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سخن مؤسسه
مسأله امامت و جانشینی پیامبر گرامی اسالم

در مکتب تشیع از اهمیت و جایگاه بسیار ویژهه ا بروژدردار

است و یکی از اصدل دین به شمار می رود.
امامت یک مسأله تاریخی بدون فایده نیست ،بلکه یکی از مهم ترین و حیاتی ترین مسأله اسالم است؛ مسأله ا که
منشأ تفکر واص و انتخاب روشی ویهه از جهت علمی و برنامه زندگی است.
بدون شک مسأله امامت تأثیر فراوانی در ابعاد مختلف زندگی فرد و اجتماعی داشته و دارد و در یک کالم ،مسیر
رشد و تعالی فرد و جامع را مشخص می نماید.
امام رضا
مؤمنین است”.

در تعریف امامت می فرمایند“ :امامت حافظ و رهبر دین و نظم مسلمین و صژال دنیژا و عژ
()1

به همین جهت مسأله امامت در طدل تاریخ اسالم همداره مدرد بحث و گفت و گد عالمان و اندیشژمندان بژدده و
یکی از مباحث مهم علم کالم به شمار می رفته است.
َ
َ ْ ُ َّ
َ ْ
ِه أح َسن ُ ؛ (“ )2و بژا
در این میان عالمان و ب رگان تشیِّع با تمسک به کالم الهی که می فرمایدَ :وجا ِدلهم بِال ِِت ِ
آنها به روشی که نیکد تر است ،استدالل و مناظره کن” همداره به بحث ها و مناظره ها متعدد با علما و ب رگژان از
سایر فرق اسالمی پرداوته اند و ه اران کتاب و مقاله در وصدص مسژالله امامژت و والفژت بالفاژی امیژر مؤمنژان
بعد از رسدل ودا

به رشته تحریر درآورده اند که از جمله آنها می تدان به عقبات النوارال ا الراجالاتات ا

الرشتفی فی النمتمةا الرغدیجا شب هتی پیشتو و ...اشاره نمدد.
___________________
 -1اصدل کافی ،ج ،1ص.222
 -2سدره نحی :آیه .125
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کتتب “شب هتی پیشتو ”
کتاب ارزشمند “شب هتی پیشتو ” مجمدعه ا از مناظره ها جذاب و پر محتژدا مرحژدم سژلطان الژداعظین
شیراز با جمعی از علما اهی تسنن در شهر پیشاور پاکستان است که در سال  1345ه ق صدر پذیرفت و پس از
ده شب که این مناظرا شنیدنی انجام شد ،جمع کثیر از علما و دانش مندان اهی تسنن به مذهب تشیع گرویدند.
این مجمدعهه ارزش مند نخستین بار در سال  1335ه.ق به دستدر حار آیة اهلل بروجرد به زینت طبع آراسژته
شد و پس از آن ها به زبان ها عربی ،اردو وانگلیسی به چاپ رسید و مدرد استقبال عالقه مندان در سراسژر کشژدر
ها اسالمی قرار گرفت.
شر حال مؤلف کتاب
مرحدم سلطان الداعظین شیراز عالمی فاضی و وطیب و واعظعی تدانا بدد که در سال  1314ه.ق در شهر دیده به
جهان گشدد و پس از گذراندن مراحی مقدماتی علدم دینی در تهران دیده به جهان گشدد و پژس از گذرانژدن مراحژی
مقدماتی علدم دینی در تهران ،به همراه پدر ب رگ وار ودیش در سال  1326ه.ق ره سپار عتبا عالیا شد و در آن
جا به ادامه تحص یی دینی ودد پرداوت و از محار اساتید چدن سید میژرزا علژی شهرسژتانی ،شژیخ حژالم حسژین
مروند و شیخ مدسی کرمانشاهی استفاده نمدد و سپس به ایران بازگشت و در قم از محار شیخ عبژدالکریم حژایر
کسب فیض نمدد.
از آن جا که مرحدم سلطان الداعظین در فنِّ و عظ و وطابه به استاد تمام و کمال ،بدد لذا در سفر هژا متعژدد
که به کشدر ها اسالمی از جمله سدریه ،مصر ،فلسطین ،عژراق ،اردن ،هندوسژتان ،پاکسژتان و ...داشژت در مجژالس
مختلف به نشر معارف ارزش مند اسالم و مکتب واال اهی بیت

می پرداوت و بعااً با ب رگژان و علمژا فرقژه

ها مختلف دینی و مذهبی به مناظره می پرداوت که یک از اثر گذار ترین مناظره ها ایشان مناظره ا بدد که شهر

پیشاور پاکستان در سال  1345ه.ق با جمعی از علما و برزرگان اهی تسنن رو داد که حاصی آن ،اثر ارزشمند “شب
هتی پیشتو ” شد.
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مرحدم سلطان الداعظین شیراز پس از عمر که سراسر تالش و کدشش و وژدمت بژه مکتژب اسژالم و آسژتان
مقدس اهی بیت عصمت و طهار

بدد باالوره در شعبان سال  1331ه.ق در شهر تهران دار فانی را وداع گفژت.

پیکر پاکش پس از انتقال به شهر مقدس قم در مقبره ابد حسین در کنار قبرستان ند به واک سپرده شد.
المتیتز هتی چتپ حتضج
مؤسسه جهانی سبطین ،در راستا اهداف فرهنگی ودیش ،به ویهه تالش گسترش فرهنگ مکتژدب شژیعی و نشژر
کتاب ها گرانسنگ علمی عالمان شیعه ،پس از بررسی و درنگ در کتاب ارزشمند “شب ها پیشاور” و پژی بژردن
به ارزش ها علمی و معند  ،به این نتیجه رسی که اقدام به نشر این کتاب بهماند نماید.
پیرامدن امتیاز ها چاپ جدید کتاب شبها پیشاور تدسط مؤسسه ،باید به نکا زیر اشاره نمدد:
 .1از آن جا که بسیار از آدرس ها منابع روایی که در متن اصلی کتاب “شب ها پیشاور” آمده است با چاپ
جدید و فعلی هم ودانی نداشت ،لذا در تحقیق جدید این کتاب ،آدرس ها منابع به وسیله نرم اف ار ها حدیثی و نی
منابع کتاب وانه ا تا حد امکان با چاپ ها جدید منطبق گردید که ودانندگان محترم این آدرس تعداد محدود از
منابع به دلیی عدم نقی روایت در چاپ ها جدید و یا پیدا نکردن منبع اصلی ذکر نشده است.
 .2در وصدص متن کتاب باید یاد آور کنیم که هیچ گدنه ویرایش متنی اعم از جا به جایی یژا تیییژر کلمژا در
متن اصلی کتاب به دلیی حفظ امانت ،رو نداده است و فقط ویرایش سطحی که شژامی اضژافه کژردن بروژی عالیژم
نگارشی برا استفاده آسان تر ودانندگان محترم صدر پذیرفته است.
 .3ترجمه ها مؤلف بدون هیچ تیییر به پاورقی کتاب ،منتقی شده است.
 .1تصحیح آدرس آیا قرآن و ترجمه کاملتر و رساتر از آنها یکی دیگر از امتیازا چاپ حاضر است.
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 .5تدضیح بروی از کلما حامص و ترجمه بعای از روایا کدتاه در متن اصلی کتاب ،ترجمه نشده و به صژدر
عربی بدده است از کارها دیگر است که در این تحقیق به آن پرداوته شده است.
 .6در چاپ حاضر ،فدنت ها مختلف برا متن کتاب ،آیا قرآن ،روایا اسالمی ،پاورقی ها انتخاب شده است
تا ودانندگان محترم از مطالب ارزشمند کتاب بهتر و آسان تر استفاده نمایند.
در پایان از پ وهشگران بخش فارسی آقایان سید محمد سقِّا زاده ،عباس حبیبی و حم ه کژریم وژانی کژه زحمژت
تحقیق این اثر ارزش مند را بر عهده گرفته اند و نی جناب آقا علیرضا جدهرچی که ویرایش کتاب را انجژام دادنژد،
کمال تشکر و قدر دانی را می نماییم.
مؤسسه اهتوی سبطین
تتبستتن 9831
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سجآغتز
بسم اللِّه الرِّحمن الرِّحیم الحمد للِّه الداحد االحد الفرد الصّمد الِّذ لم یلد و لم یدلد و لم یکن له کفدا لحد و الصاله و
السالم علی رسدله سیّد االوّلین و اآلورین واتم االنبیاء و المرسلین الطِّهر الطِّاهر و العلم ال ِّاهر لبی القاسژم محمژد بژن
عبد اللِّه و علی لهی بیته الطیّبین الطِّاهرین سیّما ابن عمّه و وصیّه و وارث علمه و امینه علی شرعه و ولیفته المنصژدص
فی امّته امیر المؤمنین علیّ بن ابی طالب الفارق بین الحق و الباطی و لعنه اللِّه علی اعدایهم و المتنکِّبین عن طریقتهم من
الخدارج و النِّداصب.
به فای و لطف پروردگار متعال ،از همان ایامی که وارد اجتماع شدم ،پیدسته پیرو سادگی بدده و از حیث گفتژار و
کردار وددنمایی نداشتم و از عجب و وددوداهی بر کنار بددم .با آنکه نشد و نمژایم در وانژه ا بژدد کژه همژه نژدع
وسایی تعیّن و اسباب تنعّم در آن فراهم بدد ،ولی بحکم طبع و فطژر سژاد وژدد از تعژیّن رو گژردان و از تجمّژی
گری ان و از طلب شهر و وددآرایی که بآفا آن کامالً واقف بددم نفدر و معرض.
در این مدقع نی که بامر و اصرار جمعی از مراجع و اکابر علماء اعالم و فقهاء فخام و فاژالء و دانشژمندان کژرام و
عالقه مندان بدیانت و اقتاا وقت ،چاپ این کتاب مطمح نظر قرار گرفت بمقتاا همژان اصژی طبیعژی و سژادگی
فطر می وداستم کتاب حاضر را با بساطت و بدون دیباچه و مقدمه والی از هر پیرایه به چاپ رسانم .لکژن بصژال
دید و اصرار بعای از دوستان ،واصّه دانشمند ع ی آقا دکتر عبد الحمید گلشن ابراهیمی که از مفاور اساتید فرهنگ
می باشند ،مصمّم شدم مختصرمقدمه ا بر این کتاب بندیسم که در این مقدمه کشف حقایق نمدده و تدضیح کژاملی در
بعای از مدضدعا کتاب داده و علِّت چاپ آن را ذکر نمدده و ببعض از ایرادا و شبها مخژالفین مختصژرا اشژاره
شدد.
و چدن ممکن است با چاپ این کتاب ،از هر طرف مدرد حمال و آماج
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تیرها مالمت قرار گیرم-هم چنانکه پیشینیان ما گرفتار این ندع حمال گردیده اند.
لکن چه باک که بخدبی بر قدل ادیب دانشمند معروف عتِّابی شامی ()1واقفم که بحقیقت درست گفته :من قرض شژعرا
او وضع کتابا فقد استهدف للخصدم و استشرف لاللسن االِّ عند من نظر فیه بعین العدل و حکم بییر الهد -و قلیی ما هم
(.)2
بدیهی است همان قسمی که اهی نطق و بیان مدرد حمال قرار می گیرند ارباب قلم و ندیسژندگانی هژم کژه پژرد
ظلمت جهی تعصّب را دریده و حقایق را آشکار می نمایند از حملة مردمان ناراضی یعنی کسانی که وژالف احژراض و
اهداء آنها قلم فرسایی شده است در امان نخداهند بدد.
ولی به مقتاا گفته شیخ اجی شیراز
کاااااا ا

سااااااااااتدی الفتاااااااااات الیساااااااا ا آزال

ویتیااااااااد بجناااااا ا

الفتاااااااات

ما را با مردمان پرواشگر و ستی ه گر سر جنگ و مناقشه نیست .لیکن اگر حمله ا تدلم با علم و عقی و منطژق و
ن اکت باشد با طیب واطر و بجان و دل می پذیریم؛هرچند که عالم منصف در مباحثا و مقابلژه بژا حقژایق منطقژی،
انصافا حمله نمی کند.
و اگر پا فحش و ناس ا و تهمت و افتراء و اعتراضا بی جا در میان و با هد و جنجژال مقابلژه نماینژد؛ داعژی از
َ ْ ُ َ َ َْ
َ ٰ ُ َّ ْ ٰ َّ
ْ ُ َ ٰ ُ
َْ َ ٰ ٰ
خ َ
ناَبَ ُه ُم اْلٰنا ِهُن قنالنا
اَّلین َ یمشنن ََع اْل ْر ِض هنننا و ِإذا
مجادله بر کنار و بحکم آیه کریمه و ِعباد
الرْح ِ ِ
َسال ٰما (.)3
رفتار می نمایم چه ودش سرآید ادیب پارسی
حتشااات کاااه اااارالب تلااا هاااج کااا

گاااری

یااا

الیااان ویسا ا باااد مااان کاااه باااد گریاااد کا ا

و والکااا

گاااری

باااد شااانر الز کااا

الینسااا بااااد ماااان کااااه بااااد کااا

گااااری

___________________
 -1ابد عمرو کلثدم بن عمرو بن ایدب شامی کاتب شاعر بلیغ معروف و از شعراء دولت عباسیه و معاصر ولیفژه مژأمدن الرشژید عباسژی
بدده.
 -2هر کس شعر بگدید یا کتابی بندیسد هدف تیرها زننده دشمنان و زبانها تند آنها قرار گیرد مگر آن کسژانی کژه بدیژده عژدل و
انصاف بنگرند و بدون هد و هدس حکم بنمایند و این قبیی اشخاص بسیار کم اند.
 -3بندگان واص ودا رحمن کسانی هستند که در رو زمین ره بتداضع و فروتنی روند و هرگاه مردم جاهژی بآنهژا وطژاب و عتژابی
کنند با سالمت نفس و شیرین زبانی پاسخ گدیند آیة  64سدره (25الفرقان).
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آنچه اکندن می تدانم پیش بینی کنم ،گذشته از عیب جدییها مردمان حسدد و عندد ،از سه جهه ممکن است مژدرد
اعتراض و ایراد و آماج تیرها مالمت قرار گیرم:
العتجالض الهل ال ب و ارالب به آوهت
 .1نخست اعتراضی است که فاالء و اهی ادب بظداهر عبارا و معانی عالیه این کتاب وداهند نمدد که چژرا ایژن
کتاب از ماامین بکر ادبی و معانی بلند فلسفی و علمی و سجع و قافیه بر کنار می باشد.
در پاسخ می گدیم :قبال تذکر دادم که داعی در تمام عمر هیچ گاه قصد وددنمایی نداشتم ،بلکه از رو واقع آن ذره
که در حساب ناید من هستم.
ثانیاً :عقید داعی اینست که گدینده و ندیسنده یا باید رسماً در مجالس درس و بحث فاالء صژحبت کنژد و بژرا
آنها بندیسد یا برا عمدم و طبقة متدسط .بدیهی است در این قبیی مدضدعا فاالء و اهژی علژم و فلسژفه کتابهژا
بسیار ندشته اند تکرار و تحریر نظیر آنها برا فاالء و طبقة وداص زیره بکرمان بردن است (کحامی التمر الی هجر و
داعی مسدده الی الناال) ولی برا عمدم و طبقه متدسط که همیشه اکثریت جامعه را تشکیی می دهند گفژتن و ندشژتن
مطالب علمی و فلسفی بکلی حلط و بی فایده و مدجب تاییع عمر آنها است .بایستی مطالب عالیه با بیژانی سژاده اداء
شدد.
ثالثاً :محرِّک داعی در اقدام باین کار ،آن نبدده است که قلم بدست گرفته و با ابتکار قد فکریّه و علمیّه کتاب جالبی
تحدیی جامعه بدهم؛ بلکه چدن باب مناظرا باز و مطالب عالیه ا بژا زبژان سژاده اداء شژد و در دفژاتر و جرایژد و
مجال ثبت شده بدد مقتای مدجدد گردید که از نظر مسلمین واصه هم وطنان گرامی بگذرد تا منصفانه قااو بحق
نمدده و فریب فریبندگان را نخدرند.
لذا این کتاب همان محاضرا و گفتگدهایی است که بین داعی و چند تن از علما تسنِّن رخ داده و ارباب جرایژد
و مجالِّ هند بدسیله مخبرین تندندیس حاضر در مجلس مناظره ،ضبط و در نامه ها یدمیة و هفتگی ودد مژنعکس
کرده اند و داعی در طی این کتاب همان سخنان و گفتگدها را که از رو جراید و مجالِّ

11

استنساخ نمدده ،بدون جر و تعدیی بنظر قاریین محترم می رسانم .فقژط در بعژض جمالتژی کژه بژین مژا رد و بژدل
گردیده(و لد با حربه منطق و دلیی و برهان جداب داده شده) ،بمقتاا وقت برا آنکه بهانه بدست بازیگران و ایژاد
مرمدز داده نشدد ،از نقی آنها درین مجمدعه ودددار و در نقی اسناد و مدارک و عبارا اوبار و مطالب تازه ا کژه
الزم بدد-نی به اقتاا حال ،تجدید نظر بیشتر نمدده و مبسدط تر در معرض افکار اهژی علژم و انصژار قژرار داده،
امیدوارم که اهی علم و فای و ادب ،با نظر ساده و اصال با این کتاب بنگرند و از وژدرده گیژر و انتقژادا ادبژی،
صرف نظر نمایند و چنانچه بسهد و اشتباهی برودرند حمض عین فرمدده و در مقام اصال باشند.
چه آنکه سهد و نسیان عاد ثاند بشر است و حیر از ذوا مقدسه انبیاء عظام و اوصیاء کرام از این لی ش لحد
مبرِّ نیست.
العتجالض الهل خبج و ارالب به آوهت
 .2اعتراضی است که ممکن است اهی وبر بنمایند که درین کتاب تازه ا نیست ،بلکه همان هایی است که در طژی
ه ار سیصد سال گفته و ندشته و بکرِّا تکرار گردیده و در کتب علماء مدجدد است.
جداب می گدیم مدضدعا دینی ،فرضیا علمی و مباحث ریاضی و فلسفی نیست که با تیییر زمان عدض گردد و
ابتکار ایجاد شدد .قرآن مجید و اوبار وارده و احادیث منقدله و وقایع تاریخ عدض شدنی نیست؛ والبته هر ولفی از
سلف ودد بهره بر می دارد .داعی هم آنچه دارم و بهره برداشته ام ،از آیا قرآن مجید و اوبژار و احادیژث منقدلژه و
وقایع وارده و تحقیقا ارباب علم و دانش بدده که در حافظة ودد ضبط و بمدقع ابراز نمددم.
العتجالض محتفظه کت الن و ارالب به آوهت
 .3اعتراضی است که ممکن است افراد ساد محافظه کار ظاهر بین طالب اتحاد اسالمی بنمایند کژه سژ اوار نیسژت
بدسیله نطق و قلم ،تحریک احساسا شدد و این قبیی کتب ممکن است تحریک احساسا نماید و بژاالوره مدجژب
تفریق
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کلمه و دودسته گی گردد.
بدیهی است آیین تقد ما نی دانیم .اگر ابتداء قلم بدست گرفته و وارج از علم و منطق و ادب ،جمالتژی ندشژته و
حمالتی نمدده و تهمتهایی ب نیم ،قطعا س اوار نیست.
ولی شخصاً با نظر محافظه کاران ظاهربین ،یعنی آن اشخاصی که معتقدند که با ذکژر حقژایق نبایژد مدجژب ازدیژاد
رنجش اهی تسنن گردید ،تا جایی که هیچ ندع مباحثا علمی و منطقی نشدد و در مقابی تهمتهژا و اهانتهژا هژم هژیچ
جداب داده نشدد ،مدافق نیستم و این روش را کامال ب یان عالم تشیّع می دانم؛ زیرا بشهاد تاریخ دیده شده هر قدر از
طرف ما سکد و پرده پدشی و محافظه کار گردیده ،از طرف بعض از آنها بدون رعایت هیچ اصلی از اصدل علم و
دانش و ادب و تمدّن و تدیّن ،پیدسته حمال شدید تدلم با تهمت و اهانت قلما و لسانا و عمال بمژا شژده و جامعژة
شیعه پیروان اهی بیت طهار را مدرد تاوت وتاز ودد قرار داده اند.
از راه تجربه ثابت و محقق آمده که هرچند از در محبت و دوستی وارد شده ایم و بتمام اعمال والف عقی و شژرع
آنها با دیده احماض نگریسته ایم و تمام فحشها و تکفیرها و تهمتهایی را که بعض ندیسندگان آنها به مقدّسژا مژا داده
اند صرف نظر کرده ایم در روش و رفتار آنها ذرّه ا تیییر پیدا نشده ،بلکه جر تر شده اند و هر مدقع که وقتی بدست
آوردند نیشها ودد را زده و ما را مدرد حمال شدید قرار داده و بطبقة عدام مشرک و کافر معرفی نمدده اند.
بدیهی است با تمام این مقدما  ،چنانچه اشخاصی رعایت ن اکت و جانب دوستی را بنمایند و حاضر بدادن جژداب
نشدند ،قطعاً در حدود وظیفه دار قصدر نمدده اند.
نه اینست که تصدر رود داعی ،مخالف اتحاد فیما بین مسلمین باشم ،بلکه طبق آیا قرآنیه و دساتیر عالیژة رسژدل
اکرم

و لیمه معصدمین از عتر طاهره جدّاً طرف دار این معنی هستم؛ چدن سعاد و سیاد و قدمیّت و ملیّت

اسالمیان در اتحاد عمدم طبقا مسلمین است ،ولی رعایت این معنی و حفظ ن اکت و مالحظه دوستی و اتحاد ،وقتژی
مستحسن و مثمر ثمر است که از هر
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دو طرف رعایت شدد .نه آنکه ما بعندان رعایت اتحاد و دور از نفاق حمض عین نمدده ،سکد اوتیژار نمژاییم ،بژر
عکس پیدسته از میان آنها افراد برواسته و بر والف ما قلم فرسایی نمایند .چنین سکد و حمض عینها قطعاً بارر
ما تمام می شدد.
به طدر قطع داعی ،طالب حفظ دوستی و صمیمیّت با برادران اهی تسنن و وداهان تحکیم روابط بین فرق اسژالم و
آرزومند حسن تفاهم کامی با آنان هستم و صال اسالم و اسالمیان را در حصدل این وضعیت می دانژم؛ ولژی بشژرط
آنکه برادران اهی تسنِّن و علماء و زعماء و قایدین و زمامداران آنها هم ودد را پایبند باین اصدل و طالب این دوسژتی
و یگانگی و اتحاد بدانند؛
و االِّ دوستی یک طرفی و رعایت یک طرفی و گذشت و حمض عین یک طرفی قابی دوام نیست.
چااااه خاااار

کااااه یاااا

باااای مهجبااااتوی الز و سااااج باااای

سااااج مهجبااااتوی

سااااج باااای

این ترتیب و روش یک طرفه و رعایت آن از جانب ما بدده است کژه در هژر دوره ا از لدوار مخصدصژا در ایژن
لدوار لویره ،بعض از ندیسندگان وقیح و بی همه چی

که ودد را بنام سنِّی معرِّفی نمژدده انژد ،وادار نمژدده بندشژتن

کتابها و مقاال جسارتها بمقدسا مذهبی ما بنمایند و امر را بعدام بی وبر کامال بر عکس نشان دهند.
و عجب آنکه با این همه تخطِّی و فحّاشی و اهانتها و تهمت ها ،باز ودد را ذیحق بدانند و اگر فرد یژا افژراد از
جامعة شیعه در مقام جداب و دفاع از حقدق حقه ودد برآید ،او را مدرد حمال قرار داده و ه اران کلمژا زشژت و
تهمتها که عادا دیرینه آنها است بآنان ب نند؛ چدن حربه عاج  ،فحش و تهمت و اهانت است(اول العی االوتالط).
وا عجب از همه آنکه علما ب رگ آنها هم جلدگیر از آن قلمها ننمژدده و آنهژا را منژع از حمژال و اهانتهژا و
فحشها و تهمتها نمی نمایند؛ بر عکس گله از ما می نمایند که چرا جداب آنها را می دهید و سکد اوتیار نمی کنید!!
ما دامی ما سکد و حمض عین می نماییم که آنها هم رعایت این معنی را بنمایند.
وقتی ما دیدیم امثال احمد امین ها ،قصیمی ها ،محمد ثابت ها،کرد علی ها،
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مدسی جار اللِّه ها و حیرهم را که در مقام جسار به مقدسا مذهبی شیعه بر آمدند ،علماء ب رگ اهی تسنِّن از جامع
االزهر مصر و سایر مراک علمی دمشق و بیداد و حیره رسما آنها را طرد و از نشر کتب و مقاال آنها  -که حکم مداد
محترقه را دارد  -جلدگیر نمددند ،ما هم با کمال صمیمیّت دست اتحاد بسد آنهژا کشژیده و دستشژان را صژمیمانه
فشار داده ،با اظهار عالقه تشکیی اتحادیه ب رگی وداهیم داد تا سیاد و سعاد از دست رفته را بدست آوریم.
ولی قطعاً ایاد مرمدز و ندیسندگان بی باکی در بین اند که ودد را سنِّی می ودانند و نمی گذارنژد چنژین اتحژاد و
صمیمیّتی تشکیی شدد و پیدسته با نیش قلمها شکستة ودد ،تخم نفاق و دوییت را در قلدب مسلمین می کارند.
آیا عقدل عقالء زیر این بار می رود و محافظه کارها قبدل می کنند که پیدسته مژا فحشژها و تکفیرهژا را بشژندیم و
تهمتها را بپذیریم و در مقام جداب برنیاییم.
آقایان محترمی که می گدیند تحریک احساسا نباید نمژدد ،آیژا نظژر بکتابهژا و مقژاال و حمژال بعژض از
ندیسندگان سنِّی نما نمی نمایند تا ببینند آن قلم ها شکسته است که تحریک احساسا می نماید ،نژه دفاعهژایی کژه
علماء و دانشمندان شیعه می نمایند.
اگر در لدوار لویره ،کتب و مقاالتی از علماء شیعه دیده شدد ،تمام در مقام جداب و دفاع از حقدق حقِّژه ناچژار از
بیانا و جمال تند بدده اند .جداب قلمها تندندیس را باید به تندندیسی داد .قطعا عقی هیچ ذ عقلی قبدل نمژی
نماید تا آن اندازه سکد و حمض عین بکار رود که زیر بار فحش ها و تهمت ها بروند.
چنانچه داعی از روز که مسندنشین تبلییا گردیدم و وظیفه ب رگ وعظ و وطابه و دفاع از حریم مقدس اسژالم
را بر عهده گرفتم ودد را آماد هر ندع حمله ا از لعاد نمددم ،چدن که به یقین می دانستم جنگ با عادا ورافژی
و لمیال شهدانی بشر بسیار مشکی است؛ قطعا جنگ با عادا ایجژاد دشژمنی مژی نمایژد .چنانچژه هادیژان بژ رگ و
راهنمایان عظیم الشأن آدمیّت که وداستند امم کج و معدج را بژراه راسژت بخداننژد و از إفژراط و تفریطهژا حیژدانی
بازدارند ،پیدسته مدرد حمال سخت جاهالنه قرار گرفتند و از هیچ ندع مخالفتی نسبت به آنها
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ماایقه ننمددند.
تاریخ حیا و زندگانی لنبیاء و اوصیاء کرام رو همین اصی ،پر است از حمال عجیبی که عقدل عقالء را محد و
حیران می نماید که مخالفین سر سخت آنها از هیچ ندع عمی زشت و قبیح و تهمت ها ناروا ودددار ننمددند .ما هم
که ودشه چین ورمن لنبیاء و پیر و طریقة آنها هستیم ،قطعاً بایستی انتظار حمال شدید و نسبت ها ناروا را داشژته
و در مقابی شداید و تهمت ها صابر باشیم ،تا با مدالی ودد محشدر و لجر و م د کامی نصیب ما گردد .بحمد اللِّه تعالی
تاکندن هم امتحان ودد را داده که هر اندازه اعاد داولی و وارجی داعی را هدف تهمتها و نسبتها بیجا قرار دادند(و
شاید کمتر کسی مانند داعی مدرد حمال و تهمتها ناروا قرار گرفته باشد)و به وسایی مختلفه تهدیدم نمددند ،نه تنهژا
در مقابی حمال گدناگدن در مقام دفاع از ودد بر نیامدم ،بلکه ثابت قدم تر و اسژتقامت بژر عقیژده ام بیشژتر شژد و
پیدسته رویه و رفتار و تاریخ حاال مدالی و ب رگان دین ،نصب العین داعی و می گفتم :الحکم هلل.
الگاااااج بگااااا

مااااان الز حکااا ا و فجماااااتن حااا ا وگااا ا

تیااااا خصااااا الز ساااااج

شکر می نمایم ودا متعال را که تا بحال با این همه تهمت ها ناروا و نسبتها بیجا ،حفظم نمدده و بر احتژرام و
محبدبیّتم اف وده تا بمردم بیدین ثابت کند که “من کان هلل کان اهلل له” ،هیچ گاه بشر قادر بمحد حق و حقیقت نخداهد
بدد.
گفتنااااد آن یهاااار الن چناااادالن وغ و بهتااااتن

باااج عیسااای بااان مجی اباااج ماااجی و حااارال ی

مااان کیسااات کاااه باااج مااان وتا ارالن وغ گفاااتن

چهاااات ی

وااااه قااااج

آفتااااتب وااااه ماااات

آن همه تهمت ها بیجا و نسبتها ناروا که بأنبیاء عظام و اوصیاء کرام زدند از قبیی نسبت زنا به مدسی کلیم اللِّه و
مریم بنت عمران والد ما جد معصدمه عیسی

و ساحر و جادوگر و کذاب و دروغ گد وداندن همة آنها ،گذشته

از آنکه در ثبا قدم و استقامتشان ت ل لی راه پیدا ننمدده ،درس عبرتی برا ما پیروان آنها گردید که از میدان فحش و
تهمت و تکفیر فرار ننمدده ،بلکه بر عقید ودد ثابت و در میدان مبارزه قد تر باشیم؛ چه آن که دیژدیم اعژاد دیژن
نتدانستند بانداع تهمت ها نام نیک آنها را از میان ببرند و آنها را منفدر جامعه نمایند.
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مانند معاویه علیه الهاویه که برا محد نمددن نام مبارک علی

چه جدّیت ها کرد ،بهر عمی زشتی تشبث نمدد،

با تهمت ها ناروا از قبیی نسبت تارک الصاله و جاه طلبی و ایجاد فتنه در مدینه و دوالت در قتی عثمان و حیره بژآن
حار دادن ،عامه مردم را بلعن و سبّ بر آن ب رگدار وادار نمدد که مد هشتاد سال در منبر و محراب علنژی و بژر
مال و إلی الحال در وفاء ،مدرد عمی اتباع ودارج و نداصب است!!؟.
آنچه امدیها سعی و کدشش برا محد نام مبارک آن حار نمددند ،نتیجه بر عکس داد وددشان از میان رفتنژد و
نام ننگشان در تاریخ جهان ماند .نشانی حق و باطی همین است “و للباطی جدالن و للحق دوله”؛ ( )1حتی از قبدل آنها
هم در عالم اثر نیست ،کسانی که دمشق و شام را دیده اند ،متحیر می شدند با کثر عالقه ا که الحژال هژم اهژالی
شام به معاویه دارند ،مع ذلک از قبدر بنی امیه عمدما و معاویه و ی ید وصدصا اثر نمی باشد ،ولی قبدر عالیه علی و
اوالد امجاد آن ب رگدار

در هر گدشه و کنار بالد کالشمس فی رابعه النهار ظاهر و هدیدا و م ار عارف و عامی و

شاه و رعیت می باشد؛ حتی در ودد شام که معاویه آن والفت با اقتدار را چند روز بکار برد ،از قبرش اثر نیست
ولی قبرستان بنی هاشم باندار مقدسه حار هاشم و سکینه و فاطمه و عبد اللِّه جعفر طیار و حیرهم حتی بالل مژؤذن
آن وانداده روشن و دروشنده می باشد .عالوه بر قبر با عظمت و قبه و بارگاهی بنام عقیلة بنی هاشم صژدیقه صژیر
زینب کبر سالم اللِّه علیها در یک فرسخی شام که م ار عمدم است ،جنب مسجد امد قبر کدچک ظریفی اسژت بژه
نام ستی رقیه فرزند دلبند حار ابا عبد اللِّه الحسین

که گدیند مدقع اسیر در ورابژه شژام از دنیژا رفتژه و در

همان مکان دفن گردیده .هر سنی و شیعه که از آنجا می گذرد اظهار إرادتی بصاحب قبر نمژدده و از رو پرفتژد آن
پاره تن رسدل اللِّه استمداد نمدده ،عبدر می نمایند.
امروز هم اتباع همان اقدام ،عدض آنکه از وداندن تاریخ متنبه گردند و از دیدن قبدر و نژام نیژک و بژد آنهژا پنژد
گرفته ،هدشیار گردند و از اعمال زشت ودد دست
____________________
 -1برا باطی جدالنی است و برا حق دولت ثابت و برقرار.
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بر دارند ،پیدسته باب تهمت را برو فرد و افراد باز می کنند مانند بقایا ودارج و نداصب آن لیاد مرمژدز بیگانژه
پرست ،پیدسته مشیدل عملند.
گاهی حمله بعلی امیر المؤمنین

و اهی بیت از عتر طاهره می نمایند ،ماننژد مژردوخ(مژردود) و امثژال او از

مصریها و دمشقیها و حیره؛ گاهی حمله بعلماء و مبلِّیین شیعه نمدده که چرا تبعا لرسدل اللِّه مروّج طریقه عتر و اهژی
بیت رسالت می باشند آنها را بأنداع تهمتها گدناگدن بهر کس هرچه بتدانند نسبت بدهند .به مقتاا حال او از قبیژی
جمع مال و بی امانتی در حقدق مسلمین و گاهی بی قید در دین و بی عفتی در اوالق ،مدهدن و متِّهم می نمایند تژا
عقیده و اعتماد جامعه را سست و بآنها بدبین نمایند تا اثر از کالمشان رفته و محبتشژان از دلهژا وژارج گژردد .آنگژاه
بنتیجة ودد که حیران و سرگردان نمددن عدام است ،مدفق گردند زمینه را برا حلبه بیگانگان آماده نمایند.افی از آنکه
همان طدر که تهمت ها بانبیاء و اوصیاء بالاثر ماند و محبدبیت آنها روز بروز در جامعژه زیژادتر شژد ،امژروز هژم
تهمت ها بعلماء و وعاظ و مبلیین که ودشه چین ورمن آن ذوا مقدسه هستند ،بالاثر روز بژروز در دلهژا مژردم
بیشتر جا دارند تا دشمنان بفهمند :م اک هلل اک اهلل هل )1( .ودا متعژال در آیژه  32سژدره (3تدبژه) :فرماین
ُ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ ٰ َ ْ ٰ ْ َ َ ْ َ ٰ ُ ٰ َ ْ ُ َّ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ
()2
اّلل بِأفنا ِه ِهم و یأب اّلل إِل أ ی ِتم ننره و لن ک ِره الٰکٰفِرو
ی ِری و أ یط ِفؤا ننر ِ
گجالبلاااه پاا کناااد یشاا ( یشاااه ال )بسااارز

چجالغاااااای ال کااااااه الیااااا بااااااج فااااااجوز

والصة کالم ،فحش و تهمت که عاد دیرینة مردمان بی مایه و عندد اسژت ،اگژر شخصژی باشژد ،قابژی تحمّژی و
گذشت و عفد و احماض است ،ولی اگر تهمت ها ندعی باشد قابی تحمّی و گذشت نیست .سکد در اینجا بی معنژی و
ج عج دلیلی ندارد .عینا مثی آن می ماند که دو نفر هم نبرد در مقابی هم قرار گیرند ،دست یکی را ببندند
____________________
 -1کسی که با ودا باشد ودا با اوست.
 -2دشمنان دین می وداهند که فرونشانند ندر ودا را(که آن چراغ دروشند علم و دین و حجه داله بر وحدانیت او)بنفس تیره و گفتار
جاهالنه و با دهنها ودد(یعنی بتهمتها و تکذیبها که بر زبانها جار نمایند)وامدش کنند و نمی وداهد وژدا متعژال مگژر آنکژه تمژام
گرداند دین روشن ودد را گرچه مکروه طبع کافران و دشمنان دین مبین اسالم باشد.
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و بگدیند :صال نیست جنگ کنی صبر و تحمی و سکد بنما تا ایجاد نفاق و دوییت نگردد ،ولی دست طرف را بژاز
بگذارند که هرچه می وداهد بکند.
قطعاً در مقابی این قبیی اشخاص اگر سکد شدد ،عالوه بر ثبد عج  ،باعث گمراهی بژی وبژران گژردد و البتژه
چنین سکدتی جرم ب رگ است؛ برا آنکه در حدیث است که رسدل اکرم

فرمدد ( :اذا ظهرت ابلن

فُُعنالم

ا یظهر عُمه و اذا کتم فعُیه لعنه اهلل) )1( .البته در امدر شخصی انسان باید با تحمی و با گذشت باشد ولی در امژدر
عمدمی بر والف باید ویلی صریح اللهجه و سخت و سمج باشد.
این درس عمی را از اجداد ودد دارم که زیر بار امثال معاویه و ی ید نرفتند قیام و مقاومژت در مقابژی ظلژم و بژی
()2

قاندنی نمددند و فرمددند( :المد ویر من رکدب العار).

بدیهی است هر مظلدمی که قادر از دفاع باشد و دفاع از حق ودد ننماید ،وصدصا وقتی که مژانعی در بژین نباشژد
قطعا به سکد ودد ،کمک یار ظالم وداهد بدد.
در اینجا ممکن است مدرد سؤال بعای قرار گیرم که چه واداشت مطالبی که بین شما و برادران اهی تسژنن در سژی
سال قبی مدرد بحث قرار گرفته ،الحال بنشر آن اقدام نمدده اید؛ البته ایراد است بجا .نظر به آن چه قبال عرض کژردم
که داعی طالب شهر و وددنمایی نبدده و بآفا شهر و وددنمایی کامال واقفم(چنانچه عمال هژم همژه دیژده انژد)،
تاکندن زیاده از  32جلد کتاب در فندن مختلفه ندشته ام و ابدا بفکر تظاهر نبدده ام ،ولی اویرا جهاتی محرک داعژی در
طبع و چاپ این کتاب گردیده.
از اطراف قلم ها ویانتکار مفسدان و لسان باز گران ،بنا جدالن را گذاردند چدن میدان را والی دیدند ،هرچه
وداستند گفتند و هرچه تدانستند ندشتند .آر !
شااااااب پااااااج بااااااتزیگج میااااادالن شاااااار

مهاااااج خشاااااند چاااااه پنهاااااتن شااااار

____________________
 -1زمان ظهدر بدعتها بر عالم است که علم ودد را در دفع بدعتها ظاهر نماید و اگر کتمان و ودددار نماید پس لعنت ودا بر او باد.
 -2کشف الیمه ،ج،2ص ،242معارج الدصدل ،ص.36
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مخصدصاً در مصر(که یکی از مراک علمی و شهرها دانش اسالمی امروز بحساب آمده)متأسفانه ایژاد مرمژدز
جدّا بکار پرداوتند نفیاً و اثباتاً وددنمایی ها نمددند و بدسیله نشر کتب و مقاال  ،امر را بر عدام و بی وبژران مشژتبه
نمدده و برادران مدحد جعفر را در نظر برادران حنفی و مالکی و شافعی و حنبلژی ،مشژرک و کژافر و حژالی معرفژی
نمددند .ولی بعای از آنها که نمی تدانم ودد را راضی نمایم و آنها را ج ء ایاد مرمدز به حساب آورم ،چدن اهی علم
و قلم می باشند(و داعی بتفاسیر و کتب و مجال علمی آنها عالقه مند و مأندس می باشم) رو عاد ولفا عن سلف
بسیار مؤدب و در لفافه و گاهی از ادب وارج ،علنی و بر مال کتابهایی مشتمی بر تهمت ها ناروا و دروحها شاودار
مانند(السنِّه و الشیعه)نشر داده و نیشهایی بعالم تشیّع زده و می زنند.
ولی بر عکس بعض از آنها چنان لکه ها تاریخی برا ودد در تألیفا گذاردند که هرگ پژاک نگژردد و بعژد از
گذشت سالها و قرن ها ،دانشمندان بی طرف آنها را مردمان میرض یابی ،اطالع از وقایع تاریخی بشناسند.
غجض و زی کتج هیکل مصجی
مانند دکتر محمد حسین هیکی مؤلف کتاب حیا محمّد

که حرض رانی یا بی اطالعی ودد را در ندشتن آن

کتاب ظاهر نمدده!! .چدن علی القاعده رسم است کسی که زندگانی فرد از رجال روحانی یا سیاسی را مژی ندیسژد،
باید از حین والد تا دم مرگ تمام وقایع زندگانی او را ضبط نماید ،و اال اگر نقصانی در آن تاریخ باشد ،ندیسژنده را
یا بی اطالع و یا میرض می ودانند و ب رگ ترین نقص برا مدرّخ آنست که در ندشتن تاریخ اعمال حرض نماید.
در تاریخ زندگانی رسدل اکرم

یک روز مهمّی بدده و آن هیجدهم ذ حجه الحرام سال دهم هجر است که

پییمبر از سفر مکه(حجه الدداع) برگشته و در صحرا ب رگی بنام حدیر وم که من لگاه نبدده هفتاد ه ار جمعیت حژاج
یا بعقیده بعض از اکابر علماء عامه مانند امام ثعلبی در تفسیر و سبط ابن جدز در تذکره و دیگژران یکصژد و بیسژت
ه ار جمعیت را در آن صحرا سه روز نگاهداشته وقت ظهر بعد از نماز منبر رفته وطبه ا ودانده عهد و پیمانی
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با مردم بسته و امت را امر ببیعت با علی بن لبی طالب(

)نمدده و آن سه روز از روزهژا مهژم تژاریخی زنژدگانی

رسدل اللِّه بدده است
وقایع تژاریخی آن روز بژ رگ را ذکژر

نمی دانم چرا آقا دکتر هیکی در کتاب تاریخ زندگانی رسدل اکرم
ننمدده(یا بقدل بعای در چاپ اول نقی نمدده و در چاپ دوم محد نمدده)؟!!

اگر بگدیند :در تاریخ زندگانی رسدل اللِّه همچد روز نبدده ،قطعا والف فرمدده اند .برا آنکه علماء ب رگ سنی
عمدماً و کسانی که مراتب علمی آنها بمراتب از آقا دکتر هیکی باالتر بدده ،در کتب معتبره ودد ثبت و ضژبط نمژدده
اند.
برا کشف حقیقت و پی بردن باسناد حدیث حدیر این روز مهم تاریخی از کتب اکابر علما عامه مراجعه کنید بژه
همین کتاب تا بدانید چنین روز وجدد داشته و بسیار مهم هم بدده است.
پس چرا ایشان نندشتند ،قطعا نمی تدانم بگدیم بی اطالع از تاریخ بدده اند؛ زیرا کسی که بمقژام اسژتاد و وزار
فرهنگ می رسد ،این اندازه بی اطالع از تاریخ نخداهد بدد ،آن هم تاریخ اسالم؛ پس حتمژا حژرض ورز گردیژده و
تحت تأثیر عاد قرار گرفتند و ویال نمددند بنندشتن ایشان یا امثال ایشان ،حق از میان می رود و حال آنکژه ایشژان
ودد را ضایع نمددند ،واالِّ محال است حق از میان برود.
ویساااااا خفّتشاااااا

الو عاااااادوی خااااااری

عاااااادوی آفتااااااتب

آمااااااد

حجااااااتب

ه ار و سیصد سال متجاوز است که امدیها و ودارج و نداصب و اتباع آنها وداستند این چژراغ را وژامدش کننژد،
نتدانستند .چگدنه آقا هیکی و امثال آنها چنین قدرتی دارند؟ قطعا ج فااحت در دنیا و آور نتیجه ا نصیب آنها
نخداهد گردید.
به قدل امام شافعی(محمد بن ادریس)که گدید:
تتجب الس الز حتن علی بن أبی طترب(
وستتن الو الز ال تقیه و تجس الز العت ی حقتی
و منتقب آن حضج ا پ

)که شانتن آن حضج الز وی بغض و کینه فضتیل الو ال پنهتن می ال ودا
ال الظهت وای ال ود .مع ذر

تات کتتبهت الز وس و شان پج الس الز فضتئل

متلر می شر ح و حقیق هیچ گت زیج پج وای متود متوند آفتتب که الگج چند وزی زیاج پاج

ضخی البج باتودا عتقب ظتهج خرالهد گش .
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بدیهی است مدرخ و ندیسنده هر کس و دارا هر عقیده باشد ،قلم که بدست گرفت بایژد بیطرفانژه بندیسژد و اگژر
ویلی بی طاقت و عصبانی و ناراضی از پیش آمد تاریخی می باشد ،پاورقی بدهد و مخالفت ودد را ظاهر کند(چنانچه
بعای نمددند)نه آنکه بکلی ترک نقی نمدده و ودد را میرض معرفی کند .واقعا جا بسی تأسژف اسژت کژه ج ییژا
زندگانی آن حار  ،حتی امدر داولی واندادگی را که اوالقا نباید بندیسد ،مانند شدوی و م احی کژه بژا عایشژه در
بستر بیمار نمدده ندشته است ولی یک چنین واقعة مهمی که در حادر ه اران نفر صدر وقدع یافته تژرک نمژدده!
نعدذ باهلل من التِّعصب و العناد .والصه از این قبیی ندیسندگان که تحت تأثیر عاد قلم فرسایی کرده انژد ،بسژیار مژی
باشند.
ولی بعض از آنها تندتر رفته و قلمها شکستة ودد را بر والف حق و حقیقت رو ورق پاره هژا آورده و حقژایق
را مستدر و باسالم و اهی بیت پییمبر بجنگ برواسته اند.
واقعا جا بسی تأثر است ،افراد دانشمند که بمقام استاد در جهژا علمژی و ادبژی برسژند ،بژدون تفکژر رو
عاد  ،کتابهایی بندیسند و مطالبی در آن درج نمایند که بکلِّی والی از حقیقت و صرف افترا و هر بیننده ا را بتعجژب
آورد که چگدنه مرد دانشمند سند بی اطالعی یا حرض ورز ودد را در دسترس عمدم قرار داده؟!
الحاد المین مصجی و فجج النسال
مانند احمد امین ندیسند معروف مصر که دو کتاب از تألیفا او بنام فجر االسالم و ضژحی االسژالم بدسژت مژا
رسیده ،با مقدمه ا که دکتر طه حسین بر آن ندشته و در آور آن مقدمه صریحا می گدید:
بدون ترس و ودف می گدیم که من و احمد امین با هم متحدیم تا حقایق را مجرد نمژدده در معژرض عمژدم قژرار
دهیم؟!
باید به آقا طه حسین گفت ،اشتباه کرده و از تاریخ عبر نگرفته اید که از ه ار سال قبی تا به حال ،برادران شما
قد تر از شماها اتحاد نمددند ،نتدانستند ندر والیت را وامدش کنند ،برا آنکه در قرآن
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َ ُٰ ُ ُ َ َْ َ َ ْ ُ َ
نرهِ و لن ک ِره الٰک ٰ ِفرو
فرماید و اّلل م ِتم ن ِ

( )1مطالبی که در این کتاب ندشته شده ،هرگ از قلژم یژک عژالم متژدین

سنی و مرد دانشمند مطلع منصفی جار نمی گردد؛ زیرا از البال اوراق این کتاب عین عقاید کژه قرنهژا وژدارج و
نداصب ندشته اند و تهمتهایی که بعالم تشیّع زده اند ،ظاهر و هدیدا می باشد .و کامالً بی اطالعی از عقاید ملی یا حرض
رانی ندیسنده ،بارز و آشکار است.
ولی شنیده ام بداسطة جدابهایی که داده شده و فشارهایی که به مؤلِّف وارد آمده ،در چاپ جدیژد بعژض مطالژب را
حذف نمدده اند .چدن چاپ ثاند را ندیده ام ،نمی تدانم قااو در چگدنگی آن بنمایم ،ولی همین قدر می دانم عقالً
و منطقاً ،بلکه دیناً حذف کردن تهمت ها تنها مفید تام نیست .بلکه باید صریحاً بندیسند آنچژه قژبالً ندشژتیم ،وژالی از
حقیقت بدده.
ثانیاً :بر فرض صحت در کتاب عربی ،حذف کردن جبران وسارتهایی که از ترجمه فارسی آن اگژر بژبعض جدانژان
پارسی زبان بی وبر بی ورد وارد آمده ،نمی نماید.
لذا ما ناچار شدیم برا بیدار آن دسته جدانانی که اگر تحت تأثیر کلما فریبند این قبیی ندیسژندگان بژی میژ
قرار گرفته اند ،با نشر این کتاب کشف حقایق نماییم.
ارالب کتش الرغطتء بتحاد المین

کتتب الصل الرشیته

ودشبختانه وقتی که آن کتاب را مطالعه نمددم که کتاب مقدّس اصی الشیعه و اصدلها تألیف آیژه اللِّژه مجاهژد فخژر
الشیعه و ناصر الشریعه ،حار آقا شیخ محمّد حسین آل کاشف الیطاء ()2دامت برکاته از نجژف اشژرف در جژداب او
منتشر شده
____________________
 -1سدره تدبه ،آیه.32
 -2مرحدم آیه اللِّه کاشف الیطاء از مفاور اکابر علما شیعه و از مراجع تقلید ساکن نجف اشرف بددند در تابستان گذشته جهت تییر آب
و هدا بکرند در واک ایران آمدند .متأسفانه صبح دوشنبه هیجدهم ذ القعده ،الحرام  1333بعد از ادا نماز صبح بسکته قلبژی دار فژانی
را وداع گفته جامعه مسلمین بالخصدص شیعیان از این ضایعه اسفناک متألم و متأثر گردیدند .جناز آن مرحدم
و احتراما دولتین ایران و عراق بنجف اشرف حمی در مقبره مخصدصی در واد السالم دفن گردید.
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با تشییع عمدمی ملی

بدد؛ (الحق کتابی است بسیار عالی و متین و ساده و بر هر فرد شیعه الزمست یک جلد از آن کتاب را در من ل داشژته
باشد و باهی بیت ودد بیامدزد تا بحقیقت مذهب ودد آشنا شده فریب بازیگران را نخدرند).
وداوند متعال تدفیق کامی عنایت فرماید بفاضی دانشمند معاصر شاه اده واال تبار علی رضا میژرزا وسژروانی کژه
برا استفاده فارسی زبانها بپارسی ترجمه نمدده اند بنام(ریشه ها شیعه و پایها آن).
عالوه بر احمد امین ندیسندگان دیگر در مصر و دمشق چدن محمّد ثابت در الرجرره فی بار شاج الن وای و
عبد اللِّه قصیمی در الرصّجال بین النسال و الررثنیه و محمّد کرد علی در القرالرنات و الفتترنات و محمّژد سژید گیالنژی در

شجی

ضی و شیخ محمّد وار در محتضجال تت ی النم النسالمیه و مدسی جار اللِّژه در الررشایته فای وقاد

عقتید الرشیته و دکتر طه حسین در الرتثاتن و دیگران به ندشتن کتاب ها و مقاال و مجال و جراید ،قلژدب شژیعیان
را جریحه و به تهمت ها بسیار و اهانتها بی شمار بین برادران مسلمان (سنی و شیعه)کدورتها ایجاد می نمایند.
عجبا عدّه ا از فاالء ایرانی هم دانسته یا ندانسته یعنی باررها آن واقف بدده یا نبدده ،این قبیی کتب را ترجمه
بپارسی نمدده و در دست رس جدانان ظاهر مسلمان بی وبر از مباد اسالم و تشیّع قرار داده و آنها را بمبژانی عالیژه
دین و مذهب مشکدک نمدده.
این کتاب ما برا مصر و مصریها و احمد امین و امثال آنها آماده نشده؛ چه آنکه آنها دید انصاف را بسته و عینژک
بدبینی زده و با نظر تعصّب و عناد ،حقایق را می نگرند.

َ ُ َ ِّ ُ َ ْ ُ ْ ٰ ُ َ ٰ َ َ ْ َ ْ ْ
ْحنه لُِ ُمنؤ ِم ِن َ َو ل ٰ
وداوند متعال در آیة  82سدره (13بنی اسراییی) فرماید و نَنل ِم القرآ ِ ما هن ِشنفا و ر
ٰ َ
ٰ
یَ ِزی ُ الظال ِ ِم َ ِإل خ ٰسارا (.)1
پس نشر این کتاب برا بیدار جدانان نارس و برادران بی وبر پارسی زبان می باشد که فریب فریبنژدگان را مژی

ودرند؛ چه آنکه دستگاه هایی در همین تهران به
____________________
 )1 -1و ما آنچه از قرآن فرستیم شفا دل و رحمت الهی برا اهی ایمانست و لکن ظالمان را بج زبان چی
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نخداهد اف ود.

کار افتاده که گردانندگان آنها بصدر شیعه ولی در پس پرده ،بعقید وهابیها و نداصب و بقایژا وژدارج و طرفژداران
امدیها می باشند که عالوه بر نشریا فاسده ،با نطق و گفتارها فریبنده ،به نام طرفدار از اتحاد اسالم ،جدانژان بژی
وبر را منحرف و مت ل ل می نمایند (که یکی از آن نشریا مرتب برا داعی می آمد چژدن هرکجژا سژراب را آب و
مطالب را وارو نشان می دادند داعی ،در جداب برمی آمدم و آنها ناچار می شدند جداب را در نشریه ودد منتشر کنند،
چدن این عمی بر والف میی و رویه و عقیده آنها بدد .بعدها از آن نشریا برا داعی نفرستادند تا از جدابها داعژی
مصدن بمانند و رویه ودد را که اشتباه کار بر بی وبران ،باشد عملی نمایند).
لذا الزم است آن جدانان بی وبر ،با کمال بی طرفی با دید انصاف ،بدون تعصب و عناد این کتاب را دقیقانه مطالعه
نمایند تا بدانند آن قبیی اشخاص در وارج و داوی تنها قاضی رفته ،اباطیلی بنام حق انتشار دادند.
و بفهمند که آنها ایاد مرمدز هستند که برا از هم پاشیدن اساس قدمیت و ملیت ما فعالیتهایی می نمایند؛ بلکژه
بی دینانی هستند مستقیماً یا حیر مستقیم ،دست نشانده بیگانگان و مرتبط بژا دسژتگاهها جاسدسژی آنهژا کژه بقژدل
امروزیها افراد حسّاس ستدن پنجم بیگانگان اند که وظیفه آنها در این مملکت ،تدلید نفاق و اوژتالف در بژین جدانژان
شریف و ملِّت نجیب ایرانی می باشند.
این قبیی اشخاص در لباسها مختلف مشیدل انجام وظیفه اند؛ حتِّی در لباس مقدّس روحانیّت (که بحمد اللِّه ملژت
بخدبی آنها را می شناسند) .مانند گرگی که بجلد میش رفته یا دزد که عمامه به سر گذارده ،برا ربددن گدهر گژران
بها ایمان مردم وددنمایی می کنند.
چنانچه در نیم قرن اویر ،بسیار با این لباس مقدّس به نام طرفدار از اتحاد اسالم ،تیشه بریشه اسالم و تشیّع می
زدند و مرام نداصب و ودارج را بصدر دل سدز دین ،در جامعه نشر داده ،گاهی انکار رجعت و معراج رسدل اللِّژه
و شفاعت و ع ادار و زیار قبدر اولیاء اللِّه و اهی بیت عتر و طهار پییمبر
مقدسه روحانیت و اهی علم و دانش را حیّا و میّتا مدار کار ودد قرار داده اند.
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نمدده و اهانژت بژه مقامژا

مج وخ کج ستتوی و ودالی التحت و تجهت ( )9آن
مانند شیخ مردوخ (مردود) کردستانی(ظاهر سنی)و بی وبر از کتاب و سنت که بنشر کتابهژا چنژد ظژاهرا بنژام
طرفدار اسالم (و در معنی بطرفدار ودارج و نداصب و امدیها) نیشها ودد را زده و تخژم تفرقژه و نفژاق را بژین
مسلمانان پاشیده و باطن کثیف و عقیده سخیف ودد را ظاهر نمدده .در دوره حکدمت قبی ،از طژرف سژلطان وقژت از
شعاع عملیا او جلدگیر شده ،بعد از شهریدر  1322که بیگانگان این مملکت اسالمی شژیعه را بژدون حژق اشژیال
نمددند ،پروبال بازیگرها باز شد ،جدّا نشریا ودد را به نفع آنها عملی نمددند.
از جمله نشریا او کتاب (ندا اتحاد) است (که بر عکس نهند نام زنگی کافدر) که از نشر این کتاب نه فقط جامعه
شیعیان را عصبانی و متألم نمدده ،بلکه اکابر علما اهی تسنن را متأثر و به نشر مقاال در مجالِّ  ،او را از ودد طرد
نمددند؛ زیرا در این کتاب اهانتها و جسارتها باالتر از آنچه بعای از مصریها نسبت بمقام مقدّس امیر المژؤمنین علژی
نمددند ،ب یر قلم شکسته ودد درآورده و عقاید ودارج و نداصب و امدیها را تجدید نمدده .نه همژان معرفژت بژه
مقام مقدّس آن حار بدسیلة کتاب و سنت و اوبار نداشته ،بلکه ثابت است دشمن سرسخت آن حاژر و طرفژدار
جدّ امدیها بدده.
در اول آن کتاب ،با کلما عدام فریبانه ،مانند آدم دلسدز بی طرف ،دم از اتحژاد و یگژانگی مسژلمین مژی زنژد
فریقین شیعه و سنی را نصیحت و برهبر ودد دعد به ترک عقیده تشیّع و تسنِّن می نماید .وقتی آدمی دقیقانه کتاب
را مطالعه می نماید ،می فهمد که هدف و مقصد و دعدتش بنداصب و امدیها و پیرو از نیّا ناپاک مژدال او معاویژه
بن ابی سفیان می باشد؛ حافی از شعر شاعر عرب که گدید:
و ماااااان یکاااااان الرغااااااجالب رااااااه راااااایال

یااااااجّ باااااه علااااای ایااااا

خاا ادال زالن خجقااااه بیاااا ال الساا ا صااااد باااات

کاااااه صاااااد بااااا بتشاااااد

____________________
 -1ترها  :سخنان بیهدده.
 -2هر کس را که کالغ دلیی و راهنمایی او باشد-می برد او را بر سر سگها مرده.
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الرکاااااالب

()2

آساااااتینی

دیگر گدید:
سااااااااایهدیه سااااااااابیل الرهاااااااااترکین

الذال کااااااااتن الرغاااااا اجالب ریاااااااال قاااااااار

()9

در کتابش دم از اتحاد می زند ،در حالتی که به نیش قلم (شکستة) ودد تخم نفاق پاشیده و به دستدر اربابژان و بژا
عقید ثابت ودد ،مدالنا امیر المؤمنین را در جمیع مراحی مقصّر و معاویه علیژه الهاویژه را تبریژه و بژا منتهژی درجژه
جسار  ،کلما اهانت آمی بساحت قدس آن حار وارد نمدده؟!
اولین روز که کتابها او را وداندم ،فهمیدم که صاحب این نام محرِّف هرگ سنِّی نمی باشد ،بلکه قطعا امد و از
پیروان عقاید ودارج و نداصب می باشد که برا لکه دار نمددن برادران اهی تسنن باین لباس درآمده و یژا بژی دینژی
است که برا رسیدن بهدف و مقصد ودد که جاه و مقام و شهر یا چی دیگر باشد ،مرتکب هر عمی زشت و قبیحژی
می شدد .چنانچه اهالی کردستان مخصدصاً علما محترم آنها بخدبی شاهد حاال او بدده و هسژتند و از چهژی سژال
قبی که به طرفدار ساالر بجنگ این ملت بیچاره قیام نمدده ،عملیا او مدرد تدجه تمام اهالی حرب ایران بخصژدص
مردمان محترم سنندج و کردستان می باشد.
عجب است یک آدم فتنه جد ،اینک طرفدار اتحاد اسالم گردیده و زیر پرده طرفدار اتحاد ،عقاید مشئدم وژدد را
ظاهر نمدده و به شیعیان مدحد پاک و مدالی با عظمت آنها از عتر طاهره تاوته و در والل سطدر کتاب ،مدالنا امیژر
المؤمنین

را ناالیق و سفِّاک و شیعیان را مشرک معرفی نمدده .واالِّ هیچ سنی بقدل وددشان(چهژار یژار )حاضژر

نمی گردد نسبت بساحت قدس امیر المؤمنین

که وداوند آیه تطهیر در شأن او فرستاده -چنانچه در همژین کتژاب

مشروحاً ذکر شده و در آیه مباهله ،آن ب رگدار را به من له نفس رسدل اللِّه

معرفی نمدده و از جمیژع ارجژاس و

نقایص و وطا یا پاک و پاکی ه و مبرا فرمدده ،بتازد و ودرده گیر کند)2( .تا آنجا که در
____________________
 -1زمانی که کالغ دلیی و راهنما قدمی باشد-زود است آنها را هدایت نماید براه هالکت و نیستی.
 -2چنانچه در (جلسه هفتم) از همین کتاب مشروحاً در این باب ،بسط کالم داده شده است.
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ص  23ندا اتحاد (چاپ دوم 1324 ،شمسی ،شرکت سهامی چاپ فرهنگ) در تحت تیتر(عمده م الق و م الِّ امیر)،
سی ده سهد و وطا و نقص بآن حار نسبت داده که تمام آنها افک و تهمت هایی اسژت کژه از نشژریا و جعلیژا
مدال او معاویه علیه الهاویه ،و اسباب دست ودارج و نداصب و بقایا آنها بدده و می باشد.
گرچه این شیخ مردود قابی اعتنا نبدده که نام او برده شدد و ویلی هم متأثرم که نژام محژرِّف او را اجبژارا در ایژن
سطدر آورده ام ،بدیهی است هر کلمه از کتاب او جدابها واضح منطقی دارد که این وجی مختصر مجال نقی تمام آنها
را نمی دهد ،ولی ناچارم برا بیدار و روشن شدن بعض از جدانان فریب ودرد وداب رفتژه ،بژبعض از جهژا آن
فقط اشاره نمایم:
در صفحه  3کتاب گدید“ :در زمان حار رسدل اسمی از شیعه یا سنی مذکدر نبدده است”.راجع بسنی شژاید آن
طدر باشد که ندشته ،ولی راجع بشیعه حلط رفته .ودبست ودانندگان محترم برا پی بردن به حلطکاریها او مراجعژه
نمایند به (جلسه دوم) همین کتاب تا روشن شدند که شیخ مردود تا چه اندازه ماننژد مژدالیش معاویژه کژذِّاب و دروغ
پرداز بدده.
ایااً در همان صفحه گدید و مؤسس اساس تشیّع ابن سباء یهدد بدده جداب ترِّهژا او در (جلسژه دوم و سژدم)
داده شده.
و در ص  5گدید“ :در قرن دهم هجر دوره سلطنت شاه اسماعیی مذهب تشژیّع در ایژران رسژمیّت پیژدا نمژدد”.
جدابش در (جلسه دوم) داده شده
و نی در همان صفحه گدید“ :ابد بکر اسن و اورع و الیق بمقام والفت بدده باین جهت مهاجر و انصژار بژا نهایژت
رحبت با او بیعت کردند”.
اوالً :جداب اسن بددن ابی بکر در (جلسه هفتم و دهم) داده شده.
ثانیاً :جداب اورع و الیق بددن ابی بکر را در (جلسه پنجم) مطالعه وداهید فرمدد.
و در ص  6گدید“ :دلیلی بر والفت امیر مدجدده نبدده” .برا روشن شدن دلیی و نص مراجعه شژدد بژه (جلسژه
پنجم) تا حقیقت واضح گردد.
و در همان صفحه منع نمددن عمر پییمبر

را از وصیت و مانع شدن از آوردن قلم و کاحژذ جهژه اجژراء امژر

وصیت را اعتراف نمدده ،ولی در مقابی
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تأویال بارده می نماید .برا پی بردن بأصی حقیقت الزم است مراجعه شدد در (جلسه هشتم) همین کتاب.
در ص  3حدیث با عظمت حدیر را بعندان دلیی بر والفت و امامت ،انکار نمدده و مطلب را بسیار ساده و کدچژک
جلده می دهد .بسیار الزم است ودانندگان محترم مراجعه کنند به (جلسه هشتم) همین کتاب تا عظمت مطلب را واضح
و آشکار مشاهده نمایند و لعن بر کذِّاب و دروحگد بنمایند.
واتز خرالودن البی بکج بت الم (به فجض ثبر ) ریل ح تقد

المج خالف وخرالهد بر

در ص  8گدید “ :چدن لبد بکر مدنس و یار حار پییمبر

بدده و در مرض مد بامر آن حار نمژاز را بژا

امت ودانده ،تمام امت باالتفاق با میی و رحبت تمام با او بیعت کردند”.
اوّالً :تدقف و مصاحبت چند روزه برا ابی بکر ،ممکن است افتخار باشد (چه آنکه هر جاهلی در مصاحبت عالم
افتخار دارد) ولی چنین مسافر و مصاحبت هرگ دلیی بر ثبد والفت نخداهد بدد .عالوه بر آنکه جداب آیه حژار
و استشهاد بآن را در (جلسه نهم) داده ایم.
ثانیاً :نیابت نماز ابی بکر از رسدل اکرم

بطدر قطع ثابت نیست بر فرض ثبد  ،دلیی بر حقانیت و حژق تقژدم

بر ولیفه منصدص ابد الفاایی نخداهد بدد.
چه ودبست برا تقریب اذهان مثلی آوریم :اگر پادشاهی که ولیعهد ثابت دارد ،هرگاه در بسیار از کارها از قبیژی
افتتا امکنه یا استقبالها یا شرکت در جشنها و حیره ،فرد از بستگان را بعندان نماینده ودد بفرستد ،آیا پس از مژرگ
پادشاه آن نماینده می تداند با عدّه ا  ،طرفدار دعد نیابت سلطنت نمدده و ولیعهد ثابت را از کار بر کنژار و وژدد را
سلطان بخداند؟ بدلیی آنکه روز بنمایندگی پادشاه در فالن امر یا جشن و یا استقبال شرکت نمدده و یژا در مسژافر
چند روزه ا با پادشاه بدده ام؟ قطعا جداب عند العقالء منفی می باشد.
مثی دیگر ن دیک تر بمطلب عرض کنم که اگر فقیه و مجتهد مریض گردد و فرد از اصحاب وژدد را بنیابژت
بفرستد و نماز جماعت را با مردم به جا آورد،
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آیا پس از وفا آن مجتهد و فقیه ،آن نایب نماز جماعت ،به استمساک نیابت نماز می تداند ودد را جانشژین آن فقیژه
مجتهد معرفی نمدده؟ بگدید :مسلمین مجبدرند تقلید از من نمایند و اگر تمرد نمایند از ربقة اسالم وارج اند!!
و اگر جماعتی مخالفت نمایند و بگدیند چدن ولیعهد مدجدد است-و این مقامی است که احاطة علمی بژر ظژاهر و
باطن شرع و شریعت در آن الزم است -عالوه بر واجد بددن جمیع صفا حمیده و اوالق پسندیده -فقط بژه محژض
چند رکعتی نماز نیابت وداندن یا چند روز در مسافر رفیق راه مجتهد بددن ایجاد فقاهت نمژی نمایژد .آتژش بژر در
وانه آنها ببرند با فحش و بد و اهانت آنها را بکشند و بیاورند و مجبدر نمایند که تسلیم گردند بجانشینی مجتهد و فقیه،
و اگر قبدل ننمایند مشرک و کافر و رافای وداهند بدد!!
آقایان! عاقالنه قااو نمایید .آیا جانشینی فقیه و مجتهد ،علم و دانش و احاطه استداللی بر احکام و قداعد دیژن
نمی وداهد؟ آیا بمحض نیابت نماز جماعت-فقاهت برا یک مسأله گدهر اندازه هم آدم ودبی باشد ،ثابت می گژردد
که مردم وظیفه دار باشند تقلید از او بنمایند؟
همچنین است مدضدع نماز وداندن ابی بکر با امت بر فرض ثبد  ،دلیی بر اثبا والفت و امامت مسلمین نخداهد
بدد؛ چه آنکه ثبد والفت عالوه بر نصّ جلی ،عصمت و اعلمیت و افالیت من جمیع الجها می وداهد.
منصفتوه قضتو کنید!
آیا چند شبی در مسافر با پییمبر بددن یا چند رکعتی نماز با امت وداندن (شما را بخدا قسم انصاف دهید) برابر

می کند با آن همه نصدص جلیه و وفیه و فاایی و کماال از قبیی حدیث الدار مع احادیث بسیار دیگر مانند حادی
الران ره و حدی الرادینه و حدی الرارالخت و حدی الرغدیج و آیت

الررنیه و مبتهله .باالوره ن ول سیصد آیه (بنا

بر روایا اکابر علما عامه که هر یک علی حده در متن کتاب مندرج است)در شأن مدالنا امام المتقین امیر المژؤمنین
علی بن لبی طالب

.

آیا آن کسی که بالفرض چند رکعتی نماز جماعت با مردم ودانده ،اولی بمقام والفت است یا آن کسژی کژه رسژدل
اکرم

او را الیق مقام والفت دیده و رسماً او
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را ولیفة ودد قرار داد (نه نیابت بنماز جماعت) و صریحاً با بیان“ :انت منی بمن له هارون من مدسی” ،جمیژع منژازل
هارونی را باستثناء مقام نبد برا آن حار ثابت نمدد که از جمله همان مقام والفت رسدل اللِّه

مژی باشژد

چنانچه در (جلسه چهارم و پنجم) همین کتاب مفصّال شر دادم -فتعتبجوال یت الوری النبصت .
ثالثاً :جداب از اجماع و تبعیت تمام امت را در (جلسه هفتم) مطالعه نمایید تا بمعنا اجماع و تبعیت تمام امت پژی
برید.
رابعاً :جداب کذب و دروغ شاودار او را که ندشته “تمام امت بمیی و رحبت بیعت نمددنژد” ،در (جلسژه هفژتم) را
مطالعه نمایید تا کذِّاب مفتر بازیگر را بشناسید
در ص  3ندشته است“ :علی و فاطمه(

)در مدضدع فدک بحکم ابی بکر قانع و متقاعد شدند ”.برا پی بژردن

باصی حقیقت مطلب مراجعه نمایید به (جلسه هشتم) همین کتاب تا روشن و بیدار شدید.
و نی در همان صفحه اشاره بحدیث ولِّت در فایلت ابی بکر می کند که پییمبر

فرمدد:

اگر م غری از خ ا بنا بند خُییل برای خند بگریم ابن بکر را خُیل خند قرار یم دادم.
این شیخ مردود اگر اهی فای و کمال و تحقیق بدد ،اول مراجعه می نمدد بکتب ارباب جر و تعدیی از اکابر علماء
اهی تسنن ،آنگاه استشهاد بحدیثی می نمدد که ال اقی در ن د ودد آنها مردود نباشد و این حژدیث نژ د محققژین اکژابر
علماء عامه از جملة مجعدال و کذب محض است .چنانچه عالمه ذهبی در می ان االعتدال( )1ذیی ترجمه حال (عمژار
بن هارون) و (ق عه بن سدید) گدید“ :این حدیث جعی و کذب محض است”.
بکریدن از این قبیی احادیث در فایلت ابی بکر بسیار جعی نمددند که در کتب اکابر علماء سنت ثبت است.
در ص  12گدید“ :اگر علی ذ حق در امر والفت بدد ،چرا قیام نکرد
____________________
می ان االعتدال ،ج ،3ص.131
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حق ودد را بگیرد؟” جدابش را در (جلسه نهم و دهم) مطالعه نمایید.
در ص  13گدید“ :علماء بصیر شیعه اقرار به همدرد ما دارند ”.اگر این شیخ حقِّه باز کذِّاب نبدد ،حق بژدد بژرا
وضد مطلب ،باسامی آن علماء و محی اقرارشان اشاره می نمدد ،چنانچه ما در متن کتاب ،ضمن گفتارمان در تمام ده
شب ،باقدال ده ها از اکابر علماء اهی تسنن با تعیین محی و نشانی و کتاب آنها متعرض گردیده ایژم کژه بنظژر قژاریین
محترم می رسد.
از ص  18تا ص  22بطرفدار از معاویه ،دالیی ماحکی اقامه می کند که معاویه را تبریژه و علژی

را مقصژر

نشان دهد و آن بیانا  ،تماماً دالیی محکمی است که این مردود امد و ناصبی و از هداوداهان جژدّ معاویژه ،بلکژه
تمام بنی امیه حشره اللِّه معهم می باشد .تا آنجا که در آور ص  18بعد از نقی وقایع صفین و تعیین حکمین گدید:
“تتبتین المیج یدود که الظهت ال متتویه سجالسج مبنی بج تقتضتی عدل و ال خرالهی السا و الظهات ال المیاج هااه الز وی
رجتج و عنت و خر خرالهی می بتشد”.

در ص  21انکار می نماید اهانت به علی

را که ب ور و جبر آن حار را کشیدند و بژرا بیعژت بژه مسژجد

بردند و نی صدما به بی بی فاطمه سالم اللِّه علیها و سقط جنین او را .جدابش در (جلسه هفتم) مدجدد است بعژد از
مطالعه ،حقیقت آشکار می شدد.
در ص  22تدسی بایمه از عتر طاهره را شرک و کفر و بت پرستی می داند جدابش در (جلسه سدم) داده شده.
در ص  23گدید“ :وداوند عالم ،رسدل

ودد را بلعنت مأمدر نفرمدده”.

مثی اینکه این مرد مرمدز با قرآن مجید هم بیگانه بدده و این همه آیا لعن را در قرآن ندیده که صریحا اقژدامی را
مدرد لعن قرار داده ،عالوه بر اوبار که در همین کتاب نقی گردیده که گروهی از امت را ملعدن ودانده ،برا روشژن
شدن مطلب و پی بردن بحال این مرد حیّال مکِّار به (جلسه ششم) مراجعه نمایید تا حقیقت مطلژب را بدسژت آوریژد.
گدیا این مردک آیه  62سدره (13بنی اسراییی) را ندیده که بنی امیه را با کمال صراحت لعنت کرده شده نامیده که مژی
فرماید“ :و الرشجج الرالتروه فی الرقجآن الر ” که
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مراد از دروت لعنت کرده شده در قرآن ،بنی امیه هستند؛ چنانچه امام فخر راز هم در تفسیر ( )1ودد نقی نمدده.
و نی در آیة  35سدره (33اح اب)فرماید :إ َّ َّاَّلی َ یُ ْؤ ُذو َ ٰ َ
اّلل ف ادلن ْ ٰیا َو ْاْلخ َره َو أَ َعن َّ ل َ ُه ْ
نهل لَ َعنَ ُه ُم ٰ ُ
اّلل َو َر ُس َ ُ
نم
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ٰ
()2
َعذابا ُم ِهینا
فرماید“ :کیس که َع و فاَمه را اذیت نماین  ،منرا اذینت نمننده و
آنگاه در اوبار بسیار  ،رسدل اکرم
کیس که مرا اذیت کن  ،خ ا را اذیت نمنده کیس که آنها را اذیت نمای  ،لعنت خ ا بر او باد و خ اون او را بنرو

در آتش افکن !”.
عالوه بر صراحت در اوبار به این تدضیحی که آن حار داده ،اذیت کنندگان به علژی و فاطمژه

عمژالً یژا

لساناً یا قلماً (مانند معاویه و امدیها و اتباع آنها از ودارج و نداصب علیهم لعاین اللِّه  -چدن کسرو و مردوخ مردود-
و امثال آنها ،مشمدل این آیه شریفه و ملعدن ودا و پییمبر می باشند) .برا کشف حقیقت و پی بردن بدالیی بیشتر بر
لعن ملعدن بن ملعدن معاویه بن ابی سفیان ،الزم است مراجعه نمایید به (جلسه نهم) تا روشن و بیدار شژدید از وژداب
حفلت و دشمنان ودا و پییمبر

را بشناسید.

و نی گدید“ :بر فاسق عاصی لعن جای نیست ”.بازهم می گدیم :این مردک از قرآن مجید بکلِّی بیگانه می باشژد و
آیا لعن را درباره آنها ندیده و دقت نظر در حقایق دین نداشته.
چه کنم که مقدمه ندیسی مجال شر و بسط مفصّی را بما نمی دهد و االِّ با نقی آیژا و اوبژار و تحقیقژا بلییژه،
رو ندیسنده را سیاه می نمددم .ولی برا روشن شدن مطلب اشاره ا می نمایم که این مردک نمی داند یژا اگژر مژی
داند برو ودد نمی آورد و عمداً سهد می کند که ما هم می دانیم هر فاسق و هر عاصی کافر نمی شدد ،ولی ملعدن می
شدد؛ چه آنکه هر عاصی ظالم و هر ظالم ملعدن می باشد برا آنکه مسلِّم است که ظالمین بر سژه طبقژه مژی باشژند:
طبقه اول کفار و مشرکین اند که ظلم به ودا
____________________
 -1تفسیر راز ،ج ،22ص.236
 -2آنان که ودا و رسدل

را(بعصیان و مخالفت)آزار و اذیت می کنند ،ودا آنها را در دنیا و آور لعن کرده(و از رحمژت وژدد

دور فرمدده)و برا آنان عذابی با ذلت و ودار مهیا ساوته است.
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نمدده و شریک برا ذا اقدس او جیِّ و عال قرار دادند (به مدضدع شرک و مشرکین در (جلسه سدم) همژین کتژاب
اشاره شده).
طبقة دوم ظالمین بنفس اند که معصیتهایی می نمایند ولی متعد بییر نمی باشند.
طبقة سیم معصیت کارانی هستند که بجان و مال و نامدس مردم متعرض اند و لد ظاهرا کافر نیستند ،ولی ملعدن اند؛
َ ََُْ
چه آنکه صریحاً در آیا قرآنیه ،آنها را ملعدن ودانده اند که از جمله در آیه  21سدره (11هدد)می فرماید :أل ٰ لعنه
ٰ ََ ٰ
الظالم َ
()1
اّلل َع
ِِ
ِ
را نمدده و گدید:

و در ص  26انکار وجدد حار مهد آل محمد

شیعیا گنین در کندیک در چاهل آب سامره پنها گردی ه و بع هم از هما رسداب بریو یم آی دنیا را پنر از

ع ل و داد یم کن !!.
این شیخ وقیح مردود و جعّال حیّال ،وجالت نکشیده که چنین دروغ واضحی را ندشته و نتدانسته (و هرگ نخداهژد
تدانست) کتابی را نشان دهد که در آنجا چنین وبر نقی شده باشد که حار مهد عجی اللِّژه فرجژه در چالژة آب
پنهان است و از آنجا ظاهر می شدد.
و حال آنکه ارباب وبر و تاریخ ندشته اند که بعد از وفا حار امام حسن عسکر

ولیفه معتمژد عباسژی

شنید که کددکی از اندرون بیرون آمد و جعفر(کذاب را) با وطاب “تأوِّر یا عمّ” از مقابی جنازه حار عسژکر بژر
کنار و ودد بر آن ب رگدار نماز گذارد ،فدر امر به احاار آن حار داد .وقتی رفتند دیدند سرداب من ل را آب فرا
گرفته و در آور سرداب حار مهد

مشیدل نماز است چدن نتدانستند در آب بروند ،بخلیفه وبر دادند امر داد

سقف سرداب را بر سر آن حار وراب نمایند .وقتی مشیدل وراب کردن شدند دیدند حاژر در سژرداب نیسژت.
فلذا معروف شد به سرداب حیبت؛ یعنی آن سرداب محیِّ حیبت آن حار گردید نه آنکه در سرداب پنهان گردیژده و
از آنجا ظاهر شدد.
____________________
 -1بدانید و آگاه باشید که لعنت ودا بر ستمکارانست.
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بلکه اجماعی شیعه امامیه و اکابر علماء عامه می باشد که زمان ظهدر آن حار از مکِّه معظمه جلده گر می شژدد
و عالم را پر از عدل و داد می کند.
عقید بدجدد حار مهد

اوتصاص به شیعه ندارد ،بلکه در کتب فریقین ثبژت اسژت و جمهژدر شژافعیه و

دیگران از علماء اهی تسنن به ن ول حار عیسی

در آور ال مان و در نماز اقتداء نمددن بحار مهد

را

معترفند .برا وضد مطلب و شناسایی کامی بحاال شیخ مردود بصفحا آور همین مقدمه و به (جلسه دهم) همژین
کتاب مراجعه شدد.
طرل عاج حضج مهدی خج عت

الس

و نی در همان صفحه حار مهد

را مدرد تمسخر قرار داده ،گدید“ :امام ه ار و دویست ساله قادر بحرکت

نیست و کار از او ساوته نخداهد بدد!”
این شیخ کدر دل وقیح بقدر ودا عقیده ندارد و نمی داند که این قبیی امدر از ندادر طبیعت و جژ ء وژرق عژاد
است و ودا قادر تدانا بعض افراد را نادرا از میان بشر باین ندع عمرها طدیی ردّا بر ارباب ماده و طبیعت انتخژاب
می نماید و قدا آنها را هم قدیّا محفدظ می دارد تا حجّت را بر دشمنان کدردل (چدن مردوخ و امثال او) تمام فرماید
و نمدنة کامی و شاهد زنده بر این معنی از قرآن مجید حار ند شیخ االنبیاء علی نبینا و آله و
آیه  14سدره (23عنکبد )صریحا می فرماید:
َ
ٰ َْ ََ َ
َ ََ ْ َ ْ َ ْٰ ُ
ْ َْ َ َ ٰ َْ
ٰ
َ
یهم ألف سنه ِإل َخ ِس ٰعما
و لق أرسُنا ننحا ِإل قن ِم ِه فُ ِبث ِف ِ

می باشد که در

(.)1

آنچه به صراحت آیه شریفه معلدم می آید ،مد دعد قبی از طدفان حار ند نهصد و پنجاه سال بدده و قطعاً
چهی سال متجاوز داشت که مبعدث گردید و بعد از طدفانهم به اقی روایا  ،چهار صد سال دیگر هژم جهژت تمشژیت
امدر در امت زندگانی نمدد (و جمعی ه ار و نهصد و پنجاه سال عمر او را ندشتند)؛
____________________
 -1همانا بتحقیق ما ند را برسالت قدمش فرستادیم .او نهصد و پنجاه سال میان قدم درنگ کرد(و ولق را دعد به وداپرستی نمدد).
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چنانچه اکابر علماء عامه از قبیی طبر ( )1و ثعلبی( )2و جار اللِّه زمخشر ( )3و امام فخر راز ( )4ذیی این آیه گدیند :این
ندع اعمار ما فدق طبیعت و از عطایا الهی می باشد.
پس پییمبر ه ار و چهار صدساله(یا ه ار و نهصدساله) چگدنه از او کار ساوته بدده ،همان قسمی که پییمبر ه ار
و چهار صدساله (یا ه ار و نهصدساله) همه کاره بدده از کدر چشم امدیها و ودارج و نداصب و تژابعین آنهژا (امثژال
احمد امینها و مردوخ ها) امام ه ار و دویست ساله هم همه کار از او بر می آید چه آنکه ودا قادر تدانا قژدا قدیژة
او را نگهدار فرمدده تا روز بیاید و انتقام از امثال (احمد امینها و مردووها) بگیرد.
بس است بیش از این مجال م احمت نمی باشد و اال اگر جلد قلم را رها کنم ویلی گفتنیهژا هسژت کژه در ایژن
مختصر وجی ه مقتای بیان نیست .این مقدار هم ناچار بددم و اال گفتار این شیخ وقیح مردود قابی ذکر نیسژت و اثژر
در حقیقت اسالم و مذهب حق تشیّع ندارد .چه ودش مناسب مقام سروده.
بااااااااااادهتن ساااااااااااگی ویتنیاااااااااااد

آب یاااااااات کاااااا ا و گهااااااااج زالیااااااااد

اگر ابن تیمیّه و امثال آن با آن کرِّ و فرِّشان تدانستند با ندشتن ه لیا ندر ودا را وامدش کنند ،این شیخ مژردود و
امثال آن هم می تدانند! چقدر ودشدقت گردیدم وقتی در جراید و مجال دینی ،نامه هایی دیدم از علماء ب رگ سژنی
مخصدصاً از اطراف کردستان که از این مرد بی باک اظهار ان جار و تنفِّر نمددنژد و رسژماً اعژالم نمددنژد کژه مژردوخ
(مردود) سنی نیست ،بلکه وارجی و بیگانه پرست است .از جمله دالیی بر بیگانه پرستی این مژردک و صژحّت گفتژار
برادران ب رگ ما ،علماء اهی سنت آنکه بعد از جنگ ب رگ اول  1318-1314میالد  ،متفقژین افژراد را وادار مژی
نمددند بنام اتحاد و اتفاق به مقدسین یکدیگر اهانت نمایند تا شعله آتش نفاق مشتعی گردد که از جمله همین مردک از
ودا بی وبر بدده.
____________________
 -1جامع البیان ،ج،22ص.165
 -2تفسیر ثعلبی ،ج،3ص.234
 -3کشاف ،ج ،3ص.133
 -4تفسیر راز  ،ج،25ص.42
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فلذا در صفحه آور کتاب گدید“ :در این هنگام که متفقین هم بما دست دوستی و همدستی داده اند ،باید مدقع را میتنم
شمرده ،سالطین اسالم فرمژان وحژد و یگژانگی را در ممالژک وژدد بژه مدقژع اجژرا گذارنژد” ،یعنژی بطرفژدار
متفقین(کفِّار)مسلمانان همگی با هم متحد گردند!
والصه این قبیی اشخاص نمدنة کامی وددوداهی و بیگانه پرستی هستند که می وداهند بنام اتحاد و وحد کلمه،
به مقدسا دین و مذهب اهانت نمدده و جسارتها ورزیده ،دلها را لبری ودن گردانند و مسلمانان را مستعمر بیگانگان
و هم دست آنها قرار دهند.
اگر علما روشن فکر جامع االزهر و سایر مراک علمی برادران اهی سنت هم نسبت بکسانی که بمقام مقدس امیژر
المؤمنین

اهانت نمدده و جسارتها ورزیده و آن ب رگدار را دروحگد و وطاکار و دنیا طلب و حژریص بریاسژت و

حبّ جاه و ودنری

معرِّفی می نمایند و بجامعه با عظمت شیعه و پیروان اهی بیت طهار و عتر پاک پییمبر اهانتها

نمدده و آنها را رافای و مشرک و کافر و حالی می ودانند ،و می وداهند بین صد ملیژدن مسژلمانان شژیعه بژا سژایر
مسلمین جدایی بیندازند و زمینه را برا حلبه بیگانگان در عالم اسالمیت مهیا نمایند ،علناً اظهار تنفر نمژدده و بیژ ار
بجدیند ،مقدمه اتحاد مسلمین فراهم می گردد امثال ما را ب حمت جدابها و نشر کتابها و مقاال جدابیه وادار نمی کنند.
واالِّ تا این جدایی برقرار است و بازیگران و ایاد مرمدز در کارند و مذهب حق تشیّع را ح ب سیاسژی بژه عژدام
معرفی می نمایند ،حفره جدایی روز بروز عمیق تر و وسیعتر می گردد و پیدسته به نشر کتب و مقاال  ،عمق و وسژعت
این حفره زیادتر می شدد.
وصت ی

مسجد پیغابج آزال به ال الی فجیضه بر ود ورای شایتیتن مسالاتن

ال الی فاجالئض و ورالفال

مساتاد

مسلاین آزال ویستند
بسبب همین تحریکا و ت ریقا بر حیر حقیقت است که عمدم برادران اهی تسنن بجامعه شیعه نظژر کفژر و الحژاد
می نمایند .زمانی که شیعیان مدحد از راهها دور ،جهه اداء فریاة واجب(حج)شدّ رحال نمدده ،بقبله گژاه وژدد مژی
روند ،مدرد حمال برادران اهی تسنن قرار می گیرند و در هر کد و برزن و ویابان
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و بیابان ،حجازیها ،سعدد ها ،مصر ها باالوره تمام سنی ها (که ایژن قبیژی افژراد ملژبّس بژه لبژاس اهژی علژم و
ندیسندگان مبیض میرض امر را بر آنها مشتبه نمدده اند) به مسلمانان پاک مدحد شیعه مذهب و پیروان عتژر و اهژی

بیت طهار با نظر کینه و عداو می نگرند و آنهژا را مشژرک مژی وداننژد و پیدسژته بژه آنهژا مژی گدینژد“ :الوات
مشجکرن؟!”
واقعاً جا بسی تأسف است! مسلمین صدر اسالم زمانی که بالد کفر را فتح می کردند ،بژه تمژام کفژار در عقایژد و
عمی در دین ودد آزاد می دادند .و آنها را مجبدر به پیرو از طریقه اسالم نمی نمددند ،بلکه حاضر باهانت آنها هژم
نمی شدند .حتِّی علماء و مدرّوین در وقعة مباهله ندشته اند:
شدند ،مدقع نماز و عبادتشان رسید به گدشژه مسژجد

وقتی نصارا نجران برا مناظره وارد مسجد پییمبر

رفته ،مشیدل عباد ودد شدند .عده ا از مسلمانان جامد جاهی آن زمان(مانند جهّال زمان ما)وداستند از عمی آنهژا
جلدگیر و ممانعت نمایند ،رسدل اکرم
آورند ”.لذا در حادر پییمبر

مانع عمی آنها گردیده ،فرمدد“ :بگذارید آزادانه عباد وژدد را بجژا

و اصحاب آن حار در مسجد ب رگ اسالم نماز نصرانیت و عبژاد مسژیحیت

گذاردند.
رسدل اکرم

با این عمی مدافقت و مهربانی ،وداست باهی عالم معنا آزاد را به فهمانژد کژه دیژن مقژدس

اسالم دین جبر و اکراه نیست ،بلکه دین دلیی و برهان و منطق است.

َْ
ُ
ولی متأسفانه امروز بر والف نصّ صریح قرآن مجید که در آیه  36سدره ( 4نساء)فرمایدَ :و ل ٰ َت ُقنلنا ل ِ َمن ْ ألن ٰ
َ ْ ُ ُ َّ َ َ ْ َ ْ
(حتی ولفاء وددشان) برادران اهی تسنن (بژاحداء بعژض
ت ُمؤ ِمنا ()1و سیره واتم االنبیاء
ِإَلکم السال ٰم لس
علماء جامد متعصّب ودد)با مسلمانان رفتار کفر و بیااء می نمایند؛
زیرا هر فرد از مسلمانان حنفی ،مالکی ،حنبلی ،شافعی ،زید  ،با همه
____________________
 -1به آن کس که اظهار اسالم کند نسبت کفر مدهید و بآنها نگدیید شما مؤمن نیستید(تا مال و جانش را بر ودد حالل کنید).
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اوتالفاتی که در اصدل و فروع با هم دارند ،در معابد عمدمی مسلمانان آزاد عمی دارند و م احمی بژرا آنهژا نمژی
تراشند ،مگر شیعیان جعفر که بجرم پیرو از عتر و اهی بیت پییمبر

(حسب االمر آن حار کژه در مژتن

کتاب ثابت نمددیم) در مکِّه معظمه و مدینه مندره (همان جایی که یهدد و نصار در اظهار عقیده و عمژی بژدین وژدد
آزاد بددند) ،با تازیانه و چدب وی ران آنها را می زنند که چرا (بحکم قرآن مجید) سجده بر واک پاک می نمایند و یژا
قبر رسدل ودا

و محبدب ودا و رسدل ودا

و اهی بیت آن حار را می بدسند و سژالم بژر آنهژا مژی

نمایند!!
در حالتی که وددم در بیداد و معظِّم دیدم سنیها از دور آمده ،قبر شیخ عبد القادر و ابد حنیفه را مژی بدسژیدند و
تدسّی بآنها می جستند و احژد آنهژا را منژع نمژی کژرد .در مدینژه منژدره در پژیش رو قبژر مبژارک رسژدل اللِّژه
کاشیها دیدار را بعندان محیِّ ن ول جبرییی می بدسیدند ،احد از شرطه ها حرم ممانعژت نمژی کنژد ،ولژی
شیعیان که می وداهند ضریح رسدل اللِّه را ببدسند ،آنها را می زنند و زجرشان می نمایند و مشرکشان می ودانند!!
مژی باشژد و

فقط این فشار و سختیها برا شیعیان مدحد پاک پیروان عتر و اهی بیت طهار رسدل اللِّه
حال آنکه صریحاً در قرآن مجید می فرماید ل ٰ إ ْک ٰر َاه ف ِّ
ادلی ِ ()1؛ کار دین باجبار و اکراه نیست .ه ار و سیصد سال
ِ
ِ
است تقریباً که این آقایان بی فکر در پی چنین عملیاتی رفته ولی با تجربیا بسیار باشتباه بژ رگ وژدد پژی نبژرده و
متنبّه نگردیده اند که بارب تازیانه و چدب وی ران و فحش و ناس ا و تهمت ،بلکه قتی و کشتن هیچ مژؤمن مدحژد
دست از عقید ثابت ودد بر نمی دارد.
فلذا رسدل اکرم واتم االنبیاء

آن قاعد عظیم الشأن الهی دستدر فرمدده که حتِّی بکفژار هژم فشژار و سژخت

گیر ننمایید ،بلکه با مالطفت و مهربانی و رو و ریحان با آنها رفتار نمایید تا در اثر دیدن برهان و منطژق ،دل هژا
آنها نرم و بشما ن دیک شدند
بااااادال و الواااااه بگیجواااااد ماااااجغ الوااااات ال

بحسااان خلااا تااارالن کاااج صاااید الهااال وظاااج
____________________
 -1سدره بقره :آیه.256
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بدیهی است از این ندع عملیا و سخت گیریها ج تأثر واطر ،نتیجه ا حاصی نگردد ،بلکه قطعا از این عملیژا
در دلها شیعیان بیشتر رنجیدگی و گرفتگی ایجاد و جدایی حاصی گردد .از قدیم گفته اند محبژت محبژت آورد ،ولژی
وقتی محبت نباشد قطعاً تکدّر بار می آید.
اگر علما ب رگ جامع از هر ،جلد بعض ندیسندگان مفسد را نگیرند و از عملیا و مقاال آنها بیژ ار نجدینژد
(چنانچه علماء سنی ایرانی از مردوخ(مردود)کردستانی بی ار جستند) شیعیان ناچارند به مقتاا مثی معروف ،جداب
ناودا با ناودا تدپ است در دریا ،برا دفاع از حقدق حقِّة ثابت ودد جداب تهمت ها و اکاذیب و الطژایال آنهژا را
بدهند
ودشبختانه شنیده می شدد چند است جمعی از فاالء و دانشمندان پاک دل منصف بی حرض از مژذاهب مختلفژة
اسالمی(حنفی ،مالکی ،شافعی ،حنبلی ،جعفر  ،زید و حیره)تشکیی مجمعی داده اند بنام “دار التقریب بژین المژذاهب
االسالمیه” و هدف آنها شناساندن حقایق مذاهب است بیکدیگر و مجله ها ماهانه ا نشژر مژی دهنژد بنژام رسژاله
االسالم که ندیسندگان مذاهب مختلفه ،معانی مذهب ودد را بدسیله مقاال در آن مجله نشر می دهند .امید است ایژن
جمعیت مدفق گردند تا هدف و مقصد ودد را عملی نمایند؟
ما کمک و مساعدتی از دار التقریب انتظار نداریم ،مگر آنکه حقیقت عقاید ما جعفر ها را طبق کتب مؤلفه علمژاء
شیعه ببرادران سنی حنفی و مالکی و حنبلی و شافعی برسانند تا بنظر شرک و کفر و کینه و عداو بجعفریها ننگرند،
اگر دار التقریب بتداند آزاد نشر کتب را عملی نمایند که شیعیان جعفر تحت قیاد علمژاء بژ رگ کتژب مؤلفژة
عقاید حقِّه جعفریه را در بالد اسالمی اهی سنت آزادانه منتشر نمایند (همچنانی که کتب علماء اهی سژنت در کتابخانژه
ها شیعه آزاد و در دسترس عمدم قرار دارد) به مرور تمام گفتگدها از میان می رود و حقیقت و اتحاد جژا آنهژا را
وداهد گرفت
بنابر آنچه می شندیم و در ستره النسال گاهی می ودانیم ،بیش از انتظار ما قدمها بلند برا تقریب و تژألیف
قلدب برداشته شده است.
چنانچه فاضی دانشمند آقا محمّد تقی قمی عاد شیعه جعفر دار التقریب نقی می نمددند ،از
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زمان تأسیس دار التقریب و جدیت ها فدق العاده اعااء دانشمند بژی حژرض آن ،کتژابی بژه وضژع گذشژته چژاپ
نگردیده ،ما هم پیدسته دعا می کنیم و از وداوند متعال وداهانیم که این جمعیژت را از گ نژد اشژرار و ایژاد مرمژدز
محفدظ بدارد (.)1
____________________
 -1در همان مدقع بجناب آقا قمی عرض کردم :باورم نمی آید اشخاصی که وبث طینت دارند یا بازیگر دسژت بیگانگاننژد ،بتداننژد از
اعمال ودد دست بردارند ،چه آنکه مثلی است معروف تدبه گرگ مرگ است .اصی بد نیکد نگردد چدن که بنیادش بد است .جناب ایشان
اطمینان دادند که دکتر احمد امین در دستگاه دار التقریب متقبی گردیدند که دیگر قلمی بنحد گذشته بر والف حق و حقیقت به کار نبرند.
ما هم با اطمینان و حفظ مقام آقا قمی سکد اوتیار نمدده ،بانتظار آینده ماندیم .طدلی نکشید که پیش بینی ما عملژی شژد .متأسژفانه
بازهم از همان دکتر احمد امین مصر  ،معروف صاحب کتاب (فجر االسالم) که در حادر حار آیه اللِّژه مجاهژد حژاج شژیخ محمژد
حسین آل کاشف الیطاء در مدرسه العلمیة نجف اشرف با عذر باینکه چدن از مصادر کتب شیعه حاضر نداشتم ایژن وطژا رفتژه و نژادم و
مستیفرم و در جلد دوم به نام (ضحی االسالم) جبران می نمایم( .چنانچه در مقدمه اصی الشیعه نگژارش یافتژه)جنایژت تژازه ا بظهژدر
پیدست و کتابی به نام (المهد و المهدویت) در رد وجدد حار مهد آل محمد امام دوازدهم ما شیعیان عجی اللِّه تعالی فرجه منتشژر
گردید که در سطر آور مقدمه آن کتاب با این عبار وتم کالم نمدده که و اللِّه نسأل ان یدفقنا الی احقاق الحق و ابطال الباطژی!!! معلژدم
شد که نظر ما صحیح بدده این قبیی اشخاص از ودد اراده ا ندارند بلکه فطرتا یا جهه تبعیت اوامر و دستدرا مدالی ودد وظیفه دارنژد
که هرچند صبا یک مرتبه با قلم شکسته ودد بجنگ مسلمین برواسته و با سنگ تفرقه و جدایی قلدب ملیدنها شیعیان مدحد را جریحه
نمدده و ودد را ن د اهی علم و دانش رسدا و مفتاح و در حادر صاحب شریعت حار رسدل اکرم

وجی و منفعی سازند کژه

بجنگ عتر آن حار رفته اند .و حال آنکه متجاوز از ه ار سال است در اطراف وجدد مقدس حار ولی اللِّه االعظژم محمژد بژن
الحسن مهد آل محمد عجی اللِّه تعالی فرجه امثال احمد امینها بلکه بهتر و باالتر از او مانند ابن تیمیه و ابن حجژر و امثژال آنهژا ایجژاد
شبها نمدده و جدابها شافی و کافی از طرف محققین علماء اعالم داده شده و ثبد وجدد آن حار را که بنحد تداتر طبق احادیژث
معتبره از طرق علماء اهی سنت.گذشته از روایا شیعه بارور دین واضح و آشکار نمددند این هم ودد لطفی از پرورگار است کژه بژه
سبب مخالفت مردمان حسدد عندد ایجاد شبها آنها روز به روز حق آشکار تر گردد.
به قدل ادیب اریب عرب:

طریااااا التااااات رهااااات رساااااتن حسااااار

و إذال ال ال الهلل وشاااااااااااااااج فضااااااااااااااایله
و در مثی ادبا عرب است :ولد ال النار ما فا طیب العدد

مااااه فشااااتود واااار و ساااا
ویساااااا خفتشاااااا

هااااج کساااای بااااج طیناا ا خاااار ماااای تنااااد

عرعاااار کااااج

الو عاااااادوی خااااااری

عاااااادوی آفتااااااتب

41

آمااااااد

حجااااااتب

و نی آن مجمع و یا هر فرد و جمعیتی که سعی و کدشش آنها کشف حقایق و دور بددن از تعصب و عنژاد و ایجژاد
اتحاد بین مسلمین می باشد ،باقی و پایدار و مؤید به تأییدا ودد فرماید.
حرض ما هم از نشر این کتاب(شبها پیشاور)بیدار کردن بعض جدانانی است که ترجمه فجر االسالم و بعض کتژب
دیگر ،آنها را مشکدک نمدده است.
الحاد کسجوی و تجّهت آن و الشت به ارالب مقتن الو
که از جمله آن ایاد مرمدز وطرناک که بنفع بیگانگان در مرک ایران مأمدریت تدلید اوتالف داشت ،احمد کسرو
تبری

بدد که قدم را از همة اقرانش باالتر گذارد و دعد بر انگیخته گی (نبد بخیال وددش) نمدد؛

بدعتها بسیار گذارد که یکی از بدع مجندنانه او تأسیس روز عید کتاب سدز بدد که دستدر داد باتباع وژدد کژه
در روز معین ،هرکجا هستند ،آنچه کتاب علمی ،عرفانی ادبی حتی کتب ادعیه و سدر قرآنی بدست آورند ،بسژدزانند و
حیر از کتابها ودد او چی

باقی نگذارند و همه ساله این عمی مجندنانه با تشریفا مخصدصی انجام داده می شد.

چنانچه در ص  23کتاب دادگاه ودد چنین ندشته:
“ی

سته ه سرزالویدن مفتتیح الرجنتن و اتمع الردعرال و متوند الینهت ال س

و می گفتند:

آوی گجفتها هرچی گجی ال می الودالختناد

الینهت سر هتئی الز قجآن می بر و شات سرزالوید الید”.وت الواتن واای الوناد کاه بیشاتج بادآمرزالن و گااجال

کنندگتنا آیه هت و سر هتی قجآن ال

کتتبهتی خر آو

الود و الین وشدوی الس که مت بپتس آوهت الز سرزالویدن آوهت چشا

پرشی  .قجآن هج زمتوی که ستتوی بدآمرزالن و گاجال کنندگتن گج یدا بتید الز هج الهای کاه هسا قاجآن ال الز سا آواتن
گجف (گجچه بت وتبر گج الویدن آن بتشد).

و در ص  24همان کتاب پس از اعتراف بسدزانیدن کتاب مفاتیح الجنان
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که مشتمی بر هفده سدر قرآنی است چنین ندشته:
مت بسیت وی

کج الی که آوهت ال سرزالوید الی بتزه خرالهی سرزالوید.

این عمی و دستدر او بهترین معرِّف جندن و نادانی و بیگانه پرستی او بدده است که به این وسیله ،اسژاس معژارف و
افتخار و اسالمیت و قدمیت ایرانیان را بر باد فنا می داده است؛
چدن که رد نمددن طریقه هر قدم و ملت بسدزاندن کتب و اساس معارف آنها نیست ،بلکه بطژالن هژر عقیژده ا را
باید با حربة برهان و عقی و علم و منطق بکار برد نه با سدزانیدن کتب و معارف آنها؛ چنانچه هیچ یک از داعیان حژق
اقدام بچنین عمی مجندنانه ا ننمددند.
فقط اسکندر مقدونی در حال مستی امر بآتش زدن کتابخانه تاریخی ایران در تخژت جمشژید(پژرس پژدلیس)داد و
فرانسدیها کتابخانه معروف رم ،و عمرو بن عاص بامر ولیفه دوم عمر بن الخطاب کتابخانه اسکندریه را که مشژتمی بژر
تمام کتب یدنان و مصر و حالب کتب رومی ها بدده ،و میدلها کتابخانه فدق العاده مهمی را که در شهر آوه جنژب سژاوه
بدده ،سدزانیدند و بهمین جهه تاریخ دنیا مت ل ل و یا نیست و نابدد گردید .و این اشخاص برا این اعمال ،لکه سیاهی
بر تاریخ ودد گذاردند و دیگر احد چنین دستدر مجندنانه ا نداد ،مگر کسرو تبری

که باین دستدر جندن وژدد

را ثابت نمدد(.)1
مانند علی محمد باب که هر دو شاگرد و دستدرگیرنده از یک دستگاه استعمار معلدم الحال بژدده انژد.کژه گفژت:
“حیر از کتاب بیان به هیچ کتابی نباید تدجه نمدد!!”
به عالوه این مرد از حیث اوالق بسیار تندود و بداوالق و فحاش و وقیح و بی حیا بدد (چنانچه از البال سژطدر
و اوراق مطبدعة او کامال واضح و آشکار است) در مقابله با هر قدم و فرقه ،و در مناظر با هر فرد  ،بسیار وقیحانه و
وارج از ادب رفتار می نمدد.
گاهی در کتب ودد حمله بشیعیان می کرد و شیعه گر می ندشت
____________________
-1ر.ک :تاریخ الکامی :ابن اثیر ،ج،2ص436؛ اسالم ایرانیان و عمر بن وطاب :م .عطایی اصفهانی،ص125
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ه اران تهمت ها و فحش ها و دروغ ها به آنها نسبت می داد!!
گاهی قدم را باالتر می گذارد بدوتر پاک پییمبر و امامان معصدم و عتر طاهره رسدل اکرم

جسژار هژا

می نمدد که ودانندگان کتابها و مقاال او ویال می کردند او سنی عامی متعصب و یژا از بقایژا وژدارج بژی حیژا و
نداصب است.
بعد در پیرامدن دین مقدّس اسالم وارد شده و منکر واتمیّت گردیده ،حمله بتمام شعایر دینی و علماء اسالم از نجف
اشرف تا جامع االزهر مصر نمدده و تمام مبانی دین مقدّس اسالم را از تدحید و نبد و امامت تا معاد را بژا اهانتهژا
مسخره آمی بیان و مطرود دانسته!!
والصه مأمدریت این مرد فاسد تریاکی....تدلید انقالب دینی بدده که جدانان بی وبر از همه جا را (که رجال آینژده
این مملکت اند) با دروغ پردازیها ودد باهی دین و مذهب بدبین و الابالی و پایه محکم و اساس متین دیژن مقژدّس
اسالم را مت ل ل سازد.
الحق در ادوار تاریخ کمتر همچد بازیگر زبردست برا بیگانگان تهیه شده بدد.
انقالب عجیبی برپا نمدد ،شیخی ،و صدفی ،شیعه و سنی ،متجدد و متقدم،پیر و جدان را بهم ریخته ،دروحهایی بافته،
تهمت هایی به همه زده ،والصه زمینه ساز قابلی برا ایجاد اوتالف و حلبه(و استعمار طلبی)بیگانگان بدد.
در قرون اویره ،بیگانگان ایاد مرمدز بسیار از یهدد ها ،بابی ها ،از لی ها ،بهایی ها ،قادیانی ها ،و حیر آنها در
این مملکت ،برا تدلید اوتالل در نظام و اوتالف بین افراد ملت و بین دولت و ملت تهیه دیدند ،ولی باید تصدیق نمدد
که این مرد مرمدز ،وطرناک تر از همه آنها بدده و اگر دست انتقام حژق ،او را از میژان نبژرده بژدد ،ضژررها جبژران
ناپذیر بنفع بیگانگان باین آب و واک و دولت و ملت می رسانید.
الحاصی سخن کدتاه کنیم و باصی مطلب بپردازیم و علت نشر این کتاب را به عرضتان برسانیم.

44

عل چتپ الین کتتب
در مد بیست سال فتر که از یک طرف بعای از کتابها ماره مصر و اروپایی ترجمه و در دست جدانان مژا
گذارده شد ،و از طرف دیگر کتابها فریبنده کسرو  ،بعض جدانژان بژی وبژر مژا را منقلژب و بژدین مقژدّس اسژالم
مخصدصاً بمذهب حقه شیعه بدبین نمدد!!.
نتیجة ب رگی که از این تبلییا سدء بدست آمد ،چند دسته گی ب رگی در مسلمانان پیدا شد ،بالخصدص تهمت هژا
و دروغ هایی که احمد امین مصر و کسرو تبری

بیش از دیگران بعالم تشیّع بستند ،بعای از جدانان وامد شژیعه

را که از مباد مذهب شیعه بکلی بی وبر و تقلیدا ًراهی را می پیمددند ،مت ل ل نمددند!!.
داعی از دو جهه ناراحت بددم و نمی تدانستم آرام بگیرم و ناظر این صحنة بازیگر و اعمال زشژت و دروغ هژا و
تهمت ها بیجا گردم:

یکی از جهت آنکه قبال ذکر شد که در حدیث وارد است( :اذا ظهرت ابلن

فُُعنالم ا یظهنر عُمنه و اذا کنتم

فعُیه لعنه اهلل) ()1دیدم اگر سکد نمایم و این حرکا و رفتار را با ودنسرد تلقی نمایم و بقدر وسع ودد دفژاع از
حریم تشیّع ننمایم ،مدرد لعنت ودا متعال واقع وداهم شد .جهت ثانی ،مقام سیاد بدد که حیر هاشمیت و جژدش
سیاد درونم را می گداوت و تحریک بمبارزه می نمدد.
البته تا آنجا که وظیفه داشتم ،در منابر ب رگ و مجالس مهم در حیِّ شبها و تثبیت عقاید و در رفژع اباطیژی آنهژا
کدشیدم .طبقه جدانان تحصیی کرده روشنفکر را که بداعی نظر نیک دارند (کما اینکه داعی هم بآنهژا نظژر وژاص دارم
چدن رجال آتیه مملکتند) به وطرا ب رگ متدجه و آنها را متنبّژه سژاوته و بحقژایق دیژن و مژذهب و بازیگریهژا
بازیگران تدجه داده.
ولی ویلی میی داشتم مستقالً کتابی بر ردّ اباطیی و دروغ پردازیها آنها بندیسم و با حربه منطق و برهان ،اساس
____________________
 -1زمان ظهدر بدعتها بر عالم است که علم ودد را در دفع بدعتها ظاهر نماید و اگر کتمان و ودددار نماید پس لعنت ودا بر او باد.
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پدچ آنها را بر هم زنم و پرده بازیگران را پاره و مردم را آگاه و بحقایق آشنا نمایم.
متأسفانه گرفتار کسالت ممتد گردیدم و یک سالی در بیمارستانها گذرانیدم ،به طدر که قدا وژدد را از دسژت
داده ،تدانایی چنین امر ب رگی در داعی نمانده.
دکترها مهم تهران و بیرو هم دستدر استراحت کامی دادند ،بقسمی که نه بخدانم و نه بندیسم و نه فکر نمایم و نه
تأثر و تألم پیدا کنم.
روز در پایان فکر بسیار که ناراحتم نمدده بدد ،میان بستر بیمار باین نکته متدجه شدم که آنچژه ایژن اشژخاص
عندد بی انصاف از ودا بی وبر در اطراف مذهب حقِّة جعفریه ندشته و تهمت ها زده و اوالال نمدده اند ،ممکن است
والصه جداب آنها در کتاب مناظرا پیشاور ما که از رو جراید و مجال هند استنساخ نمدده ،مدجدد باشد.
لذا در همان بستر بیمار این کتاب را مطالعة عمیق نمددم قدر قلبم آرام شد چدن دیدم بیشتر شبها و اشکاال
بسیار که احمد امین مصر و کسرو تبری

و مردوخ (مژردود)کردسژتانی و دیگژران بشژیعیان نمژدده انژد در آن

جلسا مناظرا مدرد بحث ما قرار گرفته و جدابهایی که داده شده در این کتاب مدجدد است.
بهتر آن دیدم که به مقتاا “ما ال یدرک کله ال یترک کله” در وداست اکابر علماء اعالم و مراجع تقلید و دوستان
فاضی دانشمند با حرار را که مدتها امر بچاپ این کتاب می نمددند عملی نمایم که جدابی و لد مختصر بآنها داده شده
باشد.
ه اران شکر وداوند را که بداعی بهبدد عنایت فرمدد تا مدفق بنشر این کتاب گردم و هژدف اصژلی از نشژر ایژن
کتاب متدجه ساوتن جدانان مندر الفکر روشن ضمیر این مملکت است به حقیقت مذهب حقِّة تشیّع تا فریب فریبندگان
را نخدرند.
مصت و السنت الین کتتب الز الکتبج علاتی سن و ااتع الس
یکی از م ایا این کتاب آنست که از ورق اول تا به آور ،باستثنا چند وبر که از علما شیعه نقی شده و مدرد
قبدل آنها هم بدده ،بنابر قرار داد قبلی فیما بین ما و آنها(چنانچه در صفحا اولیه اصی کتاب مشاهده می نمایید) ،ابژداً
استشهاد باوبار شیعه ننمددم و جداب آنها را از زبان علما وددشان داده ام.
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یعنی تمام دالیلی که در این کتاب مدجدد است ،از کتب معتبره علما ب رگ اهی تسنن استخراج شده که مژدرد قبژدل
ودد آنها می باشد؛ چدن یکی از شاهکارها بازیگران که برا فریب دادن بی وبران بکار می برند ،آنسژت کژه مژی
گدیند و می ندیسند که آنچه اوبار در مدضدع تشیّع و امامان اثنی عشر نقی شده ،ساوتة ودد شیعیان است! لذا هژر
منصف عاقلی که این کتاب را بی طرفانه بخداند ،پی به دروغ پرداز ها آنان می برد و می فهمد که تمام این اوبژار
از کتب معتبره اکابر علماء تسنن هم بما رسیده و متفق علیه فریقین(شیعه و سنِّی)می باشد؛ منتهی آنها بعد از نقی اوبژار
صحیحه و صریحه ،چدن تحت تأثیر عاد قرار گرفته اند ،تأویال بارده می نمایند ،ولی ما باصی اوبار تدجه نمژدده،
بعد از مطابقه با آیا شریفه قرآنی ،بقد عقی مدرد عمی قرار داده ،انتخاب احسن می نماییم.
ممکن است علماء و فاالء بلکه عمدم اهی تسنن در ابتداء از دیدن این کتاب عصبانی شژدند ،ولژی پژس از آنکژه
قدر دقیق شدند و بیطرفانه والی از عاد و با نظر انصاف مطالعه نماین،د به بی حرضی ما پی وداهند برد؛ زیرا وقتی
مصادر کتب را دیدند و در مقام مطابقه بر آمدند ،می فهمند که ما در این کتاب زاید بر آنچژه علمژاء آنهژا ندشژته انژد،
نندشته ایم .می تدان گفت :این کتاب لسان علماء و دانشمندان عامه و مجمدعه منقدله از کتب معتبره آنها می باشد.
ندشته ها آنها را نقی نمدده و با تطبیق بین االوبار ،کشف حقایق نمدده تا ودانندگان بی حرض با انصاف ،بداننژد
که ندیسندگان مرمدز بی انصاف آنچه می ندیسند ،از رو حرض و کینه ورز باهی بیت طهار و شژیعیان آنهژا مژی
باشد.
الشت بغلط کت ی الحاد المین و ارالب آوهت
مثالً احمد امین در فصی اول از باب  6ص  322فجر االسالم در اوبار که در کتب معتبره علما وددشان راجژع
بعلم علی

نقی شده ،مانند حدیث انا مدینه العلم و علی بابها ()1و ندا سلدنی قبی ان تفقدونی

____________________
 -1من شهرستان علمم و علی دروازه آنست.
 -2سؤال کنید از من قبی از اینکه مرا نیابید.
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()2

دادن آن حار و کال سلروی عن کتتب الهلل فتوّی العل ماّن و ر و فی الیّ شیء و ر

()1و امثال اینها گفتگد می

کند و آنها را از مجعدال شیعه و واهی می دانند.
ولی عجب آنکه در صفحه بعد قدل عکرمه حالم بربر (مجهدل الحال را)که می گدید :بر تفسیر تمام قرآن واقفم ،نقی
می کند و رد نمی نماید .این نیست مگر عین تعصب و بی اطالعی از علم درایت و حدیث-یا عنژاد و لجژاج و وبژث
فطر .
در فصی اول از باب  2ص  131راجع بابی ذر حفار که دومین مرد پاک از صحابه رسژدل اللِّژه

بژدده(کژه

ودد او هم در آور مقالش تصدیق می کند که ابی ذر از پاکترین اصحاب پییمبر و مرد متقی و پرهی کار بژدده) ،نسژبت
عقیده اشتراکی می دهد و تهمت ها ناروا بآن مرد پاک می زند و او را اتباع عبد اللِّه بن سباء یهدد می وداند!!
و حال آنکه در احادیث معتبره منقدله در کتب اکابر علماء اهی تسنن بسیار رسژیده اسژت کژه رسژدل اکژرم
فرمدد:

“خ ا مرا امر نمنده چهار نفر را دوست ب ارم که یکی از آنها اب ذر غفاری است”.

چنانچه اکابر علماء سنی از قبیی ابن حجر مکی در صداعق محرقه و احمد بن حنبی در مسند و شیخ سلیمان بلخی
حنفی در ینابیع المدده و ابن عبد البر در استیعاب و دیگران نقی نمدده اند و در (جلسه ششم) همین کتاب ذکر گردیده.
فقط جرمی که ابی ذر حفار و آن مؤمن مدحد پاک را مبیدض احمد امین و طبر و حیره قرار داده که او را مژتهم
بتبعیت ابن سباء لعین و اشتراکی بخدانند آنست که مطیع امر رسدل ودا بدده و بامر آن حاژر تژابع علژی

و از

بیعت ابی بکر سرپیچی نمدده و در من ل آن حار معتکف گردیده و مدقع تبعید در شاما  ،مردم را بخالفت و امامت
علی

می ودانده و والفت دیگران را بر والف حق می دانسته و آنچه از رسدل اکژرم

دربژاره علژی

شنیده بدد ،به مردم می رسانید .همین عمی آن مرد ب رگ صحابی سبب بیض و کینژة فژراوان گردیژد کژه او را مژدرد
تیرها تهمت قرار دهند.
____________________
 -1سؤال کنید از من از کتاب ودا پس بدرستی که من داناترم برا چه کس نازل گردیده و در چه چی نازل شده.
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بدیهی است که از آثار جهی و عناد و تعصب است که محبدب ودا و پییمبر را اشتراکی م دکی و تابع ابن سباء لعین
بدانند،
عجبا نمی ندیسند ابی ذرّ تابع و شیعة والص الدال علی بن ابی طالب

و پیرو طریقة آن حار بامر وژدا و

رسدل او بدده ،با کمال وقاحت و بی حیایی می ندیسند تابع عبد اللِّه بن سباء لعین و اشتراکی بدده.
ندشته ها و تهمتها این قبیی ندیسندگان است که بهانه بدست دشمنها دین داده و راهی برا تبلییژا آنهژا بژاز
نمدده ،چنانچه شنیده می شدد کمدنیست ها عرب (شیدعیها)مخصدصاً مصریها برا جلب قلدب جدانان بی وبر و بی
ورد مسلمانان ،به همین ندشته ها استناد جسته ،می گدیند و می ندیسند دین اسالم دین کمدنیستی است؛ بژدلیی آنکژه
ابی ذر حفار از اصحاب پاک پییمبر اسالم مرد مرا امر باشتراک می نمدده!
اینجاست که باید گفت:آتش بجان شمع فتد کین بنا نهاد .وداوند بشکند دست و قلمی را که چنین تهمت ها ناروا
و نسبتها دروغ را رو تعصّب ،به اصحاب پاک رسدل اللِّه

بدهند تا بهانه ا بدسژت دشژمنها افتژاده وسژیله

تبلییا برا عقاید باطله ودد قرار دهند.
عجبا می ندیسند چدن ابی ذر در شاما باحنیا و متمدلین می گفت با فقراء مساعد و مداسا کنید(اگر پدلهژا را
جمع کنید و نگهدار نمایید روز قیامت با همین سیم و زرها سر و صدر و پشت و پهلد شما را داغ می کنند) ،پس
از این جهه این عقیده اشتراکی شبیه آیین م دکی می باشد!
اوالً ما در آن زمان نبدده و نمی دانیم آن جناب چگدنه بیاناتی می نمدده ،بدیهی است قلم در دسژت دشژمن بژدده،
هرچه وداسته ندشته .حاکم شام اعدا عدو علی بن لبی طالب
دوست و طرفدار علی

قطعاً نمی وداسته عملیا تبعید شده ولیفة عصر و

و مدحد پاک حقیقی را بخدبی جلده دهد.

ولی همین عبارتی را که صاحب فجر االسالم ندشته ،مدرد دقت قرار داده ،بخداهیم قااو کنژیم ،مژی بینژیم عژین
ترجمة قرآن مجید است که در آیه  34سدر (3تدبه)ودا متعال
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ار جهنم فتکنی بِها ِجباههم و جننبهم و ظهنرهم هذا ما ک
ن ِ
عدض آنکه از رو علم و انصاف تصدیق کنند که این عقید محمّد است طبق صراحت قرآن مجید ،رو حژرض
رانی و تعصّب جاهالنه ،یک رجی مدحّد کامی مانند ابی ذرّ حفار را سست عقیده و فریب ودرد عبد اللِّه بژن سژباء
ملعدن قرار دهند و بجامعه عدام او را م دکی و اشتراکی معرفی نمایند ،و حال آنکه دیگران از اکابر علما عامه ندشته
اند ابی ذرّ فقط همین آیه را بر اهی شام قرایت می نمدده.
وا بر احمد امین! از آن روز که محکمه عدل الهی تشکیی گردد(اگر معتقد بآن روز باشد)و در مقابژی وژدد پیژر
مرد ندد سالة مؤمن مدحد از اصحاب واص و محبدب رسدل اللِّه

را ببیند ،نمی دانم از این تهمتی کژه زده چژه

جداب وداهد داد!
واقعاً جا تعجب است که این اشخاص از طرفی انتقاد از شیعه می نمایند که
____________________
 -1آنان که جمع و ذویره می کنند طال و نقره را و انفاق نمی کنند در راه ودا پس بشار ده آنها را بعذابی دردناک در آن روز که گرم
کرده و گداوته شدد در آتش دوزخ پس داغ کرده شدد بآن طال و نقره ها گداوته پیشانیها و پهلدها و پشتها ایشان(و گدینژد)اینسژت
آنچه جمع و ذویره نهاده بددید برا وددتان.
و آن چه در اوبار و تفاسیر فریقین رسیده مخصدصا اکابر علما عامه مانند امام فخر راز در تفسیر مفاتیح الییب و دیگژران ذیژی ایژن
آیه شریفه قایه را نقی می نماید آنست که ابی ذر حفار در شاما مقابی متمدلین همین آیه مذکدره را مژی ودانژده چژدن بژا معاویژه
اوتالف عقیده پیدا نمدده و گفتار ابی ذر بر والف میی و سیاست حکدمت او بدد و زیر بار میی او هم نمی رفت لذا سژعایت نامژه بژرا
عثمان ندشت و امر را بر والف جلده داد فلذا امریه عثمان صادر شد ابی ذر را بطریقی که در ص  436همین کتاب ندشژته شژده بمدینژه
آوردند و از آنجا بربذه تبعید نمددند -چنانچه در وبر زید بن وهب که عمدم مفسرین فریقین حتی امام فخر راز هژم نقژی نمژدده ایژن
قایه واضح و آشکار است که ابی ذر بر اهی شام آیه زکاه را قرایت نمدد(نه دعد بمسلک اشتراکی) منتهی معاویه مژی گفژت ایژن آیژه
درباره اهی کتابست ابی ذر می فرمدد درباره آنها و ما وارد آمده معاویه از این گفتار رنجیده و متدحش شد و برا او پاپدشی ساوت کژه
منجر بمرگ او گردید .و هیچ یک از علما عامه چنین نسبتی را که احمد امین بآن مرد پاک مدحد داده نداده اند بلکژه بژر وژالف ایژن
عقیده حقایقی ندشته اند که ابی ذر بداسطة قرایت آیا قرآن مردم را امر باجرا احکام اسالم می نمدده که از جمله ادا زکاه بدد.
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چرا بر بعای از اصحاب پییمبر

ودرده گیر می نمایند .و انتقاد می کنند و حدیث اصحابی کالنجدم را برخ ما

می کشند که نباید باصحاب پییمبر تدهین و یا انتقاد نمدد ،ولی وددشان هرچه مژی وداهنژد باصژحاب پییمبژر مژی
گدیند و می ندیسند؛ حتِّی نسبت کفر و شرک به آنها می دهند احد حق جداب به آنها نباید داشته باشد!!
اگر تبعیض بد است ،همه جا باید بد باشد و اگر انتقاد جای است ،چرا وقتی شیعیان مطابق آنچه علمژا تسژنن در
کتب ودد ندشته اند ،می ندیسند یا نقی می نمایند ،مشرک می شدند و آنها را رافای می ودانند ولی وقتژی وددشژان
ندشتند و از صحابه واص پییمبر و محبدب آن حار (بنا بر روایا منقدلة وددشان) انتقاد می کننژد ،بلکژه تژدهین
نمدده و نسبت شرک و بی دینی می دهند ،صحیح و بجا می باشد؟ درد دلها بسیار است؛ بگذاریم و بگذریم.
در فصی دوم باب  3تهمت ها و نسبت ها ناروایی به شیعیان می دهد؛ از جمله عقاید حال لعنهم اللِّه را بشژیعیان
پاک مدحد نسبت می دهد و حال آنکه بین عقاید شیعه جعفر اثنا عشر با حال فرق بسیار است و این مرد مرمدز
از رو تعصب یا حرض رانی یا بی اطالعی ،به شیعیان پاک و پیروان اهی بیت طهار

تهمت می زند.

برا روشن شدن مطلب و پی بردن بیرض رانی او مراجعه شدد به (جلسه دوم) و نی به (جلسه سدم) همین کتژاب
تا بدانید شیعیان پاک حالی نیستند بلکه مسلمان و مؤمن مدحد پاک می باشند.
گردیدند و حال آنکه هیچ دلیی و نصّی از آیه و حژدیث

در اوایی همان فصی ندشته شیعیان قایی بخالفت علی

صراحت بر این امر نداشته -جدابش در (جلسه پنجم)و نی در (جلسه نهم) همین کتاب مدجدد است؛ مطالعه نمایید.
و نی در همان فصی ندشته عقیده بدصایت علی از جعلیا شیعه است .جژدابش در (جلسژه هشژتم) و در (جلسژه
دهم) همین کتاب داده شده ،مراجعه نمایید تا دکتر مفتر را بشناسید.
با آن که در افالیت علی

بر صحابه قدل ابن ابی الحدید معت لی را در همان فصی نقی نمژدده ،مژع ذلژک رو

تعصّب یا حرض و عناد ،آن را انکار می نمایند
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و ابن ابی الحدید را شیعه معتدل می وداند و حال آنکه این حرف حلط است .اگر می گفژت ،سژنِّی معتژدل و منصژف،
مناسب تر بدد و اال شیعه معتدل معنی ندارد.
و قدل با فایلت علی

از جمیع صحابه اوتصاص به ابن ابی الحدید نژدارد و بحژدل و قژده پروردگژار متعژال،

افالیت آن حار را نه بر صحابه ،بلکه بر انبیاء عظام در (جلسه هفتم) و در (جلسژه نهژم) ودر (جلسژه نهژم) و در
(جلسه دهم) همین کتاب بنحد اتم و اکمی واضح نمدده ایم.
و در آور همان مقال ،تهمت دیگر بشیعیان می زند که علی را افای از واتم االنبیاء

می دانند و می گدیند

ودا حلدل در علی کرده و با جسم علی یکسان است!
واقعا جا بسی تأسف است! چگدنه اشخاص راضی می شدند دین و ایمان ودد را ملعبة هد و هدس قرار دهند؟
عقاید حال علی اللِّهی کجا و شیعیان پاک عقید مدحد کجا .اگر احمد امین یک کتاب از علما شیعه امامیه ارایژه
داد که در آن کتاب این عقاید نسبت داده مدجدد باشد ،سایر گفتارها او همه صژحیح اسژت و اگژر نیژاورد(و هرگژ
نخداهد آورد)پس در مقابی همان علما مصر و هم کارها وددش سربه زیر شدد که چنین مطالژب بژی جژایی را
ناروا ندشته و امر را وارو نشان داده و عقاید حال علی اللِّهی و حلدلیها را بشیعیان پاک عقیده نسبت داده.
اگر بخداهم بتمام جمال بی پروپا او جداب بدهم ،مطلب طدالنی شده و مقدمه از اصژی کتژاب مفصّژی تژر مژی
گردد.
والصه آنچه نسبت بعقاید شیعه داده ،تهمت و دروغ محض است .کتب علما شیعه اکثژرا چژاپ و در دسژت رس
عمدم قرار گرفته ،مطالعه کنید تا میرض مفتر را بشناسید.
اگر فرقه ا بنام شیعه قایی بحلدل و اتحادند در ن د ما ج ء حال می باشند و ابدا شیعه محسدب نمی گردند.
رو حرض یا بی اطالعی این دو فرقه کامالً متمای را بهم مخلدط نمدده و شیعه را در دنیا به بژدنامی معرِّفژی مژی
نمایند و حال آنکه علماء ب رگ شیعه کتابها بر ردّ آنها ندشته اند.
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اگر حال ودد را شیعه بخدانند ،باید ندیسند منصف عقاید آنها را با عقاید شیعیان مطابقژه کنژد و وژدد قاژاو
عادالنه نماید؛ وقتی دید عقاید فریقین مطابقت ندارد ،تشیّع آنها را تکذیب نماید؛ نه آنکه بر والف تثبیت و تنقید نمدده
و تمام شیعیان مدحد پاک را حالی و مشرک بخداند.
کبار از علماء شیعه هر یک کتاب مستقلی در عقاید ندشته اند؛ از قبیی مرحدمین صدوق و مجلسی و عالِّمة حلِّی و
دیگران -علیهم الرحمه و الرضدان -مطالعه نمایید تا کذِّاب مفتر را بشناسید.
و در (جلسه سدم) همین کتاب مختصرا ما عقاید شیعه را ذکر نمدده ایم؛ مراجعه کنید تژا بدانیژد شژیعیان مشژرک و
حالی و تابع ابن سباء ملعدن یهدد نیستند.
اگر ما هم بی انصاف و میرض و یا بی اطالع بددیم ،اوتالف عقاید مذاهب اربعه (حنفی ،مالکی ،حنبلژی ،شژافعی)و
فتاوا بی ربط امامان آنها را در اصدل و فروع مخلدط نمدده ،تمام سنِّیها را ج ء مجسّمه و گمراهان و مشرکین بشمار
می آوردیم.
مثالً عقاید مجسّمه اشاعره و حنابله و حشدیه را که شهرستانی هم در ملی و نحی نقی نمدده ،پا عمدم حساب می
کردیم می گفتیم سنِّیها همگی قایی بجسمیت و رؤیت ودا و مشرک و کافر هستند.
اگر چنین می گفتیم :قطعاً والف گفته و حتماً میرض بددیم ،زیرا عقاید عمدم اهی تسژنِّن کجژا و عقیژده بتجسژم و
رؤیه که بعض از آنها قایی اند کجا.
اگر در میان اهی تسنن جمعی کرامیه ،مشارکیه و حدریه مجسمه ،قایی بخرافا در عقاید گردیده ،ربطی به مژذهب
عمدم اهی سنت ندارد.
ندیسنده منصف همه را مخلدط نمی نماید که تمامی آنها را بیک چشم ببیند و همه را فاسد و کافر بداند .آیا انصاف
است فتاوا نادره ا که از ایمه اربعه اهی تسنن(ابد حنیفه و مالک و شافعی و احمد بن حنبی) رسیده ،به دست گرفتژه
و مخلدط بهم نمدده و تمام جامعه اهی تسنن را اهی بدعت و فاسد بخدانیم؟ از قبیی حکم به مبا بددن گدشت سگ و
وضد گرفتن با نبیذ و سجده نمددن بنجاست وشک و نکا نمددن پدر ،دوترش را ب نا و مداقعه با محارم بدسیله
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پارچه حریر که بر آلت تناسلی بپدشانند و نکا امارد در سفر و حیر آنها!
که اینک در مقام شر و تفصیی تمامی آن فتاوا وارده و ردّ آنها نیستم من باب نمدنه و شاهد اشاره شد.
اگر احمد امین میرض و یا بی اطالع و میلطه کار نبدده ،در ص  132و ص  134تهمت ها به شیعیان نمی زد و نمی
گفت“ :که شاه پرستی زردشتی ها ایرانی داوی مذهب شیعه شده ،بهمین جهه اطاعت امام را مثی اطاعت ودا واجب
می دانند”.
جداب این تهمت ها را در (جلسه دهم) همین کتاب بخدانید تا بدانید که وجدب اطاعت امام در طریقه حقه امامیه از
شاه پرستی ایرانیان قدیم (بقدل او) گرفته نشده ،بلکه از کتاب ودا متعال (قرآن مجید) و احادیثی کژه علمژاء بژ رگ
وددشان نقی نمدده اند ،اوذ گردیده است؛ گذشته از منقدال متداتر ن د اکابر علماء شیعه.

در ص  318انکار نصدص می نماید و می گدید“ :پیغابج تتیین خالف ونار و وتمی الز خالف وبج و المج ال
بجأی الم والگ ال وار ”.
اوالً جداب این انکار از (جلسه پنجم) و در (جلسه هشتم) و در (جلسه هشتم) همین کتاب داده شده است.
ثانیاً ودب بدد آقا احمد امین با کمک گرفتن از تمام علماء تسنِّن معژین مژی نمددنژد کژه در کجژا رسژدل اکژرم
امر والفت را برل امت واگذار نمدده و چنین دستدر داده؟
ما که اسناد نص والفت و دالیی ودد را در اصی کتاب ذکر نمدده ایم .ودب بدد آقایان هژم یژک سژند ذکژر مژی
نمددند که پییمبر فرمدده باشد ،امر والفت را به رل امت واگذار نمددم که وددشان جمع گردند و تعیین ولیفه نمایند.
فقط آقایان اهی تسنِّن یک جمله دارند که با آب و تابی آن را نقی می نمایند کژه رسژدل اکژرم
تجتاع المتی علی الرضالل”)1( .پس به همین دلیی اجماع امت در والفت اثبا حق می نماید.
____________________
 -1امت من اجتماع بر گمراهی نمی نمایند.
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فرمژدد“ :ن

جداب از اجماع و این دلیی پدچ آنها را هم در (جلسه هفتم) همین کتاب مطالعه فرمایید تا حژق آشژکار گژردد .در

ص  322گدید“ :شیتیتن الز قرل علی

اتل کج الود که فجمر  :سلروی قبال الن تفقادووی” )1( .جژداب ایژن

جمله مفصالً در (جلسه دهم) همین کتاب مدجدد است مطالعه فرمایید تا بدانید احمد امین چگدنه حرض ورز نمژدده
یا بی اطالع بدده و نمی دانسته که شیعیان هرگ جعی ننمدده اند بلکه علماء عامه که بمراتژب اعلژم و اکمژی از اسژتاد
احمد امین بددند ،نقی نمدده اند.
و نی گدید“ :شیتیتن المتمیه گریند :المت منتظجی خرالهد آمد و الین الز بد عقتید آوهت می بتشاد!” وداننژدگان
محترم راجع به این مدضدع مراجعه کنند به (جلسه دهم) همین کتاب و همچنژین در آوژر همژین مقدمژه ،اوبژار از
علما عامه و عقاید آنها بر اثبا مرام نقی نمدده ایم .مطالعه کنید تا میلطه کار سفسطه بازار بشناسید.
ودبست سخن کدتاه کنیم و بیش از این در اطراف دروحها شاودار و تهمتها عجیب آن مرمدز بی انصاف بحژث
ننماییم.
مردمان منصف پاک دل می دانند که شیعیان طبق دستدرا پیشدایان دین وژدد (رسژدل اکژرم و امامژان از عتژر
طاهر آن حار سالم اللِّه علیهم اجمعین)بهترین دین پاک تدحید را دارند و بین عقاید یهدد و نصار و مجژدس و
حال و اسالم ،بخدبی فرق می گذارند و انتخاب احسن نمدده ،دین پاک تدحید اسژالم را وژالی از ورافژا قبژدل
نمدده اند.
مطلب را در همین جا وتم می کنیم و مناسب این مقام شعر ادیب پارسی زبان را که بسیار نیکژد سژروده ذکژر مژی
نماییم که گدید:
الی مگاااا

عجصااااه ساااایاجغ وااااه ااااارنن گااااه ترالساااا
عاااااجض خااااار مااااای باااااجی و زحاااااا مااااات مااااای ال ی

و اما کلما و گفتارها کسرو تبری

بقدر متشتِّت و مانند ودد او در هم و برهم است که بگفتار مجانین و بی

ها (که گاهی فحش می دهند و گاهی پر وپال می گدیند) شبیه تر است تا بکلما عاقی منطقی که محتاج به جژداب
باشد.
____________________
 -1سؤال کنید از منن قبی از این که مرا نیابید
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الشت به غلطگرئیهتی کسجوی و ارالب آوهت
ولی برا بیدار جدانان روشن ضمیر منصف که باید دزدان وانگی و سفسژطه بازهژا میلطژه کژار را بشناسژند،
مختصرا اشاره می نماییم:
در گفتار یکم شیعه گر مانند گذشتگان از ودارج و نداصب پیدایش شیعه را از عبد اللِّه بن سباء یهدد می داند.
جدابش را در (جلسه دوم) همین کتاب مطالعه کنید تا بازیگران و فریب دهندگان قرن علم و دانش را بشناسید.
در ص  5گدید“ :از جعلیا شیعه است که علی را ب ور برا بیعت به مسجد بردند”.
جدابش در (جلسه هفتم) همین کتاب داده شده است تا ودانندگان محترم بدانند که این مدضژدع از جعلیژا شژیعه
نیست ،بلکه ب رگان علماء سنِّی هم ندشته و اقرار نمدده اند که آن حار را در بدو امر ب ور و جبر برا بیعت بردند.
در چندین جا همان کتاب تکرار نمدده (چدن مکررا در هم و برهم در کتابها او بسیار است) که از مجعژدال
شیعه است ،اوبار از قبیی آنکه دوستی علی

ثدابی است .که گناهی به آن ضرر نمی رساند و گریستن بر حسژین

باعث دودل در بهشت است.
جداب این میلطه در (جلسه ششم) داده شده است.
در گفتار دوم اعتراض نمدده که عصمت امامان را از کجا می گدیید و بچه دلیی ثابت می نمایید.
دالیی بر عصمت ایمه هد سالم اللِّه علیهم لجمعین بسیار است .مختصراً در (جلسه دهم) همین کتاب نقی گردیده.
در ص  21راجع به حدیر وم و نصب علی

بخالفت و امامت اشکاالتی نمدده است.

جدابش در (جلسه ششم) همین کتاب مدرد مطالعه قرار گیرد تا رفع اشکال گردد .در ص  23ندشته است کژه علژی
هیچ گاه از عقب ماندگی ودد دلتنگ نبدده ،بلکه راضی هم بدده!
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دالیی بر بطالن قدل او و اثبا اینکه آن حار کامالً دلتنگ و ناراضی بدده ،بسیار است .به مختصژر از مفصژی در
(جلسه نهم) همین کتاب اشاره شده است.
در ص  23با استشهاد به آیه شریفه قرآن مجید می رساند که رسدل اللِّه

بشر بدده مانند دیگران! برا حیِّ

معمّا و جداب این میلطه و پی بردن باینکه وداوند علم حیب ودد را ببعض از برگ یدگان ولق افاضه نمژدده ،مراجعژه
شدد به (جلسه دهم) همین کتاب.
در ص  31و  34گدید“ :امامان مانند دیگران مرده گان و هیچ کاره اند و زیار قبدر ایمه بت پرستی است!”
جدابش را در (جلسه سدم) همین کتاب مطالعه نمایید.
در ص  33ندشته است“ :حسین بن علی بطلب والفت برواست و نتدانست کار از پیش ببرد ،کشته شد!”
جدابش را از (جلسه هفتم) همین کتاب بخدانید تا بدانید که مفخر شهداء عالم حسین بن علی

قیام بحق نمدده

نه برا جلب والفت و ریاست ظاهریه .در چندین جا کتابش تکرار می کند که بر والفت علی نصّی و دلیلی نبدده.
جداب پراکنده گدییها او در اثبا دالیی و نصدص صریحه در (جلسه پنجم) و در (جلسه هشژتم) داده شژده کژه
علی

ولیفه منصدص بدده است.

اگر بخداهم به تمام پراکنده گدیی ها و سفسطه بازیها او جداب بدهم ،ودد کتابی علی حده می وداهد بژا مقدمژه
ندیسی مناسبتی ندارد.
عالوه بر همه اینها ،دروغ ها و تهمت ها بسیار آن افسارگسیخته گسسته به شیعیان و علمژاء شژیعه زده اسژت،
حقه باز ها نمدده و برا جلب نظر عدام و جدانان نارس بی وبر از همه جا ،عکس هایی چاپ نمدده و مذهب شیعه
را رو آن عکس ها به حقِّه باز ورافی نشان داده.
عجب آنکه سفسطه بازها و فریب ودردگان او می گدیند که چدن علماء و وطبژاء و مبلِّیژین مسژلمانان نتدانسژتند
جداب او را بدهند و در مجلس مناظره ،قدر علمی نداشتند حاضر شدند ،لذا او را کشتند!
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ودب بخاطر دارم در زمان حیاتش که هیاهدیی راه انداوته بدد ،عالوه بر کتابها مقاالتی در روزنامة ودد مدسدم به
(پرچم) و مجله (پیمان) نشر می داد و به آن وسیله ،جدانان بی وبر را بدور ودد جمع نمدده دعد برانگیختگژی مژی
نمدد به وسیله چند نفر از جدانان فهمیده ،چندین مرتبه برا او پییام دادم که محلِّی را بمیی ودد معین کند ولژد یژا
جلد  ،دو نفر با هم روبرو و صحبت کنیم؛ اگر دالیی مثبتی بر گفتار ودد داشتی مژن تسژلیم مژی شژدم و اال حژیِّ
مشکال شده نقار از میان برداشته بیش از این کمک باوتالف و تفرقه جامعه ننمژدده و زمینژه سژاز بژرا بیگانگژان
نشدید.
ارالب می ال “ :من مصتحبه و منتظج حضر ی وای کن (الین ارالبی بر که بهاة علاتء و ب گتن می ال ) .مکتتبه کنیدا
بنریسید تت ارالب بده ”.

اشتباه ب رگ همین جا است که مردم وبر نداشتند که از طرف علماء و مبلِّیین دین چه بدسیله جراید علنژی و چژه
بدسیله اشخاص از قم و تهران و شیراز و مشهد و سایر شهرها ،به ایشان ابالغ می شد که حاضژر شژدد بژرا منژاظره
حادر  ،جداب می داد“ :من مناظره حادر نمی نمایم بندیسید تا جداب بدهم” و این ودد فرار از مباحثا بژدد؛
چدن اهی فنِّ کالم می دانند به قدر که در مکاتبه راه فرار هست ،در مناظر و مباحثه و مکالمه حادر نیست.
مع ذلک عدّه ا از علماء حاضر به مکاتبه هم شدند ،مخصدصاً در روزنامه کیهان مد مدید بین علماء شژیراز و
ایشان مکاتبه سر گشاده می شد و بقدر پراکنده گدیی و مکررا الفاظ و معانی بکار برد که تمام ودانندگان وسته و
به پراکنده گدییها او وندان بددند.
یکی از کدچکترین مبلِّیین ودمتگ اران دین ،داعی بددم که بعد از پییامها مکرر بژرا تشژکیی مجژالس منژاظره
حادر و شنیدن جداب یأس عاقبت ناچار شدم بدسیله آقایان مذکدر ببعض سفسطه ها او مختصر جدابی دادم (که
همان سبب شده عدّه ا از جدانان فریب ودرده روشن شده ،فی المجلس از او برگشتند و پی بحقِّه بازیها او بردند).
مثالً جدانان فریب ودرده را روشن نمدده ،گفتم یکی از حلطکاریها شما آنست که مذهب شیعه را بدسیله عکسژهایی
که از دستجا مردمان عدام بادکدبه یا جاها دیگر چاپ نمدده ،وارو نشان دادید
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که هر بیننده بی وبر گمان کند عقاید مذهبی شیعیان رو مدازین این عکسها است.
و حال آنکه علی القاعده عقالً و منطقاً در عقاید هر قدم و ملتی باید از رو اسناد و کتب علما آنها بحژث نمژدد.
اگر شما یک کتاب از کتب علماء و فقهاء و مراجع تقلید شیعیان نشان دادید که بسیخ زدن و قفی و قمه و قژداره زدن و
حجله قاسم ساوتن و شبیه و سایر چی هایی که حقِّه باز و سفسطه کرده ا و بدسیله عکسها وارو نشژان داده ا ،
دستدر داده باشند و از ایمه هد و پیشدایان دین و مذهب در این مدضدعا وبر نقی نمدده من تسلیم میگردم.
و حال آنکه در دستدرا شرعیه و رسایی عملیه ،برا حفظ تن و بدن مدازینی معین گردیده ،کتب فقهیه و رسژایی

عملیة علماء و فقهاء شیعه در دسترس عمدم می باشد (از قبیی شج راته و شجالیع و رساله ها عملیژه ماننژد ااتمع
عبتسی و مجاع الرجستئل و عجو الررثقی مرحدم آیت اللِّه ی د و وسیله الرنجت

مرحدم آیت اللِّه اصفهانی و ترجمه

ها آنها قدس اللِّه اسرارهم) را مطالعه کنید ،ببینید در مذهب شیعه برا حفظ تن و بدن چژه احکژامی مقژرر آمژده و
صریحاً می رسانند که اوجب از هر واجبی ،حفظ تن و بدن آدمی است و هر عملی که مدجب ضرر تژن و بژدن گژردد
حرام می شدد.
حتِّی در اعمال واجبه مانند وضد و حسی و روزه و حج و حیر آنها که ابداب مفصژلی در فقژه جعفژر دارد گژاهی
ساقط می گردد .مثالً در وضد و احسال واجبه و مستحبه که مقدمة طهار است ،اگر مسلمان بداند در عمی کردن آنهژا
ضرر بعاد از اعااء بدن می رساند و لد احتمال درد استخدان و حیره بدهد که باعث ودف شژدد ،بژا شژرایط وارده
ساقط می گردد.
یکی از مدارد جداز تیمم ،ودف ضرر استعمال آب است ،به سبب مرض یا درد چشم یا ورم اعااء یژا جراحژت و
امثال آنها که بترسد از استعمال آب متارر یا متألم شدد.
با اهمیتی که مذهب مقدس جعفر بطهار و نظافت می دهد و آن را ج ء شرایط ایمان آورده ،مع ذلک حفظ تژن
و بدن را مقدم بر هر چی

قرار داده است.

فقه جعفر اجازه نمی دهد عمداً بدون جهت شرعی حتِّی سدزنی بتن و بدن فرو کننژد یژا نژاون را عمژداً قسژمی
بگیرند که ودن ظاهر شدد.
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حتی اجازه نمی دهند در مصایب وارده مد بکنند یا صدر بخراشند و یا ودد را ب نند بقسمی که بدن را کبدد نمایند و
اگر هر یک از این اعمال را بنمایند ،گناه کرده ،باید استیفار نمدده و کفاره بدهند.
چنانکه در باب دیا و کفارا مراجعه شدد ،بعظمت دین مقدس اسالم و مذهب حقِّة جعفر پی برده و لعنت مژی
کنند بر سفسطه بازان و بازیگرانی که می وداهند با ندامیس دینی مردم باز نمدده ،امر را بر مردمان بی وبر مشژتبه و
وارو نشان دهند؟!
عکس بیندازند که مرد عامی (ورافی بر والف دستدر شرع و مذهب حقة جعفر ) تمام بدنش را سیخ و میخ و قمه
و قداره و کارد و قفی زده و یا مردانی لباس زنان پدشیده در حجله و حیره شبیه در آورده و بگدید اینها دستدر مژذهب
جعفر است!
اعمال مردمان عامی ورافی جاهی را بحساب مذهب جعفر آوردن و از دالیی بطالن مذهب قرار دادن که مردمژان
بی وبر گمان کنند واقعاً امامان و یا علماء و فقهاء شیعه از طرف آن مباد عالیه ،امر به چنین اعمال زشتی نمدده انژد،
جنایت ب رگ است.
بسیار از اعمال زشت و ورافی در افراد قدمی جار است که مبنا اساسی ندارد نمی تدان آن اعمال را دلیی بژر
ورابی و فساد اصی مذهب قرار داد .این وارونه نشان دادن ها دلیی بر حقه باز و سفسطه ها میلطه کژار و فسژاد
عقیده گدینده و ندیسنده می باشد.
از جمله مطالبی که مکرر این مرد بازیگر حیّال در کتاب شیته گجی ذکر نمدده ،جسار هابی اسژت کژه بخانژدان
عمدماً و وصدصاً متعرض گردیده و صریحاً ندشته ابداً این وانداده رجحانی بر دیگران ندارنژد تژا بآنهژا

پییمبر

احترامی گذارده یا مقامی برا آنها قایی شدیم! کجا ودا و پییمبر مقامی برا آنها قایی شده اند؟
و در چند جا کتابش نسبت به ساحت قدس امام به حق ناطق ،کاشف اسرار حقژایق جعفژر بژن محمّژد الصژادق
با کمال وقاحت ،جسارتها نمدده که قطعاً در وقت هدشیار و با قلم ورد و دانش نندشته .چژه وژدش سژراید
شاعر پارسی:
بااااااا گ

کااااااه واااااات ب گااااااتن ب شااااااتی بااااااج

وخرالوناااااااد الهااااااال خاااااااج
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اوالً جداب این الطایال مکرر در ضمن بیانا مفصله در لیالی مناظرا پیشاور داده شده و در حالب اوراق این کتاب
دالیی متقنه از آیا قرآن مجید و اوبار صحیحه از طرق عامه ذکر گردیده ،مخصدصا در (جلسه سژدم) و در (جلسژه
هفتم) و در (جلسه هشتم) به دالیی آیا شریفه و اوبار صریحه اشاره شده.
ثانیاً گدیا این مرد شیاد قرآن نخدانده و اگر ودانده ،چدن معتقد نبدده ،عمداً امر را بر بی وبران مشتبه نمژدده .مگژر
نه اینست که ودا متعال در آیا بسیار این واندان جلیی را ستدده و برا آنها امتیازاتی قایی و مصطفا از ولژق
َ َ ْٰ َ َ َ ْ ٰ َ َ
َّ ٰ َ ْ َ ٰ َ ُ
نرا ََع
ف آد َم َو ننحا و آل ِإبرا ِهیم و آل ِعم
قرار داده ،چنانچه در آیه  32سدره ( 3آل عمران) فرمایدِ :إ اّلل اصط
ْ َ
ُ
َّ ْ َ َ َّ
َْ َ ْ
ْ
ْ
ُْ َْ ُ ُ
نند َه
ال ٰعال ِم َ ذ ِّر َّیه َبع ُض ٰها ِم ْ َبعض ()1و در آیه  22سدره (42شدر ) فرماید :قل ل ٰ أسئَُک ْم َعُی ِه أجنرا ِإل الم
ب َو َم ْ َی ْق ََت ْف َح َسنَه نَز ْد َ ُ
هل ِف ٰ
()2
ِف الْ ُق ْر ٰ
یها ُح ْسنا
ِ
ِ
ولی بیشتر تأثر من در اینست که اکابر علما عامه و اهی تسنن صریحاً اقرار بدالیت و برتر و مقام عالی اعژال
علی و عتر طاهره پییمبر صلِّی اللِّه علیه و علیهم اجمعین می نمایند ،ولی این ناولف بظاهر شیعی زاده انکژار نمایژد
فاایی آنها را!
برا جلب نظر دشمنان دین باطن فاسد ودد را ظاهر نمدده و با وقاحت نام آنها را برده.
کتب علاتء عتمه

فضتئل عتج و الهل بی طهت

اهی اطالع می دانند که عمدم علماء اهی تسنن (به اسژتثناء عژده ا وژدارج و نداصژب) در هژر دوره ا از ادوار،
معترف بدده اند بفاایی و مناقب آل محمّد سالم اللِّه علیهم اجمعین و حق تقدم آنها بر تمژام امژت و مخصدصژاً جمژع
افتخاراً ندشته اند و آنچه به نظر

کثیر از اکابر آنها ،کتاب مستقلی بنام اهی بیت طهار

____________________
 -1بدرستی که ودا برگ یده آدم و ند و وانداده ابراهیم و وانداده عمران

را بر جهانیان فرزندانی هستند بروی از نسژی بروژی

دیگر.
 -2بگد (ا پییمبر) من از شما اجر رسالت ج این نمی وداهم که مدد و محبت مرا در حق ودیشاوندان منظدر داریژد .هژر کژه کژار
نیکد انجام دهد ،ما بر نیکدییش بیف اییم.
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داعی رسیده و الحال در کتابخانه ودد حاضر دارم مر الرقجبی میر سید علی شافعی همژدانی ،یناتبیع الراار شژیخ

سلیمان بلخی حنفی ،متجالج الررصرل فی متجفه آل الرجسرل حافظ جمال الدین زرند  ،منتقب و فضتیل الهل الربیا
حافظ ابد نعیم اصفهانی ،منتقب الهل الربی ابن میازلی فقیه شافعی ،شفة الرصت ی من بحج فضتئل بنی الرنبی الرهات ی
تألیف سید ابی بکر بن شهاب الدین علد  ،کتتب النتحتف بحب النشجالف تألیف شیخ عبد اللِّه بژن محمّژد بژن عژامر

شبراو  ،الحیتء الرای بفضتئل الهل الربی تألیف جالل الدین سیدطیا فجالئد الرساطین فی فضتئل الراجتضی و الر هجالء
و الرسبطین شیخ االسالم ابراهیم بن محمّد حمدینی(حمدیی) ،ذختیج الرتقبی امام الحژرم شژافعی ،فصارل الراهااه فای
متجفة النئاه ندر الدین بن صباغ مالکی ،ت کج خرال

النمه فی متجفة النئااه یدسژف سژبط ابژن جژدز  ،کفتیاة

الرطترب محمّد بن یدسف گنجی شافعی ،مطترب الرسؤول فی منتقب آل الرجسرل محمّد بن طلحه شافعی ،مناقب اوطب
الخطباء ودارزم ،تشریح و محاکمه در تاریخ آل محمد محقق و مدرخ شهیر قاضی بهلدل بهجت زنگنه زور می باشد.
عالوه بر اینها در تمامی کتب معتبره و تفاسیر ب رگ علما عامه و اهی تسنن فاایی و مناقب اهی بیت طهار
متفرقا بسیار ثبت است.
نمی دانم چرا کسرو وجالت نمی کشید در حالتی که می دانست میلطه می کند و گذشته از شیعیان ،سژنیها بژر او
می وندند .پس ودبست مریدان فریب ودرد او بخدانند این کتاب را و عدض بر انگیختژه شژدن ،سژر وجلژت ب یژر
اندازند و متنبّه گردند و بازیگران قرن بیستم را (بقدل امروز ها) بشناسند .اگر با کتابهژا عربژی سژر و کژار زیژاد
نداشت ،اقالً می وداست کتاب ترکی تألیف قاضی محمّد بهلدل بهجت افند زنگنه زور را که از اجلِّه فاال و علمژاء

معروف قرن اویر ترکیه و در علدم عقلیه و نقلیه و فقه و عرفان در اسالمبدل و اناطدلی مشهدر بدده به نژام تشاجیح و
محتکاه

تت ی آل محاّد

را بخداند که بفارسی هم ترجمه گردیده و چاپها متعدد شده (چاپ اول ترکی و

فارسی او هم در کتابخانه داعی مدجدد است) .و واقعاً بر هر شیعه شاکِّی الزم است آن کتژاب مقژدس را وریژدار و
حقایق را از بیان عالم ب رگ سنی بشندند و نفرین بر بازیگران میلطه کار بنماینژد ،و مخصدصژاً بژرادران روشژنفکر و
جدانان بی وبر اهی تسنِّن را تدصیه بمطالعه آن کتاب می نماییم.
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ناچارم عالوه بر آنچه در متن همین کتاب درج گردیده ،در اینجا هم احتنام فرصت نمدده ،به نقژی اقژدال بعاژی از
اکابر علماء اهی سنت در فاایی امیر المؤمنین علی و اهی بیت طهار
کسرو تبری

اشاره نمایم تا ودانندگان محترم بدانند که

با احمد امین مصر و مردوخ(مردود)کردستانی و امثالهم ،تنها قاضی رفته اند که نسبت جعّالی بشیعیان

داده اند!!
آنها نمی دانند که شیعیان چدن معتقد به مبدل و معادند و پیرو عتر طاهره

صادقینند ،ابداً دروغ نگفته و جعی

وبر نمی نمایند چه آنکه احتیاجی به جعی وبر ندارند ،زیرا تمامی علما جماعت با مادر نقی فاایی اهژی بیژت هژم
صدا هستند.
از جمله امامان ب رگ اهی تسنن که از پیشدایان و ایمه اربعه آنها می باشد ،محمّد بن ادریس شافعی است که مکژرر
نظما و نثرا اقرار و اعتراف بفاایی و مناقب اهی البیت
الشتت المت شتفتی

نمدده.

العتجالف بفضتئل عتج و الهل بی طهت

چنانچه عالمه سمهدد سید ندر الدین شافعی که اعلم العلماء مصر و حجاز در اوایی قژرن دهژم هجژر بژدده ،در
ارالهج الرتقدین( )1از حافظ ابد بکر بیهقی از ربیع بن سلیمان که از اصحاب امام شافعی بدده ،نقی می نمایژد و نیژ نژدر
الدین مالکی در فصرل الراهاه ( )2از کتاب بیهقی که در مناقب شافعی ندشته نقی نمدده و وداجه سلیمان بلخژی حنفژی
در ینتبیع الرار ( )3از جداهر العقدین ندر الدین سمهدد ندیسنده تاریخ المدینه که در زمان ودد اعلم علمژاء مصژر و
حجاز بدده ،نقالً از بیهقی مشروحاً ذکر نمدده که گفت :روز بامام شافعی گفتند که مردم صبر و طاقت ندارند مناقب و
فاایی اهی البیت را به شندند (مانند کسرو و احمد امین و اقرانشان) و اگر
____________________
 -1جداهرالعقدین ،ج ،2ص.185
 -2فادل المهمه ،ج ،2ص.1354
 -3ینابیع امدد  ،ج ،3ص.33
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مشاهده کنند که یکی از ما ذکر فاایی اهی البیت

را می نماید ،یقدلدن هذا رافای؛ می گدیند او رافاژی اسژت.

فدر شافعی فی المجلس انشاد اشعار نمدده و حقایق را آشکار ساوته گفت:
ذکاااااااجوال علیّااااااات

و ساااااااااابطیه و فتطاااااااااااه الر ّکیّااااااااااه

الذال فااااااای مجلااااااا

فاااااااتاجی بتضاااااااه ذکاااااااجی سااااااارال

فاااااااااااا یقن الوّااااااااااااه ساااااااااااالقلقیّه

الذال ذکاااااااااااجوال علیّااااااااااات الو بنیاااااااااااه

تشااااااااااتغل بترجّوالیاااااااااات الرتلیّااااااااااه

یقااااااتل تجااااااتوزوال یاااااات قاااااار هاااااا ال

فهااااااا ال مااااااان حااااااادی الرجّالفضااااااایّه

بجئااااا الراااااای الراهاااااایان ماااااان الوااااااتس

یاااااااجون الراااااااجّفض حااااااابّ الرفتطایّاااااااه

علااااااای آل الرجّسااااااارل صاااااااال بّااااااای

الرجتهلیااااااااااه

و رتنتااااااااااه رتلاااااااااا

والصه معنا این اشعار آنکه گدید :زمانی که در مجلسی ذکر علی و فاطمه و حسن و حسین

می شدد ،بعض

دشمنان برا آنکه مردم را از ذکر آل محمّد منصرف کنند ،ذکر دیگر به میان می آورند ،پس یقین کنیژد آن کژس کژه
مانع ذکر این وانداده می شدد ،سلقلق است (یعنی زنی که از دبرش حیض شدد) .آنها روایا بلند نقی می کنند که ذکر
علی و بچه ها او نشدد و گفته می شدد ،بگذرید ا قدم از این ذکر (یعنی ذکر علی و بچه ها او) زیرا ایژن حژدیث
رافای ها است .بی ار می جدیم (من که امام شافعی هستم) به سد ودا از مردمی که مژی بیننژد رفژض را دوسژتی
فاطمه .بر آل رسدل صلدا پروردگار من است و لعنت وداوند بر این ندع جاهلیت (کژه دوسژتان آل محمّژد

را

رافای بخدانند).
و سلیمان بلخی حنفی ضمن باب  62ینتبیع الرار ( )1و سید مؤمن شبلنجی در ور النبصت ( )2نقالً از بیهقی و نژدر
الدین ابن صباغ مالکی در فصرل الراهاه ( )3و نی حافظ جمال الدین زرند در متجالج الررصرل ( )4بعد از ایژن اشژعار
گفته اند که شافعی گفت:
قااااااااتررال تجفّضاااااااا قلاااااااا کااااااااالّ

ماااااات الرااااااجفض یناااااای و ن العتقاااااات ی

رکاااااااان تررّیاااااااا غیااااااااج شاااااااا ّ

خیاااااااااج المااااااااات و خیاااااااااج هااااااااات

الن کاااااااتن حااااااابّ الررصااااااایّ فضااااااات

فااااااااااااتوّنی ال فااااااااااااض الرتباااااااااااات

____________________
 -1ینابیع المدد  ،ج ،3ص.48
 -2ندراالبصار ،ص.232
 -3فصدل المهمة ،ج ،2ص.128
 -4معراج الدصدل ،ص.38
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یعنی به من گفتند :رافای شد ؟ گفتم :ابداً نیست رفض دین من و نه اعتقاد من ،لکن دوست می دارم بژدون شژک
بهترین امام و بهترین هاد را .اگر معنی رفض ،دوستی وصی پییمبر (و آل طژاهرین

آن حاژر اسژت) ،پژس

بدرستی که من رافای تر از همه مردم هستم.

یاقد حمد در متج الن بتء( )1و ابن حجر مکی صرالع ( )2و امام فخژر راز در تفسایج کبیاج

( )3ذیژی آیژه

َّ
َْ َ ْ
ُْ َْ ُ ُ
ل ال ْ َم َن َّد َه ِف الْ ُق ْر ٰ
ب و وطیب ودارزم در مقتل الرحسین ( )4و سید مؤمن شبلنجی
شریفه قل ل ٰ أسئَُک ْم َعُی ِه أجرا ِإ
در ور النبصت ( )5و سلیمان بلخی حنفی در ص ینتبیع الرار ( )6از ربیع بن سلیمان که یکی از اصحاب شافعی بژدده،
نقی نمدده اند که این اشعار را شافعی انشاد نمدده و گفت:
یاااات الکباااات قاااا

و الهتاااا ا

بتراحصااااب ماااان مناااای

بسااااااتکن خیفهاااااات و الرنااااااتهض

ساااااحجال الذال فاااااتض الرحجااااای الرااااای منااااای

فیضااااااات کالاااااااتط الرفااااااجال الرفاااااااتئض

الن کاااااااتن فضااااااات حاااااااب آل محاّاااااااد

فلیشااااااهد الرااااااثّقالن الوّاااااای الفااااااض()7

و نی عالمه جلیی القدر شیخ عبد اللِّه بن محمّد بن عامر شبراو در کتاب النتحتف بحب النشجالف ( )8و سژید ابژی
بکر بن شهاب الدین علد

شفة الرصت ی من بحج فضتئل بنی الرنبی الرهت ی(.)3

____________________
 -1معجم االدباء ،ج ،5ص.228
 -2صداعق المحرقه ،ص.133
 -3تفسیر کبیر ،ج ،23ص.166
 -4مقتی الحسین ،ص.146
 -5ندر االبصار ،ص.232
 -6ینابیع المدد  ،ج ،23ص.33
 -3ما حصی این اشعار آنکه گدید ا سدار رونده بسد مکه معظمه بایست در ریگ ار منی و بسژاکنین مسژجد ویژف وقژت سژحر کژه
حجاج بسد منی می آیند(بدون تقیّه علنی و بر مال ندا بده و بگد اگر رفض دوستی آل محمد است پس شهاد بدهند جژن و انژس کژه
من(امام شافعی) رافای هستم.
 -8االتحاف بحب االشرف ،ص.23
 -3رشفئ الصاد ،ص .31
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و حافظ جمال الدین زرند در متجالج الررصرل فی متجفه آل الرجسرل( )1و ابن حجر مکژی در صژداعق محرقژه ( )2از
امام شافعی نقی نمدده که می گفت:
ساااااارل الهلل حااااابّک

فااااجض ماااان الرلّااااه فاااای الرقااااجآن الو رااااه

یاااااات الهاااااال بیااااا

کفااااااتک ماااااان عظاااااای الرقااااااد الوّکاااا ا

ماااان راااا یصاااالّ علاااایک ن صااااال رااااه

یعنی ا اهی بیت رسدل ودا

 ،محبت و دوستی شما واجب گردیده از جانب ودا و در قرآن مجید این واجب

نازل شده (اشاره به آیه  22سدره  42است که قبالً ذکر شد).
کفایت می کند در عظمت قدر شما ا آل محمد

آنکه هر کسی صلدا بر شما نفرستد ،نماز او قبدل نخداهژد

شد (اشاره بصلدا در تشهد نماز است که از واجبا نماز است و اگر کسی عمداً ترک صلدا بر محمژد و آل محمژد
را در تشهد نماز بنماید ،نمازش باطی و حیر قابی قبدل است) .و در آور اشعارش (بژرا یژادآور امثژال کسژرویها و
احمد امینها) سروده که اتمام حجت باشد بر آنها که:
ثکلتااااا

رااااار راااا تکااااان فااااای حاااابّ آل محاّاااااد

المّااااا

غیاااااج طیاااااب الرارراااااد

یعنی اگر نباشی در دوستی آل محمد ،مادر به مرگت بنشیند قطعاً حرام اده ا !
به مناسبت این شعر آور امام شافعی ،یک حدیث از صدها حدیثی که از طرق واصه و عامه رسژیده تقژدیم امثژال
کسرو ها و احمد امین ها که مخالف اهی بیت اطهار و مقاما آنها هسژتند ،مژی نمژایم و زایژد بژر معنژا حژدیث،
تدضیحی نمی دهم و این حدیث را حافظ ابن حجر مکی متعصب در صداعق محرقه( )3از ابد الشیخ دیلمی نقی می نماید
ّ
ّ
فرمدد :م لم یعرف حق عَتیت م النصار و العرب فهن لح ی ثالث امنا مننافق و امنا ودل
که رسدل اکرم
ّ
ّ
زانیه و اما امرؤ ْحُت به امه ف غری َهر؛
یعنی کسی که نشناسد حق عتر مرا از انصار و عرب پس او یکی از سه چی وداهد بدد یا منافق است یا ولد ال نا
است یا ولد حیض است.
____________________
 -1معراج الدصدل فی آل الرسدل ،ص.16
 -2صداعق المحرقه ،ص.148
 -3صداعق المحرقه ،ص.133
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الخبت

فضتئل عتج و الهل بی طهت

از کدر چشم دشمنان و بدوداهان این واندان جلیی (امثال کسرو ها) حب و بیض عتر طاهره مفتا بهشت و
دوزخ و عالمت ایمان و کفر است.
چنانچه اکابر علما عامه و اهی تسنِّن با نقی اوبار بسیار از رسدل اکرم

تصدیق این معنی را نمژدده انژد .از

جمله امام احمد ثعلبی که امام اصحاب حدیث شمرده شده و از اکابر علما عامه است ،در تفسیر ودد ذیی آیه مدد
آورده که محبت و مدد اهی بیت طهار

از جمله اصدل دین و ارکان اسالم است و هر کس والف این عقیژده

داشته باشد ،کافر و از دین اسالم وارج و ناصبی می باشد و دلیی بر این معنی ،وبر است کژه عبژد اللِّژه بژن حامژد
فرمدد:

اصفهانی باسناد ودد از جریر بن عبد اللِّه بجلی روایت نمدده که رسدل اکرم
حب آل ّ
حمم مات شهی ا .أل و م مات َع ّ
حب آل ّ
م مات َع ّ
حمم منات مغفننرا هل ،ال و من منات َع
ّ
حب آل ّ
حمم مات تائبا ال و م مات َع ّ
حب آل ّ
ّ
حنب آل
حمم مات مؤمنا مستکمل الیما  ،ال و م مات َع
ّ
ّ
ّ
حب آل ّ
باْلنه ثم منکر و نکری ،ال و م مات َع ّ
ّ
حمم یزف ال اْلنه کما تنزف العنرو
حمم بِّشه مُک املنت
ّ
حنب آل ّ
ّ
حب آل ّ
ال بیت زوجها ،ال و م مات َع ّ
حممن
حمم فتح هل ف قربه بابا إل اْلنة ،ال و من منات َع

حب آل ّ
جعل اهلل قربه مزار مالئکه الرْحة أل و م مات َع ّ
حمم مات َع السنه و اْلماعة ،ال و من منات َع
حمم جا ینم القیمه مکتنبا ب عینیه آیس م رْحه اهلل ،أل و م مات َع بغض آل ّ
بغض آل ّ
حمم منات اکفنرا،
ّ
أل و م مات َع بغض آل ّ
حمم لم ّ
یشم راحئه اْلنه (.)1

____________________
 -1کسی که بمیرد بر دوستی آل محمد مرده است شهید و تدبه کننده از گناه و آمرزیده شده و مؤمنی که دارا ایمان کامژی مژی باشژد و
رحمت گردیده و کسی که بمیرد بر دوستی آل محمد بشار می دهد او را ع راییی و منکر و نکیر ببهشت و کسی که بمیرد بر دوستی آل
محمد می رود بسد بهشت همچنان که عروس می رود بسد وانه شدهرش و کسی که بمیرد بر دوستی آل محمد باز می شژدد در قبژر
او دو در بسد بهشت و کسی که بمیرد بر دوستی آل محمد قرار می دهد وداوند قبر او را زیارتگاه مالیکه رحمت و کسی که بمیژرد بژر
دوستی آل محمد مرده است بر سنت و جماعت و کسی که بمیرد بر دشمنی آل محمد روز قیامت بین دو چشم او ندشته شده است ناامیژد
است از رحمت ودا و کسی که بمیرد بر دشمنی آل محمد کافر مرده است و کسی که بمیرد بر دشمنی آل محمد استشمام نمی نماید بژد
بهشت را.
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و نی سید ابی بکر بن شهاب الدین علد در شفة الرصت ی مان بحاج فضاتئل بنای الرنبای الرهات ی ( )1از تفسایج
ثتلبی( )2و امام فخر راز در تفسیج کبیج

( )3ذیی آیه مدد از صاحب کشتف ( )4همین وبر را نقی نمدده اند.

و کداشکی در تفسیر ودد مدسدم به تبصره از ضحاک و عکرمه که از مشاهیر مفسرین اند روایت کژرده کژه رسژدل
اکرم

فرمدد:

ّ
ل اسئُکم َع ما ادعنکم اَله اجرا ال ا حتفظنین ف قرابیت َع و فاَمه و احلس و احلس و ابنائهما

()5

و میر سید علی همدانی شافعی در مر الرقجبی ( )6از جابر بن عبد اللِّه انصژار نقژی مژی نمایژد کژه رسژدل اکژرم
فرمدد:

ّ
ّ
اّلل تعال و استشفعنا بنا فإ ّ بنا تکرمن و بنا ّ
ّ
فمحبنننا امثانلنا غن ا
حتبن و بنا ترزقنن
تنسُنا بمحبتنا ال
ّ
ّ ()3
لکهم ف اْلنه
____________________
 -1رشفة الصاد  ،ص.45
 -2تفسیر ثعلبی ،ج ،8ص.314
 -3تفسیر کبیر ،ج ،23ص.165
 -4تفسیر کشاف ،ج ،3ص.463
 -5من از برا ارشاد شما بسد حق و حقیقت م د نمی وداهم مگر آنکه حفظ نمایید مقام مرا در اقژارب و ودیشژان مژن یعنژی
برا واطر من احترام نمایید اقارب و ودیشان مرا و آنها علی و فاطمه و حسن و حسین و اوالد و ذریه آن هر دو می باشند.
 -6مدد القربی ،مدد دوم ،ص.12
 -3تدسی بجدیید بدوستی ما بسد ودا تعالی و طلب شفاعت نمایید بما پس بدرستی که بما اکرام می شدید و بدسیله مژا دوسژت
داشته می شدید و بدسیله ما روز داده می شدید پس دوستان ما امثال ما هستند فردا(یعنی قیامت)تمامشان در بهشت اند.
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فرمدد:

و نی از والد بن معدان روایت نمدده که رسدل اکرم
ّ
ّ
ّ
اَّلرینات و وصن ّ
ذرییت افضل ّ
اّلل فال ی خُ ّ قُبه شکّ با ّ ّ
احب ا یمیش ف رْحه اّلل و یصبح ف رْحه
م
افضل الوصیا .

()1

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
و نی از جابر روایت نمدده که آن حار فرمدد :الزمنا مندتنا اهل ابلیت فا م ات اّلل و هن یندنا دخل اْلنه
ّ
ّ
معنا و ّاَّلی نفس ّ
()2
حمم بی ه ل ینفع عب ا عمُه ال بمعرفه حقنا.

و ابن حجر مصر مکی در فصی دوم صداعق ( )3از ابد یعلی از سلمه بن اکدع نقژی نمژدد کژه آن حاژر فرمژدد:
ّ
انلجنم أما لهل ّ
ّ
()4
السما و أهل بییت اما لمیت م الختالف.
این اوبار نمدنه ا از ه اران وبر است که درباره آل محمّد -سالم اللِّه علیهم اجمعین -از طرق عامه و اهی تسژنن
رسیده است که در مقدمه ندیسی بیش از این مجال نقی ندارد.
از جمله اعتراضا کسرو و احمد امین مخصدصا در کتاب (الراهدی و الراهدوی ) بشیعیان در اعتقاد بدجدد امام
زمان عجی اللِّه تعالی فرجه است که حایب از انظار می باشد و این معنی را در صفحا مکرره بژا آب و تژابی تکژرار
کرده و هیاهدیی راه انداوته اند و ندشته اند“ :این عقیده از جعلیا و ساوته ها شیعیان است که مژی گدینژد امژامی
هست مهد نام و از نظرها ناپیدا ”.و حال آنکه وبر نداشتند و زحمت مطالعه و سیر در کتب را بخدد ندادند و در مقام
تحقیق بر نیامدند و اال اگر فقط در کتب علماء تسنن (گذشته از کتب شیعه) حدر نمدده بددند و عناد و تعصب بژی جژا
نمی نمددند ،می فهمیدند اعتقاد بدجدد حار مهد محمّد ابن الحسن حجه العصر و ال مان عجی اللِّه تعالی فرجه کژه
حیبت نمدده و از انظار پنهان گردیده ،مخصدص بشیعیان تنها نمی باشد ،بلکه در کتب معتبره علماء ب رگ اهژی تسژنن
نی
____________________
 -1کسی که دوست دارد آنکه مشی کند در رحمت ودا ،و صبح کند در رحمت ودا پس داوی نکند در قلبش شکی باینکژه ذریژه و
اوالد من بهترین ذرار هستند و وصی من بهترین اوصیاء می باشد.
 -2ثابت باشید در دوستی ما اهی بیت
ودایی که جان محمد

پس بدرستی که اهی تقد که ما را دوست بدارند ،با ما داوی بهشت مژی شژدند .بژآن

در قباة قدر اوست ،هیچ عملی به بنده ا نفع نمی رساند ،مگر بشناوتن دوستی ما.

 -3صداعق المحرقة ،ص.183
 -4ستارگان امانند از برا اهی آسمانها و اهی بیت من امان اند برا امت من از اوتالف.
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ثبت گردیده و اکابر علما عامه از قبیی عالِّمه سمهدد در ارالهج الرتقدین( )1و طبرانی در الوسط( )2و احمد بن حنبی

در مسند( )3و ابی داود در سنن( )4و ابن ماجه در سنن( )5و حمدینی در فجالئد( )6و وداجه کالن بلخی در ینتبیع الراار

()3

و ابن حجر در صرالع ( )8و امام نسایی در سنن( )3و خصتئص الرتلری و وداجه پارسا در فصل الرخطاتب( )12و محمژد
ابن طلحه در مطترب الرسؤول( )11و ندر الدین جامی در شداهد النبده و حافظ بالذر در مسلسال و محمّد بن یدسف
گنجی در کتاب الربیتن فی الخبت صتحب الر متن و ابن صباغ مالکی در فصرل الراهااه( )12و میژر سژید علژی همژدانی
شافعی در مر الرقجبی( )13و عالمه صال الدین در شر الدایره و جمال الدین شیراز در وضه النحبتب و بیهقی در

صحیح ودد شعب االیمان و شیخ محی الدین عربی در فترحت
هدالی

و عنقاء المیژرب و ملژک العلمژاء شژهاب الژدین در

الرستدالء و سبط ابن جدز در ت کج ( )14و شیخ عبد الرحمن بسطامی در دره المعارف و شژیخ محمژد الصژبان

المصر در الستتف الرجالغبین( )15و مؤید الدین وطیب ودارزمی در منتقب و عالمه شعرانی در یرالقی ( )16و شیخ علژی
متِّقی در مجقت شج مشکت  )13( ،و دیگران از اکابر علما
____________________
 -1جداهر العقدین ،ج ،2ص.132

 -3سنن نسایی ،ج ،6ص.235

 -2معجم االوسط ،ج ،3ص.236

 -12فای الخطاب ،ج ،3ص.131

 -3مسند احمد ،ج ،1ص.84

 -11مطالب السؤول ،ص.321

 -4سنن ابی داوود ،ج ،4ص.126

 -12فصدل المهمه ،ج ،2ص.1235

 -5سنن ابن ماجه ،ج ،2ص -13 .1366مدد القربی ،مدد دهم ،ص.38
 -6فراید السمطین ،ج ،2ص.312

 -14تذکر الخداص ،ص.325

 -3ینابیع المدد  ،ج ،3ص.231

 -15اسعاف الرحبین ،ص.145

 -8صداعق المحرقة ،ص.163

 -16الیداقیت و الجداهر ،ج ،2ص.123
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اهی تسنن که این صفحا مختصر مجال ندشتن نام تمام آنها را نمی دهد ،اوبار بسیار راجژع بژه آن حاژر نقژی
نمدده اند و حتی بسیار از آنها تحقیقا عمیقی در این باب کرده اند.
برا نمدنه ،چند وبر باقتاا مقدمه ندیسی از اکابر علما عامه جهه بینایی جدانان روشن فکر زایژداً علژی مژا
سبق در اینجا نقی می نماییم تا بدانند این عقیده از جعلیا و ساوته ها شیعیان نیست ،بلکه کسرو تبریژ

حیّژال

فریبنده و احمد امین مصر عندد و امثال آنها میلطه کار بدده اند و امر را بر بی وبران مشتبه می نمدده اند.
عالوه بر آنکه در (جلسه دهم) همین کتاب اشاراتی باوبار وارده در مدضدع حار مهد

شژده و در اینجژا

هم بیان دیگر می نماییم و بعض اوبار دیگر ذکر می کنیم تا کشف حقیقت گردد.
الز طج الهل سن

الخبت برار حضج مهدی

 .1وداجه کالن شیخ سلیمان بلخی حنفی در ینتبیع الرار ( )1و عالمه سمهدد شافعی در ارالهج الرتقادین( )2و ابژن
حجر مکی در صرالع محجقه( )3و طبرانی در الوسط( )4از ابد ایدب انصار و علی بن هژالل (بژه مختصژر تفژاوتی در
الفاظ و عبارا ) نقی نمدده اند که در مرض مد رسدل اکرم

فاطمه سالم اللِّه علیها گریه می کرد رسژدل اکژرم

فرمدد:
ّ
ّ
اّلل ایّاک ّ
()5
زوجک م هن أق مهم سُما و اکرثهم عُما.
ا لکرامه
آنگاه فرمدد وداوند متعال نظر فرمدد“ :بر اهل زم  ،پس مرا اختیار نمند پیغمرب صیلاهللعُیهوآهلوسنُم مرسنل،

آناگه نظر دیگر فرمندَ ،ع

را برگزی به وصایت .پس بم ویح نمند که تن را تزویج نمایم باو و قنرار دهنم او

را ویص خندم”.
____________________
 -1مرقا شر مشکد  ،ج ،5ص.133
 -2ینابیع المدد  ،ج ،1ص.242
 -3جداهر العقدین ،ج ،2ص.136
 -4صداقع العقدین ،ص.165
 -5معجم اوسط ،ج ،3ص.236
 -6از جمله کرامتها پروردگار بتد آنست که ت ویج کرد تد را بکسی که اقدم مردم است اسالما و بیشتر آنها از حیث علم و دانش.
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ّ
ّ
ّ
الشه ا و هن ْحزه ّ
عنم ابینک و
یا فاَمه منا خری النبیا و هن أبنک و منا خری الوصیا و هن بعُک و منا خری
ّ
ّ
ّ
ّ
المه و ّ
ّ
سی ا شباب اهنل
عم ابیک و منا سبطا هذه
منا م هل جناحا یطری بهما ف اْلنه حیث شا و هن جعفر اب
ّ
ّ
ّ
ّ
()1
اْلنه احلس و احلس و هما ابناک و اَّلی نفیس بی ه منا مه ی هذه المه و هن م ودلک.
 .2شیخ االسالم حمدینی در فجالئد الرساطین( )2و شیخ سلیمان بلخی حنفی ینتبیع الرار ( )3از عبایه بن ربعی از جابر
فرمدد:

بن عبد اللِّه انصار نقی می نمایند که رسدل اکرم
ّ
ّ
النصی و ا ّ اوصیایئ بع ی اثنا عِّش اوهلم ّ
انلبی و ّ
َع و آخرهم القائم امله ی
َع سی
انا سی

.

()4

دیدم حسین بر

 .3و از سلیم بن قیس هاللی از سلمان فارسی نقی می کنند که گفت وارد شدم بر رسدل اکرم
ّ
پا آن حار نشسته و پیدسته دو طرف صدرتش را می بدسید و می فرمدد( :انت ّ
السی اخن السی و انت
سی ب
ّ
ّ
ّ
امام ب المام و انت ّ
()5
).
احلجه ابن حجج تسعه تاسعهم قائمهم امله ی
احلجه أخن
حجه ب
 .4و نی شیخ االسالم حمدینی در فجالئد( )6از سعید بن جبیر از ابن عباس نقی می کند که رسدل اکرم

فرمدد:

____________________
 -1یا فاطمه از ماست بهترین انبیاء و او پدر تد می باشد و از ماست بهترین اوصیاء و او شدهر تد می باشژد؛ و از مژا اسژت بهتژرین
شهداء و او حم ه عمد پدر تد می باشد؛ و از ما است کسی که برا او است دو بال که پرواز می کند با آن ها در بهشت و او جعفر پسژر
عمد پدر تد می باشد؛ و از ما است دو سبط این امت و دو سید جدانان اهی بهشت حسن و حسین

و آنها پسرها تد هستند .با

آن ودایی که جان من درید قدر او است از ما است مهد این امت و او از اوالد تد می باشد.
-2فراید السمطین ،ج ،2ص.313
-3ینابیع المدد  ،ج ،2ص.316
 -4من آقا انبیاء و علی
آنها قایم مهد

آقا اوصیاء می باشد و بدرستی که اوصیاء من ،بعد از من دوازده نفرند؛ اول آنها علی

و آوژر

می باشد.

 -5تدیی سید پسر سید و تدیی امام پسر امام ،برادر امام و تدیی حجه پسر حجه و برادر حجه و پدر حجتها نه گانه که نهمژی آنهژا
قایم مهد

می باشد.

 -6فراید السمطین ،ج ،2ص.312
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ّ
ّ
ّ
ا خُفایئ و اوصیایئ و حجج اّلل َع اخلُق بع ی الثنا عِّش أوهلم َع و آخرهم ودلی املهن ی فینَنل روح اّلل
ّ
عییس ب مریم فیصیل خُف امله ی و تِّشق الرض بننر ربها و یبُغ سُطانه املِّشق و املغرب (.)1
 .5و نی از سعید بن جبیر از ابن عباس(حبر امت)نقی می کند که آن حار فرمدد:
ّ
ّ
اّ ّ
عُیا وص ّ و م ودله القائم املنتظر امله ی اَّلی یمأل الرض قسطا و ع ل کما مُئت جنرا و ظُمنا و اَّلی

ّ
باحلق بشریا و نذیرا ا ّ اثلابت َع القنل بامامته ف زما غیبته ل ّ
عز م الکربیت الْحر فقنام اَلنه جنابر
بعثین
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
َلمحص اّلل اَّلین آمنننا و یمحنق
)ای و رب و
ب عب اّلل فقال :یا رسنل اّلل و لُقائم م ودلک غیبه قال(
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
الٰکفری ّ
اّلل ّ
اّلل و ّ
عنز و جنل
رس اّلل فإیّاک و الشکّ فا الشکّ ف امنر
رس م
ثم قال یا جابر ا هذا امر م امر
کفر (.)2
 .6و نی وداجه کالن حنفی در ینتبیع الرار الز فصل الرخطتب وداجه سید محمّد پارسا که از اکابر علمژا عامژه
است ،نقی می کند که گدید:

از اماما اهل بیت َهارت ابن ّ
حمم امام حس عسکری

یم باش که متندل گردی ه در سال  132روز مجعه

ششم ربیع الول و بع از پ ر بزرگنارش شش سال زن اگین نمند و در پهُنی پ رش دف گردی .
____________________
 -1بدرستی که ولفاء و اوصیاء من و حجتها ودا بر ولق بعد از من دوازده نفرند؛ اول آنها علی

و آور آنهژا فرزنژد مژن مهژد

است .پس نازل می گردد عیسی بن مریم رو اللِّه پس نماز می گذارد عقب مهد و روشن می کند(آن مهد )زمین را بندر وژدا و
می رساند سلطنت او را به مشرق و میرب(.ینابیع المدد  ،ج ،3ص.)235
است که پر می کند زمین را از عدل و داد؛ همچنان که پر شژده

 -2بدرستی که علی وصی من است و از اوالد او قایم منتظر مهد

باشد جدر و ظلم .به آن ودایی که مرا بحق مبعدث گردانیده بشار دهنده و بیم دهنده! بدرستی که ثابتین بر قژدل و عقیژده بامامژت آن
حار در زمان حیبتش ع ی ترند از کبریت احمر .جابر از جا برواست عرض کرد“ :یا رسدل اللِّه! بژرا قژایم از فرزنژد شژما حیبتژی
است؟” فرمددند“ :آر  ،قسم بپروردگار من” آنگاه آیه  135سدره (3آل عمران)را قرایت نمددند .یعنی پاک و پاکی ه گرداند ودا مؤمنان
را از گناهان در وقت میلدبیت ایشان و نیست گرداند و هالک سازد کافران را اگر میلدب گردند(. .ینابیع المدد  ،ج ،3ص.)233
(ملخص معنی آنکه در آن حیبت اگر دولت بر مؤمنان باشد بجهت تمی است و استشهاد و تمحیص و حیژر آن از آنچژه اصژلح باشژد مژر
ایشان را ،و اگر بر کافرانست بجهت محق و محد آثار ایشانست) پس از آن فرمدد“ :ا جابر این حیبت امر است از امژر وژدا و سژر
است از سر ،ودا پس بپرهی از شک بدرستی که شک در امر ودا ع و جی کفر است!”.
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آنگاه ندشته:
ّ
ّ
و لم خیُّف ودلا غری أب القاسم ّ
احلجه و امله ی و صاحب ّ
ّ
الئمنه
الزما و خناتم
املسم بالقائم و
حمم املنتظر
ّ
امنه ّ
ام ودل یقنال
الثنا عِّش عن المامیه و اک مندل املنتظر َلُه انلصف م شعبا سنه َخس و َخس و مائت
هلا نرجس تنیف أبنه و هن اب َخس سن فاختف ال ال (.)1
گدید:
 .3حافظ ابن حجر مکی در صداعق محرقه بعد از شر حاال حار عسکر امام یازدهم
ّ
ّ
و لم خیُف غری ودله(اب القاسم ّ
احلجه)و عمره عنن وفناه أبینه َخنس سنن لکن اتناه اّلل(تبنارک و
حمم
ّ
تعال)فیها احلکمه و ّ
یسم القائم املنتظر لنه سَت بامل ینه و اغب فُم یعرف أی ذهب (.)2
 .8شیخ سلیمان بلخی حنفی از باب  31تا باب  86را اوتصاص داده است بحاال حاژر مهژد  -عجژی اللِّژه
تعالی فرجه  -و نقی نمدده است اقدال اکابر علماء وددشان را از قبیی هاشم بن سلیمان در کتاتب الراحجّاه ،و عالمژه
سمهدد در ارالهج الرتقدین و ابن ابی الحدید در شج وه الربالغه ،و محمّد بن ابراهیم در فجالئد الرساطین ،و محمّژد
الصبان المصر در الستتف الرجالغبین ،و محمّد بن طلحه در مطترب الرسؤول ،و صال الدین صفد در شج الردالئج  ،و
ابد نعیم در حلیة النوریتء ،و ابن صباغ در فصرل الراهاّه ،و گنجی شافعی در کتاب الربیتن ،و وژدارزمی در منتقاب ،و
حیرهم از بسیار از صحابه ،و مخصدصا باب  82را اوتصاص داده به کسانی که
____________________
 -1برا آن حار (یعنی امام حسن عسکر )

فرزند نماند مگر ابد القاسم محمد منتظر نامیده شژده بقژایم و حجژه و مهژد و

صاحب ال مان و واتم امامان دوازده گانه ن د امامیه و مدلد آن امام منتظر نیمه شعبان سال دویست و پنجاه و پنج بدده است و مادرش ام
ولد بدد که او را نرجس می گفتند و در مدقع وفا پدر ب رگدارش پنج ساله بدده و الی االن مخفی و پنهان می باشد (ینابیع المژدد  ،ج،3
ص.)131
 -2باقی نماند برا آن حار مگر فرزندش ابی القاسم محمد حجه و عمر آن حار در وقت وفا پدرش پنج ساله بدده است لکژن
در همان طفدلیت وداوند متعال او را حکمت داده بدد و نامیده شد بقایم منتظر برا آنکه آن حار حیبت نمدده و پنهان شد و شژناوته
نشد به کجا رفت (صداعق المحرقه ،ص.)228
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حار مهد را در زمان حیا پدر ب رگدارش دیدند به این عندان:
ّ
ف بیا المام ابن ّ
حمم احلس العسکری اری ودله القائم امله ی خلناص مناَله و اعُمهم ا المنام من بعن ه
ّ
ودله ریض اّلل عنهما (.)1
و در این باب دوازده وبر نقی می کند از جمع بسیار که حار مهد را در زمان پدرش امژام حسژن عسژکر
زیار نمددند.
تا پیروان کسرو بخدانند و بر انگیخته حیّالشان را بشناسند که ندشته است وجدد مهد امام حایب

را شیعیان

ساوته اند و احد او را ندیده چگدنه بدده و کجا بدده!
عالوه بر صدها کتب حیبت که اکابر علماء و مدثقین و محدثین شیعه ندشته اند ،از بیانا علماء سنی بشژندید و بژر
کسرو و احمد امین و مردوخ(و بازیگران و فریبندگان و دین سازان میلطه کار لعنت نمایید).
و در باب  83همان کتاب یازده وبر نقی می کند از کسانی که در حیبت کبر ودمت آن حار رسیده انژد بژاین
)بعد حیبته الکبر ( .)2که از نقی آن اوبار جهه حفظ اوتصار صرف

عندان فی بیان من را صاحب ال مان المهد (

نظر شد .هر کس طالب است باصی کتاب ینابیع المدده مخصدصا باب  82و  83مراجعه نمایند تا کشف حقیقت شدد.
والصه اکثر علماء منصف عامه با نقی اوبار بسیار که ضیق صفحا  ،مجال نقی همه آنها را نمی دهد ،اظهار عقیژده
و نظر هم نمدده اند که مراد از حار مهد ابی القاسم محمد فرزند برومند حار امام حسژن عسژکر

مژی

باشد.
 .3چنانچه محمّد بن طلحه شافعی در مطالب السئدل فی مناقب آل الرسدل در حق آن حار گدید:
هر البن أبی محاد الرتسکجی و مررد بستمجالء.
____________________
 -1در بیان آنکه امام ابد محمد حسن العسکر

()8

نشان داد :فرزندش قایم مهد را بخداص دوستانش و بآنها تعلیم نمدد که امام بعد

از او فرزندش مهد می باشد.
 -2در کسانی که دیده اند صاحب زمان مهد
 -3او فرزند ابی محمد امام حسن عسکر

را بعد از حیبت کبرا (یعنی بعد از ه ار سال)( .ینابیع المدد  ،ج ،3ص.)323
می باشد و محی تدلدش سامرا بدده است (مطالب السؤول ،ص.)311
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 .12و نی شیخ صال الدین صفد در شر الدایره ندشته است:
النّ الراهدی الرارعر هر النمت الرثّتوی عشج من النئاّه الوّره سیّدوت علی و آخجه الراهدی ضی الهلل عنه (.)9
 .11و وداجه کالن بلخی حنفی در آور باب  33ینابیع المدده بعد از نقی اقدال اکابر علمژاء عامژه راجژع بحاژر
مهد

و والد آن حار چنین اظهار عقیده نمدده:

الراتلر الراحق عند الرثقت الن ون الرقتئ

کتو ریله الرختم

عشج من شتبتن سنه خا

و خاسین و متئتین فی بلاد

ستمجّالء عند الرقجالن النصغج الر ی کتن فی الرقرس و هر البع الرقجالن النکبج الر ی فای الرقارس و کاتن الرطاترع الرد ااه الرختمساه و

الرتشجین من الرسجطتن و زالیجته الرابت که فی الف ستمجّالء (.)2
 .12و ابد عبد اللِّه فقیه محمّد بن یدسف گنجی شافعی در کتاب البیان فی اوبار صاحب ال مژان در آوژر بژاب 22
ندشته است:
الن الراهدی ورد الرحسن الرتسکجی فهر حیّ مرار بت من غیبته الری النن و ن المتنت فی بقتئه بدریل بقتء عیسی و الرخضاج و
الریتس

(.)8

 .13و یدسف سبط ابن جدز در تذکره وداص االمّه فی معرفه االیمّه پس از اینکه سلسژلة نسژب آن حاژر را
بعلی بن لبی طالب نقی نمدده آنگاه گدید:
و هر الرخل الرحجّه صتحب الر ّمتن الرقتئ الرانتظج و الرتّتری و هر آخج النئاّه (.)4
بعد از نقی چند وبر از طرق علماء وددشان (اهی سنت) راجع به ظهدر آن
____________________
 -1بدرستی که مهد مدعدد او امام دوازدهم از ایمه ا می باشد که اول آنها علی و آور آنها حار مهد رضی اللِّه عنهم است(.شر
الدایر  ،ص.)311
 -2معلدم و محقق است ن د ثقا اینکه والد قایم (

) در شب پان دهم شعبان سال دویست و پنجاه و پنج بدده است در سامراء ن د

قران کدچک آن چنانه ا که باشد در قدس و او چهارم قران ب رگ آن چنانه ایست در قدس و بدده است طالع او در درجه بیست و پنج
از سرطان و زایجة مبارکه او در افق سامراء بدده است (ینابیع المدد  ،ج ،3ص.)311
 -3بدرستی که مهد فرزند حسن عسکر زنده و مدجدد و باقیست حیبت او الی االن و امتناعی ندارد بقژا او بژدلیی بقژا عیسژی و
وار و الیاس

(کتاب البیان ،باب.)22

 -4و اوست ولف حجت ،صاحب ال مان قایم منتظر و تالی؛ و اوست آور امامان و اوست مهد (
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) (تذکر الخداص ،ص.)325

حار چنین گدید :فذلک هد المهد
 .94و محاّد بن طلحه شتفتی
حضج

.

بتب  92مطترب الرسئرل فی منتقب آل الرجسرل( )9بت نئال بسایت ی الثبات واار

مهدی عجل الرلّه فجاه ال می واتید به الین عنرالن :الربتب الرثّتوی عشج فی البی الرقتس محاّد بن الرحسان الرخاترص بان

علی الراترکّل بن محاّد الرقتوع بن علیّ الرجّضت بن مرسی الرکتظ بن اتفج الرصّت

بن محاد الرباتقج بان علای زیان الرتتبادین بان

الرحسین الر ّکی بن علیّ الراجتضی المیج الراؤمنین بن البی طترباالراهدی الرحجّه الرخل

بتب ال بتشتت ی

الرصّترح الرانتظج

.و البتدال می واتید الین

مدیحه آن حضج و الثبت مقتمت عتریة آن وار مقدس که بجالی الثبت مجال ذکج می شر :

فهاااا ال الرخلاااا الرحجّااااه قااااد أیّااااد الرلّااااه

هاااا ال یاااات ماااانه الرحاااا ّ و التاااات سااااجتیت

و العلاااای فاااای ذ ی الرتلیاااات بترت ییااااد مجقاااات

و التااااات خلااااای فضااااال عظااااای فاااااتحال

و قاااد قاااتل سااارل الرلّاااه قااارن قاااد وینااات

و ذو الرتلااااا باااااات قاااااتل الذال ال ک متنااااات

یاااجی النخبااات فااای الراهااادی اتئااا باساااات

و قااااد الباااادال بترنساااابه و الررصاااا و سااااات

و یکفااااای قرراااااه منااااای نشااا اجال محیااااات

و ماااان بضااااته الر هااااجالء مجساااات و مسااااجال

و راااان یبلاااا ماااات الوتیااااه المثااااتل و الشاااابت

فاااان قاااتررال هااار الراهااادی مااات ماااتورال باتفااات

بیش از یک ورق با دالیی عقلیه و براهین نقلیه ثابت می نماید که جمیع اوبار مأثدره از رسدل اکرم

و ادله و

عالماتی را که راجع بحار مهد بیان نمدده و در کتب فریقین حتی صحیح بخت ی و مسل و تجم ی نقی گردیده،
کامالً مطابقت دارد با محمّد المهد ولف صالح حار عسکر عجی اللِّه فرجه که در ایام معتمد علژی اللِّژه ،ولیفژة
عباسی در سامراء متدلد و از ترس اعاد پنهان گردیده.
و نی قاضی فای بن روزبهان که از اکابر متعصبین علماء عامه می باشد که از شد تعصب انکژار اوبژار صژحیحه
صریحه را می نماید ،ولی در مدضدع حار ولی عصر مهد آل محمّد عجی اللِّه تعالی فرجه مدافقت با نظر و عقیده
امامیه اثناعشریه دارد و عجب آنکه در کتاب ابطال الباطی که ردّ بر وه الرح عالمه حلژی

(یعنژی رد بژر شژیعیان

ندشته)کلماتی در فاایی و مناقب اهی بیت طهار دارد که از جمله اشعار در مد ایمه اطهار انشاء نمدده که اشژاره
به
____________________
 .1مطالب السؤول ،ج،2ص.152
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حار مهد و ظهدر آن حار می نماید که به مناسبت مقام ذکر می نماییم که گدید:
ساااااااال علااااااای الراصاااااااطفی الراجتبااااااای

ساااااااال علااااااای الرسااااااایّد الراجتضااااااای

سااااااااال علاااااااای ساااااا ایّدتنت فتطاااااااااه

ماااااان الختت هاااااات الرلّااااااه خیااااااج الرنسااااااتء

الوفتسااااااااه

علااااااای الرحسااااااان النراتااااااایّ الرجضااااااات

ساااااااال علااااااای النو عااااااای الرحساااااااین

شااااااااهید یااااااااجی اساااااااااه کااااااااجبال

ساااااااال علااااااای الرسااااااایّد الرتتبااااااادین

علااااای بااااان الرحساااااین الر ّکااااای الراجتبااااای

ساااااااال علااااااای الرباااااااتقج الراهتااااااادی

الراقتااااااادی

سااااااااال ماااااااان الراساااااا ا

ساااااااال علااااااای الرصّااااااات

ساااااااال علااااااای الرکاااااااتظ الراااااااااتحن

ضااااااایّ الرساااااااجتیت المااااااات الرتقااااااای

ساااااااال علااااااای الرثاااااااتمن الرااااااااؤتان

علااااااایّ الرجضااااااات ساااااااید النصااااااافیتء

سااااااااال علاااااااای الراتّقاااااااایّ الرتّقاااااااای

محاّاااااااااااد الرطیّاااااااااااب الراجتجااااااااااای

سااااااااال علاااااااای النراتاااااا ایّ الرنّقاااااااای

علااااااایّ الراکاااااااج هااااااات ی الرااااااار ی

ساااااااال علااااااای الرسااااااایّد الرتساااااااکجیّ

الماااااااات یجهاااااااا ااااااااای

الرصّاااااااافت

سااااااااال علاااااااای الرقااااااااتئ الرانتظااااااااج

أباااااای الرقتساااا ا الرغااااااج واااااار الرهاااااادی

سااااااایطلع کترشّاااااااا

ینجیااااااااه ماااااااان ساااااااایفه الرانتفاااااااای

فااااااای غتسااااااا

تاااااااجی یااااااااأ الن ض مااااااان عدراااااااه

کااااااات مااااااأ ااااااار أهاااااال الرهااااااری

سااااااااااااال علیااااااااااااه و آبتئااااااااااااه

و الوصااااااات مااااااات تااااااادو الرسااااااااتء

ما حصی کالم به مقتاا مقام آنکه بعد از سالم باروا مقدسه لیمه اثنا عشژر

و سژتددن مراتژب و درجژا

مرتب آنها ،بنام امام دوازدهم که می رسد ،بعد از سالم بر آن حار  ،اقرار می نماید که او است قایم منتظژر کژه کنیژه
مبارکش ابد القاسم است و زود است که مانند ودرشید تابان طالع و ظاهر گردد و عالم را پژر از عژدل و داد کنژد هژم
چنانکه پر از ظلم و جدر شده باشد.
برا اثبا مرام و بیدار جدانان روشن ضمیر که بخداهند به سفسژطه بژاز و میلطژه کژار و دروغ سژازیها
کسرو و احمد امین و امثال او پی ببرند و بدانند که عقیده بدجدد حار مهد منتظژر عجژی اللِّژه تعژالی فرجژه و
والد او در ه ار و صد و بیست سال قبی و اینکه فرزند برومند حاژر عسژکر و یژازدهمین فرزنژد علژی امیژر
المؤمنین

بدده و حیبت او از جعلیا شیعه نیست ،بلکه سژنی و

و دوازدهمین وصی حار وتمی مرتبت

شیعه معتقد باین معنی هستند ،همین مقدار
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از اوبار من باب نمدنه کافیست .و اال اگر بخداهم تمام روایا منقدله از کتب اکابر علماء عامه و اظهار عقاید آنهژا را
بر اثبا مرام ذکر نمایم ،ودد کتابی بسیار ب رگ وداهد شد.

و برا اهی لسان الزم است مراجعه کنند به کتاب (کش

النستت ) تألیف عالمژه المحژدثین مرحژدم حژاج میژرزا

القدوسی و کتاب (الراهدی) که به قلم سید جلیی و عالم نبیی ،حجه االسالم مرحدم سید صدر الژدین

حسین ندر

صدر رضدان اللِّه علیه ن یی دار العلم قم که مبسدطا از کتب اکابر علماء عامه استخراج نمدده و ودمت ب رگی به عژالم
تشیّع فرمددند.
در اینجا بیادم آمد وبر پرفایده ا که عالوه بر فاایی و مناقب مدلی المدحدین امیر المؤمنین علی ابن لبژی طالژب
علیه الصاله و السالم ذکر از حار مهد عجی اللِّه تعالی فرجه و ظهدر آن حار شژده اسژت و مقتاژی دیژدم
والصه آن حدیث را یادآور شدم تا ودانندگان محترم بدانند که اکابر علماء از سنی و شیعه چگدنه بنقی اوبژار کشژف
حقایق نمدده اند تا رو ندیسندگان عندد سیاه گردد.
حدی عجیبی

و الشت به حضج مهدی

فضتئل علی

شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب  35ینابیع المدده از ابد المؤید مدفق بن احمد اوطب وطباء ودارزم بسند وددش
از عبد الرحمن بن ابی لیلی از پدرش نقی می نماید که گفت:
وز خیبج سرل الکج

عل

ال بتلی بن أبی طترب ال و خدالوود بدس آن حضج فتح وصیب مسلاتوتن واار و

غدیج خ باج شنتستوید علی ال بتین عبت

که“ :الوه مرری کلّ مؤمن و مؤمنه و قتل ره أو منّی و الوت من

علی الرتّتویل کات قتتل علی الرتن یل و الو منّی بان ره هت ون من مرسی و الوت سل ران سترا

و الو تقتتل

و حجب راان حت با

و أوا

الرتجو الررثقی و أو تبیّن مت الشتبه علیه من بتدی و أو المت و وریّ کلّ مؤمن و مؤمناه بتادی و الوا الرا ی الوا ل الهلل فیاه

َْ َ ْ ّ َْ
َ َ َ ّ َ َّ
اْل ْك َ
اّلل َو َر ُ
نهل إ َل َّ
انلا ِ ینم احل َ
رب و الو النخ بسنّتی و ذالب الربد عن ملّتی و الوت الوّل من الوش الن ض
ج
س
(وأذا ِم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عنه و الو متی فی الرجنّه و الوّل من یدخلهت الوت و الو و الرحسن و الرحسین و فتطاه و الن الرلّه الوحی الریّ الن الخبج
فضل

َر ِّبکَ

فقا به بین الرنتس و بلغته مت المجوی الرلّه بتبلیغه و ذر
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ٰ َ َ َّ ُ ُ
نل بَُِّ ْغ ٰما أُنْز َل إ ََلْنکَ من ْ
قرره تتتری یا أیها الرس
ِ
ِ ِ

الری آخج الآلیه )9( ”.آوگت فجمر  :یت علی التّ الرضغتئن الرّتی هی فی صدو من ن یظهجهت النّ بتد مرتی الورئ
یلتنه الرالّعنرن-ث ّ بکی صلى الهلل علیه وآره وسل و قتل أخبجوی ابجئیل أوّه یظلاروه بتدی و النّ ذر

الرظّل یبقی حتّای الذال قات

قتئاه -و عل کلاته و الاتات النمّه علی محبّته و کتن الرشّتوی ره قلیال-و الرکت ره ذریال -و کثج الرات
حین تغیّج الربال و ضت

الرتبت و الری س من الرفجج-فتند ذر

یلتنه الرلّاه و
رها -و ذرا

یظهج قتئ الراهدی من وردی یقر یظهج الهلل الرح ّ بها و یخااد

الربتطل بتسیتفه و یتّبته الرنّتس الغبت الریه الو ختئفت-ث ّ قتل متتشج الرنتس البشجوال بترفجج فتن وعد الرلّه ح ّ ن یخل -و قضتئه ن

یج و هر الرحکی الرخبیج و الن فتح الهلل قجیب.
____________________
 -1به درستی که علی بن لبی طالب

()2

اولی بتصرف بر هر مؤمن و مؤمنه است .آنگاه فرمدد بعلی تد از منی و من از تد؛ و تژد جنژگ

می کنی بر تأویی (قرآن) هم چنانی که من جنگ کردم بر تن یی (قرآن) و تد از من بمن لة هارونی از مدسی و من در سژلم و سژالمتم بژا
کسی که با تد از در سلم و سالمت باشد و در جنگم با کسی که با تد در جنگ است و تدیی عروه الدثقی و تدیی بیان کننده هر چی

که

مشتبه می شدد بر آنها بعد از من و تدیی امام و ولی هر مؤمن و مؤمنه بعد از من (این کلمه بعد که در بسیار از اوبار رسیده برا اهی
بصیر و انصاف واضح می نماید که کلمه مدلی به معنا اولی بتصرف است نه بمعنا محب و ناصر که اهی تسنن گمان نمدده اند و اگژر
بمعنا محب و ناصر بدد جمله بعد معنی نداشت .زیرا دوستی علی و نصر او در حیا و مما پییمبر بایستی عملی باشژد نژه فقژط
بعد از پییمبر او را دوست بدارند و یار بنمایند پس کلمه مدلی به معنا اولی بتصرف است که در زمان حیا رسژدل اللِّژه وژدد اولژی
بتصرف است و بعد از وفا آن حار این مقام مقدس را علی واجد است) .و درباره تد نازل گردیده (آیه  3سدره  3تدبه) یعنی نژدایی
است از ودا و رسدل بسد مردم روز حج اکبر(اشاره است ببردن علی

آیا اول سدر برایت را و قرایت نمددن بژر اهژی مکژه) و

تدیی عمی کنند بسنت من و برطرف کننده بدعتها از امت من و من اول کسی بددم که بدعتها را بر طرف نمددم و تد با منژی در بهشژت و
اول کسی که وارد بهشت می شدد.من و تد و حسن و حسین و فاطمه هستیم و وداوند وحی نمدد که فایلت و مقام تد را وبر دهم؛ پس
بر وداستم بین مردم(در روز حدیر) و رسانیدم بآنها آنچه را که وداوند بمن امر نمدده بدد تبلیغ او را اینست (معنی) فرمدده حق تعالی که:
ا پییمبر و رسدل (مکرم) برسان (به مردم) چی

را که نازل گردیژده بتژد از جانژب وژدا تژا آوژر آیژه شژریفه (ینژابیع المژدد  ،ج،3

ص -2.)223یا علی! بپرهی از کینه هایی که در سینه ها پنهان است و ظاهر نمی کنند آن را مگر بعد از مردن من=
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برا واتمه مطلب ،وبر نثار رو احمد امین و کسرو و مردوخ (مردود) و منکرین ظهدر حار مهد عجژی
اللِّه تعالی فرجه می نماییم و این وبر است که شیخ االسالم حمدینی در فرایژد السژمطین( )1از محژدث فقیژه شژافعی
ابراهیم بن یعقدب کالباد بخار و وداجه کالن شیخ سلیمان بلخی حنفی در ینابیع المژدده( )2از جژابر بژن عبژد اللِّژه
انصار نقی می نماید که رسدل اکرم

فرمدد:

م أنکر خروج امله ی فق کفر بما انزل َع حمم

حاال کسجوی بدین مقدس السال و ارالب آن
نه ،گمان رود که این مرد دیدانة مرمدز فقط حمالتی بعالم تشیّع داشته بلکه در (پیرامدن اسژالم و) سژایر مؤلفژاتش
حمال شدید باصی دین مقدس اسالم و تمام قدانین مقدسه آن دارد تا آنجا که می ندیسد دین اسالم امژروز مژردود
است و طریقة منحدسة ودد را (پاک دینی) نام نهاده و پیرو از آن را امر حیاتی و الزم می داند.
مثالً ندشته چدن جمعی از مسلمانان ،عامی بقدانین دین اسالم نیستند یا تابع قدانین اروپایی شدند ،معلدم مژی شژدد
که این دین ارزش ودد را از دست داده باید
____________________
=آن ها کسانی هستند که لعنت می کند آنها را ودا و هر لعنت کننده! پس گریه کرد پییمبر و فرمدد که جبرییی مرا وبر داده است که آنهژا
ظلم می کنند بعلی و اهی بیت من و این ظلم باقی می ماند تا آنکه قیام نماید قایم آل محمد و بلند شدد سخن آنها و اجتماع نمایند امژت
من بر دوستی آنها و دشمن) آنها کم باشند و کاره و بی میی بآنها ذلیی باشند و زیاد شدد مد کنندگان آنها و آن در زمانی وداهد بدد که
شهرها تیییر پیدا می نماید و مردم ضعیف گردند و از فرج ظهدر مأیدس شدند .پس در آن وقت ظاهر می گردد قژایم مهژد از فرزنژدان
من و قیام می نماید و ظاهر می کند وداوند بآل محمد حق را و بشمشیرها آنها باطی را از میان می برد و مردم چه بژا کمژال رحبژت و
میی و چه با ودف و ترس تبعیت می نمایند آنها را پس از آن فرمدد“ :ا گروه مردم بشار باد شما را بفرج پژس بدرسژتی کژه وعژده
وداوند حق است و رد نمی شدد قااء او و اوست حکیم و دانا آگاه بدرستی کژه فژتح وداونژد ن دیژک اسژت( ”.ینژابع المژدد  ،ج،3
ص.)233
 -1فراید السمطین ،ج ،4ص.562 ،332
 -2کسی که منکر وروج حار مهد باشد ،محققاً کافر است بآنچه نازل گردیده بر محمد
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(ینابیع المدد  ،ج ،3ص.)235

عدض شدد و واجب است مردم اسالم را بگذارند( ،پاک دینی) مرا بپذیرند چه آنکه من برانگیخته و برا سعاد ایژن
ملت آمدم!!
می و کلِّة این مرد مرمدز آن قدر والی و گندیده بدد و نمی فهمید (یا مژی فهمیژد و عمژداً سژهد مژی کژرد؛ یعنژی
مأمدریت داشت که مردم را گمراه و ایجاد اوتالف نماید) که اگر مرضی و بیماران به دستدرا دکتژر و طبیژب حژاذق
عمی نکنند ،دلیی بر آن نیست که دستدرا طبیب فاسد و از کار افتاده و ارزش ودد را از دست داده باید طبیب و دکتر
را عدض نمدد ،بلکه باید بدسایی مختلفه ،مرضی و بیماران را وادار نمایند که دستدرا طبیب حاذق را عملژی کننژد و
اگر عمی نمددند و در پی تمام دستدرا رفتند و نتیجه نگرفتند ،آنگاه باید طبیب را عدض نمایند.
این مرد مرمدز حیّال ،ویال می کرد که اگر مردم قاندن مقدّس اسالم را گذاردند و پیرو قاندن اروپایی شدند ،دلیی بر
نقص قاندن مقدّس اسالم است و حال آنکه این طدر نیست.
اگر مریای دستدرا طبیب حاذق و دکتر ب رگ را عملی نکند و پیرو دستدرا زنان همسایه گردد ،دلیی بر نقژص
دستدر دکتر و عملی نبددن آن دستدرا است ،قطعاً نه چنین است .بلکه این نقص باولیا امدر برمی گژردد نژه باصژی
دستدر زیرا اولیا امدر بیمارستان باید مراقبت نماید بحال بیماران که دستدرا دکتر از دوا و حذا و پرهی و حیره هژر
یک به مدقع ودد عملی گردد و اال بیماران ودد متدجه بدستدرا نیستند از رو جهی و نادانی پیش ودد ویال مژی
کنند هرچند روز باید رجدع بدکتر جدید بکنند بخیال آنکه شاید مفید واقع شدد فلذا همیشه حیران و سرگردانند و
حالباً گرفتار شیادها شده ،جان ودد را از دست می دهند.
ورشته الس “ :قتورن السال
السال وای شر مالا

ه ال ستل قبل می ترالوس الصال المر کند و مالا

ال ی واتید ورای الماجوز بات قاتورن

ال ی وار !”

برا اثبا نادانی و وارو نشان دادن و سفسطه باز و میلطه کار این مردم مرمدز ،پسژندیده اسژت ،نظژر کژردن
بخاک حجاز که دولت سعدد با اینکه با تمام ممالک وارجژه ارتبژاط دارد و بژرا اسژتخراج معژادن ،وارجیهژا در
مملکت او بسیارند ،ابداً تدجهی بقدانین اروپایی ندارد و بلکه در سرتاسر مملکت حجاز
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قاندن قرآن مجید حکم فرماست( .)1به همین جهت در میان آن مردمان بی سداد و برهنژه و عریژان (از جمیژع شژؤون
تمدن امروز چنان امنیت قابی تدجهی مدجدد است که در اروپا حتی در مملکت سدییس که معروف بعدالت و صحت
عمی می باشند) هم وجدد ندارد.
ورشته الس “ :یکی الز نئلی که می ستود قتورن السال و ستر ال آن المجوز
کنروی س

ز ال وای بجود و حتل آوکه

قتورن السال حک به قطع ید ست

ویت عالی ویس آوس که

ویاتی

وار الس ”.

آن بیچاره بدبخت مانند صدها ه ار مردم بی فکر و مقلِّد حلط گمان کرده و می کنند که هر عملی کژه مژدرد پسژند
اروپایی ها قرار گرفت ،تمام رو قداعد علم و عقی است و حال آنکه چنین نیست .بسیار از قدانین در اروپژا مژدرد
عمی قرار گرفته که ج ضرر از آن چی

نمی بینند از جمله همین حکم سارق و دزد را که محی استشژهاد ایژن مژرد

مرمدز عجیب است ،مدرد دقت قرار دهیم ،می بینیم از زمانی که این حکم را تیییر دادند ،امنیت از مملکت ما روت بر
بسته ،دزد ها کدچک و ب رگ بقدر فراوان شده که شب و روز وفیه و آشکار مردم امنیت ندارند.
اوالً ایمان که اصی و پایه هر چی یست از میان مردم برداشته شده که هر بشر با تدجه به مبدل و معژاد و تژرس از
روز حساب ،دست بعمی زشت و ویانت بمال مردم و دزد ن نند.
ثانیاً دزدها مطمئنِّند اگر برشده و دادن حق و حساب از مجازا در نرفتند ،چند مژاهی بیشژتر در زنژدان نخداهنژد
ماند؛ آن هم زندانی که برا آنها بمن له مدرسه کار است؛ چدن دزدها را که در حژبس مجژرد ،نمژی برنژد بلکژه عژدّه
بسیار از دزدها در یک سالن زندگانی می کنند ،در تمام مد حبس بیکارانه ننشسته ،رمدز
____________________
 -1روشن است که منظدر مؤلف محترم از قاندن ها حاکم بر کشدر عربستان همان برداشت ها صرف علما آن هژا از قژرآن ،بژدون
بهره گیر از تعالیم ارزشمند اهی بیت

است و آن ها بر والف کالم گدهربار رسدل اهلل

در حدیث ثقلین که قژرآن و اهژی

بیت را در امانت آن حار شمرده شده است که مسلمانان با تمسک به هر دو آن ها به سعاد وداهند رسید ،لیکن وهابیان فقژط بژا
تمسک به ظاهر قرآن در پی تبیین مسایی اسالم و قدانین آن هستند!
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و اسرار دزد را بیکدیگر آمدوته ،وقتی از زندان والص شدند ،دزد هنرمند و ورزیده ا گردیده ،باز بجان ملت مژی
افتند.
بر فرض در تهران بداسطه مراقبت پلیس نتدانند به مانند به سایر بالد می روند .ایران نتدانستند عملژی کننژد ،بسژایر
ممالک می روند؛ تیییر صدر و لباس می دهند و باعث بدبختی ملت ها مژی شژدند .چنانچژه دزدهژا بژین المللژی
بسیارند که تمام ممالک دنیا از دست آنها عاج و در پی آنها هستند و از گرفتن آنها عاج ند .ولی اگر به حکم آیه 38
َ ٰ ُ َ ٰ َُ َ ْ َ ُ َْ َ ُ ٰ َ ٰ ٰ َ َ ٰ َ ٰ
َ ٰ
اّلل ( )1قطع ید عملژی مژی شژد
م
ال
ک
ارقه فاقطعنا أی ِ یهما جزا بِما کسبا ن
ِ
ِ
ارق و الس ِ
سدره ( 5مایده) و الس ِ
دست دزد را می بریدند ،مانند سابق امنیت مالی برقرار می شد.
بریدن دست دزد اقالً دو اثر نیکد در جامعه دارد:
یکی آنکه دزد بی دست در هر کجا دنیا برود ،چدن نشانی دارد بدست بریده او نگاه کرده ،او را می شناسند و لژد
بهر صدر و لباس درآید ،از او اجتناب می نمایند و دیگر احتیاجی بپلیس و پاسبان نیست که او را تحت نظر بگیرند،
بلکه تمام عملیاتش تحت نظر افراد مردم است و از او کامالً دور می نمایند؛ بهمین جهژت زنژدگانی اجتمژاعی او در
همه جا در وطر می افتد .اثر دیگر که دارد آنکه اگر افراد دیگر ویال چنین عمی زشتی داشژته باشژند چژدن مژی
دانند دست ع ی شان حتماً قطع می شدد و بعد از دو مرتبه تکرار عمی ،حیاتشان در معرض وطر و حکم اعدام درباره
آنها جار می گردد ،قطعاً بدنبال چنین عمی شنیع ننگینی نمی روند .بالنتیجه مردم راحت و امنیت اجتماعی حاصی می
شدد ،چنان که در مملکت حجاز که امروز این حکم عملی می شدد دزد ابدا وجدد نژدارد .ولژی در سراسژر ممالژک
اروپا و آمریکا و حیره که دست دزد را نمی برند ،دزد ها علمی و حیر علمی بسیار رواج دارد .پس احکژام اسژالم
عملی است ،اجراء بنمایند تا نتیجه بگیرند .عمی نکردن بقدانین اسالم مایه بدبختی و بیچارگی است.
____________________
 -1دست مرد و زن را بکیفر اعمالشان (که آن ویانت بمال مردم است) ببرید این عقدبتی است که ودا بر آنان مقرر داشته.
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هجعیااااب کااااه هساا ا

الساااااال بااااا ال خااااار وااااادال عیبااااای

مساااالاتوی متساا ا

اگر مسلمانان مانند بیماران ودد سر ،تنبی و تن پرور و جاهی شدند ،چه ربطی باصی دین دارد؟ قرآن مجید مردم را
امر به کار نمدده ،امر به تدبر و تفکر و تعقی نمدده .سعی و عمی یکی از دستدرا مهمه دین مقدس اسالم است .قژاندن
مجر می وداهد .در ازمنه سالفه اجرا قاندن می کردند ،عملی می شد ،امروز هم بکنند عملی وداهد شژد .چنانچژه
حجاز ها عمی می نمایند و نتیجه می گیرند .این ودد حجّتی است برا تخطئه کنندگان دین که بدانند قژدانین دینژی
در هر دوره ا اجرا شدد ،عملی می باشد .بدیهی است قاندن برا مردم است نه مردم برا قاندن .پس قژاندن را بایژد
عملی نمدد و رو هدا نفس نباید وضع قاندن نمدد ،بلکه رو صال ظاهر و باطن مردم باید قژاندن وضژع شژدد و
قاندن گذار که بتداند به ظاهر و باطن و صدر و معنا مردم احاطه داشته باشد ،جژ ذا اقژدس پروردگژار نمژی
باشد .پس قدانین الهی را که رو صال مردم وضع شده اجراء نمایند تا اثرا صالحة آن را ببینند .مثالً یکی از احکام
مهمه اجتماعیه اسالمیه حلیت بیع و شراء و حرمت ربا است چنانچه در آیا چند این معنی را واضژح مژی نمایژد و
ّ
اّلل ابلیع و ّ
حرم الربا ( )1چدن ربا ایجاد تنبلی می نماید و باعژث تمرکژ سژرمایه هژا در
صریحاً می فرماید :أحل
افراد معدود و سبب بیچارگی عامه مردم می باشد ،حرام گردیده است .آیا اگر دنیا جهی و نژادانی مادیّژت معژامال
ربد را معمدل داشتند و بنگاه ها و مؤسسه ها ربد ایجاد نمددند ،مسلمانان هم کدرکدرانه بایژد تقلیژد نماینژد ،بژه
دلیی آنکه مردم هداپرست سرمایه دار پیرو از آنها نمددند؟ آیا عملیا یک دسته از مردمان ماد سژرمایه دار بایژد
()2

سبب بر طرف شدن حکم مسلِّم الهی و حلِّیت ربا گردد ،دولت ها و ملت ها عمی بنمایند تا نتیجه حاصی گردد؟
____________________
 -1حالل نمدده وداوند بیع را و حرام نمدده ربا را.

 -2در این مدقع که چاپ دوم کتاب را مشیدلیم بمناسبت مطلب فدق الزم دانستم پیش آمد جدید را یادآور شدم-کژه چنژد مژاه قبژی
ملک سعدد پادشاه حجاز بمناسبت دعد رییس جمهدر آمریکا رسما مسافرتی به آن مملکت نمدد=.
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مثالً یکی از احکام حافظ اجتماع در اسالم ،حکم حرمت مشروبا الکلی و منع مسکرا است که مدرد قبدل عقی
و نقی و طب و دانش است.
ولی چدن اروپا آزاد مسکرا داده و مسلمانان شهدتران هم پیرو نمددند (به عقیده و میی آقا کسژرو ) بایژد
اصی این حکم عقالنی از میان برود تا فساد اوالق در جامعه زیاد گردد دولت و ملت در زحمت جبران ناپژذیر افتنژد
(چنانچه افتاده اند) بدیهی است عند العقالء جداب منفی است .ولی برانگیخته ا که ودد معتاد باین عمی بژدده و میژ
سرش فاسد و گندیده گردیده هر اندازه دانا هم باشد نمی تداند پی به ماراتش ببرد.
و از همین قبیی است جمیع احکام اسالم که رو قداعد عقلیه برقرار گردیده بدیهی است قداعد عقالنی بژر وژالف
هداها نفسانی است و البته مردمان حیدان صفت که دم از عقی و ورد می زنند و از آثار آن بی وبرند نمی تدانند زیر
بار قداعد عقالنی و احکام الهی بروند لذا آنها را عملی نمی دانند .و حال آنکه یگانه قاندنی که رو قداعد عقی و ورد
اسباب سعاد بشر است ،قاندن مقدس اسالم است و بس.
قطعاً اگر احکام اسالم مجر داشت و اولیاء امدر محد ظداهر نمی گردیدند و تحت تأثیر حربیها قرار نمی گرفتند و
قدانین اسالم را طابق النعی بالنعی عملی می نمددند ،مخصدصاً باب قصاص را در همه جا مدرد عمی قرار مژی دادنژد،
می دیدند چگدنه امنیت قاایی و حیا اجتماعی برقرار می شد؛ چنانچه در آیه  135سدره ( 2بقره) می فرمایژدَ :و
َ ٰ ُ
َْْ
َ ُ
ک ْم ف الْ ِق ٰ
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اص ح ٰ
ٰ
چنانچه هشتصد سال تمام اولیاء امدر قدانین مقدسه اسالمی را مدرد عمی
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اْل
ول
أ
ا
ی
اه
ی
ص
ل
ِ
ِ
ِ
ِ
قرار دادند گد سبقت را از همگنان ،ربدده سیاد باالستقالل جهان از آن آنها بدد و از
____________________
=تمام جراید دنیا ندشتند و رادیدها گفتند که رییس جمهدر آمریکا پیشنهاد کرد که دولت آمریکا بشما وام می دهد و در مد طدالنی بژا
سددش مستهلک می نماید-ملک سعدد گفت از قبدل این وام معذورم چدن معامال ربد در دین مقدس اسالم حرامست .ایژن عمژی و
گفتار پادشاه حجاز سبب شد وام دادند بدون سدد-فاعتبروا یا اولی االبصار -پس قدانین اسالم قابی عمی و اجراء می باشد.
 -1ا صاحبان عقی و ورد حکم قصاص برا حیا شما است.
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زمانی که تمدن حربی ها آنها را تحت نفدذ ودد قرار داد و محد زرق و برق ظاهر فریبنده گردیدند ،سیاد و سعاد
را از دست دادند.
ماااااج الواااااد حساااااج فهااااا

آن چاااه گفااات مااان بقاااد فهااا تااار السااا

سااااا

در این جا حرف بسیار است؛ بگذارم و بگذرم .می ترسم ،چنانچه جلد قلم را رها کنم و وارد مباحث علمی و عملی
و اجتماعی اسالم گردم مانند مقدمه ابن ولدون ،طدالنی و کتاب علی حده گردد و از وضع مقدمه ندیسژی وژارج .بژه
همین مقدار که طدالنی شد ناچار و بی اوتیار بددم و از ارباب ذوق و ورد معذر می وداهم .ولی در واتمه ببرادران
جدان ع ی م تدصیه می نمایم وددتان را زود تسلیم اشخاص ننمایید و هر کالمی را باور نکنید و بدنبال هژر صژدا بژه
ویال صدا نروید .هر کس راجع بدین مقدس اسالم و مذهب حقِّة تشیّع حرفی زد و شژبهه و اشژکالی نمژدد ،برویژد از
اهلش که علماء و مبلیین پاک می باشند ،سؤال کنید تا در چاه ضاللت نیفتید.
باز گران و دین سازان شما را فریب ندهند؛ زیرا آنها اشخاصی هستند که می وداهند استقالل شما را مت ل ل و در
استعمار ،بلکه استحمار بیگانگان وارد کنند.
لذا سعی می کنند با جمال فریبنده ،اباطیلی را به صدر حق جلده دهنژد و شژما را بژدین و مژذهب و علمژاء و
مبلیین و متدینین ،بدبین نمایند ،سنگ تفرقه در شما بیندازند و بنام اصال در دین و جلدگیر از ورافا  ،شژما را از
اصی دین و مذهب دور نمایند و نتیجه ودد را که تفرقه و جدایی و بدبینی بیکدیگر است ،بگیرنژد اسژباب حکدمژت و
آقایی بیگانگان را فراهم نمایند.
زیرا یگانه چی

که ما را از هر قدم و ملت بدور ودد جمع می کند و دست اتحادمان را بهم می دهد ،دین و مذهب

است .این قبیی اشخاص می وداهند از همین راه بنام دین و مذهب و اصال در دین و اتحاد مسلمین ،مسژلمانان را از
هم جدا و سیاست بیگانگان را بر گردن بیچارگان وارد نمایند.
الی بساااااااات البلاااااااای

آ

پااااا

وی هساااااااا

بهاااااج ساااااتی وبتیاااااد ال سااااا

آن قدر بدانید که ارباب اباطیی پیدسته بر اباطیی ودد لباس حق می پدشانند تا جامعه را فریب داده ،در دام بدبختی
انداوته و زمینه را برا سیاست مداران باطی ،آماده ساوته و از سعاد و سیاد ابد بازدارنژد .مردمژان فهمیژده و
بیدار باید با حربه عقی و علم و منطق ،پرده اباطیی را پاره نمدده و ودد را از منجالب ضاللت و
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گمراهی نجا بدهند.
مااان آوچاااه شاااج بالغسااا باااتترمی گاااری

در واتمه بمقتاا کالم معج نظام رسدل اللِّه

تااار خااارال الزساااخن پنااادگیج و خااارال ماااالل

که فرمدد من لم یشکر المخلدق لژم یشژکر الخژالق )1( ،بژر

داعی مسکین علم و عمی فرض و واجب بدد که از آقایان دوستان و فاالء و دانشمندان و محبّژین وانژدان رسژالت و
اهی بیت طهار و مدالی ودد که در تهیة وسایی ماد این کتاب(والیت)سعی بلیغ و کمک شایانی نمددند ،یاد نمدده و
هر یک را بفراودر حال و لیاقت و استعداد ،مد و ثنا نمایم تا اقیِّ شکرانة عمی را به جا آورده باشم ،ولی متأسفانه
چدن اشخاصی پاک و بی آالیش و مایی به ودد نمایی نبددند ،و مخصدصا از داعی دروداست نمددند ،بلکه جژدّاً امژر
فرمددند که نام آن ب رگداران برده نشدد چه آنکه معامله با مقام ارجمند صاحب والیت نمددند فلذا تقاضا عدض ج
از ذا ذو الجالل حق تدسط مدالنا و مدلی الکدنین صلدا اللِّه علیه نداشتند.
ناچار دست نیاز بدرگاه والق بی نیاز برداشته و از کرم بال انتها کریم علیم مسئلت می نمایم کژه تدفیژق سژعاد
جاودانی به آنان عنایت و باعطا ویر و برکت و عدض در دنیا ،به تدفیقا و تأییدا شایسته و کرامژت ازلژی وژدد
مدفق و مؤید و در آور با واندان رسالت و اهی بیت طهار محشدر و نام نیکشان را الی االبد باقی و پایژدار و بژر
این شید مرضیه مستدام بدارد و این عمی را از آنان قبدل و ذویره و سرمایة ابد اورو قرار دهد-یژرحم اهلل عبژدا
قال آمینا
و الوت الرتبد الرفتوی محاد الرارسری سلطتن الررالعظین الرشیجالزی
____________________
 -1کسی که شکرانه (محبتها ) مخلدق را به جا نیاورد ،شکرانه حق را به جا نیاورده (اعیان الشیعه،ج،4ص.)442
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بس الرلّه الرجّحان الرجّحی
آغتز سفج
در ربیع االول سال  1345هجر قمر در حالی که مرحله سی ام عمر ودد را طژی مژی نمژددم ،پژس از تشژرف
بعتبا عالیا و فراحت از زیار قبدر ایمه طاهرین سالم اللِّه علیهم لجمعین از طریق هندوستان عژازم عتبژه بدسژی
امام هشتم مدالنا لبد الحسن الرِّضا حار علی بن مدسی علیه و علی آبایه و اوالده لیمّه الهد آالف التحیّژه و الثنژاء
گردیده.
پس از ورود به کراچی ( )1و بمبئی که دو شهر مهم بندر هندوستان بدد بر والف انتظار ،وبر ورود داعی را جراید
مهمّه نشر دادند .دوستان قدیمی و احباب صمیمی و ایمانی از لقصی بالد هند مطِّلع داعی را دعد بدان صدب نمددند.
به حکم اجبار ،اجابت دعدا نمدده ،به دهلی و آگره و الهدر پنجاب و سیالکد و کشمیر و حیدرآباد بهار و لپژدر و
کدیته و سایر شهرها رفته و در هرکجا که وارد می شدم ،با تجلیال بی سابقة ملِّی مدرد استقبال واقع و در حالب ایژن
شهرها مهم از طرف علما لدبان و مذاهب باب مناظرا باز.
از جمله مجالس مهم ،مناظره ا بدد که با علما هندد و براهمه در شهر دهلی با حادر گاند پیشدا ملِّژی هنژد
واقع شد که در جراید مفصالً درج گردیده ،بحدل و قد پروردگار متعژال و تدجهژا واصّژه حاژر وژاتم االنبیژاء
مدفقیت با داعی و حقانیت دین مقدّس اسالم و مذهب حقِّه جعفریّه را ثابت نمددم.
آنگاه از طرف انجمن اثناعشریه شهر (سیالکد ) بریاست جناب ابد البشیر سید عنایت علیشاه نقد  ،مژدیر محتژرم
نامة هفتگی (درّ نجف) دعد شده بدان صدب حرکت نمددم.
از حسن اتفاق ،دوست قدیمی صمیمی داعی جناب سردار محمّد سژرور وژان رسژالدار شژکی ()1فرزنژد مرحژدم
رسالدار محمّد اکرم وان و برادر کلنی محمّد افای وان که از سرداران نامی واندان ق لباش هندوستان در پنجاب مژی
باشند که در
____________________
 -1کراچی در این تاریخ مرک حکدمت اسالمی پاکستان و بمبئی شهر بندر هندوستان می باشد.
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سال ها  1333و  1342قمر در کربال و کاظمین و بیداد حکدمت داشژتند و از مژردان شژریف بژا نژام و مژؤمنین
متعصب پاک دامن واندان ق لباش در شهر سیالکد رییس اداره عدلیّه و مدرد احترام عمدم اهالی بددنژد بژا جمعیژت
بسیار از طبقا مختلفه استقبال شایان از داعی نمددند و در من ل جناب ایشان وارد گردیدم (.)1
چدن وبر ورود داعی به پنجاب بدسیله جراید منتشر شد ،با جدّیت و اصرار که بژرا حرکژت بژه سژمت ایژران
داشتم ،از اطراف و اکناف پیدسته نامه ها دعد می رسید ،مخصدصاً از طرف حجّه االسالم جناب آقا سژید علژی
رضد الهدر مفسّر سی جلد تفسیر معروف (لدامع التن یی) از شهر الهدر که از مفاور علما شیعه در پنجاب ساکن
الهدر می باشند ،داعی را وادار که پیدسته در حرکت و ب یار اودان مؤمنین نایی می گردیدم.
از جمله از طرف مؤمنین و برادران واندان محترم ق لباش که از رجال مهژم شژیعه در پنجژاب هندوسژتان هسژتند،
بپیشاور که آورین شهر مهم سر حدّ پنجاب به افیانستان می باشد ،دعد شدم.
به اصرار جناب محمّد سرور وان پذیرفته و در چهاردهم رجب بدان صدب حرکت .پس از ورود و احتراما فدق
التصدر تقاضا منبر نمددند(چدن زبان هند را کامالً نمی دانستم در هیچ یک از بالد هند منبر نرفتم ،ولی چدن اهالی
پیشاور عمدما زبان پارسی را بخدبی می دانند)اجابت نمدده ،عصرها در امام باره(حسینیّه)مرحدم عادل بیژک رسژالدار
مجلس مهمّی تشکیی و با حادر جمعی کثیر از صاحبان ادیان و مذاهب مختلفه اداء وظیفه می نمددم.
چدن اکثریت اهالی پیشاور مسلمان و از برادران اهی تسنِّن هستند ،لذا در مد سژه سژاعت کژه منبژر بژددم ،رو
سخن با آنها و در اثبا امامت بیشتر دقِّت و صرف وقت می نمددم.
لذا محترمین علما آنها که حاضر مجلس تبلیغ می شدند ،تقاضا مجلس وصدصی نمددند ،چند شبی تشریف می
آوردند در من ل و ساعاتی بمباحثا می گذشت.
یک روز که از منبر فرود آمدم ،وبر دادند که دو نفر از اکابر علماء کابی از ضلع ملتان بنام حژافظ محمژد رشژید و
شیخ عبد السّالم وارد و تقاضا مالقا
____________________
 )1 -1در تاریخ نشر این کتاب برحمت ای د پیدستند رحمه اللِّه علیه.
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نمددند .وقت دادیم ،ده شب پی درپی بعد از نماز میرب می آمدند و در هر شبی سژاعا ممتژد کژه حالبژاً بژه  6و 3
ساعت می کشید (و بعای شبها تا مقارن طلدع فجر مشیدل بددیم) وقتمان بمباحثژا و منژاظرا مژی گذشژت و در
پایان شب آور ،شش نفر از رجال و مالِّکین و اصناف محترم اهی تسنِّن مذهب حقِّة تشیّع را اوتیار نمددند.
و چدن چهار نفر از مخبرین جراید و مجالِّ مهمّه با حادر قریب دویست نفر از رجال محترمین فریقین (شژیعه و
سنِّی) مناظرا و مقاال طرفین را می ندشتند و روز بعد در جراید و مجالِّ نشر می دادند ،داعژی از رو جرایژد و
مجالِّ و مقاال  ،و گفتارها شبانه را یادداشت نمدده ،اینک آن مقاال و مناظرا است به نظر قاریین محترم ،مژی
رسد فلذا این کتاب را مدسدم نمددم به شبها پیشاور.
آنچه به نظر محترم اهی ادب می رسد ،ودرده بداعی نگیرند ،چه آنکه در مدقع مناظره احد تدجه بالفاظ و زیبایی
گفتار ندارد ،بلکه تمام تدجه به معانی و حقایق است .تیییر در روندشت جراید نداده بلکه عین آنچه ندشته شژده بژه
نظر محترمتان می رسد:
و آنچه در این مناظرا مدرد بحث و گفتگد است ،مستنبط از آیا قرآن مجیژد و اوبژار معتبژره و بیانژا مهمّژه
محقِّقین و اساتید سخن و دانشمندان ب رگ و رؤسا دین و افاضا حیبی بدده است.
مااان بساااج منااا ل عنقااات واااه بخااار باااج

قطاااع الیااان مجحلاااه بااات ماااجغ سااالیاتن کاااج

ال
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(مجل

منتظج )

دولت من ل جناب آقا میرزا یعقدب علی وان ق لباش ()1که از رجال مهم پیشژاور و می بژان داعژی بددنژد چژدن
وسعت کامی داشت بعالوه برا پذیرایی جمعیّت بسیار همه ندع وسایی مدجدد بدد مخصدص مجلس مناظره قژرار داده
شد که تمام ده شب مجلس در آنجا برقرار و از آن همه جمعیت با کمال صمیمیت پذیرایی شایان نمددند.
____________________
 -1ق لباش عبار از دو کلمه می باشد (ق ل) به معنی سرخ( ،باش) به معنا سر است؛ یعنی سرخ سر؛ و آنها فدج واصه صفدیه بددنژد
که به همراهی نادر شاه افشار فتح افیانستان نمددند و در مدقع حرکت نادر جمعی از آنها را در آنجا گذارد و فی الحقیقه در آنجا متژدطن
شدند و نهاد آنها بسیار معروف گردید در زمان امار امیر عبد الرحمن وان و امیر حبیب اللِّه وان در اثر ظلمهژا بسژیار و کشژتارها
دسته جمعی که از شیعیان نمددند ،واندان محترم ق لباش فرارا به هندوستان رفتند و در آن سامان از آنها پذیرایی کامژی نمددنژد تژا الژی
الحال جمعیت کثیر از آنها در تمام بالد هند مخصدصاً در پنجاب مدجدد می باشند؛ بسیار مردان قد و شیعیان با ایمژان و حیژدر و بژا
حرارتی هستند.
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(السه الول) ریله ااته  28اب 9841
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آقا حافظ ()1محمد رشید و شیخ عبد السّالم و سید عبد الحیّ و عدّه ا دیگر از علمژا و ب رگژان آنهژا از طبقژا
مختلفه در ساعت اول شب وارد شدند .زیاده از حد با آنها گرم گرفته و با رو وژدش و ونژدان از واردیژن محتژرم
پذیرایی نمددیم .گرچه آنها ویلی گرفته و ملدل بددند ولی چدن داعی نظر وصدصی و تعصّب و عناد جاهالنه ،نداشتم
بدظیفة اوالقی ودد عمی می نمددم در حادر جمع کثیر از محترمین فریقین (شیعه و سنِّی)مذاکرا شروع شد طرف
صحبت رسما جناب حافظ محمد رشید بددند ،گاهی هم دیگران با اجازه وارد صحبت می شدند و در جراید از داعژی
بنام (قبله کعبه)که از القاب مهمّه مرسدمة روحانیت در هندوستان است تعبیر نمدده ،ولی در این صفحا یاد داشت این
کلمه را تیییر داده از ودد بداعی و از جناب حافظ محمد رشید بحافظ تعبیر می کنیم».
حتفظ :قبله صاحب ،از زمان تشریف فرمایی شما بپیشاور و بیانا منبر شما مجالس بحث و گفتگژد و اوژتالف
بسیار شده ،چدن بر ما الزم است که برا رفع اوتالف قیام نماییم اینست که طی طریق نمدده ،برا رفژع شژبها بژه
پیشاور آمده و امروز را در امام باره کامال مستمع کلما و بیانا شما بددیم .سحر بیانا شما را بیش از آنچه شژنیده
بددیم ،دیدیم .امشب هم بفیض مالقا نایی آمدیم؛ چنانچه میی داشته باشید ،وارد صحبت شدیم و قدر با شما
____________________
 -1از برا معنا حافظ در اصطال اهی حدیث اطالقاتی است؛ از جمله حافظ کسی را گدیند که احاطه علمی بر صد ه ار حدیث متنژاً
و اسناداً داشته باشد و دیگر حافظ کسی را گدیند که حافظ کتاب ودا و سنه رسدل باشد .به همین جهت بسیار از علماء شیعه و سژنی
را حافظ می ودانند و به همین اطالق معروف می باشند.
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صحبت اساسی نماییم.
العی :با کمال میی برا اصیا کلما و فرمایشاتتان حاضرم ولی بیک شرط که آقایان لطفاً دیده تعصّب و عاد
را بسته و با نظر انصاف و علم و منطق مانند دو برادر برا حیِّ شبها صحبت کنیم .مجژادال و تعصّژبا قژدمی را
بکنار بگذاریم.
حتفظ :فرمایش شما بسیار بجا است .بنده هم یک شرط دارم ،امید است که مدرد قبدل واقع شدد کژه در مکالمژا
فیما بین از دالیی قرآنیه تجاوز ننماییم.
العای :این تقاضا شما مدرد قبدل عقالء و علماء نمی باشد؛ یعنی علما و عقال مردود است؛ برا آنکه قرآن مجید
کتاب مقدّسی است مدج و مجمی و مختصر که معانی عالیه آن محتاج ببیان مبیّن است و ما ناچاریم در اطراف کلِّیّا
قرآن مجید باوبار و احادیث معتبره استشهاد نماییم.
حتفظ :صحیح است فرمایشی است متین ،ولی در مداقع ل وم تقاضا دارم باوبار و احادیژث مجمژع علیژه استشژهاد
نماییم و از کلما و مسمدعا عدام اجتناب نماییم و نی برا آنکه ملعبه دیگران واقع نشژدیم ،از تنژد و عصژبانیت
ودددار نماییم.
العی :اطاعت می شدد ،بسیار کالم بجایی فرمددید .از اهی علم و دانش مخصدصا مثی داعی که افتخژار سژیاد و
انتساب به رسدل اللِّه را دارم ،س اوار نیست که بر والف سیره و سنِّت جدّ ب رگدارم رسدل اللِّه

که واجد تمامی

حسن اوالق و مخاطب به آیة رشیفه و انک لعیل خُق عظیم ( )1بدده ،و بر والف دستدر قرآن مجید عمی نمدده،
که می فرماید :اد ال سبیل ربک باحلکمه و املنعظه احلسنه و جادهلم بالیت یه أحس
حتفظ :ببخشید! چدن انتساب ودد را برسدل اللِّه

()2

ضمن گفتارتان بیان نمددید و همژین طژدر هژم معلژدم و

مشهدر است ،ممکن است تقاضا بنده
____________________
 -1به درستی که تد صاحب ولق عظیم می باشی.
( -2ا رسدل ما)ولق را بحکمت برهان و مدعظة نیکد براه ودا دعد نما و مجادله کن با آنها با بهترین طریق بنحد احسژن؛ آیژه 126
سدره (16نحی).
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را بپذیرید .برا م ید بینایی ما ،شجر نسب ودد را بیان فرمایید که بدانیم نسب شما از چه طریق به پییمبر منتهی مژی
شدد.
تتیین وسب ختورال گی
العی :نسب واندان ما از طریق امام همام حار مدسی الکاظم

برسدل اللِّه

منتهی مژی شژدد ،بژدین

طریق :محمد بن علی اکبر (لشرف الداعظین) بن قاسم (بحر العلدم) بن حسن بن اسماعیی المجتهد الداعظ بن ابراهیم بن
صالح بن ابی علی محمد بن علی (المعروف بالمردان) بن ابی القاسم محمد تقی بن (مقبدل الدین) حسین بژن ابژی علژی
حسن بن محمد بن فتح اللِّه بن اسحاق بن هاشم بن ابی محمد بن ابراهیم بن ابی الفتیان بن عبد اللِّه بن الحسن بن احمد
(ابی الطیّب) بن ابی علی حسن بن ابی جعفر محمد الحایر (ن دیی کرمان) بن ابراهیم الاریر المعروف بالمجاب بن امیر
محمد العابدین امام مدسی الکاظم بن امام جعفر الصادق بن امام محمد الباقر بن امام علی زین العابدین بن امام لبی عبد
اللِّه الحسین (سید الشهداء) الشهید بالطف بن امیر المؤمنین علی بن لبی طالب

.

حتفظ :این شجره ا که بیان نمددید ،منتهی می گردد بأمیر المؤمنین علی -کرِّم اللِّه وجهه -در حالتی که شما ودد
را منتسب برسدل ودا

وداندید .حقاً با این سلسلة نسب می بایستی ودد را از اقرباء رسدل اللِّه بخدانید نه اوالد

آن حار ؛ زیرا اوالد کسی است که از ذریّه و نسی رسدل اللِّه باشد.
العی :نسب ما برسدل اللِّه
ماجد حار ابا عبد اللِّه الحسین

از طرف حار زهراء صدّیقة کبر فاطمه سالم اللِّه علیها می باشژد کژه والژد
است.

حتفظ :عجب است از شما که اهی علم و اطالع هستید ،این قسم تفدّه بنمایید؛ چدن ودد می دانید که عقب و نسژی
آدمی از طرف اوالد ذکدر است نه اناث و حار رسدل اکرم

را عقب از ذکدر نبدده است ،پس شژما نژده و از

دوترزادگان رسدل ودا هستید ،نه اوالد آن حار .
العی :گمان نداشتم آقایان محترم لجاج در کالم نمایید و االِّ در مقام جداب بر نمی آمدم.
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حتفظ :بر صاحب اشتباه شده .لجاجی در گفتارم نبدده ،بلکه واقعا نظرم همین است .چنانچه بسیار از علمژاء هژم
با حقیر هم عقیده هستند که عقب و نسی از اوالد ذکدر است نه اناث چنانچه شاعر گفته است:
بنااااااارهنّ البناااااااتء الرجااااااااتل النبتعاااااااد

بنرواااااااات بناااااااار البنتئناااااااات و بنتتناااااااات

()9

اگر شما دلیلی بر والف دارید که دوترزادگان رسدل اکرم در شمار اوالد آن حار اند بیان فرمایید؛ چنانچه دلیی
شما کامی باشد البته قبدل وداهیم نمدد ،بلکه ممندن هم وداهیم شد.
العی :دالیی از قرآن مجید و اوبار معتبره فریقین بسیار قد است.
حتفظ :متمنی است بیان فرمایید تا مستفیض شدیم.
العی :در ضمن گفتار شما یادم آمد مناظره ا که در همین مدضدع بین هارون الرشید ولیفژة عباسژی و حاژر
امام همام لبی ابراهیم مدسی بن جعفر

واقع شد و حار جداب کافی به هارون دادند که وددش تصدیق نمدد.

حتفظ :آن مناظره چگدنه بدده است متمنی است بیان فرمایید.
سؤالل و ارالب هت ون و مرسی بن اتفج

بتب ذ یه سرل الهلل

داعی :ابد جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن مدسی بن بابدیه قمّی ملقِّب بصدوق که از اکابر علماء و فقهاء شیعه در
قرن چهارم هجر بدد نقِّاد در علم حدیث و بصیر به حال رجال ،و در میان علماء قژم و وراسژان ماننژد او کسژی در
حفظ و کثر علم پیدا نشد ،صاحب سیصد تصنیف بدده که از جمله آنها کتاب من ن یحضج الرفقیه است کژه از کتژب
اربعه شیعه می باشد که بر آنها است مدار در اعصار و در سال  381قمر در ر ن دیک طهران پایتخت حالیژه ایژران
وفا نمدده و قبر شریفش الی اآلن م ار اهالی طهران و واردین است .در کتاب معتبرش عیرن الخبت الرجّضات ( )2و نیژ
()3

ابد منصدر احمد بن علیّ بن لبی طالب الطبرسی در کتاب الحتجتج،

____________________
 -1پسران و پسران پسران و دوتران من از من اند-ولی پسران دوتران از مردان دورند (بعای از من نیستند).
.2عیدن اوبار الرضا

،ج،1ص.3 ،81

 -3احتجاج ،ج،1ص.231 ،342-335
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شر مناظره را مفصال ندشته اند که حار امام مدسی الکاظم

فرمدد :روز در مجلس ولیفه هژارون الرِّشژید

عبّاسی وارد شدم ،از من سؤاالتی نمدد و جداب هایی شنید از جمله سؤاالتش همین سؤال شما بدد که گفت :کیف قلتم
و النبی لم یعقب و انما العقب للذکر ال لالنثی و انتم ولد البنت و ال یکدن له عقژب؟ ()1حاژر در
انا ذریه النبی
َ
ُ
َ َ ُ ُ َ
َْ َ
ٰ َُ
نسنف َو ُمنن ٰ َو
اود َو ُسنُی ٰما َو أیننب و ی
جداب او قرایت فرمددند آیه  84از سدره ( 6انعام) را َو ِمن ْ ذ ِّر َّی ِتن ِه د
َ
ْ َ ُل
ٰ ُ َ َ ٰ
َْ
ُْ ْ
ٰ
ح ِسنِ َ َو َزک ِر ٰیا َو َُیْ ٰ َو ِع ٰ
ناحل َ ()2آنگژاه حاژر بمحژی
ارو َو کذ ِلکَ َن ِزی الم
ه
ییس َو إِ َٰلنا ک ِمن َ الص ِ ِ
استشهاد از آیه عنایت نمدده و فرمدد به هارون من ابد عیسی یا امیر المؤمنین؟ یعنژی کیسژت پژدر عیسژی هژارون در
جداب گفت ری رتیسی الب؛ یعنی برا عیسی پدر نبدده .حار فرمددند :انما احلقه اهلل بنذراری النبینا
ّ
م َریق مریم و َّللک احلقنا بذراری انلیب م قبل أمنا فاَمه؛ یعنی ج این نیست که ودا تعالی ملحق گردانیژد
او را بذرار انبیاء از طریق مریم و همچنین ملحق گردانیده است ما را بذریه پییمبژر

از قبژی مادرمژان فاطمژه

.
و امام فخر راز در تفسیج کبیج ( )3ذیی همین آیه شریفه در مسأله پنجم گدید“ :این آیه داللت دارد بر اینکه حسن
و حسین ذریة رسدل اللِّه می باشند؛ برا آنکه وداوند در این آیه عیسی را از ذریة ابراهیم قرار داده (و پژدر بژرا
عیسی نبدده) این انتساب از طرف مادر است” .همچنین حسنین از طرف مادر ذریة رسدل اللِّه

می باشژند ،کمژا

اینکه حار باقر العلدم (امام پنجم) در ن د حجّاج به همین آیه
____________________
 -1چگدنه شما می گدیید ما ذریه پییمبریم و حال آنکه پییمبر عقبی نداشت و ج آن نیست که عقب از برا پسر است نه از برا دوتر
و شما اوالد دوترید و نبدد برا آن حار عقبی (یعنی از اوالد ذکدر).
 -2هدایت نمددیم از ذریه ند یا ابراهیم(نظر باوتالف تفاسیر)داود و سلیمان و ایدب و یدسف و مدسژی و هژارون و زکریژا و یحیژی و
عیسی و الیاس را که همه از صالحین بددند.
 -3تفسیر کبیر ،ج ،3ص.85

33

()1

استدالل نمدد.

آنگاه فرمدد“ :آیا زیاد بکنم دلیی از برا تد هارون” .عرض کرد بیان کن .حاژر قرایژت فرمددنژد آیژه شژریفه
َ ْ ْ َ ُ ْ َٰ َْ َ ْ ُ
َ َ ْ َ َّ
اجکَ فیه م ْ َب ْع ٰما ٰ
جا َ کَ ِم ال ِعُ ِم فقنل تعنالنا نن
مباهله را که آیه  61از سدره ( 3آل عمران است) فم ح
ِ ِ ِ
ِ
َ ْ ٰ َ ٰ َ َ ْ ٰ َ ُ ْ َ ٰ َ ٰ َ ٰ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ٰ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ٰ َ َ ْ
َ
()2
اّلل َع الٰک ٰ ِذ ِبن  .آنگژاه
أبنا نا و أبنا کم و نِسا نا و نِسا کم و أنفسنا و أنفسکم ثم نبت ِهل فنجعل لعننت ِ
فرمدد:
“ الحدی ال عت ونار الس که

مرقع مبتهله بتمج پجو گت

مگج علیّ بن أبی طترب و فتطاه و حسن و حسین

ال پ

مقتبل وصت ی الخل وار بتشد پیغاباج

زیاج کساتء

()8

چنین مستفت می شر که مجال الز الوفسنتا علیّ بن أبای طتراب

الس و مجال الز وستئنتا فتطاه زهجالء و مجال الز البنتئنتا حسن و حسین الود که خدالوود آوهت ال پسجالن سرل خر خرالود الس ”.

همین که هارون این دلیی واضح را شنید بی اوتیار گفت :احسنت یا ابا الحسن .پس از این استدالل حاژر امژام
مدسی الکاظم

جهه هارون که حسن و حسین

فرزندان رسدل ودا هستند ،ثابت می شدد که جمیع سژادا

فاطمی الی انقراض العالم به این افتخار جلیی مفتخرند و تماماً ذرار و اوالدها رسدل اللِّه اند.
نئل کتفی بج الینکه الون هتی فتطاه الون هتی پیغابجود
چنانچه ابن ابی الحدید معت لی که از اعیان علماء شما است ،در شر نهج البالحه( )4و ابد بکر راز در تفسیر( )5ودد
به همین آیه و جمله( ابناینا) استدالل
____________________
 -1احتجاج ،ج،2ص.224 ،135
 -2هر کس با تد در مقام مجادله برآید درباره عیسی بعد از آنکه بدحی ودا باحدال او آگاهی یافتی بگد بیایید ما و شژما بژا فرزنژدان و
زنان و کسانی که بمن له نفس ما هستند با هم بمباهله بروی یم(یعنی در حق یکدیگر نفرین کرده و در دعا و التجژاء بژدرگاه وژدا اصژرار
کنیم)تا دروحگدیان و کافران را بلعن و عذاب ودا گرفتار سازیم
 -3منظدر از (کساء) عبا یا چی

شبیه عبا است.

 -4شر نهج البالحه ،ج ،11ص.22
 -5تفسیر راز  ،ج ،8ص.86
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می نمایند که حسن و حسین از طرف مادر پسران رسدل ودا هستند؛ هم چنانکه وداوند در قرآن مجید عیسژی را از
ذریّه ابراهیم ودانده از طرف مادرش مریم.

محمّد بن یدسف گنجی شافعی در کفتی

الرطّترب )1( ،و ابن حجر مکی در صرالع محجقه ( )2از طبرانی از جابر بن

عبد اللِّه انصار و وطیب ودارزمی در منتقب( )3از ابن عباس نقی می کنند که رسدل اکرم

فرمدد :ا اهلل عز و

جل جعل ذریه ک نیب ف صُبه و جعل ذرییت ف صُب َع ب أب َالب؛ یعنی ودا ع ِّ و جی ذریّه هژر پییمبژر را

در صلب وددش قرار داد و ذریة مرا در صلب علی بن لبی طالب قرار داد.
و نی وطیب ودارزمی در منتقب ( )4و میر سیّد علی همدانی شافعی ،در مر الرقجبای( )5و امام احمد بن حنبی که از
فحدل علما شما می باشد در مسند( )6و سلیمان حنفی بلخی ،در ینتبیع الرار ّ ( )3نقی مژی نماینژد (بژا مختصژر کژم و
زیاد در الفاظ) که رسدل اکرم

فرمدد :ابنای هذا رُیانتا م ادلنیا ابنای هذا اماما قاما او قع ا؛ یعنژی

این دو فرزند من (حسن و حسین) ریحانه منند از دنیا ،و هر دو فرزندان من امامانند ،وداه قایم بژامر امامژت باشژند و
وداه ساکت و قاعد .و شیخ سلیمان حنفی ،باب  53از ینابیع المددّه( )8را مخصدص همین مدضدع قرار داده و احادیث
بسیار بطرق مختلفه از علماء ب رگ وددتان از قبیی طبرانی و حافظ عبد الع ی و ابن ابی شیبه و وطیژب بیژداد و
حاکم و بیهقی و بید و طبر بالفاظ و عبارا مختلفه نقی نمدده که حسن و حسین فرزندان رسدل ودا هستند.
در آور همین باب از ابد صالح ،و حافظ عبد الع ی بن االوار و ابد نعیم
____________________
 -1کفایة الطالب ،ص ،333باب.122
 -2صداعق المحرقة ،ص.156 ،124
 -3مناقب ،ص.333 ،323
 -4مناقب ،ص.156 ،138
 -5مدد القربی ،ص.12
 -6مسند احمد ،ج ،1ص.33
 -3ینابع المدد  ،ج ،2باب ،54ص.46-33
 -8ینابع المدد  ،ج ،2باب ،53ص.352-343
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و طبر (و ابن حجر مکی ،در صرالع ( )1و محمّد بن یدسف گنجی شافعی ،در آور فصی اول بعد از صد بژاب کفتیاة
الرطّترب( )2و طبر در ترجمه حتن حضج المت حسن() )3نقی نمدده اند از ولیفة ثانی عمر بن الخطِّاب که گفت :الوی
سات

سرل الهلل یقرل کلّ حسب و وسب فانقطع یر الرقیاه مت خال حسبی و وسبی و کال بنای الوثای عصابته

نبیه مت خال بنی فتطاه فتوی الوت البره و الوت عصبته  ،یعنی شنیدم از رسژدل وژدا

فرمژدد“ :هنر حسنب و

نسیب منقطع است روز قیامت مگر حسب و نسب م و هر اولد دخَتی عصبه آنها از جاننب پن ر اسنت مگنر

اولدهای فاَمه که م پ ر و عصبه آنها هستم”.

و نی شیخ عبد اللِّه بن محمّد بن عامر شبراو شافعی در کتاب النتحتف بحب النشجالف( )4این حدیث را از بیهقی و

دارقطنی از عبد اللِّه ابن عمر از پدرش در مدقع ت ویج ام کلثدم نقی نمژدده.و جژالل الژدین سژیدطی در کتژاب الحیاتء
الرای ( )5بفاایی اهی البیت نقال از طبرانی در الوسط( )6از ولیفه عمر نقی می نماید و سید ابی بکژر بژن شژهاب الژدین
علد در شفه الرصّت ی من بحج فضتئل بنی الرنّبی الرهت ی( )3در سال  1323نقی و استشهاد نمدده که اوالدها فاطمه
اوالد رسدل اللِّه

اند.

و اما شعر شاعر که شاهد آوردید در مقابی این همه دالیی محکمه مردود می شدد چنانکه محمد بن یدسژف گنجژی

شافعی فصی اول بعد از صد باب کفتی

الرطترب( )8را در جداب همژین شژعر شژاعر اوتصژاص بژاین معنژی داده ،کژه

دوترزادگان پییمبر فرزندان آن حار اند و عالوه این شعر شاعر کفر است که قبی از اسالم سروده ،چنانچه صژاحب
اتمع الرشرالهد نقی نمدده.
____________________
 -1صداعق المحرقة ،ص .156
 -2کفایة الطالب ،ص.381
 -3ذوایر العقبی ،ص.14
 -4االتحاف بحب االشرف.16 ،
 -5احیاء المیت ،ص.113
 -6المعجم االوسط ،ج ،6ص.353
 -3رشفة الصاد من بحر فاایی بنی النبی الهاد  ،باب ،3ص.42-33
 -8کفایة الطالب ،ص.333
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از این قبیی دالیی بسیار است که ثابت می نماید فرزندان فاطمة صدّیقه سالم اللِّه علیها فرزندان رسدل اللِّه اند .پس
وقتی سلسلة نسب ما بحار لبا عبد اللِّه الحسین

ثابت گردید ،بنا بر دالیی معتبره ا که بیان نمددیم ،ثابت است

که فرزندان و ذرار رسدل ودا هستیم و ب رگترین افتخار ما همین معنی می باشد و احد چنین افتخار ندارد مگژر
ذرار رسدل اللِّه
الورئااااااا

 .چه ودش گدید فرزدق شاعر:
الذال ااتتناااااات یاااااات اجیااااااج الراجااااااتمع

آباااااااتئی فجئنااااااای بااااااااثله

()9

والصه احد از ابناء زمان و مردم دنیا نمی تدانند بب رگی پدران ودد فخر و مباها کنند ،مگر شژرفاء و سژادا
که نسبت آنها منتهی می شدد بخاتم االنبیاء و علی مرتای

.

حتفظ :دالیی شما بسیار مکفی و تمام بدد .قطعاً انکار آن را نمی نمایند مگر اشژخاص لجژدج عنژدد و ویلژی هژم
ممندن شدم که کشف حجب فرمدده ،ما را مستفیض فرمددید تا رفع این شبهة ب رگ شد.
در این مدقع صدا مؤذن در مسجد برواست که اعالم نماز عشاء را می نمژدد؛ چژدن بژرادران اهژی سژنِّت بطژدر
وجدب نماز ظهر و عصر و میرب و عشاء را از هم جدا و در مدقع فایلت آن به جا می آورند ،بر والف شیعه که تبعاً
لرسدل اللِّه و ایمةاز آل اطهار

در جمع و تفریق مختارند ،آقایان آماده شدند بژرا رفژتن مسژجد و اداء فریاژه.

بعای از آقایان گفتند“ :الگج بنتی بجگشتن و ال المه ال ن به م الکجال الس چرن فتن باسجد و بجگشتن خیلی الز
وق مجل

گجفته می شر ا خربس تت الین مجل

عبدالرحیّ (المت ااتع مسجد) بجوود

بجقجال الس واتز عشتء هاین ات ال ال شر  .فقط آقاتی ساید

مسجد بت مج واتز بگ ال ود و بج گج ود”

پیشنهاد مدرد قبدل آقایان قرار گرفت ،فلذا در تمام مد مناظره که ده شب طدل کشید مدقع نماز عشژاء در همژان
مجلس اداء وظیفه می نمددند .در این مدقع آقایان به اتاق ب رگ دیگر رفتند ،بعد از لداء وظیفه باطژاق محژی منژاظره
مراجعت
____________________
 -1اینها هستند پدران من ،پس بیاورید مرا به مثی اینها .ا جریر ،آنگاه که محافی و انجمژن هژا ،مژا را گژرد هژم آرد (دیژدان فژرزدق،
ص.)326
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نمددند.
پیغابج واتز ظهجین و مغجبین ال بجاع و تفجی ال ال می فجمر

نداب عبد القیدم وان که یکی از اشراف و مالِّکین اهی تسنِّن و مرد کنجکژاو و جدینژده ا بددنژد ،گفتنژد“ :قبلاه
صتحب! الاتز فجمتیید تت آقتیتن چتی میل می واتینادا خات ج الز مرضار بحا مجلا

ساؤالری ال بتاجض

بجستو ”.
العی :بفرمایید حاضرم برا استماع.
ورالب :سؤال بنده ویلی مختصر است .چدن مد ها است در دلم بدده که از آقایان با اطالع شژیعیان سژؤال نمژایم
فرصتی به دستم نیامده ،اینک مقتای مدجدد گردیده وداستم عرض نمایم .چرا آقایان شیعیان بر والف سژنِّت رسژدل
نماز ظهر و عصر و میرب و عشاء را جمع می ودانند؟

ودا

العی :اوّالً آقایان (اشاره بعلماء مجلس) می دانند که در مسایی فرعیه ما بین علماء اوتالف بسیار است؛ چنان چژه
ایمه اربعه شما هم بسیار اوتالف دارند.
ثانیاً اینکه فرمددید ،عمی شیعیان بر والف سنت رسدل اللِّه

می باشد ،امر را بر شما اشتباه نمددند؛ زیژرا کژه

آن حار نمازها را گاهی جمع و گاهی بتفریق اداء می نمددند.
ورالب( :رو به علما وددشان) آیا چنین است رسدل ودا

بنحد جمع و تفریق اداء می نمددند؟

حتفظ :فقط در سفر و مداقع عذر از قبیی باران و حیره این ندع عمی می نمددند برا آنکه امّت در تعژب و مشژقِّت
نباشند و االِّ در حار پیدسته بنحد تفریق اداء می نمددند .گمان می کنم قبله صاحب اشتباه نمددند سفر را تصدر حاژر
نمددند.
العی :ویر ،اشتباه ننمددم ،بلکه یقین دارم ،حتِّی در روایا وددتان وارد است که گاهی در حار و بدون عذر هژم
بنحد جمع اداء می نمددند.
حتفظ :گمان می کنم روایا شیعه را با روایا ما اشتباه نمددید.
العی :روا شیعه که اتفاق بر این معنی دارند ،گفتگد در روا شما می باشد .روایا صحیح چند در صاحت و
کتب معتبره شما در این باب
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وارد است.
حتفظ :ممکن است اگر در نظر دارید محیِّ آنها را معیّن فرمایید.
العی :مسلم بن حجّاج در باب الجمع بین الصّالتین فی الحار در صحیح( )1ودد با نقی سلسلة روا از ابن عبژاس

نقی نمدده که گفت :صلی سرل الرلّه
سفج.

الرظهج و الرتصج ااتت و الراغجب و الرتشتء ااتات فای غیاج خارف و ن

()2

و نی از ابن عباس نقی نمدده که گفت :صلی

مع الرنبی ثاتویت ااتتً و سبتتً ااتتً)3( .و همین حدیث را امژام احمژد

بن حنبی در مسند( )4نقی نمدده به عالوه حدیث دیگر که ابن عباس گفت :صلی سرل الهلل فای الرادیناه مقیاات غیاج
مستفج سبتت و ثاتویت ()5چند حدیث از این قبیی ،مسلم ( )6نقی می نماید تا آنجا که می ندیسد:
“عبد الرلّه البن شقی گف  :وزی بتد الرتصج البن عبتس بجالی مت خطبه می خرالود و صحب می وار ا تت آوکه آفتتب غجوب
کج ستت هت ظتهج شد .صدالی مج بجختس  :الرصلر الرصلر  .البن عبّتس العتنت وکج
بلند گف الرصلر الرصلر البن عبّتس گف  :أتتلانی بترسنة ن ال ّ ر
الرتشتء” ()7عبد الرلّه گرید“ :الز الین کال

أی

هاتن حین مج ی الز بنی تای بت صدالی

سرل الهلل اااع باین الرظهاج و الرتصاج و الراغاجب و

ل من خدشه الی پیدال شد فت الز البر هجیج سؤالل واار ا تصادی واار و گفا :

هاتن قس الس که البن عبتس گفته”.

و نی به طریق دیگر از عبد اللِّه بن شقیق عقلی نقی می نماید که وقتی منبر عبد اللِّه ابن عباس طدل کشژید تژا هژدا
تاریک شد .مرد سه مرتبه پی درپی ندا در داد:
____________________
 -1صحیح مسلم ،ج ،5ص.242
 -2رسدل ودا (

) نماز ظهر و عصر ،و میرب و عشاء را بدون ودف و ترس و سفر جمعا اداء می نمدد.

 -3با رسدل ودا هشت رکعت نماز ظهر و عصر ،و هفت رکعت نماز میرب و عشاء را با هم اداء می نمددیم.
 -4مسند احمد ،ج ،1ص.221
 -5رسدل ودا در مدینه در حال اقامت نه مسافر  ،هفت رکعت و هشت رکعت (یعنی میرب و عشاء و ظهر و عصر را با هم).
 -6صحیح مسلم ،ج5ریال ص.53 ،431
 -3بی مادر ،تد مرا سنت یاد می دهی! وددم دیدم رسدل ودا جمع کرد بین نماز ظهر و عصر ،و میرب و عشاء.
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الرصلر  .ابن عباس متییّر شد ،گفت :ن ال ّ ر

أتتلانت بترصلر و کنت وجاع بین الرصالتین علی عهد سرل الهلل.

و نی زرقانی که از اکابر علماء شما است ،در شج مرطتء متر

()1

( )2در باب جمع بین الصّلدتین از نسژایی از طریژق

عمرو بن هرم از ابی الشعثاء نقی می نماید که در بصره ابن عباس نماز ظهر و عصر ،و میرب و عشاء را جمع می وداند
بدون آنکه بین آنها فاصله و چی

بدده باشد و می گفت“ :رسدل ودا این قسم نماز اداء می نمدد” (یعنی ظهژر را بژا

عصر و میرب را با عشاء جمع می نمدد).
و نی مسلم در صحیح( )3و مالک در باب (جمع بین الصّالتین) مرطاتء( )4و امام احمد بن حنبی در مساند( )5بژا نقژی

سلسلة روا از سعید بن جبیر از ابن عباس روایت نمدده اند که گفت :صلی سرل الهلل الرظهج و الرتصج ااتت بترادینه
فی غیج خرف و ن سفج )6( .ابد زبیر گدید“ :از سعید سؤال نمددم برا چه پییمبر جمع می نمدد نماز را؟” سعید گفت:
“همین سؤال را من از ابن عباس نمددم ،گفت :ال ال أن ن یحجج الحدال من المته”؛ یعنی برا آن جمژع مژی نمژدد کژه
احد از امتش در سختی و مشقت نباشند.

و نی در چند وبر نقی می نمایند که ابن عباس گفت :ااع سرل الهلل بین الرظهج و الرتصج و الراغجب و الرتشتء فی
غیج خرف و ن مطج ()3اوبار در این باب بسیار نقی نمدده اند ،ولی واضح تر دلیی بر جداز جمع ،همژین تعیژین ابژداب
است به نام جمع بین الصّالتین و نقی نمددن احادیث جمع را در همین باب تا ،از ادلِّة جداز جمع باشد
____________________
 -1بی مادر ،تد مرا نماز یاد می دهی و حال آنکه ما در زمان رسدل ودا جمع بین دو نماز می نمددیم(یعنی ظهر را با عصر و میرب را با
عشاء!) (مسند احمد،ج،1ص.)351
-2شر مدطاء ملک،ج،1ص.4 ،144
 -3صحیح مسلم ،ج،2ص.151
 -4مدطاء،ج،1ص.161
 -5مسند احمد ،ج ،1ص.223
 -6نماز گذارد رسدل ودا (

) ظهر و عصر را با هم در مدینه بدون ترس و سفر.

 -3جمع نمدد رسدل ودا (

) بین نماز ظهر و عصر و میرب و عشاء بدون اینکه ترسی باشد و بارانی بیاید.
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مطلقاً و اگر حیر از این بدد ،باب مخصدصی برا جمع در حار ،و بابی در سفر ،باز می نمددنژد .پژس ایژن روایژا
منقدله در صحا و سایر کتب معتبر شما مربدط بجداز در سفر و حار است.
حتفظ :چنین بابی و نقی روایاتی در صحیح بخار نمی باشد.
العی :اوالً وقتی سایر ارباب صحا از قبیی مسلم و نسایی و احمد بن حنبی و شارحین صحیحین مسلم و بخژار
و دیگران از اکابر علماء وددتان نقی نمدده اند کفایت می نماید هدف و مقصد ما را.
ثانیاً آقا بخار هم همین روایا را که دیگران نقی نمدده اند در صحیح( )1ودد آورده ،منتهی با زرنگژی تمژام از
محی ودد که (جمع بین الصّالتین) است به محی دیگر انتقال داده ،چنانچه (باب تژأویر الظهژر الژی العصژر مژن کتژاب
مداقیت الصاله) و (باب ذکر العشاء و العتمه) و (باب وقت المیرب) را مطالعه و مدرد دقت قرار دهید ،تمام این احادیث
جمع را مشاهده می فرمایید.
پس نقی این احادیث بعندان اجازه و روصت در (جمع بین الصّالتین) عقیده جمهدر علما فریقین است؛ در حژالتی
که اقرار به صحت این احادیث در صحا ودد نمدده اند .چنانچه عالِّمه ندو در شر صحیح مسل ( )2و عسقالنی( )3و

قسطالنی( )4و زکریّا انصار در شروحی که بر صحیح بخار ندشته اند ،و زرقانی در شاج باج مرطاتء مترا

( )5و

دیگران از اکابر علماء وددتان بعد از نقی احادیث مخصدصاً حدیث ابن عبژاس اعتژراف بژه صژحّت آن و اینکژه ایژن
احادیث دلیی اجازه و روصت است در حار ،برا آنکه امت در حرج و مشقِّت نباشند ،نمدده اند.
ورالب :چگدنه ممکن است احادیثی از زمان رسدل ودا
____________________
 -1صحیح بخار ،ج ،1ص 124و .123
 -2صحیح مسلم (شر ندر ) ،ج ،5ص.213
 -3فتح البار  ،ج ،2ص.133
 -4ارشاد السار  ،ج ،2ص.133
 -5شر زرقانی بر مدطاء ،ج ،1ص.418
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بر عمی به جمع رسیده

باشد ،ولی علما در حکم و عمی بر والف آن رفتار نمایند؟
العی :فقط اوتصاص به این مدضدع ندارد .بعدها وداهید فهمید که نظایر بسیار دارد در این مدضدع ،بژه وصژدص
هم آقایان فقهاء اهی تسنِّن یا جهه قصدر افکار و یا جهه دیگر که من نمی فهمم آن احادیث معتبره را تأویال بژارده
بر والف ظاهر آنها نمدده اند ،از قبیی آنکه گدیند ،شاید این احادیث ناظر به مدقع عذر باشد ماننژد تژرس و وژدف و
ن ول باران و گی؛ که جماعتی از اکابر متقدمین شما مانند امام مالک و امام شژافعی و عژدّه ا از فقهژاء مدینژه بژه آن
تأویی فتد داده اند.
و حال آنکه این عقیده را رد می نماید حدیث ابن عبّاس که صریحاً می گدید؛ من حیر ودف و ال مطر؛ یعنی بژدون
ترس و ن ول باران ،نماز را جمع می وداندند.
بعای دیگر پیش ودد بافته اند که شاید هدا ابر بدده و وقت را نشناوتند و همین که نماز ظهر را تمام نمددند ،ابر بر
طرف گردید ،دیدند وقت عصر است ،نماز عصر را وداندند؛ لذا جمع شد بین الظهر و العصر.
گمان نمی کنم باردتر از این تأویی یافت شدد ،گدیا تأویی کنندگان فکر نکردند که نمازکننژده ،رسژدل اللِّژه
است و برا رسدل ودا ،بدد و نبدد ابر اثر نداشته ،چه آنکه علم آن حار مربدط به اسباب نبدده ،بلکه محیط بژر
تمام اسباب و آثار بدده است.و گذشته از آنکه این دسته مردمان قصیر الفکر ،دلیلی در دست ندارنژد کژه چنژین امژر
واقع شده باشد ،بطالن این تأویی ثابت می گردد به جمع نماز میرب و عشاء که در آنجا وجدد ابر و بر طرف شژدن آن
اثر ندارد ،عالوه بر آنکه والف ظداهر احادیث است.
چنانچه عرض کردیم در حدیث ابن عبّاس(حبر امت)صراحت دارد که وطابه آن جنژاب بقژدر طژدل کشژید کژه
مستمعین چندین مرتبه فریاد زدند :الصاله یعنی یادآور نمددند که ستاره ها ظاهر و وقت نماز گردیده ،مع ذلک عمژداً
نماز میرب را بعقب انداوت تا وقت نماز عشاء هر دو را با هم اداء نمدد و ابد هریره هم تصدیق این عمی را نمدده کژه
رسدل اللِّه

بدین قسم عمی نمدده؛ البته این ندع تأویال در ن د ما مردود است ،بلکه علماء ب رگ وددتان هژم

رد نمدده و تأویال را بر والف ظداهر احادیث دانسته اند؛ چنانکه شیخ االسالم انصار از اکابر
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علما وددتان در تحفه الربت ی فی شج صحیح الربخت ی ()1در باب “صاله الظِّهر مع العصر و المیرب مژع العشژاء”
همچنین عالِّمة قسطالنی در ارشاد السّار فی شر صحیح الربخات ی ()2و دیگران از شارحین صژحیح بخژار و جژمّ
حفیر از محققین علما وددتان ،آورده اند که این ندع از تأویال والف ظداهر احادیث است و مقیّژد بژددن بآنکژه
حتما باید تفریقاً ادا نمدد ،ترجیح بال مرجّح و تخصیص بال مخصّص است.
نداب :پس این اوتالف از کجا آمده که دو دسته برادران مسلمان بجان هم افتاده و بژا نظژر عژداو بیکژدیگر مژی
نگرند و قد در اعمال هم می نمایند؟
العی :اوالً اینکه فرمددید ،دو دسته از مسلمانان با نظر عداو بهم می نگرند مجبدرم از طرف جماعت شیعیان اهی
بیت طهار و واندان رسالت دفاع بنمایم که ما جماعت شیعیان به هیچ یک از علماء و عدام برادران اهی تسنِّن بچشم
حقار و یا عداو نظر نمی نماییم ،بلکه آنها را برادران مسلمان ودد می دانیم و بسژیار متأسژفیم کژه چژرا تبلییژا
بیگانگان و ودارج و نداصب و امدیها و تحریکا شیاطین جنِّ و انس ،در قلدب برادران اهی تسنِّن مؤثر افتد ،تا آنجا
که برادران شیعی ودد را که از جهه قبله و کتاب و نبد و عمی به جمیع احکام و واجبا و مستحبا و ترک کبایر و
معاصی با آنها شریک اند ،رافای و مشرک و کافر دانسته و از ودد جدا نمایند و با نظر عداو و دشمنی بآنها بنگرند.
ثانیاً فرمددید :این اوتالف از کجا آمده؟ از سدز دل عرض می نمایم ،آتش بجان شمع فتد کاین بنا نهاد .اینک وقت
آن نیست که عرض نمایم این ندع اوتالفا از کجا سرچشمه گرفته ،شاید ان شاء اللِّه در شبها بعد بمناسژباتی پژرده
برداشته شدد و ودد متدجه باصی حقیقت گردید.
ثالثاً راجع بنماز جمع و تفریق ،آقایان فقهاء اهی تسنِّن اوبار معروضه را که داللت بر روصت و جژداز دارد ،مطلقژاً
در جمع وداندن نماز ظهر و عصر و میرب و عشاء برا سهدلت و راحتی و جلدگیر از سختی و مشقت و حرج امت
نقی نمدده ،ولی
____________________
 -1تحفة البار  ،ج ،2ص.232
 -2ارشاد السار ،ج ،1ص.463
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نمی دانم بچه جهه تأویال بارده می نمایند و جمع وداندن نمازها را بدون عذر جای نمی دانند.
بلکه بعای از آنها مانند ابی حنیفه و تابعین او مطلقاً منع جمع می نمایند با عذر و بدون عذر ،سفراً ام حاراً.
و اما سایرین از شافعی ها و مالکی ها و حنبلی ها با اوتالفاتی که در جمیع اصدل و فروع دارنژد ،در سژفر مبژا
مانند حج و عمره و جنگ و حیرهم ،اجازه داده اند .ولی فقها شیعه تبعاً لالیمه الطاهرین من آل محمّژد
بفرمدد رسدل اکرم

کژه بنژا

فارق بین حق و باطی و عدیی القرآن اند ،حکم بجداز جمع می نمایند ،مطلقاً وداه در سژفر

یا در حادر ،با عذر و یا بی عذر بجمع تقدیم و یا جمع تأویر.
و این جداز ،با اوتیار مصلِّی است؛ یعنی نمازگ ار اگر بخداهد نماز ظهر و عصر و میرب و عشاء را برا سهدلت و
راحتی در یک جلسه بخداند-و یا ظهر و میرب را در اوّل وقت فایلت بخداند و نمژاز عصژر و عشژاء را هژم در اول
وقت فایلت آنها اداء نماید مختار است.
و البته از هم جدا و هر یک را در وقت فایلت ودد به جا آوردن ،افای از جمع است ،چنانچه در کتب استداللیه و
رسایی عملیه فقهاء شیعه کامالً ذکر گردیده.
و لکن چدن مردم حالباً گرفتار مشاحی و همدم بسیار هستند و ممکن است بمختصر حفلتی از آنها فد گردد ،لذا
برا سهدلت و رفع عسر حرج (که هدف شارع مقدّس بدده) شیعیان جمع می ودانند به تقدیم یا به تأویر.
گمان می کنم برا روشن شدن ذهن آقایان محترم و سایر برادران اهی تسنِّن که با دیده حیظ و حاب بژه مژا مژی
نگرند ،همین مقدار جداب کافی باشد .چدن مطالب مهم تر اصدالً در پیش است ،ودب است برگردیم باصی مذاکرا
اولیه؛ زیرا وقتی مطالب مهمه اصدلی حی گردید ،بالتبع فروعا حی وداهد شد.
حتفظ :ویلی ودشدقتم که در جلسة اول پی بردم بمعلدما قبله صاحب و دانستم طرف صحبت مژا کسیسژت کژه
ویلی جامد نیست و از کتب ما کامالً با اطالعند .همان قسمی که فرمددند ،بسیار بجا است که همژان صژحبت قبژی را
تعقیب نماییم.
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با اجازه قبله صاحب ،می وداهم بفهمم که جناب عالی با این بیانا شیدا که ثابت نمددیژد ،حجژاز و هاشژمی و
دارا چنین نسب پاکی هستید ،چگدنه شد که بایران مرک مجدس آمدید ،چنانچه علت و تاریخ این مهاجر را بیژان
فرمایید ویلی ودشدقت وداهیم شد.
سید المیج محاد عتبد
داعی :اوّلین مهاجر از اجداد ما بایران حار سیّد لمیر محمّد عابد فرزند بالفصی امام هفتم حار مدسی الکاظم
بدده است که بسیار با فای و تقد و از کثر عباد معروف به عابد گردیده ،در تمام عمر ،قایم اللِّیژی و صژایم
النِّهار( )1بدده و بندر ایّامی را افطار می نمدده ،و عشق بسیار بکتابت کالم اللِّه مجید داشته و از حقِّ الکتابه کالم اللِّه
بندگان بسیار وریدار و آزاد نمددند.
بقعه مبارکه اش الی الحال در شیراز مطاف ،و م ار عامّه ناس من االعالی و االدانی می باشد .قبّه و بارگاهش بسیار
عالی و در اطراف قبر مبارکش برا حفاظت قبر از پامال شدن در مدقع هجدم جمعیت بسژیار از زایژرین آن جنژاب-
شاه اد اویس میرزا معتمد الدوله ثانی ،فرزند دانشمند عالیقدر مرحدم حاج فرهاد میرزا معتمد الدوله ،عمّ اکرم مرحدم
ناصر الدّین شاه قاجار ،ضریح زیبایی از نقره ساوته و حرم مطهّرش را که مسجدیسژت بژرا عبژاد زایژرین و ادا
فرایض و مستحبا و اقامة نماز جماعت آیینه کار نمدده ،و اهالی فارس بالخصدص تدجه زیاد بآن بقعژه مبارکژه
دارند ،و بدسیله رو پرفتد صاحب بقعه که از عتر پاک رسدل اللِّه
بدده اند درک فیض از مبدل فیّاض می نمایند.
حافظ :علت مهاجر ایشان از حجاز بشیراز چه بدده؟
حجک قتفله ست ال هتشای الز مدینه و ان

بت قتل ختن

داعی :به قصد شیراز از حجاز حرکت ننمددند ،بلکه در آور قرن دوم هجر
____________________
 -1شب ها را به عباد و روز ها را به روزه می گذرانده است.
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و مدرد تدصژیه و سژفارش آن حاژر

که حار امام علیّ بن مدسی الرِّضا

را مأمدن الرِّشید ولیفة عبّاسی جبرا ولیعهد ودد نمدد و به تژدس (مرکژ

والفت) برد ،مدتی بین اودان با آن حار جدایی افتاد و شدق زیار آن حار  ،اوژدان ب رگژدارش را تحریژک
نمدد ،به وسیله نامه از حادر مقدّس حار رضا

و ولیفه مأمدن الرِّشید استیذان نمددند برا حرکت بژه سژمت

تدس .ولیفه (مکِّار و حیّال) حسن استقبال نمدده ،همگی آنها را احاار نمدد.
جناب سیّد امیر احمد (شاه چراغ) به اتفاق جناب سیّد امیر محمّد عابد (جدّ اعال ما) و جناب سژیّد عژالء الژدین
حسین برادران معظِّم و جمع کثیر از برادرزادگان و بنژی اعمژام و اقژارب و دوسژتان بقصژد زیژار حاژر رضژا
از حجاز بسمت طدس حرکت نمددند(طریق مسافر به تدس در آن زمان حالباً از راه کدیت و بصژره و اهژداز و
بدشهر و شیراز بدده) .در بین راه نی جمع کثیر از شیعیان و عالقه مندان بخانژدان رسژالت بسژادا معظِّژم ملحژق و
باتفاق حرکت می نمددند.
می ندیسند ،به ن دیک شیراز که رسیدند تقریباً یک قافله پان ده ه ار نفر رجاالً و نسایاً تشکیی شده بدد .مأمدرین
و حکِّام شهرها وبر حرکت چنین قافلة ب رگی را به مأمدن دادند مأمدن ترسید که اگر چنین جمعیتی از بنژی هاشژم و
دوستداران و فداییها آنها به تدس برسند ،اسباب ت ل ل مقام والفت گردد.
لذا امریّه ا صادر نمدد بتمام حکِّام بالد که در هرکجا قافله بنی هاشم رسیدند ،مانع از حرکت شژدید و آنهژا را بژه
سمت مدینه بر گردانید .به هر کجا این حکم رسید قافله حرکت کرده بدد مگر شیراز که قبژی از رسژیدن قافلژه حکژم
بحکدمت وقت رسید.
قتلغ وان حاکم شیراز ،مرد بدد بسیار جدّ و مقتدر؛ فدر با چهی ه ار لشکر جژرِّار در (وژان زنیژان) هشژت
فرسخی شیراز اردو زدند .همین که قافله بنی هاشم رسیدند ،پییام داد برا امام ادگان معظِّم ،که حسژب االمژر ولیفژه،
آقایان از همین جا باید بر گردید .حار سیّد امیر احمد فرمددند“ :اوالً ما قصد از این مسافر نداریم ،ج دیژدار
برادر ب رگدارمان حار رضا

؛ ثانیاً ما بی اجازه نیامدیم.
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از شخص ولیفه استیذان نمددیم و بدستدر ودد او حرکت نمددیم”.
قتلغ وان گفت“ :امر است که ما ممانعت از حرکت نماییم .ممکن است به اقتاا وقت امر ثاند صادر شده و باید
اجراء گردد .آقایان ناچارید از همین جا مراجعت نمایید”.
جناب سید امیر احمد با اودان و سایر بنی هاشم و دوستان و همراهان شدر نمددند ،هیچ یک حاضر بژه مراجعژت
نشدند.
صبح که قافله وداست حرکت نماید ،احتیاطاً زنان را عقب قافله قرار دادند .همین کژه کژدس رحیژی نداوتژه شژد،
لشکر قتلغ وان سر راه را بستند عاقبت کار از حرف به عمی کشید جنگ شدید ودنینی شروع شد لشکر قتلغ وان در
اثر فشار و شجاعت بنی هاشم پراکنده و شکست بر آنها وارد آمد در این بین سران لشژکر شکسژت وژدرده تژدبیر
کردند (راست یا دروغ) عدّه ا باال بلند ها فریاد زدند“ :آقایان اگر به پشت گرمی علی بن مدسی ولیعهژد ولیفژه
جنگ می کنید ،االن وبر رسید که ولیعهد وفا کرد ”.یک مرتبه این وبر مانند برق ،ارکان وجدد شژیعیان و مردمژان
سست عنصر را تکان داده ،از اطراف امام ادگان متفرق شدند .لذا جناب سیّد امیر لحمد شژبانه بژا اوژدان و اقژارب از
بیراهه به شیراز رهسپار گردیدند .جناب احمد فرمددند“ :چدن دشمن در تعقیب ماست ودبست با لباس مبدّل پراکنژده
شدید تا گرفتار نشدید ”.امام ادگان همان شبانه به اطراف پراکنده شدند (که گدیند حالب امام ادگان در ایژران متفژرق
شدگان همان نهات هستند) .ولی جناب لمیر احمد ،و سیّد امیر محمّد عابد و سیّد عالء الدین حسین بشیراز وارد و هر
یک با لباس ناشناس از هم جدا شدند و در گدشه ا تنها بعباد مشیدل شدند.
سید المیج الحاد شت چجالغ
جناب سیّد امیر احمد (معروف به شاه چراغ) که بعد از حار رضا
و هشت اوالد ذکدر و اناث حار امام مدسی الکاظم

در علم و زهد و ورع و تقد سرآمد سی

بدده ،که آن حار در زمژان حیژا باحسژتانی بژه نژام

سریّه ،که ه ار دینار وریدار نمدده بددند بآن جناب هبه فرمددند و این امام اده واجب التِّعظیم در مژد عمژر هژ ار
بنده در راه ودا آزاد نمددند ،وقتی به شیراز وارد
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شدند ،در من ل یکی از دوستان صمیمی اهی بیت طهار در محلِّه (سردزک) (همین مکان که االن بقعژه و بارگژاه آن
حار است) پنهان و شب و روز را به عباد می گذرانیدند.
از طرف قتلغ وان (والی فارس) مفتشین بسیار برا پیدا کردن امام ادگان معظِّم گماشتند ،تژا بعژد از یژک سژال
جناب سید امیر احمد را یافتند .وبر به حکدمت دادند لشکر بسیار برا دستگیر آن حار فرستادند.
ان

و شهت

سید المیج الحاد شت چجالغ

جناب احمد با آن قدم دحا بعندان دفاع از ودد جنگ نمدده ،یک تنه با یک شهر مخالف چنان دفاعی به کار برده و
شجاعتی به ورج داده که هندز بعد از ه ار و صد سال اسباب عبر و حیر ارباب تاریخ می باشد.
عاقبت چدن دیدند از عهده اش بر نمی آیند از طرفی ،وانه همسایه را سدراخ کرده وارد وانه ا شدند که پناهگاه
آن حار بدد و هر وقت از جنگ وسته می شد در آنجا تنفس و قدر استراحت نمدده ،به حمله می پرداوت.
در مدقع استراحت که تکیه بدیدار داده بدد از عقب شمشیر بر فرق نازنینش زدند و از طرف دیگر در همان حال،
جمعی مشیدل وراب کردن وانه بددند ،فلذا بدن مبارکش زیر تدده ها واک پنهان شد وبر قتلش معروف و آن وانه
ورابه منفدر اهالی گردیده و زباله دان ب رگی شد (چدن شهر شیراز عمدماً به استثنا عدّه قلیلی ،از مخالفین بددند).
تا اوایی قرن هفتم هجر که سلطنت فارس بدجدد ذ جدد اتابک ابد بکر بن سعد مظفِّژر الژدّین قژرار گرفژت کژه
پادشاهی بدد بسیار صالح ،و در سی و شش سال دوره سلطنت ودد ب هّاد و عبّاد و علماء و فاالء تعظیم بسژیار مژی
نمدد و در ترویج شریعت مطهّره اسالمیّه سعی بلیغ داشت.
نظر به فحدا کال الرنتس علی ین ملرکه (مردم بر دین پادشاه ودد می باشند) وزراء و رجال مملکت فژارس
همگی مردمانی پاک و متظاهر بشعایر اسالم بددند .از جمله وزراء و مقربان دربار ،اتابک مظفِّر الدّین امیر مقرِّب الدّین
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مسعدد بن بدر الدّین بدده که میی بسیار بعمران و آباد داشت .فلذا امر کرد آن تیِّ زباله دان را که وسط شهر شیراز
را به صدر بد در آورده بدد ،بردارند و در آن محی وانه وراب شده ،عمار ب رگی برپا کنند .عمله جا بسیار
بکار افتادند واکها و زباله ها را بخارج شهر می بردند.
روز در اثناء کار دیدند جسد تر و تاز مقتدلی بدون تییّر و تبدّل با فرق شکافته ،زیبا و وجیه ،رو زمژین ،زیژر
آوار قرار گرفته .وبر به وزار وانه رسید .حسب االمر وزیر اعظم جمعی بتفتیش قایه آمدند.
پیدال شدن اسد شت چجالغ
پس از تفتیشا بسیار فقط اثر که در بدن آن مقتدل جدان دیدند که معرِّف او شد ،حلقژه انگشژتر بژدد کژه بژر
واتمش نقش بدد :الرت هلل الحاد بن مرسی( .)1با سابقه تاریخی و شهر کامی جنگ هاشمی در آن مکان و شژهاد
احمد بن مدسی ،فهمیدند آن جسد شریف جناب سید لمیر احمد بن مدسی الکاظم

امام زاده واجب التعظیم شژهید

است که تقریباً بعد از چهار صد سال به این طریق صحیح و سالم ،ظاهر و اسباب هدایت بیننژدگان و باعژث استبصژار
جمعی مخالفین گردید.
حسب االمر اتابک و وزیر اعظم ،در همان محی که جسد ظاهر گردید ،بقعه عالی برپا کردند و قبر حفر نمدده ،بژا
احترام بسیار در حادر علما و ب رگان جسد شریف را به واک سپردند و بر احترام بقعه اف ودند و پیدسته مدرد احترام
عمدم بدد تا در سال  658قمر که اتابک وفا یافت و در سال  352که سلطنت شیراز و فارس با شژاه اسژحاق بژن
محمدد شاه بدد ،مادر شاه ،ملکه تاشی واتدن که باندیی جلیله ویّره صالحه بدده ،بقعه مبارکه آن حاژر را تعمیژر
عالی نمدده و گنبد بسیار زیبایی بر آن قبر برافراشت و قصبة میمند را که در هجده فرسخی شیراز اسژت ،وقژف بژر آن
بقعه مبارکه نمدد که الی الحال باقی و گالب میمند ،معروف جهان است.
____________________
 -1ب رگدار برا ودا است ،احمد بن مدسی است.
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سید عالء الردین حسین
و جناب سیّد عالء الدّین حسین فرزند دیگر حار امام مدسی الکاظم که با برادر ب رگدارش به شیراز آمدنژد ،در
گدشه ا پنهان و شب و روز به عباد مشیدل در آن ن دیکی ،قتلغ وان را باحی وسیع بدده ،روز حار در گدشة
آن باغ تفرِّج می نمدده که آن حار را شناوتند همان جا شهیدش نمددند در حالتی کژه قرآنژی در دسژت مبژارکش
بدده ،زیر واک پنهان گردید.
سالها گذشت قتلغ مرد و آن باغ وراب شد .اثر از آن سیّد ب رگدار ظاهر نبدد تژا در زمژان صژفدیه در ایژن بژاغ
ورابه ساوتمان می نمددند جسد ودن آلدد جدان مقتدلی ،تر و تازه از زیر واک نمایان شد؛ کانِّه او را تازه کشته انژد؛
در حالتی که یک دست قرآن مجید و دست دیگرش شمشیر صحیح و سالم .با عالما و قراینی که در دسژت داشژتند
فهمیدند بدن مبارک جناب سیّد عالء الدّین حسین فرزند شهید مدسی بن جعفر است .در آن بژاغ او را دفژن نمددنژد و
قتلغ وان ()1بر قبر او بقعه ا ساوت.
بعد از مدتها میرزا علی مدنی از مدینه به زیار ()2امام زادگان معظِّم آمد .چدن صاحب ثژرو بسژیار بژدد ،بنژایی
عالی بر قبر آن ب رگدار گذارد ،امالک و باحا
____________________
 -1قتلغ در ترکی بمعنی ب رگ است-در ازمنه سالفه ببعض حکام و ب رگان از جانب سالطین لقب قتلغ داده می شد؛ چنانچه بعد از حلبه
چنگی یان در ایران(اوکتا قاءان)لقب قتلغ وانی را باتابک اعظم مظفر الدین لبد بکر بن سعد زنگی که با آنها مخالفت ننمژدده بژدده ،داده.
پس این قتلغ وان که بقعه بر قبر جناب سید عالء الدین ساوت ،حیر از آن قتلغ است که از جانب مأمدن و الی فارس و بژا امژام زادگژان
جنگید.
 -2حقاً س اوار است شیعیان واصه اهالی ایران ،همان قسمی که ب یار فاطمه معصدمه بقم می روند ،شدّ رحال نمژدده و بشژیراز جنژت
طراز رفته ،رضا واطر حار رسدل اکرم

را در زیار فرزندان عالم ،عابد شریف آن حار فراهم نمایند قطعاً اجژر ج یژی

در زیار آن ب رگداران حاصی است.
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بسیار ورید و بر آن بقعة مبارکه وقف نمدد و بعد از فد  ،وددش را هم در همان آستانه مقدّسه دفژن نمددنژد و در
زمان شاه اسماعیی مرحدم ،مرمّت زیبایی بر آن قبر شد که الی الحال م ار عمدم اهالی فارس و مدرد تدجژه آنهژا مژی
باشد.
بعای ها گدیند ،این سیّد ب رگدار عقیم و بال نسی بدده است و بعای گدیند ،صاحب نسی بدده ولژی بعژداً منقژرض
گردیده؛ و هم چنین جناب سید امیر احمد (شاه چراغ) هم اوالد ذکدر نداشته ،فقط دارا دوتژر عفیفژة صژالحه بژدده،
چنانچه در عاد الرطترب فی الوستب آل أبی طترب( )1ثبت است و بروی گدیند ،اوالد ذکدر داشته است.
البجالهی مجتب
و اما جناب سید امیر محمّد عابد که در گدشه ان وا اشتیال به عباد داشت تا بأجی طبیعی از دنیا رفژت .فرزنژدان
عالی قدر داشته که اهمّ از همة آنها از حیث علم و زهد و ورع و تقد جناب سید ابراهیم(مجاب)اسژت کژه از طژرف
حار امیر المؤمنین

در بیدار مفتخر به جداب سالم گردیده؛ فلذا معروف شد به(مجاب) .بعژد از وفژا پژدر

ب رگدارش بع م زیار اجداد طاهرین مخصدصاً حار امیر المؤمنین

که قبر مبارکش تازه کشژف و در آن اوان

شهر تامّی پیدا نمدده عازم عتبا عالیا گردید.
حتفظ :مگر قبر امیر المؤمنین علی کرم اللِّه وجهه تا آن زمان در چه حال بدده ،که بعد از صد و پنجاه سژال کشژف
شده؟
العی :چدن شهاد امیر المؤمنین

در زمان والفت معاویه علیه الهاویه و طییان بنی امیّژه اتفژاق افتژاد و لژذا

حار امیر وصیّت فرمدد جسد مبارکش را شبانه محرمانه دفن نمددند و حتِّژی عالمژت معمژدلی هژم بژر رو قبژر
نگذاردند .فقط عد قلیلی اصحاب واص و فرزندان آن حار در مدقع دفن حاضر بددنژد و صژبح روز  21رماژان
برا آنکه امر بر اعاد
____________________
 -1عمد الطالب فی انساب آل ابی طالب ،ص.253
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مشتبه شدد و محیِّ قبر آن حار را ندانند ،دو محمی بستند؛ یکی را بسمت مدینه و دیگر را بطژرف مکِّژه معظمژه
روانه نمددند.
بهمین جهه قبر مبارک آن حار سالها پنهان بدد و ج فرزندان آن حار و وداص اصحاب سرِّ ،کسی از مدفن
()1

و قبر آن ب رگدار وبر نداشت.

حتفظ :جهه این وصیّت ،و اصرار بر پنهان داشتن چه بدده.
العی :شاید از ترس بنی امیّة بی دین بدده ،چدن مردمان طاحی و یاحی و مبیض مخصدص آل محمّژد سژالم اللِّژه
علیهم اجمعین بددند ممکن بدد اسایة ادبی بقبر مبارک آن حار بنمایند و این ظلم سرآمد ظلمها می گردید.
حتفظ :این چه فرمایشی است! مگر ممکن است پس از مرگ و دفن جسد بقبر مسلمانی و لد دشژمنی هژم در کژار
باشد ،سدء عملی انجام دهند.
فجتیع العاتل بنی المیه
العی :مگر جناب عالی سیر در تاریخ ننگین بنی امیّه و فجایع اعمال وجالت آور آنها ننمدده اید که از روز اوّلی که
این شجر ملعدنه و طایفه وبیثه زمام دار والفت و امار مسلمین شدند ،باب ظلم و تعد و فساد در میژان مسژلمان
ها باز شد .چه ظلمها که ننمددند و چه ودنها که نریختند و چه نامدسها که هتک ننمددند! این قدم رسدا بی همه چی ،
پابند به هیچ چی نبددند ،چنانچه مثالب اعمال آنها را ب رگان از علماء و مدرّوین وددتان با وجالت تمام ثبت و ضبط
نمدده اند.
وقته شهت

زید بن علی

مخصدصاً عالمة مقری

ابد العباس احمد بن علی شافعی که از اکابر علما شژما اسژت در کتژاب معژروف وژدد

(الرنّ ال و الرتّختص فیات بین بنی هتش و بنی المیّه) فجایع
____________________
 -1ر.ک :منتهب االمال :شیخ عباس قمی ،باب شهاد امیر المؤمنین
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اعمال و افعال آنها را مبسدطاً شر داده که زنده و مرده نمی شناوتند .برا نمدنه ،دو وقعژة مهژمّ تژاریخی ،و نشژانی
کاملی از اعمال فجیعة این قدم رسدا(بنی امیّه)را بعرضتان می رسانم که آقایان تعجّب نکنید و بدانید آنچژه داعژی مژی
گدیم با سند و اساس است.
و آن وقعة مهم ،شهاد حار زید بن علیّ بن الحسین بن علی

و فرزنژدش یحیژی مژی باشژد کژه جمیژع

مدرّوین فریقین ثبت نمدده اند که چدن هشام بن عبد الملک بن مروان در سال  125قمر بخالفت رسید (و آن مرد
بدد بسیار قسیّ القلب و شدید الیاب) بنا ظلم و تعدّ را گذارد و مخصدصاً نسبت به بنی هاشژم ،وژدد و اتبژاعش
اذیت و آزار را بحدّ اعلی رسانیدند.
عاقبت جناب زید بن علی ،آن یگانه راد مرد شریف ،عالم ،عابد ،زاهد ،فقیه و متِّقی ،به شام ن د ولیفه به تظلِّم رفت.
در (رصافه) با هشام مالقا نمدد .قبی از اینکه حار جهه آمدن ودد را بیان نماید ،عدض مساعد و رسیدگی بژه
کارها و پذیرایی از مهمان تازه وارد ،آن هم پاره تن رسدل اللِّه

لد الدرود اهانت سختی بآن حار نمدد و با

دشنامها بد که زبان حقیر یارا گفتن ندارد ،آن جناب را از دربار والفت راند.
چنانچه مدرّوین ب رگ ما و شما از قبیی امژام مسژعدد  ،در ماجوج الرا ّهب( )1و عالِّمژة مقریژ

در الرنّا ال و

الرتّختص فیات بین بنی هتش و بنی المیّه( ،)2و ابن ابی الحدید معت لی در شر وه الربالغه( ،)3و دیگران مفصّالً مژی
ندیسند که بعد از فحّاشی و ضربا شدیده وارده و رانده شدن از ن د ولیفه ،ناچار از شام به کدفه رفت برا بر طژرف
کردن ظلم ،نهاتی بر ضدّ امد ها تشکیی داد.
یدسف بن عمر ثقفی حاکم شهر کدفه با لشکر بسیار به مبارزه برواست .آن جناب با شجاعت و شهامت هاشژمی
مبارز می نمدد و تمثی به این اشعار می جست:
____________________
 -1مروج الذهب،ج،2ص.212
 -2الن اع و التخاصم فیما بین بنی هاشم و بنی امیه ،ص.31
 -3شر نهج البالحه ،ج،1ص.315
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الذلّ الرحیاااااااااات و عاااااااااا الراااااااااااات

و کااااااااااال أ ال طتتماااااااااات وباااااااااایال

فااااااتن کااااااتن ن بااااااد ماااااان والحااااااد

فسااااایجی الرااااای الراااااار سااااایجال ااااااایال

ناگهان تیر از دشمن بر پیشانی مبارکش نشست شربت شهاد ندشیده ،جان به جان آفرین تسژلیم نمژدد .جنژاب
یحیی فرزند آن ب رگدار باتفاق شیعیان در آن هیاهد بدن مبارکش را محرمانه بردند در کنار شهر وسط نهژر آب قبژر
کندند و دفن نمددند .پس از گذاردن لحد ،آب را در نهر جار نمددند که دشمن ها نفهمنژد قبژر آن ب رگژدار در کجژا
است.
ولی مفسدین شرِّاندیش بیدسف وبر دادند ،فرستاد قبر را نبش نمدده ،بدن آن جناب را از قبر بیرون آوردند سژرش
را از بدن جدا نمدده برا هشام به شام فرستادند.
آن نانجیب نااصی ملعدن ندشت برا یدسف حاکم کدفه ،بدن جناب زید را عریاناً به دار بیاوی ند .همین عمی را آن
مالعین اجراء نمددند و در ماه صفر سال  121قمر بدن ذریّة رسدل اکرم

را برهنه بدار آویختنژد .چهژار سژال

تمام بدن آن عالم زاهد پاره تن رسدل اللِّه بر باال دار ماند تا سال  126که ولید بن ی ید بن عبد الملک بن مروان بژه
والفت رسید .امر نمدد استخدانها آن ب رگدار را از دار فرود آورده ،آتش زدند پس از سدوتن ،واکسژترش را ببژاد
دادند!
شهت

انتب یحیی

و همین عمی را این ملعدن با بدن جناب یحیی بن زید بن علی بن الحسین

در جرجان( )1که از بالد وراسژان

است (و الحال گرگان نامیده می شدد) نمدد؛ چه آنکه آن ب رگدار هم علیه ظلم و جدر بنی امیه قیام نمدد (که تاریخ آن
مفصی است) و در میدان رزم شهید گردید .سرش را از بدن جدا و به شام فرستادند ،بدنش را مانند پدر ب رگدارش بدار
آویختند .شش سال بر باال دار ماند! که دوست و دشمن بحال آن ب رگدار می گریستند تا ولید بدرک و اصی شد.
____________________
 -1ابد الفرج اصفهانی و بعض دیگر قبر یحیی را در جدزجان که معرب کدزکان است می دانند.
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ابد مسلم وراسانی که بر ضدّ بنی امیه به هدا وداهی بنی عبّاس قیام نمدد ،بدن آن ذریّه رسدل اللِّه را از دار ستم نجا
داد و در جرجان(گرگان)دفن نمددند که الی الحال قبر مبارکش م ار عمدمی و مدرد احترام مسلمانان است.
(تمام اهی مجلس از شنیدن این وقایع متأثر و بعای گریستند و بی اوتیار بر آن مالعین لعن نمددند).
پس با یک چنین سدابقی از این واندان وبیث لعین که نمدنه ا از آنها ذکر گردید جا تعجّبی نبدد که اگژر وقژت
بدستشان می آمد ،با بدن امام بر حق امیر المؤمنین علیّ بن لبی طالب

هم چنین معامالتی می نمددند!

فلذا حسب الدصیّة ،جنازه آن حار شبانه دفن شد و عالمتی هم بر قبر گذارده نشد و آن قبر از نظر عمدم مخفی
بدد تا زمان هارون الرِّشید ولیفه عبّاسی که روز به صحرا نجف که نی زار و مرک آهدان بدد ،به شکار رفت .تاز
ها و فهدها دستة آهدان را تعقیب نمددند .آنها باال تیِّ نجف( )1پناه بردند .تاز ها (سگ ها) و فهدها (یدزهژا) از تژی
باال نرفتند .چندین مرتبه این عمی تکرار شد؛ یعنی تازیها که عقب می رفتند ،آهدها پایین می آمدند همین کژه تعقیژب
می شدند باز پناه به تی می بردند .ولیفه فهمید که باید در این مکان سرِّ باشد که تاز ها بژاال نمژی رونژد .فرسژتاد
پیرمرد از اهی آنجا را یافتند ن د ولیفه آوردند .سؤال کرد“ :در این تی چه سرِّ است که تازیها بدنبال آهژدان بژاال
نمی روند؟”
پیدالی

قبج علی

پیج گف “ :سجّ
تل زیت

ال من می الو وری الیان الز گفتن ویست  ”.خلیفه المتو

ال  .گف “ :خلیفه! بت پد آمد

و واتز کج  .گفت الینجت چه چی الس ؟ گف “ :بت حضج المت اتفج صت

الینجت ب یت

باتنی الیان

آمدی و آن حضاج

فجمر :

ّ
اینجا قرب ج ما َع ب أب َالب

است که بزودی آشٰکر خناه ش ”.

____________________
 -1نجف در لیت بمعنی پشته و بلند است که آب باو نرسد و نام بند آبی است پشت کدفه که مانع رسیدن سیی است بخانه ها و قبرها
آنها و در ن دیکی آن بند ،قبر حار امیر المؤمنین علی بن لبی طالب
ذکر نمدده.
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می باشد .چنانچه فیروزآباد در قامدس ،ضمن لیت نجژف

ولیفه امر کرد آن محی را حفر کردند تا بعالمت قبر رسیدند .در آنجا لدحی دیدند که بر آن بخط سریانی دو سطر

نقش شده بدد ،ترجمه نمددند .این کلما ظاهر شد :بس الرلّه الرجّحان الرجّحی ه ال مت حفج ور الرنبای رتلای وصای
محاد

قبل الرطرفتن بسبع متئه عت )1( .هارون احترام کرد و امر داد واک ها را به جا ودد ریختند .پیاده شد،

وضد گرفت دو رکعت نمازگ ار و گریة بسیار کرد و ودد را بخاک قبر مطهّر حلطانید.
آنگاه امر کرد شرحی ودمت مدسی بن جعفر بمدینه ندشتند و از این قایّه سؤال کردند .حار در جژداب مرقژدم
داشتند“ :بلی! همان جا قبر جدّ ب رگدارم امیر المؤمنین

است”.

هارون امر کرد با سنگ ،بنایی بر قبر آن حار ساوتند که معروف شد به تحجیر هارونی .ایژن وبژر در اطژراف،
شهر پیدا نمدد .مؤمنین از اطراف شدّ رحال نمدده به زیار آن حار می آمدند؛ فلذا جناب سید ابژراهیم مجژاب
هم همین که فرصتی به دست آورد از شیراز عازم زیار شد .پس از فراحت از زیار در کربال معلی ندا حژق را
لبّیک گفته و از دنیا رفت و در جدار قبر جدّ ب رگدارش حار ابا عبد اللِّه الحسژین

دفژن شژد کژه الحژال قبژر

شریفش در گدشة شمال حربی رواق آن حار م ار دوستان است.
الختالف مدفن علی
حتفظ :گمان می کنم باین محکمی که شما فرمددید :قبر مدالنا علی کرم اللِّه وجهه در نجف نباشد؛ زیرا علمژا را در
آن اوتالف است .بعای گدیند ،در قصر االماره کدفه و بعای گفته اند ،در قبله مسجد جامع کدفه؛ بعای ندشته اند کژه
در باب الکنده مسجد کدفه است و بعای گفته اند ،در رحبه کدفه بعای دیگر گفته اند؛ در قبرسژتان بقیژع پهلژد قبژر
فاطمه است در ن دیکی کابی افیانستان ما
____________________
 -1این قبر است که حفر نمدده او را ند پییمبر برا علی وصی محمد
بحار االندار ،ج ،42ص -216الدرالنظیم ،ص.)421
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قبی از طدفان به هفتصد سال (فرحژة الیژ

 ،ص-64

هم بقعه ا هست به نام (م ار علی) معروف است که جسد مدالنا علی کرم اللِّه وجهه را در صژندوقی گذاردنژد و بژر
شتر بسته به سمت مدینه حرکت دادند .جمعی بخیال آنکه در صندوق اشژیاء نفیسژه مژی باشژد ،او را ربژدده ،وقتژی
گشدده و جسد مبارک آن حار را دیدند ،به کابی آورده ،در آنجا دفن نمددند و بهمان جهه عمدم مژردم آن بقعژه را
احترام می نمایند.
العی :تمام این اوتالفا از اثر وصیت آن حار پیدا گردید که امر باوتفاء نمدد که حقیر نخداستم مفصالً شژر
مرویسژت کژه حاژر امیژر المژؤمنین هنگژام وفژا

دهم .چنانچه از امام بحق ناطق جعفر بن محمّد الصادق

بفرزندش امام حسن فرمدد“ :پس از اینکه مرا در نجف دفن نمدد  ،چهار قبر برا من حفر نما در چهار مدضژع-1 :
()1

در مسجد کدفه؛  -2در رحبه؛  -3در وانة جعده هبیره؛  -4در حر ؛ تا کسی بر قبر من آگاهی پیدا ننماید.

و البته این اوتالف در میان علماء شماها می باشد که بگفتار اشخاص ترتیب اثر می دهند ولی جامعة علمژاء شژیعه
اتفاق دارند که قبر مبارک آن حار در نجف اشرف می باشد چه آنکه آنها از اهی بیت طهار گرفتند بژدیهی اسژت
()2

اهی البیت ادر بما فی البیت.

و اما اینکه فرمددید :در ن دیکی کابی م ار علی می باشد بسیار ونده آور است و این شهر کامالً دروغ می باشژد
و این قایه بافسانه ن دیک تر است تا بیک وبر صحیح.
و عجب از علما شما می باشد که در همه جا از عتر طاهره و نقی اقدال آنها دور نمددند ،حتِّی حاضر نشژدند
که محیِّ قبر پدر را از فرزندان او سؤال نمایند تا تدلید اوتالف نشدد؛ زیرا که اهی البیت ادر بمژا فژی البیژت؛ بژدیهی
است فرزندان به محی قبر و مدفن پدر آگاه تر هستند از دیگران.
اگر هر یک از این شهرتها صحت داشت محققا ایمة اطهار به شیعیان ودد
____________________
 -1تذکر الخداص ،ص ،163با اندکی اوتالف.
 -2اهی وانه به آن چه در وانه هست آگاه ترند.
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وبر می دادند و حال آنکه بر عکس نجف اشرف را تقدیت نمددند .بلکه ودد رفتند و شیعیان را هم تحریص و ترحیب
ب یار آن حار در نجف نمددند.

سبط ابن جدز در ت کج ( )1اوتالف اقدال را ذکر نمدده تا آنجا که گدید :و الرست س الوه علی الرنج فی الراکاتن
الراشهر ا الر ی ی ال فیه الریر و هر الرظتهج و قد الستفتض ذر

(.)2

و همچنین سایر علماء شما از قبیی وطیب ودارزم در منتقب( )3و وطیب بیداد در تت ی ( )4ودد و محمّد بن طلحژه
شافعی در مطترب الرسؤول( )5و ابن ابی الحدید در شج وه الربالغه( )6و فیروزآباد در لیژت نجژف در قاتمرس( )3و
دیگران نقی نمدده اند که مدفن آن حار نجف اشرف می باشد.
فجزودالن البجالهی مجتب
والصه به مناسبت الکالم یجر الکالم از اصی مطلب دور افتادیم .پس از وفا حار ابراهیم مجژاب در کژربال
معلِّی از آن جناب سه پسر قابی الیق ،باقی ماند به نام احمد و محمژد و علژی .هژر سژه بژه عنژدان تبلیژغ دیژن جژدّ
ب رگدارشان به سمت ایران که در آن زمان دار العامّه بدد حرکت نمددند.
جناب لحمد تشریف فرما قصر ابن هبیره شد و در همان جا ماند و اوالدش در آنجا معروف و مشژیدل وژدما
شدند.
جنابان محمّد و علی عازم کرمان شدند .جناب علی ساکن سیرجان شد
____________________
 -1تذکر الخداص ،ص.163
 -2و ششم بطدر استفاضه ثابت است که قبر علی بن لبی طالب(

)در همین مکان نجف اشرف است که امروزه م ار عمدم قرار گرفتژه

و ظاهرا والفی ندارد.
 -3مناقب ،ص.334-382
 -4تاریخ بیداد ،ج ،1ص.181
 -5مطالب السؤول ،ج ،1ص.263-263
 -6شر نهج البالحه،ج ،4ص.235
 -3فامدس محیط ،ج ،3ص.266
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(که از تدابع کرمان است و تا آن شهر سی فرسنگ فاصله دارد) و اوالد و احفادشان در آن بژالد اشژتیال بژه تبلییژا
داشتند.
و جناب محمّد معروف به حایر  ،تشریف فرما کرمان شدند و از آن جناب سه پسر به نژام ابژد علژی الحسژن و
محمد حسین الشیتی و احمد ماندند و احفاد شریفی پیدا کردند .محمّد حسین و احمد به کربال برگشتند و در جدار قبژر
جد ب رگدارشان ،عمر ودد را به پایان رسانیدند و قبایی ب رگی از سادا معظِّژم از نسژی ایشژان در کژربال و اطژراف
معروفند؛ از قبیی سادا محترم آل شیّه و آل فخار که از نسی جناب محمّد حسین الشیتی هستند.
و سادا (آل ابد نصر و آل طعمه) ودّام با احترام آستانة قدس حسینی ارواحنا فداه از نسی جناب احمد می باشند.
و جناب ابد علی الحسن به شیراز تشریف فرما شدند .چدن اهالی شیراز از متعصّژبین عامّژه و اهژی تسژنِّن و حالبژاً
ناصبی و از پیروان ودارج بددند و عداو مخصدصی باهی بیت طهار داشتند ،نتدانستند علنی و بر مال بنام سژیاد
جلده نمایند؛ لذا با لباس عربی در گددالی کنار ()1وندق شهر وانه ها عربی ساوته و در آنجا سکنی نمددند.
وانداده ها شیعیان که در محلِّه سردزک شیراز من ل داشتند ،با امام اده ها معظِّم رابطه پیدا نمددند ،امام اده هژا
هم در وفیه مشیدل تبلییا و ودما دینیّه و نشر حقایق والیت شدند.
بعد از وفا جناب ابد علی احمد ابد الطیب فرزند ب رگ آن جناب ،تدسعه ا در امر تبلیغ داد ،کم کژم شهرتشژان
زیاد شد و بسیار از مخالفین ،مستبصر شده ،به راه حق آمدند .جامعه شیعیان رو به ازدیژاد گژذارد .در اثژر تبلییژا و
اقداما امام زادگان معظِّم ،تشکیال مهمّه دادند تا آنجا که منبر تبلییا به نام سادا
____________________
 -1کم کم شهر وسعت پیدا نمدد تا زمان سلطنت آقا محمد وان قاجار ،سر سلسله سالطین قاجار که وندق و گددالها اطراف ج ء شهر
شدند و همان محلی که امام زادگان در وانه ها عربی تبلییا می نمددند ،الحال در شیراز معروف است به محله گدد عربان و مسجد
در آن محی هست که مرحدم شیخ علیخان زند برادر کریم وان زند ،پادشاه ایران از جهت جد اعال ما مرحدم حاج سید ابراهیم مجتهژد
که از علما معروف آن عصر بددند ،بنا نمددند.
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عابد و مجابی در شیراز برقرار شد .از اعمام و اقدام ودد باطراف می فرستادند و آنی از ودما دینژی و تبلییژا
مذهبی آرام نبددند و دایر تبلییا آنها در اطراف بالد ایران روز بروز تدسعه پیدا می نمدد تا در زمژان دیالمژه و دوره
سلطنت حازان وان(محمدد)و الجایتد(سلطان محمّد ودابنده) میدل که تشیّع اوتیار نمددنژد و در سژلطنت صژفدیّه کژه
کامال آزاد شدند ودما ب رگی بعالم تشیّع ابراز نمددند و در بسیار از بالد ایران نشر حقژایق مژذهب شژیعة امامیّژه
بدسیله این واندان جلیی بدده.
ست ال شیجالزی

تهجالن

تا در اواور سلطنت مرحدم فتحعلی شاه قاجار ،جدّ اعال ما مرحدم آقا سید حسن واعظ شیراز طاب ثژراه کژه
برجسته ترین فرزندان مرحدم سیّد الفقهاء و المجتهدین عالِّمة کبیژر ،حژاج سژید اسژماعیی مجتهژد مجژابی بددنژد ،در
مراجعت از زیار مشهد مقدّس رضد که به تهران وارد شدن ،از طرف شاهنشاه مسلمان علژم پژرور ،بایشژان ابژراز
عالقه و تقاضا تدقف در تهران (پایتخت شاهنشاهی) شد.
تقاضا شاهانه حسب الدظیفه دینی مدرد قبدل آن جناب واقع و چدن در آن زمان در تهژران جژ در مسژاجد کژه
علما ،احکام و مسایی دینیّه بیان می نمددند مجالس تبلییی مانند امروز معمدل و متداول نبدد ،فقط در تکایژا ،تع یژه و
شبیه ودانی بر قرار می شد که مهمتر از همه آن مجالس تکیه دولت شاهنشاهی بدد .فلذا بامر و دسژتدر جنژاب آقژا
سید حسن و تأیید شاهنشاه ،تکایا اوقا شبیه و تع یه را مبدّل بمجالس تبلییا نمددند.
به همین جهت ،مؤسس اساس مجالس تبلیغ و تشکیی منابر تبلییی در تهران مرحدم آقا سید حسن واعظ شژیراز
شد که کمک و مدد شایانی به مجتهدین و مراجع تقلید گردید .فلذا مرحدم آقا سید حسن ندشتند به شیراز بدالد ماجژد
ودد مرحدم حاج سید اسماعیی مجتهد از میان فرزندان ودد که زیاده از چهی نفر بددند ،آقا سید جعفر و آقا سید رضا
مجتهد فقیه و حاج سید عبّاس و آقا سید جداد
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و آقا سید مهد و آقا سید مسلم و آقا سید کاظم و آقا سید فتح اللِّه به تهران آمدند.
نظر به تقاضا اهالی ق وین ،جنابان آقا سید مهد و آقا سید مسلم و آقا سید کاظم را جهت تبلییا بدان صژدب
روانه نمددند که سادا مجابی الی الحال از نسی آن سه ب رگدار در آنجا معروفند.
و ودد با بقیه اودان در طهران مجالس تبلیغ را تشکیی و پیدسته تدسعه دادند بدسیله محراب و منبر ،بترویج شژرع
اندر کدشیدند و بعد از وفا مرحدم آقا سید حسن رضدان اللِّه علیه در سال  1231قمر ریاست سلسلة جلیلژه حقِّژاً
بفرزند ارشد آن ب رگدار مرحدم آقا سید قاسم بحر العلدم (پدر ب رگ داعی) منتقژی گردیژد؛ چژه آنکژه لبژاس زیبژا
ریاست سلسلة جلیله در آن زمان میان ه ار نفر واندان ب رگ سادا شژیراز تنهژا بانژدام آن ب رگژدار متناسژب و
برازنده بدد که در زهد و ورع و تقد مشهدر جامع معقدل و منقدل ،حاو اصدل و فروع ،نادره زمان ،و نابیه دهژر در
علم و عمی ،و حسن سیاست معروفیّت کامی داشتند.
و از سال  1328قمر (که مرحدم بحر العلدم برحمت ای د پیدست و در کربال معلِّی میان ایژدان میژرزا مدسژی
وزیر پشت سر حار سید الشهداء ارواحنا فداه جنب قبر والد ماجدش مرحدم آقا سید حسن واعژظ شژیراز دفژن
گردید) تا این زمان ،ریاست واندان جلیی با والد ماجد ب رگدارم که حامی شیعه و محی شریعت ،ناصر ملژت و دیژن،
مروج احکام سید المرسلین ثقه االسالم و المسلمین ،فرید دهر و وحید عصر ،حار آقژا سژید علژی اکبژر  -دامژت
برکاته -که از طرف مرحدم ناصر الدین شاه قاجار به لقب (اشرف الداعظین) ملقِّب گردیده ،اوتصاص یافته.
و این راد مرد ب رگ که قریب هشتاد سالست پرچم دار تدحید بدده و با کمال شهامت و از وددگذشتگی با قژدر
و نفدذ نامتناهی ودد در پیش آمدها گدناگدن و مخصدصاً حدادث نیم قرن اویر و دست اندازیها مختلف روزگژار
در مقابی اعاد دین و بیگانگان ،پیدسته با ثبا قدم و استقامت کامی در ترویج دیژن مبژین مجاهژد هژا نمژدده ،و
ودما شایان تمجید ایشان در نشر احکام و جلدگیر از منهیّا و حفظ ظداهر شژریعت مطهّژره و ابژالغ حقژایق و
اشاعة معالم مدرد تصدیق
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دوست و دشمن بدده .بیانا سحرآمی و تأثیر کلما آن ب رگدار اظهر من الشِّمس و مژدرد تدجژه وژاص و عژام و
علما اعالم و مراجع تقلید در ازمنة مختلف بدده است.
مخصدصاً حجج اسالم آیا اللِّه العظام مرحمت و حفران پناه ،مراجع تقلید و ندابغ روزگار مرحژدم حجّژه االسژالم
حاج میرزا محمّد حسن شیراز ب رگ (مجدّد مذهب سید البشر علی رلس المایه الثِّالثه عشر) و حاج میرزا حبیب اللِّه
رشتی و حاج شیخ زین العابدین مازندرانی و حاج میرزا حسین حاج میرزا ولیی طهرانی و آقا سید محمّد کاظم ی د
طباطبایی و حاج شیخ فتح اللِّه شریعت اصفهانی و آقا سید اسماعیی صدر اصفهانی و آقا میژرزا محمّژد تقژی شژیراز
قدّس اللِّه اسرارهم زیاده از حد ابراز لطف و محبت دربار آن ب رگدار مرعی داشتند.
باالوص در این عصر مشعشع که ریاست فرقة ناجیة امامیّه با فقیه اهژی بیژت عصژمت و طهژار  ،سژیّد الفقهژاء و
المجتهدین آیه اللِّه فی األرضین نابیه الدّهر حار آقا سید ابد الحسن اصفهانی  -متِّع اللِّه المسلمین بطدل بقایژه  -در
دار العلم نجف اشرف می باشد که الحق در علم و فای و دانش پهوهی و حسن سیاست تدانسته است لدا انا م یننه

العُم و َع بابها را در برابر یک دنیا مخالف ،باال کاخ ناسد برافرازد تا ما وراء بحار ،احکام اسالم را نشر دهژد و

سبب ورود جمع کثیر از ارباب ملی و نحی در حدز اسالم و مذهب حقِّه جعفریّه گردد (.)1
و نی استاد االساتید آیه اللِّه العظمی آقا حاج شیخ عبد الکریم حایر ی د مد ظلِّه العالی که مدیریت با عظمژت
سازمان مدارس عالیه علدم الهی قم بآن وجدد مقدّس اوتصاص دارد)2( ،زیاده از حدّ تصژدر والژد ب رگژدارم را مژدرد
تدجه و
____________________
 -1در نهم ماه ذ الحجّه  1365قمر در کاظمین در سن  88سالگی پس از سی سال ریاست و زعامت مسلمین جهان برحمژت ایژ د
پیدست و با تشییع جنازه عمدمی عجیبی که بعد از مرحدم شیخ مفید اعلی اللِّه مقامه نظیر نداشته بنجف اشرف حمی و در حجر جنب در
صحن مقابی ایدان طال بآرامگاه ابد سپرده شد رضدان اللِّه علیه.
 -2در هفدهم ذ القعده  1355قمر در قم برحمت ای د پیدست و در مدرس باال سر دفن گردید رحمه اللِّه علیه.
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تأیید قرار داده اند و پیدسته در تدقیعا مبارکه ،با عندان سیف االسالم ایشان را مخاطب ساوته ،برا آنکژه مشژاهده
می نمایند که با نیرو ولی ناپذیر ،شمشیر برِّنده زبان و نیش وامه و بنان ،کاخ کفر و إلحاد و زندقه و فساد را وراب
و از جهاد در راه دین و فداکار در اعالء کلمتین ،و نشر احکام و بسط مذهب حقِّه ودددار ننمدد و با نفدذ و قدر
ودا داد ،آنی از قلع و قمع ملحدین و نابدد کردن مرامها مسمدم مخالفین اسالم آسدده ننشسته و علژی رحژم اعژاد
داولی و وارجی که برا محد و جلدگیر از مقاصد حقِّ ایشان کدشا بددند ،بر اریکه ع

إلهی برقرار و دایماً دیژن

و ملِّت اسالم را عمدماً و مذهب حقِّة جعفر را وصدصاً حامی و ودمتگذار بدده و می باشند.

()1

والصه الی الحال این سلسله جلیله در تهران و اطراف بنام سادا شیراز و عابد و مجابی در وژدمتگ ار بژه
شرع و شریعت برقرار و با مجاهد ها طاقت فرسا انجام وظیفه نمژدده و در مقابژی کارشژکنی هژا و تهمژت هژا
مخالفین ثابت و از بدته امتحان به ودبی بیرون آمدند.
این بدد مختصر از مفصی حاال و شر زندگانی این سلسله جلیله که سؤال فرمددید :چرا به ایران آمدند و برا
چه آمدند که بطدر والصه عرض نمددم.
هدف و مقصد این واندان جلیی از زمان جناب سیّد امیر محمّد عابد و سیّد ابراهیم مجاب فرزندان امام کاظم مدسی
بن جعفر

که تقریباً ه ار و صد سال می شدد ،ودمت گذار بدین و شریعت اسالم بدده و با در نظر گرفتن آیه 33

سدره ( 33اح اب)
____________________
 -1در  21شهر شعبان سال  1351قمر در سن  83سالگی در کرمانشاهان برحمت ای د پیدست .بعد از سه روز تعطیی عمدمی ،جنازه
آن مرحدم باتفاق ودد داعی ،حمی بعتبا عالیا و با تشییع عمدم طبقا اهالی کربال از علما اعالم و تجار و اصناف و دستجا ملی
در رواق مطهر پشت سر حار سید الشهداء ارواحنا فداه (جنب قبر جد ب رگدارش سید ابراهیم مجژاب-پهلژد درب مقبژره سژالطین
قاجار) به آرامگاه ابد قرار گرفت شکی()13و()14و(.)15
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و بدون ترس و ودف با ثبا و استقامت کامی و اتکا بحق ولفاً عن سلف انجام وظیفه داده اند.
(مذاکرا که به این جا رسید ،آقا سید عبد الحیّ بساعت نظر کرده ،فرمددند ویلی از شب گذشژته ،چنانچژه اجژازه
فرمایید بقیة صحبتها بماند برا فردا شب ان شاء اللِّه زودتر می آییم که وقت بیشتر برا صحبت داشته باشیم .داعژی
با تبسم و رو باز مدافقت نمدده ،بعد از صرف چا و تنقی از اقسام تنقال هند  ،برواستند با صمیمیت و وداد آنان
را بدرقه نمددیم).
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السة و ریله شنبه  24اب 9841
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السة و ریله
شنبه  24اب 9841
بعد از میرب آقایان ورود نمددند همان اشخاص دیشب به عالوه چند نفر از محترمین که بعدا معلدم شد از تجار و
مالِّکین بددند .پس از تعارفا و صرف چا آقا حافظ افتتا کالم نمددند.
حتفظ :قبله صاحب راستی! بدون تملِّق از مجلس دیشب واطرا شیرینی با ودد بردیم .از ودمت شما که مروص
شدیم در تمام راه با همراهان صحبت شما در بین بدد .واقعا جاذبه شما به قدر قد است کژه همژه مژا را مجژذوب

صدر و سیر ودد قرار دادید .کمتر اتفاق می افتد در اشخاص که واجد حسن صدر و سیر تدلما باشند؛ الشاهد
الو

البن سرل الهلل حقت .مخصدصاً امروز صبح که به کتاب وانه رفتم ،چند جلد از کتب انساب و تاریخ مخصدصژاً

ه ار م ار و آثار عجم را در انساب سادا جلیی القدر مطالعه و در اطراف فرمایشا دیشب شما دقت نمژددم ،واقعژا
حظِّ کردم و لذِّ بردم و حقیقتاً حبطه ودردم باین نسب شریف و مدتی در فکر بددم .در پایان افکار ودد ،ویلی متأثر
و متألم گردیدم که شخص شریف صحیح النِّسبی مانند جناب عالی با این حسن صدر و سیر چژرا بایسژتی تحژت
تأثیر عادا سخیفة گذشتگان قرار گرفته و از طریقه ثابتة اجداد ب رگدارتان منحرف و رویّة سیاسی ایرانیان مجدس را
بپذیرید.
العی :اوّالً از حسن ظنِّ و نظر لطف جنابعالی ممندن و متشکرم و بدون شکسته نفسی واقعاً-آن ذرّه که در حسژاب
ناید -من هستم.
ثانیاً چند جمله مخلدط بهم و مبهم فرمددید که دعاگد نفهمیدم هدف و مقصدتان چیست .متمنژی اسژت جمژال را
تفکیکاً بیان فرمایید تا اصی حقیقت آشکار شدد.
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عادا سخیفه گذشتگان کدام است؟ طریقة ثابته اجداد ب رگدارم که داعی از آن رو گردان شده ام چه چی است و
رویه سیاسی ایرانیان را که پیرو نمدده ام ،چیست؟
حتفظ :مرادم از عادا سخیفة گذشتگان تأسیسا و عقاید و بدعتهایی است که بدست بیگانگژان یهژدد داوژی در
دین حنیف اسالم شده.
العی :ممکن است لطفاً تدضیح بیشتر بدهید که معلدم شدد آن بدعتها کدام است که دعاگد پیرو نمدده ام.
الشکتل وار ن بج م هب شیته
حتفظ :البته واطر عالی بخدبی مسبدق است بشهاد تاریخ که بعد از گذشتن هر یک از انبیا بژ رگ ،اعژاد در

اصی آن دین که کتاب مقدّس آنها بدد مانند تر ال

و إوجیل دست پیدا نمددند و بداسطة تحریفا بسژیار ،آن دیژن را

ضایع و از درجة اعتبار ساقط نمددند .ولی در اسالم بداسطه محکم بددن قرآن حکیم چدن آن قدر را پیژدا نکردنژد،
لذا عدّه ا از یهدد ها که همیشه حیّال و مکِّار بدده اند و تاریخ زندگانی ،آنها پیدسته لکِّه دار بحیلژه و ت ویژر بژدده
است مانند عبد اللِّه بن سباء صنعایی و کعب االحبار و وهب ابن منبه و دیگران که اسالم آوردند و بنا سژم پاشژی را
گذاردند عقاید باطلی را با رل و عقید ودد تدلم بنام گفتار پییمبر

در میان مسلمانان انتشار دادند .ولیفه سژدم

عثمان بن عفِّان رضی اللِّه عنه آنها را تعقیب نمدد از ترس ولیفه فرار نمدده و مصر را مرک گاه ودد قرار دادند .کم کژم
جمعی از عدام را فریب داده ،اتباعی پیدا نمددند و ح بی تشکیی دادند به نام (شیعه) و علی رحم ولیفه عثمان ،علژی را
بامامت و والفت معرِّفی نمددند و احادیثی بر له مرام ساوتگی ودد جعی کردند باین معنی که پییمبر علی را ولیفژه و
امام قرار داده.؟
در اثر قیام این ح ب ودنها بسیار ریخته شد تا عاقبت منجر بقتی ولیفه عثمان مظلدم و نصژب علژی بژر مسژند
والفت گردید .جماعتی هم که از عثمان دلتنگی هایی داشتند ،اطراف علی را گرفتند .از آن زمان حژ ب شژیعه سژر و
صدرتی
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به ودد گرفت ،ولی در دور والفت بنی امیّه و کشتار آل علی

و دوستان آن جناب این ح ب ظاهراً در محژاق

افتاد .ولی افراد مانند سلمان فارسی و ابی ذرّ حفار و عمّار یاسر جدّاً بر له علی کرِّم اللِّه وجهه تبلییا می نمددنژد
(که رو علی قطعا از آن ندع تبلییا بی ار بدد) تا در زمان والفت هارون الرِّشید و مخصدصاً فرزندش مأمدن الرِّشید
عبّاسی که بدست ایرانیان بر برادرش محمّد امین حالب آمد و مسند والفتش محکم گردید ،شژروع کردنژد بژه تقدیژت
نمددن از علیّ بن لبی طالب

و علی را بناحق بر ولفاء راشدین تفایی دادن .ایرانیان هم چدن بژا عژرب هژا بژد

بددند ،به واسطه آنکه مملکتشان بدست قدر لعراب اشیال گردیده و استقاللشان از میان رفته بژدد ،در پژی بهانژه ا
بددند که طریقه ا پیدا کنند؛ به نام دین تا در مقابی لعراب قیام نمایند؛ لژذا ایژن رویژة نژاحق را پسژندیده و پیژرو
نمددند ،بلکه در اطراف این ح ب (شیعه) هیاهدیی برپا نمددند؛ تا در دوره دیالمه تقدیت شدند و در سلطنت بژا اقتژدار
صفدیّه رسمیّت پیدا نمددند یعنی ح ب (شیعه) به نام مذهب رسمی معرفی شدند و ایرانیان مجدس هژم إلژی الحژال از
رو سیاست مذهب ودد را شیعه می نامند.
پس مذهب شیعه ،مذهبی است سیاسی و حادث و ابداع او بدست عبد اللِّه بن سباء یهدد بدده واالِّ سابقاً در اسالم
نامی از شیعه نبدده و جدّ ب رگدار شما نبیّ اکرم

قطعاً از این نام بی ار است؛ زیرا بر والف میی او قدم بژاین راه

برداشته شده است و فی الحقیقه می تدان گفت :شیعه شعبه ا از مذهب یهدد و عقاید آنها می باشد!!
به همین جهت من تعجب می کنم که مانند شما شخص شریف با این نسب پژاک ،چژرا بایژد رو عژاد و تقلیژد
اسالف ،بدون دلیی و برهان طریقة جدّ ب رگدارتان ،دین پاک اسالم را بگذارید و رویه یهدد بدعت گذار را پیژرو
نمایید؟ در صدرتی که شما اولی و لحقِّید که جدّاً پیرو قرآن و سنِّت جدّتان رسدل ودا

باشید.

(دیدم اهی مجلس و مؤمنین با شرف هند  ،مخصدصاً ق لباش ها با حیژر پرحژرار کژه از متنفِّژذین شژیعیان
هندوستان می باشند ،از بیانا جناب حافظ بسیار
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عصبانی و رنگها آنها پریده گردید .داعی قدر آنها را نصیحت نمدده و با امر به صبر و حدصله و تحمّژی گفژتم در
ایران ضرب المثی است که می گدیند“ :شاهنامه آورش ودش است ”.صبر کژن؛ الرصابج مفتات الرفاجج( .)1آنگژاه در
جداب جناب حافظ گفتم).
ارالب بتشکتل تجالشیهتی مخترفین
العی :از شخص عالمی مانند شما بعید بدد که استشهاد نمایید بکلما ساوتگی ورافی مدهدم بی اصی که ابداً پایه
و اساس متینی ندارد ،مگر اشاعه منافقین ودارج و اعاد متعصّب نداصب و امدیها و تبعیّت عدام بدون تحقیق و دلیژی
و برهان.
اینک اگر اجازه بفرمایید برا روشن شدن مطلب ،جداب بیانا بی اساس شما را اوتصارا به اقتاا وقت مجلس
بدهم تا حیِّ معما گردیده و کشف حقیقت گردد.
حتفظ :بفرمایید برا استماع فرمایشا شما حاضر و سرا پا گدشیم.
العی :اوّالً جناب عالی دو امر کامالً متباین را با هم مخلدط نمددید .اگر عبد اللِّه بن سبا یهدد منافق ملعدن که در
اوبار شیعه مذمت بسیار از او شده و در شمار منافقین و مالعین معرفژی گردیژده ،چنژد روز بنژام دوسژتی علژی
که محبدبیت عمدمی داشته متظاهر گردیده ،چه مربدط است به نام شیعه امامیّه اگر گرگی بلباس میش و یا دزد
بلباس روحانیت و اهی علم در منبر و محراب جلده کند و زیانهایی از طرف او به اسالم و مسلمین برسژد ،شژما بایژد
باصی علم و روحانیت بدبین شدید و تمام اهی علم را دزد و بازیگر بخدانید.
واقعاً از انصاف دور شدید که مذهب پاک شیعه را بحساب عبد اللِّه بن سبا ملعژدن در آوردیژد .ویلژی تعجژب آور
است که مذهب حق شیعه را تخفیف داده به نام ح ب سیاسی نامیدید و از آثار عبد اللِّه بژن سژبا ملعژدن و بژدع او در
زمان عثمان دانستید!!
____________________
 -1صبر کلید گشایش سختی ها است.
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حقِّاً ویلی وطا رفتید؛ زیرا که شیعه ح ب نبدده بلکه مذهب و طریقژة حژق بژدده .زمژان والفژت عثمژان حژارث
نگردیده ،بلکه در زمان ودد واتم االنبیاء

و بدستدر و گفتار ودد آن حار شایع گردیده .اگر شژما بکلمژا

مجعدله ودارج عامّه و نداصب استشهاد می کنید ،ولی داعی به آیا قرآن مجید و اوبار معتبر وددتان استشژهاد مژی
نمایم تا حق از باطی تمی داده شدد و من باب تذکِّر ،عرض می کنم همیشه در گفتار و کردارتان دقیق شدید که بعژد از
کشف حقیقت اسباب وجلت نشدد.
چنانچه اجازه فرمایید و بیانا دعاگد مکره طبع شما نیست ،جداب فرمایشاتتان را بدهم تا معلدم شدد مطلب حیژر
از اینست که شما فرمددید.
حتفظ :البته بفرمایید اصی تأسیس این مجلس و حادر ما برا همین است که کشف حقایق و رفع شژبها گژردد.
قطعاً رنجش و کراهتی از بیانا برهانی نداریم.
در معنی شیعه و حقیقت تشیع
العی :البته آقایان می دانید که شیعه لیتاً بمعنی پیژرو اسژت .شژیعه الرِّجژی؛ پیژروان و یژار دهنژدگان مردنژد؛ و
فیروزآباد که از اکابر علماء شما است در قامدس اللِّیه گدید:
و قد غلب ه ال النس علی من یترری علیت و أهل بیته حتی صت السات ره ختصت (.)9
عین همین معنی را ابن اثیر در وهتیه الرلّغه( )2نمدده است.
ولی اشتباهی که شما نمددید ،عمداً یا سهداً یا به واسطه عدم احاطه بر تفاسیر و اوبار و واقع شدن تحت تأثیر گفتار
اسالف بدون دلیی و برهان فرمددید لفظ شیعه و اطالق آن بر پیروان علی و اهی بیت رسالت

از زمان عثمان پیدا

شده و واضع آن عبد اللِّه بن سباء یهدد بدده ،و حال آنکه این طدر نیست .بلکه طبق اوبار معتبره مندرجه در کتب و
تفاسیر وددتان ،شیعه اصطالحی بمعنی پیرو علی بن لبی طالب

از زمان ودد واتم االنبیاء

بژدده ،و واضژع

لفظ شیعه بر
____________________
 -1حالب شده است ،اسم شیعه بر هر کس که دوست بدارد علی(

)و اهی بیت او راریال تا آنکه گشته است شیعه مخصدصژاً اسژم از

برا ایشان ( قامدس اللیه ،ج ،3ص.)62
 -2نهایة اللیة ،ج ،2ص.513
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بدده و این کلمه بژر زبژان وژدد صژاحب وحژی
بر والف فرمدده شما شخص واتم االنبیاء
پیروان علی
ْ
جار شده ،همان پییمبر که ودا در آیه 3و 4از سدره (53النجم) درباره او فرمددهَ :و ٰما َینْط ُق َع ال ْ َه ٰ
نی ِ 3إ
ِ
ِ
ٰ
ُه َن ِإل َو ْیح یُ ٰ
را شیعه و رستگار و ناجی نامیده است.
نیح ؛ ()1اتباع و پیروان علی
حتفظ :در کجا همچدن چی

هست که ما تا به حال ندیده ایم.

العی :شما ندیده اید یا نخداسته اید ببینید یا دیده اید و صال مقام ودد را در اعتراف به حقیقت نمژی دانیژد و یژا
مالحظه اتباع و مریدان ودد را می نمایید .ولی ما دیده ایم و حق پدشی را هم صال دین و دنیا وژدد نمژی دانژیم؛
برا آنکه وداوند متعال در دو آیه از قرآن مجید ،صریحاً کتمان کنندگان حق را ملعدن و اهی آتش ودانده:
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ َ ٰ َ ْ َ ْ ٰ َ ْ
ابلیِّ ٰنات َو ال ْ ُه ٰی ِم ْ َب ْعن ٰمنا بَیَّ ٰن ُ
َ
ناه
اَّلی یکتمن ما أنزنلا ِم
اول در آیه  153از سدر ( 2بقره) فرمددهِ :إ ِ
ِ
ِ
ْ ٰ ُ ٰ
ََُُْ ُ ُٰ َ ََُُْ ُ ٰ ُ َ
ٰ
()2
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َّ َّ َ َ ْ
َ َْ َُ َ
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نَتو بِن ِه ث َمننا ق ُِنیال
ناب و یش
ت
اَّلی ی
ِ
دوم در آیه  134همان سدره فرمددهِ :إ ِ
ِ
ِ
ْ َّ ٰ َ َ ُ َ ِّ ُ ُ ُ ٰ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ِّ ْ َ َ ُ ْ َ ٰ َ
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ِ
حتفظ :آیا شریفه حق است و البته اگر کسی کتمان حق بنماید مشمدل همین آیا می باشد ،ولی ما تاکندن حقِّی
را نشناوته ایم که کتمان بنماییم و البته بعد از معرفت هر حقِّی اگر کتمان بنماییم ما هم در حکم همژین آیژا وژداهیم
بدد و امیدواریم که هیچ وقت در حکم آیا قرار نگیریم.
العی :اینک بلطف و عنایت وداوند منان و تدجها واصّه
____________________
 -1هرگ بهدا نفس سخن نمی گدید؛ سخن او هیچ حیر وحی ودا نیست.
 -2آن کسانی که آیا واضحه ا که برا هدایت ولق فرستادیم ،کتمان نمدده و بعد از آنکه برا هدایت مردم در کتژاب بیژان کژردیم،
پنهان داشتند ،ودا و (تمام جن و انس و مالیکه) آنها را لعن می کنند.
 -3آن کسانی که پنهان داشتند و کتمان نمددند آیاتی را که نازل نمددیم از کتاب آسمانی و آنها را به بها اندک فرووتند ،ج آتش جهنم
نصیب آنها باشد و در قیامت ودا از وشم ،با آنها سخن نگدید و از پلید عصیان پاک نگردند و آنان را عذاب دردناک وداهد بدد.
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واتم االنبیاء

تا آنجا که مقدور داعی می باشد ،حق را که الظهج من الرشاا

است ،از زیر پرده اسژتتار بیژرون

می آورم و بر برادران ع ی م  -اشاره باهی تسنِّن حاضر در مجلس  -ظاهر می کنم .امیدوارم آیتین شژریفتین پیدسژته
در مقابی رو ما باشد .نکند ودا نکرده عاد و تعصّب حالب آید و کتمان حقِّی بشدد.
حتفظ :ودا را شاهد می گیرم هر ساعتی که حقِّی بر من ظاهر شدد جژدال نمژی نمژایم چژدن جنابعژالی بژا حقیژر
معاشر ننمدده اید و از اوالقم آگاهی ندارید .بقدر جدّ هستم و سعی می کنم که بر هدا نفس حالب آیم و هرگاه
شما دیدید که حقیر در مقابی بیانی ساکت شدم ،بدانید که در آن مدضدع کامالً روشن شژده ام ،اگژر راهژی هژم بژرا
مجادله و میلطه و حلبه در مطالب داشته باشم ،جدال نمی کنم و اگر در جدال بر آمژدم ،قطعژاً مشژمدل همژین دو آیژه
وداهم بدد .الحال حاضر برا استماع بیانا حق شما هستم .امید است وداوند ما و شما را راهنما حق گردد.
آیت و الخبت

تشجیع مقت تشیع

العی :حافظ ابد نعیم اصفهانی احمد بن عبد اللِّه که از لجلِّة علماء عظام و محدثین فخام و محققین کژرام شژما مژی
باشد که ابن ولِّکان در وفیا االعیان( )1تعریف او را کرده است که از اکژابر حفِّژاظ ثقژا و اعلژم محژدّثین اسژت و
مجلِّدا عشره کتاب(حلبه االولیاء) او از احسن کتب است.

و صال الدّین ولیی بن ایبک الصّفد در وافی بالدفیا ( )2درباره او گدید“ :تتج الراحدثین حتفظ البار وتای کاه
المت

عل و زهد و یتو بر و

مصنّفت بسیت زیبتی الو

وقل و فه

والیت و قر حفظ و الیا مقات عاتری العاال الشاته و الز

الد حلیه النوریتء می بتشد که مستخجج الز صحیحین الس که عاالو باج الحت یا

بخت ی و مسل الحت ی بسیت ی وقل وار کتوه بگر

خر شنید ”.

و محمد بن عبد اللِّه الخطیب در رجال مشکر الراصتبیح( )3در تعریف او گدید :هد
____________________
 -1وفیا االعیان ،ج ،1ص.31
 -2وافی بالدفیا  ،ج.53 ،3
 -3مشکد المصابیح ،ج ،3ص.825
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من مشتی الرحدی الرثقت الراتارل بحدیثه الراجار الری قرره کبیج الرقد و ره من الرتاجس

()1

و تسترن سنه.

والصه یک همچد عالم حافظ محدّث ندد و شش ساله ا که محژی وثژدق و مفخژر علمژا شماسژت ،در کتژاب
معتبرش(حلیه االولیاء) روایت می کند باسناد وددش از ابن عباس(حبر امت)که چدن نازل شد آیه  6از آیا و اوبژار
ٰ ٰ ُ ٰ
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اَّلی آمننا و ع ِمُ
ِ
در تشریح مقام تشیع سدره (38البینه) ِإ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ٰ ََ َ َ ُٰ َ ْ
ْ َْ َ َْْٰ ُ ٰ
ٰ ُ ْ َْ
َْ ُ
وطژاب
اّلل عن ُه ْم َو َر ُضنا عننه ()2رسژدل اکژرم
ادلی ِفیها أب ا ر ِیض
َجنات َع َت ِری ِم حت ِتها اْلنه
ار خ ِ ِ
کرد به علی بن لبی طالب و فرمدد:

یا َع هن انت و شیعتک تایت انت و شیعتک ینم القیمه راض مرضی .

()3

ابد المؤید مدفق بن احمد ودارزمی در فصی هفدهم منتقاب( )4و حاکم ابد القاسم عبید اللِّه بن عبد اللِّه الحسکانی که
از فحدل اعالم مفسّرین ب رگ شما است در کتاب شرالهد الرتّن یل فی قرالعد الرتفصیل( )5و محمّژد بژن یدسژف گنجژی

شافعی در کفتیة الرطترب( )6و سبط ابن جدز در ت کج خرال

النمه فی متجفه النئاه(( )3به حذف آیه) و منژذر بژن

محمد بن منذر و مخصدصاً حاکم روایت نمدده که حاکم ابد عبد اللِّه حافظ  -که از اکابر علما شما می باشد ،وبر داد
ما را با اسناد مرفدع بی ید بن شراحیی انصار کاتب حار لمیر المؤمنین علی بن لبی طالب کرِّم اللِّه وجهه که گفت،
پشت مبارکش به سینه من بدد

شنیدم از آن حار فرمدد“ :وقت رحلت واتم االنبیاء

____________________
( -1حافظ ابد عنیم اصفهانی احمد بن عبداهلل) از عالمان مدرد اعتماد حدیث بدد که به حدیث آنها عمی میشژدد و بژه قژدل آنهژا رجژدع
میشدد ،او عالمی جلیی القدر بدد که  36سال زندگی کرد.
 -2آنان که ایمان آورده اند و نیکدکار شدند بحقیقت بهترین اهی عالم اند .پاداش آنها ن د ودا باحها بهشت عدن اسژت کژه نهرهژا زیژر
دروتانش جاریست و در آن بهشت ابد جاودان متنعمند و ودا از آنها وشندد و آنها هم از ودا راضی و وشنددند.
“ -3یا علی مراد (ویر البریه) در آیه شریفه ،تدیی و شیعیان تد .روز قیامت تد و شیعیان تد بیایید در حالتی که وداوند از شما راضژی و
شما هم از وداوند راضی و وشندد باشید”.
 -4مناقب ،ص.243 ،265
 -5شداهد التن یی فی القداعد التفصیی ،ج ،2ص.1125 ،453
 -6کفایة الطالب ،ص ،246باب.62
 -3تذکر الخداص ،باب ،2ص.23
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َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ
َّ َ ُ َ ٰ َ
ری الْ َ
ك ُه ْم َخ ْ ُ
رب َّی ِة -الخ -هژم
وٰل
أ
ات
احل
الص
نا
اَّلی آمننا وع ِمُ
ِ
فرمددند“ :یا علی للم تسمع قدل اهلل تعالی ِإ ِ
ِ
ِ
ِ
شیعتک و مدعد و مدعدکم الحدض اذا اجتمعت االمم للحساب تدعدن حرا محجلین”

()1

و نی جالل الدین سیدطی که از مفاور علما شما است و در قرن نهم هجر او را مجدّد طریقة سژنِّت و جماعژت
دانسته اند (چنانچه صاحب فتح المقال ندشته) در تفسیر ودد ( ّ الرانثر فی الرتفسیج الرا ثر ) ( )2از ابد القاسم علی بن
الحسن معروف بابن عساکر دمشقی که از فاال دهر و محی وثدق رجال علما شما می باشد -چنانچه ابن ولِّکژان

در وفیت

النعیتن( )3و ذهبی در ت کج الرحفّتظ( )4و ودارزمی در رجال مسند ابی حنیفه و در طبقا شافعیه و حژافظ

ابد سعید در تت ی ( )5ودد او را تعریف و تدثیق نمدده اند که ابن عساکر فخر شافعیّه و در زمان ودد ،امام اهی حژدیث
بدده کثیر العلم و حری الفای ،ثقه و باتقدا و در سال  552هجر در میان علماء سنِّت و جماعت علم بژدده -از جژابر
بن عبد اللِّه انصار که از کبار صحابه واتم االنبیاء
بددیم که علی بن لبی طالب

بدده نقی می نماید که گفت“ :در ودمت رسدل اکرم

وارد شد ،پییمبر فرمدد:

(و اَّلی نفیس بی ه ا هذا و شیعته هلم الفائزو ینم القیمه فَنل ا اَّلی آمننا و عمُنا الصاحلات اوٰلک هنم

خری الربیه)”.

()6

و نی در همان تفسیر از ابن عد از ابن عبّاس(حبر امت)روایت نمدده که چدن آیه مذکدر نازل گردید ،رسدل اکژرم
به امیر المؤمنین علی

فرمدد:

____________________
“ -1یا علی! آیا نشنیده ا آیه شریفه را (اما کسانی که آوردند و اعمال صالح انجام دادند بهترین مخلدقا ودایند ).ایشانند شیعیان تژد
و وعده گاه من و شما کنار حدض کدثر وداهد بدد ،در وقتی که جمع شدند والیق برا حساب شما را بخدانند و شما سفید رویان باشید
و شما را آن روز حر محجلین ندا کنند؛ یعنی پیشدا سفید رویان”.
 -2درالمنثدر ،ج ،6ص.643
 -3وفیا االعیان ،ج ،3ص.323
 -4تذکر الحفاظ ،ج ،2ص.332
 -5تاریخ بیداد ،ج ،2ص.332
“ -6قسم به کسی که جان من در قباه قدر او است ،این مرد -اشاره به علی
مذکدره نازل گردید (.تاریخ دمشق ،ج ،2ص.)331
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-و شیعه او روز قیامت رسژتگارانند ”.آنگژاه آیژه

تأتی انت و شیعتک یدم القیمه راضین مرضیین

()1

و در فصی نهم مناقب ودارزمی مسنداً از جابر بن عبد اللِّه نقی نمدده که گفت“ :ودمت رسدل وژدا بژددیم .علژی
رو به ما آمد .حار فرمدد :قد اتاکم اوی؛ یعنی رو به شما آمد برادر من(علی) .آنگاه ملتفت شد به سمت کعبژه
را گرفت و فرمدد:

و دست علی

و اَّلی نفیس بی ه ا هذا و شیعته هم الفائزو ینم القیمه”.

()2

سپس فرمدد:

ای َع اول از همه شما ایما آورد و باوفاتری شماها یم باش بعه خ ا و ٰعدل تنری شنماها اسنت در مینا
ّ
بالس ّ
رعیت و تقسیم کنن ه تر از همه شما ّ
نیه و مرتبه اش از همه شماها در نزد پرورداگر بزرگَت است.
در همان وقت آیه مذکدره نازل گردید .از آن به بعد هرگاه علی

در میان قدمی ظاهر می شد اصژحاب پییمبژر

می گفتند :جاء ویر البریه؛ یعنی آمد بهترین مردم .و نی ابن حجر در صرالع ( )3و ابن اثیر در وهتیه( )4همین وبژر را در
ن ول آیه شریفه نقی نمدده اند.
و نی ابن حجر در صداعق از حافظ جمال الدین محمّد بن یدسف زرند مدنی که از فحدل فقهاء و علما شما می
باشد ،نقی نمدده که چدن آیه مذکدره نازل گردید ،رسدل اکرم

به علی

فرمدد :یا َع انت و شنیعتک خنری

الربیه تایت ینم القیمه انت و شیعتک راض مرض و یأیت ع وک غضبانا مقمح فقال م ع وی قال من تنرب
منک و لعنک.

()5

____________________
 -1می آیی تد و شیعیان تد روز قیامت در حالی که از وداوند راضی و وداوند از شما راضی باشد (در المنثدر ،ج ،6ص.)633
 -2به آن ودایی که جان من در دست اوست؛ این علی و شیعیان او رستگارانند روز قیامت (مناقب ودارزمی ،ص.)122 ،111
 -3صداعق المحرقة ،ص.161
 -4نهایة ،ج ،4ص.126
“ -5یا علی! تد و شیعیان تد ویر البریه هستید .می آیید روز قیامت تد و شیعیان تد در حالتی که از ودا راضی و ودا هم از شما راضژی
است و می آیند دشمنان تد وشمناک دستهایشان بگردنشان بسته می باشد ”.پس امیر المؤمنین
فرمدد“ :کسی که بی ار می جدید از تد و لعن می نماید تد را” (صداعف المحرقه ،ص.)161

142

عرض کرد“ :کیست دشمن مژن؟”

و نی عالِّمه سمهدد در ارالهج الرتقدین( )1نقال از حافظ جمال الدین زرند مدنی و ندر الدین علی بن محمّژد بژن
احمد مالکی مکی مشهدر بابن صباغ که از اکابر علماء و فحدل فقهاء شما است در ص  122فصدل المهمّه از ابن عباس
به علی

نقی می نمایند که چدن آیه مذکدره نازل شد ،رسدل اکرم

القیمه انت و هم راض مرضی و یأیت اع ا ک غضبانا مقمح .

فرمژدد :هنن اننت و شنیعتک تنایت یننم

()2

و نی میر سیّد علی همدانی شافعی که از مدثقین علما شما است در کتاب (مددّه القربی) و ابن حجژر متعصّژب در
صداعق محرقه از امّ سلمه امّ المؤمنین زوجه محترمه رسدل اکرم
انت و اصحابک ف اْلنه انت و شیعتک ف اْلنه

نقی نمدده اند که آن حاژر فرمژدد :ینا َع

()3

و مدفق بن احمد اوطب الخطبژاء وژدارزم در فصژی نژدزدهم منتقاب( )4مسژنداً نقژی مژی نمایژد از رسژدل اکژرم
که به علی

فرمددند :مثلک فی امتی مثی المسیح عیسی بن مریم؛ یعنی مثی تد در امت من مثی عیسژی بژن

مریم حار مسیح است که قدم او سه فرقه شدند؛ فرقه ا مؤمنین و آنها حداریّدن بددند و فرقه ا دشمنان او و آنها
یهدد بددند؛ فرقه ا حال که درباره آن جناب حلد نمددند (یعنی او را ودا و شریک ودا قرار دادند)؛ و امت من هژم
درباره تد سه فرقه می شدند :فرقه شیعتک و هم المؤمندن؛ یعنی فرقه ا شیعیان تد هستند و آنها مؤمنینند ،و فرقژه ا
دشمنان تد هستند و آنها ناکثین و شکنندگان عهد و بیعت تد می باشند ،و فرقه ا حلد کنندگان درباره تد می باشژند و
آنها جاحدین و گمراهانند .فانت یا علی و شیعتک فی الجنه و محبد شیعتک فی الجنه و عدوک و الیالی فیک فی النار؛
یعنی تد یا علی و شیعیان تد و دوستان شیعیان تد در بهشت وداهید بدد و دشمنان و حلد کنندگان درباره تژد در آتژش
جهنم اند.
____________________
 -1جداهر العقدین ،ج،2ص.138
“ -2یعنی آن ویر البریه تد و شیعیان تد هستید؛ می آیید روز قیامت تد و آنها درحالی که از وداوند راضی هسژتید و وژدا هژم از شژما
راضی است و می آیند دشمنان تد وشمناک دستهاشان بگردنشان بسته می باشد” (فصدل المهمه ،ج ،1ص.)535
 -3یا علی! تد اصحاب و شیعیانت در بهشت می باشد( مدد القربی ،ص 28و صداعق المحرقه ،ص.)161
 -4مناقب ودارزمی ،ص.313
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در این مدقع صدا مؤذن اعالن نماز عشاء داد .آقایان برواستند برا نماز .پس از فراحژت از نمژاز و اشژتیال بژه
ودردن چا  ،جناب آقا سید عبد الحیّ که برا اداء نماز جماعت به مسجد رفته بددند مراجعت نمددنژد ،فرمددنژد:
“چدن من ل ن دیک بدد این چند جلد کتاب را با ودد آوردم و اینها تفسیر سیدطی و مددّه القربی و مسند امژام احمژد
ابن حنبی و مناقب ودارزمی است (که تا شب آور جلسا این کتابها ن د داعژی مانژد) .کتابهژا را بژاز نمژدده همژان
احادیث قرایت شد؛ به عالوه چند حدیث دیگر مؤید همین مطلب.آقایان رنگ برنگ می شدند مخصدصاً متدجه بژددم
که در پیش اتباع وددشان وجالت می کشیدند”.
آنگاه در مددّه القربی حدیث فدق را وداندند؛ بعالوه این دو حدیث هم پیش آمد ،قرایت نمددند که روایت می نماید
از رسدل اکرم

که فرمدد:

یا َع ستق م َع اهلل أنت و شیعتک راض مرضی و یق م عُیه ع وک غضبانا مقمح

(.)1

العی :این بدد مختصر از دالیی محکمه مؤید به کتاب اللِّه مجید و اوبار معتبره مندرجژه در کتژب اکژابر علمژا
وددتان ،گذشته از اوبار که در تمامی کتب و تفاسیر علماء شیعه نقی گردیده که اگر بخداهم تا صژبح بژرا شژما از
حفظ و از رو همین کتابهایی که در برابر شما است اثبا مرام نمایم ،به حدل و قده پروردگار قادرم ،ولی گمژان مژی
کنم برا نمدنه و رفع اشتباه بهمین مقدار نقی روایا کافی باشد که آقایان بعدها تفدّه بجمژال بژی سژروته معانژدین
ننمایید و با پیرو از مجعدال ودارج و نداصب و امدیها امر را بر عدام بی وبر مشتبه نکنید که واضع لفظ شیعه عبژد
اللِّه بن سبا یهدد ملعدن بدده.
آقایان محترم! ما شیعیان یهدد نیستیم ،بلکه محمّد هستیم و واضع لفظ شیعه هم بر پیروان علی
سباء ملعدن نبدده ،بلکه شخص رسدل اکرم

عبد اللِّه بن

بدده و عبد اللِّه را هم مرد منافق و ملعدن مژی دانژیم و تبعیژت از

هیچ فرد و جمعی هم بدون دلیی و برهان نمی نماییم.
____________________
“ -1یا علی! زود است تد و شعیانت بر ودا وارد شدید ،در صدرتی که از ودا راضی و ودا از شما راضی است و دشمنانت بر وژدا
وشم ناک وارد شدند ،در حالتی که دستشان بر گردنشان بسته باشد”.
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از زمان عثمان ببعد بنا بگفته شما لفظ شیعه را بر پیروان علی اطالق ننمددند ،بلکژه در زمژان وژدد پییمبژر
صحابه واصّ آن حار را شیعه می وداندند چنانچه حافظ لبد حاتم راز در کتاب(الر ینه) ( )1که در تفسژیر الفژاظ
متداوله میان ارباب علدم ندشته ،می ندیسد اولین نامی که در اسالم در زمان رسدل ودا

بدجدد آمد ،نژام شژیعه

بدده است که چهار تن از صحابه دارا این لقب بددند -1 :ابد ذرّ حفار ؛  -2سلمان فارسژی؛  -3مقژداد ابژن اسژدد
کند ؛  -4عمّار بن یاسر.
آقایان! فکر کنید چگدنه ممکن است زمان پییمبر چهار نفر از صحابه واصّ بلکه محبدب ودا و پییمبر را بژه لقژب
شیعه بخدانند و پییمبر بداند که این کلمه بدعت است و آنها را منع ننماید .پس معلدم می شدد که آنهژا از وژدد پییمبژر
شنیده بددند که شیعیان علی

اهی نجا اند؛ لذا افتخار باین سمت می نمددند تا آنجایی که بر مال آنها را شیعه می

وداندند.
مقت سلاتن و البر ذ ّ و مقدال و عات
از این بیان گذشته ،شما عمی اصحاب پییمبر را حجّت می دانید و حدیثی از آن حار نقی می نمایید که فرمدد:
ا ّ اصحاب ّ
()2
اکنلجنم بایّهم اقت یتم اهت یتم.
مگر ابد الفداء در تت ی ( )3ودد نندشته که این چهار نفر از جمله اصحاب پییمبر بددند که روز سقیفة بنی ساعده بژه
همراهی علی از بیعت ابی بکر ودددار نمددند ،پس چرا عمی آنها و سرپیچی از بیعت را حجت نمی دانیژد بژا اینکژه
علماء وددتان ندشته اند آنها محبدب ودا و پییمبر بددند و ما هم پیرو آنها می باشیم که آنها پیژرو علژی
پس به حکم حدیث منقدله وددتان ما راه هدایت را به دست آورده ایم.
____________________
 -1ال ینة ،ص.235
 -2بدرستی که اصحاب من مانند ستاره گانند .بهر یک از آنها اقتدا کنید ،هدایت می شدید (کن العمال ،ج ،1ص.)338 ،112
 -3تاریخ ابد الفداء ،ج ،1ص.156
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بددنژد،

با اجازه آقایان به مقتاا وقت ،چند وبر برا شما نقی می نمایم :حافظ ابد نعیم اصفهانی در حلیه االولیاء( )1و ابن
حجر مکِّی در حدیث پنجم از چهی حدیثی که در صداعق محرقه( )2در فاایی علی
بریده نقی نمدده اند که رسدل اکرم

آورده ،از ترمژذ و حژاکم از

فرمدد :ا اهلل امرین حبب اربعه و اخربین انه ُیبهم؛ یعنی وداوند مژرا امژر

فرمدده بدوستی چهار نفر و مرا وبر داده که آنها را دوست می دارد /عرض کردنژد“ :یژا رسژدل! اللِّژه آن چهژار نفژر
کیانند؟” فرمدد :علی البن أبی طترب و البرذ و مقدال و سلاتن.

و ابن حجر( )3در حدیث  33از ترمذ و حاکم( )4از لنس بن مالک نقی نمدده که آن حار فرمدد :اْلنه تشتاق ال

ثالثه َع و عمار و سُما ؛ یعنی بهشت اشتیاق دارد بسد سه نفر و آن سه نفر علی و عمار و سلمان اند.
آیا اعمال و رفتار اصحاب واص رسدل ودا که محبدب ودا و پییمبر و اهی بهشتند ،سند نیست و حجّیت ندارد که
مدرد قبدل مسلمانان باشد و بآنها ترتیب اثر بدهند؟ آیا وجالت آور نیست که اصحاب در نظر شما همان عده ا باشند
که مدافقت با باز سقیفه نمددند و بقیه صحابه پاک رسدل اللِّه

که مخالفت با مرام اهی سقیفه نمددند ،از درجژه

اعتبار ساقط و بی اثر باشند؟ پس ودب بدد حدیثی را که نقی نمددید ،به طدر اطالق نمی گفتید؛ بلکژه مژی گفتیژد :انِّ
بعض اصحابی کالنجدم تا گرفتار این محذور نشدید و ما را از دایر هدایت وارج ننمایید.
عل تراه و تشیع الیجالویتن

زمتن خلفتء

و اما اینکه فرمددید :مذهب شیعه ،مذهبی است سیاسی و ایرانیان مجدس از رو سیاست بژرا فژرار از سژلطه و
سلطنت اعراب پذیرفته اند،بی لطفی نمددید،
____________________
 -1حلیة االولیاء ،ج ،1ص.132
 -2صداعق المحرقه ،ص.122
 -3صداعق المحرقه ،ص.125
 -4مستدرک حاکمریال ج ،3ص.132
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بدون تدجّه و تعمّق تبعاً لالسالف بیان فرمددید .برا آنکه قبالً ثابت نمددیم که شیعه مذهبی اسژت اسژالمی و طریقژه
ایست که واتم االنبیاء

بامر ودا پیش پا امّت گذارده و ما حسژب األمژر آن حاژر  ،پیژرو از علژی امیژر

المؤمنین و آل طاهرینش سالم اللِّه علیهم اجمعین می نماییم و ودد را هم بامید حق مطابق دستدراتی که بما داده اند و
عمی می نماییم ،ناجی می دانیم.
بلکه آن کسانی که بدون کدچکترین دستدر رسدل اللِّه
عتر طاهره بدستدر پییمبر

اساس سقیفه را تشکیی دادند سیاسی بددند ،نه پیروان

؛ چه آنکه برا پیرو از عتر و اهی بیت رسالت از آن حار  ،دستدر رسژیده

و در کتابها معتبر شما بسیار وارد است ،ولی راجع بسقیفه و پیرو از اهی سقیفه بعندان ولیفه تراشی ابژداً دسژتدر
صادر نگردیده است؛ و اما در جهت تدجه ایرانیان به مقام والیت امیر المؤمنین و اهی بیت طاهرینش

آقایان اهی

تسنِّن از رو عناد و تعصّب و یا رو عاد ولفا عن سلف بدون تعمّق و تحقِّق قااو نمدده اند.
و هم چنین ندیسندگان دیگر که در اثر معاشر با اهی تسنِّن و سیر در کتب آنها به اشتباه رفته و بژه مثژی معژروف
تنها به قاضی رفتند و ودش حال برگشتند ،گمان نمدده اند که ایرانیان رو سیاست مذهب حقِّ تشیع را اوتیار نمژدده
اند .واقعاً نخداسته اند و یا نتدانسته اند بخداهند که تعمق نمایند ،و از عاد و تعصّب برکنار ،علِّه العلی تدجه ایرانیان و
عالقه مند آنها را به امیر المؤمنین

و اهی بیت آن حار پیدا نمایند و اگر مختصر دقِّت و تأمی و تعمّق مژی

نمددند ،زود به حقیقت می رسیدند و می فهمیدند که هر فرد یا قدمی اگر عملی را رو سیاست انجام دهنژد ،مدقژت
است و بعد از گرفتن نتیجه و رسیدن بهدف و مقصد ودد از همان راهی که آمده اند برمی گردند ،نه آنکه ه ار سال بژر
این عقید حقِّه ثابت و در این راه جان بازیها نمدده تا پرچم تشیع را با ودن ودد حفظ و افتخار به کلمه علی ولژی اهلل
بعد از ال اله اال اهلل محمد رسدل اهلل بنمایند.
اینک با اجازه آقایان ،برا روشن شدن تاریخ ،با مختصر اشاره ا به اقتاژا وقژت ،علِّژت العلژی عالقژه منژد
ایرانیان را در میان ارباب ملی به آن حار
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و اهی بیت طاهرینش به عرض می رسانم تا بدانید که آنها رو سیاست اظهار تشیّع ننمددند ،بلکه از رو حقیقت
و برهان و عالقه مند قلبی مذهب حق تشیّع را اوتیار نمددند:
اوّالً هدش و ذکاو ایرانیان ایجاب می کند که هرگاه جهی و عاد و تعصّب مانع آنها نگردد حقِّ و حقیقت را زود
درک نمدده و بجان و دل بپذیرند .چنانچه بعد از فتح ایران به دست اعراب ،مسلمین با آزاد کاملی کژه مسژلمانان بژه
آنها داده بددند و اجبار و اکراهی هم در قبدل دین مقدّس اسالم نداشتند ،همژین کژه در اثژر معاشژر بژا مسژلمانان و
کنجکاو ها دقیق ،پی به حقیقت اسالم ،بردند دین آتش پرستی و مجدسیت چندین ه ارساله را باطی تشخیص داده
و با یک دنیا شدق و میی و عالقه قلبی از عقید بدو مبدل (اهریمن) و (ی دان) رو گردانده و دین تدحیژد اسژالم را
اوتیار نمددند.
و همچنین وقتی دالیی مثبته حقانیت را در مذهب تشیع یعنی پیرو از علی

دیدند ،رو ورد و دانش ،تبعیت

و پیرو نمددند.
و بر والف فرمدده شما و بسیار از ندیسندگان بی فکر شما ،تدجه ایرانیان به مقام والیت و عالقه مند آنهژا بژه
لمیر المؤمنین در زمان والفت هارون و مأمدن نبدده ،بلکه از زمان ودد رسژدل اللِّژه

ایژن عقژد مژدد در دل

ایرانیان ریشه دوانید؛ چه آنکه هر ایرانی وقتی به مدینه می آمد و مسژلمان مژی شژد ،رو هژدش و ذکژاو واصژه
ایرانیت ،حق و حقیقت را در علی
رسدل اکرم

می دید؛ لذا بحبی متین و ریسمان محکم والیت آن حار به امر و راهنمژایی

چنگ می زد.

سر سلسله آنها سلمان فارسی بدده که واجد جمیع درجا و مراتب ایمان گردید تا آنجا که واتم االنبیاء

به

نابر آنچه علما فریقین ندشته اند ،درباره او فرمدد :سلمان منا اهی البیت؛ یعنی سلمان از ما اهی بیت اسژت از همژان
اوان معروف شد به سلمان محمّد و این سلمان از شیعیان والص و عالقه مند بدالیت آن حار و از مخالفین جدّ
سقیفه بدد که پیرو از او به حکم حدیث منقدله در کتب شما طریق هدایت است .از جهت آنکه آیژا قژرآن مجیژد و
بیانا رسدل اللِّه را درباره آن حار شنیده بدد و به عین الیقین فهمیده بدد که اطاعت علی ،اطاعت
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ودا و پییمبر است؛ زیرا که مکرر از رسدل اکرم می شنید که می فرمدد:
ّ
م اَا عُیا فق اَاعین و م اَاعین فق اَا اّلل و م خالف عُینا فقن خنالفین و من خنالفین فقن
ّ ()1
خالف اّلل.
و نی هر ایرانی که بمدینه رفته و مسلمان گردیده ،چه در زمان پییمبر و چه در ازمنة بعدیّه ،در اطاعت و سژلک آن
حار وارد می شد .به همین جهت ولیفة ثانی سخت عصبانی گردیده برا آنها محدودیت هایی قایی شد! که همژان
محدودیتها و فشارها تدلید کینه و عداو در دل آنها نمدده و بسیار متأثر شدند که چرا ولیفه بر وژالف دسژتدرا و
سیر رسدل اللِّه آنها را طرد و از حقدق اسالمی منع نمدده!
و عالوه بر اینها ،آن چی

که بیش از همه ایرانیان را بمقام مقدّس علی و عتر طاهر آن حار متدجه نمدد که

در اطراف آن حار تحقیقا کامله نمددند و محبّتش در دل آنها قرار گرفت ،طرفدار کاملی بدد که امیژر المژؤمنین
علی

از شاه ادگان اسیر ایرانی نمدد؛ چه آنکه وقتی اسراء مداین(تیسفدن)را به مدینه وارد نمددند ،ولیفه ثانی امر

کرد تمام زنها اسیر را بکنی

به مسلمانان بدهند .لمیر المؤمنین منع نمدده و فرمدد“ :شاه ادگان مستثنی و محترمند.

دو دوتر ی دجرد ،شاهنشاه ایران میان اسراء هستند نتدان آنها را به کنی

داد ”.ولیفه گفت“ :پس چژه بایژد کژرد؟”

حار فرمددند“ :امر کن بروی ند و هر فرد از مسلمانان را طالب شدند ،آزادانه به شدهر بپذیرند ”.فلذا به دستدر
آن حار برواستند در میان صحابه نظر کردند .شاه زنان محمّد بن ابی بکر را (که تربیت شژده و ربیژب آن حاژر
بدد) و شهرباند ،حار امام حسین سبط رسدل اللِّه را انتخاب نمددند و به عقد شرعی به وانه آنها رفتند کژه از شژاه
زنان ،وداوند فرزند بمحمد داد (قاسم فقیه) پدر امّ فروه ،مادر امام ششژم ،صژادق آل محمّژد سژالم اللِّژه علیژه و از
شهرباند امام چهارم زین العابدین علی

متدلد گردیدند.

____________________
 -1کسی که علی را اطاعت نماید ،مرا اطاعت نمدده و کسی که مرا اطاعت نماید ،ودا را اطاعت نمژدده ،و کسژی کژه علژی را مخالفژت
نماید ،مرا مخالفت نمدده و کسی که مرا مخالفت نماید ،ودا را مخالفت نمدده؛ (تاریخ مدینه دمشق ،ج ،42ص.)232
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وقتی این وبر و طرفدار آن حار از شاه ادگان ایرانی به ایرانیان رسید ،عالقه مخصدصی به آن حار پیژدا
نمددند ،همین مطلب و عالقه مند به آن حار سبب شد که در اطراف آن حار تحقیقا عمیقانه نمایند؛
مخصدصاً بعد از فتح ایران بدست مسلمانان و تماسی که با آنها پیدا نمددند ،به دالیی حقژه بژر والیژت و امامژت و
والفت بالفصی آن حار پی بردند و قلباً تدجه کامی حاصی نمدده و همین که مانع بر طرف و مقتای مدجدد شژد،
عقاید و عالقة قلبی ودد را علنی و مذهب ودد را ظاهر نمددند.
پس این ظهدر عقیده و آزاد مذهب ربطی ب مان والفت هارون و مژأمدن و یژا دوره سژلطنت صژفدیه -چنانچژه
فرمددید -نداشته ،بلکه از هفتصد سال قبی از ظهدر سلطنت صفدیه ،مذهب حق تشیع در ایران جلده گر گردید (یعنژی
در قرن چهارم هجر ) که زمام امدر در ایران بدیالمه آل بدیه واگذار شد ،پرده از رو این حقیقت برداشژته و ایرانیژان
آزاد کامی پیدا نمدده ،بی پرده اظهار عالقه نمددند و مکندنا قلبیّة ودد را ظاهر ساوتند.
ظهر تشیع

و مغررهت

تا در سال  634هجر که سلطنت ایران بیازان وان میدل که (نام اسالمی او محمدد بدد) رسید ،چدن تدجه واصی
باهی بیت طهار پیدا نمدده مذهب حقِّ تشیع ظاهر تر گردید و بعد از وفا او در سژال  323کژه سژلطنت بالجژایتد
(محمد شاه ودابنده) برادر حازان وان رسید ،بنا بر آنچه حافظ ابرو عالم و مژدرّخ شژافعی همژدانی ،در تژاریخ وژدد
آورده.
منتظج عالمه حلی بت قتضی الرقضت
در اثر مباحثا و مناظراتی که در حادر شخص پادشاه در دربار شاهنشاهی بین جمال الملِّه و الدّین عالِّمژه کبیژر
حسن بن یدسف بن علی بن مطهّر حلِّی که از ندابغ دهر و مفاور علماء شیعه در آن عصر بدده است ،بژا وداجژه نظژام
الدین عبد الملک مراحی قاضی القااه شافعی که افای و اعلم علماء اهی سنت در آن
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زمان بدده ،واقع گردید و در آن محار ،مبحث امامت مدرد گفتگد قرار گرفت و جنژاب عالِّمژه بژا دالیژی سژاطعه و
براهین قاطعه ،اثبا امامت و والفت بالفصی لمیر المؤمنین علی

و ابطال دعد دیگران را بدجهی ظاهر نمدد که

راه تشکیک برا احد از حاضران نماند ،تا جایی که وداجه نظام الدین گفت:
“ال رّة انتب عالّمه بسیت ظتهج و قری الس ا وری چرن گ شتگتن مت الهی ال فته الود مت ه بتیاد باجالی الساکت عارال و
الرگیجی الز تفجقة کلاة السال آن ال ال بجوی و پج

ی وناتئی ”.

در آن میانه چدن شاهنشاه ،تعصبی نداشت و با گدش عقالنی دالیی طژرفین را اسژتماع مژی نمژدد ،بعژد از واتمژة
مباحثا  ،حقیقت تشیع بر او ظاهر و هدیدا گردید؛ لذا مذهب حق امامیه را اوتیار و اعالن آزاد مذهب شیعه را بتمام
بالد ایران صادر نمدد.
و از همان مجلس به تمام حکِّام و فرمانداران والیا اعالم نمدد که در تمژام مسژاجد و مجژامع وطبژه بنژام امیژر
المؤمنین و ایمه طاهرین سالم اللِّه علیهم اجمعین بخدانند و امر داد رو دنانیر مسکد که کملة طیّبة ال اله اال اللِّه محمد
رسدل اللِّه علی ولی اللِّه در سه سطر متداز نقش کردند.
و جناب عالِّمة حلِّی را که از حلِّه برا حی مسأله محلِّی احاار نمدده بدد (و به همین جهژت در آن مجلژس بژاب
مناظره باز و حقیقت تشیع ظاهر گردید) در ن د ودد نگاه داشت
و برا او مدرسة سیّاره تهیّه و طالِّب علدم اطراف آن جناب را گرفتند .در اثر تبلییا بسیار که بی پرده ،علنژی و
بر مال حقایق را بیان می نمددند ،بی وبران هم پی به حقیقت طریقة حقِّة امامیه برده ،ودرشید دروشنده والیت از زیر
ابر تقیّه بیرون آمد از همان زمان مذهب حقِّ تشیّع ودرشیدوار از زیر لبر جهی و نادانی ظاهر و هدیدا گردید و بعژد از
هفتصد سال ،تقریباً به تقدیت سالطین با اقتدار صفدیه و تبلییا کامله آن زمان ابرها تیژره و تژار بکلژی پراکنژده و
ودرشید والیت و امامت جهانتاب شد.
پس اگر روز ایرانیان مجدسی و معتقد بدو مبدل (ی دان) و (اهریمن) بددند ،لکن بمحژض آنکژه دالیژی و بژراهین
منطقی اسالمیان را شنیدند ،بجان و دل پذیرفتند و إلی الحال با صمیمیّت کامله بر عقیده اسالمی ودد ثابتند.
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و اگر افراد در میان ایرانیان پیدا شدند که مجدسی یا پایبند بجایی نباشند یا در سلسلة حال وارد و علی

را

از مقام وددش ترقی داده ،در مرتبة الدهیّت وارد کنند و او را والق و رازق عباد بدانند یا معتقد بژه حلژدل و اتحژاد و
وحد وجدد باشند ،ربطی به اصی جامعه و جمعیت ایرانیان پاک دل ندارد .در هر قدم و ملتی ایژن نژدع مردمژان بژی
عالقه یا بی فکر و ورد پیدا می شدند ،ولی اکثریت ملت نجیب و دانشمند ایرانی ،دارا عقیده و ایمان ثابت بدحدانیت
حق تعالی جلِّت عظمته و نبد واتم االنبیاء
رسدل اللِّه

و پیروان لمیر المؤمنین و یازده فرزندان آن حار حسب االمژر

می باشند.

حتفظ :عجب است از جنابعالی حجاز مکِّی و مدنی ،برا ایّامی چند که در ایران تدقف نمددید ،آن قدر طرفدار
از ایرانیان می نمایید و آنها را پیرو علی کرِّم اللِّه وجهه می دانید ،در حالتی که علی وژدد بنژده و مطیژع و فرمژانبردار
پروردگار متعال بدده ،ولی شیعیان ایرانی همگی علی

را ودا می دانند و از ودا جدا نمی دانند و در اشژعار وژدد

علی را نازل من له حق ،بلکه عین حق می دانند؛ چنانچه در دیدان ها و دفترچه ها آنها این ندع کفریا ظاهر است،
مگر نه این قبیی اشعار از عرفا شیعه ایرانی وارد است که از قدل علی کرِّم اللِّه وجهه می گدیند (و قطعاً علی از چنین
عقیده ا بی ار است).
مااااان طلسااااا غیاااااب و کنااااا نسااااات

چااااااارن بکنااااااا ن سااااااای النّسااااااات

یتناااااااااای الز رلّااااااااااه و ن بتنساااااااااات

وقطاااااااه ال بااااااات ال ببااااااات گریتسااااااات

مظهاااااج کااااالّ عجتیاااااب کیسااااا مااااان

مظهاااااج ساااااجّ غجالیاااااب کیسااااا مااااان

صاااااتحب عااااارن ورالئاااااب کیسااااا مااااان

حقیقااااا ذال والااااااب کیسااااا مااااان

دیگر گفته:
الرلّااااااه علاااااای علاااااای الساااااا الرلّااااااه

در مذهب عارفان آگاه(گمراه)

العی :عجب از شما است که بدون تحقیق تمام شیعیان ایرانی را حالی و علی پرست می دانید و بهمین کلما امر را
بر برادران سنی بی وبر ما مشتبه می کنید برادرکشی را باب می نمایید که در افیانستان و هندوستان و ازبکستان
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و تاجیکستان و حیره بقدر از مسلمانان شیعه کشتند که ودنها جار نمددند!
مسلمانان ازبکستان و ترکستان در اثر تحریکا علماء ودد که می گفتند :شیعیان علی پرست و مشژرک و کژافر و
قتلشان واجب است ،آن همه ودنها از مسلمانان ایرانی ریختند که اوراق تاریخ را لکه دار نمددند!! عژدام بیچژاره اهژی
تسنن برهبر امثال شما آقایان علماء با نظر کینه ،بلکه کفر و شرک و ارتداد بمسلمانان ایرانی می نگرند!!
در ازمنه سالفه ،ترکمنها در راه وراسان سر راه قدافی ایرانی را می گرفتند و بقتی و حار مشیدل و می گفتند :هژر
کس هفت نفر رافای(شیعه)را بکشد ریال بهشت بر او واجب می شدد!!
قطع بدانید که مسئدلیت این اعمال و قتی عامها بر عهده امثال شما آقایان است که به گدش آنها می رسانید شژیعیان
علی پرست و مشرک و کافرند سنِّی ها عدام بی وبر ودش باور هم قبدل می کنند ،فلذا به قصد ثداب پیرامدن چنین
اعمالی می گردند.
السال تفتخجال وژال ی ال الز بین بج
اوّالً جداب جمله اولتان را عرض کنم تا باصی مطلب برسیم .اینکه فرمددیژد :داعژی حجژاز مکِّژی مژدنی ،چژرا
طرفدار از برادران ایرانی می نمایم؟!
بدیهی است افتخار داعی باین است که مکِّی و مدنی و محمّد هستم ،ولی تعصب نهاد هژم کژه از آثژار جهژی و
نادانی است ،در داعی راه ندارد.
برا آنکه جدّ ب رگدارم واتم االنبیاء

با آنکه حفظ قدمیّت و وطنیّت هر ملِّتی را ملحدظ داشته و بژا جملژه

حب الررطن من النیاتن( ،)1هر قدم و ملتی را بدطن دوستی امر فرمدده
یکی از قدمها ب رگی که برا اتحاد بشر و رفع هر ندع ویژاال واهژی از افژراد آدمیژان برداشژت ،آن بژدد کژه
تفاورا نهاد و تعصّبا جاهالنه را به کلِّی از بین برد و با یک ندا بلند رسا عالمیان را متدجژه بژه فرمژدده وژدد
نمدد که:
____________________
 -1کشف الخفاء ،ج ،1ص -345تفسیر ابن عربی ،ج ،2ص.312
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ن فخج رلتجب علی الرتج و ن رلتج علی الرتجب و ن رالبیض علی النسر و ن رالسر علی النبیض الن باترتل
و الرتقی؛ ( )1و نی برا آنکه امر بر مردمان عالم و متقی مشتبه نگردد که از فرمدده آن حار اتِّخژاذ سژند کننژد و از
تداضع و فروتنی برکنار روند و اظهار کبر و منیّت بر دیگران کنند ،فرمدد:
انا م العرب و ل فخر و انا سی ودل آدم و ل فخر

()2

ما حصی معنی آن که“ :م با اینکه خند عرب و آقای اولد آدمم بای نژاد و مقام بنر سنایری  ،فخنر و مباهنایت

ن ارم و فخریه نم کنم ”.فقط فخریه پییمبر باین بدد که بند مطیع پروردگار است .در مقام مناجا عرض می کژرد:

کفی بی فخرا ان اکدن لک عبدا؛ یعنی کفایت است مرا فخر و مباهاتی که بند چدن تد پروردگار هستم
َ َ
ٰ َ َْ
ُْ
ُ
وداوند متعال در آیه  13سدره ( 43حجرا )می فرمایژد :یٰنا َأی َهنا ٰ
انلنا ُ ِإننا خُق ٰنناک ْم ِمن ْ ذکنر َو أنن ٰ َو
َ َ ْ ٰ ُ ْ ُ ُ َ َ ٰ َ َ ٰ َ ُ َّ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ ٰ َ ْ ٰ ُ
اّلل أتقاک ْم )3( ،فای و شرف و کرامت را در تقد قرار داده.
جعُناکم شعنبا و قبائِل ِِلعارفنا ِإ أكرمکم ِعن
ِ
َّ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ
ُ
()4
حنا َب َ أخ َنیْک ْم
و نی در آیه  12همین سدره فرمدده استِ :إنما المؤ ِمنن ِإخنه فأص ُِ
آسیایی و افریقایی ،اروپایی و امریکایی از نهاد سفید و سیاه و سرخ و زرد شهرستانی و کدهستانی ،همگی در تحت
لدا اسالم و کلمة طیّبه ال اله اال اللِّه محمد رسدل اللِّه با هم برادرند و هیچ فخر و مباهاتی بیک دیگر ندارند.
عمالً هم قاید عظیم الشأن اسالم واتم االنبیاء

نشان داد .سلمان فارسی را از عجم و صهیب رومی را از روم

و بالل سیاه را از حبشه در آحدش محبّت پذیرفت.
____________________
 -1عرب را فخر و مباهاتی بر عجم و عجم را فخر بر عرب و سفید را بر سیاه و سیاه را بر سفید فخر و مباهاتی نیسژت ،مگژر بعلژم و
تقد .
 -2من از عرب و سید و آقا اوالد آدمم و بآن فخر نمی نمایم(.امالی صدوق ،ص.)254
 -3ا مردم! ما همة شما را از مرد و زنی آفریدیم و شعبه ها و فرق مختلفه گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید (و بدانید که اصی و نسب و
نهاد مایه افتخار نیست) ،بلکه ب رگدارترین شما ن د ودا پرهی کارترین شما هستند.
 -4ج این نیست که مؤمنان همه برادر یکدیگرند ،پس همیشه بین برادران ایمانی ودد( چدن ن اعی شدد) صلح دهید
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ولی ابد لهب شریف النِّسب ،عمّ ودد را که از بهترین نهاد عرب بدد ،از ودد دور نمدد و یک سدره در مذمت او نازل و
َ َ
َ ْ
()1
صریحاً فرمدد :ت َّبت یَ ٰ ا أ ِب ل َهب
تات فست و انگهت وی تفتخجال وژال ی می بتشد
تمام فتنه و فسادها و جنگ و جدالها بشر رو همین تفاورا نهاد و تعصّژبا جاهالنژه اسژت .آلمانهژا مژی
گدیند :نهاد آرین و جرمن باال همه است .ژاپنی ها می گدیند :حق سیاد از آن نهاد زرد است .اروپاییها می گدینژد:
سفیدها آقا و ب رگ بر همه هستند .هندز در ممالک متمدنه امریکا سیاه ها از حقدق اجتماعی محروم انژد ،حتژی حژق
دودل در کافه و سینما و مهمانخانه ها سفید پدستها ندارند .سیاه پدست نصرانی حق ورود در کلیسا سفیدپدسژتان
ندارد.
عجبا در معبد هم حق ندارند با هم مساو نشینند! فاال و دانشمندان سژیاه پدسژت در مجژامع دانشژمندان سژفید
پدست اگر رفتند باید در صفّ نعال بنشینند و اظهار دانش در مقابی سفید پدست ها نبایژد بکننژد .پیژر دانشژمند سژیاه
بایستی در مقابی جدان سفید پدست تعظیم نمدده ،تسلیم باشد .دانش آمدزها سژفید پدسژت سژیاه پدسژت هژا را در
مدارس ودد راه نمی دهند .حتِّی در اتاق ها راه آهن اگر سیاه پدستی مانده باشد حژق ورود بژه اتژاق هژا وژالی
سفیدپدستان ندارد.
والصه سیاه پدستان در امریکا (با همه جدّیتهایی که برا آزاد آنها به کار می رود) در شمار حیدانا اند و مانند
سفیدپدستان حق استفاده از وسایی تمدّن ندارند.

()2

____________________
 -1نابدد باد دو دست ابد لهب (که در پی آزار رسدل ودا بدد) (سدره المسد ،آیه.)1
 -2مدسیدلنی ایتالیایی قاید و پیشدا ایتالیا دستدر داد ،نماینده او از جامعه ملی وارج گردد به عذر آن که “برا مژن ننژگ اسژت کژه
نماینده من در مجمعی بنشیند که نماینده سیاه پدستها حبشی در آنجا نشسته باشد” ،ولی پییمبر عظیم الشأن اسالم در چهارده قرن قبژی
بالل ،سیاه حبشی را در آحدش محبت گرفته و می فرمدد“ :ارحنا یا بالل ،قرآن برا من بخدان و مرا مسرور و فرحناک گژردان ”.حژال
ودانندگان محترم قااو کنند و ببینند تفاو ره از کجاست تا به کجا.
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ولی دین مقدس اسالم ،تمام عقاید ورافی و مدهدم را در ه ار و سیصد سال قبی از میان برداشت فرمدد :مسژلمین
همه با هم برادرند و لد از هر نهاد و قبیله باشند.
مسلمانان اروپایی و امریکایی آسیایی و افریقایی باید یکدیگر را در آحدش محبّت و و داد بگیرند و پیدسته در هژر
کجا عالم باشند ،یار و حمخدار هم باشند .اسالم مسلمانان حجاز و مکِّی و مدنی را با مسلمین سژایر ممالژک ابژداً
فرق نمی گذارد.
پس اگر داعی ،نهادم حجاز و قرشی و هاشمی و محمّد است ،س اوار نیست کتمان حق نمژایم و رو ویژاال
واهی حق را زیر پا بگذارم .قطعاً حجازیان قالِّبی را مردود و شیعیان ایرانی را دوست می دارم.
وااااااای باااااااجون ال بنگاااااااجی و قاااااااتل ال

مااااااااات ون ال بنگاااااااااجی و حاااااااااتل ال

ثانیاً شما حال ایرانی را بی تناسب و بی دلیی و برهان با شیعیان والص مدحّد پاک مخلدط نمددید.
عقتید غال و م م آوهت و رتن عبد الرلّه بن سبت
شیعیان امیر المؤمنین علی
محمّد

همه بندگان والص حق تعالی و مطیع و فرمانبردار وداوند سژبحان جژیِّ و عژال و

بنده و رسدل او می باشند و درباره علی بن لبی طالب

نمی گدیند و عقیده ندارند مگر آنچه پییمبژر

درباره او فرمدده علی را عبد صالح پروردگار و وصیّ و ولیفة منصدص رسدل اللِّه

می دانیم.

و هر کس حیر از این عقیده داشته باشد او را مردود و از ودد دور می دانیم مانند حال از مسلمین از قبیی سژباییّه
و وطابیّه و حرابیّه و علیاویّه و مخمّسه و ب یییّه و امثال آنها ،مانند نصیریّه که در قسمتی از شهرها و قراء ایران و سایر
بالد مانند مدصی و سدریا متفرق هستند به نام اهی حق.
عمدم شیعیان از آنها بر هستند و آنها را کافر و مرتد و نجس می دانند و در تمام کتب فقهیه و رسایی عملیه فقها
امامیه ،حال را در شمار کفار آورده اند ،به
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علِّت آنکه آنها دارا عقاید فاسده بی شمار می باشند؛ از قبیی آنکژه مژی گدینژد :چژدن ظهژدر روحژانی در هیکژی
جسمانی محال نیست ،چنانچه جبرییی به صدر دحیه کلبی بر پییمبر ظاهر می گردید ،لذا حکمت حکیمانه حق اقتاا
کرد که ذا اقدسش در هیکی بشر آشکار گردد ،فلذا بصدر و جسم علی
به همین جهت مقام علی

ظاهر گردید!

را باالتر از مقام مقدّس پییمبر واتم می دانند و از زمان ودد آن حار بژه احژدا

شیاطین جن و انس ،جمعی باین عقیده قایی بددند ،و آن حار ودد جمعی از اهی هند و سددان را که آمدند و اقرار
بالدهیت آن حار نمددند ،هرچند آنها را پند داد ،فایده نبخشید .عاقبت امر فرمدد آنها را در چاه ها دود به طریقی
که در کتب اوبار ثبت است ،هالک ساوتند.
چنانچه شر این قایه تفصیالً در مجلد هفتم بحت النورال ( )1تألیف عالِّمة جلیژی القژدر مرحژدم مژالِّ محمّژد بژاقر
مجلسی قدّس سرِّه القدّوسی مسطدر است.
و حار امیر المؤمنین و ایمه معصدمین سالم اللِّه علیهم اجمعین آنها را لعن نمدده و از آنها بی ار جسته اند .مانند
آنچه در کتب معتبره ما از مدالنا امیر المؤمنین

نقی شده که فرمدد :امهلل این بری م الغاله کربائنه عییسن بن

مریم م انلصاری امهلل اخذهلم اب ا و ل تنرص منهم اح ا

()2

ّ ّ
مفرط اننا نلنربا ال
و در وبر دیگر است که آن حار فرمدد :یهُک ف اثنا و ل ذنب ل حمب مفرط و مبغض

ّ
اّلل مم یغُنا فینا فنق ح نا کربائه عییس اب مریم م انلصاری (.)3
و نی فرمدد :یهُک ف اثنا حمب اغل و مبغض قال (.)4
____________________
 -1بحار االندار ،ج ،25ص.283

 -2پروردگارا! من بی ارم از طایفه حال مثی بی ار جستن عیسی از نصارا .وداوندا! مخذول و منکدب فرما ایشژان را و یژار مفرمژا
احد از ایشان را(.امال طدسی ،ص.)652
 -3هالک می گردند درباره من دو طایفه و مرا گناهی نیست (یعنی چدن بعمی آنها راضی نیستم ،لذا گناه کار نیستم) :یک طایفه آن هایی
هستند که در محبت من افراط می نمایند و حلد بسیار می کنند و طایفه دیگر کسانی اند که بیژض و عژداو بژی جهژت بژه مژن دارنژد.
بدرستی که ما بی ار می جدییم بسد وداوند از کسانی که حلد می نمایند در حق ما و ما را از حد وددمان تجژاوز مژی دهنژد؛ ماننژد
بی ار عیسی ابن مریم از نصارا( .عیدن اوبار الرضا ،ج ، 1ص -213بحار االندار ،ج ،25ص.)135
 -4هالک می گردند درباره من دو طایفه :یکی دوستی که از راه محبت حلد می نماید و دیگر دشمنی که مرا از حد وژددم فژرود آورد.
(مناقب آل ابی طالب ،ج ،1ص -223بحار االندار ،ج ،25ص.)285
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به همین جهت جامعه شیعه امامیه اثناعشریه ،بی ار می جدیند از هر کس که نظماً و نثراً درباره علی لمیر المؤمنین
و اهی بیت

اطهارش حلد بنمایند و در مقام تعریف ،آنها را از مقامی که ودا و رسدل برا آنها معژین نمژدده انژد،

باالتر ببرند و از عبددیت بربدبیت برسانند و کسانی که چنین عقیده ا داشته باشند ،از مژا نیسژتند ،بلکژه از حژال و
مالعینند .شما حساب جامعة شیعه امامیّه اثناعشریه را از آنها جدا بدانید؛ چه آنکژه اجمژاع علمژاء امامیژه بژر کفژر و
نجاست حال می باشد و اگر مراجعه نمایید بکتب استداللیه فقهاء شیعه مانند جداهر الکالم و مسالک و حیره و رسایی
عملیه مانند عروه الدثقی مرحدم آیه اللِّه ی د قدّس سرِّه و وسیله النجاه آیه اللِّه العظمی اصفهانی مدّ ظلِّه العژالی علژی
رؤس االنام در باب طهار و باب زکاه و باب ازدواج و باب ارث ،فتاوا فقهاء ما را بر کفر و نجاست آنها می بینید و
مشاهده می کنید که همگی فتدا داده اند که جای نیست مداوله در حسی و دفن آنها ،و حرام است م اوجت با آنها (بژا
آنکه بطریق متعه م اوجت اهی کتاب را جای می دانند) و حق االرث مسژلمان بآنهژا داده نمژی شژدد و حتژی از دادن
صدقا و زکاه بآنها منع گردیده.
و در کتب کالمیه و عقاید فرقه ناجیه شیعه ،مبسدطاً و مستدالًّ بیان گردیده که ایژن فرقژه فاسژد و کژافر و تبژرِّ و
بی ار از آنها بر هر مسلمانی ،واصه شیعیان والص العقیده الزم و واجب است.
و دالیی کاملة محکمه از آیا و اوبار بر منع و ردّ حال وارد است که ببعض از آنها اشاره نمددیم:
ُ ْ َ َْ ْ
َُْ
َ َّ
احل َ ِّ
در آیه  33سدره ( 5مایده) صریحا می فرماید :قُ ْل یٰا أَ ْه َل الْک ٰ
نق َو ل ٰ تت ِب ُعننا
اب ل ٰ تغُننا ِف ِدین ِنکم غنری
ت
ِ ِ
أَ ْه ٰنا َ قَ ْنم قَ ْ َضُنا م ْ َقبْ ُل َو أَ َضُنا َکثریا َو َضُنا َع ْ َس ٰنا ِ َّ
یل (.)1
ب
الس
ِ
ِ
ِ ِ

____________________
 -1بگد (ا احمد) ا اهی کتاب در دین ودد بناحق حلد نکنید حلد ناروا و باطی (مانند حلد نصژار دربژاره حاژر مسژیح و یهژدد
درباره ع یر) و از پی وداهشها آن قدمی که ودد گمراه شدند و بسیار را نی گمراه کردند و از راه راست دور افتادند ،نروید.
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مرحدم عالمة مجلسی قدّس سرِّه القدّوسی در جلد سیم بحت النورال (( )1که دایره المعارف شیعه امامیژه مژی باشژد)
اوبار بسیار در مذمت آنها و دور بددن واندان رسالت از مدعا آنها نقی نمدده از جمله نقی می نماید از امام به حق
که فرمدده :و ما حن ال عبی اَّلی خُقنا و اصنطفانا

ناطق ،کاشف اسرار حقایق ،امام جعفر بن محمّد الصادق
ّ
ّ
ّ
اّلل برا ه و انا ّ
ملیتنن و منقنفنن و مسنئنلن من احنب الغناله فقن
و اّلل ما نلا َع اّلل م حجه و ل معنا م
ّ
ّ
کفار و ّ
املفنضه مِّشکن لع اّلل الغاله.
ابغضنا و م ابغضهم فق احبنا الغاله

والصه معنی آن که“ :ما بن اگ خ ایئ هستیم که ما را آفری ه و از میا خُق برگزی ه ب رسیت که ما یم منرییم

و در نزد پرورداگر ایستاده و سؤال کرده یم شنیم (یعین ما هم بِّشی مانن شما هستیم) .کیسن کنه دوسنت بن ارد
غالت را دشم ما یم باش و کیس که آنها را دشم ب ارد دوست ما یم باش غالت اکفر و ّ
مفنضه مِّشنکن لعن
خ ا بر غالت باد!”

ّ
ّ
و نی از آن حار  ،پیشدا ب رگ شیعیان نقی کرده اند که فرمدد :لع اّلل عب اّلل ب سبا انه ادیع الربنبیه ف
ّ
ّ
أمری املؤمن و اک و اّلل امری املؤمن عب اّلل َائعا النیل مل کذب عُینا و ا قنما یقنلن فیننا منا ل نقننهل ف
ّ
ّ
انفسنا نربأ ال اّلل منهم نربأ ال اّلل منهم (.)2
و در کتاب عقاید صدوق( )3لبد جعفر محمد بن علی بن الحسین بن مدسی بن بابدیه قمّی قدّس سره القدوسی کژه از
مفاور فقهاء شیعه امامیه است ،وبر از زراره بن لعین که از مدثقین روا شیعه و حافظ علم اهی البیت و از اصحاب
حار باقر العلدم و صادق آل محمّد سالم اللِّه علیهم اجمعین بدده است ،نقی نمدده است که گفت“ :ودمت حاژر
صادق

امام ششم عرض کردم :مرد از

____________________
 -1بحار االندار ،ج ،25ص.283
 -2لعنت ودا بر عبد اللِّه بن سبا که ادعا نمدد ربدبیت و ودایی را در حق امیر المؤمنین (
ودا بدد! وا بر کسانی که دروغ گفتند بر ما ،طایفه ا می گدیند درباره ما چی

)! به ودا قسم که آن حار بنژده مطیژع

را که نمی گدییم ما آن را در حق وددمژان! آنگژاه دو

مرتبه فرمدد :ما بی ار می جدییم بسد ودا از ایشان( .رجال کسی ،ص -32بحاراالندار ،ج ،25ص.)286
 -3عقاید صدوق ،ص -122بحاراالندار ،ج،25ص.343
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اوالد عبد اللِّه بن سبا قایی به تفدیض است .فرمددند :تفدیض چیست؟ عرض کردم ،می گدید :انِّ اللِّه ع و جژی ولژق
محمدا و علیا ثم فدّض االمر الیهما فخلقا و رزقا و لحیا و لماتا)1( .حار فرمددند :کذب عدو اللِّه؛ دروغ گفته دشژمن
َ َ ْ
َْ َ َُ
ٰ ُ َٰ َ َ َُ
ّلل رشٰک خُقننا کخُ ِقن ِه
ودا! زمانی که بر گشتی بسد او ،بخدان این آیه را که از سدر رعژد اسژت :أم جعُننا ِ ِ
َ َ ٰ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ ُ ٰ ُ ٰ ُ ُ ِّ
َش َو ُه َن ال ْ ٰناح ُ الْ َق ٰه ُ
ک َ ْ
ار ()2آیه  31سدره (13رعد)
فتشابه اخلُق عُی ِهم ق ِل اّلل خا ِلق
ِ
این آیه شریفه ودد صراحت دارد بر تدحید ودا تعالی(.زراره گفت :وقتی ن د او رفتم و این آیه را که امام فرمدده
بدد بر او وداندم ،کانِّه سنگ بر دهانش افکندم ،الل شد).
و پیشدایان بحق شیعه در طعن و لعن و سبّ طایفه حال

از این قبیی اوبار در کتب معتبره ما از ایمة طاهرین

بسیار وارد شده ،ودبست همان قسمی که ما کتابها علما شما را می ودانیم ،شما هم کتب معتبژره علمژاء شژیعه را
بخدانید تا تفده بکلماتی ننمایید که باعث احداء عدام بیچاره گردد و شما هم در محکمه عدل الهی گرفتار باشید.
از آقایان محترم انصاف می وداهم! آیا در صدرتی که لیمه ما چنین بیاناتی برا راهنمایی شیعیان ودد فرمدده انژد
و شیعیان واقعی یعنی پیروان علی و آل علی از مدالی ودد ،این اوبار را شنیده باشند ،مع ذلک آنها را ودا یا در مقژام
ودا قرار دهند؟!
طایفه حال بکلی از ما بر کنار و ما از آنها بی ار و بر کنار هستیم ،و لد صدرتاً دعد تشیع نمایند .ودا و پییمبژر و
علی و آل علی
المؤمنین

همگی از آنها بی ار و تمامی شیعیان هم از آنها بی ار بر کنژار هسژتند .چنانچژه مژدال مژا امیژر

،

____________________
 -1ودا ع و جی آفرید محمد و علی را پس امدر عباد را بایشان سپرد پس ایشانند والق و رازق و کننده و میراننده.
 -2آیا مشرکان برا ودا تعالی شریکانی قرار دادند که آنها هم مانند ودا چی

ولق کردند و بر ایشان ولق ودا و آنها مشتبه گردید

و ندانستند که آفریده ودا کدام است و آفریده شرکاء کدام .بگد(ا محمد) (هرگ چنین نیست) ،بلکه تنهژا وژدا متعژال آفریننژده همژه
چی ها است و اوست یگانه در الدهیت که همه عالم مقهدر اراده او است.
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رییس حال  ،عبد اللِّه بن سباء ملعدن را تا سه روز حبس نمدد و امر به تدبه فرمدد ،چژدن قبژدل نکژرد الجژرم او را
بآتش سدزانید.
شما را بخدا وجالت ندارد که علماء شما رو تعصب و عاد و تبعیت از اسالف ،بندیسند مؤسس اساس تشیع این
عبد اللِّه ملعدن بدده که بامر علی

سدزانیده شده است و حال آنکه علماء شیعه در تمام کتژب مربدطژه ،پیژرو از

ایمه ودد نمدده و عبد اللِّه را ملعدن ودانده اند .پس پیروان عبد اللِّه هم ملعدنند چه آنکژه از حژال انژد نژه شژیعیان
والص الدال آل محمّد و عتر طاهر پییمبر

که از حلد دربار آن واندان جلیی دور و برکنارند.

اگر مؤسس اساس تشیع ،عبد اللِّه ملعدن بدده و شیعیان پیرو آن بدده اند ،چنانچه متعصّبین از علماء شژما ندشژته و
دیگران هم کدرکدرانه تبعیّت از آنها نمدده و در مجالس نقی می نمایند ،ال اقی بایستی در یکی از کتب شژیعه تمجیژد
از او شده باشد.
اگر شما یک کتاب از علماء شیعة امامیه نشان دادید که تمجید از عبد اللِّه ملعدن نمدده باشند ،داعی تسلیم به تمام
گفتارها شما می شدم و اگر نشان ندادید (و هرگ نمی تدانید نشان داد) پس بترسید از روز حساب و محکمژه عژدل
الهی و شیعیان مدحد پاک را پیروان عبد اللِّه ملعدن نخدانید و امر را بر عدام بی وبر مشتبه ننمایید.
و نی از جنابعالی برادرانه تقاضا دارم چدن اهی علم هستید ،پیدسته رو قاعده علم و منطق و حقیقت صحبت کنید
نه رو گفتار بی منطق و حقیقت و شهرتها بی اساس که اعاد در اطراف شیعیان عناداً و لجاجاً نسبت داده اند.
حتفظ :نصایح برادرانه شما مدرد قبدل و تدجه هر عاقلی است ،ولی اجازه بفرمایید حقیر هم من باب تذکر جمالتی
بعرضتان برسانم.
العی :بسیار ممندن می شدم ،بفرمایید.
حتفظ :شما در بیانا  ،پیدسته می فرمایید ما حلد درباره امامان نمی نماییم و حال را مردود و ملعدن و اهی آتژش
می دانید ،ولی در این دو شب مکرر کلماتی از شما شنیده می شدد درباره امامان که رو قداعد که وددتان بیان می
نمایید ،آنها
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راضی باین قبیی امدر نیستند .ممکن است شما هم در مدقع گفتار با مالحظه باشید تا مدرد طعن واقع نشدید.
العی :داعی وشک و جامد و متعصّب و جاهی نمی باشم .ویلی ممندن می شدم که اگر لی شژی در گفتژارم ظژاهر
شدد یادآور شدید ،چدن انسان مرک سهد و نسیان است .تمنی می کنم آنچه در این دو شب مالحظه فرمددید بر والف
رضا لیمّه هد گفته شده که مطابقه با علم و عقی و منطق نمی کند ،بیان فرمایید.
حتفظ :در این دو شب مکرر از شما شنیدم در مدقعی که نام امامان ودد را می برید عدض آنکه بفرمایید رضی اللِّه
عنهم -سالم اللِّه علیهم -صلدا اللِّه علیهم  -فرمدده اید ،و حال آنکه ودد می دانید بحکم آیه شریفه سدره اح اب که
ِّ َ
َ َُ ُ َ َ ََ
َْ
یب یٰا َأی َها َّاَّلی َ َ
اّلل َو َ
می فرماید :إ َّ ٰ َ
َع َّ
انل ِّ
آمنُنا َصنُنا َعُین ِه َو َسنُ ُمنا ت ْسن ُِیما ( ،)1سژالم و
ن
ُ
ص
ی
ه
ت
ک
ئ
ٰ
ال
م
ِ
ِ
ِ
ِ
می باشد و حال آنکه شما در بیانا ودد صلدا و سالم را درباره امامژان
صلدا فقط مخصدص رسدل ودا
نی می آورید .بدیهی است این عمی بر والف نصّ صریح قرآن مجید است .از جمله ایراداتی که بژه شژما مژی نماینژد
همین مدضدع است که می گدیند :این امر بدعت و اهی بدعت ،اهی ضاللت اند.
الشکتل

صلرال بج آل محاد و ارالب آن

العی :جامعه شیعه هرگ عملی بر والف نصّ ننمدده و نمی نمایند ،منتها در قرون ماضیه ،اعاد آنها از وژدارج و
نداصب و امدیها و اتباع آنها ،بهانه جدییها نمدده و برا آنکه شیعیان را اهی بدعت معرفی نمایند ،دالیی ساوتگی اقامه
نمددند که ب رگان علما شیعه جداب تمام آنها را داده و ثابت نمدده اند که ما اهی بدعت نیستیم .قلم در دست دشژمن
که افتاد ،تنها قاضی رفته ،هرچه می وداهند می ندیسند .جداب از همین مدضدع هم مفصّالً داده شده ،ولی چدن وقژت
گذشته از جداب مفصّی صرف نظر می نمایم .برا اینکه فرمایش شما بالجداب نماند و امر
____________________
 -1ودا و فرشتگانش بر روان پاک پییمبر درود می فرستند؛ شما هم ا اهی ایمان ،بر او درود بفرستید و سالم گدیید (و تسلیم فرمان او
شدید)؛ آیه  56سدره ( 33اح اب).

162

هم بر آقایان جلسا و برادران ع ی م مشتبه نگردد ،مختصراً عرض می نمایم.
اوالً در این آیه ،منع از سالم و صلدا بر دیگر ننمدده ،فقط امر می فرماید که بر مسلمانان الزم است کژه بژر آن
حار صلدا بفرستند.

َ
ثانیاً همان وداوند متعال که این آیه را نازل فرمدده در آیه  132سدره ( 33صافا ) مژی فرمایژدَ :سنالم َ َ ٰ
َع
َ
اس َ .
ی ِ

ْ
إِل

یکی از وصایص ب رگ واندان رسالت همین است که در قرآن همه جا سالم مخصدص بانبیاء عظام مژی نمایژد و
َ ٰ ُ ٰ َ ٰ ُ َ
َ
َ
َع نُنح ف الْ ٰعالَم َ
َع إب ْ ٰراه َ
()1
می فرمایدَ :سال ٰم َ ٰ
یم َ ،سال ٰم َع من و هارو
 ،سال ٰم ٰ ِ ِ
ِ
ِ
َ
که می فرمایدَ :سالم
ولی در هیچ کجا قرآن سالم بر اوالد انبیاء ننمددند ،مگر به اوالدها واتم االنبیاء

ََٰ ْ َ
اس َ ( .یس)یکی از نام ها واتم االنبیاء است.
َع إِل ی ِ
متنتی ی

و الین که س وت مبت ک پیغابج

می بتشد

چدن می دانید که در قرآن مجید پنج اسم از دوازده اسم پییمبر برا م ید بینایی امت ذکر گردیژده و آن پژنج اسژم
ْ
مقدس ،محمد و احمد و عبد اهلل و ندن و یس است و در اول سدره  36می فرماید :یس َو الْ ُق ْ
احلَکیم إنَّکَ لَمن َ
آ
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ال ُم ْر َس ُِ َ ()4یا حرف نداء و س نام مبارک آن حار و اشاره به حقیقت و سژدیت اعتدالیژه ظاهریژه و باطنیژه آن
حار می باشد.
ورالب :علِّت اینکه میان حروف تهجّی (س) نام مبارک آن حار گردیده است چیست؟
العی :عرض کردم اشاره ایست بعالم معنی و حقیقت اعتدال آن حار ؛ چه آنکه حای مقام واتمیت کسژی اسژت
که وجددش به حد اعتدال رسیده باشد و آن وقتی است که ظاهر و باطن او یکسان باشد و این مرتبه در وجدد اقژدس
آن حار مدجدد بدده ،فلذا با حرف (س) اثبا مقام برا آن حار
____________________
 -1این آیا در سدره ( 33الصافا ) می باشد(.آیا .)122 ،123 ،33
 -2سدگند به قرآن حکیم که تد قطعاٌ از زسدالن (ودا) هستی( .سدره یس ،آیا .)3-1
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می نماید.
به بیان ن دیک تر به فهم عمدم آنکه در میان حروف تهجّی ،فقط (س) است که ظاهر و باطن آن مساو اسژت؛ بژه
این معنی که از برا هر یک از حروف بیست و هشت گانه تهجّی در ن د علما علم اعداد زبژر و بیّنژه ایسژت کژه در
مدقع تطبیق زبر و بیّنة هر حرفی قطعاً یا زبرش زیادتر است یا بیّنه اش.
ورالب :قبله صاحب! ببخشید من جسار می نمایم ،چدن که برا فهم مطالب بی طاقتم ،مستدعی است در این شبها
مطالب را به قسمی ساده و واضح بیان نمایید که مدرد تدجّه و قابی قبدل فهم همه ما باشد ،چدن معنژی زبژر و بیّنژه را
نفهمیدیم ،متمنی است با بیان ساده تدضیح دهید تا حیِّ معمّا گردد.
العی :اطاعت می شدد .زبر عبار از صدر حرف است که رو کاحذ ندشته می شدد ،و بیّنه آن زیادتی است که
در وقت تلفظ معلدم می آید.
(س) در رو کاحذ یک حرف است ،ولی در وقت تلفظ سه حرف می شدد :س و

و ن در تلفظ

و ن باو زیژاد

می شدد ،چدن در میان بیست و هشت حرف تهجّی ،فقط (س) است که در مدقع تطبیق ،حساب زبر و بیّنه اش مساو
می باشد.
(س) شصت عدد است بیّنه اش هم که عبار از

و ن باشد شصت است

به همین جهت وطاب می کند در قرآن مجید بخاتم االنبیاء

(-)12ن ()52می شدد شصت.

یس اشاره به ظژاهر و بژاطن پییمبژر؛ یعنژی ا

کسی که از حیث ظاهر و باطن واجد اعتدال می باشی.
مجال الز آل یتسین آل محادالود

َ ْ
پس چدن (س) نام مبارک آن حار می باشد در این آیه شریفه می فرمایدَ :سال ٰم ٰ
اس َ یعنژی سژالم
َع ِإل یٰ ِ

بر آل محمّد

.

حتفظ :این بیاناتی است که شما می وداهید با سحر کالم اثبا نمایید و االِّ در میان علماء چنین معنایی نیامژده کژه
سالم بر آل یس باشد.
العی :تمنی می نمایم در منفیّا بطدر ج م کالمی نفرماییژد ،بلکژه بطریژق تردیژد بفرماییژد کژه در مدقژع جژداب
افسردگی حاصی نگردد .اگر شما از کتب علما
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ودد بی وبرید یا باوبرید و صال در تصدیق نمی دانید ،ولی ما از کتب شما با وبر و انکار حق هم نمی نماییم.
در کتب علما ب رگ شما زیاد اشاره به این معنی شده است؛ از جمله ابن حجر مکِّی متعصّب در ذیی آیژه سژیم از
آیاتی که در صرالع محجقه( )1در فاایی اهی بیت نقی نمدده ،ندشته است که جماعتی از مفسرین از ابن عباس (مفسّژر
و حبر امت) نقی نمدده اند که ان المراد بذلک سالم علی آل محمد؛ یعنی مراد از آل یاسین ،آل محمّدند .پس سژالم بژر
آل یس یعنی سالم بر آل محمّد؛ و می ندیسد که امام فخر راز ذکر نمدده است:

َ َ ََ
َع إ ْل یَاس َ
ٰ
یست ووه فی خاسه الشیتء فی الرسّال قتل الرسّال علی أیهت الرنبی و قتل سالم
الن أهل بیته
ِ
ِ
ّ ُ َْ
الرصال علیه و علیه فی الرتشهد و فی الرطهت قتل تتتری َه یت طتهج و قتل َو ُی َط ِه َرک ْم تط ِهریا و فی تحجی الرصدقه و
ُ َّ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َّ ْ َ َ َّ َ
ُْ ْ ُ
اّلل فَاتَّب ُ
فی الراحبه قتل تتتری قُ ْل إ ُکنتُ ْم ُحتبن َ َّ َ
ک ُم َّ ُ
نندَ
اّلل و قتل قل ل أسألکم عُی ِه أجرا ِإل الم
نِن ُی ِبب
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
()2
ِِف الْ ُق ْر َ ٰ
ب .
و فی

و سیّد ابی بکر بن شهاب الدّین علد در رشفه الصاد من بحر فاایی بنی النِّبی الهاد ( )3از جماعتی از مفسرین از
ابن عباس و نقاش از کلبی نقی نمدده که مراد از آل یس در آیه ،آل محمّدند و امام فخر راز تفسیج کبیج( )4ذیی همین
آیه شریفه و جدهی در معنی آیه نقی نمدده ،در وجه دوم گفته است :مژراد از الیاسژین ،آل محمّژد (سژالم اللِّژه علژیهم
اجمعین) اند.
____________________
 -1صداعق المحرقه ،ص.143
 -2اهی بیت آن حار در پنج چی با آن حار برابر می کنند :اول ،در سالم فرمدده :سالم بر پییمبر ب رگدار ،و نی فرمژدده :سژالم
بر آل یس (یعنی سالم بر آل محمد) و دوم ،در صلدا بر آن حار و بر ایشان در تشهد نماز .سیم در طهار  .وژدا متعژال فرمژدده
است :طه؛ یعنی ا طاهر و درباره آنها آیه تطهیر را نازل فرمدده ،و چهارم ،در تحریم صدقه که بر پییمبر و اهی بیت آن حاژر  ،صژدقه
حرام است .پنجم ،در محبت که ودا تعالی فرمدده :بگد اگر شما دوست می دارید ودا را ،پس متابعت نمایید مرا تا دوست بدارد وژدا،
شما را و درباره اهی بیت آن حار فرمدده :محمد بگد (بامت) ،من اجر و م د از شما نمی وداهم ،مگر دوسژتی ذو القربژی و اهژی
بیت من (.صداعق المحرقه ،ص.)143
 -3رشفة الصاد من بحر فاایی النبی الهاد  ،ص.56
 -4تفسیر کیبر ،ج ،26ص.162

165

ََ ْ
َ
و نی ابن حجر در صرالع ( )1آورده که جماعتی از مفسّرین نقی نمدده اند از ابن عباس کژه گفژتَ :سنالم ٰ
َع ِإل
َ
اس َ  ،سالم بر آل محمّد است.
ی ِ
و اما راجع بصلدا بر اهی بیت طهار  ،امر

است مسلِّم بین الفریقین حتِّی بخار ( )2و مسلم( )3هژم در صژحیحین

ودد تصدیق دارند که پییمبر فرمدد“ :بین من و اهی بیت من در صلدا جدایی نیندازید”.
صلرال بج آل محاد(

)سن و

تشهد واتز والاب الس

مخصدصاً بخار در صحیح( )4و مسلم در صحیح( )5و سلیمان بلخی حنفی در ینابیع المدد ( )6حتی ابن حجر متعصّب
َ
َ ُ
در صداعق( )3و دیگران از علماء ب رگ شما از کعب بن عج ه نقی می کنند که چدن آیه إ َّ ٰ َ
اّلل َو َمالٰئِکتَه یُ َصنُن
ِ
ََ
َع َّ
انل ِّ
یب الخ نازل گردید ،عرض کردیم“ :یا رسدل اللِّه! طریقه سالم کردن بر تد را دانسژتیم .کیژف نصژلی علیژک؛
ِ
چگدنه صلدا بر شما بفرستیم ”.حار فرمددند“ :به این طریق صلدا بفرستید اللهم صی علی محمد و آل محمد”
و در روایا دیگر کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید.
و امام فخر راز در تفسیج کبیج( )8نقی می نماید که از رسدل اکرم
بفرستیم ”.فرمددند بگدیید:

سؤال نمددند“ :چگدنه صلدا بژر شژما

امهلل صل َع حمم و َع آل حمم کما صُیت َع ابراهیم و َع آل ابراهیم و بارک َع حممن و َع آل حممن

کما بارکت َع ابراهیم و َع آل ابراهیم انک ْحی جمی .
____________________
 -1صداعق المحرقه ،ص.148
 -2صحیح بخار  ،ج ،4ص.126
 -3صحیح مسلم ،ج ،2ص.126
 -4صحیح بخر  ،ج ،4ص.118
 -5صحیح مسلم ،ج ،2ص.16
 -6ینابیع المدد  ،ج ،3ص.363
 -3صداعق المحرقه ،ص.143
 -8تفسیر کبیر ،ج ،25ص.223
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و ابن حجر( )1همین روایت را با مختصر اوتالفی در الفاظ از حاکم نقی نمدده ،آنگژاه اظهژار عقیژده و رل نمژدده،

گدید :و فیه ریل ظتهج علی الن النمج بترصلرال علیه الرصلرال
امر به صلدا بر پییمبر

علی آره؛ یعنی در حدیث دلیی ظاهر است بر اینکژه

صلدا بر آل آن حار هم هست؛ و نی روایت نمدده است که فرمدد :ن تصلرال علیّ

الرصال الربتجال؛ یعنی صلدا بترا و بریده بر من نفرستید عرض کردند“ :یا رسدل اللِّه! صلدا ابترا کدام است؟” فرمدد:

“اینکه بگدیید :امهلل صل َع حمم  ،بُکه بگنئی  :امهلل صل َع حمم و َع آل حمم ”.
و نی از دیلمی( )2نقی نمدده که رسدل اکرم

فرمدد :الدعاء محجدب حتی یصلی علی محمد و آله؛ یعنژی دعژا

در حجاب می ماند(و مستجاب نمی شدد) تا صلدا بر محمّد و آل محمّد بفرستند.
و از شافعی نقی می کنند که گفت:
ساااااارل الهلل حاااااابک

فاااااجض مااااان الهلل فااااای الرقاااااجآن الو راااااه

یاااااات الهاااااال بیااااا

کفااااااتک ماااااان عظاااااای الرقااااااد الوکاااا ا

()8

نظر به فرمدده رسدل اکرم

ماااان راااا یصاااال علاااایک ن صااااال رااااه

که :الصاله عمند ادلی ا قبُت قبل ما سناها و ا ردت رد ما سناها؛ ( )4قبژدلی

تمام اعمال بسته به نماز است و نظر باوبار که عرض شد ،قبدلی نماز هم به صلدا بژر محمّژد و آل محمّژد اسژت؛
چنانچه شافعی ودد اقرار نمدده است.

و سید لبی بکر بن شهاب الدین علد از کتاب شفه الرصّت ی من بحج
____________________
 -1صداعق المحرقه ،ص.143
 -2صداعق المحرقه ،ص -148ینابیع المدد  ،ج ،2ص.343
 -3ا اهی بیت رسدل اللِّه! دوستی شما را ودا در قرآن مجید واجب نمدده .در ب رگی مقام و مرتبه شما همین بس است که هر کسی بر
شما صلدا نفرستد ،نماز او قبدل نمی شدد (مراد شافعی ،صلدا در تشهد نماز است که اگر عمداً ترک کنند ،باعث بطالن و عدم قبژدلی
نماز است)( .صداعق المحرقه ،ص.)148
 -4نماز ستدن و نگاهبان دین است؛ اگر نماز قبدل شد ،ما سدا آن از اعمال قبدل می شدد و اگر نماز رد شد ،ما سدا آن هژم رد مژی
شدد( .منهاج الصالحین ،ج ،1ص.)132
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فضتئل بنی الرنبی الرهت ی( )1بیاناتی در وجدب صلدا بر محمّد و آل محمّد دارد و دالیلی از نسایی و دارقطنی و ابژن
حجر و بیهقی از لبد بکر طرطدسی از لبد اسحاق مروز و از سمهدد و ند و در تنقیح و شیخ سراج الدین قصژیمی
در تشهد نماز واجب است که چدن وقت گذشته ،از

یمنی آورده که صلدا بر آل محمّد بعد از نام مبارک محمّد

بیان مفصّی آن صرفنظر نمدده و قااو را بامیر پاک آقایان واگذار می نمایم.
پس آقایان تصدیق می فرمایید که سالم و صلدا بر اهی بیت پییمبر

بدعت نیست ،بلکژه سژنِّت و عبژادتی

است که دستدر ودد پییمبر است و انکار این معنی را قطعاً نمی کننژد ،مگژر وژدارج و نداصژب و متعصّژبین عنژدد و
مبیاین لجدج وذلهم اللِّه که امر را بر برادران اهی سنِّت مشتبه نمدده و می نمایند.
بدیهی است کسانی که در این حکم ،قرین واتم االنبیاء

هستند و در ذکر مقدم بژر حیرنژد ،قیژاس آنژان بژر

دیگران نمددن و دیگران را بر آنها ترجیح دادن از سفاهت و جهالت یا تعصّب و بی وبر است.
در این مدقع چدن شب از نصف گذشته و آثار کسالت در بعض جلساء ظاهر مجلس را وتم نمددیم؛ پس از صژرف
چا و قرار اینکه فردا شب زودتر تشریف بیاورند؛ متفرِّق گردیدند.
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السه سی ریله یکشنبه  21اب 9841
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132

السه سی ریله
یکشنبه  21اب 9841
(از نماز میرب فارغ شدیم ،آقایان تشریف آوردند .بعد از تعارفا معمدله ،مشیدل صرف چژا شژدند .داعژی هژم
نماز عشاء را واتمه داده ،با ویال آسدده برا اصیا کلما آقایان حاضر شدم).
حاتفظ :قبله صاحب! دیشب که به من ل رفتیم ویلی ودد را مالمت کردم که چرا ما دقت بیشژتر در بژاب عقایژد
ارباب ملی نمی کنیم و فقط ببعض کتب متعصّبین(بقدل شما) اکتفا می کنیم که حقیقت از ما پدشیده ماند.
ُ ْ َ ٰ ْ ُ َّ ُ ْ ٰ َ ُ
ابلا ِلغنه  )1(،مجلژس
ِلَف احلجنه
العی :از آنجایی که ودا تعالی در آیه  143سدره ( 6انعام)می فرماید :قنل ِ ِ
دیشب حجّتی از حجج الهی بدد که آقایان در ابتدا صحبت قدر از عاد بیرون آمده و با دید انصاف و علم و عقی
بعرایض داعی تدجه نمایید و بدانید که آنچه را می گدیم ،رو مدازین علم و عقی و منطژق و حقیقژت اسژت ،و آنچژه
بسمع مبارک آقایان رسانیده و ذهن شما را مشدب نمدده اند ،رو عناد و لجاج مردمان متعصّب ودد وداه بدده است.
ودا را شاهد می گیرم که در این مجالس هیچ نظر ندارم که در گفتار ودد حالب آیم و آقایان را میلژدب نمژایم،
بلکه مانند همیشه هدف و مقصدم دفاع از حریم تشیّع و ابراز حق و حقیقت است.
حتفظ :از جمال بیانا دیشب شما کشف شد که شیعه بر طبقا مختلفه می باشژند .آیژا کژدام طبقژه از شژیعه را
ذیحق و گفتار و عقاید آنها را حق می دانید؟ چنانچه ممکن است طبقا شیعه را برا روشن شدن مطلب بیان فرمایید
که ما بدانیم در کدام قسمت وارد بحث شدیم.
____________________
 -1بگد :دلیی رسا (و قاطع) برا ودا است(دلیلی که برا هیچ کس بهانه ا باقی نمی گذارد).
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العی :شب گذشته عرض نکردم که شیعه بر طبقا مختلفه هستند ،بلکه شیعه بآن معنی که شر دادم؛ یعنی بندگان
مطیع ودا و پییمبر و پیروان واندان رسالت به امر آن حار  ،یک طبقه بیشتر نیستند ،ولی طبقا بازیگر بنام تشیّع
وددنمایی و مردم جاهی بی وبر را بدور ودد جمع نمددند و از نام مقدّس شیعه سدء استفاده نمدده و عقاید باطی بلکه
کفر و زندقه را باین نام میان مردم انتشار دادند ،لذا مردمان بی وبر که تحقیق در حقژایق نمژی نماینژد ،بنژام شژیعه در
تاریخ از آنها یاد نمدده اند و آنها چهار طبقه اصلی هستند که از آن چهار طبقه اصلی هم فقط دو فرقه باقی مانده اند و
دو فرقة آنها بکلِّی از میان رفته اند و از هر طبقة آنها طبقا دیگر پیدا شدند.
و آن چهت فجقه عبت تند :الز زیدیه و کیستویّه و قدالحیّه و غال .

عقتید زیدیه
فرقه اول زیدیه می باشند و آنها کسانی هستند که ودد را اتباع زید بن علی بن الحسین
از امام زین العابدین

می دانند و زید را بعد

امام می دانند و الحال در یمن و اطراف آن زیدیها بسیار می باشند.

عقیده آنها بر آن است که هر علد فاطمی که عالم و زاهد و شجاع باشد و عالوه وروج به سیف و شمشیر نمدده و
مردم را دعد بخدد نماید ،آن امام است.
و چدن جناب زید در زمان والفت هشام بن عبد الملک امد بداسطه فشار و ظلم بنی امیه در کدفه وروج کژرد و
شربت شهاد ندشید (چنانچه پریشب شر حال آن ب رگدار را بمناسبتی عرض نمددم) او را امام دانسته و پیژرو او
را بر ودد حتم می دانند.
و حال آنکه مقام جناب زید باالتر از آنست که چنین نسبتی را باو بدهند.
جناب زید از سادا ب رگ بنی هاشم بدده ،در زهد و علم و فای و فهژم و دیژن و ورع و عبژاد و شژجاعت و
سخاو  ،برجسته قدم و پیدسته قایم اللیی و صایم النهار بدده .رسژدل اکژرم
چنانچه از حار سید الشهداء لبا عبد اللِّه الحسین

رسیده که
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وبژر شژهاد آن جنژاب را داده،

فرمدد:

وضع رسنل اهلل ی ه َع صُیب قال یا حس سیخرج م صُبک رجل یقال هل زی یقتنل شنهی ا فناذا اک یننم

القیمه یتخطی هن و اصحابه رقاب انلا

و ی خُه اْلنه (.)1

ولی ودد جناب زید ابداً ادعا امامت نداشته و این تهمتی است که بآن حار نسبت داده اند و االِّ آن جناب ودد
را تابع و مطیع امامت برادر ب رگدارش حار امام محمّد باقر

می دانسته ،ولی بازیگرانی بعد از آن حار قایی

باصلی شدند که
ری

النمت من ال

فی بیته و ال خی ستج بل النمت کلّ فتطای عتر صترح ذو الی یخجج بترسی .

()2

مردم را دعد به امامت آن حار نمدده و تشکیالتی دادند به اصطال  ،دکانی برا پیشژرفت مقاصژد وژدد بژاز
نمددند و آنها پنج فرقه گردیدند :مییریه ،جارودیه ،ذکیریه ،وشبیه ،ولقیه.
عقتید کیستویه
فرقة دوم ،کیسانیّه بددند و آنها لصحاب کیسان مدال ،و آزاد کرده علیّ بن لبی طالب

بشمار می رفتند.

آنها قایی بامامت محمّد بن الحنفیّه فرزند ب رگ حار لمیر المؤمنین بعد از حسنین

بددند.

ولی جناب محمّد ودد چنین داعیه ا نداشته ،بلکه او را سیّد التابعین می گفتند در علژم و زهژد و ورع و تقژد و
اطاعت امر مدلی معروف بدده.
بعای بازیگرها دستاوی نمددند قایه مخالفت ها او را با حار سجاد امام زین العابدین

و دلیی بر ادعا

او قرار دادند .و حال آنکه اصی حقیقت این
____________________

 -1رسدل اکرم

دست مبارکش را گذارد بر پشت من و فرمدد“ :یا حسین ،زود است بیرون می آید از صلب تژد مژرد کژه او را

زید می گدیند .کشته می شدد در حال شهاد  .چدن روز قیامت شدد ودد و اصحابش پا می گذارند بر گردنها مردم و داوی بهشت می
شدند(.بحاراالندار،ج،46ص -133کفایة االثر ،ص( .)328بدیهی است مراد ،اصحابی هستند که بنام نهات در مقابی ظلم بنی امیژه بژا آن
حار قیام نمددند).
 -2امام نیست آن کسی که در وانه بنشیند و ودد را بپدشاند از مردم ،بلکه امام هر فاطمی ،عالم ،صالح ،صاحب رل است که وروج بژه
شمشیر بنماید(.من ال یحار الفقیه ،ج ،4ص- 34مجمع البحرین ،ج ،2ص.)328
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نبدد که ادعا امامت داشته ،بلکه مقصدد جناب محمّد از این مخالفتها اثبا مقام حار سجاد

امام چهارم بدده

که باین طریق مریدها جاهی و معتقدین ساد ودد را متدجه سازند که من واجد این مقام نیستم .کما آن که در همژان
مسجد الحرام ،بعد از ثبد حق در مقابی حجر االسدد و اقرار حجر به امامت حار سجاد

که در کتب اوبژار و

تداریخ مفصّالً ثبت گردیده ،لبد والد کابلی که سر سلسلة معتقدین به آن جناب بژدد ،بژا جمعژی از معتقژدین بامامژت
محمّد ،تبعیت از جناب محمّد نمدده و بامامت حار سجاد معترف شدند.
ولی یک عده از شیادها ،جمعی از عدام بی ورد بی وبر را بر آن عقیده نگاهداشتند باین بهانژه کژه جنژاب محمّژد
شکسته نفسی نمدده و در مقابی بنی امیه سیاست اقتاا چنین امر را نمدد .و االِّ امامت جناب محمّد مسلِّم اسژت و
بعد از وفا جناب محمّد هم ثابت ماندند و گفتند :جناب محمّد نمرده ،بلکه در شعب جبژی رضژد پنهژان گردیژده،
زمانی بیرون آید و جهان را پر از عدل و داد کند و ایشان چهار فرقه بدده اند.
مختت یها کجبیها السحتقیها حجبیه؛(وری بج الین عقید المجوز کسی بتقی واتود ).

عقتید قدّالحیه
طایفه سیم قدّاحیه اند؛ اصی مذهب این طایفه ظاهراً تشیّع ،ولی باطناً کفر محض است و اصی تشکیال این مذهب
بدست میمدن ابن سالم یا(دیصان)معروف به قدّا و عیسی چهار لختان در مصر شروع شد و باب تأویال را در قژرآن
مجید و اوبار بمیی ودد باز نمددند.
و از برا شریعت ظاهر و باطنی قرار دادند و گفتند :بژاطن شژریعت را وداونژد بپییمبژر و پییمبژر بعلژی و او هژم
بفرزندان و شیعیان والص تعلیم داد و گدیند :کسانی که باطن شریعت را دانستند از قید طاعت و عباد ظاهریه آزاد و
آسدده شدند.
و ایشان مذهب را بر هفت پایه قرار دادند ،به هفت پییمبر معتقدند و به هفت امام معترفند و امژام هفژتم را حایژب و
منتظر ظهدر آن هستند و ایشان دو طایفه بددند:
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وتصجیه :اصحاب ناصر وسرو علد که در اشعار و گفتار و کتابها ودد به نام شیعه ،بسیار مردم را بکفر و الحژاد
کشانیده و در طبرستان شیدع بسیار داشتند.
صبتحیه :طایفة دویم اصحاب حسن صبّا که اصالً اهی مصر و بایران آمده و واقعة اسفناک و فتنة ب رگ المد را
در ق وین برپا کرد و باعث قتلها فراوان شد که در تاریخ مفصّالً ثبت است که این مجلس مختصر مقتای شر مفصّی
حاال تاریخی آن نمی باشد.
عقتید غال
طایفة چهارم حالیه اند که پست ترین اقدام و طدایفی هستند که به نام تشیّع معروف شده اند و تمژامی آنهژا کژافر و
نجس و فاسد و مفسد می باشند و آنها هفت فرقة اصلی هستند:
سبتئیها منصر یها غجالبیها ب یغیها یتقربیها الساتعیلیها الز یه.

شر حاال و پیدایش آنها را شب گذشته مختصراً به اقتاژا مجلژس عژرض کژردم .مژا جامعژه شژیعه امامیژة
اثناعشریه ،بلکه تمام مسلمین دنیا از آنها و عقاید آنها بر و آنها را انجس از هر نجس و کافر ملحد بیدین می دانیم.
و هر عقیده ا به نام شیعه رو قاعده کفر و الحاد صراحتاً یا کنایتاً در السنه و افداه مشهدر و در بعض کتب عمژداً
یا سهداً درج گردیده ،بیشتر از این طایفه می باشند که ودد را شیعه علی می ودانند.
ولی جماعت شیعه امامیة اثناعشریه که زاید بر صد ملیدن جمعیّت در دنیا هستند ،از این عقایژد فاسژده دور ،بلکژه
اصی دین و مذهب پاک و لبّ و لباب شریعت را که بدسیله باب علم رسدل اللِّه علیّ بن لبی طالب لمیر المژؤمنین
رسیده ،در ن د آنها یافت می شدد.
عقتید شیته المتمیه الثنتعشجیه
طایفه پنجم ،شیعه امامیه و فرقة حقِّة اثناعشریه اند که لبّ لباب شریعت را مطابق عقی و نقژی دارا هسژتند و اصژی
شیعة واقعی اینها هستند و آن چهار فرقه شیعة قالِّبی اند.
و والصه عقیده این شیعیان حقیقی را برا شما به طدر فهرست عرض
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می نمایم تا بعدها نسبت ها حلط به آنها ندهید.
جامعة شیعه امامیه معتقدند بدجدد ذا واجب الدجدد حار احدیت جیِّ و عال که اوست واحد و لحد که شبیه و
عدیی و نظیر ندارد؛ نه جسم است و نه صدر ؛ نه جدهر است و نه عرض؛ و از جمیع صفا امکانیه معرِّا و مبژرِّا مژی
باشد؛ بلکه والق جمیع اعراض و جداهر است و شریکی در ولق مدجددا و افاضه فیدضا بر مدجددا ندارد.
بعای از عرفا صفا سلبیه پروردگار را بشعر آورده و گفته اند:
بیشاااجی

وااه مجکّااب باار و اساا وااه ااارهج وااه عااجض

السااا ومتاااتوی تااارغنی الن خاااتر

و چدن ذا واجب الدجدد هرگ رؤیت نشدد و از طرفی هم بایستی ولق را هدایت و راهنمایی نماید ،لذا رسژی و
فرستادگانی از جنس بشر برگ یده کامی عیار ،برا هدایت افراد بشر با دالیی و براهین و معج ا و بیّنا و دستدرا
کافیه ،به اقتاا حال و احتیاجا اهی هر زمان فرستاده که عدد آنها بسی بسیار و بیشژمار اسژت و تمژامی آنهژا در

تحت اوامر پنج پییمبر اولد الع م که ور شی النوبیتء و البجالهی خلیل الراجحان و مرسای کلای الهلل و عیسای و
الهلل-علی نبیّنا و آله و

باشند ،هاد و راهنما بشر بددند و پییمبر آور وجدد اقدس واتم االنبیاء محمد مصطفی

می باشد که دین و شریعت او تا روز قیامت باقی و بر قرار است.

جماعت شیعه معتقدند که حالل محاد حالل الری یر الرقیاه و حجالمه حجال الری یر الرقیاه و شجیتته مستاج الری
یر الرقیاه.

()1

و وداوند متعال از برا جمیع اعمال از نیک و بد س ا و ج ایی معین فرمدده که در بهشت یا دوزخ بآنهژا داده مژی
شدد.
و روز که برا س ا و ج ا اعمال معین گردیده یدم الج اء گدیند که بعد از تمام شدن عمر دنیا ،تمام والیق را از
نیک و بد من االوّلین و اآلورین همه را زنده می کند با همین بدن عنصر جسمانی(نه بدن لطیف و هدرحلیایی)بصحرا
محشر می آورد بعد از محاکمه و رسیدگی ،هر یک را
____________________
 -1حالل محمد حالل است تا روز قیامت،و حرام آن حار هم حرام است تا روز قیامت،و شریعت او هم باقی و مستمر اسژت تژا روز
قیامت( .بصایر الدرجا  ،ص.)168
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به ج ا ودد می رساند.
چنانچه در کتب آسمانی عمدماً بالخصدص تدرا و انجیی و قرآن مجید وبر داده است و سژند محکژم و ثابژت و
محقق ما همین قرآن کریم است که با سند متِّصی دست نخدرده و تحریف نگردیده از زمان رسدل اکژرم

بژه مژا

رسیده و ما عامی بدستدرا آن هستیم و امیدواریم که عند اللِّه مأجدر باشیم و به جمیع احکام واجبة مندرجه در ایژن
کتاب اقدس اعظم از قبیی نماز و روزه و زکاه و ومس و حج و جهاد و حیره معتقدیم.
و همچنین به فروعا و واجبا و مستحبا و دستدراتی که به وسیله رسدل ودا به ما رسیده ،معتژرف و عژازم و
جازم به عمی با تدفیقا وداوند متعال هستیم.
و از جمیع معاصی و گناهان کبیره و صییره از قبیی شراب و قمار و زنا و لداط و ربا و قتی نفس و ظلم و حیر آنهژا
از آنچه در قرآن مجید و اوبار وارده منع از آنها گردیده ،اجتناب می نماییم.
و ما جماعت شیعه معتقدیم همان قسمی که احکام و دساتیر الهیّه ،آورنده ا دارد که وداوند متعال او را برگ یده و
به آدمیان معرفی نمدده ،بعد از وفا آورنده که رسدل ودا می باشد ،بایستی نگاه دارنده ا باشد که حافظ و حارس و
نگاهبان آن دین و شریعت باشد؛ همان قسمی که پییمبر و آورنده دین را ودا بر انگی د و به مردم معرفی نماید؛ وصیّ و
ولیفه و نگاهدار دین را هم بایستی وداوند انتخاب فرماید و به وسیله پییمبر بامت معرفی نماید؛ چنانچژه تمژام انبیژاء
بامر ودا متعال اوصیاء ودد را معرفی نمددند ،پییمبر واتم هم که اکمی و افای از همه آنها بدده ،برا جلژدگیر از
فساد و اوتالف ،امت را به حال وددشان نگذارده و اوصیاء ودد را به امر پروردگار رو سنِّت جاریه به آنهژا معرِّفژی
فرمدده.
و عدد آن اوصیاء منصدص رسدل اکرم

که از جانب ودا متعال معرفی شدند ،دوازده می باشد:

اوهلم سی الوصیا َع ب أب َالب فبع ه ابنه حس ثم اخنه احلس ثم ابنه َع زی العاب ی ثم ابننه حممن

باقر العُنم ثم ابنه جعفر الصادق ثم ابنه من

الٰکظم ثم ابنه َع الرضا ثم ابنه حمم اِل ثم ابنه َع انل ثم ابننه

حس العسکری ثم ابنه
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حمم امله ی و هن احلجه القائم اَّلی اغب ع النظار ل ع المصار ،یمأل اهلل الرض به قسطا و ع ل کمنا
مُئت ظُما و جنرا.

()1

اعتقاد شیعه امامیه آن است که این دوازده امام بر حق ،از جانب ودا بدسیلة پییمبر بما معرفی شدند کژه دوازدهمژی
آنها بنا بر اوبار متداتر و مستفیض که از علماء شما هم بسیار رسیده ،حیبت اوتیار نمدده ماننژد حیبتژی کژه در تمژامی
ادوار انبیاء و اوصیاء بدده و آن وجدد مقدس را وداوند ذویره قرار داده ،برا رفع ظلم و نشر عدل و مصلح کیِّ اسژت
که تمام اهی عالم انتظار ظهدر چنین مصلحی را دارند.
والصه جماعت شیعه معتقدند بجمیع احکام ومس که در قرآن مجید و اوبار صحیحه که بدسژیله روا معتبژره از
طرق اهی بیت طهار و عتر پاک رسدل اکرم

و مؤمنین نیک فطر  ،از صحابه واصّ آن حاژر بژه آنهژا

رسیده ،از اول باب طهار تا آورین باب دیا شکر می کنم وداوند متعال را که بداعی تدفیق عنایژت فرمژدد تژا از
رو تحقیق و منطق و برهان ،نه از راه تقلید آباء و امها باین عقاید مقدّسه معتقد و افتخار باین دین و مذهب دارم.
و هر کس در این دین و مذهب گفتگدیی دارد یا در شکّ و شبهه باشد ،داعی برا حژیِّ شژبها و اثبژا حقژایق
بحدل و قدّه پروردگار حاضرم( .صدا مؤذِّن برواست و مدقع نماز شد .پس از فراحت از نماز و صرف چژا جنژاب
حافظ افتتا کالم نمددند).
حتفظ :قبله صاحب! ویلی ممندن شدم که شر حاال فرق شیعه را بیان نمددید .ولی در کتب اوبار و ادعیه شژما
مطالبی وارد است که ظداهر آنها بر والف گفتار شما .کفر و الحاد شیعه اثنی عشریه را مخصدصاً می رساند.
العی :ودب است آن اوبار و ادعیه و مدارد اشکال را بیان فرمایید تا حقِّ
____________________
 ( -1اولین آن ها سید اوصیاء ،علی بن ابی طالب و بعد از او پسرش امام حسن سپس برادرش امام حسین سپس پسر امام حسین علژی
زینت عالدان ،سپس پسرش محمد شکافنده علدم ،سپس پسرش جعفر صادق ،سپس پسرش مدسی کاظم ،سژپس پسژرش علژی الرضژا،
سپس پسرش محمد تقی ،سپس پسرش امام علی النقی ،سپس پسرش اما حسن عسکر  ،سپس پسرش محمد مهد و او حجژت قژایمی
است که از دیدگان نهان است نه از روزگار ،که وداوند زمین را به وسیله او پر از عدل و داد می کند ،همان طدر که پژر از ظلژم و فسژاد
شده بدد( ).ینابیع المدد  ،ج ،3ص -284حایة المرام ،ج ،4ص.)113
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آشکار گردد.
الشکتل الاع به خبج متجف
حتفظ :اوبار زیاد دیده ام ولی آنچه الحال در نظر دارم در تفسیر صافی( )1که بقلم یکی از علماء و مفسرین ب رگ
شما فیض کاشی می باشد ،وبر نقی می کند که روز حار حسین “الشهید بالطف” در مقابی اصژحاب ایسژتاد و
گفت:

أیها انلا  ،ا اهلل تعال جل ذکره ما خُق العباد ال َلعرفنه فاذا عرفنه عب وه و اذا عب وه استغننا بعبادتنه عن

عباده م سناه قال رجل م اصحابه باب انت و ایم یا ب رسنل اهلل (
اهل ک زما امامهم اَّلی َتب عُیهم َاعته.

)فما معرفه اهلل قال عُیهالسالم معرفنه

()2

ارالب الز الشکتل
العی :اوال باید بسلسله سند وبر تدجه کرد که آیا این وبر صحیح است یا مدثق و معتبر و حسن است یژا ضژعیف
قابی تدجه است یا مردود؟ بر فرض صحّت ،بخبر واحد نتدان نصدص صریحة در تدحید از آیا قرآن مجید و اوبار
متداتر از طرق آل اطهار و لیمة هد سالم اللِّه علیهم اجمعین را از ظداهر ودد منصرف ساوت.
شما چرا این همه اوبار و احادیث و گفتار لیمة دین را در تدحید و مناظراتی را که ب رگان از لیمه اثنی عشر که در
مداقع مقتای با مادّیین و دهریین نمدده اند و اثبا تدحید والص فرمدده اند نمی بینید و بآنها تدجه نمی نمایید؟
در حالی که تمام تفاسیر مهمه شیعه و کتب اوبار از قبیی تدحید مفاِّی و تدحید صژدوق و کتژاب تدحیژد از بحژار
االندار عالمة مجلسی قدّس اللِّه اسرارهم و سایر کتب
____________________
 -1تفسیر صافی ،ج ،5ص.35
 -2ا مردم ،وداوند جی ذکره ولق نفرمدده است بندگان را مگر برا شناوتن او؛ پس زمانی که او را شناوتند ،عبادتش کردند و همین
که عباد کردند مستینی شدند بعباد او از عباد هرچه حیر او است مرد از اصحاب عرض کرد“ :پدر و مادرم فژدا تژد بژاد پسژر
پییمبر! حقیقت معرفت ودا چیست؟” فرمدد“ :معرفت و شناوتن اهی هر زمان است؛ امامی را که اطاعتش بر ایشان الزم اسژت( ”.کنژ
الفداید ،ص.)151
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تدحیدیه علما ب رگ شیعه امامیه ،مملد از اوبار متداتره از اهی بیت طهار است.

چرا رساله (الرنک

النعتقت یّه) ابد عبد اللِّه محمّد بن محمّد بن نعمان معروف به (مفید) که از مفاور علما شیعه در

قرن چهارم و متدفی سال  413قمر بدده ،و همچنین اوایی المقاال فی المذاهب و المختارا تژألیف آن ب رگژدار را
مطالعه نمی کنید و نی مراجعه نمی نمایید به کتاب احتجاج( )1شیخنا االجیِّ ابد منصدر احمد بژن علژی بژن لبژی طالژب
الطِّبرسی ،تا بدانید امام بر حق حار رضا

و السّالم چگدنه در مقابی مخالفین و منکرین تدحید ،اثبژا تدحیژد

والص فرمدده ،که می گردید وبرها واحد متشابهی را پیدا می کنید و بآنها اتکاء نمدده و شیعیان را مدرد حمله قژرار
می دهید؟
چه ودش گدید شاعر عرب:
و فاااااای عیناااااا

أ تبصااااااج فاااااای الرتااااااین مناااااای الرقااااا ی

الرجاااااا

ن تبصااااااج

()2

مثی اینست که آقایان محترم بکتابها وددتان دقیق نمی شدید تا ورافا و مدهدما بلکه کفریا مندرجة در آن
کتابها را که یاحک به الثکلی است ببینید و از وجالت سر بلند ننمایید ،حتِّی در صحا معتبره وددتان بقژدر اوبژار
ونده آور نقی شده که عقی را مبهد و حیران می نماید.
حتفظ :ونده آور گفتار و کلما شما است که تخطئه می نمایید کتبی را که در عظمت و ب رگژی ماننژد آن نیامژده،
مخصدصاً صحیحین بخار و مسلم که عمدم علما ما اتفاق دارند بقطعیّت احادیث مندرجة در آنها و اگر کسی انکار
این دو کتاب و اوبار مندرجه در آنها را بنماید و در مقام تخطئه آنها برآید ،در حقیقژت انکژار اصژی مژذهب سژنِّت و
جماعت را نمدده؛ زیرا که مدار اعتبار این جامعه بعد از قرآن مجید باین دو کتاب ب رگ است؛ چنانچه ابن حجر مکِّژی

در اوّل صداعق محرقه( )3اگر به نظرتان رسیده باشد ندشته است :الرفصل فی بیتن کیفی هات (الی کیفیاه خالفاه أبای
بکج)
____________________
 -1احتجاج ،باب ،283-282ص.365-353
 -2آیا می بینی در چشم من ری ه واشاک را اما در چشم ودد چدب ورما را نمی بینی؟ (کنایه از اینکه عیب کدچک مرا می بینی ولژی
عیب ب رگ ودد را نمی بینی؟).
 -3صداعق محرقه ،ص.14-3
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وی الرشیختن الربخت ی؟و مسل فی صحیحیهات الرل ین هات الصح الرکتب بتد الرقجآن بتاات من یتتد به.

نن النماه الاتاتا

بدیهی است که اوبار مندرجه در صحیحین قطعی الصّدور است از جناب رسدل اکژرم

علی قبررهات و کل مت الاتات النمه علی قبرره مقطر فات فی الرصحیحین فاقطر به؟

()1

پس چگدنه ممکن است کسی جرل نماید بگدید در ایژن دو کتژاب کفریژا و ه لیژا و ورافژا و مدهدمژا
مدجدد است؟
الخبت خجالفی

صحیحین بخت ی و مسل

العی :اوّال در جمله از بیاناتتان که فرمددید این دو کتاب مدرد قبدل تمام امت است ،اعتراضا علمی وارد است و
این ادعا شما استناداً به قدل ابن حجر علماً و عمالً و منطقاً مردود یک صد میلیدن مسلمان با علم و عمی می باشژد؛
پس اجماع امت در اینجا مانند همان اجماعی است که برا صدر اسالم در امر والفت قایی شدید!
ثانیاً آنچه داعی می گدیم ،با برهان و دلیی است؛ آقایان محترم هم اگر دید رضا را به بندید و با دیده حقیقت بژین
به آن کتاب ها نظر کنید ،می بینید آنچه ما می بینیم و مانند ما و تمام عقال ،از مندرجا آنها متحیر و متبسژم وداهیژد
شد؛ چنانچه بسیار از اکابر علماء وددتان مانند دارقطنی و ابن ح م و شهاب الدین لحمژد بژن محمّژد قسژطالنی در
ال شت الرست ی( )2و عالِّمه ابد الفای جعفر بن ثعلب شافعی در کتاب النمتت فی الحکت الرسات و شیخ عبد القادر بژن
محمّد قرشی حنفی در جداهر المایئه فی طبقا الحنفیه و شیخ االسالم لبد زکریا ندو در شج صحیح( )3و
____________________
 -1در بیان کیفیت والفت لبی بکر که روایت نمددند؛ شیخان بخار و مسلم در صحیحین ودد که صحیح ترین کتابها است بعد از قژرآن
به اجماع امت ،برا آنکه امت اجتماع بر قبدل آنها نمددند و هرچه را که امت اجتماع بر قبدل آنها بنمایند ،مقطدع است؛ پژس بژه همژین
دلیی احادیث مندرجه در صحیح بخار و مسلم مقطدع الصدور است.
 -2ارشاد السار  ،ج ،1ص.33
 -3شر صحیح مسلم ،ج ،5ص.123-122
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شمس الدین علقمی در کرکب منیج شج اتمع الرصغیج و ابن القژیم در زال الراتات فای هادی خیاج الرتبات ( )1و
باالوره جمیع علما حنفیه و دیگران از اکابر سنیّه ،صریحاً در مقام نقد و انتقاد ببعض احادیث صاحیحین بژر آمژده و
اعتراف دارند که بسیار از احادیث ضعیفة حیر صحیحه در صحیحین مدجدد است؛ چه آنکه هژدف بخژار و مسژلم
جمع اوبار بدده نه دقت در صحّت آنها و بعض از محقِّقین علماء وددتان مانند کمال الدین جعفژر بژن ثعلژب در بیژان
فاایح و قبایح روایا صحیحین و نشر مثالب و معایب آنها ،سعی بلیغ نمدده اند و اقامه دالیی و براهین در ایژن بژاب
بارز و آشکار می باشد.
پس تنها ما نیستیم که تحقیق در مطالب می نماییم که مدرد حمله شما قرار گیریم بلکژه اکژابر علمژاء وددتژان کژه
محقِّق در حقایق بدده ،این قبیی بیانا را نمدده اند.
حتفظ :ودب است از دالیی و براهین ودد برا اهی مجلس بیان کنید تا قااو بحق کنند.
العی :گرچه گفتگد ما در این مدضدع نبدده و اگر بخداهم وارد این بحث گردم از رشته سؤال شما باز می مژانم،
ولی برا اثبا مرام بچند نمدنه ا مختصراً اشاره می نمایم:
الخبت

ؤی الهلل تتتری الز الهل سن

اگر شما اوبار کفرآمی حلدل و اتحاد و عقیده بجسمانیّت و رؤیت پروردگار جیِّ و عال را که دیده می شدد در دنیا
و یا در آور علی اوتالف العقاید(چنانچه عدّه ا از حنابله و اشاعره قایلند)بخداهید مطالعه نمایید ،مراجعه کنیژد بژه
کتب معتبره وددتان مخصدصاً صحیح بخت ی( )2باب فای السجدد من کتاب االذان و نی باب الصراط من کتاب الرقاق
و در صحیح مسل ( )3باب اثبا الرؤیه المؤمنین ربهم فی
____________________
 -1زاد المعاد ،ص.382
 -2صحیح بخار  ،ج ،1ص.135
 -3صحیح مسلم ،ج ،1ص.112
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االور و امام احمد حنبی در مسند( )1به ودبی به دست می آورید .من باب نمدنه ،دو وبر از همژان ابژداب را بعژرض

محترمتان می رسانم که از ابد هریره روایت می نمایند که الن الرنت ت فج و تتقیظ تقیّظت شدیدال فال تسکن حتای یضاع
الرجب قدمه فیهت فتقرل قط قط حسبی حسبی.

()2

و نی از ابد هریره روایت نمدده اند که جماعتی از مردم از رسدل اکرم

سؤال نمددند:

یت سرل الرلّها هل وجی بنت یر الرقیاه؟ قتل :وت هل تضت ون فی ؤیه الرشا
سحتب؟ قتررال :ن یت سرل الهلل و هل تضت ون فی ؤیه الرقاج ریله الربد صحرال رای

بترظهیج صاحرال رای

متهات

فیهات ساحتب؟ قاتررال :ن یات

سرل الهلل قتل:مت تضت ون فی ؤیه الهلل یر الرقیاه؟! إن کات تضت ون فی ؤیه الحدهات إذال کاتن یار الرقیااه الذن
مؤذن ریتبع کل المه مت کتو تتبد فال یبقی الحد کتن یتبد غیج الهلل من النصنت و النوصتب الن یتستقطرن فی الرنات
حتی الذال ر یب الن من کتن یتبد الهلل من بج و فتاج التته
الوت بک فیقرررن وترذ بتهلل من
فیکش
الو

ب الرتتراین فی ال وی صر من الرتی أو فیهات فیقارل

ن وشجک بتهلل شیئت فیقرل هل بینک و بینه آیاه فتتجفرواه بهات؟!فیقررارن وتا

الهلل عن ست ث یجفترن ءوسه و قد تحرل فی صر الرتی أو فیهت الول مج فقتل الوت بکا فیقررارن
بنت.

()3

____________________
 -1مسند احمد ،ج ،2ص.235
 -2صدا شعله پیدسته رو بازدیاد می رود و آرام نمی گیرد تا آنکه وداوند پا ودد را در میان آتش نهاده امر می کنژد تژا ایژن زمژان
کافی است.
 -3آیا ما می بینیم پروردگار ودد را در روز قیامت؟ فرمدد“ :آر آیا در وقت ظهر روز که آسژمان وژالی از ابژر اسژت از مشژاهده
ودرشید ضرر به شما می رسد؟” عرض کردند :نه .فرمدد“ :آیا دیدن ماه تمام را در شبهایی که آسمان از ابر والی است ،ضرر به شژما
می رساند؟” عرض کردند :نه .فرمدد“ :پس از رؤیت پروردگار در قیامت بشما ضرر نخداهد رسید همچنان که از دیدار یکژی از آن دو
ضرر به شما نمی رسد ،روز قیامت که شد از طرف وداوند اعالم می شدد هر گروهی معبدد ودد را تبعیت کند ،پس باقی نمانژد فژرد
که حیر از والق یگانه را پرستش کرده از بت ها ،مگر پرتاب می شدند در آتش به طدر که از اطراف بشر در وارج جهنم باقی نماند از
ودب و بد ،ج افراد که وداوند یگانه را پرستش کرده باشند در آن حال والق عالمیان می آید به صدر واصی که بشر می تدانژد او
را به بیند .پس فرماید من والق شما هستم مؤمنین عرض کنند پناه بخدا بریم اگر تد ودا باشی ما گروهی نیستیم که حیر از والق یکتا را
عباد کرده باشیم وداوند در جداب گدید :آیا بین شما و وداوند نشانه ا هست که بژه آن نشژانه وژدا را ببینیژد و بشناسژید؟ جژداب
گدیند :آر  .پس وداوند ساق پا ودد را باز کند(یعنی پا ودد را عریانا نشان دهد)آنگاه مژؤمنین سژر وژدد را بژاال کننژد و ببیننژد
وداوند را در همان صدرتی که دفعه نخست دیده بددند .پس فرماید :من ودا شما هستم .آنها هم اقرار کنند که تد ودا ما هستی”.
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شما را به ودا انصاف دهید آیا این ندع کلما کفرآور نیست که ودا ودد را مجسّم و بژا صژدر عنصژر ببشژر
نشان دهد و پا ودد را باز نماید؟
و ب رگترین دلیی بر اثبا گفتار ما ،آن است که مسلم بن حجاج ،بابی در اثبا رؤیه ودا متعال جژیِّ و عژال در
صحیح( )1ودد افتتا نمدده و اوبار مجعدله ا از ابد هریره و زید بن اسلم و سدید ابن سعید و دیگران نقی نمژدده کژه

علما ب رگ وددتان از قبیی ذهبژی در میا الن النعتادالل( )2و سژیدطی در کتژاب الرالرای الراصانرعه فای الحت یا
الرارضرعة و سبط ابن جدز در الرارضرعت ( )3جعلیّت آنها را مستدال بیان نمدده اند.
و اگر دالیلی بر ابطال گفتار آنها نبدد مگر آیا بسیار از قرآن مجید که صریحاً نفی رؤیت نمدده اند؛ از قبیی آیژه
ْ
ْ َ ْ ٰ َ َ ُ َ َّ ُ
ُْ ُ ُ َْْ ٰ ُ َ ُ َ ُْ
َ
ُ
()4
 123سدره (6انعام)که فرماید :ل ٰ ت ِرکه اْلبصار و هن ی ِرکُ اْلبصار و هن الُ ِطیف اخل ِبری ؛ و نی در آیژه 133
سدره هفتم(اعراف)در قصّة مدسی و بنی اسراییی نقی می فرماید که وقتی بر حسب فشار بنی اسژراییی ،جنژاب مدسژی

در مقام مناجا عرض کرد ب ال وی الوظج الری

قتل رن تجالوی (.)5

سید عبد الحی(امام جماعت اهی تسنِّن) :مگر نه از مدلی علی کرم اللِّه وجهه نقی است که فرمدد :ر العباد بات را
ال ؛ یعنی بندگی نمی کنم وداوند را که نبینم .پس معلدم می شدد حق تعالی دیژدنی اسژت کژه علژی چنژین کالمژی
فرماید.
____________________
 -1صحیح مسلم ،ج ،1ص.163
 -2می ان االعتدال ،ج ،3ص.453
 -3المدضدعا  ،ج ،1ص.318
 -4هیچ چشمی او را درک ننماید و او همة دیدگان را مشاهده می کند و او لطیف و نامریی و بهمه چی آگاهست.
 -5ودایا ودد را بمن آشکارا بنما تا تد را مشاهده نمایم .وداوند در جداب او فرمدد :هرگ تا ابد مرا نخداهی دید.
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ؤیه الهلل تتتری

نئل و الخبت بج عد

العی :جناب عالی فقط بیک جمله از وبر اشاره فرمددید .با اجازه آقایان تمام وبر را می ودانم ،آنگاه شما جداب

ودد را وداهید دریافت .این وبر را ثقه االسالم شیخ با عظمت محمّد بن یعقدب کلینی قدّس اللِّه سرِّه در بژاب البطاتل
الرجؤیه از کتاب ترحید الصرل کتفی( )1و شیخ ب رگدار صدوق ابد جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن مدسی بن بابدیژه
قمّی قدّس اللِّه تربته در کتاب تدحید ودد در باب ابطال عقیده رؤیه اللِّه چنین نقی نمدده اند از امام بحق نژاطق جعفژر
بن محمّد الصّادق

که فرمدد:

جا حرب ال أمری املؤمن

 .فقال:یا امری املؤمن هل رأیت ربک ح عب ته؟ فقال:ما کنت أعب ربا لنم أره

قال و کیف رأیته؟ قال :ل ت رکه العین ف مشاه ه البصار و لک رأته القُنب حبقایق الیما (.)2
پس از این جداب مدالنا لمیر المؤمنین

معلدم می شدد که مراد از رؤیت با چشم عنصر جسمانی نمی باشژد،

بلکه بندر ایمان قلبی می باشد و این معنی از ودد کلمه لن ،واضح و آشکار می شدد؛ چه آنکه می دانید لن برا نفژی
َّ ُ ْ ُ ُ ْ َ
اْلب ْ َص ُ
ار ؛ یعنی هرگ در دنیا و آور به هیچ
لبد استعمال می شدد و در این آیه شریفه تأکید است به آیه ل ت ِرکه
صدر وداوند دیده نمی شدد.
دالیی عقلیه و براهین نقلیه بر این معنی وارد است که عالوه بر محقِّقین علما و مفسّرین شیعه ،لکابر علماء وددتژان
از قبیی قاضی بیااو و جار اللِّه زمخشر در تفسیر ودد ثابت نمدده اند که رؤیه اللِّه تعالی محال عقلی است.
و هر کس معتقد برؤیه اللِّه گردد ،چه در دنیا و چه در آوژر قطعژا وژدا را محژاط وژدد قژرار داده و قایژی بژه
جسمانیت برا ذا با برکا او گردیده؛ چه آنکه تا جسم عنصر نباشد ،با چشم محسدس عنصر دیژده نگژردد و
چنین عقیده ا
____________________
 -1اصدل کافی ،ج،1ص.83
 -2عالمی(از یهدد)ودمت امیر المؤمنین

عرض کرد“ :یا امیر المؤمنین آیا در وقت عباد ودا را می بینی؟” حار فرمدد“ :مژن

ودایی را که نبینم عباد نمی نمایم ”.عرض کرد“ :چگدنه او را می بینی؟” فرمدد ذا بار تعالی را با چشم سر یعنی چشم عنصژر
نمی بینم بلکه او را با چشم قلب و ندر حقیقت ایمان می بینم( ”.تدحید صدوق ،ص ،123بیان فی معنی الداحدو.)...
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قطعا کفر است؛ چنانچه علماء ب رگ ما و شما در تفاسیر و کتب علمیة ودد ذکر نمدده اند که اینژک مژدرد بحژث مژا
نیست من باب شاهد جمالتی عرض شد.
و اما راجع بخرافا و مدهدما بسیار که در کتب معتبر شما ثبت است من باب نمدنه والصه ا از دو وبژر را
نقی می نمایم تا آقایان محترم ببعض وبرها واحد که قابی حیِّ و تأویی است از کتب شیعه ایراد نگیرید.
شما تصدر می نمایید صحا ستِّه مخصدصا صحیحین بخار و مسلم مثی کتاب وحی است .تمنِّا می نمژایم قژدر
آقایان با دیده انصاف و وروج از تعصّب باوبار آنها بنگرید تا آن قدر حلد ننمایید.
الشت به خجالفت صحیحین
بخار ( )1در باب من احتسی عریانا از کتاب حسی صحیح ودد و مسلم در صحیح( )2ودد در بژاب فاژایی مدسژی
و امام احمد بن حنبی در از مسند( )3و دیگران از علماء شما از ابد هریره نقی نمدده اند که در میان بنژی اسژراییی
رسم بدد همگی با هم بدون ساتر عدر در آب می رفتند ودد را شستشد می دادند ،در حالتی که به عدرتها هم نظر
می نمددند و این عمی در میان آنها عیب نبدد فقط حار مدسی در میان آنها تنها بآب می رفت که کسی عدر او را
نبیند .بنی إسراییی می گفتند ،علت آنکه مدسی تنها بعمی تیسیی می رود و از ما دور می نماید آنسژت کژه صژاحب
نقص است و قطعاً فتق دارد ،نمی وداهد ما او را ببینیم.
روز حار مدسی به کنار آبی رفت که حسی بنماید .لباس ها را در آورده ،باال سنگی گذارد و رفت در میژان

آب ،ففج الرحجج بثربه فجاح مرسی ب ثج یقرل ثربی حجج ثربی حجج حتی وظج بنرال الساجالئیل الرای سارأ مرسای
فقتررال و الهلل مت بارسی من ب س فقت الرحجج بتد حتی وظج الریه ف خ مرسی ثربه فطف باترحجج ضاجبت فار الهلل الن
بترحجج ودبت سته الو سبته!!.؛ یعنی سنگ با لباس مدسی فرار نمدد .مدسی در عقب او می رفت و می گفت
____________________
 -1صحیح بخار  ،ج ،1ص.33
 -2صحیح مسلم ،ج ،3ص.33
 -3مسند احمد ،ج.315 ،2
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لباسم ا سنگ ،لباسم ا سنگ (یعنی لباسم را کجا می بر ؟) آن قدر سنگ رفت و مدسی بژدون سژاتر عژدر در
عقبش رفت تا آنکه بنی اسراییی بعدر جناب مدسی نظر نمددند و گفتند :بخدا قسم مدسی نقصی نژدارد؛ یعنژی فتژق
ندارد! آنگاه سنگ از زمین برواست و جناب مدسی لباس ها را گرفت پس از آن با تازیانه سژنگ را زد بقسژمی کژه
شش یا هفت مرتبه سنگ ناله نمدد!
شما را به ودا انصاف دهید یک همچد عملی اگر با یکی از شماها آقایان محترم بشدد چقدر رکاکت دارد که بدنبال
لباستان برهنه در میان مردم بروید که عدر شما را ببینند(بر فرض اگر چنین پیش آمژد بشژدد ،آدمژی کنژار مژی
نشیند تا بروند و لباس او را بیاورند نه آنکه بدون ساتر عدر در میان مردم برود تا عدر او را ببینند).
آیا عقی باور می کند چنین عملی از مثی مدسی کلیم اللِّه ظاهر شده باشد؟ آیا باور می شدد که سنگ جامد حرکت
بنماید و لباسها مدسی را ببرد؟
سید عبد الرحی :آیا حرکت سنگ باالتر است یا اژدها شدن عصا؟ حرکت سنگ باالتر است یا معج ا نه گانة کژه
وداوند وبر می دهد؟
العی :به مثی معروف ودب ورد آمدوته اید لیک سدراخ دعا گم کرده اید ،آقا ع ی ما منکژر معجژ ا انبیژاء
نیستیم بلکه بحکم قرآن مجید مؤمن بمعج ا و ورق عادا هستیم ولی تصدیق بفرمایید که صدور معج ا و وژرق
عادا در مقام تحدّ می باشد که وصم را در مقابی صدور آن عمی عاج و حق را ظاهر نماید .آیا در این عمی چژه
تحدّ و ظهدر حقی بدده ج آنکه فااحتی بمیان آمده و عدر پییمبر ودا در میان ولق ظاهر گردیده.
سید عبد الرحی :کدام حق باالتر از آن بدده که حار مدسی را تبریه نماید که مردم بدانند فتق ندارد؟
العی :بر فرض که جناب مدسی صاحب فتق بدده ،چه ضرر به مقام نبدّ داشته؟ آنچه برا پییمبران نقص است،
نداقص ذاتی است از قبیی کدر و کر و لحدل بددن یا شش انگشتی و چهار انگشتی و لب شژکر (باصژطال ) یژا
فالج و شی مادر زاد بددن و امثال اینها و إالِّ نقایص جسمانی که بداسطة امراض پیدا می شدد ماننژد کژدر یعقژدب و
شعیب پییمبر در اثر گریه بسیار و جراحا بدن
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ایدب و شکستگی سر و دندان پییمبر واتم در جنگ احد و امثال اینها ،ضرر بمقام نبد نمی رساند.
فتق هم یکی از امراض جسمانی است که برا آدمی بعدها پیش می آید .چه اهمیتی داشته که بخداهژد او را تبریژه
نماید بظهدر ورق عاد و معج ه ا که منجر بهتک حرمت و کشف عدر پییمبر ودا شدد که بنی اسراییی عدر او
را ببیند؟
آیا این وبر از ورافا و مدهدما نیست که بگدیند جناب مدسی بدون ساتر عدر بدنبال لباس برود و به قدر
عصبانی شدد که سنگ را ب ند به قسمی که شش یا هفت مرتبه سنگ ناله ب ند؟ یا للعجب پییمبر ودا نداند کژه سژنگ
چشم و گدش و حسّ تأثر ندارد که او را ب ند و ناله جماد را بلند کند! -نعدذ باللِّه من هذه الخرافا .
سیلی ز ن مرسی به صر

مل

الرار

برا آنکه جناب آقا سید عبد الحی در مقام دفاع از ابد هریره و یا بخار و مسلم که بی فکر این قبیژی مجعژدال
ورافی را نقی نمدده اند بر نیاید ،به یک وبر ماحک تر اشاره می نمایم تا آقایان محترم قطع نمایند که صحا آنها آن
قسمی نیست که درباره آنها حلد نمدده اند.

بخار ( )1در صحیح ودد وبر ورافی عجیبی را نقی نمدده یکی در باب من أحب الردفن فی الن ض الراقدسه مان
()2

البرالب الرجنتئ و دیگر در باب وفا مدسی جلد دوم با اسناد صحیحه(بعقیده او)از ابد هریره و نی مسلم در صاحیح
ودد در باب فاایی مدسی ایااً از ابد هریره که گفت:
جا مُک املنت ال من

فقال :هل اجب ربک ،فُطم من

ع مُک املنت ففقأها! فرجع املُنک ال اهلل

تعال فقال :انک ارسُتین ال عب لک ل یری املنت ،ففقأ عیین.قال:فرد اهلل اَله عینه و قال :ارجع ال عب ی فقنل:

احلیاه تری فا کنت تری احلیاَ
____________________
 -1صحیح بخار  ،ج ،2ص.32
 -2صحیح مسلم ،ج ،3ص.122
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فضع ی ک َع منت ثنر فما تنارت بی ک م شعره فإنک تعیش بها سنه.

()1

و امام لحمد حنبی در مسند( )2و محمّد بن جریر طبر در تت ی ( )3ودد ضمن ذکر وفا حاژر مدسژی ،همژین
وبر را از لبد هریره نقی نمدده اند ب یادتی آنکه زمان مدسی ،ملک المد برا قبض رو بندگان ،ظاهر و علنژی مژی
آمد ،ولی بعد از آن زمان که مدسی سیلی بر صدر او زد و چشمش کدر شژد ،بژرا قژبض رو والیژق مخفیانژه و
پنهانی می آید (برا آنکه می ترسد مردم جاهی هر دو چشمش را کدر نمایند!!!)
(جمع کثیر شدیداً وندیدند).
اینک من از آقایان انصاف می وداهم این وبر از ورافا و مدهدما نیست که شما از شنیدنش ونده می نمایید و
من تعجب از ندیسندگان و نقی کنندگان چنین وبر می نمایم .که فکر ننمدده مطالب ورافی و مدهدم را چگدنه ب یر قلم
آورده اند؟!
الوصتف مراب بینتیی و السبتب ستت

الس

آیا عقی هیچ ذ عقلی قبدل می نماید که پییمبر اولدالع می مانند مدسی کلیم اللِّه العیاذ باللِّه آن قدر بژی معرفژت و
وشن باشد که عدض اطاعت امر پروردگار رسدل او را چنان محکم سیلی ب ند که چشمش را کدر بنماید؟
شما را به ودا اگر کسی بگدید که جناب حافظ را شخص ب رگی دعد مهمانی نمدده ،عدض قبدل دعد قاصد و
پیام آورنده را حافظ سیلی زده و
____________________
 -1ملک المد ودمت مدسی رسید ،عرض کرد :اجابت کن پروردگار را؛ پس جناب مدسی چنان سیلی به چشم ملک المد زد کژه
چشم او کدر گردید و بصدرتش ریخت .پس برگشت بسد پروردگار عرض کرد مرا فرستاد به سد بنده ودد که اراده مردن نژدارد
و چشم مرا کدر نمدد پس وداوند چشم ملک المد را برگرداند و فرمدد :برگرد به سد بنده من ،پس بگد اگر زنژدگانی دنیژا را طالژب
هستی ،دست ودد را بر پشت گاو بگذار؛ پس هرچه مد به دستت آمد به شماره هر یک آنها یک سال زندگانی وداهی نمدد.
 -2مسند احمد ،ج ،2ص.315
 -3تاریخ طبر  ،ج ،1ص.325
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چشمش را کدر نمدده ،شما ونده نمی کنید حافظ نمی فرماید :این مطلب تدهین بمن است چه آنکه پس از یک عمژر
تحصیی علم و ت کیه نفس ،آن قدر معرفت پیدا ننمددم که بفهمم پیام آورنده تقصیر ندارد و عالوه بر آنکه احتژرام بژه
من نمدده و از طرف شخص ب رگی مرا به مهمانی ودانده؛ از هیچ آدم پست جاهی قسیّ القلبی چنین عملی صادر نمی
گردد تا چه رسد به کلیم اللِّه ،پییمبر اولد الع م که اولی و احق به معرفت اللِّه است .چگدنه ممکن اسژت پییژام دعژد
پروردگار را نادیده گرفته ،به عالوه ملک پیام آورنده را که هیچ گناهی ج آوردن پیام نداشته ،سیلی ب ند و چشم او را
کدر بنماید!
حرض از ارسال رسی هدایت بشر و بازداشتن آنها است از افعال حیدانیت که در تحژت تژأثیر نفژس حیژدانی قژرار
نگیرند و آثار سبعیّت از آنها صادر نگردد.
ظلم و تعدّ حتِّی بحیدانا از یک بشر جاهی بی معرفت قبیح است تا چه رسد از پییمبر اولدالع م ،آن هم نسژبت
بمقام ملک مقرِّبی که رسدل و پیام آورنده پروردگار باشد.
هر شندنده ا می فهمد که چنین وبر جعی و بهتان است و جعی کنندگان چنین وبر قطعاً حرضی نداشتند ،جژ
عدم ادراک و اهانت بمقام نبدّ و یا کدچک و ودار نمددن انبیاء عظام را دو ن د جامعة بشر.
داعی از امثال ابد هریره تعجّبی ندارم ،چه آنکه او آدمی بدده است که علما وددتان ندشژته انژد بژرا شژکم پژر
نمددن از سفره چرب و شیرین معاویه ،وبرها جعی نمدده و ولیفه عمر برا جعی وبر او را تازیانه زد بژه قسژمی کژه
پشت او ودن آلدد گردید .ولی تعجب داعی از آن اشخاصی است که واجد مقام عالی علم و دانش بژدده چگدنژه فکژر
نکرده ،امثال این اوبار ورافی را در کتابها ودد ثبت نمدده و دیگران از علماء امثال جناب حافظ هم این ندع کتابهژا

را تالی تلد کالم اللِّه قرار داده و بدون مطالعه و تأمی بگدیند :هات الصح الرکتب بتد الرقجآن!
پس وقتی در کتب عالیه وددتان چنین اوبار ورافی مندرج است ،حق ندارید زبان اعتراض بکتب شیعه و اوبژار
که در آنها درج است و حالباً قابی تدجیه و تأویی می باشند ،باز نمایید.
معذر می وداهم ویلی حاشیه رفتم -الرکال یجج الرکال  -برگردیم به اصی
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مطلب و در اطراف وبر که شما نقی نمددید بحث نماییم و ببینیم که آیا چنین وبر قابی حیِّ است یا ویر؟
بدیهی است که هر عالم صالح منصفی وقتی باین قبیی وبرها واحد و مبهم بر می ودرد (که در کتژب مژا و شژما
بسیار است) ،در مقابی ه ارها اوبار صحیح السّند و صریح العبژار اگژر قابژی اصژال اسژت ،اصژال مژی کنژد و االِّ
مطرودش می دارد و یا ال اقی در مقابی آنها سکد می نمایند .نه آنکه آنها را حربه تکفیر قرار داده و حمله ببژرادران
دینی ودد نمایند!
الحال در ودد این وبر هم چدن تفسیر صافی مدجدد نیست و از سلسله سندش بی وبریم و نمی دانژیم در کجژا و
چه گدنه نقی نمدده و آیا ودد بیانی در اطراف آن نمدده یا نه .بایستی دقت کنیم ببینیم قابی اصال است یا ویر.
العی :با فکر ضعیفم در اطراف این وبر همچد تصدّر می نمایم که فرمدد آن حاژر یژا محمدلسژت بژر قاعژد
معروفه ما بین متکلِّمین که علم تام به معلدل علم تام به علِّت است؛ یعنی همین که امام را من حیث انِّژه امژام شژناوت
البته ودا را شناوته است.
و یا محمدل بر مبالیه است مانند کسی که بگدید :هر کس وزیر اعظم را بشناسد او است کسی که پادشاه را شناوته؛
و قرینه بر این مبالیه نصّ سدره تدحید و سایر آیا قرآنیه و اوبار کثیره ا است که از ودد لبا عبژد اللِّژه الحسژین و
سایر لیمه معصدمین سالم اللِّه علیهم اجمعین در اثبا تدحید والص رسیده.
پس می تدان گفت :مقصدد از این وبر آنست که شناوتن امام از اعظم عباداتی است که حایت ولقت جژنِّ و انژس
بدده .همین است معنی؛ محتلّ متجفه الهلل( )1در زیار جامعه مأثدره از لیمة طاهرین

.

و ممکن است قسم دیگر هم معنی کنیم ،چنانچه محقِّقین در این قبیی امدر معنی نمدده اند که فاعی هر فعی و بانی
هر بنایی را از استحکام فعی و بنا و می تدان شناوت ،پس هر بنا و اثر و ودد یک دلیی کاملی اسژت بژر یژک
جهتی از جها و .
چدن رسدل ودا و آل طاهرینش  -صلدا اللِّه علیه و علیهم اجمعین -جمیع
____________________
 -1دل هایی که محی معرفت وداست.
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مقاما  ،امکان اشرف را دارا بددند ،لذا اثر محکم تر و مخلدقی جامع تر از آنها نبدد.
پس راهی که به سد معرفت ودا واضح تر و جامع تر از ایشان باشد ،وجدد نداشته ،پس محیِّ معرفت ودا که حق
معرفت ممکنه باشد از برا بندگان ودا نیست ،مگر ایشان.
پس کسی که ایشان را شناوته ،ودا را شناوته؛ چنانچه وددشان فرمددند :بنا عرف اهلل و بنا عبد اهلل؛ یعنی بدسژیله
ما ودا شناوته می شدد و بدسیله ما ودا عباد کرده می شدد.
یعنی :طریق معرفت و عباد حق تعالی در دست ما است .والصه راه منحصر بفرد برا شناسایی ودا تعالی این
واندان جلیی می باشند و اگر بی رهبر این وانداده بشر بخداهد راه پیدا کند ،در واد ضاللت ،حیران و سژر گژردان
گردد و بسیار نادر است گم گشتة واد ضاللت و حیر بدون دلیی بسر من ل سعاد برسد.
بهمین جهه است که در حدیث مجمع علیه فریقین وارد است که رسدل اکرم
فیکم ما ا اخذتم بهما ل تضُنا کتاب اهلل عز و جل و عَتیت اهل بییت.

فرمدد :یا أیها انلا

این ترکنت

()1

حتفظ :اوتصاص بهمین یک وبر ندارد که شما در مقام اصال برآیید؛ بلکه در تمام ادعیه وارده در کتب شما نمدنه
ا از آثار شرک و کفر دیده می شدد از قبیی طلب حاجت نمددن از امامان بدون تدجه بذا پروردگار عالمیان و ایژن
ودد دلیی کامی شرک است که از حیر ودا حاجت بطلبند.
العی :از جناب عالی بسیار بعید بدد که تبعاً لالسالف بچنین کالم سخیف بی جایی تکلم نماییژد .واقعژاً ویلژی بژی
انصافی می نمایید یا تدجه ندارید که چه می فرمایید یا به معانی شرک تدجه ننمدده،
____________________
 -1ا مردم! من می گذارم در میان شما دو چی

را که اگر از آن دو بگیرید (یعنی ما یحتاج ودد را) هرگ گمراه نشدید .یکژی کتژاب

ودا ع و جی و دیگر عتر و اهی بیت من اند(.سنن ترمذ  ،ج ،5ص -328الخالف ،ج ،1ص.)23
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بیان می کنید! متمنی است اول معنی شرک و مشرک را بیان نمایید تا کشف حقیقت شدد.
وسب شجک ال ن به شیته
حتفظ :مطلب بقدر واضح است که گمان نمی کنم محتاج به تدضیح باشد ،بدیهی است با اقرار به وداوند بژ رگ،
تدجه نمددن بییر ودا تعالی شرک است و مشرک کسی است که رو بییر ودا نمدده و طلب حاجت از او بنماید.
جامعه شیعه بنابر آنچه مشهدد است ابداً تدجهی بخدا ندارند و تمام تقاضا ودد را از امامان ودد می نمایند بژدون
اینکه نام ودا را ببرند؛ حتی می بینم فقراء شیعه در معابر و درب وانه ها و دکانها که می آیند ،می گدیند :یژا علژی یژا
امام حسین یا امام رضا حریب یا حار عباس .یک مرتبه شنیده نشده یا اهلل بگدیند؛ اینها ودد دلیی شرک است که
جامعه شیعه ابداً تدجهی به ودا ندارند ،بلکه تمام تدجه ودد را بییر ودا می نمایند.
العی :نمی دانم این ندع گفتار شما را حمی بر چه معنایی بنمایم؟ آیا دلیی بر لجاج است که عمداً سهد می نمایید یا
دلیی بر عدم تدجه شما بحقایق است امیدوارم اهی لجاج نباشید؛ چدن یکی از شرایط عالم عامی ،انصاف است .آن کس
که حق را بداند ولی برا اثبا مرام و مقصد ودد حق کشی نماید ،انصاف ندارد و کسی که انصاف نژدارد ،عژالم بژال
عمی است و در حدیث است که رسدل اکرم

فرمدد :العالم بال عمل اکلشجر بال ثمر

()1

چدن مکرِّر بین جمال ودد پیدسته جمال شرک و مشرک بر زبان جار می نمایید و اصرار دارید که با دالیی
پدچ و بی می وددتان ،شیعیان مدحّد را مشرک معرِّفی نمایید و ممکن است بیانا شما در عدام بی وبر برادران اهژی
تسنِّن مؤثر واقع شدد و شیعیان را مشرک بدانند (چنانچه تا بحال در آنها اثر سدء بخشیده) ولی همژین آقایژان شژیعیان
محترم حاضر در مجلس در اثر بیانا شما کامالً عصبانی و ناراحت هستند و شما را یک عالم میژرض و مفتژر مژی
دانند؛ چه آنکه به عقاید
____________________
 -1عالم بی عمی ماندن دروت بی میده می باشد(.االمثی فی تفسیر کتاب اهلل المن ل ،ج ،18ص)328
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ودد تدجه دارند و می دانند که هیچ یک از این کلما شما در آنها وجدد ندارد .پس در کلما و بیانا ودد سژعی
فرمایید یک ندع جمالتی اداء نمایید که صده مطلب بر آنها واضح و قلدبشان بشما جذب گردد.
ناچارم برا روشن شدن اذهان ساده آقایان حاضرین و حایبین برادران اهی تسنِّن چنانچه اجازه فرمایید باقتاژا
وقت مجلس مختصر در اطراف شرک و مشرک آنچه را که عقید محقِّقین حکماء و فقهاء و علماء ب رگ اسالم است؛
از قبیی :عالِّمة حلِّی و محقِّق طدسی و عالِّمة مجلسی رضدان اللِّه علیهم که از ندابغ و مفژاور علمژاء شژیعه هسژتند و
دیگران از حکماء و ارباب تحقیق مانند صدر المتالهین شیراز و مالِّ ندروز علی طالقانی و حاجی مال هاد سب وار
و دو صهر با عظمت صدر ،مرحدمین فیض کاشانی و فیّاض الهیجانی قدّس اللِّه اسرارهم استخراجا از آیژا قرآنیژه و
دساتیر عالیه لیمه طاهرین سالم اللِّه علیهم اجمعین بعرضتان برسانم تا آقایان جلساء محترم گمان نکننژد معنژی شژرک
همانست که آقا میلطه کار می فرمایند.
حتفظ( :با عصبانیت) بفرمایید.
ورالب :قبله صاحب ،چدن وضع این مجلس برا فهم بی سدادان است ،چنانچه قبالً هم عژرض و تقاضژا نمژدده ام،
تمنا داریم در فرمایشاتتان نهایت درجه رعایت سادگی را بفرمایید ،فقط نظرتان بآقایان علماء و جداب مطابق فهم آنها
نباشد رعایت اکثریت اهی مجلس بالخصدص اهالی هند و پیشاور که اهی لسان نیسژتند ،الزم اسژت مسژتدعی اسژت،
مطالب پیچیده و مشکی نفرمایید.
العی :جناب آقا نداب یادآور ها شما مدرد تدجه است و اوتصاص به این مجلس ندارد؛ بلکه قبالً هم عرض
کردم عاد داعی بر اینست در هر مجلسی که عدّه ا از عدام و بی وبران حاضر باشند ،قطعاً رو سخن را بخژداص
معطدف نمی دارم؛ چه آنکه حرض از ارسال رسی و ان ال کتب ،جلب نظر بی وبران است و البته این منظدر عملی نمی
شدد مگر آنکه حقایق همان قسمی که فرمددید ،ساده و بلسان قدم بیان شدد چنانچژه در حژدیث اسژت رسژدل اکژرم
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فرمدد :حن معارش النبیا نکُم انلا

َع ق ر عقنهلم.

()1

البته تقاضا شما کامالً اساسی و پیدسته مدرد تدجه داعی بدده ،امید است بر وفق مرامتان بیش از پیش عمی نمایم
و هرکجا حفلتی بی اراده از داعی بشدد ،متمنی است آقایان محترم یادآور شدید.
القست شجک
العی :آنچه از والصه آیا قرآنیه و اوبار متکاثره و تحقیقا کاملة محققژین از علمژاء و مخصدصژا تدضژیحا
مهمه ا که مرحدمین صدر المتالهین و فاضی طالقانی داده اند ،شرک بر دو قسم است و سایر اقسام شژرک در ایژن دو
قسم مستتر است :اول شرک جلی و آشکار و دوم :شرک وفی و پنهان.
شرک جلی
شجک

ذال

شرک جلی و آشکار عبار

است از آنکه آدمی شریکی برا ودا متعال قرار دهد در ذا و یا صفا و یا افعال

و یا عبادا  .شرک در ذا آنست که در مرتبه الدهیت و ذا وحدانیت حق تعالی شژریک قژرار دهژد و بلسژان قژال
معترف گردد چدن ثندیّه (بت پرستها) و مجدس که بدو اصی و مبدء ندر و ظلمت ی دان و اهریمن قایلند؛ و نصار کژه
قایی به اقانیم ثالثه گردیدند و ذا وداوند را به سه قسمت لب و ابن و رو القدس تقسیم نمددند و به عقیده بعژض
از آنها عدض رو القدس مریم می باشد و از برا هر یک از این سه واصیتی قایی شدند که آن دو ندارند و تژا ایژن
سه با هم جمع نگردند ،حقیقت ذا وداوند بارز نگردد؛ چنانکه در آیه  33سدره (5مایده)انتقژاد و ردّ قژدل آنهژا و
َ َ ْ َ َ َ َّ َ ٰ ُ َّ ٰ َ ٰ ُ َ َ ٰ ْ ٰ ٰ ٰ
اح (.)2
اثبا وحدانیت ودد نمدده که لق کفر ِ
اَّلی قالنا ِإ اّلل ثا ِلث ثال ٰثه َو ما ِم ِإهل ِإل ِإهل ٰو ِ
____________________
 -1ما جماعت پییمبران با مردم به مقدار عقلها آنها حرف می زنیم (.شر نهج البالحه ابن ابی الحدید ،ج ،18ص -312کژافی ،ج،1ص
.)23
 -2البته کافر گردیدند آن کسانی که ودا را یکی از سه ودا دانستند ،یعنی سه ودا قایی شدند (اب و ابن و رو القدس را ودا گفتنژد) و
حال آنکه ج ودا یگانه ودایی نخداهد بدد(.سدره مایده ،آیه .)33
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عقتید وصت ی
این آیه شریفه حکایت است از قدل وسطر یه و ملکتئیه و یتقربیه از فرق نصار که آنهژا هژم ایژن عقیژده را از
ثندیه و بت پرستها گرفتند)1( .والصه نصار مانند ثندیه و مجدس مشرک اند چدن قایی باقانیم ثالثه هستند؛ به عبار
واضح تر،می گدیند :الدهیت مشترکست میان ودا و مریم و عیسی و بعقیده بعض از آنها ودا و عیسی و رو و هر یک

از آنها الهند و اللِّه جیِّ جالله یکی از آن سه می باشد و گدیند :از اول ودایان سه بددنژد :القنار النبا القنار النبانا
و الرقدس (به لسان سریانی اقندم به معنی وجدد و هستی است) و بعد از آن این سه اقندم یکی شدند کژه آن مسژیح
است.
و شبهه ا نیست که با دالیی عقلیه و براهین نقلیه بطالن اتحاد ثابت و اتحاد حقیقی باین معنی محال است حتِّی در
ٰ ْ ٰ ٰ ٰ
اح ؛ یعنی نیست در وجدد ذاتی واجب که
حیر ذا واجب الدجدد فلذا در آور آیه می فرماید َو ما ِم ِإهل ِإل ِإهل ٰو ِ
مستحق عباد باشد مگر ودا یگانه که مدصدف است بدحدانیت محاه و متعژالی از تژدهّم شژرک ،و مبژدل جمیژع
مدجددا ممکنه آن ذا واحد بی همتا می باشد.
شجک

صفت

شرک در صفا آن است که صفا وداوند متعال از قبیی علم و حکمت و قدر و حیا و حیژر آنهژا را قژدیم و
زاید بر ذا بار تعالی بدانند مانند اشعریدن که اصحاب ابی الحسن علی بژن اسژماعیی اشژعر بصژر مژی باشژند؛
چنانکه اکابر علماء وددتان مانند علی بن احمد بن ح م الظاهر در فصل( )2و فیلسدف معروف اندلسی ابن رشد محمّد

بن احمد در الرکش

عن منته الن رّه فی عقتید الرالّة( )3نقی نمدده اند ،معتقدند که صفا اللِّه زاید بر ذا بار تعالی

و قدیم می باشند.
پس هر کس صفا وداوند را در حقیقت زایده بر ذا او -جیِّ و عال -بداند؛ یعنی
____________________
 -1مراجعه شدد به کتاب(الدثنیه فی الدیانه النصرانیه)تألیف تنیر بیرونی.
 -2فصی؛ ص.223
 -3الکشف عن منهاج ادلة فی عقاید الملة ،ص.58
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ودا را وصف کند بصفت عالمیّت یا قادریّت یا حکمت یا حیا و حیر آن و آن صفا را عین ذا حق تعالی ندانژد،
مشرک است؛
چه آنکه کفد و قرین و هم سر از برا او در قدم ثابت نمدده و حال آنکه ج ذا ازلی حق تعالی قدیمی در عژالم
وجدد ندارد و صفا وداوند عین ذا او می باشد مانند شیرینی و شکر و چربی و روحن که قابی تفکیژک نیسژتند
شیرینی و چربی شیء علی حده ا نیستند که بر ذا شکر و روحن وارد شده باشند همان وقتژی کژه وداونژد متعژال
شکر و روحن را ولق کرد شیرین و چرب آفرید اگر بنا شدد شیرینی و چربی را از شکر و روحن بگیرند دیگر شکر و
َ ْ ُ َّ ْ
َ
َ ْ َ ََْْ ُ َ ْ
َّ
ْض ُب َها لُِنا ِ َو َما یع ِقُ َها ِإل ال َعال ِ ُمن ()1مثلها برا تقریب اذهان است تا متدجژه
روحن نمی ماند .وتُِك اْلمثال ن ِ
شدیم که صفا وداوند زاید بر ذا بار تعالی نیست؛ وقتی گفتیم ودا ،یعنی عالم حی قادر حکیم الخ.
شجک

الفتتل

و اما شرک در افعال آنست که ودا را در معنی و حقیقت متدحّد و متفرِّد بالذا نداند؛ به این معنژی کژه فژرد یژا
افراد از مخلدقا را مؤثِّر یا ج ء مؤثِّر در افعال و تدابیر الهیّه بداند یا آنکه امدر را بعد از ولقژت مفژدّض بژه ولژق
بداند :مانند آنچه یهدد قایی بددند که وداوند ولق والیق نمدد و دیگر از تدبیر امدر بازمانده و کژار را بخلژق واگژذار
َُْ ُ َ ُ ٰ ْ ُ َ
ٰ َ
اّلل َمغُننهل
نت اَلهنند ین
نمدده و ودد به کنار رفته؛ لذا در آیه  64سدره ( 5مایده)در مذمّت آنها فرمژددهَ :و قال ِ
ِ
ُ َّ ْ
ت أَی ْ یه ْم َو لُعنُنا ب ٰما قٰالُنا بَ ْل یَ ٰ ُاه َمبْ ُس َ
نَ ٰتا ُینْ ِف ُق َکیْ َف ی َ ٰشا ُ
()2
غُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
و مشرکین حال که آنها را مفدّضه نی ودانند قایلند که وداوند تفدیض امدر به امامان نمدده آنها ولق مژی کننژد و
روز می دهند.
____________________
 -1اینها مثال هایی است که ما برا مردم می نیم و ج ء دانایان آن را درک نمی کنند( .سدره عنکبد  ،آیه.)43
 -2یهدد گفتند :دست ودا بسته شد (و دیگر تیییر در ولقت نمی دهد و چی

از عدم بدجدد نخداهد آمد) .به واسطه این گفتار دروغ،

دست آنها بسته شد و به لعن ودا گرفتار گردیدند .بلکه دو دست ودا گشاده است (یعنی قدر و رحمت او) و هر گدنه بخداهد انفاق می
کند.
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بدیهی است که در افعال وداوند هر کس بهر طریقی کسی را ذ مدوی بداند بطریق ج ء مؤثِّر یا تفژدیض امژدر
بانبیاء یا امم یا امامان یا مأمدمین قطعا مشرک است
شجک

عبت

و اما شرک در عباد آن است که در مدقع عباد  ،تدجّه ظاهر و یا نیّت دل را بییر حقِّ کند؛ مثالً در نماز تدجّه به
ولق داشته باشد یا نذر می کند برا ولق کند و امثال ذلک از عباداتی که احتیاج به نیّت دارد ،اگر نیّت در وقت عمی
برا حیر ودا باشد مشرک است؛ زیرا صریحاً در آیه  112سدره (18کهف) منع از این ندع عمژی (شژرک) نمژدده کژه
َ
َ ُْ
َ
َف َم ْ ٰاک َ یَ ْر ُجنا ِل ٰقا َ َر ِّب ِه فَُْیَ ْع َم ْل َع َمال ٰ
()1
ِّشکْ بِ ِع ٰبادهِ َر ِّب ِه أ َح ا
ی
ٰ
ل
و
ا
احل
ص
ِ
ِ
در مدقع عمی و عباد باید تدجه بییر ودا ننماید صدر پییمبر یا امام یا مرشد را در نظر نگیرد؛ بژاین معنژی کژه
ظاهر هر عمی از نماز و روزه و حج و ومس و زکاه و نذر و حیر آن از هر ندع عبادتی واجب یا مستحب بژرا وژدا
باشد ولی در دل و باطن تدجّه به حیر ودا ،یعنی برا شهر و جلب نظر والیق یا حیر آن باشد ،چدن کژه ریژا در
عمی؛ به لسان اوبار ،شرک اصیر ودانده شده است که تباه کننده عمی هر عاملی است؛ چنانچه در وبر از رسدل اکژرم
رسیده که فرمدد :اتقنا الِّشک الصغر؛( )2یعنی بپرهی ید از شرک کدچک عرض کردند“ :یا رسدل اللِّه ،شژرک
کدچک کدام است؟” فرمدد“ :الرِّیاء و السمعه”؛ ریا و سمعه شرک اصیر است.
ّ
ّ
و نی از آن حار مرو است که فرمدد :ا اخنف ما اخاف عُیکم الِّشک اخلف ایاکم و الِّشک الرس فا
ّ
()3
الِّشک اخف ف امیت م دبیب انلمل َع الصفا ف الُیُه الظُما
____________________
 -1هر کس به لقا (رحمت) پروردگار امیدوار است باید نیکدکار شدد یعنی عمی پاک پسندیده بنماید و هرگژ در پرسژتش و عبژادا
ودا احد را با او شریک نگرداند.
 -2تفسیر ثعلبی ،ج ،6ص.224
 -2بدترین چی

که من می ترسم بر شما شرک پدشیده و پنهان است؛ پس از شرک سر و پنهان دور باشید که شرک ،پدشیده تژر اسژت

در امت من از نرم رفتن مدرچه بر سنگ نرم در شب تاریک(.الدر المنثدذ ،ج ،4ص.)253

138

آن گاه فرمدد :هر کس نماز به ریا کند ،مشرک است هر کس روزه بریا گیرد یا صدقه بریا دهد یا حج به ریا کند ،یا
اعتاق به ریا کند مشرک باشد( .و البته این ندع اویر چدن مربدط بامدر قلبیه است مشمدل شرک وفی هم می شدد)
حتفظ :ما از فرمایش وددتان اتخاذ سند می کنیم که فرمددید :اگر کسی نذر برا ولق کنژد مشژرک اسژت .پژس
شیعیان مشرکند ،برا آنکه همیشه نذر برا امام و امام زاده می کنند چدن نذر برا حیر ودا است البته شرک است.
بتب و
العی :قاعده عقی و علم و منطق اینست که در عقاید هر قدم و ملِّتی اگر بخداهند قااو کنند ،از رو اقدال و یژا
افعال قدم بی سداد و بی وبر قااو نمی کنند ،بلکه بررسی کامی در قدانین آن قدم و کتب مابدطه آنها مژی نماینژد.
آقایان محترم هم که می وداهید بررسی دقیق در عقاید شیعیان بنمایید ،به اقدال و افعال عدام بی وبژر شژیعه نبایسژتی
تدجه نمایید که اگر فقراء بی سداد در کدچه ها گفتند یا علی

 ،یا امام رضا

 ،شما آن گفتار را دلیی بر شرک

آنها و یا تمام شیعه قرار بدهید یا اگر عامی محض ندانسته نذر برا امام و یا امام زاده بنماید ،شما آن را مدرک حلبژه
بر وصم قرار دهید؛ زیرا افراد بی سداد و الابالی در عدام هر قدم پیدا می شدند.
ولی اگر شما مردمان بی حرض و در پی بهانه و عیب جدیی نیستید و می وداهید بررسی عاقالنه بنمایید ،بژه کتژب
فقهیّة شیعه که در دسترس عمدم است ،چاپی و وطِّی در همة کتابخانه ها مدجدد است ،مراجعه نمایید.
چنانچه کتب فقه استداللی و رسایی عملی را مطالعه نمایید ،وداهید دید که در فقه جعفر  ،عالوه بر اینکژه طریقژی
به سد شرک وجدد ندارد ،دستدرا ورافی هم ندارد بلکه لبّ لباب تدحید از بطدن فقه جعفر بارز و آشکار است.
شج راته و شجالیع در تمام کتابخانه ها مدجدد است؛ مطالعه نمایید .در همین بژاب نژذر ،و نیژ در تمژام رسژایی
عملیه ،فتاوا جمیع فقهاء شیعه است که چدن نذر بابی از ابداب عبادا است ،در الت ام به عملی برا وژدا حتمژا در
مدقع نذر بایستی دو شرط منظدر گردد که اگر یکی از آن دو نباشد ،نذر منعقد نمی شدد:اول ،نیّت
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مقارن با عمی؛ دوم ،صییه بهر لسانی باشد.
همین که مسلمان فهمید که نذرش صدر حقیقت پیدا نمی کند مگر بدجدد این دو شرط ،سعی می کند اول معنژا
این دو شرط و چگدنگی آنها را بفهمد و بعد نذر نماید
وقتی در مقام سؤال از فقیهی یا مطالعة رساله ا بر آمد ،می فهمد که اوّال باید نیّت در تمام عبژادا مخصدصژاً در
نذر للِّه و فی اللِّه و طلباً لمرضا اللِّه باشد.پس نیّت برا حیر ودا بکلِّی از بین می رود.
شرط دوم که تتمیم شرط اول و تثبیت کننده آن می باشد ،آن است که نذرکننده حتماً باید در مدقع نذر صییه بخداند
و در صییه تا نام ودا نباشد صییه جار نمی شدد.

مثالً می وداهد نذر روزه بنماید باید بگدید :رلّه علیّ الن الصر ؛ یا می وداهد ترک شراب کنژد ،بایژد بگدیژد :رلّاه
علیّ الن التجک شجب الرخاج؛
و به همین طریق است تمام نذورا ؛ و چنانچه اجرا صییه عربی برا فارسی زبان یا هند زبژان یژا حیژر آنهژا
میسدر نباشد ،می تدانند ب بان ودد اهی هر قدم و ملِّت اجراء صییه بنمایند بشرط آنکژه معنژا آن مژرادف بژا صژییة
م بدره باشد.
و اگر در نیّت حیر ودا باشد یا دیگر را از زنده یا مرده با نام ودا داوی کند ،وداه نام پییمبر یا امام یا امژام زاده
باشد ،قطعاً آن نذر باطی است و اگر عمداً از رو علم این عمی را بنماید ،مشرک اسژت؛ چژه آنکژه صژریحاً در آیژه
َ
ََ ُْ ْ
َ
()1
ِّشك بِ ِعبَاد َِ َر ّبِ ِه أ َح ا .
مذکدره فرماید :ول ی ِ
البته بر اهی علم الزم است که بی وبران را بفهمانند که نذر باید حتماً بنام ودا و برا ودا باشد .چنانچژه وعّژاظ و
مبلِّیین پیدسته انجام وظیفه می نمایند .فقها شیعه عمدماً بیان دارند که نذر برا هر زنده یا مرده ،و لد پییمبژر و امژام
باشد ،باطی است و اگر عالماً عامداً بنماید شرک است .نذر را باید برا ودا بنمایند ولی در مصرفش مختارند بهر جژا
قرار بدهند .مثالً نذر می کند گدسفند برا ودا ببرد در فالن وانه یا معبد یا بقعه امام و یژا امژام زاده بکشژد ،عیژب
ندارد؛ نذر می کند پدلی
____________________
 -1هیچ کس را در عباد پروردگارش شریک نکند(.سدره کهف ،آیه)112
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یا لباسی برا ودا بفالن سید ذریة رسدل اللِّه یا عالم یا یتیم یا فقیر بدهد ،عیب ندارد.
ولی اگر نذر کند برا پییمبر یا امام یا امام زاده یا عالم یا یتیم و بیندا حتماً باطی است و اگر از رو علژم و تعمّژد
باشد ،قطعاً شرک است.

َّ ْ َ َ ُ
َ َ ََ
غ ال ْ ُمب ُ
الر ُ
َع َّ
ال
ابل
ل
إ
نل
س
وظیفه هر رسدل و فقیه و عالم و واعظ و مبلِّغ ،ندشتن و گفتن است :وما
ِ
ِ
ِ

()1

و وظیفة مردم شنیدن و عمی کردن است.
اگر فرد یا افراد در پی تعلیم و تعلِّم وظایف دینی نروند و بدظایف دینی ودد مطابق دسژتدرا عمژی ننماینژد،
نقصی به اصی آن عقیده و طریقه و دستدر وارد نیست.
گمان می کنم بهمین مقدار از جداب کشف حقیقت شد تا بعدها آقایان محترم شیعیان را مشرک نخدانید و امر را بژر
عدام مشتبه نکنید.
شجک خفی
ودب است برگردیم به گفتار اولیه و مطلب را تمام کنیم .قسم دوم ،شرک وفی و پنهان است و آن شرک در اعمژال
و ریا در طاعا و عبادا است.
فرق میان این ندع از شرک و شرک در عباد که از اقسام شرک جلی ،شماره نمژددیم ،ایژن اسژت کژه در شژرک
عباد برا ودا شریک قرار می دهد و در مقام عباد او را پرستش می کند .مثالً در نماز اگر حیژر وژدا را در نظژر
بگیرند مثی آنکه باحدا شیاطین صدر مقام والیت را در نظر آورند یا مرشد را منظدر بدارند ،قطعاً آن عمی باطژی
و شرک محض است.
در عباد  ،ج ذا حار احدیت ،احد در ذهن و فکر انسانی نباید بیاید و االِّ داوی در شرک جلی می باشد.
ّ
رسیده که فرمدد :یقنل اهلل تعال م عمل عمال صاحلا ارشک فیه غریی فهن هل لکه و اننا
و از رسدل اکرم

منه بری و انا اغین الغنیا ع الِّشک.

()2

____________________
 -1بر رسدل ج ابالغ رسالت کامی تکلیفی نخداهد بدد؛ آیه  54سدره ( 24ندر).
 -2ودا تعالی می فرماید :کسی که عملی نماید و در آن عمی حیر مرا شریک قرار دهد ،پس آن عمی به تمامی از برا او اسژت و مژن
از آن عمی یا عامی عمی بی ار هستم و من بی نیازتر از همه بی نیازانم از شرک( .جامع اسادا  ،ج ،2ص).232
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و نی در وبر است که می فرماید:

کیس که نماز کن یا روزه بگرید یا حج کن و نظرش آ باش که مردم برای آ عمل او را من ح کننن  ،فقن

ارشک ف عمُه؛ پس بتحقیق رشیک قرار داده است از برای خ ا در آ عمل.

ّ
رسیده است که :لن ا عب ا

و نی از حار امام به حق ،ناطق ،کاشف اسرار حقایق ،جعفر بن محمّد الصادق
ّ
اّلل و ادلار اْلخره ّ
()1
ثم ادخل فیه رضا اح م انلا اک مِّشٰک
عمل عمال یطُب به رْحه

دامنة شرک وفی بسیار وسیع است؛ در هر عملی به مختصر تدجّهی که به حیر ودا بنمایند ،مشرک می شدند.
شجک

السبتب

یکی از اقسام این شرک ،شرک در اسباب است .چنانچه حالب مردم چشم امید و ودف باسباب و ولق دارند؛ ایژن
هم شرک است اما شرک میفدر.
مراد از شرک به اسباب ،آن است که اثر را در اسباب بدانند؛ مثالً ودرشید ،مؤثِّر در تربیت اشیاء می باشد .اگر ایژن
اثر را از ودد ودرشید بدانند بدون تدجه مؤثِّر ،شرک است و اگر لثر را از مؤثِّر حکژیم بداننژد و ودرشژید را وسژیلة
افاضة فیض ،ابداً شرک نیست .بلکه ودد یک ندع از عباد است؛ زیرا تدجه به آیا حق ،مقدمه تدجه به حق اسژت،
کما اینکه در آیا بسیار از قرآن مجید اشاره و امر به آن شده است که نظر به آیا الهی بنمایید ،چژدن ایژن نظرهژا
ودد مقدمه تدجه بخدا متعال است.
و همچنین است تدجّه به هر سببی از اسباب از قبیی نظر و تدجه تاجر به تجژار و زارع بژه زراعژت و فژالِّ بژه
فالحت و کاسب به کسب و ادار به اداره و
____________________
“ -1اگر بنده ا عملی بنماید برا طلب رحمت ودا ،و ج ا آور  ،پس داوی کند دو آن عمی رضژا یکژی از مژردم ،را آن عمژی
کننده مشرک می باشد( ”.وسایی الشیعه ،ج،1ص -63مستدرک الدسایی  ،ج ،1ص.)125
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باالوره شاحی هر شیلی به شیی و عمی ودد اگر تدجه استقاللی بنماید ،مشرک است و اگر نظرش نظر سبب و اسباب
باشد باین نیّت که ال مؤثر فی الدجدد اال اهلل؛ یعنی اثر دهنده ج ودا متعال نیست ،هیچ مانعی ندارد و شرک هم نمی
باشد.
شیته الز هیچ الهی مشجک ویس
با این مختصر مقدّمه که مطلب واضح شد و اصدل شرک و معانی و آثار او را بیان نمددیم ،اینک اجازه بفرماییژد از
بیانا ودد نتیجه بگیریم.که آیا شما از کدامیک از طرق شرک جلی و وفی که بیان نمددیم شیعیان را مشرک می دانید.
آیا در کجا و از کدام شیعه عارف یا عامی شنیده اید که در ذا و صژفا و افعژال حاژر بژار جلژت عظمتژه
شریکی قایی باشند؟ یا در عباد پروردگار معبدد دیگر را در نظر داشته باشند.
یا در کتب اوبار و احادیث شیعه دیده اید که در باب اصدل و فروع و عقاید ،دسژتدر از ب رگژان دیژن و ایمژه و
پیشدایان شیعه راجع به آثار طرق شرکی که عرض نمددم ،رسیده باشد؟
اما راجع بشرک وفی و اقسام طرق آن ،از قبیی عمی ریایی که برا ودش آیند و جلب نظر مردم عملی را بنماینژد
یا عالقه و امید باسباب پیدا نمددن ،اوتصاص به شیعیان تنها ندارد.
بلکه شیعه و سنِّی همگی در عالم اجسام گرفتارند که به واسطه عدم معرفت و دانش و ت کیه نفژس و تدجژه کامژی،
گاهی فریب وساوس شیطانی ودرده ،عمی ریایی می کنند یا سراپا حرق در اسباب می شدند و از اطاعت حژقِّ بیژرون
رفته و در اطاعت شیطان وارد می گردند .اگر چه در معنی ،شرک به حق آورده بنابر آن چه عرض شژد ولژی از نژدع
شرک میفدر است و البته قابی عفد و احماض می باشد .به مختصر تدجّهی روحیّة آنها عدض می شدد.
پس از چه راه شما شیعیان را مشرک می دانید و امر را بر عدام مشتبه می نمایید چنانچه الحال اشاره فرمددید.
حتفظ :تمام فرمایشا شما صحیح است ولی عرض کردم ،ودد شما هم اگر دقت فرمایید تصدیق وداهید فرمدد که
حاجت از امامان وداستن و تدسّی بآنها نمددن ودد شرک است چدن ما احتیاجی به واسطه بشر نداریم هر زمان که
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تدجهی بحق نماییم نتیجه حاصی می گردد.
العی :ویلی محیِّ تعجب است که مثی شما عالم منصف فکدر! چرا باید تحت تأثیر عادا اسژالف بژدون تحقیژق
قرار گرفته و چنین بیانی بفرمایید! گدیا جناب عالی وداب بددید و یا تدجهی بعرایض داعی نداشتید که بعد از ذکر این
مقدما و گفتار که تشریح مطالب نمددم ،باز می فرمایید حاجت از امامان وداستن شرک است.
ع ی م مگر مطلق حاجت وداستن از ولق شرک است اگر چنین باشد پس تمام والیژق مشژرکند و ابژدا مدحّژد
یافت نگردد .اگر حاجت طلبیدن از ولق و تقاضا کمک نمددن از آنها شرک باشد ،پس انبیاء چرا از والیژق کمژک
می طلبیدند؟ ودب است آقایان قدر در آیا قرآن مجید دقت فرمایید تا کشف حقیقت بر شما بشدد.
آو ن آص تخ بلقی

ال و سلیاتن
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مقتای است به آیا  38تا  42سدره (23نمی)تدجه نمایید که می فرماید :ق
ِ
ِ
ٰ َ ْ
ََْ َْ َُ َ ْ َٰ
َ ِّ َ َ ْ َ َ ل
َ ْ ِّ َ َ
َ ْ ٰ َ َْ َ ْ َُْ
ْ
ُ
َ
ننی
نین مس ُِ ِم  33قال ِعف ِریت ِم
ِ
اْل أناَ آ ِتیکَ بِ ِه قبل أ تقنم ِم مقا ِمکَ و ِإین عُی ِه لق ِ
بَِعر ِشها قبل أ یأت ِ
َ
ٰ َ َّ
ْ
َ
ْ
َْ ٰ َ
ٰ
اَّلی ِعنْ َ ُه ِعُم ِم َ الک ٰتاب أنَا آتیکَ به َقبْ َل أ ْ یَ ْرتَ َّ إَلْکَ ََ ْرفُکَ فََُ ٰما َر ُ
آه ُم ْستَ ِق ًّرا ِعن ُه قال ٰهنذا
أ ِم  33قال
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ ْ
ِّ
()1
ِم ْ فض ِل َرب
بدیهی است تخت بلقیس با آن عظمت را از منازل طدالنی قبی از چشم برهم زدن ن د سلیمان آوردن ،کار مخلژدق
عاج نیست و مسلِّم است که این امریست بر والف عاد و جناب سلیمان با علم باینکه این عمی قدر ودایی مژی
وداهد ،از وداوند دروداست آوردن تخت را ننمدد .بلکه از مخلدق عاج
____________________
 -1جناب سلیمان به حاار مجلس گفت“ :کدامیک از شما تخت بلقیس را پیش از آنکه ن د من آید و تسژلیم امژر مژن شژدد وداهیژد
آورد؟” از آن میان عفریت جن گفت“ :من چنان در آوردن تخت او قادر و امینم که پیش از آنکه تد از جایگاه(قااو )وژدد برویژ

،

آن را به حادر آورم ”.و آن کس که به بعض از علم کتاب الهی دانا بدد(یعنی آصف بن برویا که دارا اسم اعظم بدد)گفت که من پژیش
از آنکه چشم بر هم زنی ،تخت را بدینجا آورم! چدن سلیمان سریر را ن د ودد مشاهده کرد ،گفت“ :ایژن تدانژایی از فاژی وژدا مژن
است”.
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تقاضا حاجت و کمک نمدد.و از حاضرین مجلس ودد وداست که آن تخت با عظمت را برا او حاضر نمایند .پس
ودد این تقاضا نمددن جناب سلیمان از مخلدق عاج که “کدامیک از شما می تدانید با قده ودا داده بشما این امژر را
عملی نمایید و تخت بلقیس را قبی از آمدن وددش ن د من حاضر نمایید؟” می رساند مطلق حاجت وداستن از ولق،
شرک نمی باشد .وداوند دنیا را دار اسباب قرار داده ،شرک هم امر قلبی است؛ اگر کسی را که حاجت از او می طلبژد
ودا و یا شریک ودا نداند ،ابداً مانعی ندارد تقاضا حاجت از او بنماید .چنانکه این عمی ن د عمدم متداول است کژه
پیدسته بدر وانة زید و بکر و عمرو می روند و تقاضا کمک می کنند بدون آنکه اسم ودا را بر زبان آورند.
پس اگر مریای درب من ل طبیب و دکتر برود و بگدید :آقا دکتر بدادم برس .درد و مرض مژرا کشژت .آیژا ایژن
مریض مشرک است؟ اگر حریقی در میان دریا فریاد ب ند مردم بدادم برسید نجاتم بدهید ،بدون اینکه نام وژدا را ببژرد
مشرک است؟ یا اگر ظالمی ،مظلدم بی گناهی را تعقیب نمدد ،مظلدم رفت در وانه وزیر اعظم گفت :آقا وزیر بژدادم
برس دستم ،به دامنت ،من ج تد امید ندارم؛ مرا از دست این ظالم نجا بده مشرک است؟ اگر دزد بخانژة کسژی
بقصد جان یا مال یا نامدس او برود و او در باال بام از همسایگان ودد طلب کمک نماید و رسژماً بگدیژد :ا مژردم
بدادم برسید ،نجاتم بدهید و ابداً اسم ودا را در آن ساعت ب بان جار نکند ،مشرک است؟
قطعاً جداب منفی است و احد از عقال این ندع از مردم را مشرک نمی ودانند و اگر مشرک بخدانند یا نادانند و یا
حرض ورز نمدده اند!
آقایان محترم! انصاف دهید؛ میلطه کار ننمایید! جامعه شیعه عمدماً متفقند اگر کسژی آل محمّژد را وژدایان وژدد
بداند یا آنها را شریک در ذا و صفا و افعال ودایی بداند ،قطعاً مشرک است و ما از آنها بی ار می جدییم.
اگر شما شنیده اید شیعیان در گرفتاریها می گدیند :یا علی ادرکنی؛ یا حسین ادرکنی؛ معنا آن این نیسژت کژه یژا
علی اهلل ادرکنی-یا حسین اهلل ادرکنی بلکه چدن دنیا
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دار اسباب است که البی الهلل الن یججی النمر النّ بتسبتبهت( )1آن واندان جلیی را وسیله و اسباب نجا می دانند و بژه
وسیله آنها تدجّه بخدا متعال می جدیند.
حتفظ :چرا مستقالً از ودا طلب حاجت نمی نمایند که بدنبال وسیله و واسطه می گردند؟
العی :تدجّه استقاللی ما در طلب حدایج و دفع همدم و حمدم نسبت بذا یگانه پروردگار محفدظ است .ولی قرآن
مجید که سند محکم آسمانی است ما را هدایت می نماید که با وسیله باید بدرگاه با عظمت او رفت چنانچه در آیه 35
ٰ َ َ َّ َ َ ُ َّ ُ ٰ َ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ َ
()2
اَّلی آمننا اتقنا اّلل و ابتغنا إَِل ِه الن ِسیُه .
سدره (5مایده)می فرماید :یا أیها ِ
آل محاد وستیط فیض ح الود
ما شیعیان ،آل محمّد سالم اللِّه علیهم اجمعین را مستقی در حیِّ و عقد امدر نمی دانیم ،بلکه آنها را عباد صژالحین و
واسطة فیض از مبدل فیّاض می دانیم و تدسّی ما بآن واندان جلیی بر حسب دستدر رسدل اکرم
حتفظ :در کجا نبی مکرم

می باشد.

دستدر تدسّی بآنها را داده و از کجا معلژدم شژده کژه مژراد از وسژیله ،در آیژه آل

محمّدند؟
العی :در بسیار از اوبار امر فرمدده که برا نجا از مهالک ،متدسّی بعتر و اهی بیت من شدید.
حتفظ :ممکن است از آن اوبار اگر در نظر دارید برا ما بیان فرمایید!
العی :اما اینکه فرمددید از کجا معلدمست که مراد از وسیله ،عتر و اهی بیت پییمبرند ،اکابر علماء شژما از قبیژی
حافظ ابد نعیم اصفهانی در و ول الرقجآن فی علیّ( )3و حافظ لبد بکر شیراز در ما ن ل من القرآن فی علیّ و امام احمد
ثعلبی در تفسیج( )4ودد نقی می نمایند که مراد از وسیله در آیه شریفه ،عتر و اهی بیت
____________________
 -1وداوند واقع شدن امدر را نمیپذیرد مگر اینکه اسباب آن امدر واقع شدد.
 -2ا اهی ایمان از ودا بترسید (و بدسیلة اولیاء حق) تدسی جدیید به ودا متعال .یعنی با وسیله بدرگاه با عظمت او بروید تژا بنتیجژة
کامی برسید.
 -3ن ول القرآن فی علی

 ،ص.228

 -4تفسیر ثعلبی ،ج ،4ص.53
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پییمبرند؛ چنانچه اوبار بسیار از رسدل ودا

در این باب رسیده.

و ابن لبی الحدید معت لی که از اشراف علماء شما می باشد در شج وه الربالغه( )1وطبژه حاژر صژدیقه کبژر
فاطمه زهرا

سالم اللِّه علیها را در قایّة حصب فدک در حادر مهاجر و انصار ،نقی نمدده که در اول وطبه بی بی

مظلدمه اشاره به معنا این آیه می فرماید به این عبار :

و اْح اهلل اَّلی لعظمته و ننره یبتیغ م ف السماوات و الرض اَله النسیُه و حن وسیُته ف خُقه

()2

حدی ثقلین
از جمله دالیی متقنه بر جداز تمسّک و تدسّی و پیرو آل محمّد و عتر طاهره از اهی بیت رسالت ،حدیث شریف
ثقلین است که با اسناد صحیحه عند الفریقین (شیعه و سنِّی) به حد تداتر رسیده که رسدل اکرم
ّ
ّ
()3
تمسکتم به ل تضُنا بع ی
ا

فرمدد:

حتفظ :گمان می کنم اشتباه فرمددید که این حدیث را صحیح االسناد و متداتر وداندید ،برا آنکه ایژن مطلژب در
ن د اکابر علما ما حیر معلدم است و دلیی بر این معنی آنکه شیخ ب رگدار ما قبله و کعبة سنِّت و جماعژت محمّژد بژن
اسماعیی بخار در صحیح معتبر ودد که بعد از قرآن کریم ،اصح کتب می باشد ،ذکر ننمدده!
العی :اوّال آنکه داعی اشتباه ننمددم بلکه صحّت اعتبار این حدیث شریف در ن د علما وددتان مسلِّم است حتِّژی
ابن حجر مکِّی با کمال تعصّبی که دارد ،اعتراف به صحّت این حدیث نمدده .مقتای است برا روشژن شژدن فکرتژان
مراجعه نمایید به آور فصی دوم صرالع محجقه( )4ذیی آیه چهارم از باب  11پس از اینکه نقی اوبار از ترمذ

()5

____________________
 -1شر نهج البالحه،ج ،16ص.345
 -2حمد می کنم ودا را که از پرتد ندر عظمتش بندگی می کنند اهی آسمانها و زمینها و هدف تمام وسایی ذا اقدس او است و مژاییم
وسیله در میان ولق.
 -3اگر تمسک بآن جدیید هرگ گمراه نشدید بعد از من.
 -4صداعق محرقه ،ص.152-143
 -5سنن ترمذ  ،ج ،5ص.323
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و امام لحمد بن حنبی( )1و طبرانی( )2و مسلم( )3نمدده گدید :العل النّ رحدی الرتاسّ
ویّ

و عشجین صحتبیت

بترثقلین طجقت کثیج و

عن

()4

آنگاه گدید اوتالفی در طرق حدیث است؛ در بعض طرق گدیند :در حجّه الدداع در عرفا .و در بعض طرق گدیند:
در مدینه در مرض مد در وقتی که حجره پر بدد از صحابه و در بعض آنها است در حدیر وم و در بعض آنها بعژد از
برگشتن از طایف بدده .پس از آن ودد اظهار نظر نمدده ،گدید“ :منافایت در ای اختالفات نم باش و منانی نن ارد

که در تمام ای امکنه (که ذکر گردی ه) رسنل اکرم

ای ح یث را تکرار نمنده باش برای اثبنات عظمنت

شأ قرآ کریم و عَتت َاهره”.
ق وظج ختری الز تتصب مراب ستت

الس

و اما اینکه فرمددید“ :چدن بخار در صحیح ودد نقی ننمدده دلیی بر عدم صحّت این حدیث شریف می باشد!”از
جها بسیار این بیان مردود و عند العلماء منفدر است؛ چه آنکه این حدیث را اگر بخار نقی ننمژدده ،ولژی عمژدم
اکابر علما شما نقی نمدده اند حتِّی عدل بخار  ،مسلم بن حجاج و تمام ارباب صحا ستِّه مبسدطاً در کتژب معتبژره
ودد ذکر نمدده اند .یا باید آقایان محترم تمام صحا و کتب معتبره علماء ودد را شسته و بژدور اندازیژد و مشژخص
نمایید عقاید وددتان را به صحیح بخار و اگر معترفید به عدالت و علم و دانش سایر علماء ودد که هر یک در زمان
ودد میان اهی سنِّت نابیه علم و دانش و تقد بدده اند ،مخصدصاً ارباب صحا ستِّه ،مقتای است که اگر وبر را به
جهاتی بخار نقی ننمدده و دیگران نقی نمدده اند ،قبدل نمایید.
حتفظ :جهاتی نداشته فقط بخار بسیار محتاط بدده و در نقی اوبار دقت بسیار می نمدده هر وبر کژه سژنداً یژا
متناً مخدوش ،و قابی قبدل عقی نبدده ،نقی ننمدده.
____________________
 -1مسند احمد ،ج ،3ص.53
 -2المعجم الکبیر ،ج ،3ص.2638 ،65
 -3صحیح مسلم،ج ،3ص.123
 -4بدانید برا حدیث تمسک بثقلین(عتر طاهره و قرآن مجید)طرق بسیار می باشد که نقی گردید از زیاده از بیست نفر از اصحاب.
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العی :اشتباه آقایان اهی سنِّت رو قاعد حب الشیء یعمی و یصم (.)1
همین جا است؛ چدن درباره او حلد دارید ،گمان می کنید که آقا بخار بسیار دقیق بدده و هژر وبژر را کژه در
صحیح ودد آورده ،بسیار معتبر و مانند وحی من ل است و حال آنکه چنین نیست .در سلسله اسژناد بخژار بسژیار
اشخاص مردود منفدر کذِّاب جعّال مدجدد است.
حتفظ :این بیان شما مردود و منفدر است برا اینکه اهانت بمقام علم و دانش بخار نمدده اید (یعنی اهانت بتمژام
اهی سنِّت و جماعت نمدده اید).
العی :اگر انتقاد علمی اهانت است ،پس تمام ب رگان از علما شما که دقیقاً به اوبار رسیدگی نمدده و بسژیار از
اوبار مندرجه در صحا معتبره شما مخصدصا صحیحین بخار و مسلم را از جهت وجژدد اشژخاص مژردود کژذِّاب
جعّال در سلسله اسناد آنها رد نمدده اند همگی اهانت کننده به مقام علم و دانش و مردود بدده اند.
ودب است آقایان قدر دقیق شدید در کتب اوبار و در مدقع مطالعه ،به حالت حلد ننگرید کژه چژدن بخژار یژا
مسلم است ،پس آنچه نقی نمدده بتمام معنی صحیح و مقطدع الصدور است.
الزم است جناب عالی و سایر علماء اعالم که به صحا ستِّه مخصدصاً به صحیحین بخار و مسلم نظر حلد دارید،
قبالً به کتبی که در جر و تعدیی اوبار ندشته اند ،مراجعه نمایید تا قدر و عظمت آقا بخژار و شژد امعژان نظژر
ایشان را در نقی احادیث بدانید.
اگر شما الآللی المصندعه فی احادیث المدضدعه سیدطی و می ان االعتدال و تلخژیص المسژتدرک ذهبژی و تژذکره
المدضدعا ابن جدز و تاریخ بیداد تألیف لبد بکر لحمد ابن علی وطیب بیداد و باالوره کتب رجالیة علما ب رگ
ودد را بخدانید ،بداعی ایراد نمی گیرید و نمی فرمایید که بآقا بخار اهانت نمدده ایم.
____________________
 -1دوستی هر چی آدمی را کدر و کر می نماید (مسند گاحمد،ج ،3ص.)53
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بخت ی و مسل الز اتل مج و و اتتل وقل خبج وار الود
مگر داعی ،چه عرض کردم که جنابعالی عصبانی شدید؟ عرض داعی ج این بدد که گفتم اوبار مدضدعه از رجژال
مردوده کذِّابین در صحا شما حتی در صحیحین بخار و مسلم مدجدد است؟
شما اوبار صحیح بخار را با مراجعه به کتب رجال ،دقیقانه اگر مطالعه نمایید ،می بینید از بسیار از رجال جعّال
وضِّاع مردود نقی وبر نمدده؛ از قبیی لبد هریره کذِّاب و عکرمه وارجی محمّد بن عبد سمرقند و محمّژد بژن بیژان و
ابراهیم بن مهد ابلِّی و بندس بن احمد واسطی و محمّد بن والد حبلی و احمد بن محمّد یمانی و عبد اللِّژه بژن واقژد
حرِّانی و لبد داود سلیمان بن عمرو کذِّاب و عمران بن حطِّان و دیگران از روا مردوده نقی وبر نمدده انژد کژه وقژت
مجلس و حافظه داعی اقتاا نقی تمام آنها را ندارد ،چنانچه به کتب رجالیه مراجعه نمایید ،حقیقت امر بر شما آشکار
گردد که آقا بخار  ،آن قسمی که در نظر شما جلده گر است ،نمی باشد؛ یعنی فدق العاده دقیق و محتاط نبژدده و در
نقی اوبار به ظداهر اشخاص تدجه داشته و باصطال وددمانی ویلی ودش بین بدده و ودش باور؛ هر وبر از هژر
کس شنیده که ظاهر الصال بدده ،ضبط نمدده.
دلیی بر این معنی ،کتب رجالیه علما وددتان است که ببعض از آنها اشاره نمددیم که اوبژار مدضژدعه مژردوده را
جدا نمدده و در سلسله روا بخار و مسلم امعان نظر دقیقانه نمدده و پرده بسیار از آنها را دریده تا امژروز مژدرد
تدجه ما و شما باشد و با تدجه به آن کتب ،امشب نفرمایید حدیث ثقلین و تمسّک به عتر طاهره را که بخژار نقژی
ننمدده ،از جهت احتیاطکار او بدده! آیا عقی باور می کند که عالم دقیق محتاط ،اوبار مدضدعه از روا حیژر مدثژق
کذِّاب وضِّاع را نقی نماید تا مدرد تمسخر اهی علم و عقی و دانش قرار گیرد؟ آیژا حژدیث سژیلی زدن کلژیم اللِّژه بژر
صدر ع راییی و کدر نمددن او و یا برهنه و بدون ساتر عدر رفتن مدسی در میان بنی اسراییی را کژه قژبالً عژرض
نمددم ،از ورافا و مدهدما نمی باشد؟ (.)1
آیا احادیث رؤیت پروردگار در روز قیامت با پا مجرو و ظاهر ساوتن ساق
____________________
 -1در (جلسه سدم) همین کتاب ذکر گردیده است.
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پا ودد که در صحیح نقی نمدده و ببعای از آنها اشاره نمددیم ،از کفریا نمی باشد (.)1
خبج مضح

و الهتو بجسرل الهلل

صحیحین بخت ی و مسل
()3

آیا از شد احتیاط علم و عمی بخار است که در صحیح( )2ودد باب(اللهد بالحراب)و همچنین مسلم در صحیح

در باب الروصه فی اللعب الذ ال معصیه فیه فی ایام العید از ابد هریره نقی می نمایند که روز عید جمعی از سیاحان
سددانی در مسجد رسدل ودا جمع شده بددند و با اسباب لهژد و لعژب ،مژردم را سژرگرم مژی نمددنژد .رسژدل اکژرم
به عایشه فرمدد“ :میی دار تماشا کنی؟” عرض کرد“ :بلی یا رسدل اللِّه” .حار او را پشژت وژدد سژدار
نمدد به قسمی که سرش را از رو کتف آن حار کشیده و صدر بصدر مبارکش گژذارد .حاژر بژرا لژذ
بردن عایشه ،آنها را ترحیب می نمدد که ودب تر باز کنند تا زمانی که عایشه وسته شد آنگاه او را بر زمین گذارد!
شما را به ودا انصاف دهید که اگر چنین نسبتی بیک نفر از شماها بدهند عصبانی نمی شدید و آن را اهانژت بخژدد
نمی دانید؟
اگر جناب حافظ بگدید که گدیند گفته است دیشب پشت من ل آقا حافظ دسته ا بازیگر مشژیدل سژازندگی و
بازیگر بددند؛ دیدم آقا حافظ عالم جلیی القدر عیالش را بر پشت ودد بلند نمژدده و تماشژا مژی کنژد؛ حتژی بژه
بازیگرها می گدید :ودب باز کنید تا عیال من لذ ببرد .شما را به ودا آقا حافظ از شنیدن ایژن حژرف وجالژت
نمی کشد و متأثر نمی گردد؟ و اگر بنده مخلص شما چنین حرفی را از گدینده ا و لد ظاهر الصال باشد شنیدم ،آیژا
س اوار است نقی کنم؟ و اگر نقی کردم عقال نمی گدیند ،فالنی جاهلی ،حرفی را زد شما کژه عاقژی هسژتید چژرا نقژی
نمددید؟
____________________
 -1در (جلسه سدم) همین کتاب ذکر گردیده است.
 -2صحیح بخار ،ج ،1ص ،132-163باب فی العیدیدن و التجمی فیه.
 -3صحیح مسلم ،ج،3ص .22
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آنگاه قااو کنید به منقدال بخار که اگر واقعاً دقیق و حالج اوبار بدد ،بر فرض چنین وبر شژنید ،سژ اوار
بدد در کتاب ودد نقی نماید و آقایان هم آن کتاب را اصحّ الکتب بعد القرآن بخدانید .ولی حدیث ثقلژین را کژه رسژدل
اللِّه

امر می فرماید امت ودد را که بعد از من تمسّک به قرآن مجید و عتر معصدمین از اهی بیت من بجدییژد

(چدن نام عتر در میان است) نقی ننماید! و لکن اوبار مجعدله مدهدمه که وقت مجلس اجازه نقی تمام آنهژا را نمژی
دهد ،در ابداب کتب ودد نقی نماید!
ولی از یک جهت داعی تصدیق می نمایم بیان شما را که آقا بخار در میان علماء سنِّت و جماعت بسیار محتاط
بدده؛ به این معنی که بهر وبر برودرده که راهی به اثبا والیت علی

و حرمت اهی بیت طهار به عندان مقام

والیت داشته احتیاطاً نقی ننمدده که مبادا روز حربه دست دانشمندان گردد و حقِّ و حقیقت را ظاهر نمایند.
چنانچه مجلدا صحا را با صحیح بخار مقابله می نماییم ،باین مدضدع روشن برمیخدریم که هر وبژر و لژد
متداتر و ضرور و مؤیّد به قرآن و آیا الهیه بدده ایشان نقی ننمددند؛ مانند احادیث بسیار در سبب ن ول آیا شریفه
َّ ٰ َ ُ ُ ٰ ُ َ َ ُ ُ ُ َّ
ٰ َ َ َّ ُ ِّ ْ ُ ْ َ َ
َّ َ ُ ُ َ
َُ
اَّلین ی ِقیمنن
الر ُسنل بَُغ ٰما أن ِزل ِإَلْکَ ِم ْ َر ِّبکَ الخ ( )1و ِإنما و َِلکنم اّلل و رس
یا أیها
اَّلین َ آمنننا ِ
ننهل َو ِ
َ
َ
ْ
ْ
َّ َ َ ُ ْ ُ َ َّ ٰ َ َ ُ ْ ٰ ُ َ (َ َ َ ْ ْ َ )2
ریتکَ اْلق َربِ َ (-)3الخ
و أن ِذر ع ِش
الصال ٰه و یؤتن الزاکه و هم را ِکعن
و حدیث الدالیه ،یدم الیدیر و حدیث االنذار ،یدم الدار ،و حدیث المداوا و حدیث السّفینه و حدیث باب الحطِّه و
حیر اینها؛ آنچه نسبتی به اثبا مقام والیت و حرمت اهی بیت طهار داشته ایشان احتیاطژا نقژی ننمددنژد .ولژی هژر
حدیثی (و لد از هر جعّال کذِّاب وضِّاع بدده) که در اهانت به مقاما مقدسة انبیا
____________________
 -1ا پیامبر! آن چه از پروردگار بر تد نازل شده است ،کامالً (به مردم) برسان و اگر نکنی ،رسالت او را انجام نداد ؛ وداونژد تژد را
از (وطرا احتمالی) مردم نگاه می دارد؛ و وداوند ،جمعیت کافران (لجدج) را هدایت نمی کند(.سدره مایده ،آیه.)63
 -2سرپرست و ولی شما تنها وداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند؛ همانها که نماز بر پا می دارند و در حال رکژدع زکژا مژی
دهند(.سدره مایده،آیه .)55
 -3و ودیشاوندان ن دیکت را انذار کن( .سدره شعراء ،آیه.)214
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عظام و باالوصّ وجدد مقدّس واتم االنبیاء

و عتر طاهر آن حار راهی داشته ،بدون احتیاطاً نقی ننمدده.

که ببعض از آنها اشاره نمددیم.
السنت حدی ثقلین
اینک ناچارم ببعض از کتب معتبر شما اشاره نمایم تا بدانید که اگر حدیث شریف ثقلین را آقا بخار نقی ننمدده،
دیگران از اکابر و مدثقین علما شما حتی عدل بخار (در صحّت بیان ن د شما) مسلم بن حجّاج نقی نمدده اند.
مسلم بن حجّاج در صحیح( )1و لبی داود در صحیح( )2و ترمذ در سنن( )3و نسایی در خصتئص( )4و امام احمد بژن
حنبی( )5و حاکم در مستد ک( )6و حافظ ابد نعیم اصفهانی در حلیه النوریتء( )3و سبط ابن جدز در ت کج ( )8و ابن اثیر
ج ر در السد الرغتبه( )3و حمید در ااع بین الرصّحیحین( )12و رزیژن در اااع باین الرصّاحت الرساتّه و طبرانژی در

کبیج( )11و ذهبی در تلخیص مستد ک( )12و ابن عبد ربه در عقاد الرفجیاد( )13و محمّژد بژن طلحژه شژافعی در مطتراب
الرسؤول( )14و وطیب ودارزمی در منتقب( )15و سلیمان بلخی حنفی در باب 4
____________________
 -1صحیح مسلم ،ج ،3ص.3
 -2سنن ابی داوود ،ج ،2ص.185
 -3سنن ترمذ  ،ج ،5ص.3836 ،323
 -4وهصایص امیرالمؤمنین ،ص.38 ،112
 -5مسند احمد،ج ،3ص 21،13و ج ،4ص.313
 -6مستدرک ،ج ،3ص.112
 -3حلیة االولیاء ،ج ،1ص 255و ج ،33ص.64
 -8تذکر الخداص،ص.38
 -3اسدالیابة؛ ج ،6ص ،225ج،33ص.64
 -12جمع بین الصحیحین ،ج ،3ص.123
 -11المعجم الکبیرج ،3ص.154
 -12تلخیص مستدرک ،ج ،3ص.132
 -13عقد الفرید ،ج،4ص .126
 -14مطالب السؤول ،ص23؛ مقدمة المؤلف.
 -15مناقب ودارزمی ،ص.214 ،133
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ینتبیع الرار ( )1و میر سید علی همدانی در مدده دوم از مر الرقجبی( )2و ابن ابی الحدید در شاج وها الربالغاه( )3و
شبلنجی در ور النبصت ( )4و ندر الدّین بن صبّاغ مالکی در فصرل الراهاّه( )5و حمدینی در فجالئاد الرسااطین( )6و امژام

ثعلبی در تفسیر کش

الربیتن( )3و سمعانی و ابن میازلی شتفتی

اول در بیان صحت وطبه حدیر وم و در کفتی

منتقب( )8و محمّد بن یدسف گنجی شافعی در بژاب

الرطترب( )3ضمن باب  62و محمد بن سعد کاتب در طبقات ( )3و فخژر
()13

راز در تفسیج( ،)11ضمن آیه اعتصام و ابن کثیر دمشقی در تفسیج( )12ضمن آیه مددّ و ابن عبد ربه در عقد الرفجیاد

و ابن ابی الحدید در شج وه الربالغه( )14و سلیمان حنفی در ینتبیع الرار ( )15به عبارا مختلفه و ابن حجر مکژی در
صرالع ( )16بعبارا مختلفه و دیگران از اکابر علما شما که نقی اقدال تمام آنها مقتای وقت این مختصر مجلژس مژا
نیست ،به مختصر اوتالفی در الفاظ و عبارا این حدیث شریف را که بنقی اقدال واصّه و عامّه بحدّ تژداتر رسژیده از
رسدل اکرم

نقی نمدده اند که فرمدد الوی تت ک فیک الرثقلین کتتب الهلل و عتجتی الهل بیتی رن

____________________
 -1ینابیع المدد ،ج،1ص.22 ،123
 -2مدد القربی ،ص.13
 -3شر نهج البالحه ابن ابی الحدید ،ج ،6ص.335
 -4ندر االبصار ،ص.36
 -5فصدل المهمه،ج ،2ص.313
 -6فراید السمطین ،ج ،2ص.423
 -3کشف البیان ،ج ،3ص.186
 -8مناقب ابن میازلی ،ص.281 ،234
 -3کفایة الطالب ،ص ،253-262باب.62
 -12طبقا ابن سعدد ،ص.134
 -11تفسیر راز  ،ج ،8ص.133
 -12تفسیر ابن کثیر ،ج ،3ص.434
 -13عقد الفرید ،ج ،4ص.126
 -14شر نهج البالحه،ج ،6ص.335
 -15ینابیع المدد  ،ج ،2ص.366 ،263
 -16صداعق المحرقه ،ص.143
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یفتجقت حتی یج ال علیّ الرحرض من ترسّل(تاس )بهات فقد وجی و من تخلّ
بهات رن تضلّرال البدال

عنهات فقد هلا -مات الن تاساکت

()1

این دلیی محکم ماست که ناچار بامر رسدل اللِّه

 ،بایستی تمسّک و تدسّی بجدییم بقژرآن کژریم و اهژی بیژت

طهار سالم اللِّه علیهم اجمعین.
شی  :این حدیث را صالح بن مدسی بن عبد اللِّه بن اسحاق بن طلحه بن عبد اللِّه القرشی التیمی الطلحی بسند وژدد
از ابد هریره باین طریق نقی نمدده که انی قد ولفت فیکم ثنتین کتاب اهلل و سنتی( )2الخ-
العای :باز با نقی حدیث یک طرفه از یک فرد طالح ،متروک ،ضعیف ،و مردود ارباب جر و تعدیی (از قبیی ذهبی
و یحیی و امام نسایی و بخار و ابن عد و حیرهم) وقت مجلس را گرفتید .آقا من ،نقی این همه اوبژار معتبژره از
اکابر علماء وددتان شما را قانع ننمدده که بچنین حدیث حیر قابی قبدل ن د جهابذ علمژاء وددتژان اسژتناد جسژتید و
حال آنکه اتفاقی فریقین (شیعه و سنِّی) است که رسدل اکرم

فرمدد :کتاب اهلل و عَتیت نه سنتی؛ چه آنکه کتاب

و سنِّت هر دو مبیّن می وداهند؛ سنِّتی که ودد محتاج به مبیّن است نمی تداند مبیّن قرآن باشژد .پژس عتژر  ،عژدیی
القرآن است که هم مبیّن قرآن و هم ظاهرکننده سنِّت رسدل اللِّه

می باشد.

حدی سفینه
و دیگر از دالیی ما در تدسّی باهلبیت رسالت حدیث معتبر سفینه است که بسیار از علماء ب رگ شما تقریباً بحدّ
تداتر نقی نمدده اند.
و آنچه در نظر دارم زیاده از صد نفر از اکابر علماء وددتان در کتب معتبره
____________________
 -1به درستی که می گذارم در میان شما دو چی ب رگ را که کتاب ودا(قرآن مجید)و عتر و اهی بیت من اند و این هر دو هرگ از هم
جدا نمی شدند تا در کنار حدض(کدثر)بر من وارد شدند هر کس تدسی و تمسک بآن دو بنماید ،پس بتحقیق نجا یافته است و هر کس
از آن دو دور نماید ،پس به تحقیق هالک شده است؛ کسی که تمسک بآن دو نماید هرگ گمراه نخداهد شد.
 -2سنن کبر ،ج.114 ،1
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ودد ثبت نمدده اند از قبیی مسلم بن حجّاج در صحیح( )1ودد و امام احمد بن حنبی در مساند( )2و حژافظ ابژد نعژیم
اصفهانی در حلیة( )3و ابن عبد البر در استیعاب و ابد بکر وطیب بیداد در تت ی بغدال ( )4و محمّد بن طلحه شافعی در
مطترب الرسؤول( )5و ابن اثیر در وهتیه( )6و سبط ابن جدز در ت کج ( )3و ابژن صژبّاغ مژالکی در فصارل الراهاّاه( )8و
عالِّمه ندر الدین سمهدد در تت ی الرادینه( )3و سید مؤمن شبلنجی در ور النبصت ( )12و امژام فخژر راز در تفسژیر
مفتتیح الرغیب( )11و جالل الدین سیدطی در

ّ الرانثر ( )12و امام ثعلبی در تفسیر کشف البیان و طبرانی در الوساط( )13و

حاکم مستد ک( )14و سلیمان بلخی حنفی در باب  4ینابیع المدده و میر سژید علژی همژدانی در مژدد دوم از مار
الرقجبی( )15و ابن حجر مکِّی در ذیی آیة هشتم از صرالع ( )16و طبر در تفسیج( )13و تت ی ( )18ودد و محمّد بن یدسژف
گنجی در کفتیة الرطترب( )13و دیگران از اعاظم علماء شما نقی
____________________
 -1صحیح مسلم ،ج ،2ص.452
 -2مسند احمد ،ج ،5ص.32
 -3حلیة االولیاء ،ج ،4ص.326
 -4تاریخ بیداد،ج،12ص.31
 -5مطالب السؤول ،ص.22
 -6نهایة ،ج ،2ص.238
 -3تذکر الخداص ،ص.323-122
 -8فصدل المهمه ،ص.26
 -3تاریخ المدینه ،ج ،14ص.3
 -12ندر االبصار ،ص.125
 -11مفاتیح الییب ،ج ،23ص.163
 -12درّ المنثدر ،ج ،3ص.334
 -13اوسط ،ج ،4ص.12
 -14مستدرک ،ج ،2ص.343
 -15مدد القربی ،مدد .2
 -16صداعق ،ص.186
 -13تفسیر طبر  ،ج ،23ص.126
 -18تاریخ طبر  ،ج ،8ص.184
 -13کفایة الطالب ،ص ،333باب.1251 ،122
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نمدده اند که رسدل اکرم واتم االنبیاء
ّ
م ختُف عنها هُک (.)1

ّ
فرمدد :انما مثل اهل بییت فیکم کمثل سفینه ننح م رکبها َننا و

و نی امام محمّد بن ادریس شافعی( )2در ابیا ودد بصحت این حدیث اشاره نمدده؛ چنانچه عالِّمه فاضی عجیلی در
ذویره المآل آن ابیا را باین طریق نقی نمدده:
مااا ا الهبه فااااای البحاااااج الرغااااای و الرجهااااال

و رااااات الیاااا الرنااااتس قااااد ذهباااا بهاااا

و هااا الهااال بیااا الراصاااطفی خاااتت الرجسااال

کباا ا علاااای الساا ا الهلل فاااای ساااافن الرنجاااات
و المسااااااک حباااااال الهلل و هاااااار ونؤهاااا ا

کاااااات قاااااد المجوااااات بترتاسااااا

الذال الفتجقاااا فااااای الرااااادین سااااابترن فجقاااااه

و ویفااات علااای مااات ااااتء فااای والضاااح الرنقااال

واااااتج مااااانه غیاااااج فجقاااااه

فقاااال راااای بهاااات یاااات ذال الرجاتحااااه و الرتقاااال

أ فاااااای الرفجقااااااه الرهااااااالک آل محااااااااد

ال الرفجقااااه الرالتاااای وجاا ا ماااانه قاااال راااای

فااااتن قلاااا فاااای الرنااااتاین فااااترقرل والحااااد

و الن قلااا فااای الرهاااالک حفااا عااان الرتااادل

الذال کاااااتن مااااارری الرقااااار مااااانه فاااااتونی

ضااااای بهااا ا ن زالل فااااای ظلّهااا ا ظااا الّ

ضااااای علیااااات رااااای المتمااااات و وساااااله

()8

و راااا یاااا

بترحبااااال

و الوااا مااان الرباااتقین فااای الوساااع الرحااال

اگر ودب تدجه بنمایید باین اشعار واضحه و آن هم از امام شافعی پیشدا
____________________
 -1ج این نیست که مثی اهی بیت من در میان شما ،مثی کشتی ند است؛ کسی که سدار بر او شد ،نجا یافت و کسی کژه دور از او
نمدد ،هالک گردید( .رشفة الصاد  ،ص.)25
 -2چدن مردم را حرق دریا جهی و گمراهی دیدم ،به نام وداوند متعال در کشتیها نجا که آنها واندان رسالت و اهژی بیژت وژاتم
االنبیاء

بددند ،تمسک جستم و بحبی اللِّه که دوستی آن واندان جلیی است ،چسبیدم؛ همچنان که به ما امر شده کژه بژه آن حبژی

اللِّه تمسک جدییم .زمانی که دین را به هفتاد و سه فرقه متالشی نمددند ،چنانکه در اوبار واضحاً نقی گردیده؛ فقط یکژی از آنهژا حژق و
باقی بر باطی اند بگد :به من ا کسی که اهی ورد و دانشی ،آیا واندان رسالت آل محمد سالم اللِّه علیهم اجمعین در فرقه ها باطی می
باشند یا با فرقه حق اند؟ اگر بگدیی با فرقه حق هستند ،پس کالم ما و شما یکی است و اگر بگدیی با فرق باطله و هالک شده اند ،قطعژاً
از راه مستقیم منحرف شده ا و در نتیجه بدان که آن واندان جلیی قطعا برحق و با حق و در طریق مستقیم اند ،منهم راضی شدم به آنهژا
و اوتیارا طریقه ایشان را قبدل کردم که وداوند سایه ایشان را بر سر من پاینده و جاوید بدارد .من راضی شدم بامامت علی و اوالدهژا
او(

)که برحق اند و تد باش در آن فرق باطله تا روز که کشف حقیقت شدد.
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ب رگ سنِّت و جماعت ،می بینید چگدنه اقرار می نماید که رکدب باین سفینه و تمسک و تدسی باین وانداده طژاهره،
اسباب نجا است؛ زیرا فرقة ناجیه از هفتاد فرقه امت مرحدمه ،فقط متمسّکین و متدسّلین بذیی عنژا آل محمّدنژد و
بس.
پس شیعیان حسب االمر ودد رسدل اکرم

،تدسی می جدیند باین واندان جلیی بسد ودا متعال.

مطلب دیگر یادم آمد که اگر بنا به فرمدده شما ،بشر احتیاج بداسطه و وسیله ندارد و اگر با وسیله بسد ودا بنالژد
و استیاثه کند ،کار حلطی نمدده و مشرک می باشد ،پس ولیفه ثانی عمر بن الخطاب چرا در مدقع احتیاج و اضطرار با
واسطه بسد ودا می رفت و استیاثه می کرد تا نتیجه می گرفت؟
حتفظ :هرگ ولیفه عمر رضی اللِّه عنه با واسطه عملی انجام نداده و این اول مرتبه ایست که چنژین حرفژی را مژی
شندم .متمنی است مدردش را بیان فرمابید؟
العی :ولیفه مکرر در مداقع احتیاج ،تدسی باهلبیت رسالت و عتر طاهره آن حار می جست و به وسیله آنها
بسد ودا می رفت تا نتیجه می گرفت .باقتاا مجلس بدو مدرد از آن مدارد برا نمدنه اشاره می نمایم.
 -1ابن حجر مکِّی بعد از آیه  14در صرالع محجقه( )1از تاریخ دمشق نقی می نماید که در سال  13هجر  ،مکرر
مردم برا استسقا رفتند و نتیجه نگرفتند؛ همگی متأثر و پریشان شدند؛ عمر بن الخطاب گفت“ :هرآینه فردا طلب آب
می کنم بدسیله کسی که حتما ودا بداسطة او به ما آب وداهد داد ”.صبح فردا که شد ،ولیفه عمر ن د عباس عمّ اکژرم
رسدل اللِّه

رفت و گفت :اورج بنا حتی نستسقی اهلل بک؛ بیرون بیا با ما تا بژه وسژیله تژد طلژب آب نمژاییم از

وداوند متعال .جناب عباس فرمدد“ :عمر قدر بنشین تا وسیله فراهم نمایم ”.آن گژاه فرسژتاد بنژی هاشژم را وبژر
کردند؛ لباس پاک پدشیده ،بد ودش استعمال نمدده ،در آن حژال جنژاب عبژاس بیژرون آمژد در حژالتی کژه علژی
در جلد او و امام حسن

طرف راست و امام حسین

طرف چپ و بنی هاشژم در عقژب سژرش؛ آنگژاه

فرمدد“ :یا عمر احد را با ما مخلدط منما!” پس به همین حال رفتند تا به مصلِّی .جناب عباس دسژت بژه مناجژا
برداشت،
____________________
 -1صداعق محرقه ،ص -138تاریخ دمشق ،ج،26ص.362
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عرض کرد“ :پروردگارا تد ما را ولق فرمدد و دانا بدد به آنچه ما عمی به آن می نماییم آنگاه عرض کژرد؛ الرلها
علینت فی الوره فتفضل علینت فی آخج ”.

کات تفضل

()1

جابر می گدید“ :هندز دعایش تمام نشده بدد که ابرها حرکت و باران بنا باریدن را گذارد؛ هندز ما به من لهامژان
نرسیده بددیم ،مگر از باران تر شدیم”.
و نی از بخار نقی می نماید که در زمان قحطی ،عمر بن الخطاب به وسیله عباس بن عبژد المطلژب طلژب آب از

درگاه حق تعالی می نمدد و عرض می کرد الرله الوت وترسل الری

بت ّ وبینت فتسقنت فیسقرن.

()2

 -2ابن ابی الحدید معت لی شر نهج البالحه نقی می نماید ،ولیفه عمر با جناب عباس عمّ اکرم رسدل اللِّه

به

استسقاء رفتند؛ ولیفه عمر در محی استسقا عرض کرد:
الرله الوت وتقجب الری
مستغفجین.

بت وبی

و بقیه آبتئه و کبج اتره فتحفظ الرله وبی

فی عاه فقاد رروات باه الریا

مستشافتین و

()8

حکایا آقایان سنی ها و اتباع ولیفه عمر ،همان مثی معروف کاسة گرم تر از آش است ,زیرا کژه ولیفژه عمژر در
وقت دعا و احتیاج و اضطرار ،عتر و اهی بیت پییمبر را شفیع قرار می داد بدسیله آنها از وداوند طلب حاجژت مژی
نمدد ،مدرد اعتراض هم قرار نمی گرفت؛ ولی وقتی ما شیعیان ،آن واندان طهار را شفیع قرار مژی دهژیم و بژه آنهژا
تدسی می جدییم ،بما اعتراض نمدده ،کافر و مشرک می ودانند!
اگر شفیع بردن آل محمّد و عتر طاهره به سد ودا متعال شرک است ،پس قطعاً طبق روایا علما وددتژان
ولیفه عمر بن الخطاب اول مشرک بدده و
____________________
“ -1پروردگارا هم چنانکه تفای فرمدد بر ما در اول امر ،پس تفای نما بر ما در آور آن( ”.صداعق المحرقه ،ص.)138
“ -2پروردگارا ما تدسی می جدییم به تد به عمد پییمبر که به ما باران دهی ”.پس باران بآن ها عطژا شژد(.صژحیح البخژار  ،ج،2
ص -16تاریخ مدینه ،ج ،26ص.)355
“ -3پروردگارا! ما تدسی می جدییم بسد تد بعم پییمبر و باقیمانده از پدرانش و ب رگان از رجال بنی هاشم .پس حفژظ فرمژا مقژام
پییمبر را در عمد او ،زیرا که او ما را داللت نمدده بسد تد که طلب شفاعت و استیفار نماییم از درگاه با عظمت تژد( ”.شژر
البالحه ،ج ،3ص183و ج ،14ص.)252
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نهژج

اگر آن عمی ولیفه شرک نبدده ،بلکه احسن اعمال بدده (چدن ولیفه انتخاب نمدده) پس حتماً اعمال شیعیان و تدسژی
آنها به آل محمّد سالم اللِّه علیهم اجمعین نی هرگ شرک نخداهد بدد.
پس حتماً باید آقایان از این گفتار وددتان بر گردید ،بلکه استیفار نمایید (که چنین نسبتی را به شیعیان پاک مدحّژد
دادید) تا میادب حاب حق واقع نشدید؛ زیرا جایی که ولیفه عمر با بددن کبار صحابه هرچه دعا کنند ،نتیجه نگیرند،
مگر به وسیله اهی بیت پییمبر

 ،شما چگدنه انتظار دارید که ما بی واسطه و مستقی دعا کنیم و نتیجه بگیریم؟

پس آل محمّد سالم اللِّه علیهم اجمعین در تمام ادوار ،از زمان پییمبر الی زماننا هذا ،وسایی عباد بسد ودا بددنژد
و ما هم برا آنها استقاللی در قااء حدایج قایی نیستیم ،مگر آنکه آنها را عباد صالحین و امامژان بژر حژق و مقژرِّبین
درگاه حق تعالی دانسته ،لذا واسطه بین ودد و ودا قرار می دهیم.
و ب رگترین دلیی بر این معنی کتب ادعیة ما می باشد که در تمام ادعیة مژأثدره از لیمژه معصژدمین حیژر از آن چژه
عرض کردم ،به ما دستدر داده نشده و ما هم حیر از این طریق عملی ننمدده و نخداهیم نمدد.
حتفظ :این بیانا شما بر والف مسمدعا ما است.
العی :مسمدعاتتان را بگذارید ،از مشهددا صحبت بفرمایید ،آیا هیچ کتب معتبر ادعیژة علمژاء بژ رگ شژیعه را
مالحظه و مطالعه فرمدده اید.
حتفظ :دست رسی نداشته ام.
العی :مقتای آن بدد که اول این قبیی کتب را مطالعه فرمدده ،آن گاه ایراد می فرمددید؛ اینک دو جلد کتاب دعژا و
زیار همراه دارم؛ یکی زاد المعاد تألیف عالمة مجلسی قدّس سرِّه القدّوسی و دیگر هدیّه ال ِّایرین تألیف فاضی محدّث
متبحّر معاصر آقا حاج شیخ عباس قمی دامت برکاته ( )1برا مطالعه حاضر است(هر دو را ودمت) آقایژان گژذاردم،
مدرد مطالعه قرار دادند؛ ادعیه تدسی را وداندند و دیدند
____________________
 -1در  23ذ حجه  1353قمر برحمت ای د پیدست و در طرف راست درب قبله نجف اشرف مدفدن گردید رحمه اللِّه علیه.
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در هیچ کجا استقاللی برا واندان رسالت ذکر نشده ،بلکه در همه جا آنها را واسطه ودانده اند ،آنگاه آقا سژید عبژد
الحی دعا تدسّی را که عالمة مجلسی نقالً از محمّد بن بابدیه قمی اعلی اللِّه مقامهم از لیمه طاهرین سالم اللِّژه علژیهم
اجمعین ذکر نمدده ،برا نمدنه تا به آور قرایت نمددند که مطلعش این است:
عتی ترسل
الرله الوی أس ر

و التراه الری

بنبی

مرنوتا الوت تراهنت و الستشفتنت و ترسلنت ب

یت البت الرقتس یت سرل الهللا یات المات الرجحااها یات سایدوت و

وبی الرجحاه محاد

الری الهلل و قدمنتک بین یدی حتاتتنتا یت وایهت عناد الهلل الشافع رنات عناد الهلل .یات البات

الرحسنا یت المیج الراؤمنین یت علی بن أبی طتربا یت حجه الهلل علی خلقها یت سیدوت و مرنوت الوت تراهنت و الستشفتنت و ترسلنت ب

الهلل و قدمنتک بین یدی حتاتتنتا یت وایهت عند الهلل الشفع رنت عند الهلل.

الری

()9

به همین معانی که وطاب بامیر المؤمنین نمدده و بعد از آن به تمام لیمه معصدمین وارد است .منتها در وطاب بآنهژا
یا حجه اهلل علی ولقه گفته می شدد؛ یعنی ا حجت ودا بر ولق ودا ،یکایک لیمه طاهرین را اسم می برند و تدسّژی
می جدیند تا آور دعا؛ این قسم عمدم لیمه را مخاطب قرار می دهند که ا سید و مدال ما تدجژه و تدسژی و طلژب
شفاعت می نماییم به وسیله شما به سد ودا تعالی؛ ا آبرومند در ن د ودا متعال ،شفاعت بنما من(بی آبرو را)ن د
وداوند متعال ،تا در آور دعا عمدم واندان رسالت را مخاطب ساوته و گدیند:
یت ست التی و مرالریّ الوی تراه بک أئاتی و عدتی ریر فقجی و حتاتی الری الهلل و ترسل بک
____________________
 -1ودایا از تد دروداست دارم و به سدیت روى آوردم به وسیله پیامبر  ،پیامبر رحمت محمّد (درود وژدا بژر او و وانژدانش) اى ابژا
القاسم ،اى فرستاده ودا ،اى پیشداى رحمت ،اى آقا و مدالى ما ،به تد رو آوردیم و تد را واسطه قرار قرار دادیم ،و به سدى وژدا تژد را
وسیله ساوتیم ،و تد را پیش روى حاجاتمان نهادیم ،اى آبرومند ن د ودا ،براى ما ن د ودا شفاعت کن.
اى ابا الحسن اى امیر المؤمنین اى على بن ابیطالب ،اى حُجّت وُدا بر بندگان ،اى آقا و مدالى ما ،به تد روى آوردیم و تد را واسطه قرار
دادیم و به سدى ودا به تد تدسّی جُستیم و تد را پیش روى حاجاتمان نهادیم ،اى آبرومند ن د ودا ،براى ما ن د ودا شفاعت کن.
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الی اهلل و استشفعت بکم الی اهلل ،فاشفعدا لی عند اهلل و استنقذونی من ذندبی عند اهلل ،فانکم وسیلتی الی اهلل و بحژبکم و
()1

بقربکم ارجد نجا من اهلل ،فکدندا عند اهلل رجایی یا سادتی یا اولیاء اهلل.

(ایشان که دعاها را می وداندند ،پیدسته بعای از رجال محترم و اهی ادب سنِّی دست بر دست می زدنژد و مکژرِّر
می گفتند“ :ال اله اال اهلل سبحان اهلل” چگدنه امر را مشتبه می کنند)
(گفتم) از ودد آقایان انصاف می وداهم ،در کجا عبارا این دعاها اثر از آثار شرک می باشد؟
مگر در همه جا نام مبارک ودا متعال نیست؟ در کدام عبار از دعا ما آنها را شریک بار تعژالی ودانژده ایژم؛
چرا تهمت به ما می زنید؟ چرا مسلمانان مدحّد را حالی و مشرک مژی ودانیژد؟ چژرا تخژم عژداو و دشژمنی در دل
مسلمانان پخش می کنید؟ چرا امر را بر مردمان بی وبر مشتبه می نمایید تا ببرادران دینی و ایمانی ودد بژا نظژر کفژر
بنگرند؟
چه بسیار مردمان عدام بی وبر متعصّب از شماها بیچاره شیعیان را می کشند به ویال آنکه کافر را کشژته و اهژی
بهشتند! مظلمه این قبیی امدر در گردن شما علماء می باشد.
چرا تاکندن شنیده نشده که یک نفر شیعه ،و لد در بیابان تنها باشد و عامی صرف و بیابانی ،در قتی یک سنِّی اقژدام
نمدده باشد.
چدن علماء و مبلِّیین شیعه سم پاشی نمی کنند تخم عداو بین شیعه و سنِّی نمی پاشند قتی نفس را گناهی بژ رگ
می دانند.
هرگاه ما به االوتالف شیعه و سنِّی را علماً و منطقاً بیان نمدده و آنها را به حقیقت مژذهب آشژنا نمژددیم ،ولژی در
ضمن گفتار بآنها فهمانیدیم که سنِّی ها برادران مسلمان ما هستند ،شما جامعه شیعه نباید به آنها با نظر کینه و عداو
____________________
 -1اى آقایان و سرورانم ،من به شما پیشدایان و تدشه هایم براى روز تنگدستى روى آوردم ،و نیازم به سدى وداست ،و تدسّی جستم به
سدى ودا ،پس در ن د ودا واسطه من شدید ،و مرا پیش ودا از گناهانم رهایى بخشید ،که تنها شما وسیله من به جانب ودا هستید ،مژن
با دوستى با شما و ن دیک شدن به شما امیدوار نجا از جانب ودا هستم ،پس ن د ودا امید من باشید ،اى آقایان من و دوستداران ودا،
ودا بر همه آنان درود فرست و لعنت و دا بر دشمنان ودا ،آن ستمگران به محمّژد و وانژدان محمّژد ،از پیشژینیان و پسژینیان ،دعژایم را
اجابت کن اى پروردگار جهانیان.
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بنگرید ،بلکه باید برادرانه با هم متِّحد باشید تا پرچم ال اله اال اهلل را بلند کنیم.
ولی بر عکس ،عملیا علما متعصّب سنِّی ما را متأثر می نماید که پیروان ابد حنیفه و مالک بن انس و محمّد بژن
ادریس و احمد بن حنبی را با اوتالفا بسیار که اصدالً و فروعاً با هم دارند ،در همه جا آزاد و برادران مسلمان می
ودانند ،اما پیروان علی بن لبی طالب و جعفر بن محمّد را که عتر و اهی بیت رسالتند ،حالی و مشرک و کافر معرفژی
نمایند و سلب آزاد از آنها بکنند که از حیث جان و مال در ممالک سنِّت و جماعت در امان نباشند.
چه بسیار از اهی علم و تقدا شیعه که بفتدا علما سنِّی شهید گردیدند ،ولی بر عکژس چنژین عملژی از طژرف
علماء شیعه ،بلکه عدام آنها نسبت به علما که سهی است ،بلکه بیک عامی سنِّی صادر نگردیده!
علما شما حالباً عمدم شیعیان را لعن می نمایند ،ولی در هیچ کتابی از علماء شیعه دیده نشده اسژت کژه بندیسژند،
اهی تسنِّن لعنهم اللِّه.
حتفظ :بی لطفی می فرمایید؛ کدامیک از اهی علم و تقژدا شژیعه بفتژدا علمژا مژا کشژته شژدند کژه تحریژک
احساسا می فرمایید و کدام یک از علما ما عمدم شیعیان را لعن نمدده اند؟
العی :اگر بخداهم شر عملیا علماء و عدام شما را ذکر نمایم ،نه یک مجلس بلکه ماه ها وقت الزم است؛ ولژی
برا نمدنه و اثبا مرام ببعض اعمال و رفتار آنها که ثبت در تاریخ است ،اشاره می نمایم تا بدانید تحریک احساسا
نمی نمایم ،بلکه عین حقیقت را می گدیم.
اگر شما کتب اکابر علماء متعصّب وددتان را دقیقانه مطالعه نمایید ،مراک لعن را می بینید .برا نمدنه مطالعه نمایید؛
مجلدا تفسیر امام فخر راز ( )1را که هرکجا فرصت بدستش آمده مانند آنچه ذیی آیژه والیژه و اکمژال دیژن و حیژره
مکرر در مکرر می ندیسد :و المت الرجفضه رتنه الهلل-هؤنء الرجفضه رتنه الهلل-المت قرل الراجوالفض رتانه الهلل؛ ولژی از
قلم هیچ یک از علماء شیعه چنین عباراتی نسبت بعمدم برادران اهی تسنِّن بلکه بخصدص آنها هم صادر نگردیده.
____________________
 -1تفسیر راز  ،ج،12ص .23
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شهت

شهید الول بفترالی البن ااتعه

از جمله فجایع اعمال علما شما نسبت بمفاور علم و عمی شیعیان عمی عجیب و فتدا حریبژی اسژت کژه از دو
قاضی ب رگ شام (برهان الدین مالکی) و (عباد بن الجماعه الشافعی) نسبت بیکی از فقهاء ب رگ شیعه صادر گردیده.
آن فقیه ب رگ که در زهد و ورع و تقد و علم و فقاهت ،سرآمد اهی زمان بدده و در احاطه بر ابداب فقژه ،چشژم
روزگار تالی او را ندیده و نمدنه ا از احاطه فقهی او کتاب(لمعه)می باشد که در مد هفت روز این کتژاب را (بژدون
اینکه کتب فقهی در ن د او مدجدد باشد حیر از مختصر نافع) تصنیف نمدده ،علما چهار مذهب حنفی ،مالکی ،شافعی،
حنبلی ،طدق اطاعت او را بر گردن گرفته و از محار علمش بهره بردار می نمددند ،جناب ابژد عبژد اهلل محمژد بژن
جمال الدین مکی عاملی رحمه اللِّه بدده.
با آن که در اثر فشار سنِّی ها ،جناب ایشان بسیار تقیّه می نمدده و علنی اظهار تشیع نمی نمدده ،مژع ذلژک قاضژی
ب رگ شام عباد بن الجماعه ،نسبت بآن عالم ربّانی حساد ورزیده ،در ن د والی شژام (بیژدمر) از آن جنژاب سژعایت
نمدده و بتهمت رفض و تشیّع ،چنین عالم فقیهی را گرفتار نمدد .بعد از یک سال که در زندان عذابش دادند در  3یا 13
جماد االول سال  386هجر بفتدا آن دو قاضی ب رگ سنِّی(ابن الجماعه) و (برهان الژدین) اول آن جنژاب را بژه
شمشیر کشتند ،بعد بدنش را به دار زدند ،پس از آن به تحریک آنها به نام اینکه رافای مشرکی باال دار است ،عژدام
مردم بدنش را در باال دار سنگ سار نمددند .آنگاه بدنش را از دار فرود آورده ،آتژش زده و واکسژترش را بژر بژاد
دادند (.)1
____________________
 -1از جمله وقایع قابی ذکر که بر داعی اثبا وقایع تاریخی را نمدده ،پیش آمد است که ذیالً بنحژد اوتصژار نقژی مژی نمژایم :در 13
جماد الثانی سال  1331هجر که از زیار مسجد اقصی(بیت المقدس)مراجعت و عازم دمشق بددم ،اول شب جهه اداء فریاه بمسجد
جامع عمان در شرق اردن(که بسیار مسجد زیبا می باشد)وارد .جامعه مسلمین اهی تسنن نماز میرب را واتمژه داده ،بعاژی وژارج و
بعای هم باداء ندافی مشیدل بددند داعی هم بگدشه مسجد رفته باداء فریاه میرب و عشا مشیدل پس از فراحت فریاه و ندافی متدجژه
شدم که بعای از آنها بداعی سخت حابناکند=
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____________________
= مخصدصا عالمی در باال سکدب مرک قرایت قرآن با چند نفر اشتیال بقرایت داشتند و شدیدا ناظر بحال داعی بددند پس از واتمژه
تعقیبا از مسجد وارج و بگاراژ رفته منتظر حرکت اتدمبیی بددم .پس از صرف حذا صدا مؤذن مسجد که اعالم نماز عشاء را مژی داد
داعی را متدجه ساوت که اگر حرکت نمددیم ممکن است در راه اتدمبیی تدقف ننماید و تدفیقی برا اداء ندافی شب فراهم نیایژد وژدب
است الحال که فراحتی هست برویم مسجد اداء ندافی نمدده با ویال آسدده حاضر حرکت باشیم پس از تجدید وضد بمسجد رفتم از درب
ب رگ عمدمی وارد نشدم از درب گدشه حربی آور شبستان ب رگ(که مربع مستطیی است)وارد شده و در کنار یکی از ستدنها بژ رگ کژه
جا ولدتی بدد باداء ندافی مشیدل شدم .دیدم آن عالمی که ساعتی قبی بقرایت مشیدل و بداعی بد نظر بدد جمعیژت را بعژد از فژراغ از
نماز جمع کرده و در وسط آنها ایستاده در اطراف شرک و مشرک صحبت می نماید تا بعد از مقدماتی رشته سخن را کشانید بجایی که بژا
کمال حد و شد گفت شما مسلمانان مسئدلید روز قیامت باید جداب دهید برا آنکه ودا فرمژدده مشژرکین نجژس هسژتند آنهژا را
بمسجد راه ندهید ساعتی قبی یک مشرک بت پرست نجس بمسجد آمد و در حادر همه شما سجده به بت نمدده شما او را ترد ننمددیژد
من مشیدل قرایت بددم شما مرده بددید چرا نباید ازاله نجاست شرک از مسجد بنمایید و رافای مشرک بت پرست را دفع نمدده یژا بقتژی
برسانید چه آنکه مشرک در مسجد مسلمانان اگر بت پرستی کرد قتلش واجب است چنان با حرار وطابه و تحریک احساسژا مژردم
بی وبر را نمدد که اگر من حاضر در آن محی بددم قطعا کشته می شدم .بعد از اتمام وطابه نصف جمعیت آمدند که از درب آور شبستان
بیرون بروند داعی در نماز وتر بددم نشستم که جلب نظر آنها نشدد ولی دفعتا چشمشان بداعی افتاد چنان در حال حمله اطرافم را گرفتند
و با مشت و تک پا آزارم می دادند که حساب نداشت پیدسته وطاب می نمددند قم یا مشرک اورج یا مشرک از حیژا بکلژی مژأیدس
بددم تا مدقع تشهد که گفتم اشهد ان ال اله اال اللِّه وحده ال شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسدله اوتالف میژان آنهژا افتژاد بهژم مژی
گفتند چگدنه مشرکی است که شهاد بدحدانیت ودا و رسالت واتم انبیاء می دهد دسته ا می گفتند ما نمی دانژیم قاضژی مژی گفژت
رافای و مشرک است و البته قاضی حلط نمی گفت آنها در اوتالف و گفتگد بددند که داعی سالم نماز داده جانی گرفتژه بژا قژد قلبژی
جهت دفاع آماده و با نطق و وطابه مفصلی که اینک مجال بیانش نیست(بلسان عربی)آنها را مجاب و میلدب و دوست ودد نمژدده و آن
قاضی بدجنس از ودا بی وبر را مرد مرمدز معرفی نمدده که می وداهد از جهه تفرقه و جدایی مسلمانان وسیله قهژر و حلبژه بیگانگژان
ستمکار را بر مسلمین آماده و مهیا نماید والصه از داعی عذر وداهی نمدده حتی تقاضا پذیرایی از داعی را جدا نمددند که بعذر آنکژه
عازم حرکت هستم تددیع و حرکت نمددم .این یک نمدنه ا بدد از صدها عملیا علماء اهی تسنن که در اشتباه کار امژر را بژر عژدام
بیچاره وارونه نشان دادند که باعث قتی و اهانت مسلمانان مظلدم می باشد.
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شهت

شهید ثتوی به ستتی قتضی صیدال

از جمله علماء و مفاور فقهاء شیعه در شاما در قرن دهم هجر  ،شیخ اجیِّ فقیه بی نظیر زین الدین بن ندر الدین
علی بن احمد عاملی قدس اهلل اسراره بدده است که در علم و فای و زهژد و ورع و تقژد مشژار بالبنژان ،دوسژت و
دشمن و در شاما شهرتی بس ا داشت ،با آن که شب و روز ودد را با تألیف و تصنیف می گذرانید و پیدسته از ولژق
کناره جدیی می نمدد و زیاده از دویست کتاب بخط ودد در علدم مختلفه بیادگار گذارد.
با ع لتی که از مردم داشت مع ذلک علماء آن سامان از او دلتنگ گردیژده و از تدجژه مژردم بژآن ب رگژدار دیژک
حسدشان به جدش آمد ،مخصدصاً قاضی ب رگ صیدا سعایت نامه ا جهت سلطان سلیم ،پادشژاه آل عثمژان ندشژت
بدین عندان که انه قد وجد ببالد الشام رجی مبدع وارج عن المذاهب االربعه (.)1
از طرف دربار سلطان سلیم امر باحاار آن عالم فقیه صادر شد که برا محاکمه به استانبدل ببرند ،در مسجد الحرام
آن جناب را گرفتند چهی روز در مکِّه او را زندانی نمددند؛ آنگاه از راه دریا بسمت اسالمبدل مقرِّ سژلطنت و والفژت
حرکت دادند .هندز به محاکمه نرسیده در ساحی دریا سر مبارکش را بریدند ،بدنش را در دریا افکنده و سرش را برا
سلطان بردند.
آقایان محترم ،شما را به ودا انصاف دهید و قااو عادالنه نمایید آیا در هیچ تاریخی ودانده یا شنیده اید کژه از
طرف علماء شیعه نسبت بیک عالم سنی بلکه عدام آنها چنین سدء قصدها و اعمال شنیع زشتی صادر شژده باشژد ،بژه
جرم آن که چدن از مذهب جعفر بر کنار است او را بقتی رسانیده باشند؟ شما را به ودا این هم جرم و جنایت شد که
انه وارج عن المذاهب االربعه؟!!
____________________
 -1به تحقیق ثابت آمده که در بالد شام ،مرد بدعت گذار پیدا شده که از چهار مذهب وارج و بر کنار است!!
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شما را چه دلیی است که اگر کسی از مذاهب اربعه(حنفی ،مالکی ،شافعی ،حنبلی)سر پیچژی نمژدد ،کژافر و قژتلش
واجب است.
آیا مذاهبی را که بعد از قرن ها رسژمیت پیژدا نمژدده ،اطژاعتش واجژب ولژی مژذهبی کژه از زمژان رسژدل اکژرم
مدرد تدجه بدده ،کفرآور و مطیعین آن مهدور الدّم باشند؟!
گفتت وی

اهه الب مج منص

شما را به ودا (ابد حنیفه یا مالک بژن انژس و یژا شژافعی و یژا امژام احمژد بژن حنبژی) در زمژان رسژدل وژدا
بدده و اصدل و فروع مذهب ودد را از آن حار بی واسطه اوذ نمدده اند؟
حتفظ :احد چنین ادعایی ننمدده که ایمة اربعه بشرافت درک مصاحبت آن حار رسیده باشند.
العی :آیا امیر المؤمنین علی بن لبی طالب

درک مصاحبت رسدل ودا را نمدده و باب علم آن حار بدده یا

نه؟!
حتفظ :بدیهی است که از کبار صحابه و بلکه از جهاتی افای آنها بدده است.
العی :پس رو این قاعده اگر ما بگدییم پیرو از علی بن لبی طالب

به حکم آنکه پییمبر فرمدده“ :اطاعژت

علی اطاعت من است” و باب علم آن حار بدده و امت را امر فرمدده که هر کس مایی است از علم من بهره بردارد،
باید به در وانه علی برود ،واجب است حق گفته ایم و اگر بگدییم سرپیچی از مذهب جعفر که عین مذهب محمّژد
است نظر باینکه واتم االنبیاء

پیشدایان آنها را عدیی القرآن معرفی نمدده و تخلف از آنها را مدجب هالکت قرار

داده ،به مقتاا حدیث شریف ثقلین و حدیث سفینه که متفق علیه فریقین (شیعه و سنِّی)می باشد چنانچه قبالً اشاراتی
به آنها شد ()1که عدم پیرو از آنها مدجب وذالن است ،حق داریم دلیی داریم که بگدییم سژرپیچی از عتژر طژاهره،
تمرِّد امر رسدل اللِّه و وروج از صراط مستقیم و عدم استمساک به حبی المتین است.
____________________
 -1مراجعه شدد به (جلسه سدم) هیمن کتاب.

223

مع ذلک چنین اعمالی از طرف علما شیعه نسبت بجاهلی از جهّال اهی تسنِّن صادر نگردیده تا چژه رسژد نسژبت
بعلماء آنها پیدسته به جامعه شیعه گفته ایم که اهی تسنِّن برادران مسلمان ما هستند؛ باید با هم متِّحد و متفق باشیم.
ولی بر والف علماء شما پیدسته شیعیان مؤمن ،مدحّد ،پاک ،و پیروان اهی بیت رسالت را اهی بژدعت و رافاژی و
حالی و یهدد  ،بلکه کافر و مشرک می ودانند و بجرم اینکه چرا تقلید بیکی از فقهاء اربعه(ابد حنیفه ،مالک بژن انژس،
محمد بن ادریس ،و احمد بن حنبی)نمی نمایند ،مشرک و کافر و رافای باشند؟ (و حال آنکژه هژیچ دلیلژی در دسژت
نیست که مسلمین مجبدر باشند حتماً پیرو از یکی از آنها بنمایند)ولی بر عکس ،کسانی که پیرو از اهی بیت رسالت
و عتر طاهره بامر آن حار می نمایند ،قطعاً اهی نجا می باشند.
به همین فتاوا بی جا و گفتارها ناهنجار بهانه بدست عدام ودد داده که هر وقت فرصتی بدسژت آوردنژد تمژام
عملیاتی که بایستی با کفِّار بنمایند ،بلکه بدتر با شیعیان مؤمن مدحد مژی نمددنژد :از قتژی و حژار و هتژک حرمژت
ندامیس آنها.
الشت به العاتل ونگین تجالکاه و خرال زمیتن و الزبکتن و الفتغنه بت الیجالویتن
حتفظ :از جناب عالی انتظار نداشتیم که رو مطالب کذب و دروغ که ابداً در عژالم وقژدع پیژدا ننمژدده تحریژک
احساسا فرمایید.
العی :اشتباه فرمددید! تصدر نمددید که داعی بدون برهان آن هم در هم چژه مجلژس بژا عظمتژی نسژبت بیجژایی
ببرادران مسلمانان ودد بدهم گذشته از آنچه من باب نمدنه عملیا قاا و علماء اهی تسنِّن را با فقهاء ب رگ شژیعه
به عرض رسانیدم ،اگر بتاریخ حاال تراکمه و ودارزمیان و ازبکیان و افاحنه و حمال مکرر آنها بایران مراجعه کنید
وداهید فهمید حق به جانب داعی است بلکه از عملیا آنها با جامعه شیعیان وجالت وداهیژد کشژید کژه هژر وقژت
تدانستند و اوضاع ایرانیان را در اثر جنگها وارجی یا اوضاع داولی دگرگدن دیدند حمال شدید به شمال شژرق
ایران نمدده و گاهی تا وراسان و نیشابدر و سب وار حتی یک مرتبه در زمان شاه سلطان حسین صفد تا اصفهان آمده
و اطراف آن را مدرد تاوت وتاز قرار داده و از هیچ ندع عمی منافی عفِّت و انسانیت و اسالمیت
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ودددار ننمدده و بعد از قتی و حار و آتش زدن امدال بیچارگان شژیعه و هتژک حرمژت نژدامیس آنهژا ،جمعیژت
بسیار را باسار برده و مانند اسرا کفِّار در بازار جهان بفروش رسانیدند .چنانچه ارباب تژداریخ مژی ندیسژند ،در
شهرها ترکستان زیاده از صد ه ار شیعه به فروش رفته ،مانند حالمان کفِّار بلکه بدتر با آنها بسختی معاملژه و رفتژار
می نمددند .این ندع عملیا را فقط بحکم و فتدا علما ودد مدرد عمی قرار می دادند.
تجتوزال ختن خیر بتیجالن و فتتوالی علاتی الهل سن بقتل و غت

شیتیتن

حتفظ :این قبیی جنگها و حمال سیاسی بدده و ربطی به فتاوا ارباب مذاهب نداشته.
العی :نه چنین است .این قبیی حمال و قتی و حار ها و هتک ندامیس در اثر فتژاوا علمژاء و قاژاو اهژی
تسنِّن بدده ،چنانچه در اوایی سلطنت مرحدم ناصر الدین شاه قاجار و صدار میرزا تقی وان امیر نظام کژه لشژکریان
ایران گرفتار حایله وراسان و فتنة ساالر بددند ،فرصتی بدست امیر ودارزم محمّد امژین وژان ازبژک معژروف بخژان
ویده(ودارزم)افتاده با لشکر بسیار حمله بمرو و وراسان نمدد بعد از قتی و حار و ورابی فراوان جمع کثیژر را بژه
اسار برد.
بعد از واتمه امر ساالر ،دولت بفکر وان ویده و سرکدبی آن افتاد به تدبیر مرحدم امیر نظام صدر اعظم مقتدر مدبّر
ایران اول از در استمالت درآمدند.
مرحدم رضا قلی وان ه ار جریبی(هلل باشی)متخلِّص بهدایت را که از اکابر دانشمندان دربار ایران بدد ،به رسالت ن د
وان ویده فرستاد که شر آن بسیار مفصلست و مقتای گفتار ما نیست.
شاهد عرضم آن است که وقتی مرحدم هدایت به مالقا وان ویده رسید ضمن بیانا ودد گفت:
عجب الس که الهتری الیجالن به هجی
بتزآیند النّ

الز ماتر

خت اه الز و و وس و هند و فجو

حدو بال شات که بستگتن شات به قتل و وهب و غت
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و الست

وود بت ع

الهل السال و فجو

به متوند و بت عتفی

آوهت متوند بج گتن کفت

ستعی و القست خرال یهت به آوهت بناتیند و حتل آوکه هاگی مسلاتن و الهل ی
پیغابج و متتقد به ی

قبله و یا

کتاتب (قاجآن مجیاد) و یا

خدال هستند؛ چجال چنین فتت می کنند؟

در جداب گفت:
از حیث سیاست ،ما تقصیر نداریم ،ولی از حیث مذهب ،علماء و مفتیان و قاا بخارا و ودارزم فتد می دهند
و می گدیند ،شیعیان چدن رافای و کافر و اهی بدعتند ،س ا آنها همین است پس قتی آنها و اوذ امدال و نهب و اسر
کفار الزم و واجب است.
چنانچه شر این قاایا مفصالً در تاریخ روضه الصفا ناصر و سفارتنامه ودارزم چاپ طهژران تژألیف مرحژدم
رضا قلی وان هدایت ثبت است.
فتتوالی علاتی الهل سن به قتل و غت

شیتیتن و حاال عبد الهلل ختن الزب

به خجالستن

و نی در زمانی که عبد اللِّه وان ازبک شهر وراسان را محاصره نمدده بدد ،علما وراسان شر مفصلی بعبژد اللِّژه
وان ندشتند و اعتراضا بعملیا آنها نمددند که چرا در مقام قتی و حار و هتژک حرمژت گدینژدگان ال الژه اال اهلل
محمد رسدل اهلل و پیروان قرآن و عتر رسدل اللِّه

برآمده اید در حالتی که ایژن نژدع عملیژا شژما را اسژالم

اجازه نداده حتی به کفار هم وارد آورید؟
عبد اللِّه وان نامه علماء و اهالی مشهد را داد بعلماء و قاا سنی که همراه او بددند تا جداب بدهند آنهژا جژداب
مفصّلی دادند و علماء مشهد هم جداب آن جداب را از مشهد دادند و آنها را مجاب نمددند (شر آن نامژه هژا کژه در
ناسخ التداریخ ثبت است ،بسیار مفصی می باشد).شاهد مطلب آنست که علما سنی ازبک ضمن نامژه ندشژتند چژدن
شیعیان رافای و کافرند ،ودن و مال و حرمت آنها بر مسلمین مبا است.
فتت المجالی الفتغنه بت شیتیتن الفغتوستتن
و اگر بخداهیم فقط شر عملیا افاحنه اهی تسنن را در ادوار ماضیه
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مخصدصاً در دوره زمام دار و ریاست امیر دوست محمّد وان و کهندل وان و شاه شجاع الملک و عبد المؤمن وان
و امیر عبد الرِّحمن وان و امیر حبیب اللِّه وان را با جماعت شژیعیان در کابژی و قنژدهار و هژرا و اطژراف آنهژا و
کشتارهایی که از وداص و عدام حتی اطفال بی گناه آنها نمددند ،ذکر نمایم ،وجالت آور و از حدصله مجلژس وژارج
است .گمان می کنم ودد آقایان در طدل تاریخ بهترین ناظر فجایع اعمال آنها بدده اید و آقایان محتژرم ق لباشژها بژا
شهامت در هندوستان مخصدصاً در پنجاب ،نمدنه بارز از آثار ظلم افاحنه اند که ناچار جال وطن اوتیژار نمژدده و
در پنجاب هند متدار و سکدنت اوتیار نمددند.
ارباب تداریخ تمام این وقایع را ثبت نمدده و برا قااو به دست نهاد آتیه داده اند که از جملة آن وقایع دلسژدز،
واقعه سال  1263هجر قمر است که در روز جمعه عاشدرا آن سال ،شیعیان قندهار در امام باره ها (حسینیه هژا)
جمع و سرگرم ع ادار برا عتر طاهره و ذرار پاک پییمبر و سبط اعظم رسدل اللِّه

بددند دفعتاً بژی وبژر

سنِّیها متعصب ،با انداع اسلحه ریختند در امام باره و جمع کثیر از شیعیان بی دفاع حتی اطفال آنها را به فجیع ترین
وضعی بقتی رسانیدند و امدالشان را بتاراج بردند.
سالها گذشت که شیعیان با ذلت و حقار زندگی می نمددند و آزاد عمی نداشتند؛ حتی روزها عاشدرا دو سژه
نفر در ته سردابها برا ریحانة رسدل اللِّه و مقتدلین و مظلدمین وقعه کربال ع ادار می نمددند.
تقدیج الز المیج المتن الهلل ختن
من می تدانم در این مجلس از طرف ودد و عمدم علماء و وعاظ و مبلِّیین ،بلکه جامعه شژیعیان از اعژال حاژر
امیر امان اللِّه وان پادشاه فعلی افیانستان تشکر نمایم که از زمان زمام دار و رسیدن به مقام سلطنت افیانستان ،نفژاق
سنی و شیعه را از میان برداشتند و آزاد کامی بهمه دادند که بی چاره شیعیان مدحّد مظلدم ،بعد از سالها کشژتار دادن،
بی وانمان و فرار بددن ،رو آسایش و آزاد بخدد دیدند وداوند او را از گ ند زمانه و شژرِّ تحریکژا بیگانگژان
برا حفظ حدزه مسلمین مصدن و محفدظ بدارد!
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از قرار که می شندم ،دولت استعمار انگلستان برا دفع این پادشاه مهربان تحریکا عجیبه می نمایژد ،بژر عمژدم
مسلمانان (سنی و شیعه) الزم است که برا حفظ و نگهدار چنین سلطان جدان بخت فهمیده و مهربان وطن دوست و
اسالم وداه ،در مقابی بیگانگان کدشا باشند و تحریکا آنها را بال اثر گردانند.

()1

آقایان ،به تاریخ ناظر شدید ببینید در همین هندوستان در اثر جنگها سنی و شیعه بتحریک بیگانگان چژه ودنهژا
ریخته شد و چه علما با فای و تقد و مؤمنین پاک دامن ،قربانی هدس باز ها جهّال شدند.
شهت

شهید ثتر

یکی از صحنه ها مالل انگی این وقایع شدم ،قبرستان (اکبر آباده آگره است) که در همین سفر وقتی به آنجا رفتم،
ودا می داند چقدر متأثر شدم از حماقت و جهالت ها مردمان متعصّب؛ مخصدصا وقتی مشرِّف شدم به زیژار قبژر
فقیه اهی بیت طهار عالم با ورع و تقد نابیه دهر پاره تن رسدل اللِّه

 ،قاضی سید ندر اللِّه شدشژتر قژدّس

اللِّه تربته که یکی از قربانیها تعصّب و عناد ملت اسالمی بدده که در سال  1213هجر در اثر سعایت علما بژ رگ
آن زمان بتهمت رفض و تشیّع ،به امر جهانگیر میدل پادشاه متعصّب جاهی هندوستان در سن هفتاد سالگی بدست ودد
علما سنی شربت شهاد ندشید.
ودد می دانید الی الحال قبر آن سید ب رگدار و عالم جلیی القدر م ار مسلمین شیعه در آگره می باشد.
و رو سنگ قبرش(که از مرمر است)دیدم با سنگ سیاه نقش شده است:
ظااااااترای الطفااااااتء واااااار الرلّااااااه کااااااج
ساااااتل قاااااتل

قااااااجّ الرتااااااین وباااااای ال سااااااج بجیااااااد
گفااا وااار الرلّاااه سااایّد شاااد شاااهید 9191

حضاااااج ضاااااتمن علااااای

حاتفظ :شما بی جهت ما را مدرد حمله قرار می دهید؛ البته از زیاده رویها و افراط افراطکار ها جهّال و عدام و
عملیا آنها هم که بیان نمددید ،حقیر ویلی متأثر
____________________
 -1متأسفانه تحریکا بیگانگان عاقبت کار ودد را نمدد با ایجاد انقالبها داولی ،اسباب سقدط آن پادشاه فعژال و ودمتگژذار باتحژاد
مسلمین را فراهم و از سلطنت بر کنار نمددند.
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هستم ولی اعمال شیعیان هم ودد کمک یار می شدد و آنها را تحریک بر این اعمال می نماید.
العی :چه اعمالی از شیعیان صادر می شدد که مدجب قتی و نهب و هتک ندامیس باید بشدد.
حتفظ :روز ه اران نفر در مقابی قبدر امدا ایستاده و از آنها طلب حاجا می نمایند آیا این رفتار شیعیان مرده
پرستی نیست؟ چرا علماء آنها را منع نمی نمایند که به نام زیار مردگان ملیدنها نفر در مقابی آن قبژدر صژدر رو
واک گذارده سجده نمدده ،مرده پرستی کنند و بهانه به دست مردمان پاک داده که افراط در اعمال نمایند و عجب اینکه
جنابعالی نام این اعمال را تدحید گذارده و این قبیی اشخاص را مدحّد می ودانید.
در مدقعی که ما مشیدل و سرگرم سخن بددیم ،آقا شیخ عبد السّالم فقیه حنفی ،کتژاب هدیّژه ال ایژرین را کژه در
مقابلش بدد ورق می زد و مطالعه می نمدد؛ مثی آنکه می گردید راه ایراد پیدا کند کالم جناب حافظ که بژه ایژن جژا
رسید ،ایشان سر بلند نمدده و با یک حملة جدّ مانند کسی که وسیله مهمّی تهیه نمدده رو بداعی فرمددند:
القدال شی و الیجت شبهه و تهیه وسیله بجالی حاله و فت الز آن
شی  :بسم اللِّه! ببینید در همین جا (اشاره به کتاب) علماء و پیشدایان شما دستدر می دهند که زوّار وقتژی در حژرم
امامها زیارتشان تمام شد ،دو رکعت نماز زیار بخدانند .مگر در نماز قصد قربت شرط نیست پس نماز زیار یعنژی
چه؛ آیا نماز برا امام وداندن شرک نیست؟ همین اعمال زوّار که رو به قبژر امژام مژی ایسژتند و نمژاز مژی وداننژد،
ب رگترین دلیی بر شرک آنها می باشد .شما در اینجا چه جداب دارید .این سند صحیح ،ثابت و کتژاب معتبژر وددتژان
است.
العی :چدن وقت گذشته آقایان کسی و ناراحت می شدند ،چنانچه مدافقت فرمایید جژداب بیانژا شژما و جنژاب
آقا حافظ بماند فردا شب.
تمام اهی مجلس(سنی و شیعه)بصدا آمدند که امکان ندارد ،ما از اینجا نمی رویم تا جداب جناب شیخ صژاحب داده
شدد و معنا مرده پرستی واضح
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گردد ابدا کسالت و ناراحتی نداریم.
(با ونده و تبسم رو بجانب حافظ نمدده ،گفتم :چدن حرار جناب شیخ بسیار قد اسژت و حربژه ب رگژی تهیژه
فرمددند ،اجازه فرمایید اول جداب ایشان را بدهم ،بعد جداب جنابعالی را عرض نمایم).
حتفظ :بفرمایید ،ما هم برا استماع حاضر هستیم.
العی :جناب شیخ واقعاً بهانه جدییها بچه گانه می نمایید .آیا شما زیار رفته اید و عملیژا زوّار را از ن دیژک
مشاهده نمدده اید؟!!
شی  :ویر حقیر نرفته و ندیده ام.
العی :پس از کجا می فرمایید زوّار نماز رو بقبر امام

می ودانند که این نماز و زیار را عالمت شرک بژرا

شیعیان مؤمن مدحّد قرار داده اید؟
شی :از رو همین کتاب دعا شما که می ندیسد نماز زیار برا امام بخدانید.
العی :مرحمت نمایید ببینم چگدنه ندشته شده است (وقتی کتاب را دادند دیدم تصادفا دستدر زیژار مدالنژا امیژر
المؤمنین

است).

العی :عجب حسن تصادفی که حربه برِّنده ا وددتان علیه ودد تهیه فرمددید .از آنجایی که وداوند همیشه یار ما
است ،در همه جا وسایی و اسباب کمک و یار ما را فراهم می فرماید.
اوّال ودبست از اول دستدر زیار که در این کتاب مدجدد است از هر قسمت آن جمالتی باقتاا وقژت مجلژس
بدون تبعیض قرایت نمایم تا برسیم مدضدع نماز مدرد بحث شما ،تا آقایان حاضرین مجلس قااو فرمایند و در هژر
کجا آنها عالمت شرک مالحظه نمددند ،یادآور شدند.
و اگر ج عالمت تدحید در سراسر زیارتنامه ندیدید ،وجالت نکشید ،بدانید اشتباه کرده اید با اینکه کتاب در مقابی
شما است ندیده ،وارسی ننمدده حمله نفرمایید .از همین جا آقایان حاضر در مجلس بفهمند که سایر ایرادا آقایان هم
مثی همین ایراد تار عنکبدتی ،ایجاد شبهه است.
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آ الب زیت
مالحظه بفرمایید دستدر اینست که زایر مدالنا لمیر المؤمنین چدن بخندق کدفه رسید بایستد و بگدید:
الهلل الکبج الهلل الکبج الهل الرکبجیتء و الراجد و الرتظاه الهلل الکبج الهل الرتکبیج و الرتقادی
أختف و الح

الهلل الکبج عات ی و علیه أترکل الهلل الکبج اتئی و الریه الویب -الر .

و الرتسابیح و الآلنء الهلل الکباج ماات

()9

چدن بدر دروازه نجف رسید بگدید:
الرحاد هلل الر ی هدالوت ره ال و مت کنت رنهتدی رر ن الن هدالوت الهلل -الر .

()2

چدن بدر صحن مطهّر رسید پس از حمد بار تعالی بگدید.
الشهد الن ن الره الن الهلل وحد ن شجی

ره و الشهد الن محادال عبد و سرره اتء بترح من عند الهلل و الشهد الن علیت عباد الهلل و

الخر سرل الهلل الهلل الکبج الهلل الکبج الهلل الکبج ن الره الن الهلل و الهلل الکبج و الرحاد هلل علی هدالیته و ترفیقه رات عت الریه من سبیله -الر .

()8

چدن بر در حرم و بقعة مبارکه رسید بگدید:
أشهد أن ن الره الن الهلل وحد ن شجی

ره -الر .

()4

بعد از آنکه با اذن و اجازه ودا و پییمبر و لیمه طاهرین زایر وارد حرم مطهر شد ،زیارا مختلفه که مشژتمی اسژت
بر سالم بر پییمبر و امیر المؤمنین
____________________
 -1ودا ب رگ است! ودا ب رگ است که اهی کبریا و مجد و ب رگی است! ودا ب رگ است که اهی ب رگ شمردن و منژ ه داشژتن و
پاک دانستن و نی مهربانی هاست! ودا ب رگ تر است از آن چه بترسم و بر حذر از آنم .ودا ب رگ است که تکیه گاه من اسژت و بژر او
تدکی دارم! ودا ب رگ است که یگانه امید من است و به سدیش انابه و بازگشت میکنم -الی آور.
 -2سپاس و حمد مر ودا راست که ما را به دین هدایت و رهمندد کرد و اگر رهنمدد نمی کژرد مژا را ،وژدا مژا هرگژ هژدایت
نمیافتیم .سپاس مخصدص وداست -الی اور.
 -3شهاد می دهم که ودایی ج ودا یکتا عالم نیست و او را شریک نخحداهد بدد و شهاد میدهم که محققژاً

بنژده او و

فرستاده اوست که به حق از جانب ودا آمده و شهاد میدهم که یقیناً علی بنده وداست و برادر رسدل ودا .ودا ب رگ تر اسژت؛ وژدا
ب رگ تر اس ت؛ ودایی ج ودا یکتا نیست و ودا ب رگ تر است و ستایش ودا راست بر هدایت و تدفیق دادن او به ما برا پیمددن
طریق دین او که ما را بر آن وداند.
 -4الم ار ،باب ،12ص.181
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می وداند .بعد از فراحت از زیار  ،دستدر دارد شش رکعت نماز بخداند؛ دو رکعت هدیّه برا امیر المژؤمنین و چهژار
رکعت هدیّه برا آدم ابد البشر و ند شیخ االنبیاء علی نبیّنا و آله و
واتز زیت

که در جدار قبر آن حار مدفدن اند.

و عتی بتد الز واتز

آیا نماز هدیّه شرک است! آیا نماز هدیّه برا والدین و اروا مؤمنین دستدر نداریم؟ پس تمام این دسژاتیر شژرک
است!!!
اگر زایر دو رکعت نماز هدیّه برا امیر المؤمنین بجا آورد ،قربة الی اللِّه تعالی ،آیا شرکست؟
الزمه انسانیت هر انسانی؛ این است که وقتی بدیدار دوست می رود ،هدیّه ا برا او ببرد .کما آنکه از رسدل اکرم
در جمله از کتب اوبار فریقین بابی هست در ثداب هدیّه دادن به مژؤمن و چژدن زایژر در مقابژی قبژر مژدال
محبدبش قرار می گیرد و می داند که بهترین چی

را که در مدّ حیا آن حار دوست می داشته نماز بژدده؛ لژذا

دستدر رسیده که زایر دو رکعت نماز بخداند قربه إلی اللِّه آنگاه ثدابش را هدیّه کند برو پرفتد آن حار  .آیا ایژن
عمی به نظر شما شرک است!!
جناب عالی دستدر نماز را وداندید ،می وداستید دعا بعد از نماز را هم بخدانید تا به جداب شبهه ودد نایی آیید.
اگر ودانده بددید قطعاً ایراد نمی گرفتید.
با اجازه وددتان برا روشن شدن افکار آقایان محترم اینک دعا را می ودانم تا بعدها اعمال شژیعیان را بژا دیژد
انصاف بنگرید و بدانید ما مدحّد هستیم نه مشرک و در همه احدال ودا را فرامدش نمی نماییم .علی
می داریم ،برا آن است که بنده صالح ودا و وصی و ولیفه رسدل اللِّه

را هم دوست

می باشد.

دستدر دعا اینست که بعد از فراحت از نماز ،در باال سر آن حار (بر والف آنچه جناب شیخ فرمددند رو بقبژر
می ودانند) رو بقبله در حالتی که قبر مبارک در دست چپ واقع است این دعا را بخداند:
الرله الوی صلی هتتین الرجکتتین هدیه منی الری سیدی و مرنی وری
بن أبی طترب صلرال الهلل علیه و علی آره الرله فصل علی
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و الخی سرر

المیج الراؤمنین و سید الررصیین علای

محاد و آل محاد و تقبلهت منی و الا وی علی ذر
ن شجی

ر

ا الء الراحسنین الرله ر

نوه ن تجرز الرصال و الرجکر و الرسجر الن ر

نو

صلی و ر

الو الهلل ن الره الن الو .

کت و ر

سجد وحدک

()9

ما حصی معنی ،آنکه پروردگارا ،این دو رکعت نماز را هدیّه نمددم به سد سیّد و مدال ودد ،ولژیّ تژد و بژرادر
رسدل تد ،لمیر المؤمنین و سید الدصیین علیّ بن لبی طالب پروردگارا رحمت ودد را بفرست! بر محمّد و آل محمّژد و
قبدل نما این دو رکعت نماز را از من و برا این عمی ج ا احسان کنندگان به من مرحمت فرما! پروردگارا برا تژد
نماز وداندم و برا تد رکدع و سجدد نمددم! تدیی ودا واحد که شریک ندار برا آنکه جای نیست نماز و رکژدع
و سجدد مگر برا تد چه آنکه تدیی ودا ب رگ که نیست ودایی حیر از تد.
شما را به ودا ،آقایان محترم انصاف دهید! چنین زایر که از اوّلین قدمش به واک نجف تا آورین سژاعتی کژه از
نماز زیار فارغ می شدد متذکر بحق باشد و نام ودا بر زبان داشته و او را بعظمژت و وحژدانیّت یژاد نمایژد و علژی
را عبد صالح و برادر و وصی رسدل اللِّه

بخداند و ب بان حال و قال اعتراف به این معنژی بنمایژد ،مشژرک

است؟!
پس اگر نماز وداندن و شهاد به وحدانیّت ودا دادن شرک است ،تمنِّا می کنم طریقة تدحید را به ما یاد دهیژد تژا
از طریقة ودا و پییمبر بیرون آمده و داوی در طریقة شما گردیم.
شی  :عجبا! شما نمی بینید در اینجا ندشته عتبه را ببدس وارد حرم شد .به همین سبب است که ما شنیده ایم زوّار بر
در حرم ها امامان ودد که می رسند سجده می کنند .آیا این سجده برا علی نیست؟ آیا این عمی شرک بخدا نیست
که سجده بنمایند حیر او را؟
العی :من اگر جا جنابعالی بددم بعد از اینکه جداب صحیح منطقی می شنیدم تا آور شب بلکه تا آوژر مجژالس
مناظره دیگر حرف نمی زدم و ساکت می ماندم .ولی عجب از شما است که بازهم به حرف آمدید ولی حرفی که هر
____________________
 -1م ار (شهید اول) ،ص.52
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شندنده ا را بخنده می آورد (ونده شدید حاِّار).
برسیدن آستتوه قبتب أئاه شجک ویس
ناچارم بازهم مختصر جدابی بشما بدهم که بدانید بدسیدن عتبه و آستانه مقدّسة لیمّة معصدمین شرک نمی باشد.
و جنابعالی هم میلطه فرمددید بدسیدن را حمی بر سجده نمددید .جایی که در حادر ودد ما عبار را این قسم از
رو کتاب بخدانید و تحریف نمایید ،نمی دانم وقتی تنها در مقابی عدام بی وبر قرار می گیرید ،چه تهمت ها به ما می
زنید.
دستدر که در این کتاب و سایر کتب ادعیه و م ار رسیده اینست که مالحظه می فرمایید .زایژر بژرا اظهژار لدب
عتبه را ببدسد نه آنکه سجده بنماید.
اوّال رو چه قاعده شما بدسیدن را حمی بر سجده نمددید؟
ثانیاً شما در کجا دیده اید از قرآن مجید و اوبار و لحادیث که منع از بدسیدن عتبة درگاه پییمبر یا امامی شده باشد
و یا بدسیدن را عالمت شرک قرار داده باشند.
پس وقتی جداب منطقی یا مسکتی در این باب ندارید وقت مجلس را ضایع نکنید.
و امّا اینکه فرمددید ،شنیده ام زوّار سجده می کنند کامالً دروغ است؛ دروغ شاودار:
بساااای فااااج الساااا

شاااااانیدن کاااااای باااااار متونااااااد یاااااادن

یاااادن تاااات شاااانیدن

ُ ْ ٰ
َ
َ َ
َْ ُ
ْ ٰ
اسق بِنبَإ فتَبَ َّینُنا أ ت ِصیبُنا ق ْنمنا
مگر وداوند متعال در آیة  6از سدره ( 43حجرا ) نمی فرمایدِ :إ جا َ کم ف ِ
َٰ َ َُ ْ ُ َ ٰ َ ْ ٰ
َع ٰما ف َعُتُ ْم نا ِد ِم َ (.)1
ِِبهاهل فتص ِبحنا
مطابق این دستدر قرآن مجید به کالم فاسق نباید ترتیب اثر داد تا مدجب ندامت و وجالت نگردد ،بلکه باید تحقیق
کرد و در صدد کشف حقیقت برآمد زحمت سفر بخدد داده بروید از ن دیک ببینید ،آنگاه ایراد و اشکال نمایید.
چنانچه وقتی داعی بقبر ابد حنیفه و شیخ عبد القادر در بیداد رفتم و طرز
____________________
 -1هرگاه فاسقی وبر برا شما آورد(تصدیق نکنید)تا تحقیق کنید مبادا به سخن چینی فاسقی از نادانی بقدمی رنجی رسانید و پشیمان
گردید.
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اعمال عدام را نسبت بآن قبرها (به مراتب لشدّ از آنچه شما تهمت به شیعیان زدید) دیدم ،هژیچ گژاه در مجلژس و
محفلی واگد ننمددم.
ودا ب رگ شاهد است روز که بقبر ابد حنیفه در معظِّم رفتم ،جماعتی از بژرادران اهژی تسژنِّن هنژد را دیژدم
عدض عتبه چندین مرتبه زمین را می بدسیدند و به واک می افتادند ،چدن نظر کینژه و عژداو نداشژتم و دلیلژی بژر
حرمت عمی ندیدم ،تا این ساعت مدرد نقی قرار ندادم ،چدن دیدم از رو محبّت رفتار می نمایند نه از رو عبددیّت.
آقا محترم ،بدانید که هیچ زایر شیعه (عارف یا عامی) هرگ سجده ننمدده و نمی کند ،مگر برا ودا تعالی و این
فرمدده شما کامالً تهمت و افتراء و دروغ محض است .در حالتی که اگر هم بطرز سجده که عبار از به واک افتادن و
صدر و پیشانی بر زمین مالیدن باشد (نه به قصد عبددیت) مانعی ندارد چه آنکه تعظیماً و تکریماً در مقابژی شژخص
ب رگی (نه بقصد ودایی یا شریک برا ودا قرار دادن) وم شدن و رو زمین افتادن و صژدر رو وژاک گژذاردن
ابداً شرک نمی باشد ،بلکه کثر و شدّ عالقة به محبدب مدجب تعظیم و صدر رو واک مالیدن و بدسژیدن مژی
شدد.
شی  :چگدنه ممکن است رو واک افتاده و پیشانی بر زمین گذارند و سجده نباشد.
العی :تصدیق می فرمایید سجده مربدط به نیّت است و نیّت امر قلبی است و عالم بقلدب و نیّا قلبی ودا تعالی
می باشد .ظاهراً می بینیم فرد یا افراد به حال سجده رو زمین افتاده (و البته بچنین حالی کژه مخصژدص بخژدا
تعالی است شایسته نیست در مقابی حیر ودا قرار گیرد و لد بدون نیّت باشد) ولی چدن از نیّت قلب او وبر نداریم نمی
تدانیم حمی بسجده نماییم مگر در اوقا سجد مخصدص که معلدم است ظاهرش را سجده می نامیم.
به ختک الفتت ن و سجد وار ن بجال النا یرس

ال

پس به طرز سجده بعندان تعظیم و تکریم(نه نیّت سجده)رو واک افتادن کفژر و شژرک نیسژت ،چنانچژه بژرادران
یدسف در مقابی یدسف چنین سجده ا را
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نمددند و دو پییمبر حاضر (یعقدب و یدسف) منعشان ننمددند ،به صراحت آیه  122سدره (12یدسف)که وداوند وبژر
َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ ٰ َ َ ْ ُ ُ ْ
َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ّ َ ًّ
َ
َ
()1
ت هذا تأ ِویل رؤیاي ِم قبل ق جعُها ر ِِب حقا .
می دهد :ورفع أبنی ِه َع العر ِش وخروا هل سج ا وقال یا أب ِ
مگر در چند جا قرآن کریم وبر از سجده نمددن مالیکه بآدم ابد البشر نمی دهد ،پس اگر بیان شما صحیح باشژد
که به طرز سجده (بدون نیّت عبددیت) رو واک افتادن شرک باشد ،بایستی برادران یدسف و مالیکة مقژربین همگژی
مشرک بدده باشند ،فقط إبلیس لعین مدحّد بدد که ترک سجده نمدد!!و حال آنکژه چنژین نیسژت تمژام آنهژا مدحّژد و
وداپرست بددند.
تمنِّا می کنم آقایان محترم ،اشکاال عامیانه و مسمدعا بی اساس را که لمدیهژا و بقایژا وژدارج و نداصژب و
متعصّبین نقی نمدده اند ،در چنین مجلس با عظمتی که مخصدص گفتار حقِّ و کشف حقیقت اسژت ،مژدرد بحژث قژرار
ندهید تا مدجب ندامت و تاییع وقت گردد و مشت ودد را باز نکنید که معلدم شدد ایرادا شماها به شیعیان همیشژه
از این قبیی است.
ارالب :الزم است مختصر هم جداب جناب حافظ را بدهم ،چدن وقت گذشته اقتاا بحث طدالنی ندارد.
بقتی و بتد الز فنتی اس
ودب است آقایان محترم که اهی علم هستید با تعمّق و تفکر سخن بگدیید نه ،رو عادا و گفتار اسالف و هدا
نفس و ویال .شما که می فرمایید چرا شیعیان در مقابی قبدر امدا حاجت می طلبند ،مگر ودا نکرده با اهی مادّه و
طبیعت هم عقیده می باشید! که به حیا بعد المد عقیده ندارند و می گدیند :إذا
____________________
 -1پدر و مادر را بر تخت بنشاند آنگاه افتادند و او را سجده نمددند ،در آن حال یدسف گفت :بابا اینست تعبیر وژدابی کژه از پژیش
دیدم که ودا من آن وداب را واقع و محقق گردانید (و آن ودابی است که در اول همین سدره وبر می دهد که یدسژف بپژدر عژرض
کرد؛ در وداب دیدم ،آفتاب و ماه و یازده ستاره ،مرا سجده می کردند و حار یعقدب تعبیر نمدد که ب ود بمقام ب رگی وداهی رسژید
و پدر و مادر و یازده برادر تد را تعظیم می نمایند).
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ْ َ ٰ
َُ ْ
یه ِإل َح ٰیاتنا ادلن ٰینا
ما فا  ،که وداوند در آیة  33سدر ( 23مؤمندن) اقدال آنها را نقی می فرماید که گدیند ِإ ِ
َْ
َ ُ َْ
ْ
()1
ن ُمنت َو حن ٰیا َو ٰما حن ُ بِ َمب ُعن ِث َ .
آقایان که بخدبی می دانید یکی از عقاید ثابتة الهیّین ،عقیده بحیا بعد المد است .آدمژی کژه بمیژرد ،بژر وژالف
حیدانا  ،جسم عنصر از کار می افتد ولی رو و نفس ناطقه اش ،باقی و پایدار و بر ابدانی شبیه و مماثی بژا همژین
ابدان ،منتها لطیف تر در عالم برزخ ،زنده متنعّم و یا معذِّب وداهد بدد.
مخصدصاً شهداء و کشته شدگان راه ودا که آنها با م ایا بیشتر زنده و متژنعّم بژنعم الهژی و مسژرور و شژادمان
َ ْ َ َ َّ َّ
ُ ُ
اَّلی َ ق ِتُننا
بپاداش ودد می باشند؛ چنانچه صریحا در آیه  132-163سدره ( 3آل عمران) می فرمایدَ :و ل ٰ حتسب ِ
ْ َ َ ِّ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ ٰ ٰ ُ ُ ٰ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ
ٰ َْٰ َْ َ ْ
ِّشو َ ب َّاَّلی َ ل َ ْم یَُْ َ
ح ُقننا بهنمْ
ُ
ٰ
ِف َس ِب
ِ ِ
اّلل أمناتا بل أحیا ِعن رب ِهم یرزقن ف ِر ِح بِما آتاهم اّلل ِم فض ُِ ِه و یستب ِ
یل ِ
ِِ
ِ
َ ْ
ُ َْ ُ َ
َ ٰ َ
َْ
ِم ْ خُ ِف ِه ْم أل خ ْنف َعُی ِه ْم َو ل ٰ ه ْم ُی َزنن (.)2
آیا اوذ روز و سرور و شادمانی و استفاده از فای و کرم پروردگار ،از لدازم امدا است یا احیا؟ عالوه بر آنکژه
َ َّ ْ ُْ َُ َ
َ ْ
َ
صریحاً می فرماید :أحیا ِعن ربِ ِهم یرزقن ؛ یعنی آنها زنده هستند و در ن د ودا روز می ودرند.
آیا این اشخاص چگدنه زنده هستند و چگدنه روز می ودرند؟ پس از همان جایی که دهان روز ودردن دارند،
گدش حرف شنیدن هم دارند و جداب هم می دهند منتها پرده طبیعت جسمانی رو گدشها ما را گرفته صدا آنهژا
را نمی شندیم.
____________________
 -1زندگانی ج این چند روزه حیده دنیا بیش نیست که زنده شده و وداهیم مرد و هرگ دیگر از واک بر انگیخته نخداهیم شد!
 -2البته نپندار که شهیدان راه ودا مردگانند ،بلکه زنده بحیا ابد شدند و در ن د ودا متنعم و روز داده می شدند در حالتی که بفای
و رحمتی که از وداوند نصیبشان گردیده شادمانند و بآن مؤمنان که هندز بآنها نه پیدسته اند و بعد در پی آن ها وداهنژد شژتافت ،مژهده
دهند که از مردن هیچ نترسند و مح ون نباشند.
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الشکتل به بقتی و و ارالب آن
(جدان متجدّد از اهی تسنِّن به نام داودپدر که در زاویه مجلس مستمع کلما بدد با اجازه ایجاد شبهه ا به نام
سؤال نمدد به این عبار )
الو پر ی :قبله صاحب این بیان شما با کشف علدم محیر العقدل امروز جدر نمی آید! البته در ازمنه گذشژته کژه
علدم طبیعی ترقی نداشت مردمی از رو جهالت بقدّ مرمدز که نامش را رو می گذاردند ،معتقد بددند ،ولی امروزه
که قرن طالیی علم و دانش است و علدم طبیعی سیر تکاملی ودد را نمدده ،پنبه ایژن نژدع عقایژد پدسژیده زده شژده؛
مخصدصاً در بالد مهمّه اروپا که مهد ترقیا علمیّه می باشد دانشمندانی مانند (داروین انگلیسژی) و (بخنژر آلمژانی) و
دیگران ،بطالن این ندع عقاید پدسیده مخصدصاً عقیده بدجدد رو و بقا آن را ظاهر نمددند.
العی :ع ی م این ندع از اقدال تازگی نداشته و اوتصاص بقرن طالیی بقدل شما ندارد بلکژه در حژدود دو هژ ار و
چهار صد سال ،تقریباً در تحت لدا ارباب ماده و طبیعت جلده گر نمدده.
ظهر الهل مت و طبیت و مقتبله ذیاقجالطی

بت سقجال حکی

یعنی زمانی که ذیمقراطیس و اتباع او در مقابی سقراط و افالطدن و ارسطد و امثال آن حکما الهی در یدنان ،قیژام
نمدده و قایی به مادّه و طبیعت شدند و منکژر وژدا بژا علژم و اراده و قژدر و شژعدر گردیدنژد و گفتنژد بژه حیژر
از(ماتیر)یعنی مادّه و مادّیا که بیکی از حداسّ ومسه ادراک گردد ،چی دیگر در عالم مدجدد نیست و جمیع تأثیرا
الزمه ،ناشی از طبع مداد است.
به همین جهت مشهدر گردیدند بطبیعی و مادّ (که والصه و جدهر اصلی آنها امروز بنام کمدنیست در عالم جلژده
گر می نمایند).
این ندع عقاید فاسده که از لدازم انکار وجدد والق با علم و اراده و قدر و شعدر است ،در میان آن فرقژة کدتژاه
نظر ظاهر گردیده و علماء و فالسفه الهی در هر دوره ا از ادوار ،جداب آنها را علماً و منطقاً داده اند .ولی چدن نژامی
از اروپا و عقاید داروین و بخنر بردید ،ناچارم بشما آقایان متجددین برادرانه نصیحت
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نمدده ،یادآور شدم که الزمة علم و عقی و منطق اینست که تحت تأثیر هر کالمی قرار نگیرید.
اگر فلسفه داروین (که فرضیّا است نه فلسفه) مطالعه نمددید ،الزم است نقد و انتقاداتی کژه بژر کتژاب و گفتژار و
عقاید آن ندشته شده است بخدانید؛ آنگاه قااو عاقالنه نمدده انتخاب احسن نمایید.
چدن سلطه و سلطنت اروپایی ها علماً و عمالً بر شماها زیاد شده ،لذا وقتی کتابی از داروین و بخنر یا امثژال آنهژا
بدستتان می آید،در نظر شما با ابّهت و عظمت می نماید و ویال می کنید واقعاً سراسر اروپژا دارونیژ م گردیژده و ایژن
کتاب نمدنه ا از عقاید تمام فالسفة اروپا است و حال آنکه این طدر نیست (تازه اگر هم باشد ،ارزش علمی ندارد).
القرالل علاتی الرهی ال وپت
همین قسمی که فلسفه داروین طبیعی را می ودانید ،کتب فالسفه الهی را هم که در دست عمدم است بخدانید؛ ماننژد
کتاب ها (کامیی فالماریدن) فرانسد که از علما ریاضی مشهدر اروپا می باشد و سژالها در معرفژت الژنِّفس حژدر
نمدده و کتابها بسیار در اثبا وحدانیّت حق تعالی و عظمت رو و بقا آن بعد از مژرگ ندشژته؛ ماننژد(دیژددان
الناتدر) یعنی (ودا در طبیعت) و مجلدا (مرگ و اسرار آن) که علما ایرانی و مصر آنها را ترجمه بفارسی و عربی
نمدده اند.
در آن کتب مفصّالً در اطراف مرگ قلم فرسایی نمدده و صریحا گدید:
“مجگ حقیقی باتنتی فنت و ویستی وار ودال مجگ عبت
عرض می کند الز الین بدن عنصجی بیجون آمد بهیکل و صر

الس الز وقل و الوتقتل الز عترای بتتر
رطی

یگج فقاط آ مای قتراب

تجی می و چه آوکه و (متیة حیت )البدال فنتء ودال

بلکه بتقی و پتیدال الس و الین متنی بت تججبیت قطتی ستریتن الز بدس آمد که و غیج الز الین بدن الس و خر الساتقالل
متنری ال پ

الز متالشی شدن تن و بدن بتقی متود و الرگیجی می واتید -الوتهی”.

و امثال این قبیی علماء و فالسفه الهی مانند (بروکسدن فرانسد ) فیلسدف
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معاصر ،و(ویکتدر هدگد)شاعر دانشمند معروف فرانسه و(نرمال)محقق آلمانی و (دکار ) فیلسژدف شژهیر فرانسژد و
حیرهم که نقی اقدال تمامی آنها بلکه ذکر اسامی آنها مقتای این مجلس نمی باشد ،بسیارند دانشمندان اروپا بدجدد آنها
افتخار می نمایند نه بدجدد داروین و بخنر طبیعی مادّ .
اوّال چنانچه آقایان جدانان روشن فکر تحت تأثیر حربیها قرار گرفته و ناچاریژد بگفتژار آنهژا تدجّژه نماییژد ،اقژالِّ
منحصراً کتابها داروین انگلیسی و بخنر آلمانی را نخدانید بلکه بسایر کتب فالسفه و دانشمندان اروپژایی هژم مراجعژه
نمایید.
ثانیاً عقاید هر دو فرقه (الهی و طبیعی) را مدرد تدجه و دقت قرار دهید و نقد و انتقاداتی که بر آن کتابها ندشته شده،
بخدانید آنگاه انتخاب احسن نمایید.
چنانچه از رو انصاف و با دید علم و عقی و منطق ،کتب فریقین(الهی و طبیعی) را مطالعه نمایید بژالقطع و الیقژین
تصدیق وداهید نمدد که تن و بدن آدمی چدن مخلدق از عناصر عالم ولق است ،فانی و متالشی می گردد ولی رو که
مخلدق عالم امر است ،زنده و پایدار و هرگ نمرده و نمی میرد و مخصدصاً شهداء و کشته شدگان راه حژق و حقیقژت
تدحید که به حکم کتب آسمانی و تعالیم رحمانی ،عالوه بر جنبه روحانی ،از جهت جسمانی زنده و دارا گدش شژندا
و چشم بینا می باشند.
چنانچه در زیار حار سیّد الشهداء

و السّالم وارد است :اشهد انک تسژمع کالمژی و تژرد جژدابی؛ یعنژی

شهاد می دهم که تد کالم مرا می شند و جداب مرا می دهی.
آیا وطبه  83نهج البالحه را نخدانده اید آنجایی که عتر طاهره رسدل اکرم
لیها الناس وذوها من واتم النبیین

را معرفی می نماید می فرماید:

انه یمد من ما منا و لیس بمیت و یبلی من بلی منا و لیس ببال؛ یعنی ا

مردم این مطلب را از واتم النبیّین بگیرید (یعنی فرمدده اوست) که از ما هر که بمیرد در حقیقت مرده نیست و از ما هر
که به ظاهر بپدسد (در حقیقت) پدسیده نیست؛
یعنی پیدسته در عالم اندار و اروا  ،زنده و پایداریم ،چنانچه ابن ابی الحدید و میثمژی و شژیخ محمّژد عبژده مفتژی
معروف دیار مصر در شر این کلما گدیند که اهی بیت پییمبر مانند دیگران در حقیقت مرده نیستند.
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پس اگر ما ظاهراً در مقابی قبدر لیمة معصدمین از عتر رسالت می ایستیم مقابی قبدر امدا نمی ایستیم و با مرده
حرف نمی زنیم ،بلکه در مقابی احیاء و زندگان ایستاده ایم و با زندگان حرف می زنیم ،پس ما مژرده پرسژت نیسژتیم؛
بلکه ودا پرستیم چدن ودا رو و جسم آنها را زنده نگاه می دارد.
آیا شما حار امیر المؤمنین علی بن لبی طالب و یا حار سید الشهداء لبا عبد اللِّه الحسین

و شهداء بدر

و حنین و احد و کربال را فدایی ها دین و جان بازان راه حق نمی دانید که در مقابی ظلم وانمان سدز قریش و بنژی
امیّه و ی ید و ی یدیان (که منتها درجه فعّالیّتشان انکار حقایق دین و محد آثار آن بدده)قیام نمددند و جژان وژدد را در
راه دین مقدّس اسالم و کلمه طیّبه ال اله اال اهلل فدا نمددند.
همان طدر که قیام صحابه رسدل اللِّه و جانبازیها شهداء بدر و احد و حنین ،سبب بر طرف شدن شرک و کفر و
اعالء کلمه ال اله اال اللِّه گردید ،قیام و جان باز حار ابا عبد اللِّه الحسین

برا تقدیت دین مقدس اسالم اثژر

بجایی بخشید.
اگر قیام آن حار نبدد ی ید عنید ،اساس دین را از میان برده و کفریّا باطن و عقاید فاسده وژدد را در جامعژة
مسلمین لباس عمی می پدشانید.
فت مخترفین الز خالف متتویه و ی ید و کفج آوهت و ارالب آن
شای :ویلی از شما تعجب است که ولیفة المسلمین ی ید بن معاویه را کافر و فاسد بخدانید! و حال آنکه نمی دانیژد
ی ید را ولیفة لمیر المؤمنین و وال المؤمنین معاویه بن ابی سفیان به مقام والفت نصب نمدد و معاویه را ولیفه ثژانی،
عمر ابن الخطِّاب و ولیفه ثالث ،عثمان مظلدم رضی اللِّه عنهما بمقام امار مسلمین در شاما منصدب نمددند و مردم
به طیب واطر رو لیاقت و قابلیتی که داشتند ،آنها را به مقام والفت پذیرفتند ،پس نسبت کفر و ارتداد که شژما بژه
ولیفه المسلمین می دهید عالوه بر آنکه اهانتی بتمام مسلمانان نمددید که ایشان را بخالفژت پذیرفتنژد اهانژت ب رگژی
استبه ولفا قبی که مقام امار و حقیقه والفت آنها را تصدیب نمددند!
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فقط از ایشان یک زلِّه و وطا و ترک اوالیی صادر شد کژه در دوره والفژت ایشژان ریحانژة رسژدل اللِّژه را بقتژی
رسانیدند و این عمی هم قابی عفد و احماض بدد ،فلذا تدبه نمددند ،وداوند حفدر هم از او گذشت؛ چنانچه امام ح ِّالژی
و دمیر مشروحاً این مطلب را در کتب ودد آورده و پاکی و طهار ولیفه ی ید را ثابت نمددند؟!
العی :هیچ انتظار نداشتیم که درجة تعصّب جنابعالی تا این اندازه باشد که وکیی مدافع ی ید عنید پلید گردید.
و اما اینکه فرمددید :چدن اسالف او صحّه بر امار آنها گذاردند ،پس حقاً مسلمانان باید کدرکدرانه تسلیم گردیده
و اطاعت آنها را بنمایند ،این بیان شما علیی و قابی قبدل عقالء مخصدصاً در این دوره علم و حکمژت (بژه اصژطال )
دمدکراسی نمی باشد.
و همین است یکی از براهین ما که می گدییم ولیفه بایستی معصدم و از جانب ودا منصژدب باشژد تژا دچژار ایژن
اشکاال نشدیم.
و دیگر آنکه فرمددید :امام ح ِّالی و یا دمیر و دیگران دفاع از اعمال ی ید نمژدده انژد ،آنهژا هژم ماننژد شژما کژه
تعصّبتان بر علم و عقلتان حالب آمده و اال هیچ انسان عاقلی نمی آید وکیی مدافع ی ید پلید گردد!!که از هیچ طریقی راه
دفاع ندارد!
و دیگر آنکه فرمددید :فقط یک زلِّت و وطا از او صادر شده و آن شهاد حار سید الشژهداء سژالم اللِّژه علیژه
بدده!
اوال آنکه شهاد پاره تن رسدل اللِّه بدون تقصیر با هفتاد نفر صییر و کبیر و اسار ندامیس ب رگ اسالم ،دوتژران
رسدل ودا

بر مالء مانند اسراء روم و فرنگ زلِّه و وطا نبدده بلکه از گناهان کبیره بدده است.

ثانیاً عملیا زشت و کفریا او اوتصاص بشهاد آن حار تنها ندارد ،بلکه طرق مختلفی برا اثبژا کفژر و
ارتداد او مدجدد است.
ورالب :قبله صاحب ،تمنِّا می نماییم اگر دالیی واضحی بر کفر و ارتداد ی ید هست در دسترس مژا بگذاریژد .ویلژی
ممندن وداهیم شد.
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نئل بج کفج و ال تدال ی ید
العی :دالیی بر کفر و ارتداد ی ید بسیار واضح و آشکار است؛ چنانچه در کلما ودد پیدسته نظما و نثرا کفریژا
باطنی را ظاهر می ساوت مخصدصا در اشعار ومریّه اش دالیی واضحی بدست است که گفته:
شایسااااااه کااااااج بجاهاااااات قتااااااج وّهاااااات

فاشااااااجقهت الرسااااااتقی و مغجبهاااااات فااااااای

فااااتن حجماااا یرماااات علاااای یاااان الحاااااد

فخاااا هت علاااای یاااان الراساااایح باااان مااااجی

والصه معنی آنکه گدید“ :شراب انگدر از مشرق دست ساقی طالع می گردد و در میرب دهان من حروب می نماید
و اگر شراب در دین محمّد

حرام است بگیر او را بر دین مسیح بن مریم”؛ یعنی پیرو از دین مسیح بنما و نیژ

گدید:
و العاااااای صاااااابتبت الرهااااااری یتااااااجو

القاااارل رصااااحب ضااااا الرکااااتس شاااااله

فکاااااال و الن طااااااتل الرااااااادی یتصااااااج

خااااا وال بنصاااااایب ماااااان وتاااااای و رااااا

()9

در این اشعار می رساند که هرچه هست ،همین دنیا است حیر از این عالم ،عالمی نیست ،پس باید دست از لژذِّ و
نعیم این عالم بر نداشت
اینها اشعار است که در دیدان او ثبت است و ابد الفرج ابن جدز در کتاب الرجّ علی الراتتصّب الرتنید( ،)2شهاد
به او داده و از جمله اشعار که داللت بر کفر و زندقه و الحاد او دارد ،اشعار است که سبط ابن جدز در ت کج ( )3و
جدّش ابد الفرج مفصّالً نقی نمدده اند که در مطلع آن گدید:
حااااااادیث

علیّاااااااه هاااااااتتی واااااااتورینی و تجواااااااای

الوااااااای ن الحاااااااب الرتنتایااااااات

به معشدقه ودد وطاب نمدده گدید“ :ن دیک بیا وانم ع ی م! آگاه ساز مرا علنی از مطالب درونی ودد من؛ دوست
ندارم که آهسته سخن برانی” (تا آنجا که گدید):
الحت یاااااا زو تتااااااجک الرقلااااااب سااااااتهیت

فااااتن الراااا ی حاااادث عاااان یاااار بتثناااات

یعنی آن کسی که بداستان قیامت تخدیف می کند ،گ ارشاتی به دروغ است
____________________
 -1شفاء الصدور ،ج،2ص .223
 -2الرد علی المعتصب العنید ،ص.45
 -3تذکر الخداص ،ص.235
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که قلب را از آهنگها ساز و آواز دور می نماید.
چنانچه ابراهیم بن اسحاق ،معروف به (دیک الجن) که از اجلة فقهاء و علماء و فاالء و ادباء شیعه بدده ،در حادر
ولیفه هارون الرِّشید عبّاسی تمام آن اشعار را قرایت نمدده ،هارون بی اوتیار ی ید را لعن کرده و گفت“ :زندیق ،کژامالً
انکار صانع و حشر و نشر را نمدده است”.
از جمله اشعار که داللت بر کفر و الحاد او می کند آنست که در مدقع ترنِّم و عیش می گفت:
یاااااااات متشااااااااج الرناااااااادمتن قرماااااااارال

و الساااااااااااترال صاااااااااار النغااااااااااتوی

و الشاااااااااااجبرال کاااااااااااتس مااااااااااادال

و التجکااااااااا ارال ذکاااااااااااج الراتاااااااااااتوی

شااااااااااااغلتنی وغاااااااااااااه الرتیاااااااااااادال

ن عااااااااااااااااان صااااااااااااااااار النذالن

و تترضااااااااااا عااااااااااان الرحااااااااااار

عجاااااااااااارزال فاااااااااااای الراااااااااااادوتن

ما حصی معنی آنکه به ندماء و هم پیاله ها ودد گدید“ :بروی ید و بساز و آواز گژدش دهیژد و از شژراب نژاب
استفاده کنید و ترک کنید ورافا دینی را؛ زیرا ساز مرا بخدد جلب نمدده ،از صدا اذان ،تعدیض و مصالحه مژی کژنم
بهشت و حدر العین را به پیره زن ها وداننده”.
و در کتب مقاتی همه جا نقی است و حتی سبط ابن جدز در ت کج ( )1آورده که چدن اهی بیت رسالت را به شژام
آوردند ی ید پلید بر منظر قصر ودد که مشرف بر محلِّه جیرون ()2بدد ،قرار گرفته ،این دو بیت را انشاد کرد کفر ودد را
ثابت نمدد.
راااااات باااااد تلااا ا

تلااااا

الرحاااااارل و الشاااااجق

وتاااااب الرغاااااجالب فقلااااا واااااح أو ن تااااانح

والصة معنی آنکه محملها اسرا آل محمّد

الرشاااااارس علااااای بااااات ایاااااجون

فلقاااااد قضااااای مااااان الرنبااااای یاااااروی

ظاهر شد ،کالحی صدا کرد (که در عرب آن صدا را به فال بژد

می گرفتند)گفتم :ا کالغ بخدانی یا نخدانی
____________________
 -1تذکر الخداص ،ص.235
 -2یاقد حمد در معجم البلدان گدید“ :جیرون سقفی مستطیی است بر ستدن ها بنا کرده شژده ،ن دیژک دروازه دمشژق و برگژرد آن،
شهر است که یکی از جبابره در زمان قدیم قلعه ا در آنجا ساوته و بعدها صابئین آنجا عمار کردند و در داوژی آن معبژد بژرا
مشتر ساوتند و آنجا تفرجگاه عمدمی بدده است”.
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من وام ودد را از پییمبر گرفتم؛ کنایه از اینکه اعمام و لقاربم را در بدر و احد و حنین کشژتند ،مژنهم تالفژی نمژدده،
فرزندانش را کشتم؛ و از جمله لدلِّه بر کفر ی ید آنست که وقتی مجلس جشن برا شژهاد پسژر پییمبژر برپژا ،نمژدد
باشعار کفرآمی عبد اللِّه بن ال بعر تمثی جست که حتِّی سبط ابن جدز و ابد ریحان بیرونژی و دیگژران ندشژته انژد
آرزو وجدد و حیا کسانی را نمدد از اجداد وددش که همه مشرک و کافر محض بددند و بژامر وژدا و پییمبژر در
جنگ بدر کبر کشته شدند .ظاهراً شعر دوم و پنجم از ودد ی ید است که در حادر عمدم حاضژرین از مسژلمانان و
یهدد و نصار گفت:
ریااااااا الشاااااااایتخی ببااااااااد شااااااااهدوال

اااااا

ألهلااااااااا ارال و الساااااااااااتحلرال فجحااااااااااات

ثاااااا قااااااتررال یاااااات ی یااااااد ن تشاااااال

قااااااد قتلناااااات الرقااااااج ماااااان ساااااات الته

و عااااااااااادرنت بباااااااااااد فتعتااااااااااادل

رتباااااااا هتشاااااااا بترالاااااااا

فااااااااال

الرخااااا ج مااااان وقاااااع النسااااال

خبااااااااج اااااااااتء و ن وحاااااااای واااااا ا ل

رسااااا مااااان خنااااادف ()9الن رااااا الواااااتق

مااااان بنااااای الحااااااد مااااات کاااااتن فتااااال
و قتلناااااات الرفاااااات س الرلیاااااا الربطاااااال

قااااااد الخاااااا وت ماااااان علاااااایّ ثت واااااات

()2

و بعض از علما وددتان مانند لبد الفرج و شیخ عبد اللِّه بن محمّد بن عامر شبراو دفعی در کتاب النتحتف بحبّ
النشجالف( )3و وطیب ودارزمی در جلد دوم مقتل الرحسین( )4و دیگران می ندیسند ی ید ملعدن در مدقع چدب زدن بژر
لب و دندان ها آن حار  ،این اشعار را می وداند.
____________________
 -1وندف یکی از اجداد ی ید بدده است.
 -2ا کاش پیران و گذشتگان قبیله من که در بدر کشته شدند ،می دیدند زار کردن قبیلژه وژ رج را از زدن نیژ ه(در جنژگ احژد) از
شاد  ،فریاد می زدند و می گفتند :ا ی ید دستت شی مباد که مهتران و ب رگان آنها را کشتیم و این عمی را بجا بدر کردیم که سر بسر
شد بنی هاشم با سلطنت باز کردند ،نه وبر از آسمان آمد و نه وحی نازل شد.من از دودمان ونژدف نیسژتم ،اگژر انتقژام از فرزنژدان
پییمبر نگیرم .ما ودن ودد را از علی گرفتیم بکشتن فرزند ب رگ او(.تذکر الخداص ،ص.)235
 -3االتحاف بحب االشرف ،ص.18
 -4مقتی الخدارزمی ،ج.65 ،2
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ارالز علاتی الهل سن بج رتن ی ید پلید
اکثر علماء شما آن زندیق ملعدن را کافر دانسته اند حتِّی امام لحمد بن حنبژی (إمژام الحنابلژه) و بسژیار از اکژابر
علما شما ،تجدی لعن بر او نمدده اند و مخصدصاً عبد الرِّحمن ابد الفرج ابن جدز کتاب مستقلی در این باب ندشژته
مدسدم به(کتاب الرِّد علی المتعصّب العنید المانع عن لعن ی ید لعنه اللِّه)و لبد العالء معرِّ در این باب گفته است:
أ ی النیااااااات تفتااااااال کااااااال وکیاااااااج

فااااااات أواااااات فاااااای الرتجتئااااااب مساااااات ید

قجیشاااااااک قتلااااااا حساااااااینت

()9

أ رااااااای

و کاااااااتن علااااااای خالفاااااااتک ی یاااااااد

ما حصی معنی آنکه روزگار پیدسته بر ضدّ تدحید و اهی تدحید ،نقشه هژا ابلیسژی مژی کشژد و اینگدنژه رلهژا
بازیگر دنیا ،سبب استعجاب من است؛ چرا که ذاتی دنیا مکر و حیله بازیست دلیی بر مدّعا کشته شدن حسین

بژه

دست قریش و زمام اوتیار امدر و والفت به دست ی ید(علیه اللِّعنه)دادن است.
فقط عدّه ا از متعصّبین علما شما ،از قبیی ح ِّالی طرفدار از ی ید نمدده و عذرها حیر مدجّه ماژحک بژرا
تبریه آن ملعدن تراشیده اند؛ در حالتی که عمدم علما وددتان عملیا کفرآمی و رفتار ظالمانژة او را مشژروحاً ذکژر
نمدده اند.
که ظاهرا ًبعندان والفت بر مسند ریاست مسلمین بر قرار ولی عمالً جدّیت می نمدد بساط دین و تدحید را برچینژد
منکرا را بعندان معروف عمی می کرد.

چنانچه دمیر در حیت

الرحیرالن( )2و مسعدد  ،در مجوج الر ّهب( )3ندشته انژد ،میمژدن هژا زیژاد داشژت کژه

لباسها حریر و زیبا بر آنها پدشانیده ،طدق ها طال بگردن آنها نمدده ،سدار بر اسب ها می نمژدد و همچنژین سژگ
ها بسیار طدق به گردن داشت که با دست ودد آنها را شست و شد می داد و با جام طال بآنها آب می داد و سپس
نیم ودرد آنها را وددش می ودرد و در اثر اعتیاد به مشروبا الکلی پیدسته مست و مخمدر بدد.
____________________
 -1االتحاف بحب االشراف،ص.18
 -2حیا الحیدان ،ج ،1ص.34
 -3مروج الذهب ،ج ،2ص.31
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و مسعدد در جلد دوم مروج الذِّهب( )1گدید:
“سیج ی یدا سیج فجعروی بر بلکه فجعرن

عیّ

ال ی العدل الز ی ید بر و سلطن الو ون

ب گی

السال شد؛

زیجال مثترب بسیت ی بجالی الو می بتشد الز شجب خاج و کشتن پسج پیغابج و رتن وار ن وصی پیغابج(علی بن أبی طترب)و آت
ز ن و خجالب وار ن ختوه خدال(مسجد الرحجال )و خروجی ی هتی بسیت (مخصرصت قتل عت الهل مدینه)و فس و فجر بی شاات و
غیج آوهت که بحستب ویتید می ستود عد غفجالن و آمجز

الو ال”.

ورالب :قبله صاحب ،مدضدع قتی عام مدینه به امر ی ید چه بدد متمنِّی است بیان فرمایید!
العی :عمدم مدروین مخصدصاً سبط ابن جدز در تذکر ( )2می ندیسد جماعتی از اهی مدینه در سنه شصژت و دو
رفتند به شام ،وقتی از فجایع اعمال و کفریا ی ید باوبر شدند ،برگشتند به مدینه بیعت او را شکستند و علناً او را لعن
می نمددند و عامی او عثمان بن محمّد بن لبی سفیان را بیرون نمددند .عبد اللِّه بن حنظله (حسیی المالیکه) گفت:
قتل عت الهل مدینه به اج شکستن بیت ی ید
“الی مج

مت الز شت بیجون ویتمد و خجوج بج ی ید ونار ی مگج آوکه یدی هر ال ن یان یانکح النمهات و الربنات و

النخرال و یشجب الرخاج و ید الرصال و یقتل الون الرنبیین” (.)8
چدن این وبر بی ید رسید ،مسلم بن عقبه را با لشکر کثیر از اهی شام برا سرکدبی اهی مدینه فرستاد سه شژبانه
روز اهی مدینه را قتی عام نمددند .ابن جدز ( )4و مسعدد ( )5و دیگران می ندیسند ،آن قدر کشتند که ودن در
____________________
 -1همان ،ص.32
 -2تذکر الخداص ،ص.253
 -3او مرد بی دینی است که ن دیکی می نماید با مادرها و دوترها و وداهرها؛ شراب می ودرد و نماز نمژی ودانژد و اوالد پییمبژران را
می کشد( .تذکر الخداص ،ص.)253
 -4تذکر الخداص ،ص.253
 -5مروج الذهب ،ج ،2ص.35
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کدچه ها جار و واض الناس فی الدماء حتی وصلت الدماء قبر رسدل اهلل

و امتال الروضه و المسجد (.)1

هفتصد نفر از رجال محترم و وجده اشراف قریش و انصار و مهاجرین را کشتند و ده ه ار نفر از عامّة مسژلمین بژه
قتی رسیدند ،و راجع بهتک حرمت و ندامیس مسلمین دعاگد وجالت می کشم به عرضتان برسانم ،همین قدر اکتفا مژی
نمایم بیکی از عبار ها تذکره ،سبط ابن جدز ( )2که از ابد الحسن مداینی نقی می نماید که ولژد الژف امژرله بعژد
الحره من حیر زوج (.)3
بیش از این نمی وداهم وقت مجلس را بگیرم و آقایان محترم را متأثر نمایم .همین مقدار برا روشن شدن افکژار
کفایت می کند.
شی  :تمام آنچه ذکر فرمددید؛ داللت بر فسق ی ید می نماید و عمی هر شخص فاسق معصژیت کژار ،قابژی عفژد و
احماض و قطعاً ی ید تدبه نمدده ،ودا هم حفِّار الذِّندب است و او را آمرزیده ،پس شما بچه علژت پیدسژته او را لعژن و
ملعدن می ودانید؟
العی :بعض از وکال دعاو برا آنکه حقدقی نصیبشان گردد ،ناچار تا آورین فرصت دفاع از مدکِّی وژدد مژی
نمایند و لد آنکه حق بر آنها آشکار گردد .ولی نمی دانم جنابعالی رو چه منافعی آن قژدر پافشژار در دفژاع از آن
لعین پلید می نمایید و می فرمایید :ی ید تدبه کرده است و حال آنکه گفتار کفرآمی و شهاد اولیاء اللِّه و قتی عام اهی
مدینه و حیره ،درایت ،و گفتار شما که تدبه نمدده ،روایت است و آن ثابت نگردیده و مقابله با درایت نمی نماید.
آیا انکار مبدل و معاد و وحی و رسالت و ارتداد از دین بنظر شما لعن آور
____________________
 -1به قدر ودن در کدچه ها مدینه جار بدد که مردم در ودن فرو رفته بددند تا اینکه ودن بقبر رسدل ودا رسید مسجد و قبر آن
حار پر از ودن گردید( .تذکر الخداص ،ص).253
 -2تذکر الخداص ،ص.258
 -3بعد از واقعه (حره) یعنی قتی عام مدینه ،ه اران زن بدون شدهر وضع حمی نمددند (کنایه از آن که لشکر فاتح به هتژک نژدامیس ،آن
ها را حامله نمددند).
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نخداهد بدد؟ آیا ظالمین را وداوند صریحاً در قرآن کریم لعن نفرمدده؟ آیا شما ی ید را ظالم نمی دانیژد؟!! اگژر بنظژر
مبارک جنابعالی ،وکیی مدافع جدّ ی ید بن معاویه (ونده شدید حاار) ،این دالیی مکفی نمی باشد ،با اجازه وددتژان
دو وبر از منقدال علماء ب رگ وددتان نقی می نمایم و عرضم را واتمه می دهیم:

بخار ( )1و مسلم( )2در صحیحین ودد و عالِّمه سمهدد در تت ی الرادینه( )3و ابد الفرج ابن جدز در کتتب الراجّ
علی الراتتصّب الرتنید( )4و سبط ابن جدز در ت کج خرال
اکرم

النمّه( )5و امام احمد حنبی در مسند و دیگران از رسژدل

نقی نمدده اند که فرمدد :م اخاف اهل امل ینه ظُما اخافه اهلل و عُیه لعننه اهلل و املالئکنه و انلنا

امجع ل یقبل اهلل منه ینم القیمه رصفا و ل ع ل (.)6

و نی فرمدد :لع اهلل م اخاف م ینیت(ا اهی مدینتی) (.)3
اکثر علما وددتان ی ید پلید را لعن نمدده و کتابها بر جداز لعن او ندشته اند؛ از جمله عالِّمة جلیی القدر عبد اللِّژه
بن محمّد بن عامر شبراو شافعی در کتاب االتحاف بحبّ االشراف راجع بلعن ی ید در نقی می نماید که وقتی ن د مژالِّ
سعد تفتازانی نام ی ید برده شد گفت :فلتنه الهلل علیه و علی الوصت و علی العرالوه (.)8

و از جداهر العقدین عالِّمه سمهدد نقی می نماید که گفت :التف الرتلاتء علی ارالز رتن من قتل الرحساین ضای
الرلّه عنه الو المج بقتله الو الاتز الو ضی به من غیج تتیین (.)3
____________________
 -1صحیح بخار  ،ج،2ص .222
 -2صحیح مسلم ،ج ،4ص.113
 -3تاریخ المدینه ،ج ،58ص.112
 -4الرد علی المعتصب العنید ،ص.62
 -5تذکر الخداص ،ص.258
 -6کسی که بترساند اهی مدینه را از رو ظلم ،بترساند ودایتعالی او را (یعنی در روز قیامت) و بر او باد لعنژت وژدا و مالیکژه و تمژام
مردم ،و روز قیامت از چنین کسی قبدل نمی نماید هیچ عملی را.
 -3لعنت ودا بر کسی که بترساند شهرستان مرا (یعنی اهی مدینه را) (االتحاف ،ص.)62
 -8لعنت ودا بر او و بر انصار و اعدان و یار کنندگان او باد! (االتحاف بحب االشراف ،ص.)22
 -3عمدم علماء اتفاق نمددند بر جداز لعن کسی که حسین رضی اللِّه عنه را کشت یا امر و اجازه بکشتن آن ب رگدار نمدد یژا راضژی بژه
کشتن او گردید(.جداهر العقدین ،ج ،3ص.)333

253

و از ابن جدز ( )1و لبد یعلی و صالح بن احمد بن حنبی( )2نقی می نماید که با ذکر دالیژی از آیژا قژرآن و حیژره،
اثبا لعن ی ید می نمایند که وقت مجلس بیش از این اجازه گفتار نمی دهد.
پس اگر مجلس طدالنی و ساعاتی از نصف شب می گذرد ،بسیار الزم بدد حیِّ این معمّا گژردد کژه آقایژان از ایژن
مقدما پی ببرید بحقِّ ب رگی که لبا عبد اللِّه الحسین

بر اسالم و اسالمیان دارد که ریشه چنین ظلم و ظالمی را به

نیرو مظلدمیّت ودد کند و بخدن ودد و اهی بیت ع ی ش ،شجره طیّبه ال اله اال اهلل را که به واسژطه ظلژم بنژی امیّژه،
مخصدصاً ی ید پلید ن دیک بدد وشک شدد ،آب یار نمدد و حیا ندینی باسالم و تدحید داد.
جا بسی تأسف است ،عدض آنکه ودما آن ب رگدار را تقدیر نمایید ،به زیار رفتن زایرینش اعتژراض نمژدده
ودرده گیر می نمایید و نامش را مرده پرستی می گذارید و متأسف هستید که چرا ملیدنها نفر همه ساله ب یار قبژر
آن ب رگدار می روند و مجالس ع ا برا آن حار تشکیی می دهند و بر حریبی آن مظلدم گریه می نمایند.
سجبتز گانت
در جراید و مطبدعا و مجالِّ می ودانیم و مسافرین نقی می نمایند که در مراکژ ممالژک متمدّنژه دنیژا از قبیژی
پاریس و لندن و برلین و واشنگتن آمریکا و حیره ،مرک محترمی هست به نام قبر(سرباز گمنام) .می گدینژد :در میژدان
جنگ ،این سرباز که در راه دفاع از وطن مقابی ظلم ظالمان جانباز نمدده ،چدن در بژدن و لبژاس و کشژته او نشژان
واضحی نبدده که معلدم شدد از چه فامیی و وانداده و اهی کدام شهر و ناحیه است ،نظر به اینکه با ودن ودد دفژاع از
ظلم ظالم نمدده و لد گمنام و بی نام و نشان است ،محترم می باشد؛ هر کس به آن شهرها وارد می شدد ،از سژالطین و
رؤسا جمهدر و وزراء و رجال و ب رگان از هر طبقه احتراماً به زیار قبر آن سرباز
____________________
 -1تذکر الخداص ،ص.262-253
 -2مسند احمد ،ج ،4ص.55
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گمنام می روند و تاج گلی بر قبر او می گذارند به نام تقدیر از یک سرباز گمنام ،آن قدر احترام می کنند کژه حیثیّژا
ملِّی ودد را در مقابی ملی عالم حفظ نمدده باشند.
ولی آقایان با انصاف ،شرم آور نیست که ما مسلمین هفتاد و دو سرباز با نام و نشان داشته باشیم که همگی عژالم و
عابد و باتقدا ،بعض از آنها قار و حافظ قرآن در راه دین و تدحید و دفاع از حریم اسالم و عدل و عدالت ،در مقابژی
ظلم ظالمان جان دادند و حالب آنها ودایع ودا و پییمبر و عتر پاک رسدل اللِّه

بددند؟

عدض تقدیر و تشدیق مردم ب یار آنها و امر باحترام قبدرشان مدرد انتقاد قرار دهند و فرقة دیگر عالوه بر نقژد و
انتقاد ،به تحریک علما متعصّب ودد ،قبدر آنها را وراب نمایند و از صندوق باال قبرشان قهده بسازند؟!
چنانچه در سال  1216قمر در روز عید حدیر که اهالی کربال عمدماً (به استثنا قلیلژی)بژه نجژف اشژرف بژرا
زیار مشرِّف گردیده ،وهّابیها نجد وقت را حنیمت شمرده ،حمله به کربال نمدده ،به قتی و حار شژیعیان ضژعیف
بالدفاع مشیدل و به نام دین قبدر ،مقدّسه فداییان دین تدحید (یعنی حار ابا عبد اللِّه الحسین و یژاران آن حاژر )
را وراب و با واک یکسان نمددند! قریب پنج ه ار نفر از اهالی کربال و علماء و ضعفاء ناتدان حتی زنان و اطفال بژی
گناه شیعیان را به قتی رسانیدند! و انه حار سید الشهداء را حار جداهرا و قنادیی طال و اشیاء قیمتی و فژروش
گرانبها عتیق را بردند؛ صندوق قیمتی باال قبر مقدّس را سدزانیده و از آن قهده ساوتند .جمع کثیر را اسیر نمژدده
َ
با ودد بردند .إنَّا َّّلل َوإنَّا إ ََلْه َ
اج ُعن ((.)1اف بر این مسلمانی!)
ر
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
واقعا تأسف آور است که در تمام ممالک متمدّنة دنیا قبدر علما و سالطین و دانشمندان حتِّی سرباز گمنژام وژدد را
محترم بشمارند ،ولی مسلمانان که اولی و احق اند به حفظ قبدر مفاور ودد ،مانند وحشیها آدم وژدار قبژدر آنهژا را
وراب و نابدد نمایند .حتِّی قبدر شهداء احد مانند حم ه سید الشهداء و آباء و اجداد پییمبر چدن عبژد المطِّلژب و عبژد
اللِّه و اعمام و اقدام آن حار و فرزندان رسدل ودا مانند
____________________
 -1سدره بقره ،آیه .156
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سبط اکبر امام ممتحن ،حار حسن و سید الساجدین ،زین العابدین امام علی بن الحسین و بژاقر العلژدم محمّژد بژن
علی ،امام پنجم و صادق آل محمّد جعفر بن محمّد ،امام ششم سالم اللِّه علیهم اجمعین و دیگران از بنی هاشم و علمژاء
اعالم و مفاور اسالم را در مکِّه و مدینه با واک یکسان نمدده مع ذلک ودد را مسلمان بخدانند ولژی قبژدر صژنادید و
سالطین ودد را با تشکیالتی مجلِّی برقرار نمایند!!
و حال آنکه علما ما و شما چه بسیار اوبار در تشدیق زیار مؤمنین اهی قبدر نقی نمدده اند تا باین وسیله قبدر
مؤمنین از دستبرد حدادث محفدظ بماند و ودد رسدل اللِّه

ب یار قبدر مؤمنین می رفژت و بژرا آنهژا طلژب

میفر می نمدد.
نه آنکه ایاد مرمدز بنام دین بدست ودد قبدر مفاور ودد را وراب و با واک یکسان نمایند و اثر از آنهژا در
عالم باقی نگذارند .سخن را کدتاه کنم درد دل بسیار است.
الیاااان زمااااتن بگاااا ال تاااات وقاااا

شااااج الیاااان هجااااجالن و الیاااان خاااارن اگااااج

یگااااج

آل محاد شهدالء ال ح و زود هستند
آیا شما آن واندان جلیلی که جان در راه دین و تدحید دادند شهید می دانید یا نه؟ اگر بگدیید شژهید نیسژتند دلیژی
شما چیست؟ و اگر شهیدند و کشتگان راه ودا و فداکاران دین حق هستند ،چگدنه آنها را مرده می دانید و حژال آنکژه
ْ َ َ ِّ ْ ُ ْ َ ُ َ
َ ْ
()1
ٰ
صریحاً در قرآن مجید فرماید :أحیا ِعن رب ِهم یرزقن .
پس به حکم آیا قرآنیه و اوبار وارده آن ذوا مقدّسه زندگانند و مرده نیستند پس ما مرده پرست نیستیم و سالم
بر مرده نمی کنیم بلکه با زندگان حرف می زنیم.
عالوه ،هیچ شیعه ا از عارف و عامی آنها را مستقی در قااء حدایج نمی دانند بلکه آنان را عباد صژالح و واسژطة
آبرومند بسد ودا متعال می دانند(.چنانچه در (جلسه سدم) همین کتاب ذکر شده).
____________________
 -1سدره آل فرعدن ،آیه .163
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فقط حدایج ودد را بآنها عرض می نمایند که آن امامان بر حق و آبرومندان صالح از ودا بخداهند بژه مژا مردمژان
ناالیق عطف تدجه فرمایند و اگر ب بان قال می گدیند :یا علی ادرکنی یا حسین ادرکنی عیناً مانند آن آدمژی اسژت کژه
حاجتی بسلطان مقتدر دارد بدر وانه وزیر اعظم می رود و می گدید :جناب وزیر بدادم برس؛ هرگ این گدینده وزیر
را سلطان و پادشاه و مستقی در قااء حاجت ودد نمی داند ،بلکه مقصددش اینست که چدن شژما نژ د پادشژاه آبژرو
دارید ،وساطت کنید کار من انجام داده شدد.
شیعیان هم آل محمّد سالم اللِّه علیهم اجمعین را ودا و شریک در افعال ودایی نمی دانند ،بلکه آنهژا را عبژاد اللِّژه
الصالحین می دانند که در اثر عباد و تقدا و ریاضا شرعیّه ،به عالوه فطر پاک ،منظدر نظر حق تعالی گردیدند .لذا
مناصب امامت و والیت و درجا عالی اعال در دو عالم را بآنها دادند که بامر و اجازه پروردگار تصرِّف در مدجددا
می نمددند.
چدن امناء و نمایندگان حار ذو الجالل اند ،حدایج صاحبان حاجت را به عرض حق می رسانند؛ اگر صژال در
قااء حاجت آن سایی می باشد اجابت می فرماید و إالِّ عدض را در آور به آنها می دهند .عمژالً هژم مژی بینژیم و
نتایج هم می گیریم.
این جمال مختصر از مفصی بدد که در جداب شما ناچار عرض شد که فرمددید چرا با مرده حرف می زنید.
و در عین حال یک نکته ناگفته نماند که شیعیان مقام لیمه معصدمین را باالتر از آن می دانند که فقط اثبژا حیژاتی
مانند حیا سایر شهداء اسالم برا آنها بنمایند.
حتفظ :این جمله بیان شما ،معمّایی بدد که محتاج به حیِّ است .مگر فرق امامان شما با سایر لیمژه چیسژت؟ فقژط
مقام سیاد و انتساب برسدل اکرم

آنها را متمای از دیگران قرار داده.

العی :ابداً معمّایی در کار نیست فقط تصدر این مطلب برا شما که یک عمر از معرفت مقام امامت دوریژد ،بسژیار
مشکی است .اول باید از عاد و تعصّب وارج شدید و با نظر علم و عقژی و منطژق و انصژاف مطالعژه مقژام امامژت
بنمایید.
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آنگاه تدجه وداهید نمدد که فرق بیّن و آشکار بین مقام امامت در اعتقاد شیعه و امامت در عقاید شما می باشد.
اگر بخداهم اثبا این مرام بنمایم باید انتظار صبح کشید .این مدضدع مهم مدکدل است بیک مجلس مبسدطتر که
وقت صحبت باشد -ان شاء اللِّه
(مجلس را وتم نمددیم چدن مقارن اذان صبح بدد و رشته سخن طدالنی شده بدد گفتند مدضدع امامت بماند بژرا
فردا شب ،با ونده و م ا آقایان را بدرقه نمددیم بسالمت تشریف بردند).
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السه چهت ریله
وشنبه  22اب 41
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السه چهت

ریله

وشنبه  22اب 41
من بج مت وهت کش حقیق وار ید
(اول میرب ،سه نفر از آقایان محترمین جماعت وارد شدند گفتند :قبی از رسمیت مجلس برا اطالع شژما عژرض
کنیم؛ امروز تا حروب ،در همه جا از مسجد و وانه و اداره و بازار صحبت شما بدد .روزنامه ها در هرکجا دسژت یژک
نفر بدد ،جمعیت بسیار اطراف آنها جمع و در اطراف بیانا شما بحث می نمددند .ماها عالقه مفرطی بژه شژما پیژدا
نمددیم .در دل همه جا کرده اید و بر ما ویلی حق دارید ،زیرا حی شبهاتی را می نمایید که از اول عمر پیشدایان ما بژر
والف آن به ما نشان دادند و راستی ویلی معذر می وداهیم از اینکه ما جماعت شیعیان را مشرک می دانستیم! چژه
کنیم؛ به ما از طفدلیت این طدر معرفی نمدده اند امید است وداوند حفدر تدبه ما را قبدل فرماید!
این چند روزه که گفتارها شبانه در جراید و روزنامه ها نشر پیدا نمدده ،وریداران روزنامژه هژا چنژدین برابژر و
بسیار از مردم روشن شده اند و مخصدصاً ماها که حاضر در مجلس هستیم و از لطافت گفتژار شژما بهژره منژد مژی
شدیم ،بیشتر عالقه مند شدیم .مخصدصاً شب گذشته که بسیار ودب پرده ها را باال زدید و حقایق زیر پرده را آشژکار
نمددید .امید است پرده ها بیشتر باال برود و کشف حقایق زیادتر بشدد.
و مطلب دیگر که می وداهیم به شما یادآور نماییم ،آن است که بیش از پیش آنچه مژؤثر در مژا و جامعژه مژا
گردیده ،چنانچه قبالً هم عرض کردیم ،بساطت در کالم و سادگی در گفتار شما است که به قدر شما مطلب را روشن
و عدام فهم بیان می کنید و ب بان ودد ما صحبت می نمایید که تمام بی سدادان ما را جذب
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نمدده اید و البته این قسمت را کامالً منظدر نظر قرار دهید که جامعه مردم از صد نفر ،پنج نفر با علم و اطژالع نیسژتند
کدرکدرانه آنچه از طفدلیت شنیده اند و در دل و قلب آنها قرار گرفته ،با همان سادگی بایستی به آنها فهمانژد؛ چنانچژه
شما همین عمی را نمدده اید .امید است نتیجه کامی حاصی آید!
در همین بین آقایان وارد شدند با گرمی و مالطفت ،ودش آمد گفتیم ،پس از صرف چا و تعارفا معمدله شروع
به صحبت شد.
ورالب :قبله صاحب! شب گذشته قرار شد امشب در اطراف امامت صحبت شدد .ویلی ما شایق فهژم ایژن مدضژدع
مهم هستیم .چدن این مدضدع ریشه مطالب است .تمنا می کنیم فقط همین مدضدع را مدرد بحث قرار دهید کژه بژدانیم
بین ما و شما چه اوتالفی در مدضدع امامت هست.
العی :از طرف حقیر مانعی نیست ،چنانچه آقایان مایی باشند دعاگد ،حاضرم.
حتفظ( :با رنگ پریده و صدر گرفته) از طرف ما هم مانعی نیست هر ندع صال می دانید بفرمایید.
بح

الطجالف المتم

العی :واطر آقایان بخدبی مسبدق است که از برا امام معانی چند است از حیث لیت و اصطال ؛ امژا در لیژت،
امام بمعنا پیشدا است که النمت هر الراتقد بترنتس؛ یعنی امام پیشدا مردم است .امام جماعت یعنی پیشدا مژردم
در نماز جماعت ،امام الناس؛ یعنی پیشدا مردم است در امدر سیاسی و یا روحانی و یا حیژر آن؛ امژام جمعژه ،یعنژی
کسی که پیشدا نماز جمعه می باشد.
بح

م الهب ال بته الهل تسنن و کش حقیق

به همین جهت است که جماعت اهی تسنِّن یعنی صاحبان مذاهب ،اربعه پیشدایان ودد را امام می گدیند؛ به نام امام
ابد حنیفه ،امام مالک ،امام شافعی امام احمد؛ یعنی فقهاء و مجتهدینی که در امر دین پیشدا آنها هستند که با ابتکژار و
فکر
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ودد اجتهاداً یا قیاساً احکام را از حالل و حرام برا آنها معین نمدده اند .به همین جهت کتب فقیهه چهار امام شژما را
که مطالعه می کنیم ،از حیث اصدل و فروع ،اوتالفا بسیار در آنها مشاهده می نماییم .از این قبیی لیمه و پیشدایان،
در تمام مذاهب و ادیان هستند؛ حتِّی در مذهب شیعه هم علماء و فقهاء ،همان مقژامی را دارنژد کژه شژما بژرا لیمژة
وددتان قایلید ،و لهذا در حیبت ولی عصر امام دوازدهم عجی اللِّه تعالی فرجه در هر دوره و زمان ،رو مدازین علمی
با ادلِّة اربعه کتاب و سنِّت و عقی و اجماع فتدا می دهند .منتها ما آنها را امام نمی ودانیم ،چه آنکه امامژت اوتصژاص
دارد باوصیاء اثنا عشر از عتر طاهره ،با یک فرق که ب رگان شما بعدا باب اجتهاد را مسژدود نمژدده ،یعنژی از قژرن
پنجم که بامر پادشاه وقت آراء مستحدثة علماء و فقهاء را جمع نمدده و منحصر بچهار نمددند و مذاهب اربعژه حنفژی،
مالکی ،شافعی ،حنبلی را رسمیّت دادند و مردم را مجبدر نمددند که بیکی از آن چهار مذهب عمی نماینژد کژه تژاکندن
رایج است و معلدم نیست که در مقام تقلید ،ترجیح فرد بر افراد دیگر بچه دلیژی و برهژان اسژت .امژام حنفیهژا چژه
وصیصه ا دارد که مالکیها ندارد و امام شافعیها چه دارد که امام حنبلیها ندارد.
و اگر ملت اسالمی مجبدر باشند که از فتاوا آن چهار تجاوز ننمایند ،جمدد بسیار سختی جامعه مسلمین را فژرا
گرفته و ابداً ترقی و تعالی در آنها راه پیدا نمی کند!
و حال آنکه یکی از وصایص دین مقدّس اسالم ،اینست که با قافله تمدّن در هر دوره و زمانی پیش می رود و ایژن
مطلب الزم دارد فقهاء و مجتهدینی را که در هر دوره و زمان با حفظ مدازین شرعیّه با کژاروان تمژدّن پژیش برونژد و
حفظ مرک یت مذهبی را بنمایند؛ چدن بسیار از امدر است که بداسطه حدوثش ،تقلید میّژت در او راه نژدارد و حتمژاً
باید مراجعه بفقیه و مجتهد حی نمدد و از ابتکار فکر او استفاده و فتدا او را مدرد عمی قرار داد.
با اینکه بعدها در میان شما ،مجتهدین و فقهاء عالی مقامی پیدا شدند که بمراتب از آن چهار امام اعلم وافقه بددنژد،
نمی دانم این ترجیح بال مرجّح و حصر نمددن مقام اجتهاد را بآن چهار نفر و ضایع نمددن حق علمی دیگران از چه راه
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بدده است ،ولی در جامعه شیعه ،تمام فقهاء و مجتهدین در هر دوره و زمان تا ظهدر ولی عصر عجی اللِّه تعالی فرجژه
حقِّ حیا دارند .ما تقلید میّت را ابتدایاً و در مسایی حادثه ابداً جای نمی دانیم.
ریلی بج تبتی م الهب ال بته ویس
عجبا شما جامعه شیعیان را مبدع و مرده پرست می ودانید که بدستدرا لیمه اثنی عشر از اهی بیت واتم االنبیژاء
به امر آن حار (که با نصدص عالیه ا که در کتب وددتان هم مشروحا مندرج است) عمی می نمایند!! ولی
معلدم نیست شماها بچه دلیی مسلمانان را اجبار می دهید در اصدل ،به مذهب اشعر یا اعت ال و در فروع ،حتماً بیکی
از مذاهب اربعه عمی نمایند؟
و اگر به آنچه شما بی دلیی می گدیید ،عمی ننمایند یعنی پیرو مذهب اشعر و یا اعت ال و یا یکی از مذاهب اربعژه
نگردیدند ،رافای و مشرک و مهدور الدّم هستند.
و اگر بشما ایراد نمایند که چدن دستدر از پییمبر برا پیروان ابد الحسن اشعر و یا لبد حنیفه و مالک بن لنس و
محمّد بن إدریس شافعی و لحمد بن حنبی نرسیده آنها هم از علماء و فقهاء اسالمی بدده اند ،حصر کردن تقلید را بآنهژا
بدعت است ،چه جداب وداهید گفت؟
حتفظ :لیمه لربعه چدن دارا مقام فقاهت و علم و اجتهاد تدلم با زهد و ورع و تقژد و امانژت و عژدالت بددنژد،
پیرو از آنها بر ما الزم آمد.
العی :اوّالً آنچه فرمددید ،دالیلی نیست که مدجب حصر گردد که تا روز قیامت مسلمانان مجبدر باشژند پیژرو از
طریقه آنها بنمایند؛ چدن که این صفا را شما برا تمام علماء و فقهاء وددتان قایی هستید و انحصار بآن چهار دادن،
تدهین به علما بعد است؛ زیرا اجبار به پیرو از فرد و یا افراد  ،وقتی وداهد بدد کژه دسژتدر و نصّژی از وژاتم
االنبیاء

رسیده باشد و حال آنکه چنین دستدر و نصّ از آن حار درباره لیمة اربعه شما نرسیده چگدنژه شژما

حصر نمددید مذاهب را بچهار و حتمی بددن پیرو از یکی از آن چهار امام را حق بدانید!
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المج عجیبی الس قتبل ت مل عقالی بت الوصتف
ویلی ماحک و ونده آور است که چند شب قبی شما مذهب شیعه را سیاسی بحساب آوردید و گفتیژد؛ چژدن در
دوره رسدل اللِّه نبدده و در والفت عثمان بدجدد آمده ،پیرو از آن جای نیست.
و حال آنکه با دالیی عقلیه و نقلیه ،پریشب ثابت نمددیم که ریشة مذهب تشیّع در زمژان رسژدل اللِّژه
دستدر مبارک ودد آن حار به کار رفته و رییس شیعیان ،لمیر المؤمنین علی بن لبی طالب
نبدّ رسدل اکرم

و بژه

از طفدلیت در دامن

تربیت شده و معالم دین را از آن حار آمدوته مطابق اوبار که در کتب معتبژره وددتژان

رسیده ،پییمبر آن حار را باب علم ودد ودانده( )1و صریحاً فرمدده( :اَاعت َع اَاعت م اسنت و خمالفنت او

خمالفت م است) و در حادر هفتاد ه ار جمعیت او را به امار و والفت منصدب نمدده و عمدم مسلمین حتی عمر
()2

و ابی بکر را امر فرمدد با او بیعت نمددند.

ولی مذاهب اربعه شما حنفی ،مالکی ،شافعی ،حنبلی رو چه پایه ا قرار گرفته کدام یک از آن چهژار امژام شژما
رسدل ودا را مالقا نمددند یا دستدر و نصّی از آن حار دربار آنها رسیده که مسلمانان مجبدر باشند کدرکدرانژه
تبعیت از آنها بنمایند؟ چه آنکه شما هم بی دلیی تبعیت از لسالف ودد نمدده و پیرو می نماییژد چهژار امژامی را کژه
هیچ دلیلی بر امامت مطلقه آنها ندارید ،مگر آنچه را که فرمددید :فقیه ،عالم ،مجتهد ،زاهد باتقدا بددند که اهی هر زمان
در حیا آنها به فتاوا آن علماء می بایستی عمی نمدده باشند نه آنکه مسلمین جهژان تژا روز قیامژت اجبژار داشژته
باشند که پیرو از آنها بنمایند.
عالوه بر اینها اگر این صفا باضعاف مااعف تدلم با نصدص وارده از
____________________
 -1المعجم الکبیر،ج ،11ص -55االستیعاب ،ج ،3ص -1122نظم درر السمطین ،ص -113کن العمال ،ج ،11ص.622
 -2الدر المنثدر ،ج ،3ص -13فراید السمطین ،ج ،1ص -33کن العمال ،ج ،11ص -623االستیعاب ،ج ،3ص ،1233رقم.1855
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در عتر طاهره آن حار جمع شد تبعیت و پیرو از آنها اولژی اسژت یژا تبعیّژت و پیژرو از

رسدل اکرم

کسانی که ابداً از رسدل ودا

درباره آنها دستدر و نصّی نرسیده؟

آیا مذاهبی که در زمان پییمبر اثر از آنها نبدده و هیچ یک از لیمه اربعه در زمان آن حار نبددند و دستدر از
آن حار دربار آنها نرسیده و بعد از قرنی در دنیا پدید آمدند مذهب من در آر و سیاسی می باشند؟
یا مذهبی که ریشه گذار آن رسدل ودا و پیشدا آن تربیت شده دست آن حار بدده و همچنژین سژایر امامژان
یازده گانه که درباره تمام آنها و بنام فرد فرد آنها دستدر رسیده و آنها را عدیی قرآن ،قژرار داده و صژریحاً در حژدیث

ثقلین فرمدده :من تاس
عنه فقد هل

بهات فقد وجی و من تخلّ عنهات فقد هل ( )1و در حدیث سفینه ()2فرمدده و من تخلّا

.

و ابن حجر در صرالع ( )3باب وصیّه النِّبی ،از آن حار نقی می نماید که فرمدد“ :قنرآ و عنَتت من در مینا
شما ودیعه م هستن که اگر بهر دو آنها معا و تنأما ّ
تمسک جستی  ،هرگز گمراه خنناهی ش  ”.آنگژاه ابژن حجژر
گدید مؤید این قدل حدیث دیگر است که آن حار دربار قرآن و عتر فرمدده است:
ّ
ّ
ّ
فال تق منهما فتهُکنا و ل تقرصوا عنهما فتهُکنا و ل تعُمنهم فانهم اعُم منکم (.)4
آنگاه ابن حجر اظهار نظر نمدده که این حدیث شریف ،داللت دارد بر اینکه عتر و اهی بیت آن حار در مراتب
علمیّه و وظایف دینیّه ،حق تقدم بر دیگران دارند عجبا با اذعان او باینکه عتر از اهی بیت بایستی مقدّم بژر دیگژران
باشند بدون هیچ دلیی و برهان در اصدل ابد الحسن اشعر و در فروع فقها اربعه را مقدّم
____________________
 -1هر کس به آن دو بنماید ،پس به تحقیق نجا یافته است و هر کس از آن دو دور نماید ،پس بژه تحقیژق هژالک شژده اسژت( .در
(جلسه سدم) همین کتاب باصی و اسناد آن اشاره شد
 -2در (جلسه سدم) همین کتاب باصی و اسناد آن اشاره شد.
 -3صدعق المحرقه،ص.228
 -4بر قرآن و عتر من تقدم نجدیید و تقصیر از ودمت آنها ننمایید که هالک وداهید شد و بعتر من تعلیم ندهید؛ زیرا که آنها اعلم از
شما می باشند(.المعجم الکبیر ،ج ،3ص -2681 ،66کن العمال ،ج،1ص  -353 ،188مجمع ال واید ،ج ،3ص.)164
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بر آن واندان جلیی می دارند! این نیست مگر از رو تعصّب و عناد و لجاج و چنانچه فرمژدد شژما صژحّت دارد و
امامان فقهاء شما از جهت علم و ورع و تقد و عدالت مطاع بدده اند ،پس چرا بعض از آنها بعض دیگژر را تفسژیق و
تکفیر نمدده اند؟
حتفظ :ویلی بی لطفی می نمایید که هرچه ب بانتان می آید می گدیید تا باین حدّ که تهمت می زنید بفقهاء و امامژان
ما که آنها در مقام ردّ و تاعیف و یا تفسیق و تکفیر یکدیگر برآمده اند ،این بیان شما قطعا کذب محض است! اگر ردّ
و یا نقد دربار آنها گفته شده از طرف علما شیعه بدده و إالِّ از طرف علماء ما ج تعظیم و تجلیی که شایستة مقام
آنها بدده ،قلمی رو کاحذ نرفته.
العی :معلدم می شدد جنابعالی تدجّهی بمندرجا کتب معتبره علما ودد ندارید یا عمداً سهد می نمایید؛ یعنی می
دانید ولی حلطانداز می کنید و إالِّ لکابر از علماء وددتان ،کتابها بر ردّ آنها ندشته اند ،حتِّی ودد لیمّه اربعه ،یکژدیگر
را تفسیق و تکفیر نمدده اند.
حتفظ :بفرمایید آن علماء کیانند و مندرجا کتب آنها چیست؟ اگر در نظر دارید بیان نمایید.
العی :اصحاب ابی حنیفه و ابن ح م ( )1و حیرهما پیدسته در مقام طعن به امام مالک و محمّد بژن ادریژس شژافعی
هستند و همچنین اصحاب شافعی مانند امام الحرمین و امام ح ِّالی و حیر آنها طعن می زننژد بژه لبژد حنیفژه و مالژک؛
بعالوه از جنابعالی سؤال می نمایم بفرمایید امام شافعی و لبد حامد محمّد بن محمّد ح ِّالی و جار اللِّه زمخشر چگدنه
اشخاصی هستند؟
حتفظ :از فحدل فقهاء و علماء و ثقه و امام جماعت اند.
وار ن المتمتن و علاتء الهل تسنن البر حنیفه ال
العی :امام شافعی گدید :ما ولد فی االسالم اشأم من ابی حنیفه (.)2
و نی گفته :نظر فی کتب اصحاب ابی حنیفه فاذا فیها مایه و ثلثدن ورقه والف الکتاب
____________________
 -1علی بن احمد اندلسی متدفی سال  456قمر .
 -2متدلد نگردیده در اسالم مشئدم تر از ابد حنیفه(.تاریخ الصییر ،ج ،2ص.)33
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و السنِّه (.)1

و ابد حامد ح ِّالی ،در کتاب منخرل فی عل النصرل گدید :ف مت البر حنیفاه فقاد قلّاب الرشاجیته ظهاج الرابطن و
شرّ

مسلکهت و غیّج وظتمهت و أ ف اایع قرالعد الرشج بتصل هد به شج محاّد الراصطفی و مان فتال شایئت

من ه ال مستحالّ کفج و من فتله غیج مستحلّ فس (.)2
و آن گاه در این باب کالم بسیار در طعن و ردّ و تفسیق او ندشته که داعی از بیانش ودددار می نمایم.
و جار اللِّه زمخشر  ،صاحب تفسیر کشِّاف که از ثقا علماء شما است در بیع الألبجال ندشته است:
قتل یرس

بن السبت

ّ أبر حنیفه علی سرل الهلل ال بتاتئه حدی الو الکثج (.)8

و نی گدید یدسف که لبد حنیفه می گفت :رر ال کنی سرل الرلّه نخ بکثیج من قرری (.)4
از این قبیی مطاعن ،از علما شما بسیار است .در باب ابد حنیفه و سایر لیمّة اربعه که از مراجعژه بکتژاب منخژدل
ح ِّالی و کتاب نکت الشریفه شافعی و ربیع األبرار زمخشر و منتظم ابن جدز و دیگران معلدم می آید تژا آنجژا کژه
امام ح ِّالی در منخدل گدید:
النّ البت حنیفه الرنتاتن بن ثتب الرکرفی یلحن فی الرکال و ن یتجف الرلغه و الرنحر و ن یتجف النحت ی (.)1
____________________
 -1نتاریخ نظر کردم در کتب اصحاب ابی حنیفه پس در آنها است صد و سی ورقه والف کتاب ودا و سنه رسدل ودا(

)(.تژاریخ

بیداد ،ج ،13ص.)412
 -2پس به تحقیق ابد حنیفه شریعت را واژگدن گردانید و مشدش نمدده راه او را و تیییر داد نظام او را و هر یژک از قژدانین شژرع را بژا
اصلی مقرون ساوت که با آن اصی ،شرع پییمبر را ویران نمدد .هر کس این عمی را عمدا بنماید و آن را حالل بداند کافر است و هر کس
بدون تعمد بنماید ،فاسق است (پس قطعاً ابد حنیفه بگفتار این عالم ب رگ یا کافر است یا فاسق)(.المنخدل فی علم االصدل ،ص.)613
 -2یدسف بن اسباط گفته است :رد نمدده ابد حنیفه بر رسدل ودا(

)چهار صد حژدیث یژا بیشژتر (.ربیژع االبژرار ،ج ،3ص-133

تاریخ بیداد ،ج ،13ص.)332
 -3اگر پییمبر مرا درک می نمدد بیشتر از اقدال و گفته ها مرا می گرفت (یعنی پیرو از گفتار من می نمدد)(.الکاشف فی معرفة من له
الروایة ،ج ،1ص -163الکامی ،ج ،3ص.)8
 -4در گفتار ابد حنیفه نعمان بن ثابت کدفی حلطها بسیار بدده و معرفت بعلم لیت و نحد و احادیث نداشته(.المنخدل ،ص.)581
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و نی می ندیسد“ :چدن عارف بعلم حدیث (که بعد از قرآن پایه و اساس دین است) نبدده ،لذا فقط به قیژاس عمژی
می نمدده ،و حال آنکه اوّل من قاس ابلیس؛ یعنی اول کسی که عمی بقیاس نمدد ابلیس بدد (پس هر کس بقیاس عمژی
نماید با ابلیس محشدر وداهد شد).
و ابن جدز در منتظ گدید :التّف الرکلّ علی الرطتن فیه( )1یعنی همگی علماء متفق اند در طعن بر ابد حنیفه ،منتهی
طعن کنندگان بر سه قسم تقسیم شده اند؛ دسته ا او را مدرد طعن قرار داده اند که در اصژدل عقایژد مت لژ ل بژدده ،و
گروهی دیگر گفتند :قده حافظه و ضبط در روایا نداشته ،و قدمی دیگر او را طعن می زننژد باینکژه صژاحب رل و
قیاس بدده و رل او پیدسته مخالفت با احادیث صحا داشته.
پس ،از این قبیی گفتار و مطاعن از علما وددتان درباره امامانتان بسیار است که اینک وقت گفتارش نیست ،چژه
آنکه داعی در مقام انتقاد نبددم؛ شما رشته سخن را باینجا آوردید که فرمددید :مطاعن منقدله از طژرف علمژا شژیعه
است و هرچه بر زبان داعی می آید می گدیم .وداستم بگدیم شما انتقاد بیجا می کنید و فراراً دفاع بال منطق می نمایید
و إالِّ مطلب این قسم نیست آنچه بر زبان داعی جار می شدد مطابق علم و عقی و منطق و والی از تعصّب می باشژد
و علما شیعه درباره لیمّة اربعة شما حیر از آنچه علما وددتان ندشته اند ،نسبت نداده اند و تدهین هم نمی نمایند.
ولی بر والف علما شما در میان علما شیعه امامیه نسبت به مقاما مقدّسة لیمه اثنی عشر ما هیچ ندع ایژراد
وجدد ندارد؛ چدن ما لیمّة طاهرین سالم اللِّه علیهم اجمعین را شاگردان یک مدرسه می دانیم که افاضا فیض الهی بر
آنها یکسان بدده است و آنها عمدماً من اوّلهم الی آورهم؛ مطابق دساتیر الهیّه که بدسیله واتم النبیّژین

بژه آنهژا

ابالغ شد ،عمی می نمددند .به رل و قیاس و ابتکار فکر ودد نظر نداشتند؛ هرچه داشژتند از پییمبژر داشژتند .فلژذا
اوتالفی بین دوازده امام نبدده (مانند اوتالفا لیمّة اربعه شما در جمیع عقاید و احکام)؛ چه آنکه آنها امام بددند ،ولی
نه امام لید که به معنی پیشدا باشد.
____________________
 -1منتظم ،ج ،8ص.136-131
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المتم

عقید شیته یتس عتریه الرهیه الس

بلکه در اصطال علم کالم که محقِّقین علماء بیان نمدده اند ،آن امامت بمعنا ریاست عالیة الهیّه و اصلی از اصژدل

دین می باشد و ما هم بر آن عقیده ایم که النمتمه هی الرجئتسه الرتتمّه النرهیّه خالفه عن سرل الهلل فی المر الردین و
الردویت بحی یجب التبتعه علی کتفّه النمّه

()1

شی  :ودب بدد بطدر قطع و ج م نمی فرمددید که امامت اصطالحی از اصدل دین می باشد چه آنکه اکژابر علمژاء
مسلمین گدیند :امامت از اصدل دین نیست ،بلکه از فروعا مسلِّمه می باشد که علماء شما بدون دلیی ج ء اصدل دین
آوردند.
العی :این بیان اوتصاص بشیعیان تنها ندارد بلکه اکابر علماء شما هم بر ایژن عقیژده هسژتند؛ از آن جملژه قاضژی

بیااو مفسّر معروف وددتان در کتاب منهاج االصدل ضمن بحث اوبار ،با کمژال صژراحت گدیژد :النّ النمتماه مان
العظ مستئل الصرل الردین الرّتی مخترفتهت تراب الرکفج و الربدعه (.)2
و مال علی قدشچی در شر تجرید مبحث امامت گدید :و هی ریاسه عامه فژی امژدر الژدین و الژدنیا والفژه عژن
النبیّ(

) (.)3

و متعصّب ترین علما شما مانند قاضی روزبهان نقی این معنا را نمدده است که امامت ریاست بر امژت و نیابژت و
والفت رسدل اللِّه

حرز الرالّه بحی

است به این عبار که النمتمه عند النشتعج هی خالفه الرجسرل فی القتمه الردین و حفاظ
یجب التّبتعه علی کتفّه النمّه (.)4

____________________
 -1امامت ریاست عمدمی الهی است بر همه والیق بطریق والفت از جانب رسدل اللِّه

در امر دین و دنیا که واجب است متابعت

او بر کافة مردم (لدامع الحقایق ،حج ،2ص.)1
 -2بدرستی که امامت از ب رگترین اصدل دین است که مخالفت آن مدجب کفر و بدعت می باشد.
 -3امامت ریاست عمدمی است در امدر دین و دنیا بطریق والفت از پییمبر(

)(.شر تجرید ،ص.)333

 -4امامت ن د اشاعره والفت رسدل اللِّه است در برپا نمددن دین و حفظ حدزه ملت اسالم ،به نحد که واجب است متابعت او بر جمیع
امت (.المداقف ،ج ،3ص.)533
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اگر امامت از فروع دین بدد ،رسدل اکرم

نمی فرمدد“ :کسی که امژام را نشناسژد و بمیژرد بژه طریژق اهژی

جاهلیت مرده” ،چنانچه اکابر علماء شما مانند حمید در جمع بین الصّحیحین و مال سژعد تفتژازانی در شژر عقایژد

نسفی و دیگران نقی نمدده اند که فرمدد :من مت و ر یتجف المت زمتوه فقد مت میته اتهلیه

()1

بدیهی است عدم معرفت بفرعی از فروع دین مدجب ت ل ل دین و مردن به اصی جاهلیّت نخداهد بدد کژه بیاژاو
صریحاً گدید :مخالفتش مدجب کفر و بدعت گردد .پس ثابت است که امامت داوی در اصدل دین و تتمیم مقام نبژد
می باشد.فلذا فرق در معنا امامت بسیار است.
شما که علما ودد را امام می ودانید امام اعظم ،امام مالک ،امام شافعی ،امام حنبی ،امام فخر ،امژام ثعلبژی ،امژام
ح الی ،و حیره ،به معنا لید است .ما هم امام جمعه داریم؛ امام جماعت داریم .دامنه این ندع از امامان وسیع اسژت.
ممکن است در یک زمان صدها امام باشد.
ولی امام بآن معنی که عرض کردم ریاست عامّة مسلمین بر عهده اوست ،در هر زمانی فقط یک نفر است و آن امام
است که حتماً بایستی واجد جمیع صفا حمیده و اوالق پسندیده و اعلم و افای و اشجع و ازهد و اورع و اتقژا از
همه ناس و صاحب مقام عصمت باشد و هیچ گاه زمین از وجدد چنین امامی والی نخداهد بدد تا روز قیامت؛ و بدیهی
است چنین امامی که واجد جمیع صفا عالیه انسانیت باشد ،مقامش باالترین مقاما روحانیّت اسژت و حتمژاً چنژین
امامی باید منصدب از جانب ودا تعالی و منصدص من جانب الرسدل باشد که اعلی و ارفع از جمیژع والیژق حتِّژی
انبیاء عظام می باشد.
حتفظ :از طرفی شما مذمت می کنید حال را و از طرفی وددتان درباره امام حلد می نمایید و مقام آنها را باالتر از
مقام نبد می دانید و حال آنکه عالوه از دالیی عقلیّه ،قرآن مجید مقام انبیاء را باالترین مقاما معرفی فرمدده ما بین
مقام واجب و ممکن همان مقام انبیاء می باشد .این ادعا شما چدن بدون دلیی است
____________________
 -1کسی که بمیرد و امام زمان ودد را نشناوته باشد پس به تحقیق مرده است بمردن اهی جاهلیت.
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محض تحکم و حیر قابی قبدل می باشد.
مقت المتم بتنتج الز وبر عتمه الس
داعی :هندز جناب عالی استفسار از دلیی ننمدده ،می فرمایید ،ادعا بی دلیی است و حژال آنکژه بژاالترین دلیژی،
کتاب محکم آسمانی قرآن مجید است که در سدره بقره شر حال إبراهیم ولیی الرِّحمن علیه و علی نبیّنا و آله السّالم
را نقی می فرماید که پس از امتحان ثالثه (جان و مال و فرزند)که در تفاسیر مشروحاً ثبت است ،وداونژد متعژال اراده
فرمدد رفعت مقامی به آن ب رگدار عنایت فرماید؛ چدن بعد از مقام نبد و رسالت و اولدالع می و ولِّت که واجد بژدد
مقامی ظاهراً نبدد که آن حار را ترفیع مقام بدهد ،االِّ مقام امامت که ما فدق جمیع مقاما روحانی بدد .لذا در آیژه
َ َ َ َّ ُ َّ ٰ َ ِّ ٰ ُ
ُ َ
َْ
یل إب ْ ٰراه َ
یم َربنه بِک ُِ ٰمنات فنأتمه قنال إِین جا ِعُنکَ
 118سدره (2بقره)برسدل لکرم
وبر می دهدَ :و إِ ِذ ابت ٰ ِ ِ
ٰ َ
ٰ َ
ُ
ٰ
ُ َ ْ
ٰ
لُِنا ِ إِ ٰماما قال َو ِم ْ ذ ِّر َّی ِیت قال ل ٰ یَ ٰنال عه ِ ی الظال ِ ِم َ (.)1
از این آیه شریفه ،برا اثبا مقام امامت ،اثرا و فداید حاصی است که از جمله اثبا مقام بژا عظمژت امامژت
است که رتبتاً و درجتاً باالتر از مقام نبد است؛ زیرا بعد از مقام نبد و رسالت ،إبراهیم را مخلِّع بژه ولعژت امامژت
گردانید ،پس به همین دلیی مقام امامت باالتر از مقام نبدّ می باشد.
حتفظ :پس بنا بر قدل شما که علی کرم اللِّه وجهه را امام می دانید ،بایستی مقام او باالتر از مقام پییمبر واتم باشد
و این همان عقید حال است که وددتان بیان نمددید.
العی :این قسم نیست که شما تعبیر می نمایید؛ زیرا شما ودد می دانید که بین نبژدّ واصّژه و نبژدّ عامّژه فژرق
بسیار است .مقام امامت باالتر از نبدّ عامّه و
____________________
 -1به یاد آر هنگامی که وداوند ابراهیم را به امدر امتحان فرمدد و او همه را به جا آورد ،ودا به او فرمدد“ :من تد را امام و پیشژدا
قرار دادم برا مردم ”.ابراهیم عدض کرد“ :این امامت را به فرزندان من نی عطا وداهی کرد؟” فرمدد :عهد من که امامت است به مژردم
ستم کار نخداهد رسید.
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پست تر از نبدّ واصّه می باشد که نبدّ واصّه همان مقام شامخ ارجمند واتمیّت است.
ورالب :ببخشید قبله صاحب! اگر گاهی ودد را داوی صحبت می کژنم ،چژدن فرامژدش کژارم و نیژ عجژدلم ،زود
جسار می نمایم! بفرمایید مگر انبیاء همگی فرستادگان حق تعالی نیستند؟ در رتبه و مقام هم ال بد همگی یکسان اند؛
َُ ُ ْ َ
چنانچه در قرآن مجید می فرماید :لنف ِّرق َب َ أ َح ِم ْ ُر ُس ُِ ِه ()1پس چگدنه شما فژرق گذاردیژد و نبژدّ را بژدو
قسمت تقسیم نمددید عامّه و واصّه وداندید؟
العی :بلی این آیه در محی ودد صحیح است؛ یعنی در مقام دعد و هدف بعثت که دعد به مبدا و معاد و تربیت
جامعه است ،تمام انبیاء من آدم الی الخاتم یکسان اند ولی در فای و کمال و طریقة بعثت و محی بعثت و درجه و رتبه
متفاوتند.
الختالف مجالتب الوبیتء
آیا آن پییمبر که بر ه ار نفر مبعدث گردیده با آن پییمبر که بر سی ه ار نفر یژا بیشژتر مبعژدث شژده و بژا آن
پییمبر که بر کافِّة ناس مبعدث است یکسان اند.
مثلی عرض کنم؛ آیا معلِّم کالس اوّل با معلِّم کالس ششم یکی است یا معلِّم کالسژها عژالی بژا پرفسژدر و اسژتاد
اونیدرسته ()2یکسانند؟ بدیهی است از جهه آنکه از یک مبدء و وزار وانه مأمدرند و در تحت یک پرگرام اند و هدف
و مقصدشان عالم کردن و تربیت جامعه است ،یکسانند ،ولی در معلدما  ،و مقام و رتبه ،هرگ یکسان نیستند.
هر کدام به قدر معلدما و فای و کمالی که دارند بعالوه محیِّ ودمت مأمدریتشان باالتر و متفاو می باشند.
انبیاء عظام هم از جهه دعد یکسان اند ،ولی از جهه رتبه و مقام و معلدما  ،متفاو انژد؛ چنانچژه در آیژه 253
همین سدره
____________________
 -1میان هیچ یک از پییمبران فرق نگذاریم(.سدره بقره ،آیه)285
 -2یعنی دانشگاه ،به اصطال امروز.
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ْ
ْ
َع َب ْعض منْ ُه ْم َم ْ َلکَّ َم ٰ ُ
اّلل َو َر َف َع َب ْع َض ُه ْم َد َر ٰ
می فرماید :تُِکَ الر ُس ُل فَ َّضُ ٰنا َب ْع َض ُه ْم َ ٰ
جات (.)1
ِ
جار اللِّه زمخشر  ،عالم فاضی مفسّر وددتان در تفسیر کشِّاف( )2گدید:
مجال به الین بتضا پیغابج مت الس که فضیل

ال بج أوبیتء بفضتئل بسیت و خصتئص بی شات که أها ّ الز هااة آوهات مقات

ختتایّ الس .

ورالب :ویلی ودشدقت و ممندن شدیم که حیِّ این معمّا را فرمددید اینک یک سؤال دیگر دارم ،با اینکژه وژارج از
مدضدع است با اجازه آقایان تمنِّا داریم وصیصة نبد واصّه را و لد مختصر شده با بیان ساده ن دیک بفهژم همژه مژا
بفرمایید .چدن سالها میی و آرزو بنده این بدد که این سؤال را از آقایژان علمژاء بنمژایم ولژی کثژر مشژیله ایجژاد
فرامدشی می نمدد .اینک فرصت بدست آمده را حنیمت می شمارم.
العی :وصایص نبدّ واصّه بسیار و دالیی در این باب بی شمار است که چگدنه می شدد یک فرد کاملی از میژان
انبیاء واجد نبدّ واصّه گردد که همان مقام واتمیّت باشد .ولی این مجالس از برا اثبا نبدّ واصّه آن هژم بژرا
مسلمانان پاک طینت برقرار نشده و اگر بخداهیم وارد بحث نبدّ واصّه شدیم ،از مدضدع امامژت بازمیمژانیم و وقژت
مجلس به کلِّی گرفته می شدد.
ولی برا آنکه رد تقاضا شما را ننمدده باشم ،به مقتاا ما ال یدرک کله ال یتژرک کلژه مختصژر اشژاره ا مژی
نمایم.
____________________
 -1اف ونی و فایلت دادیم بعض انبیاء را بر بعض دیگر بخصایص و فاایلی که دیگران بمرتبه آنها نرسیده اند؛ اگر چه در نبد مسژاو
بددند(و ببعض جها فایلت اشاره فرمدده)که بعض از آن انبیاء کسیست که ودا سخن گفت با او(مانند آدم ابژد البشژر کژه بژاو وطژاب
فرمدده و در آیه  33سدره (2بقره)وبر می دهد (یا آدَمُ اسْکُنْ لَنْتَ وَ زَوْجُکَ الْجَنَّهَ) و در آیه  12سدره (22طژه) اسژت کژه بژه حاژر
مدسی فرمدد( :لَنَا رَبُّکَ فَاوْلَعْ نَعْلَیْکَ) و در آیه  12سدره (53النجم)وحی نمددن به پییمبر وژاتم(ص)را در شژب معژراج وبژر داده کژه
(فَأَوْحی إلی عَبْدِهِ ما لَوْحی) پس انبیاء در مراتب و درجا با هم مساو نیستند و ترفیع داد بعای از آنها را درجا .
 -2تفسیر کشاف ،ج ،1ص.151
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خصیصه وبر ختصه
اگر قدر تدجه به اصی ولقت انسانیت فرمایید ،راه وصدل باین مقام به ودبی باز می شدد؛ چه آنکه ودا متعژال
کمال بشریت را در کمال نفس قرار داده و کمال نفسانی برا انسان حاصی نمی گردد ،مگر بژه ت کیژه نفژس ،و ت کیژه
نفس ممکن نگردد ،مگر آنکه براهنمایی قد عاقله با دو قد علم و عمی پرواز کند تا به اوج مقام انسژانیت نایژی آیژد.
است که فرمدد:

چنانچه در کالم منسدب بمدلی المدحدین امیر المؤمنین
ّ
خُق النسا ذا نفس ناَقه ا زکیها بالعُم و العمل فق شابهت جناهر اوائنل عُُهنا و اذا اعتن ل مزاجهنا و
فارقت الض اد فق شارک بها السبع الش اد و صار منجندا بما هن انسا دو ا یکن منجندا بمنا هنن حیننا
()1
“صدرتی در زیر دارد آنچه در باالستی”
حیر از این هیکی جسمانی ،آدمی صاحب نفس ناطقه است و همان نفس است که باعث برتر مدجددا می شژدد
ولی بیک شرط و آن اینست که نفس ودد را پاک کند و ت کیه نماید بدو قدّ علم و عمی(کژه ایژن دو عامژی مژؤثر در
انسان ،بمن له دو بال است در طیدر و مرحان پرنده که به آن دو قدّه پرواز می کنند .هر اندازه بالها آنها قد تژر ،اوج
گرفتن و پرواز آنها در جدّ هدا بیشتر است.
آدمی هم هر قدر علم و عملش قد تر بکمال نفسانی بیشتر نایی می شدد .چه ودش سژرآید شژیخ اجژی ،اسژتاد
سخن سرا شیراز ما  -افتخار فارس  -سعد شیرین کالم:
باااااد آی تااااات ببینااااای طیاااااجالن آ میااااا

طیاااجالن ماااجغ یااادی تااار ز پتیبناااد شاااهر

پس وروج از عالم حیدانیت و وصدل به مقام اعال انسانیت ،بستگی کامی
____________________
 -1انسان ولق گردیده (عالوه بر تن و بدن جسمانی) دارا نفس ناطقه ا می باشد (که آن حقیقت انسانیت است) .اگر به علژم و عمژی
ت کیه شدد ،شبیه وداهد شد بمدجددا عدالم علدیه که مبدل اصلی ولقت او می باشد و زمانی که بمقام اعتدال رسژید و از مژداد طبیعیژه
فارغ شد با مدجددا عدالم علد شریک ،آنگاه از عالم حیدانیت وارج و بمقام حقیت انسانیت نایی وداهژد شژد(.ینژابیع المژدد  ،ج،1
ص .211با اندکی اوتالف الفاظ -حرر الحکم ،ج ،2ص.)12 ،312
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به کمال نفس دارد و هر بشر که در مقام استکمال نفس ،قدا علمیه و عملیه را در ودد جمع نمدد و بخداص ثالثژه
آنها رسید ،به ادنی مرتبه مقام نبدّ رسیده و هرگاه چنین آدمی مدرد تدجه واصّ ذا حق تعالی قرار گرفژت ،مخلِّژع
بخلعت نبدّ می گردد.
البته نبد هم (چنانچه در ابداب نبد کامالً و مفصّال ذکر گردیده)مراتب متفاوته دارد تا زمانی که نبی می رسد بژه
مرتبه ا که مشتمی بر اقد مراتب وصایص قدا ثالثه مذکدره باشد که اقدا از آن در حیّ امکان متصژدر نباشژد و
آن مرتبه باالترین مراتب امکانیه باشد که حکما آن را عقی اول گدیند که معلدل اول و صادر اوّل است.
و باالتر از آن مرتبه ،در مراتب وجدد امکانی نباشد که همان وجدد واتم االنبیاییست که مقژام و منژ لتش مژا دون
مقام واجب و ما فدق تمام مراتب امکانیّه است؛ چدن حارتش باین مرتبه نایی شد ،نبد بدجدد مبارکش وتم گردید.
و امامت ،مقامی است یک درجه پست تر از مقام واتمیّت و ما فدق تمژام مراتژب نبژدّ  .و امیژر المژؤمنین علژی
چدن واجد مقام نبد بدده و اتحاد نفسانی هم با واتم االنبیاء

داشته ،لذا مخلِّع بخلعت امامت و افای بژر

انبیاء سلف گردید.
(صدا مؤذن برواست و آقایان محترم جهه اداء فریاه رفتند .پس از مراجعت و صرف چا و تنقی ،آقا حژافظ
ابتداء بسخن نمددند)
حتفظ :شما در بیانا ودد پیدسته مطلب را مشکی و پیچیده تر می کنید .هندز حیِّ مشکلی نشژده ،اشژکال دیگژر
بمیان می آورید.
العی :امر مشکی و پیچیده ا نداشتیم .ودب است آنچه بنظر شما مشکی می آید بفرمایید تا جداب عرض نمایم.
حتفظ :در این بیان آورتان چند جمله ،ویلی مشکی فرمددید که حیِّ آنها حیر ممکن است :اوالً آنکه علی بن لبژی
طالب کرم اللِّه وجهه واجد مقام نبد بدده .ثانیاً اتحاد نفسانی با پییمبر داشته .ثالثاً افالیّت بر انبیا عظام.
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این جمال ادعایی شما را فقط تحکماً باید قبدل کرد یا دلیلی بر اثبا مدعا دارید .اگر بی دلیی اسژت کژه قابژی
قبدل نیست و چنانچه دلیلی هست بیان فرمایید
العی :اینکه فرمددید بیانا داعی از مشکال پیچیده و حیِّ آنها حیر ممکن است ،البته در نظر شما و امثال شما که
نمی وداهید تعمّق در حقایق بنمایید همین طدر است که فرمددید .ولی در نظر محققین از علماء منصف ،حقیقت ،هدیدا
و آشکار است.
اینک بهر یک از اشکاال شما جداب عرض می کنم تا راه عذر مسدود گردد و نفرمایید مشکی و پیچیده و حیِّ آن
حیر ممکن است.
نئل بج الثبت مقت وبر الز بجالی علی بحدی من ره
اوّالً دلیی بر اینکه علی

واجد مقام نبد بدده حدیث شریف من له است که با صحت تمام ،متداتراً از طرق ما و

شما بمختصر کم و زیاد در الفاظ ثابت گردیده که واتم االنبیاء
المؤمنین علی

فرمدد:

أ ما تریض ا تکن ّ
مین بمَنهل هارو م من
و گاهی بامت فرمددَ :ع مین بمَنهل هارو م من

در دفعا متعدده و محافی مختلفه ،گاهی بژأمیر

ّ
ال انّه ل ّ
نیب بع ی

()1

الخ

حتفظ :صحت این وبر معلدم نیست .بر فرض صحت ،وبر واحد است و بخبر واحد اعتبار نیست.
العی :اما اینکه تشکیک در صحت وبر فرمددید ،گدیا بداسطه قلِّت مطالعه و سیر در کتب اوبار است و یژا عمژداً
سهد فرمدده ،نخداستید تسلیم عقی و منطق شدید و االِّ صحّت این وبر از مسلِّما است و انکار صحت این وبر شریف
و آن را وبر واحد گفتن ،همان قسمی که عرض کردم ،یا بداسطه عدم اطالع از کتب اوبار است یا از راه عناد و لجژاج
می باشد ،ولی امیدوارم در مجلس ما لجاجت و عناد نباشد.
____________________
 -1آیا راضی نیستی که از من بمن له هارون از مدسی باشی اال آنکه بعد از من پییمبر نخداهد بدد(.صحیح بخار  ،ج ،4ص.)228
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السنت حدی من ره الز طج عتمه
ناچارم برا روشن شدن مطلب و زیادتی بصیر حاضرین و حایبین مجلس ما ببعض اسناد این حدیث شژریف از
کتب معتبره وددتان بمقدار که حافظة داعی کمک می نماید ،اشاره نمایم تا بدانید وبر واحد نیسژت ،بلکژه فحژدل از
علما وددتان مانند سیدطی و حاکم نیشابدر و دیگران ،با تعدد طرق و تکثیر سند و تداتراً ،آن اثبژا مژرام نمژدده
اند.
 .1ابد عبد اللِّه بخار در کتاب میاز در باب ح وه تبدک و در کتاب بدأ الرخل صحیح( )1وژدد در مناقژب علژی
 .2مسلم بن حجّاج در صحیح( )2ودد چاپ مصر سال  1232و در کتاب فضل الرصاحتبه باب فاایی علژی

 .3امام احمد بن حنبی در مسند( )3در وجه تسمیه حسنین و در همان کتاب  .4ابد عبژد الژرحمن نسژایی از خصاتئص
الرتلریه( )4هیجده حدیث نقی نمدده؛
()6

 .5محمّد بن سدره ترمذ در اتمع( )5ودد .6 ،حافظ ابن حجر عسقالنی در الصتبه
 .3ابن حجر مکی در صرالع محجقه( )3باب 3؛
()8

 .8حاکم ابد عبد اللِّه محمّد بن عبد اللِّه نیشابدر در مستد ک
()3

 .3جالل الدین سیدطی در تت ی الرخلفت
()12

 .12ابن عبد ربه در دوم عقد الرفجید
()11

 .11ابن عبد البر در الستیتتب

____________________
 -1صحیح بخار  ،کتاب میاز  ،ج ،5ص.123
 -2صحیح مسلم ،کتاب بدل الخلق ،ج ،4ص.228
 -3مسند احمد ،ج ،1ص185-132؛ ج3؛ ج ،3ص32و 338؛ ج ،6ص 363و .438
 -4وصایص امیر المؤمنین ،ص.83-48
 -5جامع ترمذ  ،ج ،4ص.331
 -6االصابه ،ج ،4ص.331
 -3صداعق محرقه ،ص.121
 -8مستدرک نیشابدر  ،ج ،3ص.122
 -3تاریخ الخلفاء ،ص.144
 -12عقد الفرید ،ج ،3ص.134

 -11استیعاب ،ج ،3ص.1233
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 .12محمد بن سعد کاتب الداقد در طبقت

الرکبجی()1؛  .13امام فخر راز در تفسیر مفتتیح الرغیب()2؛  .14محمد بژن

جریر طبر در تفسیج( )3و تت ی ( )4ودد؛
 .15سید مؤمن شبلنجی در ور النبصت ()5؛
()6

 .16کمال الدین ابد سالم محمّد بن طلحه شافعی در مطترب الرسئرل

 .13میر سید علی بن شهاب الدین همدانی در آور مدد هفتم از مر الرقجبی()3؛
 .18ندر الدین علی بن محمد مالکی مکِّی معروف به ابن صبّاغ در فصرل الراهاّه()8؛
 .13علی بن برهان الدّین شافعی در سیج الرحلبیّه()3؛  .22علی بن الحسین مسعدد در مجوج الرا هب()12؛  .21شیخ
سلیمان بلخی حنفی در باب  3و  13ینتبیع الرار ( )11و مخصدصاً در باب  ،6هیجده وبر از بخار و مسلم و احمژد و
ترمذ و ابن ماجه و ابن میازلی و ودارزمی و حمدینی نقی نمدده است؛  .22مد لی علی متِّقی در کن الرتاّتل()12؛ .23
احمد بن علی وطیب در تت ی بغدال ()13؛  .24ابن میازلی شافعی در منتقاب()14؛  .25مدفِّژق بژن لحمژد وژدارزمی در
منتقب()15؛
 .26ابن اثیر ج ر علی بن محمّد در السد الرغتبه()16؛
____________________
 -1طبقا الکبر  ،ج ،3ص 24و .25
 -2تفسیر مفاتیح الییب ،ج ،16ص.36
 -3تفسیر طبر  ،ج ،3ص.212
 -4تاریخ طبر  ،ج ،3ص.124
 -5ندر االبصار ،ص.153
 -6مطالب السؤول ،ص.138 ،113 ،121 ،122
 -3مدد القربی ،ص.13
 -8فصدل المهمة ،ج ،1ص.223 ،222
 -3سیر الحلبیة ،ج ،3ص.124
 -12مروج الذهب ،ج ،2ص.413
 -11ینابیع المدد  ،ج ،1ص324؛ ج ،4ص136؛ ج ،5ص143؛ ج ،8ص.52
 -12کن العمال ،ج ،5ص.324
 -13تاریخ بیداد ،ج ،1ص324؛ ج ،4ص136؛ ج ،5ص143؛ ج ،8ص.52
 -14مناقب ودارزمی ،ص.33
 -15اسد الیابة ،ج 4ص23؛ ج ،5ص.8
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 .23ابن کثیر دمشقی در تاریخ( )1ودد؛
 .28عالء الدوله احمد بن محمّد در عروه الدثقی؛
 .23ابن اثیر مبارک بن محمّد شیبانی در جامع االصدل فی احادیث الرسدل()2؛
()3

 .32ابن حجر عسقالنی در تهذیب التهذیب

 .31ابد القاسم حسین بن محمّد(راحب اصفهانی)در محاضرا االدباء( )4و دیگران از محقِّقین اعالم شما این حژدیث
شریف را با الفاظ مختلفه از جمع کثیر از اصحاب رسدل اللِّه

نقی نمدده اند از قبیی:

 .1ولیفه عمر بن الخطِّاب؛  .2سعد بن ابی وقِّاص؛  .3عبد اللِّه بن عباس(حبر امت)؛  .4عبد اللِّه بن مسعدد؛  .5جابر
بن عبد اللِّه انصار ؛  .6ابد هریره؛  .3ابد سعید ودر ؛  .8جابر بن سمره؛  .3مالک بن حدیرث؛  .12براء بژن عژازب؛
 .11زید بن ارقم؛  .12ابد رافع؛  .13عبد اللِّه بن ابی اوفی؛ .14ابی سریحه؛  .15حذیفه بن اسید؛  .16انس بژن مالژک؛
 .13ابد بریده اسلمی؛  .18ابد ایّدب انصار ؛  .13سعید بن مسیّب؛  .22حبیب بن ابی ثابت؛  .21شرحبیی بن سعد؛ .22
امّ سلمه(زوجه النِّبی

)؛  .23لسماء بنت عمیس(زوجه ابی بکر)؛  .24عقیی بن لبی طالژب؛  .25معاویژه بژن ابژی

سفیان و جماعتی دیگر از اصحاب که وقت مجلس و حافظه داعی اجازه شماره نامها همة آنها را نمی دهد .والصژه
به مختصر تفاوتی در الفاظ و مدارد مختلفه روایت نمدده اند که فرمدد:
همگی از واتم االنبیاء
ّ
یا َع انت ّ
ال انّه ل ّ
نیب بع ی (.)5
مین بمَنهل هارو م من
آیا این همه از اعیان علماء شما که قلیلی از کثیر آنها را ذکر نمددم ،این حدیث شریف را با اسناد مرتِّبه ،از کثیر از
اصحاب پییمبر نقی نمدده اند ،اثبا یقین و تداتر برا شما نمی نماید؟!
آیا تصدیق می نمایید که اشتباه فرمدده ،وبر واحد نیست ،بلکه از متداترا
____________________
 -1تاریخ ابن کثیر ،ج ،4ص.12
 -2جامع االصدل ،ج ،8ص.643
 -3تهذیب التهذیب،ج ،2ص223؛ ج ،5ص.162
 -4محاضرا االدباء ،ج ،4ص.463
 -5یا علی تد از من به من له هارونی از مدسی اال آنکه بعد از من پییمبر نخداهد بدد.
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اوبار است ،چنانچه محقِّقین از علماء وددتان دعد تداتر نمدده اند؟! مانند جالل الدین سژیدطی در رسژاله االزهژار

المتناثره فی االحادیث المتداتره این حدیث شژریف را داوژی در تژداترا ضژبط نمژدده و در الزالراه الرخفاتء( )1و قاج
الرتینین( )2هم تصدیق تداتر نمدده.
چدن شما رو عاد  ،تشکیک در صحت سند این حدیث شریف می نمایید ،ودبست مراجعه و مطالعه نمایید بباب

 3کفتی الرطترب فی منتقب علی بن أبی طترب

تألیف محمّد بن یدسف گنجی شافعی که از فحژدل اعژالم شژما

است که بعد از ذکر شش حدیث مسنداً تدلم با مفاور دیگر برا آن حار  ،در ص  143اظهار نظر نمدده و حقایق را
بیان می نماید که اگر شما قدل ما را قبدل ندارید ،بیان این عالم شافعی (والی از تعصّب) حجّه را بر شما تمام می کنژد
که می ندیسد:
ه ال حدی متف علی صحته وال النئاه النعال الرحفّتظ کتبی عبد الرلّه الربخت ی فی صحیحه و مسل بن حجّتج فی صحیحه
و البی الو فی سننه و البی عیسی الرتجم ی فی اتمته و البی عبد الرجحان الرنستئی فی سننه و البن متاه الرق وینی فی سننه و التف
الرجایع علی صحته حتی صت ذر

الااتعت منه -قتل الرحتک الرنیستبر ی ه ال حدی

خل فی حد الرترالتج (.)8

گمان می کنم ابهامی در کار و احتیاجی بذکر دالیی بیشتر بر صحت و تداتر این حدیث شریف نباشد.
حتفظ :حقیر ،آدم بی ایمان و لجدجی نیستم که در مقابی دالیی و براهین شما که در حایت اعتبژار اسژت ایسژتادگی
کنم ،ولی قدر تأمی کنید در گفتار عالم فقیه ابد الحسن آمد که از متکلِّمین و متبحّرین علمژاء مژی باشژد کژه ایژن
حدیث را با دالیلی ردّ نمدده است.
____________________
 -1ازالة الخالفة ،ج ،2ص.26
 -2قر العینین،ص.223
 -3این حدیثی است که اتفاق نمدده اند بر صحت آن رواه ایمه از علماء اعالم و حفاظ مانند ابی عبد اللِّه بخار در صحیح ودد و مسژلم
بن حجاج در صحیح ودد و ابی داود در سنن و ابد عیسی ترمذ در جامع و ابد عبد الرحمن نسایی در سنن و ابن ماجه ق وینی در سنن
اتفاق نمدده اند عمدماً بر صحت این حدیث و این امر مدرد اجماع آنها می باشد ،و حاکم نیشابدر گفته است“ :ایژن حژدیثی اسژت کژه
داوی شده در حد تداتر ( ”.کفایة الطالب ،ص ،283باب .)32
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العی :ویلی تعجب می نمایم از مثی شما عالم دقیق منصف که با نقی اقدال این همه از اکژابر علمژاء وددتژان کژه
همگی ثقه و مدرد اطمینان عمدم شما می باشند ،تدجه می نمایید بقدل آمد که مژرد شژریر و بژی عقیژده و تژارک
الصّاله بدده.
شی  :بشر در اظهار عقیده آزاد است و اگر کسی اظهار عقیده ا نمدد ،نباید او را متِّهم ببد نمژدد و از مثژی شژما
شخص شریفی که مجسّمة اوالق هستید ،ویلی قبیح بدد که عدض جداب منطقی ،با لسان سژدء عژالم فقیهژی را مژتِّهم
سازید.
العی :اشتباه فرمددید! دعاگد ،لسان سدء نسبت باحد ندارم و در زمان آمد هم نبدده ام ولی عقایژد سژدء او را
علما ب رگ وددتان نقی نمدده اند.
شی  :علما ما در کجا او را ببد و سدء عقیده یاد نمدده اند.
شج حتل آمدی
العی :ابن حجر عسقالنی در لسان المی ان( )1ندشته است :السیف االمد المتکلم علی بن ابی علی صاحب التصانیف
و قد نفی من دمشق لسدء اعتقاده و صح انه کان یترک الصاله (.)2
و نی ذهبی که از علماء ب رگ شما می باشد در می ان االعتدال( )3این قایّه را نقی نمدده ،بعالوه در اظهار نظژر مژی
گدید“ :مسلِّم است که آمد از مبتدعه بدده”.
اگر شما با نظر دقیق بنگرید وداهید فهمید که اگر آمد  ،اهی بدعت و شریر و بی ایمان نبدد ،هرگژ وبژث طینژت
ودد را ظاهر نمی ساوت که بر والف تمام صحابه رسدل اللِّه

حتی ولیفه ودد عمر بن الخطِّاب (کژه یکژی از

روا حدیث است) و تمام ثقا علماء اعالم وددتان قیام نماید.
اعجب از همه آنکه شما آقایان محترم ،شیعیان را مدرد طعن قرار می دهید که
____________________
 -1لسان المی ان ،ج ،3ص.134
 -2سیف آمد متکلم علی بن ابی علی که صاحب تصانیف بدده او را از دمشق تبعید کردند بداسطه سدء اعتقاد او و صحیح است آن کژه
تارک الصاله بدده.
 -3می ان االعتدال ،ج ،2ص.3643 ،253
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چرا احادیث صحیحین را مدرد عنایت قرار نمی دهند؟! (و حال آنکه این طدر نیست .اگر احژادیثی صژحیح االسژناد
باشد و لد در صحا شما مدرد قبدل ما می باشد).
ولی حدیث مسلِّمی را که بخار و مسلم و سایر ارباب صحا در صحا ودد نقی نمدده اند ،آمد رسماً رد مژی
نماید و مدرد تدجه شما قرار می گیرد.
اگر در ن د شما هیچ عیبی بر آمد نبدد ،مگر همین که بر والف صحیحین شما اظهار عقیده نمدده ،بلکه فی الحقیقه
تکذیب عمر و بخار و مسلم را نمدده است کافی بدد بر طعن او.
و اگر شما بخداهید در اطراف این حدیث شریف بیشتر دقت کنید و دالیی تامّ و تمام اسناد کاملژة از روا ب رگژان

علماء ودد را بنگرید و بهتر روشن شدید و نفرین بر امثال آمدیها بنمایید ،مراجعه کنید بمجلِّژدا بژا عظمژت(عبقات
النورال ) ()1تألیف عالم عادل ،زاهد ،محقِّق ،نقِّاد اوبار و احادیث ،عالِّمة متبحّر ،مرحدم میر سید حامژد حسژین دهلژد
اعلی اللِّه مقامه الشریف و مخصدصاً جلد حدیث من له را مطالعه نمایید تا کشف حقیقت بر شژما بشژدد کژه ایژن عژالم
ب رگ شیعی اسناد و مدارک این حدیث را از طرق شما چگدنه جمع و حالِّجی نمدده.
حتفظ :فرمددید یکی از روا این حدیث ولیفه عمر بن الخطِّاب رضی اللِّه عنه بدده ممکن است اگژر نظژر داریژد
سند آن را بیان فرمایید.
سند حدی من ره الز عاج بن الرخطتب
العی :لبد بکر محمّد بن جعفر المطیر و ابد اللیث نصر بن محمّد السمرقند الحنفی در کتاب(مجاتر )و محمّد بن
()4

عبد الرحمن ذهبی در( یتض الرنضج ) ()2و مدلی علی متِّقی در(کن الرتاّتل) ( )3و ابن صباغ مالکی در فصارل الراهاّاه
نقالً از وصایص
____________________
 -1عقبا االندار ،مجلد الحدیث ،ص.231
 -2ریاض النار  ،ج ،2ص.133
 -3کن العمال ،ج ،13ص.36332 ،122
 -4فصدل المهمة ،ص.125
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و امام الحرم در(ذختیج الرتقبی) ()1و شیخ سلیمان بلخی حنفی در ینتبیع الرار ( )2و ابن ابی الحدید در شاج وها ( )3از
نقض العثمانیه شیخ لبد جعفر اسکافی با مختصر اوتالفی در الفاظ از ابن عباس (حبر امت) نقژی نمژدده انژد کژه گفژت
روز عمر بن الخطِّاب گفت :واگذارید نام علی را (یعنی آن قدر از علی حیبت نکنید) زیرا من شنیدم از پییمبژر
که فرمدد :در علی سه وصلت است (که اگر یکی از آنها برا من که عمر هستم ،بدد دوست تر مژی داشژتم از هرچژه
آفتاب بر او می تابد) آنگاه گفت:
کن الوت و البر بکج و البر عبید بن الرججّال و وفج من الصحتب سرل الهلل و هر متکئ علی علیّ بن أبی طترب حتی ضجب بید
منکبیه ث قتل الو یت علی الول الراؤمنین الیاتوت و الوره السالمت ث قتل الو منی بان ره هت ون من مرسی و ک ب علیّ من زعا
الوه یحبنی و یبغض

(.)4

آیا ردّ قدل ولیفه عمر در مذهب شما جای است؟ اگر جای نیست ،پس چرا اظهار عقیژده و تدجژه بقژدل سژخیف
آمد معلدم الحال می نمایید.
حک خبج والحد

م هب ااتع

و اما یک جمله دیگر از بیان شما بالجداب ماند که فرمددید این حدیث وبر واحد است و وبر واحژد را اعتبژار
نیست.
اگر ما این ندع سخن بگدییم؛ با مدازین رجالی که در دست داریم صحیح است ،ولی از شما تعجب است تفدّه بچنین
کالمی؛ زیرا در مذهب شما حجیّه وبر واحد ثابت است؛ زیرا که محققین از علماء شما منکژر وبژر واحژد را کژافر یژا
فاسق می دانند.
____________________
 -1ذوایر العقبی ،ص 58و.33
 -2ینابیع المدد  ،ج ،2ص 146و .163
 -3شر نهج البالحة ،ج ،3ص.258
 -4من و ابد عبیده جرا و عده ا از اصحاب حاضر بددیم ،رسدل اکرم

تکیه داده بدد بر علی بن لبی طالب تا آنکه زد بر شژانه

ها علی و فرمدد“ :تد یا علی ،اول مؤمنین هستی از حیث ایمان و اول مسلمین هستی از حیث اسالم” ،آنگاه فرمدد“ :یژا علژی ،تژد از
من به من له هارونی از مدسی و دروغ گفته است بر من کسی که گمان می کند مرا دوست می دارد در حالتی که تد را دشژمن مژی دارد”.
(کن العمال ،ج ،13ص.)113
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چنان چه ملک العلماء شهاب الدین دولت آباد در(هدایت السعداء)گفته است؛ در مامرا فی کتاب الشهادا
و من الوکج الرخبج الررالحد و الرقیتس و قتل الوّه ری

بحجه فتوه یصیج کتفجال و رر قتل ه ال الرخبج الررالحد غیج صحیح و ه ال الرقیتس

غیج ثتب ن یصیج کتفجال و رکن یصیج فتسقت (.)9
حتفظ :ویلی مسرور شدم از حسن بیان شما و زیادتی اطالع شما از کتابها ما ،بر والف آنچه شژنیده ام ،آقایژان
علماء شیعه کتابها ما را با دستگیره و مقِّاش و پارچه بر می دارند که دستشان بجلد کتاب نخدرد تا چه رسژد بآنکژه
مطالعه نمایند.
العی :قطعاً دلیلی بر اثبا این مدعا ندارید چه آنکه ایاد مرمژدز از بیگانگژان ،و بیگانژه پرسژتان و شژیاطین
داولی پیدسته می وداهند آب را گی نمدده و از نفاق مسلمانان به نفع ودد بهره بردار نمایند .لذا ایژن قبیژی مطالژب
دروغ را می سازند و انتشار می دهند که افراد مسلمین را بیکدیگر بدبین کنند و نتیجه ودد را ببرند.
وظیفة ما و شما پیدسته تدجه دادن مردم است بدستدرا عالیة قرآن مجید که از جمله در این باب می فرمایژد :در
ْ ٰ َ ُ
حنا َ
ک ْم فٰاسق بنَبَإ َفتَبَ َّینُنا أَ ْ تُصیبُنا قَ ْنما ِبَ ٰه َاهل َفتُ ْصب ُ
َع ٰما َف َعُْنتُ ْم نٰنادم َ
ٰ
آیه  6سدره (43حجرا )ِ :إ جا
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
(.)2
نه آنکه ودد از آن دساتیر حافی باشیم .اگر این دستدر ب رگ نصب العین آقایان محترم بدد ،کلما اعاد در شژما
اثر نمی نمدد که امروز پشیمانی آورد.
ما کتابها کفِّار و مشرکین و مرتدّین را با انبر و مقِّاش بر نمی داریم ،چگدنه ممکن است کتابها بژرادران مسژلمان
را با نظر حقار بنگریم .بر والف فرمدده شما کتابها معتبره علماء شما را دقیقانه مطالعه می کنیم و لحادیث
____________________
 -1کسی که انکار کند وبر واحد و قیاس را ،در حالتی که بگدید :وبر واحد حجت نیست ،پس کافر گردیده است ولی اگژر بگدیژد :ایژن
وبر واحد صحیح نیست یا این قیاس ثابت نیست کافر نمی شدد ولی فاسق می باشد (.هدایت السعدا ،الجلد الرابعة من الهدایة السابیة).
 -2هرگاه فاسقی وبر برا شما آورد (تصدیق نکنید) تا تحقیق کنید .مبادا بسخن چین فاسقی از نادانی بقدمی رنجی رسانید و سژخت
پشیمان گردید.
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صحیح األسناد آنها را هم قبدل می کنیم .اوتالفا علمی و منطقی ربطی به عقیده و مژذهب نژدارد .آیژا شژما اطژالع
ندارید که ندع محصّلین شیعه قسمت زیادتر از علدم صرف و نحد و معانی و بیان و منطق و لیت و تفسیر و کژالم را از
کتب و تألیفا علماء شما استفاده می نمایند؛ پس چگدنه آن کتب را با انبر و مقِّاش بر می دارند؟!!
منتها بعض از روا در لحادیث منقدله شما هستند که مقدو اند و اعتبار بأقدال آنها نیست از قبیی لنژس و لبژد
هریره و سمره و حیر آنها که قبالً عرض نمددم (چنانچه بعض از علماء وددتان هم از قبیی لبد حنیفه آنها را مردود مژی
دانند)
ما هم لحادیث منسدبه باین قبیی روا را مردود و حیر قابی قبدل می دانیم.
و االِّ کتب معتبره علمی محققین علما شما مدرد تدجه ما می باشد و بالخصدص داعی که در سیر پییمبژر و ایمّژه
معصدمین صلدا اللِّه علیهم اجمعین آنچه زیاد مطالعه و لوذ سند نمدده ام ،از کتب معتبژره علمژاء سژنِّت و جماعژت
است.
در کتابخانه شخصی داعی در حدود دویست جلد از تفاسیر و کتب اوبار و علمی و تداریخ معتبژره علمژا بژ رگ
شما وطِّی و چاپی مدجدد و مدرد استفاده داعی می باشد .منتها عمالً ما حکم صرِّاف بینا را داریم که می تدانیم وژدب
و بد آنها را تمی داده ،فریب شبها و اشکاال امثال فخر رازیها و میلطه کار امثال ابن حجرهژا و روزبهژان هژا و
آمدیها و ابن تیمیّه ها را نخدریم و تحت تأثیر حلطکار ها آنها قرار نگیریم.
و قبدل فرمایید که تکمیی مراتب معرفت و یقین داعی بمقاما مقدّسه لیمّة معصدمین و لهی بیت رسژالت و ودایژع
رسدل اللِّه

بیشتر بدسیله مطالعة کتب معتبر علماء شما گردیده.

حتفظ :از مطلب دور افتادیم ،بفرمایید وجه داللت این حدیث من له بر مقصدد چیست و داللت آن از چه راهست که
علی کرِّم اللِّه وجهه واجد مقام نبدّ بدده است؟
العی :از این حدیث شریف که بنحد تداتر بما رسیده سه وصیصه برا امیر المؤمنین
یکی مقام نبد که در معنا و حقیقت برا آن حار بدده.
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ثابت می شدد.

یکی هم مقام والفت و وزار ظاهر آن حار بعد از رسدل اکرم

.

و دیگر افالیت آن حار بر تمام امّت از صحابه و حیرهم.
چه آنکه رسدل اکرم

علی را بمن لة هارون معرِّفی نمدده و حاژر هژارون واجژد مقژام نبژد و والفژت

حار مدسی و افای بر تمام بنی اسراییی بدده است.
ورالب :قبله صاحب ببخشید! مگر حار هارون برادر حار مدسی نبی بدده است.
العی بلی واجد مقام نبد بدده اند.
ورالب :عجب من تا به حال نشنیده بددم ،آیا در قرآن هم آیه ا که شاهد این مرام باشد هست؟
العی :بلی در آیا چند وداوند متعال نبدّ آن جناب را تصریح فرمدده است.
ورالب :ممکن است آن آیا را جهت درک فیدضا برا ما قرایت فرمایید تا مدرد استفاده ما قرار گیرد.
َ
َ
َ
َ
ل نُنح َو َّ
انل ِبیِّ َ ِم ْ َب ْعن ِ هِ َو أ ْو َحیْ ٰننا ِإ ٰ
العی :در آیه  163سدره ( 4نساء)فرمایدِ :إنٰا أ ْو َحیْ ٰنا ِإَلْکَ َک ٰما أ ْو َحیْ ٰنا ِإ ٰ
ل
ٰ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ٰ ُ َ َ ُ َْ ٰ َ َ َْٰ ٰ ُ َ
ْٰ َ َ ْ ٰ َ َ ْ ٰ َ َ َ ُْ َ َ َْْ
ٰ
اود َز ُبنرا
اط َو ِعییس و أینب و یننس و هارو و سُیما و آتینا د
ب
س
ِإبرا ِهیم و ِإسما ِعیل و ِإسحاق و یعقنب و اْل ِ

()1

حتفظ :پس رو این قاعده و استدالل شما ،محمّد و علی هر دو پییمبر و مبعدث بر ولق بددند.
العی :این قسم که شما تقریر نمددید ،داعی نگفتم .البته شما ودد می دانید که عژدد و شژمار انبیژاء بسژیار مژدرد
اوتالف است تا یک صد و بیست ه ار و بیشتر هم ندشته اند ولی تمام آنها به اقتاا زمان ،هر دسته و فرقه ا تژابع
پییمبر صاحب کتاب احکام
____________________
 -1به درستی که ما وحی کردیم به سد تد ،هم چنانکه وحی کردیم بسد ند و انبیژاء بعژد از او ،و وحژی کژردیم بسژد ابژراهیم و
اسماعیی و اسحاق و یعقدب و اسباط و عیسی و ایدب و یدنس و هارون و سلیمان و دادیم داود را زبدر.
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بدده اند که پنج نفر از آنها الدالع م بدده اند :حار ند و حاژر ابژراهیم و حاژر مدسژی و حاژر عیسژی
و حار واتم االنبیاء محمّد مصطفی

که مقامش از همه باالتر بدده است که همان واتمیّت می باشد.

الثبت منتزل هت ووی بجالی علی
جناب هارون از جمله پییمبرانی بدد که استقالل در امر نبد نداشت ،بلکه تابع شریعت بژرادرش حاژر مدسژی
بدد .حار علی

هم تالی تلد مقام نبد بدده ،ولی استقالل در امر نبد نداشته بلکه تابع شریعت واتم االنبیژاء

بدده.
حرض و مقصدد رسدل اکرم در این حدیث شریف ،آن است که به امت بفهماند همان قسمی که هژارون واجژد مقژام
نبد بدد ولی تابع پییمبر اولدالع می مانند حار مدسی بدد حار علی
امامت در اطاعت شریعت باقیة واتم االنبیاء

هم واجد مقام نبد و با رتبه و مقام

بدد که این ودد وصیصة عالیه ا برا آن حار است.

ابن ابی الحدید در شر نهج البالحه ذیی نقی این حدیث گدید که پییمبر باین حدیث و بیان شریف ،اثبا کرد برا
علی بن لبی طالب

جمیع مراتب و منازل هارونی را از مدسی و اگر حاژر محمّژد

وژاتم االنبیژاء نبژدد

هرآینه شریک در امر پییمبر او هم بدد ،ولی به جمله انه ال نبی بعد می رساند که اگر بنا بدد پییمبژر بعژد از مژن
بیاید ،علی واجد آن مقام بدد؛ لذا نبد را استثنا نمدده و آنچه ما عدا نبد است از مراتب هارونی ،در آن حاژر
()1

ثابت است.

چنانچه محمّد بن طلحه شافعی در مطالب السؤول( )2پس از کشف اسرار در بیان من لت هارونی و تدضیحاتی کژه
می دهد اظهار نظر کرده و گدید:
فتلخیص من له هارون من مدسی انه کان اواه و وزیره و عاده و شریکه فی النبده و ولیفته علی قدمه عند سژفره و
قد جعی رسدل اهلل علیا منه بهذه المن له و اثباتها له اال النبده فانه استثناها فی آور الحدیث بقدله صژلِّی اهلل علیژه انژه ال
نبی بعد فبقی ما عدا النبده المستثناه ثابتا لعلی

من کدنه اواه

____________________
 -1شر نهج البالحه ،ج ،13ص.211
 -2مطالب السؤول ،ص.116
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و وزیج و عضد و خلیفته علی الهله عند سفج الری تبرک و ه من الراتت ج الرشاجالف و الراادال ج النزنف فقاد ل
الرحدی بانطرقه و مفهرمه علی ثبر ه الرا یه الرتلیه رتلی

و هر حدی متف علی صحته.

()9

و همین کالم را ابن صبّاغ مالکی در فصرل الراهاّه( )2و دیگران از اکابر علماء شما که ذکر نام و عقیده هژر یژک از
آنها در این وقت کدتاه شب مقتای نیست ،آورده و تصدیق این معنی را نمدده اند.
حتفظ :گمان می کنم این استثنا ،عدم نبد است نه اصی نبد .
العی :ویلی بی لطفی نمدده رو تبعیت از اسالف ودد ایراد وارد آوردید و مطلب باین آشکار را انکار نمددید و
حال آنکه تدجه ننمددید ببیان شافعی که الحال عرض کردم ،می گدید:
فبقی مت عدال الرنبر الراستثنت ثتبتت رتلی؛

و این بیان ،ودد نصّ است در آنکه مستثنی در حدیث شریف ،نبد است نه عدم نبدّ و دیگر ضژمیر منصژدب و
استثناها در قدل او که گدید :فانه استثناها فی آور الحدیث بقدله :انه ال نبی بعد  ،راجع به نبدّ است.
و مثی این ندع از عبار در کتب علما شما بسیار است که همه آنها داللت بر استثنا نبژدّ مژی کنژد نژه عژدم
نبدّ  ،و نظر آن کسانی که قایی بعدم نبدّ شده اند ج عناد و لجاج و تعصّب چی دیگر نبدده است نستجیر باهلل من
التعصّب فی الدین.
حتفظ :گمان می کنم این ادعا شما که اگر پییمبر ما واتم االنبیاء نبدد و بنا بدد پییمبر بیایژد ،علژی واجژد ایژن
مقام بدد ،مخصدص بخددتان باشد و االِّ احد چنین بیانی ننمدده.
____________________
 -1والصه از بیانا آنکه من لت هارون از مدسی آن بدد که برادر و وزیر و بازو و شریک در نبد و ولیفه مدسی بر قدمش بدد؛ پژس
پییمبر واتم هم علی را در حدیث شریف ،صاحب مقام و من لت هارونی قرار داده به استثناء نبد ؛ پس بژاقی مژی مانژد بژرا او آنچژه
ماعدا نبد است از برادر و وزار و والفت او بر قدمش ،و این وصیصه از معارج شرافت و مدارج علیژا اسژت بژرا علژی
پس این حدیث از حیث منطدق و مفهدم داللت دارد بر ثبد این م یّه ب رگ برا آن حار -و این حدیثی است که عمژدم اتفژاق بژر
صحت آن دارند.
 -2فصدل المهمة ،ج ،1ص.282
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العی :این ادعا فقط از مخصدصا دعاگد و علما شیعه نیست ،بلکه اکابر علماء وددتان هژم اقژرار بژاین معنژی
دارند.
حتفظ :کدام یک از علما ما چنین ادعایی نمدده اند ،اگر در نظر دارید بیان فرمایید.
العی :یکی از علما ب رگ و محی وثدق علما رجال شما مال علی بن سلطان محمّد هرو قار است که وقتی
وبر فد او به مصر رسید ،علما مصر در حادر زیاده از چهار ه ار نفژر بژرا او نمژاز حیبژت وداندنژد .صژاحب
تصانیف و تألیفا بسیار است در (مجقت شج بج مشکت ) در شر حدیث من له گفته :فیه ایما ال انه لن اک بع ه
نبیا لٰک عُیا؛ یعنی در این حدیث اشاره است باینکه اگر بنا بدد بعد از واتم االنبیاء پییمبر باشد ،آن علی

بدد.

و از جمله علما ب رگ شما که اقرار باین معنا نمدده ،عالِّمة شهیر جژالل الژدّین سژیدطی در آوژر کتژاب (بغیاه
الررعّتظ فی طبقت الرحفّتظ) با ذکر سلسله روا تا به جابر بن عبد اللِّژه انصژار کژه رسژدل اکژرم
المؤمنین فرمدد :أما تریض ا تکن ّ
مین بمَنهل هارو م من ال انه ل نیب بعن ی و لنن اک لکنتنه؛( )1والصژه

بژه امیژر

معنی آنکه (اگر بنا بند پیغمربی بع از م باش تن آ بندی یا َع).
و نی میر سید علی همدانی فقیه شافعی در حدیث دوم از مددّه ششم (مدده القربی) از انس بن مالک روایژت نمژدده
که پییمبر

فرمدد:

ا اهلل اصطفاین َع النبیا فاختارین و اختار ل وصیا و ّ
خریت اب عم وص یش عض ی کما یشن عضن

من

باخیه هارو و هن خُیفیت و وزیری و لن اک بع ی نبیا لٰک َع نبیا و لک ل نبنه بع ی (.)2
پس با این مختصر دالیی ،ثابت شد که قدل بنبد از برا علی فقط از ما نیست بلکه از ودد رسدل وداست بنژابر

آنچه علماء وددتان هم تصدیق
____________________
 -1بییة الدعاظ ،ج ،2ص ،414شماره.
 -2به درستی که وداوند برگ ید مرا بر انبیاء و اوتیار نمدد مرا (به برگ یدگی) .پس اوتیار نمدد برا من وصژیی و برگ یژد پسژر عمژم
(علی) را وصی من و محکم نمدد بازو مرا ،هم چنانکه محکم نمدد بازو مدسی را به برادرش هارون ،و او است(یعنژی علژی)ولیفژه و
وزیر ،من اگر بنا بدد بعد از من پییمبر هرآینه علی پییمبر بدد و لکن بعد از من پییمبر نخداهد بدد (.مدد القربی ،ص.)13
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نمدده اند که بنا به فرمدده آن حار  ،علی

واجد مقام نبد بدده و هیچ امر پیچیده و مشکلی هم نبدده که شژما

را بتعجب آورده.
و چدن از منازل و مراتب هارونی نبدّ  ،مستثنی شده باستثنا متصی ،قطعاً ما عدا آن بشهاد علمژا وددتژان
باقی و ثابت می ماند که از همه آن منازل ،باالتر من له والفت و افالیّت است کژه در
که ذکر نمددیم ،برا علی
َ
ٰ َ
ٰ ُ َ
والفت هارون قرآن مجید صراحت دارد در آیه  142سدره (3اعژراف) مژی فرمایژدَ :و قنال ُمنن ٰ ِْل ِخین ِه هنارو
َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َّ ْ َ َ ْ ُ ْ
ْ ُْ
َ
()1
.
اخُف ِین ِف قن ِیم و أص ُِح و ل ٰ تت ِبع س ِبیل المف ِس ِ ی
حتفظ :با اینکه در آیا گذشته بیان نمددید که حار هارون با برادرش حار مدسژی شژریک در امژر نبژد
بدده ،پس چگدنه او را ولیفه قرار دادند و حال آنکه مسلِّم است شریک انسان ،مقامش باالتر از آن است که ولیفژه و
جانشین او شدد ،و اگر شریک را ولیفه قرار دهند ،او را از مقام و مرتبه وددش تن ل داده اند ،چه آنکژه مقژام نبژد
باالتر از مقام والفت است!!
العی :یک عدّه از آقایان محترم بدون فکر و تأمی باین اشتباه رفته اند و حال آنکه اگر قدر فکر مژی فرمددیژد،
محتاج به جداب داعی نبدده ،ودد می دانستید که نبد حار مدسژی علژی نبیّنژا و آلژه و

باالصژاله و نبژد

حار هارون

تبعاً بدده کانِّه ولیفه آن حار بدده ،با تدجه به اینکژه حاژر هژارون بژا بژرادر ب رگژدارش

حار مدسی

شریک در امر تبلیغ بدده.

چنانچه از تقاضا ودد حار مدسی معلدم می شدد که از آیه  25تا  32سدره ( 22طه) نقی قدل حار مدسی
ََْ
َ ْ
َ ْ
َ َ ِّ ْ َ ْ
ٰ َ َ ِّ ْ َ ْ
احُُ ْل ُع ْقن َ ه ِمن ْ ل ِ ٰ
ناین  12یفق ُهننا
س
و
12
ی
ر
م
ِ
را می نماید که :قال رب ارشح ِل ص ِری  12و یرس ِل أ ِ
َ
َ َْ ُْ َْ
َ ْ
ارو َ أَخ  33ا ُ ْش ُ ْد به أَ ْ
اج َع ْل ل َوزیرا ِم ْ أَ ْهیل ٰ 13ه ُ
()2
رشکه ِف أم ِری. .
أ
و
32
ی
ر
ز
ق ْن ِل  13و
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
____________________
 -1مدسی ببرادرش هارون گفت“ :ولیفه و جانشین من باش در قدم من و راه صال پیش گیر و پیرو اهی فساد مباش”.

 -2پروردگارا! گشاده گردان برا من سینه مرا و آسان گردان برا من کار مرا تبلیغ رسالت استد بگشا گژره را از زبژان مژن تژا بفهمنژد
کلما مرا و قرار بده من وزیر را از کسان من که آن هارون برادر من باشد و محکم گردان به او پشت مرا و شریک ساز او را با من در
امر من ( که تبلیغ رسالت است).
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زیرا که علی

فقط یگانه راد مرد بدده است که به استثناء مقام نبدّ واصّه ،در تمام مراحی کاملژه و صژفا
بدده.

مخصدصه شریک با رسدل لکرم

حافظ :پیدسته تعجب ما زیادتر می شدد که می بینیم درباره علی کرم اللِّه وجهه چنان حلد می نمایید که عقدل عقژال
محد و حیران می گردد که از جمله آنها همین جمالتی بدد که الحال بیان نمددید که علی کرم اللِّه وجهه جمیع صفا و
را دارا بدده.

وصایص پییمبر ودا

داعی :اوالً این ندع از گفتار حلد نیست بلکه عین واقع و حقیقت است؛ چه آنکه ولیفه پییمبر ،رو قاعد عقالنژی
باید در جمیع صفا مثی و مانند پییمبر باشد.
ثانیاً در این ادعا ما تنها مدعی این معنا نیستیم ،بلکه ب رگان از علما وددتان در کتابها معتبر ودد اقژرار بژاین
معنی دارند.
علی

اایع صفت شجی

و ماتثل پیغابج بر

چنانچه امام ثعلبی در تفسیر( )1و عالم فاضی سید احمد شهاب الدین که از فحدل علماء شژما مژی باشژد در کتژاب
تدضیح الدالیی علی ترجیح الفاایی مشروحاً به این معنی اشاره نمدده و باین عبار گدید:
و ن یخفی الن مرنوت المیج الراؤمنین قد شتبه الرنبی فی کثیج بل الکثج الرخصتل الرجضیه و الرفتاتل الر کیاه و عت التاه و عبت التاه و
الحرالره الرتلیه و قد صح ذر

ره بتنخبت الرصحیحه و الآلثت الرصجیحه و ن یحتتج الری القتمه الردریل و الربجهتن و ن یفتقج الری الیضت

حجه و بیتن و قد عد بتض الرتلاتء بتض الرخصتل ألمیج الراؤمنین علی الرتی هر فیهت وظیج سیدوت الرنبی النمی (.)2
____________________
 -1تفسیر ثعلبی ،ج ،6ص236؛ ج ،4ص ( 35آیه والیت).
 -2پدشیده و پنهان نمی باشد آنکه مدال ما امیر المؤمنین(

)شباهت دارد به رسدل اکرم

در بیشتر از وصال رضژیه و افعژال

زکیه از عادا و عبادا و احدال علیة آن حار و بصحت پیدسته این معنی باوبار صحیحه و آثار صریحه کژه احتیژاجی بژه دلیژی و
برهان وارجی ندارد و محتاج به تدضیح حجه و بیان نمی باشد .بعض از علماء ،بعض از آن وصال حمیده را به شماره آورده انژد کژه در
آن وصال حمیده علی

نظیر پییمبر واتم

است (.تدضیح الدالیی ،ص.)32
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از جمله آنکه در اصی نسب نظیر یکدیگرند :و نظیره فی الطهاره بدلیی قدله تعالی انما یری اهلل َلذهب عننکم

الرجس أهل ابلیت و یطهرکم تطهریا

یعنی علی نظیر پییمبر است در طهار  ،به دلیی آیه تطهیر (که دربار پنج تن آل عبا محمّد و علی و فاطمه و حسن
و حسین

نازل گردیده).

و نظیره فی آیه ولی االمه به دلیی قدله انما وَلکم اهلل و رسنهل و اَّلی آمننا اَّلین یقیمنن الصناله و یؤتنن

الزٰکه و هم راکعن

؛ و نظیر آن حار است در آیة م بدره از حیث والیت بر امت ،بدلیی انمنا وَلکنم اهلل -

الخ(که باتفاق فریقین دربار علی

نازل گردیده( .چنانچه در همین کتاب بشر مفصی آمده).

و نظیره فی االداء و التبلیغ بدلیی الدحی الدارد علیه یدم اعطاء سدره برایت لییره فن ل جبرییی قال ال یؤدیها اال لنت
او من هد منک فاستعادها منه فأداها علی رضی اهلل تعالی عنه فی المدسم؛ یعنی نظیر آن حار است در لداء رسژالت
و تبلیغ دین بدلیی مدضدع سدر برایت و ن ول بر واتم االنبیاء

(که آن حار آیا سدره برایت را داد به ابژی

بکر ببرد در مدسم حج بر اهی مکِّه قرایت نماید(چنانچه در همین کتاب ثبت گردید) ،که جبرییی نازل گردید و عژرض
کرد ،لداء رسالت نمی تداند بنماید مگر ودد یا کسی که از تد باشد .پس آن حار آیا سدر برایت را از لبی بکر
گرفت بأمر ودا تعالی و بعلی

داد که در مدسم حج اداء نمدد.

و نظریه ف کننه منل المه به دَلل قنهل
مدال امت بددن بدلیی فرمدد رسدل لکرم

م کنت منله فهنذا َع مننله؛ و نظیژر آن حاژر اسژت در
در حدیر وم ،چنانچه در این کتاب مشروحاً ذکر گردیژده کژه “هژر

کس را من اولی بتصرف در امر او هستم ،پس این علی اولی به تصرف در امر او می باشد”.
و نظیره فی مماثلت نفسیهما و ان نفسه قامت مقام نفسه و ان اهلل تعالی اجر نفس علی مجر نفژس النبژی
َ
َّ َ
َ
ْ
ُ َ ُ َ
ْ ْ َُْ َ َ َْ ُ َ َ َ َ َ ُ
فقال :ف َم ْ َحاجك ِفی ِه ِم َبع ِ َما َجا َ َك ِم َ ال ِعُ ِم فقل ت َعال ْنا ن أ ْبنا َ نا َوأ ْبنا َ ک ْم َون ِ َسا َ نا َون ِ َسا َ ک ْم َوأنف َسننا
َ ُ
ُ
مژی
قایم مقام نفس رسژدل اللِّژه
َوأنف َسک ْم  )1(.و نظیر آن حار است در اتحاد نفسانی که نفس علی
باشد؛
____________________
 -1کشف الیمه ،ج ،1ص.333
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چنانچه وداوند در آیه مباهله( ،باتفاق فریقین چنانچه در این کتاب مشروحاً ذکر گردیده ،علی را به من له نفس آن
حار قرار داده.
و نظیره فی فتح بابه فی المسجد کفتح باب رسدل اهلل و جداز دودل المسژجد جنبژا کحژال رسژدل اهلل
السداء؛ ( )1و نظیر آن حار است در فتح باب او در مسجد مثی فتح باب رسدل اللِّژه

علژی

(کژه بژأمر پییمبژر تمژام

درها وانه که بمسجد باز بدد ،بسته شد االِّ در وانة پییمبر و علی و جداز ورود در مسژجد در حژال جنابژت ماننژد
رسدل ودا

.

(همهمه ا در برادران اهی تسنِّن پیدا شد .سؤال نمددیم که چه شده آقایان به حرف آمدید؟).
ورالب :اتِّفاقاً همین جمعه گذشته که بمسجد جهت ادا نماز رفتیم ،جناب حافظ در وطبه با نقی لحادیثی ایژن فژتح
باب مسجد را اوتصاص بخلیفه ابی بکر رضی اللِّه عنه دادند ،حال که شما فرمددید اوتصاص به علی کرم اللِّژه وجهژه
دارد ،اسباب تحیّر حاضرین گردیده و این گفتگدها مربدط باین قایّه است .متمنِّی است حیِّ معمّا فرمایید.
العی( :رو به جناب حافظ)آیا چنین بیانی فرمددید؟
حتفظ :بلی چدن در احادیث صحیحة ما وارد است از صحابی ثقه و عدل!! ابد هریره رضی اللِّه عنه که رسدل مکرم
امر فرمدد که تمام درهایی که بمسجد باز بدد بستند ،مگر در وانه ابی بکر رضی اللِّه عنه را که فرمدد “ابی بکر
از من و من از ابی بکر می باشم”.
العی :ال بد به نظر آقایان محترم رسیده است که امدیها سعی بلیغ نمددند که در مقابی هر فایلتی کژه از وصژایص
مدالنا امیر المؤمنین

به شمار آمده ،حدیثی به وسیله ایاد مرمدز و کاسه لیسها سفره معاویه مانند ابد هریژره و

مییره و عمرو بن عاص و حیره وضع نمایند و همین عمی را هم نمددند و بکریدن هم رو حژب و عالقژة مفژرط کژه
بخلیفه ابی بکر داشتند ،آن احادیث را تقدیت نمددند؛
____________________
 -1کشف الیمه ،ج ،1ص.333
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چنانچه ابن ابی الحدید در شج وه الربالغه این وقایع را مشروحاً نقی نمدده و گدید از جمله احادیث مدضژدعه،
حدیث (سد ابداب است بج باب ابی بکر).

()1

بدیهی است این حدیث مدضدع در مقابی احادیث صحیحه متکاثره ا است (که عالوه بر کتب معتبره شیعیان که بژه
نحد تداتر و اجماع ثابت آمده) در کتب صحا معتبره اکابر علماء وددتان با قید باینکه از احادیث صحیحه است ،نقژی
نمدده اند که تمام درها وانه ها مردم را به مسجد رسدل اکرم

بأمر وداوند بست ،مگر در وانژه علژی

را.
ورالب :چدن این وقعه مدرد اوتالف قرار گرفته ،جناب حافظ می فرماید از وصایص ابی بکر رضی اللِّه عنه اسژت!
عالی جناب می فرمایید از وصایص مدالنا علی کرِّم اللِّه وجهه می باشد چنانچه ممکن است به بعژض اسژناد از کتژب
معتبره ما اشاره فرمایید تا شندندگان با اسناد جناب حافظ مطابقت نمدده ،انتخاب احسن نمایند.
به المج پیغابج تات

هتی ختوه هت باسجد بسته شد مگج

ختوه علی(

)

العی :امام احمد حنبی در مسند( )2و امام ابد عبد الرِّحمن نسایی در سنن( )3و خصتئص الرتلری( )4و حاکم نیشابدر
در مستد ک( )5و سبط ابن جدز در ت کج ( )6با بیانا مشروحی اثبا این حژدیث از طریژق ترمژذ و احمژد مژی
نمایند و ابن اثیر ج ر در السنی الراطترب( )3و ابن حجر مکِّی در صرالع ( )8و ابن حجر عسقالنی در
____________________
 -1شر نهج البالحه ،ج ،3ص.133
 -2مسند احمد ،ج ،1ص135؛ ج ،2ص26؛ ج ،4ص.363
 -3سنن نسایی ،ج ،5ص 118و .113
 -4وصایص امیر المدمنین

 ،ص.36

 -5مستدرک حاکم نیشابدر  ،ج ،3ص.125
 -6تذکر الخداص ،ص.46
 -3اسنی المطالب ،ص.66
 -8صداعق المحرقة ،ص.24 ،124
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فتح الربت ی( )1و طبرانی در الوسط( )2و وطیب بیداد در تت ی ( )3ودد و ابن کثیر در تت ی ( )4ودد و متقی هند در کن
الرتاّتل( )5و هیثمی در مجاع الر والئد( )6و محب الدّین طبر در یتض( )3ابن ابی الحدید در شج وها ( )8و حژافظ ابژد
نعیم در فضتئل الرصحتبه( )3و حلیه النوریتء( )12و جژالل الژدین سژیدطی در تات ی الرخلفاتء( )11و اااع الرجرالماع( )12و
خصتئص الرکبجی( )13و رئتری الراصنرعه( )14و وطیب ودارزمی در منتقاب( )15و حمژدینی در فرایژد و ابژن میژازلی در
منتقب( )16و مناو مصر در کنرز الردقتئ ( )13و سلیمان بلخی حنفی ینتبیع الراار ( )18باب  13را اوتصاص به همژین
معنی داده و شهاب الدین قسطالنی در ال شت الرست ی( )13و حلبی در سیج الرحلبیّه( )22و محمّد بن طلحه شافعی در
____________________
 -1فتح البار  ،ج ،3ص 14و .15
 -2اوسط (طبرانی) ،ج ،4ص.186
 -3تاریخ بیداد ،ج ،3ص.214
 -4الکامی فی التاریخ ،ج ،3ص.342
 -5کن العمال ،ج ،11ص618؛ ج ،13ص.133
 -6مجمع ال واید ،ج ،3ص.114
 -3ریاض الناره ،ج ،2ص.132
 -8شر نهج البالحه ،ج ،3ص.133
 -3فاایی الصحابه( ،ابدنعیم) ،ج ،2ص.385 ،581
 -12حلیة االولیاء،ج ،4ص.153
 -11تاریخ ولفاء ،ص.132
 -12جمع الجدامع ،ج ،4ص.153
 -13وصایص الکبر ،ص.86
 -14مناقب ودارزمی ،ص.328 ،323
 -15فراید السمطین ،ج ،1ص.163 ،228
 -16مناقب ابن میازلی ،ص.253
 -13کندز الدقایق ،ج ،1ص.323
 -18ینابیع المدد  ،ج ،1ص253؛ ج ،2ص.163
 -13ارشاد السار  ،ج ،6ص.81
 -22سیر الحلبیة ،ص.462 -453
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مطترب الرسؤول( )1باالوره عمدم اکابر علما شما از کبار صحابه از قبیی ولیفه عمر بن الخطِّاب و عبد اللِّه بن عبّاس
و عبد اللِّه بن عمر و زید بن ارقم و براء بن عازب و ابد سعید ودر و ابد حازم اشجعی و سعد بن ابی وقِّاص و جژابر
بن عبد اللِّه انصار و حیرهم ،به عبارا مختلفه از رسدل لکرم
بستند مگر در وانه علی

آورده اند که امر فرمدد ،تمام درها مسژجد را

را و مخصدصاً بعض از لکابر علما شما برا م ید بینایی فریژب ودردگژان لمدیهژا و

بکریدن و حیره ،تدضیحا کاملی داده اند مانند محمّد بژن یدسژف گنجژی شژافعی کژه بژاب  52کفایژت الطالژب( )2را
اوتصاص بهمین مدضدع داده و بعد از نقی احادیث مسند ،بیانی دارد باین عندان کژه هژذا حژدیث عژال آنگژاه گدیژد:
“چدن عده ا از درها منازل لصحاب به مسجد باز می شد و رسدل اکرم

نهی نمدد ورود و تدقف در مساجد

را در حال حیض و جنابت؛ لذا لمر فرمدد تمام درها منازل را بمسجد مسدود نمددند االِّ در وانژه علژی
گذارند باین عبار که سدوا االبداب کلها إالِّ باب علی بن لبی طالب و لومأ بیده الی باب علی

را بژاز

.

یعنی تمام درها را ببندید مگر در وانه علی را باز بگذارید و بدست مبارک اشاره نمدد بدر وانه علی

پژس از

آن گدید:

ای اباحه و ورود و تنقف در مسج در حال جنابت خصیصه ای بند برای َع عُیهالسالم و لک ای عمنل

دَلل بر آ نم باش که هر جنب و حائیض یم تنان در مسناج ورود و تنقنف نماین انمنا خنص بنذلک لعُنم

املصطف بانه یتحری م انلجاسه هن و زوجته فاَمه و اولده صُنات اهلل عُیهم و ق نطنق القنرآ بتطهنریهم ف
قنهل عز و جل إ َّن َما یُری ُ َّ ُ
اّلل الخ.
ِ
ِ
ما حصی معنی آنکه اوتصاص دادن پییمبر علی را به این معنا ،وصیصة عظمی برا آن بدد کژه آن حاژر علژم
قطعی داشت که علی و فاطمه و اوالدها آنها متحرِّ و دور از نجاستند؛ چنانچه آیه تطهیر تصریح به ایژن معنژی دارد
که آن
____________________
 -1مطالب السؤول ،ج ،1ص.88
 -2کفایة الطالب ،ص.221
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واندان جلیی من ِّه از جمیع ارجاس و نجاسا اند.
با تدضیح کاملی که این عالم شافعی داده ،جناب حافظ مقایسه کنند با وبر که نقی نمددند اگر دلیلی بژر طهژار
لبی بکر دارند گذشته از این همه اسناد معتبره ما ،آن وبر را نقی نمایند.
و حال آنکه بخار و مسلم هم در صحیحین( )1ودد اشاره به این معنی نمدده اند ،در باب آنکه جنژب حژق ورود و
تدقف در مسجد ندارد که رسدل اکرم فرمدد:

ل ینبیغ لح ا جینب ف املسج ال انا و َع (.)2

این ندع از اوبار با اسناد معتبره ثابت می کند سدّ جمیع ابداب مگر باب علی

را؛ زیرا اگر حیر از باب پییمبر و

علی باب دیگر باز می بدد ،بایستی جای باشد که حیر از آن دو ب رگدار(محمّد و علی

)هم در حال جنابت ورود

در مسجد نمایند و حال آنکه آن حار صریحاً می فرماید:
ّ
ل ینبیغ لح ا جینب ف املسج ال انا و َع.
پس این اوبار برهان قاطع است (که بخار و مسلم هم نقی نمدده اند) بر رد اوبار که امدیها و بکریدن و دیگران
نقی نمدده اند که فتح باب برا دیگران بدده است.
و بالقطع و الیقین مسلِّم است که فتح باب در مسجد از وصایص علی

بدده است.

اجازه بدهید برا واتمه عرایام در این باب ،حدیثی از ولیفه ثانی عمر بن الخطِّاب به عرضتان برسانم که حژاکم
در مستدرک( )3و سلیمان بلخی حنفی ینابیع المدده( )4نقالً از ذوایر العقبی( )5امام الحرم از مسند( )6امام احمد بن حنبی و
وطیب
____________________
 -1این حدیث را در صحیح بخار و مسلم نیافتیم ،لیکن ترمذ در الحاج الصحیح ،ص 381آن را نقی نمدده است.
 -2س اوار نیست برا احد که جنب شدد در مسجد مگر من و علی.
 -3مستدرک ،ج ،3ص.125
 -4ینابیع المدد  ،ج ،2ص.433 ،132
 -5ذوایر العقبی ،ص.33
 -6مسند احمد ،ج ،2ص.26
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()4

ودارزمی در مناقب( )1و ابن الحجر در صداعق( )2و سیدطی در تاریخ الخلفاء( )3و ابن اثیر ج ر در اسنی المطالب

و دیگران نقی نمدده اند به مختصر کم و زیاد در الفاظ که ولیفه گفت :لقد اوتی(علی)ابن لبی طالب ثژالث وصژال الن
بنته و سدّ االبداب االِّ بابه،و سکناه المسجد مع رسدل

تکدن لی واحده منهنِّ احبّ الیّ من حمر النعم زوّجه النبیّ
اللِّه یحیِّ له فیه ما یحیِّ له،و اعطاه الرایه یدم ویبر (.)5

گمان می کنم حیِّ معما برا آقا نداب و برادران ع ی م شد و راه عذر باقی نماند .جناب حافظ هم کامال روشن
شدند.
ودب است برگردیم بگفتار اولیه و بقیة بیانا سید شهاب الدین که در آور تحقیقا ودد گدید :و من تتبع احدالژه
فی الفاایی المخصدصه و تفحّص احداله فی الشمایی المنصدصه یعلم انه کرِّم اللِّه تعالی وجهه بلغ الیایه فی اقتفاء آثژار
سیدنا المصطفی و اتی النهایه فی اقتباس انداره حیث لم یجد فیه حیره مقتای (.)6
این نمدنه ا از بیانا و اعتراف علماء وددتان بدد راجژع بمقامژا عالیژه و فاژایی مخصدصژة مدالنژا و مژدلی
المدحدین امیر المؤمنین علی

تا آقایان بدانند که داعی هیچ گاه حلد ننمدده و ادعا بژی میژ نمژی نمژایم ،بلکژه

جامعة شیعیان من السلف الی الخلف بی دلیی و برهان بیانی نمی نمایند .تمام دالیی و براهین ما همانسژت کژه مبژدل و
اساسش ن د شماها و در کتب معتبر وددتان می باشد.
____________________
 -1مناقب ودارزمی ،ص.354 ،322
 -2صداعق المحرقه ،ص.124
 -3تاریخ الخلفاء ،ص.132
 -4اسنی المطالب ،ص.65
 -5هرآینه به تحقیق عطا شد بعلی بن ابی طالب سه وصلت که اگر یکی از آنها برا من بدد ،بهتر بدد برا من از حیدانا سرخ مد-1 :
ت ویج نمدد پییمبر باو دوتر ودد را -2و تمام درها (مسجد را)بست مگر در(وانه)او را و آرام گرفت با پییمبر در مسجد ،حالل بدد در
مسجد برا او چی

که حالل بدد بر پییمبر-3.و عطا نمدد باو پرچم(اسالم)را در روز ویبر.

 -6اگر کسی تتبع و تفحص در احدال آن حار بنماید ،می بیند که در بسیار از فاایی مخصدصه و شمایی منصدصه ،شباهت تژام بژا
رسدل اللِّه

دارد که حیر از او احد افتخار این وصایص را ندارد (.تدضیح الدالیی ،ص.)32
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ولی متأسفم که وقتی ن د عدام و مردم بی وبر می نشینید ،رو عاد تبعا لالسالف برا حفظ مقامتان ،تنها قاضی
رفته ،رطب و یابس ها به هم بافته ،تهمت ها می زنید و امر را بر آنها مشتبه می نمایید.
پس از این مقدماتی که ذکر شد ،ثابت گردید که علی
کما آنکه هارون نسبت به حار مدسی

در جمیع جها نظیر و شریک رسدل اللِّه

بژدده؛

بدده .فلذا چدن مدسی هارون را در میان تمام بنی اسراییی اولی و الیق

باین مقام و افای از همه دید از پروردگار متعال دروداست نمدد که “او را شریک امر مژن قژرار بژده کژه وزیژر مژن
باشد”.
همین قسم هم واتم االنبیاء

چدن در میان تمام امت از علی قابی و الیق تر ،احد را برا این مقام ندید که

افای از همه امت باشد ،لذا از وداوند متعال در وداست نمدد “همان قسمی که هارون را وزیر و شریک مدسی قژرار
داد علی را وزیر و شریک من قرار بده”.
ورالب :قبله صاحب! آیا در این باب اوبار هم رسیده.
العی :بلی عالوه بر اجماع شیعیان ،در کتب معتبره وددتان هم اوبار بسیار در این مدضدع وارد است.
ورالب :چنانکه ممکن است از آن اوبار برا ما قرایت فرمایید ،ویلی ممندن وداهیم شد.
العی :دعاگد ،حاضرم چنانچه آقایان میی داشته باشد(اشاره بعلماء آنها).
حتفظ :مانعی ندارد ،چدن نقی حدیث و همچنین استماع آن عباد است.
تقتضت وار ن پیغابج علی ال بجالی وزال

خر

العی :ابن میازلی فقیه شافعی در مناقب( )1و جالل الدین سیدطی در تفسیر در المنثژدر( )2و امژام اصژحاب حژدیث،
احمد ثعلبی در تفسیر کشف البیان( )3و سبط
____________________
 -1مناقب ،ص.223
 -2در المنثدر ،ج ،2ص.234-233
 -3کشف البیان ،ج ،3ص.165
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ابن جدز در تذکره خرال

النمّه( )1ضمن ن ول آیه والیت و نی در نقی می نمایند از ابی ذرّ حفار و اسماء بنت

عمیس(زوجه ابی بکر)که گفتند:
وزی واتز ظهج ال
چی ی ودال  .علی

حتضج بر ا ستئلی بج ختس سؤالل وارا الحادی باه الو

مسجد بجتی آو ی و سرل الکج

کر واتز بر بت س الشت بتوگش خر وار ا ستئل الوگشتج ال الز الوگش الو بیجون آو پیغاباج

ید آن قضیّه ال؛ پ

سج مبت ک به سا آساتن بلند وار عجض کج الرلّه الن الخی مرسی س ر

صد ی و یسّج ری المجی-الآلیه الری قرره-و الشجکه فی المجی فتو ل علیه قجآوت وتطقت سنشدّ عضدک بتخی
فال یصلرن الریکات؛ یتنی پجو گت ال! بجال
کن بجالی من المج و کت مجال( تبلی

و وجتل رکات سالطتوت

مرسی الز تر سؤالل وار و گف “ :خدالیت گشت گج الن بجالی من سینة ماجال و آساتن
ستز بجال

هت ون ال

بج آن حضج آیه الی ال که به مرسی فجمر بر مت تقتضتی تر ال پ یجفتی و به

ستی و وزال

بسیت قری می گج الوی و بشات

فقتل بّ الشج رای

ستر )”.تت آوجت که گف “ :شجی
عتر قد

کت من؛” پ
بجال

وتزل فجمر

هت ونا بتزوی

ال

و حکرم می هی که هجگ بشات س ویتبند.

آنگاه عرض کرد :اللِّهم و انا محمّد صفیّک و نبیّک فاشر لی صدر و یسّر لی امر و اجعی لی وزیرا مژن اهلژی
علیا اشدد به ازر ؛ یعنی پروردگارا! من محمّد برگ یده و پییمبر تد هستم ،پس گشاده گردان سژینه مژرا و آسژان کژن
باشد قد گردان بدجدد او پشت مرا.
برا من امر مرا و قرار بده برا من وزیر از اهی من که آن علی
َّ ٰ َ ُ
نم ٰ ُ
اّلل َو َر ُس ُ ُ
ک ُ
ننهل
ابی ذر گدید :بخدا قسم هندز دعا پییمبر تمام نشده بدد ،جبرییی نازل شد و آیه ِإنمنا و َِل
الخ-را بر آن حار قرایت نمدد ”.انتهی.
معلدم شد دعا پییمبر

مستجاب و علی

(مانند هارون برا مدسی) بدزار رسدل اکرم

گردید.
____________________
 -1تذکر الخداص ،ص.15
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بر قژرار

و محمّد بن طلحه شافعی در مطترب الرسؤول( )1با شر مفصّلی اشاره باین معنی می نماید.
و حافظ ابد نعیم اصفهانی در کتاب منقبه المطهرین و شیخ علی جفر در کن البراهین و امام احمد بژن حنبژی( )2در
مسند و سید شهاب الدین در ترضیح الردنیل( )3و جالل الدین سیدطی در

ّ الرانثر ( )4و دیگران از اکابر علما شژما

که بداسطه ضیق وقت از ذکر نام آنها ودددار می شدد ،در مصنِّفا و مؤلِّفا ودد این حژدیث را نقژی نمژدده انژد.
بعای از اسماء بنت عمیس (زوجه ابی بکر) و بعای از دیگران صحابه ،تا می رسد به ابن عباس (حبر امژت) رضژدان

اللِّه علیه که گفت :الخ

سرل الرلّه (

) بیدی و بید علی بن أبی طترب فصلّی ال بع کتت ؛ یعنی رسژدل وژدا

دست من و علی را گرفت پس چهار رکعت نماز گذارد ،آنگاه دست بسد آسمان بلند نمدده ،عرض کرد :الرلّه
س ئل

مرسی بن عاجالن و الوت محاّد أسئل

الن تشج ری صد ی و تیسّج ری المجی و تحالّ عقاد مان رساتوی

یفقهرال قرری و الاتل ری وزیجال من الهلی علیّت الشد به الز ی و الشجکه فی المجی؛ پروردگارا! مدسی بن عمران از تد
سؤال نمدد (برادرش هارون را برا وزار و شرکت در امر نبد و ابالغ رسالت) ،من هم که محمّد هستم ،دروداست
می نمایم که گشاده گردانی سینه مرا و آسان نمایی امر مرا و باز نمایی گره را از زبان من ،تا بفهمند حرف مژرا و قژرار
بده برا من وزیر از اهی من و آن علی بن لبی طالب است؛ محکم کن باو پشت مرا و شریک قرار بده او را در کژار
من (که رسالت و ابالغ حقایق باشد).
ابن عباس گفت:
صدالی منت ی ال شنید که گف  :یت الحاد قد الوتی مت س ر ؛ یت الحاد بتر عطت کج ی آوچاه ساؤالل واار ی .آوگات
سرل أکج

که چزیی به

س علی ال گجف فجمر “ :دستها را به سنی آسما بردار و از خ ای خندت در خناست بنما

____________________
 -1مطالب السؤول ،ج،1ص .36
 -2مسند احمد،ج ،1ص.133
 -3تدضیح الدالیی ،ص.311
 -4در المنثدر ،ج ،4ص.235
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تن عطا فرمای  ”.پ علی ستهت ال بلند وار ا عجض کج  :الرله الاتل رای عنادک عهادال و الاتلنای عنادک و ّال؛
ّ
پرورداگرا قرار ب ه برای م نزد خندت عه ی و پ ی آور برای م در نزد خندت حمبت و مندت را .پ ابجئیال
َّ َّ
َ ُ
َ َ ْ
ٰ
َُ
النر ْْحٰ ُ
نم َّ
ج َع ُل ل َ ُه ُ
ات سنی
وتزل گج ید و الین آیه شجیفه (آخج سر مجی ) ال آو ِ :إ ِ
اَّلی َ آمننا َو ع ِمُنا الص ِ
احل ٰ ِ
ًّ
ُودا (.)9
اصحاب از این قایّه تعجب نمددند .رسدل اکرم

فرمدد :ممّا تعجبدن انِّ القرآن اربعه ارباع فربع فینا اهی البیت

واصا و ربع حالل و ربع حرام و ربع فرایض و احکام و اهلل ان ل فی علیّ(

()2

)کرایم القرآن؛

از چه چزی تعجب یم کنی قرآ چهار قسمت است :یک ربع قرآ خمصنص ما اهل بیت است و یک ربع قنرآ

حالل و یک ربع حرام و یک ربع فرائض و احٰکم است به خ ا قسم نازل گردین ه دربناره َع کنرائم قنرآ جمین !
انتهی.
شی  :بر فرض صحت حدیث اوتصاص به علی کرم اللِّه وجهه ندارد ،بلکه همین حژدیث دربژار دو ولیفژه عظژیم
الشأن ابد بکر و عمر صادر گردیده ،چنانچه ق عة بن سدید از ابن ابی ملیکه از ابن عباس نقی نمژدده کژه رسژدل اللِّژه
فرمدد:
البر بکج و عاج منّی بان رة هت ون من مرسی.

العی :اگر آقایان قدر فکر می نمددید و برجال روا مراجعه می نمددید ،ودد را به زحمژت نمژی انداوتیژد کژه
گاهی به قدل آمد و گاهی بقدل ق عة کذِّاب جعّال استشهاد نمایید ،و حال آنکه اکابر علمژاء وددتژان او را مژردود و
احادیث منقدله او را حیر قابی قبدل آورده اند ،مخصدصاً عالِّمة ذهبی در می الن النعتدالل در ترجمه حاال ق عژه بژن
سدید و عمار بن هارون ،منکر این حدیث گردیده و گدید :ه ال ک ب( ،)3پس وقتی ق عه ،مردود علماء وددتان گردید،
حدیثی هم که از او نقی گردید ،مردود می باشد.
____________________
 -1آنان که ایمان آوردند و نیکدکار شدند ،ودا رحمان آنها را محبدب میگرداند (یعنژی محبژت و مژدد آن را در دل هژا مسژلمین
افکند)(.تفسیر آلدسی ،ج ،16ص.)186
 -2مناقب ابن میازلی ،ص.335 ،222
 -3می ان االعتدال ،ج ،3ص 132و .131
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بر فرض تسلیم آقایان ،مطابقه کنید روایت ق عه را با سلسله رواتی که ما نقی نمژددیم از اکژابر علمژاء وددتژان-،
گذشته از جمیع علماء شیعه -که بنحد تداتر مسلِّم نقی نمدده اند ،آنگاه منصفانه قااو کنیژد کژه کژدامیک از ایژن دو
حدیث قابی قبدل است.
(سخن که به اینجا رسید ،به ساعت ها نظر کرده ،گفتند؛ ما ویلی سر گرم صحبت شدیم و از ودد حافی .مدتی است
شب از نصف گذشته ،ودب است بقیه حرفها در همین مدضدع بماند برا فردا شب ،برواستند شژب بخیژر گفتژه ،بژه
سالمت تشریف بردند).
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السه پنج
ریله سه شنبه  27اب 9841
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السه پنج
ریله سه شنبه  27اب 9841
(اول شب ،آقایان با جماعت بیشتر تشریف آوردند .بعد از تعارفا مرسدمه و صرف چا  ،جنژاب حژافظ افتتژا
کالم نمددند).
حتفظ :امروز مدتی در اطراف بیانا دیشب شما فکر می نمددم .باالوره باین نتیجه رسیدم که شژما مژا شژاء اللِّژه
بسیار طلیق اللِّسان هستید ،عالوه بر آنکه سحر بیان دارید می وداهید با حسن بیان و شاخ و برگها زیاد برسانید کژه
مراد پییمبر ب رگدار از بیان مبارک در این حدیث من لت ،اثبا والفت بالفصی علی -کرم اللِّه وجهه -بژدده اسژت و
حال آنکه این حدیث جنبة وصدصی داشته و در سفر ح وه تبدک گفته شده و دلیلی بر عمدمیت آن نمی باشد.
کلاه من ره الفت عار می کند
العی :اگر این اشکال را یکی از آقایان اهی مجلس می نمددند تعجّبی نداشت ،ولی از مثی شما ویلی تعجّب اسژت
با اینکه اهی لسان و عالم به ادبیا عرب و مبانی اصدلی هستید ،چرا چنین بیانی می نمایید؟! و حال آنکژه وژدد مژی
دانید استثناء و مستثنی منه در کلما متعارفه اهی لسان ،در هر مدرد ،داللت بر عمدم دارد و در ایژن حژدیث شژریف
بالخصدص کلمة من له مااف به سد علم ،بالقطع و الیقین افاده عمدم می کند بدلیی صحت استثناء از آنکژه االِّ انِّژه ال
نبیّ بعد باشد که استثناء متِّصی است.
عالوه بر این می دانید که اصدلیّین تصریح کرده اند بر اینکه اسم جنس مااف افاده عمدم می کند ،وصدصاً زمژانی
که محلِّی بالف و الم باشد .پس لفظ من له که در کالم آن حار مااف به سد علم است ،مفید عمدم می باشد.
گرچه بعای از علماء بر والف این عقیده رفته اند ،ولی علماء ب رگ و کمّلین از
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اکابر اصدلیّین ،بر عقیده ما هستند که مفرد مااف به معرفه ،بنا بر اصح برا عمدم است و در این حکم ،فژرق نیسژت
بین آنکه معرفه علم باشد یا ضمیر؛ و وجدد استثناء شرط داللت بر عمدم نیست ،بلکه صحت اسژتثناء کژافی در عمژدم
است.
پس بنابراین انت منِّی بمن له هارون من مدسی االِّ انِّه ال نبیّ بعد  ،داللت بر عمدم می کند و جملژه ال نبژیّ بعژد ،
حمی بر معنی است که االِّ النبدّه باشد و قاعده حمی بر معنی از قداعد معروفه و معمدل بها است و در کلما فصژحاء و
بلیاء نظماً و نثراً شایع است.
حاتفظ :گمان می کنم اگر جنابعالی قدر دقیق شدید ،متدجه وداهید شد که انِّه ال نبیّ بعد  ،جمله وبریه اسژت و
او را از منازل هارون مستثنی نمی تدان کرد .گذشته از اینها ،وروج از صراحت و حمی بر معنی و حژذف کلمژه نبژد
چرا؟
العی :بی لطفی نمددید که از در جدال وارد شدید و از شخص شریف شما انتظار جدال نمی رود .اگر قژدر تفکژر
در جمال اولیّه بنمایید ،جداب جمله وبریّه عرض شد.
و اما اینکه فرمددید :چرا حمی بر معنی نمدده و بلفظ ظاهر اداء حقیقت ننمددند؟ وددتان بهتر می دانید و عمداً سهد
می کنید؛ چه آنکه در نظر علما علم بیان ،شایع است که جهت ایجاز در کالم و حسن بیان ،حذف کلمه می نماینژد و
در آیا و کلما بلیا و فصحا شداهد بسیار مدجدد است که شما ودد داناتر به آنها هستید.
به عالوه ،ما وقتی احتیاج بتحقیق داریم که در اوبار ،کلمه نبد نیامده باشد و حال آنکه مکرر آن حار با کلمه
نبد  ،اثبا این مقام را از برا علی

نمددند و گاهی جهه ایجاز در کالم و حسن بیان ،با حذف کلمه نبد اظهار

مرام نمددند.
در بعای اوقا با جمله انِّه ال نبیّ بعد و حذف کلمه نبد و گاهی با بیان ظاهر کلمژه االِّ النبژدّه اثبژا حقیقژت
نمددند؛ چنانچه علماء ب رگ وددتان هر دو را ضبط نمددند .برا نمدنه چند وبر را ذکر می نمایم تژا حجّژت تمژام
شدد.
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محمد بن یدسف گنجی شافعی در باب  32کفتی

الرطترب( )1و شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب  6یناتبیع الراار .

()2و ابن کثیر در تت ی ( )3ودد از عایشه بنت سعد از پدرش از رسدل ودا و سژبط ابژن جژدز در ص  12تژذکره( )4از
مسند امام احمد و مسلم و حیر آن از ابی برده و امام احمد حنبی در منتقب( )5و ابژد عبژد الژرحمن احمژد بژن شژعیب
نسایی(که از ارباب صحا سته است) در خصتئص الرتلری( )6چهار حدیث باسناد ودد از سعد بن ابی وقاص و عایشژه
از پدرش و وطیب ودارزمی در منتقب( )3از جابر ابن عبد اللِّه انصار نقی نمدده اند که رسدل اکژرم
فرمدد:

أ ما تریض ا تکن ّ
مین بمَنهل هارو م من

بژه علژی

ّ
ال ّ
انلبنه (.)8

و میر سید علی همدانی در مدد ششم از مر الرقجبی حدیثی از انس ابن مالک نقی می کند(که شب گذشژته تمژام
َع ّ
حدیث را عرض کردم) ()3در آور آن حدیث می فرماید :و لن اک بع ی ّ
نبیا و لک ل ّ
()12
ّ
نبنه بع ی.
نبیا لٰک
گمان می کنم برا نمدنه کافی باشد که آقایان میلطه نفرمایند و بدانند که مستثنی نبد است نه عدم نبد  .و به این
در حیبت چهی روزه ،امر امت را به وددشان وانگژذارد

حدیث معتبر ،ثابت است .همان قسمی که مدسی کلیم اللِّه

و هارون را که افای از همه بنی اسراییی بدد ،ولیفه و وصی ودد قرار داد تا امر نبد در فقدان او مختی نگردد.
پییمبر واتم هم که شریعتش اکمی و دستدراتش اتم و قدانینش تا روز قیامت
____________________
 -1کفایة الطالب ،ص.281
 -2ینابیع المدد  ،ج ،1ص.112
 -3تاریخ ابن کثیر ،ج ،1ص.115
 -4تذکر الخداص ،ص.23
 -5مسند احمد ،ج ،1ص.133
 -6وصایص العلدیه ،ص.116
 -3مناقب ودارزمی ،ص.33
 -8آیا راضی نیستی اینکه باشی از من بمن له هارون از مدسی مگر نبد و پییمبر را.
 -3رجدع شدد به (جلسه چهارم) همین کتاب.
 -12مدد القربی ،ص.13
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باقی و پایدار است ،به طریق اولی باید مردم جاهی را بخددشان وانگذارد و مردم نادان را حیران ننمایژد و شژریعت را
به دست جهال ندهد تا هر کس بمیی ودد در او تصرفا نماید .یکی بژه رل و قیژاس عمژی نمایژد؛ دیگژر تفریژق
شریعت و طریقت کند و فرصت به دست راه زنان ،افتاده یک ملِّت حنیف و ساده ا را به هفتاد و سژه قسژمت تقسژیم
نمایند.
فلذا در این حدیث شریف می فرماید“ :علی از من بمن له هارون است از مدسی”؛ یعنی جمیژع منژازل هژارونی را
برا آن حار ثابت نمدده که از جمله ،افالیت آن حار بر تمام صحابه و امت و تعیژین مقژام وزار و والفژت
است؛ یعنی “همان قسمی که هارون را مدسی ،در حیبت ودد ،ولیفه قرار داد ،علی

هم در حیبت من ولیفژة مژن

است”.
حتفظ :آنچه در عظمت این حدیث فرمددید ،باالتر از آنست که تصدر شدد ولی گمان مژی کژنم اگژر قژدر تفکژر
فرمایید ،تصدیق نمایید عمدمیتی در این حدیث نیست .چدن فقط اوتصاص بی وه تبدک دارد کژه بژرا مژد معیّنژی
رسدل ودا
حدی من ره

سیدنا علی کرم اللِّه وجهه را ولیفه ودد قرار داد.
فتت متتد غیج الز تبرک وال شد

العی :این فرمایش شما وقتی صحیح بدد که این حدیث فقط در ح وه تبدک آمده بدد .در صدرتی که جمال ایژن
حدیث در دفعا متعدده و مراک مختلفه از لسان درر بار پییمبر با عظمت شنیده شده.
که از جمله در مداوا اول که در مکِّه معظِّمه بین مهاجر و انصار ایجاد برادر نمدد ،و مرتبه دوم در مدینه منژدره
ّ
را به برادر برگ ید ،فرمدد :انت ّ
ال انّه ل ّ
نیب بع ی.
مین بمَنهل هارو م من
که علی
حتفظ :بیان عجیبی است که تاکندن آنچه دیده و شنیده ام ،حدیث من له در ح و تبدک بدده که پییمبر علژی را جژا
گذارد و آن حار دلتنگ شد پییمبر برا رفع دلتنگی آن جناب این کلما را فرمدد گمان می کنم شژما در بیانژا
اشتباه فرمددید.
العی :ویر ،اشتباه ننمددم ،بلکه یقین دارم! عالوه بر اتفاق علما شیعه ،در بسیار از کتب معتبره علما وددتژان
نقی گردیده؛ از جمله :مسعدد (مقبدل
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القدل فریقین) در مجوج الر هب( )1و حلبی در سیج الرحلبیه( )2و امام ابد عبد الرحمن نسایی در خصاتئص الرتلاری( )3و
سبط ابن جدز در ت کج ( )4و سلیمان بلخی حنفی در ینتبیع الرار ( )5از مسند امام احمد حنبی و عبد اللِّه بن احمد در
زواید مسند و ودارزمی در منتقب( )6این حدیث را نقی نمدده اند حتِّی در مدارد حیژر از مداوژا کژه اینژک وقژت
مجلس اجازه نقی تمام آن مدارد را نمی دهد.
پس آقایان تصدیق فرمایید که این حدیث شریف جنبه وصدصی نداشته ،بلکه عمدمیت او ثابت است که رسدل اکرم

به این وسیله ،هرکجا مقتای دیده ،والفت علی را بعد از ودد باین عبار که :علیّ منّی بان ره هات ون مان
مرسی النّ الوّه ن وبیّ بتدی ،تثبیت نمدده که یکی از آن مدارد ،ح وه تبدک بدده.
حافظ :چگدنه ممکن است اصحاب رسدل ودا این حدیث را با جنبة عمدمی تلقِّی نمدده و علی را بعنژدان والفژت
شناوته ،مع ذلک بعد از آن حار مخالفت نمدده و دیگر را بعندان والفت پذیرفته و با او بیعت نمددند.
خلیفه قجال ال ن حضج مرسی بجال خر هت ون ال و فجیب ال ن ستمجی بنی السجالئیل ال بگرستره پجستیدن
العی :برا جداب شما مطالب و شداهد بسیار حاضر دارم ،ولی بهترین برهان که مناسب مقام اسژت ،همانژا قاژیّه
جناب هارون است که حار مدسی کلیم اللِّه به صراحت آیا قرآن مجید جناب هارون را ولیفه و جانشژین وژدد
قرار داد بنی اسراییی را جمع نمدد (که طبق بعض از اوبار هفتاد ه ار نفر بددند) و به آنها تأکید نمدد اطاعت امر هارون
را که ولیفه و جانشین او می باشد .آنگاه به کده طدر ،به مهمانی پروردگار رفت .هندز یک ماه تمام نشده بدد که فتنژه
سامر برپا شد.
____________________
 -1مروج الذهب ،ج ،1ص.385
 -2سیر الحلبیة ،ج ،2ص 125و ج ،3ص.514
 -3وصایص العلدیة ،ص.83-82
 -4تذکر الخداص ،ص.23
 -5ینابیع المدد  ،ج،2ص .33
 -6مناقب ودارزمی ،ص.163 -142
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انقالب و اوتالف کلمه در بنی اسراییی ظاهر گردید .سامر گدسالة طال را جلده داده ،بنی اسراییی فدج فژدج هژارون
ولیفه ،ثابت الخالفه حار مدسی را گذارده ،اطراف سامر حقِّه باز را گرفته ،طدلی نکشید هفتاد ه ار نفر از همژان
بنی اسراییی پاک نهاد که از حار مدسی شنیده بددند که فرمدد“ :هارون در حیاب من ولیفة من است .اطاعت امر او
را نمدده مخالفتش ننمایید” ،به احدا سامر گدساله پرست شدند .هرچند جناب هارون نالید و آنها را منع از آن عمی
شنیع نمدد ،گدش نداده بلکه در صدد قتلش بر آمدند .چنانچه آیه  152سژدره ( 3اعژراف) صژراحت دارد کژه جنژاب
َّ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ
َ ُ َْ ُ َ
نِن َوٰکدوا یقتُُننن ِ ؛ یعنژی
هارون ببرادرش حار مدسی در مدقع برگشتن درد دل نمدد که ِإ القنم استضنعف ِ
آنها مرا وار و زبدن داشتند (وقتی با قدم وصدمت و ممانعت کردم) ن دیک بدد مرا بقتی رسانند.
شما را به ودا آقایان ،قدر از تعصّب وارج و انصاف دهید .این عمی بنی اسراییی و تمرِّد از لوامر حار مدسی
و تنها گذاردن ولیفة منصدص او جناب هارون را و باحدا سامر بازیگر گدساله پرست شدن ،دلیی بر بطالن والفت
هارون و حقِّانیت سامر و گدسالة ساوتة او می باشد؟
آیا عملیّا جهّال و هداپرستان بنی اسراییی را باید دلیی آن قرار داد که اگر والفژت هژارون حژق بژدد و مژردم از
حار مدسی نصّی درباره او شنیده بددند ،هرگ او را تنها نمی گذاردند و بدنبال سامر و گدسالة او نمی رفتند؟
قطعاً وددتان می دانید که مطلب بر والف این است .جناب هارون بحکم قرآن مجیژد ،ولیفژه منصژدص حاژر
مدسی بدد ،بنی اسراییی نصّ صریح را از لسان ودد آن حار درباره او شنیده بددند ،منتهژا بعژد از حیبژت حاژر
مدسی ،وقت به دست سامر بازیگر افتاد ،گدساله طال را ساوته ،عالماً  -عامداً بنی اسراییی را احدا نمدد .آنها هژم بژا
علم باینکه جناب هارون ولیفه و جانشین حار مدسی می باشد رو نفهمی یا مقاصد دیگر ،در پی سامر رفتژه و
جناب هارون را تنها و متروک گذاردند!
مطتبقة حتن المیج الراؤمنین(
هم چنین بعد از وفا رسدل اللِّه

) بت هت ون(

)

همان مردمی که مکرر از آن حار
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صراحتاًو کنایتاً شنیده بددند؛
ولیفه من می باشد ،همان قسمی که جناب هارون ولیفة مدسی بدد”.علی را رهژا نمژدده ،رو هژدا

علی

نفس و حب جاه و بعای رو عداو با بنی هاشم.و جمعی از جهت حقد و کینه و حسد و بیای که نسژبت بشژخص
علی

داشتند ،تشکیال مخصدصی دادند؛ چنانچه امام ح ِّالی در اول مقاله چهارم سرِّ العالمین اشژاره بژاین معنژی

نمدده و صریحاً می ندیسد“ :حق را پشت سر انداوته برگشتند به جهالت اولیه”.

()1

به همین جهت شباهت تام بین هارون و امیر المؤمنین بدد که محقِّقین از علماء و مدروین وددتان مانند ابژد محمّژد
عبد اللِّه بن مسلم بن قتیبه باهلی دیندر  ،قاضی معروف دیندر در االمامه و السیاسه( )2قایة سقیفه را مفصّالً می ندیسد
تا آنجا که گدید:
وقتی که آت

بج ود

ختوه علی و بت تهدید و فشت آن حضج

می زوی خر ال بقبج پیغابج ستوید و گف هاتن کلاتتی که خدالوود

َْ ْ َ ْ َ ْ َُ
ََ ُ َ ُُْ َ
نن
ُ
ت
ق
ی
وا
د
ٰک
و
نِن
ف
القنم استضع ِ
ِ
کانِّه یک جهت آنکه پییمبر

ال به مسجد آو ود و گفتند بیت کن و النّ گج وا

ال

قجآن الز قرل هت ون به مرسای وقال واار کاه ِإ

.

علی را در این حدیث ،شبیه به هارون می نماید آنست که برساند بامت که همان

معامله ا که بنی اسراییی در حیاب مدسی با جناب ،هارون نمددند ،بعد از وفا من با علی می نمایند.
لذا علی

هم برا اثبا این معنا ،وقتی فشار امت و سیاست باز بازیگران را دید که تا پا قتژی او ایسژتاده

اند ،وطاب بقبر مبارک پییمبر همان آیه ا را قرایت نمدد که وداوند از درد دل هارون بمدسی وبر داده.
(اهی مجلس سرها ب یر انداوته با حالت بهت ،دقایقی با سکد گذشت)
ورالب :قبله صاحب اگر والفت علی بن لبی طالب کرِّم اللِّه وجهه ثابت بددهریال چرا پییمبر با این الفاظ و اشارا
و کنایا می فرمدده و صریحاً به نام والفت ،آن
____________________
 -1رجدع شدد به جلسه نهم هین کتاب عین عبار ح الی در ضمن حدیث حدیر وم نقی گردیده(.سر العالمین ،مقاله چهارم).
 -2االمامة و السیاسة ،ج ،1ص.15-14
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َّ

جناب را معرِّفی ننمدده که بفرماید علی ولیفة من است تا راه عذر نماند؟
العی :عرض کردم که رسدل اکرم

به هر دو جهت بیان حقیقت نمدده ،و االِّ احادیث صریحه بژه والفژت در

کتب معتبره وددتان هم بسیار ثبت است و لکن این ندع از کنایا  ،لطافتش از صراحت ،بیشتر است و اهژی ادب مژی
دانند که الرکنتیه البل من الرتصجیح ،آن هم این قسم از کنایه که یک عالم معنی در او مستتر است.
ورالب :ممکن است از احادیث مصرِّحه ا که می فرمایید در کتب علما ما می باشد راجع بژه امژر والفژت ،اگژر
حاضر دارید ما را مستفیض فرمایید تا کشف حقیقت شدد؛ زیرا مکرِّر به ما گفته اند ابداً حدیثی که صراحت بر والفژت
آن جناب داشته باشد ،وجدد ندارد.
العای :احادیث مصرِّحه بنام والفت مدالنا امیر المؤمنین در کتب معتبره شما بسیار است ،ولژی بژه اقتاژا وقژت
مجلس به بعض از آنها که در حافظه ودد حاضر دارم ،اشاره می نمایم.
حدی الردال یر النو ال و تتیین وار ن پیغابج(

) علی

ال به خالف

اهمّ از همة احادیث ،حدیث الدّار است از جهه آنکه اوّلین روز کژه وژاتم االنبیژاء
ساوت ،به والفت علی

نبژد وژدد را ظژاهر

هم صراحت فرمدد؛

چنانچه امام احمد بن حنبی ،رییس الحنابله در مسند( )1و امام ثعلبی در تفسیج( )2آیه انذار و صدر االیمّه مدفژق بژن
احمد ودارزمی در منتقب( )3و محمّد بن جریر طبر در تفسیج آیه و در تت ی النم و الرالرک( )4به طژرق مختلفژه و
ابن ابی الحدید معت لی در شج وه الربالغه( )5نقالً از نقض العثمانیّه ابد جعفر اسکافی و ابن اثیر در کامی( )6مرسالً
____________________
 -1مسند احمد ،ج ،1ص.135
 -2تفسیر ثعلبی ،ج ،3ص.182
 -3مناقب ودارزمی ،ص.5
 -4تارخ طبر  ،ج2ف ص.63
 -5شر ابن ابی الحدید ،ج ،13ص.244
 -6الکامی ابن اثیر ،ج ،2ص.62
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و حافظ ابد نعیم در حلیة النوریتء( )1و حمید در ااع بین الرصحیحین و بیهقی در سنن( )2و نیل( )3و ابژد الفژداء در
تت ی ( )4ودد و حلبی در سیج الرحلبیّة( )5و امام ابد عبد الرحمن نسایی در خصتئص الرتلری( )6و حاکم ابد عبد اللِّژه در
مستد ک( )3و شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب  31ینتبیع الرار ( )8از مسند امام احمد و تفسژیر ثعلبژی و محمّژد بژن
یدسف گنجی شافعی در باب  51کفتی الرطترب( )3و دیگران از اکابر علما شما ،به مختصر کم و زیژاد  ،در الفژاظ و
ََ َْ
َ َْ
اْلقْ َ
نربِ َ رسژدل اکژرم
نذ ْر َع ِشنریتکَ
عبارا نقی نمدده اند؛ زمانی که نازل شد آیه  214سدره ( 26شعراء) و أن ِ
چهی نفر از اشراف و رجال ب رگ و ودیشاوندان ودد را از قریش دعد نمدد در من ل عمّ اکرمش جناب ابژد
طالب و برا آنها یک ران گدسفند و قدر نان و صاعی از شیر حذا حاضر نمدد .حارا وندیدند و گفتند“ :محمّژد
حذا یک نفر را حاضر نکرده” (چدن در میان آنها کسانی بددند که یژک شژتر بچژه را تنهژا مژی ودردنژد)حاژر

فرمددند :کلدا بسم اهلل بخدرید؛ به نام وداوند متعال .پس از آنکه ودردند و سیر شدند بیکژدیگر مژی گفتنژد :ها ال مات
سحجک به الرجال؛ محمّد باین حذا شما را سحر نمدد.
آنگاه حار برواست در میان آنها ،پس از مقدماتی از سخن که نمی وداهم بنقی تمام کلما آن حاژر طژدل
کالم بدهم .شاهد مقصدد اینست که فرمدد:
یت بنی عبد الراطلبا النّ الرلّه بتثنی بترخل کتفّه و الریک ختصّه و الوت ال عرک الری کلاتین خفیفتین علی الرلستن و ثقیلتین علای
الرای الن تالکرن بهات الرتجب و الرتج و تنقت رک بهات النم و تدخلرن بهات الرجنّه و تنجرن بهات من الرنت شهت الن ن الره النّ الرلّه
و الوّی سرل الهلل فان یجبنی
____________________
 -1حلیة االولیاء ،ج ،1ص.66
 -2سنن بیهقی ،ج ،3ص.3
 -3دالیی بیهقی ،ج ،2ص.133
 -4تاریخ ابدلفداء ،ج ،1ص.166
 -5سیره حلبیه ،ج ،1ص.462
 -6وصایص العلد  ،ص.86
 -3مستدرک حاکم ،ج ،4ص.43
 -8ینابیع المدد  ،ج،1ص .311
 -3کفایت الطالب ،ص ،224باب .51
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الری ه ال النمج و یؤالز وی الری الرقیت به یکن الخی و وزیجی و وال ثی و خلیفتی من بتدی؛
یعنی ا فرزندان عبد المطلب ،ودا تعالی مرا مبعدث فرمدد بر عمدم مردمان و به وصدص بر شما ،و من شژما را
دعد می کنم بدو کلمه ا که بر زبان سبک و آسان است و در ترازو اعمال سنگین و گران و شما به گفتن ایژن دو
کلمه ،بر عرب و عجم مالک شدید و ایشان شما را منقاد گردند و جمیع امم در تحت انقیاد شما درآینژد و بژه ایژن دو
کلمه به بهشت روید و از دوزخ نجا یابید و آن دو کلمه گداهی دادن بدحدانیت ودا و رسالت من است .پس هر کس
مرا اجابت کند در این کار (یعنی اول کس باشد که مرا اجابت نماید) و معاونت من نماید ،او برادر من و وزیر و وارث و
ولیفة من وداهد بدد بعد از من؛ و این جمله آور را سه مرتبه تکرار نمدده و در هر سه مرتبه احژد جژداب نژداد االِّ
علی

جداب داد :انا انصرک و وزیرک یا نبی اللِّه؛ یعنی من شما را کمک و یاور می نمایم ،ا پییمبر ودا.

پس حار او را ندید والفت داد و آب دهان مبارک در دهان او افکنژد و فرمژدد“ :النّ ها ال الخای و وصایّی و
خلیفتی فیک ؛ یعنی این علی وصی و ولیفه من است در میان شما ”.و در بعای از آن کتابها است وطاب به ودد علی
نمدده ،فرمدد :انت وصیّی و ولیفتی من بعد ؛ یعنی تد یا علی وصی و ولیفة منی بعد از من.
عالوه بر علما اسالم از شیعه و سنی مدروین بیگانه از سایر ملی که تاریخ اسالم ندشته انژد بژا نداشژتن تعصّژب
مذهبی (چه آنکه نه سنِّی بددند و نه شیعه) این مجلس مهمانی را نقی نمدده اند که از جمله آنها مدرّخ و فیلسدف حرب
(تدماس کار لیی انگلیسی) بدده که در قرن هیجدهم مسیحی در اروپا شهر جهانی داشته ،در کتاب مشهدر وژدد کژه
مصریها ترجمه بعربی نمدده اند به نام (النبطتل و عبت الرابطرره) شر مجلس مهمانی قریش را در من ل جنژاب لبژی
طالب داده تا آنجا که می ندیسد بعد از وطابة پییمبر

علی

از جا برواست و ابراز ایمان نمژدد و آن مقژام

ب رگ والفت نصیب او گردید.
و مسید پدل لهدژور فرانسد معلِّم دار الفندن پاریس ،در رساله مختصر کژه در حژاال حاژر وژاتم النبیّژین
ندشته و در سال  1884مسیحی در پاریس چاپ شده و نی جرجیس سال انگلیسی و هاشم نصرانی شژامی در
مقاله فی االسالم از ص  83تا  86از نسخه مطبدعه سال  1831با تعصّب و مخالفتی که با اسالم و مسلمین
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داشتند و مخصدصاً مستر جان دیدن پدر که مؤلف عالیقدر با انصاف بدده در ص  22کتاب ذ قیمت ودد (محمّد و
قرآن) با فکر روشن و قلبی پاک اقرار نمددند بر اینکه پییمبر در اول نشر رسالت علی را بژرادر و وزیژر و وصژی و
ولیفه ودد قرار داد،عالوه بر این وبر شریف در بسیار از امکنه و ازمنه اشاره باین معنی نمدده از جمله:
الحت ی مصجّحة بخالف علی
 .1امام احمد حنبی در مسند( )1و میر سید علی همدانی شافعی در آور مدد چهارم از مر الرقجبی( )2نقی می کننژد
که رسدل اکرم

به علی

فرمدد:

ّ
ّ
یا َع انت ترب ذمیت و انت خُیفیت َع امیت (.)3
()6

 .2امام احمد در مسند( )4به طرق متعدده و الفاظ متفاوته و ابن میازلی فقیه شافعی در منتقب( )5و ثعالبی در تفسیج
فرمدد به علی

ودد نقی می نمایند که رسدل اکرم
انت اخ و وص ّ و خُیفیت و قایض دیین (.)3

:

 .3ابد القاسم حسین بن محمّد (راحب اصفهانی) در  213جلد دوم محاضرا االدباء و محاورا الشژعراء و البلیژاء
(چاپ مطبعه عامره شرفیه سید حسین افند  1326قمر ) از انس بن مالک نقی نمدده که رسدل اکرم

فرمژدد:

ا خُییل و وزیری و خُیفیت و خری م اترک بع ی یقیض دیین و ینجز منع ی َع ب أب َالنب ( .4.)8میژر سژید
علی همدانی شافعی در اوایی مدد ششم از مدده القربی از ولیفة ثانی عمر بن الخطِّاب نقی می نماید که چژدن پییمبژر
عقد اود بین اصحاب بست فرمدد :هذا ّ
َع اخ ف ادلنینا و اْلخنره و خُیفنیت ف اهنیل و وصن ّ ف امنیت و وارث
عُم

____________________
 -1مسند احمد ،ج ،4ص ،164با اندکی اوتالف.
 -2مدد القربی ،مدد چهارم.
 -3یا علی تد بر می نمایی ذمة مرا و تد ولیفة منی بر امت من.
 -4مسند احمد ،ج ،1ص.111
 -5مناقب ،ص.312
 -6تفسیر ثعلبی ،ج ،5ص.33
 -3تد برادر و وصی و ولیفه و اداءکننده دین منی.
 -8به درستی که دوست من و وزیر و ولیفه من و بهتر کسی که بعد از ودد بجا می گذارم که دین مرا اداء و وعد مرا وفا می نماید علی
بن لبی طالب می باشد.
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ّ
ّ
احبین و م ابغضه فق ابغضین (.)1
احبه فق
و قایض دیین ماهل مین مال منه نفعه نفی و رضه رضی م
 .5در همین مدد ششم ،از انس بن مالک حدیثی نقی می کند که قبالً عرض کردم ،در آور آن حدیث ذکر می نماید
که رسدل اکرم

()2

صریحاً فرمدد :و هد ولیفتی و وزیر ؛ یعنی علی ولیفه و وزیر من است.

 .6محمّد بن یدسف گنجی شافعی در کفتی

الرطترب از ابی ذرّ حفار روایت کرده که پییمبر

ّ
احلنض رایه ّ
املحجُ و اخلُیفه م بع ی (.)3
َع امری املؤمن و امام الغر

فرمدد :ترد َع

 .3بیهقژژی و وطیژژب وژژدارزمی و ابژژن میژژازلی شژژافعی در مناقژژب وددشژژان نقژژی نمژژدده انژژد کژژه رسژژدل اکژژرم
ّ
 :انه ل ینبیغ ا اذهب ال و انت خُیفیت و انت اول باملؤمن م بع ی (.)4
فرمدد به علی
 .8امام ابد عبد الرحمن نسایی که یکی از ایمه صحا سته است ضمن حدیث  23وصایص العلد که مفصّالً از ابن
عباس مناقب علی

را نقی نمدده ،بعد از ذکر منازل هارونی ،آورده که رسدل اکرم

به علی

فرمدد :انت

خُیفیت یعین ف ک مؤم م بع ی؛ تد ولیفه منی یعنی در هر مؤمن بعد از من.

()5

(بدیهی است بدسیله این جمله و حرف تراوی پس از اعطاء کیِّ منازل و مراتژب هژارونی بعلژی

نژصّ جلژی

فرمدده بر امار علی؛ یعنی تد ا علی ولیفه
____________________
 -1این علی برادر من است در دنیا و آور و ولیفة من است در اهی من و وصی من است در امت من و وارث علژم و اداءکننژده دیژن
من .مال او از من است و مال من از او است؛ نفع او نفع من است و ضرر او ضرر من است؛ کسی که او را دوست بدارد ،مرا دوست داشژته
و کسی که او را دشمن بدارد ،مرا دشمن داشته است (مدد القربی،مدد .)6
 -2مدد القربی ،مدد .6
“ -3وارد شدد بر من در کنار حدض (کدثر) پرچم علی امیر المؤمنین و پیشدا رو و دست و پا سفیدان و ولیفژة مژن بعژد از مژن”.
(کفایت الطالب ،ص ،183باب .)44
“ -4س اوار نیست که من از میان مردم بروم مگر آنکه تد (یا علی) ولیفه و اولی بمژؤمنین باشژی بعژد از مژن( ”.مناقژب ابژن میژازلی،
ص -24مناقب ودارزمی ،ص.)123-125
 -5وصایص العلد  ،ص.64
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منی در امت من و در هر مؤمن بعد از من) .و لفظ من ،در بیان پییمبر در این حدیث شریف و سایر احادیث وارده ،یژا
من بیانیّه است؛ یعنی بعد از مرگ من .یا من ابتداییّه است؛ یعنی تد ولیفة من در امت من می باشی از ابتداء مرگ مژن.
علی التقدیرین ،به این جمال والفت بالفصی علی
الرسدل به نصّ جلی و وفی ،بعد از رسدل اکرم

ثابت و محقق آمده کژه آن حاژر  ،ولیفژه اللِّژه و ولیفژه
بر تمام امت بدده است .3 .حدیث ولقژت اسژت کژه بژه طژرق

مختلفه نقی گردیده که از جمله امام احمد بن حنبی در مسند( )1و میر سید علی همدانی شافعی در مر الرقجبی( )2و ابن
میازلی شافعی در منتقب( )3و دیلمی در فج وس( )4به مختصر تفاوتی در الفاظ با سلسله روایا و اسناد صژحیحه نقژی
ّ
فرمدد :خُقت انا و ّ
َع م ننر واح قبل ا خیُق اّلل تعال آدم به اربعه عِّش الف ٰعم
می نمایند که پییمبر
ّ
ّ
ّ
اّلل تعال آدم رکب ذلک انلنر ف صُبه فُم یزل ف َش واح حیت افَتقا ف صنُب عبن املطُنب ّ
فنف
فُما خُق
ّ
انلبنه و ف َع اخلالفه (.)5

 .12حافظ ابد جعفر محمد بن جریر طبر متدفا سال  312هجر در کتاب الدالیه نقی می نماید که رسدل اکژرم
ّ
ّ
در اوایی وطبه حدیر وم فرمدد :و ق امرین جربئیل ع رب ا اقنم ف هذا املشه و أعُم ک ابیض و اسنند
اّ ّ
َع اب أب َالب اخ و وص ّ و خُیفیت و المام بع ی-آناگه فرمند معارش انلا ذلک فا اهلل ق نصبه لکم
ّ
وَلا و اماما و فرض َاعته َع ک اح ماض حکمه جائز قنهل مُعن م خالفه مرحنم م ص قه (.)6
____________________
 -1مسند احمد ،ج ،1ص.133-132
 -2مدد القربی ،ص.26
 -3مناقب ابن میازلی ،ص.83-83
 -4فردوس ،ج ،2ص.2352 ،131
 -5من و علی از یک ندر آفریده شدیم قبی از ایجاد آدم بچهارده ه ار سال پس از ولقت آدم آن ندر را در صلب آدم قرار داد پژس بژال
زوال با هم یکی بددیم تا در صلب عبد المطلب از هم جدا شدیم پس در من نبد و در علی والفت مقرر گردید.
“ -6جبرییی از جانب پروردگار مرا امر نمدده که در این مکان قیام نمایم و آگاه کنم تمام سفید و سژیاهان را کژه علژی بژن لبژی طالژب
(

) برادر من و وصی من و ولیفه من و امام بعد از من است ا جماعت مردم ،وداوند نصب نمدده علی را بر شما ولی (یعنژی اولژی

بتصرف) و امام و واجب نمدده طاعت او را بر هر فرد  ،ممای است حکم او و جای است (از جانب ودا تعالی) قدل او .ملعدن اسژت
کسی که مخالفت نماید او را و مرحدم است کسی که او را تصدیق نماید”.
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 .11شیخ سلیمان بلخی حنفی در ینتبیع الرار از مناقب احمد از ابن عباس (حبر امت) روایتی نقژی مژی کنژد کژه
عالوه بر نام والفت ،مشتمی بسیار از صفا مخصدصة آن حار است که هر یک علی حده قرینه ایست بر اثبا
مقام والفت آن حار ؛ لذا با اجازه آقایان تمام وبر را عرض می کنم تا حجّه تمام گردد و آقایان محترم بداننژد کژه
 ،مقام و مرتبة علی

بعد از مقام رسالت واتم االنبیاء

باالترین مقاما است والصة کالم ابن عباس گدید که

فرمدد :یا َع انت صاحب حننیض و صناحب لننایئ و حبینب قُنیب و وصن و وارث عُنم و
رسدل اکرم
خُیفیت و انت مستند مناریث النبیا م قبیل و اننت امن اهلل ف ارضنه و حجنه اهلل َع ّ
بریتنه و اننت رکن

ّ
الیما و عمند السالم و انت مصباح ادلیج و منار اهل ی و العُم املرفن لهل ادلنیا یا َع م اتبعک نیج و من
ّ
ّ
ّ
املحجُ و یعسنب املؤمن و اننت
الغر
ختُف عنک هُک و انت الطریق الناضح و الرصاط املستقیم و انت قاع
منل م انا منله و انا منل ک مؤم و مؤمنه ل ُیبنک ال َناهر الننلده و ل یبغضنک ال خبینث الننلده و منا
ّ ّ
ّ
مین ّ
رب ال السما و لکّمین رب ال قال یا حمم اقرأ عُیا ّ
عرفه انه امام اوَلایئ و ننر اهنل َناعیت
السالم و
عرجین

و هنیئا لک هذه الکرامه یا َع

()1

 .12ابد المؤید مدفق الدین اوطب وطباء ودارزم در کتاب فاایی
____________________
 -1یا علی ،تد صاحب حدض منی و صاحب لداء و پرچم منی و حبیب دل و وصی و وارث علم من و ولیفه منژی و مسژتددع مداریژث
انبیاء و امین ودا و حجه پروردگار بر تمام ولق .تدیی رکن ایمان و نگهبان اسالم و چراغ ظلمت و ندر هدایت و علم بلند شده از برا
اهی دنیا .هر کس پیرو کند تد را نجا یابد و هر کس تخلف نماید هالک شدد تژدیی راه واضژح و صژراط مسژتقیم و تژدیی پیشژدا
سفیدرویان و سلطان مؤمنان و مدلی و آقا کسی که من آقا و مدال او هستم و منم آقا هر مؤمن و مؤمنه دوست نمی دارد تد را مگر
حالل زاده و دشمن نمی دارد تد را مگر حرام اده وداوند مرا بآسمان نبرد و با من تکلم نکرد مگر آنکه فرمدد :یا محمد! علژی را از مژن
سالم برسان باو اعالم کن که او امام دوستان من و ندر مطیعان من است آنگاه حار فرمددند به علی
کرامت یا علی!” (ینابیع المدد  ،ج ،1ص -333مناقب ،ص.)328
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“ :گژدارا بژاد بژر تژد ایژن

امیر المؤمنین

(چاپ سال  1313قمر ) ضژمن فصژی نژدزدهم بژه اسژناد وژدد از رسژدل اللِّژه وژاتم االنبیژاء

نقی نمدده که فرمدد:
“ متجالج وقتی سید به سد الرانتهیا خطتب سیدا الی محاّد خل

ال آزمار یا کادال کا

ال فجماتوبج ال تج یادی

وسب به خر ؟ عجض کج علی ال”.

قال صدقت یا محمد؛ راست گفتی ،آنگاه فرمدد :فهل التّخ
مت ن یتلارن قتل قل یت ب الختج ری فتن خیجت

رنفس

خلیفه یؤ ّی عن

خیجتی قتل الختج ر

و یتل عبت ی من کتاتبی

علیات(علیاهالرساال )فتتّخا رنفسا

خلیفه و وصیّت و وحلته علای و حلای و هر المیج الراؤمنین حقت ر ینترهت الحد قبله و ریس

نحد بتد (.)1

از این قبیی اوبار در کتب معتبر شما بسیار است ،ولی آنچه در حافظه داشتم بعرضتان رسانیدم تژا جنژاب حژافظ
بدانند که ما شاخ و برگ نمی دهیم ،بلکه عین واقع و حقیقت را می گدییم؛ فلذا بعای از اکابر علماء منصژف وددتژان
تصدیق این معنی را نمدده اند ،مانند نظِّام بصر  -چنانچه صال الدین صفد در وافی بالدفیا  ،ضژمن حژرف الژف،

ذیی حاال ابراهیم بن سیار بن هانی بصر معروف به نظِّام معت لی گفته است :وص الرنبی صالىالهللعلیاهوآراهوسال
علی النّ النمت علیّ  -و عیّنه  -و عجف الرصحتبه ذر
متأسفانه ما درک زمان واتم االنبیاء

و رکن کتاه عاج نال البی بکج ضی الهلل عنهات (.)2

را ننمدده ایم ،ولی امروز که می وداهیم راه حق را پیدا کنیم ،ناچاریم با

تدجه به آیا قرآنیه و اوبار صحیحه صریحه متفق علیه فریقین قااو کنیم.
و قطعاً هر کس محبدب وداوند بدده و با دالیی آیا قرآن مجید و اوبار
____________________
 -1آیا انتخاب ولیفه برا ودد نمدده ا تا مقاصد تد را بمردم برساند و تعلیم بدهد بندگان مرا از کتاب من آنچژه نمژی داننژد .عژرض
کردم“ :پروردگارا ،هر کس را تد اوتیار نمایی من آن را اوتیار می نمایم ”.وطاب آمد“ :من اوتیار نمژددم بژرا تژد علژی را ولیفژه و
وصی و او را مفتخر بعلم و حلم ودد نمددم و او است امیر مؤمنان بحق که نه در گذشته و نه در آینژده احژد بمقژام او نخداهژد آمژد”.
(فاایی امیر المؤمنین ،ج ،2ص.)1242 ،612
 -2نص نمدده است رسدل اکرم (

) بر امامت علی (

) و تعیین نمدد آن حار را به امامت و می شناوتند صحابه ایژن معنژی

را ،و لکن عمر بن الخطاب کتمان نمدد امامت و والفت علی را برا واطر ابی بکر (الدافی بالدفیا  ،ج ،2ص.)13
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متکاثره متداتره ا که رسدل اکرم

در زمان ودد تقدّم علمی و فالی به او داده و او را افاژی و برتژر از همژه

امت معرفی فرمدده ،ما هم حقِّا پیرو و اطاعت از او نماییم.
صراحت در لفظ والفت و والیت و وصایت در اوبار مندرجه در کتب معتبر وددتان بسیار آمده .عژالوه از آنهژا،
چدن علی

مجمدعه وصایص و فاایی است که در شبها گذشته اشاراتی نمددیم که بژا پییمبژر وژاتم در تمژام

وصایص به استثناء نبد واصه ،شرکت داشته و افای از تمام امت بدده و طبق آیا قرآنیه و اوبار متکاثره متژداتره
احد از آحاد بشر بعشر از اعشار بلکه ه ار یک از فاژایی و کمژاال آن ب رگژدار نمژی رسژد؛ چنانچژه وطیژب

ودارزمی در منتقب( )1از جمهدر ،نقالً از ابن عباس و محمّد بن یدسف گنجی شافعی در کفتی

الرطترب( )2و سژبط ابژن

جدز در ت کج ( )3و ابن صبّاغ مالکی در فصرل الراهاّه( )4و سلیمان بلخی حنفی در ینتبیع الرار ّ ( )5و میر سژید علژی
همدانی در مددّ پنجم از مر ّ الرقجبی( )6از ولیفة ثانی عمژر بژن الخطِّژاب نقژی نمژدده کژه همگژی از رسژدل اکژرم
ّ
به مختصر پس و پیشی در الفاظ که فرمدد :لن ا ّ الریاض اقالم و ابلحر م اد و اْل ّ ّ
حساب و النس کتناب
ما احصنا فضایل َع اب أب َالب (.)3
فلذا آن حار اولی و احق بمقام والفت و جانشینی رسدل اللِّه

بدده است.

____________________
 -1مناقب ودارزمی ،ص.341 ،328
 -2کفایة الطالب ،ص ،251باب.62
 -3تذکر الخداص ،ص.23
 -4فصدل المهمه ،ج ،1ص.533
 -5ینابیع المدد  ،ج ،2ص.254
 -6مدد القربی ،ص.55-18
 -3اگر دروتان قلم گردند و دریا مرکب و جنیان حساب کننده و آدمیان ندیسنده ،نمی تدانند شماره کنند فاایی علی بن لبژی طالژب را
چه ودش گدید شاعر پارسی:

کااه تااج کناای سااج الوگشاا و صاافحه بشااات ی

کتاااتب فضااال تااار ال آب بحاااج کاااتفی ویسااا
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شی بتزه بصدال آمد
شی عبد الرسال (رو به حافظ محمد رشید نمدده گفت) :اجازه بدهید مختصر هم حقیر عرایای بنمایم .شما هژم
قدر تنفس و استراحت بنمایید .آنگاه رو بداعی نمدده گفتند“ :صاحب ،هرگ ما منکر فاایی مدالنا علژی کژرِّم اللِّژه
وجهه نیستیم و لکن انحصار دادن بآن جناب حیر معقدل است؛ چدن که ولفا راشدین رضی اللِّه عنهم صحابة وژاصّ
پییمبر هر یک صاحب فاایی و همگی با هم برابر بددند .شما تمام یک طرفه صحبت می نمایید .ممکن است امژر بژر
آقایان حاضرین و حایبین مشتبه شدد و گمان نمایند امر چنانست که شما می فرمایید چنانچه اجازه می دهید قژدر از
آن احادیث که در فاایی آنها است ذکر نماییم تا حق زیر پرده نماند.
العی :ما نظر واص باشخاص نداریم فقط تابع عقی و علم و منطقیم .ما یک طرفه صحبت نمی نماییم .آیا قرآنیه
و اوبار صحیحة صریحة متفق علیه فریقین یک طرفه به ما نشان می دهند و اما در مدضدع صژحابه هژم وژدا شژاهد
است .حبّ و بیض جاهالنه در کار نیست؛ تعصّب یک طرفه هرگ به کار نبرده و نخژداهم بژرد و از آقایژان حاضژرین
محترم نی تقاضا می کنم ،هرکجا تعصّبی از داعی دیدند یا کالمی که تدام با عقی و برهان و منطق نبدد ،شژنیدند ،ابژراز
لطف نمدده یادآور شدند ،ممندن وداهم شد.
الحدی منکج فضل صحتبه ویس وری بتید الوتختب الفضل وار
و البته ویلی بجاست که احادیث مجمع علیه و مقبدل الطرفین را بیان نمایید بجان و دل می پذیرم زیرا داعی منکژر
فای صحابه پاک نیستم .قطعاً هر یک در محی ودد فایلتی داشته اند ولی باید افای امت را که مژدرد قبژدل فژریقین
(شیعه و سنی) هستند ،به دست آورد؛ چدن صحبت ما در فاضی نیست چه آنکه فاال بسیارند .بلکه بایژد فهمیژد چژه
کس افای امت بدده بعد از رسدل اکرم

تا بحکم عقی و نقی او را مقدّم بدانیم و پیرو از او بنماییم.

شی  :پس مقصدد شما طفره می باشد؛ چدن که در کتابها شما حتِّی یک حدیث هم در فاایی ولفاء وجدد ندارد.
چگدنه باوبار متفق علیه استشهاد
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نماییم؟
العای :اوّالً این ایراد بخدد شما برمی گردد که چرا شب اول بی مطالعه صحبت نمددیژد؟! اگژر نظرتژان باشژد ایژن
پیشنهاد بدد که شب اول جناب حافظ سلمه اللِّه نمددند که طیّ مذاکرا  ،استشهاد ما به آیا قژرآن مجیژد و اوبژار
مجمع علیه فریقین باشد .دعاگد هم از جهت مطالعا بسیار که در کتب معتبره شماها داشتم قبدل نمددم و به شهاد
وددتان و تمام اهی مجلس ،از شب اول تاکندن از می ان قرار داد وارج نشدم و آنچه استشهاد نمددم ،به آیژا قژرآن
مجید و اوبار صحیحه صریحه مندرجه در کتب معتبره مدثقین از علما وددتان بدده و تا هر زمانی هم که این مجلس
منعقد باشد و بفیض مالقا آقایان نایی باشم ،ان شاء اللِّه از این قرار داد تجاوز نمی نمایم.
ثانیاً شما وقتی این قرارداد را نمددید ،فکر ننمددید که ودد زمانی دچار این محظدر وداهید شد ،ولی دعاگد ،قژرار
داد را بهانه سخت گیر نمی کنم؛ حاضرم اوبار صحیحه صریحه یک طرفه شما را که مجعدل نباشد و با دالیی عقی و
نقی مدافقت نماید استماع نمدده ،آنگاه ما و شما منصفانه قااو عادالنه نماییم؛ چنانچه مقابله با کثر فاژایی علژی
بنماید مدرد قبدل قرار دهیم.
شی  :راجع به نصدص والفت نقی احادیث نمددید ،ولی حافی بددید که از این قبیی احادیث در باب ولیفه ابد بکژر
رضی اللِّه عنه بسیار رسیده.
العی :با تدجه باینکه اکابر علما وددتان چدن ذهبی و سیدطی و ابن لبی الحدید و حیره نقی نمدده اند که امدیهژا
و بکریدن احادیث بسیار در فاایی لبی بکر وضع نمدده اند؛ من باب نمدنه از آن بسیار که فرمددید ،حژدیثی نقژی
نمایید تا مدرد قااو قاا منصف حیر متعصّب قرار گیرد؟
وقل خبج

فضیل البی بکج و ارالب آن که مجترل الس

شی  :حدیث معتبر از عمر بن ابراهیم بن والد از عیسی بن علی بن عبد اللِّه بن عباس از پدرش از جدش عباس
نقی نمدده اند که رسدل ودا

به آن ب رگ مرد
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ّ
ّ ّ ّ
عم ا اّلل جعل ابا بکر خُیفیت َع دی اّلل فاسمعنا هل و اَیعنا تفُحنا (.)1
فرمدد :یا
العی :گذشته از آنکه این حدیث یک طرفه است و قرار ما نبدد که به احادیث یک طرفه استشهاد نماییم ،مع ذلژک
همین حدیث یک طرفه هم اگر مردود نبدد در اطراف آن بحث می نمددیم
شی  :چگدنه مردود است! شما همه مطالب را می وداهید به حرف درست کنید.
العی :اشتباه فرمددید! ما اهی حرف نیستیم بلکه اهی عملیم .این حدیث را ما رد ننمژدده ایژم بلکژه اکژابر علمژاء
وددتان رد نمدده اند؛ چه آنکه روا این حدیث در نظر آنها کذِّاب و جعّال می باشند به همین جهت آن را باطژی و از
()3

درجه اعتبار ساقط می دانند؛ چنانچه ذهبی در می الن النعتدالل( )2ضمن ترجمه حال ابراهیم بن والد و وطیژب بیژداد

ضمن ترجمه حال عمر بن ابراهیم در تت ی ودد می ندیسد :انه کذِّاب .پس قطعاً حژدیث شژخص کژذِّاب و دروحگژد
باطی و مردود و حیر قابی قبدل می باشد.
شی  :در اوبار صحیحه از صحابی ثقه ابد هریره رضی اللِّه عنه رسیده است که جبرییی بر پییمبر

نازل شد و

عرض کرد:
خدالوود سالم می ستود می فجمتید :من الز البی بکج الضی هست الز الو سؤالل بنات آیت الو ه الز من الضی هس یت وه؟

العی :البته الزم است مقدمتاً این جمله را بدانیم که در نقی اوبار باید ویلی دقیق شدیم تا مدرد ایژراد عقژالً واقژع
نشدیم و ضمناً من باب تذکر شما را یادآور می شدم به نقی حدیثی که اکابر علماء شما مانند ابن حجژر در الصاتبه( )4و
ابن عبد البر
____________________
 -1ا عمد بدرستی که ودا تعالی قرار داد ابی بکر را ولیفه من بر دین ودا؛ پس بشندید از او و اطاعت نمایید او را تا رستگار شژدید
( می ان االعتدال ،ج ،3ص.)182
 -2می ان االعتدال ،ج ،1ص.23
 -3تاریخ بیداد ،ج ،11ص.222
 -4اصابه ،ج ،4ص.363
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َع الکذابنه و من کنذب ّ
فرمژدد :کنرثت ّ
َع
در الستیتتب( )1از ودد ابد هریره نقی نمدده اند که رسدل اکرم
ّ
ّ
متعم ا فق تبنأ مقع ه م انلار و لکّما ح ّ ثتم حب یث ّ
مین فاعرضنه َع کتاب اّلل (.)2
و نی حدیث متِّفق علیه فریقین است؛ چنانچه امام فخر راز هم در آور تفسیر کبیرش از آن حار نقی نمدد کژه
ّ ّ
ّ
فرمدده :اذا روی لکم ّ
عین ح یث فاعرضنه َع کتاب اّلل تعال فا وافقه فاقبُنه و ال فردوه (.)3
چنان چه در کتب اکابر علماء شما وارد است ،از جمله جعی کنندگان حدیث از قدل رسدل اللِّژه

همژین لبژد

هریره مردود بدده که شما این وبر را از او نقی نمددید و بی جهت او را ثقه وداندید.
شی  :از مثال شما عالم و مبلِّغ جلیی فرزند رسدل ودا انتظار نمی رود که نسبت باصحاب رسدل ودا

طعژن

ورد نمایید.
العی :اوّالً با کلمه صحابی بددن می وداهید داعی را مرعدب نمایید و حال آنکه اشتباه می فرمایید که فقط صحابی
بددن را اسباب شرف و فای می دانید .قطعاً مصاحبت رسدل اکرم

مؤثر و مدجب شرف و فای است ،به شژرط

آنکه مصاحب مطیع و فرمانبردار آن حار باشد .ولی اگر بر والف اوامر و دساتیر آن حار عمژی نمایژد و تژابع
هد و هدس گردد ،حتماً مردود و گاهی ملعدن و مستحق نار و عذاب الیم وداهد بدد .مگر منافقینی که آیژا قژرآن
مجید شهاد بفساد احدال و وبر از دودل نار آنها می دهد از مصاحبین رسدل اللِّه

نبددند کژه ملعژدن و اهژی

آتش گردیدند؟
پس تعجب نکنید که ابد هریره هم یکی از همان مردودین و مالعین مستحق نار
____________________
 -1استیعاب ،ج ،1ص.54
 “ -2زیاد گردیدند بر من دروغ گدیان ،کسی که بر من عمداً دروغ ببندد ،نشیمن گاه او آتش جهنم می باشد .هر وقت از من حژدیثی بژه
شما گفتند ،پس او را عرض کنید به قرآن مجید” (یعنی اگر مطابقه با قرآن نمدد ،بپذیرند واال رد نمایید)( .تفسیر کبیر ،ج ،1ص.)32
“ -3هرگاه برا شما حدیثی از من روایت نمایند ،عرض نمایید او را به کتاب ودا (قرآن مجید) ،پس اگر مدافقت بژا کتژاب دارد ،قبژدل
نمایید و اال او را رد نمایید(.تفسیر کبیر ،ج ،12ص.)42
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می باشد.
شی  :اوالً مردود بددن او معلدم نیست .بر فرض که در ن د بعای مردود باشد ،دلیی بر اهی آتش بددن او چیسژت؟
مگر هر مردود ملعدن و اهی آتش می باشد .ملعدن کسی است که بنصّ صریح قرآن کریم یژا گفتژار پییمبژر ملعژدن
باشد.
شج حتل البر هجیج و م م آن
العی :دالیی بر مردودیت لبد هریره بسیار و اظهر من الشِّمس است که اکابر علماء وددتان هم تصدیق نمدده اند .از
جمله دالیی بر مردودیت او ،آنکه از مدافقین ملعدن بن ملعدن علی لسان رسدل اللِّه ،معاویه بن ابی سفیان و در سژلک
منافقین و مردمان دو رو بدده؛ زیرا در صفِّین بعای از روزها نماز را اقتداء بامیر المؤمنین علی

مژی نمژدده ،ولژی

حاشیه نشین سفر چرب و نرم معاویه بدده؛ چنانچه زمخشر در بیع النبجال ( )1و ابن ابژی الحدیژد در شژر نهژج و
دیگران نقی نمدده اند که وقتی از این دو حالت از او سؤال می نمددند ،می گفت :مایره معاویه ادسژم و الصژاله ولژف
علیّ افای)2( .تا آنکه معروف گردید به شیخ المایر .
علی الز ح و قجآن ادال وای بتشد
و حال آنکه علماء وددتان (عالوه بر اجماع علماء شیعه) از قبیی شیخ االسالم حمدینی در فجالئد( )3و وژدارزمی در

منتقب( )4و طبرانی در الوسط( )5و گنجی شافعی در کفتی

الرطترب( )6و ابن قتیبه در النمتمه و الرسیتسة( )3و امام احمژد

حنبی
____________________
 -1ربیع االبرار :ج ،1ص.254
( -2مایره) طعامی است که با شیر عمی می آورند و حذایی بدد مخصدص معاویه .ابد هریره گفت“ :مایره و طعام معاویژه چژرب تژر و
نماز در عقب علی افای است( ”.جلیة االبرار :ص)382
 -3فراید السمطین ( حمدینی) ،ج ،1ص.136
 -4مناقب ،ص 123 ،124تا .112
 -5اوسط ،ج ،6ص.35
 -6کفایة الطالب ،ص.188
 -3االمامة و السیاسة ،ج ،1ص.33
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در مسند( )1و سلیمان بلخی در ینتبیع الرار ( )2و ابد یعلی در مسند( )3و متِّقی هند در کن الرتاّتل( )4و سژعید بژن
منصدر در سنن و وطیب بیداد در تت ی ( )5ودد و حافظ ابن مردویه در منتقاب( )6و سمعانی در فضاتیل الرصّاحتبه( )3و

امام فخر راز در تفسیج( )8و ابد القاسم حسین بن محمد (راحب اصفهانی) در محتضجال
ابی هریره و حیره نقی نمدده اند که رسدل اکرم
آنگاه علی

الن بتء( )3و دیگران از همژین

َع مع احلق و احلق مع ّ
فرمددّ :
َع ی ور معه کیف دار (.)12

را بگذارد و اطراف معاویه بگردد ،مردود نیست!!

کسی که افعال شنیعه و ظلم و ستم معاویه را به بیند و ساکت بماند ،به عالوه برا جلب منافع دنیا و پر کردن شژکم
و رسیدن به مقام ،حاشیه نشین مجلس آن ملعدن و کمک یار او باشد ،مردود نیست؟!
ابد هریره ا که ودد نقی می کند بنابر آنچه اکابر علماء وددتان مانند حاکم نیشابدر در مستد ک( )11و امام احمد
حنبی در مسند( )12و طبرانی در الوسط( )13و ابن میازلی فقیه شافعی در منتقاب( )14و متِّقی هنژد در کنا الرتاّاتل( )15و
شیخ االسالم
____________________
 -1مسند احمد ،ج ،4ص ،164ج ،6ص.323
 -2ینابیع المدد  ،ج ،1ص.133
 -3مسند (ابدیعلی) ،ج ،1ص.413
 -4کن العمال ،ج ،11ص.643
 -5تاریخ بیداد ،ج ،14ص.322
 -6مناقب(حافظ) ،ص.113
 -3فاایی الصحابة ،ج ،2ص.532
 -8تفسیر کبیر ،ج ،1ص.225
 -3محاضرا االدباء ،ج ،4ص.433
( -12علی با حق است و حق با علی می گردد).
 -11مستدرک ،ج ،3ص454-453؛ ج ،6ص.323
 -12مسند احمد ،ج ،1ص383-453؛ ج ،6ص.323
 -13اوسط ،ج ،5ص.135
 -14مناقب ابن میازلی ،ص.138
 -15کن العمال ،ج ،11ص623؛ ج11ف ص.622
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حمدینی در فجالئد( )1و ابن حجر مکِّی در صرالع ( )2و سلیمان بلخژی حنفژی در یناتبیع الراار ( )3و جژالل الژدین
سیدطی در تت ی الرخلفتء( )4و امام ابد عبد الرحمن نسایی در خصتئص الرتلری( )5و دیگران آورده اند کژه رسژدل اکژرم
فرمدد:

ّ
ّ
َع ّ
ّ
َع احلنض ّ -
َع مع القرآ و القرآ مع َع ل یفَتقا حیت یردا ّ
ّ
سبه فق سبین و من
َع م
مین و انا م
ّ ّ
ّ
سب اّلل (.)6
سبین فق
مع ذلک ودد ناظر باشد که معاویه علیه الهاویه علنی و بر مال ،حتی باال منبر و وطبه نماز جمعه ،علی و حسن و
حسین

را لعن نماید و نی امر دهد در تمام منابر و مجالس ،آن حار را لعن نمایند .آنگژاه بژا چنژین مالعینژی

مباشر و بعمی آنها مسرور باشد مردود نیست؟!
عالوه بر معاشر با آنها ،با جعی احادیث ،کمک یار آنها باشد و مردم را تهییج و وادار بلعن آن حار نماید؟
شی  :آیا معقدل است که ما این تهمتها را قبدل نماییم که صحابی پاک دل مردم را با جعی احادیث وادار بلعن و سبّ
علی کرم اللِّه وجهه بنماید ،آیا این ندع از تهمت ها از ساوته ها شیعیان نمی باشد؟
العی :قطعاً معقدل نیست که صحابی پاک دل چنین عملی را بنماید و اگر فرد از صژحابه چنژین عملژی را نمژدد،
دلیی قطعی بر عدم پاکی دل او می باشد و حتما منافق و مردود و ملعدن وداهد بدد؛ چه آنکه سبّ کنند ودا و پییمبر
قطعاً مردود و ملعدن و اهی آتش است ،به نصّ اوبار بسیار که عالوه بر اجماع علما شیعه ،اکابر علماء وددتان نقی
نمدده اند که رسدل اکرم

فرمدد“ :هر کس علی

____________________
 -1فراید السمطین ،ج ،1ص.133
 -2صداعق المحرقه ،ص.124-123
 -3ینابیع المدد  ،ج ،1ص263؛ ج ،2ص.122
 -4تاریخ الخلفاء ،ص.236
 -5وصایص العلد  ،ص.112
 -6علی با قرآن و قرآن با علی می باشد و هرگ از هم جدا نمی شدند تا در کنار حدض(کدثر) بر من وارد شدند .علژی از مژن و مژن از
علی هستم کسی که علی را ستم نماید ،مرا ستم نمدده و کسی که مرا ستم نماید ودا را ستم نمدده.
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را سبّ نماید ،مرا و ودا مرا سبّ نمدده است.
و اما اینکه فرمددید :این ندع از تهمت ها از جعلیا شیعیان است ،اشتباه فرمددید و تصدر نمددیژد رو سژخن بژا
بعض از علما وددتان دارید که برا رسیدن به هدف و مقصدد ،ودد دروحها می سازند و تهمت ها بشیعیان پاک دل
می زنند و عدام بی وبر را گمراه می سازند و باکی از قیامت و محاکمة عند اللِّه ندارند.
شی  :البته وقتی جناب عالی به اصحاب رسدل اللِّه

تهمت جعی اوبار بدهید ما چگدنه انتظار ببریم که نسبت

به مفاور اسالمیان جهابذ از علما سنِّت و جماعت نسبت بد ندهید شما شیعیان منتها درجه از هنرنمایی تژان نسژبت
بد و تهمت و دشنام دادن ب رگان است.
العی :ویلی بی لطفی نمددید که چنین نسبت هایی به ما دادید .کتب تداریخ چهارده قرن اسالم (از سژنِّی و شژیعه)
شهاد بر والف گفتار شما می دهد.
مظلرمی شیتیتن

مقتبل مخترفین

از صدر اوّل اسالم و قدر ظهدر امد ها تاکندن پیدسته فحش دادن و لعن و سبّ نمددن و تهمت زدن به اعاظم از
ایمة معصدمین از عتر طاهره و شیعیان مظلدم آنها مخصدص بازیگران سیاسی مسلمانان (به نام سنِّی یعنی پیرو سنِّت
و جماعت امدیها) بدده که تاکندن برجسته ترین افراد از علما شما در کتب معتبره ودد برا احدا عدام بژی وبژر و
ایجاد تفرقه و جدایی میان مسلمانان ،صدها تهمت ها و دروحها شژاودار بژه شژیعیان مظلژدم نسژبت داده و آنهژا را
رافای و کافر و مشرک و حالی نامیده و به سبّ و لعن مانند رهبران اولیه ودد آنها را در نظر برادران پاک دل سنِّی بی
وبر ،منفدر می نمایند.
شی  :کدام عالم سنی در کتاب ودد نسبت بشیعیان تهمت زده و دروغ بسته اگر شما نتدانید این امر را ثابت نماییژد،
قطعاً محکدم به سقدط می باشید؛ زیرا علما ما آنچه گفته و ندشته اند عین حقیقژت اسژت .شژیعیان اعمژال و عقایژد
فاسده را بگذارند تا راحت باشند و انتقاد از آنها ننمایند.
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وسبتهتی وغ و تهاتهتی علاتی سنی به شیتیتن
العی :دعاگد را مجبدر نمددید ببعض از آنچه در حافظه حاضر دارم نمدنه ا از ه اران اکاذیب و جعلیا و تهمت
هایی که اکابر علما شما بشیعیان داده اند در این مجلس محترم برا روشن شدن افکار مردم بی وبر بیان و قااو
را برو پاک مسلمانان روشن ضمیر واگذار نمایم.
تها هتی البن عبد به به شیتیتن
یکی از مفاور علما ادبی شما شهاب الدین ابد عمر احمد بن محمّد بن عبد ربه قرطبی آندلسی مالکی متدفی سال
 328قمر در قرطبه بدده که در عقد الرفجید( )1شیعیان مدحد پاکدل را که لبّ لباب اسالم و ایمان را دارا هسژتند یهژدد
این امت معرفی نمدده و ندشته همان قسمی که یهددیها نصار را دشمن می دارند شیعیان هم اسالم را دشمن می دارند
آنگاه به این عندان ،تهمت ها بسیار بشیعیان زده است! از جمله گدید“ :شیعیان مانند یهدد بسه طالق عقیده ندارند؟و
نی قایی بعدّ بعد از طالق نیستند!”
الحال آقایان محترم شیعیان حاضر در مجلس ،بلکه ودد شما و تمام سنِّیهایی که معاشر با شیعیان هسژتند ،بژه ایژن
تهمت ها آقا ابن عبد ربه نمی وندید؟ چه آنکه تمام کتب فقهیه و رسایی عملیه ما مشحدن از دستدرا سه طژالق
و طریقه عده نگاه داشتن بعد از طالق است .به عالوه عملیا شیعیان در طالق و عدّه نگاه داشتن بعد از طالق ب رگتر
برهان بر کذب این ادیب دور از ادب می باشد.
و نی گدید:
“شیتیتن متوند یهر ابجئیل ال شان می ال ود به علّ آوکه چجال وحی ال عرضی بجالی پیغابج آو
بج علی وحی آو

حترتی که بتیستی

بتشد!”

(شیعیان مجلس همگی وندیدند)
مالحظه بفرمایید که آقایان شیعیان از شنیدن این حرف وندیدند تا چه رسد به آنکه معتقد به چنین عقیژده سژخیفی
باشند.
____________________
 -1عقد الفرید ،ج ،2ص.222
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اگر این مرد از گدشة افریقا قدمی پیش می گذارد یا زحمت تهیّه و مطالعه کتب شیعیان را به ودد می داد ،وجالت مژی
کشید چنین را از هم جدا تهمتی را نمی زد؛ شاید هم عمداً زده تا امر را بر بی وبران مشتبه نماید و مسلمانان کنژد.مژا
شیعیان ،حار محمّد مصطفی واتم االنبیاء

را پییمبر ثابت بر حق می دانیم که ابدا اشتباهی در ن ول وحی بآن

حار بکار نرفته و مقام جبرییی امین را باالتر از آن می دانیم که آن مرد بی حقیقت نسبت داده و بآن علی بژن لبژی
طالب معتقدیم که جبرییی (امین وحی الهی)او را از جانب ودا متعال بدصایت و والفت واتم االنبیاء

معرفژی

نمدده است (.)1
____________________
 -1در یکی از سالها که از کاظمین به وسیله راه آهن ،با جمعی از زوار شیعه عازم سامراء بددیم در اطاق ما جمعی از اهی مدصی بددنژد
باتفاق دو نفر از قاا و علماء اهی سنت.پیدسته بر ما ودرده می گرفتند و مسخره می نمددند و تهمت ها می زدند .حافی از اینکه حقیر
با لسان عربی آشنایی دارم ما همه را به سکد گذرانیدیم .تا آنکه یکی از آن قاا گفت“ :این رافایها عادا و اوالق فاسژد بسژیار
دارند .تماماً اهی بدعت و مشرک هستند؛ مثالً یکی از بدعت ها عجیب آنها این است که سالم نماز را که می دهند ،دسژتها را بلنژد مژی
نمایند و سه مرتبه می گدیند :وان االمین؛ یعنی امین ویانت کرد ”.آنها پرسیدند“ :امین که بدده و ویانژت او چژه بژدده؟” شژیخ گفژت:
“شیعه ها می گدیند ،پییمبر

و علی و جعفر در کده حرا ودابیده بددند .جبرییی امین مأمدر شد از جانب ودا ،وحی نبد را بعلی

بدهد ویانت کرد و عدضی بخاتم االنبیاء(ص)داده! اینست که تمام شیعیان با جبرییی دشمن اند بعد از هژر نمژاز سژه مرتبژه مژی گدینژد
جبرییی ویانت کرد یعنی وحی را عدض علی بخاتم االنبیاء داد-حقیر بی طاقت شدم گفتم“ :جناب شیخ ،دروغ و تهمت از گناهان کبیره
است یا صییره” .گفت“ :کبیره است ”.گفتم“ :پس جنابعالی با این محاسن سفید ،چرا دو گناه ب رگ نمددیژد و ایژن نسژبت حلژط را بژه
شیعیان داد  ”.با کمال پررویی گفت“ :مطلب همین است” .از آن آقایان مدصلی سؤال کردم فارسی می دانید دو سه نفژر از آنهژا گفتنژد
بلی من ده دوازده نفر از پیر و جدان زایرین را که از مدضدع وبر نداشتند یکی یکی صدا کردم و پرسیدم شما بعد از سالم نماز که دسژتها
را بر می دارید تا مقابی گدش چه می گدیید گفتند برا قبدلی نماز سه مرتبه می گدییم اللِّه اکبر .گفتم جناب شیخ وجالت کشیدید یا نه-
گفت شما یادشان دادید گفتم از ودا بترسید من که پهلد شما نشسته ام و از جا برنخاستم و حرفی ن دم .رو کردم بژآن آقایژان مدصژلی
گفتم وداهش می کنم بروی ید بروید باطاقها دیگر و از زایرین شیعه که در اطاقها راه آهن هستند سؤال کنید چند نفر جژدان فهمیژده
که زبان هم می دانستند رفتند و بعد برگشتند برافرووته حمله کردند بجناب شیخ که شما چژه منظژدر از ایژن دروغ داشژتید مژا از همژه
زوارها دهاتی و شهر سؤال کردیم عمدما گفتند اللِّه اکبر می گدییم حتی ما سؤال از کلمة وان االمین کردیم گفتند ما هم چه کلمژه ا
را نمی شناسیم .شیخ گفت منهم در کتابها ودانده ام که شیعه ها این طدر می گدیند .جدانها چدن تحصیی کرده بددند بنژا کردنژد شژیخ را
تقبیح نمددن که انسان عالم تا چی

را تحقیق ننماید نباید بگدید .این عملیا نمدنه ا از تهمتهژایی اسژت کژه بعژض از علمژا سژنی

بشیعیان می زنند تا جامعة برادران اهی تسنن را به ما بدبین نمایند!
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و نی گدید:
شیتیتن متوند یهر الوند بسنّ پیغابج عال وای کنند وقتی به می سند عرض سال می گریند الرست علیک ا یتنای ماجگ
بج شات بت !

(شیعیان شدیدا وندیدند)
طرز عمی و معاشر شیعیان با یکدیگر و با شما برادران اهی تسنِّن ب رگتر دلیی بر کذب گفتار او می باشد.
و عجب تر گدید:
شیتیتن متوند یهر خرن تات مسلاتوتن ال حالل می الوند و هاچنین خر ن متل مسلاتوتن ال حالل می الوند!

و حال آنکه شما ودد شاهد اعمال شیعیان هستید و می بینید که ما جان و مال کفِّار را حالل نمی دانیم تا چه رسژد
که تصرف در جان و مال برادران مسلمان ودد بنماییم و در مذهب شیعه ،حقِّ الناس ب رگتر گناه به شمار آمده و قتژی
نفس از گناهان کبیره می باشد.
اینها بعای از اقدال یکی از علما ب رگ شما می باشد که وقت مجلس بیش از این اجازه نمژی دهژد بژه ه لیژا
گفتار او بپردازم.
تها هتی البن ح
یکی از اکابر علما شما ابد محمّد علی بن احمد بن سعید بن ح م اندلسی متدفی سال  456قمر در بادیه لبله می
باشد که در کتاب معروف ودد(الفصی
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فی الملی و النحی) ()1جسار ها بسیار تدلم با دروغ ها و تهمت ها عجیب به شیعیان زده است؛ مخصدصژاً جلژد
اول آن کتاب را مطالعه کنید ،ببینید چه ه لیاتی گفت؛ از جمله ،صریحاً گدید“ :شیعیان مسلمان نیسژتند ،بلکژه کفِّژار و
دروغ گدیانی هستند که سرچشمه از یهدد و نصار گرفته اند؟”
و در ص  182جلد چهارم گدید“ :شیعیان نکا نه زن را جای می دانند!”
ب رگتر دلیی بر کذب گفتار و تهمت عجیب این مرد کذِّاب ،کتب فقهیّة اسژتداللیّه و رسژایی عملیژة قژرون متمادیژه
شیعیان است که در همه جا دستدر است بیش از چهار زن به نکا دایم حرام است که گذشته از فقهاء و دانشمندان اهی
عرفان تمام شیعیان جاهی بیابانی هم می دانند که چنین دستدر ابداً وجدد وارجی نداشته.
و اگر شما ج وا آن کتاب را ببینید از نقی اقدال دروغ و تهمت ها و فحش ها و نسبت ها بد که به شیعیان می
دهد ،واقعاً وجالت می کشید .برا نمدنه بهمین مقدار کفایت است.
تها هتی البن تیایّه
از همه علما شما وقیح تر بلکه بی دین تر ،احمد بن عبد الحلیم حنبلی معروف بابن تیمیّه متدفی سال  328قمر
است که نسبت بشیعیان بلکه مدالنا امیر المؤمنین و عتر طاهره رسدل اللِّه

بیض و کینة عجیبی داشژته و اگژر

کسی مجلدا کتاب منهتج الرسنّه این مرد را بخداند ،مبهد می شدد از شد عداو او که رو همین اصی ،گذشژته
از آنکه تمام نصدص صریحه و فاایی عالیه مدالنا امیر المؤمنین و اهی بیت طاهرین را رد و تکذیب می نمایژد ،دروغ
ها و تهمت ها عجیبی بشیعیان مظلدم نسبت داده که عقی هر شندنده ما و حیران می گردد که اگر بخداهم بهر یژک
از آنها جداب بدهم ،رشته سخن به مجالس کثیره وداهد کشید ولی برا نمدنه که جناب شیخ بدانند تهمژت و دروغ از
وصایص بعض علماء آنها می باشد نه علماء شیعه ،به بعای از آنها اشاره می نمایم و عجب آنکه
____________________
 -1الفصی فی الملی و النحی ،ج ،1ص.38
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با آن همه دروحهایی که ودد نسبت به شیعیان می دهد ،برا احدا عدام بی وبر در ص  15جلد اول می ندیسد:
الحدی الز طرالی

الهل قبله متوند شیتیتن وغ وگفته الودا فل ال الصحتب صحت

والیت آوهت ال وقل ونار الود!

و در ص  23جلد  12گدید“ :شیعیان اصدل دین را چهار می دانند :تدحید ،عدل ،نبد  ،امامت!”و حال آنکه کتژب
کالمیّه امامیّه در دسترس عمدم است و همه جا ندشته اند؛ چنانچه ما هم در شبها قبی اشژاره نمژددیم ()1کژه شژیعیان
معتقدند که اصدل دین  3می باشد :تدحید ،نبد  ،معاد ،عدل را ج ء تدحید و امامت را ج ء نبد می دانند.
و در ص  131جلد اول گدید:
شیتیتن به مستاد العتنتیی ودال ود .مستاد آوهت ختری الز ااتی می بتشد؛ وه ااته و وه ااتع

مستاد بجپت وای کنناد

و الگج گتهی واتز بگ ال ودا فجال ال می خرالوند!

(ونده شدید شیعیان)
آقا شیخ ،ودد شما و تمام برادران حاضر و حایب اهی سژنِّت ،مسژاجد شژیعیان را پژر از جمعیژت ندیژده ایژد و
جماعتها منعقده در مساجد را مشاهده ننمدده اید .در عراق و ایران ما که عاصمه تشیّع می باشد ،گذشژته از آنکژه در
هر شهر مساجد عالیه ا پر از جمعیت آماده و مهیّا عباد می باشد ،در هر قریه و دهکده ا که وارد شدید ،مژی
بینید مسجد دارند که گذشته از ماه مبارک رماان تمام ایام و لیالی ،نمازها را بجماعت در آنجا برگذار مژی نماینژد.
(برا نمدنه سه قطعه عکس از نماز جماعت سه نفر از مراجع ب رگ تقلید مرحدم حجه االسالم آیه اللِّژه حژاج میژرزا
محمّد حسن شیراز در سامراء-و مرحدم آیه اللِّه آقا سید ابد الحسن اصفهانی در نجف اشرف-و مرحدم آیه اللِّه حاج
شیخ عبد الکریم حایر قدّس اللِّه اسرارهم را در قم با جامعة شیعیان بنظر شما می رساند).
شما آقایان اهی علم کتب فقه استداللی علماء را ببینید و همچنین برادران ع ی (اهی سنِّت و جماعت) رسایی عملیة
فقهاء را مطالعه کنید ببینید چقدر
____________________
 -1مراجعه شدد به (جلسه سدم) همین کتاب(.منهاج السنة ،ج ،1ص.)31 ،15
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ثداب برا نماز جماعت و رفتن بمساجد نقی نمدده اند تا آنجا که ثداب نماز در مسژاجد را نسژبت بمنژازل باضژعاف
مااعف ذکر نمدده اند .فلذا شیعیان تا آنجا که قدر دارند ،اصرار دارند که نمازها را در مسژاجد و بژه جماعژت اداء
نمایند .آنگاه پی ببرید که این مرد هتِّاک کذِّاب چه نسبت دروحی بشیعیان می دهد!
و نی در همان صفحه گدید:
شیتیتن متوند مسلاتوتن بح ّ بی الرلّه وای وود بلکه ح ّ آوهت زیت

قبر می بتشد .ثرالب ح ّ قبر

ال الز ح ّ ختواة خادال

بتنتج می الوند بلکه سبّ و رتن می واتیند کستوی ال که بح ّ قبر وای وود!

(ونده شیعیان).
و حال آنکه اگر کتب و رسایی عبادا شیعیان را باز کنید ،می بینید که فصی مخصدصی راجع بژاین عبژاد قژرار
داده اند به نام (کتاب الحج  -باب الحج) .گذشته از آنکه هر فقیهی کتاب مناسک حج دارد که در آنها دستدرا عالیژه
برا شیعیان در تشرف به حج داده اند تا آنجا که اوبار از ایمّة معصدمین نقی نمدده اند که مسلمان (شیعه یژا سژنی)

اگر مستینی شد و حج بیت اللِّه را ترک نمدد ،از ربقة اسالم وارج است و هنگام مرگ یقتل ره م الیّ میته الن شائ
یهر یّت و الن شئ وصجالویّت و الن شئ

مجرسیّت (.)1

آیا عقی باور می کند با چنین دستدراتی شیعیان ترک حج بیت اللِّه نمایند؟! شما از یژک شژیعه عژامی دهژاتی کژه
تشرف بعتبا عالیا و زیار قبدر ایمه اطهار می نماید ،سؤال کنید که عمی حجّ را کجا باید بجژا آورد جژ مکِّژه
معظمه بشما جداب نخداهد داد.
آنگاه این مرد از ودا بی وبر بیکی از مفاور علماء شیعه شیخ اجیِّ اعظم محمّد بن محمّد بژن نعمژان مفیژد نسژبت

دروغ می دهد که کتابی دارد به نام (منتس

الرح الراشتهد) و حال آنکه کتاب شیخ بنام منسک ال یژارا در دسژت

عمدم است که در آن کتاب ،دستدرا زیار و تشرف با عتاب مقدسه ایمه طاهرین سالم
____________________
 -1به آن تارک حج (از حیب عالم) گفته می شدد :بچه طریق میی دار بمیر ؟ بدین یهدد یا نصرانیت و یا مجدسژیت (.مژن ال یحاژره
الفقیه ،ج ،3ص.)534
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اللِّه علیهم اجمعین را مانند سایر م ارا داده.
و اگر شما کتب م ار را مطالعه نمایید ،وداهید دید که در اول آنها ندشته است:
الز عبت ال مندوبه (وه والابه) زیت

قبر عتریه پیغابج الکج و أئاه طتهجین الز عتج آن حضج

می بتشد.

و ب رگترین دلیی بر کذب گفتار این مرد از ودا بی وبر ،عمی شیعیان است که در هژر سژالی هژ اران نفژر افتخژار
تشرف به بیت اللِّه نصیب آنها می گردد و بعد از مراجعت ،افتخار می نمایند که آنها را حاجی بنامنژد .آنگژاه بژه دروغ
پردازیها این مرد کذِّاب پی ببرید!!
و در ص  11جلد اول گدید:
شیتیتن سگهتی خر ال بنت البی بکج و عاج می وتمند و پیرسته آوهت ال رتن می کنندا یتنی البی بکج و عااج ال رتان واار
الود!

(ونده شیعیان با تعجّب).
واقعاً انسان تعجب می کند از عناد و تعصّب و نداشتن دین این مرد که تا این اندازه نسژبت کژذب و دروغ و تهمژت
بشیعیان مظلدم بدهد!!
و حال آنکه در تمام کتب احکام و اوبار شیعه ،بر والف عقید ایشان سگ را نجس العین معرفی نمژدده انژد و در
همه جا آورده اند که اگر در وانة مسلمانی سگ باشد رحمت ودا باهی آن وانه نژازل نمژی گژردد .مسژلمانان شژیعه
ممندع از نگاهدار سگ هستند ،مگر در چند جا (برا شکار و پاسبانی وانه و کلِّه بانی) با شژرایط مخصدصژی کژه
ثبت نمدده اند .یک علِّت مخالفت حار سید الشهداء سبط شهید پییمبر اکرم لبا عبد اللِّه الحسین

با ی یژد بژرا

آن بدد که ی ید سگ باز می نمدد و در وانه بدون جها مذکدره سگ نگهدار می نمدد.
و اگر مسلمانی از شیعه و سنی را ببینیم که در وانه سگ نگهدار می نمایژد (بژدون جهژا مژذکدره کژه مسژتثنا
شده)ما آنها را متِّهم در دین نمدده و عقیده بآنها نداریم.
آنگاه چگدنه ممکن است شیعه با این تأکیدا بلییه (که سگ در هر وانه آزاد باشد ،آن وانه نجس است) در وانه
سگ نگهدار نماید .به عالوه نام صحابه
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محترم رسدل ودا

را بر آنها بگذارد؟!یا آنها را سبّ و لعن نمایند؟

اف بر این ندع مسلمان! پناه به ودا می بریم از تعصّب و عناد و لجاج!
اگر شما یک شیعه و لد عامی جاهی نشان دادید که چنین عملی کرده باشد ،ما تسلیم به تمام گفته ها این مرد می
شدیم و اگر نتدانستید (و هرگ نخداهید تدانست) پس لعن کنید بر مردمان عندد لجدج متعصّب که به لباس اهژی علژم،
باعث احدا مردم بی وبر شده و ایجاد اوتالف و عداو در میان مسلمانان می نمایند.

و نی در جلد دوم می ندیسد“ :شیتیتن چرن منتظج المت منتظج می بتشندا ر ال

بسیت ی الز اتهت متوند سج الب

ستمجالء وزهت مجکبی الز السب یت قتطج یت غیج آن حتضج می کنند و فجیت می زوند بتمت خر مجکاب حتضاج
الس هاه مسلّحا آمت خدم هستی  .خجوج وات و

الوالخج مت مبت ک مضتن و باشج الیستت آن حضج

ال صدال می زود تت خجوج واتید و میتن آوهت الشختصی تجک واتز می کنند که مبت ال آن حضج ظتهج شار و الو
واتز بتشد و الز خدمتگ ال ی آن حضج

محجو گج !”

(ونده شدید حاِّار از سنِّی و شیعه).
عجب از گفتارها ناهنجار و تهمت ها بی حساب و ونده آور آن مرد که در گدشه بیابانها دور افتاده ،چنین
ه لیاتی گفته نداریم ،بلکه تعجب از علما امروز مصر و دمشقی و حیره داریم که در تمام بالد با شیعیان محشدرند و
مخصدصاً در سامرِّاء که تمام اهالی آن از برادران اهی تسنِّن می باشند و حتی ودّام سرداب مقدس هژم همگژی سژنِّی
هستند ،از آنها تحقیق نکرده و از علماء ب رگ نشنیده ،تبعیّت از ه لیّا امثال ابن تیمیّه ها نمدده و این قبیی ورافا و
ترِّها در کتابها ودد درج می نمایند!

()1

اینها بددند نمدنه ا از تهمتها و دروحها شاودار و اهانتهایی که اکابر علماء اهی تسنِّن بجامعه شیعیان نسژبت داده
اند و اگر می وداستم به فهرست اقدال تمامی آنها از قبیی ابن حجر مکی و جاحظ و قاضی روزبهان و امثالهم بپردازم،
____________________
 -1مانند عبد اللِّه قصیمی مصر در الصراع بین االسالم و الدثنیه و محمد ثابت مصر در الجدله فی ربدع شرق االدنی و مدسی جار اللِّه
ترکستانی در الدشیعه فی نقد عقاید الشیعه و احمد امین مصر در فجر االسالم و ضحی االسالم و حیره هم.
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بایستی شبها بسیار وقت شما را بگیرم و عمر شماها را ضایع نمایم باستماع گفتار و ه لیّا این قبیژی از علمژاء
که می وداستند راهنما دیگران گردند.
غلطکت ی هتی شهجستتوی
چه بسا از کتب آنها که بسیار معروفیت جهانی پیدا نمدده در صدرتی که تحقیقاً قدر و قیمتی از جهت علم و اطژالع
مؤلف آن ندارد ،مانند ملی و نحی محمّد بن عبد الکریم شهرستانی متدفی سال  548قمر که در ن د ارباب تحقیژق بژه
قدر پشی

قدر و قیمت ندارد.

صفحا آن کتاب را که آدمی باز می نماید ،می بیند چه نسبتها ناروا و تهمتها بی جا که به شیعیان داده .گذشته
از نسبت علی پرستی و عقیده بتناسخ و تشبیه و ورافاتی که عقی و شرع از آنها دور و رو شژیعیان از آنهژا بژر کنژار
است ،به آنها داده است و معلدم است که قده تشخیص و تعمّق در حقایق نداشته .به عالوه ،واضح است علژم و اطژالع
کافی هم بر وقایع تاریخ نداشته .گدشه دنیا نشسته ،هر کس هرچه گفته ،بدون تحقیق کافی رو ویال نگاشته نامش را
کتاب ملی و نحی گذارده ،وقتی انسان عاقی به گفته ها کذب و دروغ در قسمتی از کتاب بر ودرد مژی نمایژد ،بقیژه
کتاب در نظر او از اعتبار افتاده می شدد که از کجا در سایر قسمتها کتاب هم همژین قسژم رو ویژال قلژم انژداز
ننمدده باشد.
برا نمدنه به یک وقعة ساد تاریخی اشاره می نمایم که ودانندگان محترم از همین امر ج یژی پژی بمطالژب کلِّژی
کتاب برده و مؤلف بی بندوبار را بشناسند:
ضمن وقایع و حاال اثنی عشریه می ندیسد:
بتد الز حضج المت محاد تقی حضج المت علی بن محاد الرنقی و مشهد مکجم

ق الس .

و حال آنکه هر عارف و عامی ،حتی دشمنان و اطفال هم می دانند که قبر مبارک حار هاد امژام علژی النقژی
سالم اللِّه علیه در سامراء پهلد قبر فرزند واالتبارش امام حسن عسکر

می باشد دارا حژرم و گنبژد طژال

بسیار عالی است که مرحدم ناصر الدین شاه قاجار افتخار مذهّب نمددن آن را داشته است.
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بس است بیش از این طدل کالم ندهم .برا نمدنه از ه ار ،یک را اشاره نمددم تژا جنژاب شژیخ نفرماینژد شژیعیان
دروغ می گدیند و تهمت می زنند ،بلکه اکابر علما وددشان این کاره هستند.
و برا اینکه بدانند داعی ،تنها به آقا لبد هریره جسار ننمددم و تهمت ن دم بلکه اکابر علمژا اهژی سژنِّت هژم
وقایع حاال او را ضبط نمدده اند ،به نحد اوتصار ببعض از آن اشاره می نمایم:
الخبت

م م البر هجیج و حتن آن

ابن ابی الحدید معت لی در شج وه الربالغه( )1از شیخ و استاد ودد امام ابد جعفر اسکافی نقی می نماید که معاویژه
بن ابی سفیان جمعی از صحابه و تابعین را مأمدر نمدد که اوبار قبیحه در طعن و بیژ ار جسژتن از علژی

جعژی

نمایند و میان مردم انتشار دهند .فلذا آنها پیدسته مشیدل این امر بددند و انتشار قبایح می دادند .از جملة آن اشژخاص
(که جعی احادیث قبیحه در طعن و مذمت علی

می نمددند) ،ابد هریره و عمرو بن عاص و مییره بن شعبه بددند.

شر مفصّی قاایا را می دهد تا از اعمش روایت نمدده که وقتی لبد هریره با معاویه وارد مسجد کدفه شژد ،کثژر
استقبال کنندگان را دید ،بر دو پا ودد برواست در حالتی که دو دستی بر سر می زد(برا جلب تدجه مردم) .آنگژاه
گفت:
الی مج عجال ! آیت گاتن می بجید من وغ بج خدال و پیغابج بگری و آت
که من الز پیغابج

اهن

ال بج خر بخج  .بشنرید الز من آوچه ال

شنید که فجمر  :النّ رکلّ وبیّ حجمت و الرادینه حجمی فان الحدث فیهت حدثت فتلیه رتنه الرلّه و الراالئکه و

الرنتس الااتین-قتل و الشهد بترلّه النّ علیّت الحدث فیهت حدثت (.)2
وقتی این وبر به معاویه رسید که ابد هریره همچد ودمتی به او نمدده ،آن هم
____________________
 -1شر نهج البالحه ،ج ،4ص.63
“ -2برا هر پییمبر حرمی است و حرم من مدینه است .هر کس احداث حادثه ا در مدینه بنماید بر او باد لعنژت وژدا و مالیکژه و
تمام مردم!”آنگاه ابد هریره گفت“ :ودا را گداه می گیرم که علی در مدینه احداث حادثه نمدد!” (یعنی مردم را تحریک نمدد که بفرمدد
پییمبر باید علی را لعن نمدد)(.شر نهج البالحه ،ابن ابی الحدید ،ج ،4ص.)283-288
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در کدفه مرک والفت علی

 ،فرستاد او را آوردند اکرامش نمدد جای ه اش داد و او را والی مدینژه گردانیژد -

انتهی.
آیا این اعمال دلیی بر مردودیت او نمی باشد و س اوار است چنین آدمی را که برا ودش آیند معاویه بژا یکژی از
ولفا راشدین بلکه اکمی و افای و اشژرف آنهژا ،آن قسژم رفتژار نمژدده چژدن کژه روز از صژحابه رسژدل اللِّژه
بدده نیک و ممدو بدانید؟!
شی  :چه دلیلی بر ملعدنیت او در دست شیعیان است که او را مردود و ملعدن بخدانند؟
العی :دالیی بسیار در دست می باشد یکی از دالیی آنکه سبّ کنند پییمبر باتفاق فریقین حتما ملعدن و مردود و
اهی آتش می باشد.
و بنابر اوبار که قبال عرض نمددم اکابر علما وددتان نقی نمدده اند که رسدل اللِّه
سب نمای خ ا را ّ
سب نمنده و کیس که مرا ّ
سب نمای  ،مرا ّ
هر کس َع را ّ
سب نمنده.

فرمدد:

چدن ابد هریره از جمله کسانی بدده که عالو بر سبّ و لعن نمددن مدالنا و مدلی المدحدین امیر المؤمنین علی بن
لبی طالب

 ،بداسطه جعی و وضع حدیث چنانچه عرض شد مردم را وادار بسبّ آن حار می نمدد!!

شجک البر هجیج بت بسج بن ال طت

ظل و کشتت مسلاین

از جمله دالیی آن که اکابر مدروین وددتان چدن طبر و ابن لثیر و ابن لبژی الحدیژد و عالِّمژة سژمهدد و ابژن
ولدون و ابن ولِّکان و دیگران ندشته اند :مدقعی که معاویه بن ابی سفیان ،بسر بن ارطاه سفِّاک ،ودنخدار ،قسیّ القلب
شقیّ النفس را برا سرکدبی اهی یمن و شیعیان مدالنا امیر المؤمنین

با چهار ه ار مژرد جنگژی شژامی از طریژق

مدینه روانه نمدد ،در مدینه و مکه و طایف و تباله (که شهر است در تهامه) و نجژران و قبیلژة ارحژب (کژه از قبایژی
همدان بدد) و صنعا و حارمد و اطراف آنها منتها درجة اهانت و سفِّاکی و قتی عام و ظلم و تعد را اعمال نمددنژد
به پیر و جدان بنی هاشم و شیعیان امیر المؤمنین اکتفا ننمددند؛ حتِّی دو طفی صییر از عبید اللِّه بن عباس ،ابن عم اکژرم
رسدل اللِّه

را که والی یمن
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بدد از طرف امیر المؤمنین

سر برید ،تا آنجا که شماره کشته شدگان بامر آن ملعدن را در آن سفر زیاده از سی

ه ار نفر آورده اند!
از آنها تعجّبی نیست ،چه آنکه از امدیها و اتباع آنها بیش از اینها دیده شده ،ولی عجب از آقا ابد هریژره مطلژدب
شما است که در این مسافر بمعیّت و معاونت بسر سفِّاک ودنخدار ،حاضر و ناظر عملیا فجیع او بدد .مخصدصاً در
ظلم و ستمی که باهی مدینه مندره وارد آوردند و آن مردم بی گناه بالدفاع ،مانند جابر بن عبد اللِّه انصار و ابد ایژدب
انصار و دیگران ،همگی ترسان و لرزان ،بعای فرار و بروی در وانه ها پنهان و وانه ها آنها را مانند وانژه ابژد
ایدب انصار که از صحابه واص رسدل اللِّه بدد ،آتش زد ،لبد هریره می دید و حرفی نمی زد ،بلکه معژاون و کمژک
یار او بدد .مخصدصاً بعد از حرکت آن لشکر نکبت اثر به سمت مکِّه معظِّمه ،لبد هریره بهمان عندان نیابت ،در آنجا ماند
و بعد هم از طرف معاویه ،به جبران این ودمتگ ار و مساعد با بسر بن ارطاط ،والی مدینه گردید.
شما را به ودا انصاف دهید! آیا این مرد دنیاپرست که در مد سه سال ()1که مشرف به زیار و مصژاحبت رسژدل
اکرم

بدده و زیاده از پنج ه ار حدیث از آن حار نقی نمدده،آیا احادیث معروف را که تمام علما فریقین از

قبیی عالمه سمهدد در تت ی الرادینه( )2و احمد حنبی در مسند( )3و سبط ابن جدز در ت کج ( )4و دیگران با سلسله
اسناد از رسدل اکرم

نقی نمدده اند ،نشنیده بدد که مکرر می فرمدد :من الختف الهل الرادینه ظلات الختفاه الرلّاه و

علیه رتنه الرلّه و الرالئکه و الرنتس الااتین
____________________
 -1در طبقا ابن سعد و اصابه ابن حجر و سایر کتب معتبره اکابر علما اهی تسنن وارد است که ابد هریره در فتح ویبر مسلمان شژد و
بروایت بخار در باب عالما النبده فی االسالم بیش از سه سال مدفق بمالقا رسدل اکرم

نبدده و بروایت ابن حجر در اصژابه

و حاکم در مستدرک و ابن عبد البر در استیعاب و دیگران در سن هفتاد و هشت سالگی و در سال  53قمر در واد عقیق مژرد جنژازه
اش را بمدینه حمی نمدده و در بقیع دفن نمددند.
 -2تاریخ المدینه ،ج ،58ص.112
 -3مسند احمد ،ج ،4ص.55
 -4تذکر الخداص ،ص.258
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ن یقبل الرلّه منه یر الرقیاه صجفت و ن عدن-رتن الرلّه من الختف مدینتی-ن یجید الهل الرادیناه الحاد بسارء النّ
الذالبه الرلّه فی الرنت ذوب الرجصت

(.)1

پس در این صدر چگدنه شرکت نمدد در لشکر که آن همه ظلم و تعدّ و ایجاد ودف و ترس در اهژی مدینژه
و عتر طاهره آن حار  ،به جعی احادیژث و وادار

نمددند؟ بعالوه مخالفت با ولیفة حق و وصی رسدل اللِّه

نمددن مردم را به سبّ کسی که پییمبر سبّ او را سبّ بر ودد قرار داده؟ شما را بخدا انصاف دهید چنژین کسژی کژه از
قدل رسدل ودا

بدضع و جعی احادیث مشیدل بدده ،مردود ودا و رسدل نمی باشد؟!

شی  :بی لطفی می فرمایید که مدثق ترین اصحاب پییمبر

را بی دین و وضِّاع و جعّال می ودانید.

مج و بر ن البر هجیج و تتزیتوه ز ن عاج الو ال
العی :داعی تنها نسبت به ابد هریره بی لطفی ننمددم؛ بلکه اول کسی که این ندع بی لطفی را نسژبت بژه او عنایژت

نمدده ،ولیفه ثانی ،عمر بن الخطِّاب بدد که ارباب تاریخ مانند ابن اثیر در حدادث سال  23و ابن ابی الحدید در شاج
وه الربالغه( )2چاپ مصر و دیگران نقی نمدده اند که چدن ولیفه عمر در سال  21ابد هریره را والی بحرین نمدد ،به او
وبر دادند مال بسیار جمع نمدده و اسبها زیاد وریده ،و لذا در سال  23او را مع ول نمژدده همژین کژه وژدمت

ولیفه رسید ولیفه گفت :یت عدوّ الرلّه و عدوّ کتتبه السجق

متل الرلّه؛ یعنی ا دشمن ودا و دشژمن کتژاب وژدا آیژا

دزد نمدد مال ودا را گفت“ :هرگ دزد نکردم بلکه عطایایی مردم به من دادند”.
و نی ابن سعد در طبقت ( )3و ابن حجر عسقالنی در الصتبه( )4و ابن عبد ربّه
____________________
 “ -1هر کس اهی مدینه را بترساند از رو ظلم ،وداوند او را بترساند و بر او لعنت ودا و مالیکژه و تمژام مژردم! و قبژدل نمژی نمایژد
وداوند از او روز قیامت هیچ چی

را .لعنت ودا بر کسی که بترساند اهی مدینه را! احد اراده بد به اهی مدینه نمی نماید .مگر آن که

وداوند او را مانند سرب در آتش وداهد نمدد.
 -2شر نهج البالحة ،ج ،4ص.286
 -3طبقا  ،ج ،4ص.355
 -4اضابه ،ج ،1ص.35
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در عقد الرفجید( )1می ندیسد ولیفه گفت“ :ا دشمن ودا ،وقتی تد را والی بحرین نمژددم کفژش و نعلینژی بژه پژا
نداشتی ،اینک شنیده ام اسبهایی به ه ار و ششصد دینار وریدار نمدد  ،از کجژا آورد ؟” گفژت“ :عطایژا مژردم
است که نتایج آن بسیار گردیده!” ولیفه متییر گردید؛ از جا برواست آن قدر تازیانه بر پشت او زد تا ودن آلدد شژد.
آنگاه امر کرد ده ه ار دینار که در بحرین ذویره نمدده بدد ،از او گرفته و تحدیی بیت المال دادنژد .نژه تنهژا در زمژان
والفت او را زد بلکه مسلم در صحیح( )2می ندیسد که در زمان رسدل ودا عمر بن الخطِّاب ابد هریره را آن قدر زد تا
به پشت بر زمین ودرد .ابن ابی الحدید در اوایی شج وه الربالغه( )3گدید:
قتل البر اتفج(النسکتفی)و البر هجیج مدخرل عند شیرخنت غیج مجضیّ الرجوالیه ضجبه عاج بتردّ و قتل قد الکثج من الرجوالیاه
الحجی ب

الن تکرن کتذبت علی سرل الهلل

(.)4

ابن عساکر در تت ی کبیج( )5و متقی در کن الرتاّتل( )6نقی می نمایند :ولیفه عمر او را با تازیانه زد و زجرش نمدد و
منع از نقی حدیث از رسدل اللِّه نمدد و گفت:
“چرن والی زیت وقل می واتئی الز پیغابج و تر س الوال تجی الز الینکه وغ بگرئی الز طاجف آن حضاج (یتنای مثال تار
ال الز قارل آن حضاج و النّ تار ال مای فجسات

وتانسی بتید الز قرل آن حضج

وغ بگرید)ا ر ال بتید تجک کنی وقل حدی

ب مین وس (که قبیله الی الس

یان که البر هجیج الز آوجت بر ) و یت ب مین برزینگتن؛ یتنی کرهستتوی که برزینگتن

آوجت

زیت هستند”.

و نی ابن ابی الحدید در شج وه الربالغه( )3از استاد ودد امام ابد جعفر اسکافی
____________________
 -1عقد القرید ،ج ،1ص.34
 -2صحیح مسلم ،ج ،1ص.62
 -3شر نهج البالحه ،ج ،4ص.286
 -4ابد جعفر اسکافی (شیخ معت له) گفته است“ :ابد هریره در ن د شیدخ ما مدودل است (یعنی از حیث عقی) و روایت او مژدرد رضژا و
قبدل ما نمی باشد و عمر او را تازیانه زد و گفت :زیاده رو در روایت نمدده ا و تد س اوار تر از آنکه دروغ نسژبت بژدهی برسژدل
ودا

”.

 -5تاریخ کبیر ،ج ،52ص.132
 -6کن العمال ،ج ،2ص.383
 -3شر نهج البالحه ،ج ،4ص.286
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نقی نمدده که حار مدلی المدحدین امیر المؤمنین سالم اللِّه علیه فرمدد :الن النّ الکا ب الرناتس الو قاتل الکا ب
النحیتء علی سرل الرلّه(
ابن قتیبه در ت ویل مختل

)البر هجیج الردوسی (.)1
الرحدی ( )2و حژاکم در مساتد ک( )3و ذهبژی در تلخایص الراساتد ک( )4و مسژلم در

صحیح( )5در فاایی ابد هریره همگی نقی می نمایند که مکرر عایشه او را رد نمدده و می گفت” ابد هریره کذاب اسژت
و از قدل رسدل ودا بسیار جعی حدیث می نماید”.
باالوره ابد هریره را ما تنها مردود نخدانده ایم ،بلکه در ن د ولیفه عمر و مدالنا امیر المؤمنین و ام المؤمنین عایشژه
و صحابه و تابعین مردود بدده است؛
چنانچه شیدخ معت له و علماء آنها و حنفها عمدماً لحادیث لبد هریره را مردود می دانند و هر حکمژی کژه سژندش
منتهی به لبد هریره می شدد ،باطی می دانند؛ چنانچه ندو در شر صحیح مسژلم مخصدصژاً جلژد چهژارم مبسژدطاً
متعرِّض است.

و امام اعظم لبد حنیفه ،پیشدا ب رگ جماعت شما می گفت“ :صحتبه سرل الرلّه عارمت ثقه و عت ل بر ود .من
الز هج کدال و بهج سند بتشد حدی می گیج ا مگج حدیثی که سند
متر

منتهی گاج باه البار هجیاج و الوا

بان

و ساج بن اندب که الز آوهت وای پ یج ”.
پس آقایان بما اعتراض ننمایید که چرا ابد هریره صحابی را انتقاد می نمایید .ما آن ابد هریره ا را انتقاد می نماییم

که ولیفه ثانی ،عمر او را تازیانه زده و سارق بیت المال و کذابش ودانده؛ ما آن ابد هریره ا را انتقاد می نماییم که امّ
المؤمنین عایشه و امام اعظم ابد حنیفه و کبار از صحابه و تابعین و لکابر از شیدخ و علماء معت له و حنفیها او را انتقژاد
نمدده و مردود ودانده اند؛ والصه ،ما آن ابد هریره ا را انتقاد می نماییم که مدالنا و مدلی المدحدین امیر المژؤمنین و
ایمه طاهرین از عتر رسدل اللِّه سالم اللِّه علیهم اجمعین که عدیی القرآن اند او را کذِّاب و مردود ودانده انژد؛ مژا آن
ابد هریره ا را
____________________
( -1بدانید که دروحگدترین مردم یا فرمدد :دروحگدترین زندگان برسدل ودا
یمن).
 -2تأویی مختلف الحدیث ،ص.28
 -3مستردک ،ج2ف ص.223
 -4تخلیص المستدرک ،ج ،3ص.523
 -5صحیح مسلمف ج ،4ص.123 ،1333
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ابد هریره دوسی می باشد( ).دوس قبیله ایسژت در

انتقاد می نماییم که شکم پرست بدده و با علم به افالیّت امیر المؤمنین ،از آن حار صژرفنظر نمژدده حاشژیه نشژین
سفره چرب و نرم معاویه ملعدن گردیده که با تقدیت جعی احادیث او ،امام المتقین و ولیفه المسلمین را (که ودد شژما
قبدل دارید یکی از ولفا راشدین است) سبّ و لعن نمایند.
بس است؛ بیش از این وقت مجلس را نگیرم .ویلی هم معذر می وداهم که قدر وقژت شژما را گژرفتم ،چژدن
فرمددید ما بی لطفی می نماییم ،وداستم ثابت کنم که ما تنها نیستیم ،بلکه ولفاء و صحابه و اکابر علماء وددتان مقر و
معترف بمردودیت او می باشند.
پس وقتی چنین افراد جعّال و وضِّاعی برا رسیدن بجاه و مقام و معمدر شدن دنیا آنها از قدل رسدل ودا جعژی
حدیث کرده و با احادیث صحیحه مخلدط نمددند ،به هر حدیثی نتدان اعتماد نمدد ،به همین جهت آن حار فرمژدد:

کلّات حدثت بحدی

()1

منی فتعجضر علی کتتب الرلّه.

(چدن در مدضدع مهمی سر گرم بحث بددیم از مدقع نماز آقایان قدر گذشت) (صحبت که باینجا رسید برواستند
برا نماز بعد از اداء نماز عشاء و صرف چا مجلس) (رسمیت پیدا نمدد)
العی :نظر به بیانا قبی ،اینک ما و شما ناچاریم بهر حدیثی از لحادیث منقدله از رسژدل اکژرم

بروژدردیم

اول رجدع به قرآن مجید نماییم ،اگر مطابقت با اصی در قرآن نمدد ،بپذیریم و اال رد نماییم.
ارالب حدی مجترری که خدال فجمر  :من الز البی بکج الضی ا آیت الو ه الز من الضی هس یت وه
این حدیثی را هم که شما نقی نمددید(و لد یک طرفه می باشد) ،ناچار باید مطابقه با قژرآن مجیژد نمژاییم؛ چنانچژه
مانعی از قبدل نباشد ،قطعاً می پذیریم .فلذا جمعی در جداب گفته انژد :وژدا متعژال در آیژه  16سژدره ( 52ق)مژی
فرماید:
____________________
 -1کشف الخفاء ،ج ،1ص{.86هر وقت از من حدیثی به شما گفتند ،پس او را عرض کنید به قرآن مجید( ،یعنی اگژر مطابقژت بژا قژرآن
نمدد بپذیرید واال رد نمایید)}.
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ْ ْ
َ
َ ََ ْ َ ََْ ْ ْ َ ََْ
َْ ُ َْ َْ
ُ ْ
اْلن ٰسا َو نعُ ُم ٰما ت َنس ِن ُ بِ ِه نف ُسه َو حن ُ أق َر ُب ِإَلْ ِه ِم ْ َحب ِل ال َن ِری ِ )1( .آقایان! می دانید حبژی
و لق خُقنا ِ
الدرید مثلی معروف است که مستعمی در فرط قرب است و اضافه آن بیانیست و ممکن است که اضافه المی باشد.
و حقیقت معنی این آیه شریفه ،راجع است باینکه علم وداوند متعال بر وجهی محیط است باحدال انسژان کژه هژیچ
چی از وفایا صدور و سرایر قلدب بر ذا اقدس او جیِّ و عال مخفی و پدشیده نمی باشد.
َ ُ ُ
َ ْ َ ٰ َُْ ُْ ْ ُْ َ ََُْ َ ْ َ
َ
و در آیه  61سدره (12یدنس)می فرمایدَ :و ٰما تکن ِف شأ و ما تتُنا ِمنه ِم قرآ و ل ٰ تعمُنن ِمن عمنل
َْ
ْ ْٰ َ
ْ ُ ُ َ
ٰ ُٰ َ َْ ُ ْ ُ ُ
َ ٰ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ِّ
الس ٰما ِ َو ل ٰ أَ ْص َغ َر من ْ
اْل ْرض َو ل ٰ ف َّ
ال ذ َّره ِف
ِ
ِ
ِ
إِل کنا عُیکم شهندا إِذ ت ِفیضن ِفی ِه و ما یعزب ع ربکَ ِم ِمثق ِ
َ َ ََْ ٰ
ٰ
()2
رب ِإل ِف ِک ٰتاب ُم ِب .
ذ ِلکَ و ل ٰ أك
به حکم این آیا شریفه و تأیید دالیی عقلیه ،هیچ فعی و قدلی از ودا پدشیده نمی باشد و پروردگژار عالمیژان بژه
علم حادر  ،عالم به جمیع افعال و اعمال و اقدال عباد است .اینک مالحظه فرمایید این حدیثی را که بیان نمددید بژا
این دو آیه و سایر آیا شریفه چگدنه تطبیق نماییم و بچه نحد ممکن است رضا و عدم رضا ابی بکر بر ودا مخفژی
باشد که محتاج بسؤال از ودد او باشد.
عالوه بر آنکه رضا حق تعالی مربدط بهرضا ولق است .قطعاً تابنده به مقام رضا نرسد ،محبژدب وژدا نخداهژد
شد ،پس چگدنه وداوند اظهار رضایت از لبی بکر می کند و حال آنکه هندز نمی داند لبی بکر بمقام رضا رسژیده و از
ودا راضی هست یا نه؟
اوبار در فایلت ابی بکر و عمر و رد آنها
شی  :دیگر تردید نیست که رسدل ودا فرمدد :ان اهلل یتجلی للناس عامة
____________________
 -1ما انسان را ولق کرده ایم و از وساوس و اندیشه ها نفس او کامالً آگاهیم و از رگ گردن باو ن دیک تریم.
( -2ا رسدل ما) در هیچ حال نباشی و هیچ آیه از قرآن تالو نکنی و به هیچ عملی تد و امت وارد نشدید ،ج آنکه همان لحظه شژما
را مشاهده می کنیم و هیچ ذره ا در همه زمین و آسمان از ودا تد پنهان نیست و کدچکتر از ذره و ب رگتر از آن هرچه هسژت ،همژه
در کتاب مبین (و لد علم الهی) مسطدر است.
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و یتجلی ألبی بکر واصه؛ ( )1و نی فرمدده است :ما صب اهلل فی صدر شیئا إالِّ صبّه فی صدر ابی بکژر؛ ( )2و نیژ
فرمدد :انا و لبد بکر کفرسی رهان؛( )4( )3و نی فرمدد :ان فی السماء الدنیا ثمانین الف ملک یستیفرون لمن احب ابا بکر و
عمر و فی السماء الثانیه ثمانین الف ملک یلعندن من ابیض ابا بکر و عمر؛ ( )6( )5و نی فرمدد :ابد بکر و عمر ویر االولین
و اآلورین.

()3

و عظمت مقام ابی بکر و عمر رضی اللِّه عنهما از این وبر بهتر معلدم می گردد که فرمدد :ولقنی اهلل من ندره و ولق
ابا بکر من ندر و ولق عمر من ندر ابی بکر و ولق امتی من ندر عمر و عمر سراج اهی الجنه

()8

از این قبیی اوبار در کتب معتبر ما بسیار رسیده که من باب نمدنه ببعض از آنها إشاره نمددم تا حقیقت مقام ولفاء
بر شما واضح و روشن گردد.
العی :اوالً ماامین ظداهر این اوبار ودد داللت کامله بر فساد و کفر آنها دارد که می رساند از لسان مبارک رسدل
اکرم

چنین ماامین صادر نگردیده؛ زیرا حدیث اول دلیی بر تجسّم است و قطعاً عقیژده بژر جسژمیت حاژر

بار تعالی کفر محض است؛ و حدیث دوم می رساند که ابی بکر شریک رسدل اللِّه بدده در آنچه بر آن حار نژازل
می شده و حدیث سیم می رساند که واتم االنبیاء

هیچ گدنه تفدّقی بر ابی بکر نداشته؛ چه هر دو با هم مساو

بددند و دو وبر دیگر
____________________
 -1بدرستی که وداوند تجلی فرماید از برا همه مردم عمدمی و برا ابی بکر وصدصی( .کن العمال،ج ،11ص.)558
 -2نریخت وداوند در سینه من چی

را ،مگر آنکه ریخت در سینه ابی بکر(.تفسیر راز  ،ج ،12ص.)23

 -3کشف الخفاء ،ج ،2ص.413
 -4من و ابی بکر هر دو با هم مساو هستیم مانند دو اسب که در مسابقه با هم برابر باشند.
 -5تاریخ بیداد ،ج ،3ص.343
 -6در آسمان دنیا هشتاد ه ار ملک استیفار می نمایند برا کسی که دوست بدارد ابی بکر و عمر را و در آسمان دوم هشتاد ه ار ملژک
لعن می نمایند دشمنان ابی بکر و عمر را.
 -3ابد بکر و عمر بهترین اولین و آورین اند(.تاریخ مدینه ،ج ،44ص -135لسان المی ان ،ج ،2ص.)34
 -8ولق نمدده ودا تعالی مرا از ندر وددش و ولق نمدده ابی بکر را از ندر من و ولق نمدده عمر را از ندر ابژی بکژر و ولژق نمژدده
است امت مرا از ندر عمر و عمر چراغ اهی بهشت است(.والصه عقبا االندار ،ج ،1ص.)32
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مخالف است با اوبار کثیره ا که مجمع علیه فریقین است که بهترین اهی عالم محمّد و آل محمّد سالم اللِّه علژیهم
اجمعین اند.

ََ ْ َ ٰ َ ْ
یها شمسا َو
و وبر آور  ،مخالف با قرآن مجید است؛ چه آنکه در آیه  13سدره (36دهر) می فرماید :ل ٰ یرو ِف
ْ
ل َزم َه ِریرا بهشت جا آفتاب و ماه نمی باشد؛ حجر و شجر و مدر و در و دیدار بهشت تماماً روشن و نژدرانی مژی
باشد؛ اهی دنیا هستند که احتیاج بچراغ دارند و اال اهی بهشت احتیاج به چراغ ندارند.
عالوه بر این ظداهر ،اکابر علماء درایت و رجال وددتان از قبیی عالم جلیی مقدسی در تا کج الرارضارعت ( )1و
فیروزآباد شافعی در کتاب سفج الرسّتت ال ( )2و حسن بن کثیر ذهبی در می الن النعتدالل( )3و ابد بکر احمژد بژن علژی

وطیب بیداد در تت ی ( )4ودد و ابد الفرج ابن جدز در کتتب الرارضرعت ( )5و جژالل الژدین سژیدطی در الرآلرای
الراصنرعه فی النحت ی

الرارضرعه )6(،حکم بر مدضدعیت و مجعدلیت این احادیث نمدده اند و صژریحاً دربژاره هژر

یک از آنها گدیند که از جهه سلسله روا و اسناد این احادیث از مدضدعا و مفتریا است؛ چه آنکه عالوه بر افراد
نااهی و جعّال و کذِّابی که در سلسله روا مدجدد است ،بطالن آنها با قداعد عقلیه و آیا قرآنیه ظاهر و آشکار است.
شی  :دیگر در این حدیث والفی نیست که رسدل ودا فرمدد:
البر بکج و عاج سیدال کهرل الهل الرجنه

()7

ارالب خبجی که البر بکج و عاج و سید پیجالن الهل بهشتند
العی :در این حدیث هم اگر قدر فکر و تأمی کنیم ،گذشته از آنکه اکابر علماء
____________________
 -1تذکر المدضدعا  ،ج ،2ص.38
 -2سفر السعادا  ،ص.141
 -3می ان االعتدال ،ج ،1ص.166
 -4تاریخ بیداد ،ج ،3ص.334
 -5المدضدعا  ،ج ،1ص.338
 -6االِّلی المصندعه فی احادیث المدضدعه ،ج ،1ص.286
 -3لبی بکر و عمر دو سید پیران اهی بهشت اند.
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درایت و رجال وددتان آن را از مدضدعا می دانند ،ظاهر عبار آن می رساند که این عبار از رسدل ودا نمی
باشد؛ چه آنکه از مسلِّما است که بهشت مرک شیدخ و پیران نمی باشد و در آنجا مانند دنیا سیر تکاملی وجدد ندارد
که آدمی از جدانی بسن پیر برسد تا بکمال سیاد نایی آید.
و در روایا ما و شما اوبار بسیار مصدّق این معنی است که از جمله قایه اشجعیّه است که زن پیر بژدد آمژد
ودمت رسدل اکرم

 .حار در ضمن صحبت فرمدد :الن الرجنه ن تادخلهت الرتجاتئ ؛( )1یعنژی عجژای و پیژران

داوی بهشت نمی شدند .آن زن متأثر شد .ناله کنان عرض کرد“ :یا رسدل اللِّه ،پس من وارد بهشت نمی شدم ”.این را

گفت و از ودمت حار بیرون رفت .حار فرمددند :الخبجوهت الوهت ریس

یرمئ بتجرز )2(.یعنی وبر دهید او را که

در آن روز پیر نخداهد بدد .بلکه همه پیران را ولعت جدانی بپدشند و داوی بهشت نمایند .آنگاه آیه  38-35سدره 56
َ
َ
ٰ َ ْ َ ْ ٰ ُ َّ ْ ٰ َ َ َ ْ ٰ ُ َّ َ ْ ٰ
ْل ْص ٰ
()3
حاب ْاَل َِ
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ابا
ر
(واقعه) را قرایت فرمدد که وداوند فرمایدِ :إنا أنشأناه ِإنشا فجعُناه أب
ِ
ِ
ِ
و در حدیث از طرق ما و شما وارد است که رسدل اکرم

اتت ال مکحّلین البنتء ثالث و ثلثین

فرمدد :یدخل الهل الرجنه الرجنه ااج ال ماج ال بیضات

()4

شی  :این بیانا شما بجا ودد صحیح است و لکن این حدیث مخصصی است برا اهی بهشت.
العی :معنا این فرمایش جنابعالی را نفهمیدم این حدیث مخصّص چه چی است؛ یعنی وداوند جمعی را پیژر وارد
بهشت می نماید تا ابی بکر و عمر را سید آنها قرار دهد! و حال آنکه اگر بنا شدد ابی بکر و عمر داوی بهشت گردند،
____________________
 -1الدر المنثدر ،ج ،6ص.158
 -2همان.
 -3انشاء بر صییه ماضی بجهه تحقق وقدع است یعنی بیافریده ایم زنان بهشتی را (در کمال حسن و زیبژایی) و همیشژه آنژان را بژاکره و
دوشی ه گردانیده ایم دوستان و عاشقان شدهران ودد با حنج و ناز و شیرین سخن جدان ،همساالن هم مخصدص اصحاب یمین.
“ -4اهی بهشت که در بهشت آیند ،همه جرد و مرد و بی مد و سفید اندام ،مجعد مد  ،چشژمها سژرمه کشژیده و در سژن سژی و سژه
سالگی باشند( ”.مسند احمد ،ج ،2ص.)235
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وداوند آنها را هم جدان وداهد نمدد نه آنکه دیگران را پیر نماید تا سیاد آنها ثابت شدد.
عالوه ،عرض کردم اکابر علماء وددتان این حدیث را از مدضدعا بشمار آوردند و رسدل اکرم برا راهنمایی ،ما
اصلی معین فرمدده تا ویال ما راحت گردد چنانچه قبالً عرض کردم هر حدیثی که مطابقه با قرآن مجید ننماید ،مژردود
است .فلذا علماء رجال ما و اهی درایت هم بسیار از اوبار را که بنام رسدل و لیمژة طژاهرین صژلدا اللِّژه علژیهم

اجمعین از طریق وددمان رسیده ،به دستدر وددشان که فرمددند :الذال وی رک عنی حدی فتعجضر علی کتتب الهلل
فتن والفقه فتقبلر و الن فج و ؛ ( )1رد می نمایند و مدرد قبدل قرار نمی دهند.
و قبالً عرض کردم که بسیار از اکابر علماء ارباب جر و تعدیی وددتان هم کتب مبسدطه ،تألیف و تصنیف نمدده

اند در ردّ احادیث مدضدعه؛ مانند شیخ مجد الدین محمد بژن یعقژدب فیروزآبژاد (صژاحب قژامدس در کتژاب سافج
الرستت ( )2و جالل الدین سیدطی در کتاب الرآلری( )3و ابن جدز در مرضرعت ( )4و مقدسی در ت کج الرارضرعت

()5

و شیخ محمّد بن درویش مشهدر به حد بیروتی در کتاب السنی الراطترب( )6المطالب آورده اند که در سند حدیث :البر
بکج و عاج سیدال کهرل الهل الرجنة یحیی بن عنبسه می باشد و ذهبی گدید“ :یحیی از جمله ضعفا است ”.و ابن جژان
دجال گفته“ :یحیی وضع حدیث می نمدده”.
پس عالوه بر دالیلی که ما ذکر نمددیم ،به بیان نقِّادین علماء وددتان هم که ارباب جر و تعدیلند ،این حژدیث از
مدضدعا است.
واقعاً احتمال قد می رود که از مجعدال بکریدن یا بنی امیه باشد؛ چه آنکه
____________________
 -1زمانی که حدیثی از من برا شما روایت نمایند آن را بقرآن مجید عرض نمایید اگر مدافق با قژرآن بژدد قبژدل نماییژد و اال او را رد
نمایید.
 -2سفر السعاد  ،ص.142
 -3الآللی المنصدعه ،ج ،1ص.382
 -4المدضدعا  ،ج ،1ص.83
 -5تذکر المدضدعا  ،ص.28
 -6اسنی المطالب ،ص.153
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برا ردّ و تاعیف بنی هاشم و عتر طاهره و اهی بیت رسدل اللِّه در مقابی هژر حژدیثی از احادیژث ثابتژة عنژد
الفریقین در مد و عظمت واندان رسالت ،حدیثی جعی می نمددند و مردمانی مانند ابد هریره و لمثال آنهژا هژم بژرا
قرب دستگاه فاسد بنی امیه پیدسته در این کار جدّیت می نمددند؛ زیرا از کینه و عداوتی که بژا آل محمّژد داشژتند ،در
مقابی حدیث شریف ثابتی که عالوه بر اجماع علماء شیعه اکابر علماء شما نی نقژی نمژدده انژد ایژن حژدیث را جعژی
نمددند.
ورّالب :آن حدیث مسلِّم کدام است که در مقابلش جعی حدیث نمددند.
حدی حسن و حسین و سید ارالوتن الهل بهش الود
العی :آن حدیث شریف ثابت مسلِّم آنست که رسدل ودا

فرمدد :الحسن و الحسین سیدا شباب اهی الجنه و

ابدهما ویر منهما و بسیار از علما شما نقی نمدده اند این حدیث را از قبیی وطیب وژدارزمی در منتقاب( )1و میژر
سید علی همدانی در مدد هشتم از مر الرقجبی( )2و امام ابد عبد الرحمن نسایی سه حدیث در خصتئص الرتلاری( )3و
ابن صباغ مالکی در فصرل الراهاّه( )4و سلیمان بلخی حنفی در باب  54ینتبیع الرار ( )5از ترمذ و ابن ماجژه و امژام
احمد بن حنبی و سبط ابن جدز در ت کج ( )6و امام احمد بن حنبی در مساند( )3و ترمژذ در سانن( )8و محمژد بژن

یدسف گنجی شافعی در باب  33کفتی

الرطترب( ،)3بعد از نقی این حدیث گدید :امام اهی حدیث ابد القاسم طبرانی در

____________________
 -1مناقب ،ص.233 ،284
 -2مدد القربی ،ص.34
 -3وصایص العلد  ،ص.113
 -4فصدل المهمه ،ج ،1ص.662
 -5ینابیع المدد  ،ج ،2ص.22 ،38
 -6تذکر الخداص ،ص.211
 -3مسند احمد ،ج ،5ص.313
 -8سنن ترمذ  ،ج ،5ص.326
 -3کفایت الطالب ،ص.422
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متج الرکبیج( )1در شر حال امام حسن

جمع نمدده است جمیع طرق ایژن حژدیث شژریف را از بسژیار از

صحابه پییمبر از قبیی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و ولیفه ثانی عمر بژن الخطِّژاب و حذیفژة یمژانی و لبژد سژعید
ودر و جابر ابن عبد اللِّه انصار و لبد هریره و اسامه بن زید و عبد اللِّه بن عمر،آنگاه محمد بن یدسف اظهژار نظژر
نمدده گدید:
الین حدیثی الس حسن که سرل الکج

فجمر :الرحسن و الرحسین سیدال شبتب أهل الرجنه و أبرهاات خیاج منهاات(و

بتض الز الخبت ) الفضل منهات ( )2و الوضات السنت الین حدی بیکدیگج ریل بج صح الین حدی می بتشد الوتهی.

و نی حافظ لبد نعیم اصفهانی در حلیه و ابن عساکر در تت ی کبیج( )3و حاکم در مسژتدرک و ابژن حجژر مکژی در
صرالع ( )4و باالوره اتفاقی لکابر علماء شما می باشد که این حدیث از لسان درر بار رسدل ودا

جژار شژده

است.
شی  :دیگر منکر این وبر احد نمی شدد که رسدل ودا

فرمدد :ما ینبیغ لقنم فیهم ابنن بکنر ا یتقن م

عُیه غریه )5(.این وبر ودد دلیی حق تقدم ابی بکر است بر عمدم امت برا آنکه می فرماید :س اوار نیست برا قدمی
که لبی بکر در میان آنها باشد و دیگر را بر او مقدّم دارند.
العی :متأسفم که آقایان محترم چرا بدون فکر بهر وبر تدجه می نمایید! اگر این وبر فرمدده رسدل اکژرم
بدده ،چرا ودد عمی بآن نمی نمدد که با بدد لبی بکر ،علی

را مقدّم می داشت .در قاژیّة مباهلژه مگژر لبژی بکژر

حاضر نبدد که علی را مقدّم بر او داشت؟ در ح وه تبدک با بدد ابی بکر کاردان پیر مرد ،چرا علی

را ولیفه وژدد

قرار داد؟! در سفر مکه چرا ابی بکر را مع ول و علی را منسدب برا ابالغ رسالت و قرایت سژدره برایژت نمژدد؟! در
مکه با بدد ابی بکر چرا علی را با ودد برا بت شکنی برد حتِّی برو شانة ودد سدار کرد و امر به شکستن بت
____________________
 -1المعجم الکبیر ،ج ،13ص.232
 -2حسن و حسین دو سید جدانان اهی بهشت اند و پدر آنها بهتر و افای از آنها می باشد.
 -3تاریخ کبیر ،ج ،13ص.223
 -4مسترک ،ج ،3ص.163
 -5صداعق المحرقه ،ص.138-133
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هبی نمدد؟ با بدد ابی بکر چرا علی

را برا حکدمت و دعد مردم یمن فرستاد و عالوه بر همه ،با بژدد ابژی

بکر علی را چرا وصی ودد قرار داد؟!
شی  :حدیث بسیار ثابتی از رسدل ودا

رسیده که ابداً مدرد انکار نیست که عمرو بن عاص گفت :روز بژه

پییمبر عرض کردم :یا نبی اللِّه ،لحب زنان عالم بسد شما کیست؟ فرمددند :عایشه ،عرض کردم :لحب مردان بسژد
شما کیست؟ فرمددند :پدر عایشه ابی بکر .پس به همین جهت که محبدب پییمبرند حق تقدم دارند بر تمام امّت و ایژن
ودد یک دلیی قاطع است بر والفت لبی بکر رضی اللِّه عنه.
ارالب خبجی که أبی بکج و عتیشه محبرب پیغابج بر ود
العی :این حدیث عالوه بر آنکه از مدضدعا و مجعدال بکریدن است با احادیژث ثابتژة مسژلِّمة عنژد الفژریقین
معارض است .فلذا مردودیت آن ثابت می باشد.
در این حدیث از دو جهت باید امعان نظر نمدد :اول ،از جهت ام المؤمنین عایشه و دوم ،از جهت ولیفه لبی بکر.
امّا در محبدبیّت عایشه بطریقی که لحب زنان باشد ،ن د رسدل ودا اشکال است؛ چدن که عرض کردم معارض است
این قدل با احادیث صحیحه ثابته ا که در کتب معتبره فریقین (شیعه و سنِّی) ثبت گردیده.
شی  :با کدام لوبار معارض است؟ ممکن است بیان نمایید تا مطابقه نمدده قااو عادالنه نماییم.
العی :احادیث بسیار از طرق علماء و روا شما ،بر والف گفتة شما دربار حاژر صژدیقة کبژر امّ االیمّژه
النجباء فاطمه ال هراء سالم اللِّه علیها وارد است.
فتطاه بهتجین زوتن عتر الس
از جمله حافظ ابد بکر بیهقی در تاریخ و حافظ ابن عبد البر در الستیتتب( )1و
____________________
 -1استیعاب ،ج ،3ص.1833
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میر سید علی همدانی در مر الرقجبی( )1و دیگران از علما شما نقی نمدده اند که رسدل اکژرم
فرمدد :فاطمه ویر نساء امتی؛ یعنی فاطمه

مکژرر مژی

بهترین زنان امت من است.

امام احمد بن حنبی در مسند( )2و حافظ ابد بکر شیراز در ن ول القرآن فی علی نقی می نمایند از محمّد بن حنفیّژه
از امیر المؤمنین

و ابن عبد البر در الستیتتب( )3ضمن نقی حاال فاطمه سالم اللِّه علیها و ودیجژه ام المژؤمنین از

عبد الدارث بن سفیان و ابد هریره ،و ضمن حاال ودیجه ام المؤمنین از ابد داود نقالً از ابد هریره و انس بن مالژک و
شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب  55ینتبیع الرار ( )4و میر سید علی همدانی در مدد سی دهم از مر الرقجبی از انس
بن مالک و نی بسیار از ثقا محدثین به طرق ودد از انس بن مالک روایت نمدده اند که رسدل اکرم

خری نسا العامل اربع مریم بنت عمرا و آسیه بنت مزاحم و خ جیه بنت خنیدل و فاَمه بنت حمم

فرمدد:
()5

وطیب در تت ی بغدال ( )6نقی می نماید که رسدل ودا این چهار زن را بهترین زنان عالم بحساب آورده آنگاه فاطمه
را در دنیا و آور بر آنها تفایی داده.
محمد بن اسماعیی بخار در صحیح( )3و امام لحمد بن حنبی در مسند( )8از عایشه بنت ابی بکر نقی می نمایند کژه
رسدل اکرم

به فاطمه فرمدد :یا فاَمه ابِّشنی فنا اهلل اصنطفیک و َهنرک َع نسنا العنامل و َع نسنا

السالم و هن خری دی .

()3

____________________
 -1مدد القربی ،ص.13
 -2مسند احمد ،ج ،1ص.322
 -3استیعاب ،ج ،4ص.1821
 -4ینابیع المدد ،ج ،2ص.54
 -5بهترین زنان عالمین چهارند :مریم دوتر عمران ،آسیه دوتر م احم ،ودیجه دوتر ودیلد ،فاطمه دوتر محمد

.

 -6تاریخ بیداد ،ج ،3ص.134
 -3صحیح بخار  ،ج ،6ص.134
 -8مسند احمد ،ج ،1ص.322
 -3ا فاطمه مهده و بشار باد تد را که وداوند برگ یده تد را و پاکی ه گردانیده است بر زنان عالمیان عمدماً و بر زنان اسالم وصدصژاً
و اسالم از همه دینی بهتر است.
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و نی بخار در صحیح( )1و مسلم در باب فاایی فاطمه در صحیح( )2و حمید در ااع بین الرصحیحین( )3و عبد
در جمع بین الصّحا الستِّه و ابن عبد البر در الستیتتب( )4ضمن حاال حار فاطمه
محمّد بن سعد کاتب در جلد دوم طبقات ( )6ضمن فرمدده ها رسدل اللِّه
هشتم در نقی حاال بی بی فاطمه(

و امام احمد در مساند( )5و

در مرض و بستر و بیمار و در جلد

) ،ضمن حدیث طدالنی (که وقت مجلس اجازه نقی آن را نمی دهد) مسژنداً از

عایشه ام المؤمنین نقی نمدده اند که رسدل اکرم

فرمدد :یا فاطمه لال ترضین ان تکدنی سیده نساء العالمین؛ یعنی

آیا تد راضی نیستی که سید زنان عالمین باشی؟
و ابن حجر عسقالنی این عبار را ضمن حاال بی بی در الصاتبه( )3نقی نمدده است؛ یعنی تد بهترین زنان عژالمین
هستی.

و نی بخار و مسلم در صحیحین ودد و امام ثعلبی در تفسیج( )8و امام احمد حنبی در مسند( )3و طبرانی در متج
الرکبیج( )12و سلیمان بلخی حنفی در باب  32ینتبیع الرار ّ ( )11از تفسیج( )12ابن ابی حاتم و منتقب( )13و حتک ( )14و وسیط
و واحد
____________________
 -1صحیح بخار  ،ج ،5ص.53
 -2صحیح مسلم ،ج ،3ص.143
 -3جمع بین الصحیحین ،ج ،3ص.145
 -4استیعاب ،ج ،4ص.1843
 -5مسند احمد ،ج ،6ص.282
 -6طبقا الکبر  ،ج ،2ص ،284ج ،8ص.23
 -3االصابه ،ج ،8ص.266
 -8تفسیر ثعلبی ،ج ،8ص.312 ،33
 -3مسند احمد ،ج ،1ص.223
 -12المعجم الکبیر ،ج ،11ص.325
 -11ینابیع المدد  ،ج ،2ص.325
 -12تفسیر ابن ابی حاتم ،ج ،122ص.236
 -13مناقب ،ص.222
 -14مستدرک ،ج ،3ص.183-188
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و حلیه النوریتء( )1حافظ ابد نعیم اصفهانی و فجالئد حمدینی( )2و ابن حجر مکِّی در ذیی آیه چهاردهم صارالع ( )3از
احمد و محمد بن طلحه شافعی در مطترب الرسئرل( )4و طبر در تفسیج( )5و واحد در السبتب الرن ول( )6و ابن میژازلی
شافعی در منتقب( )3و محب الدین طبر در یتض( )8و مؤمن شبلنجی در ور النبصت ( )3و زمخشژر در تفسایج( )12و
سیدطی در

الرانثر ( )11و ابن عساکر در تت ی ( )12و عالمة سمهدد در تات ی الرادیناه( )13و فاضژی نیشژابدر در

تفسیج( )14و قاضی بیااو در تفسیج( )15و امام فخر در تفسیج کبیج( )16و سید ابی بکر شهاب الدین علد در ص  22تا

 23باب اول رشفه الصاد من بحر فاایی بنی الرنبی الرهت ی( )13از تفسیج بغاری( )18و ثعلبژی و سایج مژال و منتقاب
الحاد( )13و کبیر و الوسط( )22طبرانی و سد و شیخ
____________________
 -1حلیة الدلیاء ،ج،3ص .221
 -2فراید حمدینی ،ج ،1ص.42
 -3صداعق المحرقه ،ص.132-163
 -4مطالب السؤول ،ص.43
 -5تفسیر طبر  ،ج ،24ص.13-16
 -6اسباب ن ول ،ص.251
 -3مناقب( ابن میازلی) ،ص.353 ،315
 -8ریاض النار  ،ص.182
 -3ندر االبصار ،ص.112
 -12تفسیر کشاف ،ج ،3ص.463
 -11در المنثدر ،ج ،6ص.3
 -12تاریخ (ابن عساکر) ،ج ،2ص.321 ،218
 -13تاریخ المدینه ،ج ،42ص.661
 -14تفسیر( نیشابدر ) ،ج ،5ص.23
 -15تفسیر بیااو  ،ج ،5ص.23
 -16تفسیر راز  ،ج ،23ص.166
 -13رشفة الصاد  ،ص.22
 -18تفسیر بید  ،ج ،4ص.124
 -13مناقب احمد ،ص.316
 -22معجم اوسط ،ج ،6ص.43
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عبد اللِّه بن محمد بن عامر شبراو شافعی در کتاب النتحتف( )1از حاکم و طبرانی و احمد و جالل الدین سژیدطی
در الحیتء الرای ( )2از تفاسیر ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابن مردویه و متج الرکبیج طبرانی و ابن ابژی حژاتم و حژاکم،
باالوره عمدم اکابر علماء شما (به استثناء عدّ قلیلی از متعصّبین و پیروان امدیها و دشمنان اهژی بیژت) از ابژن عبژاس
َّ
ُ ْ َ ْ َُ ُ ْ َ َْ َ ْ
(حبر امت) و دیگران نقی نمدده اند که وقتی نازل شد آیه  23سدره (42شدر ) :قنل ل ٰ أسنئُکم عُین ِه أجنرا إِل
ب َو َم ْ َی ْق ََت ْف َح َسنَه نَز ْد َ ُ
هل ِف ٰ
ال ْ َم َن َّد َه ِف الْ ُق ْر ٰ
یها ُح ْسنا ()3جمعی از اصژحاب عژرض کردنژد :یات سارل الرلّاها مان
ِ
ِ

قجالبت

الر ین فجض الرلّه علینت مر ّته ؟ قتل(صلى الهلل علیه وآره وسل )علیّ و فتطااه و الرحسان و الرحساین؛ یعنژی

ن دیکان شما کیانند که ودا واجب گردانیده است مدد و دوستی آنها را بر ما (یعنی در این آیه شریفه)؟ فرمدد“ :آنها
علی و فاطمه و حسن و حسین اند”.و در بعای از اوبار دارد و ابناهما؛ یعنی پسران آنها.
از این قبیی اوبار در کتب معتبر شما بسیار رسیده که وقت مجال نقی همه آنها را نمی دهد و در ن د علمژا شژما
این معنی به حدّ شیاع رسیده.
القجال شتفتی برارب حب الهل الربی
تا آنجا که ابن حجر متعصّب هم در صرالع ( )4و حافظ جمال الدّین زرند در متجالج الررصرل( )5و شیخ عبژد اللِّژه
شبراو در کتاب النتحتف( )6و محمّد بن علی صبان مصر در الستتف الرجالغبین( )3و دیگران از امام محمّد بن ادریژس
شافعی که از لیمه لربعه شما و رییس و پیشدا شافعیها می باشد نقی نمدده اند که می گفت:
____________________
 -1االتحاف ،ص.233
 -2احیاء المیت ،ص.25
 -3بگد(بامت)من از شما اجر رسالت ج این نخداهم که مدد و محبت مرا در حق ودیشاوندان من منظدر دارید-و هر کژه کژار نیکژد
انجام دهد ما بر نیکدییش بیف اییم.
 -4صداعق المحرقه ،ص.135
 -5معراج االصدل ،ص.25
 -6االتحاف ،ص.833
 -3اسعاف الراحبین ،ص.121
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ساااااارل الهلل حااااابّک

فااااجض ماااان الرلّااااه فاااای الرقااااجآن الو رااااه

یاااااات الهاااااال بیااااا

کفااااااتک ماااااان عظاااااای الرقااااااد الوّکاااا ا

()9

ماااان راااا یصاااالّ علاااایک ن صااااال رااااه

اینک از آقایان محترم با انصاف سؤال می کنم ،آیا وبر یک طرفه ا را که شما نقی نمددیژد ،بژا ایژن همژه اوبژار
صحیحة صریحه متفق علیه فریقین(شیعه و سنی)که از حد احصاء وارج است مقابله می کند؟!
آیا عقی قبدل می کند که رسدل اکرم

کسی را که وداوند در قرآن.

مجید مدد و محبت او را بر مردم فریاه قرار داده ،بگذارد و دیگران را بر او ترجیح دهد؟!
آیا تصدر هدا و هدس در آن حار می رود که بگدییم رو هدا دل ،عایشه را که هژیچ دلیلژی بژر افاژلیت او
نیست (ج آنکه همسر رسدل ودا و امّ المؤمنین بدده مانند سایر زنان پییمبر) از فاطمه ا که در قرآن مجیژد ،وژدا
متعال مددّ و محبّت او را فریاه و واجب قرار داده و آیة تطهیر در شأن او نازل و افتخار ورود در مباهله را به حکم
قرآن به او داده ،بیشتر دوست دارد؟!
شما ودد می دانید که انبیاء و اولیاء در پی هدا نفس نمی رفتند و ج ودا کسی را نمی دیدند؛ مخصدصژاً رسژدل
ودا واتم االنبیاء

که حقیقت حبّ فی اللِّه و بیض فی اللِّه بدده است و قطعاً دوست نمی داشته ،مگر کسی را که

ودا دوست داشته و دشمن نمی داشته ،مگر کسی را که ودا دشمن داشته.
چگدنه فاطمه ا که ودا محبّت و مددّ او را فریاه قرار داده ،می گذارد و دیگر را بر او ترجیح می دهد؟ پس
قطعاً اگر فاطمه سالم اللِّه علیها را دوست داشته ،برا آن بدده که محبدبیّت الهی داشته.
آیا عقی باور می کند که آن حار ترجیح دهد در محبت فرد  ،از افراد زنان ودد را بر کسی که ودد می فرمدد،
ودا او را برگ یده و محبّتش را بر مردم فریاه قرار داده؟!
____________________
 -1ا اهی بیت رسدل ودا محبت و دوستی شما واجب گردیده از جانب ودا که در قرآن نازل شده(اشاره بآیه فدق می باشژد) .کفایژت
می کند در عظمت قدر شما (آل محمد) آنکه هر کس بر شما صلدا نفرستد ،نماز او قبدل نخداهد شد.
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یا باید این همه اوبار صحیحه صریحه را که مدرد قبدل اکابر علماء فریقین می باشد و با آیا قژرآن مجیژد تأییژد
گردیده ،رد بنمایید یا این وبر را که بیان نمددید ،از مدضدعا مسلِّمه بدانید تا تناقض از بین برداشته شدد.
و اما دربار ولیفه ابی بکر که فرمددید آن حار فرمدده :احبّ مردان در ن د من ابی بکر می باشد میژایر دارد
با اوبار بسیار معتبر که از طریق روا ثقا و علماء ب رگ وددتان نقی گردیده که محبدب ترین مژردان امژت نژ د
پییمبر
علی(

علی

بدده است.

)محبربتجین مج الن و پیغابج بر

چنانچه شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب  55ینتبیع الرار از ترمذ نقی می کند از بریده کژه گفژت :کاتن الحابّ
الرنستء الری سرل الهلل(

()1

)فتطاه و من الرجاتل علی

و نی محمّد بن یدسف گنجی شافعی در باب  31کفایت الطالب مسنداً از امّ المؤمنین عایشه نقی نمدده که گفژت :مات
خل الهلل خلقت کتن الحبّ الری سرل الرلّه(

)من علیّ بن أبی طترب(

) ()2آنگاه گدید“ :این حژدیثی اسژت کژه

روایت نمدده او را ابن جریر در مناقب ودد و ابن عساکر دمشقی در ترجمه حاال علی

”.

و نی محی الدین و امام الحرم احمد بن عبد اللِّه شافعی در ذوایر العقبی( )3از ترمذ نقی مژی نمایژد کژه از عایشژه
سؤال نمددند که “کدام یک از مردم ن د رسدل ودا

محبدب تر بددند؟” گفت“ :فاطمه” .گفتند“ :از مردها چژه

کس محبدبتر بدد ن د آن حار ؟” گفت :زواهت علی بن أبی طترب؛ یعنی هم سرش علی ابن لبی طالب.

و نی از مخلص ذهبی و حافظ ابد القاسم دمشقی از عایشه نقی می نماید که گفت :مت أی

اال الحبّ الری الرنبای

صلىالهللعلیهوآرهوسل من علیّ و ن الحبّ الریه من
____________________
 -1محبدب ترین زنان ن د پییمبر فاطمه و از مردان علی

بدد(.ینابیع المدد  ،ج ،2ص.)23 ،54

 -2ولق نفرمدده وداوند ولقی را که محبدب تر باشد بسد رسدل اللِّه
ص.)361 ،324
 -3ذوایر العقبی ،ص.35
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از علی ابن لبی طالب(

)(.کفایژة الطالژب ،بژاب ،31

فتطاه (.)1
و نی از حافظ وجند از معاذه الیفاریه نقی می نماید که گفت“ :مشرف شدم ودمت رسدل اکرم

در وارج من ل بددند .به عایشه فرمدد :الن ه ال الحب الرجاتل الریّ و الکجمه علیّ فتعجفی حقّاه و

عایشه و علی
الکجمی مثرال ”.

در منژ ل

()2

و نی شیخ عبد اللِّه بن محمد بن عامر شبراو شافعی که از اجله علماء شما می باشژد ،در کتژاب النتحاتف بحابّ
النشجالف( )3و سلیمان بلخی در ینابیع و محمد بن طلحه شافعی در مطترب الرسؤول( )4از ترمذ از جمیع بن عمیر نقژی

می کنند که گفت“ :بت عاّه ال و ال الراؤمنین عتیشه فتی  .من الز الو سؤالل وار الز محبرب تجین الشخت
سرل خدال .عتیشه گف  :الز زوهت فتطاه و الز مج الن شرهج

علی بن أبی طترب

وا

”.

همین وبر را میر سید علی همدانی شافعی در مدد یازدهم مر ّ الرقجبای( )6نقی نمدده با این تفاو که جمیع گفژت:
“از عمّه ام سؤال کردم و جداب شنیدم”.
و نی وطیب ودارزمی( )3در آور فصی ششم منتقب از جمیع بن عمیر از عایشه این وبر را نقی نمدده است.
و نی ابن حجر مکِّی در آور فصی دوم از صداعق( )8بعد از نقی چهی حدیث در فای علی
و زواهت الحب الرجاتل الریه.

نقی نمدده که گفت :کتو فتطاه الحب الرنستء الری سرل الهلل

از ترمذ از عایشه
()3

____________________
 -1ندیدم مرد را محبدب تر باشد بسد رسدل ودا از علی و نه محبدب تر باشد بسد آن حار از فاطمه(.تلخیص ذهبی).
 -2این علی ،محبدب ترین مردان است بسد من و گرامی ترین آنها بر من .پس بشناس حق او را و گرامی بدار من لت او را.
 -3االتحاف بحب االشراف ،ص.3
 -4ینابیع المدد  ،ج ،2ص.424
 -5مطالب السؤول ،ج ،1ص.31
 -6مدد القربی ،مدد .11
 -3مناقب ودارزمی ،ص.63 ،33
 -8صداعق المحرقه ،ص.121
بدد.

 -3محبدب ترین زنان ن د پییمبر فاطمه و از مردان شدهرش علی
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و نی محمد بن طلحه شافعی در مطترب الرساؤول( )1بعد از نقی اوبار در این مدضدع که مفصّی است ،اظهار عقیده

و نظر می کند به این عبار  :فثب به النحت ی الرصحیحه و النخبت الرصاجیحه کارن فتطااه کتوا الحاب الرای
سرل الهلل من غیجهت و الوهت سید وستء الهل الرجنه و الوهت سید وستء ه
پس این مطلب با دالیی عقی و نقی ثابت است که علی و فاطمه

النمه و سید وستء الهل الرادینه (.)2
محبدب ترین ولق بددنژد نژ د رسژدل اللِّژه

و از همه این اوبار مهم تر بر اثبا محبدبیت علی و تقدم بر دیگران در ن د پییمبر ،وبر معژروف طیژر مشژد
است که به آن حدیث کامالً ثابت می شدد علی محبدب ترین تمام امت بدد ن د آن حار و البته وددتژان بهتژر مژی
دانید که حدیث طیر بقدر معروف است ن د فریقین (شیعه و سنی) که احتیاج به نقی سند ندارد ،ولی برا م ید بینایی
آقایان محترمین اهی مجلس که امر بر آنها مشتبه نشدد و گمان ننمایند شیعیان این قبیی احادیث را جعی می نمایند ،بژه
بعض از آن اسناد که در واطر دارم اشاره می نمایم:
حدی طیج مشری
بخار و مسلم و ترمذ ( )3و نسایی و سجستانی در صحت معتبره ودد و امام احمد بن حنبی( )4در مسند و ابن ابی
الحدید در شج وه الربالغه( )5و ابن صباغ مالکی در فصرل الراهاّه( )6و سلیمان بلخی حنفی باب  8ینتبیع الرار ( )3را
اوتصاص بحدیث طیر و نقی روایا آن داده و از احمد بن حنبی و ترمذ و مدفق بن احمد و ابن میازلی
____________________
 -1مطالب الؤول ،ص.33
 -2به این احادیث صحیحه و اوبار صریحه ثابت گردیده که فاطمه محبدب ترین همه بدد بسد رسدل ودا (
او سید زنان اهی بهشت و سید زنان این امت و سید زنان اهی مدینه بدده است.
 -3صحیح ترمذ  ،ج ،3ص.322
 -4مسند احمد ،ج ،15ص.185
 -5شر نهج البالحه ،ج ،18ص.185
 -6فصدل المهمه ،ج ،1ص.223
 -3ینابیع المدد  ،ج ،1ص.135
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) از حیر او؛ زیرا که

و سنن لبی داود از سفینه مرری الرنبی و انس بن مالک و ابن عباس روایت نمدده تا آنجا که گدید“ :حدیث طیر را

بیست و چهار نفر از انس نقی نمدده اند و مخصدصاً مالکی در فصرل الراهاّه به این عبار ندشته :و ذر
الرنقل فی کتب النحت ی الرصحیحه و النخبت الرصجیحه عن الو

بن متر

الواه صاح

 .والصه معنا آنکه به صحت پیدسته ،نقی

حدیث طیر در کتب احادیث صحیحه اوبار صریحه از انس بن مالک و سبط ابن جدز در ت کج ( )1از فاایی احمد و
سنن ترمذ و مسعدد در مجوج الر هب( )2به آور حدیث که دعا پییمبر و اجابت آن باشد ،اشاره نمدده است و امام
ابد عبد الرحمن نسایی در حدیث نهم خصتئص الرتلری( )3و حافظ بن عقده و محمد بن جریر طبژر هژر یژک کتژابی
مخصدص در تداتر و اسانید این حدیث از سی و پنج نفر از صحابه از انس ندشته اند و حافظ ابد نعیم کتژاب ضژخیمی
در این باب ندشته است.
والصه ،اکابر علما شما همه تصدیق نمدده و در کتب معتبره ودد ثبت نمدده اند این حژدیث شژریف را؛ چنانچژه
عالمه محقق زاهد ،عادل بارع ثقه سید میر حامد حسین دهلد که شما آقایان نظر بقرب جدار بمکان ایشان بهتژر مژی
دانید مقام علم و عمی و تقدا ایشان را که در هندوستان اظهر من الشمس بدده است ،یکی از مجلدا بژ رگ کتژاب

عبقت

النورال ( )4ودد را با آن قطر و عظمت ،اوتصاص به حدیث طیر مشد داده است و تمام اسناد معتبره کتب عالیه

علماء ب رگ شما را در آنجا جمع نمدده که الحال نظر ندارم که به چند سند این حدیث را نقی نمدده آن قدر مژی دانژم
که وقت قرایت اسناد آن حدیث ،مبهد شدم از زحما و ودما مهمّ آن سید جلیی القدر که یک حدیث کدچکی را
چگدنه متداترا فقط از طریق شما ها ثابت نمدده است که والصه و نتیجه تمامی آن اوبار اینست که کافِّژه مسژلمین از
شیعه و سنِّی در هر دوره و زمان ،اقرار و اعتراف و تصدیق به صحت این حدیث نمدده اند که روز زنی مژرغ بریژانی
جهه رسدل اکرم واتم االنبیاء

به هدیه آورد .آن حار قبی از تناول مرغ بریان ،دست نیاز به

____________________
 -1تذکر الخداص ،ص.45
 -2مروج الذهب ،ج ،2ص.43
 -3وصایص العدلی ،ص.51
 -4عقبا االندار ،ج ،1ص.22
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دربار حار بی نیاز بلند نمدده ،عرض کرد :الرله الئتنی بتحب خلق

حتی ی کل متای مان ها ال

الری و الری

الرطیج فجتء علی فتکل مته (.)1

و در بعای از کتب شما مانند فصرل الراهاّه مالکی و تاریخ حافظ نیشابدر و کفتی

الرطتراب گنجژی شژافعی و

مسند لحمد و حیر آن که نقی از انس بن مالک می نمایند ،به این طریق ذکر نمدده اند که لنس گفت:
مشغرل الین عت بر سه مجتبه علی

“پیغابج

بد ز  .سرل خدال فجمر  :وال

ختوه آمدا من ع

کن .هاین که علی وال شدا حضج فجمر  :مت حبس

بتز الش الز من؛ خدال تر ال حا کند! عجض کج  :سه مجتبه بج
حضج فجمر  :الو
شات ال شنیدی

وس

آو

و الو ال پنهتن وار  .مجتبه سای بات پات
عنی یجحا

الهلل؛ چاه چیا تار ال

ختوه آمد و الین مجتبه سای السا کاه خادم

ساید .

چه چی تر ال بتین عال وال الش که علی ال متوع الز و و شدی .عجض کج  :حقیق المج الینس که عتی
الشت ی

وفج الز قر من صتحب الین مقت شر .

حال از آقایان محترم سؤال می کنم که آیا ودا متعال دعا و دروداست رسدلش واتم االنبیاء را اجابت فرمدده یا
رد نمدده؟
شی  :بدیهی است چدن وداوند در قرآن کریم وعد اجابت دعدا نمدده و نی می داند که پییمبر با عظمژت هرگژ
در وداست بی جا نمی کند ،قطعاً وداهش و تقاضا آن حار را پیدسته قبدل و اجابت می نمدده.
العی :پس در این صدر حار لحدیّت جیِّ و عال محبدب تژرین ولقژش را اوتیژار و انتخژاب نمژدده و نژ د
پییمبرش ارسال داشته و آن محبدب ب رگدار از میان همه امّت که منتخب از همة ولق و محبدبترین همه امّت ن د وژدا
و پییمبر بدده علی بن لبی طالب

بدده است.

چنانچه علماء ب رگ وددتان تصدیق این معنی را نمدده اند؛ مانند محمّد بن طلحه شافعی که از فقهاء و لکابر علماء
شما بدده است در اوایی فصی پنجم از باب اول مطالب السؤول( )2به مناسبت حدیث رایت و حژدیث طیژر قریژب یژک
صفحه با بیانا
____________________
“ -1پروردگارا بفرست ن د من محبدب ترین ولق ودد را ن د تد و ن د من تا بخدرد با من از ایژن مژرغ بریژان ”.در آن حژال علژی
آمد و ودرد با آن حار از آن مرغ بریان (کفایة الطالب ،ص.)145
 -2مطالب السؤول ،ج ،1ص.33

364

را در میان تمام امت به محبدبیژت نژ د وژدا و پییمبژر

شیرین و تحقیقا نمکین ،إثبا مقام با عظمت علی

نمدده و ضمنا گدید :و أ ال الرنبی الن یتحق الرنتس ثبر ه الرانقبه الرسنیه و الرصفه الرتلیه الرتی هی أعلی ات
الراتقین رتلی

الخ (.)1

و نی محمّد بن یدسف گنجی شافعی حافظ و محدث شام در سال  658در باب  33کفتی الرطترب فی منتقب علی
بن أبی طترب

( )2بعد از نقی حدیث طیر از چهار طریق با اسناد معتبره ودد از لنس و سفینه گدید“ :محژاملی در

ج ء نهم امالی ودد این حدیث را آورده”.آنگاه گدید:
“ الین حدی ا نر والضحه الس بج الینکه علی
آوکه خدال وعد ال
أحبّ خل

الحبّ خل الس بسری خدالی تتتری و ال لّ نیال باج الیان متنایا

عتی سرل خر ال مستجتب فجمتید .چرن سرل الکج

ال بسری آن حضج فجستت و آن علی

عت وار ا خدال ه فار ی الاتبا فجمار

بر ”.

آنگاه گدید“ :حدیث طیر مشد منقدل از لنس را حاکم لبد عبد اللِّه حافظ نیشابدر از هشژتاد و شژش نفژر نقژی
نمدده که تمام آنها از لنس روایت نمدده اند و اسامی تمام آن هشتاد و شش نفر را ثبت نمژدده( ”.طژالبین مراجعژه بژه
کفایت الطالب( )3باب  32نمایند) اینک آقایان محترم انصاف دهید! آیا این حدیثی که شما نقژی نمددیژد ،مژی تدانژد بژا
لحادیث معارض و مخصدصاً حدیث رایت و این حدیث با عظمت طیر مشد مقابله نمایند؟ قطعاً جداب منفژی اسژت.
پس به یک حدیث یک طرفة شما در مقابی لحادیثی که جمیع لکابر علماء شما (باستثنا معدود متعصّب عندد) نقژی
و تصدیق به صحت آن نمدده اند ،هرگ نمی تدان اتخاذ سند نمدد .بلکه در ن د ارباب تحقیق جر و تعدیی ،مژردود و
بی اعتبار می باشد.
شی  :گمان می کنم شما تصمیم گرفته اید که آنچه ما بگدییم ،قبدل ننمایید و با اصرار زیاد رد نمایید.
____________________
 -1اراده نمدد پییمبر که محقق نماید بمردم ثبد این منقبت سنیه و صفت علیه ا را (که محبدبیت ن د ودا و رسدل است) که بژاالترین
درجا پرهی کاران است ،برا علی

.

 -2کفایة الطالب ،باب ،33ص.156-145
 -3همان ،ص.156
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بیتن حقیق
العی :ویلی تعجب می کنم از مثی شما شخص عالمی ،در حادر این همه شاهد حاضر در مجلس ،چنین نسبتی به
داعی بدهید ،کدام وقت آقایان دلیلی که مطابقة با علم و عقی و منطق نماید ،اقامه نمددید که داعی لجاج نمدده و قبژدل
ننمددم تا مدرد سرزنش شما قرار گیرم؟ از حدل و قده پروردگار بیرون روم اگر در وجدد من ذرّه ا لجژاج و عنژاد و
تعصّب جاهالنه باشد یا با آقایان برادران اهی تسنِّن عمدما و وصدصا نظر عداوتی داشته باشم!
ودا را شاهد و گداه می گیرم که در مناظرا با یهدد و نصار و هندد و براهمه و بهایی ها بی قابلیت در ایران و
قادیانیها در هندوستان و یا با ارباب مادّه و طبیعت و سایر منحرفین لجاجی در کار نبدده در همه جا و همه وقت ،ودا
را در نظر گرفته و پیدسته هدف من حق و ابراز حقیقت رو قداعد علم و عقی و منطق و انصاف بدده.
با مردمان کافر و مرتد و نجس ،لجاجت ننمدده ام تا چه رسد به شما که برادران مسلمان ما هستید .همه اهژی یژک
ملت و شریعت و یک قبله و یک کتاب و تابع احکام یک پییمبر می باشیم .منتها یک اشتباهاتی از اول در می و دماغ
شماها وارد و رو عاد طبیعت ثاند شده باید با مروحه منطق و انصاف بر طرف شدد .بحمد اللِّه شما عالم هستید.
فقط اگر مختصر از عاد و پیرو اسالف و تعصّب دور شدید و در دایره انصاف وارد گردید ،به نتیجژه کامژی مژی
رسیم.
شی  :ما طریقه مناظرا شما را با هندد و براهمه در شهر الهدر در روزنامه ها و مجال هفتگی وداندیم و ویلژی
هم مسرور شدیم و هندز به مالقا شما نایی نشده در ودد عالقه قلبی بشما احساس نمددیم .امید است وداوند بما و
شما تدفیق دهد تا حق و حقیقت آشکار شدد .ما معتقدیم چنانچه در اوبار ودشه ا باشد بژه فرمژدده وددتژان بایژد
مراجعه به قرآن کریم نمدد .اگر در فایلت ولیفه ابی بکر رضی اللِّه عنه و طریقة والفت ولفژاء راشژدین رضژی اللِّژه
عنهم احادیث را مخدوش بدانید آیا در دالیی از آیا قرآن کریم هم شما ودشه وارد وداهید نمدد؟
العی :ودا نیاورد آن روز را که داعی ودشه در دالیی قرآنی و یا احادیث
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صحیحه بنمایم؛ فقط چی

که هست با هر فرقه و قدمی حتِّی منحرفین و مرتدّین از دین هم وقتی روبه رو شژدیم،

بر حقِّانیت ودد استدالل بآیا قرآن مجید می نمددند؛ چه آنکه آیا قرآن مجید ذو معانی می باشد .لذا واتم االنبیاء
برا جلدگیر از زیاده رو ها اشخاص و حلط انداز ها آنها ،قرآن را تنها ودیعه میان امت نگذارد ،بلکه باتفاق

علماء فریقین (شیعه و سنِّی) چنانچه شبها قبی عرض کردم ،فرمدد :الوی تت ک فیک الرثقلین کتتب الرلّه و عتجتی مات
الن تاسّکت بهات فقد وجرت و در بعض از روایا فرمدد :رن تضلّرال البدال ()1به همین جهژت معنژی و حقیقژت و شژأن
که مبیّن حقیقی قرآن است و بعد از آن حار از عدل قرآن که عتژر و
ن ول قرآن را باید از ودد رسدل اللِّه
َ ْ َ ُ َ ْ َ ِّ ْ
ْ ُْ
نر ِإ کننتُ ْم ل ٰ
ک
اهی بیت آن حار اند سؤال نمدد .لذا در آیه  3سدره (21انبیاء)فرمژدده اسژت :فسنئُنا أهنل اَّل ِ
ََْ َ
تعُ ُمن (.)2
الهل ذکج آل محادالود
مراد از اهی ذکر ،علی و لیمه از اوالد آن حار

اند که عدیی القرآنند؛ چنانچه شیخ سلیمان بلخی حنفژی در

ینتبیع الرار ( )3باب  33چاپ اسالمبدل از (تفسیر کشف البیان) امام ثعلبی نقالً از جابر بن عبد اللِّه انصژار آورده کژه
فرمدد“ :ما (واندان رسالت) اهی ذکژر هسژتیم ”.چژدن

گفت :قال علی ابن لبی طالب نحن اهی الذکر؛ یعنی علی

ذکر یکی از نامها قرآن است و آن واندان جلیی اهی قرآن اند؛ به همین جهت است کژه علمژاء مژا و شژما در کتژب
ّ
ّ ّ
می فرمدد :سُنین قبل ا تفق وین سُنین ع کتاب اّلل فانه لیس م آیه ال
معتبره ودد نقی نمدده اند که علی
ّ
و ق عرفت بُیل نزلت ام نهار ام ف سهل ام ف جبل و اهلل ما نزلت آیه ال و ق عُمت فیما نزلت و ای
____________________
 -1بدرستی که من می گذارم در میان شما دو چی ب رگ را :کتاب ودا و عتر من .اگر تمسک جستید به این هر دو (کتژاب و عتژر )
نجا یافته و هرگ گمراه نخداهید شد( ”.مراجعه شدد به (جلسه سدم) همین کتاب).
( -2ا رسدل ما بامت بگد) که شما ودد اگر نمی دانید ،بروید از اهی ذکر و دانشمندان امت (یعنی آل محمد که اعلم از همه بددند) سؤال
کنید.
 -3ینابیع المدد  ،ج ،1ص.12 ،353
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نزلت و َع م انزلت و ا رب وهب ل لسانا َُقا و قُبا عقنل (.)1
پس استدالل بهر آیه ا از آیا قرآن باید مطابقه با مفهدم حقیقی و بیان مفسّرین
واقعی بنماید ،و االِّ هر کس از پیش ودد و رو ذوق و فکر و عقیده ودد بخداهد آیا قرآن را معنی بنماید اثر
ج اوتالف کلمه و تشتِّت آراء نخداهد داشت اینک با تدجه به این مقدمه ،وداهش می کنم آیه منظژدر وژدد را بیژان
فرمایید چنانچه مطابقه با واقع نماید به جان و دل پذیرفته و بر سر ودد جا دهم.
وقل آیه

طجیقه خالف خلفتء ال بته و ارالب آن

ُ َ َّ َ ُ ُ ٰ َ َّ َ َ َ ُ َ ٰ ُ َ َ ْ ُ
ک ٰفنار ُر َْحٰنا ُ
اَّلین معنه أ ِشن ا َع ال
اّلل و ِ
شی  :در آیه  23سدره ( 48فتح) صریحا می فرماید :حمم رسنل ِ
ِ
ْ َ َ ُ َّ
ْ
ْ ُ َ َ ْ
َ ٰ
ٰ ُ
اه ْم ف ُو ُجنهه ْم م ْ أَثَر الس ُ
جن ِد  )2( .این آیه شژریفه از
اّلل َو ِرض ٰنانا ِسیم
بَین ُه ْم ت ٰراه ْم ُرکعا ُس َّج ا یَبتَغن فضال ِم
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
جهتی فای و شرف لبی بکر رضی اللِّه عنه را ثابت می کند و از جهه دیگر طریقه والفت ولفاء راشژدین رضژی اللِّژه
عنهم را معیّن می نماید .به والف آنچه جامعه شیعه ادعا می نمایند که علی کرم اللِّه وجهه ولیفة اول می باشد این آیه
صراحتاً علی را ولیفه چهارم معرفی می نماید.
العی :از ظاهر آیه شریفه چی

که دلیی بر طریقة والفت ولفاء راشدین و فای لبی بکر باشد ،دیده نمژی گژردد.

البته الزم است تدضیح دهید که این صراحت در کجا آیه است که مکشدف نمی باشد.
____________________
“ -1سؤال کنید از من قبی از آنکه مرا نیابید سؤال کنید مرا از کتاب ودا؛ زیرا که نیست آیه ا از قرآن اال آنکه من می شناسم در شژب
نازل گردید یا روز؛ در زمین همدار یا کده سخت؛ به ودا قسم نازل نگردیده آیه ا از قرآن مگر به تحقیق می دانم در چه چی نازل شده
و در کجا نازل گردیده.و بر چه کس ن ول یافته! زیرا که پروردگار من بمن زبان فصیح و قلب گیرنده مرحمژت فرمژدده اسژت( ”.ینژابیع
المدد  ،ج ،1ص.)315
 -2محمد (

) فرستاده ودا است و یاران و همراهانش بر کافران بسیار سخت دل و با یکدیگر بسیار مشفق و مهربان انژد .آنژان را

بسیار در حال رکدع و سجدد بنگر که فای و رحمت ودا و ودشندد او را می طلبند .بر روسارشان از اثر سجده نشانها ندرانیژت
پدیدار است.
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َّ
ُ
اَّلین َ َم َعنه
شی  :داللت آیه بر فایلت و شرافت ولیفه ابی بکر رضی اللِّه عنه آنست که در اول آیه با کلمژه َو ِ
اشاره به مقام آن مرد شریف شده که در لیله الیار با پییمبر

بدده است.

َّ
ُ
اَّلی َ َم َعه لبی بکژر
و امّا طریقة والفت ولفاء راشدین در این آیه ،با کمال صراحت واضح است؛ زیرا مراد از َو ِ
َ َّ ُ َ َ ْ ُ َّ
ار عمر بن الخطِّاب است کژه بسژیار
است که در حار ثدر لیله الهجره با پییمبر بدده است و مراد از أ ِش ا َع الکف ِ
َ ُ
ُ ََ َْ
نیماه ْم ِِف
ْحا ُ بَین ُه ْم عثمان بن عفِّان است که بسیار رقیق القلب و رحم دل بژدده؛ ِس
شدید العمی بر کفِّار بدده و ر
ّ ْ ََ
ُ
ُو ُجن ِه ِهم ِم أث ِر السجن ِد علی بن لبی طالب کرم اللِّه وجهه می باشد.
امیدوارم با نظر پاک شما مدافقت نماید و تصدیق نمایید حق با ما است که علی را ولیفة چهارم می دانیم نه ولیفژة
لول؛ که وداوند هم در قرآن او را در مرتبه چهارم نام برده.
العی :متحیرم چگدنه جداب عرض نمایم که تصدر حرض رانی نشدد ،ولی اگر با نظر انصاف بدون تعصّب بنگریژد
تصدیق وداهید فرمدد که حرضی در کار نیست بلکه حرض کشف حقیقت است.
گذشته از آنکه ارباب تفاسیر در شأن ن ول آیه شریفه چنین بیژانی ننمژدده انژد ،حتِّژی در تفاسژیر بژ رگ علمژا
وددتان ،و اگر چنین آیه ا در قرآن راجع به لمر والفت بدد ،روز اوّل بعد از وفژا رسژدل لکژرم
اعتراضا علی

در مقابژی

و بنی هاشم و کبار از صحابه که سرپیچی از بیعت نمددند ،تمسّک به شاخ و برگها بی می نمی

نمددند.
با نقی آیه ،جداب مسکت بهمه می دادند .پس معلدم است آیه را به این معنی که شما نمددید ،دست و پاهایی اسژت
که بعدها تفسیر بما ال یرضی صاحبه نمددند؛ زیرا هیچ یک از اکابر مفسرین وددتان از قبیژی طبژر و امژام ثعلبژی و
فاضی نیشابدر و جالل الدین سیدطی و قاضی بیااو و جار اللِّه زمخشر و امژام فخژر راز و حیژر هژم چنژین
معنایی ننمددند .پس شما از کجا می گدیید و از چه وقت این معنی و بدست چه اشخاصی جلده نمدده ،نمی دانم .عالوه
در ودد آیه شریفه ،مدانع علمی و ادبی و عملی در کار است که ثابت می کند هر کس قایی به این
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قدل شده ،دست و پا بیجایی زده و متدجه نشده است به آنچه علما ب رگ وددتان در اوّل تفاسیرشژان نقژی از
ّ
نمدده اند که فرمدد :م فرس القرآ برأیه فمقع ه ف انلار )1( .اگر بگدیید تفسیر نیست تأویی است،
رسدل اکرم
شما که باب تأویی را مطلقاً مسدود می دانید .عالوه بر آنکه این آیه شریفه علماً و ادباً و اصطالحاً بژر وژالف مقصژدد
شما نتیجه می دهد.
شی  :انتظار نداشتم که جنابعالی در مقابی آیة با این صراحت هم استقامت کنید .البته اگر ایراد باین آیه بر وژالف
حقیقت دارید ،بیان نمایید تا کشف حقیقت شدد.
ورالب :قبله صاحب وداهش می کنیم همان قسمی که تا کندن تقاضاها ما را پذیرفته اید و مطالژب را بژه قسژمی
ساده بیان نمددید که تمام جلساء مجلس و حایبین بهره مند شدند ،اینجا هژم ویلژی بیشژتر رعایژت سژادگی در کژالم
بفرمایید که مدجب امتنان همگی ما است چدن همین آیه است که پیدسته برا ما قرایت شده و همه مژا را مجژذوب و
محکدم بحکم قرآن نمدده اند.
العی :اوالً عظمت آیه و نقی قدل بازیگران چنان آقایان را مجذوب نمدده که از تدجه بباطن و ضژمایر آیژه حافژی
شده اید و اگر وددتان مختصر تدجهی بترکیبا نحد و معانی ادبی آن می نمددید ،بر وددتان معلدم می شژد کژه بژا
هدف و مراد شما ابدا مطابقت نمی دهد.
شی  :متمنی است وددتان ضمایر و ترکیبا را بیان نمایید ببینیم چگدنه مطابقت نمی دهد.
العی :اما از جهت ترکیبی آیه شریفه ،وددتان بهتر می دانید که ترکیب این آیژه علژی االقژد از دو حژال وژارج
َ َّ
ُ
اَّلی َ َم َعه عطف بر محمّد و اشدّاء وبر آن و آنچه بعژد از آن
نیست :یا محمد مبتداء است و رسدل اهلل عطف بیان ،و ِ
َ َّ
ُ
اَّلی َ َم َعه مبتداء است و اشدّاء وبر آن و آنچه بعد از آن است ،وبر بعد از وبر.
است ،وبر بعد از وبر و یا و ِ
____________________
 -1هر کس تفسیر کند قرآن را به رل وددش ،پس نشیمنگاه او در آتش است(.مشابه این روایت در تفسیر جامع البیان ،ج ،1ص.)54
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رو این قداعد اگر بخداهیم آیه را مطابق عقیده و گفتة شما معنا بنماییم ،دو قسم معنی ظاهر می شدد :اگژر محمژد
َّ
ُ
اَّلی َ َم َعه معطدف بر مبتداء و آنچه بعد از آنست وبر بعد از وبر معنا آیه چنین می شدد که محمّژد
مبتدا باشدَ ،و ِ
ابی بکر و عمر و عثمان و علی است.
َّ
ُ
اَّلی َ َم َعه مبتدا باشد و اشداء وبر آن و آنچه بعد از آن است وبر بعد از ،وبر معنا آیه چنین می شدد
و اگر َو ِ
که ابی بکر و عمر و عثمان و علی است .بدیهی است هر طلبة مبتد می داند که این نحد از کالم حیر معقدل و وژارج
از نظم ادب است.
عالوه بر این ،اگر مقصدد از این آیه شریفه ،ولفا اربعه بددند ،بایستی در فاصله کلما (و)عاطفه گذارده می شد تا
مطابقت با مقصدد شما نماید و حال آنکه بر والف این معنی می باشد.
جمیع مفسّرین وددتان این آیه شریفه را به حساب تمام مؤمنین آورده اند؛ یعنی می گدیند اینها صفا تمام مؤمنین
است.
و ظاهر آیه ودد دلیی است که این معانی تماماً صفا یک نفر است که از اول با پییمبر بدده نه چهژار نفژر .و اگژر
بگدییم آن یک نفر علی امیر المؤمنین

بدده است ،با مطابقة عقی و نقی اولی بقبدل است تا دیگران.

الستدنل بآیه غت و ارالب آن
شی  :عجب است که شما می فرمایید جدل نمی کنم و حال آنکه الحال در مجادله هستید! مگر نه اینست که وداوند
ْ
ْٰ
َ َ ْ َ َ َ ُ ٰ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ ٰ َ ْ َ ْ ْ ُ
ٰ
نار إِذ
در آیه  42سدره ( 3تدبه) صریحاً می فرماید :فق نرصه اّلل إِذ أخرجه ِ
اَّلی کفروا ث ِاین اثن ِ إِذ همنا ِف الغ ِ
َُ ُ
َ ْ َ ْ َّ ٰ َ َ َ ٰ َ َ ْ َ َ ٰ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ ُ ُ َ ْ َ
ٰ
ْ
َ
نل ل ِ ٰ
()1
کینته عُی ِه و أی ه ِِبنند لم تروها .
یق
اح ِب ِه ل ٰ حتز إِ اّلل معنا فأنزل اّلل س ِ
ص ِ

____________________
 -1البته وداوند او را (که رسدل اللِّه باشد) یار وداهد کرد .چنانکه هنگامی که کفار آن حار را از مکه وارج کردند ،وژدا یژاریش
کرد .آنگاه یکی از آن دو تن که در حار بددند (یعنی رسدل اللِّه صلى اهلل علیه وآله وسلم) به رفیق و هم سفر ودد (ابژد بکژر کژه پریشژان و
ماطرب بدد) فرمدد :مترس که ودا با ما است! آن زمان ودا و قار و آرامش واطر بر او(یعنی رسدل اللِّه ص)فرستاد و او را بژه سژپاه و
لشکرها حیبی ودد که شما آن را ندیده اید ،مدد فرمدد.
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این آیه عالوه بر آنکه مؤید آیه قبی است و ثابت می کند معنا

َ َّ
ُ
اَّلی َ َم َعه را که ابی بکر در حار لیلژه الهجژره
و ِ

با رسدل ودا بدده ،ودد این مصاحبت و با پییمبر بددن ،دلیی ب رگی است بر فایلت و شرافت ابی بکر بر تمژام امژت؛
برا آنکه پییمبر

چدن می دانست بعلم باطن که ابی بکر ولیفة او است و وجدد ولیفه بعد از او الزم است ،باید

او را هم مانند ودد نگهدار بنماید .لذا او را با ودد برد تا به دست دشمن گرفتار گرفتار نشدد و این عمی را با احد
از مسلمین نکرد ،پس بهمین جهت حقِّ تقدّم والفت برا او ثابت است.
العی :هرگاه آقایان ساعتی لباس تسنِّن را از ودد دور کنید و از تعصّب و عاد بیرون آیید و مانند یک فرد بیگانه
و والی از نظر تعصّب ،در اطراف این آیه شریفه بنگرید وداهید تصدیق نمدد که آن نتیجه ا که مقصدد شژما اسژت از
این آیه بدست نمی آید.
شی  :ودب است اگر دالیی منطقی بر والف مقصدد هست ،بیان فرمایید.
العی :تمنا می کنم از این مرحله صرف نظر نمایید؛ زیرا کالم کالم می آورد .آنگاه ممکن است بعای از مردمان بی
انصاف با نظر عناد بنگرند و تدلید نقار شدد و تصدر رود که ما می وداهیم اهانت بمقام ولفاء نماییم و حال آنکه مقژام
هر فرد محفدظ است احتیاج به تفسیر و تأویی بی جا ندارند.
شی  :وداهش می کنم طفره نروید و مطمئن باشید دالیی منطقی تدلید نقار نمی کند بلکه کشف حجب می شدد.
العی :چدن نام طفره بردید ،ناچارم مختصر جداب عرض نمایم تا بدانید طفره ا در کار نبدده ،بلکه رعایت ادب
در گفتار را نمددم .امید است به مقاال داعی ودرده نگیرید و با نظر انصاف بنگرید؛ چه آنکه جداب از ایژن گفتژار را
محققین علماء به طرق مختلفه داده اند .اوّالً جمله ا فرمددید ،ویلی تعجب آور و بی فکر بدد که چژدن رسژدل اکژرم
می دانست ابی بکر ولیفه بعد از او وداهد بدد و حفظ وجدد ولیفه بر آن حار الزم بدد لژذا او را بژا وژدد
برد.
جداب این بیان شما بسیار ساده است؛ چه آنکه اگر ولیفه پییمبر منحصر به ابی بکر بدد ،ممکن بدد چنین احتمژالی
داد ،ولی شما ودد معتقدید به والفت ولفاء راشدین و آنها چهار نفر بددند .اگر این برهان شما صحیح و حفظ وجدد
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هر چهار ولیفه را که حاضر در مکِّه بددند با ودد ببرد

ولیفه در مقابی وطرا الزم بدد ،می بایستی پییمبر

نه آنکه یکی را ببرد سه نفر دیگر را بگذارد بلکه یکی از آنها را در معرض وطر شمشیرها قرار دهد و در بسژتر وژدد
به وداباند که محققاً آن شب بستر پییمبر

مخطدر بدده و در معرض حمله دشمنان بدد.

ثانیاً بنابر آنچه طبر در ج ء سیم تت ی ودد ندشته ،لبد بکر از حرکت آن حار وبر نداشته ،بلکژه وقتژی نژ د
علی

رفت و از حال آن حار جدیا شد ،علی

فرمدد“ :به حار رفتند .اگژر کژار دار نژ د آن حاژر

بشتاب!” ابی بکر شتابان رفت در وسط راه بآن حار رسید و ناچار به اتفاق آن حار رفتند .پس معلدم می شدد
که حار او را با ودد نبرد ،بلکه او بی اجازه رفت و از وسط راه با آن حار رفت.
بلکه بنابر اوبار دیگر ،بردن ابی بکر تصادفی و از ودف فتنه و وبر دادن به دشمنان بدده .چنانکژه علمژاء منصژف
وددتان اقرار باین معنی دارند که از جمله شیخ ابد القاسم بن صباغ که از مشاهیر علما وددتان است ،در کتاب الندر
و البرهان در حاال رسدل اکرم

از محمّد بن اسحاق از حسّان بن ثابت انصژار روایژت نمژدده “کژه قبژی از

هجر آن حار  ،جهت عمره به مکِّه رفتم .دیدم کفِّار قریش ،سبّ و قذف می نماینژد اصژحاب آن حاژر را .در

همان اوان ،المج سرل الرلّه صلىالهللعلیهوآرهوسل علیّت فنت فی فجالشه و خشی من البن البی قحتفه الن یادرّه علیاه
فتخ

مته و مضی الری الرغت (.)1

ثالثاً ویلی بجا بدد محیِّ استشهاد و جهت فایلت را در آیه بیان می نمددید که مسافر و همراه بددن با رسدل ودا
چه دلیلی بر اثبا والفت دارد.
شی  :محی استشهاد معلدم است .اوّالً مصاحبت با رسدل اللِّه و اینکه وداوند او را مصاحب رسدل اللِّه می وداند.
َّ َّ َ َ
اّلل َم َعنا .
ثانیاً آنکه از قدل آن حار که وبر می دهد ،إِ
____________________
را که در فراش آن حار بخدابد و ودف داشت از اینکه ابی بکر کفار را داللت و راهنمایی کنژد بژه
 -1امر کرد رسدل ودا علی
رسدل ودا .پس او را مصاحب ودد قرار داده و بجانب حار روانه شدند.
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ثالثاً ن ول سکینه از جانب ودا در این آیه بر ابی بکر ب رگ تر دلیی شژرافت اسژت و مجمژدع ایژن دالیژی اثبژا
افالیّت و حق تقدم والفت را برا او می نمایند.
العی :البته احد انکار مراتب ابی بکر را نمی نماید که او پیرمرد مسلمان و از کبار اصحاب و پدر زن رسدل وژدا
بدده ،ولی این دالیی شما برا اثبا فایلت واص و حق تقدم در والفت مکفی نمی باشژد.اگژر بخداهیژد در
مقابی بیگانه بی حرضی ،با بیاناتی که در اطراف این آیه شریفه نمددید ،اثبا فایلتی وژاص بژرا او بنماییژد ،قطعژاً
مدرد اعتراض قرار وداهید گرفت؛ زیرا در جداب شما وداهند گفت ،تنها مصاحبت با نیکان دلیژی فاژیلت و برتژر
نمی باشد .چه بسا بدان که مصاحبت با نیکان و چه بسیار کفِّار که مصاحب با مسلمین بدده و هستند؛ چنانچه این معنی
در مسافرتها کامالً و بیشتر مشهدد است.
شرالهد و المثتل

مگر آقایان فرامدش نمدده اید آیه  33سدره ( 12یدسف) را که نقی قدل حاژر یدسژف را مژی نمایژد کژه یٰنا
ٰ َ ِّ ْ َ َ ْ ٰ ُ َ َ ِّ ُ َ َ ْ َ ٰ ُ ْ ٰ ُ ْ َ ٰ
ُ
()1
اح القهار  .مفسّرین در ذیی این آیه شریفه ندشته اند :روز کژه
یب السج ِ أ أرباب متفرقن خری أمِ اّلل الن ِ
ص ِ
اح ِ
یدسف را ب ندان بردند طبّاخ و ساقی پادشاه را هم که هر دو کافر و قایی به ارباب انداع بددند ،با او ب ندان بردند .پژنج
سال این سه نفر(مؤمن و کافر) با هم مصاحب بددند و یدسف در مدقع تبلیغ ،آنها را مصاحب می وداننژد؛ چنانچژه در
این آیه وبر می دهد .آیا این مصاحبت پییمبر برا آن دو نفر کژافر دلیژی بژر شژرافت و فاژیلت بژدده یژا در مژد
مصاحبت تیییر در عقیده آنها پیدا شده است؟ بنابر آنچه صاحبان تفاسژیر و تژداریخ ندشژته انژد ،بعژد از پژنج سژال
مصاحبت ،عاقبت با همان حال از هم جدا شدند.

ُ ُ َ ُ َ ُ ٰ ُ ُ َ َ َ ْ َ َّ
و نی مراجعه فرمایید به آیه  33سدره ( 18کهف) که می فرماید قٰ َال َ ُ
هل ٰ
ناَّلی
ناوره أ کف
ُی
نن
ه
و
ه
ب
ناح
ص
نرت بِ ِ
ِ
ِ
ُ َ ُ
ُ
َ ََ
ُ
خُقکَ ِم ْ ت ٰراب ث َّم ِم ْ ن ْطفه ث َّم َس ٰناکَ َر ُجال ()2عمدم
____________________
 -1ا دو رفیق زندان من (از شما می پرسم) ،آیا ودایان متفرق بی حقیقت (مانند بتان و فراعنه و حیره)بهتر و در نظام ولقت مؤثرترنژد
یا ودا یکتا قاهر؟
 -2رفیق (با ایمان فقیر) در مقام گفتگد و اندرز ببرادر ودد گفت“ :به ودایی که نخست از واک و بعد از نطفه تد را آفرید و آنگاه مرد
کامی و آراسته ولقت ساوت ،کافر شد ”.

334

مفسرین ندشته اند :دو برادر بددند یکی مؤمن بنام یهددا و دیگر کافر بنام براطدس (چنانکه امام فخژر راز هژم
که از اکابر علما شما است در تفسیر کبیرش نقی می نماید) .این دو با هم محاوراتی داشتند که اینک وقت اجاز نقژی
مشروحة مفصّله را نمی دهد .حرض آنکه وداوند آن دو کافر و مؤمن را مصاحب هم ودانده .آیژا از مصژاحبت بژرادر
مؤمن ،کافر را فایده و نصیبی رسیده است؟ قطعاً جداب منفی است.
پس مصاحبت فقط ،دلیی بر فایلت و شرافت و برتر نمی باشد .دالیی و امثال بر این معنی بسیار است کژه وقژت
بیش از این اجازه بیان نمی دهد.
و امّا اینکه فرمددید :چدن رسدل اکرم

َّ َّ َ َ
اّلل َم َعنا  ،پس قطعاً به مناسبت آنکه ودا با او
بابی بکر فرمددِ :إ

بدده این ودد دلیی شرافت و مثبت والفت است ،ودب است در این عقاید و گفتار ودد تجدید نظر فرمایید تژا مژدرد
اعتراض قرار نگیرید که بگدیند :مگر ودا تعالی فقط با مؤمنین و اولیاء اللِّه می باشد و با حیر مؤمن نمی باشد؟
آیا تصدر می نمایید جایی باشد که ودا نباشد و کسی در عالم هست که ودا با او نباشد؟ اگژر مژؤمن و کژافر در
مجلسی باشند ،عقی باور می کند که ودا با آن مؤمن باشد ولی با کافر نباشد؟ مگر نه در آیه  3سدره ( 58مجادله) می
َْ
ٰ
َ َ ْ َ َ َ َّ ٰ َ َ ْ َ
ٰ َ ُ ُ ْ َْ ٰ َ َ ٰ ُ َ ٰ ُ ُ ْ َ َْ
ْ
ٰ
ٰ
َّ
َ
ٰ
ُ
َ
ٰ
ات و ما ِف اْلر ِض ما یکن ِم َننی ثال ٰثه إِل هن رابِعهم و ل ٰ َخسه إِل
فرماید :أ لم تر أ اّلل یعُم ما ِف السماو ِ
َ
َُ ٰ ُ ُ ْ َ َْ ٰ ْ ٰ
َ َ ْ ََ ٰ ُ َ َ َ ُ ْ ْ َ ٰ ٰ ُ
()1
هن سا ِدسهم و ل ٰ أدین ِم ذ ِلکَ و ل ٰ أكرث إِل هن معهم أی ما اکننا .
پس بحکم این آیه و سایر آیا و دالیی عقلیه و نقلیه ،ودا تعالی با همه کس هست؛ با دوست و دشمن ،مسلمان
و کافر مؤمن و منافق .پس اگر دو نفر با هم باشند و یکی از آنها بگدید :ودا با مژا اسژت ،دلیژی بژر فاژیلت شژخص
واصّی نخداهد بدد.
همان طدر که دو نفر ودب اگر با هم باشند ودا با آنها است .دو نفر بد و یا دو
____________________
 -1به طریق استفهام تقریر فرماید“ ،آیا ندید و ندانستی که آنچه در آسمانها و زمین است ،ودا بر آن آگاه است؟ اگر چنانچه سه نفر
با هم راز گدیند ،ودا چهارم آنها است و نه پنج کس ج آنکه او ششم آنها و نه کمتر از آن و نه بیشتر ج آنکه هرکجا باشند ،وژدا بژا
آنها است”؛ (چه آنکه ودا را احاطه کامی وجدد بر همه ج ییا عالم است).
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ودب و بد هم اگر با هم باشند قطعاً ودا با هر دو آنها است؛ اگر سعید باشند یا شقی ودب باشند یا بد.
شی  :مراد از ودا با ما است ،یعنی چدن ما محبدب ودا هستیم ،برا آنکه رو بخدا و برا ودا و حفظ دیژن وژدا
حرکت کردیم ،لطف ودا شامی حال ما است.
البجالز حقیق
العی :بازهم اگر این معنی در نظر گرفته شدد ،مدرد اعتراض است که گدیند :چنین وطا بی دلیی بر سعاد ابژدیت
نخداهد بدد؛ زیرا وداوند متعال باعمال اشخاص می نگرد .چه بسا اشخاص که در زمانی اعمال نیک داشژتند ،مشژمدل
لطف و رحمت وداوند بددند ،بعداً اعمال بد از آنها سژر زد و در وقژت امتحژان نتیجژه معکژدس دادنژد مبیژدض
پروردگار شدند و از لطف و مرحمت حق محروم و رانده و مردود و ملعدن گردیدند.
چنانچه ابلیس سالها در عباد پروردگار ،ولدص نیّت داشت مشمدل الطاف و مراحم الهی بژدد ،بژه محژض آنکژه
متمرِّد شد و از لوامر حق سرپیچی نمدد و تابع هدا نفس شد ،مردود حق و از رحمت بی حساب عمیم او بر کنار و به
َ َّ َ َ ْ َ
َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َّ َ
ك الَُّ ْعنَ َة إ َ ٰ َ ْ ّ
ك َ
دلی ِ ( )1ملعدن ابد گردید.
ی
ُ
ع
إ
و
﴾
٤٣
﴿
یم
ج
ر
وطاب قال فاخرج ِمنها ف ِإن
ل ینمِ ا ِ
ِ
ِ
ِ
به بخشید می دانید در مثی مناقشه نیست بلکه برا تقریب اذهان است.
و اگر بعالم بشریّت بنگریم ،نظایر بسیار دارد از اشخاصی که مقرِّب عند اللِّه شژدند ولژی عنژد االمتحژان مژردود و
میادب پروردگار قرار گرفتند .برا نمدنه بدو نفر اشاره می نماییم که قرآن مجید هم بژرا بیژدار مردمژان و تنبیژه
حافالن امت به آنها اشاره فرمدده:
بلت بن بتعر الء که از جمله آنها بلعم بن باعدراء می باشد که در زمان حار مدسی

آن قدر مقرِّب عند اللِّه

شد که وداوند اسم اعظم باو عطا فرمدد که در اثر یک دعا حار مدسی را در واد تیه سر گردان نمدد ،ولی مدقژع
امتحان حبّ
____________________
 -1آیه  34سدره ( 15حجر)عتاب حق باو شد که از صف ساجدان و مالیکه و بهشت وارج رو که تد راند درگاه ما شد و لعنت ما تژا
روز ج اء بر تد محقق و حتمی گردید.
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جاه و ریاست طلبی او را وادار بمخالفت ودا و متابعت شیطان نمدد ،جایگاه او جحیم و جهژنم گردیژد کژه تمژام
مفسرین و مدروین شر حال او را مفصّالً نگاشته اند؛ حتِّی امام فخر راز هم در ص  463جلد چهارم تفسیر ودد از
ابن عباس و ابن مسعدد و مجاهد قصّة او را نقژی نمژدده .وداونژد در آیژه  135سژدره ( 3اعژراف) بژه رسژدل اکژرم
َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ
َ ْ ٰ ُ ٰ ٰ َ ْ َ َ َ ْ ٰ َ َ ْ َ َ ُ َّ ْ ٰ ُ َ َ َ ْ ٰ
َ
()1
اوی .
وبر می دهد که :و اتل عُی ِهم نبأ ِ
اَّلی آتیناه آیاتِنا فانسُخ ِمنها فأتبعه الشیطا فٰک ٰ ِم الغ ِ
بجصیصتی عتبد
دیگر برصیصا عابد بدد که در اول امر بقدر در عباد جدّیت نمدد که مستجاب الدّعده گردید عند االمتحژان
عاقبت بشرِّ شد ،فریب شیطان را ودرده ،با دوتر زنا نمدد تمام زحما ودد را بباد داده بچدبه دار آویختژه کژافر از
ُْ ََ
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دنیا رفت .فلذا در آیه  16سدره ( 53حشر) به قصّه او اشاره می فرماید :کمث ِ
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الظال ِ ِم َ (.)2
پس اگر عمی نیکی از آدمی در زمانی صادر شد ،دلیی بر عاقبت بخیر او نمی باشد .فلذا در دستدر اسژت کژه در
دعا بگدیید :الرلّه الاتل عرالقب المر وت خیجال.

()3

عالوه بر اینها ،ودد می دانید که در ن د علما معانی و بیان ،محقق است که تأکید در کالم ،ذکر نمی شدد مگر آنکه
مخاطب در شک و تردید باشد و یا تدهّم والف آن را کرده باشد و از تصریح آیة شریفه که کژالم وژدد را بژا جملژه
اسمیّه و انِّ
____________________
( -1ا پییمبر) بخدان بر این مردم حکایت آن کس را (که بلعم بن با عدراء باشد) که ما آیا ودد را به او عطا کژردیم ،از آن آیژا بژه
عصیان سر پیچید .چنانچه شیطان او را تعقیب کرد و از گمراهان عالم گردید(.تفسیر راز ،ج ،15ص.)53
 -2این (منافقان) در مثی مانند شیطان اند که انسان را گفت (یعنی به برصیصا عابد) به ودا کافر شد .پس از آنکه کافر شد ،آنگژاه بژدو
گفت“ :من از تد بی ارم؛ زیرا که من از عقاب پروردگار می ترسم ”.پس عاقبت شیطان و (برصیصا عابد) که به امژر او کژافر شژد ،ایژن
است که هر دو در آتش دوزخ مخلدند و آن دوزخ ج ا ستمکاران است.
 -3پروردگارا عداقب امدر ما را نیک قرار بده.

333

مشدّده آورده ،فساد عقیده طرف ظاهر می گردد که مت ل ل و متدهم و در شک و تردید بدده.
شی  :انصاف دهید! از مثی شمایی س اوار نبدد مثی ابلیس و بلعم باعدراء و برصیصا را در این مدرد بیاورید.
العی :ببخشید! مگر نشنیدید االن عرض کردم که در مثی مناقشه نیست .در مباحثا علمژی و منژاظرا مژذهبی،
امثال را برا تقریب اذهان و تثبیت مقاصد می آورند .ودا شاهد است در ذکر شداهد و امثال هیچ گژاه قصژد اهژانتی
نداشته ،بلکه برا ثبد نظر و عقیده ودد ،شداهد و امثالی که در نظر می آید ،ب بان جار می گردد.
َ ُ
اّلل َ
شی  :دلیی در این آیه بر اثبا فایلت قرینه ا در ودد آیة کریمه است کژه مژی فرمایژد :فَنأَن ْ َز َل ٰ ُ
کینتَه
ن
س
ِ
َْ
َعُی ِه چدن ضمیر سکینه ،بر لبی بکر ودد دلیی واضح است بر شرافت و فایلت او بر دیگران و دفع تژدهّم از امثژال
شما.
العی :اشتباه می فرمایید! ضمیر سکینه راجع است برسدل لکرم
َ َ َّ َ ُ ُ ُ َّ ْ َ َ ْ َ
بکر ،به قرینه جمله بعدیه که فرمدده :وأی ه ِِبنند لم تروها و محققا مؤیّد بجندد حق رسدل اکرم

و ن ول سکینه بر آن حار بدده نه بر لبی
بدده نه لبی

بکر.
شی  :مسلِّم است که رسدل ودا

مؤید بجندد حق بدده ،ولی لبی بکر هم در مصاحبت آن حار بی نصژیب

نبدده.
و ول سکینه بج سرل خدال بر
العی :اگر هر دو مصاحب مشمدل الطاف و مراحم الهیه بددند ،بایستی علی القاعده ضمایر تثنیه در تمام جمال آیة
شریفه آمده باشد و حال آنکه تمام ضمایر را قبالً و بعداً مفرد آورده تا اثبا مقام شخص واتم االنبیاء

گژردد و

معلدم آید که آنچه ن ول رحمت و مرحمت از جانب پروردگار می شدد ،به شخص آن حار می باشد و اگر به طفیی
آن حار بر دیگران هم نازل آید ،اسم برده می شدد .فلذا در ن ول سکینه و رحمت هم در این آیه و سایر آیا فقط
پییمبر را مدرد عنایت قرار داده.
شی  :رسدل ودا مستینی از ن ول سکینه بدده و احتیاجی بدان نداشته
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و سکینه هرگ از او مفارقت نمی نمدده ،پس ن ول سکینه مخصدص لبی بکر بدده.
العی :چرا بی لطفی می کنید و وقت مجلس را بتکرار مطالب می گیرید؟ بچه دلیی مژی گدییژد کژه وژاتم االنبیژاء
مستینی از ن ول سکینه بدده و حال آنکه لحد از آحاد والیق از پییمبژر و امّژت امژام و مژأمدم از الطژاف و
رحما حق تعالی مستینی نمی باشند ،مگر فرامدش نمدده اید آیه  26سدر (3تدبه)را که در قصّه حنین مژی فرمایژد:
َ ْ ْ
اّلل َسکینَتَ ُه َ ٰ ُ
ُث َّم أَن ْ َز َل ٰ ُ
نهل َو ََع ال ُمؤ ِم ِن َ ()1و نی در آیه  26سدره ( 48فتح)مثی همین آیه شریفه را آورده.
َع َرس ِ ِ
ِ
همین طدر که در این آیه بعد از رسدل اکرم

اشاره بمؤمنین نمدده ،در آیه حارهم اگر ابی بکر ج ء مؤمنینی

بدد که باید مشمدل سکینه و آرامش قرار گیرد بایستی یا ضمیر تثنیه آورده و یا علی حده بنام او اشاره نمدده باشد.
این قایه بقدر واضح است که علما منصف وددتان هم اقرار دارند که ضمیر سکینه مربدط به ابی بکر نبدده.
ودبست آقایان کتاب وقض الرتثاتویه تألیف شیخ لبد جعفر محمّد بن عبد اللِّه اسکافی را که از اکابر علماء و شژیدخ
معت له می باشد ،مطالعه نمایید ،ببینید آن مرد عالم منصف در جداب الطایال ابد عثمان جاحظ چگدنه حق را آشژکار
نمدده؛ چنانچه ابن لبی الحدید هم در شج وه الربالغه( )2بعض از آن جداب ها را نقی نمدده است.
عالوه بر اینها ،در ودد آیه جمله ایست که کامالً بر والف مقصدد شما نتیجه می دهد و آن جمله ایست کژه رسژدل
اکرم

با بیان ن تح ن لبی بکر را منع از ح ن و اندوه نمدده ،از این جمله معلدم می گردد که ابی بکر در آن حال

مح ون بدده .آیا این ح ن لبی بکر عمی ودبی بدده یا عمی بد .اگر عمی نیکی بدده قطعاً پییمبر کسی را از عمی نیژک
و طاعت حق منع نمی کند و اگر عمی بد و عصیان بدده ،پس
____________________
 -1آنگاه ودا قادر مطلق سکینه و وقار ودد را(یعنی شکده و سطد و جالل ربانی) بر رسدل ودد و مؤمنان نازل فرمدد.
 -2شر نهج البالحة ،ج ،13ص.152
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شرافتی برا صاحب این عمی نمی باشد که مشمدل رحمت حق و محی ن ول سکینه قرار گیژرد ،بلکژه شژرافت و
فایلت فقط برا مؤمنین و اولیاء اللِّه و دوستان ودا می باشد.
و از برا اولیاء اللِّه عالیمی می باشد که لهمّ از همه آنها ،بنابر آنچه در قرآن مجید است ،آنکژه در پژیش آمژدها
روزگار ،ابداً ترس و ح ن و حم و اندوهی پیدا نکنند ،بلکژه صژبر و تدانژایی پیشژه کننژد چنانچژه در آیژه  63سژدره
ُ َْ ُ َ
َ
َ َّ َ ْ ٰ َ ٰ
َْ
اّلل ل ٰ خ ْنف َعُی ِه ْم َو ل ٰ ه ْم ُی َزنن (.)1
(12یدنس)می فرماید :أل ٰ ِإ أو َِلا
ِ
(صحبت که به اینجا رسید ،آقایان به ساعت ها متدجه شده ،گفتند“ :شب از نصف ویلژی گذشژته ”،جنژاب نژدّاب
گفتند“ :هندز بیان قبله صاحب در اطراف آیه تمام نشده و نتیجه ا بدست ما نیامده ”،آقایان گفتند“ :مقتاژی نیسژت
بیش از این اسباب م احمت شدیم .بقیه صحبتها بماند برا فردا شب چدن شب ”.عید مبعث و ب رگترین اعیاد اسالمی
بدد شربت و شیرینی مفصّلی به مجلس آمد با مسر و شاد مجلس واتمه پیدا نمدد).
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السه شش
ریله چهت شنبه  23اب 9841
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السه شش
ریله چهت شنبه  23اب 9841
(قبی از حروب ،جناب حالم امامین که از تجار محترم اهی تسنِّن و مرد شریف و متینی هستند و از شب اول ،حاضر
مجلس بددند ،تشریف آوردند ویلی متداضع و ودن گرم ،شر مبسدطی بیان نمددند که والصه اش این بژدد کژه زود
آمدم و م احم شدم که واطر شما را مسبدق نمایم که عدّه ا از ما را کامالً مجذوب بیانا مستدلِّ ودد نمژدده ایژد و
دلها کامالً نرم گردیده حرفها نشنیدنی شنیده شد .دیگران رو اصی تقیّه ودددار از گفتن می نمددند ،ما هم بکلِّژی
از همه جا بی وبر ،ولی شما بحمد اللِّه با شجاعت و شهامت ،پرده ها را باال زدید و در لفافة ادب ،ما را بحقایق آشژنا
نمددید .شب گذشته که از اینجا رفتیم ،مدتی در راه ،آقایان علماء مدرد حمال مژا واقژع شژدند و سژخنان وژارج از
ن اکت هم ردّ و بدل شد .ما ب حمتی میانه را گرفتیم دودستگی عجیبی بین وددمان به میان آمده ،امشب آقایان از دست
ما ویلی عصبانی هستند .مدقع نماز که شد نماز میرب و عشا را به ما اقتدا نمددند و مانند ما اداء فریاه نمددند کم کم
آقایان تشریف آوردند .پس از تعارفا معمدله و صرف چا و ابراز عالقة زیاده از حد از طژرف جنژاب نژداب عبژد
القیّدم وان ،صحبت شروع شد.
ورّالب :قبله صاحب! میی داریم فرمدده ها دیشب را واتمه دهید که مطلب ناقص نماند؛ چدن همه انتظژار واتمژه
امر و معنا حقیقی آیه را داریم.
العی :چنانکه آقایان میی داشته باشند(اشاره بآقایان علماء)و اجازه بدهند.
حتفظ( :با عصبانیّت) چه مانعی دارد ،اگر تتمه ا دارد بفرمایید برا استماع حاضریم.
العی :شب گذشته دالیی ادبی را بر ردّ قدل قایلین باینکه این آیه شریفه

383

را در طریقه والفت ولفاء راشدین ذکر نمدده اند ،بیان نمددیم .اینک می وداهیم از راه دیگر مطالژب را مژدرد بحژث
قرار دهیم تا کشف حجب گردیده ،حقیقت آشکار شدد.
جناب شیخ عبد السّالم سلمه اللِّه تعالی شب گذشته فرمددند :صفا چهارگانه در این آیه می رساند که آیه دربژاره
ولفا اربعه و ترتیب والفت وارد شده .اوّالً از طرف مفسّرین ب رگ فریقین در شأن ن ول این آیه شریفه چنین بیژانی
نشده.
ثانیاً ودد بهتر می دانید که هر صفتی وقتی به تمام معنی با مدصدف مطابقه نماید ،مدرد عنایت است و اگر صفتی بژا
مدصدف مطابقه ننماید مصداق حقیقت واقع نخداهد شد.
اگر بدون حبّ و بیض و بدید انصاف بنگریم و تحقیق نماییم ،می بینیم که واجد صفا مندرجه در آیه مبارکژه در
تمام امّت فقط مدالنا لمیر المؤمنین صلدا اللِّه علیه بدده و لبداً این صفا با مدصدف علژیهم کژه جنژاب شژیخ بیژان
نمددند ،مطابقت نمی نماید.
حتفظ :این همه آیا قرآنی را درباره علی کرم اللِّه وجهه نقی نمددید مکفی نبدده که این آیة را هژم مژی وداهیژد
ب ور سحر بیان درباره علی جار نمایید .بفرمایید ببینیم چگدنه با والفت ولفا راشدین مطابقت نمی کند.
سیصد آیه

ش ن علی

العی :اینکه فرمددید :آیا قرآنی را ما در شأن مدالنا امیر المؤمنین

وارد نمددیم ،ولط مبحث عجیبی نمددید

مگر چشم بند هم می شدد .در تمام تفاسیر ب رگ و کتب معتبره وددتان ،آیا کثیره ا از قرآن مجید را که در شأن
مدالنا لمیر المؤمنین

نازل شده نقی نمدده اند ،نه اوتصاص به ما داشته باشد.

آیا حافظ ابد نعیم اصفهانی ما ن ل من القرآن فی علی و حافظ ابد بکر شیراز ن ول القرآن فی علی را که اسژتقالالً
ندشته اند ،شیعه بدده اند؟ آیا سایر مفسرین ب رگ مانند امام ثعلبی و جالل الدین سیدطی و طبر و امام فخژر راز و
لکابر علمایی مانند ابن کثیر و مسلم و حاکم و ترمذ و نسایی و ابن ماجه و ابی داود و احمد بن حنبی و حیرهم حتِّژی
ابن حجر متعصّب در صداعق آیا قرآنیه ا را که در
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شأن آن حار نازل گردیده ،ضبط نمدده اند ،شیعه بددند؟ بعای از علماء مانند طبرانی و محمّد بژن یدسژف گنجژی
شافعی در اول باب  62کفتیة الرطترب( )1مسندا از ابن عباس و محدث شام در تت ی کبیاج( )2وژدد و دیگژران کژه تژا
سیصد آیه از قرآن را درباره آن حار ثبت نمدده اند شیعه بدده اند یا از اکابر علماء و پیشدایان شما بدده اند.
ودب است آقایان قدر با تأمی و تفکِّر بیان نمایید تا مدجب ندامت و پشیمانی نگردد!
احتیاجی بجعی و وضع نداریم که ب ور آیه ا را درباره آن حار نقی

ما در اثبا مقام مدالنا امیر المؤمنین

نماییم مقام آن حار کالشِّمس فی رایعه النهار ظاهر و هدیدا است.آفتاب دروشنده است ودرشید زیر ابر نمی ماند.
امام محمّد بن ادریس شافعی گدید:
“من تتجّب می کن الز حتل علی
فضتیل آن حضج

چه آوکه شانتن آن حضاج (الز المریهات و ورالصاب و خارال ج) الز بغاض و کیناه

ال وقل وای کنند؛ وستتن علی ه الز تجس و تقیّه خر ال ی الز ذکج منتقب می واتیندا مع ذر

پج الس الز فضتئل و منتقب آن حضج که وقل تات مجتر

و اما مدضدع این آیه ،بنا سحرآمی

تات کتتبهات

الس ”.

نداریم ،بلکه حقایقی را بیان می نماییم .استدالل هم بکتب معتبژره وددتژان

نمدده و می نماییم.
مالحظه می فرمایید تاکندن استشهاد باوبار شیعه ننمدده ام ،بعدها هم ان شاء اللِّه نخداهم نمدد .مکرِّر داعی در منابر
و مجالس گفته ام که اگر تمام کتب شیعه را از میان ببرند ،از رو کتب معتبره اکابر علماء عامّه اثبژا مقژام والیژت و
والفت و اولدیّت مدالنا امیر المؤمنین

را بهتر می نماییم.

و امّا در این آیه شریفه هم قدل داعی تنها نیست که شما را در سحر بیان قرار دهم بلکه علماء وددتان تصدیق ایژن
معنا را دارند .ودب بخداطر دارم فقیه و مفتی عراقین محدث شام محمّد بن یدسف گنجی شافعی در بژاب  23کفایژت
الطالب()3
____________________
 -1کفایة الطالب ،ص.223
 -2تاریخ کبیر ،ج ،4ص 232و ج ،13ص.225
 -3کفایة الطالب ،باب ،23ص.122
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علی را شبیه لنبیاء قرار داده ،گدید“ :اینکه علژی را شژبیه بژه نژد در

ضمن نقی حدیث تشبیه که رسدل ودا

حکم و حکمت قرار داده ،برا اینست که انه
َ َّ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ْ ُ َّ ُ َ َ ْ َ
ْحا ُ بَین ُه ْم ؛
ار ر
و ِ
اَّلی معه أ ِش ا َع الکف ِ
یتنی بد ستی که علی

:کتن شدیدال علی الرکتفجین ؤفت بتراؤمنین کات وصفه الرلّه تتتری

بج کفت شدید الرتال و بج مؤمنین ؤف و مهجبتن بر ؛ ه چنتوکه خادال

قاجآن الو ال وصا

وار بتین آیه که علی چرن هایشه بت پیغابج بر ا بج کفّت شدید الرتال و بج مؤمنین ئرف بر ”.

َّ
ُ
اَّلی َ َم َعه
و لمّا اینکه جناب شیخ فرمددندَ :و ِ

رسدل اکرم

دربار لبی بکر است ،بدلیی آنکژه چنژد روز در حژار وژدمت

بدده است (و حال آنکه دیشب گذشته عرض کردم که علماء وددتان ندشته اند بنحد تصادف و برا

جلدگیر از پیش آمدهایی او را با ودد بردند) بر فرض تسلیم که بگدییم مخصدصاً حار او را با ودد بردنژد ،آیژا
چنین مسافر که چند روز در مسافر با آن حار بدده ،مقامش برابر می کند با کسژی کژه از اوایژی عمژر بژا
رسدل اکرم

و در تحت تعلیم و تربیت آن حار بدده؟

اگر با دید انصاف و حقیقت تدجه نمایید ،وداهید تصدیق نمدد که مدالنا علی

در این وصیصژه اولژی از لبژی

بکر و تمام مسلمین است که مشمدل این آیه واقع شدد؛ زیرا از حین طفدلیّت با رسدل اکرم
آن حار نمدّ نمدده ،مخصدصاً از اوّل بعثت ج علی

و در تحژت تربیژت

دیگر با آن حار نبدده .روز علی با پییمبر بدد کژه

لبی بکر و عمر و عثمان و ابد سفیان و معاویه و تمام مسلمین منحرف از دین تدحید و حرق در بت پرستی بددند.
علی

الول مؤمن بجسرل الهلل

بر

چنانکه اکابر علماء شما مانند بخار و مسلم در صحیحین ودد و امام احمد حنبی در مساند( )1و ابن عبژد البژر در
الستیتتب( )2و امام ابد عبد الرحمن نسایی در
____________________
 -1مسند احمد،ج ،4ص.368
 -2استیعاب ،ج ،3ص 1235و ج ،3ص.1235
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خصتئص الرتلری( )1و سبط ابن جدز در ت کج ( )2و شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب  12ینتبیع الرار ّ ( )3از ترمژذ
و مسلم و محمّد بن طلحه شافعی در فصی اول مطترب الرسؤول( )4و ابن ابی الحدید در سژیم شاج وها الربالغاه( )5و
ترمذ در اتمع( )6و حمدینی در فجالئد( )3و میر سید علی همژدانی در مار الرقجبای( )8حتِّژی ابژن حجژر متعصّژب در
صرالع ( )3و دیگران از فحدل اعالم شما با مختصر کم و زیاد در الفاظ از انس بن مالک و دیگران نقژی نمژدده انژد:

بت

الرنبیّ فی یر النثنین و آمن علیّ یر الرثالث (.)12

و نی آورده اند که :بت الرنبیّ فی یر النثنین و صلّی علیّ مته یر الرثالث ()11الوّه الوّل من آمن بجسرل الرلّه من
الر کر (.)12
()16

و نی طبر در تت ی ( )13و ابن ابی الحدید در شج وه الربالغه( )14و ترمذ در اتمع( )15و امام احمد در مساند
و ابن اثیر در کتمل( )13و حاکم نیشابدر در مستد ک( )18و
____________________
 -1وصایص العلد  ،ص.42-44
 -2تذکر الخداص ،ص.64
 -3ینابیع المدد  ،حدیث اول ،ج ،2ص143؛ حدیث ،ج ،1ص183؛ حدیث سدم ،ج ،2ص.145
 -4مطالب السؤول ،ص.52
 -5شر نهج البالحه ،حدیث اول ،ج ،13ص224؛ حدیث سدم ،ج ،4ص113؛ حدیث سدم ،ج 4فصی .113
 -6جامع (ترمذ ) ،ج ،2ص.214
 -3فراید حمدینی ،ج1ف ص.132
 -8مدد القربی ،ص.22
 -3صداعق المحرقة ،ص.134
 -12پییمبر روز دوشنبه مبعدث برسالت شد و علی در روز سه شنبه ایمان آورد.
 -11پییمبر روز دوشنبه مبعدث شد و روز سه شنبه علی با او نماز گذارد.
 -12علی اول مرد بدد که ایمان آورد برسدل اللِّه

.

 -13تاریخ طبر  ،ج ،2ص.55
 -14شر نهج البالحه ،ج، 4ص.122-113
 -15جامع االصدل ،ج ،2ص.215
 -16مسند احمد ،حدیث اول ،ج ،4ص.332
 -13کامی ابن اثیر ،ج ،2ص53؛ ج ،2ص.53
 -18مستدرک ،ج ،3ص183؛ ج ،3ص.122
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محمّد بن یدسف گنجی شافعی در باب  25کفتی الرطترب( )1باسناد ودد از ابن عباس روایت نمدده اند کژه :الول مان
صلّی علیّ؛ یعنی اول کسی که(در اسالم) نماز گذارد علی

سرل الرلّه علیّ بن أبی طترب

بدد؛ و از زید بن ارقم وارد است که الوّل من السل ماع

؛( )2و از این قبیی اوبار در کتب معتبر شما بسی بسیار است که برا نمدنه کافی

می باشد.
تجبی وار ن پیغابج علی ال الز طفرری

مخصدصاً الزم است تدجه نمایید به آنچه را که فقیه دانشمند وددتژان نژدر الژدین بژن صژباغ مژالکی در فصارل
الراهاّه( )3فصی تربیته النبی و محمّد بن طلحه شافعی در ص  11فصی اول مطترب الرسؤول( )4و دیگران نقی نمدده انژد:
که هندز بر حسب ظاهر مبعدث به رسالت نشده بژدد ،بژه

سالی که در مکِّه معظِّمه قحطی شد روز رسدل اکرم
عبّاس عمّ اکرم ودد فرمدد:
“ بجال

البر طترب کثیج الرتیتل الس و وزگت ه سخ و شرال الس باجوی هاج کادال مات تقتضات کنای یا

الون هتی الو ال قبرل کنی بکفتر تت بت ع ّ ع ی سب

وفاج الز

شر ”.

عباس قبدل کرد به اتِّفاق ،بمالقا جناب ابد طالب رفتند و علِّت آمدن ودد را بیژان نمددنژد ،جنژاب ابژد طالژب
مدافقت فرمدد عباس ،جعفر طیار را به عهده گرفت و رسدل اکرم

علی

را عهده دار شد .آنگاه مالکی بژاین

عبار گدید:
فل ی ل علیّ مع سرل الرلّه حتّی بت الرلّه ع ّ و الّ محاّدال(

) وبیّت فتتبته علیّ

و آمن به و صدّقه و کتن عااج

الذ ذالک فی الرسنه الرثترثه عشج من عاج ر یبل الرحل و الوّه الوّل من السل و آمن بجسرل الرلّه من الر کر بتد خدیجه (.)1
____________________
 -1کفایة الطالب ،ص ،125باب.25
 -2اول کسی که اسالم آورد به رسدل اهلل

علی بن ابی طالب بدد.

 -3فصدل المهمه ،ج ،1ص.186
 -4مطالب السؤول ،ص.53-52
 -5پیدسته علی با پییمبر بدد تا ودا آن حار را مبعدث به رسالت نمدد .پس علی ایمان آورد و متابعت نمدد پییمبر را و تصدیق کژرد
او را در حالتی که از عمرش سی ده سال گذشته و بحد بلدغ نرسیده بدد و او اول کسی بدد که اسالم و ایمان آورد بآن حار از مژردان
بعد از ودیجه.
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سبق علی

السال

َ ٰ ُ َ
آنگاه مالکی در همان فصی ،نقی قدل امام ثعلبی را می نماید که در تفسیر( )1آیه  122سدره (3تدبه) :و السنابِقن
ْ َ َّ ُ َ َ ْ
َ َ َْْ
ُ
ٰ
ٰ
()2
ار چنین آورده که ابن عبّاس و جابر ابن عبد اللِّه انصار و زید بن ارقم و محمّژد
اْلولن ِم المه ِ
اج ِری و اْلنص ِ
بن منکدر و ربیعه المرایی گدیند :اوّل کسی که ایمان آورد بعد از ودیجه برسدل وژدا

علژی

بژدده ،آنگژاه

گدید :علی کرم اللِّه وجهه اشاره باین معنی نمدده در اشعار وددش که ثقا از علمژاء از قژدل او نقژی نمژدده انژد کژه
فرمدد:
محاّاااااااد الرنبااااااای الخااااااای و صااااااانری

و حاااااااا سااااااایّد الرشاااااااهدالء عاّااااااای

و بناااااا محاّاااااااد سااااااکنی و عجسااااااای

منااااااار رحاهااااااات بااااااادمی و رحاااااااای

و سااااااابطت الحااااااااد ورااااااادالی منهااااااات

فاااااااا یک رااااااااه سااااااااه کسااااااااهای

سااااااابقتک الرااااااای النساااااااال طفاااااااال

صاااااااغیجال مااااااات بلغااااااا الوالن حلاااااااای

و الوااااااااب رااااااای ونیتاااااااه علااااااایک

ساااااارل الرلّااااااه یاااااار غاااااادیج خاااااا
راااااان یلقااااای الن راااااه غااااادال بظلاااااای

فریااااااال ثااااااا ویااااااال ثااااااا ویااااااال

()8

و محمّد بن طلحه شافعی در مطالب السؤول( )4ضمن فصژی اول از بژاب اول و لکژابر مژدروین و محژدثین علمژاء
وددتان نقی نمدده اند که این اشعار را آن حار در جداب معاویه ندشت ،مژدقعی کژه در نامژة وژدد بژآن حاژر
مفاوره نمدده که پدرم در جاهلیّت سیّد القدم بدد و در اسالم پادشاهی نمدد و من وال المؤمنین
____________________
 -1تفسیر ثعلبی ،ج ،5ص.83
 -2آنان که در صدر اسالم سبقت بایمان گرفتند از مهاجر و انصار.
 -3محمد رسدل اللِّه ،برادر و پسر عمد من است و حم ه سید الشهداء ،عم من است و فاطمژه دوتژر پییمبژر ،همسژر مژن اسژت و دو
دوترزادگان پییمبر ،فرزندان من از فاطمه اند .پس کدامیک از شما چنین قسمتی مانند من دارید :اسبق از همه اسالم آوردم ،در حالتی که
طفی بددم قبی از اینکه بحد بلدغ برسم و واجب نمدد پییمبر برا من والیت ودد را بر شما روز حدیر وم .آنگاه سه مرتبژه فرمژدد :وا
بر کسی که مالقا کند ودا را روز قیامت در حالتی که بمن ظلم نمدده باشد.
 -4مطالب السؤول ،ص.53
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و کاتب الدحی و صاحب فاایی هستم.
حار بعد از مطالعه نامه فرمدد :لبا الفاایی یفخر علیّ ابن آکله االکباد؛ یعنی آیا به فاایی فخریه مژی کنژد پسژر
ودرنده جگرها؟ (یعنی هند مادر معاویه که جگر حم ه سید الشهداء را در احد بژرا او آوردنژد و در دهژان جدیژد).
آنگاه اشعار مذکدره را برا او ندشت و در آن اشاره بیدیر وم نمدده و اثبا می نماید که او است امام و ولیفه و اولی
بتصرف در امدر مسلمانان بعد از رسدل ودا و بامر آن حار و معاویه با جدّیتی که به مخالفت آن حاژر داشژت،
نتدانست در این مفاورا تکذیب آن حار را بنماید .و نی حاکم ابد القاسم حسکانی کژه از فحژدل اعژالم و محژی
وثدق علما شما است در ذیی همین آیه مذکدره ،از عبد الرحمن بن عدف نقی می نماید کژه ده نفژر از قژریش ایمژان
آوردند اول آنها علی بن لبی طالب

بدد.

و از انس بن مالک روایت می نمایند ،اکابر علماء شما مانند احمد بن حنبی در مسند و وطیب ودارزمی در مناقژب
و سلیمان بلخی حنفی در باب  12ینتبیع الرار ّ ( )1که رسدل اکرم
صلّ الراالئکه علیّ و علی علیّ سبع سنین و ذر

فرمدد:

الوّه ر تجفع شهت الن ن الره النّ الرلّه الری الرساتء الن منّی و من علیّ (.)2

و ابن ابی الحدید معت لی در شج وه الربالغه اوبار بسیار از طرق روا و علماء وددتان نقی نمدده اسژت کژه
علی

از همة مسلمین اسبق در اسالم و ایمان بدده و در آور همة اوبار و اوتالف اقدال گدید:

فدلّ مجار مت ذکجوت النّ علیّت

الوّل الرنتس السالمت و النّ الراختر

فی ذر

شتذّ و الرش ّ ن یتتدّ به (.)8

و امام ابد عبد الرحمن نسایی که یکی از ایمه صحا ستِّه اسژت ،شژش حژدیث اول خصاتئص الرتلاری را در ایژن
مدضدع آورده و تصدیق نمدده که اول کسی که ایمان آورد برسدل اللِّه

و نماز گذارد با آن حاژر علژی

بدد.
____________________
 -1ینابیع المدد  ،ج ،1ص.134
( -2هفت سال مالیکه بر من و بر علی صلدا فرستادند؛ زیرا که در این مد کلمه شهاد از احد بآسمان بر نخداست مگژر از مژن و
علی).
 -3مجمدع از آنچه ذکر نمددیم داللت دارد بر آنکه علی

اول از همه اسالم آورد و مخالفین در این امر شاذ و کم انژد و بقژدل شژاذ

اعتنایی نیست.
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و شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب  12ینتبیع الرار ّ ( 31 )1وبر از تجم ی( )2و حارینی( )3و البان متااه( )4و الحااد
حنبل( )5و حتفظ( )6البر وتی و المت ثتلبی( )3و البن مغتزری( )8و البر الراؤید خرال زمی( )3و یلای( )12به ماژامین مختلفژه
نقی نمدده است که والصه و نتیجه همه آنها آنکه ،علی

اسبق از همه امت اسالم ایمان آورد،و حتِّی ابن حجر مکی

متعصّب در فصی دوم از صرالع ( )11اوبار به همین ماامین نقی نمدده که سلیمان بلخی هم در ینتبیع( )12بعژض از آن
اوبار را از او نقی نمدده و در آور باب  12ینابیع وبر پربرکتی از مناقب به اسناد وددش از ابی ال بیر مکِّی از جابر بن
عبد اللِّه انصار نقی نمدده با اجازه آقایان این وبر را بخدانم تا حجّه تمام گردد که رسدل اکرم

فرمدد:

النّ الرلّه تبت ک و تتتری الصطفتوی و الختت وی و اتلنی سرن و الو ل علیّ سیّد الرکتاب فقلا الرهای و سایّدی الوّا
مرسی الری فجعرن فسئل

الن تجتل مته الخت هت ون وزیجال یشدّ به عضد و یصدّ به قرره و الوّی أس ر

ال سال

یت سیّدی و الرهای الن

تجتل ری من الهلی وزیجال تشدّ به عضدی فتاتل ری علیّت وزیجال و الخت و الاتل الرشجتعه فی قلبه و الربسه الرهیبه علی عدو و هار
الوّل من آمن بی و صدّقنی و الوّل من وحّد الرلّه متی و الوّی س ر ذر

بّی ع ّ و الّ فتعطتویه فهر سیّد النوصیتء الرلّحار باه

ستت و الرار فی طتعته شهت و الساه فی الرتر یه مقجون الری السای و زواته صدّیقه الرکبجی البنتی و البنت سایّدال شابتب الهال
الرجنّه البنتی و هر و هات و النئاّه من بتده حج الرلّه علی خلقه بتد الرنّبیّین و ه البرالب الرتل فی المّتی من تبته وجی من الرنّات
و من
____________________
 -1ینبیع المدد  ،ج ،1ص.138-133
 -2سنن ترمذ  ،ج ،5ص.324
 -3فراید السمطین ،ج ،1ص.142-133
 -4سنن ابن ماجه ،ج ،1ص.33
 -5مسند احمد ،ج ،4ص.332
 -6مناقب (حافظ) ،ص.13
 -3تفسیر ثعلبی ،ج ،5ص.84
 -8مناقب( ابن میازلی) ،ص ،322صح.365
 -3مناقب (ودارزمی) ،ص.13 ،52
 -12ارشاد( دیلمی) ،ج ،2ص.22
 -11صداعق المحرقه ،ص.123-122
 -12ینابیع المدد  ،ج ،1ص.28 ،133
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َ َْ ُ َ ُ
()1
و
اقتد بهم هد الی صراط مستقیم لم یهژب اللِّژه محبژتهم لعبژد االِّ ادولژه اللِّژه الجنِّژه انتهژی  .فناعت ِربوا ینا أ ِ
َْ
اْلب ْ َ
()2
ار .
ص
ِ
و اگر بخداهم تمام اوبار را که فقط از طریق روا و لکابر علماء وددتان در این باب رسژیده ،بژدون اسژتناد بژه
کتب شیعه ذکر نمایم ،تمام وقت شب گرفته می شدد .گمان می کنم برا نمدنه کافی باشد آنچه عرض کردم ،تا آقایژان
آن کس است که از اول با رسدل ودا

بدانید که علی
َّ
ُ
اَّلی َ َم َعه بدانیم ،نه آن کس را که چند شبی در مسافر حار با پییمبر بدده.
َو ِ
الشکتل

الیاتن علی

بدده پس اولی و لحق است که آن ب رگدار را مشمدل

چرن طفل بر و ارالب آن

حتفظ :این مطلب ثابت است و احد انکار این معنی را ننمدده که علی کرم اللِّه وجهه اسبق از همه امّت در اسژالم
بدده ولی نکتة قابی اسبق از همه امّت در اسالم بدده ،ولی نکتة قابی تدجه آنست که ایژن سژبقت دلیژی بژر فاژیلت و
شرافت علی کرم اللِّه وجهه بر دیگران از صحابه
____________________
“ -1وداوند متعال برگ ید و اوتیار نمدد مرا (از میان ولق) و قرار داد مرا پییمبر و نازل گردانید بر من بهترین کتابها را .پس من عژرض
کردم الهی و سید  ،مدسی را فرستاد بسد فرعدن پس دروداست نمدد از تد اینکه برادرش هارون را وزیژر او قژرار دهژی و محکژم
نمایی بدجدد او بازو او را و تصدیق نمایند بدسیله او دعد او را ،اینک من از تد دروداست می نمایم که از اهی من قرار دهژی بژرا
من وزیر که بدجدد او محکم گردد بازو من .پس قرار بده برا من علی را به مقام وزار و اود  ،و شژجاعت را در قلژب او قژرار
بده و هیبتی باو مرحمت نما در مقابی دشمنانش؛و علی اول کسیست که ایمان بمن آورد و تصدیق مرا نمدد و اول کسیست که با من وژدا
را بدحدانیت یاد نمدد”.آنگاه فرمدد“ :من این سؤالی را که از پروردگار نمددم ،به من عطا نمدد (یعنی علی را وزیر و برادر من قژرار داد).
پس علی آقا اوصیاء می باشد ملحق شدن باو سعاد و مردن در اطاعت او شهاد است اسم او با اسم من در تدریه می باشد و همسر
او صدیقه کبر دوتر من است و دو پسر او که دو سید جدانان اهی بهشت اند ،فرزندان من اند و علی و حسن و حسین و امامژان بعژد از
آنها حجتها ودا بر ولق اند بعد از انبیاء و آنها هستند ابداب علم در امت من هر کس آنها را متابعت و پیرو نماید ،از آتش نجا یابد
و هر کس به آنها اقتدا نماید ،هدایت یابد براه راست عطا ننمدده ودا محبت آنها را ببنده ا مگر آنکه آنها را داوی بهشت می نماید(.پس
عبر بگیرید ا صاحبان بصیر و بینایی).
 -2پس عبر بگیرید ا صاحبان بصیر و بینایی.
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نمی باشد.گرچه صحیح است که ولفا معظِّم لبد بکر و عمر و عثمان رضی اللِّه عنهم مدتی بعد از علی کرم اللِّه وجهه
ایمان آوردند ،ولی ایمان آنها با ایمان علی فرق داشت و قطعا ایمان آنها از ایمان علی افای بژدده ،بژدلیی آنکژه علژی
طفلی نابالغ و آنها شیخی کبیر و با عقی کامی بددند.
بدیهی است ایمان پیر ورزیده و جهان دیده و صاحب عقی کامی ،از ایمان طفلی ند رسیده و نابالغ ،افاژی و بژاالتر
است؛ به عالوه ،ایمان علی تقلید و از آنها تحقیقی بدده؛ قطعاً ایمان تحقیقی از ایمان تقلید افای است؛ چژدن قطعژاً
بچه نابالغ و حیر مکلِّف ایمان نمی آورد مگر رو تقلید و علی بچه دوازده سی ده ساله تکلیفژی بژر او نبژدده و حتمژاً
تقلیداً ایمان آورده است.
العی :باعث تعجب است این ندع مذاکرا از مثی شما دانشمندان قدم! متحیرم این ندع گفتار شما را حمی بژر چژه
بنمایم بگدیم ،عناداً لجاجت می فرمایید که قلبم راضی نمی شدد بعالمی چنین نسبتی بدهم مگژر بگژدیم بژدون فکژر و
تأمی تبعا لالسالف صحبت می فرمایید؛ یعنی شما تقلیداً (از ودارج و نداصژب بتحریژک امدیهژا) حژرف مژی زنیژد و
تحقیقی در گفتار ندارید.
از شما سؤال می نمایم که آیا ایمان علی

در عالم طفدلیت بمیی و اراده وددش بدده یژا بژدعد رسژدل اللِّژه

بدده؟
حتفظ :اوالً جناب عالی از طرز صحبت چرا متأثر می شدید؟ شبهه و اشکال در دل ولجان مژی کنژد .بایژد مژدرد
مذاکره قرار گیرد تا کشف حقایق شدد.
و امّا ثانیاً جداب شما مسلِّم است که به دعد رسدل ودا
العی :آیا رسدل اکرم

که علی

علی

ایمان آورد نه به میی و اراده ودد.

را دعد باسالم نمدد ،می دانست که تکلیفی بر طفی قبی از بلدغ نیست

یا نمی دانست .اگر بگدیید نمی دانست ،نسبت جهی به آن حار داده اید و اگر می دانست طفی صبی را تکلیفژی در
دین نمی باشد ،مع ذلک او را دعد کرد ،کار لید و عبث و بی جایی کرده .بدیهی است نسبت لید و عبث به رسدل اللِّه
محققاً کفر است؛ چه آنکه پییمبر معرِّا و مبرِّا از لید و عبث است؛ وصدصاً واتم االنبیاء
آیه  3سدره (53النجم) درباره آن حار می فرماید:
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؛ زیرا کژه وداونژد در

ٰ
َو ٰما َینْط ُق َع ال ْ َه ٰ
نی ِإ ْ ُه َن ِإل َو ْیح یُ ٰ
نیح (.)1
ِ
ِ
الیاتن علی

کرچکی ریل بج وفر عقل و فضل الو می بتشد

پس قطعاً آن حار علی را قابی و الیق و آماده دعد می دانسته و دعد نمژدده ،چژه آنکژه عمژی لیژد از آن
حار صادر نمی گردد .عالوه بر این معنا ،صفر سن منافی کمال عقی نمی باشد ،بلدغ دلیی وجژدب تکلیژف نیسژت،
بلکه بلدغ در احکام شرعیه مراعا می شدد نه در امدر عقلیه و ایمان لمر از امدر عقلیه می باشد نه تکلیف شرعی؛
پس ایمان علی فی الصیر من فاایله؛ ایمان علی در کدچکی از فاایی آن حار می باشد؛ کما آنکه درباره حار
و بچه تازه به دنیا آمده وداوند در آیه  31سدره ( 13مریم) وبر مژی دهژد کژه
عیسی بن مریم علی نبیّنا و آله و
ِّ َ ْ ُ ٰ ٰ
َ َ
این الْک ٰت َ
در آیه  13همان سدره فرمایژدَ :و
اب َو َج َعُ ِنین ِب ًّیا ( )1و درباره حار یحیی
گفت :إِین عب
اّلل آت ِ َ ِ
ِ
ْ ْ
َْ
آتی ٰن ُاه احلُک َم َص ِب ًّیا (.)2
سید اسماعیی حمیر یمنی که از شعراء معروف اواسط قرن دوم هجر متدفی سال  133بدده ،در اشژعار کژه در
مد آن حار سروده ،به همین جهت اشاره نمدده و گفته:
وصاااااااای محاااااااااد و الباااااااار بنیااااااااه

و وال ثااااااااااه و فت سااااااااااه الررقیاااااااااات

و قاااااد الوتااااای الرهااااادی و الرحکااا ا طفاااااال

()8

کیحیااااااای یااااااار الوتیاااااااه صااااااابیت

فای و مقامی را که پروردگار عطا نماید نیازمند برسیدن بلدغ سنِّ نیست ،بلکه رشد عقلی و صالحیت مدرد ،در اثر
طینت پاک است که وداوند عالم السرِّ و الخفیّا فقط بآن دانا و وبیر است؛ و لذا یحیی در طفدلیت و عیسی در مهد به
نبدّ  ،و علی در دوازده یا سی ده سالگی به والیت مطلقه برسد ،مدرد هیچ گدنه
____________________
 -1رسدل ودا به هدا نفسی سخن نمی گدید ،آن چه می گدید از رو وحی است که به او رسیده.
 -2به درستی که من بنده واص ودایم و کتاب آسمانی و شرف نبد مرا عطا فرمدده.
 -3و یحیی را در سن کددکی مقام نبد بخشیدیم.
 -4همچنان که یحیی در طفدلیت و بچه گی واجد مقام نبد گردیده علی

هم که وصی و وارث پییمبر و پدر فرزندان آن حاژر

بدد صاحب حکم والیت و هاد ولق در حال طفدلیت گردید(.دیدان السید الحمیر  ،ص ،213قافیة الیاء).
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تعجبی نخداهد بدد.
بیشتر تعجب داعی از این گفتار شما که اسباب تأثر شد آن بدد که این ندع از گفتار و اشکاال از نداصب و ودارج
و پیروان معاندین در تحت تحریکا امدیها می باشد که بایمان علژی

وژدرده گیرنژد و گدینژد ایمژان او از رو

معرفت و یقین نبدده ،بلکه بر وجه تلقین و تقلید بدده است.
اوّالً مدثقین از لکابر علماء شما همه اعتراف باین فایلت دارند و اگر ایمان در کژددکی بژرا آن حاژر فاژی و
فخر نبدده ،پس آن همه فخر و مباهاتی که آن حار در مقابی صحابه نمددند برا چه بدده.
چنانچه عرض کردم اکابر علماء شما مانند محمّد بن طلحه شافعی( )1و ابن صباغ مژالکی( )2و ابژن لبژی الحدیژد( )3و
دیگران اشعار آن حار را نقی نمدده اند که ضمنا فرمدد:
صاااااااغیجال مااااااات بلغااااااا الوالن حلاااااااای

سااااااابقتک الرااااااای النساااااااال طفاااااااال

و اگر ایمان آن حار در کددکی فای و شرفی نبدده ،رسدل اکرم

آن ب رگدار را به این فاژی و وصیصژه

تخصیص نمی داد و آن حار ودد فخر و مباها باین معنی نمی نمدد چنانچه سژلیمان بلخژی حنفژی در ص 222
ینابیع المدد ( )4ضمن باب  56از ذوایر العقبی امام الحرم احمد بن عبد اللِّه شافعی از ولیفة ثانی عمر بن الخطِّژاب نقژی
می نماید که گفت:
من و البر بکج و البر عبید اجال و ااتعتی خدم

سرل خدال بر ی که س مبت ک بج شتوه علی ز و فجمر یت علی الو

الوّل الراؤمنین الیاتوت و الوره السالمت و الو منّی بان ره هت ون من مرسی .
و نی امام احمد بن حنبی در مسند( )5نقی می نماید از ابن عباس(حبر امت)که گفت:
____________________
 ،ص.61
 -1ن ل القرآن فی علی
 -2فصدل المهمه ،ج ،1ص.183
 -3شر نهج البالحه ،ج ،4ص.122
 -4ینابیع المدد  ،ج2ف ص.146
 -5مسند احمد ،ج ،1ص.133
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من و البر بکج و البر عبید بن اجال و ااتی یگج الز صحتبه خدم پیغابج بر ی که س مبت ک بج کت

علای بان أبای

طترب ز و فجمر الو الوّل الراسلاین السالمت و الو الوّل الراؤمنین الیاتوت و الو منّی بان ره هت ون من مرسی ک ب یت علی مان
زع الوه یحبّنی و یبغض

(.)9

و ابن صباغ مالکی در فصدل المهمّه( )2مثی همین وبر را از کتاب وصایص از ابن عباس و نی امام ابد عبد الژرِّحمن
نسایی در وصایص العلد ( )3نقی می کنند که گفت:
از عمر بن الخطِّاب (ولیفه ثانی) شنیدم که گفت :علی را یاد نکنید مگر به ویر؛ زیژرا کژه از پییمبژر

شژنیدم

فرمدد :در علی سه وصلت است من که عمرم دوست داشتم یکی از آنها برا من باشد؛ چه آنکه هر یک از آنهژا نژ د
من دوست تر است از هرچه آفتاب بر او می تابد.
آنگاه گفت :ابی بکر و ابد عبیده و جمعی دیگر از صحابه هم حاضر بددند که آن حار دست بر کتف علی گژذارد

و گفت (آنچه را که عرض کردم) و ابن صباغ این کلما را زیاده از دیگران نقی نمدده کژه فرمژدد :مان الحبّا
الحبّنی و من الحبّنی الحبّه الرلّه و من الحبّه الرلّه ال خله الرجنّه و من البغض

فقاد

فقد البغضنی و من البغضانی البغضاه الرلّاه

تتتری و ال خله الرنت (.)4
پس ایمان علی

در صیر و کددکی دلیی بر وفدر عقی و ورد است و ودد فایلتی است برا آن حار که ر

یسبقه الحد من الراسلاین؛ احد از مسلمین بر او سبقت نگرفته است.
____________________
 -1تد از حیث اسالم و ایمان اول مسلمین و مؤمنین هستی و تد برا من بمن له هارونی از مدسی .یا علی ،دروغ گفت کسژی کژه گمژان
نمدد مرا دوست دارد و تد را دشمن بدارد.
 -2فصدل المهمه ،ج ،1ص.583
 -3وصایص العلد  ،ص.52
 -4کسی که تد را دوست بدارد ،مرا دوست داشته و کسی که مرا دوست دارد ،ودا او را دوست می دارد و کسژی کژه وژدا او را دوسژت
بدارد ،داوی می کند او را ببهشت و کسی که تد را دشمن بدارد ،مرا دشمن داشته و کسی که مرا دشمن بدارد ،وژدا او را دشژمن داشژته و
داوی می کند او را به آتش(.فصدل المهمه ،ج ،1ص.)583
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طبر در تاریخ( )1ودد نقی می نماید از محمّد بن سعد بن ابی وقاص که گفت“ :از پدرم سؤال کردم که آیا ابی بکر
اول مسلمین است؟” گفت :نه ،و رقد السل قبله الکثج من خاسین اال؛ یعنی زیاده از پنجژاه نفژر پژیش از ابژی بکژر
اسالم آوردند و لکن او افای از ما بدد از حیث اسالم و نی ندشته است عمر بن الخطِّاب بعژد از چهژی و پژنج مژرد و
بیست و یک زن مسلمان شد .و رکن السب الرنتس السالمت و الیاتوت فهر علی بن أبی طترب (.)2
الیاتن علی

الز فطج بر وه الز کفج

عالوه بر آنکه علی اسبق از همه مسلمین ایمان آورد ،فایلت دیگر برا او در این باب می باشد که اهمّ فاژایی
است و از وصایص مخصدصة او می باشد که السالمه عن الرفطج و السالمه عن الرکفج (.)3
علی امیر المؤمنین طرفه العینی میی به کفر و شرک ننمدد ،بر والف عمدم مسلمین و اصحاب که از کفژر و شژرک و
بت پرستی بیرون آمده ،قبدل اسالم نمددند (چدن آن حار قبی از بلدغ بدعد پییمبر ایمان آورد)؛ چنانچژه حژافظ
ابد نعیم اصفهانی در مت و ل الرقجآن فی علی( )4و میر سید علی همدانی در مر الرقجبی( )5از ابن عباس نقی نمدده اند که

گفت :و الهلل مت من عبد آمن بترلّه النّ و قد عبد الرصن النّ علی بن أبی طترب فتوّه آمن بترلّه من غیج الن یتبد صنات
(.)6

و محمّد بن یدسف گنجی شافعی در باب  24کفتی

الرطترب( )3به اسناد ودد از

____________________
 -1تاریخ طبر  ،ج ،2ص.62
 -2و لکن اسبق از همه مردم از حیث اسالم و ایمان علی بن لبی طالب بدده است(.تاریخ الطبر  ،ج ،2ص.)62
 )3 -3اسالم علی از فطر و اسالم آنها از کفر بدده است(.جداهر التاریخ ،ج ،3ص ،121با اوتالف الفاظ).
 -4ما ن ل القرآن فی علی

 ،ص.43

 -5مدد القربی ،ص.22
 -4سدگند به ودا! ایمان نیاورد احد از عباد(یعنی از امت)مگر آنکه بر بت ستایش نمدده بدد مگر علژی بژن لبژی طالژب
حار ایمان آورد بخدا و قبدل اسالم نمدد ،بدون آنکه بصنم و بت ستایش کرده باشد.
 -3کفایة الطالب ،ص ،124باب .24
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کژه آن

ّ
ّ
َع ب أب َالب و صناحب
نقی می نماید که فرمدد :سباق المم ثالثة لم یِّشکنا باّلل َرفة ع

رسدل اکرم

یاس و مؤم آل فرعن فهم الص یقن -حبیب انلجار مؤم آل یاس و حزقینل منؤم آل فرعنن و ّ
َع بن أب

َالب و هن افضُهم (.)1

چنانچه در وه الربالغه( )2است که ودد فرمدده :فتوّی ورد علی الرفطج و سبق

الری النیاتن و الرهجج (.)3

و نی حافظ ابی نعیم اصفهانی و شافعی( )4و دیگران از علما وددتان مانند ابن ابی الحدید( )5نقی نمدده اند :النّ علیّت
ر یکفج بترلّه طجفه عین؛ ( )6و امام احمد حنبی در مسند( )3و سلیمان بلخی حنفی در ینتبیع الرار ( )8نقی نمدده انژد از
ابن عباس که ب معة بن وارجه گفت :الوّه ر یتبد صنات و ر یشجب خاجال و کتن الول الرنتس السالمت (.)3
شما که می گدیید :ایمان شیخین افای از ایمان علی بن لبی طالب

بدده ،مگر این حدیث شریف را ندیژده ایژد

که ابن میازلی شافعی در فضتیل( )12و امام احمد بن حنبی در مساند( )11و وطیژب وژدارزمی در منتقاب( )12و سژلیمان
بلخی حنفی در
____________________
 -1سبقت گیرندگان جمیع امم (در مسابقه ایمان و تدحید) سه نفر بددند که شرک به ودا نیاوردند :علی بن لبی طالب و صاحب یاسژین و
مؤمن آل فرعدن که ایشانند راست گدیان؛ یعنی حبیب نجار مؤمن آل یس و ح قیی و مؤمن آل فرعدن و افای آنها علی بن لبژی طالژب
بدد.
 -2شر نهج البالحه ،ج ،4ص.54
 -3من متدلد شدم بر فطر تدحید و پیشی گرفتم بایمان و هجر با رسدل ودا (
 -4ما ن ل القرآن فی علی

).

 ،ص.52

 -5شر نهج البالحه ،ج ،16ص.28
 -6به درستی که علی

کافر نشد به ودا چشم بر هم زدنی.

 -3مسند احمد ،ج ،1ص.133
 -8ینابیع المدد  ،ج ،2ص.3 ،386
 -3علی

هرگ سجده به بت نکرد و شراب نخدرد و اول کسی که از مردم اسالم آورده و تسلیم شد بمقام رسالت او بدد.

 -12فاایی ،ص.82
 -11مسند احمد ،ج ،1ص.184
 -12مناقب ،ص.146 ،131
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ّ
ّ
َع و ایمنا امنیت
نقی نمدده اند که فرمدد :لن وز ایما

ینتبیع( )1و دیگران از اکابر علماء شما از رسدل اکرم
ّ
ّ
َع َع ایما امیت ال ینم القیمه (.)2
لرجح ایما

و نی میر سید علی همدانی در مدده هفتم از مار الرقجبای( )3و وطیژب وژدارزمی در منتقاب( )4و امژام ثعلبژی در
تفسیج( )5نقی نمدده اند از ولیفة ثانی عمر بن الخطِّاب که گفت
شهت

می ه که الز سرل خدال

ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
السبع و ضع ف کفنه
السبع و اْلرض
شنید که فجمر  :لن ا السمنات

ّ
َع ف کفه مزیا لرجح ایما َع (.)2
مزیا و وضع ایما

و عبد شاعر معروف سفیان بن مصعب کدفی ،رو همین اصی ضمن اشعار ودد گفته:
الشاااااااهد بترلّاااااااه رقاااااااد قاااااااتل رنااااااات

محاّااااااد و الرقاااااارل منااااااه ماااااات خفاااااای

رااااار النّ الیااااااتن اایاااااع الرخلااااا ماّااااان

سااااااکن الن ض و ماااااان ااااااالّ الرساااااااتء

یجتاااااال فاااااای کفّااااااه میاااااا الن رکاااااای

()7

علی

یاااااارفی بتیاااااااتن علاااااای ماااااات وفاااااای

الفضل الز اایع صحتبه و الم بر

میر سید علی همدانی عالم عارف فقیه شافعی در کتاب مر الرقجبی( )8اوبار
____________________
 -1ینابیع المدد  ،ج ،2ص.858 ،321
 -2اگر ایمان علی را با ایمان امت من بسنجند ،ایمان علی بر ایمان امت من تا روز قیامت راجح وداهد بدد.
 -3مدد القربی ،مدد هفتم ،ص.23
 -4مناقب ودارزمی ،ص.131
 -5تفسیر ثعلبی ،ج ،8ص.283
 -6اگر هفت آسمان و زمین را در یک کفه ترازو بگذارند و ایمان علی را در کفه دیگر ،هرآینه ایمان علی رجحان و سنگینی می نماید بر
آنها.
 -3به ودا قسم! شهاد می دهم که محمد رسدل اللِّه
از اهی آسمان و زمین را در کفه ترازو بگذارند و ایمان علی

برا ما بیانی فرمدد که برا احد مخفی نماند که اگر ایمان جمیع والیق
را در کفة دیگر هرآینه ایمان علی بر همه رجحان پیدا می کند (.دیژدان

عبد )
 -8مدد القربی ،مدد هفتم ،ص.24

333

بسیار در این باب نقی نمدده که افالیت علی

را با دالیی و براهین و احادیث صحیحه ثابت می نماید؛ از جمله

فرمدد :الفضل اتل الرتتراین فی زمتوی ها ال

در مدد هفتم از ابن عباس(حبر امت) نقی می کند که رسدل اکرم
(.)1

علی

()2

بدده؛ چنانچه ابن ابی الحدیژد در شاج وها الربالغاه

و عقید اکثر علما منصف وددتان بر افالیت علی

آورده که کتابی از شیخ معت له ابد جعفر اسکافی بدستم رسید و در آنجا ندشته بدد که مذهب بشر بن معتمر و ابد مدسی

و جعفر بن مبشر و سایر قدماء علماء بیداد این بدد که :النّ الفضل الراسلاین علیّ بن أبی طترب ث ّ البناه الرحسان ثا ّ
()3

البنه الرحسین ث ّ حا بن عبد الراطلب ث ّ اتفج بن أبی طترب -...الخ.

و شیخ ما ابی عبد اللِّه بصر و شیخ ابد القاسم بلخی و شیخ ابد الحسن ویاط (که شیخ متأورین علما بیداد بدده)
عمدماً بر همان عقیده ابد جعفر اسکافی بددند که (قدل با فالیّت علی

باشد) و مراد از افالیت آن بدده که گرامی

ترین مردم بددند ن د ودا و ثداب آنها از همه بیشتر و من لت آنها در روز ج ا از همه باالتر وداهد بدد و بعد در همژان
صفحه ،شر عقیده معت له را بنظم آورده و چنین گفته است:
و خیاااااااج خلااااا ا الهلل بتاااااااد الراصاااااااطفی

العظاهااااااا یااااااار الرفخااااااات شاااااااجفت

الرسااااااااااایّد الراتظااااااااااا الررصااااااااااایّ

بتااااااال الربتااااااارل الراجتضااااااای علااااااایّ

و البناااااااات ثاااااااا ّ حااااااااا و اتفااااااااج

()4

ثاااااا ّ عتیاااااا بتااااااد هاااااا ن ینکااااااج

شی  :شما اقدال علماء را در اثبا افالیت ایمان ولیفه ابی بکر رضی اللِّه عنه اگر دیده بددید ،این بیانا را نمژی
نمددید.
العی :شما هم اگر از اقدال متعصّبین به بیانا محققین از علما منصف
____________________
 -1افای مردان عالمیان در زمان من علی

می باشد.

 -2شر نهج البالحه ،ج ،11ص.113
 -3افای و برتر از همه مسلمین علی بن لبی طالب و پس از آن فرزندش حسن و پس از آن فرزندش حسین و پس از آن حم ه و پژس
از آن جعفر بن لبی طالب(معروف به طیار)بدده اند.
 -4بهترین مردم بعد از رسدل ودا و ب رگترین آنها در روز افتخار از حیث شرف سید ب رگدار وصی پییمبر و شدهر بتدل (فاطمژه سژالم
اللِّه علیها) علی مرتای است و پس از آن دو فرزندش (حسن و حسین) و پس از آن حم ه و جعفر (طیار) بدده اند(.شژر تهژج البالحژه
ابن ابی الحدید ،ج ،11ص)122
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وددتان رجدع می نمددید ،می دیدید که تمام آنها تصدیق بافالیت علی

دارند.

برا نمدنه مراجعه نمایید به شج وه الربالغه معت لی که همین بیان شما را از جاحظ نقی نمدده که ایمان ابی بکژر
افای از ایمان علی

بدده ،آنگاه جدابی را که ابد جعفر اسکافی که از اکابر علماء معت له و شیخ آنها بدده بژر ردّ او

داده ،مفصّال ضبط نمدده که با دالیی عقلیه و براهین نقلیه در صفحا چند ثابت مژی کنژد کژه ایمژان علژی

در

کدچکی افای از ایمان ابی بکر و تمام صحابه بدده است تا در ص  235گدید که ابد جعفر گفتژه اسژت :الوّنات ن ونکاج
فضل الرصحتبه و سرالبقه و رکنّنت ونکج تفضیل الحد من الرصحتبه علی علیّ بن أبی طترب
از این اقدال گذشته ،اصالً نام امیر المؤمنین

()1انتهی.

را در قبال دیگران از صحابه آوردن قیاس مع الفژارق اسژت؛ چژه

آنکه مقام آن حار به قدر رفیع است که ابداً نتدان آن را قیاس با لحد از صحابه و حیره نمدد که شژما بخداهیژد
فاایی صحابه را با چند وبر یک طرفه (بر فرض صحت) در مقابی مقام منیع آن حار جلده دهید.
چنانچه میر سید علی همدانی در مدد هفتم از مر الرقجبی از احمد بن محمّد الکرز بیداد نقژی مژی کنژد کژه
گفت:
شنید الز عبد الرلّه بن أحاد بن حنبل که گف سؤالل کج الز پد

الحاد بن حنبل( ئی

البر بکج و عاج و عثاتن ال آو و ستک شد فقل یت الب أین علی بن أبی طترب(

الرحنتبله)الز مقت فضل صحتبه وات

)قتل هر مان الهال الربیا ن یقاتس باه

هؤنء (.)2
یعنی همان قسمی که مقام و مرتبة اهی بیت رسالت بحکم آیا قرآن و فرمدده ها رسژدل ذو الجژالل ،بژاالترین
مقاما و مراتب می باشد ،مقام و مرتبه علی

هم باالتر از همه صحابه و حیره می باشد؛ به این معنژی کژه نژام آن

حار را در عداد صحابه نباید آورد ،بلکه نام آن ب رگدار در حساب نبدّ و مقام رسالت
____________________
 -1ما انکار فای صحابه و سدابق آنها را نمی نماییم و لکن انکار می نماییم برتر احد از صحابه را بر علی بن لبی طالب

(.شر

نهج البالحه ،ج ،13ص.)235
 -2پس گفتم پدر جان کجا است علی بن لبی طالب (یعنی چرا نام او را نبرد ؟) پدرم گفت“ :او از اهی بیت رسژالت اسژت ،نمژی تژدان
قیاس نمدد باو این اشخاص را ( ”.مدد القربی ،ص.)22

421

محسدب است.
چنانچه در آیه مباهله آن حار را به من له نفس رسدل اللِّه

معرفی فرمدده.

شاهد بر این معنی حدیث دیگر است در همین فصی و مددّ هفتم از لبی وایی از عبد اللِّه بن عمر بن الخطِّاب کژه
گفت:
زمتوی که مت شات می کج ی أصحتب پیغابج ال گفتی  :أبار بکاج و عااج و عثااتن ماج ی گفا  :یات البات عباد الراجحان
فتلیّ(

)مت هر قتل علیّ من الهل الربی ن یقتس به الحد هر مع سرل الرلّه

یعنی حساب علی

فی اته (.)9

از حساب امت و صحابه وارج و در حساب ودد پییمبر و با آن حاژر و در درجژة آن

ب رگدار می باشد.
اجازه بفرمایید حدیث دیگر از همین فصی و مدد به عرضتان برسانم که از جابر بن عبد اللِّه انصار نقی می کند
که گفت:
روز در حادر مهاجر و انصار که حاضر بددند رسدل اللِّه
ّ
عبادته ّ
ثم شکّ فیک و اهل بیتک انکم افضل انلا اک ف انلار (.)2

ّ
ّ
اّلل ّ
به علی فرمدد :یا ّ
حق
َع لن ا اح ا عب

(بعد از شنیدن این وبر ،فدر تمام اهی مجلس مخصدصاً جناب حافظ استیفار نمددنژد کژه جژ ء شژک کننژدگان
نباشند).
والصه اینها نمدنه ا بدد از اوبار بسیار که در باب فایلت و حق تقدم مدالنا امیر المؤمنین علی

بر صحابه

و تمام امت وارد گردیده .یا باید همه این اوبار صحیحه ا که در کتب معتبره وددتان مدجدد اسژت ،رد نماییژد و یژا
باید بحکم عقی و نقی تسلیم شدید که ایمان آن حار افای از همه صحابه و امت بدده که از جملة اصحاب لبد بکژر
و عمر بددند.
____________________
 -1ا ابا عبد الرحمن(کنیه عبد اللِّه بن عمر بدد)نام علی را چرا از میان انداوتی؟ جداب گفت“ :علی از اهی بیت رسالت است که احد
را نتدان به او قیاس نمدد .او با پییمبر و در درجه آن حار می باشد( ”.مدد القربی ،ص.)23
 -2یا علی اگر بنده ا عباد کند ودا را عباد کامی ،پس شک نماید در تد و اهی بیت تد باینکه شما افاژی از همژه مژردم هسژتید،
جایگاه او در آتش جهنم می باشد( .مدد القربی ،مدد هفتم ،ص.)26
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اگر تدجّه کنید بحدیث متفق علیه فریقین که در ح و اح اب و جنگ وندق پس از کشته شدن عمژرو بژن عبژد ود
شجاع معروف بدست مدالنا لمیر المؤمنین

اثلقُ .

رسدل اکرم

فرمدد :رضبه ّ
َع ینم اخلنن ق افضنل من عبناده

()1

ودد تصدیق وداهید نمدد که وقتی یک عمی مدالنا علی

لفای از عباد جن و انس باشد ،قطعاً اگر با سژایر

لعمال و عبادا آن حار تدلم گردد .ایجاد افالیت برا آن حار می نماید و انکار این معانی را نمی نماید مگر
متعصّب عندد لجدج.
و اگر هیچ دلیلی نبدد بر افالیت آن حار بر تمام صحابه و اهی عالم ،مگر آیه مباهله که وداوند علی
من له نفس رسدل اللِّه

الفضل الرنتس الس

را به

ودانده ،کفایت می کرد افالیت آن حار را؛ چه آنکه ثابت است رسژدل اللِّژه

من النورین و الآلخجین؛ پس به حکم کلمه انفسنا در آیه شریفه علی

ه الفضال الرناتس مان

النورین و الآلخجین می باشد.

َّ
ُ
اَّلی َ َم َعنه  ،مدالنا امیر المؤمنین علی
پس آقایان تصدیق نمایید که مصداق حقیقی َو ِ

ظهدر اسالم ،قبی از همه مسلمین با رسدل ودا

می باشژد کژه از اول

بدده و تا روز آور عمر هم کدچکترین لی شی پیدا ننمدد.

(وقت نماز شد آقایان جهت اداء فریاه برواستند ،پس از واتمه عمی و صرف چا افتتا کژالم از طژرف داعژی
شد).
العی :و اما جهت اینکه لمیر المؤمنین

لیلة الهجر در رکاب ظفر انتساب رسژدل اللِّژه

بسیار واضح و آشکار است ،برا آنکه کارها مهمتر بأمر رسدل لکرم
مکِّة معظِّمه بماند و انجام دهد؛ چدن برا پییمبر

حرکژت ننمژدد،

بر عهده آن حار بدد کژه بایژد در

امین تر از علی کسی نبدد که لمانت مردم را که ن د پییمبر بدد

بصاحبانش مسترد دارد (چدن به اتفاق دوست و دشمن ،آن حار لمین اهی مکِّه بدد؛ حتِّی دشمنان هم امانا وژدد
را بآن حار می دادند که از وطر محفدظ بماند .به همین جهه آن حار در مکِّه معروف بدد به محمّد لمین).
دیگر وظیفه ا که بر عهده امیر المؤمنین بدد آنکه عیاال آن حار و
____________________
در روز وندق (بر عمرو بن عبد ود) افای و بهتر بدد از عباد جن و انس.
 -1شمشیر زدن علی
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بقیة المسلمین را بمدینه برساند.
عالوه بر اینها اگر آن شب علی

در حار نبدد ،باالستقالل ،مقام باالتر از آن را درک نمدد که ودابیدن در بستر و

روتخداب پییمبر بدد .اگر ولیفه ابی بکر بطفیی رسدل اللِّه

ثانی اثنین ودانده می شدد ،ولی در همان شب برا

عمی نیکد و مهم تر از مصاحبت حار ،استقالالً آیه ا در مد آن حار نازل گردید .و آن عمی ودد یکی از مفاور
فاایی و مناقب آن حار است که متفق علیه فریقین(شیعه و سنِّی)می باشد و اگر آن شب فداکار و جان باز لمیر
المؤمنین
و ول آیه

نبدد جان مبارک رسدل اللِّه

در وطر عظیم بدد.

ش ن علی ریلة الرهجج که

بستج سرل الکج خرالبید

چنانچه مدثقین از اکابر علما شما در تفاسیر و کتب معتبره ودد ،این منقبت ب رگ را نقی نمدده انژد از قبیژی ابژن
سبع میربی در شفتء الرصدو و طبرانی در الوسط( )1و کبیج( )2ابن اثیر در السد الرغتبه( )3و ندر الدین بن صباغ مژالکی در

فصرل الراهاّه فی متجفه النئاّه( )4و أبر إسحت ثتلبی( )5و فتضل ویشتبر ی و المات فخاج الزی( )6و ااالل الرادین
سیرطی( )3در تفاسیرشان و حافظ ابد نعیم اصفهانی محدث معروف شافعی در مت وا ل الرقاجآن فای علای( )8و وطیژب
ودارزمی در منتقب( )3و شیخ االسالم ابراهیم بن محمّد حمدینی در فجالئد( )12و محمّد بن یدسف گنجی شافعی در بژاب

 62کفتی

الرطترب( )11و امام احمد حنبی در

____________________
 -1المعجم االوسط ،ج ،3ص.166
 -2المعجم الکبیر ،ج ،8ص.23
 -3اسد الیابة ،ج ،4ص.25
 -4فصدل المهمه ،ج ،2ص.1133
 -5تفسیر ثعلبی ،ج ،2ص.113
 -6تفسیر راز  ،ج ،5ص.222
 -3در المنثدر ،ج ،1ص.263
 -8ما ن ل القرآن فی علی ،ج ،2ص.335
 -3مناقب ،ص ،123فصی.141 ،12
 -12فراید السمطین ،ج ،1ص ،332باب .256 ،62
 -11کفایة الطالب ،ص ،233باب .62
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مسند( )1و محمّد بن جریر بطرق مختلفه و ابن هشام در سیج الرنبی( )2و حافظ محدث شام در ال بتین طرالل و امام
ح ِّالی در الحیتء الرتلر ( )3و ابد السعادا در فضتئل الرتتج الرطتهج ( )4و ابن ابی الحدید در شج وه الربالغه( )5و سژبط
ابن جدز در ت کج ( )6وداصّ االمّه و دیگران از اکابر علماء شما بعبارا و الفاظ مختلفه ،ما حصژی مقصژدد را نقژی
نمدده اند و شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب  21ینتبیع الرار ( )3از بسیار از علماء آورده اند که چدن رسژدل اکژرم
به امر پروردگار لعال ،عازم مدینه مندره شد ،در لیلة الهجر امیر المؤمنین علژی
وارمی سب

را لمژر فرمژدد کژه “بژرد

که در شبها من بر ودد می پیچم ،بر ودد بپدش و در بستر و روتخداب من بخداب ”.پس علی بجژا

آن حار ودابید و برد وارمی سب را بسر کشید تا کفار اطراف وانه نفهمند که علی در بستر است تا رسژدل وژدا
بسالمت تشریف بردند.
از حار حق وطاب رسید به جبرییی و میکاییی که “من در میان شما برادر قرار دادم و عمر یکی از شما قطعاً
از عمر دیگر بیشتر است .کدام یک از شما حاضرید آن زیادتی عمرتان را که نمی دانید بدیگر ببخشژید؟” عژرض
کردند“ :امر است یا اوتیار ”.وطاب رسید“ :امر نیست ،مختارید ”.هیچ یک حاضر نشدند با اراده و اوتیار ،زیادتی
عمر ودد را به دیگر واگذار نمایند ،وطاب رسید:
الوی آخی بین علیّ وریّی و محاّد وبیّی فآثج علیّ حیتته رلنبیّ فجقد علی فجال

الرنبیّ یقیه باهجته الهبطت الری الأل ضر الحفظات

من عدوّ (.)3
____________________
 -1مسند احمد ،ج ،1ص.331-332
 -2سیر النبی ،ج ،1ص.326
 -3احیاء العلدم ،ج ،3ص.238
 -4فاایی العتر الطاهر  ،ج ،2ص.311
 -5شر نهج البالحه ،ج ،13ص.262
 -6تذکر الخداص ،ص.21
 -3ینابیع المدد  ،ج ،1ص.3 ،234
 -8به درستی که من بین علی ولی وددم و محمد پییمبر ودد ،برادر قرار دادم .پس علژی زنژدگانی وژدد را ایثژار و فژدا حیژا و
زندگانی پییمبر نمدد و در فراش و بستر او ودابید بروید ب مین و او را از شر دشمنانش حفظ نمایید.
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پس به زمین آمدند جبرییی باال سر میکاییی ن د پاها آن حار نشستند .جبرییی می گفت :ب ّ ب ّ من مثلا
یت بن أبی طترب و الرلّه ع ّ و الّ یبتهی ب
آنگاه نازل گردید بر واتم االنبیاء
ْ
ٰ َ ُٰ ُ
اّلل َرؤف بِال ِع ٰبا ِد (.)2
اّلل و
ِ

الراالئکة.

()1

َ ْ َْ
َْ َ ُ ْ ٰ َ َْ ٰ
َ َ ٰ
نات
ِّشی نفسه اب ِتغنا مرض ِ
آیه  223سدره ( 2بقره) و ِم انلا ِ م ی ِ

اینک از آقایان محترم تمنا می کنم بمن ل که رفتید این آیه شریفه را با آیه حار که مدرد استشژهاد شژما اسژت ،بژی
طرفانه و منصفانه بدون حبّ و بیض شیعه و سنِّی مدرد مطالعه قرار دهید ببینید ،آیا افالیت برا آن کس است کژه در
مسافر چند روز با ح ن و حم و اندوه با پییمبر بدده یا برا آن کس که در همان شب جان باز نمدده و با قدر
و شجاعت و مسر عالماً عامداً نفس ودد را فدا رسدل اللِّه نمدده تا آن حار به سالمت برود پروردگار عالمیان
به مالیکه روحانی بدجدد او مباها نمدده و مستقالً آیه ا در مد او نازل فرمدده است؟!
چنانچه علما ب رگ وددتان با مختصر دقت و تدجهی در مقابی معاندین لجدج ،از رو انصاف تصدیق نمدده اند
که علی

افای از ابی بکر بدده و ودابیدن علی در بستر رسدل اللِّه بمراتب بهتر و باالتر از مصاحبت ابژی بکژر در

حار بدده است.
العتجالف علاتی سنی به الفضل بر ن خرالبیدن علی

بستج پیغابج الز مصتحب البی بکج

غت

و اگر از شر نهج البالحه( )3را عمیقانه مطالعه نمایید و به بیانا و دالیی امام
____________________
 -1به به کیست مثی و مانند تد ا پسر ابد طالب که ودا ع و جی بدجدد تد بمالیکه مباها می نماید.
 -2بعای از مردانند(یعنی علی

)که از جان ودد در راه رضا ودا در گذرند و ودا دوستدار چنین بندگانست.

 -3شر نهج البالحه؛ ج ،13ص.262

426

ابد جعفر اسکافی که از اکابر علماء و شیدخ معت لی ها می باشد ،در ردّ شژبها ابژد عثمژان جژاحظ (ناصژبی) در
اثبا افالیت علی
نماید که ودابیدن علی

بر ابی بکر دقت نمایید ،وداهید دید که آن عالم منصف ،بالصراحه با دالیی محکمی ثابت می
بامر آن حار افای از مصاحبت چند روزه ابی بکر در مسافر

در بستر پییمبر

حار بدده است؛ تا آنجا که گدید:
تل

قتل علاتء الراسلاین النّ فضیله علیّ

الرلیله ن وتل الحدال من الربشج وتل مثلهت النّ مت کتن من السحت و البجالهی عناد

الستسالمه رل ّبح (.)9
و در آور نقی قدل ابد جعفر اسکافی را در جداب ابد عثمان جاحظ ناصبی نقی نمدده که گدید:
قد بینّت فضیله الرابی علی الرفجال

علی فضیله الرصحبه فی الرغت بات هر والضح ران الوص و و ید هتهنت ت کیدال بات ر وا کج

فیات تقدّ فنقرل النّ فضیله الرابی علی الرفجال
و حصل ره باصتحبته قدیات الو

علی الرصحبه فای الرغات راراهین الحادهات النّ علیات

عظی و الر شدید فلاّت فت قه عد ذر

النو

قاد کاتن الوا

باترنبیّ

و حصل به البر بکج فکتن مت یجد علیّ

من الررحشه و الر الرفجقه مرابت زیت ثرالبه ننّ الرثرالب علی قد الراشقّه-و ثتویهات النّ البت بکج کتن یؤثج الرخجوج من مکه و
قد کتن خجج من قبل فج فتز ال کجالهیه رلاقت فلاّت خجج مع سرل الرلّه

والف ذر

هری قلبه و محبرب وفسه فل یکان

ره من الرفضیله مت یرالزی فضیله من الحتال الراشقّه الرتظیاه و عجض وفسه ررقع الرسیرف و أسه رجض الرحجات ننّ علای قاد

سهرره الرتبت یکرن وقصتن الرثرالب (.)2
____________________
 -1اتفاقی علما مسلمین است که احد از بشر به فایلت ودابیدن علی در فراش پییمبر نرسیده است مگر اسحاق و ابراهیم در تسژلیم
بذبح و قربانی (ولی عقیده اکثر مفسرین و مدروین و علما اوبار است که ذبیح اسماعیی بدده نه اسحاق).
 -2ما حصی معنی آنکه قبالً فایلت ودابیدن علی

در فراش رسدل اللِّه

لیلة الهجر بر مصاحبت ابی بکر در حار را بقسمی

که بر اهی انصاف واضح و آشکار گردد ،بیان نمددیم .اینک(به مقتاا وقت) تأکیداً بر آنچه قبالً ذکر نمددیم از دو جهت دیگر مطلژب را
ثابت می نماییم :الف) انس و الفت فدق العاده علی

با رسدل ودا

طدر بدد که نمی تدانست آنی از پییمبر دور بژه شژدد و

بعکس عدم انس لبد بکر با رسدل ودا باعث اشتیاق او به مصاحبت با آن حار بدده ،پس ودابیدن علی در فراش کژه باعژث دور از
آن حار گردید ،ایجاد وحشت و الم شدید برا علی نمدد پس دور که سبب زجر آن حار و مدجب ثداب بسیار بژدده ،افاژی
است بر مصاحبت ابی بکر؛ برا آنکه صداب عمی را بمقدار مشقت در عمی می دهند ،چنانچه گفته اند:
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و ابن سبع میربی در شفاء الصّدور ضمن بیان شجاعت علی
علاتء الرتجب الااترال علی النّ ور علیّ
علی مفت الته رجسرل الرلّه

علی فجال

 ،گدید:

سرل الرلّه

الفضل من خجواه مته و ذرا

الوّاه وطّان وفساه

و آثج حیتته و الظهج شجتعته بین القجالوه (.)9

پس مطلب به قدر واضح است که احد انکار این معنا را ننمدده ،مگر رو جندن یا تعصّب بدتر از جندن ،بژس
است ویلی معذر می وداهم رشتة سخن در اینجا طدالنی شد ودبست برویم بر سر مطلب.
َ َّ ُ َ َ ْ ُ َّ
ار ولیفه ثانی عمر بن الخطِّاب ،بدده است ،فقط به محض ادعاء از
ف
و اما اینکه فرمددید ،مراد از أ ِش ا َع الک ِ
شما قبدل نمی شدد .باید دید که آیا این صفت هم با حال مدصدف مطابقه می نماید یا ویر؟ چنانچه مطابقه نماید بجان
و دل می پذیریم.
مبتحثت علای و منتظجال

ینی شدتی بجالی عاج وبر

بدیهی است شد و حلظت در دو جهت متصدر است :یکی در مباحث
____________________
= ب) چدن لبی بکر پیدسته عازم بر وروج از مکه بدده ،چنانچه گاهی هم تنها وارج شده ،پس زیاد شد کراهت ماندن او در مکه و لژذا
زمانی که با رسدل ودا
فایلت علی

از مکه وارج شد ،به محبدبه ذاتی و معشدقه قلبی رسید ،پس برا او فایلتی نبژدد کژه برابژر باشژد بژا

که در آن شب اوتیاراً تحمی مشقت ب رگی نمدد که جژان وژدد را در معژرض شمشژیرها و سژر وژدد را در مقابژی

سنگباران دشمنان (که آن شب قصد آن بستر را داشتند که صاحب آن رسدل اللِّه

را بقتی رسانند) قرار داد .بدیهی است تحمی آن

شداید بمراتب باالتر و افای از ابی بکر بدد در راحتی لیله الیار در مصاحبت رسدل اللِّه
 -1اجماعی علماء عرب است بر اینکه ودابیدن علی

لیله الهجره در فراش رسدل اللِّه

.
افای بدد از بیژرون رفژتن او بژا آن

حار ؛ زیرا که ودد را در جا آن حار قرار داد و زندگانی ودد را فدا آن حار نمدد و باین وسیله شجاعت ودد را بین اقران
ظاهر نمدد.
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علمی و محاورا دینی که در مقابی علما بیگانه ،شدید البیان بدده باشد یا در میدان هژا جنژگ و جهژاد فژی
سبیی اللِّه شخصاً رشاد و شجاعت و حلظتی بکار برده باشد.
اما در مدضدع محاورا دینی و مناظرا علمی ،برا ولیفه عمر ابداً در تاریخ رشادتی دیده نشده و آنچه در کتب
اوبار و تداریخ فریقین (شیعه و سنِّی) حتی بیگانگان سیر نمددیم ،حلظت و شدتی برا ولیفه عمژر از ایژن دو جهژت
ندیدیم.
چنانچه آقایان محترم ،همچدن هنر علمی و محاوره دینی و مباحثا با علمژا بیگانژه از ولیفژه عمژر در تژاریخ
عمرش نظر دارید ،بیان نمایید ویلی ممندن وداهم شد که بر معلدما داعی اف وده وداهد شد.
القجال عاج بجتجی علی

ال بج خر

علاتً و عاالً

ولی آنچه داعی اطالع دارم و ب رگان علما وددتان در کتب معتبر ودد ضبط نمدده اند در ادوار والفژت ولفژاء
در جمیع مدضدعا علمی و دینی ،حالِّل مشکال مدالنا امیر المؤمنین علی

بدده.

با همه اوبار که امدیها و بکریدن و عالقه مندان بآنها در فاایی آنها جعی نمددند (چنانچژه علمژا وددتژان در
کتب جر و تعدیی ندشته اند) مع ذلک نتدانستند این حقایق را بپدشانند که هر زمانی که علما یهدد و نصار و سایر
فرق از مخالفین ن د ابد بکر و عمر و عثمان در زمان زمامدار آنها می آمدند یا می ندشتند و مسایی مشکله سؤال می
کردند ،ناچار متدسی می شدند بذیی عنا مدالنا علی
جداب دهد ج علی بن لبی طالب

و می گفتند :این سؤاال مشکی و پیچیده را احد نتدانژد

لذا آن حار حاضر و جداب آنها را بژه قسژمی مژی داد کژه قژانع شژده و

مسلمان می شدند؛ چنانچه در تاریخ حاال ولفاء کامالً وارد است.
بس است در اثبا این معنی اظهار عج ولفا (ابد بکر و عمر و عثمان) در مقابی علی
حار و اینکه اگر علی

نبدد آنها هالک شده بددند.

چنانچه محققین از اکابر علما وددتان آورده اند که ولیفه ابد بکر می گفت:
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و اقرار بژه برتژر آن

القیلروی القیلروی فلس

بخیجک و علیّ فیک (.)1

و متجاوز از هفتاد مرتبه ولیفه عمر در قاایا مختلفه و مدارد متفاوته اقرار نمدده که رر ن علی رهل

عاج؛ اگژر

علی نبدد من هالک شده بددم و حالباً مدارد مهالک را ندشته اند که اینک نمی وداهم وقژت مجلژس را بگیژرم .شژاید
مطالب مهمتر برا مذاکره الزم باشد.
ورالب :قبله صاحب! کدام مطلب مهم تر از این مدضدع است که بیان نمددید؟ آیا در کتب معتبره ما این کلما ضبط
و نقی گردیده؟ چنانچه هست و نظر دارید برا م ید بینایی ما بیان فرمایید ممندن وداهیم شد!
العی :عرض کردم اکابر علما سنت و جماعت اتفاق بر این معنی دارند(باستثناء قلیلی از متعصّبین لجژدج)کژه بژا
الفاظ و عبارا مختلفه ،در مدارد متعدده ،نقی نمدده اند .برا روشن شدن مطلب و اتمام حجژه بژبعض از آن اسژناد و
کتب که در نظر دارم ،اشاره می نمایم.
السنت گفتت عاج (رر ن علی رهل

عاج)

 .1قاضی فای اللِّه بن روزبهان متعصّب در البطتل الربتطل
()2

 .2ابن حجر عسقالنی ،متدفا سال  852در ته یب الرتّه یب
()3

 .3و نی ابن حجر در الصتبه

 .4ابن قتیبه دیندر  ،متدفی سال  236در کتاب ت ویل مختل

الرحدی

()4

()5

 .5ابن حجر مکی ،متدفی سال  333در صرالع محجقه
 .6حاج احمد افند در هدالی الراجتتب
()6

 .3ابن اثیر ج ر  ،متدفی سال  632در السد الرغتبه
 .8جالل الدین سیدطی در

____________________
 -1مرا از این مقام بر دارید؛ زیرا من از شما بهتر نیستم ،مادامی که علی در میان شما است .صداعق المحرق :ص51؛ شر نهژج البالحژه،
ج ،1ص.168
 -2تهذیب التهذیب ،ج ،3ص.333
 -3اصابه ،ج ،8ص.153
 -4تأویی مختلف الحدیث ،ص.222
-5صداعق محرقه ،ص.36
 -6اسد الیابة ،ج ،3ص.35
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تت ی الرخلفتء( .3 )1ابن عبد البر قرطبی ،متدفی سال  463در الستیتتب( .12 )2سید مؤمن شبلنجی در وار النبصات

()3

 .11شهاب الدین احمد بن عبد القادر عجیلی در ذخیج الراتل  .12محمّد بن علی الصژبان در الساتتف الراجالغبین(.13 )4
ندر الدین بن صباغ مالکی ،متدفا سال  855در فصرل الراهاّه( .14 )5ندر الدین علی بن عبد اللِّژه سژمهدد  ،متژدفی
سال  311در ارالهج الرتقدین( .15 )6ابن ابی الحدید معت لی ،متدفی سژال  655در شاج وها الربالغاه( .16 )3عالمژه

قدشچی در شج تججید( .13 )8وطیب ودارزمی در منتقب( .18 )3محمّد بن طلحه شافعی در ضمن فصی ششم مطترب
الرسؤول( .13 )12امام احمد بن حنبی در فضتئل و مسند( .22 )11سبط ابن جدز در ت کج ( .21 )12امام ثعلبی در تفسیج
کش

الربیتن  .22عالمه ابن قیم جدز در طرق الحکمیه ،ضمن نقی قاژایا عدیژده از آن حاژر  .23محمّژد بژن

یدسف گنجی شافعی ،متدفا سال  658در باب  53کفتی

الرطترب( .24 )13ابژن ماجژه ق وینژی در سانن( .25 )14ابژن

میازلی شافعی در منتقب
 .26ابراهیم بن محمّد حمدینی در فجالئد( .23 )15محمّد بن علی بن الحسن الحکیم ترمذ
____________________
 -1تاریخ الخلفاء ،ص.131
 -2استیعاب ،ج ،3ص.1123
 -3ندر االبصار ،ص.161
 -4اسعاف الراحبین ،ص.131
 -5فصدل المهمه ،ج ،1ص.133
 -6جداهر العقدین ،القسم الثانی ،ص.225
 -3شر نهج البالحه ابن ابی الحدید ،ج ،1ص18؛ ج ،12ص.225
 -8شر تجرید ،ص.333
 -3مناقب ودارزمی ،ص ،81فصی هفتم.65 ،
 -12مطالب السؤول ،ج ،1ص.66
 -11مسند احمد ،ج ،1ص -158-154فاایی ،ج ،2ص.1223 ،323
 -12تذکره ،ص.144
 -13کفایة الطالب ،ص ،223باب .53
 -14سنن ابن ماجه ،ج ،2ص.263
 -15فراید السمطین ،ج ،1باب .65
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در شج فتح الرابین( .28 )1دیلمی در فج وس( .23 )2شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب  14ینتبیع الرار ّ ( .32 )3حافظ
ابد نعیم اصفهانی در حلیة النوریتء( )4و مت و ل الرقجآن فی علی( )5و بسیار دیگر از اجلِّه علماء وددتان باوتالف الفاظ
و عبارا  ،نقی اقدال ولیفه عمر را نمدده اند و حالباً با ذکر مدارد قاایا وارده آورده اند که مژی گفژت :لژد ال علژیّ
لهلک عمر.
الشت به بتض مرال ی که علی (

)خلفت ال وجت

ال و آوهت القجال وار ود که الگج علی وبر ا هالک شد بر ود

از جمله فقیه گنجی شافعی در باب  53کفتیة الرطترب( )6فی مناقب علی بن لبژی طالژب

بعژد از نقژی اوبژار

مسنداً وبر حذیفه بن الیمان را که دیگران از علما شما هم نقی نمدده اند ،ذکر نمدده که روز عمر با او مالقا نمدد.
و سؤال کرد“ :چگدنه صبح کرد ؟” حذیفه گفت:
الصبح و الرلّه الکج الرح ّ و الحبّ الرفتنه و الشهد بات ر ال و الحفظ غیج الراخلر و الصلّی علی غیج وضرء وری فی الن ض مت
ری

رلّه فی الرساتء (.)7
عمر از این کلما حابناک گردید ،وداست او را اذیت کند .در همان بین امیر المؤمنین علی

رسید آثار حاب

را در صدر عمر دید ،فرمدد“ :از چه جهه حابناکی ”.قایه را نقی نمدد ،حار فرمژدد“ :مطلاب مهاای ویسا
تات

ال صحیح گفته؛ مجال الز ح که الز الو کجاله

الون الس و الینکه گفته شهت

ال ا مجگ الس و مجال الز فتنه که وس می ال ا ماتل و

می ه به چی ی که ودید ال ؛ یتنی شهت

می ه به وحدالوی

____________________
 -1فتح المبین ،ص ،513باب.2 ،23
 -2فردوس ،ج ،3ص.5132 ،333
 -3ینابیع المدد  ،ج ،3ص.143
 -4حلیة االولیاء ،ج ،1ص.65
 -5ما ن ل القرآن فی علی

 ،ص.83 ،88

 -6کفایة الطالب ،ص.218
 -3صبح کردم در حالتی که اکراه دارم از حق و دوست می دارم فتنه را و شهاد می دهم بچی
مخلدق را و صلدا می فرستم بدون وضد و برا من است در زمین چی
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که ندیده ام او را و حفظ می نمایم حیر

که نیست برا ودا در آسمان.

خدال و مجگ و قیتم و بهش و وزخ و صجال که هیچ کدال
مخلر

الا مجال

ال ودید الس و الینکه گفتها حفظ می کن غیج

قجآن الس که مخلر ویس و الینکه گفته بدون وضر صلرال می فجسات ؛ یتنای صالرال

بجسرل خدال که اتئ الس بی وضر صلرال فجستت ن و الینکه گفتها بجالی من الس
بجالی خدال

آساتن؛ یتنی بجالی من زواه الیس

عمر گفت :کت یهل

زمین چیا ی کاه ویسا

که خدالی تتتری مبجالی الز زواه و الون می بتشد.

البن الرخطّتب رر ن علیّ بن أبی طترب (.)1

آنگاه مؤلف گنجی گدید“ :الین مطلب (که خلیفه می گف  :الگج علی وبر عاج هالک می شد) ثتب السا وا
الهل خبج و ااع کثیجی الز الهل سیج الو ال وقل وار الود”.

و صاحب مناقب گدید“ :مکرِّر ولیفه عمر رضی اللِّه عنه می گفت :ن عش فی المه رس
و نی می گفت :عقا

فیهت یت البت الرحسن (”.)2

الرنستء الن یلدن مثل علیّ بن أبی طترب (.)3

و محمّد بن طلحه شافعی در مطالب السؤول و شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب  14ینتبیع الرار از ترمذ نقالً از

ابن عباس وبر مفصّلی نقی نمدده که در آور آن وبر گدید :کتو الرصحتبه ضی الرلّه عنه یجاترن الریاه

فای

الحکت الرکتتب و ی خ ون عنه الرفتتوی کات قتل عاج بن الرخطّتب ضی الرلّه عنه فی عدّ مرالطن رر ن علیّ رهل
عاج -و قتل

العل المّتی علی بن أبی طترب (.)4

پس با این مختصر بیانی که به مقتاا وقت مجلس نمددیم ،تصدیق می فرمایید که در مناظرا دینی و مباحثژا
علمی ابداً شد و حلظتی از ولیفه
____________________
 -1ن دیک بدد عمر هالک شدد اگر علی نرسیده بدد(.کفایة الطالب ،ص.)218
 -2نباشم در امتی که تد در آن امت نباشی یا ابا الحسن (کنیه علی
 -3عقیم اند زنان ب ایند مثی و مانند علی بن لبی طالب(
 -4اصحاب پییمبر(

)در احکام قرآن مراجعه بعلی(

بدد) (کفایة الطالب ،ص -213المناقب ،ص.)33

)(.شر نهج البالحة ،ج ،11ص ،262باب )222
)می نمددند و اوذ فتاوا از او می کردنژد؛ چنانچژه عمژر بژن الخطژاب در

محلها عدیده می گفت“ :اگر علی نبدد هالک شده بددم ،و رسدل اکرم(
است( ”.مطالب السؤول ،ج ،1ص -66ینابیع المدد  ،ج ،1ص.)216
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)فرمدد اعلم و داناترین امت مژن علژی بژن لبژی طالژب

عمر دیده نشد؛ بلکه ودد اقرار و اعتراف بعج داشته و تصدیق می نمدده که علی

فریادرس او بدده و از مهالژک

او را نجا می داده تا آنجا که متعصّبین از علماء شما مانند ابن حجر مکی در فصی سیم صداعق محرقژه نقژالً از ابژن

سعد آورده که عمر می گفت :أتترّذ بترلّه من متضله ری
میدالوهتی ان

رهت البر الرحسن یتنی علیّت

(.)1

شجتع و شت تی الز خلیفه عاج ید وشد

و اما در معارک و میدانها جنگ هم هیچ تاریخی نشان نمی دهد کژه ولیفژه عمژر شخصژاً شژد و شژجاعت و
رشادتی از ودد نشان داده باشد ،بر عکس ،به حکم تاریخ و بیان مدروین فریقین ،هرگاه در مقابی لشکر بژ رگ یژا
مردمان قد و پرزور از کفار قرار می گرفت ،ترک مقاومت می نمدد که در اثر عمی او مسلمین فرار نمدده و شکسژت
بر لشکر اسالم وارد می آمد.
حتفظ :کم کم بی لطفی را از ن اکت وارج نمددید و بمثی ولیفه عمر رضی اللِّه عنه که فخژر مسژلمانان اسژت و در
زمان والفت او فتدحا ب رگی نصیب مسلمانان گردیده و در همة جنگها بدجدد او لشکر اسالم فژاتح شژدند اهانژت
نمدده و آن ب رگدار را جبدن و فرِّار و وجددش را باعث شکست مسلمانان قلمداد می نمایید .آیا سژ اوار اسژت مثژی
شما شخص شریفی تا این اندازه اهانت بمردمان ب رگی مانند ولیفه عمر رضی اللِّه عنه که مایة فخر و مباها و افتخار
مسلمین است ،بنمایید و ما هم گدش بدهیم و حرف ن نیم؟
العی :ویلی اشتباه فرمددید و تعجب است که در این چند شب هندز کما ینبیی داعی را نشژناوته ایژد گمژان مژی
نمایید که ممکن است داعی رو هدا نفس و حبّ و بیض جاهالنه و بژدون دلیژی و برهژان ،تعریژف یژا تقبیحژی از
اشخاص بنمایم؛ واصه نسبت باشخاصی که معروفیت در تاریخ دارند و لد از هر طبقه باشند .فقط عیب ب رگژی کژه در
این قبیی مجالس مدجدد است و قرن ها به همین جها بین مسلمانان اسباب بدبختی گردیده ،سدء نظر و گمانها بژد
است که
____________________
 -1به ودا پناه می برم از معاله و امر پیچیده ا که ابد الحسن یعنی علی در او نباشد! (صداعق المحرقه ،ص ،123فصی سدم ،باب.)3
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بر والف دستدر قرآن مجید ،از مسلمانان ظاهر می گردد با اینکه صریحاً در آیه  12سدره ( 43حجرا ) می فرمایژد:
ٰ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ
َ َّ ِّ َّ َ ْ َ َّ ِّ ْ
()1
اَّلی آمننا اجتنِبنا ک ِثریا ِم الظ إِ بعض الظ إِثم .
یا أیها ِ
چدن این جمالتی که عرض کردم از دهان یک فرد شیعه بیرون آمده ،لذا با نظر بدبینی تصدر اهانت نمددید و حژال
آنکه مطلب حیر از اینست که شما گمان نمددید .زیاده بر آنچه علماء و مدروین وددتان ندشته اند چی

نگفتم.

بدیهی است ما و شما در ازمنه ماضیه نبدده ایم ،ولی به حکم عقی بایستی قااو نیک و بد افعال اشخاص را رو
صفحة تاریخ بنماییم.
بتزه بیتن حقیق
اینکه فرمددید :داعی نسبت به ولیفه عمر اهانت نمددم (ببخشید) اینجا میلطژه نمددیژد یژا وداسژتید بژاین جملژه
تحریک اعصاب مخالفین نمایید و حال آنکه صحبت ما راجع بخلیفه جنبه اهانت نداشت ،بلکه حکایت عین واقع ثبژت
در تاریخ را بیان نمددم و زیاده از آنچه علماء و مدروین ب رگ وددتان ندشته اند ،چی

نگفته و نمی گدیم ،ناچژارم

پرده را بردارم و مطلب را مشرو و واضح تر بیان نمایم تا بدبینی از میان برود.
اینکه فرمددید :فتدحا عالیه اسالم رهین منت وجدد ولیفه عمر است ،احد انکار این معنی را ننمدده که در دوره
زمامدار عمر ،اسالم به فتدحا عالیه نایی آمده ،ولی در عین حال نباید فرامدش نمدد که به شهاد و إقرار علمژا
ب رگ وددتان از قبیی قاضی لبد بکر وطیب در تت ی بغدال ( )2و امام احمد حنبی در مساند( )3و ابژن ابژی الحدیژد در
شج وه الربالغه( )4و دیگران در تمام امدر ملک و مملکت و مخصدصاً لشکرکشی ها ،ولیفه عمر بژا لمیژر المژؤمنین
علی

شدر می نمدد و مطابق دستدر آن حار رفتار می کرد.

____________________
 -1ا اهی ایمان زیاد دور نمایید از ظن و گمان بد که بروی از گمانها معصیت است
 -2تاریخ بیداد ،ج ،11ص.332
 -3مسند احمد ،ج ،5ص.322
 -4شر نهج البالحه ابن ابی الحدید ،ج ،13ص.238
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عالوه بر اینها فتدحا اسالم در هر دوره و زمان تفاو پیدا می نمدد .قسمت اول فتدحا اولیژه اسژالم در زمژان
ودد واتم االنبیاء بدده که رهین منت شخص شخیص لمیر المؤمنین علی
کاااه یااا

ساااااااایتهی رشااااااااکج ویتیااااااااد بکاااااااات

می بدد ،چه آنکه گفته اند:
ماااج انگااای باااه الز صاااد هااا ال

و آن مرد جنگی که مایه فخر و مباها اسالم و مسلمین و وجددش سبب فتح و پیروز لشکر اسژالم بژدد ،لمیژر
المؤمنین علی بن لبی طالب

بدد که اگر در جنگی حاضر نمی شد ،فتح حاصی نمی گردید؛ چنانچه در ویبر که آن

حار درد چشم داشت و نمی تدانست به میدان برود ،پی درپی مسلمین شکست ودردند ،تا زمانی کژه آن حاژر
بدعا رسدل اکرم

شفا یافت و حمله بدشمن نمدد و فتح قالع ویبر بدست آن حار واقع شد.

و در ح وه احد که مسلمین همگی فرار نمددند ،فقط علی
ّ
ّ
ندا در داد :ل سیف ال ذو الفقار ل فیت ال ّ
َع (.)1

بدد که بیار پییمبر استقامت نمدد تا منژاد حیبژی

و امّا قسمت دوم ،فتدحا بعد از وفا واتم االنبیاء

می باشد که تماماً رهین منت شجعان نامی و سژرداران

زبردست ب رگ اسالم و نقشه کشی و کاردانی آنها بدده است که در میدانها جنگ مقابی دشژمنان قژد  ،شژجاعت و
فداکار و جان باز می نمددند تا بر آنها حالب می آمدند.
ولی صحبت ما در اطراف فتدحا اسالمی نبدده که در زمان والفت ولفاء مخصدصاً زمان ولیفه عمر واقژع شژد،
بلکه در مدضدع شد و شجاعت و حلظت شخصی ولیفه عمر بن الخطِّاب بدد که عرض کردم در تاریخ سابقه ندارد.
حتفظ :این اهانت نیست که شما می فرمایید ،ولیفه عمر رضی اللِّه عنه از میدان جنگ فرار کرده و عمی او مدجژب
شکست مسلمانان گردید.
العی :اگر نقی وقایع تاریخی اشخاص اهانت است ،این ندع از اهانت را علماء ب رگ و مدروین وددتان نقی نمدده
اند و داعی نگفتم ،مگر آنچه را که مدروین وددتان ثبت نمدده اند .اگر ایراد و اشکالی دارید بعلماء وددتان بنمایید که
این وقایع را ثبت و ضبط نمدده اند.
____________________
 -1نیست شمشیر مگر ذو الفقار و نیست جدانمرد مگر علی

.
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حتفظ :در کجا علما ما ندشته اند که ولیفه عمر رضی اللِّه عنه از میدان جنگ فرار کرد و در کجا سژبب شکسژت
مسلمین گردید؟
شکس أبر بکج و عاج

خیبج

العی :در بسیار از میدانها جنگ که اهمّ از همة آنها واقعة مهمّة ح و ویبر است که آقایان شکسژت ودردنژد،
چدن علی

چشمها مبارکش درد می کرد .روز اول رسدل اکرم

علم و پرچم مسلمین را به ابی بکر دادنژد

و بسردار مسلمین با لشکر رفتند مقابی یهدد مختصر جنگی نمدده ،شکست ودرده برگشژتند .روز دوم علژم را بعمژر
دادند ولی هندز در مقابی یهدد نرسیده ،ترسیده فرار نمددند.
حتفظ :این بیانا شما ساوته ها شیعیان است و االِّ آنها مردمانی قد دل و شجاع بددند.
العی :مکرر عرض کردم شیعیان پیروان لیمه از اهی بیت اند که صادق و مصدّق بددند هرگژ دروغ نگفتژه و نمژی
گدیند؛ چدن دروغ را از گناهان کبیره می دانند و ابدا احتیاجی به جعی حژدیث ندارنژد .حژ وه ویبژر از وقژایع مهمّژه
تاریخی دوره زندگانی واتم االنبیاء

می باشد که جمیع علماء و مدروین فریقین ندشته اند .آنچه الحال در نظژر

دارم ،به عرضتان می رسانم:
حافظ ابد نعیم اصفهانی متدفی سال  432در حلیه االولیاء( )1و محمّد بن طلحه شژافعی در مطتراب الرساؤول( )2از

سیر ابن هشام و محمّد بن یدسف گنجی شافعی در باب  14کفتی

الرطترب( )3و دیگژران از اکژابر علمژاء و مژدروین

وددتان که وقت مجلس اقتاا نقی اقدال تمام آنها را ندارد ،ولی برا شما لهمّ از همه آن اقژدال ،تصژدیق دو عژالم
ب رگ و محی وثدق و اطمینان وددتان محمّد بن اسماعیی بخار در صحیح( )4و مسلم بن حجّاج در صحیح( )5صریحاً
ندشته اند :فرجع ایاا منه ما؛
____________________
 -1حلیة االولیاء ،ج ،4ص.356
 -2مطالب السؤول ،ج ،1ص.312
 -3کفایة الطالب ،ص.126 -38
 -4صحیح بخار  ،ج ،2ص.122
 -5صحیح مسلم ،ج ،2ص.324
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یعنی (ولیفه عمر) دو مرتبه از میدان جنگ فراراً بر گشت.
و از جمله دالیی واضحه بر این معنی اشعار صریحی است که ابن لبی الحدید معت لی ضمن قصاید هفتگانژة معروفژة
ودد که بنام علدیا سبع نامیده شده که در فاایی مدالنا لمیر المؤمنین علی

سروده بنژام قصژیده باییّژه در بژاب

ویبر گفته است:
أ راااا تخبااااج النخباااات فاااای فااااتح خیبااااج

ففیهااااات رااااا ی الرلااااابّ الرالااااابّ أعتایاااااب

الرلّااااا ین تقااااادّمت

و فجّهاااااات و الرفاااااجّ قاااااد علاااااات حااااارب

و رلجّالیاااااه الرتظاااااای و قاااااد ذهبااااات بهااااات

مالبااااااااا

ذلّ فرقهااااااااات و االبیاااااااااب

یشاااااالّهات ماااااان آل مرساااااای شاااااااج ل

طریااااال وجااااات الرسااااای

یااااااا ا ّ منرواااااااات ساااااااایفه و ساااااااانتوه

و یلهااااااب واااااات ال غاااااااد و النوتبیااااااب

الحضّااااااجهات أ حضّااااااجال خااااااجج ختضااااااب

و ذالوهااااااات ال وااااااتع الرخاااااادّ مخضاااااارب

عااااااااا تکات النّ الرحاااااااااات راااااااااابغض

و النّ بقااااااتء الراااااانف

محباااااارب

ریکااااج طتاااا الرااااار و الرااااار طترااااب

فکیاا ا یلاا ا ّ الرااااار و الرااااار مطلاااارب

و مااااات الوااااا

ن الوااااا

الایاااااد یتبااااارب

رلاااااانّف

()9

پس تصدیق نمایید که ما قصد اهانت نداشتیم ،بلکه فقط نقی وقایع تاریخی نمددیم که معلدم شژدد در میژدان هژا
َ َّ ُ َ َ ْ ُ َّ
ار واقع شدد ،بلکه در مقابی
ف
جنگ ،شد و حلظت و شجاعتی شخصاً برا ولیفه نمدده تا مشمدل أ ِش ا َع الک ِ
دشمن
____________________
 -1ما حصی معنی آنکه آیا داستان فتح ویبر را مدرد مطالعه قرار نداده اید که با چه نکا و رمدز عجیبی آمیختژه کژه مدجژب بهژت و
حیر وردمند است؟ چدن آن دو(ابی بکر و عمر) انس و عاد با علمدار نداشته و رمدز پرچم دار را ندانسته و لذا لباسها ذلت و
ودار را بر آن(پرچم ب رگ)پدشانیدند و فرار بر قرار اوتیار نمددند با آنکه می دانستند فرار از جنگ گناهی است کفرآمیژ چژه آنکژه
جدانی شجاع از سران یهدد بلند قامت سدار بر اسبی کده پیکر با شمشیر برهنه مانند شتر مرغ نر پرشهدتی که هدا و سب ه بهار او را قژد
نمدده بایشان حمله ور گردید که گدیا رو بدو ودش صدر حنا بسته می رود.و امداج آتش مرگ از برق شمشیر و نی او باعث تژرس
ایشان گردید( .آنگاه ابن ابی الحدید گدید) به جا شما (ا دو ولیفة ب رگدار) عذر وداهی می کنم (از شکست و فژرار نمژددن از میژان
یهدد بی قابلیت) زیرا مرگ در نظر هر فرد مبیدض و ادامة زندگانی محبدب است شما هم (مانند همژه) از چشژیدن طعژم مژرگ بیژ ار
بددید و حال آنکه مرگ بدنبال هر کس هست پس چگدنه به اوتیار ودد مد را بخداهید و لذ او را بچشید.
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قد  ،جا والی نمدده از معرکه بر کنار می شدند.
و اگر ودب با نظر دقت و انصاف بنگرید ،وداهید تصدیق نمدد که واجد این صفت ب رگ هم علی

بدده که در

تمام میدانها جنگ ،شخصاً شدید الیاب بر کفِّار و حالب بر آنها می آمده؛ چنانچه در آیه  54سدره ( 5مایده) وژدا
ٰ َ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َّ ْ ُ
اّلل ب َق ْ
ک ْم َع ْ دینه فَ َس ْن َف یَنأْیت ٰ ُ
ننم
اَّلی آمننا م یرت ِمن
تعالی تصدیق این معنی را نمدده که می فرماید :یا أیها ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ٰ
ُ ُ ْ َ ُ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ َ َ
َ ْ ُ ٰ
ٰ َ َٰ ُ َ َْ َ َ
َع الْٰکٰفری َ ُ ٰ
جیاه ُ و َ ف َ
اّلل
نل
ض
ف
ک
َ
ن
ل
ذ
نم
ئ
ٰ
ل
ه
م
ن
ل
ن
اف
خی
ٰ
ل
و
اّلل
یل
ب
س
ُیبننه أ ِذهل َع المؤ ِم ِن أ ِعزه
ِ
ُیبهم و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
َ ْ َٰ
ُْ
ُٰ
اسع َع ُِیم (.)1
یؤ ِتی ِه م یشا ُ َو اّلل ٰو ِ
حتفظ :عجب است شما می وداهید با حسن بیان و اجبار این آیه ا که در شأن تمام مؤمنین است که واجژد ایژن
صفا و محبدب ودا و مشمدل الطاف الهی بددند در شأن علی کرم اللِّه وجهه جار نمایید!
العی :مکرِّر دیده و تجربه کرده اید که داعی آنچه گفتم بی دلیی نبژدده ،چنانچژه پیدسژته ایژراد نمددیژد و جژداب
شنیدید ،مع ذلک بازهم اعتراض می نمایید ودب است بنحد سؤال بفرمایید :آیا چه دلیی بر این گفتار هست ،تا جژداب
عرض نمایم .اینک جداب فرمدد شما را بعرض می رسانم.
اوّالً اگر این آیه مخصدص تمام مؤمنین نازل شده و تمام آنها مشمدل این آیه بددند ،هرگ از میدانها جنژگ فژرار
نمی کردند.
حتفظ :آیا انصاف است مؤمنین و صحابه رسدل اللِّه

را که آن همه جنگها و فتدحا نمددند شژما بژا لسژان

اهانت فرِّار بخدانید.
العی :اوّالً داعی لسان اهانت نداشتم ،بلکه وصف حال آنها را نمددم.
ثانیاً داعی آنها را فرِّار نخدانده ام ،بلکه تاریخ این طدر نشان می دهد .گدیا آقایان فرامدش نمدده اید فرار مؤمنین و
صحابه را در ح وه احد و حنین که عمدماً حتی کبار صحابه رفتند و پییمبر اکرم

را در مقابی کفِّار تنها گذاردنژد؛

چنانچه طبر
____________________
 -1ا گروهی که ایمان آورده اید! هر که از شما از دین ودد مرتد شدد ،ب ود ودا قدمی را می آورد که دوست دارد آنها را و آنها هژم
ودا را دوست دارند و نسبت بمؤمنان سرافکنده و فروتن و بکافران سرافراز و مقتدرند (مانند علی

و پیروانش) .به نصر اسالم ،بر

می انگی د که در راه ودا جهاد کنند و در راه دین از نکدهش و مالمت احد باک ندارند .این است فای ودا؛ هر که را بخداهد عطا کند
و رحمت ودا وسعت دارد و به احدال هر که استحقاق آن را دارد ،دانا می باشد.
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و دیگران از مدروین ب رگ وددتان ندشته اند.
چگدنه ممکن است کسانی که پشت بمیدان جنگ نمدده و از جهاد رو گردانیدند و رسدل وژدا را تنهژا در مقابژی
دشمن گذاردند ،محبدب ودا و رسدل او باشند؟
ثالثاً در ن ول این آیه در شأن علی

 ،داعی نگفتم ،بلکه اکابر علما وددتان مانند لبد اسحاق امام لحمد ثعلبژی

که ودد تصدیق دارید امام اصحاب حدیث است در تفسیج کش

الربیتن( )1ودد گدید“ :الین آیه شجیفه

بن البی طترب شجف و ول یتفته چه آوکه والاد تات صفت م کر
و در تمام سی شش ح وه ا که برا رسدل اکرم
لد یک مرتبه علی

آیه ا آن حضج

ش ن علای

یگجی وبر ”.

پیش آمد ،هیچ مدرّوی از ودد و بیگانه نندشته انژد ،و

از میدان جنگ و جهاد فی سبیی اللِّه رو گردانده باشد.

حتِّی در جنگ احد که جمیع لصحاب فرار نمددند ،فقط یگانه کسی که بعد از جنگ سخت میلدبه و حمله پنج ه ار
سداره و پیاد دشمن بر مسلمانان و شهاد جناب حم ه (سید الشهداء) عمّ ب رگدار پییمبر
پایان فتح و پیروز ثابت قدم ماند ،مدالنا امیر المؤمنین علی

استقامت ورزید و تا

بدد؛ با آنکه قریب ندد زوم بر بژدن مبژارکش وارد

آمده و در اثر رفتن ودن بسیار سستی تمام اعاایش را گرفته و چندین مرتبه برو بر زمین آمد ،مع ذلک به اثبا قدم
حفاظت از رسدل ودا نمدد تا جنگ را به نفع مسلمین تمام کرد.
حتفظ :آیا وجالت ندارد که شما نسبت فرار به صحابه کبار بدهید و حال آنکه صحابه عمدماً و دو ولیفژه بژر حژق
لبی بکر و عمر رضی اللِّه عنهما پروانه وار در لطراف رسدل ودا می گشتند و آن حار را حفظ می نمددند.
العی :مثی اینکه آقا تاریخ نخدانده اید که چنین بیانی می نمایید .عمدم مدروین ندشته انژد کژه در جنژگ احژد و
حنین و ویبر تمام صحابه فرار نمددند .راجع به ویبر که عرض نمددم و اما در حنین مسلِّم است که همه فرار نمددند؛
____________________
 -1تفسیر کشف البیان ،ج ،4ص.35
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چنانچه حمید در ااع بین الرصحیحین( )1و حلبی در سیج الرحلبیه( )2گدید“ :تات الصحتب فجال وار وادا النّ چهات
وفج :علی
بن مستر

و عبتس الر وی پیغابج و أبر سفیتن بن حت ث عنتن مجکب آن حضج
طجف چپ آن حضج

ال گجفتاه و عباد الرلّاه

الیستت بر ”.

و امّا فرار مسلمین عمدما در احد مدرد انکار احد نبدده ودبست سیر در تداریخ بنمایید تا کشژف حقیقژت بژر شژما

بشدد؛ مخصدصاً ابن لبی الحدید در شج وه الربالغه( )3ضمن ردّ ه لیّا جاحظ ناصبی گدید :فج الراسلارن بتااته
النّ ال بته علیّ

و الر بیج و طلحه و البر اتوه؛ یعنی روز احد تمام مسلمین فرار نمددند ،مگر این چهار نفژر پژس

وقتی از میان تمام مسلمانان چهار نفر را استثناء نمددند معلدم است که ابی بکر و عمر و عثمان هژم جژ و فژرار هژا
ّ
ّ
بددند؛ فلذا جبرییی ندا در داد :ل سیف ال ذو الفقار و ل فیت ال ّ
َع.
چنانچه اکابر علماء و مدروین ب رگ وددتان از قبیی ابن ابی الحدید در شج وه الربالغه( )4و ندر الدین مالکی در
فصرل الراهاه( )5و دیگران ضبط نمددند که قبالً عرض نمددم که در آن روز صدا مناد بلد شد و هاتفی نژدا در داد:

ن فتی النّ علیّ ن سی

النّ ذو الرفقت (.)6

در تمام جنگها آن حار مؤید من جانب اللِّه بدد و مالیکه بر نصر و نگاهبانی او آماده و مهیا بددند.
چنانچه محمّد بن یدسف گنجی شافعی در باب  23کفایت الطالب به اسناد ودد نقی می نماید از عبد اللِّه بن مسعدد
ّ ّ
فرمدد :ما بعث ّ
رسیه ال رایت جربئیل ع یمینه و میٰکئیل ع یساره و السحابه تظُنه
َع ف
که رسدل اکرم

ّ
حیت یرزقه اّلل الظفر (.)2

____________________
 -1جمع بین الصحیحین ،ج ،2ص.133
 -2سیره الحلبیه ،ج ،2ص.336
 -3شر نهج البالحه ،ج ،13ص.238
 -4شر نهج البالحه ،ج ،1ص.23
 -5فصدل المهمه ،ج ،1ص.323
 -6نیست جدانمرد مگر علی و نیست شمشیر مگر ذو الفقار (که شمشیر علی علیهالسالم بدد).
 -3به هیچ جنگی علی تنها فرستاده نشد ،مگر دیدم جبرییی از راست و میکاییی از چپ او و ابر سایه بر او افکنده تا آنکه فتح و ظفژر
نصیب او می گردید(.کفایة الطالب ،ص ،135باب.)28
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و امام لبد عبد الرحمن نسایی در حدیث  222خصتئص الرتلری( )1نقی می نماید که امام حسن

با عمامژه سژیاه در

مقابی مردم آمد و ضمن نقی اوصاف پدرش گفت“ :در ح وه ویبر ،وقتی علی رفت رو به قلعژه ،یقتتال ابجئیال عان
()2

یاینه و میکتئیل عن یست ”.

فلذا در تمام ح وا  ،نصر و ظفر زیر سایه شمشیر آن حار بدد که با شد و حلظژت تمژام ،مقابژی دشژمنان
ایستادگی می نمدد تا فاتح می شد و درک مقام محبدبیت را ن د ودا و رسدل می نمدد و جبرییی و میکاییی ،دو ملژک
مقرب ،افتخار حادر داشتند که در دو طرف او جنگ می نمددند.
تا آنجا که رسدل اکرم

فرمدد( :اسالم قد نگرفت مگر به شمشیر علی

).

علی محبرب خدال و پیغابج بر
رابعاً در این آیه می فرماید :کسانی که دارا این صفا بددند ودا آنها را دوست می دارد و آنها هم ودا را دوست
می دارند .این صفت محبدبیت از وصایص لمیر المؤمنین است و دالیی بر این معنی بسیار است من جمله از آن اوبژار

وبر است که محمّد بن یدسف گنجی شافعی در باب  3کفتی
که گفت :روز من با پدرم عباس ودمت رسدل اکرم

الرطترب باسناد ودد نقی نمدده از عبد اللِّه بژن عبژاس
نشسته بددیم ،علی

وارد شد سالم نمدد ،پژس از رد

سالم ،رسدل ودا با بشاشت از جا برواست و علی را در آحدش گرفت و بین دو چشمش را بدسژید و طژرف راسژت

ودد نشانید ،پدرم عباس عرض کرد :یا رسدل اللِّه آیا دوست می دار او را؟ حار فرمدد :ا عمّ ب رگدار :و الرلّاه
الرلّه الشدّ حبّت ره منّی (.)3
____________________
 -1وصایص العلد  ،ص.123
 -2یعنی(ا جبرییی از سمت راست حارتش و میکاییی از سمت چپ مقاتله میکردند).
 -3به ودا قسم محبت و دوستی وداوند باو بیشتر از من است (کفایة الطالب ،ص ،33باب.)3
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حدی

الی

فتح خیبج

اهمّ از همه دالیی بر محبدبیت علی

و اینکه در میدانها جنگ کرِّار بدده نه فرِّار حژدیث رایژت اسژت کژه در

صحا معتبره شما مذکدر است و احد از اکابر علما سنِّت و جماعت ،انکار این حدیث ننمدده ،مگر ناصبی متعصّب
عندد .ورالب :قبله صاحب! حدیث رایت چیست؟ متمنی است اگر زحمت نیست با سلسله اسنادش بیان فرمایید .العی:
اکابر علماء و مدروین فریقین (شیعه و سنِّی) متفقاً حدیث رایت را نقی نمدده اند؛ از قبیی محمّد بن اسماعیی بخار در
کتاب الجهاد و السیر فی باب دعاء النبی جلد دوم صحیح( )1و نی در کتاب المیاز فی بژاب حژ وه ویبژر صاحیح( )2و
مسلم بن حجاج در صفحه  324جلد دوم صحیح و امام ابد عبد الرحمن نسایی در خصاتئص الرتلاری( )3و ترمژذ در
سنن( )4و ابن حجر عسقالنی در الصتبه( )5و محدث شام در تت ی ( )6ودد و احمد بژن حنبژی در مساند( )3و ابژن ماجژه
ق وینی در سنن( )8و شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب  6ینتبیع الرار ( )3و سبط ابن جدز در ت کج ( )12و محمّژد بژن

یدسف گنجی شافعی در باب  14کفتی

الرطترب( )11و محمّد بن طلحه شافعی در مطترب الرساؤول( )12و حافظ ابد نعژیم
()14

اصفهانی در حلیة النوریتء( )13و ابد القاسم طبرانی در الوسط
____________________
 -1صحیح بخار  ،ج ،2ص.122
 -2صحیح مسلم ،ج ،2ص.324
 -3وصایص العلد  ،ص.63-68
 -4سنن ترمذ  ،ج ،5ص.322
 -5اصابه ،ج ،2ص.528
 -6تاریخ دمشق ،ج ،13ص.288
 -3مسند احمد ،ج ،5ص.33
 -8سنن ابن ماجه ،ج ،1ص.45
 -3ینابیع المدد  ،ج ،1باب ،6ص.155
 -12تذکر الخداص ،ص.25
 -11کفایة الطالب ،ص ،38باب .14
 -12مطالب السؤول ،ص.133-35
 -13حلیة االولیاء ،ج ،1ص.26
 -14المعجم االوسط ،ج ،6ص.53
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و ابد القاسم حسین بن محمّد(راحب اصفهانی)در محتضجال

الن بتء باالوره عمدم محدثین و مژدروین شژما در کتژب

معتبر ودد این حدیث را آورده اند ،تا آنجا که حاکم گدید :ه ال حدی
علیّ رخیبج ثب

خل فی حدّ الرتارالتج و طبجالوای گریاد فاتح

بترترالتج (.)1

والصه وبر اینست که زمانی که لشکر اسالم قالع ویبر را محاصره نمدده بددند ،پس از اینکژه سژه مرتبژه لشژکر
اسالم به علمدار ابی بکر و عمر شکست ودرده ،فرار نمددند ،چنانچه اشاره نمددیم ،اصحاب از این شکست ها پی
درپی (که برا مسلمین سابقه نداشت ،آن هم در مقابی یهدد ناقابی) متأثر و دلتنگ شژدند .رسژدل اکژرم

بژرا

قد قلب اصحاب و بشار به فتح و پیروز فرمددند :و الرلّه ألعطینّ الرجالیه غدال اال کجّال ال غیج فاجّال یفاتح الرلّاه
علی یدیه یحبّ الرلّه و سرره و یحبّه الرلّه و سرره (.)2
آن شب تمام اصحاب در این فکر به وداب نرفتند که آیا فردا این شرف و فای کرا وداهد بدد .چژدن صژبح شژد،
همه لباس ها رزم پدشیدند و ودد را مقابی پییمبر جلده می دادند .آنگاه حار نظر میان اصحاب افکنژد فرمژدد:
الین الخی و البن عاّی علیّ بن أبی طترب؛ کجا است برادر و پسر عمّم علی بن لبی طالب.
علاااای کاااار کااااه مفتاااات قفاااال ل الوساااا

علااای کااار کاااه حاااالّل هاااج مشاااکل الوسااا

عرض کردند یا رسدل اللِّه درد چشم دارد به قسمی که قادر بحرکت نمی باشد بسلمان فرمدد او را حاضر نما سلمان
رفت دست علی را گرفت در حالتی که چشمها آن حار بر رو هم بدد ودمت پییمبر آمد سژالم کژرد حاژر

پس از رد جداب فرمدد :کی حتر

یت البت الرحسن؛ حالت چدنست یا ابا الحسن؟ عرض کرد :بحاد الرلّه خیجال صدال

بجأسی و مد بتینی ن البصج مته (.)3
____________________
 -1این حدیثی است که داوی گردید در حد تداتر  -فتح علی در ویبر بتداتر ثبت گردیده(.المعجم االوسط ،ج ،6ص.)53
 -2به ودا قسم فردا پرچم را به کسی دهم که حمله کننده باشد بر دشمنان نه گری نده و فرارکننده .فتح کند ودا بژر دسژت او و او اسژت
کسی که ودا و پییمبر او را دوست می دارند و او هم ودا و پییمبر را دوست می دارد (تفسیر راز  ،ج ،12ص.)22
 -3بحمد اللِّه ویر است .سر و چشمم درد می کند که جایی را نمی بینم.
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حار فرمددند :ال ن منی؛ ن دیک من آ  .چدن ن دیک آمد :فبص فی عینیه و عت ره فبجئ حتی کتن ر یکن
به واع (.)1
آنگاه رایت و پرچم فتح و پیروز اسالم را باو داد و رفت بسد قالع ویبر و با یهدد جنگ کرد سژران و شژجعان
یهدد مانند مرحب و حارث و هشام و علقمه و دیگران را کشت و فتح کرد قالع مهم ویبر را.
ابن صباغ مالکی در فصرل الراهاه( )2این وبر را از صحت سته نقی نمدده و نی محمّد بن یدسف گنجی شژافعی در
باب  14کفتیة الرطترب ( )3بعد از ذکر اوبار گدید“ :حسّان بن ثابت شاعر مخصدص رسدل اللِّه
اشعار را بالبداهه در مد علی

حاضر بدد ایژن

گفت:

و کاااااتن علااااایّ ال ماااااد الرتاااااین یبتغااااای

والء فلاّااااااات رااااااا یحااااااا ّ مااااااادالویت

شاااااافت ساااااارل الرلّااااااه منااااااه بتفلااااااه

فبااااااار ک مجقیّااااااات و بااااااار ک القیااااااات

و قاااااتل سااا ا عطی الرجالیاااااه الریااااار فت سااااات

کایّااااات شاااااجتعت فااااای الرحاااااجوب محتمیااااات

یحاااااااابّ النرااااااااه و النرااااااااه یحبّااااااااه

باااااه یفاااااتح الرلّاااااه الرحصااااارن النوالبیااااات

فخاااااااصّ بهااااااات ون الربجیّاااااااه کلّهااااااات

علیّااااااات و سااااا ااّت الررصااااا ایّ الراؤالخیااااااات

و البن صبتغ( )4از صحیح مسل نقی نمدده که ولیفة ثانی عمر بن الخطِّاب گفژت “ :وسا ودالشات علاادال ی ال
مگج آن وز که حجیص بر بج الین المج و خر
الفتخت وصیب من گج  .مع ذر

ال بپیغابج

وشتن می ال که شتید ماجال بخرالواد و الیان

علی ال طلب کج و الین الفتخت وصیب الو گج ید”.

و سبط ابن جدز در تذکره( )5و امام ابد عبد الرِّحمن احمد بن علی نسایی در وصایص العلد ( )6بعد از نقژی دوازده
وبر و حدیث در مدضدع علمدار علی

در

____________________
 -1آب دهان مبارک در چشمها او گذارد و برا او دعا کرد فدر چشم او گشاده و روشن و مرض بژر طژرف شژد کانژه ابژداً درد
نداشته.
 -2فصدل المهمه ،ج ،1ص.213
 -3کفایة الطالب ،ص ،124باب.14
 -4فصدل المهمه ،ج ،1ص.35
 -5تذکر الخداص ،ص.32
 -6وصایص العلد  ،ص.48
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ویبر همین وبر عمر و آرزو علمدار نمددن او را در حدیث هیجدهم نقی نمدده.
و وی االل الردین سیرطی

تاریخ الخلفاء( )9و البن حجج مکی

وقل می واتیند که عاج بن الرخطّتب می گف “ :به علی

صداعق( )2و البن شایجویه

فژردوس االوبژار

سه چی ال شد که الگج یکای الز آوهات باجالی مان بار ا

وس تج الشت الز آوکه شتجالن سجخ مر الز آن من بتشند:
 .9ت وی فتطاه به علی؛
 .2سکرو الو
 .8علادال ی الو

مسجد

هاه الحرالل و الین المج حالل وبر بجالی الحدی مگج بجالی علی

فتح خیبج”.

والصه ،از این حدیث معلدم و مستفاد می گردد که در میان امت ،تمام ،یگانه کسی که محبدب ودا و پییمبر معرفی
بدد.

شد ،علی

و حدیث طیر مشد که شب گذشته ذکر شد ،ودد دلیی دیگر است بر اثبا محبدبیت آن حار ن د ودا و رسدل
و این جمله بر احد پدشیده نمی باشد ،مگر بر مردمان جاهی بی اطالع و یا بر اشخاص متعصب لجدج و عندد.
پس از این دالیی که راویان مدثق وددتان نقی نمدده اند که به مختصر از آنها من باب نمدنه اشژار شژد ،ثابژت
ُ ُ ْ َ ُ َُ
ُیبننه در آیه شریفه ،امیر المؤمنین علی
ُیبهم و ِ
آمده که مستجمع جمیع صفا حمیده و اوالق پسندیده و مشمدل ِ
می باشد ،نه دیگران از مؤمنین یا صحابه.
اینک بر آقایان معلدم شد که داعی نظر اهانت نداشتم ،بلکه عین واقع و حقیقت ثبت شژده در تژاریخ را گفژتم ،بژه
َ ٰ ُ ََ ْ ُ ٰ
نار
ف
طریقی که علما وددتان با دالیی صریحه می رسانند و معلدم می شدد که مشمدل آیه شریفه أ ِشن ا َع الک ِ
در میدانها جنگ و مباحثا علمی ،علی

بدده است

عالوه بر گفتار داعی علماء ب رگ وددتان اقرار دارند که این آیه در وصف آن حار نازل شده؛ آنچژه الحژال در
نظر دارم من باب نمدنه عرض می نمایم که محمّد بن یدسف گنجی شافعی متژدفی در سژال  658قمژر در بژاب 23
()3

کفایت الطالب

____________________
 -1تاریخ الخلفاء ،ص.116
 -2صداعق المحرقه ،ص.123
 -3کفایة الطالب ،ص ،122باب.23
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فرمدده“ :هر کس یم خناه نظر کن بآدم و ننح و ابراهیم ،نظر کنن بنه
بعد از نقی حدیثی که رسدل اکرم
َّ
اَّلین َ
” بیاناتی دارد تا آنجا که گدید“ :علی
َع
آن کسیست که ودا در قرآن او را وصف نمدده به آیه َو ِ
َ َ ُ َ ٰ ُ ََ ْ ُ ٰ
َ
َْ
ار ُرْحٰا ُ بَین ُه ْم “ ()1الخ.
ف
معه أ ِش ا َع الک ِ
و ودا متعال در آیه شریفه ،شهاد می دهد علی

ع ی و شدید بدده است بر کفار که اگر شجاعت و شمشیر

آن حار در میدانها ب رگ جنگ و دالیی علمی آن ب رگدار در مباحثا و مناظرا و جدابها منطقی به مسژایی
مشکله نبدد ،رونقی از برا اسالم و پیشرفتی جهه مسلمین نبدد.
چنانچه محمّد بن طلحه شافعی در مطترب الرسؤول از رسدل اکرم

نقژی نمژدده کژه فرمژدد“ :اسنالم قننت

نگرفت مگر بشمشری َع و مال خ جیه ”.پس علی
َْ
و لما اینکه فرمددید ُر َ َ
ْحا ُ بَین ُه ْم  ،در شأن عثمان بن عفان است و اشاره به مقام والفت او در مرتبه سدم نژازل
از هر کس اولی و الیق و لحق باین مقام و مرتبه بدده است.

گردیده که بسیار رقیق القلب و رحم دل بدده متأسفانه این عقیده هم بشهاد تاریخ با حال و اوژالق ایشژان مطابقژت
نمی کند و دالیی بر این معنی بسیار است ،ولی قلم اینجا رسید و سر بشکست ،از آقایان محترم تمنا می کنم بژه همژین
مقدار از گفتار اکتفا نمدده و از این مدضدع صرف نظر نمایید ،می ترسم مدجب رنجش گردد.
حتفظ :شما وقتی با دالیی و براهین و ذکر اسناد صحیحه صحبت نمایید ،هیچ گاه مدجب رنجش نخداهد شژد ،اگژر
بدون فحش دادن ،دالیلی هست بیان فرمایید.
العی :اوالً حقیر اهی فحش نیستم ،چنانکه در این شبها بشهاد آقایان حاضر فحشها شنیدم و جداب نگفژتم مگژر
با دلیی و برهان.
ثانیاً دالیی بسیار مدجدد است که اگر بخداهم به تمام آنها استدالل نمایم ،وقت این مختصر مجلس ما کفایت نمی
کند ولی چدن امر فرمددید ،به والصه بعض از آنها اشاره می نمایم تا ودد آقایان ،منصفانه قااو فرمایید رحم و
____________________
 -1چنانچه در همین کتاب مبسدطاً ذکر شده(.سدره فتح :آیه)23
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عطدفت و رقِّت قلب را در محی ودد بدست آورید.
ویه و فتت عثاتن بج خالف البی بکج و عاج
اوالً اتفاقی تمام مدروین ما و شما از قبیی ابن ولدون و ابن ولِّکان و ابن اعثم کدفی است و در صحت سته و کتب
معتبر شما ثبت است و مسعدد در مجوج الر هب( )1و ابن ابی الحدید در شج وه الربالغه( )2و دیگران از علماء شما
آورده اند که عثمان بن عفِّان وقتی بمقام والفت رسید بر والف سنِّت رسدل اکرم

و سیر شژیخین(ابژی بکژر و

عمر)رفتار نمدد.
و حال آنکه به اتفاق فریقین و جمیع مدروین ،در مجلس شدرا ،عبد الرِّحمن بن عدف با او بیعت نمدد بر کتاب ودا
و سنت پییمبر

و طریقة شیخین و اینکه بنی امیّه را رو کار نیاورد و بر مردم مسلط ننماید .ولی وقتی بژر امژر

ودد مستقر شد ،کامالً بر والف سیره آنها رفتار نمدد و صریحاً والف عهد نمدد ،و ودد می دانیژد کژه نقژض عهژد و
پیمان به حکم قرآن مجید و اوبار صحیحه ،از جمله گناهان ب رگ است و به صراحت گفتار و شهاد اکژابر علمژاء و
مدروین وددتان ،ولیفه عثمان عمالً نقض عهد نمدد و در تمام دور والفت بر والف طریقة شیخین(ابی بکر و عمژر)
رفتار نمدد و بنی امیّه را بر جان و مال و نامدس مردم ،مسلط نمدد و این اولین لکِّة ب رگی بدد کژه دامژن او را آلژدده
ساوت.
حتفظ :چگدنه بر والف سنت رسدل اکرم
العی :اول قدمی که بر والف سنت رسدل اکرم

و سیره ابی بکر و عمر -رضی اللِّه عنهما -رفتار نمدد؟
و طریقه شیخین بر داشت ،بنابر آنچه مدروین مفصّالً ندشته

اند و مسعدد محدّث و مدرّخ معروف مقبدل الفریقین در مجوج الر هب( )3مختصراً ذکر نمدده ،وانه ا بنا کرد از سنک
و کاس و درها او را از ساج و سرو قرار داد و امدال بسیار جمع نمدد که عالوه بر آنچه در
____________________
 -1مروج الذهب ،ج ،2ص.212
 -2شر نهج البالحه ابن ابی الحدید ،ج ،2ص.353
 -3مروج الذهب ،ج ،1ص.631
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زمان حیاتش بذل و بخشش ها بیجا به بنی امیّه و دیگران نمدد (مانند آنکه ومس بال دارمنیه را که در زمان او فتح
شد (بدون هیچ مجدّز شرعی) به مروان ملعدن واگذار کرد .بعالوه صد ه ار درهم از بیت المال ،و چهار صد ه ار درهم
به عبد اللِّه بن والد ،و صد ه ار درهم بحکم ابن ابی العاص ملعدن و طرید رسدل اللِّه

و دویست ه ار درهم بژه

ابی سفیان از بیت المال واگذار نمدد (چنانچه ابن ابی الحدید هم در شج وه الربالغه( )1ثبت نمدده) و روز کژه او را
کشتند ،در ن د و انه دار شخصی وددش یکصد و پنجاه ه ار دینار و دو کرور درهم وجژه نقژد مدجژدد بژدد .حیژر از
امالک او در واد القر و حنین که آنها یکصد ه ار دینار بدد و گاو گدسفند و شتر که در بیابانها بی حساب داشت!).
همین عمی او سبب شد که تمام ب رگان از بنی امیّه و حیره را که رو کار آورده بدد ،از ید از آنچه او داشژت تهیژه
نمددند و بیار امدال مردم مشیدل شدند!انتهی.
زیرا معروف است؟ الرنتس علی ین ملرکه  .شیخ می فرماید:
الگااااج ز بااااتغ عیااا ملااا

بااااج آو وااااد غالمااااتن الو خاااا الز باااای

خاااار ساااایبی

این قبیی اعمال و جمع سرمایة فراوان آن هم در آن دوره ،عالوه بر آنکه قبح عقلژی و نقلژی داشژته ،آن هژم بژرا
ولیفه رسدل اللِّه

در مقابی فقر و تهی دستی مردم آن زمان ،بر والف رویه و طریقة رفقا او ابی بکر و عمر که

ملت م و متعهد شده بدد در روز شدر که به طریقه آنها رفتار نماید ،بدده است.

مسعدد در جلد اول مجوج الر هب( )2ضمن حاال عثمان می ندیسد“ :خلیفه عاج سفجی بت پسج
ح

ف و خجج ال الو الیتبت و ذهتبت شتو

ینت شد .به پسج

عبد الرلّه باه

عباد الرلّاه گفا “ :مات خاجج خار الساجالف

وار ی ”.
اینک آقایان قااو کنید بین طریقة زندگانی ولیفه عمر و گشاد باز و زیاده رو ها عثمان و تصژدیق نماییژد
که کامالً عثمان والف عهد و میثاق رفتار نمدده است!
____________________
 -1شر نهج البالحه ابن ابی الحدید ،ج ،1ص.368
 -2مروج الذهب ،ج ،1ص.631
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وی کت آو ن عثاتن فست بنی المیه ال
ثانیاً فسّاق و فجّار بنی امیّه را رو کار آورد و بر جان و مال و نژدامیس مژردم مسژلط نمژدد و در بژالد مسژلمین
امارا بنی امیّه ضرر شایع بدده است و افراد را بر والف رضا رسدل وژدا و شژیخین(ابژی بکژر و عمژر)بکژار
گماشت.
از قبیی عمّ ملعدنش حکم بن ابی العاص و پسرش مروان بن حکم که هر دو به شهاد تاریخ ،طرید و رانده و تبعید
شده رسدل اکرم

و مردود و ملعدن بلسان مبارک آن حار بددند!

حتفظ :دلیی شما بر طرد و لعن آنها بالخصدص چه می باشد؟
بنی المیه و حک بن البی الرتت

و مجوالنا ملترن خدال و پیغابج بر ود

العی :دلیی بر لعن دو قسم است :یکی جنبه عمدمی دارد که وداوند متعال صریحاً بنی امیّه را شجره ملعدنه ودانده
ُْ
َ َّ َ ْ ْ َ َ
ج َر َه ال َمُ ُعننه ِف الق ْرآ ِ یعنی دروت لعنت کرده شده در قرآن؛
در آیه  62سدره ( 13بنی اسراییی)که فرماید :و الش
چنانچه امام فخر راز ( )1و طبر ( )2و قرطبی( )3و نیشابدر ( )4و سیرطی( )5و شدکانی( )6و آلدسی( )3و ابن ابی حژاتم( )8و
وطیب بیداد( )3و ابن مردویه( )12و حتک ( )11و مقری

( )12و

____________________
 -1تفسیر راز  ،ج ،22ص.233
 -2تاریخ طبر  ،ج ،8ص.185
 -3تفسیر قرطبی ،ج ،12ص.282
 -4اسباب الن ول ،ص.135
 -5الدر المنثدر ،ج ،4ص.131
 -6فتح الیدیر ،ج ،3ص.233
 -3تفسیر آلدسی ،ج ،15ص.123
 -8تفسیر ابن ابی حاتم ،ج ،8ص.2688
 -3تاریخ بیداد ،ج ،4ص.113
 -12ابن مردویه ،ص.164
 -11مستدرک حاکم ،ج ،2ص.363
 -12امتاع ألسماع ،ج ،8ص.223
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بیهقی( )1و دیگران از مفسرین و علماء وددتان در ذیی این آیه ندمیه ،از ابن عباس(حبر امت)رضی اللِّه عنه نقی نمژدده
اند که مراد از شجر ملعدنه در قرآن بنی امیّه بددند که رسدل اکرم

آنها را در وداب بصدر بدزینه ها دیژد کژه

منبر و محراب او را مدرد تاوت وتاز ودد قرار دادند بعد از بیدار جبرییی به ن ول این آیه وبر داد” کژه بدزینژه هژا
بنی امیّه هستند که بعد از تد حصب والفت می نمایند و محراب و منبر تد ه ار ماه در تصرف آنها وداهد بدد”.
مخصدصاً امام فخر راز از ابن عباس نقی می نماید که از میان تمام بنی امیّه رسدل اکرم

نام حکم بژن ابژی

العاص را می برد .پس به حکم قرآن مجید حکم بن ابی العاص ملعدن است چژدن از شژجره ملعدنژه اسژت و پییمبژر
بالخصدص نام او را به لعنت ب بان جار می نمدد
و از طرق روا معتبره فریقین(شیعه و سنی)احادیث بسیار در طرد و لعن آنها رسیده ،ولی چدن در شژب اول قژرار
گذاردیم که استشهاد باحادیث شیعه ننماییم ،لذا ببعض از آنچه از علماء شما الحال در نظر دارم ،اشژاره مژی نمژایم تژا
کشف حقیقت گردد:
حاکم نیشابدر در مستد ک( )2و ابن حجر مکِّی در صرالع محجقه( )3نقی از حاکم می نماید که این وبر صژحیحا
از رسدل اکرم

رسیده که فرمدد :النّ أهل بیتی سیلقرن بتدی من المّتی قاتال و تشاجیدال و النّ الشاد قرمنات رنات

بغضت بنر المیه و بنر الراغیج و بنر مخ و -و مجوالن بن الرحک کتن طفال قتل ره الرنبیّ

هر الررزغ بن الرارزغ

و الرالترن بن الرالترن (.)4
و نی ابن حجر به فاصله یک حدیث از عمر بن مر الجهنی و حلبی در
____________________
 -1دالیی بیهقی ،ج ،4ص.1822
 -2مستدرک ،ج ،4ص.483-433
 -3صداعق ،ص ،181باب .11
 -4زود است که اهی بیت من بعد از من مالقا می کنند از امت من کسانی را که آنها را می کشند و پراکنده می کنند و بدرستی که بیض
و کینه و دشمنی بنی امیه و بنی مییره و بنی مخ وم نسبت بما از همه بیشتر است-و مروان بن حکم در آن مدقع بچه بدد ،حار فرمدد:
“این وزغ پسر وزغ است (یعنی چلپاسه و مارمدلک) و ملعدن پسر ملعدن می باشد”.
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سیج الرحلبیه( )1و بالذر در الوستب و سلیمان بلخی در ینتبیع الرار ( )2و حژاکم در مسژتدرک( )3و دمیژر در حیار
الرحیرالن( )4و ابن عساکر در تت ی ( )5ودد و امام الحرم در ذختیج الرتقبی( )6و دیگران نی از عمر بن مر نقی نمدده اند که:

النّ الرحک بن البی الرتت

الستتذن علی الرنبی

فتجف صرته فقتل الئ ورال ره علیه رتنه الرلّه و علای مان یخاجج

من صلبه النّ الراؤمن منه و قلیل مت ه (.)3

َ َّ َ ْ ْ َ َ
ج َر َه ال َمُ ُعنننه و معنا آن اشژاره بقژدل ام
و امام فخر راز در جلد پنجم از تفسیج کبیج( )8ودد ذیی آیه و الش

المؤمنین عایشه می نماید که به مروان می گفت :رتن الرلّه البتک و الو فی صلبه ف و

بتض من رتنه الرلّه (.)3

و عالمه مسعدد در مجوج الر هب( )12گدید“ :مروان بن حکم طرید و راند رسدل اللِّژه

بژدد کژه از مدینژه

رانده و تبعید شده بدد”.
در زمان والفت لبی بکر و عمر اجازه ورود به مدینه نیافت ،ولی عثمان که ولیفه شژد ،بژر وژالف سژیره و رفتژار
رسدل اکرم

و لبی بکر و عمر او را اجازه ورود داد و با سایر بنی امیّه بدور ودد جمع و بژا آنهژا زیژاده از حژد

مهربانی نمدد.
ورالب :قبله صاحب ،حکم بن ابی العاص که بدده و برا چه پییمبر او را طرد نمدد.
____________________
 -1سیر الحلبیه ،ج ،1ص.333
 -2ینابیع المدد  ،ج ،2ص.463
 -3مستدرک ،ج ،4ص.481
 -4حید الحیدان ،ج ،2ص.333
 -5تاریخ دمشق ،ج ،53ص.231-232
 -6ذوایر العقبی ،ص.121
 -3حکم بن ابی العاص از رسدل اکرم

اذن و اجازه ورود وداست پییمبر (ص)صدا او را شناوت فرمدد اذن بدهید او را لعنژت

ودا بر او باد و بر اوالدها او که از صلبش بیرون می آیند مگر مؤمن از آنها و آن مؤمنین بسیار کم اند.
 -8تفسیر راز  ،ج ،22ص.233
 -3وداوند لعنت نمدد پدر را در حالتی که تد در صلب او بدد پس تد بعض از کسی هستی که وداوند او را لعنت نمدده.
 -12مروج الذهب ،ج ،1ص.632
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حک بن البی الرتت
العی :حکم بن لبی العاص عمد ولیفه عثمان بدد .بنابر آنچه طبر و ابن لثیر و بالذر در الوستب( )1ندشته انژد،
در جاهلیت همسایه رسدل اللِّه

بدد و بسیار آن حار را اذیت می نمدد؛ مخصدصاً بعد از بعثت و بعد از فژتح

مکه ،به مدینه آمد و ظاهراً اسالم قبدل نمدد ،ولی پیدسته آن حار را در میان جامعه تحقیر می نمدد .وقتی حاژر
حرکت می کرد ،در عقب آن حار می آمد و با چشم و دماغ و دهان و دست ،شکلک در می آورد و به طریق تقلید
آن حار را آزار می داد؛ حتی در نماز با انگشت تحقیر به آن حار اشاره می نمدد .فلذا در اثر نفرین آن حار
به همان حالت تشنِّج باقی ماند؛ به عالوه بُله و نیمه مجندن شد .روز به من ل آن حاژر رفژت حاژر از حجژره
بیرون آمد فرمدد“ :کسی از طرف او عذر وداهی نکند .بایستی وددش و فرزندانش مروان و دیگران از مدینژه بیژرون
روند ”.فلذا به امر آن حار فدر آنها را تبعید نمددند به طایف .در زمان والفت ابی بکر و عمژر ،عثمژان شژفاعت
نمدد که چدن حکم عمد من است ،اجازه دهید بر گردد به مدینه؛ آنها قبدل ننمددند و گفتنژد“ :طریژد و تبعیژد شژده
رسدل اللِّه را ما بر نمی گردانیم ”.چدن عثمان ودد به والفت رسید ،آنها را برگرداند هرچند مردم و اصژحاب رسژدل
اللِّه اعتراض کردند ،اعتنا ننمدد .به عالوه مدرد اکرام و بذل و بخشش ودد قرار داد و مروان را پیشکار و رییس دربژار
والفت قرار داد و تمام لشرار بنی امیه را بدور ودد جمع و مأمدریتها ب رگ و پست ها حسّاس را به آنها واگژذار
نمدد که آنها بر حسب پیش بینی عمر ،ولیفه دوم ،سبب بدبختی او گردیدند.
ورید فتس

حتل مستی واتز ااتع خرالود

که از جمله آنها ولید بن عقبة بن لبی معیط بدد که او را بدالیت و امار کدفه فرستاد .ولید کسی اسژت کژه بنژا بژه
روایت مسعدد در مجوج الر هب( )2ذیی حاال
____________________
 -1انساب االشراف ،ص.43
 -2مروج الذهب ،ج ،1ص.631
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عثمان ،پییمبر درباره او فرمدده بدد :الوّه من الهل الرنت ؛ یعنی او اهی آتژش اسژت و در فسژق و فجژدر بمنتهژا درجژه
متجاهر بدد که مسعدد در مجوج الر هب و لبد الفداء در تت ی ودد و سیدطی در تت ی الرخلفاتء( )1و لبژد الفژرج در
لحانی( )2و امام لحمد در مسند( )3و طبر در تت ی ( )4و بیهقی در سنن( )5و ابن لثیر در کتمل( )6و یعقدبی در تات ی ( )3و
ابن اثیر در السد الرغتبه( )8و دیگران می ندیسند در لیام امار کدفه ،شبی تا صبح مجلس عیش داشت و صبح که صدا
مؤذن برواست ،در حالت مستی رفت در محراب مسجد و با مردم نماز صبح را چهار رکعت به جژا آورد .آنگژاه بژه
مردم گفت“ :اگر میی دارید برا شما بیشتر بخدانم”.
و نی بعض از آنها می ندیسند“ :در محراب قی و استفراغ نمدد که تمام مردم متأذ گردیژده ،شژکایت بژه عثمژان
بردند”.
و از جمله آنها معاویه معلدم الحال بدد که او را والی شام نمدد و سعید بن عاص را را بعد از ولید به کدفه فرستاد که
در اثر عملیا آنها ،در تمام بالد مسلمین ظلم و فساد بحد افراط رسید فریادها بلند شد و هر کس از هرکجا آمد ،نامه
تظلم آورد بدربار والفت ،طردش نمددند.
غلطکت یهتی عثاتن مراب قتل الو شد
همین لعمال و رفتار او که بر والف رویه و رفتار رسدل لکرم
ظاهر و بارز گردید سبب شد که ودن مردم به جدش
____________________
 -1تاریخ الخلفاء ،ص.155
 -2احنی ،ج ،4ص.183
 -3مسند احمد ،ج ،1ص.144
 -4تاریخ طبر  ،ج ،3ص.235
 -5سنن بیهقی ،ج ،8ص.318
 -6تاریخ الکامی ،ج ،3ص.123
 -3تاریخ یعقدبی ،ج ،2ص.165
 -8اسد الیابة ،ج ،5ص.31
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حتی بر والف طریقه و مشی ابی بکر و عمژر

آمد نهات ملِّی تشکیی.و شد آنچه شد.
قطعا مسئدل قتی و بدبختی او ،وددش بدد که در کارها ودد تجدید نظر ننمدده و به نصایح مدالنا امیژر المژؤمنین
گدش نداد و فریب وددنماییها اطرافیان ودد از بنی امیّه را ودرد تا عاقبت جان ودد را بر سر دوستی آنها گذارد.
چنانچه ولیفه عمر این پیش بینی را نمدده بدد(چدن باوالق عثمان آگاهی داشت) بنابر آنچژه ابژن ابژی الحدیژد در

شج وه الربالغه گفتگد عمر را با ابن عباس نقی نمدده تا آنجا که گدید :خلیفه عاج بت هج ی

الز ش

وفاج

أصحتب شر الا کالمی گف و عیبی گجف تت سید به عثاتن بت الو گف  :أو ثالثت و الرلّه رئن وریهت ریحالن
بنی البی متیط علی قتب الرنتس ث رتنهض الریه الرتجب فتقتله (.)1

و نی ابن ابی الحدید در شج وه الربالغه( )2بعد از نقی جمله مذکدر گدید“ :فجالس عااج بصاح پیرسا کاه
وقتی عثاتن خلیفه شد (چنتوچه عاج پی
وار و بت والری کج ن آوهت

بینی وار بر ) بنی المیّه ال بدو خر اااع و باج گاج ن ماج بات

ونیت ا کج ود آوچه وبتید بکنند! بت آوکه قت بر آوهت ال متا ول کناد و تغییاج

هد و مجوالن ملترن ال الز خر و واتید وری ونار تت وت ضتیتی هت
قتل الو گج یدود .تات الین بالیت و هت

مج الیجت وار ود و سابب شار

حجمتهت ال بج سج الوا مجوالن و الطجالفیهتی الو

و

آو ود و بی العتنتیی الو

به وتمه هتی الم ا منجج به قتل الو گج ید”.
آقایان! انصاف ودب است؛ مراجعه نمایید به تت ی ب گ محمّد بن جریر طبر که از اکابر علماء شما در سیصژد

هجر و مدرد اعتماد عمدم بدده که ندشته :و قد أی سرل الرلّه البت سفیتن مقبال علی حات و متتویة یقار باه و
ی ید البنه یسر به فقتل

رتن الرلّه الرجالکب و الرقتئد و الرستئ (.)2

آنگاه قااو کنید که ولیفه عثمان ،چرا ملعدن و رانده شده پییمبر

را

____________________
 -1پس از سه مرتبه آه کشیدن گفت“ :روز که زمام امدر دست عثمان برسد(پستها حساس را)به بنی ابی معیط اوتصاص داده و آنهژا
را بر گردنها مردم سدار نمدده ”،پس از آن اضافه نمدده گفت“ :در آن مدقع عرب در مقابی او نهات نمژدده و او را وداهنژد کشژت”.
(شر نهج البالحه ،ج ،6ص.)333
 -2شر نهج البالحه ابن ابی الحدید ،ج ،1ص.183
 -3پییمبر دید ابد سفیان سدار ور است معاویه جلد ور را می کشد و ی ید پسر دیگرش از عقب ،ور را می راند .فرمدد“ :ودا لعنژت
کند سدار و جلددار و راننده را( ”.تاریخ طبر  ،ج ،3ص.)185
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مدرد احترام قرار داده و در آحدش محبت پذیرفته ،بلکه امار و حکدمت به آنها داد تا ایجاد انقژالب در دیژن اسژالم
بنمایند؟!
نه ،ما از این اعمال ولیفه و بی فکر او تعجّب می کنیم ،بلکه علماء ب رگ وددتان مانند طبر و ابن اعثم کژدفی
تعجب نمدده اند و در تاریخ ودد ثبت کرده اند که چرا وقتی لبد سفیان در مجلس عثمان در اول والفتش ،منکر اسالم
و ن ول وحی و جبرییی شد ،ولیفه او را نکشت و فقط بیک تییّر قایه را ماست مالی نمدد و حال آنکه باتفاق جمیع
َْ
َ َْ ُ َ ُ
ْ
َ
ار !
مسلمین ،چنین ملعدنی واجب القتی بدده است .فاعت ِربوا یا أو ِ اْلبص ِ
الیجت وت ضتیتی

مج منجج به قتل عثاتن شد

و عالوه بر آنچه عرض شد مراجعه نمایید به وطبه  163وه الربالغه و همچنین وبر را که ابن ابی الحدید در ص
 482جلد دوم شج وه از تت ی کبیج طبجی ضمن شر وطبه نقی نمدده که بعض از اصژحاب رسژدل اللِّژه
نامه ها ندشته بدالیا و مسلمانان را دعد بجهاد نمددند در مدینه مقابی ظلم بنی امیّه بحمایت عثمژان آنهژا را؛ و در
سال  34جمعیت زیاد از ناراضیها از عمّال عثمان بمدینه آمده و ودمت امیر المؤمنین شرفیاب شدند و آن حار را
واسطه قرار دادند ن د عثمان حار به مالقا ولیفه رفتند تا آنجا که مقدور بدد ،ولیفژه را نصژیحت نمددنژد کژه در
تیییر عمّال و اعمال ودد تجدید نظر کند و او را به عداقب امدر متدجه ساوتند و به او فهماندند که پا جژان در بژین

است تا جایی که فرمددند :و الوّی الوشدک الرلّه الن تکرن المت ه النمّه الراقترل فتوّه کتن یقتل یقتل فی ها النمّاه
المت یفتح علیه الرقتل و الرقتتل الری یر الرقیاه (.)1
ولی مروان و اطرافیها امد نگذاردند که نصایح صادقانة آن حار اثر کند لژذا بعژد از وژروج آن حاژر از
من ل ،عثمان امر کرد مردم در مسجد جمع
____________________
 -1تد را به ودا قسم می دهم اینکه مبادا پیشدا این امت باشی که کشته شد ؛ زیرا که قبال گفته می شد که در این امت پیشدایی کشژته
وداهد شد که بداسطه کشته شدن او فتح باب می شدد به ودن ری

و کشت کشتار تا روز قیامت(.شر نهج البالحه ،ج ،3ص.)262
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شدند رفت باال منبر ،عدض آنکه تحبیب کند و از مردم عارض ،دلربایی کند و بگدید :عمّال و مأمدرین من السّژاعه
مع ول ،ندعی سخن گفت که دلها رنجدیده ،رنجیده تر شد .عاقبت رشته کشید تا بآنجا که ولیفه عمر پیش بینی نمدده
بدد و عثمان بدست مردم ناراضی کشته گردید.
پس سبب قتی عثمان ،ندانسته کاریها ودد او بدد که بنصایح ب رگان گدش نداد تا به ج ا عمی ودد رسژید ،بژر
والف ابی بکر و عمر که بنصایح مدالنا امیر المؤمنین

گدش می دادند و ترتیب اثر داده و قدردانی نمژدده ،نتیجژه

کامی می بردند.
صدمه ز ن عثاتن الصحتب پیغابج ال
و ثانیاً آنکه عده ا از اصحاب پییمبر را که ناصح و ویر وداه و معترض بعملیا بی رویة او بددند امر کرد آن قدر
زدند که در اثر همان ضربا حالباً مردند و اگر ماندند ،علیی و ناتدان گشتند که از جمله آنها عبد اللِّه بن مسعدد بدد که
حافظ و قار و نگهبان و کاتب قرآن و از اصحاب واص رسدل ودا

حتی مدرد احترام لبی بکر و عمر و محی

شدر آنها بدده است.
مخصدصاً ابن ولدون در تت ی ( )1ودد ندشته است ولیفه ثانی عمر در دوره والفتش ،اصرار داشت عبد اللِّژه از او
جدا نگردد ،برا آنکه آگاهی کامی بقرآن و احکام دین داشت و رسدل اکرم

مد بسیار از آن نمژدده؛ چنانچژه

ابن ابی الحدید و دیگران متعرض اند.
مضجوب شدن البن مستر و مج ن الو
علماء و مدروین شما عمدماً ندشته اند که چدن عثمان وداست قرآنها را جمع کند ،تمام نسخ قرآن را از کتِّاب آنهژا
وداست و همه را جمع آور نمدد؛ من جمله قرآن عبد اللِّه بن مسعدد را که از جملة کتِّژاب وحژی و مژدرد اطمینژان
واتم االنبیاء بدد،
____________________
 -1تاریخ ابن ولدون ،ج ،3ص.153
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طلبید .عبد اللِّه نداد .عثمان وددش رفت من ل عبد اللِّه و جبراً قرآن را از او گرفت ،وقتی عبد اللِّه شنید که قرآن او را
هم مانند قرآنها دیگر سدزانیدند ویلی دلتنگ شد .در مجالس و محافی ،احادیثی را که در قد عثمان مژی دانسژت،
نقی می کرد و پرده ها را باال می زد و با کنایا مردم را به حقایق متدجه می ساوت ،این وبرها را بعثمان دادنژد امژر
کرد حالمانش رفتند آن قدر عبد اللِّه را زدند که از شد آن ضربا دنده ها او شکست و بستر شد و بعژد از سژه
روز از دنیا رفت.
چنانچه ابن ابی الحدید در شج وه ضمن طعن ششم ،شر قاایا را مفصالً ندشته تا آنجا که گدید:
“عثاتن بتیت

عبد الرلّه ف و بینهات گفتگرهتئی شد تت سید بجتئی که عثاتن بتبد الرلّه گف الستغفج ری یت البت عبد الرجحان

قتل الس ل الهلل الن ی خ ری من

حقی” (.)9

و نی نقی نمدده است به جرم آنکه چرا بدرقة ابی ذر نمدد ،مدقعی که او را به سمت ربذه تبعید مژی نمددنژد ،چهژی
تازیانه بر بدن عبد اللِّه زد!!
لذا عبد اللِّه بعمّار یاسر وصیّت نمدد که نگذار عثمان بر جنازه من نماز گذارد .عمّار هم قبدل نمدد .رو همین اصی
بعد از وفا عبد اللِّه عمّار ،با جمعی از صحابه بر جنازه او نماز گذارده و دفنش نمددند .وقتی وبر بژه عثمژان دادنژد،
رفت سر قبر عبد اللِّه و به عمّار گفت“ :چرا چنین نمدد ؟” گفت“ :حسب الدصیّه وددش ناچار بددم که عمی نمایم”
(این عمی عمّار سبب کینه ا شد که بعداً با او تالفی نمدد).
واقعاً کارها ولیفه عثمان بنابر آنچه اکابر علماء و مژدروین وددتژان ندشژته انژد حیژر آور اسژت؛ مخصدصژاً
عملیاتی که به اصحابه واص و پاک رسدل اللِّه

می نمدد که حتی ابی بکژر و عمژر هژم هرگژ چنژان رفتژار

ننمددند ،بلکه بر والف رفتار عثمان با آنها احترام کامی از اصحاب رسدل اکرم

می نمددند.

مضجوب شدن عات بتمج عثاتن
و از جمله اعمال عثمان که داللت بر رقِّت قلب او دارد!! تدهین به عمّار یاسر
____________________
 -1طلب میفر کن برا من ا ابا عبد الرحمن (کنیة ابن مسعدد بدد) ،عبد اللِّه گفت“ :از ودا می وداهم حق مرا از تد بگیژرد” (یعنژی
هرگ از تد راضی نخداهم شد)( .شر نهج البالحه ،ج ،3ص.)43

438

بدده ،چنانچه علماء و مدروین فژریقین ندشژته انژد کژه

و زدن آن مرد شریف است که از صحابه واص پییمبر

چدن ظلم و تعدّ عمّال بنی امیّه در اطراف بالد اسالم زیاد شد ،صحابه پییمبر

جمع شدند و نامه ا به عثمژان

ندشتند و تمام مظالم او را یادآور نمددند و با نصایح مشفقانه ،گدش د نمددند که اگر پیرو از رویژه و رفتژار عمّژال
ظلم امد ها و تقدیت از آنها بنمایی و تجدید نظر در رویه و رفتار ودد و اطرافیها وژدد ننمژایی ،نتژایج ووژیم آن
بیشتر شامی حال ودد وداهد شد؛ عالوه بر آنکه ضرر به اسالم می زنی.
آنگاه شدر نمددند که چه کسی نامه را ببرد .عاقبت گفتند مقتای آنست که حامی نامه عمّار باشد ،چه آنکه فای و
تقد و عظمت عمّار مدرد اقرار و اعتراف ودد عثمان می باشد و مکرر از وددش شنیدیم که می گفت :رسژدل اکژرم
ّ
عمار خمُنط است” و نی از آن حار نقی می نمدد که مژی فرمژدد:
فرمدده است“ :ایما با گنشت و خن
“بهشت مشتاق سه کس استَ :ع ب أب َالب و سُما و ّ
عمار یارس”.

فلذا بدروداست اصحاب جناب عمّار کاحذ را برداشت به وانه عثمان رفت .وقتی رسید که عثمان مژی وداسژت از
من ل وارج شدد .در دهلی من ل ،عمّار را دید .سؤال کرد“ :یا ابا الیقظان! (کنیة عمّار بدد) کار دار ؟” گفت:
مطتربی ال

کت شخصی ودال و رکن ااتی الز الصحتب سرل الرلّه

الین وتمه گنجتوید الود که خیج و صال شاات

الو می بتشد و ترسط من فجستت الود .مطترته واتئید و ارالب آوتن ال بدهید.

نامه را گرفت چند سطر که از نامه وداند ،حابناک شد با کمال تییّر نامه را ب مین افکنژد ،جنژاب عمّژار فرمژدد:
“ودب نکرد ! نامه اصحاب رسدل اللِّه محترم است .چرا بر زمین افکند حق بدد می وداند و جداب می داد ”.
با عصبانیّت تمام گفت“ :دروغ می گدیی!” آنگاه امر کرد حالمانش جناب عمّار را بسختی زدنژد و او را بژر زمژین
انداوته و می کدبیدند؛ حتِّی ودد او هم چند لگد بر شکم عمّار زد که به علِّت همان ضربا عمّار پیر مرد ،مبژتال بژه
مرض فتق شد و بی هدش گشت .ودیشانش آمدند او را به من ل امّ سلمه ،امّ المؤمنین بردند از ظهر
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تا قریب نصف شب بیهدش ماند تا چهار نماز از او فد شد .وقتی به هدش آمد نمازها را قاا کرد.
شر مبسدط این قاایا در کتب معتبر علماء وددتان ثبت است .ابن ابی الحدید در شاج وها ( )1و مسژعدد در
مجوج الر هب( )2ضمن مطاعنی که به عثمان وارد گردیده ،اشاره می کند که علِّت انحراف قبیله ه یی و بنژی مخژ وم از
عثمان عملیا او با عبد اللِّه بن مسعدد و عمّار یاسر و ضرباتی که بر آنها وارد آوردند ،بدد .اینک قااو با آقایان بژا
انصاف است تا پی برقِّت قلب و رحم دلی او ببرند.
الذی و تبتید وار ن البت ذ و وفت الو

صحجالی ب

رابعاً عمی و رفتار او با لبی ذر حفار جندب بن جناده که از صژحابة وژاص رسژدل اکژرم

و محبژدب آن

حار و دومین مرد عالم اسالم از صحابه بدده است ،جلب نظر هر انسان آزاد را می نماید.
تمام ارباب حدیث و مدروین ب رگ فریقین ،اقرار و اعتراف دارند که آن پیر مرد نددساله را با چژه وفِّژت و آزار و
اذیت تبعید به شام و از آنجا بمدینه و از مدینه با دوترش سدار بر شتر برهنه بصژحرا بژی آب و علژف ربژذه تبعیژد
نمددند تا عاقبت در آن صحرا لبی ذر از دنیا رفت و دوتر یتیمه اش بی سرپرست در آن واد ودفناک تنها ماند.
علماء و مدروین ب رگ وددتان مانند ابن سعد در طبقت ( )3و بخار در کتاب زکا صحیح( )4و ابن ابژی الحدیژد
در و نی در شج وه الربالغه( )5و یعقدبی در تت ی ( )6ودد و لبد الحسن علی بن الحسین مسعدد  ،محژدث و مژدرخ
معروف قرن چهارم ،متدفا
____________________
 -1مروج الذهب ،ج ،1ص.635
 -2مروج الذهب ،ج ،1ص.635
 -3طبقا  ،ج ،4ص.168
 -4صحیح بخار  ،ج ،2ص.246-245
 -5شر نهج البالحه ،ج ،3ص.55
 -6تاریخ یعقدبی ،ج ،2ص.122
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سال  346در مجوج الر هب( )1و دیگران که وقت مجلس اجازه نمی دهد که مشروحه بیانا همگژی آنهژا را بعرضژتان
برسانم که عملیا شدید عثمان و عمّال امد او مانند معاویه و مروان و حیرهما را با آن پیر مرد مؤمن پاکدل محبدب
رسدل اللِّه

بعالو اهانتهایی که بأمیر المؤمنین

بجرم آنکه چرا مشایعت لبی ذر رفتژه و همچنژین بژه همژین

جرم چهی تازیانه بعبد اللِّه بن مسعدد حافظ و کاتب وحی زدن را ثبت و ضبط نمدده اند.
حتفظ :اگر آزار به ابی ذر وارد آمده ،از اثر عمی مأمدرین بی حقیقت بدده و االِّ ولیفه عثمان بسژیار دل رحژم و
رقیق القلب بدده و قطعاً از چنین عملیاتی بی وبر بدده است.
العی :مثلی معروف است که می گدیند“ :ز مادر مهربان تر دایه واتدن” این دفاعی که جناب عالی از ولیفه عثمان
می نمایید ،بر والف واقع و حقیقت است؛ چنانچه مراجعه نمایید به کتب معتبره تاریخ ،قطعاً تصدیق وداهید نمژدد کژه
تمام آزار و اذیتها که بجناب لبی ذر وارد آورده اند بدستدر صریح ودد ولیفه بدده.

دلیی بر این معنی کتب معتبر علماء ب رگ وددتان است .برا نمدنه تمنِّا می نمایم مراجعه نمایید به جلد اول وهتیه
ابن اثیر و تت ی یتقربی و مخصدصاً به شج وه الربالغه ابن ابی الحدید ،که نامه ولیفه را به معاویه ثبت نمژدده انژد
که چدن معاویه از شام سعایت از ابی ذر ،نمدد ولیفه عثمان به او ندشت که او را با زجر روانه مدینه نمایید .اصی نامژه
این است:
فکتب عثاتن الری متتویه:المّت بتد فتحال اندبت الریّ علی الغلظ مجکب و الوعج فراّه به مع من ست به الرلیل و الرنهت و حالاه
علی شت ف ری

علیهت النقتب حتّی قد به الرادینه و قد سقط رح فخ یه من الرجهد (.)2

____________________
 -1مروج الذهب ،ج ،4ص.161-163
 -2ندشت عثمان بمعاویه جندب را (اسم ابی ذر بدد) سدار بر شتر پیر و بی پاالنی بنما با یک مرد بدودیی که شب و روز او را برانژد تژا
بن د من آورد (به همین طریق که دستدر داده بدد آن مرد زاهد عابد صحابی محبدب ودا و پییمبر را آوردند) وقتژی وارد مدینژه نمددنژد
گدشت رانها او می ریخت(.شر نهج البالحه ،ج ،3ص.)55
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شما را به ودا انصاف دهید اینست معنی رلفت و عطدفت و مهربانی و رقِّت قلب؟!
البی ذ محبرب خدال و پیغابج و الس گری الم بر
آیا این ابی ذر نبدده است که ودا تعالی و رسدل پروردگار

درباره او ،آن همه تدصژیه نمددنژد کژه علمژاء

ب رگ وددتان در کتب مبسدطه آن اوبار مفصّلة صادره از مقام رسالت را درباره او ضبط نمدده اند؟
چنانچه حافظ ابد نعیم اصفهانی در حلیه النوریتء( )1و ابن ماجه ق وینی در سنن( )2و شیخ سژلیمان بلخژی حنفژی در
ینتبیع الرار ( )3از صرالع ( )4ابن حجر مکِّی حدیث پنجم از چهی حدیثی که در فاایی امیر المؤمنین آورده از ترمژذ
و حاکم با شرط صحت از بریده از پدرش و ابن حجر عسقالنی در الصتبه( )5و ترمذ در صحیح( )6و ابن عبژد البژر در
ّ ّ
فرمژدد :ا اّلل
الستیتتب( )3و حاکم در مستدرک( )8و سیدطی در اتمع الرصغیج( )3نقی نمدده اند که رسژدل اکژرم
ّ
اّلل ّ
حبب اربعه و اخربین انّه ّ
امرین ّ
سمهم نلا قال ّ
َع منهم یقنل ذلک ثالثا و ابنن ذر و مقن اد و
ُیبهم قیل یا رسنل
سُما (.)12
پس معلدم شد این چهار نفر محبدب ودا و رسدل او می باشند آیا انصاف آقایان اجازه می دهد که با محبدب ودا
و رسدل او چنین رفتار حیر عادالنه بنمایند و نامش را رقِّت قلب بگذارند؟! چژرا چنژین نسژبتها را بژابی بکژر و عمژر
ندادند ،چدن
____________________
 -1حلیة االولیاء ،ج ،1ص.132
 -2سنن ابن ماجه ،ج ،1ص.53
 -3ینابیع المدد  ،ج ،1ص.335
 -4صداعق المحرقة ،ص ،122حدیث.125
 -5اصابه،ج ،6ص.161
 -6صحیح ترمذ  ،ج ،5ص.38-28 ،233
 -3استیعاب ،ج ،2ص.636
 -8مستدرک ،ج ،3ص.132
 -3جامع الصییر ،ج ،1ص.258
 -12وداوند مرا امر فرمدده بدوستی چهار نفر و مرا وبر داده که این چهار نفر را دوست می دارد .عرض کردند“ :یا رسدل اللِّه نام آنهژا
را برا ما بیان فرما!” فرمددند“ :علی

و ابی ذر و مقداد و سلمان”.
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نکردند؟ لذا ثبت در تاریخ نگردید ما هم نگفته ایم.
حتفظ :آنچه مدروین ندشته اند لبی ذر مرد ناراحتی بدده در شاما  ،به نام علی کرم اللِّه وجهه تبلییا شدید می
نمدده و مردم شاما را متدجه مقام علی نمدده بدد و می گفت“ :از پییمبر

شنیدم که فرمدد :علژی ولیفژه مژن

است ”.چدن دیگران را حاصب و علی را ولیفه منصدص معرفی می نمدد ،لذا ولیفه عثمان رضی اللِّه عنه برا حفژظ
اجتماع و جلدگیر از فساد ،ناچار بدد او را از شاما بخداند.
وقتی یک فرد بخداهد مردم را بر والف صال اجتماع سدق دهد ،بر ولیفه عصر الزم است او را از محی انقالب
وارج نمایند.
العی :اوالً اگر کسی حرف حقِّی ب ند باید او را تبعید و زجر کشش نمایند که چرا معلدما حق ودد را ظاهر مژی
نمایی؟ بر فرض هم یک فرد مسلمان را محاکمه نکرده و به صحت و سقم گفتار سعایت کننده نرسیده ،بخداهند تبعید یا
احاار بمرک والفت نمایند ،آیا قاندن مقدّس اسالم چنین حکم می نماید که امر نمایند پیر نحیفی را سدار شتر پیر بی
پاالن و در تحت فشار حالم شدید الیابی حرکت دهند که شب و روز نگذارد وداب و راحت کند که وقتی بژه مقصژد
می رسد ،گدشت ها پا او ری ش نماید؛ اینست معنی رقِّت قلب و رحم و مروّ ؟
به عالوه ،اگر نظر ولیفه حفظ اجتماع و جلدگیر از فساد بدد ،پس چرا امدیها مفسد مانند مروان طرید و رانژد
رسدل ودا و ولید بی دین متجاهر بفسقی که مست نماز می وداند و استفراغ در محژراب مژی نمایژد و دیگژران را از
اطراف ودد دور ننمدد تا عملیّا آنها مدجب فساد در اجتماع و منجر بقتی ولیفه نگردد.
حتفظ :از کجا معلدم است که ابی ذر راست می گفته و معلدما حقِّی را ابراز می داشژته و وضژع حژدیث از قژدل
رسدل ودا نمی نمدده؟
قضتو منصفتوه نز الس تت پج هتی اهل ال پت واتید
العی :از آن جایی که واتم االنبیاء

ودد تصدیق صداقت و راستگدیی او را نمدده؛ چنانچه در اوبار معتبژره

رسیده و اکابر علماء وددتان ثبت نمدده اند که آن حار فرمدد“ :مثی ابی ذر در امت من مثی عیسی اسژت در بنژی
اسراییی در
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صداقت و راستی و زهد و تقد .
چنانچه محمّد بن سعد که از اکابر علماء محدثین شما است در طبقت ( )1و ابن عبد البر در الستیتتب( )2باب جندب و
ترمذ در صحیح( )3و حاکم در مستد ک( )4و ابن حجر در الصتبه( )5و متِّقی هند در کن الرتاّاتل( )6و امژام احمژد در

مسند( )3و ابن ابی الحدید در شج وه الربالغه( )8نقالً از واحد و حافظ ابد نعیم اصفهانی در حلیه( )3و صاحب رساتن
الرتجب( )12و ینتبیع الرار ّ ( )11از اوبار ابی ذر حفار با سندها متعدد نقی کرده اند که رسدل اکژرم
ّ
()1
اقُت الغربا و ما اظُت اخلْضا َع رجل اص ق هلجه م اب ذر

فرمژدد :منا

بدیهی است کسی را که پییمبر بشهاد علماء وددتان تصدیق راست گدیی او را نمدده باشد ،قطعاً آنچه مژی گفتژه،
راست گفته و هرگ وداوند شخص کذِّاب و یا وضِّاع و جعّال حدیث را محبدب ودد معرفی نمژی کنژد ،وژدب اسژت
دیده انصاف را بگشایید تا حقِّ و حقیقت را آشکار ببینید.و اگر سابقه ا در کذب گفتار ابی ذر بدد ،قطعژاً متقژدمین از
علما شما نقی می نمددند ،چنانچه شر حال ابد هریره و دیگران را نقی نمددند.
شما را بخدا قدر فکر کنید و انصاف دهید مرد که از اصحاب واص
____________________
 -1طبقا  ،ج ،4ص.228
 -2استیعاب ،ج ،4ص.2344 ،1655
 -3سنن ترمذ  ،ج ،5ص.342
 -4مستدرک ،ج ،3ص.342
 -5اصابه ،ج ،3ص.128
 -6کن العمال ،ج ،13ص.311
 -3مسند احمد ،ج ،2ص.163
 -8شر نهج البالحه ،ج ،12ص.41
 -3حلیة االولیاء ،ج ،1ص.165
 -12لسان العرب ،ج ،2ص ،353فصی الالم.
 -11ینابیع المدد  ،ج ،3ص.223
 -12زمین کسی را بر نداشت و آسمان سایه نیفکنده بر مرد که راستگدتر از ابی ذر باشد
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رسدل اللِّه

و محبدب ودا و پییمبر و صادق و راست گد امت بدده ،اگر بدظیفه دینی ودد رفتار کرده امر بژه

معروف و اشاعه حق نمدده ،به جرم آنکه چرا نقی احادیث رسدل اللِّه نمدده ،آن قدر تدهین کنند و زجژر دهنژد تژا در
بیابان بی آب و علف از دنیا برود ،این است معنی رحم و مروّ و رقِّت قلب؟!
آن هم درباره کسی که رسدل اکرم

شهاد به صالحیت او داده ،زمانی که وبر مصایب وارده را به او می داد؛

چنانچه حافظ ابد نعیم اصفهانی در حلیه النوریتء به اسناد ودد نقی می نماید از ابژی ذر حفژار کژه گفژت“ :خادم
پیغابج الیستت بر  .آن حضج به من فجمر  :الو
قل مجحبت بتمج الرلّه“ .

ال صترح و سیصیب

بالء بتدی قل فی الرلّه قتل فی الرلّه

()1

ویلی عجب است حاال مختلف شما آقایان! از طرفی حدیث نقی می نمایید که رسدل اللِّه

فرمژدد“ :فژرد

فرد اصحاب من حکم ستارگان را دارند .به هر یک از آنها پیرو کنید ،راه هدایت می باشد ”.و از طرفی بژا برجسژته
ترین صحابی پاک رسدل اللِّه
از علی

آن طدر ظلم و وشدنت می نمایند تا او را می کشند .به جرم اینکه چرا طرفدار

نمدده .شما هم از ظالمین دفاع می نمایید؟!!

یا باید تکذیب کنید جمیع علما ب رگ وددتان را که این وقایع و احادیث را در کتابها ودد ندشته اند یا تصدیق
نمایید که واجد صفا در آیه مذکدره کسانی نبدده اند که چنین ظلم هایی را نسبت بصحابة پژاک رسژدل اللِّژه
نمددند.
حتفظ :آنچه مسلِّم است ابی ذر به میی و اوتیار ودد ربذه را قبدل و به آنجا مسافر نمدد.
الخجالج البی ذ الابت الً بجب
العی :این بیانا جنابعالی اثر دست و پاها بی جایی است که متأورین از
____________________
 -1تد مرد صالحی هستی .زود است که بعد از من بالیی به تد برسد .عرض کردم“ :برا ودا ”،فرمدد“ :برا ودا ”.گفتم“ :مرحبژا بژه
امر ودا متعال(”.آیا ابتال ابی ذر بدست معاویه و امدیها اطراف ولیفه عثمان بامر او و تبعید بصحرا بی آب و علف و زجژر کژش
شدن آن صحابی ب رگ بالیی نبدد که رسدل اللِّه

وبر داده بدد که برا ودا به آن بلیه مبژتال وداهژد شژد)( .فَژاعْتَبرُوا یَژا لُولِژی

الْأَبْصَار) (حلیة االولیاء ،ج ،1ص.)162
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متعصّبین علما شما ،برا پرده پدشی اعمال گذشتگان بکار برده اند و االِّ بیرون کردن جناب ابی ذر را بجبر و اکراه،

مسلِّم عند العمدم است .برا نمدنه بیک وبر اکتفا می نمایم که امام احمد حنبی در مسند( )1و ابن ابی الحدید در شاج
وه ( )2و واقد در تت ی ودد از ابد االسدد دؤلی(که در ن د علما رجال شما از ثقا است)نقی نمدده اند کژه گفژت:

“میل الشت البی ذ

ال

ب مالقت واتی و الز علّ خجوا

گف  :مجال الابت الً الخجالج وار ود بتین صحجالی بی آب و عل
مسجد خرالب بج بر  .آن حضج تشجی

که

سؤالل کن ا فل ال فات و الز الو ساؤالل واار ا

و الین خبج ال سرل خدال

آو بت پت به من ز که چاجال

به مان ال ا وزی

مساجد خرالبیاد ال  .عاجض

کج  :بی الختیت خرالب بج  .آوگت فجمر  :چه خرالهی کج وقتی تر ال الز مدینه الخجالج واتیند؟ عجض کج  :مای
و به زمین مقدس شت  .فجمر ا چه خرالهی کج وقتی الز آوجت ه الخجالا کنند؟ عجض کج بجمی گج باه
سری مسجد .فجمر  :چه خرالهی کج وقتی الز الینجت ه الخجالج شری؟ عجض کج  :شاشیج مای کشا و انا
می کن  .فجمر  :آیت نر بکن تر ال
حی ستقرک و تساع و تطیع )3(.پ

چی ی که خیج تر

شنید و الطتع

آن بتشد؟ عجض کج  :بلی .فجمر  :الوس متها

وار  ”.آنگاه گفت و اللِّه لیلقین اللِّه عثمان و هژد آثژم فژی

جنبی یعنی بخدا قسم عثمان ودا را مالقا می کند در حالتی که گنهکار است در ن د من.
آثت

ح و عطرف الز علی بن أبی طترب

اگر با نظر دقت و انصاف و بی طرفی تدجه کنید ،تصدیق وداهید نمدد که اولی و الیق و احق باین رحم و شژفقت و
عاطفه ،مدالنا امیر المؤمنین

بدده است که چدن بر مسند والفت ظاهر قرار گرفت بنابر آنچه تمام مدروین شما

و مخصدصاً ابن ابی الحدید مشروحاً ندشته اند ،بدعتها را بر طرف نمدد؛ حکِّام و مأمدرین جدر و فساد و فسّژاق بنژی
امیّه و حیره را که در زمان والفت عثمان بر ایاال مسلمین بامار برقرار نمدده بددند ،ع ل نمدد.
____________________
 -1مسند احمد،ج ،5ص.156
 -2شر نهج البالحة ،ج ،3ص.58
 -3یعنی همان سمتی که ند را می رانند حرکت کن و بشند و اطاعت کن.
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بعای از سیاسیدن ظاهربین و دوستان عالقه مند بمقام منیع و ارجمند آن حار پیشنهاد نمددند که “چند بگذاریژد
این حکِّام مانند معاویه و حیره در محی ودد بمانند تا شما بر امر حکدمت مستقر شدید؟ آنگاه ع ل آنها مانعی ندارد”.
ّ
حار فرمددند :و اّلل ل اداه ف دیین و ل اعطی الریا ف امری (.)1
مجال وال ال به مدالهنه می واتییدا وری وای الوید
تتدی الشتغتل ال ود .ارالب آوهت ال

مدتی که آوهت الز طجف من به حکرم بجقجال ود کات فی الرستب به ظل و

محکاه عدل الرهی من بتید بده و من چنین ترالوتئی ودال .

و همین عمی ع ل حکِّام جدر ،سبب مخالفت عدّه ا جاه طلبان مانند معاویه علیه الهاویه شژد و مقدمژة جنگهژا
جمی و صفین فراهم آمد.
اگر مدقعی که طلحه و زبیر بتقاضا حکدمت کدفه و مصر آمدند ودمت مدالنا امیژر المژؤمنین

 ،حکدمژت را

بآنها داده بدد ،از در مخالفت بر نمی واستند و فتنة بصره و جنگ جمی را برپا نمی نمددند.
بعای از مردمان قصیر الفکر ظاهر بین ،ایراد بسیاست مدار آن حار می گیرند و حژال آنکژه مرکژ سیاسژت
عادالنه ،آن حار بدد ،منتها سیاست به معنا عمدمی که در ن د اهی دنیا معمدل است که دورویی ،و ریا در اعمال و
مداهنه و کذب و دروغ و مماشا با اعاد و فریب دادن آنها برا جلب منافع ظاهریه و حیره باشد ،البتژه در نژ د آن
حار که مجسّمة عدل و انصاف و ترس از پروردگار و معتقد بروز ج ا بدده ،راه نداشته.

زمانی باال منبر ،ضمن بیانا و وطابا  ،گریه نمدد .از سبب گریه اش سؤال نمددند ،فرمدد“ :شنید ال عساتکج
ختاج یهار ی کاه

متتویه بج قجیه الی الز قجالء فتی آمد خلختل الز پتی ی

ا یاه و پنات الساال السا

آو ود”.
رحم دلی آن حار با دوست و دشمن بالسداء بدد .با آن همه بدرفتار هایی که عثمان با آن حار نمدده بژدد
(که ابی بکر و عمر گذشته از روزها اول والفت ابی بکر ظاهرا ابدا ننمددند) مع ذلک همین که عثمان از بژاال بژام
برا آن حار پییام داد ،در مدقعی که محصدر واقع شده بدد که به علی
____________________
 -1به ودا قسم مداهنه در دین و ریا امر نمی کنم! (الدر التنظیم ،ص.)358
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بگدیید نان و آب را به

رو ما بسته اند ،فدر حار نان و آب تهیه دید و تدسط دو فرزنژدش حسژن و حسژین

بژرا او فرسژتاد؛

چنانچه ابن ابی الحدید در شج وه ( )1و دیگران مفصّی ندشته اند.
رلفت و مهربانی آن حار بدوست و دشمن مدرد انکار احد نبژدده آن قژدر ب نژان بیچژاره و یتیمژان درمانژده
مساعد نمدد که معروف شد به البر الن المل و النیتت و الراستکین )2(.زنی را با مشگ آب در دوره والفژت ظژاهر
در کدچه دید وامانده و وسته شده ،مشگ را از او گرفت ،بدون آنکه ودد را معرفی نماید بدوش کشژیده بژه منژ ل او
رسانیده ،آرد و ورما برا او برده و بچه ها یتیم او را ندازش نمدده در تندر نان بژرا آنهژا پخژت و ویژال آنهژا را
راحت نمدد.
ولیفه عثمان هم به جدد و سخا و بخشش شهر پیدا نمدد اما به بستگانش از قبیی ابژی سژفیان و حکژم بژن ابژی
العاص و مروان بن حکم و حیره از بیت المال مسلمین بدون هیچ مجدز شرعی زیاده از حد می پرداوت!
ال ب وار ن عقیل ال هنگتمی که تقتضتی کا
ولی امیر المؤمنین

بیشتجی وار

به بستگان ن دیک ودد ج بقدر اقی احتیاج نمی داد .زمانی جناب عقیی بژرادر بژ رگ آن

حار شرفیاب ودمت آن حار گردید و تقاضا کمک بیشتر از حقدق معمدله نمدد .حار اعتنا ننمدد .زیاده
از حد اصرار نمدد که “چدن شما امروز ولیفه و زمامدار امدر هسژتید ،بایسژتی بمژا بیشژتر رسژیدگی کنیژد و کمژک
زیادتر نمایید” حار برا آنکه برادر را متنبّه سازد ،قطعه آهنی را آهسته به آتژش ،گژرم سژاوت و ببژدن عقیژی
ن دیک نمدد :فض ّ ضجی ذی و من الراهت و کت الن یحتج من میساهت (.)3
حار فرمدد :ثکُتک اثلناک یا عقیل أ ّ
تئ م ح ی ه اْحاها انسانها لُعبه و َترین
____________________
 -1شر نهج البالحة ،ج ،2ص.162
 -2یعنی پدر بیده زنان و ایتام و مساکین
 -3ناله کرد مانند ناله کردن بیمار از درد آن (آهن) و ن دیک بدد از اثر آن بسدزد(.جداهر التاریخ ،ج ،1ص.)133
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ال نار سجرها جبارها لغضبه أ ّ
تئ م الذی و ل أئ م لظی (.)1
بر آقایان با انصاف است که در مطابقت حال این دو ولیفه و طرز عمی آنها کشف حقیقت نمدده ،پیرو حق و حقیقت
گردند.
رلفت و عطدفت آن حار اوتصاص به دوستان نداشته ،بلکه در ابراز مالطفت و مهربانی ،دوست و دشمن ن د آن
حار یکسان بددند.
عطرف آن حضج بت مجوالن و عبد الهلل بن زبیج و عتیشه
هرگاه بر دشمنان حالب می آمد ،به قسمی مهربانی می کرد که همه را حیران می نمدد.
یکی از اعاد و دشمنان سرسخت آن حار که شد بیض و عداو او نسبت به آن ب رگدار ضرب المثی عمدم
شده بدد ،ملعدن بن ملعدن مروان بن حکم شقی بدد .ولی روز جمی وقتی بر او حالب آمد ،فصفح عنه؛ او را بخشژید و
رو از او گردانید.

از جمله دشمنان ب رگ آن حار عبد اللِّه بن زبیر بدد که یشتاه علی ؤوس النشاهت و خطاب یار الربصاج
فقتل قد التتک الررغب الرلئی علیّ بن أبی طترب (.)2
مع ذلک وقتی حار فتح جمی نمدد ،او را اسیر کردند ن د حار آوردند حتی یک کلمه تند و تییژر هژم بژه او
نفرمدد ،فصفح عنه ،رو مبارک برگردانید و او را بخشید.
باالتر از همه رفتار آن حار با ام المؤمنین عایشه بدد که عقدل عقالء را محد گردانید ،در صدرتی که فتنه انگی
او را اول والفت و قیام کردن در مقابی آن
____________________
 -1مادران در سدک تد بگریند! آیا از آهن پاره ا که آدمی آن را برا باز ودد سرخ کرده ناله می کنی و مرا بسد آتشی که وداوند
قهار آن را برا وشم افرووته می کشانی؟ آیا تد از این رنج اندک می نالی ولی من از آتش دوزخ ننالم؟!! (اندار العلدیه ،ص.)15
 -2علنی و بر مال ،آن حار را دشنام می داد و در بصره روز برا مردم وطبه وداند و گفت“ :به درستی که رو به شما آمد بی ورد
دون فرومایه بخیی ناکس علی بن لبی طالب؟!؟!” (ینابیع المدد  ،ج ،1ص.)452
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حار و بدگدیی ها بسیار که نسبت به آن حار نمدد ،آدمی را چنان عصبانی می کند که وقتی به او دست پیژدا
کند ،دمار از روزگار او برآورد و به اشدّ مجازاتش برساند ،ولی وقتی آن حار بر او حالب آمد کدچکترین اهانت هم
بر او ننمدد.
برادرش محمّد بن ابی بکر را مأمدر پذیرایی او نمدد .بعد از فراحت از کارها ،عدض حاب و بی مهر او را مژدرد
اکرام قرار داد امر فرمدد بیست نفر از زنان رشیده از قبیله عبد القیس ،لباس مردانه پدشیدند شمشیرها به کمر ،صژدر
ها را لثام بستند که کسی نداند آنها زن هستند با عایشه روانه مدینه نمدد وقتی در حادر زنان مدینه و زوجا رسژدل
اللِّه

از آن حار اظهار تشکر و امتنان می نمدد و می گفت“ :مان تات آخاج عااج الز علای

متشکج و گاتن وای کج علی
ی
ال

مانارن و

الین قد ب گ من

بتشد که بت آن هاه شانی و فتنه الوگی ی هتی مان

کلاه به وی من ویتو ا بلکه کاتل أف و عطرف

رتنگای الز الو

ال بت من الباجالز ال  .ورای یا

که چجال مجال بت مج الن الانبی به مدینه فجستت ”.
فدر کنی ها آمدند لباسها مردانه را از ودد دور نمددند لثامها را از مقابی صدر بر کنار زدند معلدم شد همگژی

آنها کنی انی بددند که با لباس مردانه همراه او بددند که از طرفی مردمان طریق بخیال آنکه آنها دسته ا مردانند بأمدال
آنها طمع ننمایند و از طرف دیگر عایشه را با مردان نفرستاده باشد.
بلی ،چنین کنند ب رگان چه کرد باید کار.
منع آب وار ن متتویه و عطرف علی(

) وسب به الو

در جنگ صفین لشکر معاویه زودتر رسیدند و شریعه فرا را تصرف نمددند .دوازده ه ار مرد جنگی برا حفاظت
فرا قرار دادند .وقتی اردو امیر المؤمنین رسید ،مانع برداشتن آب شدند.
حار برا معاویه پییام دادند ما در اینجا نیامده ایم که بر سر آب جنگ کنیم ،دستدر دهید مانع آب نشدند هر دو
لشکر ،آزادانه آب بردارند معاویه گفت“ :هرگ آب نمی دهم تا علی با لشکرش از تشنگی جان بدهند”.
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وقتی حار این جداب را شنید ،مالک اشتر را امر فرمدد با یک عدّه سدار بیک حملژه لشژکر معاویژه را پراکنژده و
فرا را تصرف نمددند.
اصحاب عرض کردند“ :یا امیر المؤمنین ،اجازه بفرمایید ما تالفی نمدده ،آب را از آنها منژع نمژاییم تژا از تشژنگی

هالک شدند و یا جنگ زودتر واتمه پیدا کند ”.حار فرمددند :ل و اهلل ل ااکفیهم بمثل فعُهم افسنحنا هلنم عن
بعض الِّشیعه

()1

آنچه را که باقتاا وقت مجلس یادآور شدیم ،مختصر از مفصی حاال آن حار در ابراز رلفت و عطدفژت و
مهربانی نسبت بدشمنان بدد که علما ب رگ شما تمام این مطالب را مشروحاً و مفصالً ثبت نمدده اند؛ مانند طبژر در
تت ی ( )2و ابن ابی الحدید در شج وه ( )3و سلیمان بلخی حنفی در باب  51ینتبیع( )4و مسعدد در مجوج الر هب( )5و
دیگران از مدروین متعرِّض اند.
تا آقایان محترم روشن فکر با انصاف ،دو صفحه حاال آن دو ولیفه (عثمان و علی

) را مژدرد مطالعژه قژرار

دهند و با فکر سلیم ببینند که کدام یک از آن دو ولیفه مشمدل آیه شریفه و رْحا بینهم می باشند.
َ َّ َّ ُ ُ َّ
اّلل
پس اگر دقیقانه و منصفانه بنگرید ،تصدیق وداهید فرمدد که معنا آیه شریفه چنین می شدد حمم رسننل ِ
َّ
ُ
اَّلی َ َم َعه معطدف بر مبتداء و وبر آن و آنچه بعد از آن است ،وبر بعد از وبر و تمژام صژفا یژک نفژر
مبتداء َو ِ
است؛ یعنی تمام این صفا که با پییمبر بددن ،شدید الحال بر کفار در میدانها جنگ و در مباحثه علمیژه و منژاظرا
دینیه و رحیم دل و عطدف و مهربان بددن بر دوست و دشمن ،از آن کسی است که آنی از پییمبر جدا نبدده ،بلکه ویال
جدایی هم نمی نمدد (و آن را هم قبالً ثابت نمددیم) که فقط علی بن لبی طالب

عالِّمه فقیه محمّد بن یدسف گنجی شافعی در کفتی

بدده است ،چنانچه عرض نمژددیم

الرطترب گفته است:

____________________
“ -1نه به ودا قسم! با آنها معامله به مثی نمی کنم .از اطراف شریعه دور شدید( ”.آن طرف را بآنها بدهید و شما را این طرف آب کفایت
است).
 -2تاریخ طبر  ،ج ،3ص.563
 -3شر نهج البالحه ،ج ،1ص.24-22
 -4ینابیع المدد  ،ج ،1ص.45-23
 -5مروج الذهب ،ج ،2ص.8
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را باین آیه شریفه وصف نمدده است”.

“ وداوند علی

َّ
ُ
اَّلین َ َم َعنه
شی  :بیانا شما جداب بسیار دارد ،ولی اگر معانی آیه چنین باشد که شما می گدییژد بژا جملژه َو ِ
َّ
ُ
اَّلی َ َم َعه جمع است و ودد این عبار می رساند که آیه درباره یک نفر وارد نشژده و
درست نمی شدد؛ زیرا که َو ِ
اگر این صفا برا یک نفر بدده چرا لفظ جمع در آیه ذکر گردیده.
العی :اوالً اینکه فرمددید :بیانا داعی جداب دارد پس چرا آقایان جداب نمی دهید که مطلب مژبهم نمانژد ،پژس
سکد آقایان ودد دلیی کامی است بر اینکه دالیی داعی منطقی است (و لد اینکه راه برا مجادله و میلطه کژار بژاز
است) ولی چدن شما آقایان با انصاف هستید ،در مقابی جدابها منطقی سکد اوتیار می فرمایید
رفظ ااع

آیه بجالی تتظی و تفخی الس

ثانیا این بیان جنابعالی مناقشه در کالم است اوّال وددتان می دانید که در کلما عرب و عجم مژن بژاب تعظژیم و
تفخیم یا جها دیگر اطالق جمع بر واحد بسیار شایع و متداول است.
و ول آیه ونی

)به التفت ااهر

شتن علی(

چنانچه در قرآن مجید که سند محکم آسمانی ما می باشد ،نظایر بسیار دارد ،مانند آیه مبارکة والیژت کژه آیژه 55
َّ ٰ َ ُ ُ ٰ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ َّ ٰ
ُ
الزاک َه َو ه ْم
اَّلی ی ِقیمن الصال ٰه و یؤتن
اَّلی آمننا ِ
سدره ( 5مایده است) می فرماید :إِنما و َِلکم اّلل و رسنهل و ِ
ٰ ُ َ
()1
را ِکعن

که اتفاقی جمهدر مفسرین و محدثین است از قبیی  .1امام فخر راز در ص  431جلد سیم تفسیج کبیج
 .2امام ابد اسحاق ثعلبی در تفسیج کش

()2

()3

الربیتن

()4

 .3جار اللِّه زمخشر در کشاف

____________________
 -1ج این نیست که ولی امر و اولی به تصرف و یار و مدد کار شما ،تنها ودا و رسدل و آن مؤمنانی وداهند بژدد کژه نمژاز بپاداشژته و
بفقیران در حال رکدع زکاه می دهند.
 -2تفسیر راز  ،ج ،12ص.26
 -3تفسیر کشف البیان ،ج ،4ص.35
 -4تفسیر کشاف ،ج ،6ص.186
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 .4طبر در تفسیج( .5 )1لبد الحسن رمّانی در تفسیج  .6ابن هدازن نیشابدر در تفسیج( .3 )2ابژن سژعدون قرطبژی در
تفسیج( .8 )3نسفی حافظ در تفسیج (در حاشیه تفسیر وازن بیداد ) ( .3 )4فاضی نیشابدر در غجالئب الرقجآن( .12 )5ابد
الحسن واحد در السبتب الرن ول( .11 )6حافظ لبد بکر جصّاص در تفسیج أحکت الرقجآن( .12 )3حافظ ابد بکر شیراز
در فیات و ل من الرقجآن فی أمیج الراؤمنین( .13 )8لبد یدسف شیخ عبد السّالم ق وینی در تفسیج کبیج ( .14 )3قاضژی

بیااو در الورال الرتن یل( .15 )12جالل الدین سیدطی در تفسیج( .16 )11قاضی شدکانی صنعایی در تفسیر فاتح الرقادیج
 .13سید محمدد آلدسی در

الرانثر ( .18 )12حافظ ابن ابی شیبه کدفی در تفسیج( .13 )13ابد البرکا در تفسیج وژدد

 .22حافظ بید در متتر الرتن یل  .21امام ابد عبد الرحمن نسایی در صحیح ودد  .22محمد بژن طلحژه شژافعی در
مطالب السؤول( 23 )14ابن ابی الحدید در شر نهج( .24 )15وازن عالء الدین بیداد در تفسیج( .25 )16سلیمان حنفی در

ینتبیع الرار ّ

()13

____________________
 -1تفسیر طبر  ،ج ، 6ص.186
 -2تفسیر نیشابدر  ،ج ،6ص.143
 -3تفسیر قرطبر  ،ج ،6ص.221
 -4تفسیر (در حاشیه تفسیر وازن بیداد ) ،ج ،1ص.283
 -5حرایب القرآن ،ج ،28ص 24و .25
 -6اسباب الن ول ،ص.148
 -3احکام القرآن ،ج ،2ص.553
 -8فیما ن ل من القرآن فی امیر المؤمنین ،ص.233
 -3تفسیرکبیر ،ج ،23ص.231
 -12اندار التن یی ،ج ،2ص.242-231
 -11در المنثدر ،ج ،2ص.234
 -12فتح الیدیر شدکانی ،ج ،2ص51؛ ج ،1ص.633
 -13تفسیر آلدسی ،ج ،6ص.163
 -14مطالب السؤول ،ص.31
 -15شر نهج البالحه ،ج ،13ص.233
 -16تفسیر (وازن) ،ج ،2ص.55
 -13ینابیع المدد  ،ج ،1ص.144
453

 .26حافظ ابد بکر بیهقی در کتاب مصن

 .23رزین عبدر در ااع بین الرصحت الرستّه( .28 )1ابن عساکر دمشقی در

تت ی شت ( .23 )2سبط ابن جدز در ت کج ( .32 )3قاضی عاد ایجی در مرالق ( .31 )4سید شریف جرجانی در شج
مرالق ( .32 )5ابن صبّاغ مالکی در فصرل الراهاّه( .33 )6حافظ ابد سعد سمعانی در فضتئل الرصاحتبه( .34 )3ابژد جعفژر
اسکافی در وقض الرتثاتویه( .35 )8طبرانی در الوسط( .36 )3ابن میازلی فقیه شافعی در منتقب( .33 )12محمّد بژن یدسژف

گنجی شافعی در کفتیة الرطترب( .38 )11مدلی علی قدشچی در شج تججید  .33سید محمژد مژؤمن شژبلنجی در وار
النبصت ( .42 )12محبّ الدین طبر در ریاض النار ( )13و باالوره اکثر رجال علم و دانش وددتان تصدیق نمژدده انژد،
نقالً از سد و مجاهد و حسن بصر و اعمش و عتبه بن ابی حکیم و حالب بن عبد اللِّه و قیس بن ربیعه و عبایة بژن
ربعی و عبد اللِّه بن عباس (حبر امت و ترجمان القرآن) و ابد ذر حفار و جابر بن عبد اللِّه انصار و عمّار و ابد رافژع
و عبد اللِّه بن سالم و حیرهم که این آیه شریفه در شأن علی بن لبی طالب

نازل گردیده و هر یک بژه عبژارا و

الفاظ مختلفه ذکر نمدده اند زمانی که آن حار در حال رکدع نماز ،انگشتر ودد را در راه ودا انفاق و به سژایی داد،
این آیه شریفه نازل گردید.
____________________
 -1جمع بین الصحا السته ،ج ،2ص.13
 -2تاریخ دمشق ،ج ،54ص.353
 -3تذکر الخداص ،ص.24
 -4مداقف ،ج ،3ص.621
 -5شر مداقف (جرجانی) ،ج ،8ص.353
 -6فصدل المهمه ،ج ،1ص.581
 -3فاایی الصحابه ،ص.1312
 -8نقض العثمانیه ،ص.313
 -3المعجم االوسط ،ج ،6ص.218
 -12مناقب (ابن میازلی) ،ص.354 ،311
 -11کفایة الطالب ،ص ،228باب .61
 -12ندر االبصار ،ص.86
 -13ریاض النار  ،ج ،2ص226؛ ج ،3ص.128

454

و حال آنکه با لفظ جمع آورده و این نیست مگر جهه تعظیم و تکریم مقام والیژت و اثبژا امامژت و والفژت آن
حار که با کلمة حصر(انِّما)می فرماید :اوال به تصرف در امدر امت بعد از ودا و پییمبر آن کس است کژه در رکژدع
نماز ،صدقه مندوبه ،انفاق در راه ودا نمدده است و آن علی بن لبی طالب

می باشد.

شی  :البته تصدیق می فرمایید که مطلب باین محکمی نیست که شما فرمددید .برا آنکه در شأن نژ ول ایژن آیژه،
اوتالف است .بعای گدیند ،در شأن انصار نازل گردیده و بروی گدیند :در شأن عباد بن صامت آمده و بعای درباره
عبد اللِّه بن سالم آورده اند.
العی :از شما آقایان دانشمند تعجب می نمایم که در مقابی آرا و عقاید جمهدر مفسّژرین و اکژابر علمژا وددتژان
(عالوه بر تداتر علما شیعه) که تصحیح نمدده اند ن ول این آیه شریفه را در شأن آن حار  ،به اوتالف اقدال نفراتی
متعصّب مجهدل و ضعیف البیان که شاذ و مردود و حیر قابی قبدل می باشند ،تمسک جدیید.
و حال آنکه عده ا از محققین اکابر فاال وددتان دعد اتفاق بر این معنی نمدده اند؛ ماننژد فاضژی تفتژازانی و

مدلی علی قدشچی که در شج تججید گدید :الوهت و ر بتتّفت الرافسّجین فی ح ّ علیّ بان أبای طتراب
العطی الرستئل ختتاه و هر الکع فی صلرالته

حاین

()1

آیا عقی انسان منصف عالم اجازه می دهد که اقدال جمهدر مفسرین و اکابر علمژاء اهژی سژنت را نادیژده گرفتژه و
بشذوذ اقدال پدچ بی معنا متعصبین بلکه معاندین از بقایا ودارج و نداصب اتکاء جدید؟
شبهت و الشکتن

آیه ونی و ارالب الز آوهت

شی  :جنابعالی ضمن بیان ودد ،وداستید به تردستی بنقی این آیه اثبا والفت بالفصی و امامت بژرا علژی کژرم
اللِّه وجهه بنمایید و حال آنکه کلمه ولی
____________________
 -1به اتفاق مفسرین این آیه نازل گردیده در حق علی بن لبی طالب
حار در رکدع نماز بدد.
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زمانی که عطا نمدد بسایی انگشتر وژدد را در حژالتی کژه آن

در این آیه به معنی محب و دوستدار است نه امام و ولیفة بالفصی بعد المد ؛ و اگر فرمدده شما صحیح باشد که مراد

از ولی ولیفه و امام باشد به قاعده مقرره الرتبج بتار الرلفظ ن بخصر

الرسبب( )1نه تنها مشتمی بر یک نفر می شدد

بلکه بر افراد دیگر که علی کرم اللِّه وجهه نی یکی از ایشانست شامی می آید و صییة جمژع در کلمژه ولژیّکم اللِّژه و
کلمه الذین مفید عمدم می باشد و حمی جمع بر واحد بدون دلیی و تأویی کالم ودا بدون مجدز جای نیست.
العی :اوالً در کلمه وریّک اشتباه فرمددید؛ چه آنکه وری مفرد است و ک جمع است که مربدط بامت مژی باشژد و
اطالق بر واحد نمی باشد که مدرد اشکال شما قرار گرفته ،ولی فرد واحد است که در هر دوره والیت بر امت دارد.
و ثانیاً آن کلما جمع که مدرد تعرض بعای از متعصّبین و اشکال تراش ها از نداصب و ودارج قژرار گرفتژه و
گدیند حمی بر واحد نمی شدد ،الر ین و یقیارن و یؤترن می باشد.
جداب این اشکال هم در اصی مطلب که شاهد گفتارمان بدد ،عرض کردم که در ن د اهی علم و ادب ،ثابت و شژایع
است و در بیانا ادباء و فاالء بسیار دیده شده که من باب تعظیم و تجلیی یا جها دیگر ،حمی جمع بر واحد نمدده
اند.
عالوه بر این بیان ،همان قسمی که شما ادعا می نمایید به حسب عمدم لفظ ،ما هم در حالی که ایژن آیژه شژریفه را
طبق کلمه الوات حصر و نازل در شأن مدالنا امیر المؤمنین

می دانیم ،دعد اوتصاص نمی کنیم .افژراد دیگژر را

هم از اهی عصمت مشمدل این آیه می دانیم؛ چنانچه در اوبار و احادیث معتبر ما رسیده است که سایر ایمه از عتژر
طاهره نی در این آیه داوی اند و هر امامی در ن دیکی وصدل بمقام امامت باین فایلت و وصیصة عظمژی نایژی مژی
گردد (اینها همان افراد هستند که شما ادعا می کنید که باید با امیر المؤمنین

مشمدل این آیه قرار گیرند).

چنانچه جار اللِّه زمخشر در کشاف گدید“ :و لد این آیه شریفه(حصر است)و در شأن علژی
ولی مقصدد از اینکه به طریق جمع آورده شده ،آن
____________________
 -1فتح البار  ،ج ،12ص.36

456

نژازل گردیژده،

است که دیگران هم رحبت و متابعت از آن حار بنمایند”.
و ثالثاً ضمن بیانتان برا آنکه امر را بر عدام مشتبه کنید ،سفسطه ب رگی نمددید که شیعیان این آیه را تأویی نمژدده
و اوتصاص به علی

داده اند و حال آنکه این آیه شریفه به اتفاق جمیع مفسرین و محدثین فریقین (شیعه و سژنی)

(حیر قلیلی از معاندین و متعصّبین)چنانچه قبال عرض شد ،تن یال در شأن امیر المؤمنین

آمده نه آنکژه بژه تأویژی

شیعیان این مقام به آن حار نسبت داد شده باشد.
شی  :قطعاً (ولی) در این آیه به معنا ناصر است و اگر به معنا اولی به تصرف می بدد که همژان مقژام والفژت و
امامت باشد ،بایستی در حال حیا رسدل اللِّه

هم این مقام را دارا بدده باشد و حال آنکژه ایژن مطلژب بژدیهی

البطالن است.
العی :نه آنکه دلیی بر بطالن این عقیده در دست نمی باشد ،بلکه ظاهر آیه اثبا می نماید دوام این مقام و منصژب
را برا آن حار  ،به داللت جمله اسمیّه و اینکه ورای صفت مشبّهه است و این هر دو دلیی است بر ثبا و دوام این
مقام ب رگ و مؤید این مطلب ولیفه قرار دادن پییمبر است آن حار را در سفر ح وه تبدک در مدینه مندّره و مع ول
ننمددن تا زمان وفا .
و تأیید می نماید این مطلب را حدیث من له که مکرر رسدل اکرم

فرمدد :علای منّای بان راه هات ون مان

مرسی (چنانچه در شبها گذشته مفصالً شر دادیم) و این ودد دلیی دیگر اسژت بژر والیژت آن حاژر در زمژان
حیا و بعد از وفا رسدل اللِّه

.

شی  :گمان می کنم اگر قدر فکر کنید ،صال در این است که بگدییم این آیه در شأن آن جنژاب نژازل نگردیژده
چدن که مقام علی کرم اللِّه وجهه اجیِّ از آن است که به این آیه بخداهیم اثبا فایلتی برا آن جناب بنمژاییم؛ زیژرا
این آیه گذشته از آنکه اثبا فایلت نمی نماید ،بلکه لطمه هم به فاایی آن جناب می زند.
العی :اوّالً ما و شما بلکه احد از امت حتی صحابه کبار اجازه نداریم که در شأن ن ول آیا دوالت نماییم ،چژه
آنکه شأن ن ول آیا دل بخداه نمی باشد و اگر کسانی من عند  ،تصرف در معانی و ن ول آیا بنمایند ،قطعاً مردمانی
بی دین
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می باشند؛ مانند بکریّدن که از قدل عکرمه جعّال معلدم الحال ن ول این آیه را درباره ابی بکر آورده اند.
ثانیاً جناب عالی هر وقت بنطق می آیید ،واقعاً کشف رمدز و اسرار می نمایید! زیرا این اولین مرتبه ایست که چنین
بیانی از شما شنیدم .الحق فکر شما عالی و ابتکار ودبی فرمددید! ودب است بفرمایید از چه راه این آیه لطمه به مقژام
والیت مدلی المدحدین امیر المؤمنین

وارد می آورد؟!

شی  :یکی از مقاما عالیه مدالنا علی کرم اللِّه وجهه آنست که در وقت نماز چنان تدجهی به حق داشت کژه ابژداً
ولقی نمی دید که تدجهی به آنها داشته باشد و در ن د ما ثابت آمده که در یکی از جنگها چند تیر بژر بژدن آن جنژاب
وارد آمد بقسمی که وروج آنها مدجب درد و آزار بدده ،لذا وقتی به نماز ایسژتاد تیرهژا را بیژرون آوردنژد .از شژد
وادع و وشدع و استیراق در رحمت حق ابداً تدجهی و احساس درد ننمدد اگر این قایّه راست باشد که آن جناب
در نماز انگشتر به سایی داده باشد ،لطمه ب رگی به نماز آن جناب وارد می آورد .چگدنه ممکن است کسی که در نمژاز
بدرد و الم که طبیعی هر بشر است از شد حادر قلب به سد ودا تدجه ننماید ،به ناله سایلی چنان تدجه نماید کژه
انگشتر ودد را در حال رکدع به او بدهد.
عالوه عمی ویر آن هم ادا زکاه مستل م نیت است .در حال نماز که بایستی سراپا تدجه به حق باشد ،چگدنه از نیت
نماز منصرف به نیت دیگر و تدجه به ولق می نماید .چدن ما مقام آن جناب را عالی می دانیم ،لذا تصدیق این معنی را
نمی نماییم.
و اگر عطایی به سایی شده ،حتماً در حال نماز نبدده ،برا آنکه رکدع به معنا وشدع و تداضژع اسژت؛ یعنژی آن
جناب با وشدع و تداضع انگشتر را به سایی داد ،نه در حال نماز.
العی :ع ی م ،ودب ورد آمدوته ا  ،لیک سدراخ دعا گم کرده ا  .این اشکال شما سست تر از وانه عنکبژد
می باشد.
اوالً این عمی نه لطمه ا به مقام آن حار نمی زند ،بلکه تدجه به سایی و تصدق باو و دل او را وژدش نمژددن.
مدجب کمال است؛ چه آنکه آن حار

458

پیدسته در همه حال تدجه بخدا و رضا پروردگار داشته و در این عمی هم جمژع نمژدده میژان عبژاد بژدنی و
روحی با عباد مالی که انفاق در راه ودا باشد.
آقا ع ی  ،آن التفاتی که شنیده اید لطمه بخشدع نماز می زند و سبب نقصان عباد می گردد ،التفا بامدر دنید
و احراض نفسانی می باشد ،و االِّ تدجه بعمی ویر که عبادتست در عباد دیگر مدجب کمال است.
مثالً در نماز اگر آدمی گریه کند برا ع ی انش و لد برا لع ولق اللِّه که واندان محمّد و آل محمّژد

باشژد،

مدجب بطالن نماز می گردد ،ولی اگر در حال نماز برا شدق و اشتیاق به حق یا ودف از وداوند گریه نماید ،مدجب
کمال و فایلت است.
ثانیاً فرمددید ،رکدع به معنا وشدع است ،در محی معیّن معتبر است ،ولی اگر امر برکدع نماز را کژه فعژی واجژب
معیّن است ،شما لیتاً بخداهید حمی بر وشدع کنید مدرد ملعبه عقال و اهی دین و دانش وداهید شد.
در این آیه شریفه هم بر والف ظاهر نظر دادید و قطعاً مدرد اوراج لفظ است از معنی حقیقی عرفی ودد؛ زیرا ودد
می دانید که رکدع در عرف شرع اطالق بر رکنی از ارکان نماز است و آن ومیده گردیدن است بحدّ کژه کژف دسژت
ب اند برسد.

و تصدیق این معنی را اکابر علما وددتان نمدده اند ،چنانچه قبالً عرض شد و فاضی قدشژچی در شاج تججیاد
تدضیح می دهد اقدال جمهدر مفسرین را که و هر الکع فی صالته؛ یعنی آن حاژر انگشژتر داد در حژالتی کژه در
رکدع نماز بدده؛ و از همه این حرفها گذشته بفرمایید این آیه شریفه با کلمه حصر نازل بمد است یا مذمت.
شی  :بدیهی است که در مدرد مد آمده.
العی :پس وقتی که جمهدر اکابر علماء و مفسرین و محدثین و محققین فریقین (شیعه و سنی) گفتنژد ایژن آیژه در
شأن علی

نازل گردیده و مدرد مد و تمجید پروردگار قرار گرفته ،دیگر برا این قبیی مناقشا و ایرادا امثال

آقایان راهی نخداهد بدد که اهی عناد و تعصّب از ودارج و نداصب بآن تمسک جدیند و از طفدلیژت در میژ مردمژان
پاکی مانند شما وارد نمایند که بدون تعمّق در هم چد مجلس رسمی-با شهامت تمام بیان نمایید که ما تصدیق این قایه
را نمی نماییم.

453

شای  :آقا ببخشید چدن جنابعالی وطیب و منبر و زبردست در نطق و بیژان هسژتید ،گژاهی در کلمژا و ضژمن
فرمایشا ودد کنایاتی بکار می برید که ممکن است در افراد بی اطالع تدلید ویاالتی نماید که نتژایج وژدبی نداشژته
باشد .ودب است در بیانا ودد رعایت این معانی را بنمایید.
العی :در بیانا داعی ج حقایق چی دیگر نمی باشد .ودا شاهد است قصد کنایه ا نداشتم ،جهت هم ندارد که
کنایه بکار برم؛ زیرا هرچه بخداهم بگدیم صریحاً می گدیم نه کنایتاً ،ممکن است اشتباه فرمدده یا بنظر وژدرده گیژر
این طدر تصدر نمدده اید بفرمایید آن کنایه کدامست.

ُ َ َّ َ ُ ُ ٰ
اّلل فرمددیژد کژه اینهژا صژفاتی اسژت
شی  :الساعه ضمن صحبت و بیان صفا مندرجه در آیه حمم رسننل ِ

مخصدص علی بن لبی طالب کرم اللِّه وجهه که از اول تا به آور شک و تردید در ایمانش پیدا نشد .این جمله کنایژه
ایست واضح که اثبا می نماید تردید دیگران را ،مگر ولفاء راشدین یا سایر صحابه شک و تردید در ایمژان وژدد
داشتند؟ قطعاً همه اصحاب به لجمعهم مانند علی کرم اللِّه وجهه از اولی که ایمان آوردند تا به آور عمر ،بدون شژک و
انحراف و دور ننمددند.

تردید ثابت قدم در عقیده بددند و آنی از رسدل ودا

العی :لوّال داعی ،به این عبار که آقا فرمددید تلفظ ننمددم.
ثانیاً ودد می دانید که اثبا شیء نفی ما عدا نمی کند.
ثالثا ًاگر شما نظر ودرده گیر دارید ،شاید دیگران نداشته باشند .حتماً شما در این بیان وددتان (ببخشید معذر
می وداهم) میلطه کار نمددید .ودا شاهد است دعاگد ،نظر کنایه گدیی و چنین ویالی که شما نمددید ،نداشته ام ،بژر
فرض که ویالی در ذهن شما آمد (اگر ویال میلطه کار و ایجاد شبهه نداشتید) ودب بژدد ایژن جملژه را آهسژته از
داعی سؤال می نمددید تا جداب مثبت یا منفی را عرض می کردم.
شای  :طرز کالم و گفتار شما می رساند که چی

هست ،البته سکد از جداب ،ودد تدلیژد ویژاال مژی نمایژد.

متمنی است آنچه در نظر دارید با سند صحیح بیان فرمایید.
العی :سبب تدلید ویال ،شما شدید که این سؤال را نمددید .بازهم عرض
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می کنم ودب است از این مرحله بگذرید و اصرار نفرمایید.
شی  :اگر والف اوالقی شده گذشته ،چاره ج جداب ندارید .اگر جداب صریح مثبت یا منفی ندهید حتمژاً تدلیژد
نگرانی نمدده ،گمان می کنم نتایج ودبی نداشته باشد.
العی :از طرف داعی هیچ گاه اسایه ادب نمی شدد .اصرار شما و اینکه به عبار آور تهدیژدم فرمددیژد ،سژبب
گردید تا کشف حقایق شدد و از روز اول هم کشف این ندع از حقایق از طرف علما وددتان شده کژه حقژایق را در
کتب ودد ثبت نمددند .اما در مدرد شک و تردید اتفاقاً حالب صحابه که هندز ایمانشان به مرتبژه کمژال نرسژیده بژدد،
گاهی گرفتار شک و تردید می شدند .منتها بعض از آنها بحال شک و تردید می ماندند و آیا در مذمت آنها نازل می
گردید ،مانند منافقین که سدره ا در قرآن مجید در مذمت آنها آمد .ولی این قبیی سؤاال اوالقاً س اوار نیست ،علنی
گردد .نکند مردمان بی ورد رو حبّ و بیض جاهالنه ودرده گیر کنند؛ بازهم تمنا می کنم از این مدضژدع صژرف
نظر نمایید یا اجازه بفرمایید بمدقع ودد جدابش را آهسته وددمانی عرض کنم.
شی  :یعنی می وداهید بگدیید که ولفاء راشدین رضی اللِّه عنهم ج ء آنها بددند که شک می نمددند.
العی :واقعاً میلطه کار می کنید و تحریک اعصاب می نمایید .حال که اصرار دارید داعی هم شما را بالجژداب
نمی گذارم .اگر عکس العملی پیدا نماید در میان عدام بی ورد مسئدل آن شما هستید و اینکه فرمددید ،ما مژی گژدییم
اشتباه فرمددید یا عمدا سهد نمددید .علما ب رگ وددتان نقی نمدده اند و ثبت در تاریخ گردیده.
شی  :در چه مدضدع ندشتند و شک آنها در کجا بدده و چه اشخاصی شک نمددند .مقتای است بیان فرمایید.
العی :آنچه از سیر در کتب اوبار و تداریخ معلدم می شدد ،یک مرتبه نبدده ،بلکه در دفعا متعدده اشخاصی شک
می نمددند بعد که کشف حقیقت می شد بر می گشتند ،ولی بعای بر آن شک باقی می ماندند و میادب حاژب الهژی
قرار می گرفتند.
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ش

حدیبیّه

وار ن عاج

وبرّ پیغابج(

)

چنانچه ابن میازلی فقیه شافعی معروف در منتقب( )1و حافظ ابد عبد اللِّه محمد بن ابی نصر حمید در اااع باین
الرصحیحین بخار و مسلم ندشته اند :قتل عاج بن الرخطّتب ضی الرلّه عنه مت شکک فی وبرّ محاّد قاطّ کشاکّی
یر الرحدیبیّه (.)1
طرز کالم ولیفه می رساند که مکرر در نبد آن حار شک نمدده است ،منتها شک در حدیبیّه از همه قژد تژر
بدده است.
ورالب :ببخشید قبله صاحب! مگر در حدیبیّه چه بدده که باعث شک در امر نبد گردیده.
العی :شر این قایه مفصّی است ،ولی والصه اش را باقتاا وقت مجلس بعرضتان می رسانم.
وقتة حدیبیّه
رسدل اکرم

شبی در عالم رؤیا دید با اصحاب به مکه تشریف برده و عمره بجا آورده .صبح برا اصژحاب

نقی نمدد ،عرض کردند“ :شما ودد معبّر ودابها ما هستید ،بفرمایید تعبیر این وداب چیسژت؟” حاژر فرمددنژد:
“ان شاء اللِّه ما به مکه وداهیم رفت و عمی بجا وداهیم آورد” (ولی تعیین زمان تشرف را ننمددند).
در همان سال پییمبر

نظر به شدقی که ب یار بیت اللِّه داشت با اصحاب به ع م مکه معظمه حرکت فرمددند

در حدیبیّه (که چاهی است ن دیک مکه نصفش ج ء حرم و نصف دیگر وارج از حرام است) کفِّار قریش وبر شدند با
تجهی اتی جلد آمدند و ممانعت نمددند از ورود به مکِّه.
____________________
 -1مناقب ،ص.33
 -2عمر بن الخطاب گفت“ :من هرگ شک نکرده بددم در نبد و پییمبر محمد
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مانند شکی که در روز حدیبیه نمددم”.

چدن پییمبر
رسدل اکرم

بقصد جنگ نیامده هدفش فقط زیار بدد ،لذا با کفِّار مکه صلح نمددند و صلح نامژه ندشژتند،
از همان جا برگشت .اینجا بدد مدرد شک عمر بنا به گفته وددش؛ چنانچه علما بژ رگ وددتژان

ندشته اند که شک در اصی نبد آن حار نمدد .آمد ودمت پییمبر عرض کرد“ :یا رسدل اللِّژه شژما کژه پییمبژر و
صادق القدل هستید ،مگر نفرمددید :ما می رویم مکه و عمی بجا می آوریم و در آنجا حلق رلس و تقصیر می نماییم،
الحال چرا بر والف شد؟”
حار فرمددند“ :آیا من تعیین زمژان نمژددم و گفژتم امسژال مژی رویژم؟” عژرض کژرد“ :نژه یژا رسژدل اللِّژه
 ”.حار فرمددند“ :پس آنچه گفتم صحیح است و وداهیم رفت ان شاء اللِّه و تعبیر وداب واقع وداهد .شژد
آیژه 23
منتها تعبیر وداب بمشیت وداوند دیر و زود دارد ”،فلذا جبرییی نازل گردید برا تصدیق رسدل اکرم
َ َ ْ َ َ َ ٰ ُ َ ُ َ ُ ْ ٰ ْ َ ِّ َ َ ْ ُ ُ َّ ْ َ ْ َ ْ
اّلل آمنن َ ُحمَُِّقن َ
نر َ
ام إ ْ ٰشنا َ ٰ ُ
َ
ٰ
احل
سدره (48فتح)را آورد که لق ص ق اّلل رسنهل الرؤیا بِاحلق ِل خُ المس ِج
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ٰ
ُ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ِّ َ َ ٰ ُ َ َ َ َ ٰ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ
َْ َ
ج َعل ِم ْ دو ِ ذ ِلکَ فتحا ق ِریبا (.)1
رصی ل ٰ ختافن فع ُِم ما لم تعُمنا ف
رؤسکم و مق ِ
این بدد والصه ا از قایة حدیبیّه که امتحانی بدد برا مؤمنین ثابت و مردمان مت ل ل.
(سخن که به اینجا رسید ،آقایان به ساعتها نظر کرده ونده شدید نمدده ،گفتند :به قدر مطلب شیرین و گیرنده است
که از ودد به کلی بیخدد می شدیم و واقعاً اسباب زحمت اهی مجلس شدیم ،دیشب ویلی از وقت آقایان گرفتژه شژد.
امشب هم ویلی از نصف شب گذشته و اوالقاً کار نیکدیی نیست ودب است مجلس را واتمه دهژیم .در همژین بژین
چا و قدر شیرینی و ودراکی آوردند سرگرم م ا و تفریح شدیم که آقایان را از گرفتگی واطر بیرون آوریم).
____________________
 -1هرآینه به تحقیق ،پروردگار متعال حقیقت و صدق وداب رسدلش را آشکار ساوت که البته افراد مسلمین با دل ایمن و واطر آسدده
وارد مکه و مسجد الحرام می شدند و بعد از اعمال حج و تشریفا مذهبی ،با تراشیدن سر ،تقصیر نمژدده از احژرام وژارج مژی گردنژد.
وداوند داناست به آنچه نمی دانید و قریباً به همین ن دیکی فتح و ظفر نصیب شما وداهد شد (که مراد فتح ویبر بدد).
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گفتگرهتی غیج منتظج
حتفظ :قبله صاحب! ما از مالقا شما مخصدصاً از جذبة اوالقی شما ویلی مسرور شدیم .میی داشتیم کژه بیشژتر
وقت ودد را با شما صرف نماییم .جاذبه شما به قدر قد است که هر کس با شما مجالس و هم کالم شدد ،مجذوب
تمام و ساکت می ماند و هر حرفی هم دارد در باطن ویالش می ماند .چنانچه ما ویلی حرف ها داشتیم و داریم که در
بدته اجمال مانده ،ولی چه کنیم که ناچار به حکم اجبار باید به وطن برگردیم .در آنجژا هژم کارهژا الزم شخصژی و
عمدمی داریم که وقتش می گذرد .امید است جناب عالی بر ما منت بگذارید به من ل و مأوا ما تشریف فرما شدید تا
از محارتان کامالً بهره مند شدیم.
ورالب( :رو به حافظ)ما نمی گذاریم شما حرکت کنید؛ زیرا کار به جاها باریک رسیده .بایستی مطلب یژک طرفژه
شدد؛ زیرا شما ها همیشه به ما ها می گفتید که آقایان رافای ها (شیعه ها) به کلی فاقد دلیی و برهانند و تنهژا قاضژی
می روند اگر در مقابی ما قرار گیرند زود ساقط می شدند.
بر عکس گفتار شما آقایان ،در این جلسا کامالً ما شما را ساقط و زبدن می بینیم .بایستی حتمژاً حقیقژت معلژدم
شدد تا ما ناظرین و مستمعین عاقی هر طریقی را حق دیدیم پیرو کنیم.
حتفظ( :رو به ندّاب) اشتباه نمددید که ما را ساکت و ساقط پنداشتید؛ بلکه جذِّابیت اوالقی و طالقت لسان و حسن
بیان وطیب ارج مند ،ما را ساکت نمدده که رعایت ادب نمدده و مهمان ع ی را آزار ندهیم و اال ما هندز وارد سژخنان
اساسی نشده ایم و اگر کامالً گرم صحبت شدیم ،با اقامه برهان و دلیی وداهید دید که حق با ما و دالیی ما مثبت حژق
است.
ورالب( :رو به حافظ) ما تا امشب آنچه از مدلی و سرور و قبله سلطان الداعظین صاحب شنیدیم ،تمام منطقژی و بژا
برهان و دلیی بدده و شما را در مقابی منطق و دلیی ساکت دیدیم .چنانچه می فرمایید دالیلی هسژت ،پژس قطعژا بایژد
بمانید و اقامه دلیی نمایید .من صریحاً به شما می گدیم و اعالم وطر می نمژایم کژه گفتگدهژا ایژن شژبها و نقژی در
روزنامه ها و مجال  ،باعث تردید در عقیده عدّه ا شده است و اگر حق را چنانچه س اوار است ،ظاهر نکنید قطعاً در
ن د
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صاحب شریعت مسئدل وداهید بدد.
(در این وقت مجلس سکد بهت آور به ودد گرفت ،پس از قدر سکد )
حاتفظ( :با رنگ پریده رو به نداب) شما مالحظه این آقا مهمان ع ی را هم بنمایید .ایشان بنا بفرمژدده وددشژان
مسافر مشهد هستند وقتشان ع ی است .گدیا ویال حرکت داشتند محض واطر ما ماندند .س اوار ادب و اوالق نیست
که بیش از این اسباب زحمتشان شدیم.
العی :ویلی ممندن از لطف شما هستم ،ولی راجع به حرکت مخلص ،بیانی فرمددید صحیح است ،ولی در عین حال
هر کار مهمی داشته باشم در مقابی ودما دینی ،ناچی می دانم از طرف داعی هیچ مانعی نیست تا یک سال دیگر هم
آقایان حاضر باشید داعی هم حاضرم؛ چدن وظیفه ما همین است که پیدسته انجام وظیفه بنماییم تا حژق از زیژر پژرده
بیرون آید .گذشته از ادا وظیفه ،داعی ،از مجالس اهی علم ودرسندم که بهره بردار مژی نمژایم؛ مخصدصژاً جنژاب
عالی که اوالقاً داعی را مجذوب ودد قرار داده اید.
فقط از می بان محترم آقا میرزا یعقدب علی وان ویلی وجلم که اسباب زحمت ایشان شده ایم.
(میرزا یعقدب علی وان و ذو الفقار علی وان و عدالت علی وان ،اودان محترم که از رجال محتژرم ق لبژاش مژی
باشند ،یک مرتبه با حال منقلب صدا بلند کردند که ما از شما انتظار این ندع بیان را نداشتیم .ما صاحب منژ ل نیسژتیم.
اگر ما دام العمر جنابعالی در این من ل بمانید؛ زحمتی به ما ندارید چدن ما در این من ل سرا دار هستیم و وجژدد شژما
سبب افتخار ما می باشد ،جناب آقا سید محمد شاه «از اشراف پیشاور» و جناب آقا سید عدیی اوتر از علما شیعه
پیشاور فرمددند :ممکن است چند شبی افتخار این مجلس دینی را به من ل ما بدهید .آقا میژرزا یعقژدب علژی وژان
فرمددند :حیر ممکن است .مادامی که قبله ،سلطان الداعظین در پیشاور هستند و این مجلس برقرار است ،بایستی همین
جا باشند).
العی :از آقایان عمدماً و از می بانان محترم وصدصاً کمال تشکر و امتنان را دارم.
حتفظ( :بعد از قدر سکد ) مانعی ندارد و چدن میی آقایان هست ،چند
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روز دیگر می مانیم ،ولی همین طدر که قبله صاحب فرمددند ،هر شب آمدن جمعیت در اینجژا اسژباب زحمژت
است ،ودب است من ل ما را مرک مباحثا قرار دهید تا تعادل کامی فراهم آید.
العی :اصرار ندارم که حتماً آقایان تشریف فرما شدید .چدن این من ل وسیع است باغ و عمار با وسعت دارد و
برا این جمعیت آماده تر است ،وددتان قرار بر اینجا گذاردید و االِّ از طرف مخلص مانعی نیست .هر جا امر بفرمایید
با کمال میی حاضرم ودمت می رسم.
میجزال یتقرب علی ختن :از من ل و جماعت ق لباش هیچ مانعی نیست .اگر آقا حافظ تازه تشریف آوردند و بحال
ما سابقه ندارند ،ولی عمدم اهالی مژی داننژد کژه جماعژت ق لبژاش عمدمژاً ودمتگژذار نژدع هسژتند و از پژذیرایی و
ودمتگ ار واردین وسته گی ندارند .مخصدصاً این من ل همیشه مرک واردین است ،علی الخصدص که پیرایه ا بژر
او بستند .مجلس علم و بحث دینی و مناظرا مذهبی بیش از پیش عمدم را ودرسند و متشکر می نماید.
حتفظ :با اینکه بر من ویلی دشدار است تدقف در پیشاور ،چدن کارها بسیار در محی دارم که معطی مانده ،ولی
برا اجابت دعد آقایان اطاعت می نمایم .پس حاال مروص می شدیم تا فردا شب ان شاء اللِّه.
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السه هفت
ریلة پنجشنبه  21اب 41
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السه هفت
ریله پنجشنبه  21اب 41
(اول شب آقایان تشریف آوردند .پس از صرف چا و صحبت ها معمدلی و رسژمیت مجلژس از طژرف آقایژان
افتتا کالم شد).
سید عبد الرحی( :امام جماعت سنِّت و جماعت) :قبله صاحب! چند شب قبی بیاناتی نمددید که قبله و سرور حژافظ
صاحب ،از شما دلیی وداستند یا طفره رفتید یا باصطال بمیلطه علمی ما را سرگرم نمددید و مطلب از میان رفت.
العی :بفرمایید مطلب چه بدده و کدام سؤال شما بی جداب مانده ،نظرم نیست .وداهش می کنم یادآور فرمایید.
سید :مگر شما چند شب قبی نفرمددید که سیدنا علی کرم اللِّه وجهه اتحاد نفسانی با رسدل ودا

داشژته ،بژه

همین جهت افای بر تمام انبیاء بدده.
العی :صحیح است .این گفتار و عقید داعی بدده و هست.
سید :پس چرا اشکال ما را بالجداب گذاردید؟
العی :ویلی اشتباه فرمددید و تعجب است از شما که تمام شبها سراپا گدش بددید نسبت طفره و میلطه کژار بژه
دعاگد بدهید طفره و میلطه ا در کار نبدده ،بلکه آنچه صحبت شده ،به مقتاا الرکال یجج الرکال بدده .حرف حرف
آورده و اگر ودب دقت کنید وداهید تصدیق نمدد که دعاگد حرف وارجی به میان نیژاوردم ،بلکژه آقایژان سژؤاالتی
نمددند و داعی مجبدر به جداب بددم .الحال هر سؤالی دارید بفرمایید؛ برا جداب حاضرم به -عدن اللِّه تعالی.
سید -ویلی مایلیم بفهمیم چگدنه ممکن است دو نفر با هم متحد گردند و اتحاد نفسانی چنان بین آنها حاصی آیژد
که هر دو یکی باشند؟
فج بین التحت مجتز و حقیق
العی :مدضدع اتحاد بین االثنین بمعنا حقیقت محال و ممتنع
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و بدیهی البطالن است و استحالة آن در مقام ودد مبرهن آمده ،بلکه امتناع او از بدیهیا اولیه است .پژس دعژد
اتحاد نیست مگر از جهت مجاز و مبالیه در کالم؛ زیرا دو نفر که با هم شد محبت را دارند یژا در جهتژی از جهژا
مشابهت دارند ،حالباً دعد اتحاد می نمایند.
و در کلما ب رگان از ادباء و شعراء عرب و عجم این ندع از مبالیه بسیار است حتِّی در کلمژا اولیژاء حژق هژم
ظاهر و بارز است که از جمله در دیدان منسدب بمدالنا امیر المؤمنین علی
هااااااار اااااااتل فاااااای الماااااار کثیااااااج

است که می فرماید:

و هاااااای فااااای الرااااادویت صااااادی مساااااتعد
فجسااااااهات اسااااااتن و الراااااجو والحاااااد

یکااااارن کاااااجو باااااین اسااااااین قساااااا

()9

در حاال مجندن عامر معروف است زمانی که وداستند فصدش کنند ،التماس می کرد مرا فصد نکنیژد ،کژه مژی
ترسم نیشتر بلیلی من برسد که لیلی در عروق و اعصاب من جا گرفته ،فلذا ادبا همین معنی را بنظم آورده اند:
گفاا ا مجناااارن ماااان وااااای تجساا ا ز واااای

صاااابج ماااان الز کاااار ساااانگین الساا ا باااای

الز ریلاااای وااااار ماااان پااااج الساااا

الساااا

ریاااا

الیاااان صاااادف پااااج الز صاااافت آن

میاااااتن ریلااااای و مااااان فاااااج ویسااااا

الوااااد آن عقلاااای کااااه آن ل وشاااانی الساا ا

ال وتگاااااات بااااااج ریلاااااای زواااااای

تجسااا ا الی فصّااااات چااااارن فصاااااد کنااااای

واااااای

ماااان کاااای ریلاااای و ریلاااای کیساااا ماااان

مااااات یکااااای وحااااای الواااااد و بااااادن

وحاااااااه وحااااااای و وحااااااای وحاااااااه

()2

ماااان یااااجی الرااااجوحین عتشاااات فاااای الرباااادن

و اگر کتب ارباب ادب را مطالعه کنید ،من حیث المبالیة ،از این قبیی تعبیرا مجازاً بسژیار وداهیژد دیژد؛ چنانچژه
شاعر شیرین بیان و ادیب لبیب سروده:
____________________
 -1همت عالی مردان عالم در امدر مختلفه بسیار است و تنها همت من ،دوست مساعد است که آن دوست مانند روحی باشژد در دو
بدن که در آینة حقیقت از ما دو جسم و یک رو منعکس گردد(.نهج السعاد  ،ج ،3ص.)254
 -2رو او رو من است و رو من رو او می باشد .که دیده است دو رو در یک بدن زندگانی کند؟ یعنی فی الحقیقه یک رو است
در دو بدن قرار گرفته.
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الوااااات مااااان الهاااااری و مااااان الهاااااری الوااااات

وحاااااااان وحااااااااتن حللناااااااات باااااااادوت

فاااااااااااتذال البصاااااااااااجتنی البصاااااااااااجته

()9

و الذال البصااااااااااجته کااااااااااتن الواااااااااات

التحت وفستوی پیغابج و علی
بیشتر از این وقت آقایان را در مقدمه نگیرم .اینک اوذ نتیجه می کنم باینکه اگر عرض کژردم امیژر المژؤمنین
اتحاد نفسانی با رسدل اکرم

دارد ،تدجه شما به اتحاد حقیقی نرود؛ چه آنکه احد دعد اتحاد حقیقی ننمدده و

اگر کسی قایی بچنین اتحاد شدد ،قطعاً عاطی و باطی و از درجه اعتبار ساقط است.
پس این اتحاد از حیث مجاز است نه حقیقت و مراد از آن تساو رو و کماال است ،نه جسم و مسلِّما علی امیر
المؤمنین

در جمیع فاایی و کماال و صفا  ،با رسدل اکرم

مساو بدده اسژت ،النّ مات خاجج باترنّص و

الردّریل.
حتفظ :پس رو این قاعده بایستی محمّد و علی هر دو پییمبر باشند و این گفتار شما مژی رسژاند کژه علژی هژم
شریک در پییمبر بدده و ال بد ن ول وحی هم از جهت تساو بر هر دو بدده است.
العی :الحق میلطه فرمددید ،این قسم که شما بیان نمددید نیست .نه ما و نه احد از شیعیان به چنین چی

عقیژده

نداریم و از شما انتظار نداشتم که وقت مجلس را به مجادله بگیرید که مطالب گفته تکرار گردد.
الحال عرض کردم که در جمیع کماال متِّحدند ،النّ مت خجج بترنص و الردریل .مگژر آن چیژ

کژه بژنص و دلیژی

وارج گردیده و آن همان مقام نبد واصّه و شرایط آن است.که از جمله ن ول وحی و احکام است.
مگر بیانا لیالی ماضیه فرامدش شده؟ و اگر فرامدش فرمددید ،بژه جرایژد و مجژال منتشژره مراجعژه فرماییژد،
وداهید دید که ما در شبها گذشته باثبا رساندیم ضمن حدیث من له که امیر المؤمنین
لکن در تحت تبعیت دین و شریعت واتم االنبیاء

واجد مقام نبد بدده ،و

؛ فلذا ن ول وحی بر آن ب رگدار نبدده و مقام نبژدتش بژیش از

آنچه هارون در زمان مدسی داشته نبدده است.
____________________
 -1والصه معنی آنکه من و معشدق دارا دو رو هستیم که در هر دو بدن ما حلدل نمدده اند ،فلذا اگر مرا بینی او را دیده ا و اگر او
را ببینی ،عیناً من هستم.
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حتفظ :وقتی شما قایی به تساو جمیع فاایی و کماال شدید ،الزمه اش عقیده بژه تسژاو در نبژد و شژرایط
نبد است.
العی :در ظاهر ممکن است این طدر به نظر بیاید ،ولی قدر که دقیق شدید تصدیق وداهید فرمدد ،مطلب حیژر از
این است که بیان نمددید .چنانچه در لیالی ماضیه ثابت نمددیم که به حکم آیا شژریفه قژرآن مجیژد ،از بژرا نبژد
مراتبی است .صاحبان بعض از آن مراتب ،بر بعض دیگر مقام برتر دارند .چنانچه صژریحاً در قژرآن مجیژد فرمایژد:
ْ
ُ ُ َ َّ ْ ٰ َ ْ َ ُ ْ َ ٰ ْ
()1
َع َبعض .
تُِکَ الرسل فضُنا بعضهم
و اکمی از جمیع مراتب انبیاء مرتبة نبد واصّة محمّدیه است .به همین جهت در آیژه  42سژدره (33احژ اب)مژی
ْ ٰ ُ ْ َ ٰ ْ َُ َ ٰ َ ٰ َ
فرمایدٰ :ما ٰاک َ ُحمَ َّم أَبٰا أَ َ
انلبیِّ َ
ات َم َّ
()2
خ
و
اّلل
نل
س
ر
ک
ل
و
م
ک
ل
ا
ج
ر
م
ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
همان کمال نبد اوتصاصی است که مدجب واتمیّت گردیده .پس در این کمال اوتصاصی ،احد راه ندارد ،ولژی
سایر کماال در حکم مساوا وارد است و برا ثبد این معنا ،دالیی و براهین بسی بسیار و بی شمار است.
سید :آیا از قرآن مجید دلیلی بر اثبا مدعا دارید.
الستشهت به آیه مبتهله
العی :بدیهی است .البته اولین دلیی ما از قرآن کریم است که سند محکم آسمانی ما می باشد و ب رگتر دلیی از قرآن
ْ ْ َُْ َ َ َْ ُ َ ٰ
َ َ ْ َ َّ
اجکَ فیه م ْ َب ْع ٰما ٰ
جا َ کَ ِم َ ال ِعُ ِم فقل ت ٰعال ْنا ن أب ْ ٰنا َ ننا
مجید آیه مباهله است که صریحاً می فرماید :فم ح
ِ ِ ِ
ِ
َ َ ْ ٰ َ ُ ْ َ ٰ َ ٰ َ ٰ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ٰ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ٰ َ ْ
اّلل ََع الٰک ٰ ِذ ِب َ (.)3
و أبنا کم و نِسا نا و نِسا کم و أنفسنا و أنفسکم ثم نبت ِهل فنجعل لعنت ِ
رجال ب رگ از اعیان علماء و مفسّرین وددتان مانند امام فخر راز در
____________________
 -1فرستادگان و انبیاء را زیادتی و فایلت دادیم بعض آنها را بر بعض دیگر(.سدره بقره ،آیه )253
 -2محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست ،لکن او رسدل ودا و واتم پییمبران است.
 -3پس هر کس با تد در مقام مجادله برآید درباره عیسی بعد از آنکه بدحی ودا باحدال او آگاهی یافتی بگد بیایید ما و شما با فرزنژدان
و زنان ودد و ن دیکانی که از حایت ب رگدار بمن لة نفس ما باشند با هم بمباهله بروی یم (یعنی در حق یکدیگر نفرین کرده و در دعا و
التجاء بدرگاه ودا اصرار ورزیم) تا دروغ گد و کافران را به لعن و عذاب ودا گرفتار سازیم .آیه  54سدره ( 3آل عمران).
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تفسیج کبیج( )1و امام ابد اسحاق ثعلبی در تفسیج کش

الربیتن( )2و جژالل الژدّین سژیدطی در

الرانثار ( )3و قاضژی

بیااو در الورال الرتن یل( )4و جار اللِّه زمخشر در کشّتف( )5و مسلم بن حجّاج در صحیح( )6و ابد الحسژن فقیژه ابژن

میازلی شافعی واسطی در منتقب( )3و حافظ ابد نعیم اصژفهانی در حلیاه النوریاتء( )8و نژدر الژدین مژالکی در فصارل
الراهاّه( )3و شیخ االسالم حمدینی در فجالئد( )12و ابد المؤیّد ودارزمی در منتقاب( )11و شژیخ سژلیمان بلخژی حنفژی در
ینتبیع الرار ( )12و سبط ابن جدز در ت کج ( )13و محمد بن طلحه در مطترب الرسؤول( )14و محمد بژن یدسژف گنجژی
شافعی در کفتیه الرطترب( )15و ابن حجر مکِّی در صرالع محجقه( )16و حیژرهم بژه مختصژر کژم و زیژاد در الفژاظ و
عبارا  ،ن ول این آیه را در یدم المباهله می ندیسند که آن  24یا  25ذ حجّه الحرام بدده.
مبتحثه پیغابج بت وصت الی وججالن
پس از اینکه واتم االنبیاء

نصارا نجران را دعد به اسالم نمدد ،علما

____________________
 -1تفسیر راز  ،ج ،8ص.85
 -2کشف البیان ،ج ،3ص.85
 -3در المنثدر ،ج ،2ص.33
 -4اندار التن یی ،ج ،2ص.43
 -5کشاف ،ج ،1ص.434
 -6صحیح مسلم ،ج ،3ص.121
 -3مناقب (ابن میازلی) ،ص.263
 -8حلیة االولیاء ،ج ،4ص.333
 -3فصدل المهمه ،ج ،1ص.123
 -12فراید السمطین ،ج ،2ص.225
 -11مناقب (ودارزمی) ،ص.162
 -12ینابیع المدد  ،ج ،1ص.165
 -13تذکر الخداص ،ص.165
 -14مطالب السؤول ،ج ،1ص.38
 -15کفایة الطالب ،ص.142
 -16صداعق المحرقه ،ص ،33ص.34
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ب رگ آنها از قبیی سید و عاقب و جاثلیق و علقمه و دیگران که زیاده از هفتاد نفر بددند ،آمدند به مدینه با اتباع ودد
که قریب سیصد نفر بددند و در چند جلسه مالقا با پییمبر

در مناظرا علمی و مقابی دالیی ثابته آن حار

که بسیار مفصّی است ،مجاب شدند؛ زیرا که دالیی آن حار از رو کتب معتبره ا که در دست آنها بدد بژر اثبژا
حقانیّت ودد و اینکه حار عیسی وبر آمدن آن حار را با عالیم و آثار داده و نصار رو اوبار حار رو
اللِّه ،انتظار چنین ظهدر را دارند که سدار بر شتر از کدهها فاران (در مکِّه) ظاهر و ما بین عیر و احد (که در مدینژه
است) مهاجر می نماید باندازه ا قد بدد که جدابی نداشتند ج آنکه تسلیم گردند.
ولی حبّ جاه و مسند و مقام نگذارد که تسلیم گردند .چدن از اسالم و تسلیم سر پیچیدند رسدل اکرم

حسب

االمر پروردگار به آنها پیش نهاد مباهله نمدد تا صادق از کاذب جدا گردد ،نصار قبدل کردند این امر مدکدل بروز بعد
شد.
آمت شدن وصت ی بجالی مبتهله
فردا که روز وعده گاه بدد تمام جمعیت نصار باتِّفاق زیاده از هفتاد نفر از علما وژدد در بیژرون دروازه مدینژه،
دامنه کده ،یک طرف ایستاده و منتظر بددند که رسدل اکرم

ال بد با طمطراق و تشکیال بسیار عالی با جمعیژت

فراوان برا مرعدب کردن آنها تشریف فرما شدد.
ناگاه در قلعه مدینه باز شد و واتم االنبیاء بیرون آمد ،در حالتی که جدانی در طرف راست و زن محجدبه مجلِّله ا
در طرف چپ و دو بچه در مقابی رو آن حار آمدند تا در زیر دروتی مقابی نصار قرار گرفتند (و دیگر احژد
با آنها بیرون نیامد) اسقف نصرانی ،اعلم علما آنها سؤال کرد از مترجمین :اینها کیستند کژه بژا محمّژد بیژرون آمدنژد.
گفتند :آن جدان داماد و پسر عمّش علی بن لبی طالب و آن زن دوترش فاطمه و آن دو پسر بچه نده و دوترزادگان او
حسن و حسین اند.

اسقف به علما نصرانی گفت“ :ببینید محاّد

چگروه مطائن الس که خریشتن

434

ن دیک و فرزندان و واصّان و ع ی ترین ع ی ان ودد را به مباهله آورده و در معرض بال قرار داده .و اللِّژه اگژر او را
تردید یا ودفی در این باب بدد  ،هرگ ایشان را اوتیار نکرد و حتماً از مباهله احتراز نمدد و یا الاقی ع یژ ان
ودد را از این حادثه بر کنار گذارد  .ابداً مصلحت نیست که با او مباهله کنیم .اگر جهت ودف از قیصر روم نبژدد ،بژه
و ایمان می آوردم .پس صال در این است که با و مصالحه کنیم ،به هر چه او وداهد و بژه شژهر وژدد مراجعژت

کنیم ”.همه گفتند“ :آنچه گفتی عین مصلحت است ”.پس اسقف برا حار پییام فرستاد که الوّت ن وبتهلا

یات أبات

الرقتس ؛ ما با تد مباهله نمی کنیم .بلکه مصالحه می کنیم .حار هم قبدل فرمددند.
صلح نامه به وط لمیر المؤمنین ندشته شد بر دو ه ار حلِّه از حلِّه ها اواقی که قیمت هر حلِّه چهی درهم باشژد و
ه ار مثقال طال که نصف آن را که ه ار حلِّه و پانصد مثقال طال بژدد در محژرِّم و نصژف دیگژر را در رجژب بدهنژد و

بامااء طرفین رسید .آنگاه به وطن ودد برگشتند در بین راه عاقب که یکی از علما آنها بدد به یاران ودد گفت“ :و
الرلّه من و شات می الوی که الین محاّد هاتن پیغابج مرعر الس و آوچه می گرید الز قبل خادال السا  .باه خادال
قس که هیچ ک

بت هیچ پیغابجی مبتهله وکج ا مگج آوکه مست صل شاد و الز با گ و کرچا

آوهات یکای

زود واتود و قطتتً الگج مت مبتهله می کج ی ا هاگی هالک می شدی و بج وی زمین هیچ تجساتیی باتقی واای
متود! به خدال قس که من
الز محل خر حجک

الیشتن وظج کج صر تهتیی ید که الگج الز خدال خرالس می کج واد کرههات ال

می ال ود”.

حاتفظ :آنچه را بیان فرمددید صحیح و مدرد قبدل تمام مسلمین است ولی چه ربطی با مدضدع بحژث مژا دارد کژه
علی کرم اللِّه وجهه با رسدل ودا اتحاد نفسانی دارد.
َُْ
العی :استشهاد ما در این آیه با جمله أنف َس ٰنا می باشد؛ زیرا در این قایه چند مطلب ب رگ ظاهر و هدیدا می
باشد:
اوالً اثبا حقِّانیت رسدل اکرم

است که اگر ذ حق نبدد ،جرل مباهله نمی نمدد و علماء ب رگ مسیحی از

میدان مباهله فرار نمی نمددند.
ثانیاً آنکه این آیه داللت می کند بر آنکه امام حسن و امام حسژین

فرزنژدان رسژدل اللِّژه

(چنانچه در شب اول اشاره نمددم).
ثالثاً به این آیه شریفه ثابت می گردد که لمیر المؤمنین علی و فاطمه و حسن و
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مژی باشژد

بعد از حار وتمی مرتبت اشرف ولق و ع ی ترین مردم بدده انژد نژ د آن حاژر ؛ چنانچژه جمیژع

حسین

علما متعصّب وددتان از قبیی زمخشر ( )1و بیااو ( )2و فخر راز ( )3و حیر ایشان ندشته اند.
و مخصدصاً جار اللِّه زمخشر در ذیی این آیه شریفه با مشروحه مفصّله ذکر حقایقی از اجتماع این پنج تن آل عبا
را نمدده ،تا آنجا که گدید“ :این آیه ب رگ تر دلیلی است که اقدا از این دلیی بر افالیت اصحاب عبا کژه بژا پییمبژر
در زیر عبا جمع شدند ،نمی باشد”.
رابعاً آنکه امیر المؤمنین علی

از جمیع لصحاب پییمبر باالتر و افای از همه بدده ،بدلیی آنکه وداوند متعال او

در آیه شریفه ودانده است
را نفس رسدل اللِّه
َ ُ َ
بدیهی است مراد از أنف َسنا نفس شخص حار محمّد واتم االنبیاء

نیست زیژرا کژه دعژد اقتاژا

میایر دارد و انسان هرگ مأمدر نمی شدد که ودد را بخداند پس باید مراد دعد دیگژر باشژد کژه بمن لژه نفژس
پییمبر است.
و چدن باتفاق مدثِّقین مفسّرین و محدثین فریقین(شیعه و سنِّی)حیر از علی و حسن و حسین و فاطمه

احژد

و با وستئنت و وستئک حاژر

با آن حار در مباهله حاضر نبدده اند ،پس با جمله البنتئنت و البنتئک حسنین
َ ُ َ
زهرا سالم اللِّه علیها وارج می شدند و دیگر کسی که به أنف َسننا تعبیر کرده شدد در آن هیئژت مقدسژه جژ لمیژر
َ ُ َ
نبدده .پس از همین جمله أنف َسنا است که اتحاد نفسانی بین محمّد و علی
المؤمنین علی بن لبی طالب
ثابت می شدد که حق تعالی جلِّت عظمته علی را نفس محمّد

ودانده و چدن اتحاد حقیقی میان دو نفس محژال

است پس قطعاً مراد اتحاد مجاز است.
آقایان بهتر می دانند که در علم اصدل ،وارد است که حمی لفظ بر اقرب مجازا اولیست از حمی بر ابعژد و اقژرب
مجازا تساو در جمیع امدر و شرکت
____________________
 -1کشاف ،ج ،1ص.434
 -2تفسیر بیااو  ،ج ،2ص.43
 -3تفسیر فخر راز  ،ج ،8ص.86
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در جمیع کماال است ،مگر آنچه به دلیی وارج شدد و ما قبالً عرض کردیم که آنچه به دلیی و اجماع وژارج اسژت،
نبد واصّه آن حار و ن ول وحی است که علی

را با پییمبر معظِّم

در این وصیصه شریک نمی دانیم.

ولی به حکم آیه شریفه در سایر کماال شریک می باشند و قطعاً فیض از مبدل فیّاض علی االطالق بدسژیله وژدد
پییمبر

رسیده و این ودد دلیی اتحاد نفسانی است که مدعا ما می باشد.

بر علی

حتفظ :از کجا دعد نفس مجازاً مراد نباشد و مجاز از مجاز دیگر اولی نمی باشد؟
العی :تمنا می کنم مناقشه نکنید و وقت مجلس را ضایع نکنید و از طریق انصاف وارج نشدید و وقتی به بن بست
رسیدید ،انصافاً بگذارید و بگذرید و قطعاً از مثی شما عالم جلیی باانصافی انتظار مناقشه در کالم و مجادله را نژداریم؛
زیرا ودد می دانید و در ن د اهی فای نی ثابت است که اطالق نفس مجازاً شایع تر است از مجاز دیگر و در السژنه و
افداه فاالء عرب و عجم و ادباء و شعراء شایع است که دعد اتحاد مجازا می نمایند .چنانچه قبالً عرض کردم مکژرر
شده است که افراد بیکدیگر گفته اند تد به من له جان منی و مخصدصاً این معنی در لسان اوبژار و احادیژث دربژاره
حار لمیر المؤمنین علی
شرالهد الز الخبت

بسیار رسیده که هر یک دلیلی است علی حده بر اثبا مقصدد.

التحت پیغابج و علی

از جمله امام احمد بن حنبی در مسند( )1و ابن میازلی فقیه شافعی در منتقب( )2و مدفق بن احمد وطیب ودارزم در
منتقب( )3نقی می نمایند که رسدل اکرم

مکرر می فرمدد :علی منی و الوت منه من الحبّه فقد الحبّنی و من الحبّنای

فقد الحبّ الرلّه (.)4
____________________
 -1مسند احمد ،ج ،1ج ،4ص.164
 -2مناقب ابن میازلی ،ص.83
 -3مناقب ودارزمی ،ص.134
 -4علی از من است و من از علی هستم .هر کس او را دوست بدارد ،مرا دوست داشته و کسی که مژرا دوسژت بژدارد ،وژدا را دوسژت
داشته.

433

و نی ابن ماجه در سنن( )1و ترمذ در صحیح( )2و ابن حجر در حدیث ششم از چهی حژدیثی کژه در فاژایی امیژر
المؤمنین

در صرالع ( )3نقی نمدده ،از امام احمد و ترمذ و نسایی و ابن ماجه و امام احمد بن حنبی در مسند( )4و

محمد بن یدسف گنجی شافعی در کفتی

الرطترب( )5از ج ء چهارم مسند ابن سماک و متج کبیج طبرانی( )6و امام ابژد

عبد الرحمن نسایی در خصتئص( )3و سلیمان بلخی حنفی در باب  3ینتبیع الرار ( )8از مشاکر همگژی از جژیش بژن
َع ّ
ّ
فرمددّ :
َع و
مین و انا من
جناد السلدلی ،روایت نمدده اند که در سفر حجه الدداع در عرفا رسدل اکرم
ّ ّ
ّ
عین ال انا او ّ
َع (.)1
ل یؤدی
و سلیمان بلخی حنفی در باب  3ینتبیع الرار الز زوالئد مسند عبد اللِّه بن احمد بن حنبی مسنداً از ابن عباس نقژی
َع ّ
ّ
به امّ سلمه (امّ المؤمنین) رضی اللِّه عنها فرمددّ :
َع حلمنه من حلنم و
مین و انا من
نمدده که رسدل اکرم

دمه م دیم و هن ّ
مین بمَنهل هارو م من

َع ّ
یا ّ
ام سُمه اسمی و اشه ی هذا ّ
سی املسُم

(.)2

حمید در ااع بین الرصحیحین و ابن ابی الحدید در شج وه الربالغه نقی می کنند که رسدل اکرم
َع ّ
َع ّ
مین و انا منه و ّ
ّ
مین بمَنهل الرا م ابل م اَاعه

فرمدد:

____________________
 -1سنن ابن ماجه ،ج، 1ص.44
 -2سنن ترمذ  ،ج ،5ص.322
 -3صداعق محرقه ،ص.122
 -4مسند احمد ،ج ،4ص 164و .165
 -5کفایة الطالب ،ص ،236باب .63
 -6معجم الکبیر ،ج ،4ص.16
 -3وصایص نسایی ،ص.22
 -8ینابیع المدد  ،ج ،1ص163و.132
 -3علی

از من است و من از علی

مگر وددم یا علی
 -12علی

هستم و از من کسی ادا نمی کند (یعنی وظیفه مرا انجام نمی دهد که تبلیغ به ولق اسژت)

.

از من است و من از علی

هستم .گدشت و ودن او از من است و او از من بمن له هژارون

 .ا ام سلمه ،بشند و شهاد بده که این علی سید و آقا مسلمین است.
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اسژت از مدسژی

ّ
فق اَاعین و م اَاعین فق اَا اّلل (.)1
محمد بن حریر طبر در تفسیج و میر سید علی همدانی فقیه شافعی در مدد هشتم از مر الرقجبی از رسدل اکژرم
ّ ّ
یل و انّه ّ
اّلل تبارک و تعال أی هذا ّ
ادلی بع ّ
مین و انا منه و فیه اننزل أ فمن اک
نقی می نمایند که فرمدد :ا

َع بیّنه م ّ
ربه و یتُنه شاه منه (.)2

و شیخ سلیمان بلخی حنفی باب  3ینتبیع الرار را اوتصاص باین مدضدع داده به این عندان که الربتب الرستبع فای
بیتن النّ علیّت کجّ الرلّه واهه کنف

سرل الرلّه

و حدی

علیّ منّی و الوت منه (.)3

و در این باب بیست و چهار حدیث به طرق مختلفه و الفاظ متفاوته از رسدل ودا صلىاهللعلیهوآلهوسژلم نقژی مژی
نماید که فرمدد“ :علی به من له نفس من است ”.و در آور باب حدیثی از مناقب از جابر نقی می کند که گفت :شژنیدم
از رسدل ودا

که فرمدد“ :در َع خصال هست که اگر یکی از آنها برای مردی بند اکف بند ،برای فضنل و

رشف او ”.و آن وصال عبار است از فرمدده ها آن حار درباره علی از قبیی

من کن مرن فتلیّ مرن ؛ و قرره علیّ منّی کهت ون من مرسی؛ و قرره علیّ منّی و الوت مناه و قرراه علایّ
منّی کنفسی طتعته طتعتی و متصیته متصیتی؛ و قرره حجب علیّ حجب الرلّه و سل علیّ سل الرلّه .و قرراه ورایّ
علیّ وریّ الرلّه و عدوّ علیّ عدوّ الرلّه؛ و قرره علیّ حجّه الرلّه علی عبت ؛ و قرره حبّ علیّ الیاتن و بغضاه کفاج؛ و
قرره ح ب علیّ ح ب الرلّه و ح ب العدالئه ح ب الرشیطتن؛ و قرره علیّ مع الرح ّ و الرح ّ مته ن یفتجقتن؛ و قرراه
علیّ قسی الرجنّه و الرنت ؛ و قرره من فت

علیّت فقد فت قنی

____________________
از من است و من از علی هستم و علی از من به من له سر است از بدن .کسی که اطاعت کنژد او را مژرا اطاعژت نمژدده و
 -1علی
کسی که مرا اطاعت کند ،ودا را اطاعت نمدده(.شر نهج البالحه ،ج ،3ص.)154
 -2به درستی که وداوند تبارک و تعالی تأیید نمدده است این دین را به علی

؛ زیرا که او از من است و من از او هستم و در او نازل

گردیده آیه شریفه ( 22سدره  112هدد) که والصه معنی آنکه پییمبر از جانب ودا دلیلی روشن مانند قرآن دارد با گداهی صژادق(ماننژد
علی

) که به تمام شئدن وجدد گداه صدق رسالت است(.تفسیر طبر  ،ص165؛ ج،1ص .)132

 -3باب هفتم در بیان اینکه علی مثی نفس رسدل ودا می باشد و حدیث علی از من اسژت و مژن از علژی هسژتم(.ینژابیع المژدد  ،ج،1
ص165؛ ج ،1ص.)132
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و من فت قنی فقد فت

الرلّه.و قرره شیته علیّ ه الرفتئ ون یر الرقیاه (.)1

در آور باب وبر دیگر از مناقب نقی می نماید که مفصّی است در واتمة آن می فرماید:

القس بترلّه الر ی بتثنی بترنبرّ و اتلنی خیج الربجیّه الوّ

رحجّه الرلّه علی خلقه و أمینه علی سجّ و خلیفاه الرلّاه

علی عبت (.)2
از این قبیی اوبار ،در صحت و کتب معتبره علما شما بسیار رسیده که از نظرتان گذشته یا بعد ها مطالعه وداهیژد
فرمدد و تصدیق وداهید نمدد که اینها تماماً قرینه این مجاز است .پس کلمه (انفسنا) داللت واضحی بر شد ارتباط و
اتحاد علی

به حسب کماال نسبی و حسبی و وارجی علماً و عمالً دارد.

و شما چدن اهی علم و دانش هستید و ان شاء اللِّه از عناد و لجاج دور می باشید ،باید تصدیق نمایید که ایژن آیژه
شریفه ودد دلیی قاطعی است بر اثبا مرام و مقصدد ما و از همین آیه جداب سؤال دوم شما هم داده می شژدد؛ زیژرا
وقتی ما ثابت نمددیم که علی

در جمیع کماال باستثناء نبد واصه و ن ول وحی بژا وژاتم االنبیژاء

بژه

حکم آیه انفسنا شریک بدده ،آنگاه می دانیم که از جمله کماال و مقاما و وصایص آن حاژر  ،لفاژی بژددن بژر
جمیع صحابه و امت می باشد .نه همان افای بر صحابه و امت بدده است ،بلکه به همین دلیی آیه شریفه
____________________
 -1هر کس را من مدال او هستم ،پس علی مدال (و اولی به تصرف در امر او) می باشد؛ علی از من مثی هارون است از مدسی .علژی از
من است و من از علی هستم.
علی از من مثی نفس من است؛ اطاعت او اطاعت من است و معصیت او معصیت من است؛ جنگ با علی
و آشتی با علی صلح و آشتی با ودا است؛ دوست علی
بندگان او ،دوستی علی

دشمن وداست؛ علی حجژه وداسژت بژر

ایمان است و دشمنی او کفر است؛ گروه و جمعیت علی گروه و جمعیت ودا است و گژروه دشژمنان علژی

گروه شیطان است؛ علی
کسی که از علی

دوست ودا و دشمن علی

جنگ با وداست؛ صژلح

با حق است و حق با اوست و از هم جدا نمی شدند؛ علی

قسمت کننده بهشت و دوزخ است؛

جدا شد از من جدا شده ،و کسی که از من جدا شژد ،از وژدا جژدا شژده؛ شژیعیان علژی

رسژتگارانند روز

قیامت(.ینابیع المدد  ،ج ،1ص.)132
 -2قسم به آن ودایی که مرا بنبد مبعدث گردانیده و بهترین ولقم قرار داده! به درستی که تد (یا علی)حجه ودایی بر ولق او و امین او
بر سرِّ او و ولیفة ودا بر بندگان او می باشی(.ینابیع المدد  ،ج ،1ص.)163
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و هم به حکم عقی و نقی بایستی افای بر انبیاء و از تمام امت و صژحابه باشژد ،بژدون اسژتثنا چنانچژه رسژدل اکژرم
افای بر تمام انبیا و امت بدده است.
چرن پیغابج الفضل بج الوبیتء الس علی ه الفضل الز آوهت می بتشد
شما وقتی کتب معتبره وددتان از قبیی (الحیتء الرتلر ) امام ح ِّالی و شج وه الربالغه ابن ابی الحدیژد( )1معت لژی و
تفسیج امام فخر راز ( )2و تفسیج جار اللِّه زمخشر ( )3و بیااو ( )4و نیشابدر ( )5و دیگران از علماء را مطالعه نماییژد،
ّ
حدیثی نقی می نمایند که آن حار فرمدده :عُما امیت کأنبیا بین ارسائیل ( .)6و
می بینید که از رسدل اکرم
ّ
در وبر دیگر فرمدده :عُما امیت افضل م انبیا بین ارسائیل (.)3
آنگاه انصافا تصدیق وداهید نمدد جایی که علماء این امت بداسطه آنکه علمشان از سر چشمة علم محمّژد اسژت
مانند یا افای و بهتر از انبیاء بنی اسراییی باشند ،حتماً علی بن لبی طالب

که منصدص است بگفتژار رسژدل اکژرم

بنابر آنچه اکابر علما وددتان نقی نمدده اند که فرمدد :انا م ینه العُم و َع بابهنا؛ و اننا دار احلکمنه و ّ
َع

بابها)8( ،افای از انبیاء می باشد و هرگ در آن شک و تردید نمی نمایید .و از ودد علی
نمددند ،به بعای از جها افالیت اشاره فرمدد.
سؤالن صتصته الز علیّ(

)

عله الفضل بر ن الز الوبیتء و ارالب آن

در روز بیستم ماه مبارک رماان سال چهلم هجر که آثار مرگ بر آن حار
____________________
 -1شر نهج البالحه ،ج ،3ص.155
 -2تفسیر راز  ،ج ،13ص15؛ ج ،23ص.125
 -3تفسیر کشاف ،ج ،4ص.265
 -4تفسیر بیااو  ،ج ،4ص.133
 -5تفسیر نیشابدر  ،ج ،4ص.236
 -6علما امت من مثی و مانند انبیا بنی اسراییی اند.
 -3علما امت من افای و بهتر از انبیا بنی اسراییی اند.
 -8من شهرستان علم و وانه حکمتم و علی دروازه آن می باشد.
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وقتی سؤال این معنژی را

ظاهر شد در اثر ضربت شمشیر زهژر آب داده ا کژه اشژقی االولژین و اآلوژرین (نظژر بخبژر کژه رسژدل اکژرم
داده بددند) ،عبد الرحمن بن ملجم مراد بر فرق سر مبارکش وارد آورده بژدد ،فرمژدد بفرزنژدش امژام حسژن
 ،شیعیانی که بر در وانه اجتماع نمدده اند اجازه دهید بیایند مرا ببینند .وقتژی آمدنژد ،اطژراف بسژتر را گرفتنژد و

آهسته به حال آن حار گریه می نمددند .حار با کمال ضعف فرمددند :سلروی قبل الن تفقدووی و رکان خفّفارال
مستئلک  )1( .اصحاب هر یک سؤالی می نمددند و جدابهایی می شنیدند.
از جمله سؤال کنندگان صعصعة بن صدحان بدد که از رجال بژ رگ شژیعه و از وطبژاء معژروف کدفژه و از روا
ب رگی است که عالوه بر علما شیعه ،کبار از علما وددتان حتی صاحبان صحت روایتها او را از علی

و ابن

عباس نقی نمدده اند.
و در نقی و ترجمه حاال او علما ب رگ وددتان از قبیی ابن عبد البر در الستیتتب( )2و ابن سژعد در طبقات ( )3و
ابن قتیبه در متت ف( )4و دیگران ،مشروحاتی ندشته و او را تدثیق نمدده اند که مرد عالم و فاضی و صادق و متدیّن و
از اصحاب واص علی

بدده.

صعصعه عرض کرد :الخبجوی الو الفضل ال آ ؛ مرا وبر دهید شما افای هستید یا آدم؟ حار فرمددنژد :ت کیاه

َ َ َّ ْ َ َ ّ َ َ َ ّ ْ
ح ِ ث ( )5مژی
الراجء رنفسه قبیح؛ قبیح است که مرد ودد را تعریف و ت کیه بنماید و لکن از باب وأما بِ ِنعم ِة ربِك ف

گدیم :الوت الفضل من آ ؛ من از آدم افای هستم .عرض کرد :و ر ذر

یت المیج الرااؤمنین؛ بچژه دلیژی افاژی از آدم

هستی؟ حار بیاناتی فرمدد که والصه اش اینست که برا آدم همه قسم وسایی رحمت و راحت و نعمت در بهشت
فراهم بدد فقط از یک شجره گندم منع گردید و او منتهی نشد و از آن شجره منهیّه ودرد و از بهشت و جژدار رحمژت
حق
____________________
 -1سؤال کنید از من هر چه می وداهید قبی از آن که مرا نیایید ولکن سؤال ها ودد را سبک و مختصر کنید.
 -2استیعاب ،ج ،2ص.313
 -3طبقا ابن سعد ،ج ،6ص.221
 -4معارف ،ج ،1ص.142
 -5نعمت ها ودا داده به ودد را نقی کن.
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وارج شد .ولی وداوند مرا از ودردن گندم منع ننمدد ،من بمیی و اراده ودد چدن دنیا را قابی تدجه نمژی دانسژتم ،از
گندم نخدردم .کنایه از آنکه کرامت و فایلت شخص در ن د ودا ب هد و ورع و تقداست .هر کس اعراض او از دنیژا و
متاع دنیا بیشتر است ،قطعاً قرب و من لت او در ن د ودا بیشتر و منتها زهد اینست که از حالل حیژر منهژی اجتنژاب
نماید.

عرض کرد :الو

أفضل أ ور ؟ قتل :الوت الفضل من ور ؛ شما افای هستید یا ند ؟ “فرمدد :من افاژی هسژتم از

ند ” عرض کرد :ر ذر ؟ چرا شما افای هستید از ند ؟ فرمدد :ند قدم ودد را دعد کرد به سد ودا ،اطاعژت
َّ ّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
اْل ْر ِض ِمن َ الْ َٰکفِنری َ
نکردند بعالوه اذیت و آزار بسیار بآن ب رگدار نمددند تا درباره آنها نفرین کرد ر ِب ل تذر َع
ِ
َ
دیَّارا (.)1
اما من بعد از واتم االنبیاء

با آن همه صدما و اذیتها بسیار فراوانی که از این امت دیدم ،ابدا درباره آنهژا

نفرین نکردم و کامالً صبر نمددم (چنانچه در ضمن وطبه معروف به شقشقیه فرمدد :صبج و فی الرتاین قا ی و فای
الرحل شجی)2( .کنایه ازآنکه اقرب ولق بسد حق کسی است که صبرش بر بال بیشتر باشد.
عرض کرد :انت افای ام ابراهیم؟ قتل الوت الفضل من البجالهی ؛ شما افای هستید یا ابراهیم؟ فرمژدد“ :مژن افاژی از

ابراهیم هستم” عرض کرد :ر ذر ؟ چرا شما افای از ابراهیم هستید؟ فرمدد :ابراهیم عرض کژرد :ب ال وای کیا
تحی الرارتی قتل أ و ر تؤمن قتل بلی و رکن ریطائنّ قلبی ()3ولی ایمان من به جایی رسیده کژه گفژتم :رار کشا
الرغطتء مت الز
عرض کرد :الو

یقینت)4( .کنایه از آنکه علد درجة شخص بمقام یقین او می باشد که واجد مقام حق الیقین شدد.
أفضل أ مرسی؟ قتل الوت الفضل من مرسی؛ شما افای هستید یا مدسژی؟ فرمژدد“ :مژن افاژی

هستم ”.عرض کرد“ :به چه دلیی شما افای از مدسی
____________________
( -1ند گفت) پروردگارا! هیچ یک از کافران را بر رو زمین باقی مگذاز!
 -2صبر نمددم در حالتی که در چشم من واشاک و در گلد من استخدان بدد.
-3آیه  262سدره ( 2بقره) :پروردگارا بمن بنما که چگدنه مردگان را زنده وداهی کرد؟ وداوند فرمدد“ :آیا باور ندار عژرض؟” کژرد:
“آر باور دارم ،لکن(می وداهم بمشاهده آن)دلم آرام گیرد”.
 -4اگر پرده ها باال رود و کشف حجب گردد ،یقین من زیاد نخداهد شد.
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هستید؟” فرمدد“ :وقتی خدالوود الو ال م مر کج بدعر فجعرن که به مصج بجو عجض کج

َ َ ّ ّ
 :قال َر ِب ِإ ِِن
ّ َ َ ُ َ
ِإ ِِن أخناف أ

ََ ْ ُ ُْ ْ َ ْ ََ َ ُ َ َ ْ ُُ ََ
ََْ ُْ َ َ ْ ُ َ ّ ُ
َ
ارو ُ ُه َن أَفْ َص ُح م ّ ل َ
ُ
ق
ن
ص
ی
ا
د
ر
ن
م
ه
نُ
س
ر
أ
ف
ا
نان
س
ه
ِخ
ِِ ِ
قتُت ِمنهم نفسا فأخاف أ یقتُن ِ وأ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ُ َ ّ
ک ِذبُن ِ ()1المت من وقتی سرل الکج صلى الهلل علیه وآره وسل الز اتوب خدال ما مر کاج کاه باجو
ی

متظّاه بتنی بت کتبه آیت الول سر بجالئ
پد یت ع یت ختل یت یکی الز القت ب و خریشتو

ال بج کفت قجی

مکّاه

قجالئ واتی بت آوکه کاتج کسی بر که بجال یت

بدس من کشته وشد بتشاند ماع ذرا

الطتع المج وار تنهت فت م مر ی خر ال الوجت ال آیت سار بجالئا

البادال خارف وکاج

ال باج آوهات خرالواد و مجالاتا

وار ”.
کنایه از آنکه فایلت شخص با تد کی به وداست .هر کس تدکِّلش بیشتر است فایلت او بیشتر است .مدسی اتکاء
و اعتماد ببرادرش نمدد ،ولی امیر المؤمنین

قتل الو

تدکِّی کامی بخدا و اعتماد بکرم و لطف عمیم ذا ذو الجالل حق نمدد.

الفضل ال عیسی؟ قتل الوت الفضل من عیسی قتل ر ؛ ذلک عرض کرد“ :شما افاژی هسژتید یژا عیسژی؟”

فرمدد“ :من افای از عیسی هستم ”.عرض کرد“ :برا چه شما افای هستید؟”
فجمر “ :پ

گجیبتن الو به قد

الز آوکه مجی به والسطه میدن ابجئیل

خدال حتمله شدا هاین که مرقاع وضاع

حال سیدا وحی شد باجی که الخجای عن الربی فتن ه بی الرتبت ن بی الررن ا الز ختوه بی الراقدس بیجون شار؛
زیجال که الین ختوه محل عبت

الس وه زالیشگت و محل ون

و زالییدن؛ فل ال الز بی الراقدس بیاجون فا

صحجالا پتی وخلی خشکید ا عیسی به ویت آمد .المت من وقتی مت
وسط مسجد الرحجال بر به مستجت کتبه متاس
ختوه ال بنت کج ا الین

فتطاه بن السد ال

زالییدن گجف ا

میاتن
حترتی که

گج ید و عجض کج  :الرهی بح الین ختوه و به ح آن کسی که الین

زالییدن ال بج من آستن گج الن! هاتن ستع

غیبی عر بدالخل ختوه وار ود که یت فتطاه ال خلی الربی  .فتطاه مت

یرال ختوه شکتفته شد مت
وال شد و من

فتطاه ال بت وادالی

هاتن ختواه کتباه باه ویات

آمد ”.
کنایه از آنکه در مرتبه اول شرف مرد بحسب و نسب و طاهریت مدلد است.
____________________
 -1آیه  33سدره (28قصص) :مدسی عرض کرد“ :ا ودا! من از آنها (فرعدنیان) یک نفر را کشته ام و می ترسم (که بژه ودنخژداهی و
کینه دیرینه) مرا به قتی رسانند (با این حال اگر از رسالت ناگ یرم) برادرم هارون که ناطقه اش از من فصیح تر است ،با من یار و شژریک
در کار رسالت فرما تا مرا تصدیق کند ،می ترسم آنها تکذیب رسالتم کنند”.
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()1

هر که رو و نفس و جسد او پاکی ه است ،او افای است.

(از این امر پروردگار به فاطمه در دودل کعبه معظِّمه و نهی از مریم از وضع حمی در بیت المقدس با تدجه بشرافت
مکه معظِّمه بر بیت المقدس ،شرافت فاطمه بر مریم و شرافت علی

بر عیسی علی نبیّنژا و آلژه و

معلژدم مژی

شدد).
علی مجآ اایع الوبیتء بر الس
(مدقع نماز شد .آقایان برا نماز برواستند بعد از اداء فریاه و استراحت و صرف چا داعی (افتتا کالم ،نمژدده
عرض کردم)
عالوه بر آنچه عرض شد ،در کتب معتبره و مدثق علماء وددتان است که علی

را مرا جمیع صفا انبیژاء و

واجد آن صفا قرار داده اند.
چنانچه ابن ابی الحدید معت لی در ص  443جلد دوم شج وه الربالغاه و حافظ ابد بکر فقیژه شژافعی احمژد بژن
الحسین بیهقی در منتقب( )2و امام احمد حنبی در مسند( )3و امام فخر راز در ذیی آیه مباهله در تفسیج کبیج( )4و محی

الدین عربی در کتاب یرالقی و ارالهج و شیخ سلیمان بلخی حنفی در اول باب  42ینتبیع الرار ( )5از مساند الحااد و
صحیح بیهقی و شج الرارالق

و الرطجیقه الراحادیة و ندر الدین مالکی در فصارل الراهاّاه( )6از بیهقژی و محمژد بژن

طلحه شافعی در مطترب الرسؤول( )3و محمّد بن یدسف گنجی شافعی در باب  23کفتیاة الرطتراب( )8بژه مختصژر کژم و
زیاد در الفاظ و عبارا  ،روایت نمدده اند که رسدل اکرم
____________________
 -1اللمعة البیااء ،ص -222اندار النعمانیة ،ج ،1ص.23
 -2مناقب ،ص.212
 -3مسند احمد ،ج ،1ص.133
 -4تفسیر کبیر ،ج ،8ص.86
 -5ینابیع المدد  ،ج ،1ص.363
 -6فصدل المهمه ،ج ،1ص.531
 -3مطالب السؤول ،ص.123
 -8کفایة الطالب ،ص.121
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فرمدد :م اراد ا ینظر ال آدم ف عُمه

ّ
و ال ننح ف تقنائه (ف حکمته)و ال ابراهیم ف خُته(ف حُمه)و ال منن
فُینظر ال ّ
(.)1
َع ب أب َالب

ف هیبتنه و ال عییسن ف عبادتنه

و میر سید علی همدانی شافعی در مدد هشتم از مر الرقجبی این حدیث شریف را با زیادتیهایی نقی مژی نمایژد و
فرمدد:

در آور آن آورده از جابر که رسدل اکرم
ّ
ّ
فا فیه تسع خصُه م خصال النبیا مجعها اّلل فیه و لم جیمعها ف اح غریه (.)2
بیتن گنجی شتفتی

الطجالف حدی تشبیه

و شیخ فقیه محدث شام صدر الحفِّاظ ،محمّد بن یدسف گنجی شافعی ،پس از نقی حدیث ودد به عندان قلت بیژانی
دارد که گدید“ :تشبیه نمددن علی را به آدم در علم او برا این است که وداوند آمدوژت بژه آدم علژم و صژفت هژر
َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ٰ َ ُ َّ
ٰ
()3
و هم چنین نیست چی و نه حادثه و واقعه
چی را هم چنانکه در سدره بقره فرماید :و عُم آدم اْلسما لکها
ا مگر آنکه در ن د علی می باشد علم آن و فهم درک و استنباط معنا آن”.
(به واسطه همین علم الهی بدد که حار آدم مخلع بخلعت والفت آمد که وداوند در آیه  28سدره (2بقژره) وبژر
َْ
َ َ
می دهد که فرمدد :إ ِّین ٰ
جا ِعل ِف اْل ْر ِض خ ُِیفه (.)4
ِ
پس هر انسان با ذوقی از این تشبیه آن حار علی را به علم آدم ،می فهمد که چدن آن علم سبب افالیت آدم و
برتر و مسجددیت او بر مالیکه و صاحب مقام والفت گردید علی
والفت بعد از واتم االنبیاء

هم افای و برتر از همة والیق و واجد مقام

می باشد.

____________________
 -1هر کس می وداهد نظر کند آدم را در علمش (یعنی از کمیت و کیفیت علم آدم بهره مند گردد) ،به علم علی تدجه کند و هر کس کژه
می وداهد حقیقت تقدا ند را (که بهترین صفا او بدده) یا حکم و حکمت او را به بیند و ولژت و حلژم ابژراهیم و هیبژت مدسژی و
عباد عیسی را ببیند ،پس نظر کند بسد علی بن لبی طالب
 -2پس به درستی که در علی

(.شر نهج البالحه ،ج ،3ص -168فاایی الصحابه بیهقی ،ص.)43

ندد وصلت از وصال انبیاء می باشد که وداوند در او جمع کرده ،نه در حیر او.

 -3آیه  23سدره (2بقره) :ودا عالم همه اسما را بآدم تعلیم داد.
 -4آیه  28سدره (2بقره) :من در زمین ولیفه وداهم گماشت.
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بر کفِّار شدید و بر مژؤمنین ریژدف
و تشبیه نمددن علی را بند در حکمت آن کانِّه می وداهد برساند که علی
َ َّ َ َ َ ُ َ ٰ ُ َ َ ْ ُ ٰ
َ
َْ
ار ُرْحٰا ُ بَین ُه ْم (( )1این ودد دلیی
ف
بدده؛ هم چنانکه وداوند در قرآن او را وصف نمدده و ِ
اَّلی معه أ ِش ا َع الک ِ
نازل گردیده چنانچه قبال عرض نمددم).
است بر آنکه این آیه در وصف علی
َ ِّ َ َ ْ َ َ ْ َ
ٰ َ ُ
اْل ْر ِض ِمن َ
و ند نسبت به کفار بسیار شدید بدد ،چنانچه در قرآن وبر می دهژد َو قنال نننح رب ل ٰ تنذر َع
ْ
َ
الٰکٰفِ ِری َ دیٰارا (.)2
را به حلم ابراهیم ،برا آن است که در قرآن ابراهیم علی نبیّنا و آله و
و تشبیه نمددن علی
َ ََ
َّ
یم ْل ٰواه َح ُِیم (.)3
وصف نمدده که ِإ ِإب ْ ٰرا ِه
این تشبیها می رساند که علی

را باین صفت

متخلِّق باوالق انبیاء و متِّصف بصفا اصفیاء بدده -انتهی.

پس آقایان محترم ،اگر قدر منصفانه دقیق شدید ،می بینید از ماامین این حدیث شریف که مجمژع علیژه فژریقین
جامع جمیع صفا عالیه ممکنه است که هژر صژفتی از

(شیعه و سنی) می باشد ،مستفاد می شدد که امیر المؤمنین

و  ،مساو بهترین صفا انبیاء می باشد ،پس علی القاعده بایستی که از حیث جامعیت افای سلسژله جلیلژه نبدیّژه
باشد.
بر انبیاء عظام(به اسژتثناء وژاتم االنبیژاء

و این حدیث ودد دلیی دیگر است بر افالیّت علی

)؛ زیژرا

وقتی با هر یک از انبیاء عظام در فایلت و وصلت مخصدصه به آن نبی مساو باشد و بفاایی و وصال دیگران نیژ
اوتصاص داشته باشد ،الزم می آید که افای از همه انبیاء باشد.
چنانچه ودد محمد بن طلحه شافعی در مطترب الرسؤول بعد از نقی حدیث ،تصریح به این معنی نمژدده و تدضژیحاً
گدید“ :رسدل اکرم

ثابت نمدده است برا علی

به این حدیث ،علمی شبیه علم آدم و تقدایی شبیه تقژدا

ند و حلمی شبیه حلم ابراهیم و هیبتی
____________________
 -1آیه  ،23سدره (48فتح) :کسانی که با او هستند در برابر کفار سر سخت و شدید ،و در میان ودد مهربانند.
 -2آیه  ،23سدره (31ند )“ :پروردگارا ،هیچ یک از کافران را بر رو زمین باقی مگذاز!”
 -3آیه  115سدره (3تدبه) :به درستی که ابراهیم هر آینده بردبار بدد( .کفایة الطالب ،ص.)122
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شبیه هیبت مدسی و عبادتی شبیه عباد عیسی تا آنجا که گدید“ :و تتلرال ه الرصفت الری الوج الرتلی حی شبّههت
بهؤنء النوبیتء الراجسلین من الرصفت

الرا کر ” (.)1

آیا ممکن است در امت مرحدمه ،کسی را پیدا کنید از صحابه و تابعین و حیره که واجد تمام صفا حمیده و اوالق
پسندید انبیاء عظام باشد حیر از امیر المؤمنین ،علی بن لبی طالب

در حالتی که این معنی مدرد قبژدل و اعتژراف

رجال ب رگ از علما وددتان می باشد؟
چنانچه شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب  42ینابیع المدد ( )2از مناقب ودارزمی از محمّد بن منصدر نقی می نمایژد

که گفت شنیدم از احمد بن حنبی(امام حنابله اهی سنِّت که می گفت :مت اتء نحد من الرصحتبه من الرفضتئل مثال مات
رتلیّ بن أبی طترب) (.)3
و محمّد بن یدسف گنجی شافعی در باب  2کفایة الطالب مسنداً از محمّد بن منصدر طدسی بژه ایژن طریژق از امژام
احمد نقی نمدده که گفت :مت اتء نحد من الصحتب سرل الرلّه مت اتء رتلیّ بن أبی طترب (.)4
قدل با فالیت امیر المؤمنین

اوتصاص به امام احمد ندارد ،بلکه اکثر علما منصف شما تصدیق این معنژی را

نمدده اند؛ چنانچه ابن ابی الحدید معت لی در شج وه الربالغه گدید :الوّه

کتن الوری بتنمج و الح ّ ن علی وااه

الرنص بل علی واه النفضلیّه فتوّه الفضل الربشج بتد سرل الرلّه و الح ّ بترخالفه من اایع الراسلاین (.)5
شما را به ذا ذو الجالل پروردگار عالمیان قسم! قدر منصفانه فکر کنید ،ببینید آیا بی انصافی نیست که فقط رو
عاد و تقلید از اسالف و گذشتگان ،بدون
____________________
 -1بلند می کنند این اوصاف حمیده علی

را به منتها درجه رفعت و علد ،زیرا که پییمبر تشبیه کرده است آن حاژر را بژه انبیژاء

مرسلین از حیث صفا (.کفایة الطالب ،ص -122مطالب السؤول ،ص.)123

 -2ینتبیع الرار  ،ج ،1باب  ،42ص -363منتقب خرال

زمی ،ص.4 ،34

 -3نیامده است از برا احد از صحابه از فاایی مثی آنچه برا علی بن لبی طالب
 -4نیامده است از برا احد از اصحاب رسدل ودا آن چی
 -5علی

آمده است.

که برا علی بن لبی طالب آمده است.

اولی و احق به امر والیت بدد ،از جهت افالیت نه از جهت نص؛ زیرا که او افاژی تمژام بشژر بژدد بعژد از رسژدل وژدا
و سلم و احق بمقام والفت از تمام مسلمانان(.شر نهج البالحه ،ج ،1ص.)142
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فکر و تأمی کسانی را که فاقد این صفا بدده اند ،مقدم دارند بچنین شخصیت ب رگی بدون دلیی و برهان؟ آیا عقالء و
فاالء بمقدار فکر و فهم گذشتگان نمی وندند که رو سیاست و دسته بند افای امت را وانه نشین نمدده و مفادل
بتمام معنی را بر مسند والفت بر قرار نمایند و ال اقی در سقیفه ،آن ب رگدار را برا شدر در امر ب رگی مانند والفژت
وبر ننمایند.تا بکلی متروک گردد؟!
مخترفین گریند تاس

بتاات ح الس ؟

حتفظ :ما بی انصافیم یا جنابعالی که می فرمایید بدون دلیی و برهان اصژحاب پییمبژر ،دیگژران را مقژدم دانسژته و
والفت را برده اند .واقعاً شما همه ما را بی فکر و نادان و مقلد بی پروپا فرض کرده ایژد! کژدام دلیژی بژاالتر از دلیژی
اجماع است که تمام صحابه و امت اجماعا بر والفت ابی بکر حکم نمدده و تسلیم شدند حتِّی مدالنژا علژی کژرم اللِّژه
وجهه؟ بدیهی است اجماع امت ،حجّه است و اطاعت آن اجماع واجب؛ زیرا که رسدل ودا

فرمژدد :ن تجتااع

المتی علی الرخطتء؛ ن تجتاع المّتی علی الرضالره)1( .پس ما کدرکدرانه دنبال اسالف و گذشتگان ودد نرفته .وقتی تمام
امت روز اول بعد از وفا پییمبر اجماعاً صحّه بر والفت ابی بکر گذاردند و ما در مقابی امر واقع شده قژرار گژرفتیم،
الزمه عقی است که بایستی مطیع صرف باشیم.
العی :اصال بفرمایید دلیی بر حقِّانیّت والفت بعد از رسدل اکرم چیست؟ یعنی والفت بچه دلیی ثابت می گردد؟
حتفظ :بدیهی است ب رگتر دلیی بر اثبا وجدد ولیفه بعد از رسدل ودا

اجماع تمام امت می باشد.

عالوه بر دلیی اجماع که زاند هر عاقی و دانایی را ب مین تسلیم فرود می آورد ،کبر سن و شژیخدویّت اسژت کژه
حق تقدم را به لبی بکر و عمر داده و علی کرم اللِّه وجهه با تمام فای و کمال و ن دیکی برسدل اللِّه

کژه مژدرد

قبدل تمام امّت است ،به واسطه صیر سن و جدانی ،عقب ماند و انصافاً حق نبدد جدان ندرسی تقدّم بر کبژار از صژحابه
پیدا نماید و ما این عقب افتادگی را از حیث والفت برا علی کرم اللِّه وجهه نقص نمی دانیم؛ چدن که افالیّت
____________________
 -1امت من اجتماع بر وطا و ضاللت و گم راهی نمایند(.تفسیر راز  ،ج ،14ص.)13

483

آن جناب عند العمدم ثابت است.

و نی حدیثی که ولیفه عمر رضی اللِّه عنه نقی نمدده که فرمدد :ن یجتاع الرنبر و الرال

فی الهل بیا والحاد.

()1

علی -کرم اللِّه وجهه -را از مقام والفت ساقط نمدد ،چدن علی اهی بیت رسدل ودا بدده است ،لذا نمژی شژد واجژد
مقام والفت گردد.
العی :ویلی اسباب تحیّر و تعجّب است وقتی این قبیی دالیی از مثی شما مردمان دانشمند فهمیده ،شنیده می شژدد
که تا چه اندازه تحت تأثیر عاد قرار گرفته اید که چشم بسته بدون تفکِّر ،حق را پشت سر انداوته و تفدّه به دالیلژی

می کنید که یضح

به الرثکلی می باشد .ودد شما هم اگر قدر فکر کنید ،می دانید که این قبیی دالیی پدچ و تشبّث

بحشیش است.
ولی تأسف در اینجا است که آقایان حاضر نمی شدید ساعتی لبژاس تعصّژب و تسژنِّن را از وژدد دور و در دالیژی
علماء ب رگ شیعه مقابی دالیی بی پروپا ،منصفانه تعمّق و تدقِّق نمایید.
نه عدام شما بی وبر از دالیلند ،بلکه هرکجا با علماء شما صحبت نمددم ،آنها را بی وبر از دالیی امامیّه و حژرق در
تعصّب دیدم .این نیست مگر از جهه آنکه کتابها معتبر اکابر متکلمین و محدثین از علماء شیعه در کتابخانه ها شژما
برا مطالعه دیده نمی شدد ،بلکه یکدیگر را منع می کنند از مطالعة آن کتب بعندان کتب ضالل!
من وددم در بصره و بیداد و شام و بیرو و حلب ،یعنی بالد سنِّی وانه در بازار کتاب فروش ها ،نام هژر یژک از
کتب معتبره علما شیعه را پرسیدم گفتند ،نمی شناسیم .بلکه کتب عالیه ا را که علمژاء اهژی تسژنِّن در اثبژا مقژام
والیت و تعریف عتر و اهی بیت پییمبر ندشته و چاپ شده است ،بمعرض فژروش نمژی گذارنژد و اگژر هژم گژاهی
تصادفاً به کتابی از کتب شیعه برودرد نمایید ،چدن با نظر کینه و عداو مطالعه می نمایید ،به قسمی عصبانی و متژأثر
می شدید که نمی وداهید بهاضمه علم و منطق و انصاف وارد نمایید تا کشف حقیقت گردیده،
____________________
 -1نبد و سلطنت در یک وانداده جمع نخداهد شد(.ابدبکر بن ابی قحانه ،ص.)322
 -2مطلب بی پایه ا که مادر داغ دیده به آن می وندد.
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نتیجه کامی به دست آید .ولی بر عکس از طرف ما جامعه شیعیان ،هیچ مانعی برا نشر کتب علماء شما وجدد نژدارد؛
بلکه کتب معتبره و تفاسیر که بقلم علما شما صادر گردیده و همچنین کتب ادبی و علم الحژدیث از آنهژا در بژازار
شیعیان برا فروش آماده و در منازل و کتابخانه ها عمدمی و شخصی مدرد مطالعه و اوذ نتیجه می باشد.
اینک داعی نظر بدظیفه ب رگی که عهده دارم ،ناچارم برا جلب نظر آقایان روشن فکژر کژه تصژدر ننماینژد واقعژاً
دالیی شما متقن و حیر قابی ردّ است ،به اقتاا وقت مجلس مختصراً جداب عرض نمایم.
نیل بج

الاات

اوالً فرمددید اجماع امت حجّه و دلیی محکم است به استناد حدیثی که شاهد آوردید .البته شما ودد بهتر می دانیژد
که لفظ امت اضافه شده بر یا متکلم ،افاده عمدم می کند .پس معنا حدیث (بر فرض صحت آن) چنین می شدد کژه
تمام امت من اجتماع بر وطاء و گمراهی نمی کنند.
یعنی هرگاه کافِّة امت پییمبر اتفاق بر امر نمددند ،آن امر وطاء نمی باشد .ما هم این مطلژب را قبژدل داریژم کژه
اجتماع تمام امت بدون استثنا فرد  ،منتج نتیجه وداهد بدد؛ زیرا که وداوند از وداصّ این امت قرار داده که پیدسته
در میان آنها طایفه ا باشند که حق با ایشان و ایشان با حق می باشند؛ یعنی حجّه و نماینده ودا حتماً در میژان آنهژا
می باشد و قطعاً در مدقع اجتماع جمیع امت ،آن طایفه اهی حق و حجّه ودا در میان آنها وداهند بدد و مژانع وداهنژد
شد که امت راه وطاء و ضاللت بپیمایند.
اگر قدر دقیق شدید و ودب فکر نمایید ،وداهید دید که این حدیث (بر فرض صحت) ابداً داللت ندارد بر ثبژد
آنکه رسدل اکرم

حق تعیین والفت را (از ودد ساقط) و به امت واگذار نمدده باشد.

و اگر قدل و عقیده جناب عالی صحیح باشد که آن حار صاحب دین کامی و اکمی با بیان ن تجتاع المتی علای
الرخطتء و یا علی الرضالره ،حق تعیین والفت را از ودد ساقط و به امت واگذار نمدده باشد (و حال آنکه همچد داللتی
ابدا ندارد) ،قطعاً
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این حق عمدم امت است؛ یعنی مسلمین عمدماً چدن در امر والفت ذ نفعند ،لذا در رل والفت باید همگی دوالژت
داشته باشند؛ یعنی بعد از وفا رسدل اکرم

بایستی جمیع امت جمع گردند و شدر نمایند یک فرد کاملی را برل

اجماع عمدم امت ،به والفت برقرار نمایند .اینک از شما سؤال می نمایم که آیا در آن چنژد روزه وفژا رسژدل اللِّژه
در سر پدشیده کدچکی به نام سقیفه که ندا والفت ابی بکر بر وداست ،چنین اجماعی که تمام مسلمین متِّفقژاً
رل داده باشند ،واقع شده یا ویر.
حتفظ :بیان حریبی فرمددید .در مد دو سال و اند که ابی بکر رضی اللِّه عنه بمسژند والفژت بژر قژرار گردیژد،
عمدم مسلمین در تحت تبعیت و انقیاد فرمانبردار از ایشان نمددند .این ودد معنی اجماع است که دلیژی بژر حقِّانیّژت
است.
العی :واقعاً در جداب میلطه فرمددید .سؤال مخلص راجع به تمام دوره والفت ابی بکر نبدد بلکه عرض کژردم در
سقیفه ()1بنی ساعده در وقت رل دادن بخالفت ابی بکر اجماع امت علی القاعده دوالت داشتند یا فقط چند نفژر کژه
تشکیی دستة کدچکی را می دادند در آن سر پدشیده کدچک رل دادند و بیعت کردند.
حتفظ :بدیهی است آن عده قلیی کبار از صحابه بددند ،ولی بمرور اجماع واقع شد.
العی :بسیار ممندن شدم که مطلب را پیچ ندادید و حقیقت را بیان نمددید .شما را به ودا انصاف دهید! رسدل وژدا
که اولی و احق بدد باینکه صراط مستقیم و راه راست را برو امت باز نماید ،این حق ب رگ را از گردن ودد ساقط و
بامت واگذار نمدد که فقط چند نفر سیاست باز نمایند یکی از آنها با دیگر بیعت نماید ،چند نفر دیگر از رفقا هژم
بیعت نمایند (و قبیله اوس رو عداوتی که با قبیلة و رج از قدیم داشتند و اینکه مبادا آنها جلد بیفتند و سعد بن عباده
امیر گردد بیعت نمایند) ،بعد مردم بمرور از ترس و یا طمع تسلیم گردند و
____________________
 -1سقیفه سر پدشیده ا بدد از قبیله بنی ساعده انصار که در مداقع مهم محی شدر و اجماع آنها بدد.
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حکدمتی بر قرار گردد که امشب جنابعالی نام آن چند نفر را اجماع بگذارید! آیا سایر مسلمین متفرق در بژالد مکِّژه و
یمن و جدّه و طایف و حبشه و سایر مداین و قراء از امت مرحدمه نبددند حق نظر و رل در تعیین والفت نداشتند؟
اگر دسیسه ا در کار نبدد و سیاست باز و قراردادها قبلی منظدر نبدد و این دلیی شژما حژق بژدد ،چژرا صژبر
نکردند تا نظر جمیع مسلمین را در امر با عظمت والفت اوذ نمایند تا اجماع جمیع امت مصداق حقیقت پیژدا نمژدده،
ضاللت و گمراهی در او راه نداشته باشد.
چنانچه در میان تمام ملی راقیه( )1جهان معمدل است برا تعیین ریاست جمهدر یا پیشدا ،استعالم عمدمی می نمایند
و برل عمدم ملت اوترام می گذارند رل و نظر اکثر ملت مدرد عمی قرار می گیرد.
اگر به تاریخ جهان مراجعه نمایید ،چنین تشکیی بی اساس و تعیین رییسی که به دست چند نفر برگ ار شژدد ،نمژی
بینید ،بلکه جهان داران متمدن و دانشمندان با فکر باین عمی وندان اند.
و اعجب از هر عجب آنکه تشکیی چنین دستة کدچکی را در یک سر پدشیده کدچک ،اجماع نام گذار کنند و بعد
از ه ار و سیصد و سی و پنج سال هندز هم رو این حرف و عمی حلط و بی پروپا تعصّژبا پژا فشژار و ایسژتادگی
نمایند و بگدیند اجماع امت دلیی بر حقِّانیّت والفت است یعنی چنین اجماعی که دسژتة کدچژک چنژد نفژر در سژر
پدشیده سقیفه جمع شدند و مقدرا یک ملت و امت را بدست یک نفر دادند ،حق و بایستی حتماً مژدرد تبعیژت قژرار
گیرد؟!.
حتفظ :چرا بی لطفی می کنید .مراد از اجماع ،اجماع عقال و کبار از صحابه بدد که در سقیفه واقع شد.
العی :اینکه فرمددید مراد از اجماع ،اجماع عقال و کبار از صحابه بدده ،محض تحکِّم و بی دلیی و منطق است؛ زیرا
شما دلیلی ج این حدیث ندارید بفرمایید از کجا این حدیث که محی اتِّکا شما است ،عقالء و کبار صژحابه بیژرون
می آید؟ شما حدیث را بخیال ودد معنی می کنید ،که عقالء و دانشمندان با نظر
____________________
 -1آزاده
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عجیب به آن می نگرند و حال آنکه عرض کردم یاء نسبت در امّتی عمدمیت را می رسژاند ،نژه وصدصژیت عژد
قلیلی از صحابه را و لد آنکه عقالء و فاالء باشند.
بر فرض تسلیم به فرمدده شما (که مراد اجماع عقالء و کبار اصحاب بدده است) ،آیا عقالء و کبار از صحابه همژان
عدّه ا بددند که در سر پدشیده کدچک سقیفه به پیشدایی ابی بکر و عمر و ابد عبیده گدر کژن (جژرِّا ) رل دادنژد و
بیعت نمددند؟
آیا در سایر بالد مسلمین ،عقال و ب رگان صحابه نبددند؟ آیا تمام عقال قدم و کبار از صحابه ،حین وفا رسدل اکرم
در مدینه آن هم در سر پدشیده کدچک سقیفه جمع بددند و همگی اجماع بر این امر نمددند که امشب دلیی شما
باشد؟!
حتفظ :چدن امر والفت مهم بدد و ممکن بدد دسیسه هایی به کار رود ،فرصت آنکه مسلمین بژالد را وبژر بدهنژد
نبدد ،لذا ابی بکر و عمر رضی اللِّه عنهما وقتی شنیدند عدّه ا از انصار در آنجا جمعند ،بژا عجلژه وژدد را رسژانیدند
صحبتهایی نمددند عمر که مرد سیاست مدار بدد ،صال امت را چنان دید با ابی بکر بیعت نماید .عدّه ا هم تبعیژت
نمدده بیعت نمددند ،ولی جمعی از انصار و قبیله و رج پیرو از سعد بن عباده نمدده ،بیعت ننمژدده از سژقیفه وژارج
شدند ،این بدد جهت عجله در این کار.
العی :پس وددتان تصدیق نمددید ،چنانچه جمیع مدروین و اکابر علماء وددتان هم تصژدیق نمژدده انژد در روز
سقیفه که اول کار بدد ،اجماعی واقع نشد .ابی بکر رو حسن سیاست به عمر و ابد عبیده جرا تعارف کرد ،آنهژا هژم
تعارف را برگرداندند و گفتند“ :تد اوال و الیق هستی”رو سیاست فدر بیعت نمددند .چند نفر حاضر هم که عدّه ا
از قبیلة اوس بددند ،رو سابقه عداوتی که با و رجی ها داشتند ،برا آنکه آنها جلد نیفتنژد و سژعد بژن عبژاده امیژر
نگردد ،بیعت نمددند تا بعدها بمرور تدسعه پیدا نمدد .و حال آنکه دلیی اجماع اگر متقن بدد ،می بایستی صبر کننژد تژا
همگی امت (یا عقالء به قدل شما) جمع شدند و در میان شدر عمدم اوذ رل شدد تا مسأله اجماع صدر حقیقت پیدا
کند.
حتفظ :عرض کردم بداسطه آنکه دسیسه هایی در کار بدد ،دو قبیله اوس و و رج در سقیفه جمع بددند و میان ودد
ن اع داشتند ،و هر یک می وداستند امار
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و حکدمت مسلمین را از ودد معین نمایند .بدیهی است کدچکترین حفلت ،به نفع انصار تمام می شد و دست مهاجرین
از کار کدتاه می گردید؛ به همین جهت ناچار بددند تعجیی در عمی نمایند.
العی :ما هم حمض عین نمدده ،به گفته شما تسلیم می شدیم و از فرمدده وددتان اتخاذ سند می کنیم و بنابر آنچژه
مدروین وددتان مانند محمد بن جریر طبر در تت ی ودد و دیگران ندشته اند مسلمانان در سقیفه برا شدر در امر
()1

والفت جمع شدند ،بلکه دو قبیله اوس و و رج می وداستند برا وددشان تعیین امیر نمایند.

ابی بکر و عمر ودد را بمجلس مخاصمه آنها رسانیده و از این اوتالف بنفع ودد بهره بردار نمددند و اگژر واقعژاً
برا امر والفت و شدر در این امر ب رگ جمع شده بددند ،بایستی همه مسلمانان را وبر می دادند که بژرا دادن رل
حاضر شدند.و چنانچه بفرمدد شما
گفتگری الستمه بت بتزیگجهت
فرصت وبر دادن تمام مسلمین نبدد و وقت می گذشت ،ما هم با شما هم صدا شده و مژی گژدییم بمکژه و یمژن و
طایف و سایر بالد و والیا مسلمین دست رس نداشتند .آیا به اردو اسامه بن زید هم که ن دیک مدینه بژدد دسژت
رس نداشتند که ب رگان صحابه را که در اردو بددند ،وبر نمایند بیایند و با آنها شدر نمایند که یکی از آنهژا بلکژه فژرد
مؤثر از جمعیت اردو مسلمانان امیر لشکر اردو اسامه بن زید بدد که رسدل اکرم او را امیر بر اهی اردو قرار داد که از
جملة آنها ابی بکر و عمر بددند که در تحت امار اسامه بددند ،که وقتی شنید دسیسه ا بکار رفته و به دست سه نفر
ولیفه تراشی شده و بدون شدر و اطالع آنها با یک نفر بیعت نمددند ،سدار شد آمد در مسجد که تمام مدرّوین ندشژته

اند ،فریاد زد“ :الین چه غرغتیی الس بجپت وار الید؟ بت الاتز کی شات خلیفه تجالشی وار ید شاات چناد وفاج چاه
کت بر ید بدون شر مسلاتوتن و کبت صحتبه و الاات آوهت تتیین خلیفه وار ید؟”
عمر جهت استمالت پیش آمد گفت“ :اسامه کار تمام شده بیعت واقع گردیده .شق عصا منما ،تد هژم بیعژت بنمژا”.
اسامه متییر شد گفت“ :پییمبر مرا بر
____________________
 -1تاریخ طبر  ،ج ،2ص.453
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شما امیر قرار داده بدد و از امار هم ع ل نگردیدم ،چگدنه امیر که رسدل ودا

بر شما بامژار و ریاسژت

برگ یده بیاید در تحت امر و بیعت مأمدرین ودد قرار گیرد تا آور محاجّه که نمی وداهم زیاد طدل کالم بدهم حژرض
شاهد حال بدد.
اگر بگدیید اردو اسامه هم از شهر مقدار دور بدد وقت می گذشت ،آقایان از سقیفه و مسجد تا وانة پییمبر هژم
مسافت بسیار بدد؟ چرا علی

را که به اتفاق فریقین عاد مؤثر در میان مسلمانان بدد و عباس عمّ اکژرم پییمبژر و

تمام بنی هاشم که عتر و مدرد تدصیه رسدل اللِّه

و عدیی القرآن بددند و کبار صحابه که در آنجا بددند ،وبژر

نکردند بیایند و از رل آنها استفاده نمایند؟
حتفظ :گمان می کنم اوضاع بقسمی وطرناک بدده که فرصت حفلت و بیرون آمدن از سقیفه را نداشتند.
داعی :بی لطفی می فرمایید ،فرصت داشتند ولی عمداً نخداستند علی

و بنی هاشم و کبار صحابه را که در وانه

جمع بددند وبر نمایند.
حتفظ :دلیی شما بر تعمّد عمی آنها چه بدده.
العی :ب رگترین دلیی آنکه ولیفه عمر تا در وانه پییمبر آمد ،ولی داوی نشد که علژی

و بنژی هاشژم و کبژار

صحابه مجتمع در آن وانه با وبر نشدند.
حتفظ :قطعاً این مطلب از ساوته ها روافض است.
العی :باز بی لطفی فرمددید .کسی این مطلب را نساوته ،ودب است مراجعه نمایید بژه تات ی بژ رگ محمژد بژن
جریر طبر که از اکابر علما وددتان در قرن سیم بدده است که می ندیسد“ :عمر آمد بدر وانه ،پییمبر داوی نشژد،
پییام داد بابی بکر زود بیا کار الزم دارم .ابی بکر گفت :الحال وقت ندارم .باز پییام داد امر مهمّی پیش آمده ،وجدد تژد
الزم است .ابی بکر بیرون آمد .محرمانه قایه اجتماع انصار را در سقیفه به او وبر داد و گفت :الزم است بفدریژت بژه
آنجا برویم .دو نفر رفتند در راه ابد عبیده(گدرکن)را هم با ودد بردند” ( )1تا سه نفر تشکیی اجماع امژت بدهنژد و
امشب مدرد اتِّکاء شما باشد .شما را بخدا انصاف دهید! اگر دسیسه و قرار داد در کار نبدده،
____________________
 -1تاریخ طبر  ،ج ،2ص.456
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عمر تا در وانة پییمبر رفت ،چرا داوی نشد که حادثه وارده را بسمع تمام بنی هاشم و کبار صحابه برساند و از همگی
استمداد نماید؟ آیا ابی بکر عقی کی منحصر بفرد در امت پییمبر بدد! و دیگران از صحابه و عتر پییمبر بیگانه بددنژد
که نباید از این حادثه با وبر شدند؟
چشاااا بااااتز و گاااار

حیاااااااجت الز چشااااااا بنااااااادی خااااااادال

بااااتز و الیاااان عااااای

آیا این اجماع ساوتگی شما که جمیع مدروین وددتان ندشته اند ،به دست سه نفر(ابی بکر و عمر و ابژد عبیژده -
قبرکن  -جرِّا ) برقرار شد؟
آیا در کجا دنیا این عقیده قابی قبدل است که اگر سه نفر و یا دسته بیشتر در شهر و لد پایتخت مملکژت جمژع
شدند ،بر فرض که اهی آن شهر اجماع هم نمددند بر وجدد فرد بریاست و سلطنت و یا والفت بژر سژایر عقژال و
علما و دانشمندان بالد دیگر ،واجب است تبعیت از آنها بنمایند؟
یا رل یک دسته از عقالء که منتخب از جانب سایرین هم نباشند ،بر سایر عقال مطاع باشد .آیا وفه کژردن افکژار
یک ملت در مقابی هد و جنجال و تهدید دسته ا جای است؟!
آقایان انصاف دهید! اگر جمعی هم بخداهند حرف حق ب نند و مباحثا و انتقادا علمی و عملی کننژد و بگدینژد
این والفت و اجماع ساوتگی مطابق هیچ قاندنی از قدانین آسمانی و زمینی مشروع نیست ،آنها را رافای و مشرک و
نجس بخدانند قتلشان را واجب بدانند و از هیچ ندع تهمتی درباره آنها فروگذار ننمایند!
شما می فرمایید پییمبر امر والفت را به امت (یا بقدل شما بعقال امت) واگذار نمدد .شما را بخدا انصاف دهید امت
و عقال امت فقط سه نفر بددند (ابی بکر و عمر و ابد عبیده  -قبر کن  -جرا )که با یکدیگر تعارف نمژدده ،دو نفژر کژه
تسلیم بیک نفر گردیدند ،بر عامه مسلمانان واجب است راه آنها را بپیمایند و اگر بعای گفتند این سژه نفژر هژم ماننژد
سایر امت و صحابه بددند ،چرا با همه اصحاب شدر ننمددند آنها کافر و مردود و مهدور الدّم گردند؟
والقع وشدن الاات بتتفت فجیقین
آقایان اگر قدر فکر کنید و جامة تعصّب را بر کنید و در اطراف اجماع فکر
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کنید ،به ودبی می دانید ما بین اقلیّت و اکثریّت و اجماع فرق بسیار است.
اگر مجلس شدر برا امر مهمّی منعقد گردد عدّ کمی رل بدهند ،می گدیند :اقلیّت مجلس چنین رل داد و اگژر
بیشتر آنها رل دادند ،می گدیند :رل اکثریّت بدد و اگر همگی به االتفاق در یک جلسه رل دادند ،می گدیند :اجمژاع
واقع شد؛ یعنی حتی یک نفر هم مخالف نبدد.
شما را به ودا قسم در سقیفه و بعد در مسجد و بعد در شهر مدینه چنین اجماعی به والفت ابژی بکژر رل دادنژد؟
اگر حق رل را مطابق وداسته شما جبراً از تمام امت سلب نماییم و با شما هم آواز شدیم و بگژدییم مژراد از اجمژاع
همان عقال کبار صحابه مرک اسالمی؛ یعنی مدینه مندره کفایت می نمدد ،شما را به ذا پروردگار قسم مژی دهژم! آیژا
اجماعی که تمام عقال مدینه و کبار از صحابه متِّفقاً رل به والفت ابی بکر داده باشند واقع شد؟! آیا همژان جماعژت

کمی هم که در سقیفه حاضر بددند ،همگی رل دادند .قطعاً جداب منفی است! چنانچه صاحب مرالقا

وژدد معتژرف

است در والفت ابی بکر اجماعی واقع نشده ،حتِّی در ودد مدینه و از اهی حیِّ و عقد؛ زیرا که سعد بن عباده انصژار
و اوالد او و وداصّ از صحابه و تمام بنی هاشم و دوستان آنها و علی بن لبی طالب

تا شش ماه مخالفت نمدد زیر

بار نرفتند.
واقعاً از رو حقیقت و انصاف وقتی مراجعه به تاریخ می کنیم ،می بینیم که در ودد مدینه مندّره هم که مرک نبژد
و حکدمت اسالمی بدده ،چنین اجماعی که عمدم عقالء و صحابه حاضر در مدینه در تعیین والفت ابی بکر متِّحداً رل
داده باشند ،واقع نگردید.
حالب روا ثقا و مدروین ب رگ وددتان از قبیی امام فخر راز و جالل الدین سیدطی و ابن ابی الحدید معت لی
و طبر و بخار و مسلم و حیر آنها بعبارا مختلفه رسانیده و نقی نمدده اند که اجماع کامژی در وژدد مدینژه واقژع
نگردید.
عالوه بر آنکه تمامی بنی هاشم (که بستگان و عتر و اهی بیت رسدل اللِّه و عدیی القرآن بددند و نظر و رل آنهژا
اهمیت داشت) و بنی امیّه بلکه عمدم اصحاب به
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استثنا سه نفر در سقیفه ،مدقع رل دادن به والفت حاضر نبددند ،بلکه بعد از شنیدن کامالً مژدرد اعتژراض قژرار
دادند.
حتی جمعی از کبار صحابه از مهاجرین و انصار ،عالوه بر آنکه عمی بیعت سقیفه را مدرد انتقاد قرار دادند ،عژدّه ا

از رجال و ب رگان آنها به مسجد رفته و با ابی بکر احتجاجاتی نمددند مانند :سلاتن فت سیا البر ذ ّ غفت یا مقدال بن
السر کندیا عات یتسجا بجید النسلایا خترد بن ستید بن الرتت

المریا (الز مهتاجین)ا البر الرهیاث بان الرتیهاتنا

خ یاه بن ثتب ذو الرشهت تین (که سرل الکج الو ال ذو الرشهت تین رقب ال ) البر الیرب الوصت یا البی بان کتابا
سهل بن حنی ا عثاتن بن حنی ا (الز الوصت ) و هر یک از آنها در میان مسجد ،حجّت هژا شژافیه و بژراهین کافیژه
اقامه نمددند که این مجلس مختصر با ضیق وقت اجاز مذاکرا آنها را نمی دهد.
فقط برا ازدیاد بصیر و بینایی حاضرین و حایبین ،اتماماً للحجّة ،بدین مختصر بیان اکتفا نمددیم که بدانیژد دلیژی
اجماع بکلی باطی و بی اساس است که در ودد مدینه هم اجماع واقع نشد ،حتی اجماع اکابر اصحاب و عقالء حاضژر
در ودد مدینه هم دروغ محض است .فهرستی از بعض اسامی مخالفین والفت را از کتب معتبره وددتژان بعژرض مژی
رسانم.
و ی وار ن کبت صحتبه الز بیت البی بکج
ابن حجر عسقالنی( )1و بالذر در تت ی ( )2و محمّد واوند شاه در وضة الرصفت و ابن عبژد البژر در الساتیتتب( )3و
دیگران گدیند که سعد بن عباده و طایفه و رج و طایفه ا از قریش ،با ابی بکر بیعت ننمددند و هیجژده نفژر از کبژار
صحابه نی با ابی بکر بیعت ننمددند و رافای شدند و آنها شیعه علی بن لبی طالب بددند!!
اسامی آن هیجده نفر از این قرار بدد  .1سلمان فارسی  .2ابد ذر حفار  .3مقداد بن اسدد کند  .4عمار یاسژر .5
والد بن سعید بن العاص
____________________
 -1فتح البار  ،ج ،3ص.23
 -2انساب االشراف ،ص.383
 -3استیعاب ،ج ،3ص.333
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 .6برید االسلمی  .3ابی بن کعب  .8و یمه بن ثابت ذو الشهادتین  .3ابد الهیثم بن التیهان  .12سهی بن حنیف .11
عثمان بن حنیف ذو الشهادتین  .12ابد ایدب انصار  .13جابر بن عبد اهلل االنصار  .14حذیفه بن الیمان  .15سعد بن
عباده  .16قیس بن سعد  .13عبد اهلل بن عباس  .18زید بن ارقم .و یعقدبی در تت ی ودد می گدید:
قد تخل

عن بیته البی بکج قر من الراهتاجین و النوصت و مت ررالمع علی بن أبی طتربا منه الرتبتس بان عباد الراطلابا و

الرفضل بن الرتبتسا و الر بیج بن الرترال بن الرتت ا و خترد بن ستیدا و الراقدال بن عاجا و سلاتن الرفت سایا و البار ذ الرغفات یا و
عات بن یتسجا و الربجالء بن عتزبا و البی بن کتب.

یعنی قدمی از مهاجر و انصار تخلِّف و دور نمددند از بیعت ابی بکر و مایی شدند با علی بن لبژی طالژب

از

جمله آنها بددند عباس بن عبد المطلب و نه نفر دیگر که اسامی آنها را ذکر نمدده است.
آیا این افراد عقالء قدم و اکابر اصحاب و حالباً محی شدر رسدل اکرم
رسدل اللِّه

نبددند.آیا علی

و عباس عم اکرم

و ب رگان بنی هاشم از عقال قدم نبددند؟!

شما را به ودا انصاف دهید! چگدنه اجماعی بدده که بدون حادر و شدر و قبدل و تصدیق آنها صدر حقیقت بژه
ودد گرفته؟ فقط ابی بکر را تنها محرمانه از میان آن جمع بیرون ببرند.و دیگران از کبار صحابه را وبر ننماینژد و رل
آنها را نگیرند .آیا معنی اجماع می دهد یا دسیسه سیاسی در کار بدده؟!
پس عالوه بر اینکه اجماع تمام امت در بدو امر برا تعیین والفت منعقد نگردید ،اجماع تمام اهی مدینه هم نبدده،
بلکه بخروج سعد بن عباده و همراهانش ،اجماع تمام در سر پدشیده کدچک سژقیفه هژم واقژع نشژده بلکژه نخسژتین
کددتایی بدد که عالم اسالمیت بتاریخ بشر امانت سپرد!!
حدی ثقلین و سفینه
از همه اینها گذشته ،بنی هاشم و عتر و لهی بیت پییمبر هم که اجماع ایشان حتماً حجه بدده است ،باعتبار حدیث
مسلِّم بین الفریقین که در لیالی ماضیه با اسناد معتبره عرض نمددم که رسژدل اکژرم

اثلقُ کتاب اهلل و عَتیت

522

فرمژدد :این تنارک فنیکم

اهل بییت .ا تمسکتم بهما فق َننتم (و ف نسخه) ل تضُنا بع ها أب ا)1( .حاضر در سقیفه نبدده و مدافقژت بژا
والفت لبی بکر ننمددند (یعنی آنها را وبر نکردند که بآنجا حاضر شدند تا حقیقت اجماع حاصی شدد!).
و نی در حدیث مشهدر دیگر که معروف بحدیث سفینه است و در لیالی ماضیه با اسناد آن ذکر نمژددیم کژه رسژدل
لکرم

فرمدده :مثل اهل بییت کمثل سفینه ننح م تنسل بهم نیج و م ختُف عنهم هُک )2( ،مژی رسژاند کژه

همان قسمی که در طدفان و بالیا وارده نجا امت ند به تدسی سفینه ،بدده امّت من هژم در حژدادث و گرفتاریهژا
بایستی متدسّی و متمسّک بأهی بیت من گردند تا نجا پیدا کنند .هر کس از آنها تخلف و رو گژردان شژدد ،هژالک
وداهد شد.
و نی ابن حجر در صرالع ذیی آیه چهارم ،از ابن سعد دو حدیث نقی می کند در ل وم تدجه بأهی بیژت رسژالت و
عتر طاهره یکی آنکه پییمبر
ربه سبیال فُیتمسک بها (.)3

فرمدد :أنا و أهل بییت شجره ف اْلنه و أغصانها ف ادلنیا فم شا أ یتخذ ال

حدیث دوم آنکه فرمدد :ف ک خُف م امیت ع ول م اهل بییت ینفنن عن هنذا ّ
ادلین حترینف الضنال و
ّ
انتحال املبطُ و تأویل اْلاهُ أل و ا أئمتکم وف کم ال اهلل عز و جل فانظروا م تنف و (.)4
والصة این قبیی احادیث که در کتب معتبر وددتان بسیار رسیده ،این است که می رساند به امّت ،اگر از اهی بیژت
من دور نمددید ،دشمنان بر شما حالب و
____________________
( -1من دو چی ب رگ را در میان شما می گذارم که اگر باین دو چنگ زده و متمسک شدید ،هرگ گمراه نگردید و قطعا نجا می یابید
و این دو یکی قرآن کتاب آسمانی و دیگر عتر و اهی بیت هستند).
 -2مثی اهی بیت من مثی کشتی ند است؛ کسی که تدسی به آنها جست ،نجا می یابد و کسی که تخلف و دور از آنها بنماید ،هژالک
وداهد شد.
 -3من و اهی بیت من دروتی هستیم در بهشت که شاوها آن در دنیا است؛ پس کسی که وداهد راهژی بسژد وژدا پیژدا کنژد ،بایژد
تمسک بجدید به آنها(.صداعق ،ص.)152
 -4در هر دوره برا امت من عدولی هستند از اهی بیت من که زایی و دور می کنند از این دین تحریف گمراهان و انتحال مبطلین (یعنژی
ادعا مدعیان باطی) و تأویی جاهلین را .بدانید بدرستی که امامان شما پیشدایان شما هستند که واردکننده هستند شما را بسژد وژدا
تعالی ،پس نظر کنید چه کس را پیشدا نمایید( .صداعق ،ص)148
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گمراهتان می نمایند بدعت ها و رل و قیاسها به میان می آید ،باز نجا شما به وسیله اهی بیت من وداهژد بژدد،
آنها را از ودد دور و وددتان از آنها دور نگردید که هالک وداهید شد.
باالوره تمام آن اشخاصی که حادرشان در اجماع و بیعت و تعیین ولیفه مؤثر بدده ج ء متخلِّفین در بیعت بددنژد،
پس این چگدنه اجماعی بدده که صحابة کبار و عقالء قدم و عتر و لهی بیت رسالت حاضر در مدینه در آن شژرکت
نداشتند؟!
جا تردید نیست که اجماعی واقع نشد ،بلکه اکثریت هم وقدع پیدا ننمدد؛ چنانچژه ابژن عبژد البژر قرطبژی کژه از
ب رگان علما وددتان است در الستیتتب( )1و ابن حجر در الصتبه( )2و دیگران گدیند :سعد بن عباده انصار که مژدعی
مقام والفت بدد بابی بکر و عمر ابداً بیعت نکرد و آنها هم متعرِّض او نشدند ،چدن صاحب قبیله بژدد از تژرس آن کژه
مبادا تدلید فساد شدد ،لذا سعد به شام رفت به روایت وضة الرصفت بتحریک یکی از عظما و ب رگان (کژه عنژد العقژال
معلدم است چه کس بدده که حکمش نافذ بدده) شبانه تیر بر او زدند و کشته شد و نسبتش را بژه اجنِّژه دادن د(ولژی
بروایت مدرّوین ،زننده تیر والد بن ولید بدد که بعد از کشتن مالک بن ندیره و تصرف عیال او در اوّل والفت ابی بکر،
میادب حاب ولیفه ثانی عمر بدد تا در دوره والفت او وداست ودد را ن د ولیفه پاک کند ،چنانکه کرد ،لذا شژبانه
با تیر او را زد معروف شد اجنِّه او را کشتند).
شما را به ودا آقایان عاد و تعصّب را کنار بگذارید و قدر فکر کنید! این چگدنه اجماعی بدده که علی بن لبژی
طالب

و عباس عمّ اکرم رسدل اللِّه و ابن عباس و تمام بنی هاشم ،عتر و اهی بیت پییمبر ،و بنی امیّژه و لنصژار

در او داوی نبددند.
حتفظ :چدن احتمال فساد می رفت و به تمام امت هم دسترسی نداشتند ،ناچار با عجلژه و شژتاب بژه همژان عژدّه
حاضر در سقیفه اکتفا نمدده بیعت ،نمددند
____________________
 -1استیعاب ،ج ،2ص.533
 -2االصابة ،ج ،3ص.56
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بعدها امّت تسلیم شدند.
العی :بر رجال و ب رگان صحابه و عقال قدم وارج از مدینه دست نداشتند .شما را بخدا انصاف دهید! اگر دسیسه
ا در کار نبدده ،چرا حاضرین مدینه را وبر نکردند در مجلس شدر حاضژر گردنژد؟! آیژا نظژر و رل عبژاس(شژیخ
داماد آن حار  ،و بنی هاشم و کبار صژحابه حاضژر در
و علی بن لبی طالب
القبیله)عمّ اکرم رسدل اللِّه
َْ
َ َْ ُ َ ُ
اْلب ْ َ
ار .
ص
و
ِ
مدینه الزم نبدد؛ فقط رل و نظر عمر و لبد عبید جرِّا کفایت از حال عمدم می نمدد فاعت ِربوا یا أ ِ
پس دلیی اجماع شما عمدماً و وصدصاً که عقال و کبار از صحابه از مهاجر و لنصژار در او شژرکت نکردنژد ،بلکژه
مخالفت هم کردند ،به کلی عاطی و باطی و از درجه اعتبار عند العقالء ساقط است؛ چدن اجمژاع عژرض کژردم ،آن را
گدیند که لحد از آن تخلف ننماید و در این اجماع ساوتگی شما به اقژرار علمژا و مژدروین وددتژان عمدمژاً و بژه

تصدیق وددتان جماعت عقال و علما عمدماً شرکت در رل دادن ننمددند؛ چنانچه امام فخر راز در وهتیاة النصارل
صریحاً گدید “ :خالف أبی بکج و عاج البدالً الاات والقع وشد تت بتد الز کشته شدن ستد بن عبت آوگت الاات
منتقد شد”.
نمی دانم چگدنه شما چنین اجماع معدومی را دلیی بر حقِّانیّت گرفتید ،پس جداب دلیی اولتان با همین مختصر بیان
باقتاا وقت مجلس داده شده.
بج قرل به الینکه چرن أبر بکج سنت الکبج بر به خالف بج قجال شد
و امّا دلیی دوم شما که فرمددید :چدن لبی بکر لسن از لمیر المؤمنین

بدد ،لذا حق تقژدم بژرا او بژدد در امژر

والفت ،بسیار مردود از دلیی اوّل پدچ تر و ماحک تر و بی معنی تر است.
برا آنکه اگر سن شرط در والفت بدد اکبر از لبد بکر و عمر بسیار بددند و محققاً لبد قحافه پدر لبد بکژر اکبژر از
پسرش بدد و در آن زمان حیا داشت .چرا او را ولیفه قرار ندادند؟!
حتفظ :کبر سن لبی بکر تدلم با لیاقت بدد؛ چدن شیخی جهان دیده و محبدب رسدل اللِّه وقتی در قدمی باشد ،جدان
نارسی را زمام دار نمی نمایند.
بت بر ن شیرخ الز صحتبه پیغابج علی ارالن ال الختیت می فجمر
العی :اگر امر چنین باشد که شما می گدیید که با وجدد پیرمرد آزمدده ،جدانی

523

را به کار ،آن هم کار ودا داده نباید گماشت ،این اعتراض اول برسدل ودا
رسدل اکرم

می رود که در حژ وه تبژدک وقتژی

عازم حرکت شد ،منافقین محرمانه قرار داد کردند که در حیاب آن حار در مدینه انقالبی برپژا

کنند ،فلذا برا اداره امر مدینه مرد کاردانی الزم بدد که بجا آن حار در مدینه بمانژد و بژا قژد قلژب و حسژن
سیاست ،مدینه را اداره و عملیا منافقین را ونثا نماید.
تمنِّا می کنم از آقایان محترم بفرمایید پییمبر چه کس را در مدینه بخالفت و جانشینی ودد برقرار نمدد؟
حتفظ :مسلِّم است که علی کرم اللِّه وجهه را ولیفه و نایب مناب ودد قرار داد.
العی :مگر لبد بکر و عمر و سایر پیر مردان از صحابه در مدینژه نبددنژد کژه رسژدل اکژرم

لمیژر المژؤمنین

جدان را ولیفه رسمی و جانشین ودد قرار داد و صریحاً فرمدد :الو خلیفتی فی الهل بیتی و ال هججتی

()1

پس آقایان در اقامة دالیی قدر فکر نمایید که مدقع جداب بالجداب نمانید! پس هژدف و مقصژد آن حاژر از
اینکه علی

را در عین شباب و جدانی با حادر شیدخ و کبار از صحابه امثال ابی بکر و عمر و دیگران به والفت

برقرار نمدد .تهیه جداب عملی برا امشب شما بدد که نگدیید با بدد شیخ جهان دیده جدانی را بکار نباید گماشت.
عمی رسدل اکرم

ب رگتر دلیی است که در تعیین والفت و ابالغ رسالت پیر و جدانی مدولیت ندارد.

اگر با وجدد پیران سالخدرده ،جدان ندرس را نباید بکار گماشت ،پس چرا در مدقع فرستادن آیا اول سدره برایت
بر اهی مکِّه که قطعاً در چنین مدارد وجدد پیرمرد سالخدرد با تدبیر و جهان دیده ا الزم بدد که با حسن سیاسژت
اداء وظیفه نماید ،رسدل اکرم

ابی بکر پیر مرد را از وسط راه بر گردانیده و علی جدان را مأمدر آن کژار بژ رگ

کرد ،به عذر اینکه ودا فرستاده که ابالغ رسالت مرا
____________________
 -1تد ولیفه من هستی در اهی بیت من و در مدینه که وانه و محی هجر من است.
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نباید بنماید مگر ودد یا یک نفر مثی ودد .
و همچنین برا هدایت اهی یمن چرا از وجدد شیدخ سالخدرده مانند ابی بکر و عمر و دیگران استفاده ننمدد و امیر
المؤمنین

را مأمدر هدایت اهی یمن نمدد؟!

از این قبیی مدارد بسیار است که آن حار با وجدد شیدخ قدم مانند ابی بکر و عمژر و دیگژران ،علژی جژدان را
انتخاب نمدده و کارها ب رگ را به او واگذار می نمدد.
پس معلدم شد که این شرط سالخدردگی شما پدچ اندر پدچ و بی می و معنی می باشد و از شرایط نبد و والیت
و والفت ابداً کبر سن نمی باشد .بلکه شرط اصلی والفت مانند نبد  ،جامعیت کامی است کژه مژدرد پسژند و قبژدل
پروردگار باشد و هر فرد که جامع جمیع صفا عالیه شد ،وداه پیر و یا جدان ،وداوند او را به مقام والفت برگ یند
و به وسیله نبی و رسدل
پییمبر

مکرم به مردم معرفی فرماید و بر مردم است که اطاعژت او را ماننژد اطاعژت وژدا و

بنمایند.

دلیی ب رگ دیگر که بیادم آمد و می تدان آن را ب رگتر دلیی بر ابطال والفت آنها دانست ،مخالفت شژخص امیژر
المؤمنین و فارق بین حق و باطی علی بن لبی طالب
علی

فت

می باشد از آن اجماع ساوتگی.

بین ح و بتطل الس

چه آنکه وجدد علی

 ،فارق بین حق و باطی بدده است چنانچه علماء بژ رگ

بنا به فرمدده رسدل اکرم

شما اوبار بسیار در این باب نقی نمدده اند؛ از جمله ،شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب  16یناتبیع الراار از کتژاب

السبعین فی فاایی امیر المؤمنین و امام الحرم الشریف ابی جعفر احمد بن عبد اللِّه شژافعی حژدیث دوازدهژم از هفتات
حدی

را از فردوس دیلمی و میر سید علی همدانی شافعی در مدد ششم از مر الرقجبی و حافظ در الماتری و محمّژد

بن یدسف گنجی شافعی در باب  44کفتیة الرطترب سه وبر مسنداً از ابن عباس و ابی لیلی حفژار و ابژی ذر حفژار
همگی بمختصر تفاو و کم و زیاد در الفاظ و عبارا و اتحاد در جمله آوژر حژدیث از رسژدل اکژرم
نمدده اند که فرمدد:

ستکن م بع ی فتنه فاذا اک ذلک فالزمنا َع
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نقژی

اول م یراین و ّ
ب أب َالب انّه ّ
اول م یصافحین ینم القیمه و هن می ف السما العُیا و هن الفاروق ب احلق
و ابلاَل (.)1
پس علی القاعده بعد از وفا رسدل ودا

در چنین پیش آمد و فتنة ب رگ که مهاجر و انصار بهم افتادنژد و

هر یک می وداستند ولیفه از آنها باشد (به اصطال و مثی معروف از آب گژی مژاهی بگیرنژد) ،بحکژم و دسژتدر آن
حار بایستی امت علی را بیاورند و دست بدامن او گردند تا حق را از باطژی نشژان دهژد و البتژه بنژا بفرمژدده آن
حار  ،هر طرفی که علی

بدده حق و در مقابلش باطی.

حتفظ :این وبر که شما نقی نمددید ،وبر واحد است و بخبر واحد اعتماد نبدده تا مدرد عمی قرار گیرد.
العی :ویلی تعجب است که زود فرامدش می فرمایید یا عمداً سهد می نمایید! جداب وبر واحد را در شژبها اول
عرض کردم که علما سنت و جماعت ،حجّیّت وبر واحد را قبدل دارند و شما از این جهت نمی تدانید این وبر را بژه
عندان وبر واحد مردود دارید .به عالوه ،همین یک وبر نیست ،بلکه اوبار بسیار از طژرق مژدثقین علمژاء شژما بژه
عبارا مختلفه اثبا مرام می نماید که ما ببعض از آنها در لیالی ماضیه اشاره نمددیم ،منتها برا آنکه وقژت مجلژس
زیاد گرفته نشدد ،فقط به سلسله روا و کتب آنها اکتفا نمدده و از نقی تمام آن لحادیث مسنده صرف نظر نمدده ،اینک
هم باز برا تأیید عرایام ،تا آنجایی که وقت و حافظه ام اجازه می دهد ،به بعض دیگر اشاره می کنم.
از جمله وبر است که محمّد بن طلحه شافعی در مطترب الرسؤول( )2و طبر در کبیج( )3و بیهقی در سنن( )4و نژدر
الدین مالکی در
____________________
 -1زود است بعد از من فتنه ا برپا شدد! پس اگر چنین شد ،شما مل م هستید با علی بن لبی طالب

باشید؛ چدن اوست اول کسی

که مرا می بیند و با من مصافحه می نماید روز قیامت ،و او با من است در مرتبه بلند و علیا ،و اوست جداکننده بین حق و باطژی(.ینژابیع
المدد  ،ج ، 1ص -338مدد القربی ،مدد ششم  -کفایة الطالب ،ص)188
 -2مطالب السؤول ،ج ،1ص.53
 -3تاریخ طبر  ،ج ،2ص.62
 -4سنن بیهقی ،ج،6ص .226
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فصرل الراهاّه( )1و حاکم در مستد ک( )2و حافظ ابد نعیم در حلیه( )3و ابن عساکر در تت ی ( )4و ابژن ابژی الحدیژد در
شج وه ( )5و طبرانی در الوسط( )6و محبّ الدین در یتض( )3و حمدینی در فجالئد( )8و سیدطی در

الرانثر ( )3از ابژن

بدست مبارک اشاره نمدد بسد علی بژن ابژی
عباس و سلمان و ابی ذر و حذیفه نقی می نمایند که رسدل اکرم
ّ
اول م آم ب و ّ
طالب و فرمدد :ا ّ هذا ّ
اول م یصافحین ینم القیمه و هذا الص یق الکرب و هذا فاروق هذه المه
یفرق ب احلق و ابلاَل (.)12

و محمّد بن یدسف گنجی در باب  44کفتی الرطتراب( )11همین حدیث را نقی نمدده به اضژافه ایژن کلمژا  :و هار
یتسرب الراؤمنین و هر بتبی الر ی أؤتی منه و هر خلیفتی من بتدی (.)12
()14

و نی محمّد بن طلحه شافعی در مطترب الرسؤول( )13و وطیب ودارزمی در منتقب
____________________
 -1فصدل المهمه ،ج ،1ص.83
 -2مستدرک ،ج ،3ص.111
 -3حلیة الدیاء ،ج ،4ص.234
 -4تاریخ دمشق ،ج ،42ص.41
 -5شر نهج البالحة ،ج ،13ص.228
 -6معجم االوسط ،ج ،3ص.166
 -3ریاض النظر  ،ج ،1ص.224
 -8فراید السمطین ،ج ،1ص 33و .142
 -3در المنثدر ،ج ،3ص.336

 -12به درستی که این (علی) اول کسی است که بمن ایمان آورده و اول کسیست که روز قیامت با من مصژافحه مژی نمایژد و ایژن علژی
صدیق اکبر و راست گد ب رگ و فاروق این امت است که جدایی می اندازد بین حق و باطی(.کن العمال ،ج ،11ص.)616
 -11کفایة الطالب ،ص.183
 -12و اوست پادشاه مؤمنین و اوست باب من که می آیند از او و اوست ولیفه من بعد از من -آنگاه گنجی شافعی گدید ایژن حژدیث را
محدث شام در ج ء چهی و نهم و بعد از سیصد حدیث در فاایی علی در کتاب ودد آورده است.
 -13مطالب السؤول ،ج ،1ص.52
 -14مناقب ودارزمی ،ص.153
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و ابن صباغ مالکی در فصدل المهمّه( )1و وطیب بیداد در تاریخ بیداد( )2و حافظ ابن مردویه در مناقژب( )3و سژمعانی در
فضتئل الرصحتبه و دیلمی در فج وس( )4و ابن قتیبه در النمتمة و الرسیتسة( )5و زمخشر در بیع النبجال ( )6و حمژدینی
در باب  33فجالئد( )3و طبرانی در الوسط( )8و فخر راز در تفسیر کبیر( )3و گنجی شافعی در کفتیاة الرطتراب( )12و امژام
احمد در مسند( )11و دیگران از علماء شما نقی نمدده اند که رسدل اکرم

فرمژددَ :ع منع احلنق و احلنق منع َع

حیث دار (.)12
و نی در همان کتابها بعالوه شیخ سلیمان قندوز حنفی در باب  22ینتبیع الرار از حمدینی نقی نمدده اند کژه آن
َع یمیل مع ّ
احلق و ّ
َع مع ّ
احلق مع ّ
حار فرمددّ :
احلق کیف مال (.)13
و حافظ ابی نعیم احمد بن عبد اللِّه اصفهانی متدفی سال  432در حلیه النوریتء باسناد ودد نقژی نمژدده اسژت کژه
رسدل اکرم

فرمدد :یت متشج النوصت أ ن أ رّک علی مت الن تاسّکت به رن تضلّرال بتد البادالً .قاتررال بلای یات

سرل الرلّه .قتل ه ال علیّ فتحبّر بحبّی و الکجمر بکجالمتی فتنّ ابجئیل المجوی بتر ی قل رک من الرلّه ع ّ و االّ
(.)14
____________________
 -1فصدل المهمه ،ج ،1ص182؛ ج ،2ص.1161
 -2تاریخ بیداد ،ج ،14ص.322
 -3مناقب حافظ ،ج ،1ص.113
 -4فردوس ،ج ،2ص.3252 ،332
 -5االمامة و السیاسیة ،ج ،1ص.33
 -6ربیع االبرار ،جج ،1ص.828
 -3فراید السمطین ،ج ،1ص.138-136
 -8معجم االوسط ،ج ،6ص.35
 -3تفسیر کبیر ،ج ،1ص.225
 -12کفایة الطالب ،ص.233
 -11مسند احمد ،ج ،1ص.132
 -12علی
 -13علی

با حق و حق با علی است ،هیچ گاه علی
با حق و حق با علی است و علی

از حق و حق از علی جدا نخداهد بدد.

به طرف حق مایی اسژت ،هژر گدنژه میژی کنژد(.ینژابیع المژدد  ،ج ،1ص،232

باب.)22
 -14ا جماعت انصار ،آیا داللت نکنم شما را به کسی که اگر به آن چنگ زنید و تمسک جدیید ،هرگ بعد از او گمراه نشژدید؟ عژرض
کردند“ :بلی یا رسدل اللِّه ”.فرمدد“ :آن کس که بآن چنگ زنید و تمسک جدیید تا گمراه نشدید=،
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این احادیث نبدیّه با اوتالف الفاظ و تعدد روا و حفِّاظ آن ،اگر چه هر حدیثی در نظر اول وبر واحد مژی آیژد
که برا مدلدل واصی بیان گردیده ،و لکن در نظر اهی علم تعبیر به تداتر معند می شدد که از ماژامین تمژامی آنهژا
مستفاد می گردد که دالیی واصه ا است که برا مدلدل عام آمده که با تشریک یکدیگر ،آن مدلدل عام باثبژا مژی
رسد.
و مراد از آن مدلدل عام عنایت رسدل اکرم
حار را به علی

است نسبت بمقام والیت که استثنایاً ثابژت مژی کننژد تمایژی آن

نه بدیگر ؛ و نی می رسانند که فقط علی مدرد شفقت و مهربانی آن حار بدده و پیدسته از
متخصص در کمک دادن بدده و به همین جهت امت را هم امژر

آن ب رگدار به تنهایی کمک طلبیده ،چه آنکه علی

می کند که بعد از من رجدع به علی کنید و تمسک باو جدیید که پیدسته با حق تدام و فارق بین حق و باطی اسژت بژا
مطالعه در این قبیی اوبار انصاف دهید که آیا مخالفت علی

با لبی بکر و کنار رفتن از اجماع (ویالی شما) و بیعت

نکردن با ابی بکر دلیی بر حقانیت ابی بکر می باشد یا بطالن والفت او.
اگر والفت ابی بکر حق بدد ،پس چرا علی

که مجسّمة حق و حقیقت بژدد و رسژدل اکژرم

دربژاره او

فرمدد“ :همیشه با حق و حق با او می گردد” ،بیعت ننمدد بلکه مخالفت هم نمدد؟
واقعاً جا بسی تأسف و تعجب است ،عجله ا که در روز سقیفه نمددند که قطعاً هر عاقی دقیقی را بدضژع آن روز
بدبین می نماید که اگر دسیسه ا در کار نبدد ،چرا تأمی ننمددند (و لد چند ساعتی باشد) تا علی بن لبی طالژب فژارق
بین حق و باطی بفرمدده پییمبر

و کبار از صحابه و بنی هاشم و بالخصدص عباس عم اکرم آن حار  ،همگژی

حاضر شدند و نظر و رل ودد را در امر والفت که وظیفه عمدمی بدد بدهند!
حتفظ :بدیهی است دسیسه ا در کار نبدده بلکه چدن اوضاع را در وطر دیدند تعجیی در تعیین والفت برا حفظ
اسالم نمددند.
____________________
می باشد .پس او را دوست بدارید بدوستی من و اکرام بنمایید او را بکرامت من و آنچه من به شژما گفژتم ،جبرییژی از
= این علی
جانب پروردگار مرا چنین امر نمدد(.حلیة االولیاء ،ج ،1ص.)63
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العی :یعنی می وداهید بفرمایید لبد عبیده (قبر کن سابق مکِّه) جرا و یا دیگران ،از عباس عمّ ب رگژدار پییمبژر و
علی بن لبی طالب که جان ودد را در راه این دین گذارده و یا دیگران از کبار صحابه و بنی هاشم ،دلسژدزتر بددنژد و
اگر آن مقدار که آنجا حرف زدند تأمی می نمددند و یا ابی بکر و عمر حرف می زدنژد و مجلژس را سژر گژرم مژی
نمددند و ابد عبیده یا دیگر را فدر می فرستادند عباس و علی را وبر می دادند و اعالم وطر مژی نمددنژد کژه بژه
فدریت بیایند ،آیا اگر ساعتی صبر می نمددند تا آن ب رگداران بیایند ،اسالم از میان می رفت و فتنه ا برپا می شد که
جلد آن را نمی تدانستند گرفت؟!!
انصاف دهید که قطعاً اگر قدر صبر می کردند ،الاقی بنی هاشم و کبار از صحابه با عبّاس و علی

را وبر می

کردند که در سقیفه حاضر شدند بر تقدیت آن سه نفر اگر حق می گفتند ،اف وده می شد و اوتالف کلمه در اسژالم پیژدا
نمی شد که امشب بعد از ه ار و سیصد و سی و پنج سال (تاریخ زمان مذاکره) ما و شما برادران مسلمان هژم در ایژن
مجلس مقابی هم قرار نمی گرفتیم ،بلکه تمام قدا را به هم داده و با دشمنان اصلی بجنگ برمیخاستیم.
پس تصدیق کنید ،هرچه بر سر اسالم آمد از آن روز آمد و آن نبدد مگر در اثر تعجیلی که آن سه نفر بکار بردنژد و
مقاصد پنهانی ودد را آشکار نمددند.
ورالب :قبله صاحب! پس سبب چه بدد که آن همه عجله به کار بردند که بفرمدده شژما ،حاضژرین مسژجد و وانژه
پییمبر را هم وبر ندادند.
العی :قطع بدانید عله تعجیی در عمی آن بدد که می دانستند اگر صبر کنند تا تمام مسلمانها حاضر شدند یژا الاقژی
لکابر اردو اسامه بن زید و ب رگان صحابه حاضر در مدینه و بنی هاشم و حیره همگی حاضر شدند و شرکت در شدر
نمایند ،حتماً در میان اشخاصی که اسم برده می شد ،نام علی

هم به میان می آمد و اگر نام علی

یا عباس در

آن مجمع برده می شد طرفداران حق و حقیقت با دالیی واضحه ا که در دست بدد ،کاله آنها را پشت معرکه سیاسژت
می انداوتند .لذا عجله نمددند که تا بنی هاشم و کبار صحابه بیسی و کفن و دفن پییمبر
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مشیدلند ،کار ودد را بنمایند و لبی بکر را به آن وضع ،دو نفر به والفت بر قرار نمایند چنانچه کردند تژا امشژب
آقایان نامش را اجماع مسلمین بگذارند.
چنانچه اکابر علما وددتان از قبیی طبر ( )1و ابن ابی الحدید( )2و دیگران ندشته اند که عمر می گفژت“ :والفژت
لبی بکر با عجله و فدریّت بیته انجام و صدر گرفت وداوند امر او را بخیر فرماید”.
بج قرل عاج که گف وبر و سلطن

ی

ات ااع وگج

و اما دلیی دیگر شما استناداً به قدل ولیفه عمر که گفته نبد و سلطنت در یک وانداده جمیع نمی شدد نی مژردود
َْ َْ ُ ُ َ ٰ َ َ ٰ ٰ ٰ ُ
اّلل م ْ فَ ْضُه َف َق ْ آتَیْناٰ
اه ُم ٰ ُ
است ،به نصّ صریح آیه  54سدره ( 4نساء) که می فرماید :أم ُیس و انلا َع ما آت
ِ
ِِ
َ ْٰ َ ْ ٰ َ َ ْ ْ َ َْ ُ ْ
احلک َمه َو آتی ٰناه ْم ُمُٰک َع ِظیما (.)3
کتاب و ِ
آل إِبرا ِهیم ال ِ
پس به حکم این آیه شریفه ،این دلیی شما مردود است و قطعاً این حدیث ضعیف ،و بلکه از مدضدعا است که بژه
ولیفه عمر نسبت داده اند؛ چه آنکه هرگ رسدل اکرم

بر والف نصّ صریح قرآن کریم سخنی نفرماید و این آیه

ودد ادلِّ دلیی است بر اینکه نبد و سلطنت ممکن است با هم جمع گژردد (چنانچژه در آل ابژراهیم و دیگژران جمژع
گردید).
عالوه بر این ،مقام والفت ج یی از اج اء نبد است بلکه واتمه مقام نبد است ،سلطنت و پادشاهی نیسژت کژه
شما بگدیید در یک وانداده جمع نمی شدد.
اگر جناب هارون
االنبیاء
محمّد و علی

برادر حار مدسی

از والفت مدسی بر کنار است ،علی هم بایژد از والفژت وژاتم

بر کنار باشد و چنانچه نبد و والفت در مدسی و هارون

جمع شژد بژه حکژم قژرآن ،قطعژاً در

هم جمع می شدد ،به مناسبت حدیث من له که در لیالی قبی عرض کردم .پس این حدیث

____________________
 -1تاریخ طبر  ،ج ،2ص.446
 -2شر ابن ابی الحدید ،ج ،2ص.23
 -3آیا حسد می ورزند مردم با آنچه ودا آنها را بفای ودد برودردار نمدده .پس بتحقیق ما بر آل ابراهیم کتاب و حکمژت فرسژتادیم و
بآنها ملک و سلطنت ب رگ عطا کردیم.
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شما قطعاً از مدضدعا امدیها و مجعدل و مردود است و از همه طرف حیر قابی قبدل است.
و اگر نبد و والفت (یا بقدل ولیفه عمر سلطنت) در یک جا جمژع نمژی شژدد ،پژس چژرا در مجلژس شژدرا
دیکتاتدر  ،ولیفه عمر ،علی

را نام د والفت نمدد .بعد هم در مرتبه چهارم شما آن حار را به والفت قبژدل

دارید.
عجبا! نبد با والفت بالفصی (به وضع حدیثی) جمع نمی گردد ،ولی با والفت مع الفصی جمع می گردد!
چشاااا بااااتز و گاااار

به عالوه رسدل اکرم

حیاااااااجت الز چشااااااا بنااااااادی خااااااادال

بااااتز و الیاااان عااااای

صریحاً می فرماید“ :هر رایه که َع یم رود بروی نه راه دیگرا را”.

شما می گدیید :نبد و سلطنت با هم در یک وانداده جمع نمی شدد و حال آنکه آن حار پیرو از عتر ودد
را بر امّت واجب قرار داده و مخالفت آنها را گمراهی و ضاللت صرف دانسته ،بصریح حدیث معتبر متفق علیژه فژریقین

که در شبها گذشته با ذکر اسنادش بعرضتان رسانیدم که در دفعا متعدده فرمدد :الوّی تت ک فیک الرثقلین کتتب الرلّه
و عتجتی الهل بیتی .الن تاسّکت بهات رن تضلّرال أبدال (.)1
همان قسمی که در پیش آمد طدفان به لمر حار ند هر کس در کشتی ساوته آن حار نشست؛ نجا یافژت
و هر کس تخلف نمدد ،هالک گردید ،و لد فرزند صلبی ودد آن حار  ،در ایژن امژت مرحدمژه هژم وژاتم االنبیژاء
عتر و اهی بیت ودد را به من له کشتی ند معرفی فرمدده که در پیش آمدها و اوتالفا  ،دست بدامان فکژر
و علم و عقی و ظاهر و باطن این وانداده بیندازند تا نجا پیدا کنند و اگر تخلف نمایند مانند تخلف کنندگان از کشتی
ند  ،هالک وداهند شد(چنانچه در (جلسه دوم) مشروحاً نقی نمددیم).
پس رو این قبیی نصدص صریحه و قداعد جلیّه ،بایستی امت مرحدمه در پیش آمدها و اوتالفا  ،از رل عتر
و اهی بیت آن حار استفاده کنند و قطعاً
____________________
 -1به درستی که من دو چی ب رگ نفیس میان شما گذاردم که اگر بهر دو آنها تمسک جدیید ،هرگ گمراه نشدید؛ یکژی قژرآن مجیژد و
دیگر عتر منند .مراجعه شدد (جلسه سدم).
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امیر المؤمنین علی بن لبی طالب
عمی و اوامر اکید پییمبر

فرد اکمی از عتر و اهی بیت آن حار بدده ،به اضافه م ایا دیگر از علم و
پس چرا ساعتی تأمی نکردند و آن حار را وبر ندادند تژا از نظژر و فکژر و رل

صایب آن حار استمداد نمایند؟!
قطعاً رم

در کار بدده که لهی علم و عقی و انصاف ما و مبهدتند ،وقتی منصفانه قااو می نماینژد ،بژه عمژق

حقیقت می رسند و کدرکدرانه راهی را که پیشینیان رفته اند ،نمی روند و می فهمند که بازیگران سیاسی برا آنکه علی
را از حق ثابت ودد بر کنار کنند ،عجله و شتاب نمدده ،بدون حادر آن حار و سایر اصحاب و اهی تقد لبی بکر
را بأریکه والفت قرار دادند.
شی  :بچه دلیی شما می فرمایید که فقط باید پیرو از علی بن ابی طالب کرِّم اللِّژه وجهژه نمژدده و آراء و اجمژاع
صحابه رضی اللِّه عنهم را در پرده محاق گذارد.
بتزه بیتن حقیق

تتیین خالف

العی :اوالً ما نگفتیم که آراء صحابه و اجماع آنها مدرد احترام نمی باشد .فرقی که ما با شما داریم ،اینست که شژما
به نام صحابی که رسیدید ،و لد هر منافقی باشد ،اگر چه ابد هریره ا که ولیفه عمر او را تازیانه می زند و کذِّابش می
وداند ،زاند تسلیم بر زمین می گذارید ،ولی ما این طدر نیستیم .آن صحابی در ن د ما اهمیژت دارد و قژدمش را بژر
چشم می گذاریم که بشرایط مصاحبت رسدل اللِّه

عمی نمدده ،تابع هدا و هدس نگردیژده و مطیژع بالشژرط بژه

اوامر ودا و پییمبر تا آور عمر بدده.
ثانیاً ما با دالیی محسدسه بر شما ثابت نمددیم که در سقیفه و روز بیعت برا ولیفه ابی بکر ،اجماعی واقع نشده که
با رل اجماع امت ،ابی بکر به والفت تعیین گردد .اگر جداب حسابی بر ردِّ عرایض داعی دارید بفرماییژد تژا آقایژان
حاضرین در مجلس قااو به حق کنند و بنده هم در مقابی آراء اجماع سر تسلیم فرود آورم .اگر شما در کتب اوبار
ودد نشان دادید که در سقیفه تمام امت یا ال اقی به عقیده شما تمام عقال قدم جمع شدند و به اجماع رل دادند که باید
ابی بکر ولیفه شدد،
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ما تسلیم می شدیم.
و اگر ج دو نفر (عمر و ابد عبیده) و عده ا از قبیله اوس ،نظر به مخالفت و عداو سابقه دار بژا قبیلژه وژ رج،
دیگران بیعت نکردند ،تصدیق نمایید که ما بیراهه نمی رویم.
ثالثاً انتقاد ما به این جمله این است که عقال عالم را به قااو می پذیریم که آیا سه نفر صحابی مژی تداننژد زمژام
امدر یک ملتی را به دست گرفته ،میان وددشان با تعارف (یا بقدل عدام ایرانیها) جنگ زرگر  ،دو نفر با یک نفر بیعت
نمدده و بعد مردم را با تهدید و شمشیر و آتش و اهانت ،مرعدب و مجبدر نمایند به تسلیم نقشه آنها؟ قطعاً جداب منفی
است.
باز تکرار مطلب نمدده ،عرض می نمایم که ایراد ما باینست که آن روز وقتی آن سه نفر (ابی بکر و عمر و ابد عبیده
جرا ) به سقیفه رفتند ،دیدند صحبت از والفت است .چرا استمداد از رجال قدم و عقالء و کبار از صحابه که عژدّه ا
در من ل پییمبر

و جمعی در اردو اسامه بددند ،ننمددند.

شی  :ما می گدییم حفلتی شده یا نشده ،در آن روز حاضر نبددیم ببینیم آنها در چه محظدر گیر کرده بددنژد ،ولژی
امروز که در مقابی عمی واقع شده قرار گرفتیم ،و لد به مرور هم اجماع واقع شژده باشژد ،نبایژد در مقابژی آن اجمژاع
ایستادگی نماییم؛ بلکه باید سر تعظیم در مقابی آنها وم نمدده ،راهی که آنها رفتند برویم.
العی :به به باستدالل شما! آفرین به فکر و عقیده شما که می وداهید به ما تحمیی کنید که دین مقدس اسالم ،دیژن
کدرکدرانه می باشد که اگر هر دو سه نفر در یک جا جمع شدند رل و نظر دادند و عژدّه ا هژم اطژراف آنهژا را
گرفتند و هدچیگر کردند ،سایر مسلمین چدن در مقابی عمی انجام شده قرار گرفتند ،کدرکدرانه تسژلیم گردنژد! ایژن
است معنا دین پاک واتمیّت که صریحاً در آیه  13و  18سدره (33زمر)می فرماید:
َ َّ
َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ
َ َ ِّ ْ
()1
َّلی َ ی َ ْستَ ِم ُعن الق ْنل فیَت ِب ُعن أح َسنه .
فبِّش ِع ٰبا ِد ا ِ

____________________
( -1ا رسدل) به لطف و رحمت من بشار آر آن بندگانی که چدن سخن بشندند ،پس متابعت کنند نیکدتر آن را (یعنی تحقیق کنند نژه
کدرکدرانه براه حیر معلدم بروند).
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و حال آنکه دین مقدس اسالم دین تحقیقی است نه تقلید  ،آن هم تقلید از ابد عبید (قبر کن)معژروف بژه جژرا .
رسدل اکرم

ودد راه را برو ما باز کرده و بما نشان داده که هرگاه امت دو دسته شدند ،ما در کدام یژک از آن

دو دسته وارد شدیم تا نجا یابیم .می فرمایید بچه دلیی ما باید پیرو لمیر المؤمنین

باشیم؟ جدابش آشکار اسژت؛

بدلیی آیا قرآنیه و احادیث متقنه مندرجه در کتب معتبره وددتان.
از جمله روایا و نصدص وارده که امت مجبدرند در حدادث و انقالبا پیرو علی

باشند حدیث معروف عمار

یاسر است که اکابر علما شما از قبیی حافظ ابی نعیم اصفهانی در حلیاه( )1و محمّژد بژن طلحژه شژافعی در مطتراب
الرسؤول( )2و بالذر در تت ی ( )3ودد و شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب  43ینتبیع الرار ( )4از حمدینی و میژر سژید
علی همدانی شافعی در مدد پنجم از مر الرقجبی( )5و دیلمی در فج وس و دیگران از مژدثقین علمژا شژما حژدیث
مفصلی از ابد ایدب انصار نقی نمدده اند که وقت مجلس اقتاا ذکر تمام آن حدیث را ندارد ،ولی والصه نتیجه آن
حدیث اینست که وقتی سؤال نمددند از ابد ایدب (بلکه اعتراض نمددند به او) که چرا رفتی بطرف علی بن لبژی طالژب
(و با ابی بکر بیعت ننمدد ؟ در جداب گفت:
“ وزی خدم پیغابج
عاّت الن سل
یدرّ

بر ی ؛ عات یتسج وال شد الز آن حضج سؤالری وار  .حضج ضاان صاحب فجمار  :یات

الرنتس کلّه وال یت و سل

علیّ وال یت فتسل

وال ی علیّ و خلّ عن الرنتسایت عاّت علیّ ن یج ّک عن هادی و ن

علی یایت عاّت طتعه علی طتعتی و طتعتی طتعه الرلّه” (.)2

____________________
 -1حلیة االولیاء ،ج ،1ص.65
 -2مطالب السؤول ،ج ،1ص.121
 -3فتد البلدان ،ج ،2ص.23-22
 -4ینابیع المدد  ،ج ،2ص.286
 -5مدد القربی ،ص.18
 -6ا عمار ،اگر تمام مردم براهی می روند و علی تنها راه دیگر ،پس براهی برو که علی می رود و بی نیاز شد از همه مژردم؛ ا عمژار،
علی ترا از هدایت بر نگرداند و داللت بر هالکت ننماید؛ ا عمار اطاعت علی اطاعت من است و اطاعت من اطاعت وداست.
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آیا س اوار بدد با این نصدص ظاهره و لوامر وارده که در کتب معتبره وددتان ضبط است با مخالفژت صژریحی کژه
علی

با والفت ابی بکر کرد ،و لد سایر امت از بنی هاشم و بنی امیّه و کبار صحابه و عقال قدم از مهاجر و انصژار

هم با او همراه نبددند (با آنکه همراه بددند) راه علی را بگذارنژد و پیژرو از راهنمژا دیگژر بنماینژد .ال اقژی مژی
وداستند آن قدر صبر نمایند تا علی بیاید و رل و نظر او را بگیرند؟
(صدا مؤذِّن اعالم نماز عشاء نمدد .آقایان برواستند برا ادا فریاه .پس از وتم نمژاز و صژرف چژا آقژا
حافظ افتتا کالم نمددند).
حتفظ :صاحب! شما ضمن بیاناتتان دو کالم عجیب فرمددید :اوالً مکرر می فرمایید ابد عبیده قبر کن .از کجا معلدم
شد که این مرد محترم قبر کن بدده است .ثانیاً فرمددید که علی و بنی هاشم و لصحاب در بیعت وارد نشدند و مخالفت
هم نمددند؛ در صدرتی که جمیع ارباب حدیث و تاریخ ندشته اند که علی و بنی هاشم و اصحاب همگی بیعت نمددند.
العی :گدیا آقایان در ندشتجا علما ودد هم دقیق نمی شدد .اوالً راجع به اینکه ابژد عبیژده قبژرکن بژدده ،مژا
نگفتیم ،در کتب وددتان ثبت است؛ مراجعه نمایید به الربدالیة و الرنهتیة( )1تألیف ابن کثیر شامی که در باب دفژن رسژدل
اللِّه

ندشته که چدن ابد عبید جرِّا مانند قبرها اهی مکِّه حفر می کرد ،لذا جناب عباس یکژی را بژدنبال ابژی

طلحه ،قبرکن مدینه فرستاد و یکی را هم در پی ابد عبیده فرستاد تا تهیه قبر رسدل اللِّه
ثانیاً فرمددید که علی

را بنمایند.

و بنی هاشم و اصحاب همگی بیعت نمددند .بلی شما کلمه بیعت نمددند را مژی ودانیژد،

اما تعمّق در حقیقت نمی نمایید که چه وقت بیعت نمددند و چگدنه نمددند جمیع علماء حژدیث و ب رگژان از مژدروین
وددتان ندشته اند که علی

و بنی هاشم (ظاهرا) بیعت نمددند ،ولی بعد از شش ماه ،آن هم بجبر و فشژار و تهدیژد

بشمشیر و قتی و اهانت ها بسیار که بآن ب رگدار نمددند و محرومیت هایی که برا آنها فراهم ساوتند.
____________________
 -1البدایة و النهایة ،ج ،5ص.283
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حتفظ :از مثی شما شخص شریفی بعید است که تفدّه کنید به کلما و عقاید عدام شیعه که می گدیند :علی را جبژرا
کشیدند و بردند و تهدید بقتلش نمددند و حال آنکه آن جناب همان روزها اول با کمال میی و رحبت تسلیم بخالفژت
ابی بکر گردید.
بیت علی

و بنی هتش بت تهدید و بتد الز ش

مت بر

العی :اینکه فرمددید بیعت علی

و بنی هاشم فدر بدد ،گمان می کنم عمداً سژهد نمددیژد؛ چژه آنکژه عمژدم

مدروین شما ندشته اند :بیعت علی

بدده؛ چنانچه بخار در صحیح( )1باب ح وه ویبژر

بعد از وفا فاطمه

و مسلم بن حجاج در صحیح( )2باب قرل الرنبی ن ور ث نقی می نماید که بیعت علی

بعد از وفا فاطمژه
()3

بدده است و همچنین عبد اللِّه بن مسلم بن قتیبه دیندر متدفی سال  236قمر در آور ص  14النمتمة و الرسیتسة
فتطاه ضی الرلّه عنهت (.)4

گدید :فل یبتیع علیّ کجّ الرلّه واهه حتّی متت

منتها بعض از علما شما وفا حار فاطمه سالم اللِّه علیهژا را هفتژاد و پژنج روز بعژد از وفژا رسژدل اللِّژه
می دانند ،مانند ودد ابن قتیبه و لکن عمدم مدروین وددتان شش ماه بعد از وفا آن حار می دانند؛ پژس
نتیجه آن می شدد که بیعت علی

و بنی هاشم بعد از شش ماه از والفت بدده؛ چنانچه مسعدد در مجوج الرا هب
فتطاه (.)5

گدید :و ر یبتیته الحد من بنی هتش حتّی متت

و ابراهیم بن سعد ثقفی که از ثقا علماء مقبدل الطرفین است ،از زهر روایت نمدده که علی بن لبژی طالژب
بیعت نکرد مگر بعد از شش ماه و بر او جرل بهم نرسانیدند مگر بعد از وفا فاطمه

؛ چنانچه ابن ابژی الحدیژد

در
____________________
 -1صحیح البخار  ،ج ،5ص.83-82
 -2صحیح مسلم ،ج ،5ص.154
 -3االمامة و السیاسیة ،ج ،1ص 22و .31
 -4علی

بیعت نکرد”با ابی بکر”تا فاطمه

وفا نمدد.

 -5احد از بنی هاشم بیعت ننمددند با ابی بکر تا فاطمه

وفا نمدد(.مروج الذهب ،ج ،1ص.)414
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شر نهج نقی نمدده است(.)1
باالوره اکابر علما وددتان در کتب معتبره ودد نقی نمدده اند که بیعت علی

فدر نبدده ،بلکه بعد از تدقژف

بسیار بدده که وسایی و اسباب فراهم و مقتای مدجدد گردید.

و ابن ابی الحدید در آور شر نهج البالحه( )2از زهر از عایشه روایت نمدده :فل یبتیته علیّ ستّه الشهج و ن أحد
من بنی هتش حتّی بتیته علیّ ( .)3و نی لحمد بن اعثم کژدفی شژافعی در فتار و لبژد نصژر حمیژد در اااع باین
الرصحیحین از نافع از زهر روایت نمدده اند که النّ علیّت ر یبتیته النّ بتد ستّه الشهج (.)4
و اما اینکه فرمددید :چرا داعی پیرو از عقاید عدام نمدده ام ،ویلی معذر می وداهم از اینکه بگدیم امر بر شژما
مشتبه شده است .اینها عقاید عامیانه نیست؛ بلکه اعتقاد عالمانه است .شما بی ودد بما حملژه مژی کنیژد بژا اینکژه از
ماامین کتب ودد آگاهی دارید.
و اللِّه قسم علما هر قدم مسئدل فسادها هستند که امر را بر عدام مشتبه می کنند که گمان نمایند این وبرها را مژا
ساوته ایم و حال آنکه علما ب رگ وددتان معترف باین معانی می باشند.
حتفظ :علما ما در کجا گفته اند که علی را جبراً کشیدند و آتش در وانه اش زدنژد کژه در للسژنه و لفژداه شژیعه
معروف است و در مجالس با حال تأثر نقی می نمایند و تحریک اعصاب می نمایند که فاطمه رضی اللِّه عنها را آزردند
و بچه اش را سقط نمددند.
العی :آقایان محترم یا واقعاً مطالعاتتان بسیار کم است و یا عمداً رو عاد تبعا لألسژالف مژی وداهیژد بیچژاره
شیعیان مظلدم را در نظر عدام ودد متهم سازید و به این جمال وددتان و ب رگان اسالف ودد را تبریه نمایید .لذا می
گدیید و می ندیسید که این اوبار را شیعیان جعی نمدده اند (مخصدصا از زمان سلطنت
____________________
 -1شر نهج البالحه ،ج ،2ص22؛ ج ،6ص.46
 -2شر نهج البالحه ،ج ،6ص.46
 -3علی

و احد از بنی هاشم مد شش ماه با ابی بکر بیعت ننمددند تا زمانی که علی

 -4علی

بیعت ننمدد مگر بعد از شش ماه.
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بیعت نمدد.

صفدیه انار اللِّه برهانهم) که به امر ابی بکر ،عمر با جمعی آتش بدر وانه علی بردند و علژی

را بژا شمشژیر و

هیاهد کشیدند و بردند به مسجد برا بیعت.
و حال آنکه چنین نیست ،قبالً هم عرض کردم که نقی این قاایا تاریخی مخصدص به شیعیان نیست؛ بلکه اکژابر
علما و مدروین منصف وددتان ندشته اند ،ولی بعای از رو تعصب ودددار از نقی نمدده اند؛ چنانچه میژی داشژته
باشید ،برا اثبا مرام ،چند وبر که در نظر دارم باقتاا وقت مجلس از مدثقین علما وددتان بعرض برسانم تژا
آقایان با انصاف بدانند که ما بی تقصیریم و نمی گدییم مگر آنچه شما ودد می گدیید.
حتفظ :بفرمایید ،برا استماع حاضریم.
والز

ریل بج الینکه علی ال بت زو شاشیج باسجد بج ود

العی .1:ابد جعفر بالذر احمد بن یحیی بن جابر البیداد متژدفی سژال  233قمژر کژه از مژدثقین ،محژدثین و
مدروین معروف شما می باشد ،در تت ی ( )1ودد روایت نمدده که چدن ابد بکر ،علی
نکرد ،عمر را فرستاد آتشی آورد که وانه را بسدزاند ،حار فاطمه

را برا بیعت طلبید و قبدل

بر در وانه او را مالقا کرد ،فرمدد“ :ا

پسر وطاب ،آمده ا وانه را بر من بسدزانی ”.گفت“ :آر این عمی قد تر است در آنچه پدر آورده”.
 .2ع ِّ الدین ابن لبی الحدید معت لی( )2و محمّد بن جریر طبر ( )3که معتمدترین مدروین شما هستند ،روایت کرده اند
که عمر با اسید بن وایر و سلمة بن اسلم و جماعتی به در وانه علی رفتند .عمر گفت“ :بیرون آیید و إالِّ وانه را بژر
شما می سدزانم”.
 .3ابن و ابه در کتاب غج از زید بن اسلم روایت کرده که گفت“ :من از آنها بددم که بامر هی م برداشژتم و بژه در
وانه فاطمه

بردیم ،در وقتی که علی

و

____________________
 -1فتد البلدان ،ج ،2ص.22
 -2شر نهج البالحه ،ج ،2ص 45و .56
 -3تاریخ طبر  ،ج ،3ص.222
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اصحابش از بیعت ابا نمددند .عمر به فاطمه گفت“ :بیرون کن هر که در این وانه است و إالِّ وانه و هر که در وانه
و جماعتی از صحابه و بنی هاشژم در آن وانژه بددنژد.

است ،می سدزانم ”.در آن وقت علی و حسنین و فاطمه

فاطمه فرمدد“ :آیا وانه را بر من و فرزندانم می سدزانی؟” گفت“ :بلی و اللِّه تا بیرون آیند و بیعژت کننژد بژا ولیفژه
پییمبر”.
 .4ابن عبد ربه که از مشاهیر علما شما است در عقد الفرید( )1ندشته که علی

و عباس در وانه فاطمه نشسته

بددند .ابی بکر به عمر گفت“ :برو اینها را بیاور .اگر ابا کنند از آمدن ،با ایشان قتال کن!” پس عمر آتشژی برداشژت و
آمد که وانه را بسدزاند .فاطمه بر در وانه آمده فرمدد“ :ا پسر وطِّاب ،آمده ا که وانه مژا را بسژدزانی؟” گفژت:
بلی -الخ.
 .5ابن ابی الحدید معت لی در شج وه الربالغه( )2از کتاب سقیفه جدهر  ،قایه سقیفة بنی ساعده را مبسژدطاً نقژی
نمدده تا آنجا که گدید :بنی هاشم در وانه علی
شمرد حار امیر المؤمنین

جمع شدند و زبیر با ایشان بدد؛ زیرا ودد را از بنژی هاشژم مژی

می فرمدد“ :زبیر همیشه با ما بدد تا آنکژه پسژرهایش بژ رگ شژدند و او را از مژا

برگرداندند”پس عمر با گروهی رفتند بسد وانه حار فاطمه با اسید و سلمه و گفت بیژرون بیاییژد و بیعژت کنیژد
ایشان امتناع نمددند زبیر شمشیر کشید بیرون آمد عمر گفت“ :این سگ را بگیرید ”.سلمة بن اسلم شمشیرش را گرفت
و بر دیدار زد .آنگاه علی را به جبر و عنف کشیدند به سد ابی بکر .بنی هاشم هم با او می آمدند و ناظر بددند بژر او
که چه می کنند .علی

می گفت“ :من بنده ودا و برادر رسدل او هستم” و کسی اعتنا به گفتار او نمی کرد تا او را

به ن د ابی بکر بردند .گفت“ :بیعت کن!” حار فرمدد“ :من الَحَقَّ به الین مقت و بت شات بیت وای کن شات الورای
هستید که بت من بیت کنید .شات الین المج ال الز الوصت گجفتید بسبب قجالب بت سرل خدال صلى الهللعلیهوآرهوسال
و من وی بت هاتن حجّه بج شات الحتجتج می کن  .پ
کنید؛ چنتوچه الوصت

شات الوصتف هید! الگج الز خدال می تجسید به ح مت العتجالف

ح شات الوصتف کج ود و النّ متتجف شرید که

____________________
 -1عقد الفرید ،ج ،3ص.222
 -2شر نهج البالحه ،ج ،2ص.232
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الوسته بج من ست می کنید”.

عمر گفت“ :هرگ از تد دست بر نمی داریم تا بیعت کنی ”.حار فرمددند“ :خارب بات یکادیگج ساتخته الیاد.
المجوز تر بجالی الو کت می کنی که فج ال الو بتر بجگج الود(الین مقت
و بت الو بیت وای کن چرن الو بتید بت من بیت

ال) .به خدال سرگند قبرل وای کن سخن تر ال

واتید!”

آنگاه رو به مردم نمدد فرمدد“ :الی گجو مهتاجالنا الز خدال بتجسید سلطه و سلطن محاّدی ال الز خاتورال الو
که خدال قجال ال ا بیجون وبجید و فع مکنید الهل الو ال الز مقت و ح الو به خدال قس مت الهل بی الحقی بتین الماج
الز شات! تت
تات

میتن مت کسی بتشد که عتر به کتتب خدال و سنّ

مت هس  .پ
آنگاه علی

متتبت و پیجوی الز وف

سرل و فقیه

خر مکنید که الز ح

ین بتشد به خدال قسا ! الینهات

و می شرید”.

بیعت نکرده ،به وانه بر گشت و مالزم وانه شد تا حار فاطمه از دنیا رفت ناچار بیعت کرد.

 .6ابد محمّد عبد اللِّه بن مسلم بن قتیبة بن عمرو الباهلی الدیندر که از اکابر علماء وددتان است و مدتها در شژهر

دیندر قاضی رسمی بدده و در سال  236قمر وفا نمدده در ص  13جلد اول کتاب معروف وژدد تات ی الرخلفاتء
الراشدین و دولت بنی امیه معروف به النمتمة و الرسیتسة ( )1قایة سقیفه را مفصالً شر می دهد و ابتداء می کند مطلب

را به این عبار  :النّ البت بکج ضی الرلّه عنه تفقّد قرمت تخلّفرال عن بیتته عند علیّ کجّ الرلّه واهه فبت الریه عااج
فجتء فنت اله و ه فی ال علی ف برال الن یخجارال فادعت بترحطاب و قاتل و الرّا ی وفا

عااج بیاد رتخاجانّ الو

نحجقنّهت علی من فیهت فقیل ره یت البت حفص النّ فیهت فتطاه فقتل و النّ فخجارال فبتیترال النّ علیّت الخ.
والصه کالم آنکه چدن ابی بکر باوبر شد که جمعی از امت تخلف نمدده اند از بیعت او در وانژه علژی
شده اند ،پس عمر را به سد آنها فرستاد .عمر آمد بر در وانه علی

جمژع

آنها را طلب نمدد برا بیعژت ابژا کردنژد .از

بیرون آمدن .عمر هی م طلبید و گفت“ :به آن ودایی که جان عمر در قباه قدر اوست! یا بیرون بیایید یا وانه را بژا
هر کس در آن وانه است ،می سدزانم!” مردم گفتند“ :یا ابا حفص (کنیه عمر بدد) ،فاطمه در این وانه اسژت ”.گفژت:
“هرچند که او باشد
____________________
 -1االمامة و السیاسیة ،ج ،1ص.16-12
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می سدزانم ”.پس همه بیرون آمدند و بیعت کردند ،مگر علی

که گفت“ :سدگند یاد کرده ام تا قرآن را جمژع

آور نکنم ،بیرون نیایم و لباس در بر ننمایم ”.عمر قبدل نکرد ولی ناله فاطمه

و تدبیخ نمددن آنها سبب شد که

عمر برگشت ن د ابی بکر و تحریک کرد او را برا بیعت گرفتن از آن حار  .ابی بکر چند مرتبه قنفذ را فرسژتاد بژه
طلب آن حار و جداب یأس شنید .عاقبت عمر با جماعتی رفت بدر وانه فاطمه

و دق البژاب نمژدد ،فاطمژه

که صدا آنها را شنید ،به صدا بلند ندا در داد :ن الب یت سرل الرلّه مت ذال رقینت بتدک من البن الرخطّتب و البن
البی قحتفه.
والصه معنی آنکه بابا “یا رسدل اللِّه ،بعد از تد چه به ما می رسد از عمر بن الخطاب و ابی بکر بن ابژی قحافژه و
چگدنه با ما مالقا نمددند”.
همین که مردم صدا گریه و ناله فاطمه را شنیدند ،برگشتند در حالتی که اشکها جار و جگرها سدوته ،ولی عمر
با عده ا ماندند تا علی را جبراً از وانه بیرون آورده ،ن د ابی بکر بردند و به آن حار عرض کردند“ :بیعت بنما بژا

ابی بکر ”.حار فرمدد“ :اگر بیعت نکنم چه وداهید کرد؟” قتررال الذال و الرلّه الر ی ن الراه النّ هار وضاجب عنقا
گفتند“ :به ودا قسم گردنت را می زنیم!” علی

فرمدد“ :پس بنده ودا و برادر رسدل او را وداهید کشت ”.عمژر

گفت“ :تد برادر رسدل ودا نیستی ”.ابد بکر در مقابی تمام این حدادث و گفتار ساکت بدد و هیچ نمی گفت .عمژر بژه
ابی بکر گفت“ :آیا بامر تد این کارها را نمی کنیم ”.ابی بکر گفت“ :مادامی که فاطمه هست ،او را اکراه نمی نماییم”.
آنچه را کژه هژارون

ودد را به قبر رسدل اللِّه رسانید با گریه و ناله عرض کرد به پییمبر
امیر المؤمنین
ْ َ ُ َّ َّ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ
ٰ ُ َْ ُ َ
نین َو اکدوا یقتُُنن ِین
ف
ببرادرش مدسی گفت و وداوند در قرآن وبر داده ِاب أم ِإ القنم استضع ِ
شر قایّه را مفصی نقی نمدده تا آنجا که گدید :علی
رفتند به من ل فاطمه

(.)1

بیعت نکرده به من ل برگشت و بعژدها ابژد بکژر و عمژر

که استرضا واطر او را فراهم نمایند .فرمدد“ :ودا را شاهد می گیرم شما دو نفر مرا اذیت

نمددید در هر نماز شما را نفرین می کنم تا پدرم را ببینم و از شما شکایت نمایم” -انتهی.
____________________
 -1ا پسر مادرم! مردم مرا ضعیف نمددند و وداستند مرا بکشند( .سدره اعراف ،آیه )152
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بتید منصفتوه قضتو وار
شما را به ودا آقایان ،انصاف دهید معنی اجماع همین است که اصحاب پییمبر

را با ضرب و اهانت و زور و

ودف و تهدید به قتی و آتش زدن وانه ،برا بیعت ببرند و نامش را اجماع بگذارند؟!
اگر آقایان با انصاف قدر دقیق و از عاد بر کنار شدید ،می بینید که باز آن روز هم مثی و ماننژد امژروز بژدده
است که نظایرش بسیار دیده می شدد که عده ا اطراف یک نفر را گرفته و با هژد و جنجژال او را بمقژام ریاسژت یژا
سلطنت می رسانند؛ بعد می گدیند ملت او را به این مقام برگ یدند.
آن روز هم عده ا بازیگر بدور هم جمع شده یک نفر را انتخاب نمددند ،بعد بقیه مردم را با هد و جنجال و اهانژت
و تهدید به آتش و سدزانیدن و شمشیر کشیدن و تخدیف نمددن برا بیعت ،حاضر نمددند که امشب آقایان اسژمش را
بگذارید اجماع و این حربة کند را دلیی بر حقِّانیّت ودد بگیرید.
و عجب آنکه به ما هم می گدیید ،کدر و کر شدید و نافهم گردید بتاریخ گذشته ابداً تدجه نکنید و تحقیژق در دیژن
ننمایید و هرچه کردند همه را نیک بدانید و کدرکدرانه تصدیق نمایید که اجماع واقع شده و والفت حقی بدده که بطریق
اجماع معین گردیده است!!
به ودا قسم! اگر آقایان با نظر بی طرفی و انصاف و ذره بینی بنگرید ،وداهید تصدیق نمدد که دسته بند و حژ ب
باز آنها در آن روز ،سیاسی بدده ،نه طریقه جامعه شیعه که مطابق دستدر رسدل اکرم

حار اجتماع نمدده و گفتند“ :چرن پیغابج
الطتع وار الز آوهت ادال وای شری و الطتع

اطراف عتر طژاهره آن

خر فجمر به قجآن و عتج من متاسا

شاریدا مات ها

آوهت ال می واتیی ن غیج”.

 .3احمد بن عبد الع ی جدهر که از ثقا علما شماست ،بنابر آنچه ابن ابی الحدید تدثیق نمدده به این عبژار :

هر عتر محدّث کثیج الن ب ثقه و

الثنی علیاه الراحادّثرن و ووال عناه مصانفتته)1( .در کتژاب ساقیفه( )2آورده،

چنانچه ابن ابی الحدید
____________________
 -1او عالم محدث و صاحب ادب بسیار بدده ثقه و با ورع؛ مد و ثنا نمددند بر او محدثین و در مصنفا وژدد از او روایژت نمددنژد (
شر نهج البالحة ،ج ،16ص.)212
 -2السقیفة و فدک ،ص.46
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معت لی مذکدر هم در شج وه الربالغه( )1از او نقی نمدده مسندا از ابی االسدد که گفت:
“ااتی الز الصحتب و اتل مهتاجین غضب کج ود

بیت البی بکج که چجال بت آوهت مشر

ه غضب وار و الز بیت بج کنت شد و وال ختوه فتطاه
قجی

وشد و وی علی

شدودا آوگت عاج بت السید بن خضیج و سلاه بان ساالمة بان

(که هج و الز بنی عبد النشهل بر ود) و گجوهی الز مج ا هجر آو ود به من ل فتطاه

ز و آوهت ال قس

ال ا فتید وکج  .شاشیج علی

و زبیج
وتراه

هجچند فتطااه

و زبیج ال گجفتند و بادیرال ز واد و شکساتند و آوهات ال بجباج و عنا

کشیدود و به مسجد بج ود بجالی بیت !”

 .8و نی جدهر از مسلمة بن عبد الرحمن روایت کرده که چدن ابی بکر باال منبر نشست و شنید که علی
زبیر و جمعی از بنی هاشم در وانه فاطمه
فاطمه

و

جمع شده اند ،عمر را فرستاد که آنها را بیاورند .عمژر رفژت در وانژه

 ،فریاد زد“ :بیرون بیایید و اال بحق ودا وانه را با شما می سدزانم”.

 .3و نی جدهر بنابر آنچه ابن ابی الحدید در شج وه الربالغه( )3مسنداً از شعبی روایت نمدده که وقتی ابژد بکژر
شنید اجتماع بنی هاشم را در وانه علی
“هر دو بروید علی

 ،به عمر گفت“ :والد کجا است؟” گفت“ :حاضر است ”.لبد بکر گفژت:

و زبیر را بیرون آورید تا بیعت کنند ”.پس عمر داوی وانه فاطمه

شژد و والژد بژر در

وانه ایستاد .عمر به زبیر گفت“ :این شمشیر چیست؟” گفت“ :این را مهیا کژرده ام بژرا بیعژت علژی

” گرفژت

شمشیر زبیر را کشید و زد بر سنگی که در وانه بدد و شکست .آنگاه دست زبیر را گرفت و بروی انید و بیرون آورد و
به دست والد داد برگشت میان وانه و در وانه ،جمعیت زیاد بددنژد ماننژد مقژداد و جمیژع بنژی هاشژم .بژه علژی
گفت“ :بروی برویم با ابی بکر بیعت کن ”.حار امتناع نمدد .دست حار را گرفت و کشید و به دست والد
داد و با والد جمعیت بسیار بددند که ابی بکر به مدد فرستاده بدد .والد و عمر هجدم آورده آن حار
____________________
 -1شر نهج البالحه ،ج ،2ص.21
 -2السقیقة و فدک ،ص.52
 -3شر نهج البالحه ،ج ،16ص.218
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را به عنف و جبر شدید می کشیدند .تمام کدچه ها را مردم پر کرده و تماشا مژی نمددنژد حاژر فاطمژه وقتژی
عملیا عمر را دید با زنان بسیار از بنی هاشم و حیر ایشان (که جهت تسلیت فاطمه جمع شده بددند) بیرون آمدنژد و
ندا کرد و به لبی بکر فرمدد“ :وژدش زود

صدا فریاد و ولدله و شیدن آنها بلند بدد تا در حجره حار فاطمه

حار آوردید بر وانه اهی بیت رسدل ودا به ودا قسم است که با عمر حرف نخداهم زد تا ودا را مالقا نمایم( ”.به
قسم و عهد ودد باقی و وفا نمدد و با آنها تکلم ننمدد تا از دنیا رفت)؛ چنانچه بخار ( )1و مسلم( )2در صحیحین وژدد

ندشته اند :فغضب فتطاه علی البی بکج و ر تتکل به حتی ترفی

(.)3

 .12لبد ولید محب الدین محمّد بن محمّد بن الشحنه الحنفی متدفا سال  815قمر که از اکابر علماء شما و سالها
قاضی مذهب حنفی در حلب بدده ،در کتاب تاریخ ودد به نام وضة الرانتظج فی الخبت النوالئل و النوالخج( )4در شر

قایه سقیفه ،وبر آتش را می ندیسد به این عبار  :الن عاج اتء الری بی علی ریحجقه علی من فیاه فلقیتاه فتطااة
فقتل :ال خلرال فیات خل

النمّة؛ یعنی عمر آمد در وانه علی برا آنکه آتش ب ند هر کژس در آن وانژه اسژت .پژس
که امت داوی شدند” و تا آور قایّه را نقی می نماید.

فاطمه او را مالقا نمدد .عمر گفت“ :داوی شدید در چی

 .11طبر در تت ی ( )5ودد نقی نمدده از زیاد بن کلیب که طلحه و زبیر و جماعتی از مهاجرین در وانه علی
بددند .عمر بن الخطِّاب آمد و گفت“ :بیرون بیایید برا بیعت و اال آتش بر همه می زنم!”

 .12ابن شحنه( )6مدرخ معروف در حتشیه کتمل ابن اثیر ضمن داستان سقیفه می ندیسد“ :زمتوی کاه اااتعتی الز
الصحتب و بنی هتش متوند زبیج و عتبه بن البی رهب و خترد بن
____________________
 -1صحیح بخار  ،ج ،4ص.42
 -2صحیح مسلم ،ج ،5ص.154
 -3فاطمه(

)در حال حاب ،ابی بکر را ترک نمدد و بر آن حال باقی ماند و با او حرف ن د تا وفا نمدد و از دنیا رفت

 -4روضة المناظر فی اوبار االوایی و االواور ،ج ،3ص.146
 -5تاریخ طبر  ،ج ،2ص.443
 -6تاریخ ابن شحنة بهامش الکامی ،ج ،3ص.164
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ستید بن الرتت

و مقدال بن السر کندی و سلاتن فت سی و البی ذ ّ غفات ی و عاّات بان یتساج و باجالء بان

عتزب و البیّ بن کتبا تخل

الز بیت البی بکج وار و متاتیالً به علی

عاج بن الرخطّتب آمد تت هج که
شرید

آوچه مج

ب ود .فتطاه

آن ختوه هس آت

ختوه آن حضاج اااع بر وادا
بت الو مالقت وار عااج گفا  :الخال

الخل شدود”.

(یعنی بیایید بیعت کنید و پیرو کنید از عده ا که بیعت نمددند).
و شاهد بر این مطالب ،قدل ابی الحسن علی بن الحسین مسعدد مدرخ و فاضی جلیی القدر مقبدل الفژریقین اسژت
که در تاریخ مجوج الر هب( )1ضمن نقی قاایا عبد اللِّه بن زبیر که در مکِّه دعدا ریاست و والفژت داشژت ،ندشژته

است “ :آن هنگت که بنی هتش التفت محاد بن الرحنفیّه فجزود المیج الراؤمنین
شدود و رشکج عبد الرلّه آوهت ال محتصج وار بر ودا هی
ه بلند شدا مع ذر

شتب البای طتراب اااع

بسیت ی آو ود که آوهت ال آت

بنی هتش تسلی وشدود تت رشکج مختت

سیدود و بنی هتش

ال وجت

ب وند و شتلة آت
ال ود”.

گدید:
ورفلی
محتصج
وبر  .غجض

کتتب خر

أخبت آو

شتب مطج بر ا مج الز آت
الز آو ن آت

و هی

که عجو بن زبیج

مقتبل ماج الز باجال

ز ن شتب م م می کج ودا عجو ع

و الفجوختن آت

عباد الرلّاه

مجلسای کاه قضایّه

خرالهی می کج که بجال

بج بنی هتش تجستویدن آوهت بر  :الوات أ ال ب ر

عبد الرلّه مقصج

إ هاتبه ریادخلرال فای

طتعته کات ال هب بنی هتش و ااع ره الرحطب نحجالقه الذ ه البرال الربیته فی مت سل .

ما حصی معنی آنکه عبد اللِّه زبیر این عمی آتش آوردن در اطراف بنی هاشم در شعب ابی طالژب بژرا ترسژانیدن
آنها را سرمشق و دستدر از سلف ودد (عمر و اصحاب ابی بکر گرفت) که آنها هم وقتژی دیدنژد بنژی هاشژم و اکژابر
اصحاب و مهاجرین ،زیر بار بیعت نمی روند ،هی م آوردند برا آتش زدن آنها کژه بترسژند و تسژلیم شژدند و بیعژت
نمایند! (تا تشکیی اجماع داده شدد امشب دلیی محکم آقایان محترم باشد)
این اوبار و بیان مدروین ،نمدنه ا از اوبار و بیانا بسیار است که روا
____________________
 -1مروج الذهب ،ج ،3ص.33
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مدثق وددتان در کتب معتبره ودد نقی نمدده اند .به قدر این قایه در ن د علماء منصف شیدع کامی داشته که حتِّژی
شعراء هم در اشعار ودد وارد می کردند .منتها بعض از علما شما بحساب آنکه اگر نقی کنیم این قاایا را ،سند می
شدد بر ابطال عقیده اجماع ،لذا احتیاطاً از نقی آن ودددار می نمددند و اال مطلب در ن د همه آشکار بژدده .یکژی از
شعرا معروف وددتان ،عالم نبیی حافظ ابراهیم مصر است در قصید عمریّه من باب مد و تمجید ولیفه گدید:
و کلاااااااااه رتلاااااااایّ قترهاااااااات عاااااااااج

الکاااااااج بساااااااتمتهت العظااااااا بالقیهااااااات

بهااااات

الن راااا تباااااتیع و بناااا الراصاااااطفی فیهااااات

مااااات کاااااتن غیاااااج البااااای حفاااااص بقتئلهااااات

یرمااااااات رفااااااات س عااااااادوتن و حتمیهااااااات

حجقااااا بیتااااا

ن البقااااای علیااااا

ما حصی معنی آنکه حیر لبی حفص (کنیه عمر بدده) کسی نمی تدانست به علی که یکِّه سدار قبیله عدنان بدد ،و بژه
حمایت کنندگان او بگدید“ :اگر بیعت نکنید ،وانه ا را آتش می زنم و کسی را در وانه باقی نمی گژذارم بژا اینکژه
فاطمه در این وانه می باشد”.
حتفظ :این اوبار ،نشان می دهد که جهه ارهاب و ترساندن و بهم زدن اجتماع مخالفین والفژت ،آتژش آوردنژد و
حال آنکه شیعیان جعی نمددند که در وانه را آتش زدند و در میان درو دیدار محسن بچه شش ماهه را سقط نمددند.
الخبت سقط انین فتطاه
العی :عرض کردم جهت ضیق وقت باوتصار کدشیدم و از نقی اوبار مفصّی ودددار نمژددم و االِّ اوبژار در ایژن
باب بسیار است؛ برا نمدنه و پی بردن باینکه شیعیان مدحد و معتقد به روز ج ا ،دروغ نمی گدیند و جعی نمی نمایند

و حرض شخصی هم با احد ندارند ،ودب است آقایان مراجعه فرمایید به کتاب الثبت

الررصیه تژألیف عژالم فاضژی

مدرخ شهیر مقبدل القدل فریقین (شیعه و سنی) ابی الحسن علی بن الحسین مسعدد صاحب مجوج الر هب متدفی سال
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و الستخجار منه کجهت و ضغطرال سید الرنستء بتربتب حتّی السقط

()1

محسنت .

پس بدانید که از جعلیّا شیعه نیست ،بلکه آنچه واقع شده ،ضبط در تاریخ است و تاریخ هرگ گم نخداهد شد .اگر
بعای مالحظه کار کنند و ودددار از ثبت آن نمایند ،مردمان منصف دیگر هستند که ثبت می نمایند.
قایّه سقط جنین اظهر من الشمس در تاریخ است؛ منتها بعض از علماء حبّا لخلفایهم ،پرده پدشی و سکد نمددند؛
مع ذلک گاهی بی اوتیار حقیقت ب یر قلمشان آمده و شاهد صادق بر اثبا مدعا ما گردیده.
مراجعه فرمایید به آور شر نهج البالحه تا مطلب بر شما واضح گردد که ابن ابی الحدید ندشته“ :وقتی برا اسژتاد
ودد ابی جعفر نقیب ،شیخ معت له ،نقی نمددم که وقتی وبر برسدل ودا دادند که هبّار بن اسدد با نی ه به هژددج زینژب
دوتر شما حمله برد و زینب از ترس بچه سقط کرد)2( ،حار ودن او را مبا نمدد.

ابی جعفر گفت :رر کتن سرل الهلل حیت نبت

من و فتطاه حتی الرق

ذال بطنهت.

()3

____________________
)و در وانه اش را سدزانیدند و آن حار را با اکراه و اجبار از وانه بیرون کشژیدند و سژید زنژان
 -1پس هجدم آوردند بر علی(
فاطمه را میان در و دیدار فشار دادند تا محسن ودد را سقط کرد(.اثبا الدصیة ،ص).143
عیال پسر واله اش ابد العاص بن ربیع بن عبد الع

 -2زینب دوتر رسدل اللِّه

بدد .در جنگ بدر ابد العاص اسیر شد بژا اسژراء

بسیار از کفار .بنا شد مشرکین فدا بدهند و ودد را والص کنند .ابد العاص پییام داد برا زینب که فدیه برا او بفرستد .بی بی تهیه کژرد
با گردن بند مروارید که با عقیق یمانی و یاقد رمانی مرصع بدد و از مادرش ودیجه باو رسیده بدد ،فرستاد ودمت پییمبر .رسدل اللِّه
مح ون شد .امت برا واطر آن حار از فدیه گذشته و ابد العاص را آزاد نمددند .پییمبر فرمدد بابی العاص کژه چژدن زینژب بژر تژد
حرامست او را روانه مدینه نما .قبدل نمدد.
حار  ،زید بن حارثه پیرمرد را با او روانه نمدد که زینب را بیاورد .چدن مشرکین فهمیدند که زینب را حرکت دادند ،جمعی باتفاق ابژد
سفیان حرکت کردند در ذ طد به آنها رسیدند .هبار بن اسدد با نی ه بهددج زینب زد که سر نی ه به پشت بی بی رسید .بژی بژی زینژب
وحشت کرد و از ترس بچه ا را که در رحم داشت ،سقط نمدد.وقتی زینب به مدینه آمد و برا رسدل اللِّه نقی نمدد ،حار فدق العاده
مح ون شد و ودن هبار را مبا نمدد و امر نمدد دست و پا او را قطع نمدده ،به قتی رسانند.
 -3اگر رسدل ودا

زنده بدد ،حتماً مبا می کرد ودن کسی که فاطمه را ترسانید تا آنکه بچه اش (محسن) سقط گردیژد( .شژر

نهج البالحه ،ج ،14ص)133
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و نی صال الدین ولیی بن ابیک الصفد در والفی بتررفیت ضمن حرف الف ،کلما و عقاید ابراهیم بن سیّار بژن

هانی بصر معروف به نظِّام معت لی را نقی نمدده تا آنجا که گدید“ :نظِّام گفته است :الن عاج ضجب بطن فتطااه یار
الربیته حتی الرق

الراحسن من بطنهت”.

()1

پس بی جهت آقایان تبعا لالسالف ،جامعه شیعه را متهم نسازید و در ن د عدام بی وبر ما را مقصّر قلمداد نکنید کژه
گمان نمایند این اوبار را شیعیان جعی نمددند و به آنها امر را مشتبه کنید و بگدیید ولفا ما به علژی و فاطمژه آزار
ننمددند ،بلکه آنها ودد راضی به والفت ولفاء بددند.
قایة آتش و جبر و اجبار و اکراه و تدهین بعلی و بنی هاشم برا بیعت و سقط جنین و سایر مظالم در کتب معتبره
علما با انصاف وددتان ضبط است اگر اعتراضی دارید به بالذر و طبر و ابن و ابه و ابن عبد ربژه و جژدهر و
مسعدد و نظِّام و ابن ابی الحدید و ابن قتیبه و ابن شحنه و حافظ ابراهیم و امثالهم بنمایید که چژرا در کتابهژا وژدد
ندشته و در اشعار ودد سرودند و ما آنچه می گدییم با سند ثابت و مسلِّم نه رو هدا نفس و تعصّب جاهالنه جعژی
اوبار بنماییم.
حتفظ :اصال نقی این قبیی اوبار چه نتیجه دارد قطعا ج تدلید نقار و نفاق و دوییت فایده ا بر آنها مترتب نیست.
فت الز ح و الثبت مظلرمی نز الس
العی :اوالً ودب است این اعتراض را به علما و مدروین وددتان بنمایید که چرا ندشتند .قطعاً حق زیر پرده نمی
َ َّ ْ ُ َّ ُ ْ َ َ ُ
ابلا ِلغة تاریخ گم نمی شدد؛ عاقبت در هر قدم و ملِّتی مردمان پاک و منصف و بی حرض پیدا می
ِلَف احلجة
ماندِ ِ :
شدند که حقایق را بندیسند ،مانند علما منصف وددتان که ندشتند و در کتاب ها ودد ضبط
____________________
 -1یعنی روز بیعت عمر چنان به شکم فاطمه

زد که محسن از شکمش ساقط گردید( .این جلد وافژی بالدافیژا وطژی در کتژاب

وانه ملی حاج حسین آقا ملک در تهران مدجدد است)( .وافی بالدفیا  ،ج ،6ص.)15
 -2سدره انعام ،آیه  .143دلیی قاطع و رسا برا وداست.
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نمددند و از زیر پرده استتار بیرون آوردند.
ثانیاً فرمددید :چرا می گدییم و می ندیسیم؟ بدیهی است این گفتن ها و ندشتن ها دفاعی است در مقابی حمژال و
تهمت ها گدیندگان و ندیسندگان بی می و میرض و مفتر شما که جهت تفرقه مسلمین امر را بر بژرادران مسژلمان
بی وبر ما مشتبه می کنند و جامعة شیعیان مؤمن مدحد را کافر و مشرک و ملحد معرفی می نمایند و این قبیی قاایا و
وقایع تاریخی را از جعلیا شیعه جلده می دهند و اذهان ساده را بنقی این ندع لکاذیب مشدب می نمایند.
ما ناچاریم از حق مظلدمانة ودد دفاع نماییم و به برادران روشن فکر مسلمان ودد که در اقطار عژالم متفژرق انژد،
نشان بدهیم که شیعیان اهی بیت رسالت ،یعنی پیروان علی و آل علی گدیندگان ن الره النّ الرلّه محاّد سرل الرلّاه مژی
باشند و درباره علی

نمی گدیند مگر آنچه رسدل اکرم

فرمدد؛ چنانچه شبها گذشژته بژا دالیژی عقلیژه و

براهین نقلیه ثابت نمددیم که علی را بند صالح ودا و ولیفه و وصی منصدص و برادر رسدل ودا می دانژیم و بژا هژر
عملی که برا حیر ودا باشد ،مخالفیم.
می فرمایید چرا می گدییم چه نتیجه دارد گفتن حقایق؟ ما هم به شما می گدییم نگدییژد تژا نگژدییم ،نندیسژید تژا
نندیسیم ،دفاع از حق و حقدق واجبه الزم است .ما نمی گدییم؛ ما را وادار به گفتن می نمایید همین امشژب اگژر شژما
نمی فرمددید ،اینها عقاید عدام شیعه است و حقیقتی ندارد ،داعی مجبدر نمی شدم پژرده بژردارم و بژه آقایژان بژرادران
حاضر بفهمانم عدضی شنیده اند؛ اینها عقاید عدام شیعه نیست ،بلکه اعتقاد علما منصف سنِّت و جماعت است چنانچه
نمدنه ا از آنها را به عرض رسانیدم ،ما جماعت شیعه که مدحدین پاک هستیم ،ج عقاید صحیحه که مستند بکتاب و
سنِّت و عقی و اجماع باشد ،چی دیگر نداریم.
حتفظ :این فرمدده ها شما مدجب حیر و تعجب است؛ زیرا در کتاب ها مهم علما شیعه ،اوبار هست کژه
بر والف کتاب و سنِّت می باشد و کامالً باعث جسار شیعیان و الابالی شدن آنها در معاصی می شژدد و قطعژاً ایژن
قبیی اوبار از مدضدعا است و مصرفی ج فساد اوالق امت ندارد؛ شماها هم منع از آنها نمی نمایید.
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العی :ویلی تعجب است که جنابعالی مطالب را بدون ربط بیان می فرمایید .ودبست از آن اوبار که بنظژر شژما
جعی و مدضدع و مدجب فساد می باشد ،بیان فرمایید تا مطلب باز شدد.
الشکتل

حدی حب علی حسنه

و من بکی علی الرحسین واب ره الرجنه و ارالب آن

حتفظ :آودند مال محمد باقر مجلسی اصفهانی که از علما ب رگ شماست ،در بسیار از مجلدا بحات النوارال
نقی می کند کژه

نقلیاتی دارد که از جمله آنها که الحال در نظر دارم ،حدیث تعجب آور است که از رسدل ودا
ّ
فرمددّ :
َع حسنه ل ّ
حب ّ
یْض معها سیئه )1( .و نقی می نماید که آن ب رگدار فرمدد :م بکی َع احلس وجبنت هل
اْلنه ( )2و از این قبیی اوبار بسیار دیدم که سبب تدلید فساد در امت است و همین اوبار مدجب جسار شیعیان و ال
الابالی گر آنها در معاصی می شدد که هر ندع معصیتی را بنمایند بامید آنکه چدن علی

را دوست می دارنژد ،از

آن معاصی به آنها ابداً ضرر نمی رسد یا مرتکب هر گناهی می شدند بخیال آنکه یک قطره اشک بر امام حسین
گناهان ما را پاک می کند و وارد بهشت می شدیم .وقتی امید بی حساب این اندازه در مردم زیاد شد ،رفته رفته مدجب
شیدع فحشاء و فساد اوالق می شدد؛ چنانچه ما جماعت بسیار از شیعیان می شناسیم که در تمام دوره سژال حژرق
در معاصی هستند ،ایام عاشدرا را مشیدل ع ادار می شدند و می گدیند این ده روز که تمام شد در اثژر عژ ادار از
گناه بیرون می آییم مانند روز که از مادر متدلد شدیم.
شیر فحشت

بال الهل تسنن

العی :اوالً آقایان اشتباه ب رگی فرمدده اید که شیدع فحشاء و یا الابالی گر را که
____________________
) حسنه ایست که هیچ گناه (صییره ا ) به او ضرر نمی رساند(.بحار االندار ،ج ،8ص ،321بژا ایژن عبژار  :قژال
 -1دوستی علی (
رسد اهلل

دن والیة علی حسنة ال یار معها شیء من السیئا ).

 -2کسی که گریه کند بر حسین (

) بهشت بر او واجب می شدد( .بحار الندار ،ج ،44ص .233با این عبار  “ :وکی من بکژی مژنهم

علی مصاب الحسین اوذناه بیده و ادولناه الجنة” ).
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در بعض افراد شیعه مالحظه نمدده اید ،در اثر عقیده باین قبیی اوبار بحساب آوردید.
اگر ارتکاب معاصی بعض افراد عدام شیعه مربدط باین قبیژی احادیژث اسژت ،بفرماییژد بژرادران اهژی تسژنن کژه
معتقداتشان به مناسبت راهنمایی امثال آقایان!! بر والف این احادیث است ،چرا حرق در فحشا و منکرا بلکه متجاهر
در معاصی می باشند؟
در بالد اهی تسنن و شهرها مهم آنها مانند مصر و اسکندریه و شام و بیت المقدس و بیژرو و عمژان و حلژب و
بیداد و بصره و عشِّار و قصبا کدچک بسیار که داعی دیده ام و اکثریت بلکه تمام جمعیت در بعض شهرها و بالد اهی
تسننند ،مع ذلک در تمام قهده وانه ها عمدمی از ب رگ و کدچک علنی و بر مال اقسام قمار محرِّم بین آنها شژایع و
ج ء عاد ثاند آنان قرار گرفته ،به عالوه سایر فحشا و منکرا زاید بر آنچه میان بعض از عدام شیعه هسژت ،بژین
آنها معمدل است .علنی و بر مالء در تمام ویابانها و کدچه ها قمار باز و شرب مسکرا و سازندگی و فاحشه وانه
ها رسمی و سایر فحشا که از بیان آنها وجالت می کشم ،دایر است!
اگر ما هم مانند شما ودرده بین و بهانه جد بددیم ،می گفتیم علی شیدع فحشا از زنا و لداط و شراب و قمار و حیره
در میان برادران اهی تسنن و ایجاد تجرِّ و ال الابالی گر آنها به لحکام دین ،فتاوا بی جان امامان و فقها آنها می
باشد؛ از قبیی حکم طهار سگ و حالل دانستن ودردن گدشت آن و طهار منی و مسکرا و عرق جنب از حژرام
و نکا اما رد در سفر و مقاربت با محارم بدسیله حریر و لفافه ا که بقایب ودد ببندند و امثال آنها که عدام را جر
و الابالی به منهیا نمدده اند!
ولی فقها شیعه تمام آنها را حرام و از مرتکبین آنها تبر می جدیند.
حتفظ :این نسبت ها اکاذیبی افسانه مانند است .شما چه دلیلی بر گفتار ودد دارید.
العتجالف و الوتقت زمخشجی الز الهل تسنن
العی :شما ودد می دانید ولی عمداً از رو ناچار  ،دفاع به ما ال یرضی
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صاحبه می نمایید و االِّ کتب فقهیه وددتان که فتاوا فقهاء را آورده اند ،مدجدد است که وقت اجازه نقی تمام آنهژا را
نمی دهد .به قدر مطلب واضح و حیر عقالیی است که اکابر علما وددتان هم حالباً در مقام انتقاد بر آمده اند؛ بژرا
نمدنه الزم است مراجعه نمایید به آور تفسیج کشتف که جار اللِّه زمخشر گدید:
الذال ساااا ررال عاااان ماااا هبی راااا البااااح بااااه

و أکتاااااااااه کتاتوااااااااه راااااااای الساااااااال

فااااااتن حنفیّاااااات قلاااااا قااااااتررال باااااا وّنی

البااااایح الرطّاااااال و هااااار الرشّااا اجالب الراحااا اجّ

و الن مترکیّااااااات قلااااااا قاااااااتررال بااااااا وّنی

الباااایح رهاااا الکاااال الرکااااالب و هاااا هاااا

و الن شاااااااتفتیّت قلااااااا قاااااااتررال بااااااا وّنی

البااااایح وکااااات الربنااااا و الربنااااا تحاااااج

و الن حنبلیااااااات قلااااااا قاااااااتررال بااااااا وّنی

ثقیاااااال حلاااااارری یفاااااایض؟؟؟ مجساااااا

و الن قلاااا ماااان الهاااال الرحاااادی و ح بااااه

یقررااااارن تااااای

یاااااد ی و یفهااا ا

تتجبااااا مااااان هااااا ال الر ماااااتن و الهلاااااه

فااااات الحااااد ماااان الرساااان الرنااااتس یساااال

و الخّجوااااااای هاااااااجی و قاااااااد متشااااا اجال

علااااااای الوهااااااا ن یتلاااااااارن و العلااااااا

و مااااا الفلاااااح الرجهاااااتل الیقنااااا الوّنااااای

رااااای

الوااااات الراااااای و النیااااات الفلاااااح العلااااا

()9

یک چنین عالم جلیی و مفسر نبیی می گدید :من شرم دارم از آنکه ودد را از اهی مذاهب اربعه معرفی نمایم! بژرا
فتاوا فاسده و عقاید کاسده آنها .آنگاه آقایان انتظار دارید ما ودد را تابع چنین مذاهب عجیبی معرفی نماییم.
بگذاریم و بگذریم برویم بر سر مطلب
ثانیاً این ندع از اوبار که شما بیان نمددید ،از مدضدعا شیعیان نیست به دو
____________________
 -1اگر از من سؤال نمایند از مذهبم ،فاش نخداهم نمدد تا سالم بمانم؛ زیرا اگر بگدیم حنفی هستم ،می گدیند :شراب حرام را حالل مژی
دانی و اگر بگدیم مالکی هستم ،می گدیند :گدشت سگ را مبا می دانی و اگر بگدیم شژافعی هسژتم ،مژی گدینژد نکژا دوتژر را کژه
(حرامست) حالل می شمار و اگر بگدیم حنبلی هستم ،می گدیند :حلدلی مذهب و مجسمه هستی و اگژر بگژدیم اهژی حژدیث هسژتم،
گدساله است و نمی فهمد (یعنی اینها فتاوا فقها مذاهب اربعه می باشد بلکه نمدنه ا از آنها می باشد) .فدق العاده جا بسژی تعجژب
است که در این زمان (و تمام زمانها) احد از زبان مردم سالم نمی ماند .چه کنم که روزگار مرا به عقب برده و گروهی نفهم را برو کار
آورده ،همین که متدجه شدم جهال رو کار آمده اند بیقین دانستم که مانند شمع باید بسژدزم و مژردم از روشژنایی مژن اسژتفاده کننژد و
روزگار ،هر ناکسی را که بخداهد رو کار بیاورد.
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جهت :جهت اول آنکه مکرر عرض کردم شیعیان احتیاجی بجعی و وضع حدیث ندارند و جهت دوم آنکه در بسژیار
از کتب معتبره علما ب رگ وددتان از این قبیی اوبار بسیار رسیده است و اوتصاص به عالمه مجلسژی قژدّس سژرِّه
القدّوسی ندارد ،بلکه عمدم شیعیان نقی نمدده اند .چدن نمی وداهم والف عهد نمدده ،فلذا اقدال عمدم علماء شژیعه را
می گذاریم و نقی اقدال علماء وددتان را می نماییم.
السنت حدی حب علی حسنة الز کتب الهل تسنن و متنتی آن
چنانچه همین وبر را که شما از بحت النوارال عالمه جلیی القدر مجلسی نقی نمددید ،امژام احمژد بژن حنبژی در
مسند( )1و وطیب ودارزمی در آور فصی ششم منتقب( )2و سلیمان قندوز حنفی در باب  42ینتبیع الراار ( )3و نیژ
ضمن کنرز الردقتی شیخ عبد الرؤف المناو المصر در از منتقب الرسبتین حدیث  43نقالً از فج وس دیلمی از معاذ
بن جبی و میر سید علی فقیه همدانی شافعی در مدد ششم از مر الرقجبی( )4و امام الحژرم شژافعی محژب الژدین ابژی

جعفر احمد بن عبد اللِّه طبر در حدیث  53از هفتاد حدیثی که در فاایی اهی بیژت طهژار نقژی نمژدده در ذخاتیج
الرتقبی( )5و محمّد بن طلحه شافعی در مطترب الرسؤول( )6و محمّد بژن یدسژف گنجژی شژافعی در کفتیاة الرطتراب( )3و
ّ
حنب ّ
َع
روایت نمدده انژد کژه فرمژدد:
دیگران از علماء شما از انس بن مالک و معاذ بن جبی از رسدل اکرم
ّ
ّ
حسنه ل ّ
یْض معها سیئه و بغض َع سیئه ل تنفع معها حسنه.

()8

____________________
 -1مسند احمد ،ج ،1ص.128
 -2مناقب ،ص.56 ،36
 -3ینابیع المدد  ،ج ،1ص.6 ،335
 -4مدد القربی ،مدد ششم ،ص.22
 -5ذوایر العقبی ،ص.31
 -6مطالب السؤول ،ص.128-84
 -3کفایة الطالب ،ص.324
 -8دوستی علی

حسنه و ثدابی است که هیچ سیئه و گناهی باو ضرر نمی رساند و دشمنی علی گناهی است که با وجژدد آن هژیچ

عمی ویر نفع نمی رساند.
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و نی امام الحرم احمد بن عبد اللِّه طبر شافعی در ذختئج الرتقبی( )1و ابن حجر در نقالً از مال و سلیمان بلخی حنفی
در ینتبیع الرار ( )2ضمن باب  56حدیث  33از منتقب الرسبتین از فردوس دیلمی و ابن عسژاکر در تژاریخ( )3وژدد از
نسایی از ابن عباس آورده اند که رسدل اکرم
احلطب.

فرمدد :حب َع ب أب َالنب یأكنل اَّلنننب کمنا تأكنل انلنار

()4

ثالثاً کسانی که شمّ فهم اوبار دارند ،دقت کامی می کنند تا کشف حجب شده ،معمّا حی گردد ،نه آنکه وقتی وبژر
را نفهمیدند یا به حقیقت معنا آن نرسیدند ،فدر زبان طعن باز کنند و نسبت جعی بدهند .منفی بافی کار آسانی است،
ولی ودا را باید پیدسته در نظر گرفت .قرآن مجید در آیه  3سدره ( 21انبیاء) به ما دستدر کافی داده که:
َ ْ َ ُ َ ْ َ ِّ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
()5
فسئُنا أهل اَّلک ِر إِ کنتم ل ٰ تعُمن
و اما معنا این وبر که مجمع علیه فریقین است و بنظر شما و بسیار از مردمان سطحی ،معمّا آمده اتفاقژاً بسژیار
سهی و آسان است حیِّ آن؛ زیرا وقتی مراجعه بقرآن مجید می کنیم ،می بینیم گناهان را بژه دو قسژمت تقسژیم نمژدده:
کبیره و صییره و از صییره در مقابی کبیره در بعض آیا تعبیر بسیئه می نمایند؛ چنانچژه در آیژه  31سژدره ( 4نسژاء)
ُْ ْ ُ ْ َ َ
َ
ْ َْ
ِّ ٰ ُ
ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ِّ َ ْ ُ
()6
صریحا فرماید :إِ َتتَنِبُنا ک ٰبائِ َر ٰما تن َه ْن عنه نکف ْر عنک ْم َسیئاتِک ْم َو ن ِخُک ْم ُم خال ک ِریما
پس به حکم همین آیه ،اگر بنده از کبایر گناهان دور نماید و مرتکب آنها نشدد ،از سژیئا و گناهژان کژدچکش
حمض عین و چشم پدشی می شدد و می آمرزد او را.
____________________
 -1ذوایر العقبی ،ص.32
 -2ینابیع المدد  ،ج ،2ص ،15باب .56 ،56
 -3تاریخ دمشق ،ج ،13ص.52
 -4دوستی علی ابن ابی طالب می ودرد گناهان را همچنان که آتش هی م را می ودرد.
 -5سؤال کنید اهی ذکر را (مراد از ذکر قرآن یا رسدل اللِّه می باشد) اگر شما نمی دانید.
 -6اگر شما دور کنید از گناهان ب رگی که نهی کرده شدید از آن ،ما از گناهان دیگر شما (که کدچک است) درگذریم و شما را بمقژامی
نیکد و بلند برسانیم.
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در این حدیث هم می فرماید :دوستی علی

یک حسنه و ثدابی است که هیچ سیئه و گناه کژدچکی بژآن ضژرر

نمی رساند.

َّ َّ َ َ ْ
ُ َ َ
مجیعا (.)1هر بنده عاصی و گنهکژار
حتفظ :مگر نه این است که وداوند صریحاً می فرمایدِ :إ اّلل یغ ِف ُر اَّلننب ِ

وداه عمی او کبیره باشد یا صییره وقتی نادم و بازگشت به سد ودا نمدد قطعاً آمرزیده می شدد .پس فرقی مژا بژین
کبیره یا صییره نمی باشد.
کش حقیق
العی :گدیا آقا تدجه بآیه شریفه ننمددید و اال ایراد نمی نمددید.
اوالً بین کبیره و صییره داعی فرق نگذاردم بلکه پروردگار متعال این فرق را گذارده.
ثانیاً بنده هم مانند شما معترفم که هر بند مؤمن گنهکار که معتقد به حفاریّت حق باشد ،هرگاه نادم شژد و تدجژه
به حق نمدد ،وداوند حفِّار او را می آمرزد ،ولی اگر بدون تدبه از دنیا برود ،در عقبا بعد المد پیدسژته او را عژذاب
می نمایند تا پا حساب اگر عملش زیاد ب رگ نبدده ،به مجازا ودد رسیده در مدقع حساب معفد می شدد.
و اگر عملش بسیار و گناهان کبیره زیاده نمدده ،او را به جهنم می برند و به قدر که نافرمانی نمدده ،عژذابش مژی
نمایند آنگاه نجاتش می دهند.
باشد ،وداوند او را عفد نمدده ،بمجازا
ولی در سیئا و صیایر اعمال ،اگر بی تدبه از دنیا برود و محبّ علی
ُ ْ ْ ُ
عقبا بعد المد نمی رسد و جحیم و جهنم نمی بیند او را داوی بهشت می نماینژد؛ چنانکژه فرمژددَ :ونن ِخُکم
ْ َ َ
م خال ک ِریما .
و نفهمیدم شما از چه راه این حدیث را مدجب جسار و ال الابالی گر دانسته اید؟ آیا در حدیث شریف ،امر بژه
سیئا یا کبایر و صیایر شده که شما آن را
____________________
 -1به درستی که وداوند می آمرزد جمیع گناهان را(.سدره زمر ،آیه.)53
 -2سدره نساء ،آیه 31؛ و شما را در جایگاه ودبی وارد می سازیم.
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سبب جرل و تجرِّ شیعیان قرار داده اید؟ بدیهی است جداب منفی است.
پس راه دیگر در بین نمی باشد إالِّ فکر و ویال بی جا و حال آنکه این حدیث شریف جلد ناامید بشژر را مژی
گیرد نه آنکه مدجب امید بی پایان گردد.
چه آنکه مردمان معتقد هستند که گرفتار هدا نفسند ،وقتی مرتکب صیایر شدند ،شیاطین جن و انژس آنهژا را
وسدسه می کنند که دیگر رو رحمت نخداهید دید .چدن حالباً جدان و جاهی و نادانند ،فریب ودرده ،ناامید می شدند
می گدیند :ما که آمرزیده نمی شدیم ،پس چرا نفس ودد را از هداها کلژی بژازداریم .رفتژه رفتژه مدجژب طییژان و
سرکشی می شدد و از صیایر گذشته حرق در کبایر می شدند.
ولی امثال این حدیث ،روزنه امید در دلها باز می کند و می فهماند که چدن بشر جای الخطا است اگر سیئاتی از او
صادر شدد و راستی محبّ و دوست علی

باشد ،به او ضرر نمی رساند.

چدن ودا متعال در آیه شریفه وعده عفد داده و برا عفد و آمرزش ،وسایلی قژرار داده حژبّ و وداد علژی
یکی از وسایلی است که مدرد عفد قرار می دهد.
و إالِّ شیعه هرگ الابالی نخداهد شد؛ چدن وقتی به معنا تشیّع بر می ودرد ،می بیند که شیعه علی ،یعنی پیرو علی
آن کسی است که طابق النعی بالنعی پیرو کند گفتار و رفتار آن حار را ،پس لهی نجا است؛ چه آنکژه در
تمام تفاسیر و کتب معتبره علما شما ،بالفاظ و عبارا مختلفه رسیده که ما در لیالی اول ببعض از آنها اشاره نمژددیم
که رسدل لکرم

فرمدد :یا َع انت و شیعتک هم الفائزو ف اْلنه (.)1

پس اگر بخداهید ایراد بگیرید باین ندع از اوبار ،بیشتر می تدانید ایراد بگیرید که چدن شیعه فهمید پییمبژر فرمژدده
رستگار و اهی بهشت است ،پس جرل و جسار پیدا نمدده و هر عمی زشتی می نماید و حال آنکه این طدر نیست.
شیعه ،در اوّل تکلیف بعد از معرفت ودا و پییمبر ،بایستی معنا تشیّع را
____________________
 -1یا علی تد و شیعیانت رستگارانید در بهشت(.مراجعه شدد به ص  153و  156همین کتاب).
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بفهمد .وقتی فهمید و دانست شیعه یعنی پیرو علی

و آل علی

 ،آنگاه می فهمد پیرو علی

است که علماً و عمالً و قدالً و فعالً کرداراً و گفتاراً مانند علی باشد پا جا پا علی
نمدده ،بنماید و آن چه علی ترک نمدده ،ترک نماید ،پس شیعه علی

آن کسژی

بگذارد؛ یعنژی آنچژه علژی

وقتی فهمید که علی

مرتکب کبایر

و صیایر نگردیده ،بلکه عمی مکروهی هم از او صادر نگردیده ،سعی و کدشش می کند مانند مدال وژدد متصژف بژه
صفا حمیده گردد و از اوالق و عادا رذیله دور نماید؛ چدن قده عصمت که مخصدص مقام نبد و امامت است،
ندارد و به تمام معنی علی شدن کار مشکلی است ،بلکه محال ،سعی می نماید ال اقی مرتکب کبایر ابداً نشدد و اصژرار
بر صیایر هم نمی نماید تا محبدب علی

گردد و نامش در زمره شیعیان ثبت گردد.

ولی چدن معصدم نیست و جای الخطاست ،اگر سیّئه و یا صییره ا از او صادر گردد ،به وسژیله محبژت و دوسژتی
امیر المؤمنین

مدرد عفد و احماض قرار می گیرد و اگر ودا نکرده بی تدبه از دنیا رفت ،به واسطه این محبژت و

دوستی ،مسؤول صیایر و سیئا قرار نمی گیرد.

و اما معنا حدیث :م بکی َع احلس وجبت هل اْلنة هم ویلی ساده و مناسب فهم هر کس از عارف و عامی

می باشد و جدابی هم که الحال مطابقت با نظر لکثر آقایان حاضرین بنماید که مکرر تقاضا نمددند که در جداب رعایت
حال آنها بشدد عرض می کنم .معنا ساده و تحت اللفظی این حدیث شریف چنین است که هژر کژس گریژه کنژد بژر
حسین واجب می شدد بر او بهشت.
مفهدم مخالفش اینست که اگر ناکس گریه کند بهشت که بر او واجب نمی شدد بلکه هیچ نتیجه ا هم از گریه ودد
نمی گیرد.
حتفظ :فرق بین کس و ناکس چیست که گریه برا کس نتیجه می دهد ولی بناکس نمی دهد؟
فج بین ک

و وتک

العی :گرچه در کلمه من مدصدله کس و ناکس راه ندارد ،ولی در معنا فارسی کس و ناکس می آید ،لژذا عژرض
می کنم کس ،مؤمنی را گدیند که مدحد و وداپرست باشد ،اصدل عقاید را استدالالً یا بنحد یقین دارا و معتقد به نبژد
انبیا عظام من
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آدم الی الخاتم باشد و ودد را مل م بدستدرا آورین انبیاء واتم االنبیاء
بهشت و دوزخ و والیت آل محمّد

بداند و بمعاد جسژمانی و وجژدد

و عتر طاهره آن حار عقیده داشته ،علی

را عباد صالحین و امام بر حق و نایب مناب رسدل اللِّه

و یازده فرزند ب رگدارش

بداند و یازدهمین فرزند علی که دوازدهمین وصی

پییمبر واتم است ،زنده و مدجدد و زمامدار عالم بداند و قرآن مجید را بعد از اعتقاد به کتب سماویه ،حق و از جانژب
ودا بداند و بمندرجا آن معتقد و بدستدرا و اوامر و مناهی آن عامی باشد.
و ناکس ،مسلمانی را گدیند که صدرتاً و اسماً مسلمان و بتمام دستدرا قایی ولی در مقام عمژی صژالح نباشژد یژا
تارک محض باشد یا ببعض از آنها عمی و از بعض دیگر رو گردان باشد یا مرتکب بعض کبایر از قبیی قتی نفس یژا
شراب ودار و یا زنا و لداط کار یا رباودار و کم فروشی و امثال اینها گردد .چنین آدمی هر قدر هم گریه کنژد،
برا او نتیجه ا ندارد و جبران ترک واجبا از قبیی نماز و روزه و حجّ و ومس و زکاه و حیره را نمی نمایژد ،مگژر
آنکه تدبه کند از اعمال زشت و مصمّم گردد بجبران ما فا و حق النِّاس را بصاحبانش برگرداند و ترضیه واطر آنها و
یا اگر مرده اند ،وراث آنها را فراهم نماید؛ آنگاه به وسیله گریه و محبت واندان رسالت

جبران ما فژا و عقژب

ماندگی ها او گردد .و االِّ اگر مثالً نماز نخدانده یا روزه نگرفته یا مستطیع شده ،حج بیت اللِّه نرفته یا مشمدل ومژس
و یا زکاه گردیده ،ادا وظیفه ننمدده ،آنگاه گریه کند ،یا زنا و لداط کند و گریه کند ،یا ربا بخدرد و مال مردم را بحرام
ببرد و معامال ربد بنماید و یا کم فروشی بنماید و گریه کند ،ظلم و تعد و آدم کشی کند و گریژه کنژد ،بژه ویژال
آنکه اعمال زشت او به وسیله گریه عفد می شدد ،اشتباه رفته .آل محمّد

از چنین اشخاصی بی ارنژد .گریژه بژرا

این اشخاص نفع و نتیجه ا ندارد؛ چنانکه ما مکرر در منابر و مجالس درس و مجامع دینژی ایژن معژانی را مشژروحاً
گدش د جامعه نمدده ایم.
و االِّ اگر این عقیده حلط صحیح باشد که آدمی هر عمی زشتی بنماید و گناهان کبیره از او صادر شژدد و یژا تژرک
واجبا بنماید ،ویال کند گریه و یا زیار آل محمّد
آل محمّد

جبران ما فا می کند و او را نجا می دهد باید دشژمنان

همگی بهشتی باشند ،چدن حالباً بر مظلدمیت آل محمّد
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گریه

کردند.

چنانچه ارباب مقاتی در وقعة کربال ندشته اند :و الرلّه بک و البک

کل عدوّ و صدی  )1( .دوست و دشژمن در آن

مصیبت عظمی گریستند .پسر پییمبر و اصحاب و احفادش حتی اطفال صییر و شیر ودارش را کشتند ،ولژی در دیژدن
مصایب اهی بیتش گریه هم کردند .پس قطع بدانید گریه برا این ندع مسلمانان ناکس که صدر دارنژد ولژی سژیر
ندارند ،نفع و نتیجه ا ندارد تا مؤمن نگردند ،گریه برا آنها نتیجه نخداهد داد.
حتفظ :اگر فرد مسلمانی معتقد به اصدل عقاید و عامی به دستدرا شرعیّه باشد ،ودد اهی نجا است ،پس گریژه
برا او چه اثر دارد و تشکیی مجالس گریه برا چه و چه نتیجه بر او متصدّر است که هر سال مبالغ گ افی ورج این
ندع از مجالس بشدد که مؤمنین گریه کنند؟
الثج و وتیجه بج گجیه و مجتر

ع ال ال ی

العی :بدیهی است مسلمان هرچند عامی کامی عیار باشد ،معصدم نخداهد بدد باالوره بشر است و جای الخطا .اگر
لی ش و وطاهایی از او سر زده و حافی بدده ،حار بار تعالی با مهربانی و لطفی که نسبت به بندگان وژدد دارد از
رو فای و کرم عمیم به وسایی و اسباب هایی آنها را عفد می کند.
گاهی حب علی بن لبی طالب را وسیله قرار می دهد؛ گاهی گریه بر مظلدمیژت حاژر سژید الشژهداء و وانژدان
رسالت و زیار آن حار و اهی بیت طهار عطف تدجه فرماید و اشک چشم آنها را بمن لة آب تدبه قرار می دهد
و از گناهان آنها می گذرد.
اگر مؤمن و عادلند و هیچ گناه کبیره و صییره ا از آنها صادر نشده ،حب و والیت علی و اهی بیت رسالت و گریه
بر مصایب وارده بر آنها که عالمت مهر و محبت به آن واندان جلیی می باشد ،وسیله ترفیع مقام آنها می شدد.
____________________
 -1به ودا سدگند! (گریه میکردند و با گریه ایشان دوست و دشمن گریان شده بددند( .تاریخ طبژر  ،ج ،4ص -343بحژارالندار ،ج،45
ص).53
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و اما اینکه فرمددید :در تشکیی این مجالس بنام ع ادار آل محمد و مصارف بسیار چه اثر اسژت .آقایژان محتژرم
چدن دور هستید از اثرا و نتایج مترتبه بر این مجالس ،حافی می باشژید .چژدن رو عژاد و تبلییژا سژدیی کژه
پیدسته می شدد که این مجالس بدعت است ،حاضر نمی شدید ،یا اگر گاهی به جهاتی حاضر شدید ،چژدن نظژر سژدء
دارید ،دقیقانه تدجه نمی کنید تا آثار آن را ببینید.
اگر آقایان در این قبیی مجالس حاضر شدید و با دیده انصاف و محبت بنگرید ،تصدیق وداهید نمدد کژه ایژن نژدع
مجالس ،مدارس اکابر آل محمد

است به این معنی که بنام آل محمد

مجالسی تشکیی می گردد و به جاذبژه

آن واندان جلیی ،افراد مسلمین از هر طبقه (حتی بیگانگان از دین) حاضر می شدند ،آنگاه وطبا و وعّاظ و متکلمین و
محدثین و گدیندگان از علما ،ساعتها حقایق دین را از تدحید و نبد و معاد و فژروع احکژام و اوژالق و دسژتدرا
حیاتی فرد و اجتماعی را برا آنها بیان می کنند و آنها را باررها و مفاسد معاصی و گناهان و اوالق رذیلژه آشژنا
می نمایند و دالیی حقِّانیّت دین مقدس اسالم را در مقابی سایر ادیان برا آنها ظاهر و بارز می کنند و نتایج بسیار می
گیرند.
سالی نیست که بدسیله همین مجالس و تبلییا دینی ،افراد از بیگانگان اسالم قبدل ننمایند! چه بسا از منحژرفین
که تحت تأثیر تبلییا دینی قرار گرفته و از اعمال گذشته ودد تدبه نمدده و براه راست وارد گردند .در هر سژالی بژه
وسیله این مجالس و حادر در مجامع ع ا و تأثیر آیا و اوبار و مداعظ جمعیت ها بسیار از مردمژان الابژالی و
معصیت کار تدبه نمدده و بداسطه ترک معاصی داوی در حدزه اویار گردند.
این است یک جهت از فرمایش رسدل اکرم

ّ
مین و انا م حسن ؛
که علما فریقین نقی نمدده اند :حس

()1

حسین از من است و من از حسینم .یعنی احیا دین من بداسطه حسین است در زمان حیاتش جانباز کرد و بنیرو
مظلدمیت ،ریشه ظلم بنی امیه را کند؛ چه آنکه آنها می وداستند ریشه دین را
____________________
 -1البدایة و النهایة ،ج ،8ص -224مسند احمد ،ج ،4ص -132مستدرک حاکم ،ج ،3ص -133تاریخ دمشق ،ج ،14ص.143
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بکنند.
و ه ار سال است که مجالس معظمی بنام آن ب رگدار وفیه و آشکار تشکیی می شدد ،مردمژان حاضژر مژی شژدند
بدسیلة مبلیین و ناطقین ،پی بحقایق دین برده و قدم در صراط مستقیم می گذارند .این است مختصر از اثرا و نتایج
مجالس ع ادار که مدارس اکابر آل محمد

می باشد.

و نی تدضیحا عرض می کنم که محب و شیعه علی

زایر و ع ا دار حسین بن علی

عالقه مندان و عشِّاق

او ،ترک واجبا نمی کنند و مرتکب کبایر معاصی نمی شدند؛ چدن می دانند و بآنها گفته شده است که حار لبا عبد
اللِّه الحسین

شهید راه دین است و برا ترویج شعایر دین ،شربت شهاد ندشید؛ چنانچه در زیار وارث و سایر

زیارا وارد است که می ودانیم :الشهد الوّ
الرانکج و أطت

قد القا الرصال و آتی الر کات و الماج باتراتجوف و وهیا عان

الرلّه و سرره حتی أتتک الریقین (.)1

و در اوبار معتبره فریقین از امّ المؤمنین عایشه و جابر و لنس و دیگران رسیده که پییمبژر
ّ
ّ
احلس به کربال ٰعرفا حبقه وجبت هل اْلنه (.)2

و نی می فرماید من بکی علی الرحسین عت فت بحقّه واب

فرمژدد :من زار

ره الرجنّه (.)3

همان قسمی که عبادا از واجبا و مستحبّا  ،فرع بر معرفت ودا است ،اگر ودا را کمژا ینبیژی نشناسژد ،قصژد
قربت پیدا نمی شدد؛ لذا عبادا او هرچند کامی هم باشد ،عاطی و باطی است.
گریه و زیار هم فرع بر معرفت پییمبر و امام است ،یعنی باید آن ب رگدار را پسر پییمبر و امام بژر حژق و وصژی
سیم رسدل اللِّه

بداند که قایم بحق بدده و برا حق کشته شده و مخالفتش با ی ید برا آن بدده که ی ید احکژام

دین را زیر پا
____________________
 -1شهاد می دهم که تد(ابا عبد اللِّه)اقامه نماز و اداء زکاه نمدد و امر بمعروف و نهی از منکر و اطاعت ودا و رسدل او نمدد تژا دم
مرگ(.کامی ال یارا  ،ص.)336
 -2هر کس زیار نماید حسین
 -3هر کس گریه کند بر حسین

را در کربال ،در حالتی که عارف به حق آن ب رگدار باشد ،بهشت بر او واجب می گردد.
در حالتی که عارف به حق آن ب رگدار باشد ،بهشت بر او واجب می گردد.
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گذارده ،تارک واجبا و فاعی محرما بدده و ترویج لباطیی نمدده و چنین زایر و ع ادار بژر وژالف طریقژه و
رویّه مدال ودد هرگ عمی نمی نماید.
ورالب :قبله صاحب! گرچه ما معتقد هستیم که حسین ،الشهید اهی حق و برا حق و به ناحق بدست عمّال بنی امیّه
کشته شده ،ولی در میان ما جماعتی هستند مخصدصاً جدانانی که در مکاتب و مدارس و اسکدلها جدید تحصیی مژی
کنند ،می گدیند :جنگ کربال جنگ دنیایی بدده ،یعنی حب ریاست و میی بخالفت حسین بن علژی را بژه سژمت کدفژه
کشانید ،البته بر هر حکدمت مقتدر الزم است که دفع مخاطرا کند .ناچار ی ید و عمّالش مقابله با این فتنه کردنژد و
به آن جناب پیشنهاد تسلیم (بالشرط) و تبعیت از ولیفه ی ید که اطاعتش واجب بدده است ،نمددند که بشام رود تا ن د
ولیفه محترم باشد ،یا سالمت به وطن بر گردد .آن جناب زیر بار نرفت تا آنکه کشته گردید .پس ع ادار برا چنین
دنیا طلبی که برا حبّ جاه و ریاست کشته شده ،معنی ندارد بلکه بدعت است!
آیا جداب صحیحی دارید که آنها را ساکت کنید تا از این عقیده بر گردند و بدانند که جنژگ کژربال جنژگ دنیژایی
نبدده ،بلکه آن جناب فقط برا ودا و حفظ دین ودا قیام نمدد و جنگید تا کشته شد.
العی :چدن وقت گذشته اگر در این مرحله وارد شدیم می ترسم سخن طدالنی شدد و اسباب کسالت گردد.
ورالب :ویر ویر! لبداً کسی نمی شدیم ،بلکه با عالقه مفرطی میی به شنیدن این مدضدع و کشف حقیقت داریم که در
مقابله با مخالفین قادر به جداب باشیم .قطع بدانید جداب دادن به این قدم ،و لد مختصر باشد ،ودمت ب رگی است .تمنا
می کنم بفرمایید.
المت حسین یتس خرال و ات طلب وبر
العی :قبالً عرض کردم ،هر عمی نیک و بد فرع بر معرفت است .معترضین اول باید ودا ودد را بشناسند و بعد
از معرفت حق کتاب آسمانی که از جانب ودا علیّ اعلی بر واتم االنبیاء

نازل شده ،مدرد تصدیق قرار گیژرد

و الزمه تصدیق آن است که هرچه در آن کتاب است ،باید مدرد ستایش و قبدل باشد.
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و اگر معترضین اهی ماده و عالم محسدس اند و دالیی محسدسه می وداهند ،جداب آنها بسیار سهی اسژت .اینژک
مختصراً باقتاا وقت مجلس که گذشته است ،به هر دو جهه فقط اشاره می کنیم.
خاسة الرنجبتء الز هج عال اسی مبجّال بر ود
اوّالً هر مسلمانی که تابع قرآن است ،نسبت دنیا طلبی و حب جاه و ریاست بریحانة رسدل اللِّژه حسژین بژن علژی
دادن بر والف حق و حقیقت و انکار قرآن و رسدل

ودا نمددن است؛ چه آنکه وداوند متعال در آیه 33

سدره ( 33اح اب) شهاد به طهار آن حار داده و آن ب رگدار را مانند جژدّ و پژدر و مژادر و بژرادرش معژرِّا و
َّ ٰ ُ ُ ٰ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ِّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ
نت َو
مبرِّا از هر رجس و پلید معرِّفی نمدده ،آنجا که می فرمایدِ :إنما ی ِری اّلل َِلذ ِهب عنکم الرجس أهل
ابلی ِ
ُ ِّ ُ َ
ی َطه َرک ْم ت ْط ِهریا (.)1
به اتِّفاق جمهدر اکابر علما وددتان از قبیی مسلم( )2و ترمذ ( )3و ثعلبی( )4و سجستانی( )5و ابی نعیم اصفهانی و لبژد
بکر شیراز و سیدطی( )6و حمدینی( )3و احمد بژن حنبژی( )8و زمخشژر ( )3و بیاژاو ( )12و ابژن اثیژر( )11و بیهقژی( )12و
()13

طبرانی

____________________
 -1ج این نیست که ودا چنین می وداهد هر رجس و آالیش را از شما وانداده نبد ببرد و شما را از هر عیبی پاک و من ه گرداند.
 -2صحیح مسلم ،ج ،3ص.132
 -3سنن ترمذ  ،ج ،5ص.32
 -4تفسیر ثعلبی ،ج ،8ص.36
 -5سنن سبحستانی ،ج ،2ص.232
 -6در المنثدر ،ج ،1ص.138
 -3فراید السمطین ،ج ،1ص.314
 -8مسند احمد ،ج ،1ص.331
 -3کشاف ،ج ،3ص.226
 -12تفسیر بیااو  ،ج ،4ص.334
 -11تاریخ الکامی ،ج ،5ص.412
 -12سنن بیهقی ،ج ،2ص.152
 -13المعجم الدسط ،ج ،3ص.166
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و ابن حجر( )1و فخر راز ( )2و نیشابدر و عسقالنی( )3و ابن عساکر( )4و حیرهم که جمیعاً معتقدند و مبسژدطاً آورده

اند که این آیه در شأن پنج تن آل عبا محاّد و علیّ و فتطاه و حسن و حسین

نازل گردیده.

و این آیه شریفه لدلِّ دالیی است بر عصمت این پنج تن ب رگدار از ارجاس و پلید ها .بدیهی است ،از اهمّ پلید
ها ،حب جاه و مقام و تدجه به دنیا دنی است که آیا و اوبار بسیار در مذمت این دنیا ،یعنی عالقه بریاست ایژن
دنیا رو هدا نفس مانند امراء و سالطین و طالب آنها از رسدل اکرم
ّ
می فرمایدّ :
حب ّ
ادلنیا رأ ک خطیئة (.)5
پس قطعاً لبا عبد اللِّه الحسین

و لیمه طاهرین رسیده تا آنجا که پییمبر

حب جاه و ریاست دنیا را طالب نبدده و برا چنژین ریاسژت فانیژه ،جانبژاز

ننمدده و اهی بیت ودد را به اسار نداده و اگر کسی با علم به این معنی آن حار را دنیاطلب بخداند ،حتمژاً منکژر
قرآن مجید گردیده.
قیت المت حسین

بجالی یتس و خالف ظتهجی وبر

و اما فرقه دیگر ،مردمانی هستند که طالب دالیی حسّی هستند .دالیی محسدس برا آنها بسیار اسژت کژه در ایژن
وقت تنگ بتمام آن دالیی نتدان استشهاد نمدد ،ولی من باب نمدنه به مختصر اشاره می نمایم:
لوالً قیام حار ابا عبد اللِّه الحسین

علیه ی ید پلید ،اگر جنبه جاه طلبی و ریاست داشژت ،نبژیّ مکژرم امژر

بیار آن حار نمی نمدد؛ چنانچه اوبار بسیار از طرق وددتان در این باب رسیده که بیکی از آنها اکتفا می کنیم.
شیخ سلیمان بلخی حنفی در باب  62ینتبیع الرار ( )6از تت ی بخار و بید
____________________
 -1صداعق المحرقه ،ص.144
 -2تفسیر راز  ،ج ،25ص.223
 -3اصابة ،ج ،8ص.265
 -4تاریخ دمشق ،ج ،13ص.223
 -5محبت و دوستی دنیا باال همه بدیها است.
 -6ینابیع المدد  ،ج ،3ص.8
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و ابن السکین و ذختئج الرتقبی( )1امام الحرم شافعی از سیر مال و حیرهم نقی می نماید از لنس بن حارث بن نبیه که
که فرمدد:

گفت شنیدم از رسدل اکرم
ّ
ا ابین هذا یعین احلس یقتل بارض یقال هلا کربال فم شه ذلک منکم فُینرصه فخرج انس ب احلارث ال
ّ
اّلل عنه و ّ
عم معه (.)2
کربال فقتل بها مع احلس ریض
پس معلدم می شدد قیام آن حار در کربال ،قیام به حق بدده ،نژه حژب ریاسژت مشژئدم .از اینهژا گذشژته ،اگژر
معترضین فکر کنند ،از ودد عمی و حرکت آن حار  ،تا شهاد و اسیر اهی بیت طهار  ،حق و حقیقژت ظژاهر و
هدیدا می باشد؛ زیرا اگر فرد در مملکتی حب ریاست داشته باشد و بخداهد بر دولت وقت وروج نمایژد ،هرگژ بژا
عیال و اطفال حرکت نمی کند اطفال صییر و زن حامله و بچه شیر ودار با ودد نمی برد ،بلکه تنها و منفرد و بژا یژک
عد زبده سداران کار حرکت می کند پس از آنکه بر دشمن حالب و محدر کار بدستش آمژد و روزگژار بژر وفژق و
مرامش شد ،آنگاه عیاالتش را می طلبد.
حرکت دسته جمعی حار ابا عبد اللِّه

با عیاال و اطفال صییر ودد دلیی کامی است که آن حاژر بقصژد

ریاست و والفت ظاهر و حلبه بر وصم نیامده و اگر چنین قصد داشت ،قطعاً به سمت یمن می رفژت کژه همژه از
دوستان ودد و پدر ب رگدارش و ثابت قدم در اراد بددند آنجا را مرک کار قرار داده ،آنگاه با تجهی ا کامی و مجرد
حمال ودد را شروع می نمدد.
چنانچه مکرِّر ،بنی اعمام و دوستان و برادران ،این پیشنهاد را به آن حار نمددند و جداب یأس شنیدند؛ چه آنکه
از هدف و مقصد اصلی آن حار وبر نداشتند.
قیت المت حسین بجالی حفظ شجج طیبه ن الره النّ الرلّه بر
ولی ودد آن حار می دانست که وسیله حلبة ظاهر فراهم نمی شدد ،لذا
____________________
 -1ذوایر العقبی ،ص.146
 -2بدرستی که این پسر من حسین کشته می شدد؛ در زمین کربال پس هر کس از شما آن روز حاضر باشد ،یار کند حسژین را .آنگژاه
ندشته است :انس بن حارث رفت بسد کربال و بدستدر پییمبر عمی کرد و کشته شد با ابا عبد اللِّه الحسین
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حرکت آن حار با هشتاد و چهار زن و بچه ،برا یک نتیجه نهایی اساسی بدد؛ چدن که امام مژی دیژد شژجر
طیّبة ال اله االِّ اللِّه را که جد ب رگدارش واتم االنبیاء

با ودن جگرها حرس و آبیار او را بژا ودنهژا شژهداء

بدر و احد و حنین نمدده و بدست باحبانی مانند علی بن لبی طالب

سپرد که از او نگهدار نماید ،ولی به واسژطه

وارج نمددن باحبان عالم دانا را با ظلم و تعد و تهدید به شمشیر و قتی و آتش و کدتژاه نمژددن دسژت او را از آب
یار شجره طیّبه ،اساس و بنیان باغ تدحید و نبد رو به نابدد می رفت .و لد آنکه گاه گاهی به تدجه باحبان اصلی
تقدیتی می شد ،ولی نه تقدیت کامی حقیقی؛ تا آنکه زمام باغ بکلِّی بدست باحبانان جهدل عندد لجدج (یعنی بنی امیژه)
افتاد.
از زمان والفت ولیفه سدم عثمان بن عفِّان که دست بنی امیه باز شد و زمامدار امدر شدند و لبد سفیان لعین که در

آن مدقع کدر شده بدد ،دستش را گرفتند به مجلس آوردند ،با صدا بلند گفت :یت بنی المیّه تدالوررال الرخالفاه فتوّاه ن
انّه و ن وت (.)1

و نی گفت :یت بنی المیّه تلقّفرهت تلقّ

الرکج فر الرّ ی یحل به البر سفیتن مت زر ال ارهت رکا و رتصایجنّ الرای

صبیتوک و الثه (.)2
به کلِّی آن قدم رسدا بی عقیده ،تمام طرق را مسدود نمددند و دست باحبانان معند و حقیقی را بالکی از تصژرف
در باغ کدتاه نمددند و مانع از ظهدر آب حیا شدند کم کم شجره طیبه رو به ضعف گذارد تژا در دوره والفژت ی یژد
پلید چی

از عمر دروت شریعت باقی نمانده ،ن دیک بدد شجره طیّبة ال اله االِّ اللِّه بکلی وشک شدد و نژام وژدا از

میان برود و حقیقت دین محد گردد.
بدیهی است هر باحبان عالمی وقتی فهمید از هر طرف آفا بباحش رو کرده ،فدر باید در مقام عژالج برآیژد و
اال بکلی ثمرا باحش از میان وداهد رفت.
____________________
 -1ابد سفیان تشجیع می کند فامیی ودد را باینکه دولت بی پایان والفت را دست به دست دهید؛ زیرا بهشت و دوزوی در کژار نیسژت
(یعنی دروغ است).
 -2ا بنی امیه ،بکدشید و والفت را مانند گد به چنگ آورید .سدگند بآن چی

که قسم می ودرم به آن (مراد بتها است کژه همیشژه

بآن قسم می ودردند)! پیدسته طالب و شایق یک همچد سلطنت و پادشاهی برا شما بدده ام؛ شما هم آن را نگهبان باشید تا باوالد ودد
بارث برسانید(.شر نهج البالحه ،ج ،2ص.)45
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در آن مدقع هم که باحبانی باغ تدحید و رسالت بباحبان عالم دین ،حار ابا عبد اللِّه الحسژین

سژپرده شژده

بدد ،متدجه شد که لجاج و عناد و الحاد بنی امیه ،کار را به جایی رسانیده که ن دیک است دروت تدحید وشک شدد،
بلکه قصد دارند شجر طیّبه ن الره النّ الرلّه را از ریشه بکنند و دور بیندازند ،قد مردانگی علم کرد فقژط و فقژط صژرفاً
برا آبیار باغ رسالت و تقدیت شجره طیبه ن الره النّ الرلّه بسمت کربال حرکت کرد ،ولی به ودبی می دانست بی آبی
به ریشه دروت اثر کرده و دیگر آبها معمدلی اثر ندارد احتیاج بتقدیت قد دارد.
چنانچه در علم عملی فالحت ،رسم است وقتی فالِّحان و باحبانان دانشمند دیدند در حتی به کلژی بژی قژد شژده
تقدیت قد الزم دارد ،عالج او را بقربانی می کنند ،یعنی گدسفند یا مدجدد جان دار را کنار آن دروت ذبژح مژی
کنند و با پدست و گدشت و ودن در پا دروت دفن می نمایند تا دروت از ند قد و قدر جدید بگیرد.
حار سید الشهداء ریحانه رسدل اللِّه

هم که باحبانی عالم بدد ،دید این شجره طیّبه را به قژدر بژی آبژی

داده اند (به وصدص در سندا اویره و زمام دار بنی امیه) که به آب ها معمدلی و مبانی علمی ،حیا پیدا نخداهد
کرد فداکار الزم است .قطعاً آبیار شجره طیّبه و دروت شریعت بایستی با ودنابه ها قدمی قد شدد لژذا دسژت
بهترین جدانان و اصحاب و اطفال صییر ودد را گرفت برا قربانی و آبیار شجره طیّبه ال اله االِّ اللِّه به سژمت کژربال
حرکت کرد.
بعای کدته نظران گدیند :چرا از مدینه وارج شد؛ همان جا می ماند و کدس مخالفت می کدبید و قربانی ها را مژی
داد؛ ولی نمی دانند که اگر آن ب رگدار در مدینه می ماند ،امر او بر مردمان فهیم عالم پدشیده می ماند و نمی دانستند که
مخالفت آن حار برا چه بدده .مانند ه اران حامیان دین که در شهر قیام به حق نمددند و کشژته شژدند و کسژی
نفهمید هدف و مقصد قایم چه بدده و برا چه کشته گردیده و دشمنان هم وارو نشان می دادند.
ولی آن یگانه راد مرد بینا ،برا ظهدر حق و حقیقت ،در ماه رجب مدقعی که مردمان برا عمره بمکه حاضر بددند،
تشریف فرما مکه شد تا روز عرفه در
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مقابی صدها ه ار جمعیت که در وانه ودا جمع بددند ،وطبه ها وداند و وطابه ها کرد .ندا حق و حقیقت را بژه
سمع تمام عالمیان رسانید که ی ید پلید تیشه برداشته به ریشه شجره طیّبه ال اله االِّ اللِّه می زند .گدش د عامژه مسژلمین
نمدد که بدانند ی ید که دعد والفت اسالم دارد ،عمالً اساس دین را از میان می برد؛ شراب می وژدرد؛ قمژار مژی
بازد؛ با سگ و میمدن باز می کند؛ احکام دین را زیر پا می گذارد؛ زحما جدم پییمبر را بر باد می دهد؛ مژن نمژی
گذارم دین جدم از میان برود؛ بر من واجب است فداکار نمایم ،جان می دهم و دین را حفظ می کنم.
پس قیام آن حار و وروج از مدینه بمکِّه و از مکِّه به سمت کدفه و عراق ،برا حفظ شعایر دین و اعالم نمددن
به جامعه بشریت ،اطدار و رفتار و مفاسد اوالق و عقاید وراب و عملیا جبران ناپذیر آن پلید عنید بژی دیژن بژدده
است .لذا برادران و بنی اعمام و دوستان عالقه مند که برا ممانعت می آمدند ،عرض می کردند اهی کدفه کژه از شژما
استقبال نمدده اند و دعد نامه ها فرستادند ،به بی وفایی معروف اند .و عالوه با قدر بنی امیه و سلطنت ی یژد پلیژد
که سالها است در این مملکت ریشه دوانیده اند ،نمی تدانی مقابله نمایی؛ چدن لهی حق کم اند .مردم عبد و عبیژد دنیژا
هستند و دنیا آنها ن د بنی امیه اصال می شدد .لذا اطراف آنها جمع اند نفع و حلبه با شما نخداهد بژدد .پژس از ایژن
سفر صرف نظر نما و اگر هم مایی نیستی به ماندن و تدقف در حجاز ،پس برو بیمن که عالقه مندان بژه شژما در آنجژا
بسیارند .مردمان حیدر هستند شما را تنها نمی گذارند .می تدانی عمر را در آن صفحا به راحتی بگذرانی.
حار نمی تدانست برا همه کامالً پرده بردار نماید ،لذا هر یک را بجدابها مختصر ساکت می نمدد .ولی به
بعض از اصحاب سر و لقارب محرم مانند برادرش محمّد بن الحنفیّه و این عم گرامش عبد اللِّه بن عباس می فرمدد:
“ الس می گریید .من ه می الو غلبه ظتهجی بت من وخرالهد بر  .منه بجالی فتح و غلبه ظتهجی واای و ا بلکاه باجالی
کشته شدن می و ا یتنی می خراله به ویجوی مظلرمی

یشه ظل و فست ال بج کن ”.

برا قد قلب بعای ،حقیقت را آشکار نمدده می فرمدد“ :جدّم رسدل ودا را در وداب دیدم به من فرمدد :الخجج
الری الرتجال فتنّ الرلّه شتء أن یجی
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قتیال (”.)1

محمّد بن الحنفیّه و ابن عباس عرض کردند“ :اگر امر چنین است زنها را چرا می برید؟” فرمدد“ :جدّم فرمژدد :النّ
الرلّه قد شتء الن یجالهنّ سبتیت)2( ”.به امر رسدل اللِّه

آنها را برا اسژیر مژی بژرم (یعنژی نکژا و اسژرار در

شهاد من و اسیر اهی بیت من است که متمّم شهاد من ،اسار زنان است که علم و پرچم مظلدمیت را بژر دوش
بگیرند بروند شام در مرک والفت و قدر ی ید ،ریشه آنها را بکننژد و پژرچم ظلژم و کفرشژان را سژرنگدن نماینژد؛
چنانچه عملی کردند .وطبه و وطابه بی بی عقیله بنی هاشم صدیقه صیر زینب کبر سژالم اللِّژه علیهژا در مجلژس
قدر و جشن پیروز ی ید در مقابی صدها نفر از اشراف قدم و ب رگان بنی امیه و سفراء بیگانژه و رجژال از یهژدد و
در مسجد امد شام

نصار و وطبه و وطابه معروف سیّد السّاجدین امام چهارم زین العابدین علی بن الحسین

باال منبر در مقابی ی ید ،نیرو قدر او را شکست و پرچم عظمت بنی امیه را سرنگدن و مردم را بیدار نمدد.

پس از حمد و ثنا وداوند متعال فرمدد :الیّهت الرنّتس العطینت ستّت و فضّلنت بسبع؛ العطینت الرتل و الرحل و الرسّاتحه
و الرفصتحه و الرشّجتعه و الراحبّه فی قلرب الراؤمنین  -و فضّلنت ب نّ منّت الرنّبی الراختت محاد
و منّت الرطّیت و منّت السد الرلّه و السد سرره-و منّت سبطت ه النمّه و منّت مهدیّ ه

و منّت الرصدّی

النمّه (.)3

آنگاه شروع بمعرفی از ودد نمدد فرمدد“ :هر کس مرا می شناسد که می شناسد
____________________
 -1بیرون برو به سد عراق ،پس به دوستی که ودا تعالی میخداهد تد را کشته ببنید
 -2به درستی که ودا تعالی وداسته است که ایشان را اسیر ببیند (ینابیع المدد  ،ج ،3ص.)62
 -3ا مردمان! عطا کرده شده ایم (ما آل محمد از جانب ودا تعالی) شش وصلت را و ترجیح داده شژدیم بژر سژایر ولژق بژه هفژت
فایلت :عطا کرده شده ایم به علم و بردبار و جدانمرد و ودش رویی و فصاحت و شجاعت و محبت در دلها مؤمنان.
و ترجیح و زیادتی داده شده ایم (بر مردم) به اینکه از ما است پییمبر برگ یده (حار محمد مصطفی
المؤمنین علی بن لبی طالب

) و از ما است جعفر طیار و از ما است (حم ه) شیر ودا و رسدل

امت (حسن و حسین) و از ما است مهد این امت (حجه بن الحسن عجی اللِّه تعالی فرجه).
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) و از ما است صدیق (امیر
و از ما اسژت دو سژبط ایژن

و آن کس که مرا نمی شناسد ،اینک حسب و نسب وددم را به آنها می رسانم .منم فرزند صاحب صفا و فاژایی
مخصدصه (که با کلما طدالنی آن صفا را بیان می نماید که وقت مجلس اجازه نقی تمام را نمی دهد) واتم االنبیاء
محمّد بن عبد اللِّه

.

پس از آن ،رو همان منبر که سالها شب و روز از زمان معاویه علیه الهاویژه علنژی و بژر مژال مدالنژا و مژدلی
المدحدین امیر المؤمنین علی

را لعن و سب می نمددند و ه اران نسبتها ناروا بآن حار داده بددند ،در حادر

ودد ی ید و رجال بنی امیه و دشمنها فاایی و مناقب جد ب رگدارش امیر المؤمنین را(که نگذارده بددند بگژدش مژردم
شامی برسد) بیان نمدد و فرمدد:
الوت البن من ضجب خجالطی الرخل حتّی قتررال ن الره النّ الرلّه الوت البن من ضجب باین یادی سارل الرلّاه

بسایفین و طتان

بجمحین و هتاج الرهججتین و بتیع الربیتتین و قتتل ببد و حنین و ر یکفج بترلّه طجفه عین الوت البن صترح الراؤمنین و وال ث الرنبیّین
و قتمع الرالحدین و یتسرب الراسلاین و ور الراجتهدین و زین الرتتبدین و تتج الربکّتئین و الصبج الرصّتبجین و الفضل الرقتئاین مان
آل ی

سرل بّ الرتتراین .الوت البن الراؤیّد بجبجئیل الرانصر بایکتئیل .الوت البن الراحتمی عن حج الراسلاین و قتتال الراات قین و

الرنتکثین و الرقتسطین و الراجتهد العدالئه الرنّتصبین و الفخج من مشی من قجی

الااتین و الوّل من الاتب و الستجتب رلّاه و رجسارره

من الراؤمنین و الوّل الرسّتبقین و قتص الراتتدین و مبید الراشجکین و سه من مجالمی الرلّه علای الراناتفقین و رساتن حکااه بّ
الرتتراین و وتصج ین الرلّه و وریّ المج الرلّه و بستتن حکاه الرلّه و عیبه علاها ساحا سخیا بهلرلا زکایّا البطحایّا ضایّا مقادال ا
هات ا صتبجا مه ّبا قرّال ا قتطع النصالب و مفجّ النح الب ال بطه عنتوت و الثبته انتوت و المضته ع یاه و الشدّه شکیاه السد
بتسل یطحنه فی الرحجوب الذال الز رف النسنّه و قجب النعنّه طحن الرجحی و ی وه فیهت ذ و الرجیح الرهشای ا ریا الرحجاتزا و
کب

الرتجال ا مکّیا مدویّا حنفیّا عقبیّا بد یّا الحادیّا شاججیّا مهاتاجیا مان الرتاجب سایّدهت-و مان الرارغی ریثهات-وال ث

الراشتجین-و البر الرسّبطین الرحسن و الرحسین ذالک ادّی علیّ بن أبی طترب(

) (.)9

____________________
 -1منم فرزند کسی که شمشیر زد بر بینیها مردم تا گفتند ال اله اال اللِّه؛ منم فرزند کسی که شمشژیر زد پژیش رو رسژدل اللِّژه بژه دو
شمشیر (یعنی مدتی بشمشیر و مدتی به ذو الفقار) و نی ه زد بدو نی ه و هجر نمدد بدو هجر .و بیعت نمدد بدو بیعت.و با کافران مقاتلژه
نمدد در جنگ بدر و حنین =
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آنگاه فرمدد :انا ابن ودیجه الکبر  ،انا ابن فاطمه ال ِّهراء ،انا ابن المذبد من القفا ،انا ابن العطشان حتِّی قاژی ،انژا
ابن من منعده من الماء و احلِّده علی سایر الدر  ،انا ابن من ال ییسی له و ال کفن یر  ،انا ابن من رفع رلسه علی القنژا،
انا ابن من هتک حریمه بارض کربال ،انا ابن من جسمه بارض و رلسه باور  ،انا ابن من سبیت حریمه الی الشِّام تهد .
ثمّ انِّه صلدا اللِّه علیه انتحب و بکی ،فلم ی ل یقدل انا انا حتِّی ضجّ النِّاس بالبکاء و النِّحیب (.)1
____________________
= و کافر نگشت بخدا چشم بر هم زدنی؛ منم فرزند صالح مؤمنان و وارث پییمبران و براندازند ملحدان و پادشاه مسلمانان و نژدر جهژاد
کنندگان و زینت عابدان و تاج گریه کنندگان(از ودف ودا)و صبرکننده ترین صبر کنندگان و بهترین نمازگ ارندگان از آل یس رسدل رب
العالمین؛ منم فرزند مؤید به جبرییی و منصدر بمیکاییی؛منم فرزند حمایت کننده از حرم مسلمانان و کشند برگشتگان از دین(یعنژی اهژی
نهروان)و شکنندگان بیعت(یعنی اهی جنگ جمی در بصره)و اهی بیی و طییان(یعنی اهی جنژگ صژفین)و جهادکننژده بژا دشژمنان وژدد
ناصبیها-و فخرکننده ترین همه کسانی که راه رفتند از طایفة قریش(یعنی افخر از همه قریش)و اول کسی که اجابت دعد ودا و رسژدل
او را نمدد از مؤمنان و اول سبقت کنندگان بسد ایمان و شکنند ظالمان و هالک کننده مشرکان و تیژر از تیرهژا وژدا تعژالی بژر
منافقان و لسان حکمت پروردگار عالمیان و یار کننده دین ودا-و ولی امر ودا و گلستان حکمت ودا و صندوق علژم او جژدانمرد بژا
سخاو گشاده رو و جامع جمیع ویرا اجتماعی پسندیده بطحا که اوتیارا در جنگها پیش قدم بدده ،پادشاه صژبرکننده پژاکی ه اوژالق،
کثیر القیام ،قطع کننده پشتها و متفرق کننده اح اب (فاسد)؛ کسی که به اثبا قدم ،عنان اوتیار نفس ودد را در دسژت داشژته و دلژش از
همه کس قد تر و ثابت تر و ع مش از همه راسخ تر و شکیمه اش از همه کس محکم تر (یعنی مهمترین افراد بشر بدد در احقژاق حژق
مظلدمان)؛ شیر ژیان بدد در میدان نبرد؛ ودرد می کرد دشمنان را در جنگها وقتی که باو ن دیک می شدند (سداره و پیاده) بژا نیژ ه هژا
ودد و ودرد و متفرق می ساوت آنها را همچنان که طدفان شنها و وار و واشاک وشک را پراکنده می کند؛ شجاع ترین اهی حجژاز و
دلیرترین اهی عراق ،مکی و مدنی و پاکی ه ترین افراد مسلمین در دین بیعت کننده در عقبه شهسدار بدر و احد و رادمژرد بیعژت شژجره و
یگانه فداکار مهاجر

و سید عرب و شیر میدانها جنگ و وارث مشعرین و پدر دو سبط(پییمبر

فاایی جد من علی بن لبی طالب(

)حسن و حسین(

)اینست

).

 -1منم فرزند ودیجه کبر ؛ منم فرزند فاطمه زهرا(

)؛ منم فرزند سر بریده از قفا؛ منم فرزند آن کسی که با لب تشنه از دنیژا رفژت؛

منم فرزند آنکه آب را از او منع کردند و حالل و مبا داشتند بر سایر ولق؛ منم فرزند آن که او را حسی ندادند و کفن نکردند؛ منم فرزند
آنکه سر مطهر او را بر نی ه بلند نمددند؛ منم فرزند آنکه حرم او را در زمین کربال هتک حرمت نمدده ،اسیر نمددند؛ منم فرزند آنکژه بژدن
مقدسش در جایی و سر مطهرش در جایی دیگر؛ منم فرزند آنکه حرم او را اسیر نمدده ،به شام آوردند .پس از آن امام

بژا صژدا

بلند گریست و پیدسته انا انا فرمدد .یعنی آن قدر از مفاور و مدایح اجداد ودد فرمدد و مصایب پدر ب رگدار و اهی بیت ودد را بیان کرد
تا آنکه وروش از مردم برواست همگی بگریه و ناله و فریاد مشیدل شدند(.بحار الندار ،ج ،45ص.)133-138
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اول مجلس نقی مصایب که بعد از شهاد حار امام حسین
بدد که حار سید الساجدین امام زین العابدین

منعقد گردید ،در همین مسجد جامع امد شژام

بعد از نقی فاایی و مناقب جژد ب رگژدارش امیژر المژؤمنین در

محار دشمنان ،آن قدر مصایب پدر ع ی ش را فرمدد که با حادر ی ید پلید صدا ضجّه و شیدن مردم شام برواست
بقسمی که ی ید را ودف برداشت و نتدانست بنشیند ،از رو ترس و واهمه از مسجد وارج گردید.
از همان مسجد و اثر وطبه و وطابه آن حار  ،مقدما نهات ضد امد شروع شد (که ی ید ناچار شژد از رو
سیاست ،اظهار ندامت نمدد و عبید اللِّه بن مرجانه لعنه اللِّه را لعن نمدد که چنین عمی فجیعی نمدده) تا عاقبت کاخ کفر
و ظلم و الحاد بنی امیه سرنگدن گردید که الی الحال در شام و پایتخت ظالمانه آن قدم فاسد ،قبر از بنی امیه وجژدد
ندارد ،ولی قبرستان بنی هاشم مدرد تدجه شامیان و قبدر بسیار از عتر و اهی بیژت رسژدل اللِّژه

مژ ار هژر

عارف و عامی از شیعه و سنی می باشد.
والصه تمام ارباب مقاتی و تداریخ ندشته اند که آن حار از مدینه تا بمکه و کربال پیدسته کنایتاً و صراحتاً وبژر
شهاد ودد را می داد و به مردم می فهماند که برا کشته شدن می رود.
از جمله وطبه مفصّلی است که روز ترویه در مکه معظمه مقابی جامعه مسلمین وداند و ضمن وطبه ،وبر شژهاد
خط املننت َع ودل آدم ّ
فرمددّ :
خمنط
ودد را علنی داد که بعد از حمد پروردگار متعال و درود بر واتم االنبیاء

ّ
القالده َع جی الفتاه و ما اوهلین ال اسالف اشتیاق یعقنب ال ینسف و ّ
خنری ل مرصن اننا لقینه اکین باوصنال
ّ
ّ
انلناویس و کربال (.)1
یتقطعها عسال الفُنات ب
____________________

 -1مرگ بر فرزندان آدم چنان بسته است که قالده بگردن دوتر جدان و چه قدر آرزومندم بصژحبت گذشژتگان وژدد ،چنانکژه یعقژدب
مشتاق یدسف بدد و برا من برگ یده و پسندیده گشت زمینی که پیکر من در آن افکنده شدد .باید بدان زمین برسم و گدیی می بینم بنژد
بند مرا گرگان بیابانها از یکدیگر جدا می کنند میان نداویس و کربال(.کشف الیمة ،ج ،2ص -233بحارالندار ،ج ،44ص.)366
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با این قبیی جمال  ،به مردم می فهماند که من بکدفه و مقرِّ والفت نخداهم رسید ،بلکه بین نداویس و کربال کشژته
وداهم شد ،به دست گرگها ودن آشام؛ مراد از گرگها اشاره ایست که بقتلة ودد از بنی امیه و حیژره مژی نمایژد کژه
مانند گرگها ودنخدار ما را قطعه قطعه نمدده ،به قتی می رسانند.
باالوره این قبیی اوبار و گفتار می رساند که امام حسین به قصد شهاد حرکت فرمددند ،نژه بژه قصژد ریاسژت و
والفت .در تمام راه بطرق مختلفه وبر مرگ ودد را می داد و در هر من ل اصحاب و احفاد ودد را جمژع مژی کژرد و

پیدسته می فرمدد“ :الز پستی و بی قد ی ویت هاین قد ب
بج ود .عن قجیب سج من مظلر

که سج یحیی ال بجیدود بجالی زن زوت کت ی به هدیه

ال ه الز بدن ادال و بجالی ی ید شجالب خرال می بجود”.

آقایان! فکر کنید مدقعی که در ده فرسخی کدفه ،حرِّ بن ی ید ریاحی با هژ ار سژدار سژر راه حاژر را گرفژت و
عرض کرد“ :امر عبید اللِّه است شما را نگاهدارم و نگذارم بکدفه بروید و با شما باشم تا امر امیر برسد” ،چرا حار
تسلیم شد و فرود آمد و ودد را در اوتیار حرِّ گذارد .قطعاً اگر حار ویال امار و والفت در سر داشژت ،تسژلیم
لشکر حر نمی شد ،در حالتی که با حر بیش از ه ار نفر نبددند و با آن حار ه ار و سیصد سدار و پیاده بددند که در
میان آنها جدانانی از بنی هاشم بددند مانند جناب عباس قمر بنی هاشم و علی اکبر که هر یژک وژدد یژک تنژه بژرا
پراکندگی ه ار نفر کافی بددند و تا کدفه هم ده فرسنگ بیشتر نبدد ،علی القاعده می بایستی آنها را پراکنده و ودد را به
مرک حکدمت (کدفه) می رساندند ،مردم هم که منتظر بددند ،تشکیال و تجهی ا ودد را محکم و مشیدل مبارزه می
شدند ،تا آنکه حالب آیند ،نه آنکه در مقابی گفتار حرِّ تسلیم گردیده و فدر فرود آیند و ودد را میان بیابان در حصار
دشمن قرار دهند که بعد از چهار روز کمک بدشمنان برسد و کار را بر پسر پییمبر سخت نمایند.
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آقایان اگر بقراین مطلب ودب دقت کنید ،جداب ودد را به ودبی بدست می آورید و مژی دانیژد کژه آن حاژر
بقصد دیگر طی مسافا نمدد؛ زیرا اگر ویال ریاست داشت ،در مدقعی که محاصره دشژمن در منتهژا درجژه شژد
رسیده و فرسنگ ها اطراف او را قدا قدیّه دشمن گرفته ،وسایلی فراهم نمی کرد که جمعیت قلیی و نفرا آماده ودد
را متفرق نماید.
وطبه و وطابه آن حار در شب عاشدرا ،ب رگتر دلیی بر اثبا مدعا ما است .زیرا تژا شژب عاشژدرا هژ ار و
سیصد سداره و پیاده آماده جنگ در ودمت آن حار بددند .ولی در آن شب بعد از نماز میرب و عشاء ،حار بژر
رو کرسی قرار گرفت ،وطبه مفصّلی ادا نمدد ضمن وطبه ،صریحاً کلماتی فرمدد که آن لشکر و مردم جژاه طلژب را

ودف گرفته که تمام ارباب مقاتی ندشتند حار فرمدد“ :کستوی که به خیتل یتس و حکرم
بدالوند که فج ال هج ک
بیتت

ویری آمد الودا

الین زمین بتشدا کشته خرالهد شد و الین مج ا منا الحادی ال واای خرالهناد .مان

ال الز گج ن شات بج الشت  .تت شب الس

بجخی ید و بجوید”.

هندز فرمایشا آقا تمام نشده بدد که تمام آن جمعیت رفتند برا آن حار باقی نماند مگر  42نفر؛  18نفر بنژی
هاشم 24 ،نفر اصحاب .بعد از نصف شب سی نفر از شجاعان لشکر دشمن به قصد شبیخدن آمدند ،وقتی صدا تالو
قرآن آن حار را شنیدند ،مجذوب وار باردو تدحید حسینی ملحق شدند که مجمدعا بنابر اشهر 32 ،قربانی ها
حق گردیدند که اکثر آنها زهّاد و عبّاد و قاریان قرآن بددند.
اینها تمام دالیی و قراین واضحی است که می رساند آن حار به قصد انقالب و حبّ جاه و ریاست و رسیدن بژه
مقام والفت حرکت نفرمدده ،بلکه صرفاً هدفش ترویج دین و مقصدش حمایت و دفاع از حریم اسالم بدده .آن هم بژه
طریقی که جان بدهد و با جان باز نمددن ،پرچم ال اله االِّ اللِّه را بلند و پرچم کفر و فسژاد را سژرنگدن نمایژد؛ زیژرا
نصر و یار دین ،گاهی به کشتن است و زمانی به کشته شدن .فلذا آن حار دامن همّت بر کمر زد و مردانه قیژام
کرد ،با نیرو مظلدمیت و دادن قربانیها بسیار ،مخصدصاً لطفال صیار ریشة ظلم و فساد بنی امیّه را کند ،به قسمی که
ودما ب رگ آن حار در اعالء کلمه طیّبه ال اله االِّ اللِّه و آبیار
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شجره مقدسه اصلها ثابت در نظر دوست و دشمن مدرد تصدیق و تقدیر است ،حتی بیگانگان از دین ،رو برهان و
دلیی ،اقرار به این معنا دارند.
مقتره مت ال الوگلیسی

مظلرمی المت حسین

در الئج الراتت ف قجن ورز ه فرانسه ،مقاله ایست از وانم دانشمند انگلیسی تحت عندان(سه شهید) .بسیار مفصّی
است که والصة آن اینست که ندشته سه نفر در تاریخ بشریت برا اعال کلمة حق جان باز و فداکار نمددند کژه
از سایر فداکاران و جان بازان گد سبقت ربددند:
اول ،سقراط حکیم یدنانی در آتن؛
در فلسطین (البته این عقیده مشار الیها است که مسیحی می باشد و اال در عقیژده
دوم ،حار مسیح بن مریم
ما مسلمین حار مسیح مصلدب و مقتدل نگردیده به صریح آیه  153سدره ( 4نساء)که فرمژددهَ :و َمنا َقتَُُ ُ
ننه َو َمنا
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اّلل ِإَلْ ِه (.)1
﴿ ﴾٧٥١بل رفعه
سیم ،حار حسین(

)فرزند ،زاده محمّد(

)پییمبر مسلمانان.

آنگاه ندشته است:
“هجگت به تت ی حتن و چگروگی شهت

و اتوبتزی هج ی

می شر که اتن بتزی و فدالکت ی حضج حسین (

الز الین سه وفج شهید ستیدا آگتهی حتصال گاج ا تصادی

) الز آن و وفج (یتنی سقجال و عیسی) قری تج و مه تج بر الس  .به

هاین اه ملقب گج ید به سید الرشهدالء؛ زیجال سقجال و حضج مسیح فقط
حضج حسین(
الز س

ال ن هج ی

)االی وطن الختیت وار ا
الز آوهتا الز سج ال ن خر

بیتبتوی و الز ااتی ا

ال ح بتفدیه اتن خار حتضاج شادودا ورای
محتصج شان والقع و ع ی تجین ع ی الو

ال که

مهاتج بر ا فدالی ح وار ا بدس خر مقتبل شان فجستت و تاتمی آوهت

ال قجبتوی ال ح وار .ب گتجین ریل بج الثبت مظلرمی حسین مسلاتوهتا قجبتوی ال ن بچه شیجخرال ال

____________________
( -1عیسی بن مریم را) نکشتند و نه بدار کشیدند ،بلکه امر بر آنها مشتبه شد و همانا آنان که درباره او عقاید مختلژف اظهژار داشژتند ،از
رو شک و تردید سخنی گفتند و عالم بآن نبددند ج آن که از پی گمان ودد می رفتند و بطدر یقین(شما مژؤمنین بدانیژد)کژه مسژیح را
نکشتند ،بلکه ودا او را بسد ودد باال برد.
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بر که

هیچ تت یخی ستبقه ودال بچة شیجخرال ی ال بجالی طلب آب(بی قیا و قد ) بیتو ود و آن قر غتا عرض ال ن

آب الو ال طتاه تیج افت قجال هند .الین عال شان الثبت مظلرمی حسین ال وار و به هاین ویجوی مظلرمی ا بسات عا
ختودالن مقتد بنی المیه ال بجچید و سرالی عتراشتن وار

الثج اتوبتزیهتی الو و الهل بی ب گ ا ین محاّاد

حیات

ورینی بخر گجف  -الوتهی”.

دکتر ماربین آلمانی و دکتر جدزف فرانسد و دیگران از مدروین اروپایی ،همگی در تاریخ ودد تصدیق دارند کژه
عملیا حار سید الشهداء

و فداکار ها آن ب رگدار ،سبب حیا دین مبین اسالم گردید؛ یعنی دست ظلژم

و کفر بنی امیه را قطع نمدد ،واالِّ اگر ودما و قیام بحق آن حار نبدد ،بنی امیه اساس دین تدحید را بکلی از میان
می بردند و نامی از ودا و پییمبر و دین و شریعت در عالم باقی نمی گذاردند.
وتیجه مطلرب؛ کش حقیق
پس نتیجة عرایام این شد که قیام و جنگ حار سید الشهداء ارواحنا فداه که مژدرد تصژدیق دوسژت و دشژمن
منصف است ،قیام و جنگ دینی بدده است .لذا زوار و ع اداران و شیعیان و عالقه منژدان بژه آن حاژر  ،وقتژی مژی
شندند که آن حار با ی ید جنگید ،برا آنکه عمی به منکرا می نمدد ،متدجه می شدند که عمی بمنکژرا مرضژیّ
آن حار نخداهد بدد ،لذا هرگ گرد محرما و منکرا که مکره طبع آن ب رگدار است ،نمی گردند و عمی بداجبا
را بر ودد فریاة حتمی قرار می دهند .وقتی می شندند و در کتب مقاتی و تداریخ مژی وداننژد کژه آن حاژر روز
عاشدرا با آن حد و شد بالیا و مصایب که در تاریخ جهان روز چنین سخت سابقه ندارد ،نمازش را ترک نکژرد
حتی نماز ظهر را به جماعت وداند ،البته جدیّت در اداء واجبا بلکه ندافی و مستحبا می نمایند تا مژدرد تدجژه و
محبدب آن حار گردند که محبدب آن حار قطعاً محبدب ودا تعالی می باشد.
پس آن قسمی که آقا و دیگران تصدر نمدده اید ،والف حقیقت و میلطه کار  .است اشتباه فرمددید و تعبیر بی جژا
نمددید ،بلکه بر والف گفتة شما و امثال شما ،این قبیی احادیث ،تحریک قدا روحی شیعیان را مژی نمایژد و آنهژا را
آماده عمی
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می کند ،مخصدصاً که گدیندگان و وطبا قابی در اطراف مطلب شر دهند و فلسفه شهاد آن حاژر را کمژا
ینبیی بیان نمایند ،نتایج بسیار نیکدیی گرفته می شدد؛ چنانچه ودد ما پیدسته شاهد و ناظر این معانی بدده ایژم کژه در
هر ماه محرم ،به واسطه هجدم مردم در این مجالس ،جدانان بسیار فریب ودردگان شیطان ،از برکت وجدد آن حار
و مجالسی که به نام آن ب رگدار منعقد می شدد ،در اثر بیانا وعاظ و تبلیغ مبلیژین عظژام ،بژه راه راسژت و صژراط
مستقیم وارد و تایب و ترک جمیع اعمال زشت را نمدده و در صف شیعیان واقعی قرار گرفتند.
(سخن که باینجا رسید اکثر آقایان با چشم گریان حالت سکد به ودد گرفتند عازم شدیم جلسه را وتم نماییم).
ورالب :عالوه بر اینکه وقت ویلی گذشته ،جناب قبله صاحب ما را زیاده از حد متأثر نمددید و مرد شریف فداکار
را که ریحانة رسدل اللِّه

بدده به همین مختصر بیاناتتان آن طدر که بدده به ما شناسانیدید و همگی ما را رهین

منت ودد قرار دادید .جدّ رسدل ودا به شما عدض عنایت فرماید! گمژان نمژی کژنم امشژب در ایژن مجلژس فژرد
حاضر بدده که برا آن جناب متأثر نشده باشد .ودا از شما راضی باشد و شما را مشمدل مراحم و الطاف ودد قرار
دهد که ما را مستفیض فرمددید.
و واقعاً ویلی جا تأثر است که ما تا کندن کدرکدرانه تحت تأثیر گفتار اشخاص ،از فیض زیار آن مدال مظلدم
و حادر در مجالس ع ادار و نتایج مترتبه بر آن محروم مانده ایم و این نبدده مگر در اثر تبلییا حلط و بیجایی که
از رو تعصّب بما می کردند و می گفتند که زیار آن مدلی و رفتن بمجالس ع ا بدعت است.
واقعاً عجب بدعت ودبی است که انسان را بیژدار و صژاحب معرفژت مژی نمایژد و بحقیقژت اهژی بیژت پییمبژر و
ودمتگ اران بشرع و شریعت آشنا می کند.
ثرالب و فرالید زیت
العی :این جمله ا که راجع به بدعت ع ادار آل محمّد و عتر طاهره
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رسدل اکرم

و زیار قبدر آنها فرمددید ،قطعاً سرچشمه از عقاید نداصب و ودارج گرفتژه و علمژا اهژی

تسنِّن هم عادتاً پیرو از آنها نمدده اند ،بدون آنکه فکر کنند بدعت آن چی

است کژه دسژتدر از جانژب وژدا یژا

پییمبر و یا اهی بیت آن حار که عدیی القرآنند ،درباره آن نرسیده باشد و حال آنکه در اوبار راجع بژه گریسژتن و
زیار آن حار  ،عالوه بر آنکه در کتب معتبره شیعه متداتراً رسیده ،در کتب معتبره وددتژان و مقژاتلی کژه علمژا
ب رگ جمهدر نقی نمدده اند ،مدجدد است که به بعض از آنها قبالً اشاره نمددیم ،اینک بداسژطه ضژیق وقژت راجژع بژه
زیار بنقی وبر معروفی که در تمام مقاتی و کتب حدیث ثبت شده است ،اکتفا می نماییم.
یک روز رسدل اکرم

در حجره امّ المؤمنین عایشه تشریف داشتند .حسین

وارد شد .پییمبر

او را

در آحدش محبّت کشید و بسیار بدسید و بدیید .عایشه عرض کرد“ :پدر و مادرم فدا تد باد چقدر حسین را دوسژت
می دار !” حار فرمدد“ :مگر نمی دانی که او پاره جگر و ریحانه من است ”.آنگاه آن حار گریست ،عایشه از
سبب گریه سؤال نمدد .فرمدد“ :جا شمشیرها و نی ه ها را می بدسم که بنی امیّه بر حسینم می زنند ”.عایشه عژرض
کرد“ :مگر او را می کشند؟” فرمدد“ :آر با لب تشنه و شکم گرسنه شهید می کنند .شفاعت من هرگ بژه آنهژا نمژی
رسد ،ودشا به حال کسی که بعد از شهاد او را زیار کند!” عایشه عرض کرد“ :یا رسدل اللِّژه بژرا زایژر او چژه
اجر وداهد بدد؟” فرمدد“ :اجر یک حجّ من ”.عایشه از رو تعجّب عرض کرد“ :یک حج شما؟” فرمدد“ :ثژداب
دو حج من ”.عایشه بیشتر تعجّب کرد .حار فرمدد“ :ثداب چهار حج من ”.پیدسژته عایشژه تعجژب مژی نمژدد و
پییمبر

ثداب را زیاد می نمدد تا رسید به جایی که فرمدد“ :عایشه هر کس حسین مرا زیار کند وداوند ثداب

ندد حج و ندد عمره مرا در نامه عمی آن زایر می ندیسد ”.دیگر عایشه سکد کرد (.)1
شما را به ودا آقایان انصاف دهید! چنین زیارتی بدعت است که مدرد تدجه و سژفارش رسژدل اللِّژه باشژد .قطعژاً
مخالفت با زیار و رفتن مجالس ع ا آن حار و
____________________
 -1معجم الکبیر ،ج ،3ص.123
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تعبیر به بدعت نمددن ،دشمنی با آن حار و اهی بیت
الثجال متجتبه بج زیت

طاهرینش می باشد.

قبر الئاه الطهت

عالوه بر فداید معند و اجدر اورو تدجه بمنافع ظاهر که در زیار قبدر ایمّه طاهرین

ملحدظ است ،هر

انسان عاقلی را تحریک می کند که از این عباد ب رگ که سبب عبادا بسیار می گردد ،صرف نظر نکند.
شما اگر به آن اعتاب مقدّسه مشرف گردید ،بالحسّ و العیان مشاهده می نمایید در  24سژاعت (بژه اسژتثنا چنژد
ساعت وسط شب که ابداب قباب مبارکه برا استراحت ودمه و تنظیف حرم بسته می گردد) از دو سژاعت بژه طلژدع
فجر تا قریب نصف شب پیدسته آن حرم ها و مساجد اطراف قبرها پر و مملد از زوار و مجاور از وداص و عدام است
و تمامی آنها سرگرم انداع عبادا از نمازها واجب و مستحب و قرایت قرآن و اشتیال باذکژار و اوراد و ادعیژه مژی
باشند .کسانی که در بالد و اوطان ودد تدفیق عبادا بسیار ندارند ،مگر ادا واجبا  ،ولی در آن امکنژه مقدسژه بژه
عشق زیار و وصال محبدب از دو ساعت به طلدع فجر مشرف گردیده ،تدفیق تهجد و مناجا با پروردگار و قرایت
قرآن و گریه ها فراوان از ودف وداوند متعال برا آنها عاد ثاند می شدد کژه وقتژی بأوطژان وژدد برگشژتند،
پیدسته سرگرم عبادا و ترک معاصی می باشند و اداء ندافی و قااء نمازها را با اشتیاق تمام به جا می آورند.
آیا این عمی که مدجب اعمال بسیار می گردد و تدفیق جبر پیدا می نمایند و سرگرم اقسام عبژادا مژی شژدند،
بدعت است .که در هر شبانه روز اقالً سه مرتبه سحرها و ظهرها و سر شبها هر مرتبه اقالً دو ،سه ساعت بژه لقسژام
عبادا از نماز و دعا و قرآن و اذکار و اوراد پرداوته و ودد را مشمدل مراحم و الطاف حار پروردگار قرار دهند؟!
اگر هیچ لثر برا زیار قبدر لیمة اطهار نبدد ،مگر همین تدفیق جبر و سرگرمی به اقسام عبادا  ،کافی بدد که
مسلمانان را تشدیق کنند برفتن زیار تا باین وسایی و سرگرمی به عبادا (که در بالد و اوطانشژان بداسژطه اشژتیال
بامدر دنید تدفیق کامی پیدا نمی نمایند) رابطه با ی دان پاک را که اساس تمام
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ودش بختی ها است ،محکم نمدده ،صفا باطن پیدا نمایند.
شما در بالد اهی تسنِّن ،کدام محی مقدسی را می تدانید بما نشان دهید که عالم و جاهی و وژداص و عژدام در 24
ساعت ،اشتیال به عبادا داشته باشند ،ج مساجد که فقط نماز ودانده و فدر متفرق می شدند در بیداد و معظِّم که
قبر شیخ عبد القادر گیالنی و امام ابد حنیفه می باشد ،همیشه درها آنها بسته ،فقط مدقع نماز در مسژجدها مجژاور
قبر آنها باز می شدد یک عد مخصدصی می آیند نماز ودانده و متفرق می شدند.
در شهر سامرا که مدفن دو امام بر حق شیعه ،حار هاد علی النِّقی
علی

(امام دهم)و حار عسکر حسن بن

(امام یازدهم)می باشد ،تمام اهالی و ساکنین شهر و حتی ودّام آستانه مقدسه از برادران اهی تسژنِّن هسژتند،

مقارن طلدع فجر ب حمت بسیار و داد و فریاد زوار و اهی علم و مجاورین شیعه ،درب حرم را باز می کنند ،ولی یژک
نفر از پیر و جدان عالم و جاهی سنی ها را نمی بینیم در کنج و زوایا آن مسجد به عباد مشیدل باشند .حتِّی وژدام
هم که در را باز می نمایند می روند و می ودابند ،ولی شیعیان در اطراف حرم با شدق و ذوق تمام مشیدل عبادتند .این
است آثار و برکاتی که از این قباب مبارکه نصیب شیعیان می گردد.
وداوند تدفیق دهد مشرِّف شدید در عراق عرب! دو شهر پهلد یکدیگر می بینید بفاصله دو فرسنگ یعنی کاظمین
و بیداد که اوّلی مرک شیعه و مجاور قبر دو امام همام حار لبا ابراهیم مدسی بن جعفر(امام هفتم)و ابا جعفژر محمّژد
بن علی الجداد(امام نهم)

می باشد و دوّمی مرک لهی تسنِّن و مجاور قبر شیخ عبد القادر گیالنی و امام اعظم شما

لبد حنیفه می باشد ،مدرد دقت قرار دهید تا پی بتعالیم عالیة پیشدایان و امامان بر حق شیعیان برده و بچشم ودد ببینید
از برکا قبر لیمه اطهار و عالقه به زیار آن دو قبر لندر ،مردم کاظمین و زوّار چگدنه اول شب را زود بخداب رفتژه
و دو ساعت به طلدع فجر مانده با شدق و ذوقی برا عباد و تهجّد و سحروی

آماده و بیدارند .حتِّی عده بسیار

از تجار شیعه که در بیداد تجارتخانه دارند ولی من لهایشان در کاظمین است ،وقت سحر در حرم مطهّر مشیدل عبژاد
حق تعالی هستند .ولی اهی بیداد چگدنه حرق در معاصی
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و گناهان و سرگرم عیاشی و شهدا و در وداب حفلت فرو رفته اند؟
ورالب :واقعا جا دارد که الحال بر ودد لعنت کنم که چرا کدرکدرانه بدون تحقیق بدنبال لقدال اشخاص می رویژم.
چند سال قیی قافله ا از اینجا حرکت کرد که من بنده هم بدبختانه با آنها بددم .رفتیم بیداد ب یژار امژام اعظژم ابژد
حنیفه و جناب عبد القادر -رضی اللِّه عنهما -ولی یک روز که بنده به تماشا کاظمین رفتم و برگشتم ،مدرد حمژال
سخت رفقا واقع شدم .الحق جا بسی تعجب است که زیار امام اعظم در معظِّم و یا شیخ عبد القادر در بیژداد و یژا
وداجه نظام الدین در هند و یا شیخ اکبر مقبی الدین در مصر ،جای و مدجب ثداب باشد که در هر سال جماعتی از مژا
ب یار آنها می روند که قطعاً وبر از پییمبر
مجاهد فی سبیی اللِّه که پییمبر

درباره آنها نرسیده .ولی زیژار ریحانژه رسژدل وژدا ،فژداکار

آن همه ثداب برا زیار او بیان فرمدده و عقالً امر است مستحسژن ،بژدعت

باشد!
الساعه تصمیم قطعی گرفتم که ان شاء اللِّه اگر زنده ماندم ،امسال قربة الی اللِّه و طلبا لمرضاته ب یار فرزند ع یژ
رسدل اللِّه جناب حسین شهید بروم و از ودا بخداهم که از گذشته ها ما بگذرد .امشب را با تژأثر وژاطر از وژدمت
مروص می شدیم تا فردا شب ان شاء اللِّه.
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ستتو هتی علای
مرسسه اهتوی سبطین

 -1فقه النمت اتفج الرصت
 -2قصص الرقجآن الرکجی
 -3محضجال

 :تألیف عالمه محمد جداد مینیه ،مؤسسه سبطین

 ،چاپ سدم6( ،جلد ).

نریتً و ااتریتً :تألیف دکتر محمدد البستانی چاپ دوم ( 2جلد )

المت الرخرئی فی الرارال ی  :به قلم سید محمد علی ورسان.

 -4أ ب الرشجعیة النسالمیة :تألیف دکتر محمدد البستانی.

 -5بضتة الراصطفی
 -6الرتحایّت
سبطین

.

 :تألیف سید مرتای الرضد  ،تحقیق ویرایش مؤسسه جهانی سبطین

من عالئ الرظهر  :تألیف سید فاروق بیاتی مدسد  ،چاپ سدم تحقیق و ویژرایش مؤسسژه جهژانی

.

 -3الرارری فی الرغدیج :تألیف گروه پهوهش ها و مطالعا مؤسسه جهانی سبطین

 -8عقیلة قجی

آمنة بن

.

الرحسین :تألیف سید محمد علی الحلد ،چژاپ دوم تصژحیح مؤسسژه جهژانی سژبطین

.
 -3لنصار الحسین الثدر و الثدار :تألیف سید محمد علی الحلد ،چاپ دوم تصحیح مؤسسه جهانی سبطین
 -12هریّة الرتشیّع :دکتر شیخ لحمد الدایلی ،چاپ سدم تحقیق مؤسسه جهانی سبطین
 -11متتر الرتقید النسالمیه :گروه پهوهش و مطالعا مؤسسه جهانی سبطین

 -12الرتحجی

.
.

و الراحجّفرن :تألیف سید محمد علی الحلد ،تصحیح مؤسسه جهانی سبطین

.

 :تألیف سید محمد علی الحلد ،تصحیح مؤسسه جهانی سبطین

.

 -13الرحسن بن علی

 -14الرشیته و فنرن النسال  :تألیف مرجع ب رگ شیعه سید حسن صدر ،تصحیح مؤسسه جهانی سبطین

 -15وحن الرشیتة النمتمیة و ه

.

.

عقتئدوت :نألیف سید محمد الرضی الرضژد  ،تصژحیح مؤسسژه جهژانی سژبطین

.
 -16راتذال الختجوت م هب الرشیتة النمتمیة :تألیف سید محمد الرضی الرضژد  ،تصژحیح مؤسسژه جهژانی سژبطین
.
 -13الراثل النعلی :تألیف سید محمد الرضی الرضد  ،تصحیح مؤسسه جهانی سبطین
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.

 -18عصج الرغیبة وظتئ
 -13بحر

و الررالابت  :تألیف شیخ علی شطر  ،تصحیح مؤسسه جهانی سبطین

عقتئدیة فی ضرء مد سة أهل الربی

 -22الرتجو الررثقی و الرتتلیفت
سبطین

 :گ یده ا از مباحث آیت اهلل العظمی ودیی.

علیهت( :گردآور و تدوین  41تعلبقه بر کتاب العرو الدثقی تدسط مؤسسه جهانی

 ...اإلمامة المبکِّر  :تألیف سید محمد علی الحلد ،تصحیح مؤسسه جهانی سبطین

 -21الإلمت الرجرال

.

.

 ...الإلمتمة الرابکِّج  :تألیف سید محمد علی الحلد ،تصحیح مؤسسه جهانی سبطین

 -22تفسیج الرقجآن رلشجی

.

الراجتضی (الد الول) :گ یده آرا تفسیر سید المرتای علم الهد  ،گردآور وسام
.

الخطاو  ،و عی حاز  ،تصحیح مؤسسه جهانی سبطین

 -23مع الرسنة أتبت الرا الهب الأل بتة :تألیف سید محمد الرضی الرضد (معاصر) ،تصحیح مؤسسه جهانی سبطین
.
 -24رکل شیء عالمة یتجف بهت :تألیف سید محمد الرضی الرضد  ،تصحیح مؤسسه جهانی سبطین

.

 -25أفضل کل شیء و أحسنه :تألیف سید محمد الرضی الرضد  ،تصحیح مؤسسه جهانی سبطین

.

 -26هدیة الر الئجین و بهجة الرنتظجین (فت سی) :تألیف مرحدم شیخ عباس قمی ،تحقیق و تصحیح مؤسسه جهژانی
سبطین

.

 -23الطیب الربیتن فی الرتفسیج الرقجآنا (فت سیا ی

و اند الدی

اهلل سید عبد الحسین طیب ،تحقیق و تصحیح مؤسسه جهانی سبطین

س

تحقی و تصحیح) :تألیف آیژت

.

 -28مهجبتن تجین وتمه (شج خطبه  89وه الربالغة) :تألیف سید عالء الدین مدسد اصفهانی.

 -23قطج الی الز
 -32پجس

یتی غدیج :گروه پهوهش و مطالعا  -بخش فارسی ،مؤسسه جهانی سبطین

هت و پتس هتی العتقت ی :گروه پژهوهش و مطالعژا  -بخژش فارسژی ،مؤسسژه جهژانی سژبطین

.

 -31غجب

.

یتس :گروه پهوهش ها و مطالعا  -بخش فارسی ،مؤسسه جهانی سبطین
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.

 -32وز شات تت ی السال  :گروه پهوهش و مطالعا  -بخش فارسی ،مؤسسه جهانی سبطین

.

 -33حجتبا حجی پتکی هت :گروه پهوهش و مطالعا  -بخش فارسی ،مؤسسه جهانی سبطین

.

 -34سکینه (س)ا پج وشین قجی  :تألیف سید محمد علی الحلد ،بخش ترجمه ،مؤسسه جهانی سبطین

 -35فتطاة بن
 -36بیت

السدا حجج الرنبر و الإلمتمة :گروه پهوهش و مطالعا مؤسسه جهانی سبطین

غدیج (ویژ کر کتن و ورارالوتن) :تألیف و نشر مؤسسه جهانی سبطین

.

 -38یحتوه وبی (ویژ کر کتن و ورارالوتن) :تألیف و نشر مؤسسه جهانی سبطین

.

الوه وبی (ویژ کر کتن و ورارالوتن) :تألیف و نشر مؤسسه جهانی سبطین

.

 -42پیتمبج حا

(ویژ کر کتن و ورارالوتن) :تألیف و نشر مؤسسه جهانی سبطین

.

 -41بتوری بخشند (ویژ کر کتن و ورارالوتن) :تألیف و نشر مؤسسه جهانی سبطین

.

 -42المیج یتی ورالز (ویژ کر کتن و ورارالوتن) :تألیف و نشر مؤسسه جهانی سبطین

 -43قطج الی الز
 -44شهت

یتی غدیج (الُ و) :بخش ترجمه ،مؤسسه جهانی سبطین

حضج فتطاه

 -46سکینه (س)ا پج وشین قجی
حضج فتطاه

 -43شهت

 -48مبتحثی پیجالمرن المتم
سبطین

.

.

(الُ و) :بخش ترجمه ،مؤسسه جهانی سبطین

 -45مهجبتن تجین وتمه (مشفقتوه وصی

.

.

 -33گلستتن حدی (ویژ کر کتن و ورارالوتن) :تألیف و نشر مؤسسه جهانی سبطین

-33

.

.

وتمه) (الُ و) :بخش ترجمه ،مؤسسه جهانی سبطین

(الوگلیسی) :بخش ترجمه ،مؤسسه جهانی سبطین
(الوگلیسی) :بخش ترجمه ،مؤسسه جهانی سبطین

.
.

.

(الوگلیسی) :گروه پهوهش ها و مطالعا و ترجمه  -بخش انگلیسی مؤسسه جهانی

.

 -43مفتهی قجآوی (الوگلیسی) :گروه پهوهش ها و مطالعا و ترجمه  -بخش انگلیسی مؤسسژه جهژانی سژبطین
.
 -52علر قجآوی (الوگلیسی) :گروه پهوهش ها و مطالعا و ترجمه  -بخش انگلیسژی مؤسسژه جهژانی سژبطین
.

 -51مبتحثی پیجالمرن وبر
سبطین

(الوگلیسی) :گروه پهوهش ها و مطالعا و ترجمه  -بخش انگلیسی مؤسسه جهژانی

.
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