیگر برای مردم نماز نمی

 صد پیغمبر شود: از بدیھّیات متواتر است که چندین روز متعد سپس گفته می
مریض بودند و نتوانستند برای مردم نماز بخوانند، پس غیر از ابوبکر چه کسی دیگر 

نه صادقانه و نه کاذبانه  -ھیچوقت ھیچکس  بوده که برای مردم نماز خوانده است؟ و
نقل ننموده است که غیر از ابوبکر برایشان نماز خوانده است، نه عمر و نه علی و نه  -

اند، پس معلوم است تنھا  نماز را با جماعت خواندهھا  آن در حالی که ھا، آن غیر از
 ابوبکر برایشان نماز خوانده است.

آن را ندانسته و مسلمانان از او اجازه نخواسته  صو غیر ممکن است که پیغمبر 
باشند، چون ھمچنین چیزی ھم شرعًا و ھم عادتًا محال است، پس معلوم است که 

 بوده است، و خدا از ھمه داناتر است. صجازه رسول الله امامت ابوبکر به ا
اش محّمد و آل و ازواجش بفرستد، و  خداوند درود و سالمش را بر بنده و فرستاده

ترین  خدا از ابوبکر و عمر و تمام یاران پیغمبرش راضی باشد، و کاملترین سالم و پاک
 آنان محشور نماید. آمین. ۀدرود بر آنان باد، و خداوند ما را در زمر

 وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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	فصل (91): رد بر مطاعن رافضی مبنی بر اینکه عمر به رأی خود نظر میداد
	فصل (92): پاسخ به مطاعن رافضی در مورد شورایی که عمر آن را تشکیل داده بود
	فصل (93): پاسخ به طعن رافضی در مورد عثمانس
	فصل (94): دنباله پاسخ به طعن رافضی در مورد عثمانس
	فصل (95): پاسخ به ادعای رافضی بر اینکه کلام شهرستانی را دلیلی برای وجود اختلاف بعد از پیامبر گرفته است
	فصل (96): وضعیت رافضه در اسلام و بیان کمک و همکاری آنان با کفار بر علیه مسلمانان
	فصل (97): ابطال دلایل رافضی در مورد معصوم بودن علیس و اثبات امامتش بر این مبنا
	فصل (98): بطلان استدلال رافضی در مورد اثبات امامت علیس که گویا به نص تعیین گردیده است
	فصل (99): ابطال ادعای رافضی مبنی بر اینکه علیس به نص منصوب شده تا حافظ و نگهبان دین باشد
	فصل (100): بطلان ادعای رافضی مبنی بر اینکه انتصاب امام معصوم در امت واجب است و آن هم علیس میباشد
	فصل (101): بطلان استدلال رافضی مبنی بر اینکه علیس امام امت است زیرا او بهترین شخص این امت بود
	فصل (102): پاسخ به شبهات رافضی در مورد دلالت آیه (انما ولیکم الله ورسوله..) بر امامت علیس
	فصل(103): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت آیت ﴿۞يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ﴾ مبنی بر امامت علیس
	فصل (104): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت آیۀ ﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ﴾ مبنی بر امامت علیس
	فصل (105): بطلان استدلال رافضی به آیۀ ﴿وَٱلنَّجۡمِ إِذَا هَوَىٰ ١﴾ در مورد علیس
	فصل (106): بطلان استدلال رافضی به آیۀ تطهیر در مورد امامت علیس
	فصل (107): بطلان ادعای رافضی در دلالت آیۀ ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ﴾ بر امامت علیس
	فصل (108): ابطال دعوای رافضی مبنی بر اینکه منظور از آیۀ ﴿ٱلۡمَوَدَّةَ فِي ٱلۡقُرۡبَىٰۗ﴾ علیس است
	فصل (109): بطلان ادعای رافضی مبنی بر اینکه آیۀ ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡرِي نَفۡسَهُ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِۚ﴾ دلالت بر امامت علیس دارد
	فصل (110): بطلان ادعای رافضی مبنی بر اینکه آیۀ مباهله دلیل بر امامت علیس دارد
	فصل (111): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت آیۀ ﴿فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَٰتٖ فَتَابَ عَلَيۡهِۚ﴾ بر امامت علی دارد
	فصل (112): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت آیۀ ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامٗاۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي﴾ بر امامت علیس
	فصل (113): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت آیۀ ﴿سَيَجۡعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وُدّٗا﴾ بر امامت علیس
	فصل (114): بطلان دعوای رافضی در مورد دلالت آیۀ ﴿إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٞۖ وَلِكُلِّ قَوۡمٍ هَادٍ﴾ بر امامت علیس
	فصل (115): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت آیۀ ﴿وَقِفُوهُمۡۖ إِنَّهُم مَّسُۡٔولُونَ﴾ بر امامت علیس
	فصل (116): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت آیۀ ﴿وَلَتَعۡرِفَنَّهُمۡ فِي لَحۡنِ ٱلۡقَوۡلِ﴾  بر امامت علیس
	فصل (117): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت آیۀ ﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلسَّٰبِقُونَ ١٠﴾ بر امامت علیس
	فصل (118): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت آیۀ ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ أَعۡظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِۚ﴾ بر امامت علیس
	فصل (119): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت آیۀ (صدقه نجوی) بر امامت علیس
	فصل (120): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت آیۀ ﴿وَسَۡٔلۡ مَنۡ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رُّسُلِنَآ﴾ بر امامت علیس
	فصل (121): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت آیۀ ﴿وَتَعِيَهَآ أُذُنٞ وَٰعِيَةٞ ١٢﴾ بر امامت علیس
	فصل (122): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت آیۀ (هل أتی) بر امامت علیس
	فصل (123): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت آیۀ ﴿وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدۡقِ﴾ بر امامت علیس
	فصل (124): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت آیۀ ﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ بِنَصۡرِهِۦ وَبِٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٦٢﴾ بر امامت علیس
	فصل (125): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت آیۀ ﴿حَسۡبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ﴾ بر امامت علیس
	فصل (126): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت ﴿يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُ﴾ بر امامت علیس
	فصل (127): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت ﴿أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ﴾ بر امامت علیس
	فصل (128): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت آیۀ: ﴿ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُم﴾ بر امامت علیس
	فصل (129): بیان جهالت رافضی در ادعایش مبنی بر اینکه علی در راس کسانی قرار دارد که در قرآن به مؤمنان خطاب شدهاند
	فصل (130): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت آیۀ درود بر امامت علیس
	فصل (131): بطلان تفسیر باطنی و ملحدانه رافضی از آیۀ ﴿مَرَجَ ٱلۡبَحۡرَيۡنِ﴾ در مورد علیس و غیره
	فصل (132): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت آیۀ ﴿وَمَنۡ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلۡكِتَٰبِ﴾ بر امامت علیس
	فصل (133): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت آیۀ ﴿يَوۡمَ لَا يُخۡزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ﴾ بر امامت علیس
	فصل (134): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت آیۀ ﴿أُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ خَيۡرُ ٱلۡبَرِيَّةِ﴾ بر امامت علیس
	فصل (135): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت آیۀ ﴿فَجَعَلَهُۥ نَسَبٗا وَصِهۡرٗا﴾ بر امامت علیس
	فصل (136): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت آیۀ ﴿وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ﴾ بر امامت علیس
	فصل (137): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت آیۀ ﴿وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ﴾ بر امات علیس
	فصل (138): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت آیۀ ﴿وَٱجۡعَل لِّي وَزِيرٗا مِّنۡ أَهۡلِي﴾ بر امامت علیس
	فصل (139): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت آیۀ ﴿إِخۡوَٰنًا عَلَىٰ سُرُرٖ مُّتَقَٰبِلِينَ﴾ بر امامت علیس
	فصل (140): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت آیۀ (عهد و پیمان) بر امامت علیس
	فصل (141): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت آیۀ ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوۡلَىٰهُ﴾ بر امامت علیس
	فصل (142): بطلان استناد رافضی به حدیث اعلان رسالت در مورد امامت علیس
	فصل (143): بیان دروغ رافضی در استنادش به حدیث غدیر خم بر امامت علیس
	فصل (144): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت حدیث «أنت مني بمنزلة هارون» بر امامت علیس
	فصل (145): بیان نادانی رافضی در ادعایش مبنی بر اینکه علیس جانشین پیامبر ص تا وفات آن حضرت بر مدینه بود
	فصل (146): بیان دروغ رافضی در مورد حدیث (وصیت) و عدم دلالت آن بر امامت علیس
	فصل (147): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت حدیث پیمان برادری بر امامت علیس
	فصل (148): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت حدیث خیبر بر امامت علیس
	فصل (149): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت حدیث پرنده بر امامت علیس
	فصل (150): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت حدیث (سلام) بر اینکه علیس را امیر بنامد و به وى سلام تقدیم نمایند
	فصل (151): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت دو حدیث (ثقلین) و (کشتی) بر امامت علیس
	فصل (152): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت احادیث دروغ و جعلی که دلالت بر محبت علیس است آنر دلیل بر امامت وى دانسته است
	فصل (153): رافضی به احادیثی استناد میکند که مخالفین علی را تکفیر مینماید و ما به آن پاسخ میدهم
	فصل (154): موقف رافضی در مورد اخبار و آثار و بیان بطلان دلالت آن
	فصل (155): بطلان استناد رافضی به زهد علیس مبنی بر امام بودنش
	فصل (156): بطلان ادعای رافضی در مورد اینکه علی دنیا را سه طلاق داده است و برخی از مسائل دیگر
	فصل (157): زاهد بودن دلیل بر سزاوار بودن امامت نیست چنانچه رافضی ادعا دارد
	فصل (158): بطلان ادعای رافضی مبنی بر اینکه عابد بودن علی موجب امامت وی میگردد
	فصل (159): پاسخ به ادعای رافضی بر اینکه علیس داناترین مردم بود
	فصل (160): پاسخ به ادعای رافضی بر اینکه میگوید آیۀ ﴿وَتَعِيَهَآ أُذُنٞ وَٰعِيَةٞ﴾ در مورد علیس نازل شده است
	فصل (161): رافضی تیز هوشی و ذکاوت علیس و ملازم بودن او با رسول ص را بیان میکند
	فصل (162): پاسخ به مثالی که رافضی به عنوان حدیث آورده است
	فصل (163): پاسخ به ادعای رافضی که گویا علیس علم نحو را وضع کرده است
	فصل (164): پاسخ به ادعای رافضی که میگوید فقها در امور فقهی به علیس مراجعه میکردند
	فصل (165): بطلان ادعای رافضی بر اینکه شجاعت علیس دلیل امامت اوست
	فصل (166): بیان دروغ رافضی در مورد علیس که میگوید وی بسیاری از مشرکان را در غزوۀ بدر به قتل رسانید
	فصل (167): بیان کذب رافضی در مورد موقف علیس در غزوۀ احد
	فصل (168): رد بر کذب و نادانی رافضی در مورد موقف علیس در روز احزاب
	فصل (169): بیان جهالت رافضی در مورد جنگجویان غزوۀ بنی نضیر
	فصل (170): رافضی غزوهای را به نام (سلسله) ذکر کرده است که کاملا بیاساس و دروغ است
	فصل (171): دروغ باقی ماندۀ رافضی در مورد علیس و آنچه که در غزوه بنی مصطلق رخ داده است
	فصل (172): بر ملاء شدن دروغ رافضی در نقل قولش از غزوۀ خیبر و مکه
	فصل (173): دروغ باقی ماندۀ رافضی در نقل قولش از غزوۀ حنین
	فصل (174): بطلان ادعای رافضی در مورد دلالت خبر دادن علیس از رویدادهای غیبی بر امامت او
	فصل (175): بطلان استناد رافضی بر امام بودن علیس مبنی بر اینکه او مستجاب دعا بود
	فصل (176): رافضی باز هم فضایلی دروغین به علیس نسبت میدهد
	فصل (177): سخنی در مورد دروغ رافضی که میگوید علیس جن را بقتل رسانید
	فصل (178): بیان دروغ رافضی در مورد علیس که میگوید خورشید برای او بازگشت نمود
	فصل (179): بیان دروغ رافضی در مورد ترس مردم کوفه از غرق شدن
	فصل (180): بیان رافضی در مورد قصۀ مار با علیس و پاسخ به آن
	فصل (181): بطلان ادعای رافضی در مورد امامت امامهای دوازدهگانه شیعه امامیه
	فصل (182): سخن دربارۀ حدیث مهدی
	فصل (183): بطلان ادعای رافضی در مورد واجب بودن امام معصوم در هر زمانی
	فصل (184): بطلان استدلال رافضی به فضائل امامان دوازدهگانه بر امامت آنها
	فصل (185): رد بر طعن رافضی در مورد امامت خلفای سهگانه
	فصل (186): پاسخ به طعن رافضی در مورد ابوبکر صدیقس که او شیطانی دارد
	فصل (187): رد بر طعن رافضی در مورد بیعت با ابوبکر صدیقس مبنی بر اینکه بیعتش ناگهانی بود
	فصل (188): رد بر طعن رافضی در مورد علم خلفای راشدین
	فصل (189): بیان طعن رافضی در مورد خلفاء که در نتیجه طعن بر علیس میباشد
	فصل (190): رد بر طعن رافضی در مورد خلفاء مبنی بر اینکه آنان قبل از اسلام بتپرست بودند
	فصل (191): رد بر طعن رافضی در مورد قول ابوبکر صدیق که میگفت مرا بگذارید
	فصل (192): بطلان نقل قول رافضی در مورد اظهار ندامت ابوبکر صدیق به هنگام وفاتش در مورد انصار
	فصل (193): رد بر ادعای رافضی در مورد ابوبکر صدیقس که گویا وی علی و زبیر را اذیت کرده و به خانۀ فاطمه حمله آورده است
	فصل (194): بیان دروغ رافضی در مورد خلفاء که گویا آنان در لشکر اسامه شرکت داشتند
	فصل (195): رد بر طعن رافضی در مورد اینکه پیامبر ص ابوبکر صدیقس را برای هیچ کاری تعیین نکرد
	فصل (196): بیان دروغ رافضی در مورد اینکه پیامبر ص ابوبکر صدیق را از امارت حج سال نهم برگرداند
	فصل (197): رد بر گفتار رافضی در مورد عمرس که گویا او در احکام اشتباه میکرد
	فصل (198): رد بر طعن رافضی در مورد عمرس که گویا او نماز تراویح را اختراع کرده است
	فصل (199): رد بر ادعای رافضی در مورد اجتماع مسلمانان بر قتل عثمانس
	فصل (200): رد بر ابطال نمودن دلایل اهل سنت در مورد امامت ابوبکر صدیق از جانب رافضی و پاسخ به آن
	فصل (201): رد بر طعن رافضی در مورد اجماع مردم بر امامت ابوبکر صدیقس
	فصل (202): ادامه رد بر طعن رافضی در مورد اجماع مردم بر امامت ابوبکر صدیقس
	فصل (203): رد بر طعن رافضی در مورد استدلال به اجماع چنانکه این نظر استدلال آنها را ریشه کن میسازد
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